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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

100/000/000ریال   2  تیغه برف روب

900/000/000ریال   mvm  دستگاه سواری 3

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

250/000/000ریال  5 اتاق  خودروی بنز  

6 کابل اسقاطی   هرکیلوگرم مبلغ 320/000ریال 

)نوبت دوم (   

پوریا خداکرم زاده
سرپرست شهرداری دیواندره

آگهی مــزایده شماره 98/04
بانــک کارآفریــن در نظــر دارد، ملــک مــازاد مشــروحه ذیــل را در شهرســتان ســنندج بــه 
صــورت )شــش دانــگ( بــا شــرایط پرداخــت نقــد/ قــرارداد اجــاره بشــرط تملیــک 

از طریــق مزایــده عمومــی بفــروش برســاند.
شرایط و نحوه شرکت در مزایده:

1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشدکه می بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ 
شرایط مزایده )قابل پرداخت در تمامی شعب بانک کارآفرین( واریز و اصل رسید آن را با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.

2- متقاضیانی که جهت دریافت اسناد مزایده بصورت حضوری به بانک مراجعه می کنند می بایست فیش واریزی به مبلغ 200/000لاير به شماره حساب 
9-651-01 به نام امور مالی بانک واریز نمایند.

3- بانک در قبول یا رد، یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
4- کلیه امالک مربوطه با وضع موجود و شرایط روز ملک بفروش می رسند و بانک تعهدی از بابت هر گونه طرح احتمالی امالک )مطروحه از جانب 

شهرداری( و اخذ پایانکار جدید نخواهد داشت و خریدار شخصًا مسئول می باشد.
5- در مواردی که سهم الشرکه بصورت مشاعی واگذار می گردد، بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال افراز سهم مشاعی و اخذ سند تفکیکی ندارد و خریدار 

شخصًا مسئول می باشد.
6- در خصوص امالک عدم تخلیه )دارای متصرف(، بانک هیچگونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ندارد و مسئولیت کامل رفع تصرف و تخلیه متصرف 

به عهده خریدار می باشد.
شرایط پرداخت بهای مورد معامله:

1- نقد: 50% بهای مورد معامله ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعالم نتایج بازگشایی پاکات و مابقی ثمن معامله پس از اخذ استعالمات مربوطه از مراجع 
ذیربط و همزمان با انتقال قطعی مورد معامله و تحویل ملک به خریدار در دفتر اسناد رسمی دریافت می گردد.

2- قرارداد اجاره به شرط تملیک:
گروه الف( قرارداد اجاره به شرط تملیک بصورت 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 50% بصورت اقساط 24 ماهه با نرخ %18
گروه ب( قرارداد اجاره به شرط تملیک بصورت 40% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 60% بصورت اقساط 36 ماهه با نرخ %20
گروه ج( قرارداد اجاره به شرط تملیک بصورت 30% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 70% بصورت اقساط 48ماهه با نرخ %22

* در شرایط مساوی بودن قیمت پیشنهادی، تقاضای نقدی برای کلیه امالک در اواویت می باشد.
* متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر از وضعیت مورد واگذاری، بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک هفته به »شعبه مهندس ادب سنندج« واقع در: سنندج، میدان آزادی، ابتدای خیابان کشاورز، پالک 42، با شماره تلفن های 087-33248801-5 

مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی بانک به نشانی www.karafarinbank.ir جهت دریافت فرم شرکت در مزایده اقدام فرمایید.
* متقاضیان می بایستی پیشنهادات خود را به آدرس: تهران، صندوق پستی 4659-15875 و یا حضورًا به نشانی ساختمان مرکزی بانک کارآفرین 

تا تاریخ اعالمی تحویل و رسید دریافت نمایند.

قیمت پایه مزایده اعیان)متر مربع(عرصهکاربرینوعآدرسردیف
)ریال(

شرایط وضعیت اموالتوضیحات
پرداخت

سنندج-خیابان امام 1
خمینی-روبروی 

استانداری-پالک 30

شش دانگ مسکونیویالیی
165 متر مربع

59/4 زیر زمین 
121 همکف

1 و 2تخلیه کامل-4/500/000/000

3

3

کردستان

کاهش تصادفات، نشان ارتقای 
فرهنگ ترافیک 

صادرات گوشی های هوشمند با 
منوی ُکردی به اقلیم کردستان

انتخاب فیلم ساز کردستانی 
به عنوان داور جشنواره 
»میکروفاف« صربستان 

انجام 84 درصد ابالغات در 
کردستان به صورت الکترونیکی 

پرداخت تسهیالت برای ایجاد
 ۵۴ فرصت شغلی

مدیر صندوق کارآفرینی کردســتان صندوق کارآفرینی امید کردســتان در مرداد و شهریور سال 
جاری به ۱۲ طرح اشتغالزایی که منجر به ایجاد ۵۴ فرصت شغلی شده، تسهیالت پرداخت کرده 

است.
به گزارش ایرنا جعفر شــرف خانی افزود: این ۱۲طرح طی ماه های مرداد و شهریور سال جاری با پرداخت 

۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال از سوی صندوق کارآفرینی امید به بهره برداری رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بیشتر این طرح ها با پنج مورد در ...

ضرورت ارتقای فرهنگ 
اهدای عضو در کردستان
2

4

23 3

2



مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان، ضمن اشاره 
به مزایای جلوگیری از قاچاق سوخت و صرفه جویی در مصرف سوخت، 
در خصوص صادرات فرآورده به اقلیم کردســتان عراق در قالب کمک به 
معیشت مرزنشینان گفت: ســود حاصل از اجرای این طرح به حساب ۲۸ 

هزار و ۴۰۰ خانوار مرزنشین واریز می شود.
به گزارش ایسنا، عبداهلل گیتی منش، در بازدید از پایانه های مرزی باشماق 
و ســیرانبند، بازنگری و اصالح برخی از فرآیندهای اداری و عملیاتی در 
مرز باشماق توسط دستگاه های خدمت رسان در جهت روان سازی تردد 
خودروهای ســنگین را ضروری عنوان و اظهار کرد: اســتفاده از خدمات 
الکترونیک، ســامانه فروش مرزی، اعطای معافیت پرداخت مابه التفاوت 
نرخ نفتگاز به کامیون های ایرانی خروجی از مرز و غیره در جهت تسهیل 
و توسعه صادرات در بازارچه های مرزی استان می باشــد.وی در دیدار با 

مدیرکل گمرک باشماق، پایانه باشماق را فرصتی مناسب برای جذب بازار 
اقلیم کردستان عراق عنوان و به رتبه دوم این پایانه مرزی در مبادالت کاال 
در کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش قابل توجه تردد خودروهای 
ترانزیتی و ترانشــیپی در این بازارچه در جهت روان ســازی و تســهیل 
فرآیندهای عملیاتی، بازنگری و اصالح امور مرتبط با دستگاه های خدمت 
رسان ضروری بوده که این شــرکت ضمن مطالعه دقیق وضع موجود در 

این جهت برنامه ریزی خواهد کرد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان، ساماندهی 
نیروهای کنترلی مستقر در مرز باشــماق، نحوه فعالیت جایگاه شرکتی و 
جانمایی برای استقرار جایگاه ســیار عرضه سوخت در محوطه خروجی از 
بازارچه باشماق را از برنامه های آتی این منطقه عنوان و خواستار تعامل و 

همکاری سایر ادارات با این شرکت شد.

حقوق شهروندی؛ مقوله ای 
مغفول در پیاده روها

دستفروشــی یکی از معضالت شهری است 
که در این روزها، شهر ســنندج با آن دست و 
پنجه نرم می کند معضلی که ســبب تضعیف 
شدن حقوق بسیاری از شهروندان شده است.

این روزها، حال و روز پیاده روها و خیابانهای 
سنندج خوب نیســت. ترافیک انسانی، تجمع 
دستفروشان، اجاره پیاده  رو توسط مغازه داران 
و...از جمله مواردی هســتند که سبب پایمال 

شدن حقوق شهروندان شده است.
دستفروشی یکی از مسائلی است که بسیاری 
از شهرها و شهرهای توســعه یافته نیز با آن 
مواجه هستند و پدیده ای نوظهور و ناشناخته 
نیســت، اما این پدیده اکنون به یک معضل 
تبدیل شــده اســت و با تردد در پیاده روهای 
سنندج شاهد مشکالت متعددی خواهیم بود 
و در برخی موارد نیز شــاهد نزاع های خیابانی 
میان مغازه داران و دستفروشان و گاهی نیز با 

مشتریان هستیم.
تاکنون بسیاری از مســئوالن حوزه مدیریت 
شــهری اعالم کرده اند که برای ساماندهی 
و رفع مشکل دستفروشی در ســنندج برنامه  
و طرح هایی دارنــد، اما تاکنــون هیچ کدام 
اجرایی نشده است و باید گفت که هنوز برای 
ساماندهی دستفروشــان همتی وجود ندارد و 
ضعف مدیریتی یکی دیگر از مشکالتی است 
که سد راه ساماندهی قرار گرفته، که بیش از 
هر چیز دیگری نمود پیدا می کند مدیریتی که 
به دلیل عــدم توجه بــه آینده  نگری در حوزه 
مدیریت شــهری ســبب شــده که آشفتگی 
فضای بصری چهره شهر سنندج را نامناسب 

جلوه کند.
 در کنارآن می توان به وجود دستفروشانی که 
بدون توجه به حقوق شــهروندان بساط پهن 
کرده  و فضای زیــادی از پیاده روها را  تصرف 
کرده اند و در برخی موارد در مقابل مغازه هایی 
بساط پهن کرده و مغازه دار را تهدید می کنند 
و این تضعیــف حقوق اصناف اســت در کنار 
این موارد نیز شــاهد آنیم که برخی از مغازه 
داران، مکان خود را اجاره داده یا به دلیل باال 
بودن اجاره بها، رکود بازار و کســب وکار در 
کردستان، افزایش آمار بیکاری مغازه تخلیه و 

به سمت دستفروشی روی آورده اند. 
به هر حال همــگان از وضع موجود اقتصادی 
در بازار، بیکاری دستفروشــان و رکود حاکم 
در بــازار آگاهــی داریــم و  به پهــن کردن 
بســاط دستفروشــان در پیاده روها خرده ای 
نمی گیریم اما باید به حقوق شــهروندان هم 
احترام گذاشــت تــا بتوانیم وضــع موجود را 
ســاماندهی کرد. لذا انتظار می رود که توجه 
به شــرایط نامناســب اقتصادی و مشکالت 
اجتماعی به حقوق همدیگــر احترام بگذاریم 
تا بیش از این  حقوق شــهروندی را زیر پا له 

نکنیم.
فردین کمانگر/ روزنامه نگار

ســاز  فیلــم  انتخــاب 
کردســتانی به عنوان داور 
جشــنواره »میکروفــاف« 

صربستان 
سامان حسین پور، فیلم ســاز کردستانی داور 
دهمین دوره جشــنواره میکروفاف صربستان 

شد.
نادیا حمه ویســی- خبرنگار جام جم 
ره  کردســتان: دهمیــن دوره جشــنوا
میکروفاف صربستان در شــهر بلگراد از ۱۰ 
تــا ۱3 اکتبر برگزار خواهد شــد و میزبان 67 
فیلم از کشــورهای: ایران، آلمــان، آمریکا، 
انگلیس، کرواســی، اســلوونی، ایتالیا، هند، 
دانمارک، صربســتان، مقدونیه، ســنگاپور، 
هلند، ازبکستان، آفریقای جنوبی، سریالنکا، 
فرانسه، روســیه، ترکیه، کره جنوبی و بوسنی 
هرزگوین است که هشــت فیلم آن از ایران 
اســت.داوری دهمین دوره این جشــنواره را 
سامان حســین پور از ایران، ساشا رادوجویک 
و استیون آلکســیس از صربســتان بر عهده 
خواهند داشــت. ســامان حســین پــور از 
فیلمسازان ایرانی می باشد که تاکنون 7 فیلم 
کوتاه داســتانی را کارگردانی کرده است، وی 
فوق دیپلــم گرافیک، لیســانس کارگردانی 
ســینما و دانشجوی کارشناســی ارشد سینما 
می باشــد و تاکنون آثارش در صدها جشنواره 

بین المللی به اکران گذاشته شده است.

مدیــران بومی در کردســتان 
توسعه و عدالت فرهنگی

در زمان ســفر تاریخــی و به یادماندنــی مقام معظم 
رهبری به کردستان در ســال ۸۸ و نام این  استان به 
سرزمین هنر و فرهنگ  بار دیگر استان کردستان وارد 
فاز جدیدی از بار سنگین مسئولیت ها و برنامه ریزی 
ها برای توســعه فرهنگی در سرزمین مجاهدت های 

خاموش شد. 
به یقیــن در دو بخش فرهنگی یکی زیر ســاخت ها 
و دیگری نــرم افزاری این اســتان را به تالش جدی 
مســئوالن فرهنگی  برای پیگیری مطالبات اصحاب 
فرهنگ و هنر وا داشته اســت. دستگاه های فرهنگی 
موازی و همســو هر کدام گوی سبقت در برنامه های 
فرهنگی را از یگدیگر می گیرند تــا در میدان رقابت 
فرهنگی پیروز از میدان بیرون  بیایند، اما در کنار این 
حجم برگزاری برنامه های فرهنگــی گویا اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی کردســتان به مراتب چهره 
خود را نشــان می دهد و مدیر این دســتگاه به سبب 
جوان بودن و داشــتن انگیزه و ذائقــه فرهنگی  و از 
بعد دیگری نیروی درون ســازمانی وزارت و آشنایی 
با نقــاط حادثه  خیــز  فرهنگی و هنــری و ترمیم در 
جهت  اصالح و بهبود این نقاط تمامی ســعی خود  را 
معطوف به اجرای رسالت فرهنگی و هنری در استان 

می نماید. 
دوران مدیران کل گذشــته اداره کل ارشــاد ســهم 
بیشــترین فعالیت های فرهنگی و هنری را در دوران 
جالل قلعه شــاخانی در اســتان نام برد و بومی بودن 
وظیفه خطیر ایشــان را در سیاســت هــای فرهنگی 
دوچندان کرده اســت، اما چون نیروی درون سازمانی 
اســت این رســالت را در وجود خود مــی بیند که به 
تعهدات و فهم درون سازمانی خود احترام گذاشته و به 
مراتب پایبند باشد. شاید یکی ازمهمترین برنامه  های 
فرهنگی این دو ســال برگزاری کنگره مشاهیر کرد 
بوده باشد که به عنوان یک سند فرهنگی  معتبر برای 
استان است و از طرف دیگر برگزاری نمایشگاه کتاب 
اســتانی که  در واقع یک رویداد فرهنگی بسیار تاثیر 
گذار بوده که در ادوار گذشته به فراموشی سپرده شده 
بود و بعد از چند ســال وقفه احیا شد و کلید خورد. برند 
بزرگ این رویداد نسبت به تقویم فرهنگی سایر استان 
ها در مهر ماه و آغاز ســال تحصیلی در بهترین فصل 
سال پذیرای ناشران  سراســر ایران  و ناشران بومی و 
عالقمندان بــه فرهنگ مطالعــه و کتابخوانی خواهد 
بود. همچنین ســایر برنامه هــای فرهنگی و هنری 
از قبیل جشــنواره بین المللی تئاتــر خیابانی مریوان، 
همایش تجلیل از فعاالن مســاجد کردستان، کنگره 
شــعر عاشــورایی قروه، برگزاری جایزه کتاب ســال 

استان کردستان و ده ها محفل شعر و ادبیات دیگر. 
حمایــت از نویســندگان و مؤلفان و خریــد آثار این 
عزیزان، برگزاری جشنواره رســانه کردی و اهتمام و 
توجه به اصحاب رســانه در اســتان، سرکشی و دیدار 
چهره به چهره با اصحاب فرهنگ و هنر و پیشکسوتان 
فرهنگی و هنــری، بیمه فعــاالن فرهنگی و هنری، 
مســتمری از کار افتاده اصحاب فرهنگ و هنر و سایر 
برنامه های فرهنگــی همگی نشــان از  تعهد به کار 

فرهنگی است. 
در حوزه سخت افزاری به احیای تاالر مرکزی سنندج 
با زیربنای ۱۴7۰۰ متــر مربع به عنــوان یک پروژه 
عظیم فرهنگی در اســتان نام برد که به نظر می رسد 
با پیگیــری در اتمام این مکان فرهنگــی در آینده نه 
چندان دور شــاهد بهره برداری آن شد در بحث توجه 
به شهرســتان و توســعه عدالت فرهنگی می توان به 
ساخت ۴ پالتو نمایش در شهرســتان های دیواندره، 
بیجار، بانه، مریوان و همچنیــن با زیر بنای۱۵۰۰ متر 
مربع و ســالن آمفی تئاتر رو باز کامیاران با گنجایش 
۱۰۰۰ نفر و زیر بنای ۱۵۰۰ متر مربع  همگی نشــان 
از فعالیت و تالش در جهت خواسته ها و فرامین مقام 

معظم رهبری به استان هنر و فرهنگ است. 
در جذب اعتبارات فرهنگــی و عمرانی برای برگزاری 
مراســمات و رویدادهای فرهنگی و هنری و اعتبارات 
عمرانی برای زیر ســاخت های فرهنگی نســبت به 
تمامی دوره های گذشــته اهتمام شــده و این جز با 
رایزنی با مدیران اســتانی و وزارتخانه و  بر اســاس 
دالیل توجیهی و نیاز فرهنگی استان می توان نام برد.

 به هر حال  روزهای  آینده فرهنگی اســتان به سمت 
و ســوی آرامش و توســعه عدالت  فرهنگی که همانا  
توقعات اصحاب فرهنــگ و هنر در آینده را بیشــتر 
خواهد کرد  بــه مراتب بوی رضایت و امید بخشــی 

خواهد بود.
 اســتان کردســتان ریاضت های فرهنگی زیادی را 
در طول تاریخ چشــیده که انتظار مــی رود با تالش 
مسئوالن ودلســوزان و عالقمندان به فرهنگ و هنر 
به مراتب بیشتر توجه شود و به توسعه فرهنگ غنای  

این استان جامه عمل پوشانده شود.
مهدی صمدی، کارشــناس  ارشــد امور 
فرهنگی و تحلیلگر مسائل فرهنگی

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی کردستان از افزایش ۸ درصدی رضایتمندی مردم از 
عملکرد پلیس در این استان خبر داد.

علی لقائی در گفت وگو با خبرنگار فارس با اشــاره به افزایش ۴9 درصدی تماس های 
مردمی با دفتر نظارت همگانی ۱97 در 6 ماهه امســال نســبت به مدت زمان مشابه 

اظهار کرد: بررسی های آماری پلیس نشان می دهد انتقاد از عملکرد پلیس کردستان 
طی این مدت 3 درصد کاهش داشــته است.وی خاطرنشــان کرد: تقدیر از عملکرد 
پلیس براســاس همین آمار بیش از ۸ درصد افزایش داشته است.وی با تاکید براینکه 
مالک عملکرد پلیس رضایتمندی مردم اســت، خاطرنشــان کرد: در 6 ماهه امسال 

تعداد جلسات و مالقات چهره به چهره با فرمانده انتظامی استان نیز 7۵ درصد نسبت 
به مدت زمان مشابه رشــد داشته اســت.لقائی افزود: پلیس همواره از نقطه نظرات و 
پیشنهادات سازنده مردم در راستای انجام ماموریت های سازمانی خود استقبال می کند 

تا بتواند به بهترین شکل ممکن به جامعه مخاطب خدمات ارائه کند.

افزایش 8 درصدی رضایتمندی مردم از عملکرد پلیس 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تاکید بر 
ضرورت ارتقای فرهنگ اهدای عضو در استان اظهار 
کرد: در سال 97 تعداد ۲7 مورد مرگ مغزی در استان 
اتفاق افتاده است متاسفانه از این تعداد پنج مورد اهدا 
شــده اند در صورتی که هر مورد مرگ مغزی امکان 

اهدا به هشت نفر و نجات جان آن ها را دارد.
غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم کردستان: 
وحید یوسفی نژاد با اشاره به پیشــرفت  فوریت های 
پزشکی دانشگاه در چهل و چهارمین سالگرد تاسیس 
اورژانــس، عنوان کــرد: فرزندان برومند اســتان در 
دانشــگاه علوم پزشــکی همواره آماده ارائه خدمات 
با کیفیت، در خور و شایســته به مــردم عزیز بوده و 
نهایت تالش خود را بکار می گیرند تا همواره شــاهد 
خوشحالی و شــادابی مردم کردســتان و میهمانان 

گرامی باشند.
وی با اشــاره به عملکردهای اورژانس دانشگاه علوم 

پزشکی کردستان، اظهار کرد: سالیانه بین ۴۱ هزار تا 
۴۲ هزار ماموریت اورژانسی در استان به ثبت می رسد 
که در این زمینــه در پنج ماه اول ســال 9۸، بیش از 
۲۰هزار و ۵۰۰ مورد ماموریــت در جهت نجات جان 
مصدومین و بیماران به انجام شــده است. سرپرست 
دانشگاه پیشــرفت های اورژانس پیش بیمارستانی و 
حوادث را در زمان دولت تدبیر و امید حائز اهمیت بیان 
نمود و تصریح کرد: با اجرای طرح تحول نظام سالمت 
رشــد چشــمگیری در فراهم نمودن زیرساخت های 
سالمت اســتان حاصل شده اســت که یکی از آنها 
توســعه و ایجاد اورژانس هوایی برای ارتقای خدمت 
رسانی در مناطق صعب العبور بوده است که در طول 
دو سال گذشته ۱9۲ مورد ماموریت توسط همکاران 

ما در این بخش به ثبت رسیده است. 
یوسفی نژاد ادامه داد: در سال ۱39۵ تعداد 7۲ دستگاه 
آمبوالنس در بخش اورژانس دانشگاه موجود بود که 

در حال حاضر این تعداد به ۱۰۲ دستگاه رسیده است 
که 3۰عدد آنها از نوع پیشرفته و مطابق استانداردهای 
روز اروپایی هستند و نیز چهار دستگاه آنها مخصوص 
مناطق صعب العبور اســت که تا پایان ســال هشت 
دستگاه دیگراضافه خواهد شد که قیمت هریک از این 

نوع آمبوالنس ها باالی ۱3میلیارد ریال است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشــکی کردستان با اشاره 
به اینکه پایگاههای موتوری نقش موثری در کاهش 
زمان خدمت رســانی به مصدومین دارند که معموال 
در کالن شهرها فعال می شــوند، ادامه داد: دو پایگاه 
موتوری با تالش مســئولین در شهر ســنندج فعال 
هســتند که با تجهیزات کامل در ســریعترین زمان 
آماده هســتند خود را به مصدومین احتمالی رسانده و 
به آنها خدمات فوریتی ارائه دهند. وحید یوســفی نژاد 
مجهز نمودن ۱7دســتگاه از آمبوالنس های سنندج 
به تله کاردیوگرام را از جمله اقدامات دیگر برشمرد و 
گفت: این مهم در دو ماه اخیر به انجام رســید که این 
دستگاهها امکان انجام نوار قلب زیر نظر و با مشاوره 
متخصص قلــب را از راه دور فراهم می ســازد که در 
نجات جان بیماران قلبی بســیار با اهمیت است.وی 
در توصیه ای به مردم گفت: از هم استانی های عزیزم 

خواهشــمندم به آژیر آمبوالنس ها در خیابان ها توجه 
نموده و همکاری الزم را برای باز نمودن مســیرهای 
تردد در جهت نجات جان مصدومین و بیماران به عمل 
آورند. سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی کردستان به 
لزوم ارتقای فرهنگ اهدای عضو در اســتان اشــاره 
کرد و گفت: در ســال 97 تعداد ۲7 مورد مرگ مغزی 
در اســتان اتفاق افتاده است که منظور از مرگ مغزی 
این است که دیگر هیچ امیدی به بازگشت فرد نیست و 
متاسفانه از این تعداد پنج مورد اهدا شده اند در صورتی 
که هر مورد مرگ مغزی امکان اهدا به هشــت نفر و 
نجات جان آن هــا را دارد.وحید یوســفی نژاد اصالح 
سبک زندگی مردم در جهت سالم زیستن را ضروری 
بیان نمود و اظهار داشت: ارتقای سطح سواد سالمت 
مــردم از مهمتریــن برنامه های ماســت.وی افزود: 
مصرف چای داغ و نیز مصرف نمک باال از مهمترین 
ریسک فاکتورهای سالمتی اســتان کردستان است.

سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی کردستان عنوان 
کرد: عیادت از بیماران از ســنتهای مؤکد پیامبر)ص( 
است مالقات های غیر ضروری و یا در اوقات نامناسب 
صحیح نبوده و باید توجه کرد که در زمانهای مشخص 

شده از طرف بیمارستان ها از بیماران عیادت کرد.

ضرورت ارتقای فرهنگ 
اهدای عضو  در کردستان

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کردستان

کاهش تصادفات، نشان ارتقای فرهنگ ترافیک 

رئیس پلیس راهور کردســتان گفت: با بیان اینکــه ماهانه بیش 
از ۵۰۰ خودرو به چرخه ترافیک اســتان اضافه می شــود، افزود: 
کاهــش تصادفات، نشــان از ارتقای فرهنــگ ترافیک و رعایت 

قوانین راهنمایی و رانندگی در استان دارد.
زهره نادری مقــدم- خبرنگارجام جم کردســتان: 

ســرهنگ برزو مرادی اظهار کرد: میزان تصادف درون شــهری 
منجر به فوت در استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۲۱ درصد کاهش داشت.
رئیس پلیس راهور کردســتان با اشــاره به اینکــه رانندگانی که 
تقاضای مساعدت و کاهش جریمه داشتند، نسبت به سال گذشته 
۵6 درصــد افزایش یافتند، یادآور شــد: به دنبــال کاهش حضور 

پلیس در معابر و کنترل هوشمند ترافیک در استان هستیم.
ســرهنگ مرادی عــدم رعایت حق تقدم توســط راننــدگان را 
بیشــترین دلیل تصادفات رانندگی درون شهری در استان اعالم 
کرد و اظهار داشــت: این اســتان ظرفیت باالیی بــرای ارتقای 
فرهنگ رانندگی در کشــور دارد و باید رســانه ها و دستگاه های 

مختلف در این حوزه گام بردارند.
وی از افتتــاح مانیتورینگ پلیــس راهور در اســتان در آینده ای 
نزدیک خبر داد و گفت: رویکرد ما اعمال قانون نیست بلکه هدف 
فرهنگ ســازی رعایت قوانیــن راهنمایی و رانندگــی در جامعه 

است.
رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی کردســتان با اشــاره به اینکه 
سیستم دســت افزار در اختیار ماموران پلیس راهور قرار می گیرد، 
اضافه کرد: با استفاده از این سیستم، عملکرد ماموران کنترل و با 

متخلفان برخورد خواهد شد.
سرهنگ مرادی به استفاده از شیشه دودی در خودرو توسط برخی 
رانندگان اشاره کرد و اظهار داشــت: در صورتیکه اشخاص از سه 

متری قابل رویت نباشند، این رانندگان جریمه می شوند.
وی به جریمه بانوان سرنشــین خودروهایی که حجاب را رعایت 
نمی کنند اشــاره کرد و گفت: این خودروها بــدون اینکه متوقف 

شوند، به صورت پیامکی جریمه برای آنان ارسال می شود.
رئیــس پلیس راهور کردســتان از تــالش پلیس بــرای ارتقای 
فرهنگ ترافیک در استان خبر داد و اضافه کرد: هرسال از ابتدای 
سال تحصیلی، در مدارس به صورت مســتمر، قوانین راهنمایی و 

رانندگی به دانش آموزان آموزش داده می شود.

پرداخت تسهیالت و خدمات به دامداران کردستان؛ منوط به بیمه دام
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی استان کردستان گفت: تمام 
تســهیالت و خدمات که برای دامداران ارائه می شود منوط به بیمه کردن 
دام ها خواهد بود و پیش نیاز پروانه بهداشــتی هم بیمه نمودن دام و طیور 

استان است.
خبرنگار جام جم کردستان: ســیداحمد ذکریایی نژاد در جلسه بیمه 
محصوالت کشاورزی در کارگروه دام و طیور اظهار کرد: تمامی تسهیالت 
و خدماتی که برای دامداران ارائه می شــود منوط به بیمــه کردن دام ها 

خواهد بود و پیش نیاز پروانه بهداشتی هم بیمه نمودن دام ها یا طیور است.
ذکریایی نژاد اضافه کرد: بیمه کردن دام های استان امری الزم و ضروری 
است و این امر اثرات مفیدی برای برنامه ریزی و حمایت از بخش دامداری 

خواهد داشت.
وی گفت: عملیات اجرایی بیمه اجباری دام در استان و در تمام ســـطوح 
دامداری های استان اعم از دام ســـبک و سنگین، آبزیان و زنبور عسل و 
طیور توســط صندوق بیمه محصوالت کشــاورزی بانک کشاورزی و با 

هماهنگی و همکاری ادارات کل دامپزشـــکی، معاونت تولیدات دامی، 
سازمان نظام دامپزشـــکی، سازمان نظام مهندسی کشــاورزی و منابع 
طبیعی همچنین تشــکل ها و اتحادیه های مربوطه بایــد صورت گیرد.

ذکریایی نژاد بیان کرد: تمام دام هـــای استان باید در برابر مخـــاطرات 
زیرپوشـش بیمه اجبـــاری دام )پایه( قرار گرفته و خسارات ناشـی از این 
نوع مخاطرات صـــرفا توسط صـــندوق بیمه محصوالت کشاورزی به 

دامـداران بیمه شـده پرداخت می شود.

بروکراسی اداری نباید مانع پیشبرد اهدف ثبت جهانی هورامان باشد
پروفســور یوکایوکیلتو مشاور ارشــد یونسکو با اشــاره به موارد حائز 
اهمیت در ثبت جهانی هورامان گفت: بروکراســی اداری نباید مانعی 

برای پیشبرد اهداف  ثبت جهانی این منطقه باشد
خبرنگار جام جم کردســتان: با حضور مشــاور ارشــد یونسکو، حسن 
طالبیان معــاون میراث فرهنگی کشور،شــهرام ملکــی معاون امور 
عمرانی استانداری کردستان، محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان 
سنندج، سید محســن علوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی کردستان، حســنی مدیرکل دفتر فنی استانداری، و تنی 

چند از مسئولین جلسه بررسی ثبت جهانی هورامان برگزار شد.  
 طی این جلسه یوکایوکیلتو ضمن مهم خواندن معماری سنتی منطقه 

هورامان افزود: ساخت و سازها با همکاری مردم منطقه هورامان باید 
ساماندهی شود و از ساخت و ساز به شــیوه مدرن جلوگیری شود.وی 
لزوم مشخص ســاختن نقاط شاخص منطقه و برجســته ساختن آنها، 
برنامه ریزی بــرای حفاظت از طبیعت و معمــاری این منطقه؛ تدوین 
استراتژیهای مقابله با مشــکالت و حوادث احتمالی طبیعی، شناسایی 
تمام مسئولین و کسانیکه به نحوی در پروســه ثبت جهانی هورامان 
دخیل هستند، ارتقاء ظرفیتهای موجود در منطقه، ارتقاء سطح خدمات 
بهداشتی و زیرســاختها و .... را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: مردم 
منطقه یکی از اهرمها و گزینه های مهم در حفظ وضع موجود، ارتقاء و 

بازسازی منطقه هستند که باید مد نظر مسئولین استان و کشور باشد. 

28400 خانوار مرزنشین از سود صادرات مرزی بهره مند می شوند
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صادرات گوشی های هوشمند 
بــا منوی ُکــردی بــه اقلیم 

کردستان

مدیرعامل شــرکت آلفاموب کردستان گفت: در 
حال حاضر 6 مدل گوشی در شرکت آلفاموب تولید 
می شود که طبق برنامه ریزی های انجام شده قصد 
داریم برای مصرف کنندگان ُکرد زبان منو را برای 
اولین بار در دنیا روی گوشــی های تولیدی خود 

لحاظ کنیم.
غریبــه رحیمــی- خبرنــگار جام جم 
کردستان: ســید دانیال حســینی  اظهار کرد: 
تولید موبایل در این شــرکت از سال 9۴ در استان 
کردستان شــروع شده اســت و در حال حاضر 6 
مدل گوشی در شرکت آلفاموب تولید می شود که 
یک مدل آن اولین گوشــی کیبوردی است که به 
صورت تاچ عمل می کند و از دو مدل گوشی دیگر 
نیز رونمایی می کنیم.حســینی ادامه داد: هرچند 
تولید در استان کردستان انجام می شد اما متاسفانه 
توزیع از کردســتان نبود که برای رفع این مشکل 
با مشــارکت گروه تجاری خود امــروز به صورت 

مویرگی تولیدات ما در کشور توزیع می شود.
 مدیرعامل شــرکت آلفاموب کردستان گفت: در 
حال حاضر برای ۲۰ نفر به صورت مستقیم و بالغ 
بر ۱۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد 
کرده ایم.حسینی با اشــاره به بازار فروش گفت: 
امروز محصوالت تولیدی ما فقــط در داخل بازار 
ایران فروش می رود اما در گام بعدی برنامه داریم 
که به کشورهای همســایه بویژه اقلیم کردستان 
عراق بــه دلیل همجواری و هم مــرزی صادرات 
داشته باشیم.حسینی افزود: طبق برنامه ریزی های 
انجام شــده قصد داریم بــرای مصرف کنندگان 
ُکردزبان منــوی ُکردی را برای اولیــن بار در دنیا 

روی گوشی های تولیدی خود لحاظ کنیم.

وجود ۵81 هــزار و 928 
شــماره تلفــن ثابــت 

منصوبه در استان 
مدیر مخابرات منطقه کردســتان اعالم کرد: 
در حال حاضر ۵۸۱ هزار و 9۲۸ شــماره تلفن 

ثابت منصوبه در استان وجود دارد.
خبرنــگار جام جم کردســتان: مدیر 
مخابرات منطقه کردســتان، با بیــان اینکه 
ارائــه آخریــن و جدیدتریــن تکنولوژی ها و 
ســرویس های مخابراتی به مشــتریان یکی 
از وظایف اصلی شــرکت مخابــرات ایران و 
همســو با آن منطقه کردســتان است گفت: 
برای تحقق این امر، تمام توان و تالش خود 
را به کار گرفته ایم که آمار به دست آمده مهر 

تاییدی بر این مهم است.
آزاد حکمت ضمن تشــریح کامل ویژگی ها و 
مزایای ســرویس FTTH یادآور شد: فیبر 
نوری در دنیای امروز به یکــی از مهم ترین، 
با کیفیت ترین و اساســی ترین راه های ارتباط 
ثابت به اینترنت و شــبکه های محلی تبدیل 
شده است که خوشبختانه مشتریان مخابراتی 
در کردســتان نیز همگام با سراسر دنیا از این 

خدمات بهره مند هستند.
وی با اشــاره به اینکــه فیبر نــوری یکی از 
پایدارترین راه های ارائــه  اینترنت با کیفیت و 
پرسرعت است که مشکالت موجود در سر راه 
ســایر فناوری ها را ندارد بیان کرد: با سرمایه 
گذاری هــای کالن عملیــات و پروژه هــای 
فنی به منظور فراهم کردن زیرســاخت های 
بهره گیری از این سرویس در کمترین زمان 

ممکن در استان، انجام شده است.
وی خاطرنشــان کرد: طی چهار سال گذشته 
حدود ۴ هــزار و 6۰۰کیلومتــر فیبر نوری در 
استان کابل کشی شــده که ۲9 کیلومتر آن در 

سال جاری انجام شده است.
وی یادآور شــد: در حال حاضــر ۵۸۱ هزار و 
9۲۸ شــماره تلفن ثابت منصوبه در اســتان 
وجود دارد که تعداد ۴۸۸ هزار و 779 شــماره 
آن با ضریب نفوذ ۲9.۸ درصد مشغول به کار 

هستند.

پزشــکان در کردستان 
فرار مالیاتی ندارند

مدیرکل امــور مالیاتی کردســتان گفت: کار 
پزشکان در این استان شفاف است و این قشر 

فرار مالیاتی ندارند.
علیرضا الوندی در گفــت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار کرد: در راستای ساماندهی اخذ مالیات 
یکی از برنامه های سازمان امور مالیاتی تحت 
پوشــش قراردادن تمامی مشــاغل و اصناف 

است.
وی اضافه کــرد: به موجب بنــد )ی( تبصره 
6 قانون بودجــه ســال  9۸ و آیین نامه ماده 
۱69 قانــون مالیات هــای مســتقیم، تمام 
مشاغل پزشــکی، پیراپزشــکی، داروسازی 
و دامپزشــکی که مجوز فعالیت آنها توســط 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
سازمان نظام پزشکی و یا سازمان دامپزشکی 
و ســامان نظام دامپزشــکی صادر می شود، 
مکلف هستند تا نسبت به نصب، راه اندازی و 
استفاده از سامانه فروش و دستگاه کارتخوان 

اقدام کنند.
مدیرکل امــور مالیاتی کردســتان افزود: این 
مشاغل تا اواسط شهریور امسال فرصت داده 
شد تا نســبت به ثبت درخواســت تخصیص 
شــماره شناســه پایانه فــروش )کارتخوان( 
اقدام کنند که تاکنون به طور تفکیک شــده 
درصد تمکین و ثبت نام پزشــکان کردستان 
از سوی ســازمان امورمالیاتی به استان اعالم 
نشــده اســت.وی در بین این مشــاغل کار 
پزشکان در کردســتان را شــفاف دانست و 
اظهار داشت: براســاس تعداد نسخه ویزیت، 
پزشــکان در این اســتان اقدام بــه پرداخت 
مالیات کردند و مشکلی در این رابطه نداریم.

مدیــرکل امور مالیاتی کردســتان با اشــاره 
به اینکه وجــود کارتخوان بــرای رفاه حال 
مردم است، یادآور شد: ســال ها است تعامل 
مطلوبی بین پزشکان و اداره کل امورمالیاتی 
و ســازمان های تامین اجتماعی و بهزیستی و 

کمیته امداد استان برقرار است.
الوندی افزود: بــا توجه به اینکه در اســتان 
مشــکل فرار مالیاتی پزشــکان را نداریم لذا 
اگر همه در سایت ســازمان برای دریافت ُکد 
اقتصــادی هم اقــدام کنند میــزان پرداخت 
مالیات از ســوی این قشــر تغییری نخواهد 

کرد.

با ابالغ رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی اســتان کردستان، امید اکبر 
به عنوان دبیر اجرایی دومین جشنواره اســتانی تئاتر ماه – وتار منصوب 

شد. 
خبرنگار جام جم کردســتان: امیــن مرادی رئیس حــوزه هنری 

انقالب اســالمی اســتان کردســتان، در ابالغی  امید اکبر را به عنوان 
دبیراجرایی دومین جشنواره استانی تئاتر ماه – وتار منصوب نمود .

امید اکبر متولــد ۱3۵6 از هنرمنــدان عرصه نمایش شهرســتان بیجار 
می باشد که تاکنون عناوین مختلفی را از جشــنواره های متعدد استانی ، 

منطقه ای و کشوری کسب نموده است. 
دبیراجرایی نخســتین جشــنواره اســتانی تئاتر وتار اظهار کرد: دومین 
جشنواره اســتانی تئاتر ماه - وتار از۱۵ لغایت ۱7 اســفند 9۸  با حضور 

گروه های برتر استان در بیجار برگزار می شود .

انتصاب دبیراجرایی دومین  جشنواره استانی تئاتر ماه کردستان – وتار 

رئیس کل دادگســتری اســتان کردســتان در آیین تودیع و معارفه 
رئیس دادگســتری شهرستان ســقز گفت: جایگاه قضات و کارکنان 
دادگستری به نســبت میزان خدمت رسانی بیشــتر به مردم و تکریم 

ارباب رجوع ارتقاء می یابد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی دادگســتری استان 
کردستان در مراســمی با حضور رئیس کل دادگســتری استان، امام 
جمعه، نماینده مردم ســقز و بانه در مجلس شورای اسالمی، فرماندار 
و جمعی از مسئوالن نظامی و انتظامی در سالن اجتماعات اداره ارشاد 

اسالمی سقز، رئیس دادگستری جدید این شهرستان معرفی شد.
رئیس کل دادگستری استان کردســتان در ابتدای این مراسم ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شــهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس 
گفت: رزمندگان ما در ۸ سال دفاع مقدس، فقط برای یاری دین خدا و 

اطاعت از امر رهبر به دفاع از این مرز و بوم پرداختند و جاودانه شدند.
محمدرضا مترقب گفت: ۵۲ درصد چارت قضایی اســتان خالی است 
و این کمبود بــا موضوع اطاله دادرســی ارتباط مســتقیمی دارد که 
امیدواریم در آینــده نزدیک با جذب قضات جدیــد مرتفع گردد و در 
حال حاضر مهمترین چالش مدیریت قضایی اســتان کمبود قاضی و 

افزایش روزافزون تقاضای انتقال قضات به خارج از استان است.

وی برخورد با مجرمین خطرناک و ســابقه دار در استان را از اولویت 
های کاری دستگاه تحت مســئولیت خود عنوان کرد و افزود: تامین 
امنیت در جامعه با حیثیت نظام اســالمی گره خورده اســت و برای 

تامین حقوق و امنیت جامعه از هیچ تالشی فروگذار نمی کنیم.
وی تاکید کرد: در راســتای سیاســت های کالن قوه قضاییه جوان 
گرایی در تصدی امور مدیریتی، ضروری اســت که تغییرات در پست 
های مدیریت قضایی به وجــود آید.مترقب منصب قضاوت را منبعث 
از والیت فقیه دانست و خاطرنشان ســاخت: به موجب قانون اساسی 
جمهوری اسالمی این شــان حکومتی با اذن مقام معظم رهبری به 
قضات داده شده است و معیار و مبنا در دستگاه قضایی خدمت رسانی 
و تکریم ارباب رجوع اســت و به میزان خدمت رسانی بیشتر به مردم 

جایگاه قضات و کارکنان دادگستری استان ارتقا می یابد .
رئیس شورای قضایی استان در بخش دیگری از سخنان خود داشتن 
اقتدار همراه با زبان نرم و مالیم را از جمله مهم ترین خصوصیات یک 
قاضی عنوان کرد و افزود: قضات دادگســتری استان ملزم هستند که 
به رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاســت های ریاست معزز قوه 
قضائیه توجه داشته باشند و باید خصوصیاتی همچون تقوا، پاکدامنی، 
شــجاعت، علم و دانش قضایی و علوم مرتبط با قضاوت را دارا باشند 

و تا آخرین لحظه برای احقاق حق مظلوم از ظالم ایستادگی نمایند .
مترقب قضاوت و سیاســت را دو مســاله متناقض دانســت و افزود: 
قاضی نباید در کار سیاسی ورود پیدا کند .وی بر استفاده حداکثری از 
ظرفیت روحانیت در صلح و سازش بین مردم تاکید کرد و افزود: امور 
غیر مهم نباید در دادگستری تبدیل به پرونده شود و همچنین باید در 
قراردادهای مختلف شرط داوری گنجانده شــود تا افراد متخصص، 
مومن و متعهد به عنوان داور معرفی شــده و آرای آنها هم قانونًا الزم 

االجرا خواهد بود .
وی گفت: در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم و افزایش سرعت 
رســیدگی به پرونده ها، هم اکنون حدود ۸۴ درصد ابالغات در استان 
به صــورت الکترونیکی انجام مــی پذیرد .همچنیــن در ابتدای این 
مراسم نماینده مردم ســقز و بانه در مجلس شورای اسالمی خواستار 
رفع مشــکالت اداره پزشــکی قانونی شهرستان سقز شــد.در پایان 
این مراســم حکم انتصاب کیوان جهانی به عنوان رئیس دادگستری 
شهرستان ســقز  و علیرضا رضاپور به عنوان سرپرست دادسرای این 
شهرســتان از طرف ریاست قوه قضائیه به ایشــان ابالغ و از زحمات 
بهادر اسدی رئیس سابق دادگســتری این شهرستان تجلیل به عمل 

آمد.

انجام 84 درصد ابالغات در 
کردستان به صورت الکترونیکی 

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

خبر

مدیر عامل شــرکت گاز استان کردســتان گفت: اینکه مدیران بتوانند 
در یک فضای مثبت و ســازنده با هم همکاری کننــد و در جهت رفع 
محرومیت اســتان گام بردارند، باعث امید در بین مردم خواهد شــد و 

خدمات نظام را هرچه بهتر و بیشتر تسریع خواهد بخشید.
خبرنگار جام جم کردستان: احمد فعلــه گری در دیدار با عبداهلل 
گیتي منش مدیر جدید شــرکت پخش فرآورده هاي منطقه کردستان 
به جایگزیني گاز به جاي سایر ســوخت هاي فسیلي اشاره کرد و گفت: 
براي اجراي مصوبه شــوراي اقتصاد یک هزار و ۱۱۴ واحد شناســایي 

شده اند که در هفته دولت ســال جاري ۸۴ واحد صنعتي از نعمت گاز 
طبیعي بهره مند شدند.مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مورد 
صنایع گاز دار شــده چنین توضیح داد: جمع کل واحدهاي گازدار شده 
صنعتي براساس مصوبه شوراي اقتصاد تا پایان خرداد سال جاري 3۲6 
واحد صنعتي با اجراي ۱۴۴ کیلومتر شبکه گازرساني و جایگزین شدن 
گاز طبیعي به جاي ۲9 میلیون لیتر سوخت مایع در سال بوده که با گاز 
دار شدن ۸۴ واحد صنعتي در هفته دولت تعداد واحدهاي صنعتي گازدار 

شده بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد به ۴۱۰ واحد صنعتي رسید.

وی رونق صنعت را نشانه توسعه هر اســتان ذکر کرد و گفت : در حال 
حاضر ۱6 شــهرک و ناحیه صنعتی و ۲هــزار و ۱3۴واحد صنعتي جزء 
و عمده ، نیروگاه ســیکل ترکیبي تولید برق در ســنندج و ۵۲ جایگاه 
سوخت رساني CNG  گازرسانی صورت گرفته است که با افتتاح ۸۴  
پروژه صنعتی جدید در هفته دولت امســال صنایع برخوردار از گاز به ۲ 
  CNG هزارو ۲۱۸ مورد افزایش  می یابد که با احتســاب جایگاه هاي
و نیروگاه ســیکل ترکیبي صنایع تحت پوشــش گاز طبیعي   ۲ هزار و 

۲67 مورد مي باشد.

برخورداری 2هزار و 134واحد صنعتي از نعمت گاز 

آیین رونمایی از مســتند فاخر همه 
جای ایران سرای من است با حضور 
مســئوالن اســتانی و خانواده های 
معظم شــهدا در سالن همایش های 
صداوسیمای مرکز استان کردستان 

برگزار شد.
غریبــه رحیمــی- خبرنگار 
جام جم کردســتان: مدیرکل 
صداوسیمای مرکز استان کردستان 
در این مراســم گفت: کردســتان 

ســرزمین مجاهدت های خاموش 
اســت و شــهیدان در این منطقه با 
اهدای خون خود از مرزهای کشور 
دفاع کردند.جعفر عبدالملکی افزود: 
آیین رونمایی از مســتند فاخر همه 
جای ایران ســرای من است برگزار 
می شود مســتندی که در خصوص 
زندگی شهید سرلشــکر فیضل ا... 
امانی اســت که در مرکــز تولید و 

پخش استان تهیه شده است.

دامــه بــا اشــاره بــه   وی در ا
رشادت های شــهید سرلشکر امانی 
عنوان کــرد: امروز وظیفــه اهالی 
رســانه ها، این اســت که یاد و نام 
شــهد را حفظ کنیم و به نسل های 
آینده انتقال دهیم و ایــن اثر فاخر 
حاصل تالش های ابوالقاســم امان 
الهی مدیرکل ســابق صداوسیمای 
مرکز کردستان است که ما آن را به 

اتمام رساندیم. 

عبدالملکــی با انتقــاد از کم کاری 
در حوزه فرهنگــی برای حفظ یاد و 
نام شــهدا عنوان کرد: امروز شاهد 
آن هســتیم که در برخی موارد نام 
شــهدای گرانمایــه را از خیابان ها 
حذف می کنند لــذا باید بیش ازپیش 
برای حفظ نام و یاد شــهدا تالش 

کنیم.

رونمایی از مستند »همه جای ایران 
سرای من است«

شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
کردستان میزان ۵7.۱ میلیارد تومان 
از مشترکان برق استان بابت فروش 
انرژی، طلب دارد کــه بخش عمده 
این مطالبات، مربوط به تعرفه بخش 

خانگی مشترکین برق استان است.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت 

توزیع نیروی برق اســتان کردستان، 
» هیــوا لهونیــان « اظهار کــرد: از 
مجموع میــزان مطالبات شــرکت 
توزیع برق اســتان کردســتان سهم 
بدهکاران در بخــش خانگی ۱9٫7۲ 
میلیارد تومان ؛ ســهم بدهکاران در 
بخش تجــاری ۱۱/6 میلیارد تومان 
؛ ســهم بدهکاران در بخش صنعت 
و کشــاورزی ۱6/۱ میلیارد تومان  ؛ 
سهم بدهکاران در بخشهای مختلف 

  9 اداری و موسســات دولتــی 6/
میلیارد تومان ثبت شده است.

وی  افــزود: میــزان نقدینگــی که 
ازسوی شــرکت توانیر به شرکتهای 
توزیــع پرداخت می گــردد به میزان 
وصول مطالبات شــرکت بســتگی 
دارد . در واقع می توان گفت براساس 
قانــون هدفمندی یارانه هــا ؛ درآمد 
حاصل از فروش انرژی الکتریکی که 
کاًل به حساب خزانه واریز می شود به 

عنوان یکی از حامل های مهم انرژی 
از منابع تامیــن پرداخــت یارانه ها 
محســوب میشود و شــرکت توزیع 
به نمایندگــی از وزارت نیرو موظف 
به وصول بهای بــرق و انتقال وجوه 

حاصل ازآن به خزانه هستند .
لهونیــان عنــوان کرد: مشــترکین 
محترم مــردم باپرداخت های بموقع 
خود می توانند شــرکت را در رسیدن 

به اهداف خود یاری کنند.

طلب 57/1 میلیارد تومانی توزیع 
نیروی برق کردستان از مشترکان برق

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردســتان 
در نشســت اعضای کانون انجمن های صنفی 
کارگــران و اســتادکاران بخش ســاختمان با 
اســتاندار کردستان، از تشــکیل انجمن صنفی 
کارگران ســاختمانی در همه شهرســتان های 
استان خبر داد و گفت: از ســال گذشته تاکنون 
۱۲ هزار و ۵6۸ نفر ساعت آموزش ایمنی برای 

اعضای این انجمن ها برگزار شده است
برهــان صلواتی با بیان اینکــه از جمعیت ۱۰۰ 
هزار نفری کارگران ســاختمانی در کردستان، 

برای حدود 7۵ هــزار نفــر کارت مهارت فنی 
و حرفه ای صادر شــده اســت اظهار داشــت: 
ســاماندهی امور مربوط به صنعت ساختمانی، 
بهره مندی کارگران ساختمانی از مزایای بیمه 
تامین اجتماعی و تشکیل شورای سازش برای 
حل مشــکالت مربوط به کارگران ســاختمانی 
از جملــه مواردی اســت که توســط کارگران 
ســاختمانی عضو انجمن های صنفی این قشر 

در حال انجام است.
 صلواتــی ســپس بــه موفقیت تشــکل های 

کارگری کردســتان در عرصه کشــوری اشاره 
کرد و افزود: تشــکل های صنفی، شــوراهای 
ادارات کار و کانون کارفرمایان کار کردســتان 
امروز در ردیف تشــکالت موفق کشــور قرار 
گرفته اند و برای تحقق خواســته ها و مطالبات 
خود به طور مســتقیم با وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی نشست تخصصی برگزار کرده اند.

حضور فعال تشکل های کارگری 
کردستان در سطح کشور
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گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن
یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

بفشان عرق ز چهره و  اطراف باغ را
حافظچون شیشه های دیده ما پر گالب کن

 جانشــین فرماندهــی انتظامی اســتان گفت: با 
اجرای طرح ضربتی پاکســازی نقاط آلوده وجرم 
خیز 9۸معتــاد متجاهــر در اســتان جمع آوری 

وتحویل مراکز ترک اعتیاد شدند. 
 سرهنگ عباس مســعودی با بیان اینکه امروزه 
یکي از مهم تریــن چالش هــای اجتماعي اعتیاد 
اســت که متاســفانه بنیان خانواده هــا را هدف 
قرار داده اســت گفت : اعتیاد، امروز مادر جرایم 

وآسیب های اجتماعی است.
وي با اشاره به اهمیت بانک اطالعاتي و اقدامات 
هدفمند نیروي انتظامي در حــوزه مقابله با مواد 
مخدر عنوان کرد: فعالیت ها و اشــراف اطالعاتی 
نیروي انتظامــي در ارتباط بــا موادمخدر با قوت 

ادامه داشــته و برخورد بــا قاچاقچیــان و خرده 
فروشــان از اولویت های اصلی ماموریت ناجا مي 
باشــد که بطور جد با این پدیده شــوم و خانمان 

سوز برخورد خواهد شد.  
سرهنگ مسعودی با تاکید بر اینکه معضل قاچاق 
مواد مخدر، ســالمت جامعه به خصوص قشــر 
جوان را تهدیــد مي کند، اظهار داشــت: کاهش 
ســن معتادان و تغییر الگوي مصرف مواد مخدر 
از ســنتي به صنعتي در جامعه نگران کننده است.  
وی از افزایــش 66 درصدي کشــف مواد مخدر 
از ابتدای ســال جاری نســبت به مدت مشــابه 
ســال قبل خبر داد و گفت: هماهنگــي هدفمند 
در یک مســیر واحد و انســجام و تمرکــز آن بر 

اســاس اولویت ها در این حوزه با همکاري مردم 
و مسئوالن استانی مي تواند بســیار مفید و موثر 

باشد. 
 جانشــین فرماندهی انتظامی اســتان ادامه داد: 
نیروي انتظامي بــه عنوان حافظ نظــم و امنیت 
مردم و مســئول کمیته مقابله و مبــارزه با مواد 
مخــدر ضمن همــکاري همــه جانبه با ســایر 
دستگاه هاي متولي، تالش هاي گسترده اي را در 
دســتور کار قرار داده و در برخورد با عناصر توزیع 
مواد مخدر از هیچ کوششي فروگذار نخواهد کرد. 
 سرهنگ مســعودی از برگزاری رزمایش»زنگ 
نشــاط« با محوریت پاکســازی محیط پیرامونی 
مدارس ودانشــگاهها از وجود معتــادان متجاهر 

وخرده فروشان مواد مخدر با بسیج کلیه امکانات 
ونیروهــای پلیــس مبارزه بــا مواد مخــدر خبر 
دادوبیان داشــت : با تالش مامــوران در اجرای 
این طرح که با هدف افزایــش ضریب امنیتی در 
سطح اســتان به مرحله اجرا گذاشته شد 9۸معتاد 
متجاهر جمع آوری وتحویــل مراکز ترک اعتیاد 

شدند. 
 وی بیان داشــت : در بازرسی از آنان بیش از یک 

کیلوو ۵۰۰گرم انواع مواد مخدر کشف شد. 
 جانشــین فرماندهی انتظامي اســتان در پایان 
خاطر نشان کرد: کردســتان هیچگاه محل امنی 
برای فعالیــت مجرمانه قاچاقچیــان مواد مخدر 

نخواهد بود.

جمع آوری 98 معتاد متجاهر با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی 

رفع تصرف 2 هــزار متر 
مربع فضــای ســبز در 

شهرك سعدی 

مدیر شهرداری منطقه 3 سنندج اعالم کرد: با 
پیگیریهای صورت گرفتــه  و اخذ حکم مراجع 
قضایــی از ۲ هزار متــر مربع فضای ســبز در 
شهرک ســعدی که توســط برخی از ساکنان 

فنس کشی شده بود رفع تصرف شد.
به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
سنندج مدیر شهرداری منطقه سه سنندج اظهار 
داشــت: متاســفانه در برخی از محالت سطح 
شهرشاهد هستیم که  ســاکنان محل با فنس 
کشــی  فضاهای ســبز محله  از آن اســتفاده 

شخصی می کنند.
فواد کریمی بیــان کرد: در یکــی از این موارد 
یکی از شهروندان ساکن شــهرک سعدی در 
سنوات گذشته اقدام به فنس کشی فضای سبز 

واقع در آن محله کرده بود.
وی گفــت: این شــهرداری در راســتای رفع 
تصرف از فضای سبز واقع در این محله ضمن 
تشــکیل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضایی 

پیگیری الزم را در این خصوص انجام داد.
وی از رفع تصرف از ۲ هــزار متر مربع فضای 
سبز واقع در شهرک سعدی خبر داد و گفت: با 
حکم مراجع قضایی  حصار کشــی فضای سبز 

در این محل برداشته شد.
کریمی در ادامــه و در راســتای اجرای طرح 
استقبال از مهر ماه گفت: از ابتدای شهریور ماه 
واحد خدمات شــهری و عمران این شهرداری 
عملیات بهســازی و تنظیــف محوطه مدارس 

سطح منطقه را انجام داده است.

کشف  2۷ ُتن چوب قاچاق 
از باند مافیای بزرگ چوب 

در سقز 
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری ســقز گفت: 
با همکاری همیاران طبیعــت ۲ کامیون حامل 
چوب غیرمجاز از مافیای بزرگ چوب که بیش 
از ۲7 تن چوب قاچاق کردند در ســقز کشف و 

ضبط شد.
ســهراب احمدی بــا بیان اینکه مدتی اســت 
کشیک ها را بیشــتر کردیم و تالش خود را در 
راســتای برخورد با مافیای چوب بکار گرفتیم 
افزود: غیر از کشــیک های روزانه، شب ها هم 
از ساعت ۸ تا ۱۲ بصورت مکرر گلوگاه ها را زیر 
نظر می گیریم و این ۲ کامیون حامل چوب غیر 
مجاز را با همکاری فعالین ســازمان مردم نهاد 

)ژینگه پاریز( متوقف کردیم.
وی یادآور شــد: پرونده این مافیــای چوب را 
به منظور برخورد به دســتگاه  قضایی ارســال 
می کنیم تا دیگر مافیای چــوب جرأت قاچاق 
چوب های غیــر مجاز را نداشــته باشــند و از 

تخریب جنگل ها جلوگیری شود.
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
شهرســتان ســقز افزود: از عموم مردم دلسوز 
طبیعت شهرســتان سقز درخواســت می کنم 
تا ایــن اداره را در مبــارزه با مافیــای چوب و 

نابودگران طبیعت زیبای شهرمان یاری کنند.

در  آبرســانی  پــروژه   ٦
روستاهای سقز فعال است

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
کردستان گفت:6 پروژه آبرسانی با اعتبار ۲۵ میلیارد 

ریال در روستاهای شهرستان سقز فعال است.
خبرنگار جام جم کردستان: صدیق محمد 
زاده در بازدید از پروژه های آبرســانی »سونج« و 
»میتو« در بخش مرکزی گفت: پیشرفت فیزیکی  

این دو طرح عمرانی 6۰ درصد است.
وی اظهار داشــت: همچنین پروژه های آبرسانی 
روستاهای کانی کبود، ابوالمومن، سماقلو و موالن 
آباد نیز در حال اجراست.در این بازدید، رئیس آبفار 
ســقز، ناظر پروژه و پیمانکار نیز حضور داشــتند. 
گفتنی اســت پروژه های آبرســانی مجتمع های 

باغلوجه و کوچه طال نیز فعال هستند.

کشــتی گیر و مربی سرشــناس 
سنندجی:

 بــرای خدمت به کشــتی 
کردستان از تیم ملی استعفا 

دادم

کشتی گیر و مربی سرشناس سنندجی از سمت 
سرمربیگری تیم ملی امید کشتی فرنگی استعفا 

داد.
جمشید خیرآبادی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، 
در خصوص دلیل استعفایش از سرمربیگری تیم 
ملی امید کشتی اظهار کرد: بنده در حال حاضر 
رئیس هیات کشتی استان هستم و به انجام این 

مهم افتخار می کنم.
وی ضمن اشــاره به اینکه خدمت به کشــتی 
کردســتان مهمترین فعالیت بنــده خواهد بود، 
عنوان کرد: فدراســیون کشــتی طــی چندین 
مرحله از بنده خواســت که یا هدایت تیم ملی را 
برعهده بگیرم یا سکان دار هیات باشم که بنده 
با توجه به عرقی که به کردستان دارم درخواست 
فدراســیون را درخصوص سرمربیگری تیم ملی 
رد کردم.رئیس هیات کشــتی استان کردستان 
که ســابقه حضور در المپیک را نیــز در کارنامه 
خود دارد، بیان کرد: هیــچ چیز از خدمت کردن 
به کشــتی این دیــار برایم مهمتر نیســت و به 
همین دلیل بنده تا به حال 3 بار اســتعفای خود 
از هدایت تیم ملی کشــتی فرنگی امید را تقدیم 

فدراسیون و رسانه ای کرده ام.
گفتنی اســت؛ جمشــید خیرآبادی طی نامه ای 
در خواســت اســتعفای خود را به رئیس جدید 

فدراسیون علیرضا دبیر اعالم کرده است.

توســط صنــدوق کارآفرینــی امید 
کردستان صورت گرفت؛

برای  پرداخت تســهیالت 
ایجاد ۵۴ فرصت شغلی 

مدیر صنــدوق کارآفرینی کردســتان صندوق 
کارآفرینی امید کردســتان در مرداد و شهریور 
ســال جاری به ۱۲ طرح اشــتغالزایی که منجر 
به ایجاد ۵۴ فرصت شــغلی شــده، تسهیالت 

پرداخت کرده است.
به گزارش ایرنا جعفر شــرف خانــی افزود: این 
۱۲طرح طی ماه های مرداد و شــهریور ســال 
جاری با پرداخت ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال 
از سوی صندوق کارآفرینی امید به بهره برداری 

رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بیشــتر این طرح ها با پنج 
مورد در حوزه پارک علم و فناوری - دانش بنیان 
است اظهار داشــت: برای این تعداد طرح چهار 
میلیارد و۸۰۰ میلیون ریال هزینه شــده که این 
اقدام در راســتای افزایش فعالیت شرکت های 
دانش بنیــان و نوپا، رونق تولید و رســالت این 
صندوق مبنی بر ایجاد اشــتغال صورت گرفته 
اســت.مدیر صندوق کارآفرینی امید کردستان 
افزود: این طرح ها شامل سیستم توزین هوشمند 
با پرداخت یــک میلیــارد ریال تســهیالت و 
اشتغالزایی هشــت نفر، شرکت پاک آزما زیست 
آزمایشگاه آالیندگی هوا با پرداخت یک میلیارد 
ریال و اشــتغالزایی سه نفر، شــرکت پاک کن 
در زمینــه نانو کارواش با پرداخــت یک میلیارد 
ریال و اشــتغالزایی پنج نفر، تولید اپلیکیشن با 
پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال و اشــتغالزایی هفت 
نفر و شرکت آوا اندیش زاگرس با پرداخت یک 

میلیارد ریال و اشتغالزایی سه نفر است.
 شــرف خانی با بیان اینکه طرح فیلترسازی در 
روســتای توبره ریز از توابع کامیاران یکی دیگر 
از این طرح های اشتغالزایی اســت اضافه کرد: 
صندوق کارآفرینی به این طــرح ۴۰۰ میلیون 
ریال تســهیالت پرداخــت کرده اســت.مدیر 
صندوق کارآفرینی امید کردســتان یادآورشد: با 
بهره برداری از این واحد تولیــدی در کامیاران 
به طور مستقیم برای 6 نفر و غیر مستقیم برای 
۲ نفر اشتغالزایی شده اســت.وی با بیان اینکه 
طرح گاوداری 3۰ رأســی در کامیاران از دیگر 
طرح هایی اســت که مورد حمایت این صندوق 
قرار گرفته اســت افزود: برای ایــن طرح یک 
میلیاردو 6۰۰ میلیون ریال تســهیالت پرداخت 
شــده و این طرح برای پنج نفر اشتغالزایی کرده 
است.شــرف خانی طرح پــرورش بوقلمون در 
روستای اسله مرز دهگالن را از دیگر طرح های 
مورد حمایت این صندوق اعــالم کرد و گفت: 
برای این طرح ۲ میلیــارد و ۴۰۰ میلیون ریال 
تسهیالت پرداخت شده و موجب ایجاد اشتغال 
برای ســه نفر به طور مســتقیم و چهار نفر به 

صورت غیر مستقیم شده است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
کردستان با اشاره به چاپ ۵۰ عنوان کتاب در حوزه 
دفاع مقدس در اســتان عنوان کرد: امسال بیش از 
۱۰۰ هزار زائر راهیان نور از یادمان های شــهدای 

استان کردستان بازدید کردند.
خبرنگار جام جم کردستان: سردار ذبیح اهلل 
مالکی، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس کردســتان در جمع خبرنگاران رسانه های 
گروهی استان با اشاره به شــعار امسال هفته دفاع 
مقدس با عنــوان »ما پیروز هســتیم«، اظهار کرد: 
۵۰۰ برنامه جهت بزرگداشــت این هفته در سطح 

استان برنامه ریزی شده است.
وی به برنامه های بزرگداشــت هفته دفاع مقدس 
در اســتان اشــاره کرد و افزود: دیدار اعضای ستاد 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس و جمعی از فرماندهان 

با نماینده ولی فقیه در استان، رژه نیروهای مسلح، 
حضور در گلزار شهدا و عطرافشــانی مزار شهدای 
دفاع مقدس، دیــدار با خانــواده شــهدا و حضور 
فرماندهان در نمــاز جمعه و ســخنرانی آنها پیش 
از خطبه هــای نماز جمعه از جملــه برنامه های این 

هفته است.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
کردســتان عنوان کرد: یادواره شهدای روستایی در 
روستای نشور و تجلیل از پیشکسوتان دوران دفاع 
مقدس نیــز از دیگر برنامه های بزرگداشــت هفته 

دفاع مقدس در استان کردستان است.
وی اعالم کرد: 6هزار و 7۲۵ نفر از پیشکســوتان 
دوران دفاع مقدس در اســتان کردســتان ساکن 
هستند که بیشــترین تعداد آنها با ۲هزار و 9۰۰ نفر 
در شهرستان سنندج هستند.سردار مالکی در ادامه 

با اشــاره به وجود 3۴ شــهید گمنام در کردستان، 
عنوان کرد: ۱۵ نقطــه یادمانی هم در کردســتان 
وجود دارد که نصف آنها تکمیل شــده و مابقی نیز 
تا پایان ســال به اتمام می رســند.وی عنوان کرد: 
امســال بیش از ۱۰۰ هزار نفر در قالب کاروان های 
راهیان نور از یادمان های شهدای استان کردستان 
بازدید کردند و همچنین تعدادی بیشــتر از این آمار 
نیز از مردم کردستان از یادمان های شهدای استان 
بازدید کردند.رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس کردســتان در ادامه به انجام مقدمات 
احداث مرکز فرهنگی و باغ مــوزه دفاع مقدس در 
استان اشاره و اظهار کرد: زمین مورد نیاز برای این 
مجموعه فراهم شده است که انتظار داریم در ردیف 

بودجه ملی قرار گیرد و کار احداث آن آغاز شود.
وی در پایان به چــاپ ۵۰ عنوان کتــاب در حوزه 
دفاع مقدس اشاره کرد و یادآور شد: نمایشگاه های 
مختلفی به مناســبت هفته دفاع مقــدس در نقاط 

مختلف استان برپا خواهد شد.

چاپ ۵۰ عنوان کتاب در حوزه 

دفاع مقدس در کردستان

خبر

طرح میثاق و تبصره 35؛ فرصتی استثنایی برای بدهکاران بانک مسکن  

برخورد قاطع با سوداگران مواد مخدر در روستاها 

مدیر شعب استان کردســتان جزئیات  طرحهای میثاق ویژه بخشودگی 
کامل جرائم مطالبات تســهیالت غیــر جاری و طرح تبصــره 3۵ ویژه 
مطالبات مشکوک الوصول بابخشودگی سود و جرایم تسهیالت زیر یک 

میلیارد ریال را تشریح نمود. 
زهره نادری مقدم- خبرنگارجام جم کردستان: جالل الدین 
سلیمی مدیر شعب استان کردستان با تشــریح جزئیات کامل طرح های 
میثاق و تبصره 3۵ جهت حمایت از بدهکاران بانکی گفت: هیئت مدیره 
محترم بانک مسکن در راستای حمایت از مشــتریان داراي اقساط غیر 
جاري باالخص با در نظر گرفتن شــرایط اقتصادي با بخشــودگی کامل 
جرائم با طرح میثاق و بخشــودگی جرائم و سود تسهیالت در قالب طرح 
تبصره 3۵ موافقت نموده است. ســلیمی در تشریح طرح میثاق گفت: در 
طرح میثاق بانک مســکن، چنانچه مشــتریان داراي اقساط غیر جاري 
نسبت به تسویه نقدی مطالبات معوق خود نمایند کلیه جرائم تسهیالت 
آنها بخشوده می شود و الزم اســت با توجه به اینکه این طرح برای انواع 
قرارداهای تسهیالتی بانک مسکن از جمله فروش اقساطی و مشارکت 

مدنی متفاوت است مشتریان جهت کسب اطالعات بیشتر به شعب بانک 
مسکن مراجعه نمایند. وی همچنین به بخشــودگی کامل سود و جرائم 
تسهیالت در طرح تبصره 3۵ اشــاره کرد و افزود: بانک مسکن راستای  
دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اســالمی و همچنین دستورالعمل 
داخلی مربوط به مــاده )۲( تبصره 3۵ قانون اصالح قانون بودجه ســال 
۱39۵ تنفیذ شــده طی بند »ل« تبصره ۱6 قانون بودجه ســال ۱39۸ 
به شبکه بانک مسکن ابالغ شــده،  می تواند درصورت تسویه یک جا و 
نقدی باقیمانده از اصل تسهیالت مشتریان مشمول در چارچوب ضوابط 
و اولویت های ابالغی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران نسبت به 
بخشودگی سود تسهیالت به همراه جرایم متعلقه که توسط دولت و بانک 
تأمین خواهد شــد، اقدام کند.  به گفته وی، این موضوع مشروط به این 
است که اصل تسهیالت دریافتی تا سقف یک میلیارد ریال بوده و حداکثر 

تا پایان سال ۱39۵ به سرفصل مطالبات غیرجاری انتقال یافته باشد. 
سلیمی اولویت های تسویه مطالبات جهت بهره مندی از بخشودگی سود و 
جرایم را در سه بخش توضیح داد و گفت: بخش نخست شامل تسهیالت 

یارانه ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیر مترقبه و مسکن روستایی 
و آسیب دیدگان ناشی از زلزله بم اســت که قبل از وقوع زلزله تسهیالت 
دریافت کرده اند )موضوع مصوبه شــماره ۱3۵7۲۰/ت۵۱۵۰۲ ه مورخ 
۱۲/۱۱/93 هیات محترم وزیران( که تا ســقف یک میلیارد ریال بدهی 

بابت اصل تسهیالت شامل می شود.

رئیس شــورای هماهنگــی مبارزه با مــواد مخدر 
شهرستان جلسه شــورای هماهنگی ستاد مبارزه با 
مواد مخدر شهرســتان دیواندره مشارکت مردم در 

پیشگیری از آســیب های اجتماعی و مبارزه با مواد 
مخدر ضروری دانســت و تاکید کرد: با سوداگران 
مواد مخدر بویژه در روســتاهای شهرستان برخورد 

قاطع صورت گیرد.
به گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی فرمانداری 
شهرســتان دیواندره؛ جعفر توان فرماندار دیواندره 
اقدامات پیشــگیرانه در بحث مبارزه با مواد مخدر 
را مهم ارزیابی کــرد و گفت: تقویــت برنامه های 
پیشــگیرانه می تواند در آگاه ســازی خانواده ها و 

مصرف مواد مخدر تاثیر گذار باشد. 
توان اظهار داشــت: اقدامات دســتگاه های عضو 

شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
باید در جهت کاهش هاي آســیب هاي اجتماعي و 

بازگشت معتادان به جامعه برنامه ریزي شود.
تــوان تصریــح کــرد: حمایت هــای شــغلی از 
بهبودیافتــگان مانــع بازگشــت آن ها بــه دامان 
اعتیاد می شود، خوشــبختانه بعضی از کارگاه های 
شهرســتان در جذب نیــرو از بهبودیافتــگان نیز 

استفاده کرده اند. 
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش با برنامه  ریزی 
برای پیشــگیری از اعتیاد، اقدامات خود را فراگیرتر 
و مؤثرترکند، افزود: مدارس و خوابگاه های شــبانه 

روزی توسط مربیان پرورشــی و مدیران مدارس با 
جدیت نظارت شود.

رئیــس شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مواد 
مخدر شهرســتان مشــارکت مردم در پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی و مبارزه با مــواد مخدر را 
ضروری دانســت و تاکید کرد: با ســوداگران مواد 
مخدر بویژه در روستاهای شهرستان برخورد قاطع 

صورت گیرد.
جعفر تــوان در ادامه بیــان کرد: اداره بهزیســتي 
برگزاری کارگاه های آموزشــی در نقاط آلوده بویژه 

روستاهای شهرستان را در دستور کار قرار دهد.

برگزاری ۸۰۰ ویژه برنامه  هفته دفاع مقدس در کردستان 
فرمانده ســپاه بیت المقدس کردستان از برگزاری 
۸۰۰ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در این اســتان 

خبر داد.
خبرنگارجــام جم کردســتان: ســردار 
محمدحســین رجبی در نشســت خبری تشریح 
برنامه های هفته دفاع مقدس در کردستان، ضمن 
قدردانــی از عملکرد رســانه ها و خبرنــگاران در 
راستای اطالع رســانی از برنامه های سپاه و بسیج 
در اســتان، اظهار کرد: پایــداری، ایثار و مقاومت 
مردم ایــران در مقابله با کشــورهای متجاوز در 
تاریخ کشــور ما می درخشد و ســربلند این میدان 
مردم بزرگی هســتند که در تراز انقالب و بســیار 

عالی با متجاوزینی که در پشت آنها ابرقدرت های 
منطقه ای و ابرمنطقه ای وجود داشــت، ایستادگی 

و مقابله کردند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی 
مسکن برای مددجویان نیازمند زیرپوشش کمیته 
امداد و بهزیســتی در حال ساخت است که در ایام 

مختلف به بهره برداری می رسد.
فرمامــده ســپاه بیت المقدس کردســتان افزود: 
یک هزار و ۲۱6 واحد مســکونی را ســپاه و بسیج 
در استان کردستان می سازد که قرارداد آن منعقد 

شده و ساخت ۱۸۰ واحد آن شروع شده است.
وی خاطرنشــان کرد:  ۴7۰ واحد مسکونی کمیته 

امداد توسط سپاه در حال ســاخت است که ۱73 
واحد از این تعداد تحویل بهره بردار شــده است و 
۲97 واحد دیگر تا پایان ســال تحویل مددجویان 

خواهیم داد.
سردار رجبی در ادامه گفت: در طول این هفته ۴۰ 
عنوان برنامه بــا ۸۰۰ ویژه برنامه متنوع پیش بینی 
شده است که متناســب با نامگذاری ایام هفته در 

استان برگزار خواهد شد.
وی دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، برگزاری 
مســابقات ورزشــی، غبارروبی و عطرافشــانی 
مزار شــهدای اســتان، نشســت های بصیرتی و 
روشــنگری، زنگ انقالب در مــدارس، همایش 

نقش رســانه ها در ترویج فرهنــگ دفاع مقدس، 
افتتاح پروژه های محرومیت زدایی و همایش های 
مختلف را از جمله برنامه هــای مدنظر هفته دفاع 

مقدس در استان ذکر کرد.
فرمانده سپاه کردســتان ادامه داد: رژه یگان های 
نمونه نیروهای مسلح در استان، افتتاح نمایشگاه، 
بازســازی عملیات محمــد رســول اهلل)ص( در 
اســتان، ویزیت رایگان بیماران در درمانگاه های 
ســپاه، تجلیل از ســربازان نمونه، یادواره شهدا 
در روستاها و اعزام تیم پزشکی ســیار به مناطق 
روستایی از دیگر برنامه های ســپاه در هفته دفاع 

مقدس در استان است.

خبر


