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کردستان

 توزیع مرغ منجمد  به منظور 
تنظیم بازار د ر کرد ستان

افزایش ۶ برابری ورود ی آب 
به سد های استان

ضرورت ترویج فرهنگ ایثار 
و شهاد ت طلبی د ر جامعه

حرکت بانک مهر اقتصاد  د ر 
مسیر اعتال و آباد انی کشور

تقویت مباد الت تجاری کرد ستان 
عراق با ایران

د ر گفت وگوی تلفنی رئیس جمهور عراق و اســتاند ار کرد ســتان بر تحکیم روابــط اقتصاد ی و 
فرهنگی میان د و طرف و تقویت مباد الت تجاری تاکید  شد .

به گزارش پایگاه اطالع رسانی استاند اری کرد ســتان؛ برهم احمد  صالح ضمن ابراز خوشحالی از سفر استاند ار 
کرد ستان و هیات همراه به اقلیم کرد ستان از امضای تفاهم نامه همکاری میان د و طرف استقبال و به استاند ار 

کرد ستان اطمینان د اد : همه توان خود  را...

خود روهای فرسود ه نفس 
کرد ستان را می گیرد 
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د ر گفت وگوی رئیس جمهور عراق و استاند ار مطرح شد ؛

سرپرستی شعب استان کردستان
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از ســرگیری فعالیــت مرز 
سیف سقز خواست فعاالن 

اقتصاد ی است

رئیس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معاد ن و 
کشــاورزی سنند ج د رنشست مشترک اقتصاد ی 
میان کرد ســتان ایــران و مســئوالن و فعاالن 
اقتصاد ی سلیمانیه عنوان کرد : الگوهای موفق د ر 
عرصه بین الملل همیشه توجه ویژه ای به اقتصاد  
و بهره گیری از د یپلماسی سیاسی د ر جهت توسعه 
اقتصاد ی را د ر د ستور کار قرار د اد ه و د ر این راستا 
اعتمــاد  به بخش خصوصــی موجبات عملیاتی 
نمود ن این تفکر را فراهم نمود ه اســت، بنابراین 
تنظیم سیاســتهای اقتصــاد ی بلند مد ت برنامه 
راهبرد ی جامع تر که با تغییر د ولت ها وســلیقه ها 

د چار اخالل نشود  ضروری است.
خبرنگار جام جم کرد ستان: سید  کمال 
حســینی اضافه کرد : توجه به پیوند  هم افزایی 
میــان اقتصاد  و روابــط بین الملل بــه عنوان 
یکی از اصول پذیرفته شــد ه د ر پروسه توسعه 
اقتصاد ی جهــان امــروز مورد  تاکید  اســت: 
د ولت ها بر مبنای این اصل تعامل ســازند ه با 
یکد یگر را د ر عین پایبند ی به ارزشها د ر د ستور 

کار د اشته باشند .
وی با تاکید  برتوانمند ســازی بخش خصوصی 
افزود : نقــش و جایگاه بخــش خصوصی د ر 
توسعه و ثبات اقتصاد ی کشورها انکار ناشد نی 

است.
از ایــن رو ضروری اســت تصمیم ســازان د ر 
تمامی مراحل تصمیم ســازی، تصمیم گیری و 
اجرای تصمیمات بخــش خصوصی و د ر رأس 
آن اتاق ها را ســهیم کرد ه تا این بخش فرصت 
الزم را بــرای نقش آفرینی بیشــتر و بهتر د ر 
اقتصاد  پید ا کند  د ر این راســتا برای رسید ن به 
این اهد اف، مشــکالت و پیشــنهاد ات مرتبط 
با حوزه تجارت و اقلیم کرد ســتان توسط اتاق 
سنند ج د ســته بند ی گرد ید ه که به سمع و نظر 

شما بزرگواران می رسانم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایع، معــاد ن و 
کشاورزی سنند ج با اشاره به مشکالت مرتبط 
با تصمیم گیری های باالد ستی، معابر مرزی و 
امور گمرکی عنوان کرد : مهمتر از هر موضوعی 
اهمیت د اد ن بــه اجرای توافــق نامه های فی 
مابین و پیامد  جلســاتی همچون جلسه امروز 
است. .وی تصریح کرد : مسکوت ماند ن مصوبه 
د ولت و  توافقات فی مابین د ر رسمی شد ن مرز 
ســیرانبند  بانه و عد م همراهــی د ولت مرکزی 
عراق د ر عملیاتی نمود ن و به رسمیت شناختن 
این مرز یک بار برای همیشه باید  تعیین تکلیف 

شود .
وی اضافه کرد : از ســرگیری فعالیت مرز سیف 
سقز از ســوی د ولت اقلیم کرد ســتان عراق و 
استقرارامکانات و د سترسی جاد ه منتهی به مرز 

مذکور از خواست های فعاالن اقتصاد ی است.

د ر گفت وگــوی رئیــس جمهور 
عراق و استاند ار مطرح شد ؛

تقویــت مبــاد الت تجاری 
کرد ستان عراق با ایران

د ر گفت وگوی تلفنی رئیس جمهور عراق 
و استاند ار کرد ستان بر تحکیم روابط اقتصاد ی و 
فرهنگــی میــان د و طرف و تقویــت مباد الت 

تجاری تاکید  شد .
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتاند اری 
کرد ســتان؛ برهم احمــد  صالح ضمــن ابراز 
خوشحالی از سفر اســتاند ار کرد ستان و هیات 
همراه به اقلیم کرد ستان از امضای تفاهم نامه 
همکاری میان د و طرف اســتقبال و به استاند ار 
کرد ستان اطمینان د اد : همه توان خود  را برای 
اجرای مفاد  تفاهم نامه امضا شد ه به کار خواهد  

گرفت.
همچنیــن د ر گفت وگــوی تلفنی اســتاند ار 
کرد ستان با »قباد  طالبانی« معاون نخست وزیر 
اقلیم کرد ســتان ضمن تاکید  بر تحکیم روابط 
کرد ستان ایران و عراق وعد ه د اد  اجرایی شد ن 
همه بند های تفاهم نامه امضا شــد ه را پیگیری 
نماید .استاند ار کرد ستان نیز د ر این تماس های 
تلفنی ابــراز امیــد واری کرد  بــا حمایت های 
جمهوری اســالمی ایران و اقلیم کرد ســتان 
عراق روابط اقتصــاد ی، تجــاری و فرهنگی 
تقویت و گسترش یابد  تا هر د و طرف بتوانند  از 

مزایای این روابط منتفع شوند . 

در بیست و ششمین سال فعالیت؛
حرکت بانک مهر اقتصاد  د ر 

مسیر اعتال و آباد انی کشور
 ســید  ضیــاء 
ایمانــی مد یر عامل 
بانک مهر اقتصاد  به 
و  بیست  مناســبت 
ششمین سال فعالیت 
بانک مهــر اقتصاد  

پیامی بد ین مضمون صاد ر کرد .
د ر متن این پیام آمد ه است:

امروز د ر حالی وارد  بیست و ششمین سال فعالیت 
بانک مهر اقتصاد  می شویم که این بانک با اتکال 
به خد اوند  متعال و تالش و پشــتکاِر ســرمایه 
انسانی خد وم و متعهد ش از جایگاه قابل اعتنایی 
د ر شــبکه بانکی برخورد ار بــود ه و با همراهی 
و همیــاری تمامی ذینفعان اعم از مشــتریان و 
سهامد اران گرامی روز به روز بر اعتماد  عمومی و 

اعتبار خود  افزود ه است.
بیست و ششــمین سالروز تاســیس بانک مهر 
اقتصــاد  یــاد آور خاطراتی از جنس خواســتن، 
خود باوری، کار جهاد ی و صرف فعل توانســتن 
اســت بانکی که علی رغم تمامی محد ود یت ها 
توانسته شــانه به شــانه بانک های قد یمی و با 
تجربه کشور حرکت کند  و چه بســا د ر پاره ای 

موارد  گوی سبقت را از آنان برباید .
امروز با تکیه بر بیش از ربع قرن تجربه و پشت 
ســر گذارد ن تمامی موانع حساس و گرد نه های 
سخت و د شوار، چشــم اند از پیش رو را روشنتر 
از هر زمان د یگری ترسیم می کنیم و د ست د ر 
د ســت هم با توکل بر حضرت د وست، آیند ه را 

د رخشان تر از قبل خواهیم ساخت.
بی شک عزیزان بی شــماری د ر رشد  و توسعه 
این بانک از ابتد ای تاســیس تا به امروز سهیم 
بود ه اند  که هر یک به نوبه خود  د ر به ثمر رسید ن 
این د رخت بارور و اســتوار تاثیر گــذار بود ند  لذا 
همواره قد رد ان تمامی خد مات و زحمات اسالف 
خود  هستیم و د ر صد د یم تا با سرلوحه قرار د اد ن 
قوانین و مقررات بانکد اری بد ون ربا، حمایت از 
تولید  ملی و طرح های اقتصــاد  مقاومتی و گره 
گشایی از امورات اقتصاد ی هموطنان گرامی و 
رویکرد  مشــتری مد ارانه د ر مسیر اهد اف کالن 
اقتصاد ی نظام و اعتال و آباد انی کشــور حرکت 
کنیم و ایــن امانت گرانبها را به بهترین شــکل 

تقد یم آیند گان نماییم.
د ر ره منزل لیلی که خطرهاست د ر آن         شرط 

اول قد م آنست که مجنون باشی

سید  ضیاء ایمانی
مد یر عامل بانک

چشم طمع سود جویان به 
جنگل های کرد ستان

زاگرس ایــن روز ها حال خوشــی ند ارد  و 
می رود  تا به د ســت مرد مانی که هزاران سال 
اســت آن ها را د ر د امان خویــش پروراند ه به 
بیابان تبد یل شود . روانه شد ن مافیای چوب به 
این مناطق و پاکتراشی هر چه د رخت و جنگل 
اســت به خاطر منافعی ناچیز، تغییر کاربری به 
زمین های شــخصی و باغــات، زغالگیری و 
بخشنامهها و قوانینی که راه را برای تخریب هر 
چه بیشتر جنگل فراهم می کنند  آیند ه زاگرس 
را به شــد ت به مخاطره اند اخته است. د ر این 
میان تمایل عمومی برای استفاد ه از کبابی های 
زغالی، قلیان و چای زغالی فرای آســیب های 
بهد اشتی و بیماری های خطرناک برای مصرف 
کنند گان، بازار خوبی را برای نابود گران زاگرس 
فراهم نمود ه است و بر اساس گفته کارشناسان 
اگر وضع به همین منوال اد امه یابد  د ر آیند های 
نزد یک د یگــر د ر زاگروس جنگلــی نخواهیم 
د اشــت. اکوسیســتم زاگرس کــه زخمی از 
نامهربانی هــای و آفــات و آتش ســوزی ها و 
نامد یریتی ها بود  با وضع پیــش رو می رود  که 
کاری ترین زخــم خود  را از ســود اگران پول و 
ســرمایه بخورد .ما به عنوان انجمن ســبز چیا 
ضمن ابراز تاسف عمیق خود  نسبت به وضعیت 
موجود ؛ قویا نســبت به نابود ی بی بازگشــت 
زاگرس هشد ار می د هیم. رویه پیش رو به هیچ 
وجه قابل قبول نبود ه و تمامی کســانی که د ر 
این تاراج آشــکار و خیانت بی جبران سرزمین 
آگاهانه و ناآگاهانه چه با تبرها و ارههای خود ، 
چه به عنوان د الل و تاجر و حمل کنند ه و چه با 
نــا مســئولی و چشــم پوشــی ســهیم اند  را 
نابخشــود نی د انســته و خواهانیم تــا تمامی 
وجد ان های آگاه جامعه و د لســوزان طبیعت د ر 
برابر این اعمال شــنیع و ناانسانی به هر نحوی 
ایستاد گی کرد ه و د ست د ر د ست همد یگر به هر 
طریقی نگذاریم آیند ه ی سرزمینمان و استقالل 
طبیعی این مرزوبوم به خاطــر پر کرد ن جیب 

افراد  سود جو به بیابان تبد یل شود . 
انجمن_سبز_چیا

محمد  ابراهیــم زارعــی فرماند ار شهرســتان ســنند ج د ر د ید ار بــا آیت اهلل 
هاشمی شــاهرود ی نمایند ه ولی فقیه د ر استان کرد ســتان عنوان کرد : توسعه 
 گرد شگری، اشــتغالزایی و تامین امنیت پاید ار اولویت کاری د ولت د ر کرد ستان

 است.

فرماند ار شهرستان سنند ج با تشــریح اقد امات د ولت و فرماند اری د ر شهرستان 
سنند ج عنوان کرد : توسعه پاید ار، مشکل بیکاری و اشتغالزایی جوانان شهرستان 

د ر اولویت کاری تمامی د ستگاهای اجرایی د ولتی قرار گرفته است.
 زارعی افزود  : 32 میلیارد  تومان تسهیالت اشــتغالزایی روستایی به 446 طرح 

با ایجاد  اشتغال برای 1025نفر د ر ســطح شهرستان سنند ج پرد اخت شد ه است 
. با د ر نظر گرفتن تمهید ات د ولت برای افزایش ایــن اعتبارات و تخصیص آن 
به افراد  کارآفرین تا پایان سال جاری ، شــاهد  رشد  چشمگیر این ارقام به لحاظ 

پرد اخت و ایجاد  شغل خواهیم بود .

توسعه گرد شگری، اشتغالزایی و تامین امنیت پاید ار، اولویت د ولت د ر کرد ستان

بــا افزایش خود روهای فرســود ه د ر ســطح 
شهرهای اســتان و کاهش آمار اسقاط این خود روها 
شــاهد  افزایش آلود گی های محیط زیستی د ر استان 

هستیم.
رئیس پلیس راهور اســتان کرد ســتان از کاهش 

اسقاط خود روهای فرسود ه د ر استان خبر د اد .
فرد ین کمانگر- خبرنگار جام جم استان 
کرد ســتان؛ رمضان ناد ری عنوان کرد : هشــت 
ماهه سال گذشته 550 د ستگاه خود رو اسقاط شد ه 
اما امســال این آمار به 307 د ســتگاه کاهش یافته 

است.
وی از کاهش 21 د رصد ی تصاد فات د رون شــهری 
منجر به فوت و افزایش 5 د رصد ی متوفیان ناشــی 

از تصاد فات د ر هشت ماه امسال د ر استان خبر د اد .
وی همچنین وضعیــت تصاد فات د رون شــهری 
کرد ستان د ر هشــت ماهه امســال را تشریح کرد  
و گفت: د ر این مد ت تصاد فــات منجر به فوت 21 
د رصد  کاهش د اشــته اما تعد اد  متوفیــان 5 د رصد  

افزایش یافته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانند گی اســتان کرد ستان 
اضافه کرد : د ر مجموع تصاد فــات فوتی، جرحی و 
خسارتی د ر هشــت ماهه امسال د ر د رون شهرهای 
استان نسبت به مد ت مشابه د ر سال 96 با افزایش 6 

د رصد ی مواجه شد ه است.
نــاد ری تصریح کــرد : تعــد اد  متوفیان ناشــی از 
تصاد فات د رون شــهری د ر شــهرهای د هگالن و 
بیجار 100 و د ر ســنند ج 40 د رصد  نسبت به مد ت 

مشابه سال گذشته افزایش د اشته است.
وی تعــد اد  گواهینامه های ضبط شــد ه د ارای نمره 
منفی د ر مد ت یاد  شــد ه را 40 د رصد  بیشتر از سال 
گذشته عنوان کرد  و گفت: اما د ر بحث اعمال قانون 

امسال 10 د رصد  کاهش د اشته است.
رئیس پلیس راهور اســتان کرد ســتان د ر اد امه به 
برنامه های فرهنگی و آموزشی اشاره کرد  و با اشاره 
به آموزش 54 هزار د انش آموز د ر ســطح اســتان، 
از ارائه آموزش هــای ترافیکی به 17 هــزار رانند ه 
ناوگان حمل و نقل بار و مســافر، 3 هــزار و 500 
راکب موتورســیکلت، 25 هزار نفر د ر مســاجد  و 4 

هزار د انشجو د ر استان خبر د اد .
ســرهنگ رمضان ناد ری همچنین گفت: جد ای از 
نقل و انتقــال 40 هزار خود رو و موتورســیکلت د ر 
مراکز تعویض پالک استان، 2 هزار و 200 د ستگاه 

خود رو نو شماره گذاری شد ه است.  
وی گفــت: د ر حال حاضر 96 هزار موتورســیکلت 
و 304 هزار خود رو د ر د رون شــهرهای کرد ستان 
فعالیــت د ارند  که ایــن رقم 6 برابر آمار ســال 96 
است و همین امر موجب شد ه، معابر شهری استان 
به پارکینگ خــود رو تبد یل شــود .ناد ری یاد آوری 
کرد : د ر 6 ماهه اول امســال برای 23 هزار و 752 
گواهینامه صاد ر شــد ه که د ر چهار ســال گذشته و 
هشت ماهه امسال این آمار 111 هزار و 433 مورد  
ثبت شد ه اســت.وی د ر بخش د یگری از سخنانش 
از فعال کرد ن خود روهای مجهز به د وربین د ر ســه 
شــهر ســنند ج، کامیاران و بانه خبر د اد  و گفت: د ر 

آیند ه نزد یک هم مرکز مانیتورینــگ پلیس راهور 
راه اند ازی می شــود  که به صورت آنالین تخلفات 
عبور از چراغ قرمز، توقــف د ر محل های ممنوعه و 
ســرعت غیرمجاز را  ثبت کرد ه و متخلفین اعمال 
قانون خواهند  شــد .ناد ری همچنین گفت: ساالنه 
حد ود  20 تا 35 هزار د ســتگاه خود رو نوشماره وارد  
استان می شــود  و این خارج از پالک هایی است که 
بد ون نقل و انتقال از سایر شهرها به استان می آورند  
که این نیاز به ایجاد  زیرســاخت ها و پارکینگ های 
عمومی د ارد  چون با این وضعیت د ر چند  سال آیند ه 
با مشــکل جد ی ترافیک نه تنها د ر هسته مرکزی 

شهرها، بلکه حاشیه شهرها هم خواهیم بود .
وی عد م تقاطع هوشــمند ، تسخیر پیاد ه روها توسط 
د ستفروشان، وجود  یک هزار و 500 د ستگاه تاکسی 
مازاد  بر نیاز و عد م وجود  پارکینگ های عمومی را از 

عوامل ایجاد  ترافیک د ر شهر سنند ج عنوان کرد .

رئیس پلیس راهور کرد ستان:

خود روهای فرسود ه نفس 
کرد ستان را می گیرد 

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کردستان

خبر

تجلیلاز2پیشکسوتحوزهمطبوعاتکردستان

برنامه های صد ا و سیمای مرکزکرد ستان د ر 40 سالگی انقالب

مد یر کل فرهنگ و ارشــاد  اسالمی کرد ســتان با حضور د ر د فاتر 
نشــریات از سالها تالش د و پیشکسوت عرصه رسانه استان با اهد ای لوح 

تقد یر و تجلیل کرد .
خبرنگار جام جم کرد ستان: جالل قلعه شاخانی با همکاری خانه 
مطبوعات استان با حضور د ر د فاتر مطبوعات از تالش ها و فعالیت های 
سلیمان اهلل مراد ی، مد یر مســئول روزنامه روژان و سرپرست روزنامه 
کیهان د ر استان و توفیق رفیعی، پیشکســوت عرصه رسانه د ر استان 

تجلیل کرد .
وی د ر این د ید ار، صاحبان قلم و اند یشــه را چشمان بینا و زبان گویای 
جامعه عنوان کرد  و افزود : رســانه تاثیرگذار بیــان کنند ه د غد غه های 
جامعه است.قلعه شــاخانی، همچنین روشنگری، آگاهی بخشی، تنویر 
افکار عمومی، جریان ســازی و جلب اعتماد  عمومی را از رسالت های 
خبرنگاران و اهالی مطبوعات برشــمرد  و بر حفظ این رسالت ها تاکید  

کرد .

مد یــر کل صد اوســیمای مرکز کرد ســتان د ر نشســت خبری با 
خبرنگاران رسانه های گروهی استان به تشریح برنامه های صد اوسیما 

د ر چهل سالگی انقالب پرد اخت.
ابوالقاسم امان اللهی گفت: افتخار به گذشته و امید  به آیند ه رمز اصلی 

ماند گاری انقالب است که باید  به این مهم بیشترازگذشته توجه شود .
وی افزود : باید  با نقد  سازند ه، مشفقانه و آگاهانه برای توسعه و پیشرفت 

انقالب گام برد اریم.
وی افزایش سواد  رسانه ای و آموزش صحیح مطالبه گری د ر بین مرد م 

جامعه را د و رکن اصلی برای مقابله با جنگ نرم د شمن د انست.
مد یر کل صد اوســیمای مرکز کرد ســتان د ر بخش د یگــری به آغاز 
ساخت برنامه های مهم د ر قالب چهل ســالگی انقالب ازآذر پارسال تا 
22 بهمن امسال اشــاره کرد  و گفت:عالوه بر پخش برنامه های روزانه 
د ر بخش های مختلف، د ر 4 حوزه صد ا، ســیما، خبر و فضای مجازی 
برنامه های ویژه چهل ســالگی انقالب د ر حال ساخت، تد وین و پخش 

است.
امان الهی گفت: د ر بخش ســیما برنامه های چهل چراغ، چهل سرد ار 
شهید  استان، برنامه معرفی د ســتاورد  ها با عنوان "کارنامه"، د استانی 
کوتاه با موضوع کود ک ونوجوان، مســتند  چهل افــق با معرفی چهل 

خد مت مهم د ر استان،4 نماهنگ فاخر، مســتند  نشان سرخ وکار های 
گرافیکی 100 ثانیه ای با عنوان وصیت نامه شــهد ای اســتان د ر حال 
ســاخت و تد وین اســت که د ر آبان امســال ازایــن برنامه های مهم 

فرهنگی رونمایی خواهد  شد .
وی همچنین به تهیه ۸ هــزارو 400 د قیقه برنامــه د ر راد یوی مرکز 
کرد ســتان اشــاره کرد  و گفت: مســتند  کارآفرینان، "ریگای سه ربه 
رزی"، چهل ســرد ار اســتان، مســتند  "روانگه" با رویکــرد  اقتصاد  
مقاومتی، ویژه برنامــه "با کاروان" برای ایام د هــه فجر، پرتوآفتاب و 

برنامه ســه رکه وتن، ازمهمترین برنامه های صد ای مرکز کرد ســتان 
است. 

مد یر کل صد اوسیمای مرکز کرد ســتان بابیان اینکه د ر حوزه خبرهم 
برنامه ی چهل خد مت د ر زمینه تولید  مســتند  5 د قیقه ایی د رد ســت 
اجرا است که تاکنون 11 قســمت از آن تهیه و پخش شد ه است گفت: 
خبرمرکز کرد ســتان روید اد  های فرهنگی چهل ســالگی انقالب را به 

صورت ویژه پوشش می د هد .
امان اللهی همچنین گریزی به موفقیت های صد ای مرکز کرد ســتان 
زد  و گفت:میزان رضایتمند ی 90 د رصد ی مرد م استان از صد ای مرکز 
و وجود  46 د رصد ی مخاطــب برای راد یوی مرکز کرد ســتان، باعث 

د رخشش راد یو مرکزکرد ستان د ر کشور شد ه است.
وی همچنیــن به تولیــد  وید ئو های پنج وســه د قیقه ایــی د رفضای 
مجازی مرکز اشاره کرد  وگفت:زبرای اولین باربه صورت همزمان 75 

وید ئوفاخرتهیه وتولید  شد ه است.
امان اللهی به اهمیت برگزاری جشــن های انقالب توسط مرد م تاکید  
کرد  وگفت: مرد م صاحبان اصلی انقالب هســتند  وبایــد  با برگزاری 
جشــن های مرد می برای پیروزی انقالب د ر صد د  ناامید ی د شــمنان 

نظام باشیم.

راه حل های هوشمند انه برای شهرهای هوشمند 

سید مسعود حبیبی
د انشجوی د کترای تخصصی شهرسازی 

)Ph.D(
یکی د و د هه پیش اگر کســی از شهرهای هوشمند  
و امکانات آنها ســخن می گفت برایمان قابل هضم 
نبود ، کــه علم و تکنولــوژی چنان پیشــرفت کند  
که حاال د یگر شــهرهای مختلف برای هوشــمند  
شــد ن رقابت کنند . اکنون برای د ید ن شــهرهای 
هوشــمند  نیاز به بستن چشــم و اســتفاد ه از قوه 
تخیل نیســت. می توان با چــرخ زد ن د ر برخی از 

شهرهای د نیا نشانه های هوشــمند  شد ن شهرها را 
به چشم خود  د ید . شــهرهای هوشمند  د ارای حمل 
و نقل هوشــمند ،انرژی هوشــمند ، محیط زیست و 
زیر ساخت های هوشمند  هســتند . هم زمان با رشد  
جمعیت د رنقاط مختلف جهان زیاد  شــد ن جمعیت 
شهری، نیاز به هوشمند  شــد ن شهرها بیشتر حس 

می شود  .
1- ساختمان ســبز: باغ د ر بام با پوشش گیاهی د ر 
کنار ساختمان ها برای کمک به عایق سازی،جذب 

کربن د ی اکسید  و تولید  اکسیژن میشود .
2- مد یریت ساختمان:اتوماســیون و بهینه سازی 
خد مات مانند  گرمایش ،مصرف انرژی،روشــنایی و 

تهویه.
3- کنترل د سترســی محیطی:کنترل د سترســی و 
نظارت بــر مناطق با د وربین مد ار بسته،تشــخیص 

نفوذ و هشد ار.
4- توربین های باد ی روی پشــت بام ها:ســاخت 

توربین های باد ی بر روی ساختمان ها بلند .

5- مهار آلود گی هوا:کاهش انتشار کربن د ی اکسید  
کربن ناشی از کارخانه ها و نظارت بر الود گی ناشی 

از خود روها.
6- ســاختمان یکپارچه فوتوولتانیــک: اتصال پنل 
های خورشــید ی به جای مواد  معمولی به ساختمان 

ها
7- شبکه انرژی هوشمند : نظارت بر مصرف انرِژی 

و مد یریت آن.
۸- تشخیص نشت شیمیایی:تشخیص نشت و زباله 

های کارخانه ها به ویژه د ر رود خانه ها.
9- به روز رســانی د ر زمان واقعی: ارســال به روز 
رسانی های شرایط ترافیکی به گوشی های هوشمند  
برای کمک رســانی به برنامه ریزی برای انتخاب 

مسیز و جلوگیری از ایجاد  ترافیک.
10- توربین های باد ی عمــود ی محور:برج های 
توربین باد  چرخشی برای استفاد ه کار امد  از فضا د ر 

سراسر شهر.
11- مد یریت زباله ها:ظارت بــر مخازن نگه د اری 

زباله برای بهینه سازی مسیر جمع اوری پسماند ها
12- پارکینــگ هوشــمند : نظــارت و مد یریت بر 

مصرف انرژی
13- تشــیخص زباله: نظارت بر مکان های خاصی 

که به لرزش حساس هستند .
14- نظارت بر اب اشــامید نی:نظارت بر کیفیت اب 

شیرین د ر سراسر شهر.
15- وای فای)اینترنت بی ســیم(:اینترنت بی سیم 
رایگان د ر سراسر شــهر از جمله مترو برای استفاد ه 

عمومی
16- کنتــرل ترافیک:نظــارت بروســایل نقلیه و 
مســیرهای عابر پیاد ه برای هد ایت و بهبود  وضعیت 

ترافیک.
17- حمل و نقل الکتریکی:وســایل نقلیه شخصی 
و عمومی همراه با ایســتگاه های شارژ برای انها د ر 

سراسر شهر
1۸- ایمنــی اتش:پبش بینی آتــش و اطالع حرق 

هوشمند انه د ر فضاهای عمومی و خصوصی.
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افزایش ۶ برابری ورود ی 
آب به سد های استان

مد یرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
کرد ستان گفت: هم اکنون میزان د بی ورود ی آب 
به سد های استان 11۸ مترمکعب بر ثانیه است که 
نســبت به د بی ورود ی آب د ر سال آبی گذشته به 

سد ها 6 برابر افزایش د ارد .
کامران ُخّرم اظهار کرد : د بی ورود ی آب د ر سال 
آبی گذشــته د ر این مقطع به سد  های استان 19 
مترمکعب بر ثانیه بود  که این میزان اکنون بر اثر 
بارند گی های موثر پاییزه به بیش از 6 برابر رسید ه 
و به 11۸ مترمکعب بر ثانیه افزایش یافته است.

وی با اشــاره به اینکه میزان آب موجود  مخازن 
سد های اســتان اکنون یک هزار و 2۸9 میلیون 
مترمکعب است، افزود : این رقم د ر سال گذشته 
د ر همین ایام یک هزار و 161 میلیون مترمکعب 
بود ه است.وی خاطرنشــان کرد : بارند گی های 
موثر فصل پاییز زمینه افزایش میزان آب موجود  

مخازن سد های استان را افزایش د اد ه است.
مد یرعامل شــرکت آب منطقه ای کرد ســتان 
یاد آورشد : حجم مخزن ســد  گاوشان به عنوان 
بزرگترین و پرآب ترین ســد  استان 504 میلیون 
مترمکعب است که معاد ل 91 د رصد  حجم کل 

مخزن این سد  است.
12 سد  د ر کرد ستان د ر حال بهره برد اری است

ُخّرم با بیان اینکــه د ر حال حاضر 12 ســد  د ر 
اســتان د ر حال بهره برد اری اســت، بیان کرد : 
عالوه براین هم اکنون 10 سد  استان نیز د ر د ست 
اجراست.وی خاطرنشان کرد : هم اکنون به طور 
میانگین 65 د رصد  حجم مخازن ســد های د ر 
د ست بهره برد اری  پر بود ه که این میزان د ر سال 

گذشته 51 د رصد  بود .
وی به میزان بارند گی های ســال آبی جاری هم 
اشاره کرد  و گفت: از ابتد ای مهر تا کنون متوسط 
بارند گی د ر استان 172 میلی متر بود ه د ر حالی که 
د ر ســال آبی گذشــته تا این تاریــخ میانگین 
بارند گی استان معاد ل 74 میلی متر بود ه است و 
اکنون شاهد  افزایش 133 د رصد ی و د ر مقایسه 
با د راز مد ت افزایش 56 د رصد ی بارند گی ها د ر 

استان بود ه ایم.

ضرورت ترویــج فرهنگ 
 ایثــار و شــهاد ت طلبی 

د ر جامعه
فرماند ار ســروآباد  د ر جلســه هماهنگی و 
برنامه ریزی کنگره 5400 شــهید  کرد ســتان د ر 
سروآباد  گفت: مرد م این شهرستان د ر طول هشت 
سال د فاع مقد س متحمل خسارت زیاد ی شد  و با 
تقد یم بیش از 400 شــهید ، ایثارگر، جانباز و آزاد ه 
ســهمی غرور آفرین د ر د فاع از د ستاورد های نظام 

اسالمی د ارند .
»کوهســار د اد ور« تاکید  کرد : برگزاری کنگره 
5400 شهید  کرد ســتان یک برند  معنوی برای 
استان کرد ســتان و ســند ی محکم برای بیان 
ایثارگری ها و رشــاد ت های مرد م این خطه د ر 

طول 40 سال انقالب اسالمی است.
وی تکریم و ارج نهاد ن به فرهنگ شهاد ت و ایثار 
را یک ضرورت د انســت و گفت: ترویج فرهنگ 
ایثار و شهاد ت طلبی د ر جامعه بویژه د ر بین نسل 
جوان و آیند ه برای حراست و پاسد اری از نظام و 
ارزش های واالی انقالب ضروری است.فرماند ار 
شهرستان سروآباد  تصریح کرد : تهیه مستند ی 
از حماســه و ایثار رزمند گان بویژه پیشــمرگان 
مســلمان ُکرد  برای زند ه نگه د اشتن یاد  و خاطر 
شهد ا و نهاد ینه کرد ن فرهنگ شهاد ت طلبی می 

تواند  تاثیر بسزایی د ر جامعه د اشته باشد .
فرماند ه ســپاه ســروآباد  نیز د ر اد امه از تشکیل 
کمیته های 24 گانه برای بزرگد اشت این کنگره 
خبر د اد  و گفت: د ر راســتای کنگره بزرگد اشت 
5400 شــهید  کرد ســتان 24 کمیتــه د ر این 

شهرستان تشکیل شد ه است.
ســرهنگ جعفر غفاریان افزود : ساخت و نصب 
تند یس ســرد اران شهید ، فضا ســازی شهری، 
تالیف 20 کتاب زند گینامه شــهید ان شاخص و 
تولید  20 فیلم مستند  از شــهد ای شهرستان از 

مهمترین برنامه هایی است که اجرا می شود .
وی بر ضرورت تعامل و همکاری تمام د ستگاه 
های اجرایی شهرستان تاکید  کرد  و افزود : زند ه 
نگه د اشتن نام و یاد  شهد ا و تکریم آنها وظیفه ای 
همگانی است که باید  همه د ر این راستا پیشقد م 

و همسو با ارزش های واالی انقالب باشند .

مد یر شــرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی کرد ســتان از اجرای طرح شناســایی 
خود روهایی که اقد ام به قاچاق سوخت می کنند ، از 21 ماه جاری د ر استان خبر د اد .

به گزارش فارس، فرید ون یاسمی اظهار کرد : طرح شناسایی خود روهای حامل سوخت 
د ر راستای مد یریت توزیع سوخت و شناسایی رانند گانی که مباد رت به قاچاق سوخت 

می کنند ، انجام می شود .وی با اشــاره به اینکه کرد ستان بعد  از سیستان و بلوچستان 
د ومین استان کشور است که اقد ام به اجرای طرح یاد  شد ه می کند ، افزود : مرحله اول 
این طرح به صورت پایلوت د ر سه شهرســتان اجرا خواهد  شد .وی خاطرنشان کرد : 
سه شهرستان مورد  هد ف اجرای مرحله اول این طرح شهرستان های بانه، مریوان و 

سروآباد  هستند .مد یر شــرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی کرد ستان تصریح کرد : 
سهمیه سوخت بیش از 34 هزار مصرف کنند ه ســوخت عمد ه و جز  د ر استان پیوسته 
بازبینی و براساس بازد ید های کارشناسان سرویس های صنعتی منطقه میزان د قیق 

سوخت مورد  نیاز مصرف کنند گان عمد ه و جز تعیین می شود .

اجرای طرح شناسایی خودر وهای حامل سوخت قاچاق 

مد یرکل پشــتیبانی امور د ام جهاد کشــاورزی استان کرد ستان از 
توزیع مــرغ منجمد  به منظور تنظیم بازار بــا قیمت مصوب هر کیلوگرم 

۸900تومان برای مصرف کنند ه د ر استان کرد ستان خبر د اد .
سنند ج- خبرنگار جام جم اســتان کرد ستان: فرزاد  معاونی، 
اظهار کرد : د ر راستای تنظیم بازار گوشت مرغ و به منظور حفظ آرامش 
بازار، شرکت پشــتیبانی امور د ام اســتان اقد ام به فروش گوشت مرغ 
منجمد  از قرار هر کیلوگرم ۸ هزار و 900 تومــان برای مصرف کنند ه 

نمود ه است.
وی تصریح کرد : عرضه این محصول از طریق شبکه های توزیعی ستاد  

تنظیم بازار استان با اولویت فروشــگاه های زنجیره ای، میاد ین میوه و 
تره بار و فروشگاه های تعاونی مصرف د ر استان صورت می پذیرد .

معاونی افــزود : روزانه حد ود  115 تن گوشــت مرغ د ر اســتان توزیع 
می شود  که شرکت پشــتیبانی امور د ام اســتان د ر نظر د ارد  با توجه به 
کشــش بازار حد ود  10 تن از این مقد ار را د ر راســتای تعد یل قیمت و 
توســعه فرهنگ مصرف مرغ منجمد  تأمین نماید . مد یرکل پشتیبانی 
امور د ام اســتان اذعان کرد : د ر تابستان ســال جاری به د لیل باال رفتن 
قیمت گوشت مرغ، شرکت پشــتیبانی امور د ام استان حد ود  1000 تن 

مرغ منجمد  د اخلی را د ر بین مصرف کنند گان توزیع کرد .

توزیع مرغ منجمد  به منظور تنظیم 
بازار د ر کرد ستان

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

شماره: ۳۰۹۵۱
تاریخ: 25/ 9 /1397

شرکت تعاونی مسکن روحانیون وکارکنان مرکزبزرگ اسالمی سنندج   
جلسه مجمع عمومی عادی  نوبت اول بطورفوق العاده شرکت تعاونی مسکن روحانیون وکارکنان مرکز بزرگ اسالمی سنندج به 
شماره ثبت 1774 بنابر تصمیم هیئت مدیره ونامه شماره 22194 مورخ 1397/7/22اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی سنندج درساعت 

10 صبح روزچهارشنبه  مورخ:1397/۱۰/26 درمحل مسجد پری نساء خانم واقع درسرتپوله کوچه یمین لشکرتشکیل می گردد. 
بدین وسیله ازتمامی اعضای تعاونی دعوت می نماید که دروقت مقرردرجلسه متشکله حضوربهم رسانند تا نسبت به موضوعات زیراخذ 
تصمیم بعمل آید درصورتی که برای هرکدام ازاعضای شرکت حضوردرجلسه میسرومقدورنباشد می توانند طبق اساسنامه شرکت حق 

رای خودرابه موجب وکالتنامه کتبی به عضو دیگری  یانمایند ه قانونی خود واگذاروبدینوسیله درتصمیم گیریها شرکت نمایند. 
الزم به تذکراست هیچ عضوی نمی تواندعالوه بررای خودوکالت بیش از3 نفرعضورابپذیرد. 

الزم به توضیح است که جلسه نوبت اول باحضورحداقل  نصف  بعالوه یک کل ازاعضا ی  شرکت رسمیت خواهد یافت.ازکلیه داوطلبین 
عضویت درهیئت مدیره وهیئت بازرسی درخواست می شودکه مراتب کاندیداتوری خودراکتباتاتاریخ 97/۱۰/8 به دفترشرکت تعاونی 

تسلیم ورسیددریافت نمایند. 
دستورکارجلسه :1-انتخاب هیئت مدیره برای مدت ۲ سال 

2-انتخاب هیئت بازرسی برای مدت یکسال مالی 
3-طرح وبررسی صورت های مالی منتهی به پایان سال مالی 1396 

آگهی مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده
نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن روحانیون وکارکنان مرکزبزرگ اسالمی سنندج

شماره: ۳۰۹۵۰
تاریخ:1397/۹/25

جهت تمدید مدت فعالیت قانونی شرکت
شرکت تعاونی مسکن روحانیون وکارکنان مرکز بزرگ اسالمی سنندج

جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن روحانیون وکارکنان مرکز بزرگ اسالمی سنندج به شماره 
ثبت 1774 بنابه تصمیم هیئت مدیره ونامه شماره 22194 مورخ 1397/7/۲۴اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی سنندج درساعت 9 

صبح روزیک شنبه مورخ  97/۱۰/۹ درمحل مسجد پری نساء خانم واقع درسرتپوله کوچه یمینی لشکرتشکیل می گردد. 
بدین وسیله ازتمامی اعضای تعاونی دعوت می نماید که دروقت مقرردرجلسه متشکله حضوربهم رسانند تا نسبت به موضوعات 
زیراخذ تصمیم بعمل آید درصورتی که برای هرکدام ازاعضای شرکت حضوردرجلسه میسرومقدورنباشد می توانند طبق اساسنامه 
شرکت حق رای خودرابه موجب وکالتنامه کتبی به عضودیگری ویانمایند ه قانونی خود واگذاروبدینوسیله درتصمیم گیریها مشارکت 

نمایندالزم به ذکراست هیچ عضوی نمی تواندعالوه بررای خودوکالت بیش از3 نفرعضودیگررابپذیرد. 
الزم به توضیح است جلسه نوبت اول با حضور 2/3 کل ازاعضاء شرکت رسمیت خواهد یافت. 

دستورجلسه:
1-تمدید مدت فعالیت قانونی شرکت تعاونی مسکن روحانیون وکارکنان مرکزبزرگ اسالمی سنندج 

۲-تغییرتبصره ذیل ماده ۲۰ اساسنامه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده 
نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن روحانیون وکارکنان مرکزبزرگ اسالمی سنندج

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

بازگشت همه به سوی اوست
سرکار خانم گالویژ مرادی فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت، غفران و رحمت الهی 
برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

سرپرستی روزنامه جام جم کردستان

جناب آقای دکتر »رحمان حریری«
خبر مسرت بخش انتصاب شایسته ی حضرتعالی را به عنوان دبیر 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان تبریک و 
تهنیت عرض می نماییم. ازدر گاه ایزد منان مزید توفیقات برای 
خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت 

رشد و شکوفایی استان کردستان مسالت دارد.
سرپرستی روزنامه جام جم کردستان

خبر

استاند ار کرد ستان که د ر راس هیاتی متشکل از 
فعاالن اقتصاد ی و مسئوالن مختلف از د ستگاههای 
اجرایی به اقلیم کرد ستان واستان سلیمانیه عراق سفر 
کرد ه اســت موضوعات مختلفی را د ر نشست با هیات 

اقتصاد ی مورد  بحث وبررسی قرار د اد .
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی اســتاند اری 
کرد ستان؛ بهمن مراد نیا د ر این نشست ضمن تشکر 
از استقبال گرم استاند ار سلیمانیه فعاالن اقتصاد ی 
اقلیم کرد ســتان عراق بــه حضور د ر کرد ســتان 
ایران فراخواند  و گفت: پیشــنهاد  ما این اســت که 
د ید ارهای مشترک هرســه ماه یکبار برای برطرف 
کرد ن مشکالت فی مابین وعمق بخشید ن به روابط 

وتحکیم آن برگزار شود .
وی هد ف از ســفر به اقلیم کرد ســتان را عالوه بر 
استحکام بخشید ن به روابط د وجانبه، حل مجموعه 
ای از مشــکالت برشــمرد  و اد امه د اد : متاسفانه ما 
نتوانســته ایم د ر روابطی که د اشــته ایم مشکالت 
مربوط بــه مرزهــا را حل کنیــم و امیــد  د اریم با 

پیشــنهاد اتی که د ر این نشســتها طرح می شــود  
قد مهای مثبتی برای حل مشــکالت مربوط به مرز 
برد اریم.استاند ار کرد ســتان حل مشکالت بازارچه 
های مرزی باشماق وسرانبند  وهمچنین بازگشایی 
بازارچه سیف سقز را یکی از مهمترین د غد غه های 

مرد م د ر کرد ستان ایران عنوان کرد  .

مراد نیا د ر اد امه ســخنان خود  کرد ســتان ایران را 
مکانی بسیار مناسب برای ســرمایه گذاری فعاالن 
اقتصاد ی اقلیم کرد ســتان معرفی کرد  و اد امه د اد : 
بسیار تمایل د ارم با ســرمایه گذارانی که د راستان 
کرد ستان ســرمایه گذاری کرد ه اند  د ید اری د اشته 

باشم تا از نزد یک با مشکالت آنان آشنا شوم.

وی گســترش مراود ات فرهنگی و ورزشی میان د و 
استان کرد ستان ایران و ســلیمانیه را یکی د یگر از 
اهد اف این ســفر ذکر کرد  و گفــت: طرفین باید  د ر 
گســترش روابط فرهنگی بهتر از ایــن عمل کنند ، 
من اعتقاد  د ارم تا به حال د ر این حوزه بسیار ضعیف 
عمل کرد ه ایم.اســتاند ار کرد ستان همچنین تامین 
نیازهای پزشــکی و د رمانی اقلیم کرد ستان عراق 
وبخصوص استان ســلیمانیه را با توجه به ظرفیت 
های موجود  ممکن د انســت و افزود  :د ر کرد ستان 
ایران تمامی موارد  مربوط به حوزه د رمانی مورد  نیاز 
مرد م این منطقه قابل تامین اســت و از این فرصت 

می توان نهایت بهره را برد .
استاند ار کرد ســتان د ر پایان خواســتار بهره برد ن 
حد اکثری همه فعاالن اقتصاد ی از این ســفر شد  و 
گفت: ما د رکرد ســتان ایران آماد گــی کامل د اریم 
هرآنچه د راین سفر به توافق میرسد  عملیاتی کنیم 
به امید  اینکه این ارتباطات بیشــر ومســتحکم تر 

شود 

د عوت از سرمایه گذاران عراقی برای حضور پر رنگ د ر کرد ستان



مد یرکل فرهنگ و ارشــاد  اسالمی 
کرد ســتان از برگزاری هفتمین جشنواره 
موسیقی ُکرد ی د ر سنند ج خبر د اد  و گفت: 
بیش از 100 اثر به د بیرخانه این جشــنواره 

ارسال شد ه است.
غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم 
استان کرد ستان؛ جالل قلعه شاخانی 
اظهار کــرد : ســنند ج د ر د ی  امســال 
میزبان جشنواره موســیقی ُکرد ی است 
و برگزاری این جشــنواره فرصتی برای 
ترویج گنجینه ارزشمند  موسیقی کرد ی 

به شمار می رود .
وی با اشــاره بــه ارج گــذاری تالش 
هنرمنــد ان ایــن عرصه را افــزود : این 
جشنواره با همکاری و همراهی مجموعه 
جوان و کارآفرین کوباک برگزار می شود .

وی با بیان اینکه خیزش بخش خصوصی 
د ر بسترسازی مناسب د یجیتال برای هنر 
موسیقی کورد ی فرصتی ارزشمند  است، 
عنوان کرد : همــکاری بخش خصوصی 
د ر برگزاری جشــنواره های فرهنگی و 

هنری موجب نشــاط، طراوت و تازگی 
به روید اد ها می  شود  و بر همین اساس با 
واگذاری این جشنواره به موسسه کوباک 
امید واریم شــاهد  برگزاری جشنواره ای 
د ر خور شــان برای هنرمند ان این حوزه 

باشیم.
مد یــرکل فرهنگ و ارشــاد  اســالمی 
کرد ستان یاد آور شــد : ۸1 اثر د ر بخش 
تکنوازی و 20 اثــر د ر بخش گروه نوازی 
هفتمین جشنواره موسیقی کرد ی ارسال 
شد ه اســت و این جشــنواره همزمان با 

26 تا 2۸ د ی امســال د ر سنند ج برگزار 
می شود .قلعه شاخانی با بیان اینکه بخش 
مسابقه این جشنواره د ر چهار بخش و د ر 
سه رد ه سنی برگزار می شود ، افزود : این 
بخش شــامل آوازهای موسیقی کرد ی، 
سازهای باد ی، سازهای زهی و سازهای 
کوبه ای است.وی، آثار رسید ه به د بیرخانه 
جشنواره را د ر رد ه های ســنی 14 تا 17 
ســال، 1۸ تا 22 ســال و 23 تا 2۸ سال 
اعالم و اضافه کرد : آثار رســید ه شامل 
ســازهای د یوان، تنبور، د وتــار، تنبک، 

ســرنا، نرمه نای، د وزله، د هــل، د ایره و 
آواز است.

وی عنوان کرد : بخش آوازهای موسیقی 
ُکرد ی، اجرای مقام، بیت، الوک، حیران، 
سیاوچمانه، آوازهای خانواد ه گورانی و یا 
د یگر آوازهای رایج د ر ســنت موسیقایی 

منطقه شرکت کنند ه را د ر برمی گیرد .
مد یــرکل فرهنگ و ارشــاد  اســالمی 
کرد ســتان با اشــاره به بخش جنبی و 
گروه نوازی این جشنواره نیز اضافه کرد : 
اولویت پذیرش با گروه هایی است که از 
گونه های بخش آوازی و سازهای مند رج 
د ر فراخوان )بخش مسابقه( خالقانه بهره 

بگیرند  و تنوع  د ر ساز آرایی د اشته باشند .
یــاد آور می شــود  هفتمین جشــنواره 
موســیقی کورد ی به همــت اد اره کل 
فرهنگ و ارشــاد  اسالمی اســتان و با 
حمایــت معاونــت امور هنــری و د فتر 
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی 
و همکاری انجمن موسیقی ایران شعبه 

استان کرد ستان برگزار می شود 

جشنواره موسیقی ُکرد ی؛ فرصتی برای ترویج 
موسیقی کرد ستان

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان کردستان:
 فردین کمانگر

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان کردستان:   

087-33237۶۹8

  پنجشنبه 22 آذر 1397   شماره 5272
ضمیمه رایگان روزنامه در استان کردستان

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
و اندرآن ظلمت شب آب حیاتم دادند

بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند
حافظباده از جام تجلی صفاتم دادند

مزایده عمومی فروش  امالك مدیریت شعب- استان کردستان - بانك صادرات ایران به شماره 97/4 مرحله چهارم نوبت اول
 

بانك صادرات ایران – استان کردستان در نظر دارد تعدادی از امالك خود را از طریق مزایده عمومی بصورت نقد و اقساط بشرح  جداول ذیل به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر ، دریافت اسناد مزایده ، مطالعه 
مدارك و بازدید از امالك مورد نظر خود ، همه روزه از تاریخ انتشار آگهی )غیر از ایام تعطیل( از ساعت 08:00 صبح لغایت 16:00 به دایره ساختمان مدیریت شعب استان کردستان به آدرس: سنندج میدان آزادی ساختمان مرکزی بانک 
صادرات طبقه اول و شماره تلفنهای 08733234224 و 08733286165 ، مراجعه و یا تماس حاصل نمایند و پاكت های حاوی پیشنهادات خرید خود را تا قبل از ساعت 16:00 روز سه.شنبه مورخ 97/10/04 به دوایر ساختمان این مدیریت 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. جلسه بازگشایی پاكات پیشنهادات خرید شركت كنندگان در روز چهارشنبه مورخ 97/10/05 رأس ساعت 9:00 صبح در ساختمان مدیریت شعب استان  واقع در سنندج میدان آزادی با حضور مسئولین ذیربط مفتوح 

و قرائت خواهد شد. حضور شركت كنندگان در مزایده درجلسه بازگشایی اختیاری و منوط به ارائه رسید تسلیم پاكات به بانك می باشد.
توضیحات و شرایط:

1- میزان مبلغ سپرده تودیعی جهت شركت در مزایده مربوط به هر ملك ، میبایست به حساب شماره 0102459686003
به نام دایره تدارکات وساختمان بانك نزد شعبه میدان آزادی سنندج كد1384 واریز شود. ضمنًا جهت خرید پاكات مزایده و دریافت اسناد و اوراق مزایده، ارائه فیش واریزی به مبلغ300.000 ریال به حساب یادشده الزامی است. 

2- مطالعه مدارك و سوابق امالك و بازدید از آنها ، قبل از شركت در مزایده برای تمامی شركت كنندگان در مزایده ضروری است. 
3- بانك در رد و یا قبول یك یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است.

4- كلیه امالك با وضع موجود به فروش می رسند. 
5- مسئولیت تخلیه و كلیه هزینه های متعلقه مربوط به امالك دارای متصرف به عهده خریدار می باشد.

نام واحد شناسهردیف
مسئول

میزان و نوعپالك ثبتیآدرس ملك
مالكیت

عرصه كاربرینوع ملك
مترمربع

اعیان
مترمربع

قیمت پایه 
)به ریال(

سپرده تودیعی جهت شركت
در مزاید )ریال(

توضیحات

نقد و اقساط1264533/271/000/000327/100/000تجاری مسکونیساختمانشش دانگ1185/161 723 یا سوکند-بازارتدارکات11615

نقد و اقساط96/632615/655/000/0001/565/500/000تجاری مسکونیساختمانشش دانگ597 و 598 بشماره ثبت های12614 و 1/177سنندج 759 شعبه صالح الدین ایوبیتدارکات21616

نقد و اقساط376/900/000/ 10610623/769/000/0002انبارساختمانشش دانگ2 فرعی از 412  اصلی2201 سنندج بازارآصف سرای علیدیتدارکات31624

نقد و اقساط163/59316/1420/885/170/0002/088/517/000تجاری مسکونیساختمانشش دانگ5097 فرعی از 707فرعی از63 اصلی4218 قروه خیابان تختیتدارکات41643

سقز خ 22 بهمن نزدیک ثبت احوال جنب تدارکات51735
پل هوایی

نقد و اقساط2/862/135/000286/213/500---405/8تجاری مسکونیزمینشش دانگبخش 1 از 2 فرعی از 1938 اصلی

سنندج-جاده کرمانشاه روستای چنوتدارکات66906

)شرکت غرب پلیمر (

نقد و اقساط2000800977/040/62097/704/062صنعتیسوله 33شعیر2723/35/53/3

شهرک صنعتی شماره2یوسف آباد تدارکات7
دهگالن-شرکت )ساکارپالستیک(

نقد و اقساط882/37882/372/129/500/000212/950/000تجاریزمینشش دانگ38 فرعی از 98 اصلی

ساختمان مسکونی –قروهتدارکات87509

)سازه صنعت(

نقد و اقساط216396/515/012/500/0001/501/250/000مسکونیساختمانشش دانگ1330فرعی از 1063 اصلی

منزل مسکونی در سریش آباد-خ اشرفی تدارکات9
اصفهانی

نقد و اقساط441/51601/032/250/000103/225/000مسکونیساختمانشش دانگ1443 فرعی از 65 اصلی

شهرک صنعتی آونگان-قروه تدارکات10
کیلومتر5جاده دهگالن

نقدو اقساط44006363/600/000/000360/000/000صنعتیسولهشش دانگ15و6 فرعی از 3 مکرر از 66 اصلی

تبصره 1 : در شرایط مساوی بودن قیمت های پیشنهادی ، اولویت صرفًا با پیشنهاد »نقدی« است.
تبصره 2 : در شرایط كمتر بودن قیمت پیشنهادی »نقدی« از شرایط پرداخت به صورت »نقد و اقساط«   )با نرخ سود مصوب بانک(در صورتیكه مبلغ پیشنهاد »نقد و اقساط« بیش از 10% از مبلغ پیشنهاد »نقدی« به نسبت قیمت پایه ، باالتر باشد پیشنهاد » نقد و اقساط« به عنوان برنده خواهد بود.

تبصره 3 : در شرایط مساوی بودن قیمت های پیشنهادی »نقد و اقساط« ، اولویت با درصد »حصه نقدی« بیشتر و مدت زمان پرداخت اقساط كمتر با سود بانكی مصوب می باشد.
* لطفًا به اصالحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم  مزایده كه در روز شنبه مورخ 01/ 97/10 در روزنامه جام جم منتشر می گردد و یا سایت بانك صادرات ایران به نشانی www.bsi.ir  تا پایان مهلت ارائه پیشنهادات قیمت ، كه مالك عمل می باشد توجه فرمائید.  

كلیهامالكعرضهشدهباهریكازشرایطپرداختذیلبهفروشمیرسد.

رئیس د انشگاه آزاد  اسالمی کرد ستان گفت: 
این د انشــگاه از لحاظ مالی از سال 95 شیب نزولی 
اقتصاد ی د ر پیــش گرفته و 5 میلیارد  تومان بد هی 
آن د ر ســال 96 به 9 میلیارد  تومان د ر ســال جاری 
رسید ه و متأســفانه امسال این د انشــگاه با هفت 

میلیارد  تومان کسری بود جه مواجه است.
به گزارش فارس؛ »محســن پیشــوایی علوی« 
اظهار کــرد : کلمه علم و معرفــت د ر قرآن کریم  
711 بار و لفظ ایمان و مشــتقات آن نیز 711 بار 

تکرار شد ه  است.
وی اضافه کــرد : باید  از خــود  بپرســیم که آیا 
توانســته ایم د ر امر آموزش، تعلیم و تربیت و د ر 
کسوت علم آنچه که خد اوند  د ر کالم خود  خواسته 
را برآورد ه کنیم و د ر عین حال رســول پیام رسان  

خد ا، قرآن، علم، د انش و معرفت باشیم.
رئیس د انشگاه آزاد  اسالمی ســنند ج با اشاره به 
اینکه د انشگاه آزاد  بخشی از این رسالت را جبران 
کرد ه است، افزود : د انشــگاه آزاد  توانست علم و 
د انش را از انحصار شــهرهای بزرگ و گروه های 
خاص خارج ســاخته و آن را به میان مرد م سوق 

د هد .
پیشــوایی علوی با اعالم اینکه گســتره د انشگاه 
آزاد  بی نظیر اســت، اظهار کرد : به هر میزان که 
گسترش علم د ر سراســر ایران صورت گرفته به 
همان میزان مرد م نیــز معرفت و علوم مختلف را 

کسب کرد ه اند .
پیشــوایی علوی تاکید  کرد : اکنون د انشگاه آزاد  
اسالمی کرد ستان از لحاظ مالی از سال 95 شیب 
نزولی اقتصاد ی د ر پیش گرفته و 5 میلیارد  تومان 
بد هی آن د ر سال 96 به 9 میلیارد  تومان د ر سال 
جاری رسید ه و متأسفانه امســال این د انشگاه با 

هفت میلیارد  تومان کسری بود جه مواجه است.
رئیس د انشــگاه آزاد  اسالمی کرد ســتان با بیان 
اینکه پیش بینی می شــود  تا پایان ســال جاری 
د انشگاه آزاد  اسالمی کرد ســتان د رآمد ی معاد ل 
52 میلیارد  تومان د اشــته باشــد ، تاکیــد  کرد : با 
مســتند ات موجود  می توان نتیجــه گرفت که تا 
پایان سال جاری د انشگاه حد ود  6 میلیارد  تومان 

بد هی خواهد  د اشت.
به گفته این مقام مسئول، د ر د انشگاه آزاد  کسری 

بود جــه و تنگنای مالی وجــود  د ارد  که  عالوه بر 
آن عد م ساماند هی د انشــگاه، بیش از 200 مورد  
مســئله ریز و د رشــت د ر خصوص آن به چشم 

می خورد .
پیشــوایی علوی با بیان  اینکه تالش می شــود  
د ر قالب برنامه هــای کوتاه مــد ت، میان مد ت و 
طوالنی مد ت د ر راســتای ارتقاء جایگاه د انشگاه 
آزاد  گام برد اشــت، افزود  : طرح راهبرد ی د ر کنار 
برنامه ریزی برای گروه های علمــی از جمله د و 
الزام واحد های آموزشــی د انشــگاه آزاد  اسالمی 
اســت.وی  تاکید  کرد :  بخشــی از مشــکالت 
پرد اختی هیأت علمی این د انشــگاه د ر ســطح 
اســتان قابل رفــع اســت اما د یگر مشــکالت 
گریبانگیر د انشــگاه آزاد  اســالمی کرد ستان از 
جمله روزمرگی، بی انگیزگی و زیان د ه بود ن اکثر 

واحد ها را هم  باید  د ر نظر د اشت.
وی  وابســتگی مالی د انشــگاه آزاد  بــه د رآمد  
شهریه ای را مهم ترین چالش و مشکل  د انشگاه 
د انســت و اذعان کرد : باید  برای حــل این مهم 

تمهید اتی اند یشید ه شود .

د انشگاه آزاد  کرد ستان با ۷ میلیارد  تومان 
کسری بود جه مواجه است

استاند ارد  ملی شــماره 9131 مربوط به روغن های 
خوراکی مصــرف خانوار ویژگی هــا و روش های آزمون 
نخستین بار د ر سال 13۸6 تد وین شد ه است و تاکنون یکبار 

مورد  تجد ید  نظر قرار گرفته است.
هــد ف از تد وین ایــن اســتاند ارد  تعییــن ویژگی ها، 
بســته بند ی، نشــانه گذاری، نمونه برد اری و روش های 

آزمون این فرآورد ه می باشد .
روغــن خوراکی مصرف خانــوار، روغنی اســت از پایه 
روغن های پاالیش شد ه گیاهی مجاز مانند  روغن های 
ســویا، آفتابگرد ان، کلزا، گلرنگ، پنبه د انــه، انواع پالم 
)از نوع پاالیش شد ه نهایی(، باد ام زمینی، ذرت، زیتون، 
کنجد  و همانند  آنها و با استفاد ه از تکنیک های مختلف 
از قبیل: هید روژنه کرد ن، استری کرد ن د اخلی، تفکیک 

جزء به جزء،  مخلــوط کرد ن و کریستالیزاســیون تهیه 
می شــود . اســتفاد ه از انواع روغن بکــر د ر تولید  روغن 
خوراکی مصرفــی خانوار ممنوع اســت.روغن خوراکی 
مصرف خانوار، د ر ظروف محکــم و غیرقابل نفوذ باید  
به نحوی بسته بند ی شــود  که پیش از رسید ن به د ست 
مصرف کنند ه امکان د خل و تصرف د ر آن وجود  ند اشته 
باشد . جنس ظروف بسته بند ی باید  از نوع ظروف فلزی، 
پلیمری)PET(، شیشــه ای و برای مقاد یر بزرگ باید  
از جنس استیل ضد  زنگ باشــد .بر روی هر بسته حاوی 
روغن باید  نام و نشانی تولید کنند ه و عالمت تجاری آن، 

شماره سری ساخت،
آنتی اکسید ان مصرفی، میزان اسید  چرب اشباع، میزان 
اسید  چرب ترانس، شــرایط نگه د اری،  شــماره پروانه 

ســاخت از وزارت بهد اشــت، د رمان و آموزش پزشکی، 
تاریخ تولیــد  و تاریخ انقضای قابلیت مصــرف )به روز، 
ماه و ســال( و وزن خالص، به طور خوانا و با جوهر پاک 
نشد نی د رج شد ه باشد . همچنین د رهنگام خرید  باید  به 
عالمت استاند ارد  و کد  د ه رقمی زیر عالمت استاند ارد  نیز 
توجه نمود . جهت پیگیــری اعتبار پروانه کاربرد  عالمت 
استاند ارد ، کد  د ه رقمی د رج شد ه د ر زیر عالمت استاند ارد  

را می توان به سامانه پیامکی 10001517 ارسال نمود .
همچنین سامانه تلفن گویا 1517 رابط بین مرد م و اد اره 
کل استاند ارد  است و مصرف کنند گان می توانند  شکایات 
مرتبط با کیفیت فرآورد ه مشــمول استاند ارد  را از طریق 

این سامانه تلفنی، ثبت و پیگیری نمایند .
روابط عمومی اد اره کل استاند ارد  استان کرد ستان

یادداشتروغن های خوراکی د ارای کد ام استاند ارد های ملی هستند ؟


