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شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالک مشروحه ذیل دراستان کردستان را ازطریق مزایده عمومی شماره ۹۸/۴۱ به فروش برساند؛ متقاضیان  می توانند جهت  کسب اطالعات 
بیشتروهمچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۹۸/۵/۸ لغایت ۹۸/۵/۱۹ ازساعت ۸/۳۰ الی ۱۶/۳۰ به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تاپایان وقت اداری روزشنبه مورخ ۹۸/۵/۱۹ می باشد.
ضمنا جلسه بازگشایی پاکات واعالم برندگان مزایده ساعت ۱۰ صبح روزچهارشنبه مورخ ۹۸/۵/۲۳ درمحل دفترمرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت درقبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختارخواهد بود.

آدرس و تلفن دفترنمایندگی استان: کردستان، سنندج، خیابان شھید نمکی، مدیریت شعب بانک ملت استان کردستان، تلفن:٣٣٢٣٠٥٦٧
  آدرس وتلفن دفترمرکزی: تھران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چھار راه جھان کودک، کوچه ژوبین پالک ٥

تلفن دفترمرکزی:٨٨٨٧٢٢٠٠ -٨٨٧٨١٣١٧

شرکت توسعه
بازاریابى و فروش ماد

نقدواقساط
نرخ سود  اقساطتعداد اقساط (ماه)پیش پرداختکاربری

صنعتی/ مزروعی/ فاقد 
ماشین آالت

۲۵٪۱۲۰
۲۴٪۱۲
۳۶٪۱۳
۴۸٪۱۴
۶۰٪۱۵
۷۲٪۱۶
۸۴٪۱۷
۹۶٪۱۸

کاربریکد شناسهردیف

متراژ(متر مربع)

توضیحاتآدرسشرایط فروشمبلغ با احتساب تخفیفقیمت پایه  
اعیانعرصه

باوضعیت موجوددارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های  مربوطه مریوان پشت میدان بارمریواننقد***۷۹/۳۲۴۹/۹۲/۷۷۲/۹۰۰/۰۰۰مسکونی۱۳۰۶۴۳۱
بعهده خریدارمی باشد.

مسکونی ۲۶۵۹
-اداری

با وضعیت موجود- عرصه پس ازاصالح ۱۶۴/۰۸ مترمربع می باشد.سنندج خ شهید بروجردی  روبروی  مدرسه کریمیاننقد***۱۷۱۵۵۸/۸۱۱۵/۸۵۶/۳۲۰/۰۰۰

باوضعیت موجودمریوان شهرک بهاران کوچه بابایی قطعه ۳۱ پالک ۷نقد۲۵۰۴۸۳/۵۱۲/۱۳۵/۵۰۰/۰۰۰۱۰/۹۲۱/۹۵۰/۰۰۰مسکونی۳۳۰۶۴۳۰

با وضعیت موجود فاقد ماشین آالت مقدار اعیان تقریبی می باشد.سقزکیلومتر ۸ جاده سقز بوکان فاز یک شهرک صنعتینقد۴۹۷۵۱۲۳۷/۸۵۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰۶/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰صنعتی۴۶۶۲۳

باوضعیت موجودملک مشاعی (سهم بانک۶ شعیراز۹۶ شعیر) دارای سنندج  - روستای کیالنهنقد و اقساط***۲۳۸۶۱۳۱۲۲۹۵/۲۱۵/۰۰۰کشاورزی۵۳۰۶۰۷۳
متصرف مسئولیت رفع تصرف وهزینه های مربوطه بعهده خریدارمی باشد.

توضیحات:
الف) درفروشهای نقدی شرایط پرداخت بصورت ۴۰٪ پیش پرداخت،۴۰٪ حداکثر۲ ماه بعد (همزمان باتحویل ملک) و۲۰٪ هنگام تنظیم 

سند دردفترخانه می باشد. 
ب) نحوه فروش نقدواقساط (درصدپیش پرداخت؛ تعداد اقساط ونرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج درآگهی می باشد. 

ج) درفروشهای اقساطی اولویت با باالترین قیمت پیشنهادی وکمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجازاست براساس پیشنهادهای 
واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.

افزایش سرطان دستگاه گوارش
 در کردستان

شناسایی بیش از 1700نوزاد      مبتال 
به کم کاری تیروئید در کردستان 

موفقیــت زنجیره تولید غرب 
دانه برای تهیه نهاده

2 3 4

3 3

کردستان

 کردستان و ثبت بافت 23 روستا  در فهرست آثار ملی

طرح چشم انداز اصالح ولتاژ شبکه 
توزیع برق، در دستور کار

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: طرح چشم انداز اصالح ولتاژ شبکه توزیع برق )چاوش( با هدف 
کاهش خطاهای شــبکه و خدمت رسانی بهتر به مردم در سراسر کشور اجرا می شود.

غالمعلی رخشــانی مهر در دومین نشســت هماهنگی کاهش پیک و گذر از تابستان ۹۸ شرکت های توزیع 
برق منطقه غرب و شمال غرب کشور در سنندج اظهار داشت: در برخی نقاط با مشکل ولتاژ و چالش آن مواجه 

هســتیم که اجرای این طرح بر رضایت بیشتر مردم و بهره برداران تاثیرگذار خواهد بود.

 حمایت از اقوام و 
زبان های محلی باعث 

انسجام ملی می شود
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شایعه یا واقعیت؛ سنندج 
دومین شهر آلوده 

سنندج به عنوان 
دومین شــهر آلوده 
کشــور معرفی شده 
اســت خبری که در 
میان واقعیت و شایعه 
مانــده اســت اما در 
هر شــرایطی مطرح 

کردن آن بسیار ناخوشایند و نگران کننده است.
آلودگــی هوا یکی از مســائل مهم زیســت 
محیطی اســت که بســیاری از جوامع و به ویزه 
شــهرهای صنعتی و نیمه صنعتی با آن مواجهند 
و دالیل متعددی را می توان برای آن برشــمرد. 
اما شهری همانند ســنندج چرا به عنوان دومین 
شهر آلوده کشــور معرفی شده و چرا پیرامون آن 

سکوت کرده اند.
ســنندج با دارا بــودن شــرایط توپوگرافي 
منحصربه فرد، آب و هواي مناســبي دارد شهری 
که از صنایع مادر نیز محروم است اما در این روزها 
از این شــهر به عنوان دومین شــهر آلوده کشور 

یاد می شود.
خودروهای فرسوده یکی از عامل های آلودگی 
در شهرهای بزرگ است خودروهایی که به دلیل 
فرسوده شدن آن، نفس محیط زیست را می گیرد 
و شهر سنندج نیز از این قاعده جدا نیست و در چند 
دهه گذشــته تاکنون شاهد افزایش تعداد زیادی 
از خودروهــای فرســوده هســتیم خودروهایی 
که از شــهرهای بزرگ رانده شــده و به شهذی 
همانند سنندج انتقال داده شده است. در سالهای 
۹6بیش از 15هزار خودروی فرســوده در مراکز 
اســقاط شــده اند اما مدتی اســت که این رویه 
تعطیل شده اســت. تردد خودروهاي فرسوده در 
خیابان هاي این خطــه و همچنین بي توجهي به 
مســائل زیست محیطي، این شــهر را در آینده با 
مشــکالت زیادي مواجه می کند. منشأ این همه 
خودرو فرسوده کجاست و چرا تعداد زیادي خودرو 
غیراستاندارد در خیابان هاي سنندج در حال  تردد 
هستند؟ دلیل اصلي آن، نبود صنایع و کارخانه ها 
و در نتیجــه افزایــش بیکاري در میــان جوانان 
است. جوانان ازسر ناچاري مجبور مي شوند براي 
داشــتن حداقل درآمد و امرار معاش، خودروهاي 
مدل پایین و فرســوده را از استان هاي همجوار و 
کالنشهرهاي دیگر خریداري و با آن مسافرکشي 
کنند. حاال دیگر خیابان هاي ســنندج جوالنگاه 
خودروهاي فرسوده اي شده است که هر چند تنها 
منبع درآمد افراد بیکار در اســتان هستند اما دود و 
دم و ترافیک را براي شهر به ارمغان آورده اند. این 
موضوعي است که باید مســئوالن استان به آن 
توجه بیشتري داشته باشــند چون با ادامه چنین 
روندي، در آینده شاید دیگر براي کنترل ترافیک 
و آلودگي هواي استان،  کاري از دست آنها برنیاید.
فردین کمانگر، روزنامه نگار

روند اجرایی پروژه چهار 
خطــه بیجــار - دیواندره 

مناسب است
مدیر کل راه و شهرســازی کردســتان گفت: 
احداث پــروژه چهار خطــه بیجــار - دیواندره 
بــه عنوان یک پــروژه مهم در دســتور کار راه و 
شهرسازی کردستان قرار دارد و روند اجرای این 

پروژه مناسب است.
محمدصدیــق ثابتی در جریان بازدید از پروژه 
چهار خطه شــدن بیجــار - دیوانــدره در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: مسیر بیجار - دیواندره 
به طول 55 کیلومتر از جمله مسیرهای مهم استان 
اســت و با توجه به ترافیک از ســمت استان های 
شمال و مرکز کشــور به سمت شهرهای مرزی 
بانه و مریوان و تسهیل در اتصال مرکز به مرزهای 
رســمی باشماق و ســیرانبند، ارتقای آن به چهار 
خطه در دســتور کار قرار گرفتــه و هم اکنون به 
عنوان یکی از طرح های مهم اســتان با جدیت در 

حال انجام است.
وی افزود: عملیات اجرایی احداث بخشــی از 
این بزرگراه در ســه قطعه تعریف شده که قطعه 
یک مســیر به طول پنج کیلومتر با پیشرفت ۹5 
درصدی در شــرف اتمام اســت و قطعه دو مسیر 
نیز 1۰ کیلومتر طول دارد که ۴۰ درصد پیشــرفت 
داشــته و فعال اســت. مدیر کل راه و شهرسازی 
کردســتان با اشاره به اینکه قطعه سه مسیر نیز با 
چهار کیلومتر طول از 1۰ درصد پیشرفت برخوردار 
اســت از صرف 15۰ میلیارد ریال اعتبار برای این 
حجم عملیات در هر سه قطعه خبر داد و ادامه داد: 
برای بهره برداری و اتمام این قطعات حدود هزار 
و ۴5۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز اســت. ثابتی 
یادآور شد: کاهش هزینه های استهالک، کاهش 
مصرف ســوخت و صرفه جویی در زمان، ازدیاد 
ایمنی تردد، کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن 
و همچنین ارتقای شاخص های برخورداری از راه 
مناسب و بزرگراه در استان و رضایتمندی کاربران 

از اهم دالیل اجرای این طرح است.

کارشناس مسئول بهداشت محیط کردستان، از معدوم سازی 7 تن مواد غذایی فاسد 
در بیجار خبر داد و گفت: برخی از مواد غذایی بســته بندی شــده فاســد و تاریخ مصرف 

گذشته بودند. 
علی دانشور با بیان اینکه 7 تن مواد غدایی فاسد غیر قابل مصرف امحا و معدوم شدند، 
اظهار کرد: برخی از مواد غذایی بســته بندی شــده فاسد و تاریخ مصرف گذشته بوده که 

در جریان طرح ضیافت، گشت های مشترک و بازدیدهای روتین کشف شد.  وی افزود: 
این مواد غذایی شامل انواع نوشیدنی سوسیس، کالباس،پفک، چیپس، انواع ترشیجات، 
انواع کنسروجات و انواع مواد آرایشی و بهداشتی است که پس از شناسایی توسط بازرسان 
بهداشــت محیط جمع آوری و در جایگاه زباله شهرســتان بیجار معدوم شد. کارشناس 
مسئول بهداشت محیط کردســتان، تاکید کرد: طرح تشدید بازرسی های بهداشتی، با 

هدف ارتقای بهداشــت و سالمت عمومی در دســتور کار قرار دارد.  دانشور ادامه داد: در 
طول این مدت، قلیان سراهای فعال در سطح شهر هم بازدید شدند و درجریان این بازدید 
تعدادی قلیان جمع آوری شــد. وی خاطرنشان کرد: از مردم انتظار می رود هنگام خرید، 
بیشتر به اقالم خریداری شده دقت کنند و شرایط نگهداری و مشخصات مندرج بر کاال 

را به دقت بررسی کنند. 

معدوم سازی 7 تن مواد غذایی فاسد در بیجار

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

کردستان

معاون امور بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشکی کردستان گفت: طرح غربالگری 
کــم کاری تیروئیــد نوزادان در اســتان 
کردستان از ســال ۸۴ آغاز شده و تاکنون 
یک هــزار و 7۰۰ نوزاد مبتال به کم کاری 
تیروئید شناســایی و تحــت درمان قرار 

گرفته اند.
فــرزام بیدارپور در گفت و گــو با ایرنا 

اظهار کرد: کردســتان پنجمین اســتان 
کشــور برای اجــرای این طرح بــود و با 
اقدامات انجام شــده تا پایان سال گذشته 
غربالگری نوزادان در این طرح به پوشش 

1۰۰ درصدی رسید.
وی افزود: براســاس آمارهای موجود 
تاکنــون ۳66 هــزار و 75۳ نوزاد مناطق 
شهری و روستایی استان طرح غربالگری 

قرار گرفتــه اند و بیش از یک هزار و 7۰۰ 
نفر از این تعداد مبتال به بیماری کم کاری 
تیروئید بودند که تحت درمان قرار گرفتند.

معاون امور بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشــکی کردســتان بهترین زمان برای 
نمونه گیری بــرای غربالگری کم کاری 
تیروئید را هفتــه اول زندگی نوزاد اعالم 
کرد و گفت: بــا اقداماتی که در این زمینه 
انجام شــده در سطح اســتان، بیش از ۹۰ 
درصــد نوزادان در بازه زمانی ســه تا پنج 

روزه گی مورد غربالگری قرار می گیرند.
بیدارپــور اضافه کرد: تمــام بیماران 
شناســایی شده در این طرح، تحت درمان 

دارویــی قرار گرفتــه و بیش از ۸۰ درصد 
آنــان در بازه زمانــی کمتر از ۲۸ روزه گی 

درمان را شروع کرده اند.
وی اضافــه کرد: درمان مناســب و در 
زمان مشــخص و مطلوب این بیماری  به 
حفظ ضریب هوشــی بیماران در محدوده 
طبیعی کمک می کنــد و  نتایج مطالعات 
انجام شــده در این زمینه نشــان داده که 
ضریب هوشــی همه نوزادانی که بیماری 
آنان شناســایی و درمان شده در محدوده 

طبیعی است.
معاون امور بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشــکی کردســتان ابراز امیدواری کرد 

روند غربالگری با حساســیت کافی توسط 
کارشناسان و مسئوالن بهداشتی و والدین 
ادامــه پیدا کند تا در آینده شــاهد ارتقای 
باروری و نشــاط جمعیت استان و کشور 
باشــیم. انجام غربالگــری نوزادان در هر 
جامعــه ای، موجب شناســایی زودرس 
بیماران مبتال به کم کاری و درمان سریع 
و جلوگیری از بروز عوارض و کاهش آالم 
خانواده ها می شــود. کــم کاری تیروئید 
نوزادان نوعی بیماری کم عالمت اســت 
و فقــط در حــدود پنج درصد مــوارد، در 
روزهای اولیه پــس از تولد دارای عالئم 

بیماری هستند.

شناسایی بیش از 1700نوزاد مبتال 
به کم کاری تیروئید در کردستان 

 فرماندار ویژه ســقز گفت: حمایت از اقوام، زبان و 
ادبیــات ُکردی و فرهنگ های محلی باعث انســجام 
ملی و تقویت وحدت در سراسر ایران اسالمی می شود.

کامیل کریمیان در آیین اختتامیه دومین جشــنواره 
جایزه کتاب سال کردستان گفت: فعاالن عرصه کتاب 
بر این نکته واقف هستند که کتاب کلید گنجینه دانایی 

است که امروزه در اختیار نویسندگان است.
وی با بیان اینکه هر ملتی نویسندگان بیشتر داشته 
باشد قطعا آن کشــور پیشرفت می کند، افزود: با وجود 
فناوری های نوین و ظهور فضای مجازی و عرصه های 
تکنولــوژی و فناوری اطالعات، کتاب همچنان حرف 
اول را برای استفاده از تجارب و انتقال از نسلی به نسل 

دیگر می زند.
وی با اشــاره به روند نوشتن یک کتاب و مشکالت 
پیش روی نویســندگان برای انتشــار آن یادآور شد: 
نویســنده، ناشر و خواننده سه ضلع مثلثی برای نوشتن 
یک کتاب هســتند و ناشر حد واسط و ناظر مشکالت 

نویســنده و خواننده است بنابراین باید ناشران را مورد 
توجــه و حمایت قرار دهیم. کریمیان به ضرورت ایجاد 
دبیرخانه دائمی جشنواره جایزه کتاب سال کردستان در 
سقز اشاره کرد و اظهار داشت: شهر فرهنگی و باستانی 
ســقز پتانســیل و ظرفیت های زیادی برای برگزاری 
چنین جشــنواره هایی دارد و هر ســال برای برگزاری 
باشکوه تر و پربار تر این جشنواره تالش خواهیم کرد.

فرماندار ســقز از اختصاص ۲ میلیــارد ریال اعتبار 
بــرای حوزه فرهنگ و هنر ســقز خبــر داد و گفت: با 
اختصاص 1۰۰ میلیارد ریال اعتبار به کردستان در سفر 
اخیر وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی کشور، وضعیت و 
زمینه های موجود را با همــکاری اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی کردســتان برای فعالیت های فرهنگی 

بیشتر می کنیم.

کریمیان از نهادهای فعال در کردستان بخصوص 
ســقز که زبان ُکردی را رواج می دهد خواست تا از فارغ 
التحصیالن زبان و ادبیات ُکردی دانشــگاه کردستان 
استفاده کرده و زمینه را برای اشتغال این جوانان فراهم 

کنند.
فرماندار ویژه سقز تاکید کرد: با همکاری شهرداری 
و شــورای شهر سقز المان جایزه کتاب سال کردستان 
را در یکی از خیابان ها یا میادین شهر نصب می کنیم.

نخستین دوره جایزه کتاب سال کردستان آبان سال 
۹۰ در شهرســتان کامیاران برگزار شــد و حال بعد از 
گذشت هشت سال، دومین دوره آن از عصر چهارشنبه 
دوم مرداد به مدت دو روز در شهرستان سقز برگزار شد 
و با معرفی ۲7 اثــر برگزیده در بخش های مختلف به 

کار خود پایان داد.

حمایتازاقواموزبانهایمحلیباعثانسجامملیمیشود

معرفــی  رئیس جدید 
کتابخانه هــای عمومی 

کامیاران

فرمانــدار کامیاران در مراســم تکریم 
و معارفــه رئیــس جدیــد کتابخانه های 
عمومــی کامیاران گفــت: توجه به ارتقای 
شــاخص های فرهنگ عمومــی در جامعه 
عامل اصلی توسعه در سایر بخش ها است و 
کتابخانه های عمومی به عنوان بخش نرم 
افزاری در جامعه ســبب تحول در فرهنگ 
عمومی می شــوند و بی توجهی به این نهاد 
فرهنگی به توســعه در ســایر بخش ها نیز 

ضربه می زند.
کردســتان:  جام جم  خبرنگار 
مسعود الماسی با اشــاره به اینکه خالقیت 
در برنامــه ریــزی، اجــرای برنامه هــای 
کاربــردی و ایجاد انگیــزه در عموم برای 
حضــور در کتابخانه ها بایــد همواره مورد 
توجه متولیان کتابخانه های عمومی باشد، 
افزود: کتابخانه های عمومی ســبب توسعه 
اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و فرهنگی 

می شوند.
از  کامیــاران  کــرد:  اضافــه  وی 
شهرســتان های فرهنگی استان کردستان 
اســت و نهادهای فرهنگــی با توجه به این 
مهــم باید تالش خود را برای بهره گیری از 
ظرفیت های موجود و ارتقای شاخص های 

فرهنگی بیشتر کنند.
فرماندار کامیــاران با بیان اینکه معرفی 
یک زن برای مدیریت در این نهاد فرهنگی 
کار مهمی است، اظهار داشت: باید از قدرت 
مدیرت زنان بیش از پیش استفاده شود زیرا 
این قشــر نقش مهمی در چرخه توسعه ایفا 
می کننــد و باید به خوبی و با اعتماد الزم از 

آنها حمایت شود.
عمومــی  کتابخانه هــای  مدیــرکل 
کردستان نیز در این مراسم گفت: این نهاد 
فرهنگی با طیف وســیعی از مردم شــامل 
کودکان تا بزرگســاالن و زنــان و مردان 
ارتبــاط دارد و ایــن از ویژگی هــای مهم 

کتابخانه ها است.
محمد عبدالملکــی تاکید کرد: تغییر در 
راســتای توســعه و تحول انجام می شود و 
کسانی که به مسئولیتی منصوب می شوند 
بایــد تمام تالش خود را بــه منظور تغییر و 

ارتقای شاخص ها به کار گیرند.
در این مراسم از زحمات جالل ابراهیمی 
رئیــس پیشــین کتابخانه هــای عمومی 
کامیــاران بــا اهدای لوح تقدیــر تجلیل و 
ماندانا قبادی به عنــوان رئیس جدید اداره 
کتابخانه هــای عمومی این شهرســتان 

معرفی شد.

 500 تخصیــص   
میلیون تومــان یارانه به 
میوه های  صادرکنندگان 

دانه دار 
مدیر توســعه بازرگانی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان کردســتان گفــت: 
5۰۰میلیون تومان یارانه به صادرکنندگان 
میوه های دانه دار استان کردستان تخصیص 
یافته کــه در این مرحله ۳5۰میلیون تومان 

به واجدین شرایط پرداخت می شود.
غریبه رحیمــی- خبرنگار جام 
جم کردستان: شهریار حنیفی در جلسه 
کار گروه بررســی مدارک صادرکنندگان 
میوه های دانه دار اســتان کردستان که  به 
منظــور پرداخت یارانه صادراتی تشــکیل 
شــده بود اظهار کرد: ایــن یارانه مربوط به 
سال ۹7 بوده و تا اکنون ۳5۰میلیون تومان 

از این یارانه تخصیص داده شده است. 
وی خاطر نشــان کرد:  در این جلســه 
مدارک و اســناد صادرکنندگان میوه های 
دانه دار اســتان کردستان با حضور اعضای 
کارگروه بررسی شــد و بر اساس ضوابط و 
دســتوالعمل های ابالغی این یارانه بین 5 
نفز از صادرکنندگان واجدشــرایط تقسیم 

می شود.
وی یادآور شــد: 15۰میلیون باقی مانده 
به محض اینکه تخصیص داده شود در بین 

صادرگنددگان تقسیم خواهد شد. 
گفتنــی اســت این کارگــروه با حضور 
نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استان 
کردســتان،  اداره کل گمرک استان و اتاق 

بازرگانی استان تشکیل  شد.

خبر

معــاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیر گفت: 
طرح چشــم انداز اصالح ولتاژ شــبکه توزیع برق 
)چاوش( با هدف کاهش خطاهای شــبکه و خدمت 
رسانی بهتر به مردم در سراسر کشور اجرا می شود.

غالمعلــی رخشــانی مهر در دومین نشســت 
هماهنگــی کاهش پیــک و گذر از تابســتان ۹۸ 
شرکت های توزیع برق منطقه غرب و شمال غرب 

کشــور در سنندج اظهار داشــت: در برخی نقاط با 
مشــکل ولتاژ و چالش آن مواجه هستیم که اجرای 
این طرح بر رضایت بیشــتر مــردم و بهره برداران 

تاثیرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه این طرح روشــی مکانیزه برای 
کاهش تلفات شبکه است، اضافه کرد: طرح چاوش 
در واقع نهضتی برای اصالح ولتاژ شبکه توزیع برق 
کشور اســت و این کار باید در استان های مختلف 

جریان سازی و اقدامات آن انجام شود. 
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر یادآور شد: 
در این طرح بــا امکانات و روش های مانیتورینگ، 
ولتاژ شــبکه توزیــع شناســایی و در نهایت اقدام 
اصالحــی و کنترل اثربخشــی انجام خواهد شــد 

ضمن اینکه مشکالت این بخش رفع می شود.

* نصب 3 هزار و ۶۶۲ دســتگاه کنتور 
هوشمند برق در کردستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان 

نیز گفت: این شــرکت دارای 65۰ هزار مشــترک 
بیش از 16 هزار کیلومتر شــبکه فشــار متوسط و 
ضعیف، 1۳ هزار و ۴۰۰ پست، ۲۲ پست فوق توزیع 
و هفت پست انتقال است. هیوا لهونیان یادآور شد: 
۹5 درصد مشــترکان این شرکت در استان مربوط 
به بخش خانگــی و تجاری، نیم درصد صنعتی، 1، 
5 درصد کشــاورزی و مابقــی در بخش عمومی و 

ادارات است.
وی با بیان اینکه ســهمیه بار مصرف تعیین شده 
برای کردستان در ســال جاری ۴۲ مگاوات است، 
اضافه کرد: پیک بار در ســال گذشــته در روز ۴۲7 
و در شــب ۴5۸ مگاوات بود که بــا توجه به بافت 
مشــترکان، اوج بار اغلب در شب است. مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق کردستان اظهار داشت: 
در مجموع امســال در راستای مدیریت بار، ۲ هزار 
و ۳۹۰ تفاهم نامه با مشــترکان بخش های مختلف 
بســته شد که 1۴1 مگاوات ظرفیت ثبت شده برای 
مدیریت مصرف در قالب این تفاهم نامه ها است. 

لهونیــان افزود: از این تفاهم نامه ها ۸6 مگاوات 
آن مربوط به مشــترکان بخش کشــاورزی، 11۹ 
تفاهم نامه بــا ۴۳ مگاوات ظرفیت با مشــترکان 
بخش صنعت اســت که ظرفیت بسیار خوبی برای 
مدیریت مصرف برق در شــرایط بحرانی به شمار 

می رود.
وی از نصــب ســه هزار و 66۲ دســتگاه کنتور 
هوشــمند برق در استان در ســال جاری خبر داد و 
گفت: تاکنون و در راســتای حذف قبوض کاغذی 
5۲ درصد اطالعات مشــترکان جمع آوری شده و 
تــالش می کنیم تا پایان مــرداد این میزان به ۹۰ 

درصد برسد.
شــرکت توزیع نیروی برق کردســتان به 65۰ 
هــزار مشــترک در بخش های مختلــف خانگی، 
تجاری، صنعتــی و ادارات خدمات می دهد و تمام 
روســتاهای باالی ۲۰ خانوار و 1۰۰ درصد جمعیت 
شــهری اســتان از خدمات این شــرکت بهره مند 

هستند.

طرح چشم انداز اصالح ولتاژ شبکه توزیع برق، در دستور کار 

 کردستان و ثبت بافت ۲۳ روستا  در فهرست آثار ملی
اســتان کردســتان با ثبت بافت ۲۳ 
روســتا در فهرســت آثار ملی، باالترین 
درصد ایــن اقدام در کشــور را به خود 

اختصاص داده است.
مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع 
دســتی و گردشگری کردستان در گفت 
و گــو با خبرنــگار ایرنا اظهار داشــت: 
بافــت روســتاهای پالنــگان، ژیوار، 
گلین، حلوان، هشــه میز، دوالب، تخته، 
وصی ســفلی، وصی علیا، شــیان، ژان، 
بزالنه، بیســاران، تنگیســر، نیر، دل، 
دلمــرز، دیوزناو، ناو، کلجی، عباس آباد، 
بلبر و کماله تاکنون در فهرست آثار ملی 

کشور به ثبت رسیده است.
ســید محسن علوی اضافه کرد: ثبت 
بافت این روســتاها به منظور حفاظت از 
ســیمای اجتماعی، تاریخ و فرهنگ این 
مناطق انجام می شود و بیشتر در منطقه 
تاریخی اورامان واقع شــده اند که البته 
این اقــدام از گام های اولیه ثبت جهانی 
این منطقــه تاریخی در فهرســت آثار 

جهانی یونسکو است.
وی افــزود: ثبــت جهانــی منطقه 
تاریخــی اورامان در فهرســت جهانی 
یونســکو به دلیل واقع شدن اورامان در 
حوزه اســتحفاظی ۲ استان کردستان و 
کرمانشــاه به صورت مشترک در حال 
پیگیری  اســت و انتظار می رود پرونده 
در شــهریور امسال پرونده برای ثبت به 

این سازمان بین المللی ارسال شود.
علوی با بیان اینکه هر سال اعتباری 
برای مرمت بافت روســتاهای ثبت ملی 
شــده تخصیص داده می شــود، گفت: 
تاکنــون در یکــی از روســتاها چندین 
ملک تملک شــده و موزه روســتایی در 
آبادی تخته ســنندج نیز در حال احداث 
اســت. وی یادآور شــد: در کنــار آثار و 

بافت تاریخی بخشــی از مراسمی که در 
روستاها برگزار می شود نیز از جاذبه های 
اصلی گردشگری اســتان به شمار می 
رود که از جمله آن می توان به مراســم 
پیرشالیار در زمستان و کومسای در نیمه 
بهار در شهر هورامان تخت اشاره کرد.

علــوی تاکید کرد: مراســم نوروز در 
کردســتان بــر خالف ســایر مناطق از 
دوم اســفند آغاز می شود مراسمی مانند 
پیشــواز در روستاهای منطقه اورامان به 
صورت نوبت بندی انجام می شــود و هر 
روز یک روستا مراســم نوروز ُکردی را 

برگزار می کنند.



چهار شنبه9 مرداد 1398   شماره 5445

اعتبار مورد نیاز برای تکمیل 5۴ واحد مسکونی ویژه خانواده های دارای حداقل ۲ معلول 
تحت پوشش بهزیستی در استان کردستان توسط خیرین استانی و کشوری تامین شد.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی کردستان درگفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: 
اعتبار ساخت این تعداد واحد مسکونی در همایش خیرین برتر کشور که در شهر مشهد مقدس 

برگزار شد توسط تعدادی از خیرین استانی و کشوری تامین شد.

فرهاد عزیزی افزود: در این همایش اعتبار ۲۰ مورد از این واحدهای مسکونی را یکی از 
خیرین نیک اندیش کردســتانی و ۳۴ واحد را تعدادی از خیرین کشوری تقبل کردند ضمن 
اینکه این واحدها در استان پراکنده بوده و به صورت میانگین هر کدام از 5۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی برخوردار هســتند. وی یادآور شد: عالوه بر تکمیل این تعداد واحد، ساخت مسکن 
برای خانوارهای دارای حداقل ۲ معلول براســاس تفاهم نامه منعقده بین بهزیســتی، بنیاد 

مسکن، بنیاد مستضعفان، مسکن و شهرسازی و خیرین مسکن ساز انجام می شود.
معاون مشارکت های مردمی بهزیستی کردستان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴5۰ 
خانوار دارای حداقل ۲ عضو معلول در استان وجود دارد، گفت: براساس این تفاهم نامه تامین 
زمین به صورت رایگان برای احداث مســکن این تعداد خانوارها در روســتاها بر عهده بنیاد 

مسکن و در شهرها نیز بر عهده مسکن و شهرسازی است.

تامین اعتبار 5۴ واحد مسکونی خانوارهای دارای ۲ معلول 

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

امسال ۳۰ هکتار از مزارع دیم شهرستان سروآباد 
زیرکشت گرمک دیم رفته است.

برداشت گرمک از دیم زارهای شهرستان سروآباد 
آغاز شده و عرضه این میوه نوبرانه و خوشمزه با طعم 
ملس )ترش و شیرین( رونق بخش بازارهای سروآباد 

و مریوان شده است.
گرمک که در زبان ُکردی به آن کالک، زرک و یا 
گرکه هم گفته می شــود، میوه ای خوش رنگ و بو 

اســت که اردیبهشت در مزارع دیم کشت می شود و 
با اولین بارش بهاری رشــد می کند و در اوایل مرداد 

می توان آن را برداشت و مصرف کرد.
گرمک شهرستان سروآباد به ویژه مزارع روستای 
ذکریان در اســتان کردســتان بسیار مشهور است و 
هر ســال در مرداد که زمان برداشت است، در مسیر 
اصلی جاده سنندج - سروآباد - مریوان کمتر مسافر 
و رهگذری اســت که از گرمک های خوشــمزه این 
منطقه نخریده و طعم خوش آن را نچشــیده باشد.
مدیر جهاد کشــاورزی ســروآباد در گفــت و گو با 
خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این شهرستان حائز شرایط 
اقلیمی مناســب جهت کاشت گونه های دیمی است 
بطوریکه بارش مناســب با متوسط 7۰۰ میلی متر و 
روزهای گرم و شــب های خنک و مرطوب تابستان 
شرایط مناسبی را برای کشت و پرورش محصوالت 

دیم از جمله گرمک محلی فراهم کرده است.
محمد رحیمی اضافه کرد: امســال ۳۰ هکتار از 

مزارع دیم شهرستان سروآباد در روستاهای ذکریان، 
حســین آباد، قلعه جی و خشکین زیرکشت گرمک 
دیم رفته که بیشترین سطح آن در روستای ذکریان 

است.
مدیر جهاد کشــاورزی ســروآباد گفت: متوسط 
برداشت گرمک در هر هکتار ۲۲ ُتن است که امسال 
پیش بینی می شــود 66۰ تن گرمــک ارگانیک از 
دیمزارهای این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف 
شــود.وی با بیان اینکه متوسط فروش هر کیلوگرم 
گرمــک ۴۰ هزار ریال اســت که بــا 66۰ ُتن تولید 
گرمک در مجموع ۲6 میلیارد ریال عاید کشــاورزان 
منطقه می شــود،  یادآور شــد: برداشت گرمک در 
دیمزارهای سروآباد در فصل تابستان بطور مستقیم 

برای ۹۰ نفر اشتغالزایی می کند.
وی اظهار داشــت: گرمک دیمزارهای سروآباد 
محصولی کامال ارگانیک و سالم بوده که در تولید آن 

از هیچگونه سم و کودی استفاده نمی شود.

استقبال پرشور از طرح »پویش فصل گرم کتاب«گرمک؛ نوبرانه ملس دیمزارهای سروآباد

طرح ملی پویش کتابخوانی فصل گرم کتاب با شعار 
آینده را باید ساخت با همکاری فرمانداری ویژه شهرستان 
سقز ، شهرداری و مراکز یک و دو و سیار روستایی سقز ، با 
حضور 1۴۰ نفر از کودکان و نوجوانان سقزی و والدین در 
محل پارک مولوی کرد این شهرستان برگزار گردید که 

با استقبال بسیار زیاد کودکان و والدین آنان روبرو شد.
خبرنگارجام جم کردســتان: پروین خالدی 
مربی مسئول مرکز شــماره یک سقز از توسعه و ترویج 

فرهنگ مطالعه،  افزایش سرانه امانت و مطالعه کتاب در 
کودکان و نوجوانان، غنی ســازی اوقات فراغت، ایجاد 
فضایی متفاوت در حوزه مطالعــه کتاب برای کودکان 
و نوجوانان، معرفی خدمــات کانون به گروه مخاطبان 
کودک و نوجوان وجذب اعضا به عنوان مهم ترین اهداف 
این پویش نام برده و افزود: مربیان مراکز ســقز با اجرای 
برنامه ها و فعالیت های جذاب و بانشــاط برای مخاطبان 
کــودک، نوجــوان و خانواده ها به تشــویق کودکان و 

نوجوانان به خواندن کتاب پرداختند.
خالدی در ادامه افــزود: در این برنامه که با همراهی 
دســتگاه های اجرایی شهرستان صورت گرفت، مربیان 
مراکز سقز و سیار روســتایی ضمن اجرای فعالیت های 
مختلــف فرهنگــی، ادبی و هنری ) همچــون برپایی 

ایســتگاه کتابخوانــی ، قصــه گویــی ، معرفی کتاب 
،شعرخوانی گروهی و آواسازی با مداد ،  تلفیق کاردستی 
کالژ برگ ها و نقاشــی گروهی ، توزیع بروشور معرفی 
برنامه هــای کانون بین مخاطبان ، تــک نوازی فلوت 
توســط یکی از اعضا ، اجرای  بازیهای محلی و گروهی 
و اجرای طــرح ادبی کودک کتابخوان با عنوان بهترین 
کتابی که خوانده ام (بــه معرفی برنامه ها و محصوالت 

فرهنگی این نهاد به مخاطبان پرداختند.
وی گفت:در این طرح همچنین به شرکت کنندگان 
کارت عضویــت نمادیــن اهدا گردید  کــه در صورت 
عالقه مند بودن با در دســت داشتن این کارت به منزله 
معرفــی نامه جهت ثبت نــام به مراکز کانــون در این 

شهرستان مراجعه نمایند .

مشــاوره 1950 نفــر در 
مرکز مشاوره نیروی انتظامی 

کردستان
معــاون اجتماعی 
نیروی انتظامی استان 
کردســتان بــه ارائه 
خدمات مشــاوره ای 
در مرکــز مشــاوره 
نیــروی انتظامــی و 
سطح  کالنتری های 

استان اشاره و اعالم کرد: در سه ماه و ۲7 روز گذشته، 
هزار و ۹5۰ مورد مشــاوره به خانواده های کردستان 
ارائه شده که نسبت به ســال قبل دو درصد افزایش 

داشته است.
زهره نــادری مقدم-خبرنگارجام جم 
کردســتان: ســرهنگ عبداهلل فاتحی،  در جمع 
خبرنگاران رسانه های گروهی استان کردستان اظهار 
کرد: جامعه کنونی ما بیشتر از هر چیزی نیاز به آرامش و 
امید دارد و همین امر رسالت اصحاب رسانه را سنگین تر 
می کند چراکه با قلم فرسایی خود می توانند جامعه را از 
تشنج و تشویش دور کرده و به سمت آرامش هدایت 
کنند. وی افزود: رسانه های گروهی استان کردستان 
همواره همگام با پلیس بوده و در ایجاد امنیت و آسایش 
و آرامش در جامعه ما را همراهی کرده اند.ســرهنگ 
فاتحی با اشــاره به اینکه با رشد ارتباطات و افزایش 
کاربران فضای مجازی کوچکترین اتفاق روی داده 
در کمترین زمان به دســت مردم خواهد رسید، بیان 
کرد: در این راســتا معاونت اجتماعی نیروی انتظامی 
با اطالع رسانی و آگاه سازی به موقع مردم از تشویش 
افکار عمومی جلوگیری کرده است و همواره مردم را 
تشویق به پیگیری این رویدادها از محل منابع موثق 
می کنیم. وی عنوان کرد: اگر رسانه ای با انتشار مطالب 
خود نوعی دلهره، ترس و تشــویش اذهان عمومی را 
در جامعه ایجاد کند، رسالت خود را به درستی به انجام 
نرسانده است.معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان 
کردســتان افزود: هرکدام از ما اگر قدمی برداریم که 
فردی کمتر دچار آسیب اجتماعی شده و یا فردی کمتر 
ضرر ببیند، روز به روز میزان آسیب های اجتماعی در 

جامعه کاهش می یابد.

خبر

خالصه استاندارد فرآورده 
کشک مایع صنعتی

اســتاندارد ملی شــماره 61۲7 در مورد فرآورده 
کشک مایع صنعتی- ویژگی ها نخستین بار در سال 
1۳۸۰ تدوین شده است و تاکنون یک بار مورد تجدید 

نظر قرار گرفته است.
هدف از تدوین این اســتاندارد تعیین ویژگی ها، 
بسته بندی، نشانه گذاری، نمونه برداری و روش های 
ســآزمون کشــک مایع صنعتی می باشــد.  در این 
استاندارد کشــک به عنوان فرآورده ای تعریف شده 
است که با اســتفاده از فرآیندهایمناسب صنعتي از 
تخمیر و تغلیظ و خشــک کردن شــیر )کامل-کم 
چرب-بدون چربــي( وهمچنین فراورده هاي تهیه 
شــده از شیر بازساخته )مانند ماســت یا دوغ( و یا به 
همراهپس آب کره، آب پنیر، پودر آب پنیر یامخلوطي 
از آن ها با یا بدون اضافه کردن نمک به دست مي آید.

در ایــن فرآورده  ویژگی هایی مانند قوام و ســایر 
ویژگی ها مانند رنگ، طعم و بو بسیار مهم می باشند. 
این فرآورده  باید دارای قوام مایع تا خمیری یکنواخت 
باشــد و دو فازه نباشــد. رنگ کشک صنعتی باید به 
صورت خامه ای ســفید تا کرم باشــد و نیز باید طعم 
و بوی مخصوص به خود را داشــته باشــد. بر روی 
بســته بندی این محصول باید نام و نــوع فرآورده 
)نوع تهیه و ماده اولیه مورد اســتفاده(، نام و نشــانی 
تولیدکننده و عالمت تجاری آن، ســری ســاخت، 
شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، تاریخ تولید 
و انقضای قابلیت مصرف )به روز، ماه و سال(، شرایط 
نگهداری )ذکر عبارت: در یخچال نگهداری شــود( 
و وزن خالص درج شــده باشــد. در هنگام خرید این 
فرآورده ها باید به عالمت استاندارد و کد ده رقمی زیر 
عالمت استاندارد نیز توجه نمود. جهت پیگیری اعتبار 
پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد، کد ده رقمی درج 
شده در زیر عالمت اســتاندارد را می توان به سامانه 
پیامکی 1۰۰۰1517 ارسال نمود. همچنین سامانه 
تلفن گویا 1517 رابط بین مردم و اداره کل استاندارد 
است و مصرف کنندگان می توانند شکایات مرتبط با 
کیفیت فرآورده مشمول اســتاندارد را از طریق این 

سامانه تلفنی، ثبت و پیگیری نمایید.
روابــط عمومی اداره کل اســتاندارد 
کردستان

خبر

دعوت از نویسندگان و پژوهشگران برای 
کمک به غنای دانشنامه کردستان

دانشــنامه فرهنــگ، هنــر و تمدن 
کردستان، داشــته های فرهنگی استان را 

به منصه ظهور می رساند.
رئیس حوزه هنری اســتان کردستان 
با دعوت از نویســندگان و پژوهشــگران 
برای کمک به غنای دانشنامه کردستان، 
اظهارکرد: کردستان، اســتانی فرهنگی 
اســت و می خواهیم با دانشنامه فرهنگ، 
هنر و تمدن اســتان، داشته های فرهنگی 

استان را بیشتر به منصه ظهور برسانیم.
خبرنــگار جــام جم کردســتان: امین 
مرادی اضافه کرد: دانشنامه فرهنگ، هنر 
و تمدن کردســتان در 11۰ عنوان منتشر 
خواهد شــد و تاکنون چهار عنوان از آن به 

چاپ رسیده است.
وی بــا تاکیــد بر باالبــردن کیفیت و 
محتوای تولیــدات فرهنگی در اســتان 
گفــت: حوزه هنری بر خالف بســیاری از 
دســتگاه ها تولید محور بــوده و تهیه این 
دانشــنامه در همین راستا و با هدف توسعه 

فرهنگی کردستان است.

مرادی بــا بیان اینکه ایــده تهیه این 
دانشــنامه در کشور از استان گیالن شروع 
شــد، اضافه کرد: بعد از گیالن این کار در 
کردســتان و همدان نیــز در حال مطالعه 
اســت که هدف از تولید این دانشــنامه، 
تالش برای گردآوری داده ها و اطالعات 
مربوط به داشــته های فرهنگی و هنری 

استان ها است.
رییــس شــورای علمــی دانشــنامه 
فرهنگ، هنر و تمدن کردستان، شناسایی 
و تحلیل میراث فرهنگی و هنری با رویکر 
دانــش محور و نشــان دادن ظرفیت ها و 
اســتعدادهای فرهنگی استان در راستای 
توسعه همه جانبه را از جمله اهداف تهیه و 

انتشار این دانشنامه اعالم کرد.

* انتقال داشته های فرهنگی
مرادی تاکید کرد: دانشــنامه فرهنگ، 
هنر و تمــدن کردســتان، کار تحقیقی و 
پژوهشــی، بنیادی، تحلیلــی و توصیفی 
ارزشمندی است که داشته های فرهنگی 

را به نســل آینــده در قالــب مجلدات به 
مخاطبان و جوانان ارایه می دهد.

وی بــا بیان اینکــه عالقمندان و افراد 
توانمند در هر نقطــه از ایران و جهان می 
توانند در تهیه این دانشــنامه حوزه هنری 
را یاری دهنــد، افزود: بایــد پذیرفت که 
فرهنــگ در دراز مــدت از اقتصاد مهمتر 
اســت، بنابراین ایجاد چنین دانشنامه ای 
کاری مهم در راستای توسعه استان است.

وی با بیان اینکه حوزه هنری با کمترین 
هزینه کارهــای خوب، تاثیرگذار و جریان 
ســاز انجام می دهد، یادآور شد: اعتبارات 
ایــن حوزه صــرف تولیــد در بخش های 

مختلف هنری و فرهنگی می شود.

* دانشنامه کامال علمی است
عضو شورای علمی دانشنامه فرهنگ، 
هنــر و تمدن کردســتان نیــز گفت: این 
دانشــنامه براســاس آخرین روش های 
علمی و پژوهشی پیش می رود و توانستیم 

چند جلد دانشنامه را آماده چاپ کنیم.
جمــال احمدی یــادآور شــد: روش 
نوشتن این دانشــنامه کامال علمی است 
و احساسات در آن جای ندارد ضمن اینکه 
مجلدها با اختصار و هر جلد در نهایت 15۰ 

تا 1۸۰ صفحه خواهد بود.

* فرصتی مناسب برای تولیدات 
فرهنگی در کردستان

دیگر عضو شــورای علمی دانشــنامه 
فرهنگ، هنر و تمدن کردســتان نیز اظهار 
داشت: فرصت خوبی اســت که تولیدات 
فرهنگی اســتان در قالب یک کار بزرگ 
و ارزشــمند به مردم و مخاطبان در سراسر 

ایران و جهان معرفی شود.
کامبیــز کریمی خواســتار همکاری 
رســانه ها برای تدوین این دانشنامه شد و 
افزود: بخش های مختلف سینما، موسیقی 
و تئاتــر و آنچه به حــوزه فرهنگ و تمدن 
کردستان مربوط می شــود، در این حوزه 

جای می گیرد.

* کمک به اقتصاد فرهنگ
بهــروز خیریه یکی دیگــر از اعضای 
شورای علمی دانشــنامه فرهنگ، هنر و 
تمدن کردســتان گفت: دانشــنامه کامال 
علمی و به روایتی توصیفی اســت و تمام 
کســانی که پروپوزال دارند می توانند در 

تهیه این دانشنامه شرکت کنند.

* دانشــنامه به دنبال برآورده 
کردن نیاز مخاطبان عام است

دیگر عضو شــورای علمی دانشــنامه 
فرهنگ، هنر و تمدن کردســتان نیز اظهار 
داشت: تدوین دانشنامه فرهنگی بهترین 
کار برای کمک به اقتصاد فرهنگ اســت، 
چــرا که مقولــه تجــارت فرهنگی بحث 
مغفولی است که تاکنون به آن توجه نشده 

است.
اســماعیل احمدی با بیــان اینکه این 
کار بســتری برای توسعه اقتصاد فرهنگ 
و حجم وســیعی بــرای اعتبار به پژوهش 

ایجــاد می کنــد، اضافه کرد: دانشــنامه 
مخاطب عام دارد و به دنبال برآورده کردن 
نیــاز مخاطبان عام و شــهروندان عادی 
اســت و به نوعی ســاده و با ادبیات عامه 
پســند، تاریخ و فرهنــگ را در مرحله اول 
به کردســتانی ها و در مرحلــه بعد به غیر 

کردستانی ها معرفی می کند.

* توسعه کردستان
دیگر عضو شــورای علمی دانشــگاه 
فرهنــگ، هنــر و تمدن کردســتان نیز 
گفت: هدف کلی دانشــنامه در راســتای 
توســعه استان اســت و یکی از مهمترین 
روش ها برای توسعه فرهنگی و رویکردی 
کاربردی در راســتای توسعه گردشگری 

است.
کیومرث ایراندوســت افــزود: ثبت و 
شناســایی میــراث فرهنگــی و تاریخی 
کردســتان نوعی ظرفیت ســازی و برند 
ســازی اســت و می خواهیــم  فرهنگ 
کردســتان را به نســل های آینده و دیگر 
کشورها معرفی کنیم.تاکنون در قالب این 
دانشــنامه، چهار عنوان کردستان و ادب 
حماسی نوشــته هادی یوسفی، کردستان 
و مشاهیر)ســنجرخان( تالیف اسماعیل 
احمدی، کردستان و شرق شناسان کامبیز 
کریمی و کردســتان و ادبیات عامه تالیف 

جمال احمدی به چاپ رسیده است.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
استان کردستان در ســمینار علمی 
دوره ای پرورش مرغ گوشــتی گروه 
غــرب دانه که  با حضــور مرغداران 
اســتان های خوزســتان، گیالن و 
کردســتان در ســنندج برگزار شد 
اظهار کرد:  در حال حاضر در صنعت 
مرغداری اســتان کردستان در چند 
سال اخیر اقدامات بسیار خوبی انجام 
شــده کما اینکه از نظر ظرفیت مرغ 
گوشــتی در میان ۸ اســتان غرب و 

شمال غرب رتبه اول را دارد. 
جــم  جــام  خبرنــگار 
کردســتان: خالد جعفری افزود: 
صنایع پســین و پیشین  این صنعت، 
کشــتارگاه و واحدهای بسته بندی، 
کارخانجات خوراک طیور، و به ویژه  
بحث مرغ مادرکردســتان از  جایگاه 
خوب وظرفیت های  مناســبی بهره 
مند اســت.  رئیس ســازمان جهاد 
کشاورزی استان کردستان گفت:در 
چنــد ماه اخیر علی رغم مشــکالت 

موجــود در ایــن صنعت توانســته 
حجم مناســب و قابل توجهی جوجه 
ریزی در ماه داشــته باشد.  وی تاکید 
کرد :مدیریــت در تولید می تواند در 
مقاطعی از بروز  مشکالت جلوگیری 
کنــد .باید این مدیریــت ایجاد و در 
اولویت اقدامات اجرایی در واحدهای 

تولیدی قرار گیرد. 
وی خاطرنشــان کرد : در استان 
کردســتان به دلیل تدابیر الزم و به 
موقع شــرکت غرب دانه در مقطعی 
که تامین نهاده در کشــور با مشکل 
مواجه بود این مشکل را تا حد ممکن 
مرتفــع کند.  به گفتــه وی :با درایت 
استاندارکردســتان در بحث تامین 
بــازار و وجود انســجام و همدلی  در 
استان  شرایط خوبی برای مرغداران 

استان ایجاد شده است. 
وی عنوان کرد:جهاد کشــاورزی 
به عنوان یک دستگاه متولی وظیفه 
خدمت به این صنعت را دارد و ما هم 
قدردان حمایت های  دســتگاهها و 

ارگانهای دولتی هستیم که در استان 
کردستان نهایت همدلی و همکاری 
با بخش کشاورزی اســتان به ویژه 

صنعت مرغداری را دارند. 
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان کردســتان ضمــن تاکید 
مجدد بر عملکرد بســیار خوب غرب 
دانه افزود:غرب دانه در اســتانهای 
دیگرچــون اســتان  خوزســتان و 
گیالن به موفقیت های خوبی رسیده 
بــه طوریکــه زنجیــره تولید غرب 
دانــه  توانایی تامین نهــاده را برای 

استان های دیگر  را هم دارند . 
خالد جعفری با ذکر این مطلب که 
صداقت و توانمندی گروه غرب دانه 
می تواند سراسر کشور را زیر پوشش 
زنجیــره تولید خود قــرار دهد ادامه 
داد:باتوجــه به ایجاد زنجیره تولید در 
صنعت مرغداری اســتان و مدیریت 
علمی تولید شرایط گرما و مشکالت 
دیگر  مانع از جوجه ریزی نمی شود. 
و اکنون اســتان کردستان نقش 

مهمــی در تامین نیاز گوشــت مرغ 
کشور را دارد.  وی در ادامه یادآورشد 
:زنجیره هــای تولید در کشــورهای 
مختلف توانســته عالوه بر پایداری 
تولید در اقتصاد نیز بســیار تاثیر گذار 
باشد باید تولیدات بخش کشاورزی 
اســتان به ســمت تولید زنجیره ایی 

سوق داده شود. 
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان کردســتان گفــت: تامین 
امنیت غذایی به عنــوان مهمترین 
وظیفــه جهــاد کشــاورزی در کنار 
سرمایه گذاران می تواند نقطه بسیار 
ارزشــمندی از تولید و پایداری درامد 

برای اقتصاد کشور باشد.

موفقیت زنجیره تولید غرب دانه برای تهیه نهاده 
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آئین تقوی ما نیز دانیم
حافظلیکن چه چاره با بخت گمراه

رئیس پلیس فتای استان کردستان با اشاره به اینکه 
میزان جرایم فضای مجازی اســتان از ابتدای امسال 
تا اواخر تیر در مقایســه با ســال گذشــته 1۲۹ درصد 
افزایش داشــته اســت، گفت: میزان جرایم مالی در 
فضای مجازی استان کردستان ۳۲۲ درصد افزایش  و 
در ســایر حوزه ۳۲ درصد کاهش جرائم سایبری داشته 

است. 
زهــره نادری مقــدم -خبرنگارجام جم 
کردستان: ســرهنگ مهدی دانش پور،  اظهار کرد: 
براساس جمعیت یک میلیون و 6۰۳ هزار نفری استان 
کردســتان نفوذ اینترنت بالغ بر 7۳ درصد اســت که با 
توجه به رشد فناوری و استفاده از اپلیکشن های جدید 
در فضای مجازی روز به روز این آمار در حال رشد است 

و اغلب کاربران نوجوان و جوان هستند.
وی افــزود: در حال حاضر بالغ بــر 15۴ هزار خط 
اینترنت پرسرعت در سطح استان کردستان وجود دارد 
و بیش از 57 هزار خط توســعه ۹ شرکت دیگر  را ارائه 
داده اســت که اتصال ۳۴۰ روستای استان به اینترنت 

پرسرعت را شاهد هستیم.
سرهنگ دانشــپور عنوان کرد: مجموع مشترکان 
پهنای باند فور جی و تری جی در اســتان کردســتان 
بالغ بر 7۳6 هزار نفر و تعداد ســیم کارت های فعال در 
اســتان کردستان 11۰ درصد نسبت به جمعیت استان 

بوده است.
وی مجمــوع اســتفاده کنندگان از اینترنت ثابت و 

سیار را ۹۴5 هزار نفر ذکر و عنوان کرد:  تمام شهرهای 
اســتان کردستان مجهز به سیستم فور جی و تری جی 
هســتند که بالطبع این توســعه فناوری، میزان جرائم 

سایبری نیز افزایش یافته است.
رئیس پلیس فتای استان کردستان عنوان کرد: در 
راســتای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در اهمیت 
توجه به فضای مجازی، طرح سراسری مبارزه با عرضه 
ســالح و مهمات و مبارزه با ترویج خشونت در فضای 
ســایبری اجرا شــده و اقدامات خوبی در پلیس فتای 

استان کردستان صورت گرفته است.
وی اعالم کــرد: ۹۰ تارنما در حوزه عرضه فروش 
ســالح و مهمات و اراذل و اوباش را شناسایی کردیم 

که در دســت اقدام بوده است و شاهد موفقیت خاصی 
در این طرح خواهیم بود.

ســرهنگ دانشپور با اشــاره به اینکه میزان جرایم 
فضای مجازی اســتان از ابتدای امسال تا اواخر تیرماه 
در مقایسه با ســال گذشته 1۲۹ درصد افزایش داشته 
اســت، بیان کرد: میزان جرایم مالی در فضای مجازی 
استان کردستان ۳۲۲ درصد افزایش و در سایر حوزه ها 

نیز ۳۲ درصد کاهش جرائم سایبری داشته است.  
وی 6۴ درصــد فراوانی جرائم ســایبری را مربوط 
به جرائم مالی دانســت و عنوان کرد: 51 درصد از این 
میزان مربوط به برداشــت غیرمجــاز و 1۳ درصد نیز 

مربوط به کالهبرداری اینترنتی است.

رئیس پلیس فتای اســتان کردســتان عنوان کرد: 
مزاحمــت اینترنتی با 1۳ درصد، هتک حرمت و نشــر 
اکاذیب با هشــت درصد،  انتشار فلیم های خصوصی با 
پنج درصد بیشــترین فراوانی جرایم فضای مجازی در 
کردستان را تشــکیل داده و سایر جرایم نیز 1۰ درصد 

بوده است.
وی با اشــاره با اینکه ۸۰ درصد جرائم ســایبری را 
کشــف کرده ایم، افزود: بیشترین دالیل و انگیزه های 
ایــن جرایم تســویه حســاب و رقابت های شــغلی، 

موضوعات ضد اخالقی و منافع مالی بوده است.  
ســرهنگ دانشپور در زمینه محدوده سنی دستگیر 
شــدگان ادامه داد:  در محدوده سنی زیر سن 1۴ سال 
دستگیری داشتیم که محدوده سنی 15 تا ۲۴ سال ۲5 
درصد، ۲5 تا ۳۹ ســال 6۰ درصد و ۴۰ ساله به باال 15 

درصد دستگیری ها را شامل می شود.
وی اذعان کرد: ترفند بسیاری از کالهبرداری های 
اینترنتی به این شــکل بوده که افــراد برای خرید نرم 
افزارهای اغواگرانه یا شارژ ارزان قیمت به درگاه های 
جعلی بانک ها هدایت شــده و اطالعات بانکی آنها به 

سرقت رفته و مورد کالهبرداری قرار  گرفته اند.
رئیس پلیس فتای اســتان کردســتان یادآور شد: 
در چهار شهرستان اســتان کردستان مرکز پلیس فتا 
راه اندازی شــده اســت و اکنون مرکز پلیس فتا در ۹ 
شهرســتان فعال بوده اســت  و در شهرستان سروآباد 

نیز در آینده نزدیک مرکز پلیس فتا فعال خواهد شــد.

افزایش سرطان دستگاه رشد ۳۲۲ درصدی جرائم مالی فضای سایبری در کردستان
گوارش در کردستان 

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان 
کردســتان با بیان اینکه متاســفانه سطح سواد 
ســالمت در جامعه پایین است، گفت: سرطان 
دستگاه گوارشی در استان کردستان بسیار شایع 
اســت و زمانی این مهم به اوج خود می رسد که 
دیگــر نمی توان برای مریض کاری انجام داد و 
این مسئله نیز به سطح سواد سالمت مردم بر می 
گردد که انتظار داریم مطبوعات در این مسیر ما 

را یاری کند. 
غریبه رحیمــی- خبرنگار جام جم 
کردســتان: وحید یوســفی نژاد در دیدار با 
هیات مدیره خانه مطبوعات اســتان کردستان، 
ضمن اشاره به اینکه حوزه علوم پزشکی کامال 
تخصصی است و هر کسی نمی تواند بر روی آن 
نظر دهد، اظهار کرد: متاســفانه نظرها و دخالت 
های غیر تخصصی بر حوزه علوم پزشکی آسیب 

زیادی به این دانشگاه زده است. 
وی در ادامــه با بیان اینکــه نمی توان همه 
آحاد مردم را از انجام یک کار راضی نگه داشت، 
گفت: زمانی یک مدیر می تواند در حوزه فعالیت 
خود رشد کند که از مسائل حاشیه ای دور باشد، 
در غیر این صورت هیچگاه نمی توان از یک مدیر 
انتظار عملکرد مناسب داشته باشیم.  وی ضمن 
اشاره به اینکه در آینده پاسخگوی عملکرد خود 
هستیم، گفت: زمانی که دانشگاه علوم پزشکی 
را تحویل گرفتیم بدهکاری های زیادی داشت و 
حال با این شرایط بد اقتصادی ما مجبور هستیم 
بیشتر تالش کنیم پس این مهم می طلبد که از 
حواشی دور باشیم. یوسفی نژاد در ادامه به حوزه 
مطبوعات پرداخت و گفت: تعامل با رسانه جزو 
برنامه های اساسی این حوزه است و از معاونین 
نیز خواســته ایم که در شــرایط های مختلف 

پاسخگوی خبرنگاران باشند. 

صدور دســتور تخریب 50 
درصد چاه های غیرمجاز

فرماندار بیجار از صدور دستور تخریب 5۰ درصد چاه 
غیر مجاز آب شناسایی شده در این شهرستان خبر داد.

خبرنــگار جام جم کردســتان: علی اکبر 
ورمقانی در جلسه شــورای حفاظت از منابع آب بیجار 
گفت: دستور تخریب بیش از 5۰ درصد چاه غیر مجاز در 
شهرستان که در نقاط حساس حفر شده اند صادر شده و 

بزودی عملی خواهد شد.
وی افــزود: بهره برداری بی رویــه از منابع آب زیر 
زمینــی با حفر چاه های عمیق غیر مجاز توســط افراد 
سود جو در دشــت های بیجار، چالشی برای تامین آب 
شهرســتان پیش روی مدیریت آبفا قرار داده که باید با 
این متخلفان برخورد الزم و اقدام قضایی صورت گیرد.

ورمقانی با اشــاره به اینکه در برخی از شــهرهای 
اســتان، طرح دشــت های ممنوعه برای جلوگیری از 
حفر چاه های غیر مجاز اجرا شــده اســت، یادآور شد: با 
پیشگیری و فرهنگ سازی مناسب در خصوص حفاظت 
از منابع آبی و درست مصرف کردن آب، می توان از منابع 
آب زیر زمینی محافظت و از اجرای چنین طرح هایی در 

شهرستان بیجار جلوگیری کرد.
فرماندار بیجار نقش مردم را در مصرف درســت آب 
بسیار تاثیر گذار دانست و اظهار داشت: فرهنگ سازی 
و اطالع رســانی در خصوص بحران های کمبود آب و 
چالش هایی که در این خصوص پیش خواهد آمد را باید 

برای مردم و در جامعه تشریح کرد.
وی یکی از طرح های تامین آب شــهر بیجار، حسن 
آباد و 6۰ روســتای کم آب شهرســتان را استفاده از آب 
ذخیره شــده در سد ســیاه زاغ اعالم کرد و گفت: تامین 
آب در آینده از این مسیر برای شهرها و روستاهای مورد 

نظر، یک نیاز جدی به شمار می رود.
ورمقانی به جهاد کشــاروزی بیجار هم دســتور داد 
کشت محصوالت پر مصرف آب، تحت برنامه ریزی و 
مدیریت قرار گیرد و از محصوالت که با آب کمتر و صرف 

اقتصادی بیشتر بخصوص باغات انگور حمایت شود.
وی با بیان اینکه میزان بارش باران در شهرســتان 
حدود ۳۳۴ میلی متر از ابتدای ســال تاکنون ثبت شده 
اســت، تاکید کرد: بیش از ۳۲ سانتیمتر از سطح آبخوان 
ساالنه بیجار کاسته شده و کمترین میزان بارندگی باران 
و برف در اســتان مربوط به این شهرستان بوده که زنگ 

خطری جدی برای مدیریت و مصرف آب است.

خبر

آگهی فراخوان سرمایه گذاری
شهرداری قروه در نظر دارد به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر قروه ، دو پروژه سرمایه گذاری 
زیر را به روش BOT  ) ساخت ، بهره برداری، واگذاری ( به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم 
از سرمایه گذاران داخلی و خارجی واگذار نماید. لذا  کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط 
می توانند در مهلت تعیین شده بشرح زیر به واحد امور سرمایه گذاری شهرداری به آدرس: قروه – 
خیابان مدرس شرقی – جنب دادگستری و یا به آدرس اینترنتی  WWW.QORVEH.IR مراجعه و ضمن 
دریافت اسناد و مدارک فراخوان از شرایط و نحوه سرمایه گذاری موضوع آگهی اطالع حاصل نموده و در 
صورت تمایل به شرکت در سرمایه گذاری مشارکتی با رعایت شرایط، اسناد و مدارک مورد نیاز سرمایه 

گذاری مشارکتی نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند.
1- اجرا و بهره برداری از طرح » کافی شاپ « با زیربنای 66 مترمربع در پارک سراب کوثر 

2- بازسازی ، تعمیر و اجرای طرح نیمه صنعتی کشتارگاه شهرداری واقع در کیلومتر 5 جاده قروه بسمت سریش آباد
3-کلیه مراحل برگزاری سرمایه گذاری مشارکتی ، انتخاب برنده و ... تابع شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت 

شهرداری قروه ، آئین نامه معامالت شهرداری و اسناد فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی می باشد .
4- آورده شهرداری زمین و سایر هزینه های مربوطه به شهرداری شامل عوارض صدور و  تمدید پروانه و آورده سرمایه 
گذار  تمامی مواردی كه در ساخت و بهره برداری پروژه بایستی هزینه گردد و به معنی عام تمام امورات و هزینه های 

اجرای پروژه خواهد بود .
میبایستی  که  میباشد  ریال    500,000,000 و   100,000,000 مبلغ  ترتیب  به  ها  از طرح  در هر یک  5- سپرده شرکت 
بنام  بانک رسالت  نزد  به حساب شماره 53938293302  نقدًا  یا  اوراق مشارکت و  بانکی،  بصورت ضمانتنامه 

شهرداری قروه واریز گردد .
6- شرکت کننده گان در فراخوان ، ارزیابی مالی شده و در صورت احراز شرایط ، پاکت » پیشنهاد قیمت «  آنها گشوده 

خواهد شد لذا الزم است شركت كننده گان محترم نقدینگی و توانمندی مالی خود را به اثبات برسانند .
7- هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

8- شهرداری قروه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
9- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ  98/05/28 میباشد.

10- بررسی فنی ، بازگانی و مالی پیشنهادها بطور  همزمان و  رأس ساعت 9/30 روز  چهارشنبه مورخ 98/05/30 در محل 
اتاق جلسات شهرداری بازگشایی خواهد شد.

11-آن دسته از متقاضیانی که اسناد فراخوان را  از طریق سایت شهرداری دریافت نموده اند الزم جهت مهر نمودن اسناد به 
واحد سرمایه گذاری شهرداری مراجعه و اسناد را به تائید مسئول سرمایه گذاری برسانند در غیر اینصورت اسناد فراخوان 

بدون  مهر واحد سرمایه گذاری شهرداری فاقد اعتبار بوده و به پیشنهاد شرکت کننده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
12- سایر اطالعات و جزئیات الزم در اسناد فرخوان درج شده است.

)نوبت اول (   

روابط عمومی شهرداری قروهتلفن تماس : 35251401  - 087

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی ۱۰۴۱ خدمات اداری سیمان کردستان 

در ساعت ۱۷:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۳۱ در محل مجتمع فرهنگی امیر نظام گروس تشکیل می گردد.

اعضای محترمی که متقاضی شرکت در انتخابات به عنوان بازرس و هیئت مدیره می باشند تا پایان وقت اداری 

مورخه ۱۳۹۸/۵/۳۰ درخواست کتبی خود را به دفتر تعاونی واقع در کارخانه سیمان کردستان تحویل نمایند.

دستور جلسه:

1- ارائه گزارش عملکرد سال ۹7 
2- انتخاب بازرس

3- انتخاب هیئت مدیره
4-تعین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی مجامع عمومی تعاونی 

5- اتحاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 13۹7
 ۶- نحوه تقسیم سود سال 13۹7

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی ۱۰۴۱ خدمات اداری سیمان کردستان

)نوبت اول (   

خدمات  واحدهای  در  را  خود  انسانی  نیروی  تامین  دارد  نظر  در  دیواندره  شهرداری 

شهری، نیروی اداری، ماشین آالت و سی ان جی به صورت سود مدیریتی و فضای سبز 

و کارخانه آسفالت را به صورت حجمی به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید. لذا 

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز کاری با در دست داشتن 

رزمه کاری به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد الزم را دریافت نمایند.  

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی بر عهده شرکت برنده خواهد بود.

مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری دیواندره به صورت شرکتی

ایوب قادری
سرپرست شهرداری دیواندره

)مرحله دوم- نوبت دوم(   

ورود فاضالب 50 روستا به سد قشالق برای این منبع آبی مشکل ساز نیست
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای کردســتان گفت: 
ورود فاضالب 5۰ روســتا به ســد قشالق سنندج با توجه به 
بعد مســافت این روستاها مشکلی برای این منبع آبی ایجاد 

نمی کند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ کامران  خرم در جلسه شورای 
حفاظت منابع آب کردســتان که در دفتر استاندار کردستان 
برگزار شــد، اظهار کرد: در فصول گرم ســال فاضالبی وارد 
ســد قشالق نمی شود.وی با بیان اینکه واحد حفاظت کیفی 
شــرکت آب منطقه ای کیفیت آب خــام را به صورت کامل 

پایش می کند، عنوان کرد: آب شرب سنندج به صورت 1۰۰ 
درصد بهداشتی و با کیفیت مناسب در اختیار شهروندان قرار 
می گیرد.به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان، 
برنامه ریزی های الزم در راستای تامین آب شرب شهر سنندج 
از ســد آزاد انجام شده است.خرم به هزینه بر بودن اجرای این 
طرح به دلیل بعد مسافت آن گریزی زد و گفت: تحقق این مهم 
بســیاری از مشکالت و نگرانی های موجود به لحاظ کیفی و 
پدافنــدی را رفع خواهد کرد. وی به برخی نگرانی ها در زمینه 
ورود فاضالب 5۰ روســتا به ســد قشالق سنندج افزود: این 

روستاها با جمعیت 11 هزار خانواری در شعاع ۴۰ کیلومتری 
ســد قرار دارند و با توجه به بعد مسافت میزان آلودگی کمی 
دارند و مشکلی برای این منبع آبی ایجاد نمی کنند. وی گفت: 
طبیعتاً همه سدهای کشور در معرض آالینده هستند، بنابراین 
نباید نگرانی در خصوص کیفیت آب وجود داشته باشد.معاون 
حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای کردستان هم 
در این جلســه اظهار کرد: 5۰ میلیارد ریال برای ساماندهی 
تاسیسات آبی خسارت دیده در سیل فروردین امسال به استان 

اختصاص داده شده است.

خبر


