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ایوب قادری
سرپرست شهرداری دیواندره

به  از طریق فراخوان عمومی یک قطعه زمین  نظر دارد  شهرداری دیواندره در 

مساحت 5049 متر مربع واقع در خیابان امام خمینی)ره( نسبت به جذب سرمایه 

گذار واجد شرایط  جهت احداث یک طبقه بنا با کاربری تجاری )بصورت زیر گذر( 

و صد درصد ساخت اقدام نماید. سهم شهرداری حداقل21 درصد و سهم سرمایه 

گذار حداکثر 79 درصد می باشد.

تاریخ تحویل اسناد از شهرداری و ارائه نقشه از سوی سرمایه گذار از تاریخ آخرین 

نشر آگهی به مدت 15 روز کاری می باشد. 

)نوبت اول (   فراخوان عمومی

خدمات  واحدهای  در  را  خود  انسانی  نیروی  تامین  دارد  نظر  در  دیواندره  شهرداری 

شهری، نیروی اداری، ماشین آالت و سی ان جی به صورت سود مدیریتی و فضای سبز و 

کارخانه آسفالت را به صورت حجمی به شـرکت های واجد صالحیت واگذار نماید. لذا 

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز کاری با در دست داشتن 

رزمه کاری به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد الزم را دریافت نمایند. 

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی بر عهده شرکت برنده خواهد بود.

مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری دیواندره به صورت شرکتی

ایوب قادری
سرپرست شهرداری دیواندره

)نوبت دوم (   

ایوب قادری
سرپرست شهرداری دیواندره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه

بانک  کارکنان  مسکن  تعاونی  اعضای  کلیه  اطالع  به  وسیله  بدین 

کشاورزی سنندج می رساند جلسه مجمع عمــومی عادی ســاالنه 

)نوبت اول( تعاونی مسکــن در روز یکشنبه مـورخ 1398/04/16 

راس ســاعت 17:30 )30 : 5 بعد از ظهر( در محل سالن اجتماعات 

بلوار  بلوک ورزشی مجتمع مسکونی 200 واحدی واقع در سنندج - 

ساحلی تشکیل می گردد.

لذا بدین وسیله از کلیه اعضای تعاونی دعوت می شود در جلسه مذکور 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1- گزارش هیات مدیره در خصوص وضعیت کاری پروژه جدیداالحداث و برنامه تحویل واحدها.

2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398 و نحوه تأمین هزینه های تکمیلی پروژه.

3- تصمیم گیــری در خصـوص اخــراج اعضای بدهکار در صورت عدم تســویه بدهی تا روز 

برگزاری مجمع.

4- تصمیم گیری در خصوص نحــوه برخورد با اعضــایی که تشکیل پرونده تسهیالت مسکن خود 

را انجام نداده اند.

5 - طرح و تصویب مجدد نحوه پرداخت پاداش هیأت مدیره.

هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک کشاورزی سنندج

)نوبت اول (   

رویکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ 
آگاه سازی جامعه نسبت به اعتیاد

حذف بازارچه های مرزی به یکباره 
امکان پذیر نیست

»آشوب های تهران تا دمشق« 
در سنندج روایت می شود
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کردستان

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون باال

2

سود فعالیت های مرزی عاید 
مرزنشینان نمی شود

مدیر کل گمرکات کردســتان  خواســتار فعالیت دوباره معابر و بازارچه های موقت مرزی اســتان شــد تا ســود 
فعالیت های مرزی عاید مرزنشــینان اســتان شود و تجارت رسمی استان در گمرک باشماق با مانع روبه رو نشود.

خبرنگار جام جم کردستان: بختیار رحمانی پور، در سومین جلسه اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی 
و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کردستان اظهار کرد: حجم مبادالت تجاری استان کردستان )صادرات، 

واردات و ترانزیت خارجی( در ســال گذشته بالغ بر 7 میلیارد دالر...

کردستان، مظهر 
ایستادگی و پایداری 

ملت ایران است
3

2
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 واقعیتــی که نمی توان 
انکار کرد

دو داســتان زیر کامال واقعی است و یکی از 
دوســتانم برایم تعریف کرد در پایان دو نکته را 
بــه عنوان نتیجه گیری به آن افزودم اگر فرصت 

داشتید بخوانید، زیباست.
دوســتم چنین تعریف می کرد: قرار بود برای 
تعمیر یک مسجد, مبلغی را تهیه کنند هر کسی 
به هر اندازه که توان داشــت کمک کرد. من هم 
در حد وســعم 50هزار تومان کمک کردم, شب 
همان روز برایم پیام فرستادند که فردا از ساعت 
7 تا 8 صبح از طرف اداره مراســم کوهپیمایی و 

قرعه کشی برگزار می شود. 
صبح روز بعد بــه دامنه آبیدر رفتیم. در پایان 
کوهپیمایی اسم همه آنهایی را که شرکت کرده 
بودند نوشــتند و بین 120 نفر قرعه کشی کردند. 
دوست من به عنوان اولین نفر برنده قرعه کشی 
می شود، می گفت کارت هدیه را تحویل گرفتم. 

مبلغ کارت هدیه 50هزار تومان بود!
داســتانی دیگر از همین دوست ما: برای یک 
کاری با اتوبوس از ســنندج به خرم آباد می رفتم. 
چند تا مســافر خانم با ما همسفر بودند از پوشش 
و رفتارشــان معلوم بود جزء خانواده های بسیار 
فقیر و بی بضاعت بودند. اتوبوس نزدیک ســه 
راهی بیستون موقعی که برای صرف شام توقف 
کرد ناگهان آن چند خانم شــروع به گریه و زاری 
کردند. از راننده اتوبوس علت را پرســیدم. گفت 
که ظاهرا تمــاس گرفته اند و پدر این خانم ها به 

رحمت خدا رفته است. 
می خواســتند به ســنندج برگردند ولی پول 
کافی برای کرایه ماشــین نداشــتند. با راننده 
اتوبــوس جــر و بحث کردند که ما تــا نیمه راه 
مســافر شما بوده ایم حداقل نصف کرایه را به ما 
پــس بدهید راننده قبول نکرد و گفت که پول به 
حساب تعاونی واریز شده و ارتباطی به من ندارد. 
دوســت ما که شاهد ماجرا بود دلش برایشان 
می ســوزد و 50هزار تومان به یکی از آن خانم ها 
می دهــد... و چنین تعریف می کــرد که فردای 
همان روز از طرف اداره خوابگاه دانشــگاه محل 
تحصیلش تماس می گیرند و می گویند خوابگاه 
شــما به عنوان خوابگاه نمونــه از لحاظ نظم و 
انضباط انتخاب شــده است، بنابراین یک کارت 
هدیه برای شــما درنظر گرفته ایم. لطفا تشریف 
بیاورید و تحویل بگیرید. دوستم می گفت رفتم 
تحویل گرفتم، مبلغ کارت هدیه 50هزار تومان 

بود!!!
نکته اول: همه ما نیز اگر اندکی تأمل کنیم 
اتفاق های مشــابهی برای مان رخ داده است که 
نتیجــه یک رفتار خوب یا بد ما با دنیای پیرامون 
بوده اســت. ممکن اســت مثل داستانهای باال 
بالفاصله بازخورد آن را ندیده باشیم اما مطمئن 
باشــید دیر یا زود اثــر آن در زندگی ما به نحوی 

)مادی یا معنوی( خود را نشان خواهد داد.
در کتــاب »چهار اثر از فلورانس اســکاول 
شــین« خانم شــین، یک قانون را بــا عنوان 
قانون »کارمــا / karma« معرفی می کند 
که چنین تعریفش می کند: کارما واژه ای اســت 
سانســکریت، یعنی »بازگشــت«. آنچه آدمی 
بــکارد همان را درو خواهد کــرد، بازی زندگی 
بازی بومرنگ هاســت و پندار و کــردار و گفتار 
انســانـ  دیر یا زودـ  با دقتی حیرت انگیز به خود 

او باز می گردد.
نکته دوم: چنانچه با فلسفه آشنا باشید یک 
ســیر تاریخی و پارادایم هــای مختلفی بر نگاه 
فیلســوفان و جامعه علمی حاکم بوده است که 
از اثبات گرایان شــروع می شــود و معتقد بودند 
هرچیزی را که نتوان با حواس پنجگانه مشاهده 
و لمــس کرد وجود نــدارد، بنابراین متافیزیک 
توهمی بیش نیســت و بعدها پست مدرنیسم و 
... الی آخر که پارادایم واقع گرایی انتقادی غالب 

شده است. 
دانشــمندان دریافتند که پدیده هایی هستند 
که نمی توان با چشــم و گــوش و ... آنها را حس 
کــرد، اما بر جهان هســتی اثرگذارند و بار دیگر 
اطمینان یافتند که یک موجود برتر، یک انرژی 
برتر، یک قدرت برتر براین جهان حاکم اســت و 
آن را اداره می کند که با حواس پنجگانه نمی توان 
آن را مشــاهده کرد. هر کســی می تواند اسم و 
عناوینی برای ایــن قدرت برتر انتخاب کند، اما 
من آن قــدرت برتر را »خدای متعال« می نامم، 

خدایی که می دانم هست اما نمی بینم.

محمد جاللی

فرمانده مرزبانی کردســتان گفت: ماموران مرزبانی بانه موفق به کشف 28 
میلیارد ریال کاالی قاچاق شدند.

خبرنگار جام جم کردســتان: ســردار کیومرث شیخی در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: در راســتای حراســت و کنترل مرزهای استان 

مرزبانــان هنگ بانــه حین پایش و رصد نوار مرزی به چنــد متجاوز حامل بار 
قاچاق که قصد ورود به خاک کشــور را داشتند مواجه شدند.

وی افزود: ماموران بالفاصله با دیدن قاچاقچیان عرصه را بر آنها تنگ کرده 
و موفق شــدند 817 دستگاه تلفن همراه و تبلت هوشمند را از آنان کشف کنند.

وی گفت: کارشناســان ارزش ریالی محموله کشف شده را 28 میلیارد ریال 
برآورد کردند.کردســتان در قسمت غربی ایران واقع شده و 227 کیلومتر از مرز 
ایران و عراق در این اســتان قرار دارد. بانه، مریوان و ســروآباد سه شهرستان 

مرزی کردستان است.

کشف 28میلیارد ریال کاالی قاچاق در بانه

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

کردستان

رئیس حوزه هنری انقالب اســالمی اســتان کردســتان گفت: مستند 
»تهران دمشق « به نویسندگی و کارگردانی علی صدری نیا و به همت حوزه 
هنری انقالب اســالمی استان کردســتان پیش از برگزاری کنگره 5400 

شهید استان کردستان در پردیس سینمایی بهمن سنندج اکران می شود.
غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم کردستان: امین مرادی اظهار 
کرد: فیلم مســتند تهران دمشق اثری از هنرمند توانمند علی صدری نیاست 
که توســط مرکز مســتند صور تهیه گردیده اســت و با توجه به نگاه ویژه 
کارگردان به پشــت جبهه های مقاومت توانســته نظر مخاطبان را به خود 

جلب نماید.
وی افزود: این فیلم که جشنواره بین المللی فیلم عمار را تحت الشعاع خود 
قرار داد روایتی صریح و بی پرده از تهران تا دمشــق و نحوه تسلط داعش بر 

بخش های وسیعی از خاک سوریه را به تصویر در آورده است.
مرادی افزود: با گذشــت 8 ســال از آغاز جنگ داعش در سوریه، زوایای 

بســیاری از پشــت پرده این جنگ خانمان ســوز که یکی از فاجعه بارترین 
جنگ هــای جهان پس از جنگ جهانی دوم قلمداد می شــود نا گفته مانده 

است که این فیلم سعی دارد بخشی از آن  را بیان نماید. 
رئیس حوزه هنری انقالب اســالمی استان کردستان تصریح کرد: آنچه 
که در ســوریه اتفاق افتاد بر اســاس یک مدل طراحی شــده توسط مثلث 
خطرناک آمریکا، اسرائیل و عربستان با همکاری کشورهایی چون انگلیس، 
فرانســه، امارات متحده عربی و تعدادی از کشورهای دیگر منطقه که بعدا با 
مشــخص شدن ماهیت اصلی و پشت پرده آن خود را از این گروه جدا کردند 
بــه جهت ضربه زدن به جبهــه مقاومت منطقه در لوای مخالفت و اعتراض 
به دولت قانونی ســوریه و ایجاد اختالف بین شیعه وسنی و برجسته نمودن 
مشــکالت اقتصادی و اجتماعی رقم خورد.وی گفت: برنامه ریزی مشابهی 
برای ملت ایران در دســتور کار دشــمنان قرار داشت که فتنه سال 88 آغاز 
آن و وقایع ســال 96 که با حماســه 9 دی به شکست کشیده شد و اتفاقات 

دیگری که توسط مافیای رسانه ای این کشورها در حال انجام است نمونه ای 
از این برنامه هاســت که با هوشیاری مســئولین و حضور و مقاومت مردم با 

رهبری رهبر فرزانه انقالب راه به جایی نبرده و نخواهد برد.
مرادی با دعوت از عموم مردم برای دیدن این فیلم مستند گفت: سوریه، 
عراق، یمن، افغانســتان، لیبی، سودان و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه 
نمونه هایی آشکار از برنامه ریزی این مثلث خطرناک و گروه موسوم به گروه 
»بی« است که زمینه نابودی زیرساخت ها و کشته شدن انسان های بی گناه 
در این کشــورها شــده که یک جنایت علیه بشریت بوده و در آینده با برمال 
شــدن چهره واقعی این افراد باید در دادگاه عدل الهی و مردمی به ســزای 

اعمالشان برسند. 

»آشوب های تهران تا دمشق« در سنندج 
روایت می شود

مدیر کل گمرکات کردســتان  خواســتار فعالیت 
دوباره معابر و بازارچه های موقت مرزی اســتان شد تا 
ســود فعالیت های مرزی عاید مرزنشینان استان شود 
و تجارت رســمی اســتان در گمرک باشماق با مانع 

روبه رو نشود.
خبرنگار جام جم کردستان: بختیار رحمانی 
پور، در ســومین جلسه اصلی کمیسیون برنامه ریزی، 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
کردســتان اظهار کرد: حجم مبادالت تجاری استان 
کردســتان )صادرات، واردات و ترانزیت خارجی( در 
ســال گذشــته بالغ بر 7 میلیارد دالر بوده است. وی 
افــزود: از این میزان، قریب به 2 میلیارد تومان مربوط 
بــه صادرات، 4 میلیــارد و 850 میلیون دالر ترانزیت 

خارجی و 50 میلیون دالر هم مربوط به واردات قطعی 
بوده که ســهم گمرک باشــماق مریــوان از میزان 

واردات، حدود 20 میلیون دالر بوده است.
مدیــر کل گمرکات کردســتان عنــوان کرد: در 
مجموع حجم صادرات اســتان کردســتان در ســال 
گذشــته نسبت به سال 96، از نظر وزنی 42 درصد و از 

نظر ارزش دالری 85 درصد رشد داشته است.
وی اعالم کرد: در دو ماهه امسال هم 228 میلیون 
دالر حجم صادرات اســتان بوده کــه از نظر وزنی 9 
درصد و از نظر ارزش دالری 16 درصد رشــد داشــته 
اســت.رحمانی پور ادامــه داد: همچنین 777 میلیون 
دالر حجم ترانزیت استان در دو ماهه اول امسال بوده 
کــه از نظر ارزش وزنی 7 درصد و از نظر ارزش دالری 

9 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته 
اســت. وی اضافه کرد: سال گذشته 300 فقره پرونده 
قاچاق به ارزش 103 میلیارد ریال را در گمرک باشماق 
مریوان تشکیل دادیم و در دو ماهه امسال هم 27 فقره 

پرونده به ارزش 12 میلیارد ریال تشکیل شده است.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود ذکر کرد: 
گمرک جمهوری اســالمی ایران با اســتقرار سامانه 
جامع گمرکی در تمامی گمرکات کشــور باعث شده 
که تمامی تبادل اطالعات و فرآیند تشریفات گمرکی 
در بستر این سامانه و در کمترین زمان ممکن صورت 
گیرد، اما متاســفانه این ســامانه در گمرک باشماق 
مریوان به دلیل مشکالتی که وجود دارد بخوبی مورد 

استفاده قرار نگرفته است.

مدیرکل گمرکات کردســتان همچنین با بیان 
اینکه در حال حاضر مرز باشماق تنها معبری است که 
مردم اســتان از محل آن ارتزاق می کنند، خاطرنشان 
کرد: معابر موقت مرزی استان در گذشته فعال بودند و 
از طریق آنها به بسیاری از مرزنشینان ما معافیت های 
گمرکی و ســود تخفیفات بازرگانی تعلق می گرفت، 
اما متاســفانه این معابر در حــال حاضر غیرفعال بوده 
و تمامــی فعالیت هــا از طریق مرز باشــماق صورت 

می گیرد.
وی در پایــان خواســتار فعالیت دوبــاره معابر و 
بازارچه های موقت مرزی استان شد تا سود فعالیت های 
مرزی عاید مرزنشــینان استان شود و تجارت رسمی 

استان در گمرک باشماق با مانع روبه رو نشود.

سود فعالیت های مرزی عاید مرزنشینان نمی شود

با گذشت اولیای دم؛
 جــوان ســنندجی از 

قصاص رهایی یافت

رئیس اداره زندان های استان کردستان 
گفت: با گذشــت اولیای دم، جوان سنندجی 

از اجرای حکم قصاص رهایی یافت.
اسحاق ابراهیمی اظهار کرد: یک جوان 
سنندجی که در ســال 1389 طی یک نزاع 
خیابانی مرتکب قتل شــده و 9 سال بود که 
در زندان تحمل حبس می کرد ســرانجام با 
پیگیری های مستمر واحد مددکاری زندان 
و تالش ریش ســفیدان و معتمدین شــهر، 
خانواده مقتول از اجــرای حکم اعدام قاتل 
فرزندشان صرف نظر کرده و زندگی دوباره 

را به این جوان بخشیدند.
وی افزود: با پیگیری های انجام شــده و 
پس از برگزاری جلســات متعدد مصالحه با 
خانواده مقتول، رضایت آنها در لحظه ای که 
قاتل فرزندشان پای چوبه دار بود حاصل شد 
و بــه این ترتیب اولیــای دم از حق قانونی و 
شــرعی خود گذشتند و متهم به قتل را مورد 

بخشش قرار دادند.
مدیر کل زندان های کردســتان گذشت 
و فــداکاری را از خصوصیــات بــارز مردم 
کردســتان برشمرد و بیان کرد: خوشبختانه 
هــر ســاله در اســتان کردســتان چنین 
صحنه هــای باشــکوهی را کــه نمایانگر 

فداکاری و انسانیت است  شاهد هستیم.
ابراهیمی با اشاره به تاکیدات دین مبین 
اسالم به گذشــت و فداکاری اظهار داشت: 
انسان در عفو و گذشــت است که می تواند 
ارزش و جایگاه واقعی خویش را به دســت 
آورد که این مسئله بویژه در شرایطی سخت 
همچون اجــرای حکم قصاص و غیره خود 

را نشان می دهد.
وی افزود:  شــخصی کــه در اوج غضب 
و انتقــام از اجرای حکــم قصاص فرزندش 
می گذرد یا از مال خود چشــم فرو می بندد 
تا نیازمندی را از تنگدســتی نجات دهد در 
حقیقت کرامت و بزرگواری خویش را نشان 
داده و از همه مهمتر خشنودی خداوند متعال 

را نیز به دست آورده است.

برخورداری ۴۷۷ روستای 
کردســتان از اینترنــت 

پرسرعت 

مدیرعامــل شــرکت مخابرات اســتان 
کردستان گفت: ظرفیت انتقال داده کردستان 
از یک الندا به 54 الندا رســیده که این امکان 
ارائه سرویس های مناسب و بهتری را برای هم 

استانی ها فراهم آورده است.
خبرنگار جام جم کردســتان: آزاد 
حکمــت اظهار کرد: تا پایان ســال 92 تنها 9 
روستای استان از اینترنت پرسرعت برخوردار 
بود که اکنون این مهم به 477 روســتا افزایش 
پیــدا کرده اســت. وی افــزود: منصوبه های 
ADSL در پایــان 92 تنها حــدود 52 هزار 
بوده که اکنون به بیــش از 160 هزار منصوبه 
رســیده و این گویای استقبال زیاد مردم است. 
مدیرعامل شرکت مخابرات استان کردستان با 
اشاره به افزایش کیفیت اینترنت استان تصریح 
کرد: ظرفیت انتقال داده کردستان حدود یک 
الندا بوده که اکنون به 54 الندا رسیده که این 
امکان ارائه ســرویس های مناسب و بهتری را 
برای هم اســتانی ها فراهم آورده است. وی با 
بیــان اینکه کافو نوری های خریداری شــده 
محصــول داخل بوده و کیفیــت باالیی دارند 
عنوان کرد: تعداد کافــو نوری های مخابرات 
کردســتان  از 84 عدد در پایان سال 92 به 210 
عدد رســیده که برای توسعه تلفن های ثابت 
و ADSL بســیار مهم است. حکمت ادامه 
داد: یکــی از بزرگترین کارهای صورت گرفته 
تامین پهنای باند برای اپراتورهای کشور بوده 
که در همین راســتا 38 دستگاه STM1 را 
نصب کرده ایم. وی درپایان یادآور شــد: حدود 
317 ســایت WLL که یکی از دغدغه های 
مســئوالن بود با همکاری شرکت همراه اول 
بر روی MCI برگردان شــد که قابلیت نصب 

اینترنت نسل 3 و 4 را نیز دارا هستند.

خبر

مدیــر عامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
کردســتان از مشترکین استان درخواست کرد مدیریت 
شبکه بهینه مصرف برق را در دستور کار خود قرار دهند 

تا خاموشی در استان اتقاق نیفتد.
خبرنگار جام جم کردســتان: هیــوا لهونیان گفت: 
وضعیت شــبکه برق در استان کردســتان کامال پایدار 
است و خوشبختانه تا کنون هیچگونه خاموشی ناشی از 

مدیریت اضطراری بار اعمال نشده است.
وی با اشاره به اینکه دو دلیل موجب خاموشی و قطعی 
برق در اســتان کردستان می شود اظهار کرد: خاموشی 
افزایش و مدیریت اضطراری بار هنوز در اســتان اعمال 

نشده است.مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
کردســتان بیان کرد: در صورت خاموشــی معموال 12 
یا 24 ســاعت قبل از شــروع قطعی برق، شرکت توزیع 

نیروی برق استان به مردم اعالم می کند.
لهونیــان عنوان کرد: با توجه به افزایش دما و به طبع 
آن افزایش مصرف برق، شــاهد رشــد بار در شبکه ها 
هســتیم بر همین اساس در این شرایط بیش از هر زمان 
دیگری به مدیریت مصرف برق از ســوی مشــترکین 

استان نیازمندیم . 
وی با اشــاره به ســاعت های اوج مصرف انرژی - 
ســاعت  12 لغایــت  16 و ســاعت  20   الــی   24 در 

استان - تاکید کرد: اگر مشترکین استان تنها 10 درصد 
از مصــرف برق خود را کاهش دهند، تابســتانی بدون 

خاموشی خواهیم داشت. 
لهونیان از مشترکین اســتان کردستان درخواست 
کرد مدیریت شــبکه بهینه مصرف برق را در دستور کار 

خود قرار دهند تا خاموشی در استان اتقاق نیفتد.
وی ادامــه داد: در ســاعت های اوج مصــرف برق 
استفاده از وســایل پرمصرف برقی از جمله اتو، ماشین 
لباسشویی، ظرفشویی، جاروبرقی و غیره را به ساعت ها 
ی دیگــری موکول کرده و تا حد امکان به منظور تامین 

نور در طول روز، از روشنایی طبیعی بهره بگیرند.

مشترکان مصرف بهینه برق را دستور کار قرار دهند

در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کردستان آغاز شد؛

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون باال

 همزمان با سراســر کشــور از روز 27 اردیبهشــت 
ماه)روز ملی فشار خون( اجرای طرح بسیج ملی کنترل 
فشــار خون باال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم 

پزشکی کردستان آغاز شد.
سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی کردستان ضمن 
اعالم این خبر و با اشاره به باال بودن میزان شیوع بیماری 
فشار خون باال در استان، گفت: فشار خون یک بیماری 
خاموش است و متاسفانه اکثر افراد از وضعیت فشار خون 
خود اطالع دقیقی نداشــته و نیز مهمترین تهدید کننده 
سالمت مردم استان کردستان فشار خون باالست.دکتر 
وحید یوســفی نژاد با تاکید بر اینکه طرح بســیج ملی 
کنترل فشار خون باال در استان همزمان با سراسر کشور 

از روز 27 اردیبهشت آغاز و تا 15 تیر طی دو مرحله اجرا 
می شود، افزود: مرحله نخست این طرح تمرکز بر اطالع 
رســانی و آموزش همگانی اســت و در مرحله دوم که از 
15 خــرداد آغاز می گردد به صــورت عملیاتی در قالب 
تیم های سیار، خانه های بهداشت، مراکز جامع خدمات 
سالمت، بیمارســتان های دولتی و خصوصی و اماکن 

پرتردد اجرا می شود.
 وی بــا بیــان اینکه در حال حاضر بیــش از نیمی از 
جمعیت اســتان کردستان در سنین باالی 30 سال قرار 
دارند، اضافه کرد: در این طرح، فشــار خون حداقل 50 
درصــد از گروه هــای مد نظر در طرح که شــامل افراد 
باالی 30 ســال، زنان باردار و بیماران کلیوی هستند، 

ارزیابی می گردد و هدف از اجرا، غربالگری و تشخیص 
زود هنگام، ارتقای آگاهی ها و سواد سالمت و نیز درمان 
موارد فشــار خونی باالســت که در صورت شناســایی 
زودهنــگام این بیماری از بروز عوارض و نیز مرگ و میر 

زودرس پیشگیری می شود. 
سرپرست دانشگاه همکاری و تعامل دیگر ارگان ها 
و دستگاههای اجرایی را در انجام این طرح از نقاط قوت 
آن برشــمرد و گفت: این بســیج همگانی با همکاری و 
مشــارکت درون و برون بخشــی تمام واحدهای تابعه 
دانشــگاه و نیز ســایر ارگان ها، دستگاهها و سمن های 
اســتان اجرا و جمعیت هدف در روســتاها و شهرهای 
تحت پوشــش مورد غربالگری قــرار می گیرند.دکتر 

یوســفی نژاد تصریح کرد: نتایج مطالعات انجام گرفته 
مؤید این واقعیت است که نزدیک به نیمی از افرادی که 
فشــار خون باال دارند از بیماری خود بی اطالع هستند و 
همچنین جمعیت باالیی از افرادی که از بیماری فشــار 
خون باالی خود اطالع دارند دارو مصرف نمی کنند که 
این  گروهها پس از مدتی با عوارضی مانند ســکته های 
قلبی و مغــزی و عارضه های قلبی و کلیوی، مواجه می 

شوند.
 وی در پایان خاطر نشــان ساخت: ان شااهلل نتایج و 
گزارشات اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون باال 
همزمــان با روز جهانی قلب در تاریخ هفتم مهر ســال 

جاری به صورت عمومی اطالع رسانی خواهد شد.
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مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: مبارزه با ملخ بومی در 6 
هزار هکتار از مراتع و مزارع استان انجام شد و برنامه ریزی برای مبارزه با این آفت در یک 

هزار هکتار دیگر در حال انجام است.
محمد غفوری در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه به علت تداوم بارندگی های فصل 
بهار در برخی از شهرستان ها آفت ملخ در مراتع و مزارع شیوع پیدا کرده است، اظهار داشت: 

تاکنون طرح مبارزه در پنج شهرستان سروآباد، مریوان، بانه، سنندج و کامیاران اجرا شده 
اســت. وی اضافه کرد: شایعه حمله ملخ ها به مزارع مریوان در فضای مجازی گسترش 
یافته که عالوه بر تکذیب این مساله اعالم می شود که این گونه آفت بومی و همه ساله در 
این مواقع در مزارع و باغات شــیوع پیدا می کند.وی افزود: در سال جاری مبارزه علیه این 
آفت در حدود هفت هزار هکتار از مراتع و اراضی کشاورزی کردستان برنامه ریزی شده و 

سازمان جهاد کشاورزی یک 14 میلیارد ریال برای اجرای این طرح اختصاص داده است. 
غفوری اضافه کرد: این میزان اعتبار برای خرید ســم، خرید و تجهیز سمپاش ها و خرید 
خدمات سم پاشی )هزینه های کارگری( تخصیص یافته است.غفوری با بیان اینکه سم 
مورد اســتفاده در این طرح دلتامترین است، یادآور شد: این سم ت به صورت رایگان بین 

بهره برداران در کانون های آلوده توزیع شده است.

سمپاشی ۶ هزار هکتار اراضی کردستان علیه ملخ بومی 

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

فرمانده کل سپاه گفت: اینجا سرزمین هنر مقاومت است، کردستان 
مظهر ایســتادگی و پایداری ملت ایران است، می توان در کنار دزفول 
قهرمان، کردســتان را نیز پایتخت ایســتادگی و ثبات قدم ملت ایران 

نام نهاد.
ســردار حسین سالمی در اجالسیه نهایی کنگره ملی 5400 شهید 
کردستان که در سالن 6 هزار نفری 22 گوالن سنندج برگزار شد اظهار 
کرد: روزی لبنان، زمانی فلســطین، امروز یمن و سال ها کردستان به 
عنوان نقطه مرکزی سیاســت های استعماری آمریکا برای شکستن 

وحدت اسالمی و تفرقه بین مسلمانان بوده است.
وی تصریح کرد: آنها می خواستند کردستان را پایگاه و سکوی پرتابی 
برای شکست وحدت ملی امت اسالم قرار دهند، اما شعور و آگاهی، ایمان 
و روح حماسه آفرینی مردمان کرد اجازه نداد این توطئه شوم شکل بگیرد.

سرلشکر سالمی اظهار کرد: آنها می خواستند سرزمین ما را میدان جنگ 
کنند و امنیت را از مردمان ما بگیرند، اما جوانان ایران و جوانان کردستان 

و پیشمرگان مسلمان ایستادند.
وی گفت:  در اینجا تکیه گاهی برای سیاســت های استعمار و غرب 
ساختند ولی کردستان به مقر دفن سیاست بیگانگان تبدیل شد و هرچه 

می خواستند انجام دادند و اینجا نقطه وحدت ملت ایران شد.
فرمانده کل سپاه ادامه داد: امروز می بینیم کردستان سرزمین ایمن، 
ســربلند و در حال پیشرفت می درخشد و سرزمینی که در آن جلوه های 
پیشــرفت نمایان است و نظام تصمیم گرفته اینجا را به نقطه امن، آباد 
و پیشــرفته ای تبدیل کند و این واقعیتی است که مردمان آن در آینده 

خواهند دید.
وی خاطرنشــان کرد: ما از تاریخ سختی عبور کرده ایم و با دشمنان 
درگیر بوده ایم و همه سناریوهای سخت و سهمگین استعمار برای فشار 
به ایران بازگشــت به تاریخ کشور و برای خدشه به تمامیت ارضی این 
وطن عزیز و تســلیم ملت ایران همه سیاست ها و سناریوها و راهبردها 
در طول این تاریخ 40 ساله از سوی دشمنان اعمال شده است.سرلشکر 
ســالمی با اشاره به اینکه ملت ایران قهرمانانه، آگاهانه و مومنانه برای 

حفظ استقالل، عزت و کرامت خود ایستادند، گفت: آمریکا راه حل عبور از 
مشکالت اقتصادی ایران را مذاکره می دانست در حالی که تجربه هایی 
از تاریخ داریم که نشان می دهد نمی توانیم به دولت آمریکا اعتماد کنیم.

سرلشکر سالمی خاطرنشان کرد: در آن دیدار و مالقاتی که نخست 
وزیر ژاپن با رهبر انقالب داشــت، احســاس افتخار و غرور انقالبی و 
اســالمی و ملی بزرگ ایران در اوج قرار گرفت و شــکوه و عظمت را 
در کالم رهبر دیدیم که قاطعانه، شجاعانه و با منطق برای همه جهان 
پیام بزرگ مقاومت ملت ایران را بیان کردند، بنابراین این راه ما و صراط 
مستقیم ماست.وی ادامه داد: شما مردمان کرد بخش مهمی از استقالل 
و تمامیت ارضی و حراســت از مرزهای مقدســمان هستید و بخشی از 

حقیقت زیبا و دلنشین ایران را شکل می دهید.
سرلشکر ســالمی عنوان کرد: چندی پیش در سحرگاهان نیروی 
ســپاه یک فروند هواپیمای جاسوســی بدون سرنشین آمریکا را که از 
مرزهای میهن گذشته بود شجاعانه سرنگون کرد و این روش، منش و 

قاعده ملت ایران در برخورد با دشمنان ماست.
وی گفت: ســرنگون کردن هواپیمای جاسوسی آمریکا حامل یک 
پیام آشکار و واضح، قاطع، سریع و صریح و دقیق بود و آن اینکه مدافعان 
مرزهای اســالمی ایران در مقابل تعرض هر بیگانه ای نســبت به این 
ســرزمین، عکس العمل و واکنش های تمام کننده خواهند داشــت و 
مرزها خط قرمز ماســت و هر دشــمنی که بر مرزهایمان تعرض کند، 
نابود می شود.وی تنها راه ایمن بودن دشمنان را احترام به تمامیت ارضی 
و منافع حیاتی ملت بزرگ ایران دانســت و بیان کرد: ما اعالم می کنیم 
با هیچ کشــوری جنگ نداریم اما برای جنگ آماده ایم. وی اظهار کرد: 
این حادثه نشــان روشــنی بود از این پیام دقیق که ایستاده ایم و امروز 

سرزمین، پیشمرگان عزیز و مردان ملت مسلمان ما بویژه فرزندان این 
مجاهد کرد این ســرزمین و رزمندگان نیروی زمینی از امنیت و آبرو و 
نوامیس مردمان کرد و از شرافت، کرامت، عزت و فرهنگ سرزمین شان 

دفاع می کنند.
فرمانده کل سپاه افزود: به دوستانمان در سرزمین های مجاور هشدار 
می دهیم که مراقب باشند سرزمین شان میدان توطئه نشود و به دشمنان 
هشــدار می دهیم که هر جا باشید شــما را می یابیم، پس مراقب باشید 
قدرت ایران قدرتی آزموده شده در جهان است و همه باید با محاسبات 

دقیق به این قدرت نگاه کنیم.
سرلشــکر ســالمی عنوان کرد: ما وارث صدها هزار شهیدیم و در 

پاسداشــت دستاوردها ایستاده ایم. وی اضافه کرد: اینجا سرزمین هنر 
مقاومت اســت، کردستان مظهر ایستادگی و پایداری ملت ایران است، 
می توان در کنار دزفول قهرمان، کردســتان را نیز پایتخت ایستادگی و 
ثبات قدم ملت ایران نام نهاد.وی اذعان داشت: کردستان نگین درخشانی 
بر حلقه انگشــتری کشور است، مردمان این سرزمین با فرهنگ غنی، 
صاحب ادبی عمیق و ژرف و دارای ایمانی مســتحکم هستند.فرمانده 
کل ســپاه اضافه کرد: مردمان کردستان ستایش برانگیزند، احساس 
برانگیزند و سرشار از  عاطفه هستند، اینجا رود زیبای مهربانی و وفاداری 
و فدارکاری است، 5400 شهید گلگون این سرزمین بزرگ نشانه ای از 

صدق وفاداری این مردم است.

* مردم کردســتان در راستای امنیت پایدار چیزی کم 
نگذاشته اند

فرمانده ســپاه کردستان گفت: مردم کردستان در راستای بیداری و 
ایجاد امنیت پایدار چیزی کم نگذاشته اند و سند بیداری آن 5400 شهید 

در استان کردستان است.
سردار محمدحسین رجبی با بیان اینکه مردم زمینه ساز امنیت پایدار 
در اســتان هستند، اظهار کرد: شــهیدان مهاجر، انصار و زنان نجیب و 
مردان دلیر کردستان نمونه های غیرت و مایه افتخار کشور هستند. وی 
افزود: غائله کردســتان اولین جنگی بود که ایادی نظام سلطه در اولین 
روزهای پس از پیروزی انقالب بر رخسار نوشکفته انقالب شکل دادند.

رجبی خاطرنشــان کرد: تاریخ این سرزمین فراموش نمی کند که تنها 
چند ســاعت از رهایی مردم ایران از یوغ رژیم شاهنشاهی نگذشته بود 
که فرمان حمله به انقالب اسالمی از اتاق های فکر ایادی استکبار صادر 
شد.وی اذعان داشت: انقالبی که ثمره خون هزاران شهید از همه اقوام 
و مذاهب کشور بود، هنوز بوی باروت شلیک تفنگ های مزدوران رژیم 
شاهنشاهی به سوی مردم انقالبی نگذشته بود که رگبارهای مزدوران 
بیگانه پرست سینه انقالبیون را در کردستان نشانه گرفت و زنان و مردان 
و کودکان این سرزمین را در محکمه آزمون قرار داد و خون ها را به ناحق 
بر زمین ریخت.فرمانده ســپاه بیت المقدس کردستان گفت: در همین 
راستا نهاد پیشمرگان مسلمان ُکرد در کنار انقالبیون مهاجر از اکثر نقاط 
کشور شکل گرفت و اندیشه زالل انقالب که نشات گرفته از روح امام  و 

ورق زرینی بر کتاب سرزمین فداکاری های خاموش بود افزود.
وی تصریــح کرد: فرمان امام مبنی بر اینکه »در کردســتان با کفر 

می جنگیم نه با ُکرد« تحول عظیمی در روحیه انصار و مهاجر ایجاد کرد 
و روحیه ایثار و شهادت برای مقابله با نفاق  به اوج رسید.

رجبی اذعان داشــت: در ادیبهشت سال 88 در میدان آزادی سنندج 
از جانب رهبر و مقتدایمان متناســب با مقتضیات زمان هوشمندانه در 
خصوص مردم نجیب و جوانمرد کردستان مطرح کرد، فرمانده کل قوا 
در این سفر کردستان را سرزمین فرهنگی و زبان کردی را سرمایه ملی 

و کردستان را وطن ملی تبیین کرد.
وی افزود:  از همه مهمتر کردستان افتخار داشت که قدمگاه فتوای 
جهان اسالم مبنی بر حرمت مقدسات اهل سنت توسط رهبر در این سفر 
تاریخی باشد که به وحدت ملی و سند جاوانگی و همبستگی و مرزداران 
کردســتان تبدیل و به عنوان منشور قومی و مذهبی پذیرفته شد.وی 
تصریح کرد:  دســتور دلجویی از آسیب دیدگان کردستان توسط رهبر 
معظم انقالب ضربه نهایی را به بداندیشــان منطقه وارد کرد و موجب 
همبستگی و گسترش  گرایشات قلبی مردم کردستان و از طرفی موجب 

انسجام هرچه بیشتر انقالبیون شد.
وی عنوان کرد: این راهبرد تاریخی آرامش خاصی به جامعه کردها 
در داخل و خارج بخشید تا جایی که دسیسه های شیطان خللی در اراده 
مــردم وارد نکرد و به یمن الهامات معنوی و روحیه اعتقاد پذیری مردم 
کردســتان امروز این منطقه به یکی از امن ترین مناطق کشور و الگوی 

کشورهای همسایه تبدیل شده است.
وی اذعــان کرد: با اقتدار اعالم می کنیم ثمره وحدت و همگرایی و 
ایثار شهدا در مناطق کردستان از امنیت پایدار برخوردار بوده و کردستان 
از امن ترین مناطق کشــور است و روحیه همگرایی باعث شده سپاه به 
عنوان حافظ میراث و ارزش های انقالب همراستای محرومیت زدایی در 

بتواند بخشی از جوانمردی  کردستانی ها کردستان اعمال کند تا شاید 
را جبران نماید.

وی گفت: همانگونه که استحضار دارید مردم کردستان در راستای 
بیداری و ایجاد امنیت پایدار چیزی کم نگذاشته اند و سند بیداری 5400 
شــهید استان کردستان و 10 هزار شــهید ُکرد اهل سنت استان های 

آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه است.
وی افزود: درود و ســالم خالصانه تقدیم به روح شهیدان کردستان 
اعم از سپاه و بسیج، ارتش و نیروهای جهادگر و همه فرماندهان شهدا 
از جمله شهیدان بروجردی، احمد کاظمی، قهاری، شوشتری و شهیدان 
پیشمرگ مسلمان شهید شهسواری، توفیقی، بارنامه، ورمقانی و صدها 

شــهید دیگر داشته باشیم که مانند ســتارگان درخشان بر تارک این 
سرزمین درخشیدند.

* کنگره ملی 5۴00 شــهید کردســتان ادای دین به 
شهداست

امام جمعه مریوان با اشاره به اینکه شهدا دارای مقام و جایگاه واالیی 
هســتند گفت: اگر می خواهیم دین خود را به شــهدا ادا کنیم برگزاری 
اجالســیه ها و کنگره های شهدا حداقل کاری است که می توانیم برای 

پاسداشت مقام شهدا انجام دهیم.
ماموســتا مصطفی شیرزادی اظهار داشــت: برگزاری کنگره ملی 
5400 شهید استان، کار شایسته ای برای یادآوری رشادت و دلیرمردی 
شهدای کردستان است و مطمئنا اگر این یادواره ها و اجالسیه ها نباشد 

شهدا فراموش می شوند.
وی با اشاره به ضروری بودن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه 
افزود: طی چند سال اخیر این دومین کنگره عظیمی است که در راستای 
گرامیداشــت نام و یاد شهدای استان در کردستان برگزار می شود.امام 
جمعــه مریوان ادامه داد: قطعا رشــادت و هنر جان فدایی برای خاک و 
ناموس کار هر کســی نیست، اما شهدای ما آنقدر سخاوتمند بودند که 
اصلی ترین سرمایه خود را که جانشان بود تقدیم نظام کردند.وی با اشاره 
به اینکه شهدا دارای مقام و جایگاه واالیی هستند، گفت: اگر می خواهیم 
دین خود را به شــهدا ادا کنیم برگزاری اجالسیه ها و کنگره های شهدا 
حداقل کاری است که می توانیم برای پاسداشت مقام شهدا انجام دهیم.

ماموســتا شیرزادی با بیان اینکه  شهدا  با نثار جان خود  عزت و کرامت را 
برای ایران به  ارمغان آوردند ، گفت: دشمنان بدانند  امروز هم جو انان این 

مرز و بوم برای دفاع از کشور سینه سپر  کرده اند.
وی تصریح کرد: امیدوارم کنگره 5400 شــهید اســتان کردستان 
بتواند گوشــه ای از اهداف مقدس شــهدا و  جلوه های ایثار و مقاومت 
فرزندان این مرز و بوم که جان خود را در راه اعتالی حق، حقیقت، عزت 

و آزادگی نثار کردند، نشان دهد.

سردار سالمی در اجالسیه پایانی کنگره 5۴00 شهید:

کردستان، مظهر ایستادگی و پایداری ملت ایران است

رویکرد ســتاد مبارزه با مواد مخدر؛ 
آگاه سازی جامعه نسبت به اعتیاد 

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان عنوان 
کــرد: رویکرد و هدف اصلی ســتاد مبارزه با مواد مخدر آگاه ســازی و 

حســاس کردن جامعه نسبت به مقوله اعتیاد است.
خبرنگار جام جم کردستان: دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر اســتان کردســتان در بازدید از دفتر سرپرستی روزنامه جام 
جم کردســتان، با تاکید بر ضرورت ایجاد تحول و تغییر در ساختارهای 
فرهنگی، اقتصادی و لزوم بازبینی سیاســت های ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر گفت: متاســفانه در حوزه فرهنگ ســازی و پیشگیری فقط 20 
درصد توان ما صرف مبارزه با مواد مخدر می شــود و این در حالی است 

که باید 70 درصد توان، صرف فرهنگ پیشــگیری شود.
رحمان حریری اظهار کرد: رویکرد و هدف اصلی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر آگاه ســازی و حساس کردن جامعه نسبت به مقوله اعتیاد است.

وی افزود: آمارهای ارائه شــده طی سنوات گذشته نشان می دهد که 
کردســتان در زمینه اعتیاد و سیاست های آن نیازمند بازنگری است.

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان کردســتان، 
ســهمیه در نظر گرفته شــده در زمینه معتادان متجاهر را برای استان 
150 نفر اعالم و عنوان کرد: در مقایســه این آمار با استان های همسایه 

می توان کردســتان را استانی پاک در زمینه مواد مخدر اعالم کرد.
وی ادامه داد: با تالش ها و اقدامات صورت گرفته توانســتیم سهمیه 
اســتان را به 180 نفر افزایش دهیم، چرا که سیاست ستاد مبارزه با مواد 

مخدر عاری شــدن خیابان های کردستان از معتاد متجاهر است.

حریری، ضمن انتقاد از نحوه جمع آوری معتادان متجاهر در اســتان 
بیان کرد: متاســفانه نتوانســتیم این تعداد معتاد متجاهر را در اســتان 
جمع آوری کنیم و دلیل آن هم پای کار آمدن سیســتم قضایی و نیروی 
انتظامی و عدم هماهنگی و همکاری ســایر دستگاه های مربوطه است.

وی افزود: طبق قانون ســتاد مبارزه با مــواد مخدر باالترین مرجع 
نظارتــی بر مواد مخدر اســت، اما متاســفانه سیســتم قضایی در این 
راســتا خود را مســتقل می داند و برای جمع آوری معتادان متجاهر با ما 

هماهنگ نبوده و این یک خالء ملی محســوب می شود.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان کردستان بیان 
کرد: امســال برای اولین بار مقرر شد که معتادان متجاهر را به مدت 6 
ماه نگهداری کنیم و در صورت عدم بهبودی این مدت را به یک ســال 
افزایش دهیم، که متاســفانه تا کنون 100 نفر شاکی خانواده داشته ایم.

رحمان حریری تعداد معتادان متجاهر اعالم شــده به ستاد مبارزه با 
مواد مخدر را 300 نفر اعالم و عنوان کرد: متاســفانه اعتبار ستاد مبارزه 
با مواد مخدر اســتان به دلیل عدم هماهنگی دســتگاه های ذی ربط و 
اعالم آمارهای متناقض از تعداد معتادان، بســیار اندک است و کمپ ها 

در حال ورشکستگی هستند.
وی تعداد معتادان »همبود جســمی« شناســایی شده در استان را 4 
نفــر اعالم کرد و گفت: این افراد به طور کلی در بهزیســتی بالتکلیف 
هستند و دســتگاه خاصی آن ها را پذیرش نمی کند، بر همین اساس از 
ســوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اســتان درخواست تامین اعتبار برای 

ایجاد یک اتاق ایزوله به مرکز داده شد و بعد از 3 ماه توانستیم به نتیجه 
برســیم و این اتاق در کمپ جاده ساحلی سنندج احداث شد.

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان، بیان 
کرد: در حوزه درمان تخلفات زیادی در حال اتفاق افتادن اســت و نشت 
متادون موضوعی غیر قابل انکار در این حوزه اســت که نیازمند نظارت 

بیشتر می باشد.
حریری اعتراض زیاد جامعه نســبت به خرده فروشــان مواد مخدر 
را از آســیب های حوزه مقابله دانست و گفت: متاســفانه در این زمینه 
نیز حجم آســیب ها از امکانات لجســتیک و نظامی پلیس مواد مخدر 

ما بیشتر است.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت ایجاد تحول و تغییر در ســاختارهای 
فرهنگی، اقتصادی و لزوم بازبینی سیاســت های ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر عنوان کرد: متاســفانه در حوزه فرهنگی و پیشــگیری فقط 20 
درصد توان ما صرف مبارزه با مواد مخدر می شــود و این در حالی است 
که بر مبنای داشته های علمی، باید 10 درصد انرژی صرف درمان، 20 

درصد صرف مقابله و 70 درصد هم صرف فرهنگ پیشــگیری شود.

استاندار:

حذف بازارچه های مرزی به یکباره 
امکان پذیر نیست

استاندار کردستان حذف یکباره بازارچه های مرزی 
را به ســبب وابستگی معیشــت مردم به آن امکان پذیر 

ندانست.
خبرنگار جام جم کردستان: بهمن مرادنیا در 
سومین جلســه کمیسیون قاچاق کاال و ارز استان که با 
حضور  مویدی، رئیس کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز کشــور برگزار شد، گفت: ما در مرزهای استان و در 
حال حاضر شــغلی برای مردم سراغ نداریم و مراودات 

مرزی نیز از سالیان بسیار دور وجود داشته است.
وی افــزود: اراده برای قطع کــردن این مبادالت به 
یکبــاره امکان ندارد و باید برای این امر یک راه صحیح 

انتخاب کنیم.
مرادنیا تصریح کرد: هنگامی که بازارچه های مرزی 
اســتان فعال بودند کمترین مشــکل را در آن مناطق 

داشتیم و قاچاق نیز تا حد زیادی کاهش یافته بود.
اســتاندار کردستان مجموعه واردات از بازارچه های 
مرزی اســتان را در قیاس با کشــور ناچیز عنوان کرد و 

گفت: دستاوردی که بازارچه  های مرزی در حفظ امنیت 
و اشــتغال دارد در قیاس با هزینه های آن به حساب نمی 
آید.مرادنیا در ادامه سخنان خود از عملکرد سختگیرانه 
گمرک در مرز باشماق انتقاد کرد و خواستار جاری شدن 
رویه یکســان و مشابه دیگر گمرکات کشور شد و افزود: 
کنترل واردات و صادرات کاال در قانون به گمرک واگذار 
شده و الزم اســت رویه های معمول و مطابق کشور در 

مرز باشماق نیز به کار گرفته شود.
وی افزود: گاهی ناهماهنگی بین دســتگاه ها باعث 

می شــود  در مبادالت دچار مشکل شــویم و نتوانیم از 
فرصت مرز به خوبی استفاده کنیم.

مرادنیا همچنین خواســتار پیگیری و اجرایی شدن 
حمل یکســره کاال شد و گفت: حمل یکسره کاال عامل 
تسریع در صادرات و افزایش درآمد تولیدکنندگان خواهد 
شــد.وی در ادامه خواستار تسهیل صادرات از استان شد 
و افزود: وقتی در اســتان تولید مازاد داریم الزم است با 
تعرفه گذاری  مناســب بستر مناسب برای صادرات آن 

کاالها فراهم شود.

تخفیف هزینه برق مصرفی

 با صرفه جویی مشترکان 

مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
کردستان گفت: چنانچه مشترکین خانگی کمتر 
از 300 کیلووات ساعت در ماه برق مصرف کنند و 
میزان برق مصرفی خود را در مقایســه با تابستان 
سال گذشــته کاهش دهند، مشمول بهره مندی 
از تخفیف در هزینه برق مصرفی تابســتان سال 

جاری خواهند شد. 
هیوا لهونیان اظهارکرد:  با توجه به پیش بینی 
سازمان هواشناســی در خصوص افزایش دما و 
پایداری هوای گــرم طی روزهای اخیر، مصرف 
برق افزایش چشــمگیری داشــته اســت، اما 
خوشبختانه با همراهی موثر مشترکین استان در 
صرفــه جویی و مدیریت مصــرف برق، تا کنون 
خاموشی ناشی از اوج تقاضا را شاهد نبوده ایم.       
وی تصریح کرد: بــا توجه به افزایش دما و به 
طبع آن افزایش مصرف برق شــاهد رشــد بار در 
شبکه ها هستیم  و بر همین اساس در این شرایط 
بیش از هر زمان دیگری به مدیریت مصرف برق 

از سوی مشترکین استان نیازمندیم.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
کردســتان، با اشاره به ســاعت های اوج مصرف 
انرژی ) ساعت 12 لغایت 16 و ساعت 20 الی 24 
( در اســتان تاکید کرد: اگر مشترکین استان تنها 
10 درصــد از مصرف برق خــود را کاهش دهند، 
تابستانی بدون خاموشی خواهیم داشت.                                                  
لهونیان با اشــاره به اینکه شــبکه برق استان 
در شــرایط پایداراست، گفت: امید داریم با تالش 
مجموعه همکاران صنعت توزیع برق  و همراهی 
و همکاری مشترکان و صرفه جویی 10 درصدی 

در مصرف برق، ایام پیک بار تابســتان امسال را با 
موفقیت پشت سر بگذاریم.

وی در ادامه در خصوص راهکارهای مدیریت 
مصــرف برق بیان کرد: مشــترکان می توانند در 
ساعت های اوج مصرف برق، کولرهای آبی خود 
را بر روی دور کند قرار دهند و در صورت اســتفاده 
از کولرهای گازی، ترموســتات آن بین 25 تا 26 

درجه سانتیگراد تنظیم شود.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
کردستان خاطرنشــان کرد: درساعت های اوج 
مصرف برق اســتفاده از وسایل پرمصرف برقی 
از جمله اتو، ماشــین لباسشــویی، ظرفشــویی، 
جاروبرقــی و غیره را به ســاعت هــای دیگری 
موکول کرده و تا حد امکان به منظورتامین نور در 
طول روز، از روشنایی طبیعی بهره گیرند تا ضمن 
مدیریــت هزینه های ناشــی از مصرف برق، در 
تامین برق پایدار برای شهروندان استان، شرکت 

توزیع برق را همراهی کنند.
 لهونیان در پایان یادآور شد: چنانچه مشترکین 
خانگی کمتر از 300 کیلووات در ماه مصرف کنند 
و میزان برق مصرفی خود را در مقایسه با تابستان 
سال گذشته نیز کاهش داده، مشمول بهره مندی 
از تخفیف در هزینه برق مصرفی تابســتان سال 
جاری خواهند شــد، اما در صــورت عدم رعایت 
الگوی مصرف برق با افزایش 16 درصدی بهای 
برق مصرفی در مقایسه با دیگر مشترکین مواجه 
خواهنــد بود و این 16 درصــد مازاد بر افزایش 7 
درصدی اســت که از 22 اردیبهشــت برای تمام 

مشترکین اعمال گردیده است.
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دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
حافظاز دوستان جانی مشکل توان بریدن

خبر

مشــاورعالی وزیــر در امــور بهداری دانشــگاه 
کردســتان گفت: تامین بیــش از 75 درصد نیاز های 
پزشــکی وآموزشی کردستان در داخل استان نشان از 
خودباوری و تحقق شعاراســتقالل و آزادی در کشور 

است.
ســردار فتحیان در مراسم اجالسیه پیش کنگره 5 
هزار و 400 شهید اســتان، در دانشگاه علوم پزشکی 
کردســتان  گفت: به برکت خون شــهدا و ایستادگی 
مردم هــم اکنون جمهوری اســالمی ایران جزو 10 
کشــور برتر در زمینه خدمات بهداشتی و دانشگاهی 
است.فتحیان افزود: تامین بیش از 75 درصد نیاز های 
پزشــکی وآموزشی کردستان در داخل استان نشان از 
خودباوری و تحقق شعاراســتقالل و آزادی در کشور 

است.
وی افــزود: هم اکنون از جمعیــت یک میلیون و 
500 هــزار نفری کردســتان بیــش از 500 هزار نفر 
عضو بســیج هستند و این به معنی حضور یک نیروی 

داوطلــب در عرصه های مختلــف اقتصادی ونظامی 
جامعه داست.رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

هم در این مراســم گفت: جامعه پزشــکی با پیروی 
از شــهدا به دنبال آن اســت که تمام اقشار جامعه از 

خدمات پزشــکی بخوبی بهره مند شوند. دکتر وحید 
یوسفی نژاد افزود: هم اکنون بیش از 4 هزار و 500 نفر 
از کارکنان علوم پزشکی اســتان عضو بسیج هستند 
و جامعه پزشــکی کردستان تا کنون 21 شهید تقدیم 

انقالب ونظام کرده است.
کاوه، رئیس بســیج جامعه پزشــکی استان هم از 
اعزام اکیپ هایی در قالب بیمارستان صحرایی به 40 
روســتای قروه و بیجار خبر داد و افزود: این گروه های 
پزشــکی خدمات مورد نیاز مردم را به صورت رایگان 
ارائه می دهند.در ابتدای این مراســم از تندیس دکتر 

عرب زاده جانباز شهید پرده برداری شد.
دکتر عربزاده متولد ســال 1341 در بیجار اســت 
کــه پس ازحضور در جبهه بر اثــر برخورد گلوله قطع 
نخاع شــد و در ســال 1373 بر اثر عوارض ناشــی از 
جانبازی به درجه رفیع شــهادت نایل آمد.همچنین در 
این مراســم از خانواده جامعه پزشکی وسپید جامگان 

عرصه سالمت تجلیل شد.

توزیع روزانه بیش از تامین بیش از ۷۵ درصد نیاز های پزشکی وآموزشی در استان
لیتر فرآورده  میلیون   ۴

نفتی در کردستان
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه کردستان به تامین و توزیع روزانه 
بیش از چهار میلیون لیتــر فرآورده نفتی در 
استان اشاره و عنوان کرد: این میزان فرآورده 
توســط 226 دســتگاه نفتکــش در منطقه 

کردستان تامین و توزیع می شود.
فریدون یاســمی از آمادگی جایگاه های 
عرضه فرآورده های نفتی اســتان برای ارائه 
خدمات مطلــوب به مســافران همزمان با 
شروع سفرهای تابســتانی خبر داد و گفت: 
به منظور ارائه خدمات مطلوب و مناســب به 
همشهریان و مسافرینی که در ایام تعطیالت 
تابستانی به کردستان سفر می کنند، عملیات 
نظارت بر عرضه مطلوب فرآورده های نفتی 
در جایگاه هــای عرضه فرآورده های نفتی و 
CNG   منطقه کردستان همزمان با حضور 
اعضای گــروه معین در نواحی 9گانه منطقه 
انجام شد. وي با اشاره به فعال بودن 67 باب 
جایــگاه عرضه فرآورده های نفتی و 52 باب 
جایگاه CNG در اســتان، افزود: با تشکیل 
گشــت های منظم با حضور کارشناســان 
 ، HSE ،واحدهــای خدمات مهندســی
سامانه هوشــمند سوخت و روابط عمومی از 
تمامی جایگاه های استان بازدید و نسبت به 

بررسی وضعیت آنها اقدام شد. 
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه کردســتان همچنین به تامین 
و توزیــع روزانه بیش از چهــار میلیون لیتر 
فرآورده در اســتان اشــاره و اعالم کرد: این 
میزان فرآورده توســط 226 دستگاه نفتکش 
در منطقه کردستان تامین و توزیع می شود. 

وی خاطرنشان کرد: اســتان کردستان 
بــا دارا بودن 227 کیلومتر مرز مشــترک با 
کشــور عراق و داشــتن بازارچه های مرزی 
و همچنین طبیعــت بکر و زیبا و جاذبه های 
گردشــگری یکــی از مقاصد گردشــگری 

منطقه غرب کشور است. 

دومین دوره جشنواره توت 
برگزار  کردســتان  فرنگی 

می شود

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری شهرستان سنندج از برگزاری دومین 
دوره جشــنواره توت فرنگی اســتان کردستان در 

روستای هدف گردشگری شیان خبر داد. 
کورش قادری در گفت وگو با خبرنگار ایســنا، 
منطقه کردستان اظهار کرد: دومین جشنواره توت 
فرنگی اســتان کردستان صبح روز ششم تیر 98 در 
روستای هدف گردشگری شیان برگزار می شود. 

وی افزود: این جشــنواره با حضور گردشگران 
سراســر کشور، مسئوالن اســتانی و مردم منطقه 
برگزار می شــود. رئیــس اداره میــراث فرهنگی 
شهرستان سنندج به دالیل انتخاب روستای شیان 
به عنوان میزبان این جشــنواره اشاره و عنوان کرد: 
روســتای گردشگری شــیان، قطب توت فرنگی 
استان کردستان و حتی کشور بوده و مرغوب ترین 
و منحصربفردترین نوع توت فرنگی استان در این 

روستا تولید می شود.
 وی به بخش های این جشــنواره نیز اشــاره و 
تصریح کرد: این جشنواره در بخش های سخنرانی، 
موسیقی و تقدیر از توت فرنگی کاران نمونه بخش 
ســیروان برگزار می شــود و در کنار آن روستاهای 
گردشــگری و اقامتگاه هــای بــوم گردی بخش 
ســیروان نیز برای گردشــگران معرفی می شود. 
قادری با بیان اینکه حضور عموم مردم در جشنواره 
بالمانع اســت، ذکر کــرد: در بخــش جنبی این 
جشنواره نیز نمایشــگاه دستاوردهای زنان بخش 
ســیروان و معرفی انواع توت فرنگی اســتان برپا 

خواهد شد. 

خبر

کردستان؛ میزبان رویداد بین المللی 

گردشگری روستایی 2020 

مدیرکل میراث فرهنگی کردســتان از برگزاری 
رویداد بین المللی گردشــگری روســتایی در سال 

2020 به میزبانی کردستان خبر داد.
خبرنگار جام جم کردستان: سید محسن 
علوی در نشســت توسعه گردشگری غرب کشور با 
اشاره به ظرفیت های فرهنگی و تاریخی کردستان 
در حوزه گردشگری گفت: گردشگری محور توسعه 
استان کردستان است و مدیریت ارشد استان تالش 

کرده از پتانســیل ها و ظرفیت هــای این حوزه در 
راســتای رونق اقتصادی و اشــتغال پایــدار بهره 
بگیرد.وی اظهار کرد: در همین راســتا در 2 ســال 
اخیر رایزنی ها و پیگیری های گسترده ای به منظور 
کســب میزبانی رویداد بین المللی اکوتوریســم و 
گردشگری روستایی در سال 2020 میالدی انجام 
شــد و خوشــبختانه 22 خرداد ســال جاری تفاهم 
نامه برگزاری مشــترک این رویداد در کردســتان 

و کرمانشــاه به امضای استاندار کردستان رسید. 
وی گفــت: کســب ایــن میزبانــی در واقــع 
فرصت ســازی برای توســعه اســتان بر اســاس 
ظرفیت های موجود اســت و مصداق بارز سیاست 

اقتصــاد مقاومتــی و رونق تولید مــورد نظر رهبر 
معظم انقالب می باشد.

علوی اضافه کرد: کردستان در حوزه گردشگری 
روســتایی و طبیعت گردی دارای ظرفیت بســیار 
گسترده ای است و روستاهای استان در طول چهار 
فصل ســال از قابلیت گردشگر پذیری برخوردارند 

که یک توانایی بی نظیر محسوب می شود.
علوی تصریح کرد: کردســتان 2020 می تواند 
به موتور محرکه توســعه استان تبدیل شود و رونق 
گســترده ای را در منطقه ایجاد کند و روســتاهای 
کردستان را تبدیل به یک مقصد دائمی گردشگری 

کند.

کمبود اعتبارات؛ مشکل اصلی 
در اجرای پروژه های آبفار 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب روســتایی کردســتان با ارائه گزارشی از 
وضعیت پروژه های آبرسانی روستاهای شهرستان 
ســرو آباد عنوان کرد: عمده مشکالت موجود بر سر 
راه اتمام بموقع پروژه های عمرانی آبفار کردستان 

کمبود اعتبارات است.
خبرنگار جام جم کردستان: درنشست هم 
اندیشی مدیرعامل شرکت آبفارکردستان با نماینده 
مردم شهرستان های سرو آباد و مریوان،مشکالت 
پیــش روی پــروژه های آبرســانی روســتاهای 

شهرستان سرو آباد بررسی شد.
نشست هم اندیشــی صدیق محمدزاده رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب 
روستایی اســتان کردستان ومنصورمرادی نماینده 
مردم شهرستانهای ســرو آباد و مریوان در مجلس 
شورای اســالمی و با حضور فاتح خالق مدیر امور 
آبفار شهرستان ســرو آباد در محل آبفار شهرستان 

سرو آباد برگزار شد.
در این نشســت محمدزاده گزارشی از وضعیت 
پروژه های آبرسانی روستا های شهرستان سرو آباد 
ارائه و عمده مشکالت موجود بر سر راه اتمام بموقع 

پروژه ها را کمبود اعتبارات عنوان کرد.
وی تصریح کرد:برای پروژه آبرســانی روستای 
دره کی پیمانکار از طریق مناقصه مشــخص شده و 
تا چند روز آینده شروع به کار خواهد نمود. روستای 
دزلــی نیز جزو مجتمع ریخــالن –دزلی بوده و در 
حال حاضر پیمانکار پــروژه فعال و در حال احداث 

ایستگاه پمپاژ ومخزن میان راهی است.
محمــد زاده همچنین گفت: برای روســتاهای 
حســین آبــاد، دل و گوازنیز برای انجــام احجام 
باقیمانــده بزودی پیمانکار تعیین و شــروع به کار 
خواهــد نمود. درخصوص روســتا هــای یوژنان ، 
نســنار، ماضی بن و دگاگا واسپریز نیز به علت نبود 
اعتبار فعال متوقف شــده است که در صورت تامین 

اعتبار بالفاصله مراحل اجرا آغاز خواهد شد.
منصور مرادی پس از تقدیر و تشــکر از مجموعه 
آبفار کردســتان و مدیریت و کارکنــان امور آبفار 
شهرســتان سرو آباد در خصوص پیگیری اعتبارات 
اظهار کرد: با توجه به اینکه از ســالهای گذشــته و 
با تالش های بســیار 30 میلیــارد ریال اعتبار برای 
انجــام پروژه های آبرســانی روســتاهای مریوان 
و ســرو آباد به مجلس در خواســت داده شــده بود 

باالخره این اعتبار با تــالش نمایندگان و پیگیری 
های صورت گرفته به تصویب رســیده و امیدواریم 

بزودی تخصیص یابد.
مرادی همچنیــن افزود: بــا مذاکرات صورت 
گرفته با شــرکت مهندسی وعده هایی در خصوص 
تامین بخش دیگری از اعتبارات مورد نیاز گرفته ایم 
که در صورت اجرایی شدن به اطالع خواهد رسید.

وی همچنین در خصوص روســتا های یوژنان و 
نســار و ماضی بن و دگاگا قول مساعد داد که جهت 

اخذ اعتبار اقدامات الزم را انجام دهد . 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان  خبر داد؛

جذب 488 میلیارد تومان تسهیالت در بخش کشاورزی کردستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از جذب 488 میلیارد تومان 
تســهیالت بانکی در بخش کشاورزی استان در سال مالی 97 خبر داد.

خبرنگار جام جم کردستان: خالد جعفری اظهار کرد: کشاورزی 
محور توسعه کردستان بوده و به طور میانگین بیش از 30درصد جمعیت 

این استان از این محل معیشت می کنند.
وی افزود: در سال مالی 97 در مجموع 488 میلیارد تومان تسهیالت 
در بخش کشاورزی جذب شــده و خوشبختانه روند رو به رشدی داشته 

است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان کردســتان در ادامه سخنان 
خود از توســعه ســرمایه گذاری و تقویت بازار فروش محصوالت بسته 
بندی شــده و فراوری شــده به عنوان دغدغه های این سازمان یاد کرد 
و از اصحاب رســانه استان خواســت که در این راستا جهاد کشاورزی را 

یاری کنند.
جعفری همچنین از تامین 62 میلیارد تومان ســرمایه در گردش ویژه 
بخش کشــاورزی اســتان و جذب اعتباری 64 میلیارد تومانی از محل 

صندوق حمایت از بخش کشاورزی خبر داد.

وی همچنیــن از دریافت خــط اعتباری 120میلیــارد تومانی برای 
مکانیزاســیون بخش کشاورزی خبر داد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان کردستان در بخشی دیگر از ســخنان خود از تدوین طرح تولید 
اشــتغال بخش کشاورزی اســتان خبر داد و گفت: در قالب این طرح تا 
ســال 1400 برای نقاط مختلف اســتان با توجه به ظرفیت های موجود 

برنامه های توسعه ای تعریف شده است.
جعفری همچنین از تدوین ســه طرح پیشــران با محوریت توســعه 
50هزار هکتاری باغات در اراضی شــیب دار, تولید 13هزار تن گوشت 
قرمز و تبدیل 100هزار هکتاری اراضی دیم اســتان به اراضی آبی طی 

10 سال پیش رو خبر داد.
وی همچنین از خســارت 108 میلیارد تومانی بارندگی های سال آبی 
و خســارت 195 میلیارد تومانی سرمازدگی خبر داد و گفت: پرونده های 
پرداخت خســارات برای زیان دیدگان با روند ساالنه در مسیر معرفی به 

بانک های عامل هستند.

اداره اوقاف و امور خیریه استان کردستان


