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آدرس و تلفن دفترنمایندگی استان: سنندج، خیابان فردوسی، خیابان نمکی، مدیریت شعب بانک ملت استان کردستان
تلفن دفترمرکزی:٣٣٢٣٣٢٣٦-٠٨٧

آدرس وتلفن دفترمرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، کوچه ژوبین  - پالک ۵
تلفن دفترمرکزی:٨٨٨٧٢٢٠٠ -٨٨٧٨١٣١٧

بانک ملت در نظر دارد امالک مشروحه ذیل در  از  با وکالت  بازاریابی و فروش ماد  شرکت توسعه 
برساند، متقاضیان می توانند  به فروش  از طریق مزایده عمومی شماره ٩٨/٦٨  را  استان کردستان 

توضیحات  شرایط فروش آدرس مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه

متراژ ( متر مربع )

کاربری کد شناسه ردیف
اعیان عرصه

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک ٦ شعیر 
از ٦٩ شعیر) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و 

هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.
سنندج روستای کیالنه نقد ۲۵۰,۹۳۲,۷۵۰ ۲۹۵,۲۱۵,۰۰۰ ۱۳۱۲ ۲۳۸۶ کشاورزی ۳۰۶۰۷۳ ۱

شرکت توسعه
بازاریابى و فروش ماد

جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ ٩٨/٧/١٤ لغایت ٩٨/٧/٢۵ از ساعت ٨/٣٠ الی ١٦/٣٠ به آدرس ذیل 
مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ٩٨/٧/٢۵ می باشد.
ضمنًا جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت ١٠ صبح روز چهارشنبه مورخ ٩٨/٨/١ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
توضيحات:

الف) در فروشهای نقدی شرایط پرداخت بصورت ٤٠ ٪ پیش پرداخت، ٤٠ ٪ حداکثر ٢ ماه بعد (همزمان با تحویل ملک) و ٢٠ ٪ هنگام تنظیم 
سند در دفترخانه میباشد.

ب) سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.

134 هزار نفر از جمعیت کردستان 
تحت پوشش کمیته امداد 

آغاز آمارگیری کلنی های زنبور 
عسل در استان 

گوشــی  کننده  تولید  گالیه 
موبایل از نبود  مکان مناســب 
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آمار دقیقی از مبتالیان به آلزایمر 
در کردستان وجود ندارد 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انجمن آلزایمر کردســتان گفت: بیماری آلزایمر چون بیشــتر در دوران سالمندی 
گریبان گیــر افراد می شــود و نیاز بــه دارو و درمان مداوم دارد، باید در زمره بیماری هــای خاص قرار گیرد و بودجه 

مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.
بــه گزارش فــارس همایون جنتی اظهار کرد: فعالیت انجمن آلزایمر به طور رســمی از آبان  ســال ۹۷ با هدف 
برنامه ریزی هــای مدون بــرای افراد مبتا به آلزایمر و دمانس و خانواده های آنان، حفظ ســامت حافظه افراد در 

معرض خطر و برنامه ریزی های آموزشــی برای پیشگیری برای جامعه هدف در کردستان تاسیس شد.
وی با اشــاره به اینکه از تعداد مبتایان به آلزایمر در استان آمار ...

انسداد مرزها نتوانست 

اقتصاد را اصالح کند
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سکوت مطبوعات در برابر 
مشکالت

پرداختن به مشــکات مطبوعــات و فعاالن 
رســانه ای یکی از موضوعاتی اســت که بارها در 
رسانه های جمعی و محافل مختلف به آن پرداخته 
شــده است و هنوز نسخه درمانی مناسب برای آن 
پیچیده نشده است و شاهد سکوت در مقابل مرگ 

مطبوعات هستیم.
عصر حاضر را »عصــر ارتباطات« نامیده اند، 
عصری که به دلیل وجود کاربرد وســایل ارتباط 
جمعی شکل نوینی یافته و تحوالت جامعه بشری 
را تحت الشــعاع قرار داده است. رسانه ها به عنوان 
بخشی از ساختار نوین جامعه و یکی از دستگاه های 
فراگیر و گسترده در دسترس همگانی ، در تمامی 
جوامع نقــش مهمی را در زمینه های سیاســی، 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و... ایفا می کنند.
مطالبی که عنوان شد به نقش رسانه در توسعه 
یک جامعه اشــاره دارد. رســانه ها رسالت آگاهی 
دهی و روشــنگری جامعه را بر عهده دارند و سعی 
دارد با نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی نقش 
نظارتی هم ایفا کنند اما امروز حال و روز رســانه ها 
و بویژه مطبوعات در کشور مناسب نیست، کاهش 
تیــراژ، تعطیلی هفته نامه هــای محلی، رکود در 
صنعت چاپ و نشر، کمبود و گرانی کاغذ و افزایش 
هزینه های  فیلم و زینک، تعدیل نیرو های انسانی 
در برخی از رســانه ها و بویژه مطبوعات و افزایش 
بیکاری افراد تحصیل کــرده و با تجربه در حوزه 
رسانه از مشکاتی اســت که در این حوزه وجود 
دارد که بخشــی از مشکات به دلیل تحریم های 
ظالمانه کشــورهای  به ظاهر ابــر قدرت بر ضد 
کشــورمان است و بخشــی دیگر نشآت گرفته از 

سوء مدیریت می باشد. 
از جمله مشــکات این حــوزه می توان گفت 
کــه خبرنگاری و روزنامه نگاری هنوز در کشــور 
هویت ندارد. در چند دهه گذشــته ســعی شد که 
با تصویب الیحه ســازمان نظام جامع رســانه در 
کشور، حوزه رسانه را سامان دهی کنند اما تاکنون 
این امر محقق نشده است  و امروز شاهد آن هستیم 
که خبرنگاران و روزنامه نگاران از حقوق اولیه نیز 
برخوردار نیستند. بسیاری از خبرنگاران به صورت 
حق التحریری در رســانه ها فعالیت می کنند که 
در بســیاری موارد، حقوق آنها کمتر از ۷۰۰ هزار 
تومان می رســد و از دیگــر حقوق و مزایا از جمله 
بیمه، اضافه کاری و... محروم هستند.  در شرایط 
فعلی که وضع اقتصادی در کشــور مناسب نیست 
وضعیــت خبرنــگاران که از کمتریــن حقوق و 
مزایا برخوردارند ضروری اســت که مسئوالن در 
خصوص بیمه، امنیت شغلی و مسکن برنامه های 
راهبــردی و کاربردی را ارائه دهــد زیرا در حال 
حاضر خبرنگاران توان پرداخت حق بیمه را ندارند 
و شــرایط صندوق اعتباری هنرمندان مناســب 

نیست. 

فعالیت 3 مجتمع در حوزه 
تولید ماهیان سردابی 

تولید ماهی ســردابی طی ۶ ماهه اول امسال 
در کردســتان به ۲ هزار و ۱۲۷ تن رسیده که ۵۰ 

درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
خبرنگار جام جم کردستان: مدیر امور 
شیات کردستان با اشــاره به اینکه مهمترین 
علت افزایش تولید ماهی سردابی در این استان 
توسعه مزارع ماهی و آموزش آبزی پروران است، 
اظهار داشــت: در نیمه دوم ســال تولید ماهیان 
ســردابی کاهش می یابــد و در این مدت تولید 
ماهــی در منابع آبی )صیــد و صیادی( افزایش 

پیدا می کند.
حمید حســین پور اضافه کرد: از اول شهریور 
برداشــت ماهی از منابع آبی اســتان آغاز شده و 
تاکنــون یک هزارو ۶۴۸ تن ماهی برداشــت و 

روانه بازار مصرف شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سه مجتمع در 
حوزه تولید ماهیان سردابی در استان فعال است،  
یادآور شــد: در این سه مجتمع ۲۳۰ مورد مزرعه 
ُخرد و دومنظوره، استخر تیپ، منفرد و کشاورزی 

وجود دارد که مشغول تولید ماهی هستند. 
مدیر امور شیات کردستان گفت: ماهی های 
تولیدی در مزارع پرورش محات با اســتفاده از 
خودروهای مجهز به دســتگاه های برودتی به 

سایر استان ها ارسال می شود.
وی تاکید کرد: هم اکنون تولید آبزیان در این 
اســتان به ۲ صورت گرم آبی و سردآبی است که 
تولیــد ماهیان گرم آبی در ۶ منبع آبی در قالب ۶ 
تعاونی صیادی برای ۴۸۷  نفر به صورت مستقیم 

ایجاد اشتغال کرده است.

مدیرعامل شــرکت گاز استان کردســتان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۱ 
روستای استان کردستان به شبکه گاز طبیعی متصل شده  اند و در حال حاضر ۸۹ درصد 

جمعیت روستایی استان کردستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
خبرنگار جام جم کردستان: احمد فعله گری اظهار کرد: برای انجام این حجم 
از عملیات گازرسانی در سطح استان بیش از ۴۲۶ کیلومتر شبکه گذاری انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان تصریح کرد: تعداد زیادی پروژه گازرسانی برای 
سال ۹۸ تعریف شد که شامل گازرسانی به ۲۰۰ روستا و ۲۱۵ واحد صنعتی است که در 
هفته دولت ۵۱ روستا و ۸۴ واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.وی گفت: 
هم اکنون ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۸۹ درصد جمعیت روستایی استان کردستان 
از نعمت گاز طبیعی برخوردار هســتند. فعله گری با اشــاره به نصب ۲ هزار و ۲۷۴ مورد 

انشــعاب در سال جاری، تصریح کرد: شرکت گاز اســتان کردستان از ابتدای امسال 
تاکنون قریب به ۵ هزار و ۷۰۰ هزار مشترک جدید را تحت پوشش خدمات گازرسانی 
خود قرار داده است.مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان یادآور شد: هم اکنون تعداد 
روستاهای گازدار استان کردستان یک هزار  و ۲۲۵مورد می باشد که در کشور از لحاظ 

تعداد روستاهای دارای گاز در رتبه هفتم قرار داریم.

برخورداری 89 درصد جمعیت روستایی کردستان از نعمت گاز طبیعی

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

کردستان

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی سنندج گفت: 
روســتاهای هویه و ســرهویه این شهرستان برای نخســتین بار میزبان 
جشنواره گردو هستند که ۱۱ مهر با شرکت اقشار مختلف مردم و گرشگران 

برگزار شد.
کــوروش قادری اظهار کرد: جشــنواره گردو به مناســبت روز جهانی 
جهانگردی در بخش کاترزان این شهرســتان برگزار و ســعی می شود در 
تقویم محلی گردشــگری استان کردستان برای سال های آینده یک روز را 

به اجرای این جشنواره به صورت متوالی اختصاص دهیم.
وی افزود: روستاهای هویه و سرهویه از جمله مناطقی هستند که علیرغم 
داشــتن پتانسیل های متنوع و مختلف طبیعی و فرهنگی ناشناخته مانده اند 

که امید اســت این جشــنواره نقطه عطفی در معرفی این دو روستای زیبا و 
گردشگری باشد.

قادری اضافه کرد: در برگزاری این جشــنواره فرمانداری، بخشــداری، 
جهاد کشاورزی سنندج، دهیاری ها، مردم و فعاالن گردشگری اداره میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان را یاری کردند.
وی با بیان اینکه طبق اعام ســازمان جهاد کشــاورزی کردستان، این 
اســتان با دارا بودن ۶ هزار و ۹۳۴ هکتار باغات گردو مقام هشتم کشور را از 
نظر ســطح به خود اختصاص داده است، گفت: از این باغات به طور میانگین 
ســاالنه حدود ۱۵ هزار تن محصول برداشــت می شــود و از نظر برداشت 

محصول رتبه چهارم کشور است.

قادری یادآور شد: همه ساله برداشت محصول گردو از باغات این استان از 
پنجم مهر آغاز و تا نیمه اول آبان این روند ادامه دارد و مقرر شده همه ساله این 

جشنواره در این ایام با میزبانی یکی از روستاهای پرمحصول برگزار شود.
امســال ۱۱ رویداد گردشگری به منظور توســعه و رونق این بخش در 
استان کردستان تعریف یا باز تعریف شده که این اقدام برای رونق بخشیدن 
به صنعت گردشگری و استفاده بهتر از جاذبه های فرهنگی و معنوی است.

برگزاری اولین جشنواره گردو 
در کردستان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( کردســتان 
اظهــار کرد: در حال حاضر ۱۳۴ هــزار نفر از جمعیت 
کردستان تحت پوشــش کمیته امداد هستند که ۸.۸ 

درصد جمعیت استان را شامل می شود.

محمد رسول شــیخی زاده با بیان اینکه این ۱۴.۴ 
خانوارهای کردســتان را تشــکیل می دهــد، افزود: 
متاســفانه با توجه به مشــکات اقتصادی که مردم با 
آن مواجه هســتند روز به روز بر تعداد این افراد اضافه 

می شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( کردســتان 
گفت: سه هزار نفر خانوار جدید در کردستان شناسایی 
شــده اند که در آینده نزدیک تحت پوشــش خدمات 

حمایتی کمیته امداد کردستان قرار می گیرند.
وی ادامــه داد: در همین راســتا کمیته امداد برای 
توانمندسازی و اشتغالزایی این مددجویان تسهیاتی 
را در نظــر گرفته تا بتواند ســاالنه تعدادی از آنان را به 

خودکفایی رسانده و از تحت پوشش خارج کند.
شــیخی زاده یادآور شد: در ســال گذشته از محل 
اعتبارات تبصره ۱۶ در بحث اشتغال ۳۹ میلیارد تومان 

سهم استان کردستان بود که ۱۰۰ درصد آن جذب شد 
و برای تعدادی از مددجویان کردستانی ایجاد اشتغال 

کرد. 
وی بیان کرد: در بحث اشــتغال پایدار روستایی نیز 
در سال ۹۷ با توجه به اینکه این اعتبارات دیر اباغ شد 
از ســهم ۸۸ میلیارد تومانی تنها ۱۵ میلیارد تومان آن 
جذب شد که سعی می شود امسال این اعتبار به صورت 

۱۰۰  درصدی جذب شود.

* رشد 33 درصدی کمک های مردمی
مدیرکل کمیته امداد استان کردستان عنوان کرد: 
دومین مرحله از جشــن عاطفه ها همزمان با سراســر 
کشــور در هزار مدرسه استان کردستان و با مشارکت 
و همکاری آموزش وپرورش و ســازمان دانش آموزی 

برگزار  شد.

وی افزود: ۱۵ هزار دانش آموز نیازمند در اســتان 
کردســتان شناسایی شــده اســت که این جشن هم 
باهــدف کمک به تأمین مایحتاج تحصیلی این دانش 

آموزان برگزار می شود.
شــیخی زاده گفت: کمک های جمع آوری شده در 
هر مدرسه توســط معلمان و اولیا برای دانش آموزان 
محروم و نیازمند همان مدرســه هزینه و توزیع خواهد 

شد.
مدیرکل کمیته امداد اســتان کردســتان در ادامه 
ضمن بیان اینکه در ۶ ماهه نخست امسال ۴۶ میلیارد 
تومان کمک در ســرفصل های زکات، صدقه، اکرام 
ایتــام و مراکز نیکوکاری از طریق خیران به نیازمندان 
کمک شــده اســت، گفت: با وجود همه مشــکات 
اقتصادی مردم، کمک های مردمی امســال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته است.
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 وجود 6 پــروژه نیمه 
تمام مربــوط به حوزه 

کتابخانه در  کردستان

کتابخانه های عمومی در کردســتان ۲۱ 
هــزار مترمربع فضا و زیربنای مفید دارند که 
ســرانه فضای کتابخانه ای در این استان با 
افتتــاح ۶ طرح نیمه تمــام از ۱.۳ مترمربع 

کنونی به ۲.۶ مترمربع می رسد.
خبرنــگار جام جم کردســتان: 
مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان با 
بیان اینکه عملیات ســاخت ۶ باب کتابخانه 
در این اســتان به دلیل نبــود اعتبار متوقف 
اســت، گفت: ۶ پروژه نیمــه تمام مربوط به 
حوزه کتابخانه در ســطح استان وجود دارد 
که اگر به اتمام برســند فضای مطالعاتی در 

این استان دو برابر می شود.
محمــد عبدالملکی با اشــاره به اینکه 
براســاس ســند چشــم انداز ۱۴۰۴ نهاد 
کتابخانه های عمومی باید ســرانه فضای 
کتابخانه ای در کشــور به هشــت مترمربع 
برســد، افزود: بــه ازای هر یــک صد نفر 
جمعیــت اســتان ۱.۳ مترمربــع فضــای 
کتابخانــه ای وجود دارد کــه این میزان در 

میانگین کشوری چهار مترمربع است.
وی پروژه کتابخانه مرکزی ســنندج را 
مهمتریــن پروژه نیمه تمــام این اداره کل 
اعام کــرد و اظهار داشــت: زیربنای این 
کتابخانــه ۱۳ هزار و ۲۵۰ مترمربع اســت 
ضمن اینکه دلیل اصلــی نیمه تمام ماندن 
پروژه های کتابخانه های اســتان که ســه، 
چهار ســال از تعطیل شــدن آنها می گذرد، 

کمبود اعتبار است.
عبدالملکی خواستار حمایت مسئوالن از 
این نهاد فرهنگی شــد و اضافه کرد: کتاب و 
کتابخوانی امری ضروری در راستای ارتقای 
سطح فرهنگی و توسعه جامعه است که باید 

مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کتابخانه های عمومی 
عــاوه بر امانت کتــاب برنامه های متنوع 
دیگــری نیز برگــزار می کند، یادآور شــد: 
برگــزاری برنامه های فرهنگی متنوع مانند 
کارگاه های آموزشــی، نشست های کتاب 
خوان، نشست های جمع خوانی و مسابقات 
کتــاب خوانی در این نهاد فرهنگی نیز مورد 

تاکید و توجه است.
عبدالملکــی به فعالیت ۸۰ باب کتابخانه 
عمومی در استان اشاره کرد و گفت: ۵۰ باب 
از این کتابخانه ها نهادی و ۳۰ باب کتابخانه 

عمومی دیگر مشارکتی است.
عمومــی  کتابخانه هــای  مدیــرکل 
کردســتان تعداد اعضای فعال در این نهاد 
فرهنگی را ۵۰ هزار عضو اعام کرد و افزود: 
از ایــن تعداد ۶ هزار نفــر در کتابخانه های 

عمومی روستایی استان عضویت دارند.
عبدالملکــی با بیان اینکــه تعداد منابع 
موجــود در کتابخانه هــای عمومی نهادی 
اســتان ۸۰۰ هزار نسخه است، اضافه کرد: 
در ســال های اخیر با حمایت نهــاد، منابع 
بومــی خوبی به قفســه کتابخانه ها افزوده 

شده است.

۷ هــزار تن انــار در 
کردستان تولید می شود

مدیــر روابــط عمومی ســازمان جهاد 
کشاورزی کردســتان با اشاره به پیش بینی 
برداشــت ۷هزار و ۴۲۸ تــن انار گفت: هزار 
بهره بــردار با آغاز فصل برداشــت انار، کار 
برداشــت این میوه از انارستان های خود را 
آغاز کردند از ایــن تعداد ۷۰۰ بهره بردار در 
شهرســتان سروآباد کار تولید و برداشت انار 

را انجام می دهند.
خبرنــگار جام جم کردســتان: 
مهدی فتحی با اشــاره به وجود ۳۷۵ هکتار 
انارســتان در اســتان عنوان کــرد: بهره 
برداران همه ســاله از ۱۵ مهر تا اواخر آبان 
در شهرســتان های سروآباد، کامیاران و بانه 

اقدام به برداشت این محصول می کنند.

خبر

رشــد و توســعه واحدهای تولیدی در استان کردســتان یکی از 
خواســته های برحق مردم از مسئوالن استان است کسب و کارهایی 
که می تواند در رونق تولید و ایجاد اشــتغال در اســتان تاثیرگذار باشد 
کــه تحقق این مهم مســتلزم حمایــت همه جانبــه از کارآفرینان و 

تولیدکنندگان است.
غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم کردســتان: کردستان 
یکــی از اســتان های مســتعد در ایجــاد واحدهای مونتــاژ و تولید 
محصوالت برقی اســت و در چند سال گذشــته اقدامات مناسبی در 
این خصوص انجام شــده است و سرمایه گذاران بخش خصوصی وارد 
عرصه شــده اند کسانی که برای تولید وایجاد اشتغال در استان از همه 
تــوان خود اســتفاده  کرده اند که در برخی موارد این افراد ناشــناخته 
مانده اند. ســید دانیال حسینی یکی از این کارآفرینان کردستانی است 
که توانســته گوشــی موبایل را با برند اختصاصی در کردستان تولید 
کند و امروز در شرایطی به کار خود ادامه می دهد که از مکان مناسبی 

برخوردار نیست .
 در جریــان بازدید آزاد حکمت، مدیر مخابرات منطقه کردســتان 
از شــرکت تولیدی گوشــی های تلفن همراه در سنندج فرصتی مهیا 
شــد که گزارشــی از این مجموعه تولیدی در استان تهیه کنیم که در 

ادامه می خوانید:

* تولید روزانه 400 عدد گوشی موبایل در کردستان
مدیرعامل شرکت آلفاموب تولیدکننده گوشی های تلفن همراه در 
کردســتان می گوید: در حال حاضر ۶ مدل گوشی در این شرکت تولید 

می شــود که طراحی سه نوع آن در خود شرکت انجام شده است و در 
حال حاضر روزانه ۴۰۰ عدد گوشی تولید می شود.

مدیرعامل شــرکت آلفاموب تولید قاب و باطری گوشــی در داخل 
اســتان را از دیگر برنامه های خود عنوان می کند و می افزاید: طراحی 
ســه نوع گوشی ساخت این شرکت در خود شرکت انجام شده است و 

در حال حاضر روزانه ۴۰۰ عدد گوشــی تولید می شود.
 حســینی با اشــاره به ظرفیت های مجموعــه کاری خود عنوان 
می کند: ظرفیت تولید ســاالنه ما پنج هزار گوشی موبایل و پنج هزار 
تبلت اســت که متاســفانه تا امروز به این حجم تیراژ نرســیده ایم اما 
در مــاه اخیر تــوان تولید خود را از ماهانه ۲ هزار گوشــی به ۱۶ هزار 

گوشی ارتقا دادیم.
وی به نقش شــرکت در ایجاد اشتغال در اســتان اشاره می کند و 
توضیــح می دهــد: در حال حاضر برای ۲۰ نفر به صورت مســتقیم و 
بالغ بر ۱۵۰ نفر به صورت غیرمســتقیم اشــتغالزایی ایجاد کرده ایم  و 
ســود حاصل از تولید در این شــرکت را ایجاد اشتغال برای نیروهای 
متخصص بیکار در اســتان و وجود برندهــای ایرانی در بازار جهانی 

موبایل عنوان کرد.
وی برای همکاری با دســتگاههای دولتی و ســازمان ها در استان 
اعــام آمادگی می کند و توضیح می دهد: شــرکت بــا بهره گیری از 
نیروهای متخصص و مجرب توانایی خاصی در تولید تبلت، بی ســیم 

و گوشی های موبایل با هزینه های پایین دارد.
حســینی با اشاره به مشکل اصلی شــرکت  عنوان می کند: مکان 
کاری شــرکت در موقعیت نامناســبی قرار گرفته است و از مسووالن 
اســتان و به ویژه استاندار محترم انتظار داریم که در تامین یک مکان 

مناســب با هدف رونق تولید و افزایش آمار اشتغال، ما را کمک کنند.

* تولید گوشــی موبایل و کاهش ســطح وابستگی به 
حداقل نیازها

مدیر شرکت مخابرات منطقه کردستان با ابراز خرسندی از فعالیت 
شرکت وتولید گوشی های موبایل در استان، می گوید: با شروع به کار 
این شرکت تا حدود زیادی سطح وابستگی به حداقل نیازهای مربوط 

به موبایل کاهش پیدا کرده است.
آزاد حکمــت می افزاید: با توجه به وضعیــت خاص فناوری های 
مربوط به گوشــی موبایل که امروز در اســتان ایجاد شــده است این 
وظیفه ماست که هر نوع حمایتی را که الزم باشد از این شرکت داشته 
باشــیم زیرا با شروع به کار این شرکت تا حدود زیادی سطح وابستگی 
به حداقل نیازهایی که مربوط به موبایل است کاهش پیدا کرده است.

مدیر شــرکت مخابرات منطقه کردســتان با تاکیــد بر حمایت از 
واحدهــای تولیــدی می گوید: در این شــرکت نیروهــای جوان و 
متخصصی را مشــاهده کردم که قابلیــت باالیی در حوزه تخصصی 
خود دارند که نشــان دهنده این است تخصص مناسب در این عرصه 
در اســتان وجود دارد امیدواریم راه اندازی چنین کسب و کارهایی در 

کردســتان مبنایی برای اشتغال زایی های دیگری در استان شود.
حکمت می افزاید: در کنار فعالیت شــرکت های دانش بنیان باید با 
تغییر باورها و نگرش ها و همچنین فرهنگ ســازی اصحاب رسانه در 
جامعه این فرهنگ ایجاد شــود که مردم در راســتای حمایت از این 
کســب و کارها، کاالهای خود را از برندهای داخلــی انتخاب و تهیه 

کنند که آینده روشــن و موفقیت آمیزی برایشان فراهم شود.

گالیه تولید کننده گوشی موبایل از نبود
 مکان مناسب فعالیت

اطفای 548 حریق توسط آتش نشانان سنندجی 
رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری ســنندج گفت: در نیمه نخست امسال، 
۹۰۰ عملیات توسط آتش نشانان این سازمان انجام 
شــد که ۵۴۸ مورد آن اطفای حریق و ۳۵۲ مورد نیز 

عملیات امداد و نجات بوده است.
خبرنگار جام جم کردستان: سهیل فضل 
وزیــری اظهار کرد: از مجموع عملیات های اطفای 
حریق در سال جاری ۳۹۷ مورد آتش سوزی فضای 
سبز، کشــاورزی و مرتع و جنگل، ۵۵ مورد اطفای 
حریق منازل مســکونی، ۴۴ خودرو و ماشین آالت، 
۱۴ مورد اماکن تجــاری، ۱۴ فقره ضایعات و زباله، 

هفت فقره انبار، ســه فقره صنعتــی، ۲ مورد مراکز 
بهداشتی و درمانی و ۱۱ فقره سایر موارد بوده است.

رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری سنندج انجام ۱۶۴ فقره گرفتن حیوانات 
موذی و وحشی، ۶۳ مورد گیر کردن در آسانسور، ۲۴ 
مورد گیر کردن انگشتر در دست، ۲۴ مورد تصادف، 
۱۹ فقره آبگرفتگی و ســیاب، ۱۶ فقره بسته شدن 
در، ۹ فقره ســقوط در چاه و ریزش آوار و ســه مورد 
برق گرفتگی را از جملــه دیگر عملیات های انجام 

شده در حوزه امداد و نجات اعام کرد.
وی یادآور شــد: سه مورد انفجار، سه مورد اقدام 

به خودکشی، ســه فقره خفگی و گاز گرفتگی، سه 
فقره ســقوط اجسام، ۲ فقره سقوط از ارتفاع، ۲ مورد 
ریــزش آوار، ۲ مورد عملیــات غواصی و ۱۱ فقره 
ســایر موارد از دیگر عملیات های انجام شــده در 

این حوزه است.
فضل وزیری با بیان اینکه امســال  ۸۹۱ عملیات 
داخل محدوده شــهر، پنج مورد خارج از محدوده و 
چهار مورد نیز در روستاها انجام شده است، افزود: در 
عملیات های انجام شده سه نفر از آتش نشانان و ۵۹ 
نفر از شــهروندان دچار آسیب دیدگی شده و هفت 
نفر از شهروندان هم در حوادث رخ داده جان باختند.

وی اضافــه کرد: از ابتدای امســال تاکنون یک 
هــزار و ۸۳۶ نفر تحت آموزش هــای امدادی قرار 
گرفته انــد که از این تعداد ۲۸۰ نفر به صورت درون 
ســازمانی و یک هزار و ۵۵۶ نفر نیز به صورت برون 

سازمانی بوده است.
هشــت ایستگاه آتش نشــانی فعال و مجهز در 
ســنندج وجود دارد که شامل سه ایستگاه در نواحی 
منفصل و پنج ایســتگاه در مناطق مرکزی اســت، 
ایستگاه های آتش نشانی این شهرستان با ۱۵۳ نفر 
نیرو، خدمات مختلفی را به شهروندان ارائه می دهد 

که ۱۳۰ نفر از این نیروها، عملیاتی هســتند.

خبر

روزنامه نگار: فردین کمانگر 
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رئیس حوزه هنری انقاب اســامی استان کردستان تولید و عرضه محصوالت 
فرهنگــی فاخر را یکی از اولویت های اصلی این نهــاد عنوان کرد و گفت: همکاری 
با دانشــگاه این روند را تسریع می کند و حوزه هنری بر اساس سیاست های محوری 

همکاری با نهادهای دانشگاهی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
امین مرادی با اشــاره به فعالیت های مختلــف و تولیدات صورت گرفته در بخش 

موســیقی، گفت: تولیدات حوزه هنری به دلیل نگاه ویژه این نهاد دارای تاثیرگذاری 
خوبــی روی مخاطب هســتند.وی به امکانات حوزه هنری اشــاره نمود و گفت: هم 
اکنون پردیس ســینمایی بهمن سنندج به عنوان مهمترین کانون فعالیت های هنری 
و فرهنگی اســتان با سه سالن با کاربری مختلف، استودیو مهر به عنوان مجهزترین  
اســتودیو صدا و تصویر کشور و فضاهای آموزشی با قابلیت برگزاری ورک شاپ های 

مختلــف در کنار هنرمندان توانمند و هنرجویان عاقــه مند می تواند در یک برنامه 
ریزی مناسب فرصت  مناسبی برای حضور اساتید دانشگاهی را فراهم آورد.مرادی با 
اشاره به فرهنگ به عنوان زیر بنای توسعه، گفت: در اولویت قرار گرفتن برنامه ریزی 
مشــترک، سرمایه گذاری  مشترک و تولید مشترک بین حوزه هنری انقاب اسامی 

و دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان بسیار مهم است.

3تولید و عرضه محصوالت فرهنگی فاخر، اولویت حوزه هنری کردستان ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

معاون تربیت بدنی و ســامت آموزش و پرورش کردســتان گفت: 
امســال طرح آگاه سازی و پیشگیری از معلولیت ها و اختاالت ژنتیک 
در مدارس دوره دوم متوسطه نواحی یک و دو سنندج و منطقه کاترزان 

به صورت پایلوت اجرا می شود.
خبرنگار جام جم کردســتان: افشین خوشــگوار در نشست 
کمیته اســتانی طرح  آگاه سازی و پیشــگیری از معلولیت ها ضمن ابراز 
رضایتمندی از عملکرد بهزیســتی اســتان، همکاری این دســتگاه با 
آموزش و پرورش را معنوی و ارزشــمند خواند و اظهار کرد: فرایندهای 
مشــترک آموزش و پرورش با بهزیستی اســتان با کمترین مشکات 

کاری و با تعامل حسنه انجام می شود.

وی خواستار حفظ شــأن و جایگاه فرهنگیان در برگزاری کارگاه ها 
و دوره ها ی آموزشــی و توجیهی این طرح شــد و گفــت: به کارگیری 
مدرســان مجرب و آشــنا با مفاهیم روز طرح مذکــور، می تواند ضامن 

موفقیت  این برنامه باشد. 
وی همچنین خواستار تصمیم طرح آگاه سازی اختاالت ژنتیک در 
کل استان شــده و از بهزیستی خواست که در صورت فراهم کردن زیر 

ســاخت، نسبت به اجرای طرح در کل استان اقدام نمایند.
معاون پیشــگیری و امور توســعه بهزیستی و رئیس اداره سامت و 
تندرســتی اداره کل آموزش و پــرورش و نمایندگان مدیریت آموزش و 
پرورش های نواحی یک و دو و منطقه کاترزان و کارشناســان ستادی 

بهزیستی و آموزش و پرورش به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.
در این جلســه مقرر شد طرح مذکور با برنامه ریزی مناسب از ابتدای 

آبان آغاز شــود و قبل از شروع اسفند خاتمه یابد.
طرح آگاه ســازی و پیشــگیری از معلولیت ها و اختاالت ژنتیک، با 
هدف اطاع رســانی و آگاه سازی دانش آموزان متوسطه دوم به صورت 
پایلــوت در نواحی یک و دو ســنندج و منطقه کاتــرزان با همکاری 
آموزش و پرورش و بهزیســتی بر اســاس یک تفاهم نامه کشــوری 

برگزار می شود.

اجرای طرح آگاه سازی و پیشگیری از 
معلولیت ها و اختالالت ژنتیک 

مسئول آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری 
دیوانــدره با بیان اینکــه ۷۹ درصد از تماس های 
شــهروندان با آتش نشانی، مزاحمت تلفنی است 
از مردم خواست از ایجاد مزاحمت و اشغال سامانه 

۱۲۵ خودداری کنند.
به گــزارش ایرنا کامران منصوری اظهار کرد: 

از آغاز ســال جاری تا اول خرداد۱۱۰۰ تماس با 
ســامانه ۱۲۵ دیواندره برقرار شده است که از این 

تعداد ۲۳۰مورد منجر به عملیات شده است.
منصــوری گفــت: از ۲۳۰مورد۱۱۵مورد آن 
مربوط به عملیات امداد ونجات بوده  که بیشــتر 
آن شامل رهاســازی مصدومین تصادفات جاده 
ای و۱۱۵مورد دیگران مربوط به آتش سوزی که 
بیشترین آن مراتع وکمترین آمار مربوط به منازل 

مسکونی  می باشد.
وی افزود: در ۶ماهه گذشــته ازسال جاری در 
بحث آمادگی نیروهــا  دو مورد مانور با همکاری 
هــال احمر در پارک ۲۲گــوالن  و با اداره منابع 
طبیعی  در روســتایی نساره علیا انجام شده است.

مسئول آتشنشانی وخدمات ایمنی شهرستان 
دیواندره  به تماس های مزاحم اشاره کرد وگفت: 

فرهنگ ســازی و آگاه ســازی عمومی نسبت به 
تاثیر منفی این گونه تماس ها در از دســت دادن 
زمان مفید برای کمــک به افراد در معرض خطر 
وظیفه ای همگانی اســت که نهادهای آموزشی، 
رسانه ها و عموم افراد جامعه باید خود را نسبت به 

آن مسئول بدانند.
منصوری اظهارکرد: از۱۱۰۰مورد تماس۸۷۰ 
تماس مزاحمت تلفنــی بوده  که با این  تماس ها 
زمان زیادی از نیروهای آتش نشــانی گرفته که 

انتظار داریم همشهریان آن را مراعات کنند.
 وی برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران را 
برای مدارس ســطح شهرستان پیش بینی  کرد و 
گفت: با اعزام کارشناسان آتش نشانی به مدارس 
وبرگــزاری دوره آموزشــی بایــد بتوانیم دانش 

آموزان را درمواقع بحران آگاه کنیم.

اصــالح  ضــرورت    
یادمان  زیر ســاخت  های 

شهدا 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
کردســتان، گفت: باید با هرآنچه که در توان 
داریم در راه توســعه فرهنگ ایثار و شــهادت 
تــاش کنیم؛ اگر کوتاهی کنیم در مقابل امام 

و شــهدا حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.
حســین خوش اقبال با یادآوری اینکه آبرو 
و عــزت امروز ایــران مدیون ایثــار و از خود 
گذشتگی شهداســت، افزود: امروز شاهد آن 
هســتیم که ایران به یکــی از قدرتمندترین 

کشورهای منطقه تبدیل شده است.
وی توجه به اصاح زیرساخت های یادمان 
شــهدا را ضروری دانست و ادامه داد: این امر 
ســبب افزایش جــذب زائران راهیــان نور و 
معرفــی مظلومیت مناطق غرب و شــهدای 

کردستان می شود.
خــوش اقبال افــزود: عاوه بــر اقدامات 
زیرســاختی که بر عهده دستگاه های خدمات 
رســان قرار دارد، دســتگاه های فرهنگی نیز 
می تواننــد با فضاســازی در کنار زیبایی های 
طبیعــی کردســتان، جلوه ویــژه ای به این 

مناطق بدهند.
وی خاطرنشان کرد: حضور زائران راهیان 
نور در کردســتان، عاوه بر گرامیداشت یاد و 
خاطره شــهدا و ایثارگــران، کمک می کند تا 
اســتان را بهتــر معرفی کنیــم و امنیت آن را 

ثابت کنیم.
معاون سیاســی اســتاندار در ادامه تاکید 
کــرد: اگــر می خواهیم در کردســتان کاری 
انجام دهیم باید همه در کنار هم باشــیم و هر 
کدام نقش خود را در ایجاد توســعه ایفا کنیم.

برخورد با انشعابات غیرمجاز 
درنقــاط الحاقــی به شــهر و 

روستاهای سنندج

مدیرامورتوزیع برق شــمال شهرســتان 
ســنندج گفــت: بزرگترین چالش شــرکت 
توزیع برق اســتان کردستان کثرت انشعابات 
غیرمجاز درنقاط الحاقی به شهروروســتاهای 
حاشیه ای است که به جهت ساخت وسازهای 
غیراصولــی و نامتعــارف بــا وجــود اعمال 
محدودیت هــای قانونــی متاســفانه روزبه 

روزدرحال افزایش است.
خبرنگار جام جم کردستان: محمد 
آزاد حســینی افزود: ســاماندهی انشــعابات 
غیرمجاز یکی از شــاخصهای مهم درارزیابی 
عملکرد است بنابراین درچارچوب محورهای 
تعیین شــده، این مدیریت ازچندماه گذشــته 
اقدام به تهیه طرح توجیهی باهدف ساماندهی 
وجمــع آوری انشــعابات غیرمجازنمــوده و 
خوشــبختانه این مهم با پیگیری های مجدانه 
این مجموعه تاکنون بازخورد مناســبی داشته 

است.
وی بــا اشــاره به اقدامات انجام شــده در 
این زمینه اظهار داشــت: اقدامات برق رسانی 
به شهرک شاکرنایســر سنندج شامل احداث 
۳۴۰متر شــبکه فشارمتوسط هوایی بااستفاده 
ازکابل خودنگهــدار؛ نصب و راه اندازی یک 
دســتگاه پســت هوایی ۱۰۰کیلــو وات آمپر 
وهمچنین احداث ۹۰۳مترشبکه فشارضعیف 
هوایی اســت کــه درمجموع اعتبــاری بالغ 
بریــک هــزار و ۸۴۸ میلیون ریــال ازمحل 
اعتبارات داخلی این شرکت هزینه شده است.

حسینی در پایان برلزوم برنامه ریزی منسجم 
درخصوص اجــرای پروژه های ســاماندهی 
انشــعابات غیرمجازتصریح کرد: برق رسانی  
به شهرک ئاوان نایسر نیز بانصب یک دستگاه 
ترانســفورماتور۱۰۰کیلو ولــت آمپر واحداث 
۵۵۰مترشــبکه فشارمتوســط هوایی و فشار 
ضعیف وهمچنین احداث ۱۲۵مترکابل کشی 
فشــارضعیف زمینی باصرف اعتباری بالغ بر 
۲هزار و ۳۲میلیون ریال از جمله اقدامات این 

شرکت به شمار می رود.

رتبه برتر اداره کل استان 
کردستان در ارزیابی عملکرد 

سال 9۷

براســاس نتایج نهایــی حاصــل از ارزیابی، 
ارزشــیابی و رتبه بندی یکساله ۱۳۹۷ ادارات کل و 
شعب )به صورت کشوری( که توسط معاونت امور 
اســتانها صورت پذیرفته، این اداره کل از مجموع 
۱۵ اداره کل تیپ دو موفق به کسب رتبه برتر شده 
اســت و شعبه شهرســتان کامیاران این استان نیز 

رتبه برتر را به خود اختصاص داده  است.
بــه گزارش روابــط عمومــی اداره کل تامین 
اجتماعی کردســتان، مدیــر کل تامین اجتماعی 
کردستان با تشریح شرایط سخت کاری به منظور 
تامیــن منابع الزم جهت انجــام تعهدات  صعود و 
پیشرفت اســتان در گزارش رتبه بندی پایان سال 
۹۷ نســبت به ســال قبل را اتفاقی خوب و مهم که 
ثمره تاش مضاعــف و همراهی و برنامه ریزی و 
کار جمعی بود برشــمرد و اذعان داشــت: سازمان 
در کنار اهــداف اجتماعی با کارکردهای اقتصادی 
درگیــر و از آنها متاثر اســت و در برهه کنونی لزوم 
پیگیری و تاش ، بیش از پیش احساس می گردد.

سید صاح قریشــی ضمن ارسال پیام تبریکی به 
همه همکاران اســتان افزود: این موفقیت حاصل 
تاش تمام کارکنان در ســطوح ســتاد اداره کل و 
شــعب تابعه بوده که درســال ۹۷ از هیچ کوششی 
دریغ نکرده و با همت و پشــتکار خســتگی ناپذیر 
عزم خود را در راســتای تحقق اهداف سازمان جزم 
نموده و امیدوارم این موفقیت همچنان در ســالیان 

آتی استمرار یابد.

کشاورزان دغدغه ای برای 
تامین کود نداشته باشند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان 
گفت: در ســال زراعی جاری افزایش قیمتی در نرخ 

کودهای شیمیایی در کردستان نداریم. 
خالد جعفری گفت: امروزه فعالین بخش کشاورزی 
و بخش خصوصی و مجموعه دستگاه های وابسته، 
ارتبــاط و تعامــل خوبی باهم دارنــد و میان بخش 
تولیدکننده و بخش دولتی فاصله ای وجود نداشــته 
اســت. اذعان داشــت: ســازمان جهاد کشاورزی 
به صورت شــبانه روزی پیگیر مطالبات بهره برداران 
این بخش بوده و خوشبختانه ، استاندار کردستان نیز 
به عنوان یک حامی ویژه ما را در راســتای تحقق این 
مطالبات همراهی کرده به طوری که در ســال جاری 
بهای گندم کشــاورزان بموقــع و به صورت کامل 

پرداخت شد. 
وی خاطرنشــان کــرد: امــروزه باید قــدر این 
هماهنگی ها و حمایت ها را بدانیم و تاش می شــود 
در راســتای رفع دغدغه کشاورزان صیفی کار خرید 
تضمینی گوجه فرنگی نیز انجام شود. جعفری با بیان 
اینکه این حمایت در حوزه های، مرغ و گوشت قرمز 
نیز با حداکثر توان انجام می شــود یادآور شد: رکورد 
جوجــه ریزی ۴ میلیون و ۴۰۰ قطعه در ماه با تاش 

مرغداران و همکاران ما شکسته شد. 
وی ادامه داد: امروز بهره برداران بخش کشاورزی 
استان کردستان در هر حوزه ای که فعالیت می کنند 
در سطح ملی مطرح هستند لذا با تاش و همت های 
این افراد اســت که توانســتیم این موفقیت ها را به 
دست بیاوریم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
کردســتان با اشاره به مشــکات موجود در صدور 
مجوزها گفــت: امیدواریم در بحــث صدور مجوز 
هم ســهولت الزم توســط تمام ادارات دولتی انجام 
گیرد تا سرمایه گذاران با پشتوانه قانونی در این راستا 

به منظور افزایش تولید و اشتغال گام بردارند. 
وی با اعــام خبر تأمین کود برای کشــاورزان 
افزود: خوشبختانه با دستورات ویژه رئیس جمهور و 
پیگیری های استاندار کردستان قیمت کود همچنان 
با قیمت های گذشته عرضه می شود. جعفری اظهار 
داشــت: با تدابیر و تاش های صــورت گرفته در ۶ 
ماهه اول به نســبت ۶ ماهه گذشــته ۳۲ درصد کود 
بیشــتری وارد استان کردستان شــده و کشاورزان 
کردستانی دغدغه ای برای تأمین کود نداشته باشند.

خبر خبر

79 درصد تماس با آتش نشانی دیواندره 
مزاحمت تلفنی است

مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای کردســتان به 
عنوان رئیس شــورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در 

استان کردستان منصوب گردید.
به گزارش اداره روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
کردســتان؛ کامران خرم از جانب وزیر نیرو به مدت یک 
ســال به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت 

نیرو در استان کردستان منصوب گردید.
الزم به ذکر اســت، شورای هماهنگی مدیران وزارت 
نیرو در اســتان متشــکل از مدیران عامل شــرکتهای 
آب منطقــه  ای، آب و فاضاب شــهری، آب و فاضاب 
روســتایی، مدیریــت تولید برق اســتان، مدیریت امور 

انتقال برق و  توزیع نیروی برق اســتان می باشد.

انتصاب رئیس شورای 
هماهنگی مدیران وزارت 

نیرو در کردستان

آمار دقیقی از مبتالیان به آلزایمر در کردستان وجود ندارد 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انجمن آلزایمر کردستان گفت: بیماری 
آلزایمر چون بیشــتر در دوران سالمندی گریبان گیر افراد می شود و نیاز به 
دارو و درمان مداوم دارد، باید در زمره بیماری های خاص قرار گیرد و بودجه 

مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.
به گزارش فــارس همایون جنتی اظهار کرد: فعالیت انجمن آلزایمر به 
طور رســمی از آبان  ســال ۹۷ با هدف برنامه ریزی های مدون برای افراد 
مبتا به آلزایمر و دمانس و خانواده های آنان، حفظ ســامت حافظه افراد 
در معرض خطر و برنامه ریزی های آموزشــی برای پیشگیری برای جامعه 

هدف در کردستان تاسیس شد.
وی با اشــاره به اینکه از تعداد مبتایان به آلزایمر در اســتان آمار دقیقی 
وجود ندارد، افزود: با توجه به اینکه این بیماری ناشناخته است و حساسیت 
منفی که در جامعه نسبت به آن وجود دارد موجب شده افراد دیرتر به پزشک 
مراجعه کنند در نتیجه روند درمان ســخت تر خواهد شد. مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره انجمن آلزایمر کردســتان گفــت: افزایش اطاعات و دانش 
عمومی به منظور اطاع رســانی در خصوص ایــن بیماری به آحاد جامعه 
مختلف، برنامه ریزی برای آموزش افراد جامعه هدف ) افراد باالی ۵۰ سال( 
با گذاشــتن کاس های آموزشی، غربالگری و شناخت بیماران آلزایمری، 

اجرای طرح حســاس )حمایت سامت افراد سالمند( و کمک و آموزش به 
مراقبین بیماران آلزایمری از جمله اهداف این انجمن است.

جنتی تاکید کرد: تنهایی و انزوا یکی از دالئل افســردگی و  زمینه ســاز 
بستری برای ایجاد دمانس و بیماری آلزایمر در دوران سالمندی است.

وی با اذعان به اینکه تنهایی یکی از مشــکات جدی و دخیل در بروز 
بیماری آلزایمر در دوران سالمندی است، افزود: تغییر روش زندگی از سنتی 
به مدرن، تک فرزندی، باال رفتن ســن ازدواج و مرگ یکی از زوجین باعث 

می شود که سالمندان در تنهایی به سر ببرند.
به گفته مدیرعامل انجمن آلزایمر کردســتان، آمارها نشان می دهد که 

درصد مبتایان به آلزایمر در خانم ها بیشتر از آقایان است چراکه بیش از ۵۰ 
درصد از خانم ها در دوران سالمندی تنها زندگی می کنند.

جنتی یکی از مشکات عمده انجمن آلزایمر کردستان را ناشناخته بودن 
این انجمن در جامعه و عدم اعتماد مردم به این گونه انجمن ها عنوان کرد و 
یادآور شد: در این رابطه رسانه های مکتوب، سمعی و بصری، نقش ارزنده ای 

می توانند ایفا کنند.
وی تصریــح کرد: بیماری آلزایمر چون بیشــتر در دوران ســالمندی 
گریبان گیر افراد می شــود و نیاز به دارو و درمان مــداوم دارد، باید در زمره 
بیماری های خاص قرار گیرد و بودجه مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.

جنتی به دیگر مشــکات این انجمن در کردســتان گریزی زد و گفت: 
انجمن آلزایمر کردســتان به عنوان چهارمین انجمن در ایران در سال ۹۷ 
ثبت و شروع به فعالیت نموده است و در این مدت کوتاه علیرغم مشکات 
فراوان از جمله  نداشتن منابع مالی کافی، نداشتن محلی مناسب و ... ۸ جلسه 
آموزشــی را با همکاری صندوق مدیریت بازنشستگی استان، کانون های 
بازنشستگی، آموزش و پرورش، بهزیستی  و دانشگاه علوم پزشکی برگزار 
کرده اســت اما به علت نداشــتن فضای ثابت هنوز نتوانسته ایم شناسائی 

بیماران، غربال گری، کاس های مشاوره و توان بخشی را اجرا کنیم.

۱۷ کمپ ترک اعتیاد به مددجویان 
خدمات می دهند

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه بــا مواد مخدر 
کردســتان از فعالیــت ۱۷ کمپ تــرک اعتیاد در 
شــهرهای مختلف این اســتان خبر داد و گفت: از 
این تعــداد ۱۶ کمپ مخصوص مردان و یک کمپ 

مربوط به مددجویان زن است.
بــه گزارش ایرنــا رحمان حریــری اظهار کرد: 
استان کردستان جزو ۱۰ استان آخر کشور در بحث 
آمار اعتیاد قرار دارد اما در مقایســه با گذشــته رشد 
ایــن آمار و افزایش تعــداد مصرف کنندگان در این 

استان نگران کننده شده است.
وی تاکیــد کــرد: ۹۰ درصــد کســانی که در 
کمپ هــای ترک اعتیــاد حضور دارند بــا یک بار 

مصــرف معتاد شــده اند بنابرایــن خانواده ها باید 
فرهنگ »نه« گفتن را به فرزندان بیاموزند و نسبت 
به این قضیه حساســیت الزم را داشــته باشند.دبیر 
شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان 
افزود: طبق مطالعه شــیوع  شناســی بهزیستی در 
ســال ۱۳۹۴، رصد شیوع شناسی سال ۹۶ و مطالعه 
وضعیت اعتیاد ایران در ســال ۱۳۹۷، آمار اعتیاد در 

کردستان ۲، ۸ درصد تعیین شده است.

حریری یادآور شــد: طی یک دهه گذشــته آمار 
اعتیاد در اســتان ۲ برابر شــده بنابراین نیاز اســت 
دستگاه های مرتبط همکاری بیشتری برای مقابله 
با این آســیب اجتماعی داشته باشند. وی با اشاره به 
اینکه در کمپ های ترک اعتیاد فقط ســم زدایی از 
بدن معتادان انجام می شــود، اضافه کرد: ۹۰ درصد 
درمان اعتیاد، روحی اســت و بایــد قبل از خروج از 

کمپ روی فرد بیمار از این نظر کار شود.

آغاز آمارگیری کلنی های زنبور عسل استان

طرح آمارگیری کلنی های زنبور عســل در استان 
کردستان با حضور ۲۴۰ کارشناس پهنه بندی مراکز 

ترویج خدمات جهاد کشاورزی این استان شروع شد.
خبرنگار جام جم کردستان: مدیر امور طیور 
ســازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه این 
طرح از ششــم مهر آغاز و به مــدت ۱۱ روز کاری تا 
۱۹ مهر جــاری ادامه خواهد داشــت، گفت: در این 
طــرح تمام کلنیها اعم از کندوهای مدرن و ســنتی، 
زنبورستان های مهاجر، کلنیهای دارای پروانه و فاقد 

پروانه از یک کلنی به باال شمارش می شود.
سید مادح حســامی افزود: به منظور دقت بیشتر 

در ایــن طرح نقل و انتقال کندوهــا در مقطع زمانی 
سرشــماری ممنوع اعام شده و پیش بینی می شود 
همــه کندوهــای عســل در هفت هــزار و ۲ مورد 
زنبورســتان اســتان، مورد پایــش و آمارگیری قرار 

گیرند.
وی اجرای طرح سرشــماری زنبورســتان های 
استان را اقدامی اساســی برای برنامه ریزی صحیح 
توسعه زنبورداری اعام کرد و یادآور شد: در این طرح 
اطاعات بهره برداران، تعداد کلنی ها، میزان عســل 

تولیــدی و فراورده های جانبــی آن از قبیل موم، بره 
موم، ژل رویال و زهر زنبور، تعداد شــاغلین و پوشش 

بیمه ای آنها جمع آوری و ثبت می شود.
حسامی اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال های 
گذشــته اجرای این طرح با حضور کارشناسان پهنه 
بندی موفق تر از سال های قبل آن برآورد شده امسال 
نیز در نظر داریم با اســتفاده از تــوان ۲۴۰ نفر از این 
کارشناسان در ۴۴ مرکز جهاد کشاورزی استان طرح 

شمارش کلنیهای زنبور عسل استان را اجرا کنیم.
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چراغ روی تو را شمع گشت پروانه 
مرا ز حال تو با حال خویش پروا نه
خرد که قید مجانین عشق می فرمود
حافظبه بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه

خبر

مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: در حال حاضر 
۷۸۸ ســایت مخابراتی در شــهرها و روستاهای نقاط 

مختلف این استان نصب و در حال بهره برداری است.
به گزارش ایرنا آزاد حکمت اظهار کرد: از این تعداد، 
۵۵۱ ســایت مخابراتی روستایی )WLL( و ۲۳۷ مورد 

نیز در شهرهای مختلف استان نصب شده است.
وی با بیان اینکه برخاف تصور برخی شــهروندان 
وجــود این ســایت ها در مناطق مســکونی هیچگونه 
ضرری برای سامتی ندارد، افزود: تاکنون در این مورد 

ضرری اثبات نشــده ضمن اینکه این سایت ها در تمام 
دنیا و کشورهای پیشرفته استفاده می شوند.

مدیر مخابرات منطقه کردستان ضریب نفوذ اپراتور 
همراه اول را در استان ۱۱۱ درصد اعام کرد و یادآور شد: 
تمام شــهرهای استان از نسل سه و چهار اینترنت تلفن 
 ۴G ۳ وG همراه و حدود ۱۹ روســتا نیز از تکنولوژی
بهره مند هســتند.حکمت با بیان اینکه ارتقای فناوری 
ارتباطات در روستاهای استان در دست اجراست، اضافه 
کرد: ۴۸۰ روستای استان از اینترنت پرسرعت مخابرات 

بهره مند هستند در حالی که در ابتدای دولت تدبیر و امید 
فقط ۹ روستا از این امکانات برخوردار بودند.

وی به وجود ۱۹ هزار مشــترک روســتایی بهره مند 
از اینترنت پرســرعت مخابرات)ADSL( اشاره کرد 
و گفت: تا کنون ۹۲ هزار و ۲۰۰ خط اینترنت پرســرعت 
در استان کردستان واگذار شــده است.مدیر مخابرات 
منطقه کردســتان تاکید کرد: ترافیک مصرفی اینترنت 
استان در شــبانه روز حدود ۵۰ ترابایت است که نسبت 

به مدت مشابه پارسال ۲ برابر افزایش نشان می دهد.

فرمانده مرزبانی کردستان:نصب ۷88 سایت مخابراتی در کردستان
نتوانست  مرزها  انسداد 

اقتصاد را اصالح کند

فرمانده مرزبانی اســتان کردستان در جلسه 
ای که فرماندهان انتظامی با نماینده ولی فقیه در 
کردستان داشتند، از بسته بودن مرزها انتقاد تندی 
کرد و آن را نه تنها در درست شدن اوضاع مملکت 
دخیل ندانست بلکه موجب مشکات جدی تر 
دانست. سردار کیومرث شیخی به بیکاری مردم 
کردســتان اشاره کرد که برای فرار از آن و تامین 
معیشــت به مرزها روی آورده اند که حاال نتیجه 
آن وجود بیش از ۲۵ هزار کولبر است.از زمانی که 
مرزهای ایران و عراق بسته شدند به تعداد کولبران 
افزوده شــده که برای نجات از بیکاری به مرزها 
روی می آورنــد.  وی تصریح کرد: مرزنشــینان 
مشکات بسیاری دارند که اگر حل نشود تبعات 
زیادی دارد و حتی در شــهرها هم خود را نشــان 
خواهد داد.ســردار شیخی با اشاره به اینکه بحث 
بستن بازارچه های مرزی با این عنوان که اقتصاد 
مردم را درست کنند مشکات جدی تری برای 
ما ایجاد کرد، افزود: نمی دانیم االن با بســتن این 
بازارچه ها بحث اقتصاد مملکت درست شد یا نه؟ 
فرمانده مرزبانی کردستان یادآور شد: از روزی که 
بازارچه های مرزی در اســتان مسدود شده است 
مشــکات مرزبانی در مرزها بیشتر شده و نوک 
پیکان هم همیشه به سمت مرزبانی است.سردار 
علی آزادی، فرمانده انتظامی کردستان هم در این 
جلسه اظهار داشت: هیچ مشکل و اتفاق امنیتی 
در شهرهای اســتان رخ نداده که رسیدن به این 
میزان از امنیت و موفقیت پلیس با همراهی سایر 
دستگاه ها امکانپذیر بوده و در سه ماهه اول امسال 
فرماندهی انتظامی کردستان از این حیث در بین 
استان های هم تراز خود رتبه اول و در کل کشور 

رتبه سوم را کسب کرده است.

ظرفیت  کردســتان  اوقاف 
مناسبی برای سرمایه گذاری 

دارد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردســتان در جلســه 
تخصصی وقف با شــهردار و رئیس شورای شهر گفت: 
اوقاف کردســتان در شهرســتاهای مختلف، ظرفیت 

مناسبی برای سرمایه گذاری دارد.
حجت االســام کاروند در جلسه تخصصی وقف با 
شهردار و رئیس شورای اسامی شهر سنندج با اشاره به 
اهمیت تعامل و همکاری با شهرداری در راستای احقاق 
حقوق موقوفات گفت: موقوفات متعلق به مردم هستند 
و افزایــش بهره وری و منفعت موقوفات موجب خدمت 
رسانی هرچه بیشتر به مردم این خاک و دیار خواهد شد.

وی ادامه داد: نیت اصلی ما حل مسائل در چهار چوب 
قانون می باشد و اداره کل اوقاف و امور خیریه کردستان 
آمادگی کامــل برای برگزاری جلســات تخصصی با 

کارشناسان شهرداری سنندج را دارد.
حجت االسام کاروند ادامه داد: یکی از اولویت های 
سازمان اوقاف افزایش بهره وری موقوفات است و اوقاف 
کردستان در شهرستاهای مختلف پتانسیل های بسیار 
خوبی برای سرمایه گذاری دارد و انتظار ما از شهرداری 
این اســت که در پروژه های خدمت رســانی به مردم از 
اوقاف حمایت نماید.وی خاطر نشــان کرد: ۹۵ درصد 
موقوفات برای مســاجد است و عواید موقوفات هزینه 
اجرای نیت واقف و خدمت رســانی به مســاجد دارای 
موقوفه اســتان خواهد شد.کاروند با اشاره به این مطلب 
که شورای شهر شورای شهرداری نیست و شورای تمام 
نهادها و موقوفات نیز می باشــد گفت: شورای شهر باید 
حامی موقوفات باشــد و در راستای احیاء و احقاق حق و 
حقوق موقوفات حضور فعال داشته باشد.مدیر کل اوقاف 
و امور خیریه بیان داشــت: اعضای شورای شهرمنفعت 
اوقاف را با منفعت اشــخاص اشتباه نگیرند زیرا منفعت 

موقوفات منفعت موقوف العلیهم است.

خبر

همکاری دانشگاه ها؛ عاملی در تسهیل و تسریع روند توسعه گردشگری
رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان 
گفــت: تلفیــق دو بخش علمی و اجرایی با یکدیگر  عاوه بر بهره مندی از 
دانش و تجربه موجب تسهیل و تسریع در روند توسعه گردشگری می شود.

خبرنگار جام جم کردستان: سیدمحسن علوی در اختتامیه اولین 
همایش بین المللی گردشــگری و توســعه که در تاالر مولوی دانشــگاه 
کردســتان برگزار شــد با بیــان اینکه تفکیک راهبــردی بخش علمی و 
دانشــگاهی از بخــش اجرایی از نقطه ضعف های همایش اســت، اظهار 
داشت: سه چالش در گردشگری استان مطرح بوده که این چالشها شامل، 

بحث زیر ساختها، آموزش و اطاع رسانی است.
وی یکی از چالش های پیش روی گردشــگری را نبود زیرســاختهای 
مناســب دانســت و گفت:  تقویت راه هــای ارتباطی زمینــی و هوایی از 

ضروریات تســهیل و تسریع پیشبرد اهداف در توسعه گردشگری است.
وی با اشــاره به مطالعات ۱۷ هزار صفحه ای در حوزه اورامانات، افزود: 
ســعی ما بر این بوده کــه متخصصان درباره مســائل مختلف این پروژه 
همکاری کنند تا مطالعات تخصصی در حوزه آب، تاریخ، باســتان شناسی 

و ... در این مسیر صورت گیرد. 

وی بــا اشــاره به اینکه یکی دیگر از مســائلی که در حــوزه مطالعات 
هورامان مطرح اســت درگیر کردن مردم این جوامع است گفت: این مهم 
تنها با درگیر کردن افراد مســئول همانند دهیار و شــورای روستاها امکان 
پذیر اســت. علوی در پایان خاطرنشان کرد: این همایش سرآغازی است 
برای برگزاری کنفرانســهای ســالهای آینده به صورت تخصصی تر و با 
کیفیت و کمیت بهتر و از اینکه امســال توانســتیم نخســتین همایش در 
ارتباط با مســائل گردشگری را در قالب بین المللی به پایان برسانیم بسیار 

مسرور و خرسندیم.

مرحله دوم مزایده ماشین آالت شهرداری دیواندره

ــماره ۲۰-ع/۹۸  ــه ش ــتای مصوب ــر دارد در راس ــدره در نظ ــهرداری دیوان ش
ــه  ــن نام ــاده ۱۳ آیی ــر م ــهر و براب ــامی ش ــورای اس ــورخ 1398/۵/۵ ش م
ــه را از  ــا کارخان ــط ب ــتگاه های مرتب ــین آالت و دس ــدادی از ماش ــی تع مال
ــه  ــذا از اشــخاص متقاضــی دعــوت ب ــه فــروش برســاند ل ــده ب طریــق مزای
عمــل مــی آیــد پــس از انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز کاری جهــت 
کســب اطاعــات و شــرایط و دریافــت فــرم شــرکت در مزایــده بــه شــهرداری 

ــد. ــه نماین ــدره مراجع دیوان
قیمت کارشناسی نوع سیستم ردیف

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

100/000/000ریال   2  تیغه برف روب

900/000/000ریال   mvm  دستگاه سواری 3

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

250/000/000ریال  5 اتاق  خودروی بنز  

6 کابل اسقاطی   هرکیلوگرم مبلغ 320/000ریال 

)نوبت دوم (   

پوریا خداکرم زاده
سرپرست شهرداری دیواندره

رفع تصرف ۲۳۰ هزار مترمربع از اراضی دولتی 
فرمانده یگان حفاظت زمین و مســکن کردستان 
گفت: نیمه نخســت امسال ۲۳۰ هزار و ۷۵۹ متر مربع 
از اراضی ملی در محدوده شهرهای این استان از دست 

متصرفان خارج و خلع ید شده است.
ســرهنگ بهروز مهــری اظهار داشــت: در نیمه 
نخســت ســال جاری ۲۹ فقره پرونده با پیگیری این 
یگان به نتیجه رســیده که طــی آن ۲۳۰ هزار و ۷۵۹ 
متر مربــع از اراضی تحت تملــک دولت در محدوده 

شهرهای استان رفع تصرف شده است.
وی با اشــاره به اینکــه ارزش اراضی رفع تصرف 
شده ۱۶۱ میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریال برآورد شده است 
اضافه کرد: هشــت مورد از این پرونده به صورت رفع 

تصــرف فوری اراضی ملی به میــزان ۴۱ هزار و ۳۴۵ 
متــر مربع و به ارزش ۲۳ میلیــارد و ۲۷۱ میلیون ریال 
به نتیجه رسیده است.وی افزود: ۲۱ فقره پرونده نیز در 
قالب اجرای احکام قضایی قطعی شده شامل خلع ید، 
قلــع و قمع و تخلیه از اراضی به میزان۱۸۹ هزار و ۴۱۴ 
متر مربع به ارزش ۱۳۸ میلیارد و ۵۲۴ میلیون ریال رفع 

تصرف و به اموال بیت المال بازگشته است.
فرمانده یگان حفاظت زمین و مســکن کردستان 
اظهار داشــت: بیشــتر تصرفات اراضی در این استان 
به صورت نهال کاری، دیوار کشی، شخم زنی، کشت 
گندم و ســاختمان ســازی بوده که بیشــترین آن در 
محدوده شــهرهای ســنندج، بیجار، کامیاران و سقز 

بوده است.
مهری با بیــان اینکه این میزان رفع تصرفات در ۶ 
شهرســتان قروه، سنندج، بیجار، دهگان، دیواندره و 
کامیاران به نتیجه رســیده است گفت: بیشترین سطح 
رفــع تصرف با ۹۰ هزار و ۵۳۸ متر مربع به ارزش ۱۰۰ 
میلیــارد و ۴۹۸ میلیون ریال مربوط به ســنندج و پس 
از آن بــا ۳۹ هــزار و ۵۶۷ متر مربع با ۲۳ میلیارد و ۲۶۹ 

میلیون ریال مربوط به شهرستان قروه است.
وی اضافه کرد: تحقق حقوق شــهروندی از جمله 
اهداف تشکیل این یگان بوده و در این راستا برخوردی 
صریح و قاطع با زمین خواران و متصرفان به حریم بیت 

المال و اراضی ملی با همه توان انجام می شود.

تجهیز آتش نشانی سنندج به زیرساخت ها

شهردار ســنندج گفت: خوشبختانه طی چند سال 
اخیر اقدامات خوبی در راستای تجهیز زیرساخت های 
آتش نشانی شــهرداری سنندج صورت گرفته است و 

این روند همچنان ادامه دارد.
حشمت اهلل صیدی اظهارکرد: همیشه باید قدردان 

از خود گذشتگی، جانفشانی، شجاعت و شهامت آتش 
نشانانی باشیم که جان خود را به خطر انداخته تا ایمنی 
و آرامش را برای شهروندان ایجاد کرده و جان دیگری 
را نجات دهند.وی افزود: اگر آتش نشــانان عشــق، 
باور و اعتقاد به کار خود نداشــته باشــند نمی توانند در 
عملیات هایی که ممکن اســت برای نجات جان یک 

نفر دیگر جان خودشان به خطر بیفتد، حضور یابند.
شــهردار سنندج ادامه داد: خوشــبختانه طی یک 
ســال اخیر تحول خوبی در حوزه آتش نشــانی چه از 
لحاظ تجهیزات و امکانات و چه از نظر نیروی انســانی 
شــکل گرفته که می تواند منشــا خدمات ارزنده تری 
به همشــهریان باشــد. حشــمت اهلل صیدی یادآور 

شــد: خوشــبختانه در مجموعه شــهرداری سنندج 
در حوزه هــای مختلف اقدامــات خوبی در حال انجام 
اســت که همین امر باعث شده نســبت به بسیاری از 
شهرداری های سطح کشور به مراتب وضعیت بهتری 
داشــته باشــیم. وی در خصوص گله مندی تعدادی 
از آتش نشــانان بازنشســته در رابطه با عدم پرداخت 
ســنوات و حقوق و مزایــای دوران خدمتی خود، بیان 
کرد: خوشــبختانه تمامی این موارد برای افرادی که تا 
سال ۹۷ بازنشست شده اند پرداخت شده و تنها کسانی 
که در ســال جاری بازنشسته شده اند باقیمانده اند که 
در دستور پرداخت قرار گرفته و سعی می شود طی چند 

ماه آینده پرداخت شود.

سالمندان کردستان و مشکل آلزایمر 
رئیس مرکز جامع روزانه سالمند ئارا سنندج گفت: 
آلزایمر و ناتوانی های جســمی مهم ترین مشکاتی 

است که سالمندان با آن مواجه هستند.
زهره نادری مقــدم - خبرنگارجام جم 
کردســتان: بهرام ابراهیمی ضمــن تبریک روز 
جهانی ســالمندان و هفته سالمند اظهار کرد: این روز 
فرصتی برای تکریم و بزرگداشــت این قشر از جامعه 

است.
وی افزود: ســالمند به فردی اطاق می شــود که 
بیش از ۶۵ ســال سن داشته باشد و به علت عوارض 
ناشــی از افزایش سن و تغییرات فیزیولوژیکی نیاز به 

مراقبت و توانبخشی داشته باشد.
رئیــس مرکز جامع روزانه ســالمند ئارا ســنندج 

اظهارکرد: سالمندی دوران مهمی از زندگی است که 
با ســیر طبیعی تغییرات فیزیولوژیکی و روانی همراه 
اســت، اما اگر این دوره با آگاهی و مراقبت و شناخت 
طی شود مشکات و چالش های مواجه با این دوران 

را می توان به کمترین حد رساند.
وی با اشــاره به برنامه های مرکز جامع سالمندان 
ئــارا گفــت: آمــوزش در اولویــت برنامه های این 
مرکز قــرار دارد.ابراهیمی یادآورشــد: در این مرکز 
برنامه های آموزشــی با هدف ایجاد روحیه و نشاط در 
سالمندان و جلوگیری از انزوا و خانه نشینی آنها برگزار 
می شود.وی با اشــاره به اینکه آلزایمر و ناتوانی های 
جسمی مهم ترین مشــکاتی است که سالمندان با 
آن مواجه هســتند افزود: این مرکز در طول ســال با 

برگزاری برنامه های مختلف در جهت پیشــگیری از 
آلزایمر گام بر می دارد.

وی در ادامه برگزاری کاس های ورزشــی یوگا، 
شــطرنج، بازی های فکری، آموزش زبان انگلیسی، 
قرآن، مشــاوره  فردی، گروهی، آموزش نقاشــی و 
بافتنی را از برنامه های آموزشــی این مرکز در طول 
ســال عنوان کرد.رئیس مرکز جامع روزانه ســالمند 
ئارا ســنندج گفت: ارائه خدمات توانبخشــی شامل 
ویزیت پزشــک، کاردرمانی، پرستاری، روانشناسی، 
و مــددکاری از خدمات این مرکز اســت  و برگزاری 
جشــنواره غــذا، کاس های موســیقی و تفریحی، 
ســخنرانی در نماز جمعه از برنامه های هفته سالمند 

است.

معاون سامت دامپزشــکی کردستان گفت: در 
شش ماهه اول امسال در این استان ۲۹ واحد عرضه 
مواد پروتئینــی به دلیل انجام تخلفات بهداشــتی 
پلمب شــدند که ۲ مورد آن اواخر هفته گذشته و در 

شهر سنندج بود.
ناصــر مخدوم با بیان اینکه این واحدها شــامل 
۱۸ مرکز توزیع و عرضه، هفت واحد مرغداری، ســه 
مورد رســتوران و یک مورد نیز داروخانه دامپزشکی 
بودند، اظهار داشت: ۲ مورد از این واحدها شامل یک 
باغ رســتوران متخلف و یک مرغ فروشی که اقدام 

به عرضه فرآورده  خام دامی فاســد و تاریخ مصرف 
گذشته می کردند، در روزهای گذشته پلمب شدند.

وی بــا اشــاره به اینکــه این اقــدام در جریان 
بازدیدهای بهداشــتی ضربتی انجام شــد، افزود: 
نیروهای ســتادی این اداره کل به صورت مستمر از 
مراکز عرضــه فرآورده های خام دام و طیور و مراکز 
تهیه غذای آماده و رستوران ها در تمام شهرستان ها 
بازدیــد و با هر گونه موارد تخلف برابر قانون برخورد 

می کنند.
مخدوم اضافه کرد: این باغ رســتوران در بازدید 

اکیپ های بهداشــتی شناسایی شد و در بازرسی آن 
۵۴ کیلوگرم گوشت مرغ و قرمز فاسد، تاریخ مصرف 
منقضی و غیر قابل مصرف کشف و ضبط شد و واحد 

متخلف نیز با دستور مقام قضایی پلمب شد.
مخدوم از شهروندان خواست در صورت مشاهده 
موارد مشکوک در خصوص فرآورده های خام دامی 
مراتب را از طریق ســامانه پیغام گیر ۱۵۱۲ اداره کل 
دامپزشکی کردستان اطاع رسانی کنند تا در کوتاه 
ترین زمان به موضوع و تخلف احتمالی رســیدگی 

شود.

 پلمب ۲٩واحد عرضه مواد پروتئینی 


