
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

شناسایی ۲۹بیمار مبتال به آنفلوآنزا در کردستان 

Saterday - 2019 Nov  30  |  5537 شــماره   - بیســتم  ســال   | صفحــه   4  |  1441 ربیع الثانــی   3  |  1398 آذر   9 شــنبه 

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

مزایده عمومى فروش  امالك مدیریت شعب- استان کردستان - بانک صادرات ایران به شماره 98/2 مرحله دوم نوبت اول 

بانـك صـادرات ایـران - اسـتان کردسـتان در نظـر دارد تعـدادی از امـالك خـود را از طریـق مزایده عمومی بصورت نقد و اقسـاط بشـرح  جـداول ذیل به فروش برسـاند. متقاضیان می توانند جهت كسـب اطالعات بیشـتر ، دریافت اسـناد 
مزایـده ، مطالعـه مـدارك و بازدیـد از امـالك مـورد نظـر خـود ، همـه روزه از تاریخ انتشـار آگهـی (غیر از ایام تعطیل) از سـاعت ۰۸:۰۰ صبـح لغایت ۱۶:۰۰ به  دایـره تدارکات و سـاختمان به آدرس:  سـنندج،  میدان آزادی،  سـاختمان اداره 
مرکـزی، بانـک صـادرات،  مدیریـت شـعب اسـتان کردسـتان، طبقـه اول و شـماره تلفـن هـای ۰۸۷۳۳۲۳۴۲۲۴ و ۰۸۷۳۳۲۸۶۱۶۵ ، مراجعـه و یـا تمـاس حاصل نماینـد و پاكت های حاوی پیشـنهادات خریـد خود را تا قبل از سـاعت 
۱۶:۰۰ روز سـه شـنبه مـورخ ۹۸/۰۹/۱۹ بـه دوایـر سـاختمان ایـن مدیریت تسـلیم و رسـید اخذ نمایند. جلسـه بازگشـایی پاكات پیشـنهادات خرید شـركت كنندگان در روز چهارشـنبه مـورخ ۹۸/۰۹/۲۰ رأس سـاعت ۹:۰۰ صبح در سـاختمان 
مدیریـت شـعب اسـتان  واقـع در سـنندج میـدان آزادی بـا حضـور مسـئولین ذیربـط مفتوح و قرائت خواهد شـد.  حضور شـركت كننـدگان در مزایده درجلسـه بازگشـایی اختیـاری و منوط به ارائه رسـید تسـلیم پاكات به بانك می باشـد.

توضیحات و شرایط:
۱- میـزان مبلـغ سـپرده تودیعـی جهـت شـركت در مزایـده مربـوط بـه هـر ملك ، میبایسـت بـه حسـاب شـماره ۰۱۰۲۴۵۹۶۸۶۰۰۳ به نـام دایره تـدارکات وسـاختمان بانك نزد شـعبه میـدان آزادی سـنندج كد۱۳۸۴ واریز شـود. ضمنـًا جهت خریـد پاكات 

مزایـده و دریافـت اسـناد و اوراق مزایـده، ارائـه فیـش واریـزی بـه مبلغ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به حسـاب یادشـده الزامی اسـت. 
۲- مطالعه مدارك و سوابق امالك و بازدید از آنها ، قبل از شركت در مزایده برای تمامی شركت كنندگان در مزایده ضروری است. 

۳- بانك در رد و یا قبول یك یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است.
۴- كلیه امالك با وضع موجود به فروش می رسند 

۵- مسئولیت تخلیه و كلیه هزینه های متعلقه مربوط به امالك دارای متصرف به عهده خریدار می باشد.
۶- هزینه نشر آگهی و کارشناسی ملک بعهده برنده مزایده می باشد.

تبصره ۱ : در شرایط مساوی بودن قیمت های پیشنهادی ، اولویت صرفًا با پیشنهاد «نقدی» است.
تبصره ۲ : در شرایط كمتر بودن قیمت پیشنهادی «نقدی» از شرایط پرداخت به صورت «نقد و اقساط»   (با نرخ سود مصوب بانک)در صورتیكه مبلغ پیشنهاد «نقد و اقساط» بیش از ۱۰٪ از مبلغ پیشنهاد «نقدی» به نسبت قیمت پایه ، باالتر باشد پیشنهاد « نقد و اقساط» به عنوان برنده خواهد بود.

تبصره ۳ : در شرایط مساوی بودن قیمت های پیشنهادی «نقد و اقساط» ، اولویت با درصد «حصه نقدی» بیشتر و مدت زمان پرداخت اقساط كمتر با سود بانكی مصوب می باشد.

کلیه امالك عرضه شده با هر یک از شرایط پرداخت ذیل به فروش مى رسد.

* لطفًا به اصالحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم  مزایده كه در روز چهارشنبه مورخ ٩٨/٠٩/١٣ در روزنامه جام جم منتشر می گردد و یا سایت بانك صادرات ایران به نشانی www.bsi.ir  تا پایان مهلت ارائه پیشنهادات قیمت، كه مالك عمل می باشد توجه فرمائید. 
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توضیحات

۷۲۳تدارکات۱۱۶۱۵
یا سوکند - بازار

تجاری ساختمانشش دانگ۱۱۸۵/۱۶۱
مسکونی

نقد و اقساط۱۲۶۴۵۳۳/۴۰۳/۳۶۵/۰۰۰۳۴۰/۳۳۶/۵۰۰

۲۲۰۱تدارکات۲۱۶۲۴
سنندج بازارآصف
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نقد و اقساط۷۶۰/۶۰۰/۰۰۰/ ۱۰۶۱۰۶۳۷/۶۰۶/۰۰۰/۰۰۰۳انبارساختمانشش دانگ۲ فرعی از ۴۱۲ اصلی

۴۲۱۸تدارکات۳۱۶۴۳
قروه خیابان تختی

۵۰۹۷ فرعی از ۷۰۷ فرعی 
از ۶۳ اصلی

تجاری ساختمانشش دانگ
مسکونی

نقد و اقساط۱۶۳/۵۹۳۱۶/۱۴۲۲/۵۳۳/۱۲۰/۰۰۰۲/۲۵۳/۳۱۲/۰۰۰

شهرک صنعتی شماره۲تدارکات۴۹۳۹۶
یوسف آباد دهگالن-شرکت 

(ساکارپالستیک)

سوله شش دانگ۳۸ فرعی از ۹۸ اصلی
زمین

مسکونی 
صنعتی

نقد و اقساط۸۸۲/۳۷۸۸۲/۳۷۲/۴۷۲/۹۸۱/۰۰۰۲۴۷/۲۹۸/۱۰۰

تقویت مجموعه الستیک بارز در 
کردستان، با هدف توسعه صادرات 

صدور ۲۱۰ هزار نسخه الکترونیکی 
در کردستان

فیلم ساز کردستانی داور بخش 
جشنواره  داستانی  کوتاه  فیلم 

3فیلم بی کالم مکزیک شد 4 2

2

کردستان

طرح توسعه باغات، فرصتی برای 
ایجاد اشتغال در کردستان 

2

ضرورت مشارکت بیشتر اهدا کنندگان خون 

در روزهای سرد سال
مدیرکل انتقال خون کردســتان با بیان اینکه سردی هوا موجب کاهش مراجعه شهروندان به مراکز اهدای خون 

می شــود از اهداکنندگان خون خواست حضور پررنگ تری در مراکز اهدای خون داشته باشند.
به گزارش  روابط عمومی انتقال خون کردســتان؛ محمد سعید کریمیان با اشاره به قرارگیری کردستان در اقلیم 
ســرد و کوهســتانی کشور، گفت: در ماه های سرد سال و در استان های سردســیر کاهش شمار اهداکنندگان خون 

مشهود است.
وی اضافه کرد: واحد توزیع خون و ســنجش مصرف بیمارســتانی انتقال خون کردستان دارای دست کم 7 روز 

ذخایر اســت و در تامین فرآورده های مورد نیاز بیماران با مشکل مواجه نیست...

تالش قرارگاه »پیشرفت 
و آبادانی« برای رفع 
محرومیت کردستان

2

2

خانواده سقزی با اهدای عضو، جان 4 نفر را نجات داد
2
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تقویت مجموعه الستیک 
بارز در کردســتان، با هدف 

توسعه صادرات 

اســتاندار کردستان با تاکید برتقویت مجموعه 
بارز در کردستان گفت: همجواری اقلیم کردستان 
و نیاز آنها به الســتیک، ضرورت توسعه کارخانه 

الستیک بارز در کردستان را دوچندان کرده است
بهمــن مرادنیا در بازدید از کارخانه الســتیک 
بارز و رونمایی از ۶ ســایز جدید این کارخانه، اظهار 
داشــت: اگر حضور در برخی مکان ها نگران کننده 
اســت، اما حضور در مکان های صنعتی و کارگری 
ما را خوشــحال خواهد کرد چرا که موج امیدواری 

در ما ایجاد می کند.
استاندار کردستان تصریح کرد: همجواری اقلیم 
کردســتان و نیاز آنها به الستیک، ضرورت توسعه 
کارخانه الســتیک بارز در کردستان را دوچندان 
کرده اســت و این در صورتی است که آنها آمادگی 

سرمایه گذاری این مجموعه را دارند.
به گفته مرادنیا، با وزیر صنعت، معدن و تجارت 
هم در خصوص صادرات اســتان مکاتباتی انجام 
شــده و پیگیــری می کنیم که مجموعــه بارز در 
کردستان را با هدف توسعه صادرات تقویت کنیم.

وی افزود: کردستان ظرفیت های خوبی دارد که 
می تواند به قطب تولید مخصوصا در کشــاورزی و 
صنعت تبدیل شود.استاندار کردستان خاطرنشان 
کرد: کارهای خوبی در زیرســاخت های اســتان 
انجام شده اســت که پروژه راه آهن به عنوان یک 
زیرســاخت مهم تا پایان سال آینده افتتاح خواهد 
شد.مرادنیا همچنین گفت: براساس برآورد وزارت 
راه و شهرســازی، ۸۰۰ میلیارد تومان برای اتمام 
راه آهن ســنندج همدان نیاز اســت که امسال 7۰ 
میلیارد تومان تخصیص یافته و ۳۲۰ میلیارد تومان 

دیگر مصوب شده است.

با ســخاوت خانواده سقزی با اهدای عضو بیمار مرگ مغزی به 4 انسان دیگر زندگی 
دوباره بخشیدند.

میالد امان الهی – خبرنگار جام جم کردستان:  با سخاوت خانواده عثمان 
معروفی که دچار مرگ مغزی شده بود به 4انسان دیگر جان تازه ای بخشیده شد.عثمان 
معروفی 5۳ سال پیش در روستای مرخز، از توابع شهرستان سقز متولد شده بود و در مسجد 

جامی این شــهر به مهمانان خانه خدا خدمت می کرد. وی که زندگی اش در را در مســیر 
حق پیش برده بود بعد از تحمل رنج بیماری روز شــنبه ۲ آذر 1۳9۸ دچار عارضه مغزی 
می شــود و پس از ۳ روز با مرگ مغزی دیار فانی را بدرود می گوید.خانواده این مرحوم با 
روحیه واالی خود و در راه خدا با اهدای اعضای بدن وی به چهار نفر دیگر زندگی دوباره 
بخشــیدند و پس از طی مراحل اهداء عضو، 5 آذر 1۳9۸ با عزیمت به روســتای مرخز در 

شهرستان سقز پیکر بی جان مرحوم عثمان معروفی را به خاک زادگاهش سپردند.روحیه 
بخشندگی یکی از زیباترین شاخصه های انسانیت است که این روزها در سقز شاهد نمود 
چند مورد از این قبیل رویداد ها بوده ایم؛ دیروز گذشــت از خون برادر و بخشش محکوم 
اعدامی و حاال هم بخشــش اعضای بدن عزیز از دســت رفته... باشد که انسان باشیم و 

انسان از دنیا برویم!

خانواده سقزی با اهدای عضو، جان 4 نفر را نجات داد

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

کردستان

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: با شیوع موج 
اول آنفلوآنزا در این اســتان، ۲9 بیمار مبتال به این بیماری شناســایی و در 

بیمارستان ها و مراکز درمانی بستری شده اند.
به گزارش ایرنا شــهرام شریفی افزود: در مجموع 117 بیمار با دارا بودن 
عالیم شــدید تنفسی به مراکز درمانی استان مراجعه کردند که پس از انجام 
نمونه گیری، در نهایت ۲9 نفر بیمار مبتال به آنفلوآنزا شناســایی و بســتری 

شدند.
وی اظهار داشت: از این تعداد بیمار شناسایی شده، هشت مورد در سنندج، 
15 مورد در بیجار و ۶ مورد نیز در شهرستان قروه بستری شدند ضمن اینکه 
تمــام این موارد گونه ای )A( یا همان ویروس اچ 1 ان 1 )H۱N۱( بوده و 

مربوط به قبل از ۲7 آبان امسال است.

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی کردستان یادآور شد: تمام 
اقدامــات الزم برای درمان این بیماران انجام شــده و تعــدادی از آنان از 
بیمارســتان ترخیص و تعدادی نیز هنوز تحت درمان هســتند البته یک نفر 
از ایــن افراد نیز که وضعیت وخیم تری داشــت در بخش مراقبت های ویژه 

بستری است.
وی بــا بیان اینکه تمام بیمارســتان های اســتان از آمادگی کامل برای 
پذیرش بیماران برخوردار هستند، اضافه کرد: در حال حاضر از لحاظ  تامین 
دارو برای این بیماران در اســتان مشکلی وجود نداشته و دارو به اندازه کافی 

در بیمارستان های استان موجود است.
شــریفی با اشــاره به اینکه افراد دارای بیماری های قلبی، آسم، دیابت، 
بیماری های مزمن وافراد ســالمند بیشتر در معرض ابتال به آنفلوآنزا هستند، 

گفت: ســردرد شــدید، افزایش ناگهانی دمای بدن، درد شــدید عضالنی، 
ضعف، کوفتگی و خســتگی طوالنی مدت، ســرفه دائمی خشک و شدید و 

اسهال و استفراغ بویژه در کودکان از عالیم این بیماری است.
وی از مردم خواســت در صورت داشــتن این عالیم در سریعترین زمان 
ممکــن به مراکز درمانی مراجعه کنند همچنین با شســت و شــوی مداوم 
دســت ها، پرهیز از دست دادن و روبوســی کردن و در مجموع رعایت سایر 
توصیه های بهداشــتی باعث قطع زنجیره انتقال عفونت های ویروســی به 

بدن خود شوند.

شناسایی ۲۹بیمار مبتال به آنفلوآنزا
در کردستان 

سازمان جهاد کشاورزی اســتان کردستان گفت: 
طرح توســعه باغات دیم استان با اولویت کشت انگور 
ســیاه در اراضی کشــاورزی و  ملی به طور جدی دنبال 

می شود.
خبرنگار جام جم کردســتان: خالد جعفری 
اظهار کرد: بحث توســعه باغات مثمر، اساســی ترین 
طرح برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در اســتان 

کردستان است و با اولویت  بیشتر این طرح  در مجموعه 
سازمان جهاد کشاورزی دنبال می شود.

جعفری با اشاره به سه طرح پیشران بخش کشاورزی 
اســتان تاکید کرد: با توجه به اهمیت توســعه باغات و 
تاثیری که در بحث اشتغال و افزایش درآمد بهره برداران 
بخش کشــاورزی دارد، یکی از سه طرح پیشران بخش 
کشــاورزی طرح توسعه باغات در سطح 5۰ هزار هکتار  

در کرستان است.
وی با تاکید بر اینکه در راســتای توســعه باغات و 
ایجاد باغات مثمر هیــچ محدودیتی در زمینه پرداخت 
تســهیالت نداریم تصریح کرد: طرح 5۰ هزار هکتاری 
توســعه باغات فرصتی بسیار مناسب برای ایجاد ارزش 

افزوده و اشتغال در استان کردستان است.
وی در خصوص عنوان ها و  گونه های قابل کشــت 
در این طرح افزود: این طرح با ۶ عنوان در استان اجرایی 

می شــود که در طرح اول توســعه باغات آبی با کشت 
گونه هایی مثل گردو، بادام، ســیب، گالبی و آلبالو و در 
طرح دوم توســعه باغات دیم با کشت گونه هایی مثل 

انگور و بادام دیم دنبال می شود.
جعفری در خصوص توسعه گیاهان دارویی در استان 
گفــت: در قالب همین طرح 5۰ هزار هکتاری توســعه 
باغات، چهار ســناریو با عنوان هــای؛ گیاهان دارویی 
یک ساله دیم با کشت محصوالتی مثل اسفرزه، مرزه، 
آویشن، گلرنگ، زوفا، رازیانه، کنجد، مریم گلی، زیره و 
گیاهان دارویی یک ساله آبی با کشت گونه هایی مثل : 
اسفرزه، مرزه، آویشن، گلرنگ، زوفا، رازیانه، کنجد، مریم 
گلی زیره، سیر، موسیر، سیاه دانه و گشنیز دنبال می شود.

وی ادامــه داد: طرح گیاهان دارویی چند ســاله دیم با 
الگوی کشت محصوالتی مثل، گل محمدی، زعفران، 
ســماق و نســترن و در طرح گیاهان دارویی چند ساله 

آبی، کشــت گونه هایی مثل، گل محمدی، زعفران، 
سماق، نسترن، سنجد، نعنا فلفلی، نعنا معمولی، آویشن، 
رزماری، اسطوخدوس، ترخون و بیدمشک مورد هدف 

است.  
وی خاطر نشــان کرد:  کشــاورزانی که متقاضی 
کشــت گونه هایی به جز موارد ذکر شده باشند، پس از 
بررسی های کارشناســی الزم و در صورت تایید مجوز 

الزم صادر خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان کردستان 
به ایجاد باغات الگویــی و معرفی نمونه های موفق به 
متقاضیان توســعه باغات اشــاره کرد و افزود: اصالح 
باغات قدیمی و کم بازده از دیگر برنامه های ســازمان 
جهاد کشاورزی استان است که امیدواریم کشاورزان در 
این راستا بیشترین همکاری را با کارشناسان مجموعه 

به عمل آورند.

طرح توسعه باغات، فرصتی برای ایجاد اشتغال در کردستان 

ضــرورت مشــارکت 
بیشتر اهدا کنندگان خون 

در روزهای سرد سال
مدیرکل انتقال خون کردستان با بیان اینکه 
ســردی هوا موجب کاهش مراجعه شهروندان 
به مراکز اهدای خون می شــود از اهداکنندگان 
خون خواســت حضور پررنگ تــری در مراکز 

اهدای خون داشته باشند.
به گــزارش  روابط عمومــی انتقال خون 
کردســتان؛ محمد ســعید کریمیان با اشاره به 
قرارگیری کردستان در اقلیم سرد و کوهستانی 
کشــور، گفت: در ماه های ســرد ســال و در 
استان های سردسیر کاهش شمار اهداکنندگان 

خون مشهود است.
وی اضافه کرد: واحد توزیع خون و سنجش 
مصرف بیمارســتانی انتقال خون کردســتان 
دارای دســت کم 7 روز ذخایر است و در تامین 
فرآورده های مورد نیاز بیماران با مشکل مواجه 
نیســت اما ضروری اســت با منابع بیشتری به 

پیشواز روزهای سردتر برود.
کریمیــان با اعالم اینکه در ماه های ســرد 
بیماران بیشــتری به مراکــز درمانی مراجعه 
می کننــد، ادامــه داد: پیش بینی می شــود در 
ماه های آخر سال بر تعداد حوادث رانندگی و نیاز 
به خون سالم بویژه گروه های منفی افزوده شود.

مدیرکل انتقال خون کردستان تصریح کرد: این 
در حالی است که نیاز به خون و فرآورده های آن 
در مراکز درمانی و اتاق های عمل و نیاز  مصرف 
کنندگان مســتمر مانند بیماران تاالســمی، 
هموفیلی و دیالیزی مانند دیگر روزهای ســال 

به قوت خود باقی است.
مدیرکل انتقال خون کردستان از شهروندان 
کردســتانی خواهش کرد که در روزهای سرد 
سال حضور چشمگیرتری در مراکز اهدای خون 
داشته باشند.وی در خصوص ساعات میزبانی از 
اهداکنندگان خون اظهار کرد: در سنندج مرکز 
انتقال خون خیابان پاسداران روزانه از ساعت ۸ 
الی 19 و در شهرســتان سقز مرکز اهدای خون 
خیابان ساحلی به صورت نیمه وقت آماده ارائه 

خدمات به اهداکنندگان نوعدوست است.

خبر

رئیــس ســازمان حمل ونقل بار و مســافر 
شــهرداری ســنندج گفت: رانندگان سرویس 
مــدارس در قالــب آژانــس، ون، اتوبــوس و 
مینی بوس جهت تخصیص ســهمیه سوخت 
تکمیلی می توانند از طریق درگاه شــهرداری و 
دفاتر پیشخوان دولت تا 1۰ آذر فرصت دارند تا 

در سامانه سپند ثبت نام کنند.
خبرنگار جام جم کردســتان: امیر 
جمشــیدنژاد در جمع خبرنگاران در ســنندج، 
اظهار کرد:  رانندگان فعال در حوزه ســرویس 
مدارس  تا 1۰ آذر باید در ســامانه ســپند ثبت 

نام کنند.
رئیــس ســازمان حمل ونقل بار و مســافر 
شهرداری ســنندج اظهار داشت: در پی اجرای 
طرح سهمیه بندی ســوخت و لزوم تخصیص 
مناســب به ناوگان فعــال در حوزه حمل و نقل 
عمومی شهری تمهیداتی اندیشیده شده است.

جمشیدنژاد گفت: براســاس پیگیری های 
صورت گرفته سهمیه مناسب برای خودروهای 
فعال در حوزه سرویس مدارس در قالب پرداخت 
مابه التفاوت قیمت سوخت تا سقف مشخص در 

دولت مصوب شده است.

وی عنوان کرد: برای تخصیص ســهمیه به 
این گروه از رانندگان مشمول باید با ثبت کامل 
مشخصات در سامانه ملی پایش ناوگان دانش 
www. آموزی »ســپند« به آدرس اینترنتی

irtusepand.ir نسبت به تکمیل فرآیند 
ثبت نام اقدام نمایند.رئیس سازمان حمل ونقل 
بار و مســافر شــهرداری ســنندج اعالم کرد: 
رانندگان مشــمول می تواننــد از طریق درگاه 
شــهرداری »سازمان حمل و نقل بار و مسافر« 
از طریق شــرکت های مجاز و تایید شده توسط 
شــهرداری در حوزه ســرویس مدارس و دفاتر 

پیشخوان دولت اقدام به ثبت نام کنند.
جمشیدنژاد افزود: شهرداری ها و سازمان ها 

باید تا تاریخ 1۰ آذر ســال جاری نسبت به ثبت 
نام، تکمیل و تایید اطالعات رانندگان به منظور 
جمع بندی و تکمیل فهرست رانندگان مجاز در 

این حوزه اقدام کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: برای ثبــت نام در 
سامانه ثبت اســتعالم های فردی راننده شامل 
تایید صالحیت و اســتعالم خودرویی نیز شامل 
معاینه فنی و مشــخصات خودرویی امری الزم 

و ضروری است.
وی همچنین تصریح کرد: میزان ســهمیه 
تعلق گرفته به ســرویس مدارس تا سقف 1۲۰ 
لیتر برای خودروهای تک ســوز و ۸۰ لیتر برای 

خودروهای دوگانه سوز است.
رئیــس ســازمان حمل ونقل بار و مســافر 
شــهرداری سنندج با توجه به محدودیت زمانی 
موجود و عدم امکان تمدید زمان اعالم شــده، 
از راننــدگان مجاز درخواســت نمود: رانندگان 
ســرویس مدارس ساماندهی شــده در قالب 
شــرکت، ون و آژانس های فعــال در این حوزه 
بــه واحد تاکســیرانی و راننــدگان اتوبوس و 
مینی بوس نیز به واحد اتوبوسرانی جهت انجام 

فرآیند ثبت نام مراجعه نمایند.

ثبت نام رانندگان سرویس مدارس
 در سامانه سپند

تالش قرارگاه »پیشــرفت و آبادانی« برای رفع 
محرومیت کردستان

قرارگاه »پیشرفت و آبادانی« و »بنیاد 
علــوی« با انجام پروژه هــای عمرانی و 
فرهنگی در کردستان غبار محرومیت را 

از چهره استان پاک می کند.
زهره نــادری مقدم- خبرنگار 
جام جم کردســتان: ســفر دو روزه 
خبرنگاران وعکاسان کردستان به اورامان 
تخت و بازدید از پروژه ها و طرح هایی که 
در روســتاهای تفلی، کماله، بلبر و ژیوار 
توسط قرارگاه »پیشــرفت و آبادانی« و 
»بنیاد علوی« در زمینه اشتغالزایی و رفاه 
روســتایی و کمک به مهاجرت معکوس 

اجرا شده، در نوع خود دستاوردی است.
از باغ های سنگی و پلکانی  باال می رویم 
در آن جا با زنی حدودا ۶۰ ســاله مهربان و 
مهمان نواز به نام هاجر آشــنا می شــوم 
»داده هاجر« صاحب باغ ســنگی است از 
سختی های زندگی ومشــکالتی که بر 
دوش دارد برایمان می گوید سال هاست 
شــوهرش فوت کرده و پس از درگذشت 
همسرش سرپرســت خانواده می شود و 
تنها درآمدشــان فروش محصوالت باغ 
اســت. حرف های داده هاجــر برای ثبت 
در گزارش و رســیدن به گوش مسئولین 

است. به سفر ادامه می دهیم.

* مغفــول مانــدن ظرفیت 
گردشگری ژیوار

  ژیــوار عالوه بر زیبایی و شــگفتی، 
مشــکالت و نیازمندی های بســیاری 
داشته است. نیازمندی هایی که با اجرای 
طرح هــای مختلف از ســوی قــرارگاه 
»پیشرفت و آبادانی« و »بنیاد علوی« در 
این روستا تامین شده و ما از دستاوردهای 
آن بازدیــد کردیــم. یکــی از مهم ترین 
اقدامات انجام شــده در این روستا ایجاد 
راه دسترســی به  باغات انار در این منطقه 
اســت که باعث رونق بیش تراشتغالزایی 

درمنطقه شده است.
رئیس شورای اسالمی روستای ژیوار 

می گوید: جاده رســانی و در کنار آن ایجاد 
منابع آب در بخش های صعب العبور این 
منطقه می تواند باعث افزایش بهره وری 
در فعالیت هــای کشــاورزی و دامداری 
شــود و خوشــبختانه قرارگاه پیشرفت و 
آبادی ســپاه هم روی این مســئله دست 

گذاشته اند .
»اقبال اداک« با بیان اینکه این روستا 
دارای ۲ هزار نفــر جمعیت با حدود ۳۰۰ 
خانوار اســت، می افزاید: اقدامات انجام 
شــده در این مدت باعث افزایش میل به 
مهاجرت معکوس در میان جوانان شــده 
کــه خود از بعد امنیــت و درآمد پایدار در 
منطقه هم دارای اهمیت بســیار زیادی 

است.   
آداک یکی از مشــکالت روســتای 
ژیوار را کمبود آب شــرب عنوان می کند 
و می گوید: در این زمینه درخواســت ما از 
مســئوالن دولتی این است که با سرعت 
مشکل کمبود آب را حل کنند. همچنین 
این روســتا  فاقد ســالن ورزشی است. 
این امکانــات اگر افزایــش یابد میل به 
ماندگاری در میان جوانان این منطقه هم 

افزایش خواهد یافت.

* اورامــان تخــت قدمتی به 
بلندای تاریخ  دارد

می توان از روســتای اورامانات تخت 
بــه عنوان یکــی از شــگفتی های های 

ایران زمین نام بــرد، مکانی خارق العاده 
کــه عمده زیبایی و محبوبیتش را مدیون 
ترکیــب طبیعی نا به جایــش، معماری 
خاص و طراحی منحصربه فرد بناهایش، 
چشمه های خروشان، آرامگاه پیر شالیار 

و آیین مذهبی خاصش می باشد.
فرمانده ســپاه ناحیه ســروآباد گفت: 
سروآباد به جهت محرومیت هایی که دارد 
جزء شهرســتانهای کم برخوردار و دارای 
زیرساختهای بســیارضعیف ومشکالت 

بسیاری است.
ســرهنگ جعفرغفاریان اضافه کرد: 
سپاه 1۳5 پروژه به ارزش ۳ میلیاردتومان 
طــرح محرومیت زدایی در شهرســتان 
ســروآباد اجرا کرده که شــامل 9۰ طرح 
بســیج ســازندگی و 45 طرح قــرارگاه 

پیشرفت و آبادانی است.
وی افزود: مجموع اعتبار هزینه شــده 
برای این طرح ها 75 میلیارد ریال شــامل 
۳5 میلیارد ریال برای طرح های بســیج 
ســازندگی و 4۰ میلیارد ریال طرح های 

پیشرفت و آبادانی است. 
وی اظهارداشــت: احداث پل، تعمیر 
و مرمــت مــدارس، احــداث و تعمیر و 
مرمت مســاجد، احداث جاده بین مزارع، 
غســالخانه و ایجاد فاصالب روستایی از 

جمله این طرح هاست. 
ســرهنگ غفاریان اضافه کرد: سپاه 
با مشــارکت کمیته امداد امام خمینی)ع( 

4۳ واحد مســکن مددجویی با ۲۰ میلیارد 
ریال را آغاز کرد که ۶۰ درصد این واحدها 
در مرحلــه نــازک کاری و بقیه در مرحله 

دیوارچینی قرار دارد.
فرمانده سپاه سروآباد با اشاره به اینکه 
 پنج میلیارد ریال اعتبار برای اشــتغالزایی 
هزینه شده است گفت: در بسیج سازندگی 
بــرای 1۲۰ جوان نوعروس شهرســتان 

سروآباد جهیزیه تهیه شده است.

در  معکــوس  مهاجــرت   *
روستاهای اورامان

سرپرســت فرمانداری سروآباد گفت: 
اقدامــات وافزایــش خدمات شایســته 
نظام موجب شــده اســت که روستاییان 
شهرستان ســروآباد امید بیشتری برای 

ماندن درروستاها داشته باشند.
میرزایی ادامه داد: دونقطه شهرستان 
سروآباد و اورامان باعث شده  که هرساله 
نزدیک به ۸۰۰ هزارنفرجمعیت  گردشگر 
به  این شهرستان درمناسبتهای پیرشالیار 

وکومسای شرکت کنند.
میرزایی با بیان اینکه تعداد اشــتراک 
گاز از سال 9۲ از پنج هزار و ۳99 اشتراک 
به 15 هزار و ۸۲5 اشتراک افزایش یافته 
اســت افزود: در حال حاضر نعمت گاز به 
۶4 روستای شهرستان سروآباد رسیده و 

تنها 9 روستا فاقد گاز است.
وی با اشــاره به فعالیت دولت در حوزه 
راهسازی گفت: از سال 91 تاکنون بیش 
از ۶۰ کیلومتر راه بــا هزینه 7۶۰ میلیارد 
ریال بهسازی و ســاخته شده است.وی 
اضافه کرد: فعال کردن بخش تخصصی 
و بخش دیالیز بیمارستان شهید چمران، 
احداث مرکز بهداشتی درمانی پایگالن، 
راه انــدازی و فعال کــردن پایگاه های 
اورژانس اورامان و حســین آباد برخی از 
فعالیت های صــورت گرفته دولت تدبیر 
و امیــد در حــوزه بهداشــت و درمان در 

شهرستان سروآباد است. 

دستگیری ۱۸ سارق در سنندج
رئیس پلیس آگاهی کردســتان از دستگیری 
1۸ ســارق منزل، جیب بر، طالجات کودکان و 
خودرو و کشــف ۶۰ فقره سرقت در رابطه با این 
دســتگیری ها طی چند عملیات پلیسی در شهر 

سنندج خبر داد.
زهره نادری مقدم-خبرنگار جام جم 
کردستان: سرهنگ عبداهلل فاتحی در نشست 
خبری با خبرنگاران اســتان کردســتان، اظهار 
داشت: طرح مقابله با سارقان در شهر سنندج طی 
هفته جاری اجرا شد که با توجه به اینکه منجر به 
کشف چندین فقره سرقت مهم و دستگیری تعداد 
قابل توجهی ســارق شد، این طرح طی روزهای 

آینده در تمامی شهرهای استان اجرا می شود.
وی در خصوص کشف سرقت ها و دستگیری 

ســارقان افزود: طــی یک عملیــات پیچیده و 
کارشناسی توســط نیروهای پلیس آگاهی پنج 
دستگاه خودروی ســرقتی کشف شد که در این 
رابطــه پنج نفر که خودروهــا در اختیار آنها بوده، 
دستگیر شده اند و کار شناسایی سارقان نیز انجام 

شده و بزودی سارقان نیز دستگیر می شوند.
رئیس پلیــس آگاهی کردســتان ادامه داد: 

همچنین در پی شــکایت همشهریان نسبت به 
جیــب بری از آنان کار اطالعاتی در دســتور کار 
پلیــس آگاهی قرار گرفت که در این رابطه موفق 

به شناسایی سه سارق سابقه دار شدیم.
ســرهنگ فاتحی یادآور شــد: ســارقان در 
اعترافات خود به انجام 41 فقره ســرقت و جیب 
بــری اعتراف کردند و ۳۰۰ میلیون ریال پول نقد 
نیز از آنان کشــف شــد که پس از تکمیل پرونده 
بــه مالباختگان تحویل داده شــد.وی بیان کرد: 
همچنین شــماره تماس 1۳۰ به عنوان اورژانس 
پلیس آگاهی به صورت ۲4 ساعته این آمادگی را 
دارد که پیشــنهادات، انتقادات یا هر خبری که در 
رابطه با مسائل مجرمانه در استان به وقوع پیوسته 

و یا در حال به وقوع پیوستن است دریافت کند.



 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردســتان گفت: از ابتدای ســال جاری تا 
کنون تســهیالت راه اندازی مشاغل خانگی به هزار و ۲۸5 نفر پرداخت که همین 

تعداد شغل در کردستان ایجاد شد.
بــه گزارش مهر برهان صلواتی بر ایجاد اشــتغال بــه عنوان مهمترین هدف و 
خروجی تســهیالت مشــاغل خانگی تاکید کرد و اظهار داشت: اتصال متقاضیان 

مشاغل خانگی به بازار کار همواره دغدغه دولت در این طرح اشتغالزایی بوده است.
وی بــه تفاهم نامــه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشــگاهی در 
خصوص ایجاد دو هزار و ۶۰۰ فرصت شــغلی از طریق تسهیالت مشاغل خانگی 
در کردســتان اشــاره کرد و افزود: پس از اطالع رسانی در این خصوص پنج هزار و 
4۲1 نفر ثبت  نام کردند که از این تعداد چهار هزار و 59۶ نفر ارزیابی و ســه هزار و 

15۰ نفر - ساعت آموزش برگزار شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردســتان یادآور شــد: با اجرای این طرح 
هزار و ۲۸5 نفر در نهایت وارد بازار کار شــدند و از ۲۰9 پشــتیبان ثبت نام شــده، 
۸۰ پشــتیبان فعال شناســایی و برای ادامه روند جذب تســهیالت و اشتغالزایی 

ساماندهی شدند.

۱۲۸۵3 کردستانی تسهیالت راه اندازی مشاغل خانگی دریافت کردند ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

 مدیر عامل شــرکت گاز اســتان کردســتان گفت: با اجراي قانون 
مدیریت مصــرف در حامل هاي انرژي بخصوص افزایش قیمت بنزین، 
مصرف جایگاه CNG اســتان از مرز مصرف نیــم میلیون مترمکعب 

در روز فراتر رفت.
غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم کردستان: مهندس احمد 
فعله گری گفت: تاکنون به طور میانگین روزانه 44۰ هزار مترمکعب گاز 
طبیعی فشــرده )ســی ان جی( در جایگاه های عرضه سی ان جی استان  
توزیع می شــد که این رقم با اعالم طرح سهمیه بندی بنزین و همزمان با 
اجرای این طرح به طور میانگین روزانه به 51۰ هزار مترمکعب رســیده 

است.
فعله گری با اشــاره به اینکه خودروهای دوگانه ســوز اکنون امکان 
اســتفاده از سهمیه بنزین خود را هم دارند، افزود: پیش بینی ما این است 

که با اتمام ســهمیه بنزین ماهانه، مقدار مصرف سی ان جی در استان ، از 
مرز۶۰۰ هزار مترمکعب در روز فراتر رود.

فعله گري ضمن تاکید بر آمادگی شــرکت گاز استان کردستان براي 
ارائه خدمات مســتمر  به جایگاه هاي ســی ان جی در سراسر استان  بیان 
داشــت : خوشــبختانه با افزایش تعداد جایگاه های عرضه سی ان جی در 
ســطح اســتان  هم اکنون ظرفیت مناسبی به لحاظ عرضه سی ان جی به 
خودروها در اســتان  وجود دارد و این شــرکت به 5۲ جایگاه سي ان جي 

خدمات ارائه مي دهد.
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان کردســتان در زمینــه آمار مصرف 
جایگاه هاي ســي ان جــي بعد از اجراي طرح مدیریــت مصرف بنزین 
چنین گفت : در روز بیســت و سوم آبان سال جاري مصرف جایگاه هاي 
ســي ان جي استان  نمایشگر عدد 4۳5 هزار و ۲۰ متر مکعب بوده که در 

بیست و چهارم این عددبه 47۲ هزار و 4۰4 متر مکعب افزایش یافته که  
شاهد 9 درصدي افزایش مصرف هستیم.

وي ادامــه داد : این افزایش مصرف در روزهاي بعد از اجراي طرح نیز 
مشــاهده مي گردد و در روز ســي ام آبان، جمع کل مصارف جایگاه هاي 
ســي ان جي اســتان 5۳7 هزار و ۲۶۲ متر مکعب بوده که افزایش ۲4 
درصد را نســبت به روز بیست و سوم شاهد هستیم و در روز دوم آذر عدد 
مصرف 517 هزار و  47۸ متر مکعب خبر از افزایش 19 درصدي مي دهد.

افزایش مصرف CNG  در استان کردستان 

معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشاورزی کردستان گفت: پیش  بینی می شود 7۲ 
هزار تن چغندر قند در استان کردستان تولید شود.

خبرنگار جام جم کردستان: فرید سپری 
اظهار داشــت: ساالنه ســطحی بالغ بر یک هزار 
و 5۰۰ هکتار از اراضی آبی اســتان کردســتان به 
کشــت چغندر قند اختصاص می یابد که قریب به 
95 درصد آن در شهرســتان سقز و بصورت بهاره 

کشت می شود.

وی افزود: بیشترین سطح زیر کشت چغندر قند 
در ســال زراعی 9۸-97 مربوط به شهرستان سقز 
با 9۸۸ هکتار است که میانگین عملکرد آن در این 

شهرستان 7۰ تن در هکتار است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشاورزی کردستان ادامه داد: پیش بینی می شود 
7۲ هزار تن چغندرقند در اســتان کردستان تولید 
شود که تا کنون سطحی برابر ۶71 هکتار برداشت 
و از  آن ۳۶ هــزار تن چغندر بــا عیار 17.5 که رقم 

باالیی می باشد تولید شده است.
ســپری با بیــان اینکه در حــال حاضر ۲۰۰ 
بهره بردار از این محصول اســتراتژیک در استان 
مشــغول فعالیت هستند، یادآور شــد: به منظور 
صرفه جویــی در مصــرف آب و افزایش راندمان 
آب آبیاری در اســتان کردستان برای اولین بار در 
ســطحی معادل 45 هکتار چغندر قند به صورت 

نشایی کشت شد.

وی بیان کرد: در راستای کشت نشایی چغندر 
قند پنج میلیون نشــا ریشــه لخت چغندر قند در 
هشت خزانه شهرستان های سقز و قروه در داخل 
اســتان تهیه و در اختیار ۲۰ کشاورز بهره بردار قرار 
گرفت که از این سطح معادل سه هزار و 15۰ تن با 

میانگین 7۰ تن در هکتار چغندر تولید شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشــاورزی کردســتان گفت: چغنــدر قند یکی 
از محصــوالت زراعی اســت که با طــول دوره 
رشــدی حدود 1۸۰ تا ۲۰۰ روز از زمان کاشت بذر 
تا برداشــت محصول، به میزان قابل توجهی آب 
بــرای آبیاری نیــاز دارد از طرفی همزمانی نیاز به 
آبیاری در اوایل دوره رشد چغندر قند با اواخر دوره 
رشد بعضی از غالت همانند گندم و جو در بسیاری 
از مناطق چغندر کاری کشــور اجتناب ناپذیر بوده 
و تنها راهکار برای رفع این معضل کشــت نشایی 

چغندر قند است.

نگذاریم چراغ مطبوعات 
خاموش شود

مدتــی اســت که 
به  کشــور  اقتصــاد 
ســوی آرامی می رود 
و قیمت هــا و نــرخ 
ثبات  بــه  خدمــات 
رســیده و ایــن مهم 
تاثیر بسزایی در حوزه 
رسانه داشته است اما 
این وضع در خور شان 

مطبوعات کشور نیست.
به گــزارش خبرگزاری برنا در کردســتان 
پرداختن به مشــکالت مطبوعــات و فعاالن 
رســانه ای یکی از موضوعاتی اســت که بارها 
در رســانه های جمعی و محافل مختلف به آن 
پرداخته شــده و هنوز درمانی مناسب برای آن 
پیچیده نشده است و شــاهد سکوت در مقابل 

مرگ مطبوعات هستیم.
عصر حاضر را »عصر ارتباطات« نامیده اند، 
عصری که به دلیل وجود کاربرد وسایل ارتباط 
جمعی شــکل نوینی یافتــه و تحوالت جامعه 
بشری را تحت الشعاع قرار داده است. رسانه ها 
به عنوان بخشــی از ساختار نوین جامعه و یکی 
از دســتگاه های فراگیر و گسترده در دسترس 
همگانــی، در تمامــی جوامع نقــش مهمی را 
در زمینه های سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی و غیره ایفا می کنند.
مطالبی که عنوان شــد به نقش رســانه در 
توســعه یک جامعه اشاره دارد. رسانه ها رسالت 
آگاهی دهی و روشــنگری جامعــه را بر عهده 
دارنــد و ســعی دارند بــا نظارت بــر عملکرد 
دستگاه های دولتی نقش نظارتی هم ایفا کنند 
اما امروز حال و روز رسانه ها و بویژه مطبوعات 
در کشــور مناسب نیست، کاهش تیراژ، تعطیل 
هفتــه نامه های محلی، رکود در صنعت چاپ و 
نشر، کمبود و گرانی کاغذ و افزایش هزینه های  
فیلم و زینک، تعدیل نیرو های انسانی در برخی 
از رسانه ها و بویژه مطبوعات،  افزایش بیکاری 
افراد تحصیل کرده و با تجربه در حوزه رســانه 
از مشــکالتی اســت که در این حــوزه وجود 
دارد که بخشــی از مشــکالت به تحریم های 
ظالمانه کشــورهای  به ظاهر ابر قدرت بر ضد 
کشــورمان است و بخشی دیگر نشات گرفته از 

سوء مدیریت می باشد.  
از جمله مشــکالت این حوزه می توان گفت 
که خبرنگاری و روزنامه نگاری هنوز در کشور 
هویت ندارد در چند دهه گذشــته سعی شد که 
با تصویب الیحه ســازمان نظام جامع رســانه 
در کشــور، حوزه رسانه را سامان دهی کنند اما 
تاکنون این امر محقق نشده است  و امروز شاهد 
آن هســتیم که خبرنــگاران و روزنامه نگاران 
از حقوق اولیه نیز برخوردار نیســتند بســیاری 
از خبرنــگاران به صورت حــق التحریری در 
رسانه ها فعالیت می کنند که در بسیاری موارد، 
حقوق آنها کمتر از 7۰۰ هزار تومان می باشــد 
و از دیگــر حقوق و مزایــا از جمله بیمه، اضافه 

کاری و غیره محروم هستند،   
در شــرایط فعلــی که وضــع اقتصادی در 
کشــور مناســب نیســت وضعیت خبرنگاران 
کــه از کمترین حقــوق و مزایــا برخوردارند 
ضروری است که مسئوالن در خصوص بیمه، 
امنیت شغلی و مســکن برنامه های راهبردی 
و کاربــردی را ارائه دهند زیــرا در حال حاضر 
خبرنــگاران توان پرداخت حــق بیمه را ندارند 
و شــرایط صندوق اعتباری هنرمندان مناسب 

نیست.

ســاخت تصفیه خانــه 
روستای ُقلیان ۷۰ درصد  

پیشرفت دارد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
کردســتان گفت: برای رفع مشــکل کم آبی 
روســتای ُقلیان در حال ســاخت تصفیه خانه 
هســتیم که این طرح اکنــون حدود 7۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
بــه گزارش ایرنا صدیــق محمدزاده اظهار 
کرد: مدتی اســت بــه دلیــل مهاجرپذیری، 
ساخت و ســازهای غیرمجاز، افزایش جمعیت 
و عدم جوابگو بودن تاسیسات آب فعلی، مردم 
روستای قلیان با مشکل کم آبی مواجه هستند.

وی با اشــاره به اینکه طــرح احداث تصفیه 
خانه آب ُقلیان از ســال 97 آغاز شــده اســت، 
افــزود: برای اجرای این طــرح نزدیک به ۶۰ 
میلیــارد ریال اعتبار از جملــه برای ایجاد خط 
انتقال ایســتگاه پمپاژ توسعه و بازسازی شبکه 
آب شــرب، برق رســانی و احداث تصفیه خانه 

اختصاص یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
کردســتان بر تالش برای رفع مشکل آب این 
روســتا تاکید کــرد و یادآور شــد: تا کنون ۲5 
میلیارد ریال برای احداث خط انتقال ایســتگاه 
پمپاژ، یک مورد برق رســانی و تهیه تجهیزات 

ایستگاه پمپاژ هزینه شده است.

بســیج؛ بهترین پشتوانه 
علمــی، فرهنگــی و دفاعی 

آینده کشور

 فرمانده ســپاه بیت المقدس کردســتان گفت: 
انقالب فرهنگی ما به پشــتوانه حضور بســیج در 
حال حرکت و جریان ســازی است و خود بسیج هم 

ثمره انقالب اســت که امروز به ثمر نشسته است.
خبرنگار جام جم کردســتان: ســردار 
ســیدصادق حسینی به مناسبت ســالروز تشکیل 
بسیج دانشجویی در میان دانشجویان دانشگاه های 
استان کردستان، اظهار داشت: جوان با نشاط، پویا 
و با انگیزه اســت که بسیج هدف و افق برای جوان 
و راه او را تعیین می کند. ســوء استفاده از نارضایتی 
مردم برای رســیدن به هدف خود توطئه ای برای 

از بین بردن امنیت است.
وی افــزود: بســیجیان در آینده مدیران الیقی 
بــرای خدمت به انقالب خواهند شــد و در مکتب 
حســینی برای پیشرفت و توســعه و آبادانی همت 
خواهنــد کرد و با بهره گیری از آرمان های انقالب 
و سرلوحه قرار دادن بیانات کاریزمای انقالبی خود 

ارمغان های بسیاری برای کشور به بار می آورند.
فرمانده ســپاه بیت المقدس کردســتان ادامه 
داد: بســیجیان بزرگمردانی هستند که در کالس 
درس خود پای دانشــگاه ها و حوزه ها در راســتای 
تحقــق اهداف نظام و انقالب هســتند و بال های 

علم، اعتقاد و نشاط و پویایی هستند.
ســردار حسینی یادآور شــد: در روزهای اخیر، 
کشور و استان کردستان شــاهد برخی ناآرامی ها 
بود که با هوشــیاری مردم ترمیم شــد و عامالن 
بیگانه ای که در شــکل گیری آن دست داشتند را 

خوشبختانه بار دیگر ناامید کرد.
وی با بیان اینکه جوان با نشــاط، پویا و با انگیزه 
اســت که بســیج هدف و افق برای جــوان و راه 
او تعییــن می کند، بیان کــرد: تحصیل، تالش و 
کوشش بســیجیان در ارتقای قدرت مدیریت آنها 
موثر اســت و می تواند روشنگری و بینشی واال به 
آنها ببخشــد که بتوانند پل ارتباطی بین مدیران و 

الیه های جامعه باشند.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: دو 
بال علم و تقوا که هر بسیجی باید آن را داشته باشد 
می تواند به پشــتوانه قدرت الهی و پیروی از بیانات 
انقالبــی امام و رهبر انقــالب در نهایت به ترویج 
آرمان هــای انقالب و صدور آن به دیگر ملت های 

اسالمی موثر باشد.

افزایش ۱۰ درصدی حجم 
آب سدهای کردستان

طبق اعالم شــرکت آب منطقه ای کردستان، 
در ســال آبی جاری میزان حجم آب )ُپرشــدگی( 
ســدهای این استان نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته 1۰ درصد افزایش یافته است.
معــاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقــه ای کردســتان اظهار داشــت: اکنون 75 
درصد حجم سد قشالق، 55 درصد سد سنگ سیاه، 
91 درصد ســد گاران، 9۲، 1 درصد سد سورال، 7۸ 
درصد ســد زریوار، ۶۰ درصد ســد آزاد، 55 درصد 
ســد بانه، 45 درصد چراغ ویس و 5۳ درصد ســد 

زیویه ُپر است.
عرفــان مومن پور اضافه کــرد: در حال حاضر 
حجم آب ذخیره شــده پشت سدهای استان بدون 
احتساب سد گاوشان، تلوار زنجان و شهید کاظمی 

بوکان، بیش از 551 میلیون مترمکعب است.
وی حجم آب کنونی ســد قشــالق را 1۶1، 7 
میلیــون مترمکعــب، ســنگ ســیاه 1۸ میلیون 
مترمکعــب، بانه ۲، ۳، چراغ ویــس ۳۸، 4، گاران 
77 میلیون مترمکعــب، زریوار 5۰، 9، زیویه ۸، ۶، 
ســورال 1۰، 5،  ســیازاخ 4، ۳ و سد آزاد را 179، 4 

میلیون مترمکعب اعالم کرد.
معــاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای کردســتان یادآور شــد: در سال زراعی 
جاری 4۶ میلیمتر بارندگی در اســتان ثبت شــده 
که نســبت به 47 میلیمتر بارش مدت مشابه سال 
گذشته 4، ۰ درصد کاهش یافته است و در مقایسه 

با دراز مدت 1۰۰ درصد افزایش دارد.

یادداشت خبر

پیش بینی تولید72 هزار تن چغندر قند 
در کردستان 

 اسرا جوانمردی بانوی قایقران کردستانی به اردوی تیم ملی روئینگ 
دختران رده سنی جوانان کشور به میزبانی دریاچه آزادی تهران دعوت شد.

خبرنگار جام جم کردستان: مرحله جدید اردوی تیم های ملی 
روئینگ بانوان در رده ســنی بزرگساالن و جوانان از پنجم آذر به میزبانی 
دریاچه آزادی آغاز شده است.ملی پوشان روئینگ بانوان ایران خود را برای 
حضور در رقابت های قایقرانی انتخابی المپیک و قهرمانی جوانان آسیا آماده 
خواهند کرد و برهمین اساس تیم ملی بانوان ایران در رده سنی بزرگساالن و 
جوانان زیر نظر کادرفنی تمریناتشان را ادامه می دهند.اردوی تیم ملی بانوان 
در رده جوانان نیز با حضور پنج ورزشکار در دریاچه آزادی تهران آغاز شده و 

ملی پوشان تا ۲۳ آذر به تمرینات خود ادامه می دهند.
جوانمردی به نمایندگی از اســتان کردستان همراه با فاطمه مجلل از 
آذربایجان غربی، فروغ آقاباالزاده و ســما حشمدار از تهران و کیمیا زارعی 

از همدان نفرات حاضر در اردوی تیم ملی بانوان رده سنی جوانان هستند.
گفتنی است سولماز عباسی به عنوان مربی و هما خاتمی نیز در سمت 
کمک مربی همراه تیم ملی بانوان حضور دارند و مرتضی قاطع سرپرستی 

اردوهای تیم ملی را برعهده دارد.

دعوت از بانوی 
کردستانی به اردوی تیم 

ملی روئینگ جوانان کشور 

فردین کمانگر/ رئیس 
کمیته حقوقی خانه  

مطبوعات و رسانه های 
ایران

ترک تحصیل ۹۴ دانش آموز قروه ای
تــرک تحصیل 94 دانش آموز قروه ای در عرض دو ماه تحصیلی اخیر در 
کنار کمبود مشاور و نفوذ آسیبهای اجتماعی در مدارس از جمله مواردی بودند 

که در شورای آموزش و پرورش قروه مطرح شد.
به گزارش مهر نشست شورای آموزش و پرورش قروه در حالی برگزار شد 
که خبرها حاکی از ترک تحصیل 94 دانش آموز در دو ماه گذشته داشت. این 
تعداد دانش آموز تارک تحصیل که روز به روز بر تعداد آنان هم افزوده می شود 
همچنان در گیر و دار برنامه های کلیشه ای آموزش و پرورش و کمبود منابع 

از نیروی انسانی گرفته تا امکانات زیرساختی الزم مانده است. 
در این نشســت کارشــناس امور بانوان آموزش و پرورش قروه یک خبر 
تأسف بار و تأمل برانگیز را داد. خبری مبنی بر ترک تحصیل 94 دانش آموز 

قروه ای در دو ماه گذشته در سال تحصیلی جاری. 
به گفته »گالله طاهری« این دانش آموزان بیشــتر در مقاطع متوسطه 
اول و دوم بوده که شامل 59 دانش آموز دختر و ۳5 دانش آموز پسر در سنین 

1۳ تا 17 سال هستند. 

وی علت اصلی ترک تحصیل این دانش آموزان را مربوط به فقر اقتصادی، 
اعتیاد والدین، بی انگیزگی، طالق والدین، افســردگی، فقر فرهنگی، ازدواج 

زودهنگام و ... دانست. 

* نیاز به نیروی مشاور

همچنین در ادامه کارشــناس مشــاوره آموزش و پرورش قروه به بحث 
آســیب های اجتماعی در مدارس اشاره کرد. »مهدی رمضانی« آسیب های 
شناسایی شــده در مقطع ابتدایی را مربوط به پرخاشــگری دانش آموزان، 
نبود ارتباط بین فردی، سبک های تربیتی اشتباه، استفاده نادرست از فضای 

مجازی و طالق والدین دانست. 
اما آسیب های مرتبط به مقاطع متوسطه اول و دوم از نظر این کارشناس 
مشاوره باز می گردد به ارتباط با جنس مخالف، نبود هویت یابی، نبود استقالل 

شخصیت، نداشتن آگاهی با سن بلوغ و ضعف در مدیریت هیجانات.
وی گفت: امروزه زمان پاک کردن صورت مســئله گذشته از تالش برای 
آمــوزش مهارت های خود مراقبتی، مهارت های زندگی، ارتباط بین فردی، 
شیوه های فرزند پروری در کنار کنترل خشم و هویت یابی و آموزش استفاده 
درست از فضای مجازی است. »رمضانی« کمبود نیروی مشاور، کمبود منابع 
مالی برای آموزش های خودمراقبتی و ارجاع ندادن اولیا به هسته مشاور را از 

جمله مشکالت مرتبط در حوزه مشاوره آموزش و پرورش دانست. 

صدور ۲۱۰ هزار نسخه الکترونیکی در کردستان

مدیرکل بیمه ســالمت استان کردســتان گفت: 
خدمات الکترونیک حوزه بیمه ســالمت در ۲۰۰ مکان 
در کردســتان ارائه می شود که از ابتدای امسال تاکنون 
۲1۰ هزار نسخه الکترونیکی در استان صادر شده است.

خبرنگارجام جم کردســتان: انور اسماعیلی  
اظهارداشت: توســعه نظام بیمه سالمت کشور یکی از 

مهم ترین فرامین مورد تاکید در سیاست های کلی مقام 
معظم رهبری و مندرج در قانون برنامه پنجم توســعه و 
یکی از اهداف اصلی سازمان بیمه سالمت ایران است .

وی افزود: با تشکیل ســازمان بیمه سالمت ایران، 
یکی از بزرگترین اصالحات نظام رفاه اجتماعی کشور به 
عهده آن نهاده شــده و زمینه تحقق اهداف بلندی چون 
عدالت محوری، ارتقاء ســطح کیفیت در ارائه خدمات 
ســالمت، کاهش پرداخت از جیب بیمه شــدگان، رفع 
همپوشــانی بیمه ای و گسترش برنامه پزشک خانواده 

و نظام ارجاع در سراسر کشور فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه هفته بیمه سالمت از سوم لغایت 

نهم آبان شــروع می شود، اهداف تشکیل سازمان بیمه 
ســالمت ایران را، توســعه کمی و کیفی خدمات بیمه 
سالمت برشــمرد وافزود: دستیابی به پوشش فراگیر و 
پوشــش عادالنه خدمات سالمت، کاهش سهم مردم 
یا پرداخت از جیب، رفع همپوشــانی بیمه ای و بســط و 
گســترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را ازجمله 

این اهداف  عنوان کرد.
مدیرکل بیمه ســالمت استان کردستان تاکید کرد: 
ســازمان بیمه سالمت مکلف اســت برای کسانی که 
توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند، وسع ســنجی کند و 
همه اقشــار جامعه تا پایان سال جاری از خدمات بیمه 

درمانی بهره مند شوند.
اســماعیلی اهداف کالن ســازمان بیمه سالمت را 
خرید راهبردی خدمات سالمت، استقرار راهنمایی های 
بالینی، اســتقرار کامل ســازمان الکترونیک و پوشش 

اجباری بیمه سالمت نام برد.
وی افزود: در اســتان کردستان ۲۰۰ محل استقرار 
کامل ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه بیمه ســالمت 

فعالیت می کنند.
اسماعیلی اذعان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲1۰ 
هزار نسخه الکترونیکی در استان کردستان صادر شده 

که از این لحاظ استان برتر کشور است.

بانک های کردستان ۱۲۳ هزار میلیارد ریال منابع مالی دارند

رئیس شورای هماهنگی بانک های کردستان گفت:  
امســال منابع بانک های این استان در مجموع 1۲۳ هزار 
میلیارد ریال اســت که نســبت به مدت مشابه 19 درصد 

افزایش یافته است.
علی اشــرف یوسفی قیاســی در نشســت شورای 
هماهنگی مدیران اســتانی واحدهای تابعه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در کردســتان که با حضور معاون وزیر 
اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: میزان مصارف بانک های 
اســتان هم 1۰۰ هزار میلیارد اســت که ۸۰ درصد منابع 

بانک ها محسوب می شود.
وی با بیان اینکه میزان رشد مصارف از ابتدای امسال 
تا پایان مهر گذشــته، 14 درصد بوده اســت، افزود: رشد 
مطالبــات بانک ها پنج هــزار و 7۰۰ میلیارد ریال بود که 

امسال در مقایسه با ســال گذشته ۶.۳ درصد رشد داشته 
است.یوســفی قیاســی اضافه کرد: تعداد دستگاه های 
خودپرداز بانک تا پیش از اغتشاشــات اخیر در کل استان 
۸۰۲ دســتگاه بود که تعدادی از آنهادر اغتشاشات آسیب 

دید و فعال از دایره خدمات رسانی خارج شده اند.
رئیس شــورای هماهنگی بانک های کردســتان با 
اشــاره به اینکــه بدبین کردن مردم بــه بانک ها موجب 
آســیب پذیری باالی آنها در آشوب های اخیر شد، گفت: 
ســقف پرداخت بیمه برای مباحث مرتبط با آشــوب سه 
میلیارد ریال اســت در حالیکه ساختمان یک شعبه با ۳۰ 

میلیارد ریال هم بازســازی نمی شود.وی با بیان اینکه از 
۳۰ بانک اســتان 14 بانک به شــورای هماهنگی آمار و 
اطالعات می دهند، یادآور شد: در استان ۲۸۲ شعبه بانک، 
۳5 باجــه بانکی و ۲ هــزار و ۶۸۳ کارمند در 14 بانکی که 
اطالعات آنها احصا می شود، فعالیت دارند.یوسفی قیاسی 
در خصــوص عملکرد بانک ها در قبال واحدهای تولیدی 
تاکید کرد: بســیاری از واحدهای تولیدی شفافیت مالی 
ندارند و صورت های مالی درســتی ارائه  نمی دهند که این 
موضوع در زمان دریافت تســهیالت بــه ضرر آنها تمام 

می شود و نمی توانند تسهیالت بیشتری دریافت کنند.
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ای آفتاب آینه دار جمال تو
مشک سیاه مجمره گردان خال تو

صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود
حافظکاین گوشه نیست در خور خیل خیال تو

خبر

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان گفت: 
توســعه فرهنگ کتابخوانی در میان قشــر جوان و 

نوجوان می تواند عامل بازدارنده ای برای گســترش 
آسیب های اجتماعی در جامعه باشد.

غریبــه رحیمــی- خبرنــگار جام جم 
کردســتان: محمد عبدالملکی  اظهار داشت: اگر 
امروز انرژی، هزینه و سرمایه خود را برای گسترش 
فرهنگ کتــاب و کتابخوانی به کار نگیریم در آینده 
بایــد تمام ایــن کارها را برای گســترش زندان ها، 
کانون هــای اصــالح و تربیت و ریشــه کن کردن 

اعتیاد و آسیب های اجتماعی به کار گیریم.
وی افــزود: نهادینــه کردن فرهنــگ کتاب و 
کتابخوانی در جامعه نیازمند همت جمعی مسئوالن 
و عموم مردم اســت که بــا این کار بخش عظیمی از 

اهداف این نهاد محقق می شود.
مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی کردســتان 
ادامــه داد: باید تمام تالش خود را بــه کار گیریم تا 
گسترش زیرســاخت ها و تسهیل گری در امر کتاب 
و کتابخوانی محقق شــود و در این راه توســعه و راه 
اندازی کتابخانه در مناطق محروم بویژه روســتاها 

بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
عبدالملکــی در بخش دیگری از ســخنان خود 
به حمایت شــهرداری و شــورای شــهر سنندج از 
فعالیت های توســعه ای فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
اشــاره کرد و یادآور شد: یک دستگاه اتوبوس به این 
نهاد واگذار شده تا کتابخانه سیار راه اندازی شود و با 

این کار زمینه دسترســی به کتاب در مناطق محروم 
تسهیل می شود.

وی بیان کرد: در طول ســال گذشــته 44 هزار و 
۶۳ نفر به عنوان عضو فعال از خدمات کتابخانه های 
عمومی و مشــارکتی استان کردستان بهره مند شده 
انــد که اکنــون این تعداد از مرز 5۰ هــزار نفر عبور 

کرده است.
مدیــرکل کتابخانه های عمومی کردســتان با 
بیان اینکه در حال حاضر ۸۰ کتابخانه در اســتان به 
شــهروندان خدمت ارائه می دهند، گفت: 5۰ باب از 
این کتابخانه ها عمومی و ۳۰ باب آن نیز مشــارکتی 

است.

» فرزند کردســتان «  نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی، نیازمند همت جمعی مردم و مسئوالن 
آماده چاپ شد

به همــت واحــد فرهنــگ ومطالعات 
پایداری حوزه هنری انقالب اسالمی استان 
کردســتان خاطرات بسیجی روحانی حجت 
االســالم نورالدین حیدری با عنوان » فرزند 
کردستان « پس از ویرایش نهایی آماده چاپ 

شد .
خبرنگار جام جم کردستان:  امین 
مرادی رئیس حوزه هنری انقالب اســالمی 
اســتان کردســتان گفت: در راستای ثبت و 
ضبط خاطرات رزمنــدگان دوران انقالب و 
دفاع مقدس با همت دفتر فرهنگ ومطالعات 
پایداری حوزه هنری کردســتان ، خاطرات 
حجت االســالم نورالدین حیــدری اولین 
نماینــده حضرت امام در ســپاه کردســتان 
همزمان با هفته بســیج بــه قلم محمد علی 
صدرشــیرازی پس از ویرایش نهایی جهت 

چاپ به انتشارات سوره مهر سپرده شد.
وی در خصــوص ویژگــی اصلــی این 
کتــاب گفت: رهبر معظــم انقالب فرمودند 
کردستان سرزمین مجاهدت های خاموش 
و فداکاری های بزرگ اســت و  بســیاری از 
اتفاقــات و رویدادهای صورت گرفته در این 
منطقــه در دوران انقــالب و و دفاع مقدس 
صورت گرفته اســت اما متأسفانه آنگونه که 
شایسته وبایسته است مورد توجه قرار نگرفته 
است که این کتاب در تالش است ضمن بیان 
خاطرات و تا شــرح خدمات فرزندان   بومی 
همچون نقش حاج میکاییل ها و سید صالح 
الدین ها ، مامه رحیم ها ، غمیان ها را که شب 
هنگام تا صبح بر بام خانه ها از ناموسشان دفاع 
می کردند و در روز همچون شــیر بر دشمن 
می غریدنــد را بازتاب دهد . مرادی با اشــاره 
به اولویت اصلــی فعالیت های حوزه هنری 
در زمینه ادبیات پایــداری گفت : این کتاب 
خاطرات یک بسیجی با اخالص وبا بصیرت 
است که با تصمیمات بموقع و شجاعانه و نیز 
عشق به مردم مسلمان کرد زمینه همگرایی 
بیشتر مردم با نظام و خنثی سازی توطئه های 

شوم دشمنان را سبب گردید.

آزادی ۷ زندانــی غیرعمد 
از محل درآمد  کردســتانی 

موقوفات 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان از فراهم 
کردن زمینه آزادســازی 7 زندانی جرایم غیرعمد از 

محل درآمد موقوفات این استان خبر داد
خبرنگار جام جم کردستان: حجت االسالم 
محمد کاروند اظهار داشت: این تعداد زندانی جرایم 
غیرعمد در استان در راســتای اجرای امینانه نیات 
واقــف و از محل موقوفه بازار بزرگ آصف ســنندج 

آزاد شدند.
وی با بیان اینکه بــرای آزادی این تعداد زندانی 
۸۰۰ میلیــون ریــال از محل درآمد ایــن موقوفه 
اختصاص داده شد، افزود:  موقوفه بازار بزرگ آصف 
از ابتدای ســال تاکنون یک میلیارد و 5۰۰ میلیون 

ریال به ستاد دیه استان کمک کرده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردســتان یادآور 
شــد: این اداره کل در ۲ ماه گذشــته از محل درآمد 
سایر موقوفات نیز زمینه آزادی 4 نفر دیگر از زندانیان 
جرایم غیرعمد اســتان را فراهم کرده و در مجموع 
ایــن بازه زمانی تعداد زندانیان آزاد شــده به 11 نفر 

رسیده است.
وی اضافــه کرد: رویکرد جدید ســازمان اوقاف 
و امور خیریــه انجام کارهای خیریــه و اجتماعی، 
بخصوص آزادســازی زندانیــان جرایم غیرعمد و 
حمایــت از خانواده های آنان اســت و این مهم در 

استان کردستان نیز با جدیت دنبال می شود.
حجت االســالم کارونــد گفت: وقف احســان 
ماندگاری است که ثمرات و برکات آن همواره باقی 
می ماند بنابراین از خیران و واقفان انتظار می رود در 
وقف های خود کمک به نیازمندان بویژه آزادسازی 

زندانیان را بیشتر مورد توجه داشته باشند.

خبر

فیلم ساز کردستانی داور بخش فیلم کوتاه داستانی جشنواره فیلم بی کالم مکزیک شد
ســامان حســین پور فیلم ساز کردســتانی به 
عنوان داور بخش فیلم کوتاه داســتانی ســومین 
دوره جشــنواره فیلم بی کالم مکزیک انتخاب شد.

خبرنگار جام جم کردســتان: ســومین 
دوره این جشــنواره با موضــوع مقاومت از ۲۶ تا 

۳۰ نوامبر در شــهر پوبال مکزیک برگزار می شود.
 الزم به ذکر است در سومین دوره این جشنواره 

دو فیلم کوتاه؛ سکوت از وهاب گائینی و یادداشت 
از ســیاوش عیدانی از ایران نیــز حضور دارند که 
با 9 فیلم دیگر از کشــورهای: مکزیک، اســپانیا، 
هند، قزاقســتان، روســیه و نپال به رقابت خواهند 

پرداخت.
ســامان حسین پور فیلمساز ۲۶ ساله کردستانی 
که داوری بخش داستانی این جشنواره را بر عهده 

دارد، تاکنون ۸ فیلم کوتاه داســتانی ســاخته و در 
ده ها جشــنواره بین المللی و ملی جوایزی دریافت 

کرده است. 
حســین پور دانــش آموختــه فیلمبــرداری 
سینماســت و دارای کارشناسی کارگردانی سینما 
نیز می باشــد، وی هم اکنون دانشجو کارشناسی 

ارشد سینما می باشد.

به اطالع اعضای محترم سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان 
کردسـتان می رسـاند مجمـع عمومی فوق العـاده سـازمان در نوبت 
اول در تاریـخ 98/۱۰/3 روز سـه شـنبه سـاعت 16 تـا 20 در سـالن 
مجتمـع فرهنگـی هنری فجـر  و در صـورت به حدنصاب نرسـیدن، 
نوبـت دوم در تاریـخ  98/۱۰/17 روز سـه شـنبه سـاعت 16 الـی 20 
در سـالن مجتمـع فرهنگـی هنـری فجر )میدان بسـیج سـنندج( با 

دسـتور کار ذیـل برگزار مـی گردد:
- انتخابات بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

ارائه گزارش کمیسیونهای تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان   -
استان کردستان

مهندسی  نظام  سازمان   99 سال  پیشنهادی  بودجه  تصویب  و  بررسی   -
اداره  و  تشکیل  نامه  شیوه   20 ماده  مطابق  کردستان  استان  ساختمان 
هیات   97 سال  مصوب  استانها،  مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  مجامع 

مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کردستان 
)نوبت اول (   

شهرداری دیواندره در نظر دارد به استناد آئین نامه مالی شهرداریها دراجرای بند یک مصوبه 

شامره 30/ ف/ 89 مورخ 7/13/ 98 شورای اسالمی محرتم شهر دیواندره )10( ده قطعه 

زمین با کاربری مسکونی به رشح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا به 

اطالع کلیه متقاضیان می رساند جهت کسب اطالعات و دریافت اسناد و مدارک مربوط به 

مزایده به واحد امالک شهرداری مراجعه فرمایند.

مساحت شماره پالکردیف
) متر مربع (

بهاء کل 
) ریال( 

توضیحات

اصلی 1  58 از  فرعی   5008 ثبتی  پالک 
شهرک نظام مهندسی  

یک  نبش، بر روی کوچه 8متری 169/871/189/090/000 متر مربع

اصلی 2  58 از  فرعی   8430 ثبتی  پالک 
شهرک قاضی 

یک نبش بر روی خیابان 10 متری 000/000/ 160800 مترمربع

اصلی 3 از 58  فرعی   10362 ثبتی  پالک 
شهرک شهدا

 یک نبش، بر روی  کوچه 8  متری161/50969/000/000 متر مربع

اصلی 4  58 از  فرعی   8992 ثبتی  پالک 
شهرک اصناف

دو نبش بر روی خیابان 12متری و کوچه 156/401/094/800/000 متر مربع
4 متری

اصلی 5  58 از  فرعی   8698 ثبتی  پالک 
شهرک اهک

دو نبش بر روی خیابان 12 متری وکوچه 158790/000/000 متر مربع
8متری 

اصلی 6  58 از  6027فرعی   ثبتی  پالک 
شهرک ازادگان 

دو نبش بر روی خیابان 14 متری وکوچه 189/401/894/000/000 متر مربع
6 متری 

اصلی 7  58 از  فرعی   6017 ثبتی  پالک 
شهرک ازادگان 

دونبش بر روی خیابان 14متری وکوچه 184/701/662/300/000 متر مربع
6 متری 

 پالک ثبتی 10739 فرعی از 58 اصلی 8
شهرک شهدا

دو نبش بر روی خیابان 10 و14 متری 000/ 680/ 180/211/441 متر مربع

اصلی 9  58 از  فرعی   8360 ثبتی  پالک 
شهرک قاضی 

یک نبش بر روی خیابان 14متری180900/000/000 متر مربع

اصلی 10  58 از  فرعی   4341 ثبتی  پالک 
شهرک روحانیون 

دو نبش، بر روی  خیابان 10 متری000/000/ 1581/343 متر مربع

محمد محمودی

 شهردار دیواندره

آگهی مزایده مرحله اول

اهالی محله مهدیه بیجار فعال از آب لوله کشی استفاده نکنند
رئیس مرکز بهداشــت و درمان بیجــار از رفع کدورت 
آب شــرب محله مهدیه این شهر خبر داد و گفت: تا زمان 
مشــخص شــدن نتیجه آزمایشــات مردم این محله از 

آشامیدن آب لوله کشی خود داری کنند.
به گــزارش ایرنا حســن ملکی اظهار داشــت: طبق 
آزمایشات صورت گرفته توســط کارشناسان این مرکز، 
میــزان کدورت فعلی آب در حد اســتاندارد اســت و هیچ 

مشکلی هم ندارد.
وی افزود: کدورت آب محله مهدیه و گل و الی موجود 

در آن که توسط مردم و کارشناسان تایید شده است، کیفیت 
آب شرب این منطقه بویژه کوچه کوهستان شرقی را تحت 
تاثیر قرار داده لذا  از اهالی خواسته شده از آب شرب استفاده 
نکنند. ملکی اضافه کرد: با اخطاریه بهداشت محیط، مردم 
از مصرف آب شــرب در این شرایط خودداری کرده ضمن 
اینکه طی چند مرحله از محل های خروجی شبکه آبرسانی، 
گل و الی موجود توسط عوامل شرکت آبفای شهری تخلیه 

شده و این کار همچنان ادامه دارد.
رئیس مرکز بهداشــت و درمان بیجار افزود: براساس 

شواهد، در پی تعمیر اخیر انشعابات منطقه، منبع توزیع آب 
درگیر مکش منفی شده و همین امر باعث نفوذ گل و الی 

به منبع توزیع آب و کدورت رنگ آن شده است.
وی یادآور شــد: در پی اعالم این خبر به واحد بهداشت 
محیط، اکیپی متشکل از کارشناسان بهداشت و اداره آب و 
فاضالب شهری در محل حاضر شدند و از نخستین دقایق 
بروز این مشــکل بیش از ۲5 مورد نمونه برداری و 4 نمونه 
کشــت میکروبی از آب کدر گرفته شــد .ملکی با اشاره به 
کدورت موجود در آب شرب کوچه کوهستان شرقی محله 

مهدیه مقبولیت کافی ندارد، گفت: در حالیکه سطح کدورت 
آب روند نزولی را در پیش گرفته اما توصیه می کنیم ساکنان 
که حدود ۳۰ خانوار هســتند از آب موجود استفاده نکنند و 
برای مصارف خود فعال از آب های بســته بندی و معدنی 
اســتفاده کنند.وی با بیان اینکه در حال حاضر تخلیه آب 
کدر در محــل توزیع به صورت خانه به خانه در حال انجام 
است، تاکید کرد: کشت میکروبی آب در آزمایشگاه شبکه 
بهداشت انجام شده و تا ۲4 ساعت آینده نتیجه و سطح بار 

میکروبی موجود در آن مشخص و اعالم خواهد شد.


