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مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کردستان

مرحله اول مزایده ماشین آالت شهرداری دیواندره

شــهرداری دیوانــدره در نظــر دارد در راســتای مصوبــه شــماره ۲۰-ع/۹۸ مــورخ 
1398/۵/۵ شــورای اســامی شــهر و برابــر مــاده ۱۳ آییــن نامه مالــی تعدادی 
از ماشــین آالت و دســتگاههای مرتبــط بــا کارخانــه را از طریــق مزایــده بــه 
فــردش برســاند لــذا از اشــخاص متقاضــی دعــوت بــه عمــل مــی آیــد پــس از 
انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز کاری جهــت کســب اطاعــات و شــرایط 
و دریافــت فــرم شــرکت در مزایــده بــه شــهرداری دیوانــدره مراجعــه نماینــد.

قیمت کارشناسی نوع سیستم ردیف

6/200/000/000ریال  کامیون کمپرسی ایسوز   1

50/000/000ریال 2  وانت مزدا 

900/000/000ریال   mvm  دستگاه سواری 3

1/100/000/000ریال  4 خاوربادسان آتش نشانی

100/000/000ریال   5 تیغه برف روب

250/000/000ریال  6 اتاق  خودروی بنز  

100/000/000ریال   دستگاه ماسه ساز   7

8 کابل اسقاطی   هرکیلوگرم مبلغ 320/000ریال 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
)تجدید مناقصه (

شماره ثبت در سامانه ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۱۹۱۰۰۰۰۰۲                                  نوبت دوم
مدیریت بانک کشاورزی استان کردستان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله 
ای با ارزیابی کیفی ساخت ساختمان شعبه سقز را با مشخصات زیر به پیمانکاران دارای 

صاحیت که دارای سوابق کاری پیرامون موضوع مناقصه باشند واگذار نماید. 
1 - نام و نشانی مناقصه گذار: بانک کشاورزی به نشانی: سنندج، میدان آزادی، ابتدای خیابان حسن آباد، مدیریت 

بانک کشاورزی استان کردستان
2 - مشخصات پروژه: ساخت ساختمان شعبه سقز با زیربنای 1122 متر مربع در 2 طبقه و زیرزمین )3 سقف( با 

برآورد اولیه 42/209/005/436ریال
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانت نامه بانکی ) به غير از بانک کشاورزی ( دارای حداقل 
3 ماه اعتبار و یا فیش واریزی نقدی به حساب شماره 0108130362007 نزد بانک صادرات شعبه میدان آزادی 

سنندج به میزان دو میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال )2/120/000/000 ریال(
4- محل زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز چهار شنبه مورخ 1398/5/16 تا ساعت 14 روز 
چهار شنبه مورخ 1398/5/30 در نشانی: مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کردستان واحد ساختمان ) طبقه 

http://setadiran.irسوم ( و یا مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، وب سایت
 http://iets.mporg.ir و یا پایگاه مناقصات دولتی وب سایت 

- در صورت دریافت اسناد از وب سایت، حداکثر تا تاریخ 1398/5/30 تصویر درخواست همکاری خود را در سربرگ شرکت 
با درج نشانی و شماره تلفن به نمابر 08733246093 فرستاده و اصل آن را با پست سفارشی به نشانی باال بفرستد.

- الزم است از تمامی اسناد ارزیابی که از وب سایت توسط پیمانکار دریافت می گردد کپی گرفته شده و پس از 
تکمیل و مهر و امضاء مجاز توسط پیمانکار در مهلت مقرر ارائه گردد و همزمان در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( بارگذاری شود. 
روز   14 ساعت  تا   1398/5/26 مورخ  شنبه  روز  صبح   8 ساعت  از  پیشنهادها:  تحویل  مهلت  و  زمان  محل،   -5
چهارشنبه1398/6/13 در نشانی مدیریت بانک کشاورزی استان کردستان واحد ساختمان ) طبقه سوم ( تحویل 

گردد و همزمان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری شود.
6- تاریخ و محل برگزاری جلسه گشایش پاکت ها: گشایش پاکت های ارزیابی کیفی ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 
مورخ 1398/6/14 در نشانی مدیریت بانک کشاورزی استان کردستان - سالن جلسات و اسناد مناقصه )پاکت های 

الف - ب -ج( ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1398/6/26 در همان مکان 
7- مدارک الزم برای دریافت اسناد:

الف - فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 )یک میلیون( ریال به حساب شماره 0108130362007 نزد بانک صادرات 
شعبه میدان آزادی سنندج

 ب- ارائه معرفی نامه کتبی در سربرگ شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر 
ج- ارائه گواهی نامه صالحیت پیمانکار حداقل رتبه ۵ ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور با حداقل ۳ ماه اعتبار

)نوبت اول (   

پوریا خداکرم زاده
سرپرست شهرداری دیواندره

گزارشی از شرایط معدن نمک آبی بیجار؛

گالیه هایی از جنس نمک
وصول ۵۰ درصد مطالبات شهرداری 

بانه از دستگاه های اجرایی 
اتصال ۴۸۰ روستا به اینترنت 

پرسرعت مخابرات 
2 2 4

3 3

کردستان

رئیس قوه قضائیه در کردستان عنوان کرد؛

کردستان؛ امن ترین استان در کشور

بارندگی های امسال، 40 درصد بیشتر 
از میانگین سال گذشته 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان با اشاره به اینکه بارندگی سالجاری حدود 40 درصد بیشتر از حد میانگین 
ســال گذشــته بوده گفت: ظرفیت کل مخازن سدهای استان با احتساب شــهید کاظمی و گاوشان 2548 میلیون متر 

مکعب اســت که در حال حاضر 1844 میلیون متر مکعب آب در پشت سدهای استان ذخیره شده است.
خبرنگار جام جم کردســتان: کامران خرم در ادامه افزود: ورودی آب سد قشالق در سالجاری 224 میلیون 

متر مکعب و گنجایش این ســد 215 میلیون متر مکعب است. ..

اختتامیه نهمین جشنواره   
بین  المللی »دف؛ نوای 

رحمت«
4

2
2

مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کردستان
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مردم صدقات خود را به 
الکترونیکی  و  نوین  روش 

پرداخت کنند
توســعه  معاون 
ی  کت ها ر مشــا
مردمی کمیته امداد 
امــام خمینــی)ره( 
کردســتان گفــت: 
ریزی های  برنامــه 
خوبی بــرای تغییر 
مسیر پرداخت کمک ها و صدقات مردم از روش 
ســنتی به روش های نوین و الکترونیکی شده و 
انتظار می رود مردم برای کمک به نیازمندان به 

این سمت سوق داده شوند.
خبرنگار جام جم کردســتان: هیوا 
رحیمــی اظهــار داشــت: پرداخــت صدقه با 
روش های نوین بسیار ســریعتر و کم هزینه تر 
از روش های ســنتی اســت و در این راســتا نیز 
تالش شــده صندوق هایی که دارای کمترین 
بازدهی بوده و در دســتبرد سارقان قرار داشت، 

جمع آوری شود.
وی بــا بیــان اینکه روش هــای نوین جمع 
آوری کمک هــای مردمی در اســتان ضعیف 
پیش مــی رود، افزود: اکنون یکی از برنامه های 
اصلی کمیته امداد توســعه صدقات الکترونیکی 
است و باید تالش شود خیرین به سمت پرداخت 
الکترونیکی کمک های خود ســوق داده شوند.

معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( کردســتان یادآور شد: در 
حال حاضر شــیوه های نویــن مختلفی از جمله 
برنامه آپ، ســکه و سنا برای پرداخت صدقات و 
کمکهای مردمی فعال است و کمکهای خیرین 
از طریق این روش ها سریعتر به دست نیازمندان 

می رسد.
وی اضافه کرد: خیران همچنین می توانند با 
استفاده از گوشی تلفن همراه و با شماره گیری# 
08۷*88۷۷* و یا  با شماره گیری تلفن گویای 
0۹۶88۷۷ کمک های نقدی و غیرنقدی خود را 

به نیازمندان پرداخت کنند.
رحیمی با اشــاره بــه اینکــه در چهار ماهه 
نخست امســال 11 میلیارد و ۳20 میلیون ریال 
صدقه در اســتان پرداخت شده گفت: تعهد ما در 

این حوزه تا پایان سال 24 میلیارد ریال است.

تاثیر مشارکت مردم در 
پیشــگیری و اطفاء حریق 

جنگل های کردستان

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
کردســتان گفت: مشــارکت مردم، سمن ها و 
تشکل های مردمی در پیشگیری و  اطفاء حریق 
مراتع و جنگل های استان کردستان بسیار مهم 

و تاثیرگذار است.
 روناک سجادی- خبرنگار جام جم 
کردســتان: خالد جعفری در دومین جلســه 
کارگروه تخصصی خشکســالی، سرمازدگی و 
مخاطرات بخش کشــاورزی کردستان گفت: 
افــراد متخلف در بــروز آتش ســوزی ها باید 
شناســایی و در اســرع وقت به مراجع قضایی 

معرفی شوند.
وی  با اشــاره به افزایش آتش سوزی مراتع 
اســتان در سال جاری نســبت به سال گذشته 
گفــت: منابــع طبیعی به تنهایــی نمی تواند در 
راســتای پیشگیری و اطفاء حریق مراتع و منابع 
طبیعی استان اقدام نماید براین اساس باید تمام 
دستگاه ها در اطفاء حریق مشارکت داشته باشند.

وی خاطرنشــان کرد: جهاد کشاورزی در بحث 
حفاظــت از اراضی و منابــع طبیعی خود را ملزم 
می داند و در این راستا حاضر به هر نوع همکاری 
اســت.جعفری اضافه کرد: دستورات الزم برای 
تجهیز هرچه بیشــتر حوزه حراست و حفاظت از 
منابع طبیعی در برابر مخاطرات آتش سوزی در 
جلسات اســتانداری داده شده است.وی گفت: 
مشــارکت مردم، سمن ها و تشکل های مردمی 
در پیشگیری و  اطفاء حریق مراتع و جنگل های 
استان کردستان بســیار مهم و تاثیرگذار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان 
افــزود: باتوجه بــه بارندگی های ســال جاری 
و پیش بینــی آتش ســوزی، عوامــل دولتی و 
خصوصی استان پای کار هستند. وی خاطرنشان 
کرد: به دلیل وجود مناطق صعب العبور مشارکت 
مردم در اطفاء حریق بســیار مهــم و تاثیرگذار 
بــوده که البته این امر مســتلزم آموزش  نیروی 
متخصص است.جعفری تأکید کرد: باید عوامل 
آتش ســوزی مراتــع و منابع طبیعی اســتان 

شناسایی شده و تحویل مراجع قضایی شوند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان با اشاره به اینکه بارندگی سالجاری 
حدود 40 درصد بیشــتر از حد میانگین سال گذشته بوده گفت: ظرفیت کل مخازن 
ســدهای استان با احتساب شهید کاظمی و گاوشان 2548 میلیون متر مکعب است 
که در حال حاضر 1844 میلیون متر مکعب آب در پشــت ســدهای اســتان ذخیره 

شده است.

خبرنگار جام جم کردســتان: کامران خرم در ادامه افزود: ورودی آب سد قشالق 
در ســالجاری 224 میلیون متر مکعب و گنجایش این سد 215 میلیون متر مکعب 

است. 
حجم آب ناشــی از بارندگی کل استان در ســال 1۳.5 میلیارد متر مکعب است 
کــه از این میزان ۷ میلیارد متر مکعب آن تبخیر و فقط 5 میلیارد مترمکعب به روان 

آب تبدیل می شود.
وی با بیان اینکه ســاالنه حدود ۹00 میلیون متر مکعب مصرف آب کشــاورزی 
استان کردستان می باشد افزود: اگر کشاورزان  فقط 15 درصد در بخش کشاورزی 
صرفه جویی نمایند 1۳5 میلیون مترمکعب در سال صرفه جویی می شود که تقریبًا 

معادل کل مصرف استان در بخش شرب است.

بارندگی های امسال، 40 درصد بیشتر از میانگین سال گذشته 

خبر
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کردستان

بودجه شهرداری بانه در ســال جاری ۳82 میلیارد 
ریال اســت کــه از منابــع مختلف درآمدهــای ثابت 
شهرداری از محل اخذ عوارض، صدور پروانه، رسیدگی 
به تخلفات ساختمانی و وصول مطالبات از دستگاه های 

اجرایی تامین می شود.
خبرنگار جام جم کردســتان:  شــهردار بانه 
اظهار کرد: تا اکنون 50 درصد مطالبات شــهرداری از 
دســتگاه های اجرایی وصول شده و هفت فقره دعاوی 
حقوقی شــهرداری و اشخاص به طرفیت شهرداری در 
مراجع قضایی مطرح شــده و رد دعوا به نفع شهرداری 

صادر شــده که مبلغ ارزیابی امالک ۳24 میلیارد ریال 
اســت. وریا وثوقــی باقیمانده مطالبات شــهرداری از 
دستگاه ها را  2۶0 میلیارد ریال اعالم و اضافه کرد: چهار 
فقــره دعوای حقوقی به طرفیت شــهرداری در مراجع 
قضایی مطرح و پس از مراحل دادرسی در مرحله بدوی 
رای به نفع شــهرداری صــادر و در مرحله تجدید نظر 
تحت رســیدگی است. وثوقی با اشــاره به بدهی ۳00 
میلیارد ریالی شهرداری بانه از دوره های قبل و بار مالی 
این بدهی ها بر دوش مدیریت شهری گفت: تاکنون 40 
درصد از بدهی دوره های قبلی شــهرداری بانه پرداخت 
شــده که پرداخت این بدهی ها از طریق فروش امالک 

و مغازه های شهرداری تامین شده است.

وی افزود: پرداخت بخشی از بدهی های شهرداری 
در روند پیشــرفت پروژه های عمرانی و رفع مشکالت 
پرداختــی کارکنان تاثیر مثبتی گذاشــته و مانع از کند 
شــدن پروژه هــای عمرانی شــده و حجــم زیادی از 
پروژه های خرد و کالن توســط شهرداری در راستای 
بهبود محیط شهری انجام شــده است. شهردار بانه با 
بیان اینکه حقوق و مزایای کارکنان شهرداری تا پایان 
فروردین پرداخت شده اظهار داشت: تاکنون شهرداری 
برای بازپرداخت بدهی های خود کمک دریافت نکرده 
و بخشی از بدهی ادارات به شهرداری وصول شده و ۳0 

میلیارد ریال وام دریافت کردیم.
وی ادامه داد: ســال گذشــته 20 میلیارد ریال وام از 

سازمان شــهرداری ها برای احداث مجموعه تفریحی 
و گردشــگری بابــوس مصوب شــده و 50 درصد آن 
محقق شــده و از بانک شــهر نیز 20 میلیارد ریال وام 
دریافت شــده است. وثوقی با بیان اینکه تعدیل نیرو در 
برنامه شــهرداری نبوده و تاکنون اقدامی در این رابطه  
انجام نشــده و نیروی مازاد در شهرداری نداریم گفت: 
شهرداری بانه حامی فعالیت های فرهنگی و هنری است 
و از رویداد هایی مانند جشــنواره هه لپه رکی، جشنواره 
داستان بانه، جشنواره موسیقی نابینایان کشور، حمایت 
از مولفان و طرح های تحقیقاتی، تاســیس پارک کتاب 
و کوچه کتاب و امضای تفاهم نامه احداث ســالن سینما 
و آمفی تئاتر با اداره ارشاد اسالمی حمایت کرده است.

وصول ۵0 درصد مطالبات شهرداری بانه 
از دستگاه های اجرایی 

حدود ۷00 واحد صنعتی و تولیدی در شــهرک ها 
و نواحی صنعتی کردســتان مستقر هستند که از این 
تعــداد، بیش از 500 واحد فعال بوده و تا پایان ســال 
هــم بازگرداندن 50 واحد غیر فعال به چرخه تولید در 

دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی کردستان اظهار داشت: برنامه امسال شرکت 
شــهرک های صنعتی استان بسته به رونق تولید است 
که در چارچوب مباحــث اقتصاد مقاومتی آن را پیش 

خواهیم برد.
احمد خســروی با اشاره به اینکه در ۳0 شهراستان 
مصوبــه شــهرک و ناحیــه صنعتی و منطقــه ویژه 
اقتصادی در استان وجود دارد، افزود: در 1۹ مورد زمین 
در شهرک ها و نواحی صنعتی در حال واگذاری است.

وی اضافــه کــرد: هــم اکنــون ۷00 واحــد در 
شهرک های صنعتی استان مســتقر هستند و عالوه 
بر این استقرار 200 واحد دیگر هم در حال انجام است 
که زمین مورد نیاز به آنها واگذار شــده و قراردادها هم 

منعقد شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان 
گفت: چند طرح آماده افتتاح هم در استان داریم که در 

ســفر رئیس جمهور، هفته دولت و دهه مبارک فجر به 
بهره برداری می رسند.

خسروی تاکید کرد: از مجموع واحدهای مستقر در 
شرکت شهرک های صنعتی استان هم اکنون بیش از 
500 واحد فعال است و حداقل پنج هزار نفر هم در آنها 

مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های این شرکت 
در ســال جاری به چرخ تولیــد بازگرداندن واحدهای 
غیرفعال اســت، افزود: این اقدام تنها توســط شرکت 
شــهرک ها قابل انجام نیســت و بانک ها، ســازمان 
صنعــت، معدن و تجــارت، معاونت امــور اقتصادی 
استانداری و ســازمان جهادکشاورزی کردستان همه 
پای کار هســتند تا زمینه فعال سازی مجدد واحدهای 
تولیدی را فراهم کنند.مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی کردستان اضافه کرد: تمام واحدهای تولیدی 
استان مورد بررســی و پایش قرار گرفته اند که در این 

پیمایش مشخص شــد صاحبان تعدادی از واحدها 
دیگر قصد ادامه کار  ندارند.

خسروی یادآور شــد: هر واحد تولیدی که به دلیل 
مسائل اقتصادی با مشــکل تامین منابع مالی مواجه 
شده یا در زمینه به روز کردن ماشین آالت و تجهیزات 
خود نیاز به ســرمایه داشته باشد در کارگروه رفع موانع 
تولید درخواســت او بررســی و به بانک معرفی و مبلغ 
مورد نیاز بعد از کار کارشناســی در اختیار این واحدها 

قرار داده می شود.
وی گفت: برنامه ریزی شــده تا امســال 50 واحد 

غیرفعال در استان به چرخه تولید بازگردانده شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان 
از همراهی و تعامل اهالی رســانه تقدیر کرد و افزود: 
رســانه های اســتان همیشــه در مباحث توسعه ای 
و اقتصادی یــار و همراه بخــش دولتی و خصوصی 

هستند.

فعالیت بیش از ۵۰۰ واحد مستقر در شهرک های صنعتی 

رئیس مرکز آمار و فناوری 
اطالعات قوه قضاییه:

 کــم کاری در حوزه 
فناوری کامال  مشــهود 

است

 رئیــس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه 
قضاییه گفت: حوزه فنــاوری و ارتباطات در 
کشــور به خوبی رشــد پیدا نکرده و بیش از 
14سال در این حوزه ســرمایه گذاری نشده 

است.
خبرنگار جام جم کردستان: حجت 
االسالم حمید شهریاری در نشست با مدیران 
و اعضای شــرکت های فناور و دانش بنیان 
کردســتان با هدف شفاف ســازی وضعیت 
مالــی مدیران، بزودی ســامانه ثبت اموال و 
دارایی های مســئوالن به صورت پایلوت در 

تهران راه اندازی و افتتاح  می شود.
وی اظهار داشــت: ســامانه ثبت اموال و 
دارایی های مســئوالن تقریبا آماده اســت 
و ظــرف 2 هفتــه آینده به صــورت پایلوت 
در تهــران و در دفتــر خدمــات مرکزی قوه 
قضاییه راه اندازی می شــود. وی این سامانه 
را گامی بسیار مهم در راستای شفافیت مالی 
مدیران دانســت و اضافه کرد: مشغول انجام 
مالحظات امنیتی در این ســامانه هستیم تا 
طوری طراحی شــود که اطالعات مسئوالن 
در اختیــار بیگانگان قرار نگیرد و ســایت آن 
هک نشــود. رئیــس مرکز آمــار و فناوری 
اطالعات قــوه قضاییه به موضوع حمایت از 
شرکت های فناور و دانش بنیان نیز اشاره کرد 
و افزود: این قوه می تواند موانعی را که موجب 
توقف فعالیت های استارتاپ ها و شرکت های 
فناور می شــود، برطرف کند.حجت االسالم 
شهریاری با اشــاره به اینکه یکی از وظایفی 
که برای روســای کل دادگستری ها تعیین 
شده، مراقبت از شــرکت های دانش بنیان و 
فناور است، یادآور شــد: اگر نهادی که برای 
افرادی اشتغال ایجاد کرده دچار مشکل شد، 
مشکالت را طوری رفع می کنیم که اشتغال 
افــراد دچار چالش نشــود. وی تاکید کرد: ما 
مسئول حمایت از استارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنیان نیســتیم اما مسئولیت داریم که 
به نوعی با جرائم این شــرکت ها تعامل کنیم 
که افراد شــاغل در این نهادها دچار شکست 

نشوند.
رئیــس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه 
قضائیه به راه اندازی سامانه ثنا نیز اشاره کرد 
و گفت: این پروژه بعد از ســامانه های بانکی 
و کارت ســوخت، مهمترین سامانه در بحث 

احراز هویت قطعی در آن شکل می گیرد.
حجت االسالم شهریاری در بخش دیگر 
بــه فضای مجازی و اســتفاده صحیح از آن 
اشاره ای داشت و افزود: شورای عالی فضای 
مجازی آنگونه که شایسته است مسئولیتش 
را به خوبــی انجام نداده و دچــار یک تاخیر 

فناورانه در حوزه فناوری اطالعات شده ایم.
وی تصریح کرد: تنها راهکار تکیه کردن 
به سرمایه و ایده پردازی مردم است. تعدادی 
از مدیران شرکت های فناور کردستان نیز در 
این نشســت به مشکالت و کمبودهای خود 
اشــاره کرده و خواســتار حمایت بیشتر قوه 
قضاییه  و دیگر دســتگاه های مسئول از این 
شرکت ها برای توســعه کسب و کا ر و ایجاد 

اشتغال شدند.

سارق ســیم های کابل 
برق دستگیر شد

 فرمانده پلیس آگاهی اســتان کردستان 
گفت: سارق ســیم های کابل برق در سنندج 

دستگیر و اموال مسروقه از وی کشف شد.
  ســرهنگ جمال سلمانی افزود: ماموران 
در راســتای طرح مقابله با ســرقت، فردی را 
که در ســرقت ســیم ها و کابل هــای برق 
فعالیت داشــت شناسایی و حین ارتکاب جرم 
دســتگیر کردند.  وی با بیان اینکه در بازرسی 
از مخفیگاه متهم مقادیر زیادی از ســیم های 
برق کشف شد اضافه کرد: متهم در تحقیقات 
به عمل آمده به 20 فقره سرقت اعتراف کرد.

خبر

مدیر مخابرات منطقه کردســتان گفت: تاکنون 
480 روســتای استان از اینترنت پرسرعت مخابرات 
بهره مند شــدند در حالیکــه در ابتدای دولت تدبیر و 

امید فقط ۹ روســتا از این امکانات برخوردار بودند.
 آرام کمانگــر- خبرنــگار جــام جم 
کردســتان: آزاد حکمــت در نشســت خبری و 

تجلیل از اهالی رســانه کردســتان اظهار داشت: در 
حال حاضر 1۹ هزار مشــترک روستایی از اینترنت 
پرســرعت مخابرات )ADSL( استان برخوردار 

شده اند و توسعه آن در دستور کار است.
وی بــه ضعف ســایت های WLL )بی ســیم 
روســتایی( در بحث نبود دیتا و کیفیت پایین اشاره 
کرد و یادآور شــد: در مدت 10 روز ۳12 سایت روی 
ســایت های همراه اول برگردان شد و تقریبا اکنون 
چیزی به نام ســایت بی ســیم روســتایی نداریم و 
مشــترکان می تواننــد در حوزه دیتــا از تعرفه تلفن 

ثابت استفاده کنند.
مدیــر مخابرات منطقه کردســتان با بیان اینکه 
واگــذاری خط های تلفن ثابت جدید در اســتان بر 
بســتر فیبرنوری خواهد بــود، افزود: 2 مزیت اصلی 
FTTH ظرفیت و ســرعت تقریبا نامحدود است و 
تاکنون چهار هزار و ۶00 کیلومتر شــبکه فیبر نوری 

اجرا شده و برنامه های بزرگی نیز از جمله در روستاها 
در دست اجراست.

 VDSL حکمت از واگذاری ســرویس جدید
روی کابل مســی با پهنای باند گسترده نیز خبر داد 
و اضافه کرد: این ســرویس در سنندج در حال انجام 
اســت و برنامه ریزی برای دیگر شهرهای استان نیز 
وجود دارد که کمترین ســرعت اینترنت بر این بستر 

25 تا 50 مگابایت است.
وی گفت: تمام شــهرهای اســتان از نسل سه و 
چهــار اینترنت تلفن همراه و حدود 1۹ روســتا نیز از 
تکنولــوژی » ۳ و 4« بهره مند هســتند ضمن اینکه 
ارتقای فناوری ارتباطات در روســتاهای استان نیز 

در دست اجراست.
مدیر مخابرات منطقه کردســتان تاکید کرد: در 
حوزه دیتا در بحث توسعه و افزایش کیفیت کارهای 
خوبی شــده در حالیکه تا پایان سال ۹2، 84 کافوی 

نوری نصب شــده بود اکنون به 21۳ مورد افزلیش 
یافتــه، همچنین ۹2 هــزار و 200 خــط اینترنت 

پرسرعت واگذار شده است.
حکمت حجم مصرف اینترنت روزانه اســتان را 
50 ترابایــت اعالم کرد و یادآور شــد: پهنای باند در 
نقاط روســتایی در حال افزایش است و ضریب نفوذ 
همراه اول نیز در سال جاری به 114 درصد افزایش 

یافته است.
وی نقش رســانه ها را در نحوه مدیریت صحیح 
مدیران بسیار تاثیرگذار دانست و اظهار داشت: هیچ 
حوزه ای نمی توانــد ضعف ها و توانمندی های یک 
سازمان را مانند رسانه ها به خوبی منعکس کند چون 
رســانه ها پل ارتباطی بین مردم و سازمان ها هستند 
و ادارات می توانند اهداف خود را از طریق پتانســیل 
رسانه بیان کنندو  از این طریق از خواسته های مردم 

مطلع شوند.

اتصال 480 روستا به اینترنت پرسرعت مخابرات 

رئیس قوه قضائیه در کردستان عنوان کرد؛

کردستان؛ امن ترین استان در کشور
رئیس قــوه قضائیــه گفت: 10هیــات را برای 
پیگیری و بررســی مشــکالت مردم اعزام کردیم 
دغدغه اصلی ما رفع بیکاری، ایجاد اشــتغال و رونق 

تولید در استان است.
غریبــه رحیمــی- خبرنــگار جام جم 
کردستان: حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی در 
سفره یک روز به استان کردستان، در دیدار با خانواده  
معظم شــهدا و ایثارگران استان، دیدار با نخبگان و 
علما و روحانیون اســتان با تاکید بر برخورد با مفاسد 
عنوان کرد: پایان عمر مفسدان اقتصادی فرارسیده 
اســت و این اقدام قوه قضائیه همانند موجی فســاد 
در کشــور را با خود خواهد بــرد و این اقدام ادامه دار 

خواهد بود.
وی با اشاره به جایگاه روحانیون و علما در جامعه 
عنوان کــرد: روحانیون هدایتگران جامعه هســتند 
جایگاه و پایگاهی که مســجد به عنوان یک ســنگر 
دارد بسیار مهم است و می تواند حافظ دین، شریعت 

و صیانت از ارزش های دینی باشد.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: ماموســتاهای این 
دیار هدایتگران جامعه هســتند که مدافع حق الناس 
و حق اهلل هستند که الزم است رسالت اول آنها تعالی 

در درجه تدریس علوم دینی است.
حجت االســالم رئیســی توضیح داد: روحانیون 

محتاج به فهــم کلمات اهل بیت و عصمت طهارت 
هســتند تا به برکت این کلمات نورانی بتوانند با بهره 
گیــری از آیات قرآنی هم به علم افزایی و دانش خود 
بیفزایند و هم بتوانند چراغ روشــنگر مردم و جامعه 
باشند. وی به نقشه پلید دشمنان برای ضربه زدن به 
آرمان های انقالب اشــاره کرد و گفت: امروز دشمن 
به عنوان دیده بان دارای امکانات وسیع در مخابره و 
انتشار موضوعات باب میل خود سکاندار است و برای 
به تحجر کشاندن ساحت دین و ورود تفکرات دینی 
آلوده تمام تالش خود را کرده و الزم است روحانیون 
برای محافظت از دین در معرض هجوم دشــمنان و 

مقابله با ایجاد شبهه محافظت کنند.
رئیــس قوه قضائیه در ادامه به دالیل پایین بودن 
جرم در استان اشــاره عنوان کرد: ضمن ارج نهادن 
به خدمات نیروی انتظامی، بســیج و سپاه و کسانی 
که در امنیت نقش دارند، باید گفت که ســهم بزرگ 
پایین بودن نرخ جرم و جنایت در استان کردستان از 
معنویت سرچشمه می گیرد موضوعی که الزم است 

به صورت جدی به آن اهتمام شود.
حجت االسالم رئیســی تصریح کرد: اثرگذاری 
زیاد روحانیون برای تدوین دین و آشــنایی با جایگاه 
دین در قبال اقدامات گروه تکفیری که در تالشــند 
ذهــن مردم را آلوده کننــد، قطعا مبانی دینی قوی و 

ریشــه دار امواج خروشان و پرخروش برای رهایی از 
هجمه فرهنگی است.

وی بــا تاکید بر حفظ وحدت در میان مســلمانان 
گفت: اهل تشــیع و اهل سنت هر دو مقید به اصول 
و ارزش های دینی هســتند و محور وحدت اهل بیت 
عصمت و طهارت اســت و جامعــه ما هم در پرتوی 

آموزه های اهل بیت خود را نجات داده است.
وی با تاکید بر برخورد با مفسدان در کشور عنوان 
کرد: نظام اسالمی بر اســاس آموزه های دینی برپا 
شده که باید مبتنی بر چهار اصل اساسی نماز، زکات، 
امر به معروف و نهی از منکر در این جامعه فساد قابل 
هضم نیســت.رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: هاضمه 
این نظام بر حق اســت و فســاد را نمی پذیرد، نظام 
اســالمی و جمهوری اســالمی ایران مطلقا فساد را 
نمــی پذیرد و نمی گذارد مفســدین هم در آن النه 

کنند.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد: در 
نظــام اداری، قوه قضایی، نظام اقتصادی و فرهنگی 
و سیاسی کشور اگر کسی و چیزی قصد آلوده کردن 
آن را داشــته باشــد قطعا ما نمی گذاریم و به شدت 
مقابلــه می کنیم. وی همچنین با تاکید بر تغییر وضع 
معیشــتی مردم اظهار کرد: همچنین الزم است که 
تالش برای ایجاد رفاه در وضع مردم و تغییر معیشت 

آنهــا انجام شــود که این امر با وجــود تحریم ها در 
راستای کاهش آسیب ها به زندگی مردم است.

رئیس قوه قضائیه به نقش روحانیون کردستان در 
دفاع از آرمان های انقالب اشــاره کرد و گفت: شهید 
فهیم و شــهید ذبیحی دو شهید روحانی استان بنا به 
شنیده ها از شهدا هستند که دشمن با مقاومت شدید 

آنها روبه رو شــد و در نهایت دشمن را بریدند.
وی در دیدارهــای خود با تاکید بر ســاماندهی 
مناطق مرزی خواستار توجه به مسئله کولبری شد.

رئیــس قــوه قضاییه با بیــان اینکــه مرزهای 
کردســتان از امنیتی باالیی برخوردار اســت گفت: 
دســتگاه قضایی کوچکترین ناامنی را در این استان 

تحمل نکرده و نمی پذیرد.
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بخش انکولوژی و همراه ســرای بیماران مرکز پزشــکی، آموزشی و درمانی توحید 
سنندج با حضور دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور، استاندار کردستان، رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی و جمعی دیگر از مسئوالن استان افتتاح شد.
پروژه های بخش انکولوژی بیمارســتان توحید با زیر بنای 800 متر مربع و ۳۳ تخت 
مریض خواب توســط خانواده کمانگر و همراه سرای بیماران با زیر بنای 400 متر مربع 

توســط زنده یاد حاج زین الدین قاســمی ساخته  شده و به بهره برداری رسید. سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان در آیین افتتاح بخش انکولوژی بیمارستان توحید اظهار 
داشــت: استان کردســتان در زمینه مشــارکت خیرین در بخش سالمت از جمله فعال 
ترین اســتان های کشور محسوب می شود. دکتر وحید یوسفی نژاد افزود: شیوع بیماری 
سرطان مخصوصا معده و مری در استان نسبت به متوسط کشوری باالتر است بنابراین 

برای کاهش هزینه های درمان این دسته از بیماران و پیشگیری از مراجعه آنان به سایر 
استان های همجوار، نیاز به احداث و بهره برداری از این بخش ها احساس می شد که امروز 
شــاهد افتتاح این زیر ساخت ها هستیم.وی اضافه کرد: احداث و به بهره برداری رسیدن 
همراه ســرای بیماران در جوار این بخش با مشارکت خیرین، موجب کاهش مشکالت 

اقامت و تردد خانواده های بیماران و نیز ارتقای میزان رضایتمندی آنان می شود.

افتتاح بخش انکولوژی و همراه سرای بیمارستان توحید سنندج 

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

مدیر توزیع برق شهرستان بیجار از اتمام عملیات 
نصب ۳10 دســتگاه کنتورهوشمند برای مشترکین 
دیماندی شهرســتان بیجار با هزینه بالغ بر 4 هزار و 

۳۹0 میلیون ریال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان کردستان، محســن ابراهیمی گفت: در 
راســتای اهــداف صنعت برق جهت ایجاد شــبکه 

هوشــمند انرژی و به عنوان اولیــن گام ، طرح ملی 
فراسامانه هوشــمند اندازه گیری و مدیریت انرژی 

) فهام ( در حال اجرا می باشد .
ابراهیمی با اشــاره به اینکه مقوله سیســتم های 
اندازه گیری شبکه هوشمند سر آغاز تلفیق حوزه های 
فن آوری اطالعات و ارتباطات با مهندسی برق است 
افزود : اســتفاده از ایــن کنتورها امکان رصد لحظه 
ای مصــرف برق و هرگونه تحلیــل و برنامه ریزی 
در خصوص انرژی را فراهم می ســازد و در صورت 
افزایش غیرطبیعی بار و یا دســتکاری کنتور امکان 

بررسی سریع وجود دارد.
وی در ادامــه اذعان داشــت: ایــن اطالعات به 
شــرکت کمک می کند تا میزان مصرف انرژی را در 
ســاعات مختلف روز و با توجه به مصرف انرژی هر 
بخــش رصد و اطالعات تفکیکی را با ارائه الگوهای 

مورد نیاز جهت کاهش هزینه های مشترک را نیز در 
اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.

محسن ابراهیمی در ادامه به برنامه شرکت توزیع 
نیروی برق استان کردستان برای نصب کنتورهای 
هوشمند اشاره و اعالم کرد: به همین منظور مدیریت 
توزیع برق شهرســتان بیجار با تجهیز و آماده سازی 
۳ اکیپ اقدام به نصب ۳10 دســتگاه کنتور هوشمند 

برق جهت مشترکین دیماندی خود نمود .
مدیر توزیع برق شهرســتان بیجار در پایان تأکید 
کرد: خوشبختانه با تالش و کوشش بی شائبه پرسنل 
اجرایی برق شهرســتان بیجار، عملیات نصب این 
تعداد کنتور هوشمند برای مشترکین دیماندی فعال 
در بخش هــای صنعتی ، کشــاورزی و عمومی و با 
هزینــه ای بالغ بر 4 هــزار و ۳۹0 میلیون ریال و در 

کمترین زمان ممکن به پایان رسید .

نصب 310 دستگاه کنتور هوشمند در بیجار

حل مشکالت امروز جامعه 
نیازمند حرکت جهادی 

دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان 
عنوان کرد: امروز برای حل مشــکالت جامعه نیاز به 
حرکت جهادی و از خودگذشتگی برای دیگران داریم 
و همه باید دســت به دســت  هــم داده و تالش کنیم 
مشکالت جامعه که بخشی از آنها توطئه های دشمنان 

است، بر طرف شوند.
خبرنگار جام جم کردســتان: محمود اهلل 
مرادی با بیان اینکه برخی از مســئولین در کردستان 
بــه دلیل کــم کاری مانــع فعالیت های اســتاندار و 
برنامه ریزی ها شده اند، گفت: سپاه در ابعاد و حوزه های 

مختلف پیشقدم شده اما مگر چقدر توان دارد.
وی با اشــاره روز خبرنگار و تبریک این مناسبت به 
اهالی رسانه اســتان افزود: خبرنگاران سرعت، دقت 
و امانــت را در انتشــار اخبار مورد توجــه قرار دهند و 

می توانند به سالم سازی فضای جامعه کمک کنند.
اهلل مرادی با بیان اینکه خبرنگاران ذوق و اســتعداد 
شــخصی دارند و مسئولیت اجتماعی را بر عهده گرفته 

اند تا افکار عمومی را آگاه کنند تا جامعه هر روز بیشــتر 
به ســمت تعالی و پیشــرفت برود،  اضافه کرد: امانت 
اهمیــت زیادی در کار خبرنــگاران دارد بنابراین نباید 

حب و بغض را در فعالیت خود وارد کنید.  
وی به خبرنگاران توصیه کرد حسن نیت را به عنوان 
یک معروف و اســاس کار مدنظر قــرار دهند و یادآور 
شد: باید مشکالت و مســائل جامعه را رصد کنیم تا با 
بیان آنها و تالش برای حل آن جامعه ای آرمانی داشته 
باشــیم.   اهلل مرادی با اشــاره به اینکــه یکی از اصول 
اخالقی خبرنگاری در نظر گرفتن خیر و صالح جامعه 
اســت، تاکید کرد: جامعه ای عاری از فساد و مشکالت 
اجتماعی همان خیر و صالح اســت که باید از ســوی 
همگان رعایت شــود.   وی بــا تاکید بر اینکه خبرنگار 
نباید برای منافع شخصی خود کوشش کند، گفت: خود 
خبرنگاران صادق باید در مورد افراد انگشــت شماری 
کــه از خبرنــگاری به عنوان رانت اســتفاده می کنند 

روشنگری کنند.  

 اهلل مــرادی بــا بیان اینکــه خبرنــگاران جا پای 
رزمندگان دوران دفاع مقدس گذاشته اند،  اضافه کرد: 
افســران جنگ نرم که همان خبرنگاران هستند امروز 

باید بیشتر در قبال جامعه احساس وظیفه کنند.  
وی تاکید کرد: مهمترین هدف دشمنان از بین بردن 
کلمه مادر است چون اساس و بنیان خانواده مادر است 
و وقتی از جامعه کنده شــد زمینه سازی برای انحراف 

فرزندان در آن جامعه فراهم می شود.
دبیــر ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکر 
کردســتان اظهار داشــت: از بین بردن حرمت حالل 
و حرام، وابســتگی فامیلــی و محرم و نامحرم از جمله 
برنامه ریزی های دشــمن اســت و با شبه سازی این 
برنامه ریــزی را آغــاز می کنند چون بــه دنبال بدبین 
کردن مردم به مســئولین نظام، ایجاد یاس و نا امیدی 
در جامعه، تفرقه و دودستگی و کاشتن بذر بی اعتمادی 

در دل مردم نسبت به نظام  هستند.

ادارات دولتی ۲0 درصد برق 
خود را از انرژی خورشــیدی 

تامین کنند

مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
کردستان از تأمین 20 درصدی برق ادارات از طریق 

انرژی خورشیدی خبر داد.
خبرنگار جام جم کردستان: هیوا لهونیان 
گفت: براساس مصوبه ســال 1۳۹5 هیئت وزیران 
ادارات و ارگان های دولتی موظف هستند 20 درصد 
انــرژی مورد نیــاز خود را از طریــق انرژی تجدید 
پذیر بویژه ســامانه خورشیدی تامین کنند. لهونیان 
استقبال ادارات استان از نصب و راه اندازی پنل های 
خورشــیدی را محدود اعالم کرد و افزود: امیدواریم 
ادارات بیشتری به سمت استفاده از انرژی خورشیدی 
گام بردارند تا اجرای  مصوبه در این خصوص محقق 
شود، در غیر این صورت شرکت توزیع برق می تواند 
20 درصد از برق مصرفی آنها را در تابســتان ســال 
آینده با متوسط نرخ انرژی های تجدیدپذیر و ۶ برابر 
هزینه فعلی آنان محاسبه نماید.وی درادامه تصریح 
کــرد: در خصوص انرژی هــای تجدید پذیر حدود 
205 کیلــووات ســلول های فتوولتائیک درادارات 
و 15 مدرســه هرکدام با قدرت 5 کیلووات نیروگاه 
خورشیدی نصب شده اســت، همچنین دربخش 
خانگی تاکنون 11 ســامانه با ظرفیت تولید 85 کیلو 
وات راه اندازی شــده و تعداد دیگری در مرحله عقد 
قرارداد بوده و بعد از مراحل اداری راه اندازی خواهند 
شــد. لهونیان با اشــاره به ظرفیت خاص استان در 
زمینه انرژی های تجدیدپذیر اظهار داشت: مطالعات 
بادسنجی در بخش هایی از استان کردستان صورت 
گرفته و نتایج خوبی را به دنبال داشته است، در همین 
راستا این شــرکت آماده پذیرش سرمایه گذار و راه 

اندازی و نصب توربین های بادی خواهد بود.

خبر

حمایــت قــوه قضائیه 
گذاری های  ســرمایه   از 

اقتصادی در کردستان 
رئیــس مرکز حفاظــت و اطالعــات قوه 
قضائیــه گفت: قــوه قضائیه با تمــام قدرت از 
سرمایه گذاری های اقتصادی حمایت می کند.

خبرنــگار جــام جم کردســتان: 
حجت االســالم علی  عبداهلل عبداللهی رئیس 
مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه و نماینده 
ویژه رئیس قوه قضاییه در دومین جلسه شورای 
اداری شهرستان ســقز که در سالن اجتماعات 
ســازمان تبلیغات اســالمی برگزار شد، اظهار 
داشــت: کردســتان از امن ترین اســتان های 
کشــور اســت و قوه قضائیه با تمــام قدرت از 
سرمایه گذاری های اقتصادی حمایت می کند.

وی با اشــاره بــه فرمایشــات رهبر معظم 
انقالب اســالمی)مدظله العالی( در اردیبهشت 
معطر سال 88 در سفر به کردستان، اظهار کرد: 
معظم لــه در مریوان فرمودند: اهل ســنت در 
منطقه کردســتان را آنقدر نورانی می بینیم که 
از این نورانیت باطنی دغدغه ای نســبت به این 

منطقه نداریم.
رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه 
تصریح کــرد: امنیت منطقــی و فراگیر از قلم 
قضــا و به برکت خون شهداســت، اما در عمل 
دســتگاه های نظامی و انتظامــی مجری آن 

هستند.
عبداللهی با اشاره به اهمیت تامین معیشت 
مردم از طریق ســازوکار قانونــی در مرزهای 
کشور تصریح کرد: مســیر تامین معیشت باید 
تســهیل شــود و ورود و خروج از طریق مرزها 

قانونی و مرزها رسمی شود.
وی بــا بیان اینکه، تزریق نیروی متخصص 
در دادگستری و دادسرای نظامی الزم است چرا 
که کمبود نیرو احســاس می شود، اظهار کرد: 

کمبود نیرو در این حوزه جبران خواهد شد.
نماینــده ویژه رئیس قوه قضاییه در ســفر 
به ســقز اظهار کرد: محوری ترین برنامه سند 

تحول قضایی، »تکریم ارباب رجوع« است.

خبر

تکریم ومعارفه مسئول نهاد نمایندگی 
رهبری دردانشگاه فرهنگیان 

 آیین تکریم حجت االسالم قربانی و معارفه 
حجت االسالم محمد مهدی منادی به عنوان 
مســئوالن دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه فرهنگیان کردستان با 
حضور حجت االسالم تقوی معاون نهاد مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های کشور، حجت 
االســالم بیابانی مســئول نهاد مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه های استان کردستان، 
دکتــر معروفی رئیس دانشــگاه فرهنگیان 
کردســتان،  دکتر ظهیــری رئیس پردیس 
بنت الهدی صدر، اساتید، کارکنان و جمعی از 
دانشجو معلمان  در سالن اجتماعات پردیس 

شهید مدرس سنندج برگزار شد.

زهره نادری مقدم - خبرنگارجام 
جم کردستان: در ابتدای این مراسم دکتر 
یحیی معروفی با اشــاره به اهمیت دانشگاه 
فرهنگیان اظهار کرد: این دانشــگاه به دلیل 
تربیت معلمان انسان ســاز، دانشگاه مهمی 
اســت. رئیس دانشــگاه فرهنگیان استان 
کردســتان گفت: معلم اثرگذارترین عنصر 
نظام تعلیم و تربیت است، لذا بخش عمده ای 
از شخصیت هر انســان تحت تاثیر تعلیمات 

معلمان وی خواهد بود.
معروفی بیان کرد: جایگاه نهاد مقام معظم 
رهبری در دانشگاه فرهنگیان که به نام مقام 
معظم رهبری مزین اســت در این دانشــگاه 

مسئولیت سنگین و خطیری است.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان 
با بیان اینکه خدمت در این اســتان افتخار و 
فضیلت اســت، ادامه داد:  حجت االســالم 
قربانی در این دانشــگاه به دلیل تعامل بسیار 
مطلوب با مجموعه دانشــگاه و دانشجویان 
در طول مدت خدمت خود، خوب درخشــید و 
انتظار داریم از این به بعد در هر جای این کشور 
عزیز خدمت می کند حامی ، مدافع و نماینده 
کردستان بوده و مسؤول جدید نهاد هم ادامه 
دهنده راه وی باشــد.در ادامه مسئول سابق 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
فرهنگیان  استان کردســتان در این مراسم 
اظهار کرد: خدمت در دانشــگاه فرهنگیان با 
شــاخصه های ویژه خود لطف خداوند است 
که شــامل حال انسانی می شــود که توفیق 
خدمت گزاری در این مکان انسان ساز را مهیا 

می سازد.

وی با بیــان اینکه دانشــگاه فرهنگیان 
مرکز ثقــل نظام آموزش و پرورش کشــور 
اســت، افزود: مقام معظم رهبری با تاکید بر 
تالش و مجاهدت در راه اهداف متعالی در این 
دانشــگاه بارها در فرمایشات گرانبهای خود 
بر اهمیت موضوع مبــادرت ورزیده اند.وی 
همچینین از همکاری و مساعدت مسئوالن 
دانشــگاه فرهنگیان به ویــژه دکتر یحیی 
معروفی که بیش از توان دانشگاه یار و حامی 
نهاد بودندتقدیر کرد.در ادامه حجت االسالم 
محرم بیابانی با اشــاره به فرمایش امام راحل 
)ره( در خصــوص اهمیت جایگاه دانشــگاه 
فرهنگیان، گفت: دانشــگاه مرکز تحوالت 
فکری جامعه اســت و دانشگاه فرهنگیان به 
دلیل شاخصه انسان ســازی و تربیت معلم، 
وظیفه سنگین تری دارد.به گفته مسؤول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
استان کردستان، دانشجوی این دانشگاه که 

در آینده معلم می شــود، آیندگان را ســال ها 
تربیت می کند بنابراین رســالت مسئول نهاد 
مقام معظم رهبری در دانشــگاه فرهنگیان 

سخت تر و بی بدیل تر خواهد بود.
در پایــان حجــت االســالم علی تقوی 
معاون نهاد رهبری در دانشــگاه های کشور 
اظهار کرد: اســتان کردستان، مکانی است تا 
خود انســان در آن حضــور نیابد نمی تواند به 
باور برسد چراکه دوستی، محبت و صمیمیت 
اقوام و مذاهب مختلف در این اســتان منجر 
به رسیدن باورهای فکری مطلوبی می شود. 
وی به  سیاســت جدید مقام معظم رهبری در 
خصوص به کارگیری نیروهای جوان در این 
نهاد اشــاره کرد و افزود: بر اساس انتظارات و 
مولفه های مورد نظر  که مقام معظم رهبری 
از نســل جوان و انقالبی امروز دارد، جوانان 
خوشفکر و پرانرژی در این پست به کار گرفته 

می شوند.

رئیس ســازمان حمل و نقل بار و 
مســافر شهرداری ســنندج گفت: در 
راســتای ارتقای کیفیت و بازســازی 
ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی، سال 
گذشــته در 2 مرحله مبلغ ۶ میلیارد و 

۷50 میلیون ریال یارانه پرداخت شد.

خبرنگار جام جم کردستان: 
امیر جمشــیدنژاد اظهار داشــت: این 
میــزان یارانــه در راســتای ارتقای 
کیفیت و بازســازی نــاوگان حمل و 
نقل اتوبوســرانی و برای کمک هزینه 
ســوخت، روغــن، الســتیک و... به 

مالکان اتوبوس درون شهری بخش 
خصوصــی پرداخت شــد. وی افزود: 
سال گذشــته یارانه بخش خصوصی 
ناوگان اتوبوســرانی در 2 مرحله واریز 
شــد که مرحله اول یک میلیارد و ۷50 
میلیارد ریال بود.میلیــون ریال و مرحلــه دوم نیز پنج 

پرداخت ۶ میلیارد ریال یارانه به ناوگان 
اتوبوسرانی سنندج

در شهر جهانی کالش »مریوان«؛ 
نمایشگاه بزرگ صنایع دستی غرب کشور برپا می شود

نمایشــگاه بزرگ صنایع دستی 
منطقه غرب کشور در شهر جهانی 
کالش »مریــوان« بــا شــرکت 
اســتانهای غرب کشــور در جوار 
دریاچــه زریبــار از تاریخ ۳1 مرداد 

لغایت 4 شهریور برپا می شود.
 خبرنــگار جــام جــم 
کردســتان: رئیس اداره میراث 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
گردشــگری مریــوان، گفت:این 
نمایشگاه به مدت 5 روز در راستای 

مصوبات ستاد جشنواره بین المللی 
تئاتــر خیابانــی مریــوان در جوار 

دریاچه زریبار برپا می گردد. 
فریــاد حدادیان افــزود: در این 

نمایشــگاه محصــوالت و آثــار 
هنرمندانی از استانهای غربی کشور 
در قالب ۶0 غرفه به نمایش عمومی 
گذاشته می شود.  حدادیان هدف از 
برگزاری این نمایشــگاه را عالوه 
بــر معرفی قابلیتها و پتانســیلهای 
مختلف شهرســتان گردشگر پذیر 
مریــوان، تکمیل برنامه های جنبی 
جشــنواره تئاتر خیابانی عنوان کرد 
که امســال رویکرد اصلی جشنواره 

گردشگری می باشد.

کشف بیش از ۷3 کیلو مواد مخدر در کردستان
۷۳ کیلــو و 125 گرم انواع مواد مخدر از نوع تریاک، 
شیشه و هروئین توســط ماموران انتظامی کردستان 

کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی اســتان کردستان گفت: ماموران 
مبارزه با مواد مخدر موفق به کشــف ســه کیلو و 125 
گرم موادمخدر شیشــه و هروئین از 2 عامل توزیع مواد 

صنعتی شدند.
ســردار علی آزادی اظهار داشت:  متهمان  با اشراف 
اطالعاتــی مامــوران مبــارزه با مواد مخدر اســتان 
کردســتان و پیگیری های مستمر شناسایی و دستگیر 
شدند. وی اظهار داشــت: همچنین ماموران عملیات 

ویژه پلیس مبارزه با مــواد مخدر با همکاری ماموران 
پلیس شهرستان قروه موفق شدند ۷0 کیلو مواد مخدر 
تریاک را در این شــهر کشف کنند. سردار آزادی اضافه 
کرد: این مقدار مواد از منزلی در این شــهر کشف شد و 
در این رابطه نیز 2 نفر دســتگیر شده و تحویل مقامات 

قضایی شدند.
* 40 تن گندم احتکار شــده در دهگالن 

کشف شد
 وی از کشــف 40 تن گندم احتکار شــده خبر داد و 
گفت: ارزش این میزان گندم ۷00 میلیون ریال برآورد 

شده است.

سردار آزادی با اشاره به قاطعیت پلیس در برخورد با 
محتکرین کاالهای اساســی اضافه کرد: در این رابطه 
 یک نفر دســتگیر شــده و با تشــکیل پرونده تحویل 

مقامات قضایی شد.
* ۷۳ دستگاه دریافت ارز دیجیتال کشف 

شد
وی با اشاره به یکی دیگر از فعالیت های فرماندهی 
انتظامــی کردســتان گفت:  ۷۳ دســتگاه دریافت ارز 
دیجیتال در دهگالن از یک شرکت در شهرک صنعتی 
این شهرستان کشف شــد. سردار آزادی با بیان اینکه 
ارزش دســتگاه های کشف شده 15 میلیارد ریال بوده 

افزود: ســه نفر هم در این رابطه دستگیر شده و تحویل 
مقامات قضایی شدند.

دســتگاه های دریافت ارز دیجیتال به دلیل استفاده 
از برق یارانه ای ممنوع اســت و تنها در صورت کسب 
مجوز و پرداخت بهای برق مصرفی غیریارانه ای امکان 

دریافت ارز دیجیتال وجود دارد.

مدیرشعب بانک مسکن کردستان خبر داد؛

ارائه تسهیالت احیای بافت فرسوده به متقاضیان
مدیرشــعب بانک مسکن کردســتان گفت: بانک 
مســکن به ســازندگان عادی و حرفه ای که متقاضی 
احیــای بافت فرســوده و ناکارآمد شــهری باشــند، 

تسهیالت پرداخت خواهد کرد.
خبرنگارجام جم کردســتان: جالل الدین 
ســلیمی در نشســت خبری با اصحاب رسانه استان 
کردستان اظهار کرد: سیاست سال جاری بانک مسکن 
بر احیای بافت فرسوده و بخش   های ناکارآمدی شهری 
متمرکز شده که اولویت تامین مالی این بانک در احداث 
و تکمیل محالت بافت فرسوده و ناکارآمد شهری بوده 
و همواره نقش پیشــران و راهبری و ایجاد رونق را در 

این بخش برعهده داشته است.
وی افزود: ارتقاء شــرایط کیفی در ســکونتگاه ها 
از طریــق ایمن و مقاوم ســازی ســاختمان ها، ایجاد 
فرصت های شــغلی بیشــتر، تخصصی شدن ساخت 
و ســازها، گسترش فعالیت شــرکت های توسعه گر و 
رعایت الگوی مصرف، رویکرد ســال جاری این بانک 

است.
مدیرشــعب بانک مسکن کردستان با اعالم اینکه 

کردستان یکی از اســتان های درگیر با بافت ناکارآمد 
و فرسوده شهری اســت، گفت: برای احداث و احیای 
هر واحد فرســوده در شهر ســنندج 40 میلیون تومان 
تســهیالت با نرخ بهره ۹ درصد در اختیار ســازندگان 

عادی قرار می گیرد.
وی ادامــه داد: تســهیالت بــرای واحدهــای 
مجتمعــی)دو واحــد و باالتر( به ازای هــر واحد 40 
میلیون تومان با نرخ بهره ۹ درصد و 20 میلیون تومان 
با نرخ بهره 18 درصد، در مجموع ۶0 میلیون تومان به 

سازندگان عادی اعطا می شود.
ســلیمی اعــالم کرد: بــه ســازندگان حرفه ای، 

توســعه گری و دارای پروانه بهره بــرداری نیز برای 
ســاخت واحدهای مجتمعی)دو واحد و باالتر( به ازای 
هر واحد 40 میلیــون تومان با نرخ بهره ۹ درصد و 40 
میلیون تومان با نرخ بهــره 18 درصد، در مجموع 80 

میلیون تومان اعطا می شود.
وی ادامه داد: به ســازندگان حرفه ای توسعه گری 
و دارای پروانــه بهــره برداری در صورت اســتفاده از 
تکنولوژی جدیــد، فناوری نویــن و کاهش مصرف 
انرژی نیز برای واحدهای مجتمعی )دو واحد و باالتر(، 
به ازای هر واحد 40 میلیون تومان با نرخ بهره ۹ درصد 
و ۶0 میلیــون تومان با نرخ بهره 18 درصد، در مجموع 

100 میلیون تومان اعطا خواهد شد.
مدیرشعب بانک مسکن کردستان با اشاره به اینکه 
به ســایر شهرهای استان نیز تسهیالت بافت فرسوده 
تعلق خواهد گرفت، تصریح کرد: دفاتر تســهیلگری 
در ســطح استان برای این مسئله آموزش های الزم را 
دیده اند و کارهــای اداری افرادی که متقاضی احیای 
بافت فرســوده خود هستند توســط این دفاتر انجام 

خواهد شد.
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صبا تو نکهت آن زلف مشکبو داری
به یادگار بمانی که بوی او داری

دلم که گوهر اسرار حسن و عشق دروست
حافظتوان به دست تو دادن گرش نکو داری

اجــرای ۷۷۳ طــرح 
اشــتغال کمیته امداد در 

کردستان 

مدیــرکل کمیته امداد امــام خمینی)ره( 
کردســتان گفت: از اول امســال تا پایان تیر، 
۷۷۳ طرح اشــتغالزا توسط این نهاد با پرداخت 
2۳0 میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه 
در اســتان اجرا شــده اســت. به گزارش ایرنا 
محمد رســول شــیخی زاده اظهــار کرد: در 
مجموع امســال یک هزار و ۷۳0 میلیارد ریال 
اعتبار برای ایجاد ۶ هزار شــغل ســهم استان 
کردســتان از حوزه اشــتغال است. وی افزود: 
بیش از ۹00 میلیارد ریال از این میزان از محل 
تبصــره 1۶)منابع بانکی(، ۷20 میلیارد ریال از 
محل اشــتغال پایدار روستایی و 10۳ میلیارد و 
500 میلیون ریال نیــز از محل صندوق امداد 
والیت پرداخت می شود. مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی)ره( کردستان یادآور شد: در چهار 
ماهه نخست امســال با پرداخت 2۳0 میلیارد 
ریال، تعداد ۷۷۳ طرح اشتغالزا برای مددجویان 
زیرپوشــش این نهاد در استان اجرا شده است.

وی  اضافــه کرد: امســال همچنین 5۳ نفر از 
مددجویان زیرپوشــش این نهــاد و فرزندان 
آنها از طریق کاریابی در شرکت ها و کارگاه ها 
مشغول به کار شــده اند. شیخی زاده گفت: در 
چهار ماهه نخســت امسال 5۳0 میلیارد ریال 
اعتبار کمک معیشت و 85۳ فقره کمک هزینه 
ازدواج به ارزش 1۷ میلیارد ریال به مددجویان 
زیرپوشش این نهاد پرداخت شده است. در حال 
حاضر 1۳4 هزار و ۶55 نفر از جمعیت استان در 
قالب ۶۷ هزار و ۶1۳ خانوار زیرپوشش خدمات 
کمیته امداد امام )ره( هســتند که این تعداد از 
نظــر خانوار  1 14.4 درصــد و از نظر نفر 8.4 

درصد جمعیت استان را شامل می شود.

بی هدفــی و ضعــف محتوا؛ 
سندروم کانال های پرمخاطب

یکی از اســاتید دانشــگاه. چنین تعریف می کرد: 
»برای مشاوره و تسهیلگری در امور یک شرکت، چند 
جلسه با کارشناسان و مدیران آن شرکت گذاشتم. قبل 
ازهرچیز از تک تک آنها خواســتم که رسالت و هدف 
شرکت خود را بر روی کاغذ یادداشت کنند. پس از جمع 
بندی پاسخها متوجه شــدم هیچ کدام تفسیر دقیق و 

یکسانی از هدف شرکت خود ارائه نداده اند«
مثــال باال نمونــه کوچکی از جامعه ماســت. این 
ســندروم به فضای مجازی نیز تسری پیدا کرده است 
به طوری که بسیار از کانال های پر مخاطب سنندج که 
معموال چندین و چند نفر ادمین و مدیر و دفتر و دستک 
دارند هیچ کدام رســالت مشخصی برای کانال تعریف 
نکرده اند و اگر از آنها پیرامون هدف کانال ســوال کنید 
یقین داشــته باشید پاسخ های متناقضی خواهید شنید 
لذا جســته گریخته صرفا مطالب پوپولیستی و گاهی 
بی محتوا را منتشــر می کنند. در یکی از همین کانالها 
هر روز و هر شــب و نیمه شب پیام »فوری فوری« درج 
می شــود و بالفاصله یک قتل. یک دعوای خیابانی. 
یک آتش ســوزی. یک تصادف. تخریب عملکرد یک 
ســازمان و... به دنبال آن در کانال منتشــر می شود اما 
پرســش بنیادین این است که انتشــار این همه اخبار 
حوادث آیا هدف کانال اســت. آیا خبر از خشونت و قتل 
و هرج و مرج خیابانی و تخریب برخی مدیران دلســوز 
اســتان. وارونه کردن عملکرد سازمان ها و ... می تواند 

منفعتی برای مخاطب داشته باشد؟ 
جواب این پرسشها منفی است حال دالیل متعددی 
می توان برای این کار برشمرد لیکن دو دلیل عمده که 
بیشتر به ذهن من می رسد این است که اساسا هدف این 
کانالها جذب مخاطب برای تبلیغات و سودآوری است. 
متأسفانه روحیه ماکیاولیستی بر این کانالها حاکم شده 
است که بر پاشنه »هدف. وســیله را توجیه می کند« 
می چرخند که منافع مادی فراوانی از راه ســوداگری و 
تبلیغات با جذب مخاطب عام کسب می کنند. اما دلیل 
دیگر می تواند یک مرحله باالتر از سودآوری باشد بلکه 
یک جریان فکری ویرانگر به طور عامدانه ســعی دارد 
مردمان کورد را خشــونت طلب و بــی قید و بند جلوه 
دهد و نیز عملکرد مدیران دلســوز استان را به منظور 
ایجاد اختالل در ارائه خدمت به مردم. دچار خدشه کند 
بنابرایــن برای این کار خــود از پروپاگاندای تبلیغاتی 
بهره می برند. چنانچه اطالع داشته باشید پیشتر منابع 
رسمی. ســنندج را از لحاظ شاخص امنیت در جایگاه 
برتر قرار داده بودند که خود زمینه ورود سرمایه گذاران 
را به کردســتان توجیه و فراهم می کند حال آنکه این 
موضوع به مذاق برخی کانالهای وابسته به جریان های 
خاص. خوش نیامد و لذا هر شــب و نیمه شــب خبر از 
قتل و جنایت در کانال درج می شــود تا از این راه دیگر 
بحث پیرامون امنیت برتر کردســتان به حاشیه رانده و 

کمرنگ شود و اخبار 
امنیت کردســتان جای خود را به مطالب سرشار از 
خشــونت. بی اخالقی و نیز تخریب مسئولین دلسوز. 
بدهــد. امیدواریم مخاطبین فهیــم متوجه این قضیه 
باشــند و برای این دســت اخبار بی محتــوا و جریان 
احتمالی پس پرده آن تامل بیشــتری داشــته باشند و 

خبر را تجزیه و تحلیل کنند.
محمد جاللی

خبر یادداشت

گالیه هایی از جنس نمک

کردســتان را به واسطه معادن غنی 
ســنگ مرمر، آهن و طال می شناسند و 
شــاید کمتر کســی خبر داشته باشد که 
این اســتان در زمینه معــدن نمک هم 

حرف هایی برای گفتن دارد.
به گزارش ایرنــا معدن نمک آبی در 
نزدیکی روســتای محمدآبــاد معروف 
به تازه کند قرار دارد، آب این روســتا به 
واســطه وجود معدن، شــور شد و بیشتر 
ساکنان آن بار کوچ بستند ولی 12 خانوار 

ماندند تا از معدن، پول برداشت کنند.
بعد از رانش زمین در سال 1۳80  این 
معدن بیش از 20 میلیارد ریال خســارت 
دید و بعد از آن هم ســیالب در سال های 
۹۳ و ۹4، تولید نمک را به صفر رســاند و 
تا امروز جبران خســارت آن امکان پذیر 
نبوده و مســووالن می گویند: این کاری 

زمان بر است.
* نمک؛ سفره بیجاری ها

معدن نمک آبی بیجار که روزی نان 
آور سفره بسیاری از کارگران این منطقه 
بود به سبب برخی نامهربانی های طبیعت 
و عده ای بی اطالع، دچار خسارت هایی 
شــده که امروز حال مناســبی ندارد و از 
فشــار خون باالی اقتصادی و اعتباری 

رنج می برد.
معــروف ســجادی کارآفرین نمونه 
۶۳ ساله از ســال 1۳۶4 در معدن نمک 
آبی بیجار سرمایه گذاری و در چهار دهه 
گذشته از فراز و نشیب های بسیاری عبور 

کرد و اینک از تجربه گرانبهایی برخوردار 
است هر چند دل خوشی از تولید و حمایت 

مسئوالن ندارد.
وی افزود: در آغــاز به فعالیت معدن 
و فــراوری نمک آبــی در کارخانه حدود 
5۷ کارگر مشــغول به فعالیت بودند که 
با پیشــامد حادثه هــای طبیعی رانش 
زمین در سال 1۳80 بیش از پنج میلیارد 
ریال خســارت به معدن وارد شد و تعداد 

کارگران به 20 نفر کاهش یافت.
وی با اشــاره به اینکــه برای جبران 
خسارت پنج میلیارد ریالی در سال 1۳80 
تمــام دارایی ام را فروخته و هزینه کردم، 
گفت: در صورت حمایت دولت در ســال 
رونــق تولید و دریافت تســهیالت 50 
میلیارد ریالی، می توان 100 کارگر جدید 
برای اشــتغال در معدن نمک استخدام 
کرد. سجادی یادآور شد: معدن نمک آبی 
در نزدیکی روســتای محمدآباد معروف 
بــه تازه کند قرار دارد و به علت شــوری 
آب امــکان زندگی مردم در این روســتا 
ممکــن نبود ولی به برکت وجود معدن و 
فعالیت اقتصادی در این منطقه، بیش از 
12 خانوار به صورت ثابت در این روســتا 
زندگی می کنند و در معدن اشتغال دارند.

وی ادامــه داد: پــس از رانش زمین 
در ســال 1۳80 با خســارت بیش از 20 
میلیارد ریال و همچنین وقوع ســیالب 
در ســال های ۹۳ و ۹4، تولیــد نمک در 
معدن به صفر رســید که تا امروز جبران 

خسارت آن امکان پذیر نبوده و این کاری 
زمان بر است.

سجادی گفت: افزایش بارندگی های 
امســال هم روند تولید نمک را به تأخیر 
انداخته است و امیدواریم با افزایش دمای 
هــوا و عدم بارندگی در روزهای اخیر، در 
شهریور برداشت و تولید نمک در معدن 
آغاز شــود.کارآفرین معــدن نمک آبی 
بیجار گفت: حمایت عملی از کارآفرینی 
وجــود نــدارد و مشــکالت اقتصادی 
تولیدکنندگان برای صاحبان ســرمایه 
و بانک های عامــل، اهمیتی ندارد.وی 
با اشــاره به تالش های بــی ثمر برای 
دریافت تسهیالت ارزان قیمت و قرض 
الحســنه از بانک ها، اظهار داشت: دیگر 
امیدی به حمایت مالــی بانک ها ندارم 
و در تــالش برای جذب ســرمایه گذار 
خارجی از کشــورهای همسایه هستم. 
سجادی یاد آورد شد: شوری آب منطقه 
عماًل شــرایط زندگی و رونق اقتصادی 
را ســخت و غیر ممکن می کند که برای 
رفع موقتی مشــکل، روزانه بیش از 20 تا 
40 لیتر آب شرب از شهرستان خریداری 
و برای مصرف بــه کارخانه انتقال داده 
می شــود.وی از کمبود آب شرب در این 
روســتا خبر داد و گفت: با توجه به اسکان 
20 خانــوار در ایــن منطقه و عدم توجیه 
اقتصادی ایجاد شبکه آب رسانی توسط 
اداره آبفای روســتایی شهرستان، هزینه 
تهیه آب شرب با تانکر روز به روز افزایش 
خواهد یافت و امکان افزایش جمعیت آن 

غیر ممکن می شود.
مدیر عامل معــدن نمک آبی بیجار 
اظهارداشــت: تجهیزات برق رســانی 
به معدن و کارخانه توســط شــبکه برق 
شهرســتان و با سرمایه گذاری مستقیم 
شرکت نمک بیجار خریداری و به منطقه 

تازه کند اهداء شد.
وی به عدم دسترســی به نعمت گاز 
طبیعــی در ایــن کارخانه اشــاره کرد و 
گفت: شبکه گاز رســانی شهرستان در 
پنج کیلومتری کارخانه وجود دارد که باز 
هم به علت جمعیت 20 خانواری روستا، 

امکان گاز رسانی به منطقه وجود ندارد.
ســجادی ادامه داد: با همــه موانع 
و مشــکالتی که در اســتفاده از حداقل 
امکانات و خدمات عمومی که در منطقه 
احداث معدن وجود دارد، جاده دسترسی 
به روســتا یکی دیگر از مشکالت جدی 

تولید و اشتغال به شمار می رود.
وی کیفیت و خلــوص باالی نمک 
بیجار را این گونه توصیف کرد که نیازی 
به دانه بندی مجدد توسط دستگاه های 
مخصــوص ندارد و افزود: این نکته مهم 
می توانــد در کاهــش هزینه های خرید 
دســتگاه و نیروی کار بســیار موثر باشد 
اّما برخی از دســتگاه های مربوطه تهیه 
دســتگاه دانه بندی را الزمه ارائه مجوز 
فروش محصول می دانند و در این مورد 

برخی از دستگاه ها همکاری ندارند.
سجادی با ابراز نگرانی از اینکه معرفی 
نمــک آبی تولید بیجار در شهرســتان و 
اســتان مغفول مانده اســت، گفت: این 
محصول با کیفیت ترین نمک کشــور، 
ارزان ترین و در دسترس ترین محصول 
برای همشــهریان، جایگاهی در ســبد 
حمایتی و مصرفی ندارد تا آنجا که برخی 
از ادارات خدمات رسان برای نمک پاشی 
راه ها و خیابان ها در زمســتان از ســایر 
شهرهای همجوار نمک خریداری و وارد 

استان می کنند.
* مخــزن آب جدیــد برای 

آبرسانی به روستای محمد آباد
رئیس آبفای روســتایی بیجار در این 

ارتبــاط گفت: یکی از مشــکالت فعلی 
روســتای محمد آباد، کم فشار بودن آب 
در ایــن منطقه برای پنــج امتیاز جدید 
مســکونی است که در انتهای شبکه آب 
رسانی توسط معدن نمک احداث شده و 
در راستای رفع آن، احداث مخزن جدید 
با توجه به اســتاندارد اختالف ارتفاع در 
دســتور اقدام قــرار دارد.محمد زارعی 
اظهار داشــت: مخزن جدید بر اســاس 
جمعیت روســتا، 40 متر مکعبی اســت 
که با توجه به درخواســت مردم روستا و 
نیاز واحدهای مســکونی جدید، ظرفیت 
مخزن بــه 85 متر مکعبی افزایش یافته 
اســت. وی تاکید کرد: مشــارکت های 
مردمی در رفع مشــکالت و موانع تاثیر 
بسزایی دارد که در خصوص ایجاد مخزن 
جدیــد حدود یک میلیارد ریال اعتبار نیاز 
است که یکی از خیرین منطقه حدود 200 
میلیون ریال به ایــن پروژه کمک مالی 

داشته است.
* رفع موانع تولید واحدهای 

تولیدی - صنعتی شهرستان
رئیــس اداره صنعت، معدن و تجارت 
بیجــار هم گفت: بیــش از ۳00 میلیارد 
ریــال اعتبار بــرای 2۳ واحد صنعتی در 
طرح رونق تولید در بیجار از ابتدای سال 
در راســتای تحقق شعار " رونق تولید " 
در بخــش صنعت بــه بانک های عامل 

معرفی  شدند.
ســید علی میرآقایی یادآور شــد: با 
همکاری واحد کارگزار اشــتغال به تیم 
اقتصادی شهرستان، واحدهای تولیدی 
و صنعتی به ســه دسته واحدهای مستعد 
توسعه، تثبیتی و ایجادی مشخص شدند 
تــا هر یک به صورت ویــژه در کارگروه 
مربوطه مورد بررســی و کارشناسی قرار 

گیرد.

تعاونی مصرف کارکنان آموزش و پرورش بیجار 

جلسه راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۶/۲ در کانون شهید باهنر با حضور 

تعداد حاضر برگزار می شود. اعضایی که نمی توانند در جلسه حضور یابند تا مورخ 

۹۸/۵/3۱ به دفتر تعاونی مراجعه و وکالت خود را به شخص دیگری واگذار نمایند.
دستور جلسه:

۱- ارائه گزارش  عملکرد توسط هیئت مدیره و بازرسان 
۲- اعالن بیالن کاری سال ۱۳۹۷

۳- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۸
۴- انتخاب بازرسان برای مدت یکسال مالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ) بطور فوق العاده(

هیئت مدیره تعاونی مصرف کارکنان آموزش و پرورش بیجار

)نوبت دوم (   

اختتامیه نهمین جشنواره   
بین  المللی »دف؛ نوای رحمت«

پــس از دو روز اجرای گروه هــای دف نوازی و 
تک نــوازی هنرمندان دف نواز، نهمین جشــنواره 
بین المللی دف نوازی دف نوای رحمت در ســنندج 

به ایستگاه پایانی رسید.
نهمین جشنواره بین المللی دف نوازی دف نوای 
رحمت امســال نیز با همت حوزه هنری کردستان و 
با عنوان نکوداشــت محمدجلیل عندلیبی کار خود 
را بــا بارش رحمت الهی آغاز کرد تا شــاهد حرکت 

فرهنگی دیگــر در دیار فرهنگ و هنر کردســتان 
باشیم.

اجرای مشــترک دف نوازان دو استان کردستان 
و آذربایجان شــرقی شامل گروه ســماع از تبریز به 
سرپرستی یونســی و تار و پود و ماهور به سرپرستی 
پیمان صفوتــی از زیباترین جلوه هایی بود که آوای 
اتحاد و نمود وحدت بین ایرانیان را در این جشنواره به 
تصویر کشید و در افتتاحیه این جشنواره بی نظیر شاهد 
آن بودیم و در اختتامیه جشــنواره نیز گروه موسیقی 
خوش نوایان به سرپرســتی پیمان سلیمی فرد، پنج 
قطعه از آثار استاد محمدجلیل عندلیبی اجرا کردند.

نهمین جشــنواره بین المللــی دف نوای رحمت 
به همت حوزه هنری اســتان کردســتان و موسسه 
فرهنگی هنری ســپهر ســوره هنر از 22 تا 25 ماه 
جاری در پردیس سینمایی بهمن شهر سنندج برگزار 
شــد و با معرفی برترین های بخش های مختلف به 

کار خود پایان داد.


