
استان خاموش یا استاندار خاموش؟!

 جام کوردی:آنچه که به یاد دارم هر استانداری به عنوان نماینده 
عالی قوه مجریه پا به کرمانشاه نهاده است سخن از پروژه هایی 
گفته است که در صورت عملیاتی شدن و بهره مندی مردم، نام 
آنها به عنوان قهرمانان خدمت به مرزبانان غیوری که س��الهای 
دفاع مقدس گویای رشادت ها و ایران دوستی آنها است، ماندگار 
می شد. هر چند نمی توان منکر فعالیت های شاخص استانداران 
حال و گذش��ته کرمانشاه ش��د اما در عمل نتوانسته اند رضایت 

مردمی را در کارنامه خود به ثبت برسانند. 
به فرض موفقیت استانداران کرمانشاه در زمینه های دیگر، اما به 
جرات می توان گفت که مدیریت آنها نتوانسته است از ظرفیت 
های مرز مشترک با عراق چیزی عاید این استان تشنه خدمت 
کند. جالب آنکه عزیزان در تمامی نشس��ت ها و سخنرانی ها به 
این نکته اشاره داش��ته اند که باید از ظرفیت مرزهای مشترک 
با هر دو بخ��ش عربی و ک��ردی عراق در جهت رفع مش��کالت 
اقتصادی استان و به تبع آن رفع بیکاری افسار گسیخته استفاده 
کرد. با انتصاب مهندس بازوند این انتظار فزونی یافت و با توجه 
به اراده ای که از س��وی طرف عراقی به ویژه در استان سلیمانیه 
اقلیم کردستان دیده شده است پیش بینی می شد که کرمانشاه 
با روابط مستحکم و برنامه ریزی ش��ده بتواند تحرکی به بخش 
اقتصادی خود ببخش��د اما اس��تاندار در این زمینه راه اس��الف 
خویش را در پی��ش گرفت��ه و از این مزیت کم نظی��ر در بخش 

اقتصادی غافل مانده است.
ش��اید این انتقاد، واضح و به حق باش��د که کلید روابط با اقلیم 
کردس��تان عراق در بخش اقتص��ادی به اتاق بازرگانی اس��تان 
کرمانشاه سپرده شده است. البته حق قانونی این تشکل اقتصادی 
است و در آن هیچ شکی نیست اما وقتی که خود اتاق بازرگانی 
هم روابط استان کرمانش��اه با اقلیم و به ویژه استان سلیمانیه را 
بر مبنای روابط ب��ا چند نفر از تجار کرد بنا نهاده اس��ت که پای 
منافع شخصی در آن به وضوح دیده می شود، دیگر چه انتظاری 
به پیشرفت و اس��تفاده بهینه از ظرفیت های مرزهای مشترک 

وجود دارد.
به نظر می رسد که اگر استاندار کرمانشاه عملکرد همتای خود 
را در استان کردس��تان و به ویژه فعالیت های چند روز گذشته 
سنندج مقایسه کند شاید به ضعف مجموعه های تحت امر خود 

بیشتر واقف شود. 
ادامه در صفحه 2

هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ایران - کورد
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با مشارکت سرمایه گذاران کردستان عراق :

عملیات اجرایی 
پروژه سرمایه گذاری 

سنندج آغاز شد

استانداری ایالم، 
رتبه برتر اطالع رسانی کشور 

را از آن خود کرد

با موافقت شورا با فروش 320 میلیارد تومان اوراق مشارکت

امیدها برای راه اندازی 
»قطار شهری« کرمانشاه 

جان گرفت

کردستان
 افتخاراتش را

 به آغوش کشید
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت شناسایی مناقصه گران

شماره 36/م/98
(شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2۰98۰۰۷۰۰8۰۰۰۰82)

 شرکت آب وفاضالب استان کرمانشاه در نظر دارد به استناد فصل سوم بخشنامه شماره84136  / ت33۵6۰  مورخه
 ۱۳۸۵/۷/۱۶ موضوع آئین نامه اجرایی بند )ج( ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات و از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیکی
 دولت )ستاد( جهت لوله گذاری و اجرای خط انتقال، شبکه جمع آوری و انشعابات فاضالب در سطح استان کرمانشاه در خصوص

شناسائی متقاضیان واجد شرایط بصورت ارزیابی کیفی اقدام نماید
 محل اجرا : امورات سطح استان کرمانشاه

 رشته و رتبه کاری مورد نیاز: پایه ۵ و باالتر در رشته آب
 تبصره: داشتن ظرفیت کاری مجاز مطابق دستورالعمل موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی

 کیفی و ارجاع کار شماره۷۵۸۷۳ / 9۲مورخ ۲۵/ ۸/ 9۲ سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی می باشد
 مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی

 تصویر آخرین رتبه بندی                                                                                                                                   تجربه (سابقه اجرائی) و
 تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت     
 گواهی صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار واموراجتماعی

 توان تجهیزاتی
 ارائه تائیدیه آخرین رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه به همراه تائید ثبت نام سامانه ساجار

 گواهی امضاء نفر یا نفرات تعهد آور از دفترخانه
 تصویر مصداق شناسه ملی و کد اقتصادی

حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت دعوت به مناقصه: ۶۵ )شصت و پنج( امتیاز
نشانی و محل بارگذاری پیشنهادها به شرح ذیل می باشد

  سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(   د
مهلت دانلود و دریافت اسناد: ۱۰ روز کاری پس از چاپ آکهی نوبت دوم

 زمان بارگذاری اسناد: ۱۴ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
 توضیح: ارسال کلیه اسناد و مدارک بصورت فیزیکی روز قبل از بازگشایی، الزامی می باشد

 جهت کسب اطالعات بیشتر با آقای مهندس نوروزی با شماره تماس ۸۲۱۰۳۳۶-۰۸۳تماس حاصل نمایید
ضمنا متقاضیان میتوانند متن آگهی را پس از چاپ نوبت دوم در روزنامه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی

مالحظه نمایند     

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

حسن سابقه در کارهای قبلی
توان مالی

 توان برنامه ریزی
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نوبت دوم

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت شناسایی مناقصه گران

شماره 3۵/م/98
(شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2۰98۰۰۷۰۰8۰۰۰۰83)

 شرکت آب وفاضالب استان کرمانشاه در نظر دارد به استناد فصل سوم بخشنامه شماره84136  / ت33۵6۰  مورخه
 ۱۳۸۵/۷/۱۶ موضوع آئین نامه اجرایی بند )ج( ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات و از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیکی
 دولت )ستاد( جهت لوله گذاری و اجرای خط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات آب در سطح استان کرمانشاه در خصوص شناسائی

متقاضیان واجد شرایط بصورت ارزیابی کیفی اقدام نماید
 محل اجرا : امورات سطح استان کرمانشاه

 رشته و رتبه کاری مورد نیاز: پایه ۵ و باالتر در رشته آب
 تبصره: داشتن ظرفیت کاری مجاز مطابق دستورالعمل موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی

 کیفی و ارجاع کار شماره۷۵۸۷۳ / 9۲مورخ ۲۵/ ۸/ 9۲ سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی می باشد
 مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی

 تصویر آخرین رتبه بندی                                                                                                                                   تجربه (سابقه اجرائی) و
 تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت     
 گواهی صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار واموراجتماعی

 توان تجهیزاتی
 ارائه تائیدیه آخرین رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه به همراه تائید ثبت نام سامانه ساجار

 گواهی امضاء نفر یا نفرات تعهد آور از دفترخانه
 تصویر مصداق شناسه ملی و کد اقتصادی

حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت دعوت به مناقصه: ۶۵ )شصت و پنج( امتیاز
نشانی و محل بارگذاری پیشنهادها به شرح ذیل می باشد

  سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(   د
مهلت دانلود و دریافت اسناد: ۱۰ روز کاری پس از چاپ آکهی نوبت دوم

 زمان بارگذاری اسناد: ۱۴ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
 توضیح: ارسال کلیه اسناد و مدارک بصورت فیزیکی روز قبل از بازگشایی، الزامی می باشد

 جهت کسب اطالعات بیشتر با آقای مهندس کاروان  با شماره تماس ۸۲۱۰۳۳۸-۰۸۳تماس حاصل نمایید
ضمنا متقاضیان میتوانند متن آگهی را پس از چاپ نوبت دوم در روزنامه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی

مالحظه نمایند     

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

حسن سابقه در کارهای قبلی
توان مالی

 توان برنامه ریزی
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استانداری ایالم، رتبه برتر اطالع 

رسانی کشور را از آن خود کرد
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  کل  مدیران 
استانداری ایالم، از احراز رتبه برتر اطالع رسانی 

کشور خبرداد.
 آیت قیصربیگی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران 
استاندار  دریغ  بی  حمایت های  با  داشت:  اظهار 
رتبه  موفق شد  اداره کل  این  ایالم  استان  فهیم 
استان کشور  بین 31  در  را  رسانی  اطالع  پنجم 

را بدست آورد.
وی باعنوان این مطلب که اداره کل روابط عمومی 
استانداری ایالم در دور گذشته رتبه 9 کشور را 
بدست آورده بود، اضافه کرد: این اداره کل در یک 
ماه گذشته با بهبود چهار پله ای نسبت به دوره 
گذشته رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داد 
تکاپوی  و  تالش  دهنده  انعکاس  نوعی  به  این  و 
بیشتر دولت و نماینده عالی دولت در استان است.
و  دقت  صراحت،  اصل  سه  ادامه  در  قیصربیگی 
استان  در  رسانی  اطالع  کار  اساس  را  شفافیت 
این  به  ای  دوره  هیچ  در  گفت:  و  کرد  عنوان 
مظلوم  رسانی  اطالع  حوزه  در  دولت  یک  اندازه 
ایالم  استان  در  اما خوشبختانه  است  نشده  واقع 
با وجود یک استاندار آگاه و با درک شرایط روز 
از درجه  این جایگاه  امر خطیر اطالع رسانی  در 

اهمیت برخوردار است.
وی ادامه داد: در شرایط امروز کشور که دشمن 
تمام توان خود را بر جنگ روانی و مایوس کردن 
یک  وجود  است  داده  قرار  مسئوالن  از  مردم 
بتواند  که  قوی  و  کارآمد  رسانی  اطالع  سیستم 
با اطالع رسانی درست و شفاف امید آفرینی کند 

ضرورتی انکار نشدنی است.
مدیرکل روابط عمومی استانداری ایالم در پایان 
همکاری  در  استان  های  رسانه  از  تشکر  ضمن 
نمود؛  تصریح  عمومی،  روابط  با  سازنده  و  خوب 
فرآیند  کننده  کامل  و  قدرتمند  ابزار  ها  رسانه 
متعهدانه  حضور  امروز  که  هستند  رسانی  اطالع 
ضمن  تواند  می  دولت  کنار  در  آنها  دلسوزانه  و 
ایجاد  به  دشمن  نادرست  القائات  سازی  خنثی 
یک فضای مطلوب و امیدوار کننده برای غلبه بر 

مشکالت کمک نماید.

فرودگاه کرمانشاه به عنوان مرکزیت 

»HUB« مناطق کشور انتخاب شد
جمهوری  هواپیمایی  مدیرعامل  دستور  براساس 
شهر  سه  و  کرمانشاه  فرودگاه  ایران،  اسالمی 
مرکزیت،  به عنوان  بندرعباس  و  رشت  ارومیه، 
کشور  مناطق  خارجی  و  داخلی  پروازهای  هاب 

انتخاب شدند.
کرمانشاه،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
هاب)HUB( یا مرکز هوایی در واقع به فرودگاهی 
از تمامی کشورهای  گفته می شود که هواپیماها 

جهان به آن وارد و از آن خارج می شوند.
جمهوری  هواپیمایی  مدیرعامل  دستور  براساس 
شهر  سه  و  کرمانشاه  فرودگاه  ایران،  اسالمی 
مرکزیت،  عنوان  به  بندرعباس  و  رشت  ارومیه، 
HUB پروازهای داخلی و خارجی مناطق کشور 

انتخاب شدند.
فرودگاه  ایران،  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی 
شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه را به عنوان یکی 
از بیس ها )مراکز پروازی( چهارگانه خود در سطح 
کشور برگزیده و برنامه عملیاتی ویژه این فرودگاه 

را پیگیری و اجرایی خواهد کرد.
از مهمترین  فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی یکی 
فرودگاه هایی غرب کشور است که به طور هفتگی 
درحال خدمت رسانی به 140 پرواز مختلف داخلی 
اخیر  سال های  در  همچنین  است،  خارجی  و 
فرودگاه  از  عالیات  عتبات  به  منظمی  پروازهای 
وجود چنین  با  که  است  انجام  درحال  کرمانشاه 
ویژگی هایی فرودگاه بین@المللی کرمانشاه، یکی 

از 10 فرودگاه برتر در ایران معرفی شده است.

استان خاموش یا
 استاندار خاموش!!!

ادامه از صفحه 1
حض��ور چن��د روزه اس��تاندار س��لیمانیه و هیئت 
اقتصادی این استان در شهر سنندج دستاوردهای 
مهمی را برای این اس��تان در پیش خواهد داشت. 
انتظار می رفت در س��ال رونق تولید ک��ه افزایش 
محص��والت صادرات��ی در ای��ن برهه حس��اس از 
مهمترین نتایج آن است، استان کرمانشاه به خوبی 
از بازار اقلیم کردستان استفاده کرده و به این شعار 
مهم و خواس��ته اصلی واحدهای تولیدی اس��تان 
جامه عمل بپوشاند. اما متاسفانه کرمانشاه با اقلیم 
کردستان و به ویژه اس��تان سلیمانیه چندان رابطه 

نزدیکی ندارد.
جناب آقای استاندار، سرکنس��ول آمریکا در اقلیم 
کردس��تان عراق فعالیت های روزانه ای را با هدف 
تحت تاثیر ق��رار دادن رواب��ط اقتص��ادی اقلیم با 

جمهوری اسالمی ایران در پیش گرفته است.
 نشست های مکرری در این خصوص در شهرهای 

اربیل و سلیمانیه برگزار شده است. 
به تازگی هیئ��ت اقتصادی آمری��کا از اقلیم بازدید 
کرده اس��ت و با نیازس��نجی این منطق��ه به دنبال 
حضور مس��تقیم اقتصادی هس��تند که بدون شک 
هدف نهایی آنان کاس��تن از س��طح کنونی روابط 
اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران در سایه تحریم 

های ظالمانه خود است. 
فعالیت های آمریکایی ها را در بخش اقتصادی اقلیم 
و به ویژه در مناطق هم مرز با استان کرمانشاه نباید 
ساده انگاشت بلکه نیازمند رصد دقیق و اقدام مقابله 
ای است. اگر به خطا نرفته باشم مشاورین جنابعالی 
در حوزه اقتصادی مرتبط با اقلیم کردس��تان عراق 
چندان اطالعاتی از اتفاقات روزانه این منطقه ندارند.

 اتاق بازرگانی هم در همان مسیر گذشته خود طی 
طریق می کند و به موفقی��ت آن در تقابل با توطئه 
آمریکایی ها و اس��تفاده از ظرفی��ت های اقتصادی 

اقلیم چندان امیدی نیست.

نشست ارائه توانمندی های استان کردستان در حوزه 
صادرات خدمات فنی مهندسی به اقلیم عراق

در  گفت:  عراق  سلیمانیه  استاندار   - ایرنا   - سنندج 
اقلیم کردستان عراق  روابط میان استان کردستان و 
نیاز به ایجاد اعتماد بانکی و بیمه ای و ارتباطاتی است 

که با پشتیبانی دولت ها صورت می گیرد.
توانمندی  ارائه  نشست  در  شنبه  روز  ابوبکر  وال  هه 
خدمات  صادرات  حوزه  در  کردستان  استان  های 
فنی مهندسی به اقلیم عراق اظهار داشت: الزم است 
نقش  بیشتر  بازرگانی ۲ طرف  اتاق  و  ها  کنسولگری 
آفرینی کنند و بانک ها و سیستم های بیمه ای دولتی 

نیز فعال شوند.
وی اضافه کرد: حضور دولت در کارها به صورتی که 
استانداری ها و یا وزارت های مربوطه بتوانند کارهای 
مشترک انجام دهند تاکنون در توسعه روابط خود را 
ما بسیار مهم است که دولت ها  برای  نداده و  نشان 

پشتیبان و تضمین کننده روابط باشند.
ابوبکر افزود: هدف ما این است که استانداری ها وارد 
و  پیدا کند  فرم دولتی  ما  ارتباط های  و  عمل شوند 
و  تضمین  اجرا  برای  را  ها  نامه  تفاهم  ها خود  دولت 

حمایت کنند.
صورت  در  اینکه  به  اشاره  با  عراق  سلیمانیه  استاندار 
نیاز به کمک های مالی آماده حمایت هستیم، تاکید 
کرد: کمیته ای مشترک ایجاد شده، تفاهم نامه های 
موجود اجرایی شود و تا انجام آن تفاهم نامه ای جدید 

امضا نشود.
وی یادآور شد: باید اراده ای قوی برای حل مشکالت 
داشته باشیم و به دنبال فرصت ها بگردیم و تهدیدات 

را به فرصت تبدیل کنیم.
ابوبکر خواستار گسترش ارتباطات از بخش بازرگانی به 
سمت و سوی صنعتی شد و گفت: با توجه به تالش 
طرف ایرانی برای ایجاد شهرک صنعتی و منطقه آزاد 
در مرز باشماق ما هم تالش می کنیم تا زمینه بهره 

ایجاد  عراق  و منطقه در سمت  این شهرک  از  گیری 
شود.

وی با اشاره به سه شیوه ارتباطی که در حوزه اقتصادی 
میان ۲ استان وجود دارد، افزود: یکی از راه ها با حضور 
دولت ها امکان پذیر است که هنوز آنطور که باید خود 

را نشان نداده است.
ابوبکر نوع دوم را ارتباط شخصی دانست و یادآور شد: 
یکی در شهری کسی را می شناخته به نام او شرکتی 
در سلیمانیه راه اندازی کرده و خود به خود نماینده 
توانمندی  و  تخصص  اما  شده  ایرانی  های  شرکت 
های  شرکت  شدن  بدنام  موجب  امر  همی  و  نداشته 
اقلیم شده که  در  هایی  و متضرر شدن بخش  ایرانی 
باید این نوع ارتباط قطع شود و به سمت ارتباط های 

رسمی، دولتی و قانونی برویم.
از  برخی  گفت:  ارتباطات  سوم  نوع  به  اشاره  با  وی 

به  اقلیم  در  را  هایی  طرح  ایرانی  معتبر  های  شرکت 
دست می گیرند اما آن را به شرکت های دیگری می 
از  نه  و  برخوردارند  الزم  توانمندی  از  نه  که  سپارند 

تجهیزات و امکانات با کیفیت بهره می گیرند.
ابوبکر با اشاره به گروه ها و شرکت هایی که به صورت 
رسمی در اقلیم کردستان حضور پیدا می کنند، افزود: 
بهتر  کارها  تا  گیرد  صورت  الزم  های  راهنمایی  باید 

انجام شود و مشکالت حل شود.
وی با بیان اینکه نگاه منفی که در مورد برخی مصالح 
ایرانی در اقلیم ایجاد شده به دلیل استفاده برخی از 
فعالین ساخت و ساز از مصالح کم کیفیت است، اضافه 
کرد: این بر عهده خود شماست که مصالح با کیفیت 
را  آن  و  دهید  قرار  استفاده  مورد  کارها  در  را  ایرانی 
معرفی کنید که ما هم تسهیلگری الزم در این زمینه 

را ایجاد می کنیم.

کردستان  اجرایی  دستگاه های  گفت:  سلیمانیه  استاندار 
در راستای مهیا کردن شرایط برای حضور سرمایه گذاران 
باید  حمایت ها  این  اما  داشته اند  خوبی  تالش های  عراقی 

ادامه داشته باشد.
ابوبکر روز جمعه در آئین احداث مجمتع تجاری  هه وال 
و بازار بزرگ سنه سنتر اظهار داشت: حمایت دستگاه ها و 
از  سنندج  شهرداری  ویژه  به  کردستان  اجرایی  نهادهای 

سرمایه گذار عراقی در این پروژه بزرگ قابل تقدیر است.
برای  خوبی  بسیار  فرصت  پروژه  این  اینکه  بیان  با  وی 
خدمت به شهروندان سنندجی است، افزود: سیاستگذاران 
گذاری  سرمایه  برای  را  زمینه  فقط  شهری  پروژه های  در 
ایجاد می کند و شهرداری ها اجرا کننده های اصلی هستند.

استاندار سلیمانیه خواستار اجرای پروژه های شهری بیشتر 
اقلیم عراق شد و  و  با همکاری سرمایه گذاران کردستان 

اضافه کرد: ارتباط اقتصادی، فرهنگی و تجاری بین ۲ طرف 
باید بیشتر و همکاری بهتری داشته باشیم.

برای  تاجی  و  نقش  سنتر  سنه  پروژه  شد:  یادآور  ابوبکر 
می طلبد  و  است  عراقی  گذار  سرمایه  جانب  از  سنندج 
سرمایه  از  خود  حمایت  به  همچنان  کردستان  مسئوالن 
گذاران برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه های بیشتر در 

ایران و اقلیم کردستان داشته باشند.
اقلیم  و  کردستان  بازرگانی  اتاق  بین  ارتباط  ایجاد  از  وی 
عراق در آینده نزدیک خبر داد و گفت: باید فرصت سرمایه 
گذاری بخش خصوصی را برای ارائه خدمت بهتر به مردم 

فراهم کرد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر 
سنندج نیز اظهار داشت: با اجرای این پروژه حجم سرمایه 
میلیارد  صدها  البته  می شود  برابر   ۲0 سنندج  در  گداری 

تومان پروژه برای سرمایه گذاری در این شهر وجود دارد.
سرمایه  برای  را  خوبی  مشوق های  افزود:  گویلی  ارسطو 
سرمایه  برای  قطعاً  که  کرده ایم  آماده  سنندج  در  گذاری 
بیشتر  را  مشوق ها  این  روز  به  روز  و  است  جالب  گذاران 
بین  تاالر  که  کردیم  ریزی  برنامه  اینکه  ضمن  می کنیم 
المللی سرمایه گذاری سنندج را تا اردیبهشت سال آینده 

به بهره برداری برسانیم.
عملیات اجرایی ساخت مجتمع تجاری و بازار بزرگ سنه 
و  از ۵0 هزار مترمربع  بیش  به مساحت  سنتر در زمینی 
با مشارکت سرمایه  ریالی  میلیارد  سرمایه گذاری ۲ هزار 

گذاری از اقلیم کردستان عراق در سنندج آغاز شد.

برای  امید  و  تدبیر  دولت  گفت:  کردستان  استاندار   
اقلیم  و  استان  این  بین  اقتصادی  روابط  توسعه 
کردستان عراق حمایت کرده و طرح های بسیار خوبی 

در این زمینه دارد.
استان  اقتصادی  هیأت  با  دیدار  در  مرادنیا  بهمن 
کردستان  خصوصی  بخش  فعاالن  و  عراق  سلیمانیه 
مورد  بانه  سیرانبند  مرز  شدن  رسمی  داشت:  اظهار 
توافق ۲ طرف )دولت ایران و حکومت مرکزی عراق( 

است و امیدواریم این مهم هر چه زودتر محقق شود.
به  نیز  بانه  اقتصادی  ویژه  منطقه  اینکه  بیان  با  وی 
می شود،  افتتاح  جمهوری  رئیس  حضور  با  و  زودی 
افزود: ایجاد این منطقه تأثیر بسیار زیادی در رونق و 

توسعه اقتصادی کردستان خواهد داشت.
استاندار کردستان یادآور شد: ایجاد منطقه آزاد تجاری 
بانه و مریوان نیز در دستور کار مجلس شورای اسالمی 
است که در صورت تصویب نهایی فرصت بسیار خوبی 
برای توسعه تجاری بین استان کردستان و سلیمانیه 

عراق است.
مرادنیا به سفر سال گذشته خود به استان سلیمانیه 
اشاره کرد و گفت: تفاهم هایی در این سفر به امضای 
هیأت  اخیر  سفر  در  امیدواریم  که  رسید  طرفین 

اقتصادی عراقی این تفاهم نامه ها اجرایی شود.
حوزه های  در  تجارت  کنیم  تالش  اینکه  بیان  با  وی 
اضافه  شود،  روز  به  و  خارج  سنتی  حالت  از  مختلف 
رفع  برای  سلیمانیه  استان  و  کردستان  مدیران  کرد: 

مشکالت فی مابین تالش جدی داشته باشند.
عصر پنجشنبه هیأتی اقتصادی متشکل از مدیران کل 
ارشاد  کشاورزی، دامپزشکی، کنترل کیفیت، گمرک، 
و جوانان، برق و معاون اتاق بازرگانی استان سلیمانیه 

اقلیم کردستان عراق به استان کردستان سفر کردند.
استاندار سلیمانیه نیز از ۲ روز پیش و به منظور شرکت 

در کنگره مشاهیر ُکرد در سنندج حضور دارد.

استاندار کردستان:

استفاده از فاینانس در اجرای 
طرح راه آهن سنندج - سلیمانیه 

ضروری است
 

سلیمانیه  استاندار  از  کردستان  استاندار 
جمهور  رییس  طریق  از  که  خواست  عراق 
این کشور برای استفاده از فایناس به منظور 
سلیمانیه   - سنندج  آهن  راه  طرح  اجرای 

اقدام کند.
بین  نامه  تفاهم  امضای  در  مرادنیا  بهمن 
اظهار  ایران و سلیمانیه  مسئوالن کردستان 
ظالمانه  تحریم های  دلیل  به  ایران  داشت: 
فاینانس  از  استفاده  با  ارتباط  در  آمریکا 

مشکل دارد.
و  سلیمانیه  مسئوالن  اگر  کرد:  اضافه  وی 
اقلیم کردستان عراق بتوانند از فاینانس برای 
اجرای پروژه خط راه آهن سنندج -سلیمانیه 
به  بیشتری  با سرعت  این طرح  بهره گیرند 

مرحله اجرا در می آید.
هماهنگی  معاون  افزود:  کردستان  استاندار 
و  مدیریت  سازمان  رئیس  و  اقتصادی  امور 
برنامه ریزی استان برای پیگیری مفاد تفاهم 
انتظار  انتخاب شدند  بین ۲ طرف  نامه های 
می رود استاندار سلیمانیه هم از میان مدیران 

خود افرادی را برای این مهم برگزیند.
مرادنیا اظهار داشت: با این اقدام پس از این 
به طور شفاف  و دستاوردهای سفرها  نتایج 

معلوم و اعالم می شود.
استاندار سلیمانیه هم در این نشست گفت: 
تفاهم نامه جدید ادامه دهنده و تمام کننده 

تفاهم نامه های گذشته بین طرفین است.
هه وال ابوبکر حسین افزود: می طلبد از این 
نمایندگان ۲  بین  ماهانه  بعد گردهمایی  به 
در  مانعی  و  مشکل  تا  شود  تشکیل  طرف 

ارتباطات پیش نیاید.
ما  آینده  سفر  امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
نامه ها  تفاهم  مفاد  دستاوردهای  بیان  به 

اختصاص پیدا کند.
سلیمانیه  استان  و  کردستان  استانداران 
شادی  هتل  در  عراق  کردستان  اقلیم 
سنندج تفاهم نامه مشترک در 13 بند و در 
حوزه های اقتصادی، فنی مهندسی، صنعتی، 

مرزی و گردشگری را مبادله کردند.

با مشارکت سرمایه گذاران کردستان عراق :

عملیات اجرایی پروژه سرمایه گذاری سنندج آغاز شد

سرمقاله

دولت از توسعه ارتباط
 بین کردستان و اقلیم 
عراق حمایت می کند

استاندار سلیمانیه: 

ارتباطات اقلیم و استان کردستان نیاز به پشتوانه دولت ها دارد

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اعالم کرد:

تشدید نظارت برای جلوگیری
 از فعالیت احتمالی

 مزارع استخراج »ارز دیجیتال«
 در کرمانشاه

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
از تشدید نظارت برای جلوگیری از فعالیت احتمالی 
مزارع استخراج ارز دیجیتال)بیت کوین( در استان 
زمینه  این  در  موردی  کنون  تا  گفت:  و  داد  خبر 

مشاهده نکرده ایم.
موضوع  شدن  مطرح  به  اشاره  با  مرآتی  امیدعلی 
برخی  که  دیجیتال  ارز  استخراج  مزارع  فعالیت 
افزایش  باعث  و  مواجهند  آن  با  کشور  استان های 
بر  کرد:  اظهار  می شود،  برق  مصرف  توجه  قابل 
اساس دستور وزارت نیرو نظارت ها را در این زمینه 
از  مواردی  مشاهده  در صورت  و  ایم  کرده  تشدید 
فعالیت های استخراج ارز دیجیتال، برخوردهای الزم 

با افراد متخلف صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: با وجود تشدید نظارت هایی که داشته 
ارز  استخراج  فعالیت های  از  موردی  تاکنون  ایم، 

دیجیتال در استان وجود نداشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
با بیان اینکه استخراج ارز دیجیتال به میزان قابل 
این  از  و  می دهد  افزایش  را  برق  مصرف  توجهی 
گفته  کرد:  عنوان  است،  شناسایی  قابل  طریق 
معادل  دیجیتال  ارز  استخراج  برق  می شود مصرف 
طی  در  مسکونی  واحد   ۲4 حدود  برق  مصرف 

یکسال است.
برق  مصرف  میزان  این  افزود:  خاطرنشان  مرآتی 
وارد  برق  تاسیسات  و  به خطوط  آسیب جدی  هم 

می کند و هم باعث خاموشی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه عمده استخراج ارز دیجیتال در 
مناطقی انجام می شود که برق ارزانتری دارد، یادآور 
دارد  صنعتی  و  کشاورزی  برق  که  مناطقی  شد: 
دیجیتال  ارز  استخراج  برای  استفاده  مورد  بیشتر 
قرار می گیرد و از همین رو در اولویت نظارت است.



3اقتصادی

عراقی ها عالقه مند به استفاده از تجهیزات و دانش برق ایران هستند

مرکز ضمانت معامالت و سرمایه گذاری خارجی
 در اقلیم کردستان ایجاد شود

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
نشست  حاشیه  در  شنبه  روز  کردستان 
مدیرکل  با  این شرکت  مسئوالن  تخصصی 
منظور  به  عراق  سلیمانیه  استان  برق 
برق  صنعت  حوزه  در  ها  همکاری  تقویت 
کاال  کیفیت  به  عراقی  طرف  داشت:  اظهار 
و  بوده  واقف  کاماًل  ایران  برقی  تجهیزات  و 
تمایل به واردات این نوع از کاالهای ما دارد.

برقی  تجهیزات  کیفیت  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است،  نظیر  کم  منطقه  در  ایران 
به  عراق  سلیمانیه  استان  برق  مسئوالن 
کاالهای  اند که کیفیت  نتیجه رسیده  این 
ایرانی در بیشتر زمینه ها مناسب و در حد 

استانداردهای بین المللی است.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کردستان با اشاره به اینکه در جلسه امروز 
ظرفیت ها و امکانات موجود صنعت برق ۲ 
طرف مورد بررسی قرار گرفت، یادآور شد: 
کردستان  به  انرژی  صادرات  بر  ما  تاکید 

ذکر  نهایی  نامه  تفاهم  در  که  است  عراق 
می شود.

 ۲۰۰ احتماالً  اول  فاز  در  گفت:  لهونیان 
مگاوات برق به اقلیم کردستان و سلیمانیه 

صادر می شود که امیدواریم در آینده و با 
اقلیم  و  ایران  بین  شده  انجام  های  توافق 
عراق، این میزان به ۶۰۰ و در نهایت ۹۰۰ 

مگاوات افزایش یابد.

وی بر توسعه روابط صنعت برق کردستان 
تجربیات،  از  استفاده  زمینه  در  اقلیم  و 
کرد  اشاره  طرف   ۲ های  ظرفیت  و  دانش 
و تاکید کرد: تالش ما این است که فعالیت 
های صنعت برق بیشتر به سمت اقتصادی 
کردن، کاهش هزینه ها، علمی و مهندسی 

شدن پیش برود.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
ها  همکاری  از  بخشی  در  افزود:  کردستان 
برنامه  طبق  و  است  سازی  بستر  به  نیاز 
ریزی های انجام شده اکیپ هایی از طرف 
عراقی در زمینه پست های فوق توزیع برای 

آموزش به ایران اعزام می شوند.
مدیرکل شرکت برق استان سلیمانیه عراق 
با  بیشتر  ارتباط  ایجاد  برای  تالش  بر  نیز 
تجهیزات  از  استفاده  و  ایران  برق  صنعت 
تاکید  کردستان  توزیع  شرکت  تجربیات  و 

کرد.
ساالر حسام الدین یادآور شد: آمادگی داریم 

در همه زمینه ها از جمله خرید تجهیزات 
بویژه در حوزه نرم افزار GIS با شرکت برق 

کردستان ارتباط داشته باشیم.
کل  مدیران  از  متشکل  اقتصادی  هیاتی 
کیفیت،  کنترل  دامپزشکی،  کشاورزی، 
معاون  و  برق  جوانان،  و  فرهنگ  گمرک، 
عصر  سلیمانیه  استان  بازرگانی  اتاق 
پنجشنبه به منظور تقویت روابط اقتصادی 

وارد کردستان شد.
و  پیش  روز  از چند  نیز  سلیمانیه  استاندار 
به منظور شرکت در کنگره مشاهیر ُکرد در 

سنندج حضور دارد.
به  کردستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
۶۳۷ هزار و ۵۳۰ مشترک خدمات می دهد 
تمام  و  شهری  جمعیت  درصد   ۱۰۰ و 
برق  نعمت  از  خانوار   ۱۰ باالی  روستاهای 

برخوردار هستند.
در  برق  تولید  ظرفیت  حاضر  حال  در 

کردستان ۹۸۰ مگاوات است.

نشست مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی سنندج و اتاق بازرگانی سلیمانیه 

شامگاه شنبه در سنندج برگزار شد.
با  نشست  این  در  سنندج  اتاق  رئیس  نایب 
اشاره به ضرورت رفع نواقص و معایب قانونی 
و تکنولوژیکی مرزهای مشترک گفت: نگاه به 
موانع  و  نواقص  وجود  بیانگر  موجود  وضعیت 
برای  گوناگونی  مشکالت  که  بوده  متعددی 
کرده  ایجاد  ایرانی  اقتصادی  فعاالن  و  تجار 

است.
محمد هالکو افزود: تأخیر در ترخیص و حمل 
مناطق  در  فسادپذیر  و  شکستنی  بارهای 
خسارات  بروز  سبب  کردستان  اقلیم  مرزی 
این  هاست  مدت  و  شده  ایرانی  بازرگانان  به 
به  سریع  رسیدگی  خواستار  اقتصادی  فعاالن 
این مسائل هستند که اگر به زودی حل نشود 
ناچارند مسیر خود را به سمت مرزهای جنوبی 

تغییر دهند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکالت موجود 
نبود مرکز داوری برای رفع اختالفات و دعاوی 
تجار دو طرف است که ما آمادگی خود برای 
اعالم  مرکز  این  تشکیل  زمینه  در  همکاری 

می کنیم.
و  مدیران  از  گفت:  سنندج  اتاق  رئیس  نایب 
در  تا  خواستاریم  کردستان  اقلیم  تشکل های 
این راستا با سرعت عمل بیشتری اقدام کنند 
این  نبود  به علت  ایرانی  از تجار  زیرا بسیاری 
روبرو  کالن  زیان های  و  مشکالت  با  تشکل 

شدند.
هالکو تفاوت نرخ گمرگ مناطق مرزی اقلیم 
کردستان با سایر مناطق عراق را تهدیدی برای 
منطقه  این  با  مرزی  مبادالت  گسترش  روند 
عنوان کرد و اظهار داشت: نرخ عوارض گمرکی 
در این منطقه چند برابر مناطق جنوبی عراق 
کردستانی  تجار  یابد  ادامه  چنین  اگر  و  بوده 
ایران  مرز  جایگزین  را  مناطق  این  تا  ناچارند 

با اقلیم کنند.
بازرگانان  از  مبلغی  افزود:  اقتصادی  فعال  این 

ایرانی به عنوان بیمه از سوی طرف عراقی اخذ 
کارایی  هیچ  آنها  برای  عمل  در  که  می شود 
سود،  کاهش  و  پول  رفت  هدر  باعث  و  ندارد 

تجار ایرانی می شود.
جزو  صنعتی  تجاری  منطقه  ایجاد 
ایران  دولت  و  کردستان  اقلیم  اختیارات 

است
مدیر پایانه های مرزی باشماق اقلیم کردستان 
درخواست های  و  انتقادات  به  پاسخ  در 
بازرگانان ایرانی گفت: قانون فعالیت ارگان های 
زمان  در  تنها  و  بوده  ساعته   ۲۴ اقلیم  مرزی 
را  کار  تعطیلی  اجازه  نماز  اقامه  و  نهار  صرف 
دارند اگر بازرگانان ایرانی مواردی غیر از این 
را مشاهده کردند به اطالع ما برسانند در اسرع 

وقت با آن برخورد می کنیم.
تجاری  منطقه  ایجاد  افزود:  کمال  مریوان 
اقلیم  حکومت  اختیارات  جزو  صنعتی 
بر  و  بوده  ایران  مرکزی  دولت  و  کردستان 
اساس اطالعاتی که داریم این طرح در مراحل 
نهایی مطالعات قرار داشته و در آینده نزدیک 

وارد فاز اجرا می شود.
کردن  رسمی  در  تأخیر  با  ارتباط  در  وی 

گفت:  اقلیم  با  ایران  کردستان  مرزی  مناطق 
ما ۴ منطقه مرزی با ایران داریم که نحوه اداره 
دولت  اختیارات  جزو  مناطق  این  افزایش  و 
جمهور  رئیس  برهم  دکتر  که  بوده  مرکزی 
این  فعالیت  گسترش  موانع  رفع  پیگیر  عراق 

مناطق است.
رئیس پایانه باشماق استان کردستان در پاسخ 
به طرح موضوع انتقادی طرف عراقی از حضور 
گفت:  یافته  سازمان  باندهای  و  خودسر  افراد 
این اولین بار است که این موضوع را می شنویم 
تخلف  مشاهده  صورت  در  تا  اریم  د  تقاضا  و 
فوری به ما خبر دهید تا با این موارد برخورد 

کنیم.
افشین شعبانی افزود: از شما درخواست داریم 
تا برنامه عبور دادن خودروهای خالی ازایکس 
ری را پایان داده شود زیرا هزینه سنگینی بر 

تجار تحمیل می کند.
وی اضافه کرد: اخذ ۳۵ هزار دینار از هر ماشین 
ایرانی توسط دولت اقلیم به بهانه پرداخت به 

پلیس راه اقلیم هیچ توجیه قانونی ندارد.
کنندگان  وارد  و  صادر  اتحادیه  رئیس  نایب 
اقلیم  جاده های  وضعیت  از  انتقاد  با  مریوان 

از  عرض  کم  جاده های  گفت:  کردستان 
اقلیم  در  ایرانی  بازرگانان  اصلی  مشکالت 
کردستان است زیرا سبب بروز تأخیر در انتقال 
و  رانندگان  برای  جانی  خطرات  ایجاد  کاال، 

افزایش استهالک وسایط نقلیه می شود.
طرف  در  که  افرادی  افزود:  دژکام  ابراهیم 
عراقی باشماق بارها را خالی می کنند ۱۵ هزار 
دینار از تجار ایرانی می گیرند که مبلغی بسیار 
باالست و زمانی که اعتراض می کنیم فوری با 

جریمه سنگین مواجه خواهیم شد.
عدم  نیز  سنندج  اتاق  نمایندگی  هیئت  عضو 
از  را  کردستان  اقلیم  در  بانکی  نظام  فعالیت 
عوامل اصلی اخالل در مناسبات اقتصادی بین 
ایران و اقلیم عنوان کرد و گفت: به علت نبود 
بانکی(  نامه  ضمانت  و  سی  )ال  صدور  امکان 
از  را  تضمینات  اقلیم  در  فعال  ایرانی  تجار 
طریق صرافی ها اخذ می کنند که این برای آنها 
با مشکالتی مواجه  به صرفه نیست و همواره 

می شوند.
و  اقلیم  دولت  از  ما  افزود:  فرجیان  خالد 
تا  می کنیم  درخواست  بازرگانی  اتاق های 
نسبت به ایجاد مرکزی برای ضمانت معامالت 

و سرمایه گذاری خارجی در اقلیم اقدام کنند.
عضو اتاق بازرگانی سلیمانیه هم در این نشست 
با اشاره به خدمات طرف ایرانی به شکل گیری 
ما  گفت:  کردستان  اقلیم  در  صنفی  نهادهای 
هیچگاه این واقعیت را از یاد نمی بریم که در 
ارائه  با  سنندج  اتاق  فعالیت  به  شروع  ابتدای 
تجارب خویش ما را در تکمیل راه یاری داده 
بازرگانان  با  اقلیم  تجار  ارتباط  ایجاد  سبب  و 

عراقی شد.
تا در زمینه  افزود: ما حاضریم  آزاد عبدالقادر 
رفع موانع و مشکالت در بین ۲ طرف و ایجاد 
یا  حکمیت  کمیته  مثل  مشترک  نهادهای 
برداریم  سریع  گام های  داوری  مرکز  همان 
از  جدیدی  فاز  وارد  طرف  دو  تعامل  روند  تا 

شکوفایی شود.
اتاق  عضویت  کارت  هرکس  کرد:  اضافه  وی 
اتاق  عضو  ما  نظر  از  باشد  داشته  را  سنندج 
بازرگانی بوده و سود و زیانش را سود و زیان 

خود می دانیم.
هیأت اقتصادی اقلیم کردستان عراق عصر روز 
استاندار  معاون  استقبال  با  تیر   ۱۳ پنجشنبه 
وارد  مریوان  باشماق  مرز  طریق  از  کردستان 

ایران شدند.
کنترل  دامپزشکی،  کشاورزی،  کل  مدیران 
کیفیت، گمرک، ارشاد و جوانان، برق و معاون 
استان  اجرایی  از جمله مدیران  بازرگانی  اتاق 
سلیمانیه اقلیم کردستان عراق هستند که به 

کردستان سفر کرده اند.
هدف از سفر این هیأت اقتصادی به کردستان 
با  ما  میان  اقتصادی  و  تجاری  روابط  تقویت 
تولیدی  واحدهای  از  بازدید  سلیمانیه،  استان 
ساخت  زنی  کلنگ  استان،  محور  صادرات 
بازار سنه سنتر توسط سرمایه گذار عراقی در 
نامه های گذشته ۲  تفاهم  بر  سنندج، مروری 

طرف است.
به  و  پیش  روز  سه  از  نیز  سلیمانیه  استاندار 
در  ُکرد  مشاهیر  کنگره  در  شرکت  منظور 

سنندج حضور دارد.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
کرمانشاه، همکاری نکردن با فعاالن بخش 
به  زیان  آمدن  وارد  باعث  را  خصوصی 
استان دانست و گفت: این کار موجب می 

شود از توسعه و سازندگی باز بمانیم.
و  اشتغال  کارگروه  در  حاتمی  هدایت 
در  که  کرمانشاه  استان  گذاری  سرمایه 
برگزار  استانداری  جلسات  سرسرای 
از  بدون شک حمایت  داشت:  اظهار  شد، 
صنعتگران و تولیدگران باید سرلوحه کار 

همه مسئوالن استان قرار گیرد.

فعاالن  با  برخورد  شیوه  از  انتقاد  با  وی 
افزود:  استان،  در  صنعتی  و  اقتصادی 
چنین برخوردهایی تنها باعث فراری دادن 

بخش خصوصی می شود.
حاتمی ادامه داد: اینکه بسیاری از فعاالن 
انتظار  در  ماه ها  صنعتی  حوزه  خوشنام 
مشکالت  بهانه  به  تسهیالت  دریافت 
و  نیست  درستی  کار  گیرند  قرار  کوچک 
روند حرکتی توسعه استان را کند می کند.

رفع  ادامه  در  کرمانشاه  استاندار  معاون 
معدنی  و  صنعتی  واحدهای  مشکالت 
بانک ها  گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را 
ایفا  مهمی  بسیار  نقش  خصوص  این  در 

می کنند.
با  توسعه کرمانشاه جز  اینکه  بیان  با  وی 

همدلی، وفاق و کمک تمامی دستگاه های 
اجرایی اتفاق نمی افتد، گفت: همه به یک 
و  امر خطیر سهیم هستیم  این  اندازه در 
باید تالش کنیم تا رونق و تولید در استان 

شکوفا شود.
حاتمی همچنین تالش برای ادامه یافتن 
نرخ بیکاری استان را نیز مورد تاکید قرار 
داد و گفت: انجام این مهم امید به زندگی 
را در مردم افزایش می دهد و همه ما نیز 

در قابل شهروندان مسئول هستیم.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت 
دارای بیش یک هزار واحد تولیدی با ۳۰ 

هزار نفر اشتغالزایی است.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کرمانشاه در 

سال ۹۷ را ۱۸.۶ درصد اعالم کرد.

یک عضو پارلمان عراق از مذاکرات نفتی اقلیم و دولت مرکزی 
این کشور خبر داده است.

به گزارش جام کوردی، یک عضو کرد پارلمان عراق اعالم کرده 
عراق  مرکزی  دولت  و  اقلیم  نفتی حکومت  مذاکرات  که  است 

مدتهاست جریان داشته اما رسانه ای نشده است.
جمهوری  رئیس  صالح  برهم  نزدیکان  از  محمود  کریم  ریبوار 
عراق است که ضمن انتقاد از سیاست سنوات گذشته حکومت 
اقلیم، اعالم کرده است این مذاکرات با هدف تمکین اربیل به 
قبال  در  عراق  مرکزی  دولت  به  کردستان  اقلیم  نفت  تحویل 

تخصیص بودجه است.
پرداخت  به  اقدام  تاکنون  کابینه عادل عبدالمهدی  در حالیکه 
حقوق کارمندان اقلیم کردستان کرده است اما حکومت اربیل 
مانع از تحویل نفت این منطقه به شرکت سومو شده است. بر 
اساس قانون توافقی بودجه سال ۲۰۱۹ عراق، اقلیم باید روزانه 
۲۵۰ هزار بشکه نفت را به شرکت سومو تحویل دهد که تاکنون 

اجرایی نشده است.

عضو پارلمان عراق با اعالم جزئیاتی از مذاکرات اربیل – بغداد 
گفته است که حکومت اقلیم کردستان تالش می کند رضایت 
دولت مرکزی را در خصوص تحویل تنها ۱۵۰ هزار بشکه نفت 

روزانه کسب کند.

همکاری نکردن با 
فعاالن بخش خصوصی استان را

 از توسعه باز می دارد

استاندار سلیمانیه:

سرمایه گذاری بین کردستان و 

سلیمانیه افزایش می یابد

ابوبکر حسین استاندار سلیمانیه اقلیم  هوال 
کردستان عراق در نشست خبری مشترک با 

بهمن مرادنیا استاندار کردستان
سنندج - ایرنا - استاندار سلیمانیه گفت: با 
جمله  از  الزم  شرایط  شدن  فراهم  به  توجه 
وجود آرامش و امنیت، در ۲ طرف مرزهای 
سرمایه  امیدواریم  عراق  اقلیم  و  ایران 

گذاریهای نیز افزایش یابد.
خبری  نشست  در  حسین  ابوبکر  هوال 
داشت:  اظهار  کردستان  استاندار  با  مشترک 
نامه ای در ۱۳ بند بین  در این سفر تفاهم 
بار  استانداران ۲ طرف به امضا رسید و این 
مدیران دستگاه های دیگر همچون کشاورزی 

و گردشگری هم در آن سهیم بودند.
وی با اشاره به اینکه باید بجای دیوار درصدد 
ایجاد پل بین طرفین باشیم، اضافه کرد: امروز 
کردستان  در  هم  امنیت  و  آرامش  آسایش، 
است  برقرار  ایران  کردستان  در  هم  و  عراق 
سرمایه  تقویت  برای  شاخص  بهترین  این  و 

گذاری ها است.
یادآور شد: در چند سال  استاندار سلیمانیه 
با  ما  اقتصادی  ارتباطات  وجه  هیچ  به  اخیر 
شده  هم  بیشتر  بلکه  نیافته  کاهش  ایران 

است.
ابوبکر با اشاره به اینکه مرکز تجاری و بازار 
سنه سنتر توسط سرمایه گذار اهل سلیمانیه 
قرار شده  ایجاد می شود، گفت:  در سنندج 
به سقز هم توسط سرمایه گذار  راه سنندج 

سلیمانیه ای تعریض و اجرایی شود.
وی اضافه کرد: بر اساس دستور دولت مرکزی 
اقلیم  در  کاالهایی  که  هایی  فصل  در  عراق 
کردستان تولید می شود مانع واردات آن از 
ایران می شود که با مسئوالن دولت صحبت 
خواهیم کرد تا مانع واردات این کاالها نشوند 

بلکه تعرفه گمرکی آن را افزایش دهند.
عصر  عراق  کردستان  اقلیم  اقتصادی  هیات 
معاون  استقبال  با  تیر   ۱۳ پنجشنبه  روز 
باشماق  مرز  طریق  از  کردستان  استاندار 

مریوان وارد ایران شدند.
کنترل  دامپزشکی،  کشاورزی،  کل  مدیران 
و  برق  جوانان،  و  ارشاد  گمرک،  کیفیت، 
معاون اتاق بازرگانی از جمله مدیران اجرایی 
استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق هستند 

که به کردستان سفر کرده اند.
هدف از سفر این هیأت اقتصادی به کردستان 
با  ما  اقتصادی میان  و  روابط تجاری  تقویت 
استان سلیمانیه، بازدید از واحدهای تولیدی 
ساخت  زنی  کلنگ  استان،  محور  صادرات 
عراقی  گذار  سرمایه  توسط  سنتر  سنه  بازار 
در سنندج، مروری بر تفاهم نامه های گذشته 

۲ طرف است.
از سه روز پیش و به  نیز  استاندار سلیمانیه 
در  ُکرد  مشاهیر  کنگره  در  شرکت  منظور 

سنندج حضور دارد.

سایه سکوت بر مذاکرات نفتی اربیل – بغداد
 تالش اقلیم برای کاستن از سهمیه قانونی
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رئیس خانه صنعت و معدن کرمانشاه:

پتروشیمی چهارم 
کارخانه»پفک« نیست 
که یک روزه راه بیفتد

کرمانشاه  استان  معدن  و  صنعت  خانه  رئیس 
پفک  کارخانه  چهارم  پتروشیمی  اینکه  بیان  با 
انجام  روزه  یک  آن  کارهای  که  نیست  نمکی 
شود، گفت: دو ماه است برای واگذاری این پروژه 
آمادگی  اعالم  هستند  توانمند  که  افرادی  به 

کردیم، اما تاکنون کسی پایه کار نیامده است.
درباره  خبرنگاران  جمع  در  شکری  جهانبخش 
آباد  اسالم  پتروشیمی  پروژه  وضعیت  آخرین 
الزم  مجوزهای  تمام  اگرچه  کرد:  اظهار  غرب 
برای این پروژه گرفته شده اما مسائل ناشی از 
شده  آن  اجرای  در  مشکل  ایجاد  باعث  تحریم 

است.
 وی با بیان اینکه مسدودی ارز پروژه، اخذ مجوز 
از وزارت اقتصاد و دارایی، اخذ سهمیه مواد اولیه 
از وزارت نفت و ... نیز برای این پتروشیمی گرفته 
شده است، تاکید کرد: با چندین فاینانسور هم  
صحبت کرده ایم، اما تاکنون به دلیل مشکالت 

حاصل از تحریم ها به نتیجه نرسیده ایم.
عنوان  گاهی  اینکه  از  گالیه  ابراز  با  شکری   
این  اجرای  امکان  گذاران  سرمایه  که  می شود 
پروژه را ندارند، یادآورشد: پتروشیمی، کارخانه 
پفک نمکی نیست که یک روزه انجام شود، بلکه 

اجرای آن بسیار پرهزینه و زمان بر است.
 وی خاطرنشان کرد:  اعالم آمادگی کردیم که 
هر کس فکر می کند توانایی اجرای این پروژه را 
دارد پای کار بیاید و ما نیز پروژه را در اختیار 
آنها بگذاریم، اما با وجود گذشت دو ماه از این 
اعالم آمادگی  تاکنون کسی برای مشارکت در 
نکرده  آمادگی  اعالم  استان  چهارم  پتروشیمی 

است.
 شکری با اشاره به اینکه پیگیری ها برای اجرای 
پروژه همچنان ادامه دارد، افزود: با چند کشور 
خارجی صحبت کردیم و امیدواریم آنها بتوانند 
و  مشکالت  زدن  دور  برای  مسیری  یافتن  در 

اجرایی شدن این پتروشیمی کمک کنند.
کرمانشاه  استان  معدن  و  صنعت  خانه  رئیس   
معرفی  دائمی  نمایشگاه  راه اندازی  از  ادامه  در 
شهرک  در  استان  صنعتی  های  توانمندی 
و  فنی کسب  و مرکز خدمات  بیستون  صنعتی 

کار خبر داد.
دانشگاهی،  مراکز  امیدواریم  کرد:  تاکید  وی 
سایر  و  آموزان  دانش  ای،  حرفه  و  فنی  مراکز 
نمایشگاه  این  از  مستمری  بازدیدهای  بخشها 
داشته باشند و با توانمندی های تولیدی استان 

آشنا شوند.
 شکری سپس از شرایط سخت اقتصادی کشور 
کرد  یاد  مواجهیم  آن  با  که  اقتصادی  جنگ  و 
و  صنعتگران  جنگ  این  با  مقابله  در  گفت:  و 
تولیدکنندگان جایگاه بسزایی دارند، اما نیازمند 

حمایت هستند.
تسهیالت  گرفتن  نظر  در  خواستار  شکری   
معافیت  مالیاتی،  های  معافیت  قیمت،  ارزان 
برای   ... و  صادراتی  امتیازات  اجتماعی،  تامین 
را  خود  تولیدات  بتوانند  تا  شد  تولیدکنندگان 
عرضه  جهانی  بازارهای  به  کمتری  مشکالت  با 

کنند.

مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه با اشاره به لزوم 
تامین اعتبار 700 میلیارد تومانی برای تکمیل فاز یک 
شورای  موافقت  با  گفت:  کرمانشاه،  شهری  قطار  پروژه 
شهر با فروش 320 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای 
این پروژه، حدود نیمی از اعتبار مورد نیاز پروژه تامین 

خواهد شد.
پیشرفت 25 درصدی  به  اشاره  با  سعید سلیم ساسانی 
ابتدای  مسیر  در  کرمانشاه  شهری  قطار  پروژه  یک  فاز 
کارمندان تا میدان آزادی، گفت: طبق برنامه زمانبندی 
این بخش از پروژه تا دو سال دیگر به بهره برداری می 

رسد.
وی بهره برداری از این فاز پروژه را منوط به تامین اعتبار 
700 میلیارد تومانی دانست و افزود: تالش های بسیاری 
با رقم  برای تامین این اعتبار در حال انجام است، زیرا 
55 میلیارد تومان اعتباری که در بودجه امسال برای این 
پروژه در نظر گرفته شده نمی توان کار را پیش برد و 

پروژه را سرموعد آماده کرد.
ساسانی فروش اوراق مشارکت و تامین فاینانس داخلی 
را از جمله راهکارهای تامین اعتبار این پروژه عنوان کرد 
اوراق مشارکت  اخیرا بحث فروش  افزود: خوشبختانه  و 
برای این پروژه در صحن شورای شهر به تصویب رسید 
که کمک بسیار بزرگی در تامین مالی پروژه خواهد بود.

وی افزود: دو سال است بحث فروش اوراق مشارکت در 
بودجه ساالنه کشور برای پروژه های قطار شهری لحاظ 
می شود، اما در کرمانشاه به علت عدم رضایت شورای 
صورت  ارزشمند  فرصت  این  از  ای  استفاده  عمال  شهر 

نمی گرفت.
ساسانی تصریح کرد: امسال هم رقم لحاظ شده فروش 
اوراق مشارکت در بودجه ساالنه کشور برای پروژه های 
 50 که  است  تومان  میلیارد  هزار  هشت  شهری  قطار 

درصد اصل و سود آن را دولت تضمین می کند.
این  افزود:  کرمانشاه  شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل 
فرصت بسیار مغتنم است و برای همین امسال با پیگیری 

های مجدانه شهردار کرمانشاه موفق شدیم مصوبه فروش 
اوراق مشارکت را از شورای شهر بگیریم و این الیحه با 

رقم 320 میلیارد تومان در شورا تصویب شد.
وزارت  به  را  این مصوبه  باید  در حال حاضر  افزود:  وی 
کشور برده و موافقت آنها را برای فروش اوراق مشارکت 
بگیریم. با توجه به اینکه سالهای گذشته از این ظرفیت 
فروش  رقم  این  از  استان  سهم  بودیم،  نکرده  استفاده 
امسال کم در نظر گرفته شده که باید رقم این سهم را 
نیز اصالح کنیم و بعد از موافقت وزارت کشور، هماهنگی 

های الزم را با سازمان برنامه و بودجه انجام دهیم.
تحقق  زمان  تا  پروسه  این  کرد:  خاطرنشان  ساسانی 
فروش اوراق مشارکت حداقل دو تا سه ماه زمان خواهد 
برد و با توجه به اینکه تا پایان سال برای استفاده از این 
اوراق زمان داریم می توانیم از این امتیاز بهره مند شویم.

وی افزود: در صورت تامین 320 میلیارد تومان اعتبار از 
محل فروش اوراق مشارکت باید به دنبال تامین فاینانس 
تومان  میلیارد   700 بتوانیم  تا  باشیم  نیز  داخلی  های 
اعتبار مورد نیاز پروژه را تامین کرده و تا سال 1400 فاز 

یک پروژه قطار شهری را به بهره برداری برسانیم.
اهتمام  استاندار   خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  ساسانی 
تا  است  پیگیر  بسیار  و  دارد  پروژه  این  اتمام  بر  جدی 
اعتبار 120 میلیارد تومانی این پروژه که در سفر هیات 
که  کند  کسب  را  رسید  تصویب  به  استان  به  دولت 
متاسفانه تاکنون ریالی از این اعتبار به استان تخصیص 

نشده است.
پروژه،  پیشرفت  وضعیت  تشریح  در  ادامه  در  ساسانی 
گفت: عمده تمرکز ما در بحث تکمیل پروژه بر فاز یک 
مسیر است که از میدان کارمندان تا میدان آزادی خواهد 

بود.
وی افزود: با توجه به زیرگذر بودن پروژه در محدوده سه 
راه 22 بهمن تا میدان آزادی، تونل این بخش از مسیر 
خروجی  ساخت  حال  در  حاضر  حال  در  و  شده  آماده 

اضطراری و پله فرار آن هستیم.
کرد:  تصریح  کرمانشاه  شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل 
این بخش از مسیر دو ایستگاه زیرزمینی دارد که ایستگاه 
آزادی در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی 22 درصد در 
حال انجام است و کار ساخت ایستگاه تقاطع بسیج هم 

شروع شده است.

با موافقت شورا با فروش 320 میلیارد تومان اوراق مشارکت

امیدها برای راه اندازی »قطار شهری« کرمانشاه جان گرفت
ارتقا دو تن از اعضای هیأت علمی 

دانشگاه صنعتی کرمانشاه 
به مرتبه ی دانشیاری

به گزارش روابط عمومي دانشگاه؛ در پنجمین نشست 
از دوره ششم هیأت ممیزه دانشگاه هاي رازي و صنعتي 
کرمانشاه که روز چهارشنبه 12 تیر 13۹۸ در دانشگاه 
رازي برگزار شد، دکتر سمیه بهزاد عضو هیات علمی 
فناوری  دانشکده  مهندسی  فیزیک  آموزشی  گروه 
اطالعات و دکتر حامد رشیدی عضو هیأت علمي گروه 
دانشگاه  انرژی  دانشکده  شیمی  مهندسی  آموزشی 

صنعتي کرمانشاه به مرتبه دانشیاري ارتقا یافتند.
بنابراین گزارش؛ دکتر سمیه بهزاد عضو هیات علمی 
سال  آموخته  دانش  مهندسی،  فیزیک  آموزشی  گروه 
13۹0 مقطع دکتراي رشته فیزیک ماده چگال- شاخه 
از دانشگاه رازی، دارای 42 مقاله چاپ  نانوتکنولوژی 
شده در مجالت معتبر ISIو 2 مقاله علمی پژوهشی 

می باشد.
در  مقاله  از 1۹  بیش  ارائه  با  موفق   گر  پژوهش  این 
کنفرانس های ملی و بین المللی، انجام چندین طرح 
پژوهشی و کسب عنوان داور ممتاز در داوری مجالت 
معتبر بین المللی دارای سابقه ی درخشانی در زمینه 

ی فعالیت های پژوهشی می باشد.
علمي  هیأت  عضو  رشیدی  حامد  دکتر  است؛  گفتنی 
سال  آموخته  دانش  شیمی،  مهندسی  آموزشی  گروه 
13۹2 دوره دکتری رشته مهندسی شیمی از دانشگاه 
با  توانسته  نیز  تهران(  تکنیک  )پلی  امیرکبیر  صنعتی 
انجام فعالیت های پژوهشی ارزشمند خود از جمله  7 
طرح پژوهشی صنعتی خارج از دانشگاه، چاپ 1۶مقاله 
پژوهشی  طرح  چندین  انجام   ،ISI معتبر  مجالت  در 
های  کنفرانس  در  مقاله   30 از  بیش  ارائه  و  داخلی 
ملی و بین المللی و همچنین کسب عنوان پژوهشگر 
در سال  ثروت  به  علم  تبدیل  زمینه  در  دانشگاه  برتر 
13۹7 به مرنبه دانشیاری نائل و نام خود را در ردیف 

افتخارات دانشگاه صنعتی کرمانشاه ثبت نماید.
رییس  اختری  اکبر  علی  دکتر  گزارش؛  این  براساس 
از  خرسندی  ابراز  ضمن  کرمانشاه،  صنعتی  دانشگاه 
به شما  را  موفقیت  این  بنده  کرد:  ابراز  موفقیت،  این 
آستان  از  و  نموده  عرض  تبریک  دانشگاهی  جامعه  و 
با  توأم  افزون  روز  توفیقات  مزید  احدیت  حضرت 

سالمتی و شادکامی، برایتان مسألت می نمایم.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
 110 پرداخت  به  اشاره  با  کرمانشاه  استان 
میلیارد تومان تسهیالت به واحد های صنعتی 
از  تعدادی  هنوز  گفت:  زلزله  از  آسیب دیده 
با  سرپل ذهاب  در  صنعتی  بزرگ  واحد های 

مشکالت بانکی روبه رو هستند. 
ظهر  که  خبری  نشست  در  دارابی  محسن 
شد  برگزار  استان  صمت  سازمان  در  امروز 
تومان  میلیارد   110 تاکنون  اینکه  بیان  با 
آسیب دیده  صنعتی  واحد های  به  تسهیالت 
داشت:  اظهار  است  شده  پرداخت  زلزله  از 
تومان  میلیارد  یک  از  کمتر  وام های  امهال 

این واحدها تعیین تکلیف شده اند.
واحد  تعدادی  استان  صنعت  سازمان  رئیس 
صنعتی بزرگ در سرپل ذهاب هنوز مشکالت 
و یک  آرد  کارخانه  کرد:  عنوان  دارند  بانکی 
واحد های  این  جمله  از  لبنی  فرآورده  واحد 
تقریبی  طور  به  چند  هر  و  هستند  بزرگ 
صنف  و  معدن  صنعت،  حوزه  مشکالت 
چند  اما  شده  برطرف  زلزله زده  مناطق  در 
صنعتی  ثقل  مرکز  شده  ذکر  بزرگ  واحد 
باید  که  می شوند  محسوب  سرپل ذهاب 

سریع تر سامان پیدا کنند.
وی عنوان کرد: 100 تن میلگرد دریافت شده 

که در شهرک صنعتی سرپل ذهاب قرار دارد 
که از هفته آینده متناسب با میزان خسارت 

بین واحد های آسیب دیده توزیع می شود.
از  جلوگیری  برای  تالش  به  اشاره  با  دارابی 
تعطیل یا نیمه فعال شدن واحدهای صنعتی 
و معدنی استان کرمانشاه بیان کرد: از ابتدای 
امسال تاکنون 40 جلسه ستاد تسهیل و رفع 
برگزار شده  استاندار  ریاست  به  تولید  موانع 

است.
صنعتی  واحد   70 تا   ۶0 اینکه  بیان  با  وی 

در استان کرمانشاه زیر ظرفیت کار می کنند 
فعال  نیمه  پروژه های  می شود  تالش  گفت: 

استان امسال به ظرفیت اسمی برسند.
تولیدی  واحد های  مشکالت  از  نیمی 

استان کرمانشاه بانکی است
درصد   4۸ به  نزدیک  کرد:  بیان  دارابی 
مشکالت واحد های تولیدی استان مالی است 
به این معنی که یا برای تأمین مالی با مشکل 
روبه رو می شوند یا بدهی معوق دارند یا امکان 

تأمین وثیقه برای آن ها مشکل است.

کرمانشاه  استان  صمت  سازمان  رئیس 
بانکی  مشکالت  از  بعد  کرد:  عنوان 
تولیدی  واحد های  مشکالت  بیشترین 
است. زیرساخت  حوزه  و  مالیات  به   مربوط 
برنامه ریزی ها  براساس  اینکه  بیان  با  دارابی 
امسال 35 واحد صنعتی و 20 واحد معدنی 
احیا می شوند گفت: در سه  استان  غیرفعال 
واحد   ۹ و  صنعتی  واحد  هشت  امسال  ماه 

معدنی احیا شده اند.
وی افزود: پیش بینی می شود در زمینه احیای 
واحد های معدنی از 20 واحد نیز بیشتر شود 
زیرا در زمینه معدن بیشتر مشکالت مربوط 
پیمانکار  جابه جایی  شرکا،  بین  اختالف  به 
است.وی با اشاره به پهنه های معدنی استان 
غرب  اسالم آباد  معدنی  پهنه  کرد:  بیان 
و   گیالنغرب  پهنه  شد،  آزاد  ماه  فروردین 
معدنی  پهنه  و  شده  تکلیف  تعیین          هرسین 

میرانی نیز در هفته آینده آزاد می شود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
معدنی  پهنه  اینکه  بیان  با  کرمانشاه  استان 
سنقر و کلیایی بعد از طرح در شورای معادن 
اقتصاد  نماد  معادن  افزود:  شد  خواهد  آزاد 
صنایع  روی  سازمان  و  هستند  مقاومتی 

معدنی نیز تمرکز دارد.

 ادارات حق تبعیض در ارائه خدمات
 به شهروندان را ندارند

معاون دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه گفت: تبعیض در ارائه خدمات 
توسط دستگاه های که ارائه خدمت می نمایند نقض حقوق شهروندی است. 

حسن  کرمانشاه،  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادسرای  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایمانی مقدم در این باره اظهار کرد: ارائه خدمات به شهروندان بر اساس ضوابط 

و قوانین بایستی مطابق عدالت با رعایت حقوق شهروندی باشد. 
وی تاکید کرد: تسریع در انجام ارائه خدمات برای افراد با نفوذ، برخورداری از 

امتیازهای ویژه و ... مصداق بارز نقض عدالت و حقوق شهروندی است. 
اصل   ۹ بند  براساس  رفتارها  گونه  این  کرد:  اضافه  کرمانشاه  دادستان  معاون 
سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران یکی از مصادیق تبعیض ناروا شمرده 

میشود. 
وی با تاکید براینکه کلیه دستگاه های خدمات رسان استان موظف به رعایت 
قوانین توام با حفظ حقوق شهروندی هستند، اعالم کرد: بدیهی است در صورت 
مشاهده تبعیض ناروا در راستای صیانت از حقوق عمومی برخورد جدی و قانونی 

را با دستگاه های متخلف خواهیم داشت. 
ناروا را  ایمانی مقدم متذکر شد: شهروندان می توانند مصادیق تبعیض های   
به صفحه اینستاگرام دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان کرمانشاه گزارش 

کنند.

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رییس 
اعالم  طبق  گفت:  کنگاور  گردشگری  و 
خانه  سوزی  آتش  کنگاور  نشانی  آتش 
است. بوده  عمدی  اصالنی  ساری   تاریخ 
در  سوزی  آتش  به  اشاره  با  خدادادی  فاطمه   
بخشی از خانه تاریخی ساری اصالنی اظهار داشت: 
این آتش سوزی ظهر روز یازدهم تیر رخ داد که 
بالفاصله به آتش نشانی اطالع رسانی و آنها نیز با 
 حضور به موقع در محل موفق به اطفاء حریق شدند.
وی ادامه داد: کارشناسان آتش نشانی شهرداری 
کنگاور پس از بررسی جزییات این آتش سوزی در 
گزارشی به میراث فرهنگی بر تعمدی بودن این حادثه 
 توسط شخص یا اشخاصی ناشناس تاکید کردند.
با  داشت:  تصریح  کنگاور  فرهنگی  میراث  رئیس 
وجود تعویض قفل های این خانه در روزهای اخیر 
توسط نماینده میراث، ولی فرد یا افرادی با سوء 

نیت اقدام به آتش سوزی این خانه تاریخی کرده 
که وجود دو الستیک در انبار تیرهای چوبی برای 
شعله ور شدن آتش سوزی که در روزهای قبل وجود 
 نداشته، دلیلی بر اثبات تعمدی بودن این ادعا است.
آتش سوزی خسارت  این  در  اینکه  بیان  با  وی   
اظهار  شده،  وارد  تاریخی  خانه  این  به  جزیی 
شرق  از  بخشی  و  ها  پنجره  از  یکی  به  داشت: 
و  شده  وارد  جزیی  آسیب  شمالی  دیواره 
و  مرمت  گذشته  سال  در  که  بنا  غربی  بخش 
است. ندیدهی  خسارتی  هیچ  شد،   بازسازی 
با  ادامه  در  کنگاور  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
توسط  زیادی  مکاتبات  تاکنون  اینکه  به  اشاره 
میراث فرهنگی برای جذب اعتبار مرمت این خانه 
گذشته  سال  شد:  یادآور  گرفته،  صورت  قاجاری 
با اعتبار ۹0 میلیون تومان بخش غربی این خانه 
شد. بازسازی  و  مرمت  فرهنگی  میراث   توسط 

از  بخشی  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  خدادادی 
از  اوقاف و بخشی  خانه ساری اصالنی در اختیار 
آن هنوز در اختیار مالک است، خاطرنشان کرد: 
ضروری است خانواده مالک بنا و اداره اوقاف برای 
خانه،  شمالی  بخش  مرمت  جهت  اعتبار  تامین 

بصورت جدی پای کار بیایند.

تعدادی واحد صنعتی بزرگ آسیب دیده از زلزله هنوز گرفتاری بانکی دارند

تقدیر و تشکر

سرکار خانم 
لیال لطفی

بدینوس�یله از تالش و زحمات ارزشمند جنابعالی 

در تکریم ارباب رجوع، اداره کل پس�ت اس�تان 

کرمانشاه تقدیر می نماییم.

با امید بهروزی، سعادت و توفیق همیشگی

جمعی از ارباب رجوع

رییس میراث فرهنگی کنگاور:

آتش سوزی خانه تاریخی »ساری اصالنی« عمدی بوده است
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5فرهنگی

تقویت  بستر  کرد  مشاهیر  کنگره 
همکاری های فرهنگی و پژوهشی است

سنندج - ایرنا - اساتید دانشگاه سلیمانیه 
عراق می گویند: برگزاری کنگره مشاهیر 
برای  بستری  مفاخر  از  تجلیل  و  ُکرد 
علمی،  مشترک  همکاری های  توسعه 
اقلیم  و  ایران  بین  فرهنگی  و  پژوهشی 

کردستان عراق است.
سلیمانیه  چه رمو  دانشگاه  رئیس  معاون 
عراق روز سه شنبه در حاشیه نخستین 
در  کرد  مشاهیر  المللی  بین  کنگره 
با  گو  و  گفت  در  کردستان  دانشگاه 
تعامالت  داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار 
علمی و پژوهشی بین دانشگاه های ایران 
رو  عراق  کردستان  اقلیم  دانشگاه های  و 
همکاری ها  این  از  و  است  گسترش  به 

خرسند هستیم.
بهرام احمد تبادل تفاهم نامه و استاد و 
دانشجو بین دانشگاه کردستان و دانشگاه 
چه رمو سلیمانیه را اقدامی مناسب ارزیابی 
کرد و افزود: پژوهش های علمی مشترکی 
درباره مسائل و مشکالت کردستان ایران 

و عراق در دست اجراست.
بهرام احمد برگزاری کنگره مشاهیر کرد 
را فرصتی برای تقویت این تعامالت اعالم 
کرد و گفت: امیدواریم چنین برنامه هایی 

در سطوح دیگر نیز ادامه داشته باشند.
دانشگاه  کار  مدیریت  رشته  استاد 
نقش  ارتباط  این  در  نیز  عراق  سلیمانیه 
کرد  مفاخر  شناساندن  در  را  کنگره 
تقدیر  با  و  کرد  اعالم  مؤثر  بسیار  زبان 
گفت:  بزرگ،  همایش  این  برگزاری  از 
فرصت  پژوهشگران  و  دانشگاهیان  برای 

یکدیگر  با  تا  است  شده  فراهم  مناسبی 
بیشتری  پژوهشی  و  علمی  مراودات 

داشته باشند.
پیشینه  بررسی  عبداهلل  محمد  امجد 
نکاتی  مهمترین  از  را  کردها  تاریخی 
بیشتر  دانست که در چنین کنگره هایی 

از پیش نمایان می شود.
کنگره  این  افزود:  دانشگاه  استاد  این 
بیشتر  قلوب  تألیف  و  نزدیکی  موجب 

کردها می شود.
المللی  بین  کنگره  افتتاحیه  مراسم 
مشاهیر ُکرد با حضور حجت االسالم علی 
یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری در 
اقلیت های دینی و مذهبی،  و  اقوام  امور 
و  خارجی  و  داخلی  مسئوالن  از  جمعی 
در  خالقی«  »مظهر  همچون  نام آورانی 

تاالر مولوی دانشگاه کردستان آغاز شد.
در این کنگره ۲ روزه قرار است در انتهای 
نخستین کنگره مشاهیر ُکرد از نام آوران 
هنری،  فرهنگی،  مختلف  عرصه های 
اجتماعی، ورزشی، موسیقی و علمی ُکرد 

تجلیل شوند.
یکسال  از  کردستان  استان  مسئوالن 
پیش فعالیت خود را در راستای برگزاری 
از  تجلیل  و  معرفی  منظور  به  کنگره ای 
و  کردند  آغاز  ُکرد  آوران  نام  و  مشاهیر 
حوزه های  در  گروه  کار   ۶ راستا  این  در 
و  فرهنگ  ادبیات،  و  زبان  انسانی،  علوم 
پایه و مهندسی، کشاورزی و  هنر، علوم 

پزشکی تشکیل شد.
آغاز  از  ماه  پنج  حدود  گذشت  از  بعد 
رسمی فعالیت این کارگروه ها و کنکاش 

در  که  مشاهیری  در خصوص  بررسی  و 
قید حیات بودند، اسامی تعیین شده به 
شورای راهبردی کنگره که ریاست آن بر 
عهده استاندار کردستان بود، ارسال شد.

مشاهیر  کنگره  کنندگان  برگزار  تالش 
چهره های  حضور  و  دعوت  در  ُکرد 
مطرحی همچون مظهر خالقی هنرمندی 
نام آشنای این دیار که ۳۸ سال دور از 
روز  و  نشست  ثمر  به  عاقبت  بوده  وطن 
موسیقی  عرصه  هنرمند  این  گذشته 
ُکردی از طریق مرز باشماق پا به خاک 

میهن گذاشت.
روز  از  کنگره  این  جانبی  برنامه های 
یکشنبه ۹ تیر ماه با برپایی نمایشگاه های 
برگزاری  و  ُکردی  کتاب  و  خوشنویسی 
شد  آغاز  موسیقی  کنسرت  و  شعر  شب 
خبری  نشست  هم  تیر   ۱۰ دوشنبه  و 
و  فرهنگ  کل  مدیر  کردستان،  استاندار 
ارشاد اسالمی و رئیس دانشگاه کردستان 
با هدف تشریح برنامه های کنگره برگزار 

شد.
از سری برنامه های جانبی کنگره در روز 
شهرام  کنسرت  برگزاری  هم  شنبه  سه 
به  که  است  کاکایی  سعدون  و  ناظری 
صورت مجزا در ۲ سانس در سالن آزادی 

به اجرای برنامه می پردازند.
کاظم  ساخته  زر  سینمایی  فیلم  اکران 
در  ترکیه  ُکرد  مطرح  فیلمسازان  از  اوز 
سینماهای  در  تیر   ۱۲ و   ۱۱ روزهای 
و  مریوان  کردستان  و  سنندج  بهمن 
کارگردان  با  تخصصی  نشست  برگزاری 
جانبی  برنامه های  دیگر  از  فیلم  این 

کنگره است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان گفت: در حال تکمیل پرونده ثبت ملی نشان جغرافیایی چاقوی 

کرندغرب و تنبور داالهو هستیم. 
بابیان  کرمانشاه،  منطقه  ایسنا  با خبرنگار  گو  و  در گفت  پروانه حیدری 
دیرباز  از  که  است  کرمانشاه  بومی  های  رشته  از  یکی  چاقوسازی  اینکه 
این صنعت  به  بوده، اظهارکرد: رونق و توجه  پایلوت آن  شهر کرندغرب 
در کرندغرب بگونه ای است که حدود ۱۸ کارگاه فعال چاقوسازی را در 

این شهر داریم. 
وی به اقداماتی که به منظور بروزسانی و استانداردسازی این محصول طی 
چندسال اخیر صورت گرفته اشاره کرد و گفت: نتایج مثبت مجموعه این 
فعالیت ها باعث شده تا امروز پرونده ثبت نشان جغرافیایی این محصول 

را به نام کرندغرب پیگیری کنیم. 
معاون صنایع دستی استان تصریح کرد: البته برای ثبت نشان جغرافیایی 
این محصول رقیبی به نام زنجان داریم که آنها نیز پرونده ثبت جغرافیایی 
خود را تکمیل خواهند کرد، اما با توجه به اینکه روش ساخت و کیفیت 
چاقوی کرند متفاوت از چاقوی تولیدی زنجان است، امید باالیی به ثبت 

ملی آن داریم. 
وی تصریح کرد: عالوه بر چاقوی کرند، درحاضر تکمیل پرونده ثبت نشان 
جغرافیایی تنبور داالهو را نیز در دستورکار داریم که باتوجه به قدمت این 
نام  به  این ساز کهن  برای ثبت  ساز قدیمی در منطقه داالهو در تالش 

منطقه داالهو هستیم. 
به  هرسین  ثبت  پرونده  ارسال  و  تکمیل  به  همچنین  ادامه  در  حیدری 
عنوان شهر ملی گلیم و ثبت کرند غرب به عنوان شهر ملی چاقو اشاره 
میراث  در سازمان  تیر  اواخر  پرونده  دو  این  داوری  مرحله  و گفت:  کرد 
فرهنگی برگزار خواهد شد که در این نشست تمام سعی خود را برای جلب 

موافقت هیات داوری و ثبت این دو پرونده بکار می گیریم. 

فروش بهاری »سینماهای« کرمانشاه میلیاردی شد
 »متری شش و نیم« درصدر فروش

کارشناس امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه از فروش یک 
میلیارد تومانی سینماهای کرمانشاه در بهار امسال خبر داد.

سهیل سنجابی در گفت وگو با خبرنگار سرویس »فرهنگی و هنری« ایسنا منطقه کرمانشاه، 
با اشاره به افزایش هشت درصدی فروش سینماهای کرمانشاه در بهار امسال، گفت: در سه 
ماهه ابتدای امسال رقم فروش سه سینمای آزادی، فرهنگ و بیستون به حدود یک میلیارد 

تومان رسید.
وی به بازدید بیش از ۱۱7 هزار نفر از فیلم های اکران شده در این سه سینما اشاره کرد و 
افزود: از این تعداد سهم سینما آزادی حدود 5۳ هزار نفر، سهم سینما فرهنگ بیش از 5۲ 

هزار نفر و سهم سینما بیستون نیز حدود ۱۲ هزار نفر است.
به گفته سنجابی در بهار امسال در مجموع ۱۲ فیلم در این سه سینما اکران شده که فیلم 

»متری شش و نیم« در صدر استقبال مخاطبان قرار گرفته است.
این قیمت  اعالم و تصریح کرد:  تومان  را ۱۰ هزار  استان  بلیت سینما در  سنجابی قیمت 

نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته و فعال هم برنامه ای برای افزایش آن وجود ندارد.
کارشناس امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه با اشاره به وجود 
شش سینما در استان گفت: سرانه صندلی سینما نسبت به جمعیت استان بسیار پایین است 

و در همین راستا ساخت سینماهای جدید در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: هم اکنون سه سینما در کرمانشاه و در هریک از شهرستان های سنقر، پاوه و 
نیز ساخت  آبادغرب  بوده و در شهرستانهای صحنه و اسالم  فعال  قصرشیرین یک سینما 

سینما در دست احداث است.

های  شبکه  اطمینان  قابلیت  »بررسی  کتاب 
به  پراکنده«  تولید  منابع  حضور  در  هوشمند 

تالیف ساناز قنبری به چاپ رسید. 
با   1398 سال  در  کتاب  این  اول  ویرایش 
همکاری انتشارات » آموزشی تالیفی ارشدان« 

منتشر شده است. 
به  توانید  می  کتاب  این  آنالین  خرید  جهت 
www. و   www.arshadan.com سایت 

arshadan.net مراجعه نمایید.

مجوز انتشار ۴ نشریه جدید
 در کردستان صادر شد

امور رسانه و مطبوعات   کارشناس مسئول 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان 
بخش  در  جدید  نشریه  چهار  مجوز  گفت: 
مکتوب و دیجیتال از ابتدای امسال تاکنون 

در این استان صادر شده است.
امجد افصحی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت:  نشریه ای با عنوان گوران در 
قالب هفته نامه به صاحب امتیازی و مدیر 
نشریاتی  جمله  از  کمانگر  فردین  مسئولی 
است که امسال مجوز انتشار آن صادر شده 

است.
با گستره  نامه گوران  وی اضافه کرد: هفته 
و  کرمانشاه  کردستان،  استان های  توزیع 
فعالیت رسمی خود  آذربایجان غربی مجوز 
و  فرهنگ   وزارت  مطبوعاتی  معاونت  از  را 

ارشاد اسالمی دریافت کرد.
مطبوعات  و  رسانه  امور  مسئول  کارشناس 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان 
افزود: این هفته نامه در زمینه های فرهنگی 
فارسی  و  ُکردی  زبان  دو  به  و  اجتماعی  و 

منتشر می شود.
افصحی یادآور شد: نشریه دیجیتالی پژوهش 
بازاریابی  و  مدیریت  گری،  حامی  های 
امتیازی سردار محمدی  به صاحب  ورزشی 
در زمینه علوم انسانی و تربیت بدنی از دیگر 
انتشار  مجوز  استان  در  که  است  نشریاتی 

دریافت کرده است.
وی گفت: همچنین فصلنامه مطالعات لرزه 
زبان  به  کرمی  کاوه  مسئولی  مدیر  به  ای 
فارسی در حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی 
- عمران، امسال مجوز انتشار برای آن صادر 

شده است.
مطبوعات  و  رسانه  امور  مسئول  کارشناس 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان 
هویت  عنوان  با  دیجیتالی  نشریه  افزود: 
به  و  فارسی  و  ُکردی  های  زبان  به  محیط 
دیگر  هم  اکبری  پرویز  امتیازی  صاحب 
نشریه جدیدی است که امسال مجوز انتشار 

دریافت کرده است.
افصحی با اشاره به اینکه حمایت از نشریات 
محلی در اولویت این اداره کل است، یادآور 
شد: نشریاتی که بعد از ۱۸ دی ماه سال ۹۶ 
مجوز انتشار دریافت کردند متعهد شدند تا 

سه سال آگهی دولتی دریافت نکنند.
وی تاکید کرد: از آنجا که نشریاتی که تازه 
مجوز انتشار دریافت کردند نیازمند حمایت 
ذکر  آیتم  حذف  پیشنهاد  هستند  بیشتری 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  به  را  شده 
آگهی  دریافت  عدم  حداقل  تا  کردیم  ارائه 
دولتی از سه سال به ۶ ماه کاهش پیدا کند.
مطبوعات  و  رسانه  امور  مسئول  کارشناس 
اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی کردستان 
مجوز  درخواست   ۹ اکنون  هم  شد:  یادآور 
نامه،  هفته  دو  نامه،  هفته  روزنامه،  انتشار 
ماهنامه و فصلنامه از کردستان آماده طرح 
در هیات نظارت مطبوعات وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی است.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی  تاکنون ۱5۸ 
نشریه در  کردستان مجوز فعالیت گرفته اند 
از این تعداد اکنون ۱۰۲ رسانه شامل  که  
رسانه های چاپی، خبرگزاری و پایگاه های 
فعال  استان  در  غیربرخط  و  برخط  خبری 

است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمانشاه:

سهمیه »کاغذ« نشریات 
ماهانه تکرار می شود

 سهمیه نشریات جامانده به زودی داده می شود

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
سهمیه  پایین  حجم  خصوص  در  کرمانشاه 
کاغذ اختصاص داده شده به نشریات استان، 
ماهانه  و  نیست  ساالنه  سهمیه  این  گفت: 

تکرار می شود و جای نگرانی نیست.
حجت االسالم رحیم جعفری در گفت و گو با 
خبرنگار سرویس »فرهنگی و هنری« ایسنا 
بحران  شروع  به  اشاره  با  کرمانشاه،  منطقه 
از سال گذشته، گفت:  بازار کاغذ کشور  در 
و  نشریات  نیاز  به  توجه  با  راستا  همین  در 
روزنامه های کشور به کاغذ و جهت کمک 
توزیع  ارشاد  وزارت  فرهنگی،  مراکز  این  به 
سهمیه کاغذ میان نشریات را در دستور کار 

قرار داد.
وی افزود: متاسفانه در نیمه دوم سال گذشته 
به علت تعلل کارشناسان وزارت ارشاد، تنها 
سهمیه یک یا دو استان اختصاص پیدا کرد 
کرمانشاه  جمله  از  ها  استان  مابقی  به  و 

سهمیه ای داده نشد.
جعفری تصریح کرد: پیگیری های بسیاری 
صورت گرفت و بارها لیست نشریات استان 
در  سرانجام  و  شد  ارسال  وزارت  برای 
روزهای اخیر سهمیه کاغذ ۱7 نشریه استان 

داده شد.
وی افزود: با بررسی سهمیه کاغذ اختصاص 
شد  مشخص  نشریه   ۱7 این  به  شده  داده 
حجم آن کم است که با پرس و جویی که 
این  شد  مشخص  کردیم  ارشاد  وزارت  از 
سهمیه ماهانه است و هرماه تکرار می شود.

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
مدیران  انتقاد  برخی  طرح  به  کرمانشاه 
افزود:  و  کرد  اشاره  زمینه  این  در  نشریات 
آنها  برای  این سهمیه  بدانند  باید  افراد  این 
ماهانه تکرار می شود و جای نگرانی نیست.

حجم  به  نسبت  انتقادها  خصوص  در  وی 
به  نسبت  استان  نشریات  سهمیه  پایین 
نیست  طور  این  گفت:  نیز،  ها  استان  سایر 
که سهمیه مشخصی به هر استان داده شود 
و  است  نشریه  هر  مختص  کاغذ  سهمیه  و 
متناسب با تیراژ نشریه به خود آن داده می 

شود.
از  اطالع  برای  ارشاد  وزارت  افزود:  جعفری 
تیراژ دقیق نشریات از چاپخانه ای که نشریه 
در آن چاپ می شود کسب اطالع کرده و 
را  آن  سهمیه  نشریه،  هر  تیراژ  با  متناسب 
با  نشریه  هر  برای  که  می دهد  اختصاص 

توجه به تیراژ آن قطعا متفاوت خواهد بود.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کرمانشاه درخصوص عدم اختصاص سهمیه 
تنها  گفت:  نیز  استان  نشریات  برخی  به 
دریافت  تاکنون  را  خود  سهمیه  نشریه   ۱7
کرده اند و به تدریج برای سایر نشریات هم 
نگرانی  سهمیه کاغذ داده می شود و جای 

نیست.

یک بانوی کمانگیر کرمانشاهی که در 
مسابقات ورزشی با لباس فاخر ُکردی 
یک  هنر،  این  گفت:  شود،  می  ظاهر 
ورزش باستانی است که در آن از کمان 
آثار  به  اگر  و  استفاده می شود  سنتی 
باستانی کرمانشاه نگاهی بیندازیم یک 
سوارکار بر اسب با نیزه دیده می شود.

فستیوال  در  که  باباحیدری  مهتاب 
سوم  مقام  کسب  به  موفق  قزاقستان 
ایرنا،  با  شده روز شنبه در گفت و گو 
در  خود  ورزشی  سابقه  خصوص  در 
رشته سوارکاری اظهار داشت: از سال 
بودم  سوارکار  استقامت  بخش  در   ۹۴
که به دلیل آسیب در مهره کمر و پس 
از سپری شدن روند درمان، کمانگیری 
اولین زن  به عنوان  و  انتخاب کرده  را 
کشور  غرب  اسب  روی  بر  کمانگیر 
مسابقات  در  حمایتی  هیچ  بدون  و 
در  ُکردی  لباس  با  و  کردم  شرکت 

مسابقات حاضر شدم.

وی که به سوارکاری و هنرهای رزمی 
این  افزود:  دارد،  عالقه  اسب  بر  سوار 
کمان  و  نیزه  شمشیر،  شامل  هنرها 
را  است که من ورزش حرفه ای خود 
کمانگیری بر روی اسب انتخاب کردم.

کمانگیر  بانوی  این  گفته  به 
فرهنگی  مسابقه  این  در  کرمانشاهی، 
فاقد  و  مانند  فستیوال  که  ورزشی 
شدم  مواجه  مشکالتی  با  بود  جایزه 
که نداشتن مترجم و حضور من بدون 
به  بود  آن  از  ای  نمونه  حامی  داشتن 
گونه ای که به تنهایی تیر پرتاب کرده 
و سپس آن را جمع می کردم و حتی 
آن هنگام که نتیجه ها اعالم می شد 
پس از خواندن سه مرتبه، متوجه نامم 
شدم چرا که در آن موقع مشغول جمع 

آوری تیرهای پرتاب شده بودم.
ورزشکار  بانوی  باباحیدری  مهتاب 

کرمانشاهی
به گفته وی، این رشته ادغام سوارکاری 

و استفاده از تیر و کمان است که الزمه 
آن برای زنان شهامت و شجاعت است 
و به عنوان یک زن کمانگیر می خواهم 
ثابت  دنیا  به  را  ایرانی  زنان  توانمندی 

کنم.

از  نظرتنگی  داشت:  اظهار  باباحیدری 
آن  با  ورزشکاران  که  است  مشکالتی 
که  بانویی  عنوان  به  و  هستند  مواجه 
با  مردان هستم  با  تنگاتنگ  رقابت  در 
مشکالت بیشتری مواجه هستم چراکه 
می  ثابت  را  خود  باید  نخست  گام  در 

کردم تا بتوانم آن را ادامه دهم.
عنوان  به  کرمانشاهی  بانوی  این 
ورزشی  فرهنگی  فستیوال  پرچمدار 
قزاقستان پس از گذراندن ۲روز رقابت 
بین ۱5 کشور جهان، موفق به کسب 
کوچ  فستیوال  کمانگیری  سوم  مقام 
افتخار  دیپلم  و  شد  جهان  نشینان 

فستیوال را از آن خود کرد.

لباس ُکردی در کمان گیری با اسب از تاریخ کرمانشاه حکایت دارد

اساتید دانشگاه های اقلیم کردستان عراق:

کنگره مشاهیر کرد بستر تقویت همکاری های فرهنگی و پژوهشی است

معاون صنایع دستی استان:

بدنبال ثبت نشان جغرافیایی »چاقو« 
کرندغرب و »تنبور« داالهو هستیم

معرفی کتاب
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6اخبـار

آنالیتیکس  کالریویت  استنادی  پایگاه 
ماه  دو  هر   )Clarivate Analytics(
یکبار به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر 
پایگاه  در  اطالعات  این  که  پردازد  می 
شاخص های اساسی علم )ESI(، منتشر 
فعالیت  اساس  بر  فهرست  این  گردد.  می 
ده سال اخیر پژوهشگران تنظیم و هر دو 
ماه یک بار به روز رسانی می شود. معیار 
انتخاب دانشمندان برتر، تعداد استنادهای 
آن ها  علمی  تولیدات  به  گرفته  صورت 
بیست  موضوعی  های  دسته  و  رشته  در 
پایگاه  توسط  ارزیابی  مورد  گانه  دو  و 
تعداد  اساس  بر  پژوهشگران  است.   ESI
استناد مرتب سازی و یک درصد برتر در 
می شوند. معرفی  موضوعی   هر دسته ی 

بر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  شده  منتشر  نتایج  آخرین  اساس 
توسط    2019 سال  ِمی  ماه  نهم  تاریخ 
عضو  همتی  رضا  دکتر  نام   ،ESI پایگاه 
برق  مهندسی  گروه  جوان  علمی  هیأت 
فهرست  در  کرمانشاه  صنعتی  دانشگاه 

در  جهان  برتر  دانشمندان  درصد  یک 
گرفت.  قرار  مهندسی  موضوعی  دسته 

اصلی  زمینه  گزارش،  این  اساس  بر 
تحقیقاتی ایشان انرژی های تجدید پذیر 

قدرت  در سیستم های  انرژی  مدیریت  و 
 Web است که بر اساس اطالعات پایگاه

به  استناد   985 کنون  تا   of Science
است.  گرفته  صورت  تحقیقات  این   نتایج 
قابل ذکر است که امروزه استناد به عنوان 
مهمترین شاخص تعیین میزان اثرگذاری 
پذیرفته  المللی  بین  سطح  در  پژوهش 
بنابراین قرار گرفتن در جمع  شده است؛ 
پژوهشگران یک درصد برتر دنیا، نیازمند 
توأم  مناسب  راهبردهای  کارگیری  به 
تعداد  است.  مضاعف  پشتکار  و  تالش  با 
فهرست  این  به  یافته  راه  اساتید  محدود 
که عموماً عضو هیأت علمی دانشگاه های 
ادعاست.   این  مؤید  هستند  کشور   مطرح 
در  همتی  رضا  دکتر  آقای  نام  قرارگیری 
این فهرست در حالی که تنها چهار سال از 
آغار فعالیت ایشان در کسوت عضو هیأت 
و  کیفیت  دهنده  نشان  گذرد  می  علمی 
های  پژوهش  نتایج  باالی  تأثیرگذاری 
انجام شده است. خانواده دانشگاه صنعتی 
توفیقات  آرزوی  تبریک،  ضمن  کرمانشاه 
روز افزون برای ایشان در جهت استیالی 

علم و فناوری این مرز و بوم را دارد.

از  کرمانشاه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
استان  کشاورزی  تولیدات  افزایش  برای  برنامه ریزی 
به شش  فعلی  تن  از ۴.2میلیون  آینده  ظرف سه سال 

میلیون تن خبر داد.
با  خبرگزاری  این  دفتر  در  حضور  با  حاتمی  نوربخش 
اشاره به تدوین برنامه سه ساله توسعه بخش کشاورزی 
رئیس  عنوان  به  انتصاب  از  قبل  کرد:  اظهار  استان، 
روی  ماه  شش  حدود  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
نیز  پست  این  تصدی  ابتدای  از  کردم،  کار  برنامه  این 
طی جلسات مختف روی این برنامه کار شده و بزودی 
اختیار  در  بیشتر  بررسی  برای  برنامه  این  نهایی  نسخه 

شهرستان ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: با تحقق این برنامه سه ساله میزان تولیدات 
بخش کشاورزی استان رشد چشمگیری خواهد داشت 
خواهد  تن  میلیون  به شش  فعلی  تن  ۴.2میلیون  از  و 

رسید.
تاکید  کرمانشاه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
افزایش  تولید،  افزایش  ساله،  سه  برنامه  این  در  کرد: 
درآمد، پایداری تولید و ایجاد زیرساخت های الزم برای 
توسعه بخش کشاورزی در افق بلندمدت با رویکرد حفظ 
منابع استراتژیک موجود از جمله منابع آب و خاک دیده 

شده است.
حاتمی افزود: اجرای این برنامه سه ساله در کنار افزایش 
بخش  توسعه  برای  مناسب  گذاری  ریل  یک  تولید، 

کشاورزی استان در بلندمدت نیز خواهد بود.
برنامه  این  در  شده  بینی  پیش  اشاتغالزایی  با  حاتمی 
گفت: این برنامه در صورت تحقق بین ۷0 تا ۷5 هزار 
فرصت شغلی پایدار را ایجاد خواهد کرد که می تواند بار 

زیادی از بیکاری استان را بکاهد. 
گفت:  کرمانشاه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
ساله  سه  برنامه  شدن  اجرایی  برای  نیاز  مورد  منابع 
جذب  منبع  سه  از  استان  کشاورزی  بخش  توسعه 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جذب اعتبارات دولتی 
برای توسعه زیرساخت ها و جذب تسهیالت بانکی تامین 

خواهد شد.
توسعه کشت زعفران در برنامه است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه 
اشاره ای هم به برنامه استان برای توسعه کشت زعفران 

استان  در  زعفران  کشت  سابقه  کرد:  تصریح  و  داشت 
کرمانشاه به حدود 2۴00 سال پیش برمی گردد و این 

استان خاستگاه کشت زعفران در کشور بوده است.
هکتاری   200 توسعه  برای  امسال  کرد:  اضافه  حاتمی 
شده  ریزی  برنامه  کرمانشاه  استان  سطح  در  زعفران 

است.
حاتمی برنامه سه ساله توسعه کشت زعفران در استان 
افزود:  و  کرد  عنوان  هکتار   800 سطح  در  توسعه  را 
تا ۶ ساله  برنامه میان مدت 5  قالب یک  همچنین در 
قرار است کشت زعفران در این استان به دو هزار هکتار 

برسد.
اضافه  کرمانشاه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
 2۳0 حدود  امروز  شرایط  در  زعفران  هکتار  هر  کرد: 
میلیون تومان درآمد زایی برای کشاورزان به همراه دارد، 
ضمن اینکه بین 250 تا ۳00 نفرروز نیز اشتغالزایی از 

قبل آن به وجود می آید.
استان  در  تولیدی  زعفران  مرغوبیت  به  اشاره  با  وی 
کرمانشاه  استان  در  تولیدی  زعفران  افزود:  کرمانشاه 
برای عرضه در غرفه ها و صنایع غذایی و شکالت سازی 

به اروپا صادر می شود.
استان  از کشت زعفران در  به حمایت  اشاره  با  حاتمی 

تا   ۳0 بین  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح   ، کرمانشاه 
به  رعفران  برای کشت  نیاز  مورد  پیاز  بهای  50 درصد 

متقاضیان کمک بالعوض می شود.
مزارع  استان  در  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  حاتمی 
آموزشی زعفران داریم، تصریح کرد :آموزش گروه های 
مختلف مثل زنان سرپرست خانواده  برای کشت زعفران 

را در برنامه استان داریم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه 
با اشاره به در دست راه اندازی بودن یکی از معتبرترین 
استانداردهای  با  متناسب  زعفران  فراوری  های  کارگاه 
زمینه ای  را  کارگاه  این  تاسیس  استان،  در  اروپا   روز 
کرمانشاه  استان  در  تولیدی  زعفران  برندسازی  برای 

عنوان کرد.
 وی ابراز خرسندی کرد: در آینده نزدیک اتفاقات خوبی 

در حوزه کشت زعفران در استان کرمانشاه رخ دهد.
برای نخود کاری نکرده ایم

در  کرمانشاه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
ادامه با  بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت و تولید 
اظهار  دارد،  اختصاص  کرمانشاه  استان  به  کشور  نخود 
حاضر  حال  در  نخود  که  حالیست  در  اینها  همه  کرد: 
استان  جای  به  اگر  شاید  است،  کشت  مظلومترین 

کرمانشاه استان های دیگری این ظرفیت را داشتند االن 
قیمت نخود خیلی باالتر از قیمت های کنونی بود. 

نخود در حال حاضر در  اضافه کرد: سرانه مصرف  وی 
کشور ما کمتر از پنج کیلوگرم است و حتی اگر قیمت 
نخود تا هر کیلوگرم 20 تا 25 هزار تومان ه برسد خیلی 
مصرف کنندگان را تحت فشار قرار نخواهد داد، این در 
حالیست که این افزایش قیمت می تواند بین 1500 تا 
برداران  بهره  خالص  درآمد  به  تومان  میلیارد  هزار  دو 

استان اضافه کند.
برای  خوبی  خیلی  ارزآوری  نخود  کرد:  تاکید  حاتمی 
صنایع  آن  قیمت  افزایش  با  و  دارد  همراه  به  استان 

تبدیلی مرتبط با آن نیز به استان وارد خواهد شد.
حاتمی اضافه کرد: با وجودی که تولیدکننده اول نخود 
و  نداریم  حوزه  این  در  اشتغالی  خیلی  هستیم،  کشور 
استان  در  هم  نخود  مدرن  بندی  سایز  صنایع  حتی 
به  را  استان  در  تولیدی  نخود  تمامی  تقریباً  و  نداریم 

صورت فله ای به بقیه استانها می فرستیم.
حاتمی سطح زیر کشت نخود پاییزه در سال جاری در 
استان کرمانشاه را ۳0 هزار هکتار عنوان کرد و افزود: 
این  زیاد  مقاومت  دلیل  به  پاییزه  نخود  کشت  توسعه 
آفاتی مثل برق زدگی و نقش مهم آن در  به  محصول 
و  مکانیزه  برداشت  قابلیت  کنار  در  خاک،  ازت  تثبیت 
عملکرد باالی محصول در قیاس با نخود بهاره که حدود 

دو و نیم برابر است، در برنامه استان قرار گرفته است. 
دو  اندازی  راه  مسئولیتم  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  وی 
حبوبات  دفتر  شامل  سازمانی  چارت  از  خارج  در  دفتر 
محوریت  با  دارویی  گیاهان  دفتر  و  نخود  محوریت  با 
زعفران را پیگیری می کنم، افزود: معتقدم اگر حبوبات 
کمک  دهیم  سامان  کرمانشاه  در  را  دارویی  گیاهان  و 

بزرگی به اشتغال استان کرده ایم.
کشاورزی بزرگترین فرصت استان برای اشتغال و 

سرمایه گذاری است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه 
برای  استان  فرصت  بزرگترین  کشاورزی  اینکه  بیان  با 
اشتغال و سرمایه گذاری به شمار می رود، اظهار کرد: 
کشاورزی استان کرمانشاه در کشور و منطقه حرف های 

زیادی برای گفتن دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه صنایع تبدیلی 

استان  در  زیادی  خألهای  کشاورزی  بخش  تکمیلی  و 
داریم، گفت: اگر قرار باشد در حوزه صنعت هم پیشرفت 

کنیم باید در حوزه صنایع وابسته به کشاورزی باشد.
حاتمی اضافه کرد: در حال حاضر کمترین اعتبارات در 
اختصاص  کشاورزی  حوزه  به  برنامه ریزی  کمیته های 
پیدا می کند و اینها به این دلیل است که داشته هایمان 

در حوزه کشاورزی را به نمایش نگذاشته ایم.
حوزه  در  استان  نسبی  های  مزیت  به  اشاره  با  حاتمی 
در  که  زیادی  کارهای  وجود  با  کرد:  تصریح  کشاورزی 

گذشته در این حوزه شده اما  خیلی جای کار داریم.
وی افزود: برای توسعه بخش کشاورزی و استفاده بهینه 
از ظرفیت ها بدنبال ایجاد تعامل بیشتر با مجموعه های 
علمی و دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان هستیم 

تا بتوانیم به سمت کشاورزی هوشمند حرکت کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره 
اظهار کرد: در  استان،  بودن درامد کشاورزان  پایین  به 
به طور  استان  بردار  بهره  هر  درآمد  حال حاضر سرانه 
متوسط 18 میلیون تومان است و این در حالیست که 
هزینه های این بخش بیش از 20 میلیون تومان است.  
یعنی بهره برداران بخش کشاورزی با بیالن منفی مواجه 
آنها را به سمت مهاجرت به شهرها سوق  اند و همین 

داده است.
که  برسیم  جایی  به  بخواهیم  اگر  کرد:  اضافه  حاتمی 
داشته  شهرها  به  روستاها  از  مردم  معکوس  مهاجرت 
را  آنان  درآمد  و  توانمند  را  برداران  بهره  باید  باشیم 

افزایش دهیم.
توسعه  در  ها  رسانه  نقش  همایش  برگزاری   

کشاورزی استان کرمانشاه 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه  اشاره 
توسعه  در  ها  رسانه  نقش  همایش  برگزاری  به  هم  ای 
کشاورزی استان کرمانشاه در آینده نزدیک داشت و ابراز 
امیدواری کرد: برگزاری این همایش بتواند نقش مهمی 
در معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های بخش کشاورزی 

استان کرمانشاه داشته باشد.
و  ها  ظرفیت  معرفی  برای  تا  خواست  رسانه ها  از  وی 
پتانسیل های بخش کشاورزی به منظور جذب سرمایه 
بتوانیم  تا  باشند  داشته  ریزی  برنامه  این حوزه  گذاران 

تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

نام پر افتخار دکتر رضا همتی، عضو هیأت علمی جوان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
  در فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا

صدای شما
دانش  نام  ثبت  برای  پرورش  و  آموز ش  لطفا   *

آموزان در مدارس دولتی اطالع رسانی کند.
به گفته مسئولین وجوه دریافتی برای ثبت نام در 

مدارس دولتی غیر قانونی است .
از  وجهی  نباید    A۴ کاغذ  و  بیمه  غیر  معموال 

مراجعین اخذ شود.
نیازی
بست  بن  معضالت  به  نسبت  شهرداری  *چرا 
شهید جعفری واقع در سه راه شریعتی بی تفاوت 

است؟
آیا این بن بست خارج از محدوده شهری است ؟

نظافت ، آسفالت ، روشنایی معابر مناسب، شبگرد 
از امکانات پیش پا افتاده است که باید هر محله 

ای از آن برخوردار باشد.
انگار  متروکه  و  با حمامی مخروبه  بست  بن  این 
فرهنگی  میراث  آتی  های  نسل  برای  است  قرار 
محسوب شود ،که پس از گذشت سال های سال 
و  شد  دیوارکشی  نامه  و  تلفنی  تماس  صدها  با 
مامنی برای معتادین و کارتن خواب ها شده بود(، 
و  گوشه  از  هم  اخالق  با  و  متعهد  های  همسایه 
کنار آشغال های خود را در این مکان می اندازند 
تا گربه و موش ها از گرسنگی تلف نشوند و فضا 

از بو و رایحه خوش زباله تهی نباشد.
چرا به مالک این حمام اخطار داده نمی شود؟

صورت  حفاری  بار  چندین  بست  بن  این  در 
بازسازی... و  زیر سازی  از یک  دریغ  ولی   گرفته 
با  دارد  قرار  بست  بن  انتهای  در  که  فاضالبی 
چکمه  با  باید  و  شده  مسدود  بارش  کوچکترین 
و چوب به جانش افتاد و آب را به مسیر هدایت 

کرد.
چرا شهرداری رسیدگی نمی کند؟

این روزها در دور افتاده ترین روستاها هم چنین 
معظلی دیده نمی شود که در مرکز شهر هست.

جمعی از شهروندان
برای  جدی  نظارت  تاکسیرانی  است  *بهتر 

رانندگان وسائل نقلیه عمومی داشته باشد.
ظاهر و پوشش و اخالق و برخورد مناسب برای 
رانندگان الزامی است.کرایه ها هم که هر راننده 

بنا به سلیقه خود از مسافر اخذ می کند.
منصوبی
واحد118 مخابرات  سرهای   *درد 

لطفا برای جوابگویی تلفن شهروندان از اشخاص 
مودب با روابط عمومی مناسب استفاده کنید.

فرهادی
*قیمت ارزاق عمومی و مایحتاج زندگی روزمره 
واقعا باالست . از طرفی هر فروشنده هم به بهانه 
های مختلف برای اجناس قیمت گذاری می کند .
پر کردن جیب دالل و واسطه زندگی  قشر کم 
کارمند  یک  مگر  قرارداده.  تاثیر  تحت  را  درآمد 
چقدر دریافتی ماهیانه دارد که تامین حداقل نیاز 

روزانه برایش چنان سخت و طاقت فرسا باشد؟
صالحی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه:

تولیدات کشاورزی استان از ۴.۲ میلیون تن فعلی به 6 میلیون تن می رسد

همه باید برای توسعه 
کردستان همراه استاندار و 

مسووالن باشیم
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی گفت: 
همه باید خارج از جناح و جناح بازی در راستای توسعه 

کردستان همراه استاندار و مسووالن باشیم.
استانداران  مشترک  خبری  نشست  در  بیگلری  محسن   
باب  کرد:  اظهار  سنندج،  در  عراق  سلیمانیه  و  کردستان 
باز شده  بیشتر دو طرف  تعامالت هرچه  خوبی در حوزه 
است.نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی 
عنوان  به  خاک  این  فرزندان  از  یکی  که  روزی  از  گفت: 
تعامل  است  گرفته   قرار  مسند  در  کردستان  استاندار 

بیشتری بین کردستان ایران و اقلیم ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به تحریم های ظالمانه ای که برای 
دو کشور گران است، برگزاری این دست جلسات می تواند 
راه و گامی ارزشمند در راستای گذر از این مشکالت باشد.
بازی  جناح  و  جناح  از  خارج  باید  همه  افزود:  بیگلری 
مسووالن  و  استاندار  همراه  کردستان  توسعه  راستای  در 

و  می شناسم  کامال  را  مردم  مشکالت  گفت:  باشیم.وی 
مشکالت  رفع  برای  را  مسیر  دلسوزی  با  همه  امیدواریم 

اقتصادی و معیشتی مردم فراهم سازیم.
دو  بین  که  بندی   1۳ تفاهم نامه  با  کرد:  اضافه  بیگلری 
احساس  است  شده  منعقد  سلیمانیه  و  کردستان  استان 
و  استان  سطح  در  خوبی  بسیار  تحوالت  شاهد  می کنم 

کشور خواهیم بود.
وی در ادامه گفت: من نیز به نوبه خودم از نحوه اجرای 
کنگره مشاهیر کرد گله مند هستم، اما نباید اصل کار را که 
واقعا اقدام ارزشمند و بزرگی بود فدای برخی کاستی های 

فرایند اجرا کنیم.

از  ایالم  هنری  حوزه  ادبی  آفرینش های  مسئول 
کردی  شعر  سراسری  کنگره  نخستین  برگزاری 
 18 و   1۷ روزهای  در  ایالم  در  »هانا«  جنوبی 

تیرماه خبر داد.
1۶ تیر 1۳98 - 10:2۳ استانها ایالم نظرات 

 فرهاد شاهمرادیان صبح امروز در جمع خبرنگاران 
شعر  سراسری  کنگره  نخستین  داشت:  اظهار 
کردی جنوبی »هانا« با حضور ۳2 شاعر صاحب 
عنوان و دارای تالیف در دو نوبت عصر در روزهای 
برگزار خواهد  تیر  دوشنبه و سه شنبه 1۷ و 18 
را  خود  سروده های  آخرین  عزیزان  این  و  شد 

قرائت خواهند کرد.
مسئول آفرینش های ادبی حوزه هنری ایالم اعالم 
کرد: این نخستین کنگره ای است که معطوف به 
کامل  به طور  و  کردی  موسیقی  و  شعر  ادبیات، 
ایالم  هنری  حوزه  که  خوشحالیم  و  است  بومی 
حوزه  این  به  عالقه مندان  مطالبه ی  به  توانست 

پاسخ دهد.
گروه  توسط  موسیقی  اجرای  از  شاهمرادیان 
موسیقی کردی »رازان« در طول این دو روز خبر 

»حبیب اهلل  ادبی  برنامه  این  مجری  گفت:  و  داد 
بخشوده« خواهد بود.

وی با بیان اینکه در روز اول برگزاری این کنگره 
شاعران  بزرگ  دورهمی  مراسم  اجرای  از  بعد 
شرکت کننده برگزار می شود توضیح داد: در این 
دورهمی شاعران جوان شعرخوانی خواهند داشت 
بررسی  و  نقد  پیشکسوتان  توسط  اشعار  این  و 

می شود.
ایالم  هنری  حوزه  ادبی  آفرینش های  مسئول 
هنری  حوزه  فعالیت های  به  اشاره  با  کرد:  اعالم 
ایالم در پاسداشت شعر و ادب کردی، گفت: هر 
برگزار  در حوزه هنری  کارگاه شعر کردی  هفته 
می شود و کتاب های خوبی هم در زمینه شعر و 
فعالیت ها  این  به چاپ رسیده که  ادبیات کردی 
چنین  برگزاری  برای  خوبی  بسیار  پشتوانه ی 

کنگره ای است.
تسنیم این کنگره در روزهای اعالم شده ساعت 
ایالم  ارشاد  هنری،  فرهنگی  مجتمع  در  و   1۷

برگزار می شود.

نخستین کنگره سراسری شعر ُکردی »هانا« در ایالم برگزار می شود
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7اجتماعی

شاهین سپهراد | خبرنگار
سالروز  دومین  و  سی  و  ماه  تیر  هفتم   
بمباران شیمیایی سردشت است؛ روزی 
های  صورت  همانند  هایم  گونه  که 
فاجعه سرخ  این  قربانی  مظلوم  کودکان 

می شود و نفسم به شماره می افتد.
صورتم سرخ می شود که چرا امسال برای 
و  ننوشته ام  چیزی  دردناک  رویداد  این 
از  حمایت  انجمن  با  می گیرم  تصمیم 
تماس  سردشت  شیمیایی  مصدومان 
بگیرم؛ یکی دو صفحه مطلب می نویسم 
و کمی با هم سخنان احساسی رد و بدل 

می کنیم و تمام.
دیگری  مسئول  با  مصاحبه  دنبال  به 
هستم که ناگاه به خودم می گویم تا کی 
طریق  از  را  قضایا  ته  و  سر  می خواهیم 
امروز  بیاوریم؟  با مسئوالن هم  مصاحبه 
رنج  سال ها  که  است  کسانی  به  متعلق 
مصدومیت شیمیایی را بر تن رنجور خود 
به  باید  آری  اند؛  کرده  سکوت  و  دارند 
بر  را  تلفن  آنان رفت. دوباره  سراغ خود 
می دارم و کمی پرس و جو می کنم و به 
نام، آدرس و شماره یک جانباز شیمیایی 
۷۰ درصد می رسم؛ به شهر محل سکونت 

و به آدرس این جانباز مراجعه می کنم.
حس  می رسم  خانه اش  درب  به  وقتی 
به  رو  می دهد،  دست  من  به  عجیبی 
روی پنجره ای می ایستم که آن سویش 
مردی به سختی نفس می کشد. با حالی 
یک  با  رویارویی  از  مضطرب  و  منقلب 
جانباز شیمیایی وارد منزلش می شوم و 
و  مرگ  با چهره  اختیار  بی  تا  می ترسم 

شرایطی تلخ رو به رو شوم.
لرزد،  می  تنم  می شوم،  داخل  وقتی 
آرامی  به  پایم  کنار  تخت  روی  جسمی 
زانو  می شود؛  باال  و  پایین  سختی  به  و 
می زنم و سعی می کنم دستش را بگیرم، 
هم چسبیده  به  تکه های  مثل  دستانش 

چوب کبریت خشک هستند.
به نرمی صدایش می زنم، آقا؛ من از ایرنا 
برای گفت و گو با شما آمده ام! می خواهد 
اما  بگوید  چیزی  می خواهد  بزند،  حرف 
دسترس  از  دور  قدر  آن  برایش  کلمه ها 
است که تنها سرفه می کند. یک بار، دو 

بار، سه بار و …
او از ته گلویش با من حرف می زند؛ من 
من  هستم،  شیمیایی  درصد   ۷۰ جانباز 
… که باز هم سرفه می کند. چه قدر به 
پیش  می آید.  این سرفه ها عجیب  نظرم 
از این نظیرش را فقط در فیلم ها دیده ام. 
این  امروز من  اما  نه، نه، فقط شنیده ام. 

سرفه ها را حس می کنم!
نفس،  هر  با  می کند  سعی  که  انگار 
بدهد؛  بیرون  درونش  از  را  ناگفته هایی 
آنقدر  دردناک.  ولی  سیاه  ناگفته هایی 
برفک  یاد  که  می کند  خس  خس 
تلویزیون های سیاه و سپید قدیمی مان 
می افتم. درست مثل آن پر از خبرهایی 
است که نمی تواند بگوید. پر از حرف هایی 
که در سکوتی پر از خس خس می میرد.

می  عجله  با  که  دهد  ادامه  می خواهد 
گویم، خواهش می کنم خودتان را اذیت 
شما  خاص  اوضاع  متوجه  من  نکنید؛ 
هستم و بعد برای دلگرمی دادن به او و 
شاید هم برای دلگرمی دادن به خودم با 
صدای به ظاهر مصمم اما خفه ای ادامه 
انسان هایی  و  به وجود شما  ما  می دهم؛ 
نظیر شما افتخار می کنیم. شما تاج سر 

این ملت هستید.
و  این کلمات ضعیف  از  حال خودم هم 
وای که چقدر  به هم می خورد،  شعاری 
حالت ها  برخی  توصیف  برای  کلمه ها 

ضعیف و نارساست.
از  و  می آورد  چای  برایم  همسرش 
که  می کنم  حس  و  می کنم  تشکر  او 
می خواهد چیزی بگوید، نگاهش سنگین 
است؛ آنقدر سنگین که بار تمام رنج های 

زنان تاریخ را در آن حس می کنم.
شرم زده می گویم: شما انسان با خدا و 
صبوری هستید… شما … خدا اجرتان 
بدهد. لبخند می زند و به دختر کوچکش 
نگاه می کند که باالی سر پدرش ایستاده 

را مرتب می کند و  بعد چادرش  است و 
با خجالت می گوید که خدا بزرگ است، 

خدا همیشه بزرگ است.
شنوم.  می  را  حرف هایش  اما… 
فرود  سرم  بر  پتک  مثل  حرف هایش 
را  هیچکدام  می دادم  ترجیح  می آید؛ 
نشنوم چون توان شنیدن و نوشتن اش 
را ندارم. کاش جسارت آن را داشتم که 
تمامی این حرف ها را در گوش زمین و 

زمینیان فریاد می زدم.
چیزی  دیگر  اما  می گیرم  باال  را  سرم 
راحت  می کند؛  گریه  تنها  و  نمی گوید 
ترین و شاید سخت ترین کاری که یک 
زن می تواند پس از حرف های دلش انجام 

دهد.
با  و  می آید  من  سمت  به  دخترش 
و کودکانه ای می پرسد که  لحن مؤدب 

یا  حرف های مادرش را منتشر می کنیم 
نه؟

می مانم به او چه بگویم و آیا می توانم؟ 
آیا الزم است درد دلی که کلمه ها از بیان 
منتشر  است،  عاجز  آن  پشت  رنج های 

شود؟
به او لبخند می زنم و ساده ترین سؤالی 
را که به ذهنم می رسد از او می پرسم. تو 

بابا را دوست داری؟
تبسم محزونی بر لب می آورد و با صدایی 
خیلی  بله  که  می دهد  جواب  لرزان 
او جانباز  مادرم می گوید  دارم.  دوستش 
گفته اند  من  به  هم  مدرسه  در  و  است 
که خدا جانبازها و شهدا را دوست دارد.

با تمام وجود  و  پایین می اندازم  را  سرم 
حس می کنم که دیگر چیزی برای گفتن 
ندارم؛ با وجود اینکه هیچ وقت با پدرش 
تاب بازی نکرده، با وجود اینکه که شاید 
هیچ وقت پدر برایش بستنی نخریده، با 
اینکه هیچ وقت روی کول پدرش سوار 

نشده … اما خیلی دوستش دارد.
نکند  سوزد.  می  گلویم  و  چشم ها  انگار 
من هم شیمیایی شده ام؟ قطره ای اشک 
بر چشمم می نشیند. کاغذ و قلم را روی 
از  نه  می کنم؛  گریه  و  می گذارم  زمین 
از  بلکه  غریزه  روی  از  نه  ترحم،  روی 
روی چیزی که یاد گرفته ام به آن بگویم 
حق  در  وجدان  عذاب  وجدان.  عذاب 
و  دین  از  دفاع  برای  که  پرستانی  وطن 

شرف، زندگی را ایثار کردند.
احساس می کنم به جای تمام آدم هایی 

عذاب  من  می کنند،  فراموش  راحت  که 
به  می کنم  احساس  گرفته ام؛  وجدان 
تکه  تکه  جهان  بمباران های  تمام  اندازه 

و ویران شده ام.
کجا  ما  بودیم؟  کجا  ما  بودم؟  کجا  من 
سرفه  وقتی  هیچکس  چرا  هستیم؟ 
چرا  نمی افتد؟  شهر  این  یاد  می کند، 
اندازه  را  کودکش  لبخند  مادری  وقتی 
می گیرد، یاد بچه های بی هوای این شهر 
زود  اینقدر  گرفته ایم  یاد  چرا  نمی افتد؟ 
فراموش کنیم؟ سردشت همین نزدیکی 

است.
هواپیمایی از باالی سرم می گذرد و انگار 
مرا با خودش به گذشته ها می برد. کسی 
در ذهنم به سختی نفس می کشد حتی 
فرصت فریاد را به او نمی دهند. کسی در 
از  وطنم  قلب  هنوز  اما  میرد  می  درونم 

کار نایستاده است.
آری شهر مرزی سردشت در آذربایجان 
سوی  از   ۱۳۶۶ تیر  هفتم  در  غربی 
بمباران  عراق  بعثی  رژیم  هواپیماهای 
شهر  این  ترتیب  بدین  و  شد  شیمیایی 
جنگ  قربانی  شهر  نخستین  عنوان  به 
شناخته  جهان  در  شیمیایی  افزارهای 

شد.
تعداد کثیری از مصدومان شیمیایی این 
فاجعه  این  دردهای  با  هم  هنوز  شهر 
از  برخی  و  می کنند  نرم  پنجه  و  دست 
مصدومان نیز پس از ۳۲ سال در انتظار 
اعالم کمیسیون های پزشکی و تشخیص 

درجه جانبازی شیمیایی خود هستند.
رژیم بعثی عراق با استفاده از بمب های 
پر  نقطه  چهار  خردل  گاز  شیمیایی 
ازدحام شهر سردشت را بمباران کرد که 
از  نفر   ۱۱۹ ناجوانمردانه  حمله  این  در 
ساکنان غیرنظامی شهر شهید و بیش از 
گازهای  معرض  در  نیز  نفر  هزار  هشت 
مصدومیت  دچار  و  گرفتند  قرار  سمی 

شیمیایی شدند.
هر ساله به یاد قربانیان بمباران شیمیایی 
در  سردشت  شیمیایی  شهدای  یادواره 
و جمعی  می شود  برگزار  شهرستان  این 
از مسئوالن کشوری و استانی نیز در این 
روز و در این یادواره شرکت می کنند یا 
پیام تسلیت برای مردم این شهر جنگ 

زده می فرستند.
سالح  آثار  از  رنجور  مردم  نیز  امسال 
بی  دردهای  خود  حضور  با  شیمیایی 
پایان خود را فریاد می زنند تا وجدان های 
خفته و داعیان حقوق بشر و انسانیت از 
از حمایت و  و  بیدار شوند  خواب غفلت 
پشتیبانی از جنگ طلبان دست بردارند.

در  رضوی  قدس  آستان  نمایندگی  دفتر  مدیر 
زوج   4۰ امسال  کرامت  دهه  در  گفت:  کرمانشاه 
راهی  رضا)ع(  امام  اجازه  با  برنامه  در  کرمانشاهی 

خانه بخت می شوند. 
محمدجعفر امامیان در نشستی خبری که امروز)۱۲ 
تیر( برگزارشد، به تشریح مهمترین برنامه های دهه 
استان  در  خورشید  زیرسایه  های  جشن  و  کرامت 
فردا)پنج  از  ها  جشن  این  اینکه  بابیان  و  پرداخت 
شنبه( همزمان با والدت حضرت معصومه)س( آغاز 
و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت، اعالم کرد: 
از  شورای سیاست گذاری جشن های دهه کرامت 
تا مجموعه  دو ماه پیش در کرمانشاه شکل گرفت 
ای از برنامه های متنوع را با مشارکت دستگاه های 

مختلف استان برای این دهه اجرا کنیم. 
وی حضور کاروان«زیرسایه خورشید« را از مهمترین 
این برنامه ها خواند و گفت: برنامه کاروان زیر سایه 
رضا  خدام حضرت  از  گروه  سه  با حضور  خورشید 
)ع( به همراه پرچم متبرک آستان قدس رضوی از 
۱5 تیر در کرمانشاه و شهرستان های مختلف استان 

اجرایی می شود. 
در  رضوی  قدس  آستان  نمایندگی  دفتر  مدیر 
از خدام در مدت  این گروه  تصریح کرد:  کرمانشاه 
و  دورترین  به  کرمانشاه  در  روز حضور خود  هشت 

محروم ترین نقاط استان سفر خواهند کرد. 
وی در ادامه گفت: برگزاری جشن های باشکوه دهه 
کرامت به مدت ۱۰ شب با اجرای برنامه های شاد 
و متنوع در پارک شرقی تاق بستان از دیگر برنامه 

های این دهه خواهد بود. 
امامیان یادآورشد: در این جشن ها که از ۱۳ تا ۲۳ 
تیر هر روز از ساعت ۱8 عصر تا شامگاه اجرا خواهد 

شد، محلی شبیه صحن انقالب بارگاه رضوی را برای 
حضور مردم بازسازی کرده ایم. 

وی اجرای برنامه »بااجازه امام رضا )ع(«را از دیگر 
برنامه های مهم دهه کرامت خواند و گفت: در این 
برنامه که امسال برای دومین بار  در استان اجرایی 
می شود، برنامه عقد 4۰ زوج کرمانشاهی را با حضور 

خدام رضوی در روز ۲۱ تیر خواهیم داشت. 
در  رضوی  قدس  آستان  نمایندگی  دفتر  مدیر 
کرمانشاه اضافه کرد: همچنین در این روز همایش 
بزرگ پیاده روی خانوادگی از پارک شاهد تا میدان 
تاق بستان کرمانشاه برگزار خواهد شد که بصورت 

زنده از شبکه سه پخش می شود. 
وی بابیان اینکه برگزاری سفره اطعام رضوی برنامه 
دیگر روز ۲۱ تیر است، عنوان کرد: در این روز سفره 
برقرار می  را در مناطق محروم  اطعام رضوی  های 
کنیم که برای اجرایی شدن این برنامه به مشارکت 

مردم نیاز داریم. 
 وی گفت: برپایی ایستگاه های صلواتی، آذین بندی 
حضور  با  هشتم  ملکوت  شعر  شب  اجرای  و  شهر 
برگزاری  و  استانی  و  کشوری  برجسته  شاعران 
از  محرومین  به  رسیدگی  جهت  سالمت  اردوهای 
دیگر برنامه های استان در دهه کرامت خواهد بود.

گونه های سوخته سردشت
مسئول کمیته فوتبال بانوان کرمانشاه:

بزودی اولین »مدرسه فوتبال 

بانوان« استان را راه اندازی می کنیم

کرمانشاه  استان  بانوان  فوتبال  کمیته  مسئول 
گفت: بزودی اولین مدرسه فوتبال بانوان استان 

را  در کرمانشاه راه اندازی خواهیم کرد. 
فوتبال  فعالیت  مجدد  شروع  از  ایوانی  بهناز 
سال  گفت:  و  داد  خبر  کرمانشاه  در  بانوان 
گذشته پس از واگذاری زمین مجموعه ورزشی 
کوثر به بخش خصوصی، فعالیت فوتبال بانوان 
برای  مالی  توانایی  دلیل عدم  به  نیز  کرمانشاه 
پرداخت اجاره بها به مالک جدید زمین متوقف 

شد. 
وی تصریح کرد: هر چند مشکل مالی فوتبال 
بانوان همچنان پابرجاست و از پس هزینه های 
به  باتوجه  اما  آییم،  برنمی  زمین  بهای  اجاره 
این  برای  و  هستیم  تابستان  فصل  در  اینکه 
سختی  به  کنیم،  استعدادیابی  باید  رشته 
کرمانشاه  در  دوباره  را  بانوان  فوتبال  توانستیم 

راه اندازی کنیم. 
مسئول کمیته فوتبال بانوان استان اعالم کرد: 
درحال حاضر هزینه هر تایم یک و نیم ساعته 
 ۱5۰ حدود  کوثر  مجموعه  زمین  در  تمرین 
هزار تومان برای ما آب می خورد و برای تمرین 
زمین حدود  این  در  تایمه طی یک هفته  سه 
45۰ هزار تومان پول پرداخت می کنیم، این 
درحالی است که از هر فوتبال آموز حدود 5۰ 
هزار تومان در ماه شهریه می گیریم و با توجه 
به  است،  بسیار کم  تعداد هنرآموزان  اینکه  به 

سختی هزینه اجاره زمین را پرداخت کنیم. 
های  رایزنی  گذشته  سال  از  شد:  یادآور  وی 
زیادی را با اداره ورزش انجام دادیم تا با مالک 
رایگان  آنجا  در  بتوانیم  و  کرده  توافق  زمین 
نیست.  امکانپذیر  گفتند  اما  کنیم،  تمرین 
ای  نامه  دلیل  به  بانوان  راگبی  تیم  درحالیکه 
که از اداره ورزش دارند، همزمان با ما بصورت 

رایگان در این زمین تمرین می کند. 
ایوانی در ادامه تنها راه رونق فوتبال بانوان در 
بانوان  فوتبال  مدارس  اندازی  راه  را  کرمانشاه 
اعالم کرد و گفت: در این راستا تاکنون اقداماتی 
را انجام داده ایم و بزودی اولین مدرسه فوتبال 
بانوان استان را در کرمانشاه راه اندازی خواهیم 
کرد. وی تاکید کرد: از سوی دیگر در تالشیم 
تا از زمین های خصوصی دیگر که هزینه اجاره 

آن ارزان تر تمام می شود، استفاده کنیم. 

در دهه کرامت

40 زوج کرمانشاهی با اجازه امام رضا)ع( راهی خانه بخت می شوند
 سفر 3 گروه از خدام رضوی به استان 

با حضور وزیر بهداشت؛

بیمارستان 106 تختخوابی »پاوه«
 این هفته افتتاح می شود

رییس بیمارستان پاوه از افتتاح بیمارستان 
جدید این شهر با حضور وزیر بهداشت، وزیر 
راه و شهرسازی و رییس سازمان برنامه و 

بودجه در هفته جاری خبر داد.
دکتر ستار سهرابی در گفت و گو با خبرنگار 
کرمانشاه،  منطقه  ایسنا  اجتماعی  سرویس 
با اشاره به شروع ساخت این بیمارستان از 
سال ۱۳88 گفت: این بیمارستان با توجه 
مطالبات  از  یکی  همواره  منطقه  نیاز  به 

جدی مردم شهرستان بوده است.
وی افزود: در پاوه یک بیمارستان 5۹ تختخوابی داریم که جوابگوی نیاز منطقه نبود 
و برای همین از سال 88 ساخت یک بیمارستان دیگر درست نزدیک محل بیمارستان 

فعلی در دستور کار قرار گرفت.
سهرابی مشکالت مالی و نیز نوع توپواگرافی سخت زمین بیمارستان را از جمله دالیل 
طوالنی شدن این پروژه عنوان کرد وافزود: خوشبختانه امروز با گذشت ۱۰ سال این 
بیمارستان که با نام بیمارستان »قدس« نامگذاری شده،تکمیل و آماده بهره برداری 

است.
تجهیز  و  ساخت  برای  تومانی  میلیارد   ۷۰ اعتبار  صرف  از  پاوه  بیمارستان  رییس 
تومان صرف ساخت سازه  این میزان ۳۰ میلیارد  از  وافزود:  بیمارستان خبر داد  این 

بیمارستان و 4۰ میلیارد تومان نیز صرف تجهیز آن شده است.
سهرابی با بیان اینکه تمام بخش ها و تجهیزات مورد نیاز در بیمارستان تعبیه شده، 
گفت: این بیمارستان شامل بخش های مختلف تخصصی، ICU ، CCU ، NICU و 

نیز بخش های جراحی و داخلی است و سه اتاق عمل دارد.
از این بیمارستان نه تنها مردم پاوه، بلکه مردم  با بهره برداری  وی خاطرنشان کرد: 
شهرستان های جوانرود، روانسر و حتی بخشی از شهرستان مریوان نیز از خدمات آن 

بهره مند می شوند.
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تعداد کثیری از مصدومان 
شیمیایی این شهر هنوز هم 
با دردهای این فاجعه دست 

و پنجه نرم می کنند و 
برخی از مصدومان نیز پس 
از 3۲ سال در انتظار اعالم 
کمیسیون های پزشکی و 
تشخیص درجه جانبازی 
شیمیایی خود هستند.
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هایی  حاشیه  با  را  ُکرد  مشاهیر  کنگره  آنچه   - ایرنا   
پررنگ تر از متن مواجه کرد، ضعف انجام کار گروهی 
در دست اندرکاران و برگزارکنندگان این برنامه فرهنگی 

ارزشمند بود.
برنامه ها و مراسم های گوناگونی در طول سال از سوی 
نهادها و سازمان های مختلف تدارک و ترتیب داده می 
تا  نقد می گذارند  بوته  به  آنرا  برگزاری  از  بعد  و  شوند 

آسیب ها و نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شود.
دست  ولی  شوند  می  مشخص  ساله  هر  ها  ضعف 
دیگر  و  کرده  بسنده  اندازه  و  حد  همین  به  اندرکاران 
گامی در راستای برطرف کردن آن برنمی دارند که اگر 

برمی داشتند دیگر شاهد تکرار آنها نبودیم.
بعضی مواقع موازی کاری نهادها و دستگاه های مختلف 
آفتی در برگزاری برنامه ها می شود و گاهی هم ضعف در 
انجام کارگروهی بی نظمی و اعتراض شرکت کنندگان را 

فراهم می کند.
سال ها است که به شیوه های مختلف و با بیان مثال 
هایی عینی اعالم می شود که جامعه ما در کار گروهی 
ضعیف است و باید نظام آموزشی برای تقویت این مهم 
کودکی،  دوران  همان  از  تا  باشد  داشته  اصولی  برنامه 

فرزندان این مرز و بوم با روحیه کارگروهی آشنا شوند.
حاشیه های پررنگ تر از متن در کنگره مشاهیر 

ُکرد
ُکرد  مشاهیر  المللی  بین  کنگره  برگزاری  موضوع 
طراحان  و  شد  مطرح  کردستان  در  پیش  یکسال  از 
با  را  مهمی  و  وسیع  برنامه  چنین  گرفتند  تصمیم  آن 
کنند  برگزار  آموزشی  و  اجرایی  نهاد  چندین  همکاری 
نتایج رضایت بخشی داشته باشد به همین دلیل به  تا 
کردستان،  دانشگاه  به  آن  عملی  کمیته  نمونه  عنوان 
به  رسانی  اطالع  به شهرداری سنندج،  تبلیغات  کمیته 

صداوسیمای مرکز کردستان واگذار شد.
همچون  جنبی  های  برنامه  اجرایی  و  تشریفات  بخش 
شرکت  یک  به  هم  ها  کنسرت  و  شعر  شب  برگزاری 
خصوصی  بخش  دو  هر  اینکه  تا  شد  سپرده  خصوصی 
و دولتی در کنار هم در اجرای این مراسم مهم سهیم 

باشند تا کارها به نحو احسن پیش رود.
همه  گویا  که  شد  اتخاذ  ای  گونه  به  تصمیمات  این 
یادشان رفته بود که فقر کارگروهی همچنان بر آسمان 

بار  این  خواستند  می  اینکه  یا  افکنده  سایه  ما  جامعه 
نشان دهند توانایی انجام کار جمعی را دارند.

کنگره  اجرایی  مراحل  در  بیشتری  دقت  بایست  می 
مشاهیر بکار گرفته می شد تا جزئیات بر کلیات چیره 
نمی گشت، در کل همگان نفس برگزاری کنگره را مورد 
بسیار مهم و هم  قرار دادند ولی جزئیاتی که  تحسین 
از  ایجاد حاشیه هایی پررنگ تر  تاثیرگذار بودند باعث 

متن شد.
حضور  با  سانس   ۲ در  موسیقی  کنسرت   ۲ برگزاری 

نادری، شهرام  عادل  کامکار،  بیژن  هنرمندانی همچون 
مناطق  در  تنها  نه  که  ایی،  کاکه  سعدون  و  ناظری 
ُکردنشین بلکه در تمام کشور شناخته شده و طرفداران 
زیادی دارند و هر جا برنامه ای داشته باشند با بیشترین 
جانبی  های  برنامه  جمله  از  شوند  می  مواجه  استقبال 

کنگره بود.
عمارت  محوطه  ابتدا  در  موارد،  این  گرفتن  نظر  در  با 
خسروآباد برای کنسرت بیژن کامکار و سالن آزادی برای 
اجرای برنامه شهرام ناظری انتخاب شد که روز اجرای 
به همان عمارت خسروآباد  اجرا  دومین کنسرت محل 

تغییر کرد.
عمارت خسروآباد که یکی از بناهای تاریخی و ثبت ملی 
شده سنندج است مکان مناسبی برای اجرای کنسرت 
نیست ولی با این وجود با برگزاری این دو برنامه در آن 

موافقت و خسارت هایی هم به آن وارد شد.
وقتی پیش بینی استقبال زیادی از برنامه ای می شود 
باید تدابیر الزم هم برای آن اندیشیده شود تا مشکل و 
نارضایتی پیش نیاید و کسی و مکانی هم آسیب نبیند.

مردم  ها  کنسرت  برگزاری  از  قبل  ساعت  دو  یکی، 
متاسفانه  ولی  بودند  کرده  پیدا  حضور  مکان  این  در 
برگزارکنندگان درب عمارت را بر روی مردم بستند و 
همین باعث ایجاد ازدحام، حساس تر کردن و اعتراض 
ایجاد  نهایت  در  و  نفر  چند  دیدگی  آسیب  و  مردم 
رفتارهایی که ضربه آن را این بنای تاریخی خورد، شد.

برخالف  شد  باز  عمارت  درب  وقتی  است  جالب  ولی 
وقتی  و  بود  نشده  ظرفیت  تکمیل  محوطه  هنوز  تصور 
هم دیگر جایی برای نشستن و دیدن برنامه نماند مردم 
خارج می شدند و از پرده های نمایش تعبیه شده مقابل 
درب عمارت برنامه را نظاره کردند و این نشان داد که 
عمل درست منشاء عملکرد صحیح و برعکس می شود.

آفت ضعف کارگروهی همچنان دستاوردها را می 
بلعد

افتتاحیه و اختتامیه این برنامه هم به خاطره تلخی برای 

خبرنگاران و عکاسان تبدیل شد به گونه ای که این قشر 
عالوه بر استرس کاری که داشتند نحوه برخورد و رفتار 
نگهبانان و عوامل اجرایی و تشریفات هم بر اضطراب آنها 
افزوده بود و مجبور شدند بخش زیادی از انرژی خود را 

صرف توجیه این افراد برای ورود به سالن کنند.
کارت هایی برای خبرنگاران و عکاسان توسط اداره کل 
تا  بود  شده  صادر  کردستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
شوند  مراسم  برگزاری  سالن  وارد  ممانعتی  هیچ  بدون 
اعتباری  این کارت ها در دانشگاه  ولی جالب است که 
نداشت.این عوامل اجرایی و نگهبانان نه تنها خبرنگاران 
حتی  و  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  بلکه  عکاسان  و 
اعضای دبیرخانه کنگره را هم نمی شناختند و از ورود 
و خروج آنها هم جلوگیری می کردند و یا می بایست 
تماسی بگیرند تا فردی بیاید و مجوز ورود آنها را صادر 

کند.
افرادی که هیچ توجهی به حرمت مهمان آن هم وزیر 
و  نبودند  قائل  او  همراهان  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
انجام  مشغول  تنها  که  عکاسانی  به  او  چشمان  مقابل 
برخوردهای  و  کرده  فحاشی  بودند،  خود  رسالت 

ناشایست روا داشتند.
برای همگان  امروزه  بیان رسالت رسانه  و  تاثیر جایگاه 
آشکار است و نیاز به پرداختن به آن نیست ولی جای 
تاسف دارد در مکان آموزشی و علمی همچون دانشگاه 

هنوز ارزشی برای اصحاب رسانه قائل نیستند.
بین  در سطح  هایی  برنامه  برگزاری  ظرفیت  کردستان 
المللی را دارد به گونه ای که با برگزاری جشنواره بین 
المللی تئاتر خیابانی مریوان، تئاتر ُکردی سقز و چندین 
برنامه دیگر آن را نشان داده ولی چون متولی آن تنها 
یک دستگاه اجرایی بوده با نظم بیشتر و کمترین حاشیه 

همراه بوده است.
نیروی انسانی شاخص ترین محور توسعه به شمار می 
رود که همکاری و کارگروهی این نیروها می تواند منجر 
توسعه  و  آبادانی  نتیجه  در  و  پیشرفت  موانع  رفع  به 
بین  کنگره  برای  که  هایی  حاشیه  و  اتفاقات  که  شود 
که  داد  نشان  دیگر  بار  آمد  پیش  ُکرد  مشاهیر  المللی 
ضعف  ما  جامعه  در  تیمی  کار  روحیه  و  فرهنگ  هنوز 

هایی دارد.
چنور صادقی

کردستان، استان فرهنگی و سرزمین مجاهدت های 
خاموش این بار پس از سال ها به بهانه برگزاری 
نخستین کنگره مشاهیر ُکرد و تجلیل از بزرگان 
عرصه فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی و علمی، 
افتخاراتش را در تاالر مولوی دانشگاه کردستان به 

آغوش کشید.
همه، کردستان را به ساز و آوازش، به فرهنگ و 
هنرش و به فرزندان دلیری که تارک فرهنگ ایران 
زمین را درخشان کرده اند، می شناسند، فرزندانی که 
این روزها به بهانه نخستین کنگره تجلیل از مشاهیر 
ُکرد در سنندج از نقاط مختلف جهان و ایران اسالمی 

گرد هم آمده اند.
سال پیش موضوع برگزاری نخستین کنگره ملی 
مشاهیر ُکرد در این استان مطرح شد، این خبر نوید 
بخش حضور بزرگان در قید حیات در زادگاهشان 
بود و طی این مدت هر بار خبری از کنگره منتشر 
شد خیلی ها برای دیدن مشاهیر شوق زده می شدند.

بیشتر از همه شوق سنندج به عنوان پایتخت دف و 
عرفان بود که وجد آورنده است چرا که در انتظار به 
آغوش کشیدن مشاهیر خود از جمله مظهر خالقی 
اسطوره در قید حیات موسیقی ُکردی پس از ۳۸ 
سال دوری از وطن سرانجام محقق شد و حضورش 
شور هیجانی را در میان مردم سنندج و استان 

کردستان ایجاد کرد.
استاد قطب الدین صادقی هنرمند حوزه تئاتر 

و سینما
اکنون به بهانه این کنگره، مظهرها و مشاهیر بزرگ 
ُکرد از جمله بیژن کامکار، قطب الدین صادقی، شهرام 
ناظری، صدیق تعریف، مریم بوبانی، بیژن ذولفقار 
نسب، علی اکبر مرادی، فریدون صدیقی، عثمان 

هورامی، انور قره داغی، کیهان کلهر و جالل ملک 
شاه گرد هم آمده تا به عنوان فرزندان کردستان 
در عرصه های مختلف شاعری، هنرمندی، بازیگری، 

ورزشکاری و علمی در آغوش وطن قرار بگیرند.
شب شعر کردی در عمارت خسرو آباد 

برنامه های جنبی این کنگره از یکشنبه شب ۹ تیر 
برای میزبانی از مشاهیر ُکرد با برگزاری شب شعر در 
عمارت خسرو آباد آغاز شد و شاعران در چند بخش 

به قرائت اشعار خود پرداختند.
در بخش اول این شب شعر ایرج بهرام نژاد از سنندج، 
قاسم تاباک از مهاباد، ماشاهلل فرمانی از بیجار، دلیر 
ایالم،  از  بخشوده  اهلل  حبیب  هورامان،  از  آداک 
اسماعیل عظمی و لیال وزیری از سنندج حضور 

داشتند.
کنسرت بیژن کامکار 

نادری  عادل  و  کامکار  بیژن  آن کنسرت  از  پس 
دوشنبه شب با استقبال جمع کثیری از مردم در 
عمارت خسروآباد برگزار شد که علیرغم تعبیه تعداد 
زیادی صندلی، شماری از عالقه مندان هنر موسیقی 
این کنسرت زیبا  به تماشای  ایستاده  به صورت 

نشستند.
بیژن کامکار فرزندی از خانواده موسیقیایی و عضو 
گروه کامکاران است که خود زاده شهر سنندج است 
و با خواندن ترانه های ُکردی حاضران را به وجد آورد.

کنسرت شهرام ناظری 
صبح سه شنبه با گردهمایی مشاهیر در تاالر مولوی 

دانشگاه کردستان کنگره بین المللی مشاهیر ُکرد به 
صورت رسمی آغاز شد و شب نیز کنسرت شهرام 
ناظری و سعدون کاکه ایی در عمارت خسرو آباد با 

استقبال بی نظیر مردم مواجه شد.
استقبال از شوالیه آواز ایران به حدی بود که عالوه 
بر داخل عمارت خسرو آباد در محوطه بیرونی آن 
نیز افرادی زیادی از طریق پرده های بزرگ نمایش 
به صورت مستقیم کنسرت این هنرمند نامدار ُکرد 

را تماشا کردند.
کنسرت سعدون کاکه ای 

و  شد  برگزار  رایگان  صورت  به  کنسرت ها  این 
هزینه های آن از محل منابع مالی کنگره مشاهیر ُکرد 
تأمین شده بود اما گویی افراد حاضر در کنسرت بسیار 
بیشتر از تعداد بلیط های صادر شده بودند و همین امر 
موجب ایجاد بی نظمی و هرج و مرج در داخل و 
بیرون ساختمان خسروآباد و گالیه مندی مردم شد.

اکران خصوصی فیلم »زر« ساخته کاظم اوز فیلمساز 
ُکرد اهل ترکیه از دیگر برنامه های جانبی نخستین 
کنگره بین المللی مشاهیر بود که دوشنبه به صورت 
خصوصی در سینماهای بهمن سنندج و کردستان 
مریوان با همکاری حوزه هنری به نمایش عمومی 

در آمد.
امشب نیز تاالر مولوی دانشگاه کردستان مجدداً 
میزبان مراسم اختتامیه و تجلیل از مشاهیر ُکرد است 
و ۳۰ نفر از این مشاهیر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی تجلیل می شوند.
مقدمات برگزاری این کنگره با تالش مسئوالن استان 
کردستان از یکسال پیش آغاز شد و در این راستا ۶ 
کار گروه در حوزه های علوم انسانی، زبان و ادبیات، 
فرهنگ و هنر، علوم پایه و مهندسی، کشاورزی و 

پزشکی تشکیل شد.
اعضای این کارگروه ها را هم اساتید دانشگاه و افراد 
متخصص تشکیل داده بودند تا از هر حوزه چندین 
فرد نام آور و تأثیرگذار ُکرد را به کمیته علمی که 

متشکل از هشت متخصص بود، معرفی کنند.
بعد از گذشت حدود پنج ماه از آغاز رسمی فعالیت 
بررسی در خصوص  و  و کنکاش  کارگروه ها  این 
مشاهیری که در قید حیات بودند، اسامی تعیین شده 
به شورای راهبردی کنگره که ریاست آن بر عهده 

استاندار کردستان بود، ارسال شد.
محدودیت هایی همچون کهولت سن در انتخاب 
برخی از مشاهیر برای حضور در کنگره وجود داشت با 
این وجود تالش های بسیاری برای شرکت مشاهیری 
که مردم کردستان سال هاست در انتظار دیدن آنها 

هستند انجام شد.
در  ُکرد  مشاهیر  کنگره  کنندگان  برگزار  تالش 
دعوت و حضور چهره های مطرحی همچون مظهر 
خالقی هنرمندی نام آشنای این دیار که ۳۸ سال 
دور از وطن بود عاقبت به ثمر نشست و این هنرمند 
سرشناس عرصه موسیقی ُکردی دو روز پیش از 
با همراهمی استاندار  طریق مرز زمینی باشماق 
سلیمانیه پا به خاک میهن گذاشت و مورد استقبال 
استاندار و جمعی از مسئوالن استان کردستان قرار 

گرفت.
ازدحام جمعیت برای دیدن این چهره نام آشنای 
موسیقی ُکردی در سالن محل برگزاری مراسم افتتاح 
کنگره به حدی بود که امکان حرکت این هنرمند به 
سمت سالن و در زمان بازگشت وجود نداشت و او به 
سختی و در میان خیل عظیم هوادارانش عبور کرد و 

برای انها دست تکان داد.
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کردستان افتخاراتش را به آغوش کشید

کار گروهی، حلقه مفقوده کنگره مشاهیر کرد

تاالر مولوی دانشگاه کردستان سالن محل برگزاری کنگره مشاهیر کرد

رها رحمتیان 
کسب رتبه عالی در مقطع 

پیش دبستانی

دبستان غیر انتفاعی مفید 

با تشکر از خانم پرنیانچی

و مدیریت خانم ویسی

شاگرد ممتاز 

پرنیا رنجبری
کالس سوم 

دبستان شهید محمد هاشم آل آقا 

با تشکر از خانم ها محمدی آموزگار

و منصوری مدیریت مدرسه

دانش آموز ممتاز

ایلیا  رحمتیان
کالس چهارم 

دبستان غیر انتفاعی زکریا

با تشکر از آقایان گویری آموزگار 

و حیدرپناه   مدیریت محترم
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