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ذخیره 2700 تن برنج 
در کردستان

انتقاد نماینده مریوان از عملکرد 
محیط زیست کردستان

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسالمی گفت: محیط زیست کردستان به محیط »ایست« تبدیل شده و به هیچ یک 
از مسائل محیط زیستی استان رسیدگی نمی شود و عملکرد قابل دفاعی ندارد.

به گزارش ایســنا، منصور مرادی در جلســه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کردستان که با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس 
برگزار شــد، اظهار کرد: علیرغم دارا بودن ظرفیت ها و پتانســیل های مهم در حوزه آب و هوایی و کشاورزی در استان کردستان، شاهد خام 

فروشی در استان هستیم و هیچ نوع صنایع تبدیلی برای محصوالت کشاورزی در استان...
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80 درصد منابع آب 
کردستان در کشاورزی 

صرف می شود
مدیرعامل آب منطقه ای اســتان کردستان گفت: 
حدود ۸۰ درصد از آب موجود در منابع آبی این اســتان 

در بخش کشاورزی مصرف ...
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان  کردستان

هزار و 36 هکتار از اراضی کردستان 
جنگلکاری می شود

واگذاری2300 انشعاب غیر دائم در 5 ماهه اول سال

کاهش 38 درصدی جابه جایی مرسوله های پستی 

انسداد 24 چاه غیرمجاز، طی 2 ماه گذشته 
در کامیاران

یک هکتار از اراضی بســتر رودخانه های حاشــیه شــهر کامیاران به ارزش 2 
میلیارد ریال رفع تصرف گردید.

بــه گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردســتان، 24 حلقه چاه 
غیرمجاز در شهرســتان کامیاران پر و مســلوب المنفعه گردیــد و حدود ده هزار 

مترمربع از اراضی تصرف شده بستر رودخانه ای این شهرستان نیز آزاد گردید.
رئیس اداره منابع آب شهرســتان کامیاران ضمن تقدیر از همکاری دادستان و 
نیروهای انتظامی شهرســتان گفت: با تالش کارشناسان فنی و حقوقی این اداره 
طی دو ماه گذشــته 24 حلقه چاه غیرمجاز در دشــت امیرآباد و تپه اسماعیل پر و 

مسلوب المنفعه گردید.
کامران رحیمی بیســتونی همچنین گفت: با حکم قضایی نسبت به آزاد سازی 
و رفع تصرف ده هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه های حاشیه شهر به ارزش 

ریالی حدود 2میلیارد ریال اقدام گردیده است.
رئیس اداره منابع آب شهرســتان کامیاران ضمن اشاره به ممنوعیت هرگونه 
تجــاوز به بســتر رودخانه ها، تخلیه نخاله و برداشــت های غیرمجاز از منابع آب 
ســطحی و زیرزمینی گفت: این موارد با قید فوریت توســط این اداره پیگیری و 

نسبت به برخورد طبق قانون توزیع عادالنه آب اقدام خواهد گردید.

80 درصد منابع آب کردستان در کشاورزی 
صرف می شود

مدیرعامل آب منطقه ای استان کردستان گفت: حدود ۸۰ درصد از آب موجود 
در منابع آبی این استان در بخش کشاورزی مصرف می شود.

ســنندج- خبرنگار جام جم: »کامران خرم« در جلسه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی اســتان کردســتان کــه با حضور نمایندگان عضو کمیســیون 
کشاورزی مجلس شورای اسالمی در سنندج برگزار شد، با اشاره به تراز نامناسب 
آب در دشــت های ممنوعه قروه، دهگالن و چهاردولی اظهارداشت: برداشت بی 
رویه و فشــار بر منابع آب زیرزمینی در این مناطق موجب فرونشســت هایی شده 

که می تواند جبران ناپذیر باشد.
وی با بیان اینکه آبخوان ها ظرفیت خود را برای بازســازی از دست می دهند، 
افزود: ســطح آب در دشت های دهگالن 4۵ متر، در قروه 22 متر و در چهاردولی 

به ۱۸ متر کاهش یافته است.
مدیرعامل آب منطقه ای اســتان کردستان با اشاره به اعتبارات مورد نیاز برای 
اتمام پروژه ســدهای کردستان ادامه داد: سد سورال به 2۵۰ میلیارد تومان و سد 

سنگ سیاه به 2۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
خرم در ادامه ســخنان خود به اعتبار مورد نیاز برای اتمام دیگر سدهای استان 
اشــاره کرد و یادآور شد: سد سیازاخ به 2۳۰ میلیارد تومان و سد چراغ ویس نیز به 

۱۶۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و رسیدن به بهره برداری نیاز دارد.
وی در پایان ســخنان خود بیان کرد: در مجموع برای اتمام این ســدها و دیگر 
پروژه هایی که در بحث تامین آب اســتان کردستان در دست اجراست، سه هزار و 

۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

5 پروژه نیمه تمام در حــوزه کتابخانه های 
استان

سرپرســت کتابخانه های عمومی استان کردستان گفت: مشکل اصلی ما در 
استان کتاب نخواندن مردم نیست بلکه مشکل اصلی ما کمبود فضای کتابخانه ها 

در استان است.
غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم: محمد عبدالملکی اظهار کرد: پایه و 
اساس بسیاری از مشکالت سیاسی، اقتصادی و غیره ما مشکالت فرهنگی است.

وی افزود: برخی از شــهروندان ما که رفتارهــای دور از تمدن انجام می دهند 
ضربه بزرگ را به فضای کلی جامعه می زنند.

وی مهم تریــن عنصر فرهنگی در هر جامعــه ای را بحث کتاب و کتابخوانی 
عنوان کرد و گفت: یکی از مهم ترین مبناهای توسعه در هر جامعه ای بحث افزایش 

کتابخوان ها در نقاط مختلف آن جامعه است.
سرپرســت کتابخانه های عمومی استان کردستان ادامه داد: در حال حاضر در 
استان کردستان ۷۸ باب کتابخانه داریم که از این تعداد ۵۰ کتابخانه نهادی و 2۸ 

کتابخانه مشارکتی است.
* عضویت40 هزار نفر کتابخانه های عمومی استان

وی گفــت: در حال حاضــر 4۰ هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی اســتان 
هستند که این به نسبت جمعیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری استان تعداد قابل 

توجهی نیست.
عبدالملکی ادامه داد: ما باید به ازای هر یک نفر 4 جلد کتاب داشــته باشیم که 

متاسفانه در استان کردستان به نیم جلد می رسد.
وی گفت: به ازای هر ۸ نفر باید ۱۰۰ مترمربع فضای کتابخانه داشته باشیم که 

متاسفانه در استان کردستان این رقم به ۳/۱ مترمربع است.
سرپرست کتابخانه های عمومی اســتان کردستان تاکید کرد: مشکل اصلی 
ما در اســتان کتاب نخواندن مردم کردستان نیست بلکه مشکل اصلی ما کمبود 
فضای کتابخانه ها در استان اســت.عبدالملکی ادامه داد: شاید منطقی نباشد که 
در حال حاضر با توجه به شــرایط نابسامان اقتصادی انتظار ساخت کتابخانه های 
مختلف را در استان داشته باشــیم اما می توانیم ساختمان های بالاستفاده ای که 
برخی ارگان ها و ادارات دارند را در اختیار ما قرار دهند که در آن کتابخانه بسازیم یا 

اینکه در هر اداره و ارگانی قسمتی در اختیار کتابخانه ها قرار داده شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۵ پروژه نیمه تمام در حوزه کتابخانه های اســتان 
داریم که شــامل پروژه های ســاخت کتابخانه های قروه، دهــگالن، بلبان آباد 

سراب قامیش و نایسر است.

خبر

راه اندازی سامانه مدیریت فنی شبکه 
و مشترکین مخابرات منطقه 

مدیر مخابرات منطقه کردســتان از راه اندازی سامانه مدیریت فنی 
شبکه و مشترکین )OSS( مخابرات منطقه خبر داد.

سنندج- خبرنگار جام جم: آزاد حکمت با اشاره به اینکه ارائه 
خدمات با کیفیت به مشــتریان در کمترین زمــان یکی از برنامه های 
مخابرات منطقه اســت افزود: در این راستا سامانه مدیریت فنی شبکه و 

مشترکین مخابرات در استان راه اندازی شده است.
وی گفت: راه اندازی این ســامانه با هدف بهبود کیفیت ارائه خدمات 
ســرویس های دیتا و اینترنت مشــتریان،افزایش ســرعت واگذاری 

سرویس و مدیریت امکانات فنی انجام شده است.
حکمت راه اندازی ســامانه OSS را گامــی مهم در ارائه خدمات 
بهتر به مشــتریان از ســوی مخابرات منطقه خواند و اظهارداشت: در 
این ســامانه تخصیص امکانات متناســب با نیاز مشتریان و متقاضیان 
انجام می پذیرد.وی پاسخگویی به نیازهای مشتریان، با سرعت و دقت 
بســیار باالتر از گذشته را از مزایای این سامانه اعالم کرد و گفت: تحقق 
این مهم گامی اساســی در رشد و توسعه مشتری مداری و ارائه خدمات 
بهتر به شــهروندان کردستانی است.وی خاطر نشان ساخت: راه اندازی 
ســامانه مدیریت فنی شبکه و مشترکین در قالب پروژه تجمیع شرکت 
مخابرات ایران از سوی مخابرات منطقه صورت گرفته است که تمامی 
ســامانه های جامع مشتریان ثابت، مشــتریان اینترنت و سامانه جامع 
مدیریت فنی شــبکه ثابت تجمیع شــده و بانک های اطالعاتی موجود 
،تحت عنوان یک سیستم متمرکز کنترل و بر اساس لینک های ارتباطی 
بین ســامانه های مذکور تمام مراحل بررسی امکانات فنی اعالم نتیجه 
تا تحویل ،ارائه ســرویس و همچنین خدمات پس از فروش سرویس به 

صورت یکپارچه انجام خواهد شد.

 محصوالت فرعی جنگلــی و مرتعی 
در سبد صادرات کردستان 

مدیر کل منابع طبیعی کردستان با اشاره به محصوالت فرعی جنگی 
و مرتعی کردســتان که در سبد صادرات آن است گفت : برداشت شیره 
ســقز که در شهرســتان های بانه ، مریوان ، ســروآباد و سنندج تا پایان 
شــهریور انجام شده است ۷/4 تن نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش یافته است.
سعدی نقشبندی با اشاره به برداشت کتیرا در شهرستان های سنندج 
،   قروه ، دهگالن و سروآباد نیز گفت : به دلیل تغییر دوره تناوب سه ساله ، 
برداشت این محصول 2/۵ تن نسبت به مدت مشابه کاهش یافته است. 
برداشــت محصوالت فرعی جنگلی بــا 22 هزار و ۵۰۰ نفر روز و در 

ماههای مرداد و شهریور انجام گرفت. 
به گفته مدیر کل اداره منابع طبیعی کردستان در ۶ ماهه اول امسال 
۶۵ تــن انواع گیاهان خوراکی و دارویــی از دیگر محصوالت جنگلی و 

مرتعی استان به کشور عراق صادر شده است. 

بازرسی از اولویت های سازمان اوقاف 
است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردســتان بازرســی را از اولویت های 
سازمان اوقاف دانست.

حجت االســالم مصطفی نوروزی در جلســه بازرســی از اجرای 
برنامه های شهرســتان بیجــار گفت:بازرســی از اولویت های اوقاف 
اســت و در ســازمان اوقاف اهتمام زیادی در زمینه بازرســی از اجرای 
برنامه های وجود دارد و ســاالنه چندین دوره بازرسی موردی و کلی از 
برنامه ها انجام میپذیرد.وی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات بازرسی 
خاطر نشــان کرد: در این جلســات نکات قوت ،خالقیت ها و مشکالت 
اجرای برنامه ها مشــخص خواهد شــد و مبنای برنامه ریزی های آتی 
همین بازرسی هاســت.مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره 
به اهمیت کار در اوقاف و امور خیریه گفت:قداســت ســازمان اوقاف و 
ماموریت های محوله اداره کل و ادارات شهرســتانها بر کســی پوشیده 
نیســت و این مایه افتخار ماست که در ســازمانی خدمت می کنیم که 
امانتــدار واقفین و خیرین اســت و خدمتگزارقــرآن و بقاع متبرکه امام 
زادگان بزرگواری اســت که تک تک ایشــان مورد احترام مردم شریف 
اســتان هستند .نوروزی پر کاری و تالش در اوقاف را تنها رمز موفقیت 
درکار دانســت و گفت:هر کس در هر پست و جایگاهی باید در راستای 
ارتقا ء سطح اعتماد عمومی نسبت به سازمان اوقاف و امور خیریه تالش 

کند و تنها رمز موفقیت پرکاری و تالش است .

آماده لینک کردن فعــاالن اقتصادی 
کردستان با صاحبان صنایع بزرگ هستیم

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی اعالم آمادگی 
کرد که دســت فعاالن اقتصادی کردستان را در دست صاحبان صنایع 

بزرگ در کشور بگذارد.
احمد کیخا در بیســت و نهمین نشســت شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی که با حضور اعضای کمیســیون کشاورزی مجلس 
شورای اسالمی در ســنندج برگزار شد گفت: اگر اتاق بازرگانی سنندج 
طرح هــا و ایده هایی برای کار در اســتان دارد ما می توانیم زمینه تعامل 

و گفتگوی آنان را با صاحبان سرمایه و صنایع بزرگ فراهم نماییم.
وی با بیان اینکه ظرفیت کمیســیون کشــاورزی مجلس در اختیار 
استان کردســتان و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی خواهد بود ادامه 
داد: اگر در سطح ملی با چالشی مواجه هستید ما آمادگی داریم در جهت 
رفع چالش ها همکاری و تعامل داشته باشیم.کیخا در ادامه سخنان خود 
یکی از دالیل عقب ماندگی کشــور راعدم صحبت و عمل افراد در مقام 
و جایگاه قانونی خود دانست و گفت: وظیفه مجلس صرفا هدایت دولت 
در راه درســت با تصویب قوانین است.وی افزود: کمیسیون کشاورزی 
مجلس وظیفه دارد از وضعیت کشــاورزی کشــور در همه ابعاد مطلع 
باشــد و سفر به کردستان هم در همین راســتا بوده است.در این جلسه 
اســتاندار کردستان سفر اعضای کمیســیون کشاورزی به کردستان را 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: با این ســفرها بیشــتر می توان بر مشکالت 

اشراف پیدا کرد و به راهکارهای قابل اجرا دست یافت.

خبر

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردســتان 
گفت: یک هزار و ۳۶ هکتــار عملیات جنگلکاری، 
توسعه جنگل و غنی سازی جنگل از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی در شهرستان های این استان با 

پوشش جنگلی انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیــزداری کردســتان به نقل از ایرنا، ســعدی 
نقشبندی در پنجمین جلسه ستاد استانی هماهنگی 
اجــرای عملیات آبخیــزداری و آبخوانداری افزود: 
برای اجرای این عملیات سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
ریال در شهرســتان های مریوان، کامیاران، بانه و 
ســنندج در قالب طرح های بیولوژیک آبخیزداری 

هزینه می شود.
وی اضافــه کرد: از مجمــوع ۱۳۸ میلیارد ریال 
اعتبــارات صندوق توســعه ملــی، عملیات های 
مکانیکی شامل ســدهای گابیونی و سنگی مالتی 
و پروژه های بیولوژیک مانند بذر کاری، کپه کاری، 
کنتور فارو تبدیل دیمزارهای کم بازده قرق در مراتع 
استان مد نظر بود که هفته گذشته با اعالم ستاد ملی 
اجرای پروژه های آبخیزداری عملیات جنگلکاری و 

توسعه جنگل نیز به سایر پروژه ها اضافه شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردســتان 

اظهار داشــت: در نظر اســت که در مناطق مستعد 
اجرای طرح های جنگلــکاری ،گونه های جنگلی 
اقتصادی و چند منظوره از جمله بادام، سماق، فندق، 
گالبی جنگلی، پسته وحشــی، سنجد و زالزالک با 

مشارکت جوامع محلی غرس شود.
نقشبندی یادآور شد: در این طرح اداره کل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری اســتان در داخل حوزه های 

جامــع آبخیز کــه دارای طــرح مطالعاتی مصوب 
اســت با همکاری بهره بــرداران و جوامع محلی، 
دهیاری ها، شوراهای اســالمی روستاها و نظارت 
مســتمر کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و ادارات 
منابع طبیعی شهرســتان های تابعه استان، زمین و 
نهاده )بذر و نهــال( را در اختیار بهره برداران محلی 

قرار می دهد.

سرپرســت معاونت فــروش و 
خدمات مشــترکین شــرکت توزیع 
نیروي برق اســتان کردستان اعالم 
کرد: از آغاز ســال 9۷ ا کنون 2 هزار 
و ۳۰۰ انشــعاب غیــر دائم با رعایت 
دســتورالعمل مربوطه به مشترکین 
متقاضی واگذار شده است که حدود 
9۵ درصد از این انشــعابات در بخش 

خانگي بوده است.
هیــوا خــرم گفت: در راســتای 
خدمات رســانی به ساکنین مناطق 
حاشیه ای و ســکونت گاه هاي غیر 
رسمي و به اســتناد قانون مجازات 
اســتفاه کنندگان غیــر مجاز آب و 
برق و گاز و مخابرات، این شــرکت 
در شــش ماهه اول سال 9۷ تا کنون 
2 هزار و ۳2۳ انشــعاب غیر دائم به 

مشــترکین واگذار کرده و پیش بینی 
می شــود این رقم تا پایان سال به 4 

هزار و ۱۰۰ انشعاب برسد. 
هیــوا خرم در ادامــه تأکید کرد: 
خوشبختانه با تصویب قانون مجازات 
اســتفاده کنندگان از انشعابات غیر 
مجــاز آب، بــرق، گاز و مخابــرات 
امکان واگذاری انشــعاب غیر دائم 
به ســکونتگاه هاي غیر رسمي نقاط 
حاشیه ای شــهر را فراهم کرد، این 
اقــدام می تواند هم در زمینه کاهش 
تلفات و افزایش ضریب ایمنی برق در 

مناطق مؤثر باشد. 
وی افزود: درپــي قانون فوق در 
ســال گذشــته حدود ۶هزار و ۵4۸ 
درخواســت انشــعاب دریافت شده 
کــه از این تعداد محدود با بررســی 

مدارک و شرایط متقاضیان و انطباق 
با دســتورالعمل صادر شــده، حدود 
۵ هزار و ۷۷2 انشــعاب واگذار شده 

است.
خرم در ادامه با اشــاره به استقبال 
متقاضیان از این قانون یادآور شــد: 
بیشترین آمار واگذاري انشعاب های 
غیــر دائم ازتاریخ ابــالغ این قانون 
مربــوط بــه شهرســتان ســنندج 
با۳هزار و ۱۱۱ انشــعاب بوده است 
و شهرســتان هاي مریوان با 2 هزار 
و ۵۳2 و بانه بــا یکهزار و ۸۶2 مورد 
انشعاب در در رده های بعدی هستند.

وی در ادامــه به انشــعابات غیر 
مجاز اســتان اشــاره کرد و افزود: از 
ابتداي سال جاری 99۱ انشعاب غیر 
مجاز شناســایی و جمع آوری شده 

است و بر اساس بازرسي هاي انجام 
شــده مي توان گفت حدود ۵هزار و 
۵۰۰ انشــعاب غیر مجــاز دیگر در 

استان وجود دارد.
هیوا خــرم در خصوص مقررات 
موجود در خصوص انشعابات غیر دائم 
تأکید کرد: هــدف از تصویب قانون 
مذکــور سروســامان یافتن مناطق 
حاشیه اي شهرها و صیانت از شبکه 
در برابر ســرقت و در نهایت کاهش 
تلفات انرژي بوده و براســاس قانون 
باید این واحد هاي بدون مجوز ظرف 
۳ سال از سوي نهادي هاي مسوول 
تعیین تکلیف شود و درصورت تعیین 
تکلیــف و اخذ هزینه ها و مجوزهاي 
الزم ، انشــعابات غیر دائم به انشعاب 

دائم تبدیل خواهد شد.

مدیرکل پســت کردســتان گفت: در ۶ ماه اول 
ســال جاری، در مجموع 2 میلیــون و ۱۶2 هزار و 
2۸۰ فقره مرســوله پســتی در استان جابجا شد که 
در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته، ۳۸ درصد 

کاهش یافته است.
شــهاب وحیدیان در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا 
اظهار کرد: در نیمه اول سال 9۶، سه میلیون مرسوله 

پستی در کردستان جابجا شده بود.
وی افــزود: این کاهش آمار نســبت به ســال 
گذشــته به دلیل حذف توزیع قبــوض مخابرات از 

لیست خدمات شرکت پست است.
وحیدیان تاکید کرد: در ۶ ماه گذشــته از ســال 
جاری، یک میلیون و ۵۶2 هزار و 4۸۳ فقره مرسوله 
پســتی به کردستان وارد و ۶۰۰ هزار و ۳۱۸ مرسوله 

نیز از استان خارج شد.
وی میزان رشــد درآمد این شرکت در نیمه اول 
امسال را ۶/2۱درصد اعالم کرد و یادآور شد: درآمد 
شهریور شرکت پست کردســتان نیز ۶/42 درصد 
رشد داشــت و در این خصوص رتبه سوم کشوری 

را کسب کردیم.

وحیدیــان از رشــد ۱2/۶۱ درصــدی وزن 
مرســوله های پستی صادره در ۶ ماه گذشته از سال 
9۷ خبر داد و اضافه کرد: این در حالیســت که در این 
مدت، وزن مرســوله های وارده چهار درصد کاهش 

یافت.
به گزارش ایرنا، ۱9۱ دفتر پست روستایی، ۱9۰ 

دفتر پست شــهری و 2۷ نمایندگی پست در استان 
کردستان مشغول ارائه خدمت به مردم هستند.

همچنین یــک هزار و ۷۰۰ نقطه تماس مردم با 
پســت، 2۰ صندوق پستی شخصی هوشمند و 2۶۸ 
صندوق پســتی شخصی غیرهوشمند نیز در استان 

فعال است.

با حکم وزیر کشــور »شــهرام ملکی« به سمت 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان 

منصوب شد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری 
کردســتان؛ »عبدالرضا رحمانــی فضلی« در حکم 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان 
آورده اســت: »بنــا به پیشــنهاد اســتاندار محترم 
کردستان و تائید معاون محترم عمران و توسعه امور 
شهری و روستایی وزارت کشور، جنابعالی به سمت 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان 

منصوب می شوید. 
ایجاد هماهنگــی در زمینه های فنی و عمرانی، 
نظارت بر تهیه و تصویب طرح های توسعه و عمران 
شــهری و روســتایی، تشــخیص نیازمندی های 
عمرانــی و تعییــن اولویت ها، نظارت بــر اجرای 

طرح های عمرانی دســتگاه های اســتانی و نحوه 
عملکرد جــذب اعتبارات، برقــراری تعامل الزم با 
مدیران محترم دســتگاه ها و شــوراهای اسالمی 

شهر و روســتا در جهت پیشبرد پروژه های عمرانی 
و رشــد و توســعه متوازن مناطق، نظارت و مراقبت 
بر نحوه ساخت وســازها، توجه به الگوی شهرسازی 
و معماری اســالمی ایرانی و ارائــه منظم گزارش 
عملکرد و پیشرفت برنامه ها به معاونت مزبور از اهم 
وظایفی اســت که انتظــار دارد در چارچوب قوانین 
و مقررات جاری و اســناد فرادســت و در راســتای 
سیاســت های دولت تدبیر و امید بــا بهره گیری از 
اســتعدادها و تجارب نیروهــای الیق و متخصص 

بدان اهتمام نمایید.
توفیق روزافزونتان را در جهت پیشــبرد اهداف 
متعالی نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران تحت 
منویــات و فرامین رهبر معظم انقالب اســالمی، 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای )مدظله العالی( از درگاه 

پروردگار قادر خواستارم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری منصوب شد
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انتقاد نماینده مریوان از عملکرد محیط زیست ذخیره 2700 تن برنج در کردستان
کردستان

نماینده مردم مریوان و ســروآباد در مجلس شورای اسالمی گفت: محیط زیست 
کردستان به محیط »ایست« تبدیل شده و به هیچ یک از مسائل محیط زیستی استان 

رسیدگی نمی شود و عملکرد قابل دفاعی ندارد.
به گزارش ایســنا، منصور مرادی در جلســه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
کردســتان که با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد، اظهار کرد: 
علیرغم دارا بودن ظرفیت ها و پتانســیل های مهم در حوزه آب و هوایی و کشاورزی 
در اســتان کردستان، شــاهد خام فروشی در استان هستیم و هیچ نوع صنایع تبدیلی 

برای محصوالت کشاورزی در استان وجود ندارد.
وی افزود: ۸۰ درصد توت فرنگی کشور در کردستان تولید می شود و استان از این 
نظر دارای رتبه نخست کشور است اما فاقد صنایع تبدیلی برای فرآوری این محصول 
مهم اســت.نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: 
عمده ترین مشــکل استان کمبود آب اســت که علیرغم تالش های فراوانی که در 

سال های اخیر صورت گرفته، متاسفانه نتیجه ای در این زمینه حاصل نشده است.
وی به مشکالت روستاهای اطراف سد اشاره کرد و گفت: علیرغم نزدیکی سد به 

این روستاها متاسفانه آب برخی از آنها با تانکر تامین می شود.
مرادی ضمن انتقاد از عملکرد محیط زیست کردستان، اظهار کرد: محیط زیست 
کردســتان به محیط ایست تبدیل شده و به هیچ یکی از مسائل محیط زیستی استان 

رسیدگی نمی شود و عملکرد قابل دفاعی ندارد.
وی به آتش ســوزی های اخیر جنگل های مریوان اشــاره کــرد و ادامه داد: نبود 
امکانات مقابله با آتش ســوزی جان محیط بانان را به خطر انداخته و متاســفانه آتش 

سوزی های گسترده جنگل های استان برای کسی مهم نیست.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسالمی به ظرفیت های بخش 
سرشیو مریوان برای تولید گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: ساالنه میلیاردها دالر از 
محل مرز باشــماق درآمد داریم اما متاسفانه همچنان مشکالت اقتصادی مردم این 

استان و بویژه مریوان را آزار می دهد.
وی به مشکالت پسماند مریوان هم اشاره کرد و یادآور شد: نبود کارخانه پسماند 
مشــکالت زیادی برای این شــهر ایجاد کرده و نارضایتی مردم را در پی داشــته که 

ضروری است برای این مهم فکری اساسی شود. 

خبر

رزمایــش اقتدار و امنیت، اســتراتژی 
انسجام ملی و دفع تهدید خارجی 

اســتکبار جهاني از همان اوایل انقالب اســالمي تا به امروز درصدد القاء 
ناکارآمدي نظام اسالمي بوده است. لذا از همان ابتدا تالش زیادی داشتند تا با 
به کارگیری سرویسهای جاسوسی خود از سیا گرفته تا اینتلیجنت سرویس و 
موساد و ... و حتی با فروش تسلیحات نظامی به دولت های منطقه با استفاده از 
عوامل خود، نسبت به ناامن کردن منطقه اقدام نموده یا با راه اندازی جنگ های 
نیابتی بتوانند ضمن فروش تســلیحات نظامی خود و سود سرشار اقتصادی 
ناشی از این بحث، آشوب و جنگ را در اطراف مرزهای کشور عزیزمان همواره 

روشن نگه دارند.
اقداماتی از این دست سبب شده که طی چهل سال اخیر همواره سایه تهدید 
و تحریم بر کشور ما سایه افکنده باشد و کشوری که مورد تهدید و تحریم قرار 
می گیرد به طور طبیعی سعی خواهد کرد تکیه بر توان داخلی را با عبور از شرایط 
ســخت امنیت و اقتدار را برای جامعه خود فراهم نماید. لذا ایران اسالمی که 
در پرتو آموزه های اســالم ناب و شریعت اسالمی همواره خار چشم دشمنان 
بوده با تکیه بر این آموزه ها،در دل هر تهدیدی فرصتی ســاخته است. یکی از 
این آموزه ها، جهت حفظ اقتدار حکومت اســالمی و پیش برندگی آن و غلبه 
بر هیمنه پوشــالی دشــمن، تمکین و تمسک به آیه ۶۰ سوره انفال، نسبت به 
آرایش نظامی خود و استفاده از برترین اسباب و امکانات نظامی قدرت خود را 
به دشمن ثابت نماییم. یکی از مهمترین شیوه های ابراز قدرت مرسوم امروز، 
اســتفاده از رزمایشها و مانورهای نظامی جهت ارائه صالبت حکومت هاست. 
ایران اســالمی با توجه به شرایط کشــور، به لحاظ جنگ اقتصادی و هجمه 
رســانه ای که دشمن علیه ما به کار گرفته و از طرفی شرایط ناامن منطقه که 
نتیجه سیاست های جنگ طلبانه آمریکا و هم پیمانانشان می   باشد و نیز  تحت 
فشار گذاشتن سایر کشــورها برای کاهش خرید نفت از جمهوری اسالمی، 

شرایط حساسی را برای ما رقم زده است.
 در این شرایط خاص، یکی از مولفه های نمایش اقتدار و امنیت و اتحاد خود 
به دشــمن؛ می توان از استراتژی دفع تهدید، به وسیله رزمایش استفاده کرد. 
چرا که هر جا تهدیدي علیه کشــور شکل گرفته است برگزاري رزمایشهاي 
نیروهــاي نظامی تا حد قابل مالحظه اي بر دفع تهدیدات و حمایت از حضور 
مسئوالن و مردان دیپلماسی و سیاستگذاران نظام اسالمي براي پاسخگویي 
به تهدیدات و فشارهاي بین المللي مثمرثمر بوده است. رزمایشهاي نظامي به 
بازنگري و برآورد فعالیتهاي انجام شده از سوي نیروهاي عمل کننده مي پردازد 
که در نهایت منجر به نمایش اقتدار و توانمندي نظامي مي گردد.در یک نگاه 
ساده مي توان گفت امنیت نظامي تاثیر بسزایي در ایجاد مولفه هاي دیگر امنیت 
ملي از جمله امنیت سیاســي، اقتصادي و فرهنگي داشته باشد. درواقع هدف 
از برگزاري این رزمایشــها عبارت است از نمایش اقتدار و امنیت و توانمندي 
نظامــي که با جلوگیري از بروز هرگونه تهدید و جنگ، پیروزي درپیشــامد و 

بحران احتمالي را به نمایش مي گذارد.
حبیب اله جلیلی، مدرس دانشگاه و عضو باشگاه 
پژوهشگران جوان و نخبگان

یادداشت

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
کردســتان گفت: حــدود دو هزار و 
۷۰۰ تن برنج در کردســتان ذخیره 
شــده اســت و اخیراً حواله ۱۰۰ تن 
دیگر نیز صادر شده که پس از تأمین 
در سیستم توزیع قرار خواهد گرفت.

سنندج- خبرنگار جام جم: 
جعفــری در کارگروه ســتاد تنظیم 
بازار که در سالن جلسات استانداری 
کردســتان برگزار شــد، اظهار کرد: 
طی مــدت ۶ ماهه اخیــر 9۰۰ تن 
برنج، ۵۰ تن شــکر، 9۸۱تن گوشت 
مرغ منجمد، ۱۰۶ تن گوشــت قرمز 
منجمــد، تخم مرغ وارداتی و 4۵ تن 
گوشت گرم وارداتی در استان توزیع 

شده است.
وی در ادامــه افــزود: 9 هزار تن 
ذرت، یک هــزار و ۵۰۰ تن کنجاله 
سویا و 2۷ هزار تن کودشیمیایی نیز 
در مدت یادشده در استان توزیع شده 

است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
کردســتان گفت: میانگین مصرف 

ساالنه گوشــت قرمز در کردستان 
حــدود ۱4 هزار تن اســت که توزیع 

۱۰۶ تن مقدار ناچیزی است.
جعفــری با ذکر اینکــه حدود دو 
هزار و ۷۰۰ تن برنج در کردســتان 
ذخیره شــده اســت، ادامه داد: اخیراً 
حواله مجوز ۱۰۰ تن دیگر نیز صادر 
شــده که پس از تأمین در سیســتم 

توزیع قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص گوشــت مرغ نیز 

گفت: بیش از یک هزار تن موجودی 
گوشــت مرغ در سردخانه وجود دارد 
که از نظر ســتاد تنظیم بازار کشور، 
قیمت متعادلی است، اما هنوز مجوز 
عرضــه آن صادر نشــده و مرغ گرم 
ارائه می شــود.رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان کردستان با بیان 
اینکه در ماه گذشــته سه هزار و 2۰۰ 
قطعه جوجه ریزی در اســتان وجود 
داشته اســت، خاطرنشــان کرد: با 

توجه به اینکه در اســتان کردستان 
حدود ۵۰ درصــد تولید مرغ در خود 
استان مصرف می شود، امیدواریم با 
اقداماتی که انجام می شــود، مشکل 

خاصی در این حوزه پیش نیاید.
جعفــری تصریح کــرد: در حال 
حاضــر در بحث حمل ذرت و ســویا 
مشــکالتی پیش آمده کــه باید در 
اســرع وقت رســیدگی شــود تا در 
جوجه ریزی و تولید مــرغ با چالش 
مواجــه نشــویم.وی قیمــت تمام 
شــده مرغ در مرغــداری را ۶ هزار و 
۸۰۰ تومان اعالم و اذعان داشــت: 
مصرف کننده مرغ را به قیمت 9 هزار 
و ۷۰۰ تومان دریافت می کند که این 
قیمت زیر میانگین قیمت کشــوری 
است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
کردســتان ادامه داد: علیرغم اینکه 
کودشــیمیایی مــورد نیاز اســتان 
خریداری شــده اما متأسفانه به دلیل 
مشــکالتی که در حمل وجود دارد، 
منجر به بروز مشــکالتی در استان 

شده است.

سالخوردگی جمعیت؛ موفقیت اجرای برنامه های سالمت
هفتم الی ســیزدهم مهر مصادف با هفته سالمند 
اســت که امسال با شعار " تحکیم حقوق سالمندان 

" برگزار می گردد.
فرزام بیدارپور، معاون بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشــکی کردســتان با بیان اینکه، نهم مهر )یکم 
اکتبر( امســال به نام روز جهانی سالمند نامگذاری 
شده اســت، تصریح نمود: در برنامه ششم توسعه، 
اولین هدف وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی، "افزایش امید زندگی" است که افزایش 
امید به زندگی دســتاورد مثبت توســعه اجتماعی، 
اقتصادی و پیشــرفت های نظام ســالمت است و 
نیز پیامد طبیعی افزایش امید زندگی، سالخوردگی 
جمعیت است، بنابراین، ســالخوردگی جمعیت در 

واقع یک موفقیت اجرای برنامه های سالمت است.
بیدارپور با اشــاره به اینکه، بند ۷ سیاســت های 
جمعیتــی ابالغی از ســوی مقام معظــم رهبری 
مربوط به "فرهنگ ســازی بــرای احترام و تکریم 
سالمندان و ایجاد شرایط الزم برای تأمین سالمت 
و نگهداری آنان در خانواده و پیش بینی ســاز و کار 
الزم برای بهره منــدی از تجارب و توانمندی های 
ســالمندان در عرصه های مناســب" است، اضافه 
کرد: بند ۱۵ سیاســتهای کلی خانواده ابالغی مقام 
معظــم رهبری نیــز بر اتخاذ روشــهای حمایتی و 
تشــویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده 
و تقویت مراقبتهای جســمی، روحــی و عاطفی از 
آنان تاکیــد دارد، بنابراین همه مــا باید به صورت 

همه جانبــه ســالمتی ســالمندان و پویایی آنها 
 در جامعــه را بــه عنوان یک اولویــت ویژه در نظر

 بگیریم.

هفته ناجا را  بر مردم شهید پرور استان کردستان خاصا شهرستان دهگالن 

تبریک عرض می نمایم .

پلیس مقتدر؛ امین مردم

سرپرستی روزنامه جام جم دراستان کردستان جهت تکمیل کادرخوددرشهرستانها دعوت به 
همکاری می نماید.

آدرس :سنندج ،بلوارکردستان جنب مسجد مال شمس الدین )حسامی( 
دفترسرپرستی روزنامه جام جم،فردین کمانگر  ۰۹۱۸۷۸۵۹۲۹۰

تلفن:  ۳۳۲۳۷۶۹۸

دعوت به همکاری سرپرستی روزنامه جام جم دراستان کردستان
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 هفته کودک؛ فرصت ارتقای آگاهی
 از حقوق کودکان 

مصرف بیش از یک میلیارد متر مکعب گاز طبیعي در کردستان

مدیرکل کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان کردســتان 
گفت: هفته کودک فرصتی برای 
ارتقای آگاهی آحاد جامعه نســبت 

به حق و حقوق کودکان است.
زهــره نــادری مقدم - 
خبرنگارجام جم: هفته کودک 
فرصتــی برای ارتقــای آگاهی از 
حقوق کــودکان اســت. » ۱4 تا 
2۱ مهر به نــام هفته ملی کودک 
در ایران نامگذاری شــده و شعار 
امســال این هفته در کشورمان » 

آینده را باید ساخت« است.
ســهیال شــیخی  اظهار کرد: 
کودک، خانواده، ســبک زندگی 
ایرانی اســالمی، کودک، محیط 
زیست و میراث فرهنگی، کودک، 
صلح، بازی و نشاط، کودک، رسانه 
و ارتباطــات، کــودک، آموزش، 
ســالمت و ایمنــی، کــودکان با 
نیازهای ویــژه، فرصت های برابر 
و کودک، کتاب و فرهنگ مطالعه 

عناوین روزهای این هفته است.
وی اضافــه کــرد: یکــی از 

برنامه هــای امســال برگــزاری 
مراســم بازی و مســابقه با عنوان 
کودک، بــازی و نشــاط در تمام 
شهرســتان های استان در روز ۱۶ 
مهر همزمان با روز جهانی کودک 

است.
شیخی با اشاره به اینکه برنامه 
مذکور در ســنندج در باغ شهدای 
2۸ دی واقع در کوه آبیدر اجرا می 
شــود، یادآور شد: محور اصلی این 
برنامــه بازی های بومی و محلی و 

جدید است.

مدیــرکل کانــون پــرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان 
استان کردســتان افزود: چندین 
بازی انتخاب شــده کــه در قالب 
غرفه هایی در این محل توســط 
کودکان وحتی والدین آنها به اجرا 

در می آیند.
وی تاکید کرد: ایــن برنامه با 
همکاری شــرکت آب منطقه ای، 
ادارات کل محیط زیســت، پست، 
بهزیســتی و تربیت بدنی برگزار 

می شود.

شیخی برجسته سازی اهمیت 
دوران کودکــی و ویژگی هــا و 
نیازهای کودکان امروز، هم افزایی 
فعالیت های دستگاه ها و نهادهای 
متولی کــودک و ایجــاد فضای 
بانشــاط را از اهــداف برنامه های 

هفته کودک اعالم کرد.
وی گفــت: تعییــن یک هفته 
به عنــوان روز کــودک فرصت 
ارزشــمندی در راســتای ارتقای 
آگاهــی جامعه نســبت به حقوق 
کــودکان اســت و ما بــا اجرای 
متعــددی درصدد  برنامه هــای 

تحقق این مهم هستیم.
مدیرکل کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان کردســتان 
افزود: برگزاری کارگاه سفال برای 
دانش آموزان مــدارس و اعضای 
مرکــز با عنوان میــراث فرهنگی 
کشــورم ایران، برپایی نمایشگاه 
نقاشــی با عنوان رنگ نشــاط و 
برگزاری مســابقه ادبــی پنجره 
آرزوهــا از دیگــر برنامه ها در این 

هفته است.

مدیــر عامل شــرکت گاز اســتان 
کردستان گفت:  مشترکین شرکت گاز 
استان کردستان در شش ماهه اول سال 
9۷ با مصرف ۱ میلیارد و ۱۸۱میلیون و 
222هزار و ۶4۰متر مکعب گاز طبیعي 

به استقبال فصل سرما رفتند .
زهره نادری مقدم: »احمد  فعله 
گری« با بیان اینکه مصرف گاز طبیعي 
نسبت به مدت مشــابه سال  گذشته با 
افزایــش روبه رو بوده اســت گفت:  در 
سال 9۶ مشــترکین شرکت گاز استان 
کردستان با احتساب مصرف نیروگاه در 
کل ۱ میلیارد و ۱۰۳ میلیون و 249هزار 
و ۱۳ متــر مکعب گاز مصرف کردند که 
۵۱۵ میلیــون و 44۵هــزار و 4۷9 متر 
مکعــب از کل مصــرف در اســتان در 
بخش نیروگاه ســیکل ترکیبي سنندج 

بوده است .
فعله گری با اشــاره به شرایط جوی 
بویژه زمســتان در سال گذشته، افزود: 
در ســال قبل شاهد زمســتان سردی 

نبودیم و خوشبختانه هیچگونه قطعی 
گاز هــم نداشــتیم اما بخشــی از این 
افزایــش مصرف مربوط بــه افزایش 
تعداد مشــترکین و بخش قابل توجهی 
از آن مربوط به جریــان گاز در نیروگاه 
سیکل ترکیبی سنندج بوده که در تمام 
فصول ســال چرخه سوخت آن  تامین 

گردیده است.
مدیــر عامل شــرکت گاز اســتان 
کردستان تامین سوخت مستمر و مداوم 
در تمامی بخش ها را ناشــی از افزایش 
تولید گاز در کشــور و همچنین افزایش 
سهمیه گاز استان و تاحدودی وضعیت 
مناســب آب و هوا در فصل زمســتان 

دانست.
فعله گري به مقایســه مصرف شش 
ماهه اول ســال جاري و ســال گذشته 
پرداخــت و گفت: در شــش ماهه اول 
ســال جاري در بخش هــاي خانگي ، 
تجاري و صنعتي کل مصرف اســتان ۱ 
میلیارد و ۱۸۱میلیون و 222هزار و ۶4۰ 

متــر مکعب بوده  که بــا در نظر گرفتن 
مصرف گاز طبیعي در شــش ماهه اول 
سال گذشــته که در کل استان برابر با 
۱ میلیــارد و ۱۰۳ میلیون و 249هزار و 
۱۳ متر مکعب گاز بــوده  ۷/۰۷ درصد 
افزایش را نشــان مي دهد در حالیکه در 

همین مدت مصرف نیروگاه سنندج در 
سال 9۶ برابر با ۵۱۵  میلیون و 44۵هزار 
و 4۷9 متر مکعب بوده که درســال 9۷ 
بــه  ۵۶4میلیون و ۷۵۸هزار و ۵4۶ متر 
مکعب رسیده که در حدود 9/۵۷ درصد 

افزایش را بیان مي کند.

مدیرکل کمیته امداد اســتان کردستان، گفت: هفت 
هزار و ۱۵۸ دانش آموز کردستانی به صورت رسمی تحت 

حمایت کمیته امداد هستند. 
محمدرســول شــیخی زاده اظهار کرد: هدف اصلی 
برگزاری هر ســاله آیین جشــن عطفه ها برای شناخت و 
اهمیت دانش آموزان به جشــن عاطفه ها و کمک به افراد 

نیازمند استان است. 
وی با بیان اینکــه کمیته امداد متولی اصلی کمک به 
محرومان است، افزود: رسیدگی به محرومان در حقیقت 
تنها وظیفه یک نهاد و قشــر خاصی نیســت بلکه وظیفه 

انسانی نسبت به محرومان جامعه است. 
مدیرکل کمیته امداد استان کردستان با اشاره به اینکه 
اگــر حکومت، دولت و مردم بخواهند در جامعه ســربلند 
باشــند باید به درجه دانایی برسند، افزود: دانایی، انسان را 
قدرتمند می کنــد و اهمیت آن از ابزارهای جنگی مهم تر 

است. 
شیخی زاده، ابزارهای جنگی را هم مهم دانست و بیان 
کرد: انســان با نداشــتن آگاهی، علم و دانایی در جامعه 

نمی تواند از ابزارهای جنگی و دفاعی استفاده کند. 
وی با اشاره به اینکه آیین جشن عاطفه ها در استان در 
سه بخش برگزار شده است، بیان کرد: در مرحله اول و دوم 
در پایگاه های اســتان، یک میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان 

کمک به افراد نیازمند جمع آوری شده است. 
مدیرکل کمیته امداد اســتان کردستان، عنوان کرد: 
جشــن عاطفه ها در۱9 مرکز نیکوکاری استان کردستان 
برگزار شــد و کمک هــای مردمی به صــورت نقدی و 

غیرنقدی بین افراد نیازمند استان توزیع شد. 
وی با بیان اینکه در اســتان کردســتان بیش از ۷ هزار 
و ۱۵۸ دانش آموز به صورت رســمی تحت حمایت کمیته 
امداد شناســایی شده اند، یادآور شــد: تعدادی از افراد به 

صورت غیر رســمی تحت حمایت ســازمان بهزیستی و 
موسســات خیریه پذیرش شــدند، اما بالغ بر هفت هزار 

دانش آموز و دانشجو تحت حمایت کمیته امداد هستند.

بیش از 7000 دانش آموز، تحت پوشش کمیته امداد


