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جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان بیجار بنا 
به تصمیم هیئت مدیره در ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخه 98/6/17 در محل سالن تبلیغات اسالمی 
مجتمع نور واقع در پشت قلعه تشکیل میگردد بدینوسیله از کلیه اعضای شرکت تعاونی دعوت میگردد در 

وقت مقرر در جلسه یاد شده حضور بهم رسانند تا نسبت به موضوعات زیر اخذ تصمیم بعمل آید؛
)توضیح اینکه جلسه نوبت دوم با هر تعداد از اعضاء شرکت رسمیت داشته و تصمیمات متخذه برای 

حاضرین و غائبین نافذ و معتبر خواهد بود.(
دستور جلسه:

۱- ارائه گزارش عملکرد توسط هیئت مدیره و بازرس تعاونی
۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال 97 
۳- تعیین انتخاب بازرس برای سال مالی 98

۴- تعیین خط مشی مالی و بودجه سال 98 تعاونی .
۵- از عضویت خارج نمودن اعضایی که از تعاونی خدمات دریافت نموده اند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

عیسی علیجان زاده
رئیس هیئت مدیره شرکت

)نوبت دوم (   

نظر به اینکه پرونده تخلفاتی آقای عطا مرادی فرزند ابراهیم کارمند 

شهرداری دیواندره به اتهام غیبت غیر موجه در هیات بدوی رسیدگی 

به تخلفات اداری استانداری مطرح می باشد الزم است از تاریخ انتشار 

این آگهی ظرف مدت یک ماه نسبت به مراجعه به واحد تخلفات اداری 

استانداری کردستان اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات تصمیمات 

الزم اتخاذ می گردد.

شهرداری دیواندره

پوریا خداکرم زاده 
سرپرست شهرداری دیواندره

مرحله اول مزایده ماشین آالت شهرداری دیواندره

شــهرداری دیوانــدره در نظــر دارد در راســتای مصوبــه شــماره ۲۰-ع/۹۸ مــورخ 
1398/۵/۵ شــورای اســالمی 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 اطالعــات و شــرایط 
و دریافــت فــرم شــرکت در مزایــده بــه شــهرداری دیوانــدره مراجعــه نماینــد.

قیمت کارشناسی نوع سیستم ردیف

6/۲00/000/000ریال  کامیون کمپرسی ایسوز   ۱

۵0/000/000ریال ۲  وانت مزدا 

900/000/000ریال   mvm  دستگاه سواری ۳

۱/۱00/000/000ریال  ۴ خاوربادسان آتش نشانی

۱00/000/000ریال   ۵ تیغه برف روب

۲۵0/000/000ریال  6 اتاق  خودروی بنز  

۱00/000/000ریال   دستگاه ماسه ساز   7

8 کابل اسقاطی   هرکیلوگرم مبلغ ۳۲0/000ریال 

)نوبت دوم (   

پوریا خداکرم زاده
سرپرست شهرداری دیواندره

افتتاح ۱۷ پروژه حوزه منابع طبیعی 
و آبخیزداری در کردستان

جدال ورزشکار کردستانی
 با بیماری

پرداخت ۵۴ میلیارد ریال کمک 
هزینه حمل و نقل به کشاورزان 

2 2 2

2 3

کردستان

استاندار:

دروغ فساد اداری در کردستان جفا در حق مردم است

33 هزار و 400 مسکن مهر تحویل 
متقاضیان شده است

مدیرکل راه و شهرســازی کردستان عنوان کرد: در اســتان کردستان ساخت 38 هزار و 750 واحد مسکن 
مهر  برنامه ریزی شــد که 33 هزار و 400 واحد آن تحویل متقاضیان شده است.

غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم کردستان: محمدصدیق ثابتی اظهار کرد: از 4 هزار و 906 واحد 
مســکن مهر باقی مانده در اســتان، 500 واحد آماده افتتاح اســت که امیدواریم 3 هزار واحد دیگر آن تا پایان 

سال به بهره برداری برسد..

سرطان؛عامل 14 
درصد مرگ و میرها 

در کردستان
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دوشنبه۴ شهریور ۱398   شماره ۵۴6۵

افتتاح ۱۷ پــروژه حوزه 
منابع طبیعی و آبخیزداری 

در کردستان
منابع  مدیــرکل 
طبیعی و آبخیزداری 
اســتان کردســتان 
با  همزمــان  گفت: 
هفتــه دولــت، 17 
پروژه حــوزه منابع 
طبیعی و آبخیزداری 
با اعتبــار بیــش از 88 میلیارد ریال در اســتان 

کردستان به بهره داری می رسد.
به گزارش فارس ســعدی نقشــبندی ضمن 
تبریک فرارســیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد 
و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: 
همزمــان با هفته دولت، 17  پــروژه حوزه منابع 
طبیعی و آبخیزداری در مجموع با اعتباری حدود 
88 هزار و 656 میلیون ریال در اســتان کردستان 

به بهره داری می رسد. 
وی افــزود: ایــن پروژه هــا شــامل اجرای 
ســازه های مکانیکی آبخیزداری با 40 هزار متر 
مکعــب، اجرای عملیات بیولوژیک جنگلکاری و 
توسعه جنگل در 714 هکتار پروژه، تغییر الگوی 
مصرف سوخت با در اختیار قرار دادن 47 دستگاه 
آبگرمکن خورشــیدی با اعتبــار 4 هزار و 203 
میلیون ریال در روســتاهای دور افتاده و جنگلی 
و نیــز احاله مدیریت ایســتگاه تولید بذر  گیاهان 
مرتعی حمداهلل طهماسبی دوسر قروه می باشد. 

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
کردســتان ادامه داد: اعتبارات ایــن پروژه ها با 
عنایت خاص مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
و  از  محــل اعتبارات صندوق توســعه ملی برای 
انجام عملیات های آبخیــزداری و آبخوان داری 

تامین و هزینه شده است. 
 نقشبندی با تاکید بر اینکه آبخیزداری مجموعه 
اقداماتی است که  براساس اصول مدیریت پایدار 
حوزه آبخیز و به منظور حفاظت از منابع آب و خاک 
به اجرا در می آید، گفت: افزایش و توسعه پوشش 
گیاهی، کاهش فرســایش خاک و رسوب دهی، 
کنترل هرز آب ها، کاهش سیل خیزی، بهره وری 
بهینه از نزوالت آسمانی، ارتقای آگاهی عمومی 
و توســعه مشــارکت مردم در حفاظــت از منابع 
طبیعی به عنوان بزرگترین سرمایه ملی و کمک 
به توانمندســازی جوامع محلی از اهداف اجرای 

این طرح ها به شمار می آید. 

سرطان؛عامل ۱4 درصد 
مرگ و میرها در کردستان

سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی کردستان 
سرطان را  یکی از بزرگترین چالش های درمانی 
کشور در آینده نزدیک عنوان کرد و اظهار داشت: 
لزوم برخورد مناسب تر و حرفه ای تر در زمینه های 
پیشگیری، تشــخیص زودهنگام و درمان های 

موثرتر در بین آحاد مردم ضروری است.
خبرنگار جام جم کردســتان: وحید 
یوســفی نژاد بــا بیــان اینکه بخش زیــادی از 
حمایت هــای روانی و روحیه بخشــی بیمار باید 
توســط اطرافیان نزدیک او صورت بگیرد، افزود: 
برخورد مناسب کادر درمانی، از بین بردن عوامل 
اســترس زا، تشــویق به خوردن غذاهای سالم و 
حمایت هــای عاطفی بر روند بهبود بیماری تاثیر 

بسزایی دارد.
یوسفی نژاد علت 13 تا 14 درصد مرگ و میرها 
در کردستان را ناشــی از بیماری سرطان عنوان 
کرد و افزود: ســرطان معده در استان شایع ترین 

نوع سرطان است.
وی با بیان اینکه  یک ســوم ســرطان ها در 
صورت تشــخیص زود هنگام یعنــی در مرحله 
نخستین شروع بیماری، قابل درمان است، ادامه 
داد:  غربالگری  بهترین گزینه برای تشــخیص 
سرطان اســت چون  این عمل موجب شناسایی 
ســریع بیماری در نقطه آغاز می شود و کار درمان 
و جلوگیری از رشد بیماری را تا 95 درصد افزایش 
می دهد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
از کاهش سن مبتالیان به برخی از سرطان ها در 

استان کردستان خبر داد.
* تاثیرگذاری مشــکالت روحی بر 

تک تک سلول های بدن 
 ارتباط تنگاتنگی بین ســرطان و مشــکالت 
روحی و جســمی وجود دارد، گاهی مشــکالت 
روحی روی تک تک سلول های بدن تاثیر گذاشته 
و ساختار ژنتیکی را تغییر می دهد و در طول زمان 

مشکالت جسمی ظاهر می شود.

نماینده شــرکت بازرگانی دولتی کردستان گفت: دولت در سال جاری به منظور 
تشــویق گندمکاران برای تحویل محصول به مراکز خرید بخش خصوصی و دولتی 
54 میلیــارد و 816 میلیــون ریال کمک هزینه حمل و نقل به کشــاورزان پرداخت 

کرده است.
نادیا حمه ویســی- خبرنگار جام جم کردستان: جمال صالحی اظهار 

کرد: کردســتان در جدول خرید کشوری استان های خوزستان با یک میلیون و 302 
هــزار تن و کردســتان با 684 هزار تن و فارس با 642 هــزار تن در رتبه های اول تا 
سوم قرار دارند. وی افزود: ارزش ریالی 684 هزار تن گندم خریداری شده کردستان 
حدود  11 هزار و  834 میلیارد ریال اســت که تا کنون هفت هزار و 872 میلیارد ریال 

آن به حساب گندمکاران استان واریز شده و بقیه مبالغ نیز در حال پرداخت است.

وی اضافــه کرد: مراکز خرید تضمینی این اســتان همچنان تا پایان شــهریور 
همزمان با اتمام برداشــت این محصول آماده دریافت محصول گندمکاران اســتان 
هســتند.صالحی گفت: دولت در ســال جاری به منظور تشــویق گندمکاران برای 
تحویل محصول به مراکز خرید بخش خصوصی و دولتی 54 میلیارد و 816 میلیون 

ریال کمک هزینه حمل و نقل به کشاورزان پرداخت کرده است.

پرداخت ۵4 میلیارد ریال کمک هزینه حمل و نقل به کشاورزان

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

کردستان

نماینده مردم شهرســتان های سنندج، 
کامیــاران و دیواندره در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: متاســفانه موضوع توسعه 
در استان کردســتان به یک معمای بسیار 
پیچیده و معادلــه ای چندمجهولی تبدیل 

شده است.
خبرنگار جام جم کردســتان: 
سیداحســن علوی اظهار داشت: در استان 
کردســتان اراده توســعه وجود ندارد یعنی 

همه مردم طلب توسعه نمی کنند.

وی افزود: اســتان کردســتان آوردگاه 
و جوالنــگاه درگیری هــای جناحــی و 
یارگیری های عده ای شده است که مطمئنا 
با این شرایط کردستان هرگز رنگ توسعه را 

به چشم نمی بیند.
نماینده مردم شهرســتان های سنندج، 
کامیــاران و دیواندره در مجلس شــورای 
اسالمی ادامه داد: مادامی که عده ای جلوی 
پای کســانی که کار می کنند ســنگ می 
اندازند و برایشان دشــمنی ایجاد می کنند 

مطمئنا پیشرفتی در استان حاصل نمی شود. 
وی گفت: اگر گاهی می گویم که در استان 
کردستان کارکردن برای خدا سخت است 
به این دلیل اســت که خیلــی افرادی هم 
که در اســتان برای توســعه و رفع تبعیض 
و اجــرای عدالــت مبارزه کردند همیشــه 
دشــمنانی از درون خود آن جامعه برایشان 
به پا خاســته اند چون بخشی منافعشان به 

خطر می افتد.
* آیت اهلل رئیسی یک امیدواری 
برای کشور و مخصوصا کردستان 

ایجاد کرده است
علــوی تاکید کرد: آیت اهلل رئیســی در 
راس قــوه قضائیــه یک امیــدواری برای 

کشــور و مخصوصا برای استان کردستان 
ایجاد کرده اســت و شــروع و حرکتش هم 
بــرای اجرای عدالت و رفــع تبعیض و هم 
برای اینکه فســاد را به حداقل برساند جای 

امیدواری دارد.
وی ادامــه داد: به عقیــده من در جایی 
مثل کردســتان با توجه به شرایطی که دارد 
و وضعیت معیشــتی سختی که مردم دارند 
خیانت به هر شکلی محکوم و مذموم است 
لذا الزم اســت همه ما تــالش کنیم تا اگر 
افرادی که خیانت کرده اند یا در صدد خیانت 

هستند حتما آنها را معرفی کنیم.
نماینده مردم شهرســتان های سنندج، 
کامیــاران و دیواندره در مجلس شــورای 

اسالمی تاکید کرد: افرادی که در این استان 
با پشــتگرمی خاص برخی نهادها در حال 
فساد هســتند باید بدانند که قطعا روزی در 
پای میز عدالت محاکمه می شوند چرا که اگر 
منابع و سهم و حقی در استان هست متعلق 
به مردم همین اســتان است و باید دوباره به 
مردم اســتان سپرده شود.وی تصریح کرد: 
البته در همین استان مدیران پاکدستی هم 
داریم که بدرستی مشغول خدمت هستند اما 
در مقابل افرادی را هم داریم که در گذشــته 
خیانت هایی کردنــد و امروز در حال انجام 
خیانت به مردم این اســتان هســتند ولی 
بی تردیــد روزی این افراد شناســایی و به 

دست عدالت تحویل داده می شوند.

نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس:

توسعه در کردستان به یک معما تبدیل 
شده است

رئیــس مرکــز امور قرآنی ســازمان 
اوقاف و امور خیریه کشــور، حفظ قرآن 
را جزو اولویت های ویژه ســازمان اوقاف 
دانســت و گفت: با توجه به فرمایش مقام 
معظم رهبری مبنی بر تربیت 10 میلیون 
حافظ قرآن در کشور، یکی از استان های 
مســتعد و ویژه در تحقق این شعار استان 
کردستان بوده است چراکه مردم اهتمام 

ویژه ای به قرآن دارند.
خبرنگار جام جم کردســتان: 
حجت االسالم ســیدمصطفی حسینی، 
رئیس مرکز امور قرآنی ســازمان اوقاف 
و امور خیریه کشــور اظهار کرد: توجه به 

قرآن کریم بین مردم و مســئوالن استان 
کردســتان از جایگاه ویــژه ای برخوردار 

است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از استعدادها 
و فعالیت های قرآنی اســتان کردستان در 
رشته حفظ قرآن و بخش دیگری در زمینه 
قرائت و ترتیل اســت، افــزود: با توجه به 
وجود استعدادهای بالقوه استان در زمینه 
قرائــت و صوت و لحــن نیازمند ارتقاء و 
توسعه این اســتعدادها در بخش آقایان و 

بانوان می باشد.
* اعالم آمادگی سازمان اوقاف 
برای برگزاری دوره های آموزشی

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف 
و امور خیریه کشــور بیان کرد: ســازمان 
اوقاف و امــور خیریــه همانگونه که در 
مدت اخیر دوره هایی را با حضور اساتید از 
تهران در استان کردستان برگزار کردیم، 
آمادگی خود را بــرای برگزاری دوره ها و 
کارگاه های آموزشی بیشتر به منظور رشد 

این استعدادهای قرآنی اعالم می کند.
وی حفــظ قرآن را جــزو اولویت های 
ویژه سازمان اوقاف و امور خیریه دانست 
و بیان کــرد: با توجه بــه فرمایش مقام 
معظم رهبری مبنی بر تربیت 10 میلیون 
حافظ قرآن در کشور، یکی از استان های 

مســتعد و ویژه در تحقق این شعار استان 
کردستان بوده است چراکه مردم اهتمام 

ویژه ای به قرآن دارند.
حجت االسالم حســینی عنوان کرد: 
امیدواریــم بــا اهتمام ویژه مســئوالن 

و دســتگاه های فرهنگــی – قرآنــی از 
جمله ادارات فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
تبلیغات اســالمی، اوقــاف و امور خیریه 
کارهای قرآنی هرچه باشکوه تر در استان 

کردستان اجرا شود.

کردستان؛ از استان های مستعد در حفظ قرآن

مدیرکل راه و شهرســازی 
کردستان:

۳۳ هزار و 400 مسکن 
متقاضیان  تحویل  مهر 

شده است

مدیرکل راه و شهرســازی کردســتان 
عنوان کرد: در استان کردستان ساخت 38 
هزار و 750 واحد مسکن مهر  برنامه ریزی 
شــد که 33 هــزار و 400 واحد آن تحویل 

متقاضیان شده است.
غریبه رحیمــی- خبرنگار جام 
جم کردســتان: محمدصدیــق ثابتی 
اظهار کرد: از 4 هزار و 906 واحد مســکن 
مهر باقی مانده در اســتان، 500 واحد آماده 
افتتاح اســت که امیدواریــم 3 هزار واحد 
دیگر آن تا پایان ســال بــه بهره برداری 

برسد.
وی اظهار داشــت: در استان کردستان 
ســاخت 38 هزار و 750 واحد مسکن مهر  
برنامه ریزی شــد که 33 هزار و 400 واحد 

آن تحویل متقاضیان شده است.
مدیرکل راه و شهرســازی کردســتان 
افزود: از 4 هــزار و 906 واحد مانده تقریبا 
500 واحد آماده افتتاح اســت و امیدواریم 
3 هــزار واحــد دیگر تــا پایان ســال به 

بهره برداری برسد.
ثابتــی تصریح کرد: تقریبــا یک هزار 
و 200 واحــد مســکن مهر در اســتان با 
مشــکالت حقوقی رو به رو هستند که ما 
تمام تالش خود را برای حل مشــکل این 

واحدها به کار می گیریم.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در 
ادامه خاطرنشان کرد: یکی دو پروژه مسکن 
مهر در اســتان پیشرفت کمتر از 80 درصد 
دارند که در صدد حل مشــکل آنها هستیم.

وی بیان کرد: بانه یکی از شهرستان هایی 
اســت که پروژه مسکن مهر آن با پیشرفت 
کمتر از 75 درصد با مشکالت حقوقی روبه 
روســت که با حل مشــکالت ما آمادگی 
کامل بــرای اتمام پــروژه را داریم. ثابتی 
به کیفیت ســاخت مســکن مهر در استان 
اشــاره کرد و گفــت: اگــر واقع بینانه به 
موضوع نگاه کنیم مســکن مهر کردستان 
یکــی از با کیفیت تربن مســکن های مهر 
در کشــور به حســاب می آید. مدیرکل راه 
و شهرسازی کردســتان اذعان داشت: در 
بحث محوطه ســازی قریب به 60 میلیارد 
تومان اعتبار برای بحث محوطه ســازی 

مسکن مهر استان الزم است.
وی گفــت: با توجه به اینکه مســکن 
مهر قرار شــده با هزینه کم ساخته شود اما 

کیفیت نسبتا خوبی دارد.

 ۱00 شناســایی 
تخلف در حریم و بســتر 

رودخانه های دیواندره

100 مــورد تخلــف در حریم و بســتر 
رودخانه هــای دیوانــدره شناســایی و به 

مراجع قضایی معرفی شدند.
محمــد محمدی با اشــاره بــه اینکه 
حفاظــت از رودخانــه هــا، جلوگیری از 
تخلفــات ســاخت و ســازهای غیرمجاز 
در حریم  و بســتر رودخانه هــا از وظایف 
این اداره اســت افــزود: 100 مورد تخلف 
شناســایی شــده هم اکنون از سوی این 
اداره در حــال پیگیری اســت که تا کنون 
رفع تصرف 31 مورد از حریم بستر رودخانه 
هــا  و منابع آالینده با همــکاری انجام و 

متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی افــزود: 18مــورد از خلع ید شــده 
هــا مربــوط به بســتر و حریــم رودخانه 
ساحلی)چم( دیواندره در بازه میدان بسیج 
تا انتهای شــهر و 16 مــورد نیز مربوط به 
بــازه محله خلیفه آباد بــوده که متصرفان 
در ســال های گذشــته اقدام بــه احداث 
مســتحدثات کرده اند و رفع تصرف شده 

است.

خبر

رئیس دانشــگاه جامع علمی، کاربردی کردســتان 
اظهار کرد: ایجاد اشــتغال برای فارغ التحصیالن مراکز 
دانشگاهی علمی - کاربردی در کردستان از اهداف مهم و 
ضروری این مرکز است به همین منظور کمپ کارآفرینی 

ویژه دانشجویان در این استان راه اندازی شده است.
غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم کردستان: 
جواد تیموری با بیان اینکه خوشــه های شغلی از ترم مهر 
امسال در مراکز کشور راه اندازی می شود، افزود: در همین 
زمینه یک ســری رشته شغل تعریف شده و ماموریت هر 

مرکز برای پذیرش دانشــجو مشخص شده است. تمام 
فارغ التحصیالن مراکز تحت پوشش در استان می تواند 
در این کمپ شرکت کنند. تیموری از افزایش 10 درصدی 
شــهریه مراکز علمی – کاربردی خبر داد و اضافه کرد: به 
منظور کمک به دانشجویان، پنج میلیون ریال تسهیالت 
برای این افراد در نظر گرفته شده و دانشجویان غیرشاغل 
هم می توانند از کارت رفاهی برخوردار شوند. تیموری به 
راه اندازی چهار مرکز نوآوری در استان اشاره کرد و افزود: 
مرکز سنگ های ساختمانی در قروه، اتوماسیون اداری در 

مرکز جهاد دانشــگاهی، گیاهان دارویی در مریوان و حلوا 
سوهانی در بیجار بنا به نیاز جامعه راه اندازی شده است.

رئیس دانشــگاه جامع علمی – کاربردی کردستان به 
فعالیت 11 مرکز علمی و کاربردی در اســتان اشاره کرد 
و یادآور شــد: 2 رشــته گیاهان دارویی در مرکز مریوان و 
صنایع شیمیایی رنگرزی در مرکز جهاد دانشگاهی امسال 
دانشــجو پذیرش می کنند. تیموری مرکز فرهنگ و هنر 
کردســتان را جزو 10 مرکز برتر کشــور برشمرد و اضافه 
کرد: 2 مرکز دهگالن و امام حســین )ع( در سطح چهارم 

رده بندی هســتند که در صورت بهبــود نیافتن کیفیت، 
منحل می شوند.

ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن مراکز دانشگاهی علمی - کاربردی

جدال ورزشکار کردستانی با بیماری

»غیاث احمدی« از ورزشــکاران موفق 
کردستانی، فینالیست مردان آهنین و یکی 
از قوی ترین مردان کردستان سه سال است 
که با یک بیماری عفونی دست و پنجه نرم 
نرم می کند وی می گوید: در حالیکه که سه 
سال اســت که به دلیل بیماری خانه نشین 
هســتم، همانند دوران ورزش، کسی از من 

سراغی نمی گیرد.
بــه گزارش فارس اگر در ســال های نه 
چندان دور مســابقه معروف مردان آهنین 

را یک بار دیده باشــید قطعا اســم »غیاث 
احمدی« یکی از ورزشکاران سنندجی که 
ســه دوره در این مسابقات شرکت کرد، به 

گوشتان خورده است.
تقریبا چند روز پیش بود که به مطلبی در 
فضای مجازی برخوردم که غیاث احمدی 
را آنچنان که باید مثل همیشــه ســرحال 
نشــان نمی داد، وقتی پیگیر قضیه شــدم 
مریضی غیاث احمدی به گوشــم خورد که 
االن ســه سال است با آن دست و پنجه نرم 

می کند و او را خانه نشین کرده است.
غیاث در محالت کم برخوردار ســنندج 
بزرگ شــده اســت و همواره بــا توجه به 
عالقــه ای که به ورزش داشــت در محله 
زندگــی خود با توجه به قدرتی که داشــت 

زبانزد خاص و عام بود.
این ورزشکار سنندجی به اندازه ای برای 
ســنندج و کردستان افتخار آفریده است که 

همه به آن افتخار می  کنند.
غیــاث احمــدی گفــت: آن زمان که 
سخت مشــغول تمرین بودم تا بتوانم برای 
شــهرم افتخارآفرینی کنم کســی از من 
زیاد نمی پرســید به شــیوه ای که در یکی 
از ســوله های اطراف شهر ســنندج بدون 
مربــی تنها تمرین می کــردم و دلیل ادامه 
آن همه سختکوشــی و ممارست عشق و 
عالقه ای بود که به ورزش داشتم. اما آنچه 
که امروز مهم است مریضی غیاث است که 
او را ضعیــف کرده و دیگر نایی برای ورزش 
کردن او باقی نگذاشته است و باعث شده که 
غیاث همه  زور خود را برای مبارزه با مریضی 

خود بگذارد.
وی افزود: از همان اول هم وقتی ورزش 
می کردم هیچکــس هیچگونه حمایتی از 
مــن نکرد و االن هم که مریض هســتم و 
تقریبا 3 سال اســت که خانه نشین شده ام 

هیچکس احوالی از من نمی پرسد.
وی ادامه داد: خودتان که بهتر می دانید 
با این اوضاع و احوال اقتصادی و شــرایط 
سخت معیشتی زندگی بسیار سخت شده، 
چه برســد به  آن که من االن 3 ســال است 
که کمترین درآمدی نداشــته ام و مریضی  
هم شــرایط زندگی  را برای من و خانواده ام 

سخت تر کرده است.
غیاث در خصوص شرایط و هزینه های 
درمان هم گفت: هزینه های درمان بســیار 
ســنگین اســت و نمی توانم آن را پرداخت 
کنم. این ورزشکار ســنندجی خاطرنشان 
کرد: در آن زمان که حدود 2 ماه به کما رفتم 
و پزشــکان دیگر امیدی به زنده ماندن من 
نداشتند همه زحمت ها و تالش هایی را که 
کشیده بودم جلوی چشمانم ظاهر شد که از 

کجا به کجا رسیده ام.
* گالیه همسر غیاث از مسؤوالن 

ورزشی
ریزان رحیمی همســر غیاث اظهار کرد: 
اگر همچنان مــا غیاث را داریم اوال بخاطر 
لطف و رحمت خداوند اســت و ثانیا بخاطر 
بنیه  جسمی خود غیاث در مقابله با بیماری 

است.
وی در حالــی که از غفلت مســؤوالن 
ورزشی استان از غیاث گله مند بود گفت: به 
خاطر شرایط مالی نامناسب و به دلیل اینکه 
او زخم بســتر می گرفت بــه اداره ورزش و 
جوانان برای خرید یک تشک برقی مراجعه 

کردم که جوابی نگرفتم.
خانم رحیمی ادامــه داد: در حال حاضر 
غیاث پیش از آنکه به کمک مالی نیاز داشته 
باشــد به روحیه نیاز دارد زیرا شرایط سخت 

مریضی کم کم او را افسرده کرده است.
وی در پایان از همه مسؤوالن خواست تا 
غیاث را تنها نگذارند و کمک حال او باشند.

دروغ فساد اداری در کردستان جفا در حق مردم است

استاندار کردستان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه 
اســتان، در خصوص مطرح شدن خبر »کردستان رتبه اول 

فســاد اداری« تاکید کرد: فساد اداری کردستان یک دروغ 
بزرگ است و نباید آن را بپذیریم.

خبرنگار جام جم کردســتان: بهمــن مرادنیا 
اظهارکرد: منتشر کنندگان این خبر کذب، امروز دروغ بزرگی 
را به آیت اهلل رئیســی نسبت داده اند )دستور آیت اهلل رئیسی 
برای پیگیری موضوع فســاد اداری در کردستان( در حالی 
که واقعیت این اســت که من )در جلسه شورای اداری استان 
با حضور رئیس قوه قضاییه( مطرح کردم که چنین موضوعی 
در یکی از رســانه های استان مطرح است و درخواست کردم 

دستگاه های نظارتی برای روشن شدن موضوع کمک کنند. 
وی خاطرنشان کرد: من اگر به مدیران استان اعتماد نداشتم 
موضوع را مطرح نمی کردم؛ اطمینان دارم مدیران کردستان 
پاکدست هســتند.  مرادنیا با یادآوری اینکه یکی از خواسته 
های همیشگی مردم اســتان، استفاده از فرزندان استان در 
مناصب مدیریتی بوده، اذعان داشت: این دوستان می خواهند 
این پیام را بدهند که فرزندان استان، توان مدیریت ندارند؛ و 
این جفا به مردم کردستان است.  استاندار کردستان، در ادامه 
اظهار داشت: پشت اینها افرادی هستند که مطالباتی داشته اند 

و برآورده نشده و دستشان از برخی جاها کوتاه شده و طی این 
2 سال دستشان از رانت و فساد مالی کوتاه شده است. مرادنیا 
همچنین یادآور شد: من از آقای رئیسی خواستم که دستگاه 
های نظارتی به مردم گزارش دهند و قطعاً این گزارش ها به 
مردم داده خواهد شد و آنگاه افرادی که دروغ و شایعه پراکنی 
کرده اند رســوا خواهند شد. وی با اذعان به اینکه کردستان 
کمترین آمار جرم را دارد، گفت: امروز اکثر مدیران کردستان 
از فرزندان استان هستند، آیا این مردمی که به دالیل شرعی 

حاضر به گرفتن وام نیستند، اهل فساد هستند؟
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جانشــین فرمانده انتظامی استان کردســتان گفت: مقابله با عرضه مواد مخدر در 
سراسر استان توسط نیروی انتظامی با جدیت دنبال می شود.

به گزارش مهر سرهنگ عباس مسعودی در پنجمین جلسه کمیته مقابله با عرضه 
که در سالن جلسات فرماندهی استان برگزار شد، اظهار کرد: بحث کمیته، بحث مقابله 
با عرضه است و لذا اگر کار مثبتی در زمینه مقابله با عرضه مواد مخدر در جامعه صورت 

نگیرد، قطعا مردم معترض خواهند شد.
وی افزود: برنامه کاری ما در گذشــته بیشتر شهرستان سنندج را شامل می شد، اما 

مدتی است که تمرکز ما بر روی تمامی شهرستان های استان است.
جانشین فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: در مورد دکه ها و ماموران زحمتکش 
شــهرداری که به نظافت و تمیز کردن معابر و پارک ها مشــغول هستند ضرورت دارد 

با شــهرداری جلسه بگذاریم که وضعیت آنها مشخص شود چون به نظر می رسد که 
قرارداد اکثر آنها سه ماهه است.

سرهنگ مسعودی یادآور شد: گزینش خاصی در مورد آنها صورت نمی گیرد و هر 
کسی می تواند وارد این حرفه شود و به عرضه مواد مخدر در حاشیه شغل خود بپردازد 

که این خود یک معضل جدی است.

جانشین فرمانده انتظامی کردستان:مقابله با عرضه مواد مخدر با جدیت دنبال می شود

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

آموزش و پرورش سقز با 
کمبود نیرو مواجه است

معــاون مدیرکل 
و مدیــر آمــوزش و 
پرورش ســقز گفت: 
بیشــترین کمبــود 
نیــروی انســانی در 
به  مربوط  کردستان 
شهرستان سقز است.

به گزارش ایرنا رحمان ســیدیان اظهار داشت: 
اداره کل آموزش و پرورش کردســتان در مقاطعی 
از سال تحصیلی نیروی انسانی را به عنوان ُمسکن 
بــه آموزش و پرورش ســقز تزریق می کند که این 
راه حل موثر و امید بخشــی برای رفع مشــکالت 
این شهرستان نیســت. وی با بیان اینکه اساس و 
بنیان توسعه هر جامعه ای آموزش و پرورش است، 
افزود: مشکالت فراوانی در کمبود فضای آموزشی، 
مدرسه های دوشیفته، استفاده از ظرفیت بیش از حد 
کالس ها، کمبود اعتبار و نبود مدارس در بعضی از 
محدوده های شهر سقز وجود دارد و ایجاد مدارس 
در این مناطــق ضروری اســت. وی اضافه کرد: 
شــهریه ای که برای مدارس هیئت امنایی در تمام 
کشــور پرداخت می شود پنج میلیون و پانصد هزار 
ریال است اما شهرســتان سقز تنها شهر در کشور 
اســت که دانش آموزان این مدارس کمترین مبلغ 
یعنی 2 میلیون و 200 هزار ریال و سه میلیون و 500 
هزار ریال را پرداخت می کنند. سیدیان ضمن تقدیر 
و تشــکر از خیرین مدرسه ساز در سقز به ضرورت 
بیشتر جذب مشــارکت آنان اشاره کرد و گفت: در 
کردستان بعد از شهرستان بانه، بیشترین مدارسی 
که توسط خیرین ساخته شده مربوط به سقز است.

معاون توســعه و آبادانی اداره آموزش و پروش 
سقز نیز اظهار داشت: در این شهرستان 50 مدرسه 
تخریبی وجود دارد و نوسازی و تجهیز  این مدارس 
نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است. علی دستان 
افزود: 80 درصد مدارس روســتایی و شهری سقز 
هوشمندسازی شــده و سیستم گرمایشی مدارس 
نیز کامال  به سیستم مرکزی گرمایشی تجهیز شده 

است.

گوجه و خیار از کشاورزان 
استان خریداری می شود

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان کردســتان عنوان کرد: با دستور رئیس 
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان کردستان به 
منظــور تنظیم بــازار محصول گوجــه و خیار از 

کشاورزان استان خریداری می شود. 
زهره نادری مقدم - خبرنگار جام جم 
کردســتان: مهدی فتحی اظهار کرد : رئیس 
سازمان جهادکشاورزی استان کردستان از مزارع 
خیار شهرستانهای قروه و دهگالن  بازدید کرد. 

وی گفــت: در این بازدید که چندین ســاعت 
بــه طول انجامید  با دســتور وی اتحادیه تعاونی 
های تولید استان کردستان با همکاری صندوق 
حمایت از بخش کشاورزی خیار مخصوص شور 
کشــاورزان قروه و دهگالن را با قیمت 2500 تا 

2700 تومان خریداری می نمایند. 
مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان افزود: در ادامه  جعفــری از مزارع گوجه 
شهرســتان کامیاران  بازدید کرد  و هماهنگی با 
رئیس ســازمان تعاون روستایی کشور، اتحادیه 
تعاونیهای روســتایی استان کردستان محصول 
گوجــه را با قیمت پایه کیلویــی 1100 تومان  از 
کشــاورزان گوجــه کار به منظــور تنظیم بازار 

خریداری می کند.

خبر

فرسودگی ۱۹۸۹ کیلومتر 
از شبکه فشــار متوسط  و 

فشار ضعیف برق 
عامل  مدیــر 
شــرکت توزیــع 
بــرق  نیــروی 
کردستان  استان 
طرح  اجــرای  از 
جایگزینی ســیم 
مســی به کابل خود نگهدار خبــر داد و بیان کرد: 
تا کنون 14درصد از شبکه فشار ضعیف هوایی به 

کابل خود نگه دار تبدیل گردیده است.
خبرنــگار جام جم کردســتان: هیوا 
لهونیان اظهار کرد: از 5536 کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف موجود در اســتان نزدیک به 760 کیلومتر 
شــبکه فشار ضعیف با اجرای پروژه های تعویض 
شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدارتبدیل شده 
اســت، این در حالی است که پروژه های پوششی 
نیز به صورت کابل هوایی خود نگهدار احداث می 
شــوند.وی افزود: با افزایش قیمت جهانی مس و 
روند رو به گســترش پدیده شوم سرقت شبکه در 
سراسر کشــور متاسفانه زیان هنگفتی به شرکت 
های توزیع برق وارد می شــود. لهونیان با اشــاره 
به اینکه در ســال 97 بیش از120 کیلومتر شبکه 
استان تجدید آرایش شد و امسال هم  حجم قابل 
توجهی از شــبکه ســیمی به کابل خود نگهدار 
تبدیل می شــود تصریح کرد: برای تبدیل شبکه 
فشــار ضعیف برق در نقاط مختلف استان به کابل 
خودنگهدار 1000 میلیــارد ریال اعتبار مورد نیاز 
اســت. لهونیان در ادامه بیان کــرد: پروژه های 
تعویض ســیم مســی به کابل خود نگهدار اولین 
بار از ســال 89 کلید خــورده و با پایان 18پروژه از 
این دست با اعتبار370 میلیارد ریال تاکنون بیش  
از 747 کیلومتر از شبکه هوایی سیم مسی تبدیل 
به کابل خود نگهدار شده اند.وی اظهار داشت: در 
حال حاضر بیش از 1989 کیلومتر از شــبکه فشار 
متوسط  و فشــار ضعیف برق استان فرسوده بوده 
و برای اصالح و بازســازی آن 3000 میلیارد ریال 
اعتبار نیاز اســت، همچنین 1200پست توزیع نیز 

نیاز به اصالح  و بازسازی دارد.

کارآفرین  دانشگاه های   
را به سوی اتکا به کار عملی 

سوق دهیم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشــور گفت: 
دانشــگاه های کارآفرین را به ســمت اتکا بر کار 
عملی جهت ایجاد شــغل حرکــت دهیم که این 
از وظایــف اصلی اعضای هیات علمی اســت و 
دانشــجوی ما باید هم مهارت و هم شغل داشته 
باشــد و باید آنان را آماده کنیــم تا با خوداتکایی، 

کارآفرینی کنند.
غریبه رحیمی- خبرنــگار جام جم 
کردســتان: منصور غالمی با اذعان به اینکه 
مراکز علمی کاربردی بخش خصوصی در آینده 
مورد حمایت بیشــتر وزارت علوم قرار می گیرند، 
گفــت: مراکز علمی کاربردی باید در کنار صنایع 
و حرفه ها باشند تا شــاغالن این واحدها بتوانند 
سطح اطالعات علمی و مهارت های فنی خود را 
با استفاده از یافته های علمی جدید افزایش دهند 

که قطعا این امر در تولیدشان مؤثر خواهد بود.
وی اعــالم کرد: انجام ایــن کار می تواند در 
تولیــد، ابداع در کار، انتقال فناوری های جدید در 
کار، علمی کــردن و دانش بنیان کردن کارهای 
تولیدی در دانشــگاه های علمی کاربردی انجام 

شود.
وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری در خصوص 
شــایعه تعطیلی دانشــگاه های علمی کاربردی 
افــزود: مراکــز علمی کاربــردی وابســته به 
دســتگاه های دولتی تعطیل شده است اما مراکز 
علمــی کاربردی بخش خصوصــی قاعدتا باید 
در کنــار صنایع، حرفه ها و محل های اشــتغال 
دانشــجویان شکل بگیرند، ســاماندهی شوند و 

اساسنامه خوبی برای آن تدوین شده است.
غالمی به طــرح بومی گزینی دانشــجویان 
اشــاره و عنوان کرد: طــرح بومی گزینی مصوبه 
مجلــس بوده و قاعدتا هر تغییــری باید با مجوز 
مجلس شــورای اســالمی صورت گیــرد البته 
وزارت علوم و تحقیقات فناوری هم سال گذشته 

پیشنهادی برای اصالح و تعدیل آن ارائه داد.
وی خاطرنشــان کرد: به نظر می رسد در کنار 
مزایای طرح بومی گزینی شــامل در کنار خانواده 
بودن دانشجویان، تسهیل در رفت و آمدها که در 
مصوبه اول آن مورد توجه بوده، در طول چند سال 
از اجرای آن معایبی نیز دیده شده است که اصالح 

آن می تواند در رفع معایب طرح مؤثر باشد.

خبر

انجام مطالعات برای ایجاد شهرک صنعتی بزرگ 
در کردستان 

مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی کردستان 
اظهار داشت: مطالعات ایجاد شهرک صنعتی بزرگ در 
اســتان انجام و چند قطعه زمین هم برای آن مشخص 

شده است.
زهــره نادری مقدم -خبرنــگار جام جم 
کردستان: احمد خســروی اضافــه کرد: سعی شده 
زمین مورد نظر مشترک بین سه شهر استان باشد که در 
صورت تایید آن از سوی ادارات مربوطه همچون منابع 

طبیعی، رسانه ای می شود.

وی افــزود: بــا ایجاد این شــهرک دیگــر برای 
سرمایه گذاری طی 10 الی 20 سال آینده در این استان 
مشکل تامین زمین نخواهیم داشت. مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی کردستان یادآور شد: برنامه های 
ارزشمند و تاثیرگذاری در حوزه شهرک های صنعتی در 
کردستان تهیه وتدوین شده که قرار است در سفر رئیس 
جمهور به استان جزئیات آن اعالم شود. خسروی گفت: 
ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران - عراق و شهرک 
فناوری سنندج هم از دیگر برنامه هایی است که در سفر 

دکتر روحانی به اطالع مردم استان رسانده می شود.
وی در ارتبــاط بــا ســرمایه گذاری خارجــی در 
شهرک های صنعتی استان اظهار داشت: شهرک های 
صنعتی کردســتان از لحاظ زیرساخت نسبت به دیگر 
شــهرک های صنعتی موجود در کشــور کمبودهایی 
دارد به همین دلیل بیشــترین تمرکــز خود را بر بهبود 
این مهم قرار داده ایم. مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی کردســتان افزود: ســرمایه گذاری خارجی در 
شــهرک های صنعتی اســتان انجام شده که به همت 

تمامــی ارگان هــای ذیربط همچــون مرکز خدمات  
سرمایه گذاری  این اقدام صورت گرفته است.

خســروی اضافه کرد: شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان در بحث اعطــای زمین و مشــوق ها همواره 
با ســرمایه گذاران اعم از داخلــی و خارجی همکاری 

می کند.

معاون استانداری کردستان:

ایستادگی مقتدرانه ایران، نتیجه همراهی  
مردم با نظام است

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتانداری کردســتان گفت: در ســایه 
مشــارکت مــردم، جنــگ تحمیلــی و 
بحران هــای بعد از آن را با موفقیت پشــت 
سر گذاشتیم و به واســطه مشارکت مردم 
امروز با اقتدار، عزت و ســربلندی در مقابل 

دشمنان اسالم و نظام ایستاده ایم.
حســین خوش اقبال در اختتامیه اولین 
اجتماعــی  مشــارکت های  نمایشــگاه 
کردستان که در محل مجتمع فجر سنندج 
برگزار شــد ضمــن قدردانــی از زحمات 
ســمن ها در هفته مشارکت های اجتماعی، 
اظهار کرد: فرهنگ مشارکت و تالش باهم 
بودن  برای رســیدن به توســعه، فرهنگی 

شایسته   است که باید فراگیر شود.

وی  به خدمات  ارزشمند حوزه اجتماعی 
اســتانداری اشــاره کرد و افــزود: از همه 
مدیرانی که به  مشــارکت و نقش مردم در 
پیشبرد امور اعتقاد دارند، قدردانی می کنم.

معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعی 
استاندار کردستان با بیان اینکه انقالب ما با 
تدبیر امام راحل و همراهی و مشارکت مردم 
شکل گرفت و تداوم دارد، خاطرنشان کرد: 
در ســایه همین مشارکت، جنگ تحمیلی و 
بحران های بعد از آن را با موفقیت پشت سر 
گذاشتیم و به واسطه مشارکت مردم  امروز با 
اقتدار، عزت و سربلندی در مقابل دشمنان 

اسالم و نظام ایستاده ایم.
خوش اقبــال بــه دیدگاه مثبــت نظام 
و مســئولین نســبت به نقش مشارکت و 

همراهی مــردم به عنوان اولویت اشــاره 
کرد و افــزود: مردم صاحب اصلی  مملکت 
و انقالب هســتند و اگر مشــارکت مردمی 
نباشــد، دولت در اجــرای برنامه های خود 

موفق نخواهد بود.
وی  بــا تاکید بر لزوم واگذری بخشــی 
از امــور به مردم یــادآور شــد: مجموعه  
استانداری کردســتان و معاونت سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی با تمام توان در راســتای 
توسعه مشــارکت های مردمی در کارهایی 
که مــردم می تواننــد نقش آفرینی کنند، 
تالش دارد  ارتباطات  و تعامالت را  تقویت 
و بیشــتر کند تا اســتان را به سمت و سویی 
ببرند کــه آیندگان از عملکرد ما،  نقش ها و 

مشارکت مردمی به نیکی یاد کنند.

مدیر کل بیمه سالمت استان کردستان، گفت: در مرحله نهایی  نخستین رویداد 
هم اندیشــی در عرصه بیمه سالمت  2 ایده از استان کردستان انتخاب شده است.

 انور اسماعیلی  درگفت وگو با جام جم کردستان با اشاره به نخستین رویداد هم 
اندیشی در عرصه بیمه سالمت، اظهار کرد: این رویداد حدود هشت ماه گذشته در 
حوزه آی تی برگزار شــد که در کل کشور 500 ایده به سازمان بیمه سالمت رسید 

و از این تعداد، 6  ایده از اســتان کردستان بود.
وی با اشاره به اینکه در مرحله اول 36 ایده انتخاب شده بود که از این تعداد سه 
ایده مختص کردســتان بوده اســت، ادامه داد: در مرحله نهایی 2 ایده از کردستان 

انتخاب شده است.
مدیر کل بیمه ســالمت استان کردستان، محورهای رویداد را متمرکز در شش 
محور اصلی دانســت و گفت: این محورها آموزش، پیشــگیری و ارتقای سالمت، 
پوشــش بیمه ای، قوانین و مقررات و فرآیندهــا، کاربرد فناوری اطالعات در نظام 
بیمه ســالمت، مدیریت منابع، مصارف و سرمایه انسانی و نظارت بر خدمات بیمه 
ســالمت بوده که ذیل هر یک از این عناوین مسائل جانبی نیز طراحی شده است.

اســماعیلی در بخشی دیگر از سخنان خود، با اشاره به پرداخت مطالبات بخش 
خصوصی، تصریح کــرد: تمام مطالبات داروخانه ها، بیمارســتان  و مراکز دولتی 
وابســته به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر اســتان به صورت قطعی پرداخت 

شده است.

انتخاب 2 ایده از کردستان در 
هم اندیشی عرصه بیمه سالمت

پایگاه امداد آبیدر سنندج 
آماده ارائه خدمات 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کردســتان با اشــاره 
به فعالیت پایگاه امداد و نجات کوهســتان آبیدر سنندج 
گفت: پایگاه امداد و نجات کوهســتان آبیدر ســنندج در 
تمام طــول هفته و به صورت شــبانه روزی آماده ارائه 

خدمات به حادثه دیدگان کوهستان است.
محمدباقــر محمدی گفت: با آغــاز فعالیت 2 پایگاه 
امــداد و نجات جاده ای جدید تعداد پایگاه های فعال این 

استان در سال جاری به 12 مورد رسید.
وی اظهار داشت: این پایگاه ها شامل باقرآباد در جاده 
سنندج - دیواندره و باشماق در محور مریوان - باشماق 

است.

وی بــا بیان اینکه در حال حاضــر 11 پایگاه امداد و 
نجات جاده ای و یک پایگاه کوهســتان در نقاط مختلف 
استان به مردم و حادثه دیدگان خدمات می دهند، افزود: 
تمــام پایگاه های امداد و نجات جاده ای دارای خودروی 

ست نجات هستند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر کردســتان به خرید 
سه دستگاه خودروی ست نجات در سال جاری نیز اشاره 
کرد و یادآور شد: تنها استانی هستیم که هر پایگاه امداد و 

نجات جاده ای دارای خودروی ست نجات است.
محمدی یادآور شــد: برای خرید هر کدام از دستگاه 
های ســت نجات هالل احمر در سال جاری 16 میلیارد 
ریال هزینه شد که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، 
کاری بســیار ارزشمند در راســتای امدادرسانی بهتر به 

مردم است.
وی تاکیــد کرد: پایــگاه امداد و نجات کوهســتان 
آبیدر ســنندج نیز فعالیــت دارد و در تمام طول هفته و به 
صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به حادثه دیدگان 

کوهستان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری کردستان:

شهرهای قروه، بیجار و دهگالن با تنش آبی 
مواجه است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
کردستان گفت: با وجود بارش های خوب در 
سال آبی جاری و وضعیت ذخیره آب مناسب 
سدها، به دلیل افت ســفره های زیرزمینی 
در مناطق شــرقی استان از جمله شهرهای 
قروه، بیجار و دهــگالن با تنش آبی مواجه 

هستیم.
محمدحســین محمدی با بیــان اینکه 
44 درصد آب شــرب مورد نیاز شــهروندان 
این اســتان نیز از آب های زیرزمینی تامین 
می شــود اظهارکرد: با وجــود بارش های 
خوب در ســال آبی جاری و وضعیت ذخیره 
آب مناســب سدها، به دلیل افت سفره های 
زیرزمینی در مناطق شــرقی استان از جمله 
شــهرهای قروه، بیجــار و دهگالن با تنش 

آبی مواجه هستیم.
وی از شهروندان اســتان بویژه مناطق 
شــرقی استان خواســت در زمینه مدیریت 
مصرف آب جدی باشند و اضافه کرد: تالش 
می شود مشــکل آب این مناطق در آینده با 

تامین آن از آب های سطحی رفع شود.
وی نیاز روزانه هر شــخص به آب را 150 
لیتــر اعالم کرد و گفــت: در حال حاضر در 
کشور ما 2 برابر این رقم مصرف می شود که 
نیاز اســت برای مصرف بهینه آب، فرهنگ 
سازی شــده و اهمیت منابع آبی بیشتر مورد 
توجه قرار گیرد.محمدی اظهار داشــت: در 
ازای تولید و توزیع هر مترمکعب آب بیش از 
20 هزار ریال هزینه می شــود که مشترکان 
بابــت هر مترمکعب حــدود تنها چهار هزار 

ریال پرداخت می کنند.
وی بــا بیان اینکه از منابع آبی درســت 
اســتفاده نمی کنیم و در بخش کشــاورزی 
بهــره وری آب وجود نــدارد، اضافه کرد: با 
توجه به اینکه دشــت های اســتان در خطر 
فرونشســت قرار دارند، اســتفاده صحیح از 

منابع آبی بسیار ضروری است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
کردستان گفت: ســدهای شهید کاظمی و 
چراغ ویس برای تأمین آب شــرب ســقز، 
سدهای بانه و عباس آباد در بانه، سد گاوشان 
در کامیاران و سد آزاد برای تأمین آب شرب 
شــهر ســنندج و قروه و دهــگالن از جمله 
سدهایی است که بخشــی در مدار و برخی 

در حال تکمیل هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردســتان گفت: موقوفات اســتان با ثبت 18 مورد 
وقف جدید در سال جاری، به 2 هزار و 218 مورد رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه کردســتان حجت االسالم 
محمد کاروند با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 18 مورد وقف جدید در استان 
صورت گرفته اظهار کرد: شهرستان بانه با 13 مورد پیشتاز وقف و موقوفات در استان 
بوده،3 مورد در سقز، یک مورد در سنندج و یک مورد نیز در مریوان وقف  شده است.

وی با اشــاره به اینکه تعداد موقوفات اســتان دو هزار و 218 موقوفه است، افزود: 
از ایــن تعداد 616 مورد آن مربوط به موقوفه، یکهزار و 493 مورد مســجد، 25 عدد 
حســینیه، 2 مورد زینبیه در قروه، 14 عدد تکیه، 65 مورد آرامســتان و در نهایت یک 

دارالقرآن بوده است.
مدیــرکل اوقاف و امور خیریه اســتان کردســتان با ذکر اینکه کردســتان جزو 
استان های موقوفه محوراست، بیان کرد: 90 درصد نیات واقفان در کردستان مربوط 
به حوزه مســاجد اســت و فعالیت های قرآنی و امور خیریــه در جایگاه بعدی نیات 

وقف کنندگان قرار دارد.
کاروند با اشــاره به اینکه 18 هزار مورد رقبه در استان وجود دارد، گفت: 15 هزار و 
301 مورد آن رقبات متصرفی شــامل مغازه، منزل مسکونی و زمین های کشاورزی 

بوده که اداره اوقاف متولی اجاره و نگهداری از آن است.

بانه با 13 مورد؛ پیشتاز وقف و 
موقوفات در استان 
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان کردستان:
 فردین کمانگر

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان کردستان:   

087-33237۶۹8

دوشنبه۴ شهریور ۱398   شماره ۵۴6۵ ضمیمه رایگان روزنامه در استان کردستان

از سر کوی تو هر کو به ماللت برود
نرود کارش و آخر به خجالت برود
کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدا

حافظبه تجمل بنشیند به جاللت برود

 آگهــی فــروش
سازمان اموال و امالك ستاد

مزایده استانی امالك و مستغالت
همزمان با مزایده سراسری 92 و با شرایط استثنایی و تسهیالت ویژه

ایام برگزاری مزایده:
شنبه 98/06/02 تا سه شنبه 98/06/12

همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی17 عصر 
و روز چهارشنبه مورخه 98/06/13  از ساعت 8 تا 11 صبح

زمان بازگشایی پاكت ها:
چهارشنبه 98/06/13 رأس ساعت 11

دفتر فروش:  سنندج ، بلوار شبلی ، جنب اداره كل بهزیستی
تلفن : 33284333-33234913-33235497 نمابر : 087-33237998

توجه : تهیه فرم شركت در مزایده و اخذ پاكت های پیشنهادی فقط در محل دفتر فروش فوق الذكر امكان پذیر می باشد .ضمنًا متقاضیان خرید امالک 
می توانند از روز شنبه مورخ  98/06/02  تا پایان روز سه شنبه 98/06/12 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح  الی17 عصر و روز چهارشنبه مورخ 

06/13 /98  از ساعت 8 الی 10/45 صبح  جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شركت در مزایده به دفتر فروش فوق الذكر مراجعه نمایند.
همچنین به آگاهی می رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت به نشانی www.saa-s.ir  قابل رویت می باشد.

مالحظات:
1-اخذ درخواست های پیشنهادی بهمراه فرم شركت در مزایده و اصل یك فقره چك بانكی در وجه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( به شناسه ملی 
تعیین شده صورت  در ساعات  الی  سه شنبه 98/06/12   روز شنبه 98/06/02   از  پایه ملك   قیمت  به میزان %5  نویسی  بدون پشت   14003127610
می پذیرد، شایان ذكر است اخذ درخواست های پیشنهادی امالك معروضه در روز چهارشنبه  مورخ  98/06/13 از ساعت 8 تا 11 صبح صرفًا در محل بازگشایی 

پاكت ها می باشد .
2-نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ) بدون كارمزد ( جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول ذیل می باشد:

تبصره 1 : درخصوص امالك و اراضی كه در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و نیز درخصوص امالك و اراضی كه مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید مالكانه و تحویل ملك به عهده خریدار 
است، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10% زمان تحویل ملك به حصه نقدی ) پیش پرداخت ( اضافه خواهد شد .

تبصره 2 : پرداخت باقیمانده ثمن معامله ) حصه غیرنقدی ( بصورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه تا حداكثر ظرف مدت سه ماه ) سررسید اولین قسط ( موجب برخورداری از تخفیف پرداخت 
نقدی به شرح جدول فوق می گردد .

3-مطالعه دقیق و رعایت كامل مفاد فرم شركت در مزایده و فرم مبایعه نامه الزامی می باشد.
4-پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5-اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلی امالک  و امضا و تحویل آن به همراه فرم تقاضای  شرکت در مزایده الزامی است. بدیهی است هرگونه ادعایی مبنی بر عدم اطالع یا عدم قرائت  یا عدم 
امضاء این فرم الحاقیه  یا عدم ارائه آن  از سوی حوزه های اجرایی قابلیت استماع ندارد. 

6-كلیه امالك معروضه به استثنای مواردی كه سهم عرضه شده در ستون  توضیحات قید گردیده ششدانگ می باشد. در ضمن متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان مساحت كل ششدانگ است .
7-بازگشایی پاكت های ارائه شده در روز چهارشنبه  مورخه 98/06/13 رأس ساعت 11 در دفتر فروش واقع در سنندج، بلوارشبلی، جنب اداره كل بهزیستی انجام خواهد شد .

8-كلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود بفروش می رسند و بازدید از ملك مورد درخواست الزامی می باشد .
9-مهلت تهیه اوراق شركت در مزایده صرفًا تا ساعت 45 / 10 صبح روز چهارشنبه  مورخه 98/06/13 در محل تعیین شده ) دفتر فروش ( می باشد .

10-ودیعه شركت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعالم نتایج  ) پنجشنبه مورخه 98/06/14 ( در محل تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی 
مسترد خواهد شد.

شرایط پرداخت
حصه نقدی

) پیش پرداخت (
حصه غیرنقدیزمان تحویل ملك

) باقیمانده در اقساط . . . (
تخفیف پرداخت نقدی

) نسبت به حصه غیرنقدی(

17%70% در اقساط 30 ماهه%20%10

مبلغ پایه مزایدهمتراژ اعیانمتراژ عرصهكاربري ملكنوع ملكشماره پروندهآدرسردیف
) ریال (

توضیحـــــات

 سنندج-كمربندی آبیدر-شهرک1
آبیدر-قطعه 68

8/500/000/000--194مسكونیزمین1625

 سنندج-كمربندی آبیدر-شهرک2
آبیدر-قطعه 69

7/500/000/000--198مسكونیزمین1626

سقز- محله سنگبران-كوچه صیادی-3
كوچه شهید منتظری پالک23

 تكمیل فرم الحاقی3002082/000/000/000مسكونیساختمان65
الزامیست

مهلت شركت در مزايده از روز شنبه مورخه 98/06/02 تا ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 98/06/13 مي باشد . براي كسب اطالعات بيشتر به دفتر فروش فوق الذكر مراجعه فرماييد.


