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زمان انتشار در سامانه: ساعت 8:00 روز یک شنبه مورخ 98/04/16.

تاریــخ بازدیــد: از زمــان انتشــارآگهی در ســامانه تــا ســاعت 19:00 روز پنــج شــنبه 

مــورخ 98/04/27. 

آخرین مهلت درج پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت 19:00 روز شنبه 98/04/29.

متقاضیــان مــی تواننــد از زمــان انتشــارآگهی در ســامانه تــا ســاعت 15:00 روز شــنبه 

ــران  ــتاد ای ــامانۀ س ــق س ــده از طری ــناد مزای ــت اس ــت دریاف ــورخ 98/04/29 جه م

اقــدام مناینــد.

محــل و زمــان بازگشــایی پیشــنهادات: مدیریت شــعب اســتان کردســتان در ســاعت 

10:00 روز یــک شــنبه مــورخ 98/04/30 می باشــد.

زمان اعالم به برنده: ساعت 14:00 روز یکشنبه  98/04/30.

انعقــاد قــرارداد بــا برنــده مزایــده پــس از اخــذ تاییدیــه کمیســیون معامــات عمــده 

بانــک، صــورت مــی پذیــرد.

ضمنًارعایتمواردذیلالزامیمیباشد:
1- هزینـه مزایـده شـامل آگهـی روزنامـه و هزینـه کارشناسـی بـه عهـده برنده مزایده می باشـد. 2- تضمیـن رشکت در مزایـده معادل 5% قیمـت پایه به صـورت واریز نقدی به حسـاب شـارۀ 2700/111/10000/3 بنـام واحد مالی مدیریت شـعب 

بانـک توسـعه تعـاون اسـتان کردسـتان و یـا ضانـت نامـه بانکـی معتـر مـی باشـد. 3- بانـک در همه حـال در رد یا قبـول یک یا کلیـه پیشـنهادات خرید مختـار اسـت. 4- متقاضیـان می توانند جهت کسـب اطاعـات بیشـر و هاهنگی جهت 

بازدیـد در سـاعات اداری بـه مدیریـت شـعب اسـتان بـه آدرس: چهـارراه صفـری- پایین تـر از بانـک ملی-خیابـان آبیدر - مدیریت شـعب بانک نوسـعه تعاون اسـتان کردسـتان مراجعه یـا بـا شـاره: 4-33288573-087 متاس حاصـل منایند. 5- 

برگـزاری مزایـده رصفـاً از طریـق سـامانه تـدارکات الکرونیکـی دولـت می باشـد و کلیـه مراحـل فرآیند مزایده شـامل خریـد و )هزینه دریافت اسـناد مزایـده 200/000ریـال از سـامانه(، پرداخت تضمیـن رشکت در مزایده، ارسـال پیشـنهاد قیمت 

و اعـام بـه برنـده در بسـر سـامانه امکان پذیـر می باشـد. 6- کلیـه اطاعـات امـاک و مسـتغات شـامل مشـخصات، رشایط و نحوه فـروش در بـرد اعان عمومی سـامانه مزایـده، قابل مشـاهده، بررسـی و انتخـاب می باشـد. 7- عاقمندان به 

رشکـت در مزایـده مـی بایسـت جهـت ثبـت نـام و دریافت گواهـی الکرونیکـی )توکن( با شـاره های ذیـل متاس حاصـل منایند.

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021          دفتر ثبت نام استان کردستان: 087-33626190
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل مزایده گر« موجود است.

رشح مخترصی از امالک و مستغالت

* ضمناً تخلیه امالک دارای مترصف بر عهده خریدار می باشد و بازدید از امالک الزامی و ملک با وضعیت موجود واگذار می گردد.

مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان کردستان در نظر دارد تعدادی از اموال و امالک تملیکی و مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( با شماره مزایده های 2098001463000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

نوع ملکپالک ثبتیآدرسردیف
عرصه  
قیمت پایه کارشناسیاعیان)مترمربع()مترمربع(

)ریال(
نحوه 

فروش
مبلغ 5% تضمین توضیحات

)ریال(

محل طرح صنعتی گاوداری تعاونی 1712 واقع در دهگالن 1
صنعتی/ 68فرعی از 52 اصلی بخش4 دهگالن  قریه مبارک آبادروستای مبارک آباد

540متر سالن پرورش گاوشیری- 96 متر سالن پرورش گوساله- 6000کشاورزی
243 انبار علوفه- 168متر مسکونی و سرایداری

3.684.300.000 ریال
تخلیه نقدیقیمت پایه

 184.215.000ریالشده

48/47 شعیر از محل طرح تعاونی 1255 دامداری بهار آزادی- 2
کیلومتر 25 سنندج دهگالن- نرسیده به کاشی کسری

میزان 48.47 شعیر از 96 شعیر )معادل سه دانگ( از پالک 
28 فرعی از 102 اصلی قریه هلیزآباد

صنعتی/ 
1187 متر سالن پرورش گاوشیری و96متربالکن- 308 انبار علوفه- 18000کشاورزی

307مترانبار و پارکینگ وسرایداری و...
 8.279.382.854 ریال
متصرف نقدیقیمت پایه 48.47 شعیر

413.969.142 ریالدارد

محل طرح تعاونی 1247 چوبکاران- واقع در خیابان چهارم 3
1356 مترهمکف و طبقه اول کارگاه و نمایشگاه و سالن تولید و 1100صنعتی451 فرعی از 264 فرعی از 2713 اصلیشهرک صنعتی شماره یک سنندج

مسکونی
16.308.000.000 ریال

متصرف نقدیقیمت پایه
815.400.000 ریالدارد

متصرف نقدی700.000.000 ریال قیمت پایه 83متر همکف 20 متر زیر زمین101مسکونی1416 فرعی از 54 اصلی واقع در بخش 4 ییالق دهگالندهگالن- خ پاسداران خ آموزش و پرورش کوچه شاهد4
35.000.000 ریالدارد

متصرف نقدی700.000.000 ریال قیمت پایه  81.10اعیانی همکف102.75مسکونی1045 فرعی از 54 اصلی بخش 4 ئیالق دهگالندهگالن- خ پاسداران- خ آموزش و پرورش کوچه شاهد5
35.000.000 ریالدارد

15235 فرعی از 63 اصلی مجزی و مفروز شده از 12082 قروه - خیابان شهید خداوردی- شهرک دادگستری6
اصلی قطعه 7

مسکونی 
3.100.000.000 ریال147/69قدرالسهم)آپارتمان(

متصرف نقدیقیمت پایه
155.000.000 ریالدارد

قروه- شهرک قلعه- انتهای خیابان انقالب- پشت دبستان شهید 7
770.000.000 ریال266.43100مسکونیپالک ثبتی 580 فرعی از 44 اصلی قروه بخش 5 اسفندآبادباهنر- کدپستی 6661116757

متصرف نقدیقیمت پایه
38.500.000 ریالدارد

سنندج- خیابان شهید نمکی- بردشت، کوچه قانع- کوچه 8
1.444.440.000 ریال 132متر همکف و اول87.87مسکونیپالک ثبتی 1090 اصلی بخش 3 حوزه ثبتی سنندجبن بست- پالک 5

متصرف نقدیقیمت پایه
72.222.000 ریالدارد

سقز- بلوار کردستان- خیابان استاد شیرازی-کوچه ادب شرقی- 9
روبروی تاکسی تلفنی کشاورز

پالک ثبتی 291 فرعی از 1742اصلی مفروز ومجزی شده از 
3.960.800.000 ریال 138متر طبقه همکف و60.9زیر زمین وپارکینگ و14متر خر پشته240مسکونی275فرعی  بخش یک شهرستان سقز

متصرف نقدیقیمت پایه
198.040.000 ریالدارد

آگهی مزایده عمومی اموال غیرمنقول )شماره مزایده مرجع یک(

نقدها دربــاره کنگره بین المللی 
مشاهیر کرد  منصفانه نبود

افزایش 10 درصدی مصرف برق 
در استان

اصل حفظ استقالل و بی طرفی 
در شبکه استانی

4 4 3

4 2

کردستان

300 هکتار از عرصه های طبیعی کردستان 
امسال در آتش سوخت

پیش بینی تولید بالغ بر1/1 میلیون تن 
گندم در کردستان

معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی استان کردســتان با بیان اینکه کار خرید تضمینی گندم 
مازاد بر نیاز کشاورزان استان شروع شده است، از پیش بینی تولید بالغ بر 1.1 میلیون تن گندم در کردستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشاورزی استان کردســتان، محمدفرید سپری اظهار داشت: در سال 
زراعی جاری 592 هزار هکتار از مزارع اســتان زیر کشــت محصول گندم رفته که از این مقدار 560 هزار هکتار آن 

کشــت دیم و 32 هزار هکتار آن کشت آبی است.  وی افزود: امسال...

 سرمایه گذاری خارجی 
در سنندج رونق می گیرد
2

3

با حضور هیات اقتصادی اقلیم کردستان عراق؛

4



 یکشنبه 16 تیر 1398   شماره 5424

مسئولیت افراد شاغل در 
گلخانه ها بــه عهده جهاد 

کشاورزی نیست
مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان کردســتان اذعان کرد: باتوجه به اینکه 
مجتمع های گلخانه ای به بخش خصوصی تعلق 
دارد و در فصلهــای مختلف در اجرای کاشــت 
داشــت و برداشت نسبت به به کار گیری نیروی 
کار مختارنــد ســازمان جهاد کشــاورزی هیچ 
مســئولیتی نسبت به افراد شــاغل در گلخانه ها 

ندارد. 
خبرنگار جام جم کردســتان: مهدی 
فتحی اظهار کــرد: بعضی از افراد با عدم آگاهی 
از فعالیت های بخش کشــاورزی استان با انتشار 
اخبــار خالف واقعیت ســعی در تضعیف روحیه 

مردمی دارند. 
وی افزود : خبر مجتمــع گلخانه ای، عنوان 
شده  در فضای مجازی ربطی به جهادکشاورزی 
استان کردستان ندارد  چراکه سالها پیش توسط 
جهادکشاورزی استان کردستان زیرساخت های 
آن اجرا شــده و بعد از اتمام به فارغ التحصیالن 
بیکار رشته کشاورزی به منظور اشتغال، افزایش 

تولید و درآمد واگذار شده است.
مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان کردســتان گفت: اکنون این مجتمع در 
اختیار فارغ تحصیالن بخش کشاورزی و کاماًل 
خصوصی است و مدیریت این مجتمع مربوط به 

یک فرد خاصی هم نیست. 
وی یادآور شد: الزم به ذکر است که هر بخش 
از مجتمع، به وســیله مالک همان گلخانه اداره 

می شود.
فتحی تاکید کرد:  ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان کردستان در سالهای 80 تا 83 ، با فراهم 
کردن امور مربوط به احــداث مانند تهیه زمین، 
تامین آب، برق و گازرســانی ایــن مجتمع را به 
فارغ التحصیالن بیکار رشــته های کشــاورزی 

واگذار نمود. 
وی اظهار داشــت : تعــدادی از مالکان این 
مجتمع هــا خانم می باشــند  وســازمان جهاد 
کشــاورزی استان کردســتان هیچ گونه دخل و 
تصرفی در به کارگیری، جنسیت، زمان و شرایط 

کاری کارگران در این مجتمع نداشته و ندارد.
مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان کردستان خاطرنشــان کرد : نظارت بر 
مســائل مربوط به  مزد ، بیمه، ســاعت کاری و 
شرایط محیط کار در حیطه وظایف این سازمان 
نبوده و بخشــی از  وظایف اداره کل تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی اســتان می باشد که مراتب جهت 

بررسي  به آن اداره اعالم شده است.

۱٥٥۱مورد بازرســی از 
بازار کردستان انجام شد

مدیرکل اســتاندارد کردســتان گفت: در سه 
ماهه  امســال یک هزار و 551 مورد بازرســی از 

بازار کردستان انجام شد.
ژیال یزدانی اظهار داشــت: این بازرســی ها 
عالوه بر بازرســی هایی اســت که از واحدهای 
تولیدی، خدماتی، آزمایشــگاهی، آسانســور و 
شــهربازی به طور معمول از سوی کارشناسان 

استاندارد انجام می شود.
وی افزود: این بازرســی ها به منظور توجه به 
سالمت شــهروندان و حفظ ایمنی آنها، توسط 
کارشناســان اســتاندارد از واحدهــای صنفی 
شامل رســتوران ها، فروشگاه های مواد غذایی، 
کارگاه های تولید شــیرینی و آجیل، نانوایی ها و 
دیگر صنوف در اســتان کردستان به طور مستمر 

صورت می گیرد.
مدیرکل اســتاندارد کردســتان اضافه کرد: 
بازرســان ایــن اداره کل در صورت مشــاهده 
تخلفــات احتمالی از ســوی توزیــع کنندگان 
کاالهای مشــمول اســتاندارد اجبــاری، برابر 

قوانین و مقررات با آنها برخورد می کنند.
یزدانی یادآور شــد: شــهروندان می توانند با 
ارســال کد 10 رقمی درج شــده در زیر عالمت 
استاندارد کاالها به سامانه پیامکی 1000151۷، 
تایید اصالــت پروانه، نام تولید کننــده و اعتبار 
یا عــدم اعتبار پروانــه اســتاندارد را مالحظه 
کننــد و همچنیــن در صورت مشــاهده تخلف 
از واحدهــای صنفی توزیــع کننده محصوالت 
مشمول اســتاندارد اجباری می توانند مراتب را 
از طریق شــماره تماس 151۷ یا سامانه پیامکی 
3000151۷ به اطالع این اداره کل برســانند تا 

موضوع بررسی شود.

استاندار کردستان عنوان کرد: فضا برای جذب سرمایه گذار خارجی و بخصوص اقلیم 
کردستان در این استان فراهم است.

خبرنگار جام جم کردستان:  بهمن مرادنیا در آغاز عملیات اجرایی پروژه سرمایه 
گذاری احداث مجتمع تجاری و بازار بزرگ ســنه ســنتر با مشــارکت سرمایه گذار اقلیم 
کردســتان عراق ابراز امیدواری کرد این پروژه الگویی برای تمام سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی باشد. وی خاطرنشان کرد: رفتاری که با سرمایه گذار این پروژه داشتیم، باید الگوی 
رفتار ما با سایر سرمایه گذاران باشد و رفتار شایسته ای با آنان داشته باشیم. مرادنیا با تاکید 
بر توان و ظرفیت باالی کردســتان در حوزه خدمات فنی و مهندســی ابراز امیدواری کرد 
امکان ارتباطات تنگاتنگ میان کردستان و سلیمانیه برقرار شود. وی با یادآوری برگزاری 
کنگره مشــاهیر ُکرد در سنندج هدف این کنگره را تحکیم روابط دوجانبه بیان و نسبت به 

تحقق این هدف ابراز امیدواری کرد. اســتاندار کردســتان خاطرنشان کرد: ما در روزهای 
سخت و روزهای شاد در کنار هم بودیم و نباید فراموش کنیم که در سختی های آینده هم 

باید در کنار هم باشیم. 
وی ضمن آرزوی موفقیت برای این ســرمایه گذار، بر اهمیت تسریع در اجرای پروژه 

تاکید کرد.

استاندار: فضا برای جذب سرمایه گذار خارجی فراهم است

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

کردستان

مدیــرکل تبلیغات اســالمی اســتان 
کردســتان گفــت: روحیــه تواضــع و 
اخالقمداری نیروهای انتظامی در اســتان 
قابل تحســین اســت و همه مــا قدردان 

زحمات این عزیزان هستیم.
 خبرنگار جام جم کردســتان: 
حجت االســالم مختار کرمــی  در جریان 
دیدار فرماندهی انتظامی استان کردستان 
اظهــار کــرد: ارتباط این نهــاد انقالبی با 
نیروی انتظامی ارتباطی خوب و موثر است 
بــه گونه ای که در تامین امنیت مراســم و 
برنامه های فرهنگی و همچنین برگزاری 
مراسم معنوی اعتکاف همکاری  داشته اند و 
این همکاری ها در راستای خدمت به نظام 

و خدمتگزاری به مردم شکل می گیرد.
وی با اشــاره به اینکه نیروی انتظامی 
ارتباط موثری با مــردم دارد که هر ارگانی 

توانایی برقراری این ارتباط را ندارد، افزود: 
میزان ارتبــاط  نیروی انتظامــی با مردم 
برای رفع مشــکالت آنهــا بیانگر توانایی 
تالشــگران نیروی انتظامی اســت و همه 
مردم شاهد هستند که فرماندهی انتظامی 
اســتان چه خدمات گسترده ای برای مردم 

انجام می دهد.
وی خاطرنشان کرد: اگر ادارات فرهنگی 
رســالت خود را به خوبی انجام دهند قطعا 
مردم کارشان به نیروی انتظامی نمی رسد و 
نباید نادیده گرفت که رسالت اصلی نیروی 
انتظامی تامین امنیت و آرامش مردم است.
مدیــرکل تبلیغات اســالمی اســتان 
کردســتان آمادگــی این نهــاد انقالبی 
بــرای همکاری بــا فرماندهــی انتظامی 
اســتان را اعــالم کرد و بیان داشــت: در 
حوزه آســیب های اجتماعی، پیشگیری از 

موادمخدر، مشاوره و برگزاری کارگاه های 
آموزشــی و دوره های قرآنــی می توانیم با 
فرماندهی انتظامی استان همکاری داشته 
باشیم. فرماندهی انتظامی استان کردستان 
نیــز در این دیــدار با تقدیــر از نگاه مثبت 
مدیرکل تبلیغات اسالمی کردستان اظهار 
کرد: نیروی انتطامی رســالت ایجاد امنیت 
در جامعــه را برعهده دارد تا دســتگاه های 
فرهنگی نیز بتوانند در سایه امنیت بخوبی 
فعالیت کنند و بی شــک فعالیــت  ادارات 

فرهنگی نیز در استان نمایان است.
ســردار علــی آزادی افــزود: معتقدم 
هرچقدر میزان تعــاون و همکاری ادارات 
بیشــتر باشــد رســیدن به اهداف بهتر و 
سریعتر صورت می گیرد و همکاری نیروی 
انتظامی با تبلیغات اسالمی استان می تواند 

در تحقق اهداف فرهنگی موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه فرماندهی انتظامی 
برای خدمت به مــردم از طریق آموزش و 
آگاهی دادن به اقشــار مختلف ســعی در 
ارتقای فعالیت های فرهنگی استان داشته 
است، افزود: در هر ارگانی نیز ممکن است 
متخلف وجود داشــته باشــد اما برخورد با 
تخلفات درون ســازمانی امری است که به 
آن پرداخته می شــود. وی با اشاره به اینکه 
فرماندهی انتظامی اســتان 6 شــماره سه 
رقمی را بــرای ارتباط هرچــه بهتر مردم 
با نیروی انتظامی راه اندازی کرده اســت، 
افــزود: دو شــماره 116 و 19۷ به ترتیب 
به منظور ارتباطات بــا حفاظت اطالعات 

و نظــارت بر کارکنان نیــروی انتظامی در 
اختیار مردم قرار دارد.

فرماندهی انتظامی اســتان کردستان 
عنوان کرد: شــماره های 110، 126، 120 
و 146 نیــز به ترتیب شــماره تماس مردم 
با فوریت های پلیس، رســیدگی به جرائم 
مواد مخدر، رســیدگی به تصادفات راهور و 
رسیدگی به مسائل امنیتی و نارضایتی های 

اجتماعی است.
سردار آزادی در پایان اعالم کرد: سعی 
براین است که از ظرفیت تبلیغات اسالمی 
استان در پیشــبرد فعالیت های فرهنگی و 

قرآنی استفاده بیشتری ببریم.

مدیرکل تبلیغات اسالمی کردستان:

روحیه تواضع و اخالق مداری نیروی 
انتظامی قابل تحسین است

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق کردســتان 
گفت: امــکان صادرات 300 مــگاوات برق از طریق 
کردســتان به استان ســلیمانیه عراق وجود دارد که در 

دراز مدت می تواند به 900 مگاوات افزایش یابد.
به گزارش ایرنا هیوا لهونیان اظهار داشــت: ما برای 
صادرات برق به اقلیم کردســتان عراق آمادگی داشته 
و تــوان آن را داریم که از طریق کردســتان از 300 تا 
900 مگاوات برق را در دراز مدت به اســتان سلیمانیه 

صادر کنیم.

وی اضافــه کرد: صــادرات برق از کردســتان به 
اســتان ســلیمانیه عراق تا 300 مــگاوات با کمترین 
هزینــه امکانپذیر اســت امــا باید در ســطوح باالی 
مدیریتی موافقت و دســتور قانونی الزم برای آن صادر 
و تعیین تکلیف شــود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق کردســتان یادآور شــد: این موضوع باید در سطح 
وزارتخانه های نیــروی ایران، برق حکومت مرکزی و 

اقلیم کردستان عراق پیگیری شود.

* حکومت مرکزی مسائل مربوط به خرید 
برق از ایران را برطرف کند

مدیرکل برق استان سلیمانیه عراق نیز در گفت و گو 
بــا خبرنگار ایرنا گفت: هماهنگی و توافق بین حکومت 
مرکزی عراق و استان سلیمانیه برای خرید برق از ایران 
وجود دارد.ساالر حسام الدین با بیان اینکه انتظار داریم 
بخشــی از این اتفاق از طریق رئیس جمهور عراق روی 
دهد، افزود: تا چند ســال پیش اقدام به خرید برق ایران 
می کردیم اما اکنون به دلیل عدم پرداخت بدهی توسط 

حکومت اقلیم کردســتان به ایران، این مهم محقق 
نیست.

وی تاکید کرد: این مشــکل از طریق حکومت اقلیم 
قابل رفع نیســت اما انتظار داریــم از طریق حکومت 
مرکــزی و رئیس جمهور عراق ایــن موضوع برطرف 
شود.شــرکت توزیع نیروی برق کردستان به 63۷ هزار 
و 530 مشــترک خدمات می دهد و 100 درصد جمعیت 
شهری و تمام روستاهای باالی 10 خانوار از نعمت برق 

برخوردار هستند.

توان کردستان در صادرات ۳۰۰ مگاوات برق به سلیمانیه عراق

دســتگیری۷۰ درصد 
از زندانیــان به دلیل مواد 

مخدر 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
کردستان گفت: ۷0 درصد از زندانیان به دلیل 

مواد مخدر دستگیر شده اند.
غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم 
کردســتان: رحمان حریری با بیان اینکه 
در جهــان 803 نــوع ماده مخدر شناســایی 
شــده اســت، افزود: در واقع آمارها نشــان 
می دهنــد که ۷0 درصــد از زندانیان به دلیل 
مواد مخدر دستگیر شــده اند و همچنین 65 
درصد از همســرآزاری ها، 30 درصد از کودک 
آزاری ها، 55 درصد از موارد طالق، 23 درصد 
از ســرقت ها، 20 درصــد از جرایم منکراتی و 
10 درصــد از جرایم مالی به دلیل مصرف مواد 

مخدر بوده است.
وی تصریح کرد: بیشــتر هزینه های شورا 
صرف درمان می شود و با این وصف همچنان 
خروجــی کار قابل قبول نیســت اما پیگیری 
مستمر برای این مهم ادامه دارد چرا که وظیفه 

ای است که باید انجام شود.
دبیر شــورای هماهنگی مبــارزه با مواد 
مخدر کردســتان با بیــان اینکــه 10 برابر 
میانگین جهانی آسیب دیده ایم و ۷0 درصد از 
مواد مخدر دنیا در ایران کشف می شود گفت: 
هرچــه در این زمینه مقابلــه کنیم تنها 20 تا 
30 درصد پاســخ می دهد و با وجود آنکه بسیار 
کار می شــود اما چرا معضــل اعتیاد هنوز حل 
نشده اســت؟ وی به نقش مافیای مواد مخدر 
اشــاره کرد و مشــکل را با مافیا و سر ریشه ها 
دانســت به طوری که 69 درصد از مافیا اعالم 
کرده اند به قوانین آگاه هســتند و با این وصف 
بخوبی در این زمینه حرکت می کنند. حریری 
در ادامه حقوق شــهروندی را عاملی بر سر راه 
مبارزه با مواد مخدر دانست و تصریح کرد: هر 
حرکتی که قرار اســت انجام شــود بالفاصله 
صحبت از حقوق شــهروندی به میان می آید 
و همین دست و پای ما را می بندد. دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردســتان در 
ادامــه با تأکید بر اینکه اعتیاد بیماری اســت 
و اگــر در فرآیند درمان قــرار نگیرد فرد معتاد 
مجرم شناخته می شــود، از مقوله پیشگیری 
گفت و افزود: ۷0 درصد از مبارزه با مواد مخدر 
مربوط به کار بر پیشــگیری و فرهنگ سازی 
اســت و در واقع قانون وظیفه مبارزه را به یک 
ارگان اختصــاص نداده و به همه واگذار کرده 
است. حریری اضافه کرد: مبارزه با مواد مخدر 
با بروکراسی اداری و کاغذبازی حل نمی شود 
مگر اینکه مســئولیت اجتماعی افراد پررنگ 

گردد.

مرحله استانی مسابقات 
برگزار  قرآن  سراســری 

می شود

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردســتان از 
برگزاری مرحله اســتانی چهل و دومین دوره 
مســابقات سراســری قرآن کریم در سنندج 

خبر داد.
خبرنگار جام جم کردستان: حجت 
االســالم مصطفی نوروزی گفت: این دوره از 
مســابقات در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل، 
اذان و دعاخوانــی در روزهــای 2۷ و 28 تیر 
ســالجاری در اردوگاه شــهید سلیمان خاطر 
ســنندج  با حضور نفرات برتــر خواهر و برادر 
مسابقات شهرســتانی برگزار خواهد شد. وی 
خاطر نشــان کرد:  آزمون مرحله استانی رشته 
معارف قرآن کریم نیز روز بیســتم تیر برگزار 
خواهد شــد.  نوروزی بیان داشــت : 118 نفر 
از بــرادران و 133 نفر از خواهــران برگزیده 
مرحله شهرستانی در مسابقات مرحله استانی 
با یکدیگر بــه رقابت می پردازند و نفرات برتر 
به عنوان نماینده استان عازم مسابقات مرحله 

کشوری خواهند شد.
حجت االسالم نوروزی ادامه داد: مسابقات 
قرآن کریم سازمان اوقاف یکی از برنامه ریزی 
شــده ترین و معتربرترین مســابقات قرآنی 
جهان اسالم می باشد که از مرحله شهرستانی 
تا مرحله کشــوری و بین المللی ادامه خواهد 

داشت .

خبر

کارگاه آموزشــی »آسیب شناسی ازدواج و خانواده« 
با هدف خودشناســی بهتــر و درک نقاط قوت و ضعف 
شــخصی در زندگی به همت امور زنــان و خانواده و با 
همکاری امور فرهنگی شــرکت، در ســالن جلســات 

شرکت آب منطقه ای کردستان برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
کردســتان، با توجه به قــرار گرفتن در ایام دهه مبارک 
کرامت و والدت با سعادت حضرت معصومه )س( و روز 
ملی دختران، کارگاه آموزشــی »آسیب شناسی ازدواج 
و خانواده« با هدف خودشناســی بهتر و درک نقاط قوت 
و ضعف شــخصی در زندگی مشترک، 13 تیر با حضور 
آرش آریانژاد سرپرست منابع انسانی، مالی و پشتیبانی، 
بشرا ســروش مشــاور امور زنان و خانواده شرکت آب 
منطقه ای کردســتان و دکتر نقشبندی مشاورخانواده 
و مدرس علوم تربیتی در ســالن جلســات این شرکت 

برگزار گردید.آریانژاد ضمــن تبریک ایام مبارک دهه 
کرامت و روز دختر به تشــریح آسیب شناسی ازدواج در 
بحث ارتباط و تعامل دوسویه بین زوجین و درک متقابل 
و همدلــی بین آنها پرداخت و گفــت: امروزه خانواده ها 
درگیر مشــکالت ارتباطی، عاطفی و روحی فراوان در 
محیط خانواده می باشــند و عواملی چون دروغ گویی، 
کمبود محبت، تظاهر، تنوع طلبی، مســائل اقتصادی و 
... را مهم ترین چالش های پیش روی خانواده هاســت. 
وی افزود: این عوامل مانعی برای دســتیابی به خانواده 
سالم، با نشــاط و موفق است. نقشبندی مدرس کارگاه 
مزبور، شاخص های مهم و ضروری برای شکل گیری و 
اســتمرار یک خانواده  موفق را در چهار عامل؛ شناسایی 
نقــاط ضعف و قوت، آگاهی از حــق و حقوق زوجین و 
مســئولیت هایی که حین زندگی مشترک برای زوجین 

ضروری می باشد دانست.

وی یادآور شــد: مواردی از قبیل، خود مســئولیتی و 
عشق، بیان احساســات، ورزش و تحرک جسمی، نوع 
تغذیه، صمیمیت و تفکر باعث ســالمت روح و روان و 
ایجاد انگیزه برای داشتن زندگی سالم و شاداب می شود.

مشــاور امور زنــان و خانواده شــرکت آب منطقه 
ای کردســتان در این کارگاه گفــت: خانواده به عنوان 
کوچک تریــن نهاد اجتماعی، آســیب پذیرترین گروه 
در برابر آســیب های اجتماعی اســت و بیشتر مسائل و 
مشــکالت هم ابتدا در خانواده بــروز پیدا می کند و در 
صورت برخورد ناصحیح با آنها به درون جامعه رســوخ 
می کند و در این شرایط دیگر نمی توان براحتی مشکالت 

و آسیب ها را کنترل کرد.
وی تصریــح کرد: باتوجه به شــرایط امروز جامعه، 
افزایــش بی رویه طالق، مشــکالت و تغییر ســاختار 
خانواده ها، نوع آســیب هایی که خانواده و والدین با آن 

مواجه هستند نیز متفاوت شده است.
سروش افزود: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی 
آگاهی بخشــی به بانوان شرکت و خانواده ها در رابطه با 
مهارت های مرتبط با ســبک زندگی، توسعه و تقویت 

فرهنگ استفاده از مشاوره است .

برگزاری کارگاه آموزشی »آسیب شناسی ازدواج و خانواده«

با حضور هیات اقتصادی اقلیم کردستان عراق؛

 سرمایه گذاری خارجی در سنندج رونق 
می گیرد

استاندار سلیمانیه عراق گفت: در حضور 
هیات اقتصادی این اســتان در کردســتان 
ایران ایجاد روابط بانکی میان اســتان های 
سلیمانیه و کردســتان و برقراری اعتماد از 
طریــق فعال کردن بیمه تجاری را پیگیری 

می کنیم.
هــه وال ابوبکر در دیدار هیأت اقتصادی 
ســلیمانیه با اعضای اتاق بازرگانی سنندج 
اظهار داشــت: از گذشــته مشــکالتی در 
حوزه هــای بانکی، بیمــه ای و ارزی برای 
فعالین اقتصادی دو ســوی مرز ایجاد شده 
اســت که امیدواریم در آینده با ایجاد روابط 

بانکی و بیمه ای حل شود.
وی با اشــاره به اینکه تبادالت اقتصادی 
میان 2 کشــور تداوم دارد، اضافه کرد: 2 مرز 
بین المللی باشماق و پرویزخان و چهار مرز 
رســمی دیگر بــا ایران داریم و بیشــترین 
تبادالت مرزی عراق با جمهوری اســالمی 
از طریق مرزهای اســتان ســلیمانیه انجام 

می شود.
ابوبکــر با بیان اینکــه کیفیت کاالهای 
تولیدی عراق در ســطح و انــدازه واردات 
نیســت، افــزود: مردم ما بــه دلیل کیفیت 
کاالهــای ایرانی خواســتار ایــن کاالها 

هســتند و نه تنها ذوق و ســلیقه ای را که در 
کاالهای ایرانی می بینند می پســندند بلکه 
دســت و پنجه همزبانان و اقوام و آشنایان 
خــود را در آن می بینند. وی یادآور شــد: نه 
تنها مرزها ارتباط فرهنگی و اجتماعی مردم 
2 کشــور را قطع نکــرده بلکه پس از آزادی 
اقلیم کردســتان عراق از دست رژیم سابق 
بعثی این کشور، ارتباطات مستقیم سیاسی 
و اقتصــادی هم میان ایــن منطقه و ایران 
ایجاد شده است. استاندار سلیمانیه عراق با 
اشــاره به سفر هیأت اقتصادی این استان به 
کردســتان گفت: استقبال مسئوالن ایرانی 
از ســر مرز از هیأت اقتصادی سلیمانیه تنها 
اســتقبال از یک هیأت رسمی و به جا آوردن 
آداب دیپلماتیک نبود بلکه محبت، دلسوزی 
و دوســتی بود که مشــخص کرد گوشت، 
پوست، خون، اندیشه، آینده و امید ما به هم 

پیوند خورده است.
هیأت اقتصادی اقلیم کردســتان عراق 
عصر پنجشنبه با اســتقبال معاون استاندار 
کردستان از طریق مرز باشماق مریوان وارد 

ایران شدند. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع استاندار کردستان در حاشیه 
مراسم استقبال از این هیأت اقتصادی در مرز 
با شــما قدر گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشت: سفر این هیأت در ادامه سفر استاندار 
کردســتان به اقلیم و به دعوت ایشان انجام 
می شود. حســین فیروزی با بیان اینکه این 
ســفر 2 روزه خواهد بود، افزود: هدف از سفر 
این هیأت اقتصادی به کردســتان تقویت 
روابط تجاری و اقتصادی میان ما با اســتان 
ســلیمانیه است. وی با اشــاره به اینکه این 
هیأت در 2 روز )جمعه و شــنبه( 14 و 15 تیر 
از واحدهای تولیدی صادرات محور اســتان 
بازدید می کنند، گفت: در ســفر این هیأت 
اقتصادی مراســم کلنگ زنی ساخت بازار 
ســنه سنتر توسط ســرمایه گذار عراقی در 

سنندج انجام می شود. معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان 
یادآور شد: نشست مشترک بین برخی ادارات 
متناظر اســتان سلیمانیه و استان کردستان 
نیز روز شــنبه برگزار می شود، ضمن اینکه 
مروری بر تفاهم نامه های گذشــته 2 طرف 
خواهد شد. فیروزی با بیان اینکه مبنای کار 
فعالیت های مشــترک 2 طرف است، تاکید 
کرد: تفاهم نامه های جدیدی بعد از نشست 
میان دســتگاه های طرفین بررسی و نهایی 

می شود.
مدیران کل کشــاورزی، دامپزشــکی، 
کنتــرل کیفیت، گمرک، ارشــاد و جوانان، 
برق و معاون اتاق بازرگانی از جمله مدیران 
اجرایی اســتان ســلیمانیه اقلیم کردستان 
عراق هستند که به کردستان سفر کرده اند.
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معاون اجتماعی انتظامی استان کردستان با اشاره به هشدار پلیس برای پیشگیری 
از ســرقت خودرو گفت: شهروندان خودروی خود را به لوازم ایمني نظیر دزد گیر، قفل 

فرمان، قفل پدال، قفل سوئیچي و سایر وسایل بازدارنده مجهز کنند.
زهــره نادری مقدم- خبرنگار جام جم کردســتان: عبــداهلل فاتحی 
در خصوص پیشــگیری از ســرقت خودرو گفت: در بیشتر موارد ســارقان در کمین 

خودروهایی می نشینند که صاحبان آنها بدون رعایت نکات ایمنی، خودروهای خود را 
در مکان های پرت و خلوت پارک می کنند بنابراین همشهریان از پارک کردن خودرو در 
مکان های پرت، دنج و خلوت خودداری کرده و از پارکینگ های عمومی در شهر استفاده 
کنند.وی افزود: بیشتر سرقت ها به این دلیل اتفاق می افتد که اکثر مردم طریقه صیانت و 
نگهداری  از اموال خود را نمی دانند و فکر می کنند مثال اگر خودروی خود را به امکانات 

و تجهیزات بازدارنده مثــل دزدگیر مجهز کنند ضرر کرده اند درحالیکه این صیانت از 
اموال اســت و هر چه ضریب ایمنی خودرو افزایش یابد به همان میزان ضریب سرقت 
آن کاهش خواهد یافت. وی گفت: شهروندان جهت جلوگیری از سرقت خودرو، آن را 
به لوازم ایمنی مجهز کنند. وی گفت: صاحبان خودرو از نگهداری وجوهات، نقدینگی، 

زیورآالت، اشیاء گران قیمت و اسناد و مدارک در خودرو خودداری کنید.

هشدار پلیس برای پیشگیری از سرقت خودرو

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان 
جهاد دانشــگاهی گفت: ســال گذشته بزرگترین 
طرح کارآزمایی بالینــی بر روی کودکان مبتال به 
فلج مغزی با همکاری مرکز کودکان شــروع شده 
است و تا کنون 130 بیمار فلج مغزی از این خدمت 

درمانی بهره مند شده اند.
زهره نادری مقدم- خبرنگار جام جم 
کردستان: مرتضــی ضرابی اظهار داشت: برای 
این بیماران 300 بار تزریق ســلول داخل نخاعی 
انجام شــده اســت که امیدواریم با اعالم نتایج در 
پایان تابســتان، مجوز ارائه خدمات به این بیماران 

را دریافت کنیم.
وی افزود: سلول های بنیادی برای درمان بیش 
از ۷0 بیماری پتانسیل دارند و تنها برای بیماری های 
خونــی کاربرد ندارد و برای بیماری های غیرخونی 

نیز قابل استفاده است.
وی با بیان اینکه بیشترین پیوندهای انجام شده 
از نمونه هــای خون بند ناف بــرای بیماران خونی 
است، افزود: از این نمونه ها برای کودکان مبتال به 
تاالسمی، انوع سرطان های خونی و نقص سیستم 

ایمنی استفاده می شود.
ضرابی خاطرنشــان کرد: در حــوزه کودکان 
اوتیســم هم با نمونه های خــون بندناف اقدامات 
درمانی انجام می شود که در کشورمان نیز بر روی 
چند بیمار اقدامات درمانی در حد تزریق انجام شده 
و قصد داریم این کار بزرگ را در کشــور شــروع 
کنیم، زیرا در دنیا نتایج بســیار خوبی در استفاده از 
نمونه های خون بند ناف در فلج مغزی و اوتیسم به 

دست آمده است.

ضرابی افزود: تاکنون بیش از 111 هزار نمونه در 
بانک خون بند ناف ذخیره سازی شده که بزرگترین 
ظرفیت ذخیره سلولی در کشورهای خاورمیانه بوده 

و برای کشورمان ارزش بسیاری دارد.
ضرابــی با تاکید بر این که اکنون فقط خون بند 
نــاف را جمع آوری می کنیــم در حالی که ضمایم 
زایمانــی به طور کلی مهم هســتند، افزود: به غیر 
از خــون بند ناف، خود بنــد ناف، جفت و پرده های 

جنینی نیز قابل استفاده و فرآوری هستند.
وی با اشــاره به اینکه هر سلولی، سلول بنیادی 
نیســت، افزود: هر ســلولی که دارای توان تولید 
سلول مشــابه خود و توان تمایز و تخصصی شدن 
باشد، سلول بنیادی شناخته می شود و این سلول ها 
دارای انواع مختلف جنینی، بالغین و خون بند ناف 
هستند. مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته های 
پژوهشــگاه رویان جهاد دانشگاهی به دور ریختن 
خــون بندناف و جفت به عنوان زباله بیولوژیک در 
گذشــته اشــاره کرد و افزود: این درحالی است که 
همه اینها سرشــار از ســلول های بنیادی است و 
در ســال های اخیر این خــون جمع آوری و ذخیره 
می شــود. وی با بیان اینکه فرآیند نمونه گیری از 
خون بند ناف و جفت باید بالفاصله بعد از تولد نوزاد 
طی پنج تا 10 دقیقه انجام شــود، گفت: این نمونه 

گیری هیچ آسیبی برای مادر و نوزاد ندارد.
ضرابی با بیان اینکه 1/5 درصد موالید کشــور 
نمونه ها جمع آوری می شود، گفت: نمونه هایی که 
در کشــور ما نگهداری می شود حاصل 86 درصد 
تولدهای ســزارین و 14 درصد تولدهای طبیعی 
است و 54 درصد را نوزادان پسر و 46 درصد نوزدان 
دختر است. ضرابی به نگهداری پنج میلیون نمونه 
در بانک هــای خصوصی و ۷00 هــزار نمونه در 
بانکهای خصوصی دنیا اشــاره کرد و افزود: از این 
تعداد برای 35 هزار نفــر از نمونه های بانک های 

عمومــی و 2 هــزار نفر از بانک هــای خصوصی 
پیوند شده اســت. وی گفت: خون بند ناف دارای 
سلول های بنیادی است که در درمان بیماری های 
مختلفــی به کار برده می شــود و پــرده جنینی به 
عنوان پانســمان بیولوژیک قابل استفاده است که 

این محصول بزودی در کشور وارد بازار می شود.
وی گفت: سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق 
از بندناف نیــز در بیمارهای غیرخونی کاربرد دارد 
کــه هم اکنون در بیماری های عصبی اطفال مورد 

استفاده قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان 
جهاد دانشــگاهی با اشــاره به نگهداری پنج هزار 
نمونه ذخیره شــده در بانکهای عمومی کشــور، 
گفــت: در بخش خصوصی هــم 111 هزار نمونه 
نگهداری می شود که در مجموع 40 نمونه خارجی 

از کشورهای عمان، عراق و نروژ است.
* 1261 نمونه خون بند ناف توسط بانک خون 

کردستان گرفته شده است
 رئیس جهاد دانشگاهی کردستان گفت: بانک 
خون بند ناف رویان جهاد دانشگاهی از سال 88 در 
کردســتان راه اندازی شد که تا پایان سال گذشته 

هزار و 261 نمونه در این مرکز گرفته شــده است. 
چیا سهراب نژاد اظهار داشت: پس از انعقاد قرارداد 
با خانواده هایی که قصد ذخیره سازی خون بند ناف 
نوزاد تازه متولد شــده خود را دارند، این نمونه ها در 
زمان تولد برداشــته شــده و به مرکز رویان جهاد 

دانشگاهی کشور در تهران منتقل می شود.
وی افزود: در حال حاضر بانک خون بند ناف در 
8 شهرســتان استان راه اندازی شده و فعال است و 
تنها در دو شهرستان دهگالن و دیواندره این مرکز 
فعال نشــده که سعی داریم تا پایان سال 98 این دو 

مرکز نیز راه اندازی شوند.
رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان ادامه 
داد: همچنین در راستای معرفی هر چه بهتر خدمات 
این مرکز در طول سال برنامه های مختلفی برگزار 
می شود تا با فرهنگ سازی مردم را به دخیره سازی 

خون بند ناف نوزادان خود تشویق کنیم.
ســهراب نژاد یادآور شد: برگزاری سمینارهای 
تخصصــی بــا حضــور پزشــکان، برگــزاری 
همایش های عمومی بــرای خانواده ها، تبلیغات 
محیطــی و ارائه گــزارش در پایگاه های خبری از 

طریق رسانه ها از مهمترین این فعالیت هاست.

شروع بزرگترین کارآزمایی بالینی بر روی 
کودکان فلج مغزی 

سومین جشنواره آواهای فولکلور کردی 
در زرینه برگزار می شود

شهردار زرینه از برگزاری ســومین جشنواره آواهای فولکلور بعد از وقفه 
چهار ساله خبر داد.

محمد محمدزاده اظهار کرد: امسال ســومین جشنواره آواهای فولکلور 
کردی در شــهر زرینه به صورت تخصصی با حضور هنرمندان توانمند در 2۷ 
مرداد در شهر زرینه در مکانی مناسب مانند دو دوره گذشته برگزار می شود.

شهردار شهر زرینه اضافه کرد: بر اساس فراخوان جشنواره، اداره فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی کردســتان هنرمندان را بعد از عبور از فیلترهای تخصصی 
به جشــنواره دعوت خواهند کرد. فرمانداری دیواندره و شهرداری و شورای 
شــهر زرینه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی دیواندره در فضای باز 

برگزار می شود.
وی با اشــاره به فعالیت های عمرانی در شــهر زرینه گفت: جهت ایجاد ، 
توســعه و اصالح شبکه معابر شهری 6 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که به 
صورت اوراق پرداخت خواهد شــد. از مبالغ تخصیصی سر رسید 600 میلیون 

ریال آن شهریور سال جاری و 360 میلیون ریال آن مهر سال 1400 است.
برای ایجاد و توســعه فضاهای شــهری و پارک های عمومی 3 میلیارد 

ریــال اختصاص داده شــده که پرداخت آن به صــورت اوراق خواهد بود. از 
مبالغ تخصیصی  سررسید 180 میلیون ریال برای شهریور سال جاری و 180 

میلیون ریال برای مهر سال 1400 خواهد بود.  
محمدزاده بیان کرد: با توجه به اینکه شــهر زرینه نیاز به یک غســالخانه 
مناســب داشت در حال تکمیل مراحل پایانی غسالخانه ای با زیر بنای 200 
متر مربع با 2 میلیارد و 500 میلیون ریال با پیشرفت 90 درصدی هستیم این 

غسالخانه تا 15 روز آینده به بهره برداری خواهد رسید.  
وی با اشاره به عدم پرداخت حقوق سه ماه کارکنان و نیروهای قراردادی 
و شرکتی شهرداری گفت: با اینکه حجم کار زیاد است اما برای کاهش هزینه 
ها نســبت به سنوات گذشــته 8 نفر از نیروهای روز مزد را در تابستان امسال 

به کارگیری نکردیم.
به گفته این مسئول، وجود دام در شهر زرینه معضالتی را ایجاد کرده که بر 
کار نیروهای خدمات شهری افزوده است و باید نسبت به انتقال این دام ها به 
خارج از شهر تدبیری اندیشیده شود و مردم هم همکاری الزم را داشته باشند.
وی گفت: شهردارزرینه به زیباسازی شهرزرینه اشاره کرد و افزود: 1800 

ســبد گل در فصل بهار درفضاهای سبز شهرزرینه و900 نهال درخیابان ها 
غرس شده است.

محمدزاده بیان کرد: در ادامه فعالیت های عمرانی امسال آسفالت خیابان 
کیان شهر و لکه گیری برخی معابر به مساحت 12 هزار مترمربع با استفاده از 

قیر رایگان تحویلی وزارت راه و شهرسازی انجام می شود.
وی در پایان با اشــاره به اینکه شهر زرینه دارای 18 هزار متر مربع فضای 
ســبز است، افزود: محلی را برای احداث پارک در نظر گرفته ایم که مساحت 
آن 5 هزار متر مربع است که بعد از انجام مطالعات، برآورد هزینه و رفع معارض 

احداث آن شروع خواهد شد.

نقدها درباره کنگره بین المللی مشاهیر کرد
 منصفانه نبود

عضو هیئت علمی دانشــگاه کردستان گفت: کنگره 
مشاهیر ُکرد موفق عمل کرد و توانسته به اهداف اصلی 
خود دست پیدا کند هرچند قطعا کمبودهایی هم داشته 

که خود به آن اذعان می کنیم.
کیومرث ایران دوســت عضو در حاشــیه برگزاری 
کنگره بین المللی مشــاهیر ُکــرد در گفت وگو با فارس 
اظهار داشــت: کردستان سرزمین فرهنگ و ادب است 
و در بطنش هزاران اســطوره دارد که شایسته  تکریم و 

تعظیم هستند.  
وی گفت: به اعتقاد بنده کنگره مشــاهیر ُکرد موفق 
بوده و توانســته به اهداف اصلی خود دســت پیدا کند 
هرچند قطعا کمبودهایی هم وجود داشته که خود به آن 
اذعان می کنیم، اما امیدواریم در ســال های آینده بهتر 

از این برگزار شود.
وی به اهداف برگزاری کنگره بین المللی مشــاهیر 

ُکرد اشــاره کرد و افزود: تجلیل از سال ها تالش افرادی 
که برای فرهنگ، ادبیات، موسیقی و هنر ُکردی زحمت 
کشــیده اند، شناساندن سرمایه های فرهنگی ُکردی به 
نســل جوان و تسریع در توسعه  از جمله اهداف برگزاری 
این کنگره بود. این عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان 
این کنگره را عامل توسعه عنوان کرد و گفت: با توجه به 
اینکه هنرمندان سرمایه یک مملکت و سرمایه نمادین 
مردم هستند پس می توانند برای تسریع توسعه و ایجاد 
تحول یک مملکت بویژه توســعه اقتصادی کمک کنند 
و نقش اساسی داشــته باشند.وی تاکید کرد: با توجه به 
اینکه این نخســتین دوره کنگره مشاهیر ُکرد است پس 
مطمئنا کم و کاســتی هایی داشته اســت، اما به عنوان 
شــروع یک حرکت توانســته به اهداف خود دست پیدا 
کند. ایران دوست تصریح کرد: انتظار داریم اگر نقدی به 
برگزاری این کنگره داریم منصفانه باشد اما همانطور که 
می دانیم در فضای مجازی نقدهای غیر منصفانه ای به 
این کنگره شده است و برخی مدعی شده اند که اگر این 
کنگره برگزار نمی شــد بهتر بود درحالیکه اصال اینطور 

نیســت و این کنگره به اهداف خود رســیده است البته 
می شد بهتر برگزار شود اما وسع و توان ما همین قدر بود.

وی همچنین به نقدهایی که به انتخاب مشاهیر ُکرد 
شده بود اشاره کرد و گفت: این نقد را قبول داریم، اما این 
برای ما سرمایه و افتخاری است، چرا که نشان می دهد 
که قوم ُکرد در سراســر دنیا آنقدر مشــاهیر شــاخص، 
توانمند و ســرمایه های بزرگ فرهنگی، هنری، ادبی  و 
علمی زیادی دارد که ما نتوانسته ایم همه آنها را ببینیم. 
وی تصریــح کرد: مطمئنا افــراد زیاد دیگری وجود 
دارند که شایســته تقدیر و تجلیل هستند، اما این اولین 
دوره کنگره اســت و مطمئنا در ســال های آینده افراد 

دیگری مورد تجلیل قرار می گیرند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان یادآور شد: 
ما در فرایند چند ماهه شناســایی مشاهیر ُکرد فهرستی 
بزرگ تهیه کردیم و مجالی نبود که همه آنها را انتخاب 
و تجلیــل کنیم به همین منظور مجبور شــدیم با رای 
کارشناســان این حوزه این لیست را پویش و فقط از 30 
نفــر از آنها تجلیل کنیم، اما قطعا تعداد مشــاهیر ُکرد ما 

بیشتر از این است و در سال آینده افراد دیگری انتخاب و 
تجلیل می شوند. وی گفت: از طرف خودم از دوستانی که 
انتخاب نشــده اند عذرخواهی می کنم، اما قطعا افرادی 
که انتخاب نشــده اند همچنان ســرمایه و جزو مشاهیر 
بزرگ ما در حوزه فرهنگ، ادب، هنر و موســیقی هستند 

فقط مجال و توان ما همین قدر بود.
ایران دوست عنوان کرد: هرچند دانشگاه کردستان 
از لحاظ زیرســاخت ها کم و کاســتی هایی داشت، اما با 
این وجود باز میزبانی این کنگره را قبول کردیم، چرا که 
معتقدیم دانشگاه محل و جایگاه دانش و فرهنگ است 
و دانشــگاه کردستان به عنوان تنها دانشگاه مادر استان 
کردســتان و یکی از تعیین کننده ترین دانشــگاه های 
مناطق کردنشین باید رسالت و مسئولیت اجتماعی خود 
را در این حوزه ایفا می کرد.وی خاطرنشان کرد: برگزاری 
این کنگره در دانشــگاه کردستان نشان داد که ظرفیت 
این نوع کارها در اســتان ما و دانشگاه کردستان بسیار 
است فقط زیرســاخت های ما مقداری ضعیف است که 

امیدواریم در سال های آینده بهتر شود.

مظهر خالقی: 

سنندج زادگاه من است 
و  به آن افتخار می کنم

هنرمند نامی کردســتان گفت: سنندج شهر 
و زادگاه من اســت و همه به زادگاه خود افتخار 
می کنند. من شــهرم را با مستوره  اردالن مورخ، 
نویســنده و شــاعر و آیت اهلل محمــد مردوخ 
می شناســم که این فرهنگ را بــه ما دادند که 

اهل علم و هنر و فرهنگ باشیم.
مظهر خالقــی در اختتامیه کنگره بین المللی 
مشــاهیر کرد عنوان کــرد: آوازه هنر در ایران 
آنگونه که الزم بوده، بلند شــده و فرهنگ ریشه 
و اساس زندگی با هم بودن است و همه قوانینی 
است که انسان ها درست کرده اند برای اینکه با 

هم زندگی کنند.
وی اظهار کرد: افکار باهم زیســتن و با هم 
بودن و این رســمی است که پروردگار بنا نهاده 
اســت و بایــد آن را محفوظ کنیم تــا خدا از ما 
نرنجد.این اسطوره موســیقی ُکرد اعالم کرد: 
آداب و رســوم و اخالق و کردارمان را از طبیعت 
گرفته ایم و اگــر طبیعت را می خواهیم باید هم 

را بخواهیم.
خالقی بیان کرد: طلیعه این حرکت فرهنگی 
یک حرکت انســانی است و اولین پشتیبان این 
حرکت فرهنگی که مالقات کردم  استاندار بود 
و به واســطه افراد زیادی کــه از کودکی با آنها 
در ارتباط بوده ام می توانم تشــخیص دهم دل و 

روح انسان ها چقدر به هم نزدیک است.
وی اعــالم کــرد: آنچه که در ایــن دو روز 
فرهنگی متوجه شــدم آن است که کنگره یک 
حرکت امروزی است که رستگاری همه آدم ها 

و انسان های کرد را به دنبال دارد. 
خالقــی افزود: بنــده تابع فرهنــگ و هنر 
انســان ها هســتم و هیچ چیز در من تاثیرگذار 
نیســت، جز حرمت انســان کــه از ناله درون، 
شــعر، هنر، صدای داوودی و نقاشی و موسیقی 
الهام گرفته ام اما به علت مشــکالتی که داشتم 

نتوانستم یک خواننده همیشگی باشم.
این اســطوره موسیقی کرد با اشاره به اینکه 
موزیک ســه بعد انســانی دارد، گفت: این ابعاد 
شــامل کالم، تاریخ و سرگذشــت و همچنین 
آوایی است که از درون انسان براساس موقعیت 
او برمی خیزد که می تواند شامل شکرگزاری به 
درگاه احدیت، خنده و گریه اشخاص باشد که از 
البه الی ملودی و صدا از حنجره بیرون می آید.

وی اضافــه کــرد: از درون و دل و افــکار و 
پنجه هنرمندان جز زیبایی های طبیعت چیزی 
تراوش نمی کند و از حرکت فرهنگی و انســان 
دوستی استاندار کردستان برای پرورش جامعه 

هماهنگ تقدیر می کنم.
مظهر خالقی بعد از 38 ســال دوری از وطن 
برای حضور در کنگره بین المللی مشــاهیر کرد 

به سنندج بازگشته است.
گفتنی است، کنگره بین المللی مشاهیر ُکرد 
روزهای 11 و 12 تیر جاری با حضور مسووالن 
استانی و کشــوری، هنرمندان و اسطوره های 
ُکرد از جمله مظهر خالقی و شــهرام ناظری و با 
تجلیل از 30 نفر از مشــاهیر ُکرد جهان برگزار 

شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان 
کردســتان با بیان اینکه کار خرید تضمینــی گندم مازاد بر نیاز 
کشاورزان استان شروع شده است، از پیش بینی تولید بالغ بر 1.1 

میلیون تن گندم در کردستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
کردستان، محمدفرید سپری اظهار داشت: در سال زراعی جاری 
592 هزار هکتار از مزارع اســتان زیر کشت محصول گندم رفته 
که از این مقدار 560 هزار هکتار آن کشت دیم و 32 هزار هکتار 
آن کشــت آبی است.  وی افزود: امســال با توجه به بارندگی ها 
و وجود درجه حرارت مناســب تمام شــرایط برای کشت گندم 
در اســتان فراهم بود و ما هم تالش کردیــم که بتوانیم کود را 
بموقع تامین کنیم. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی استان کردســتان ادامه داد: علی رغم مشکالتی که 
سال گذشــته در تامین کود رخ داد و قیمت آن بشدت باال رفت 
اما ما تالش زیادی انجام دادیم که بتوانیم کود موردنیاز اســتان 
را تامیــن و نیاز غذایی گیاه را برآورده کنیم. وی از تامین 33 هزار 
و 400 تن کود برای زمین های زیر کشــت گندم در استان خبر 
داد و گفت: این مقدار کود از طریق شــبکه های مدیریتی جهاد 
کشاورزی شهرستان ها و مراکز جهاد کشاورزی که کال 44 مرکز 

بود توزیع شد.
سپری گفت: امســال بالغ بر 18 هزار تن بذر اصالح شده در 
اختیار کشاورزان قرار داده ایم و در کنار آن گندم و بذر خودمصرفی 
کشــاورزان نیز وجود داشته اســت. وی تصریح کرد: با توجه به 
شــرایط موجود پیش بینی می شود در ســال جاری بالغ بر یک 
میلیون و 100 هزار تن گندم در اســتان کردســتان تولید شود و 
رکورد سنوات قبل را به دست آوریم البته با توجه به اینکه فصل 
برداشت گندم در کردستان تازه آغاز شده است ممکن است مقدار 
تولید بیشتر از این رقم باشد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی استان کردستان با بیان اینکه کار خرید تضمینی 
گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان شروع شده است گفت: امسال 
99 مرکــز خرید گندم اعم از بخــش خصوصی و بخش تعاون 
روستایی آمادگی کامل دارند که در اقصی نقاط استان گندم مازاد 
بر نیاز کشاورزان را خریداری کنند. وی یادآور شد: امسال قیمت 
خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم براساس رنج پاکی یک هزار و 

۷00 تومان اســت که در سال گذشته به ازای هر کیلو گندم فقط 
یک هزار و 300 تومان به کشــاورز پرداخت می شد البته وزارت 
جهاد کشاورزی پیگیر اســت که قیمت خرید گندم را باال ببرد. 
سپری افزود: با توجه به اینکه قیمت جو در بازار به دالیلی باالتر 
اســت تمام هم و غم وزارت جهاد کشاورزی این است که بتواند 
قیمت گندم را باالتر ببرد و تا امروز متوسط قیمت گندم برای نان  
یک هزار و ۷00 تومان و گندم دروم یا گندمی که برای ماکارونی 
به کار برده می شود یک هزار و ۷۷0 تومان است. وی از کشاورزان 
گندم  کار در استان درخواست کرد که گندم تولیدی خود را تحویل 
مراکز تضمینی خرید گندم بدهند و به دالالن اعتمادی نداشته 
باشند چراکه هرچند دالالن قیمت باالتری را به کشاورز اعالم 
می کنند اما در عمل افت باالیی به کشاورز می زنند.معاون بهبود 
تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه 
داد: وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری به منظور جلوگیری از 
سوءاستفاده دالالن از وضعیت بازار و تحقق حقوق کشاورزان، در 
کشور بالغ بر 95 درصد پول خرید تضمینی گندم را به کشاورزان 
پرداخت کرده اســت درحالیکه سال گذشته ابتدا 50 درصد این 
پول پرداخت می شد و 50 درصد بعدی در مراحل بعدی پرداخت 
می شــد. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه فصل برداشت گندم 
در شهرستان های کردستان درحال شروع است کشاورزان کم 
کم درحال تحویل گندم به مراکز خرید گندم هستند و امیدواریم 
امسال شاهد آرامشی در مراکز خریدمان باشیم و کشاورزان هم 

همکاری الزم را داشته باشند.
ســپری گفت: امسال یک هزار و 96 دستگاه کمباین بومی و 
550 دستگاه کمباین مهاجر عملیات برداشت گندم را در استان 

کردستان انجام خواهند داد.

پیش بینــی تولید بالغ بــر1/1 میلیون تن 
گندم در کردستان
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ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار 
ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار
نکته روح فزا از دهن دوست بگو
حافظنامه خوش خبر از عالم اسرار بیار

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کردستان گفت: 
از ابتدای امســال تا کنون 300 هکتــار از عرصه های 
جنگلی و مراتع اســتان بر اثر بی مباالتی و خطای عامل 
انسانی در آتش سوزی هایی که بیشتر منشا انسانی دارد، 

سوخت.
سرهنگ اردشــیر دولتیاری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار داشــت: تاکنون ۷0 فقره آتش سوزی در این 
عرصه ها روی داده که با واکنش سریع گروه های اطفای 
حریق همه آنها پس از چند ســاعت تالش مهار شــده 

است.
وی از اختصــاص 22 میلیارد ریــال اعتبار از محل 
صندوق توســعه ملی برای مقابله، پیشگیری و اطفای 
حریق در عرصه های طبیعی این استان خبر داد و افزود: 
این مبلغ سال گذشــته یک میلیارد و ۷00 میلیون ریال 

بود که امسال جهش چشمگیری داشته است.
سرهنگ دولتیاری با بیان اینکه 10 شهرستان با 23 
زیــر حوزه، زیر نظر منابع طبیعی اداره می شــود، اضافه 
کرد: گشت زنی پیاده، موتوری، خودرویی، تجهیز جوامع 
و بهــره برداران محلی، ســمن ها و برگزاری دوره های 
ترویجی و آموزشــی از جمله برنامه هایی است که برای 
پیشگیری از وقوع حریق اجرایی شده یا در حال اجراست. 

وی یــادآور شــد: اولویت مقابله با آتش ســوزی در زیر 
حوزه های اســتان در مناطق جنگلی و ســپس در مراتع 
غرب، شــمال غرب و جنوب غرب است البته 40 درصد 
آتش ســوزی ها به علت آتش زدن پسماند مزارع است 
که به مراتع و جنگل ها ســرایت می کند.فرمانده یگان 
حفاظت منابع طبیعی کردســتان با اشــاره به وقوع 88 
مورد آتش ســوزی در عرصه های طبیعی استان در سال 
گذشته گفت: از این تعداد 48 فقره در جنگل ها و 34 فقره 
در مراتــع روی داد و ۷98 هکتــار از عرصه های طبیعی 

در آتش ســوخت. وی تاکید کرد: به منظور مشــارکت 
جوامع محلی و بهره برداران منابع طبیعی در پیشگیری، 
کنترل و مقابله با آتش سوری، 86 گروه واکنش سریع با 
مدیریت دهیاران در مناطق مختلف این استان تشکیل 

شده است.
ســرهنگ دولتیاری بــه تهیه طرح جامع اســتانی 
پیشگیری و اطفای حریق استان برای اولین بار در کشور 
هم اشــاره کرد و افزود: در این طرح زمان ها، مکان ها و 
ساعات بحرانی شناسایی شده و ارتباط نوع آتش سوزی 

با مکان و پوشــش گیاهی تبیین شــده است.وی اظهار 
داشــت: در ماه خرداد و فصل تابســتان شاهد بیشترین 
میزان آتش ســوزی ها هســتیم که بیشــتر علت آنها 
خطای انسانی است.از مســاحت 2 میلیون و 93۷ هزار 
هکتاری اســتان کردستان، بیش از 3۷4 هزار هکتار آن 
را جنگل تشــکیل می دهد، جنگل های این اســتان که 
جزو جنگل های زاگرس شــمالی به حساب می آیند، در 
طول بیش از 50 هزار ســال گذشــته تشکیل شده و به 
لحاظ محافظــت از منابع آب و خاک، تولید محصوالت 
فرعی، ذخایر ژنتیکی، مصارف درمانی، توانایی های اکو 
توریســتی و ارزش های زندگــی، دارای اهمیت زیادی 

است.
جنگل های این استان که بخشی از جنگل های غرب 
کشــور را تشکیل می دهد بیشتر اطراف شهرهای بانه و 
مریوان واقع شــده و بعد از جنگل های شــمال کشور در 
رتبه دوم اهمیت قرار دارند. روابط عمومی اداره کل منابع 
طبیعی کردستان ضمن دعوت مردم به مشارکت فعاالنه 
در حفاظت از منابع طبیعی به عنوان بزرگترین ســرمایه 
ملی از شهروندان خواست گزارش تخریب، آتش سوزی 
و تصرف اراضی ملی را به ســامانه رایگان و 24 ســاعته 

ارتباطی 1504 گزارش دهند.

رهبــری؛ ۳۰۰ هکتار از عرصه های طبیعی کردستان امسال در آتش سوخت رضایــت 
بهترین جایــزه فعاالن 
کنگــره ٥4۰۰ شــهید 

کردستان
فرمانده ســپاه بیت المقدس کردســتان 
گفت: افتخار بــزرگ برگزاری موفقیت آمیز 
دو کنگره بزرگ »پیشمرگان مسلمان کرد« 
و» 5400 شــهید کردستان« رضایتمندی و 
خوشــحالی مقام معظم رهبری را به ارمغان 
آورد کــه بهتریــن جایزه و مــزد برای همه 

دست اندرکاران بود.
خبرنــگار جام جم کردســتان: 
سردار محمدحســین رجبی در جلسه تقدیر 
از مســوولین کمیته های اجرایی کنگره ملی 
5400 شــهید استان کردستان اظهار داشت: 
برگــزاری این کنگره  که از عظمت و بزرگی 
قابل وصفی برخوردار بود، مایه مباهات برای 
همه دلســوزان و عزیزان شد؛ چرا که در این 
موضوع افتخار بزرگ برگزاری موفقیت آمیز 
دو کنگره بزرگ »پیشــمرگان مسلمان کرد 
و 5400 شــهید کردســتان« رضایتمندی و 
خوشــحالی مقام معظم رهبری را به ارمغان 
آورد کــه بهتریــن جایزه و مــزد برای همه 

دست اندرکاران  بود.
وی با اشاره به آمادگی کامل همه نیروها در 
تمام ابعاد عقیدتی، نظامی، امنیتی و حفاظتی 
برای شکســت دادن هر گونه اقدام دشمن، 
افزود: عملیات موفقیت آمیز سپاه آذربایجان 
غربی در روزهای اخیر و شکســت دشــمن 
نشان دیگری از اقتدار نیروهای امنیتی ایران 
اســالمی است که به شکســت دشمن ختم 
شــد.فرمانده قرارگاه استانی شهید شهرامفر 
استان کردســتان اذعان داشت: برنامه های 
سپاه بیت المقدس در حوزه  محرومیت زادیی 
و سازندگی و رســیدگی به درمان و سالمت 
زندگی مردم استان کردستان همچنان ادامه 
خواهد داشــت.وی اضافه کرد: سپاه همواره 
در میدان های نیاز انقالب اســالمی حضور 
داشته است و در مسائلی که خالء وجود دارد 
ورود کرده و به دســتگاه های مربوطه کمک 

می کند.

اصــل حفظ اســتقالل و 
بی طرفی در شبکه استانی 

نمایندگان اســتان کردستان در مجلس شورای 
اســالمی و جعفر عبدالملکی، رئیس شبکه اصالت 
و فرهنگ بر تعامل دوســویه و بیشتر نمایندگان با 

رسانه تاکید کردند 
 بــه گــزارش روابــط عمومی صدا و ســیمای 
مرکز کردســتان سید احســن علوی نماینده مردم 
شهرســتان های ســنندج، دیوانــدره و کامیاران، 
علی محمد مرادی نماینده مردم شهرســتان های 
قروه و دهــگالن و منصور مــرادی نماینده مردم 
شهرســتان های مریوان و ســروآباد ضمن دیدار با 
عبدالملکی از صداوســیمای مرکز کردستان بازدید 
کردنــد و در این دیدار از نزدیک نحوه تولید و پخش 
بعضی از برنامه های صداوسیمای مرکز کردستان را 
مالحظه کردند. نمایندگان مردم اســتان کردستان 
در مجلس شورای اســالمی در این دیدار بر تعامل 
بیشتر رسانه ملی و نمایندگان برای انعکاس مطلوب 
مشــکالت و مطالبات مردم برای توسعه کردستان 
تاکید کردنــد.   عبدالملکی در بازدیــد نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی با تاکید بر ارتباط بیشتر 
نمایندگان مجلس با شبکه استانی کردستان گفت: 
رسالت حرفه ای و اخالقی شبکه کردستان در همه 
موضوع ها در درجه نخســت حفظ اســتقالل و بی 
طرفی رســانه است و ســعی بر آن است که تمامی 
شــهرها و روستاهای اســتان به تناسب ظرفیت و 
امکانات صدا و تصویر آنها از ابعاد مختلف در شــبکه 
اســتانی انعکاس یابد.عبدالملکی همچنین با اشاره 
به اینکه نمایندگان مجلس شــان حقوقی، عقالنی 
و قانونی هر جامعه ای هســتند بیان داشــت: شبکه 
اصالت و فرهنگ در این راستا به نهادهای نظارتی و 
اجرایی کمک می کند تا انتخابات به شــکل قانونی، 
رقابتی، امن و مشــارکت جو برگــزار گردد.منصور 
مرادی نماینده مردم مریوان و ســروآباد در مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه هدف از این بازدید 
آشنایی بیشــتر با صدا و سیمای مرکز کردستان در 
راســتای رفع بعضی از مشــکالت مردم خصوصا 
در حــوزه پوشــش تلویزیونی بود گفت: رســانه به 
عنــوان یک اصل مهم در توســعه می تواند تمامی 
ظرفیت های اســتان خصوصًا در حوزه گردشگری 

را به سراسر ایران معرفی کند.

خبر

بهره برداری از مرکــز مهارت های بالینی اورژانس 
پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه

مرکــز مهارت هــای بالینــی اورژانــس پیش 
بیمارســتانی و حوادث دانشــگاه با حضور سرپرست، 
مشاور سرپرســت و رئیس حوزه ریاســت، معاونین 

دانشــجویی فرهنگی، تحقیقات و فن آوری و درمان، 
مسئول امور اجتماعی و جمعی از رؤسای دانشکده ها 
و مدیران ســتادی دانشــگاه در مرکز سالمت جامعه 
شــهری عباس آباد ســنندج افتتاح و به بهره برداری 
رســید. سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی کردستان 
گفت: با توجه به شــیوع باالی حــوادث و تروماها در 
اســتان و لزوم انتقال صحیح و ایمــن مصدومین به 
مراکز درمانی و نیز در راستای ارتقای کمیت و کیفیت 
خدمات ســالمت، نیاز به این مرکز احســاس می شد 
کــه الحمدهلل امروز با تالش ها و زحمات مســئولین 
دانشــگاه با هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد ریال شــاهد 
افتتــاح آن هســتیم. دکتر وحید یوســفی نژاد ضمن 
تاکید بر مهــم و تاثیرگذار بودن خدمات قابل ارائه در 
مرکز مهارت های بالینی اورژانس پیش بیمارستانی و 
حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان، اضافه کرد: 
خدمات این مرکز در دو بخش ارائه خدمات تخصصی 
آموزشی به پرســنل فوریت های پزشکی و نیز عموم 

مردم قابل ارائه است.
وی آموزش بیــش از 8000 نفر از مردم اســتان 
کردســتان در زمینه ارائه خدمات اورژانسی را از جمله 
دست آوردهای دانشــگاه در این حوزه ها بیان نمود و 
گفت: عموم مردم اســتان و بــه ویژه کارکنان ادارات 
و ســازمان ها امکان ثبت نام و حضــور در دوره های 
آموزشــی کمک های اولیه و فوریت های پزشــکی 
بر روی ســایت دانشــگاه را دارند که در این دوره ها 
مــواردی از قبیل طریقــه حمل صحیــح مصدوم، 
آشنایی با قســمت های مختلف بدن انسان، شناخت 
عالئم حیاتی، تنفس مصنوعی، کنترل خونریزی ها، 
شکســتگی ها و انواع آتل بندی، ماساژ قلبی و احیای 
قلبــی ریوی و توانایی تزریق و نصب ســرم آموزش 
داده می شــود. گفتنی اســت با افتتاح این مرکز ارائه 
آموزش های تخصصی کمک های اولیه و اورژانســی 
به صورت سیســتماتیک، شبیه ســازی شده و کامال 

هدفمند انجام می شود.

فعالیت 1۳ اقامتگاه بوم گردی در کردستان 
رئیس گروه توســعه گردشــگری 
اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشگری کردستان با اشاره 
به فعالیت 13 اقامتــگاه بوم گردی در 
کردســتان گفت: ایجاد اقامتگاه های 
بــوم گردی در برخی روســتاهای این 
استان برای 52 نفر اشتغال ایجاد کرده 
و موجب رونق گردشــگری روستایی 

شده است.
غریبه رحیمی خبرنگار جام 
جــم کردســتان: آوات ُمکاری 
اظهار داشــت: بــا توجه به پتانســیل 
های کردســتان در حوزه گردشگری 
روســتایی در حال حاضر 13 اقامتگاه 

بوم گردی در این استان فعال هستند.
وی با اشاره به اینکه پیش بینی می 
شود تا پایان تابستان سال جاری تعداد 
این خانه های بوم گردی در اســتان به 
25 مورد برسد، افزود: در حال حاضر 50 
پرونده ایجــاد خانه های بوم گردی در 

استان در حال بررسی است.
ُمــکاری اضافه کــرد: در این خانه 
های بوم گردی 53 اتاق وجود دارد که 
روســتای دوالب با پنج خانه و 21 اتاق 

بیشترین آمار این حوزه را دارد.
رئیس گروه توسعه گردشگری اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری کردســتان یادآور شد: این 
خانــه های بوم گردی در روســتاهای 
دوالب، شــیان، گلین، گومه ای، دره 
تفــی، آویهنگ، نوره و صلوت آباد واقع 

شده است. 
وی گفــت: این خانه هــا عمدتًا در 
روســتاهایی قرار دارند که بافت سنتی 
و تاریخی خود را حفظ کرده و صاحبان 
آنها با تغییر کاربری اقدام به ایجاد خانه 
بوم گردی می کنند یا برخی نیز در حال 
احــداث خانه های جدید در روســتاها 

هستند.
مکاری با بیان اینکه برای هر کدام 

از ایــن خانــه های بوم گــردی حدود 
500 میلیون ریــال از محل اعتبارات 
اشتغالزایی تســهیالت در نظر گرفته 
شده اســت، تاکید کرد: خانه هایی که 
به تازگــی احداث می شــوند زیر نظر 
کارشناسان میراث فرهنگی از مصالح، 
نماها و تزئینات بومی و سبک معماری 

هر روستا استفاده می شود.
وی اظهار داشت: تسهیالت بانکی 
ایــن طرح طبق طرح توجیهی هر خانه 
تا ســقف دو میلیارد ریال در نظر گرفته 

شده اما با توجه به وسعت خانه های بوم 
گردی در استان هزینه احداث هر خانه 
در کردســتان بین 200 تا ۷00 میلیون 

ریال متغیر است.
43 روســتای کردســتان براساس 
شــاخص های توریســم بــه عنوان 
روســتاهای هدف گردشگری انتخاب 
شــده اند و بیــش از 10 مــورد از این 
روستاها اکنون در کانون توجه توریسم 
قــرار دارنــد و دارای ظرفیــت های 

گردشگری هستند.

افزایش 1۰ درصدی مصرف برق در استان

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیروی برق  اســتان 

کردســتان گفت: در سه ماهه اول امسال و در زمان اوج 
بار، مصرف برق مشــترکان این اســتان نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 10 درصد بیشتر بود.
خبرنگار جام جم کردســتان: هیــوا لهونیان  
اظهار داشــت: از مشترکان انتظار داریم با هدف مصرف 
بهینه برق و کمک به کاهش بار روزانه، شــرکت توزیع 
را یــاری دهند، ضمــن اینکه با ایــن کار مانع از اعمال 

خاموشی در استان و کشور شوند.
وی با بیان اینکه سال گذشته پیش بینی کمبود تولید 
برق و اعمال خاموشــی نشــده بود، افزود: تالش ما این 
اســت که امســال با برنامه ریزی منظم تر و با شناسایی 

ظرفیت های مشخص و بحث اصالح الگوی مصرف در 
فصل گرما با خاموشی مواجه نشویم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان یادآور 
شد: براساس بررســی های دقیق و کارشناسی شده، در 
کشــور ما بین 2/5 تا 3 برابر استانداردهای جهانی برق 

مصرف می شود.
لهونیان با اشــاره به اینکه در بخش خانگی 4/8 برابر 
کشورهای اروپایی برق مصرف می کنیم، اضافه کرد: با 
رعایت نکاتی ســاده می توان به استانداردهای جهانی 
نزدیک شــد و دهها میلیــارد دالر در حوزه تولید صرفه 
جویی کــرد و از ایجاد ظرفیت هایی کــه فقط در زمان 

پیک الزم است و در بقیه فصول عمال بالاستفاده است، 
جلوگیری کرد.

وی تاکیــد کرد: به طــور جد پیگیــر کار تبلیغات و 
فرهنگ ســازی مصرف بهینه برق در مدارس به کمک 
مربیان پرورشــی هستیم و کارهای خوبی در این زمینه 
انجام شده اســت. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
کردســتان به رعایت نکاتی برای مصرف بهینه برق در 
فصل گرما اشــاره کرد و افزود: مشــترکان از استفاده از 
وسایل پرمصرف در ساعات اوج  مصرف )12 تا 16 و 20 
تا 24(خودداری کنند و استفاده از این وسایل را به ساعات 

غیر پیک موکول نمایند.

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان

خبر


