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کردستان

آمادگی هالل احمر کردستان برای حضور 
فعال در شرایط بحرانی

پیشرفت های حوزه بهداشت و 
درمان کردستان غیر قابل انکار است

بومی گزینی، عامل کمبود 
دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

بیش از 350 سایت WLL بر 
روی سیستم موبایل برگردان شد

جلوگیری از تعرض به موقوفات؛ 
اولویت اصلی اوقاف

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان در بازدید از اراضی موقوفه شهر سنندج گفت: با متعرضین و موقوفه 
خواران برخورد قانونی خواهد شد.

غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم کردستان: حجت االسالم مصطفی نوروزی در بازدید از اراضی موقوفه شهر 
سنندج گفت: جلوگیری از تعرض به موقوفات اولویت اصلی اوقاف و امور خیریه...

 دهه فجر، فرصتی 
 برای تجدید میثاق 

با آرمان های انقالب 
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 چهارشنبه 3 بهمن 1397   شماره 5307

 برای چهارمین سال متوالی؛
 سد زیویه سرریز کرد

بر اثر بارندگی های موثر اخیر ســد زیویه در 
شهرستان کامیاران سرریز کرد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه 
ای کردســتان، مدیرعامل این شــرکت گفت: 
بر اثر بارندگی های موثر و مناســب ســال آبی 
جاری، ســد زیویه در شهرستان کامیاران برای 

چهارمین سال متوالی سرریز شد.
کامــران خرم ضمن اشــاره بــه حجم مخزن 
ســد زیویه که 16 میلیون مترمکعب می باشد 
گفت: این سد 52 متر از پی ارتفاع دارد و در 26 
کیلومتری شــمال غربی کامیاران و در فاصله 
یک کیلومتری جنوب غربی روستای زیویه بر 

روی رودخانه شاهینی واقع شده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کردستان، 
هــدف از اجرا و ســاخت این ســد را مهار آب 
رودخانه، تامین آب کشــاورزی پایاب ســد به 
میزان 1200 هکتار که در صورت تامین اعتبار 
امکان افزایش این ســطح تا 1800 هکتار نیز 
می باشــد، افزایش اشــتغال، بهبــود وضعیت 
دامداری و زیســت محیطی در منطقه ، کنترل 
ســیالب های رودخانه شــاهینی و تامین آب 

شرب روستاهای مجاور بیان نمود.
کامران خرم گفت: مطالعات این ســد از سال 
1375 شروع و اجرای آن در سال 84 آغاز و در 
سال 92 آبگیری آن انجام شــد و سال 95 به 
بهره برداری رسید.شــایان ذکر اســت بعد از 
آبگیری در ســال 92 ؛ این سد در سال های 94 

– 95- 96 و سال جاری سرریز نموده است.

مدیر مخابرات منطقه کردستان:

 WLL بیش از ۳۵۰ سایت
بر روی سیســتم موبایل 

برگردان شد

مدیر مخابرات منطقه کردســتان با اشاره به 
اینکه توسعه و بهبود کیفیت خدمات مخابراتی 
به مشتریان ســرلوحه اهداف مخابرات منطقه 
قرار گرفته اســت افزود: برگردان 357 سایت 
WLL اســتان ، مطابق استانداردهای موجود 

بر روی سیستم موبایل انجام شده است.
به گزارش روابــط عمومی مخابــرات منطقه 
کردســتان ، آزاد حکمت با بیان اینکه عملیات 
ایــن برگــردان در کمتــر از 15 روز توســط 

همکاران منطقه به پایان رسیده است .
وی اظهارداشت: بهبود و ارتقاءکیفیت سرویس

voice  مشــتریان، بهره مندی مشتریان از 
اینترنــت GPRS و... از جمله مزایای قابل 

توجه برگردان سایت هایWLL می باشد 
وی تصریح کرد : در حال حاضر 25 هزار سیم 
کارت قدیمی مشتریان با سیم کارتهای جدید 
تعویض شــده اســت که مخابرات منطقه نیز 
آمادگی خود را نســبت به صدور سیم کارتهای 
دیگر در صــورت تقاضای مشــترکان اعالم 

می دارد.
مدیر مخابرات منطقه کردستان افزود : تعویض 
این سیم کارتها به منظور بهره گیری مشتریان، 
از خدمات جدید اســت که به نوعــی یکی از 
 WLL اقدامات تکمیلی برگردان سایت های

تلقی می شود .
وی یادآور شد: مکالمه این مشتریان بر اساس 

تعرفه های تلفن ثابت محاسبه خواهد شد.
حکمت سیســتم WLL را تشــریح نمود و 
گفت: WLL سیســتم تلفن خانگی است که 
در بعضی از روســتاها و مناطق روســتایی اگر 
دسترسی از طریق کابل کشی مقدور نباشد به 
صورت ســیم کارت در اختیار مشترکین ساکن 

در روستاها قرار داده می شود.
گفتنی اســت، در حال حاضر 791 روســتای 
اســتان دارای ارتباط خانگی ،تحت پوشــش 

WLL هستند.

 ۳8میلیــارد تومــان اعتبار 
 بــرای امهــال تســهیالت 

خسارت دیدگان کشاورزی
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
کردســتان اذعان کــرد: امهال تســهیالت  
کشــاورزان خســارت دیده بخش کشاورزی 
اســتان کردســتان راهــکاری بــرای رفــع 

دغدغه های کشاورزان استان کردستان است. 
خبرنگار جام جم کردستان: خالد جعفری 
در ششــمین جلســه کارگروه خشکســالی و 
مخاطرات بخش کشــاورزی استان کردستان 
که با حضور مدیرکل بحران استان، مدیرعامل 
بانک کشــاورزی اســتان و معاونین سازمان و 
نماینده بانک های عامل اســتان برگزار شــد 
اظهار کــرد :باتوجه بــه ضــرورت حمایت از 
کشــاورزان کردســتانی امهــال تســهیالت 
کشاورزان خســارت دیده در بخش کشاورزی 
اســتان در کمترین زمان ممکن انجام خواهد 

شد.
وی افزود :بنابــر تصمیم شــورای هماهنگی 
بحران کشور سهم استان کردستان 38میلیارد 
تومان تعیین شده و بر اســاس دستورالعمل و 
ابالغیه کشور کشاورزانی که شــامل استفاده 
از این طرح باشــند مشــخص وبــرای امهال 

تسهیالت آنها اقدام خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان 
گفت:انتظار مــی رود بانکها با جدیت بیشــتر 
نســبت به برخورداری افراد مشمول این طرح 
اقدام و از سرگردانی کشــاورزان جلوگیری به 

عمل آید.
وی خاطرنشــان کرد : بخش هــای باغبانی، 
زنبورداری و زراعت  کردستان خسارت بیشتری 
دیده اند که به عنوان اولویت اســتفاده از طرح 
امهال تســهیالت خســارت دیــدگان بخش 

کشاورزی قرار خواهند گرفت. 
جعفری تاکید کــرد:در مجمــوع 418میلیارد 
تومان خســارت به بخش کشــاورزی استان 
کردســتان وارد شــده که تاکنــون 18هزارو 
791پرونده پذیرش شده است که با بررسی این 
افراد واجد شرایط براساس دستورالعمل مربوطه 
توســط کارگروه شهرستان مشــخص خواهد 

شد.

 اجــرای 8۰۵ طرح مقابله 
با مواد مخدر در کردستان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کردستان 
گفت: از ابتدای امســال تاکنــون 665 کیلوگرم 
انواع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده و 2 
هزار و 613 نفر در این راســتا دســتگیر و تحویل 

مراجع قضایی شده اند.
زهره نادری مقدم- خبرنگار جام جم 
کردستان: فرامرز شاکری از همکاری مردم 
کردستان در حوزه مبارزه با مواد مخدر تقدیر و 
اظهار کرد: یکی از اولویت های ماموریتی ناجا 
در سال 97 مبارزه جدی با عرضه و توزیع مواد 

مخدر است.
وی از اجرای 805 طرح مبــارزه با مواد مخدر 
در سال جاری در اســتان خبر داد و خاطرنشان 
کرد: پاکســازی نقاط جرم خیز، برخورد جدی 
با خرده فروشــان و توزیع کنندگان مواد مخدر 
و غیره از جمله طرح هایی بــود که در این بازه 

زمانی در استان اجرا شده است.
رئیس پلیــس مبارزه با مواد مخدر کردســتان 
خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 665 
کیلوگرم انواع مواد مخدر در اســتان کشــف و 
ضبط شــده و 2 هزار و 613 نفر در این راســتا 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند.
شــاکری همچنین از انهدام 8 باند توزیع مواد 
مخدر در اســتان خبر داد و گفت: این باندها با 
انجام اقدامات اطالعاتی شناســایی و دستگیر 

شده اند.
وی اضافه کــرد: پلیس مبارزه بــا مواد مخدر 
بحث اطالع رســانی  پلیســی و آموزش های 
همگانی و انجام اقدامات پیشــگیرانه در حوزه 
اعتیاد را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده 
و کارشناســان ما به صورت روزانه با مراجعه به 
مدارس و دانشــگاه ها کالس  های آموزشی و 
روشنگری در خصوص پیامدهای مصرف مواد 

مخدر برگزار می کنند.

مدیر توزیع نیروی برق ســقز اظهار کرد: کاهش تلفات انــرژي برق و بهبود و 
بهسازي مبلمان شــهري از اولویت هاي کاري شرکت توزیع نیروی برق استان 
کردستان است و در همین راستا شــرکت توزیع نیروي برق شهرستان سقز، دو 

هزار و 600 متر از شبکه فشار ضعیف هوایي این شهر را اصالح و بازسازي کرد.

به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق اســتان کردستان، عطااهلل 
نوروزی افزود: به منظور اجراي این پروژه دو هزار و 600 متر اصالح و بازسازي 
شــبکه فشــار ضعیف هوایي ســیم لخت حد فاصل ســه راه جامعه تا میدان 
جمهوري و از میدان جمهوري تا میدان قدس ســقز به اســتفاده از کابل خود 

نگهدار اجرا شده است.
مدیرتوزیع نیروي برق شهرســتان سقز یادآور شــد: اصالح و بهسازي بموقع 
شــبکه هاي قدیمي و فرســوده مي تواند تا حدود زیادي از اتالف و پرت انرژي 

الکتریکي در شبکه هاي توزیع برق جلوگیري کند.

اصالح26۰۰ متر شبكه فشار ضعیف هوایي سقز 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان در جمع 
اصحاب رســانه کردســتان اظهار کرد: هالل احمر 
کردستان با برخورداری از پایگاه امداد هوایی و بالگرد 
و تیم واکنش ســریع فعال، در صــورت نیاز و مواقع 
بحرانــی آمادگی خدمت رســانی در اســتان و حتی 

استان های با شرایط بحران را دارد.
فردیــن کمانگــر- خبرنگار جــام جم 
کردستان: محمدباقر محمدی در نشست خبری 

با حضور خبرنگاران در سنندج، اظهار کرد: انعکاس 
صحیح اخبار و اطالع رسانی به جامعه از رسالت های 

مسووالن فعال در حوزه مدیریت بحران است.
وی تصریح کرد: انعکاس صحیــح و بموقع خبرها 
موجب حاکم شــدن آرامش در جامعه خواهد شد که 

مطبوعات ما در این زمینه سرآمد هستند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان کردســتان 
دقت و ســرعت در انعکاس خبرها را مهم ارزیابی 

کرد و گفت: اگر دقت در انعکاس اخبار وجود نداشته 
باشد شــایعات زیادی را به دنبال خواهد داشت که 

موجب نگرانی در جامعه می شود.
محمدی افزود: نحوه مقابله با حوادث و سوانح برای 
خبرنگاران و اصحاب رســانه ضروری است چرا که 
در بحران ها خود خبرنگاران بخشی از مردم هستند 
و ضرورت ایجاب می کند که بــا امداد و کمکهای 

اولیه آشنایی داشته باشند .
وی خاطرنشــان کرد: آموزش های امــداد و نجات 
برای خبرنگاران ضروری است و ما به عنوان هالل 
احمر آمادگــی کامل برای ارائه ایــن آموزش ها به 

اصحاب رسانه استان را داریم.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان کردســتان 
با بیان اینکــه در کارگروه مدیریت بحــران، امداد 
و نجــات و آمــوزش همگانی مهم ترین رســالت 
هالل احمر اســت، گفت: جمعیت هــالل احمر در 
استان کردســتان در چند حوزه فعالیت نموده و در 

قالب معاونت های امــداد و نجات ، امــور جوانان 
، امورداوطلبان ، آمــوزش و بهداشــت و درمان و 

توانبخشی به رسالت های ذاتی خود عمل می کند.
محمــدی اضافه کــرد: کردســتان یک اســتان 
زلزله خیزبوده و مستعد حوادث مترقبه و غیرمترقبه 

متعددی می باشد .
وی به اقدامات انجام شــده در حوزه امداد و نجات 
که در 10 ماهه امســال توســط هالل احمر استان 
انجام شده، اشــاره کرد و گفت: 11 پایگاه جاده ای 
و 6 پایــگاه موقت در اســتان فعال بــوده و آماده 

پاسخگویی به حوادث جاده ای می باشد .
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان کردســتان 
افزود: هالل احمر کردستان با برخورداری از پایگاه 
امداد هوایی و بالگرد و تیم واکنش ســریع فعال، در 
صورت نیاز و مواقع بحرانی آمادگی خدمت رســانی 
 در اســتان و حتی استان های با شــرایط بحران را 

دارد.

آمادگی هالل احمر کردستان 

برای حضور فعال در شرایط بحرانی

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کردستان

خبر

بومی گزینی، عامل کمبود دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

مدیر شعب بانک مسکن کردستان:

سود و جرایم تسهیالت مسکن روستایی بخشیده می شود

رئیس دانشــگاه فرهنگیان استان کردستان گفت: امسال به دلیل 
بحث بومی گزینی دچار کمبود دانشــجو شدیم و نسبت به سال گذشته با 
وجــود اینکه 480 فارغ  التحصیل داشــتیم بعــد از پیگیری های فراوان، 

پذیرش ما در زمان تکمیل ظرفیت به 300 الی 350 نفر رسیده است.
زهره نادری مقدم- خبرنگار جام جم کردســتان: یحیی 
معروفی در جلسه هیات امنای استانی دانشگاه فرهنگیان کردستان که 
با حضور استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش، شهردار سنندج و رئیس 
دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری نسبت به 
دانشــگاه فرهنگیان توجه ویژه ای دارند و امسال در هفته معلم در بین 
دانشجومعلمان حاضر شدند و دســتگاه های مختلف را توصیه و دستور 
فرمودند که با توجه به اهمیت تربیت معلمان، دانشگاه فرهنگیان را که 

متولی تربیت معلم است کمک کنند.
وی افزود: دانشــگاه فرهنگیان همزمان هم قوانین و مقررات وزارت 
علوم را رعایت می کند و هم به عنوان  یــک کارگزار در حوزه آموزش 
و پرورش به تربیت نیرو می پردازد و در یک کالم دانشــگاه فرهنگیان 

یک دانشگاه حاکمیتی و ماموریت گراست.
معروفی ادامه داد: اهمیت این دانشگاه در این است که عالوه بر اینکه 
معلم را که اصلی ترین عنصــر تغییر و تحول در جامعه اســت تربیت 
می کند پذیرش در این دانشــگاه نیز به نوعی ایجاد اشــتغال اســت و 
کسانی که وارد این دانشــگاه می شــوند بالفاصله به استخدام دولت 
در می   آیند و در ایــن فرایند اقتصــادی هر مقدار که دانشــگاه بتواند 
از بین داوطلبان کنکور افراد مناســب تری را جذب کنــد می تواند به 

ماموریت هایی که به آن محول شده بهتر عمل کند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کردســتان گفت:  در استان کردستان 
دو پردیس وجود دارد یکی پردیس شــهید مدرس پســران که یکی از 
بزرگترین پردیس های کشور از لحاظ امکانات است و دیگری پردیس 
بنت الهدی صــدر دختران که از لحــاظ امکانات و فضای آموزشــی 

وضعیت خوبی ندارد.
* به دلیل بومی گزینی کمبود دانشجو داریم

وی تصریح کرد: در پردیس شــهید مدرس سنندج حدود 742 دانشجو 
مشغول تحصیل هستند اما امســال به دلیل بحث بومی گزینی ما هم 
دچار کمبود دانشجو شدیم و نسبت به سال گذشته با وجود اینکه 480 
نفر خروجی و فارغ  التحصیل داشــتیم پذیرشــمان بعد از پیگیری های 
فراوان در زمان تکمیل ظرفیت به 300 الی 350 نفر رســیده است که 

این تعداد نسبت به امکانات این پردیس وضعیت مناسبی ندارد.
معروفی یادآور شــد: پردیس بنت الهدی صدر سنندج که ویژه دختران 
است متاسفانه فضا و امکاناتش خیلی درخور نیست، فضای آن قدیمی 
و مربوط به 50 سال پیش است و در وضعیت فعلی استانداردهای الزم 

را برای یک مرکز دانشگاهی ندارد.
وی افــزود: در پردیس دختران بشــدت دچــار کمبود جا هســتیم از 
یک طرف پیگیر هستیم که سهمیه جذب دانشــجوی خود را افزایش 
دهیم و از طرف دیگر نیازمند فضا و امکانات بویژه در پردیس دختران 
هستیم.رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان تاکید کرد: اگر برای 
ســال آینده چنانچه جابه جایی در مکان پردیس دختران صورت نگیرد 

در این پردیس اصال ظرفیت پذیرش نداریم.
وی گفت: از مدت ها قبل پیگیر این وضعیت بودیم و ســال گذشــته 
با مسئولین دانشگاه آزاد اســالمی چند جلســه برگزار کردیم چرا که 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ســنندج فضای آموزشی خوبی در شهرک 
بعثت دارد اما به دلیل کاهش دانشــجو این فضا بالاستفاده مانده است 
بنابراین قرار بود با پردیس دختران جابه جا شــود اما بعد از رایزنی های 

فراوان موفق به این جابه جایی نشدیم.
معروفی ادامه داد: امسال یکصدمین سال تاسیس نهاد تربیت معلم در 
کشور است و صد سال پیش با تاسیس دارالمعلمین اولین گام در ارتباط 
با تاسیس تربیت معلم برداشته شــده است بنابراین دانشگاه فرهنگیان 
بر پیشینه یکصد ســاله تکیه زده اســت اگرچه عناوینش در دوره های 
مختلف تغییر کرده ولی همان رسالت و همان ماموریت را در طول این 

یکصد سال داشته است.

مدیر شــعب بانک مســکن کردســتان به 
بخشودگی سود و جرایم تسهیالت مسکن روستایی 
اشــاره و عنوان کرد: براساس حکم تبصره ماده 35 
قانون بودجه سال 95 که دستورالعمل اجرایی آن به 
تازگی ابالغ شــده اســت، دولت ســود تسهیالت 
مسکن روستایی را تقبل کرده و بانک نیز جرایم آنها 

را می بخشد.
خبرنگارجام جم کردســتان: جالل الدین 
سلیمی اظهار کرد: توســط بانک مسکن 20 هزار 
میلیارد ریال تســهیالت در اســتان پرداخت شده 

است.
وی با اشــاره به اینکه در 9 ماهه امســال، 2 هزار 
میلیارد ریــال تســهیالت در تمامــی پخش ها 
پرداخت شــده اســت، افزود: در همین مدت در 
بخش غیرتبصــره ای یــک هــزار و 828 فقره 

تسهیالت در بخش مسکن پرداخت شده است.
مدیر شــعب بانک مسکن کردســتان با اشاره به 
پرداخت تســهیالت ســاخت 387 واحد مسکن، 
عنوان کرد: دیواندره بعد از شــهر ســنندج، با 70 

فقره بیشترین میزان جذب را داشته است.
وی ادامه داد: امسال 900 فقره تامین مالی خرید 
مسکن صورت گرفته که شهر قروه بعد از سنندج 
با 124 واحد بیشترین میزان جذب را در این بخش 

داشته است.
سلیمی اعالم کرد: از آغاز طرح مسکن مهر تامین 
مالی 35 هــزار و 350 واحد را انجــام داده ایم که 
بالغ بر 9 هــزار میلیارد ریال تســهیالت پرداخت 

شده است.
وی با اشاره به اینکه 30 هزار واحد مسکن مهر را 
قسط بندی کرده ایم، گفت: پنج هزار و 350 واحد 
در شرف قسط بندی هســتند که در مجموع 85 

درصد واحدها قسط بندی شده اند.
مدیر شعب بانک مسکن کردســتان اضافه کرد: 
عدم مراجعه برای قســط بندی به ضرر خود افراد 
است چون طول طرح مســکن مهر 20 ساله بوده 
و در پایان این مدت، اگر قســطی باقی مانده باشد 
به صورت اقســاط آزاد باید پرداخت شود و دولت 

هیچگونه حمایتی نمی کند.
وی در بخش بافت فرسوده شهری نیز با اشاره به 
سهمیه 300 واحدی در ســال جاری، عنوان کرد: 

تاکنون 192 مورد به ما معرفی شــده که قرارداد 
124 فقره منعقد شده است و شــهرهای سنندج، 

سقز و بیجار بیشترین تعداد را به ترتیب داشته اند.
سلیمی تسهیالت ســایر بخش ها از جمله حوادث 
غیرمترقبــه، احداثی، تعمیراتی و معیشــتی را نیز 

357 میلیارد و 300 میلیون ریال اعالم کرد.
وی افزود: در بخش قرض الحسنه ازدواج نیز 697 
زوج کردستانی در ســایت بانک مسکن ثبت نام 
کرده اند که 461 میلیارد ریال در 10 مرحله در این 
بخش جذب و پرداخت شده است و 133 پرونده را 

نیز در دست اقدام داریم.
مدیر شــعب بانک مســکن کردســتان در ادامه 
ســخنان خود با بیان اینکه در مجمــوع 47 هزار 
واحد مسکن روستایی بازسازی شده گفت: از این 
میزان 12 هزار واحد را بانک مسکن تامین اعتبار 
کرده اســت که 26 درصــد کل پروژه را شــامل 

می شود.

کشف 15 میلیارد ریال کاالی قاچاق در مرزهای کردستان
فرمانده مرزبانی استان کردستان از کشف بیش 
از 15 میلیــارد ریال کاالی قاچــاق در مرزهای این 

استان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رساني فرماندهي مرزبانی 
استان کردســتان، ســردار "کیومرث شیخی" در 
تشریح این خبر گفت : در راستاي حراست از مرزها 
و تشــدید اقدامات کنترلي، مرزبانان هنگ مریوان 
در پی یک سلســله اقدامات اطالعاتی فعالیت فرد 
قاچاقچی که قصــد ورود غیرقانونی به کشــور را 

داشت رصد فنی کردند.
وی اضافه کرد:مامــوران در یک اقــدام عملیاتی 
غافلگیرانه فرد قاچاقچی را به صورت کامال ماهرانه 

که قصد داشت از پوشش جنگلی منطقه جهت فرار 
استفاده کند دستگیر کردند.

فرمانده مرزبانی کردســتان در ادامه بیان داشــت: 
در بازرســی از محموله این فرد، سه کیلو و 27 گرم 
طالی قاچاق بــه ارزش بیــش از 10 میلیارد ریال 

همراه تجهیزات مخابراتی ممنوعه کشف شد.
* کشــف 18۰ دســتگاه تلفــن همراه 

هوشمند در مرز بانه
سردار شیخی همچنین به ســایر اقدامات چشمگیر 
مرزبانان طی چند روز گذشته اشاره و اظهار داشت: 
مرزبانــان هنگ بانه حین پایش فنی با اســتفاده از 
تجهیزات مدرن، 180 دستگاه تلفن همراه هوشمند 

قاچاق را کشف کردند.
وی بیان داشت: بر اســاس نظر کارشناسان، ارزش 
ریالی کاالي کشف شده پنج میلیارد و 880 میلیون 

ریال برآورد شده است.
فرمانــده مرزبانی کردســتان در پایان به اشــراف 
مرزبانان این فرماندهی و رصد نوار مرزی استان به 
طور شــبانه روزی اشــاره کرد و گفــت: به منظور 
برخورد قاطع با هرگونه تجاوز مرزي، تردد غیر مجاز 
و قاچاق کاال اقدامات گسترده اي در مرزهاي استان 
انجام شده و مأموران با بهره گیري از تجهیزات فني 
و گشت هاي روزانه مانع هرگونه تحرک قاچاقچیان 

خواهند شد.
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فرمانده مرزباني استان کردستان از کشــف 520 هزار دالر قاچاق در نوار مرزي 
مریوان خبر داد. 

به گزارش پایگاه اطالع رســانی فرماندهی مرزبانی اســتان کردستان، سردار " 
کیومرث شیخي" اظهار داشت: در راستاي تشدید اقدامات کنترلي، مبارزه قاطع 

و مستمر با قاچاق کاال و ارز، مرزبانان هنگ مرزی مریوان حین پایش و رصد نوار 
مرزي با استفاده از تجهیزات فنی و الکترونیکی دو قاچاقچی را مشاهده کردند که 

قصد خروج از خاک کشور را داشتند.
وي افزود:ماموران بی درنگ در یک اقدام عملیاتی جهت دستگیری قاچاقچیان 

وارد عمل شدند.سردار شیخی بیان داشــت:قاچاقچیان با استفاده از تاریکي شب 
و کوهستاني بودن منطقه که قصد داشتند از محل متواري شوند دستگیر شدند.

فرمانــده مرزباني کردســتان تصریــح کرد:مرزبانان در بازرســي از محل تردد 
قاچاقچیان 520 هزار دالر قاچاق را کشف و مانع خروج این ارز از کشور شدند.

3کشف ۵2۰ هزار دالر قاچاق در مرز مریوان ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کردستان گفت: حوزه 
بهداشت و درمان استان پیشرفت های قابل مالحظه و غیر قابل 
انکاری در بخش زیرســاخت ها و نیروی انســانی متخصص 
داشــته و ادعا می کنیم کردســتان در این حوزه دیگر استانی 

محروم نیست.
خبرنگار جام جم کردستان: سیامک واحدی با اشاره به 
پیشرفت های این حوزه در استان عنوان کرد: هر چند از نظر 
کمیت نیروی انسانی و تجهیزات هنوز با کم و کاستی هایی 

روبرو هستیم اما کیفیت خدمات رسانی باال است.
وی با بیان اینکه جامعه ای محروم اســت که تحصیلکرده 
نداشته باشــد، افزود: امروز ما در اکثر رشــته های پزشکی 
متخصــص و فوق تخصــص داریــم و همیــن نیروها با 
توانمندی های خود رنگ محرومیت را از چهره بهداشــت و 

درمان استان پاک کرده اند.
واحدی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت 
و درمان اقدامــات و فعالیت های زیادی انجام داده اســت، 
تاکید کرد: اگر امروز در استان کردســتان بیمارستان کوثر 
با تجهیزات و امکانات به روز وجــود دارد به برکت خدمات 

ارزنده این دولت است.
* کردستان به بیش از 2 هزار پرستار نیاز دارد 

وی در ادامه با بیان اینکه براساس استاندارد باید به ازای هر 
یک هزار نفر جمعیت سه پرستار داشــته باشیم، یادآور شد: 
جمعیت استان کردســتان یک میلیون و 620 هزار نفر است 
بنابراین باید 4هزار و 860 پرســتار برای خدمات رسانی در 

اختیار داشته باشیم.
واحدی اضافه کــرد: اکنون ما حدود 2 هزار و 700 پرســتار 
داریم که براســاس این آمار به 2 هــزار و 100 نیروی دیگر 

نیازمندیم.
وی گفت: براساس آمارها حداقل 18 سال دیگر زمان برای 
رسیدن به وضعیت مطلوب کنونی الزم داریم پس می طلبد 
فرزندان مان را به گرایش به ســمت این رشــته تشویق و 

ترغیب کنیم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کردســتان یادآور شد: سال 
گذشــته حدود 200 پرســتار در استان جذب شــد که آمار 
پرســتاران بالینی ما را از یک هزار و 638 نفر به یک هزار و 

834 نیرو افزایش داد.
* بدنه دولت را از لحاظ نیروی انســانی کوچک 

کنیم 
وی در ادامه اضافه کرد: همه باید دست به دست هم داده و 
دولت را از لحاظ نیروی انسانی کوچک کنیم که راه رسیدن 

به این مطالبه مهم خصوصی سازی است.
واحدی افزود: آموزش پرستاری در کشور خوب است لذا باید 
توانمندی های این نیروها را محدود نکرده و این قشــر نیز 
تالش کنند در قالب تعاونی ها و خانه پرســتار دامنه خدمات 

شان را گسترده تر کنند.
وی با تاکیــد بر تالش برای جذب تســهیالت بانکی برای 
تشــکیل این تعاونی ها گفت: در این راستا نیازمند همکاری 
بانک ها هستیم البته به شرطی با آنان همکاری می کنیم که 

زمینه پیشرفت همکاران ما را فراهم کنند.
* ۳۵ درصد افراد باالی 18 ســال در کردستان 

فشارخون دارند
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی کردستان گفت: 
براساس آخرین مطالعات کشوری بین 29 تا 35 درصد افراد 
باالی 18 سال در استان کردستان فشار خون دارند که حدود 

5 تا 10 درصد بیشتر از میانگین کشوری است.
فرزام  بیدارپــور کاهش بیماری های غیر واگیــر را از جمله 
استراتژی های مهم دانشگاه علوم پزشکی کردستان عنوان 
کرد و اظهار داشــت: هدف اصلی ما کاهــش مصرف قند، 

چربی و نمک در عادات غذایی مردم است .
وی با بیان اینکه با رعایت مصرف این سه فاکتور مهم حدود 

25 درصد مرگ و میر ناشی از  بیماری های غیرواگیر کاهش 
می یابد، افزود: بیماری های تنفسی، قلبی، عروقی، سرطان ها 
و دیابت چهار دسته اصلی بیماری های غیرواگیر هستند که 

در راس این چهار بیماری بحث تغذیه ناسالم مطرح است.
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی کردستان عنوان 
کرد: براساس آخرین مطالعات کشوری بین 29 تا 35 درصد 
افراد باالی 18 سال در استان کردستان فشار خون دارند که 
طبق این آمار 5 تا 10 درصد کردستانی ها بیشتر از میانگین 

کشوری به بیماری فشارخون مبتال هستند.
بیدارپور بــا بیان اینکــه 25 درصد مردم از وجــود بیماری 
فشارخون خود بی خبر هستند، بر لزوم کاهش مصرف قند، 

نمک و چربی در راستای حفظ سالمتی تاکید کرد.
وی یکی از عوامل مهم اضافــه وزن را مصرف نمک عنوان 
کرد و گفت: براساس تحقیقات انجام شده  مصرف نمک در 
کشور 7/64 درصد و در استان کردستان این میزان 11/95 
درصد است در صورتی که افراد باالی 50 سال روزانه حدود 

کمتر از 5 گرم نمک نیاز دارند.
به گفته این مقام مســوول، در اســتان کردســتان به طور 
میانگین روزانه 10 تا 12 گرم نمک مصرف می شود و طبق 
بررسی های موجود مردم این استان 20 گرم نمک اضافه  و 
به مقدار 2 برابر نســبت به میانگین کشوری نمک مصرف 

می کنند.
بیدارپور عنوان کرد: حدود 70 درصد مردم استان کردستان از 
نمکدان در  سفره های خود استفاده می کنند در حالی که این 

آمار در کشور حدود 40 درصد است.
وی اظهار کرد: متاسفانه نانی که در استان کردستان پخت 
می شود شور است و بیشــترین دلیل مصرف نمک استان به 

دلیل شوری نان است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی کردستان گفت: از 
مراجعه  15 تا 18 هزار نفر به بخش مراکز بهداشتی و درمانی 
در استان طبق غربالگری پزشکان، 5 تا 6 درصد آنها نسبت 
به میانگین کشــوری اضافه وزن داشــتند و در مجموع 61 
درصد آنها چاق بودند.بیدارپور از کاهش شیوع بیماری دیابت 
در استان نسبت به گذشته خبر داد و افزود: تحرک فیزیکی و 

سبک زندگی عامل مهم کنترل بیماری دیابت است.
وی در ادامه گفت: 26 درصد مردم اســتان به طور استاندارد 
میوه و ســبزیجات مصــرف می کنند در حالیکــه میانگین 

کشوری مصرف میوه و سبزیجات در کشور 42 درصد است.
بیدارپور با اشــاره به اینکه تغذیه ســالم به  مبانی اقتصادی 
وابســته اســت، افزود:  مصرف ماهی در اســتان نسبت به 
میانگین کشوری کمتر اســت که این امر بیشتر به مسائل 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مربوط است.

پیشرفت های حوزه بهداشت و درمان کردستان غیر قابل انکار است

همزمان با ســالروز والدت حضرت زینب )س( و روز پرستارمسئول روابط عمومی 
بانک مهر اقتصاد کردســتان با حضور در بیمارســتان های تامین اجتماعی، توحید و 

قدس سنندج از مقام شامخ پرستار تجلیل به عمل آورد.
صادقی در این بازدید از پرستاران به عنوان فرشــتگانی نام برد که رضایت از کار آنها، 
رضایت و خشنودی خداوند را به دنبال دارد. وی ادامه داد: پرستاران در شرایط سخت 
تالش می کنند تا به بیمــاران و جامعه خود خدمت کنند و خدمــات این عزیزان قابل 

ستایش است.
وی اضافه کرد: در تقویم کشور روز پرستار را همزمان با سالروز والدت حضرت زینب 

)س( نامگذاری کرده اند تا از مقام شامخ آنها تجلیل شود.
این مسئول بانک مهر اقتصاد در استان کردســتان تصریح کرد: این عزیزان با تالش 

شبانه روزی خود به بیماران خدمات رسانی می کنند تا جامعه ای سالم داشته باشیم.

تجلیل روابط عمومی بانک 
مهر اقتصاد از پرستاران 

فرمانــده گروه 33 توپخانه نزاجا در اســتان 
کردســتان، بصیرت دینی و شناخت دشمن را یک 
ضرورت برشمرد و گفت: شناخت نیازها و اولویت ها 
و دشــمن شناسی در اولویت نیروهای مسلح و آحاد 

اقشار جامعه ماست.
خبرنگارجام جم کردســتان: ســرهنگ 
کیخســرو حســینی در دوره دوم بصیرت افزایی 
خانواده ها و کارکنان گــروه 33 توپخانه نزاجا که 
در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه 9 دی 
یک دوره بصیرت افزایی به مدت ســه روز توسط 

گروه 33 توپخانه عقیدتی سیاسی برگزار شد.
وی افزود: برگزاری این دوره در راستای منویات 
مقام معظم رهبــری و تحقق بخشــیدن به امر 
بصیــرت افزایی خانواده های نیروهای مســلح و 
طرح های مصبــاح نیروی زمینــی ارتش تعریف 

شده است.
فرمانــده گــروه 33 توپخانــه نزاجا در اســتان 
کردستان، در ادامه ســخنان خود، بصیرت دینی 

و شناخت دشمن را یک ضرورت برشمرد و عنوان 
کرد: شناخت نیازها و اولویت ها و دشمن شناسی 
در اولویت نیروهای مســلح و آحاد اقشــار جامعه 

ماست.
وی ادامه داد: در این راستا طرح های بسیار خوبی 
را سازمان عقیدتی سیاســی نزاجا برگزار کرده که 
از جملــه آن مصبــاح 2 و 4 و دوره های بصیرت 

افزایی بوده است.
سرهنگ حســینی خاطرنشــان کرد: 250 نفر از 
خانواده و کارکنــان گروه 33 توپخانــه نزاجا در 
دویســت و پنجاه و یکمین امیــن دوره بصیرت 
افزایی ویژه خانــواده و کارکنان نیــروی زمینی 
ارتش و دوره دوم بصیرت عقیدتی سیاسی شرکت 

کرده اند.
فرمانده حفاظت گروه 33 توپخانه ارتش نزاجا در 
استان کردســتان هم در ادامه به بیان آسیب های 
شــبکه اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: استفاده از 
نرم افزارها دارای آســیب هایی اســت که اتالف 

وقت، تعرض به حریم خصوصی افراد، نشر اخبار 
کذب و گسترش فحشا از جمله آن است. 

ســرهنگ داوود قربانی نکاتی را نیز در خصوص 
مقابله با آســیب های حضور در فضای مجازی و 

شبکه های اجتماعی برای حضار عنوان کرد. 
حجت االسالم عبداللهی، رئیس عقیدتی سیاسی 
گروه 33 توپخانه نزاجا هم در بخشی دیگر از این 
برنامه به بیان نکات اخالقی از جمله رعایت حریم 

خصوصی پرداخت.

ضرورت تجهیز  به بصیرت دینی و دشمن شناسی
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 چهارشنبه 3 بهمن 1397   شماره 5307
ضمیمه رایگان روزنامه در استان کردستان

یارب آن آهوی مشكین به ختن باز رسان
وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان

دل آزرده ما را به نسیمی بنواز
حافظیعنی آن جان زتن رفته به تن باز رسان

جلوگیــری از تعــرض به 
موقوفات؛ اولویت اصلی اوقاف

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان در بازدید 
از اراضی موقوفه شــهر ســنندج گفت: با متعرضین و 

موقوفه خواران برخورد قانونی خواهد شد.
غریبــه رحیمــی- خبرنــگار جــام جم 
کردستان: حجت االســالم مصطفی نوروزی در 
بازدید از اراضی موقوفه شهر سنندج گفت: جلوگیری 
از تعرض بــه موقوفات اولویت اصلــی اوقاف و امور 
خیریه استان کردستان اســت و بعد از ثبت موقوفات 
اولین اقدام اوقاف حفظ عین موقوفه می باشــد زیرا 
موقوفات امانات واقفین خیر اندیشی هستند که اموال 
خود را در راه رفع نیازهای جامعه بخشــیده اند و این 
مهم وظیفــه شــرعی و قانونی اوقاف را نســبت به 
نگهداری از این اموال دوچنــدان می کند.وی خاطر 
نشــان کرد:  مردم شریف استان کردســتان از قدیم 
االیام یار و یاور اوقاف در نگهداری از موقوفات بوده 
اند و امیدواریم این همکاری همچنان ادامه داشــته 
باشد زیرا اراضی موقوفه متعلق به خود مردم است و 
تا امنیــت و مالکیــت موقوفه تثبیت نشــود امکان 
ســرمایه گذاری یا افزایش بهــره وری این اراضی 
موجود نمی باشد.حجت االسالم نوروزی بیان داشت: 
در ســال جاری 31 وقف جدید با نیات متنوع مذهبی 

،قرآنی و خیریه در استان به ثبت رسیده است.

معاون استاندار:
روحانیــون جوانــان را بــا 

دستاوردهای انقالب آشنا کنند
معاون سیاسي امنیتي اســتاندار کردستان گفت: 
منویات رهبري نقشــه راه دولت براي پیشبرد امور بوده و 
در این راســتا بــا هرگونه حرکــت تفرقه افکنانه مقابله 

می کنیم.
خبرنگار جام جم کردستان: حسین خوش اقبال 
اظهار کرد: وحدت رمز موفقیت است و هماهنگونه که 
رهبری فرمودند هر کســی اقدام به اعمالی نماید که 
موجب تفرقه در صفوف مســلمانان شــود آن شخص 
دشــمن همه مســلمانان اســت.وی افزود: دولت با 
ســرلوحه قرار دادن منویات رهبــری اختالف افکنی 
مذهبی را بر نمی تابد و در این مســیر با هرگونه اقدام 
تفرقه افکنانــه برخورد خواهد شــد لذا انتظــار داریم 
روحانیون در اّیــام چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی به روشــنگری بپردازند و نســل جوان را با 
دستاوردهای انقالب اسالمی آشنا کنند.معاون سیاسی 
امنیتی استاندار کردســتان خاطرنشــان کرد: علما و 
روحانیون جایگاه ویژه ای در جامعه اسالمی دارند و در 
پیــروزی انقالب اســالمی نیــز نقش ویــژه علما و 
روحانیون برای همیشه ثبت بوده و امید است روحانیون 
استان در چهلمین سال پیروزی انقالب اقشار مختلف 

مردم را با دستاوردهای انقالب آشنا نمایند.

مدیر مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور گفت: 
دشــمن شناسی، خسته نشدن، جدایی مسئولین از 
مردم و ایجاد طبقات اجتماعی بین آن ها، طرح کامل 
فرهنــگ منحــط غربــی و اینکه دشــمنان چه 
می خواهند بر سر کشور بیاورند، از محورهای مهم 

قابل ترسیم برای جوانان در راستای دفاع از انقالب 
اسالمی  است . 

غریبــه رحیمــی- خبرنگارجــام جم 
کردستان: حجت االســالم منتظری، با اشاره 
به اینکه رســانه ها نقش بی بدیلی در پیش بردن 

اهداف جمهوری اسالمی دارند اظهار کرد: امروز 
دشمن از رســانه، برای دستیابی به اهداف خاص 
و منافع استکباری خود استفاده می کند، ما نیز باید 
از ظرفیت رســانه ها در جهت پیش بردن اهداف 
جمهوری اســالمی و ارزش های حاکم بر نظام 
بیش از پیش بهره ببریــم.   وی افزود: دهه فجر 
در راه است و باید رســانه ها نقش خود را در این 
ایام به خوبی ایفا کنند. مدیر مرکز بزرگ اسالمی 
غرب کشــور، دهه فجر را فرصتی برای تجدید 
آرمان های انقالب ذکر و بیان کرد: ترسیم فصلی 
نو برای کشور توام با سربلندی، عزت، استقالل، 
هویت دینی و حاکمیت اســالم ناب محمدی بر 

جهان اسالم از ثمرات انقالب اسالمی است .
وی تاکید کرد: ادامه راه امــام، ارزش ها و هویت 
بخشــی که امام به دنبالش بود، نباید در گیرودار 
روزمره فراموش شــود و بویژه جوانان که نسل 
سوم انقالب هســتند باید در این راستا رویکردی 
مشخص داشته باشــند.حجت االسالم منتظری 
عنوان کرد: جوانان باید خطرات و آسیب هایی که 
نظام را تهدید می کند، بشناســند و در مقابل آنها 
بایســتند .وی ادامه داد: تضعیــف والیت فقیه، 

ترویج جدایی دین از سیاست، تضعیف ارگانهای 
قانونی کشور، ترور شخصیت روحانیت و به انزوا 
کشــاندن آن ها، ایجاد یاس و نا امیدی در مردم، 
ایجاد تفرقــه در جامعه، تهاجــم فرهنگی، رواج 
فســاد، شــایعه پراکنی و تضعیف دین از جمله 
خطراتی اســت که نظام جمهوری اســالمی را 
تهدید می کند .وی در بخش پایانی سخنان خود 
با اشاره به برنامه های مرکز بزرگ اسالمی غرب 
کشور در ایام دهه فجر خاطرنشان کرد: برگزاری 
نشســت روحانیــون اهــل ســنت و تشــیع 
استان،کرســی آزاد اندیشــی با موضوع انقالب، 
فراخــوان مقاله بــا موضوع انقــالب، دعوت از 
مهمان هــای خارجی و تشــریح مزایای انقالب 
برای آن هــا،  همایش بصیرت و هــم افزایی در 
استان، برگزاری هشت دوره آموزشی با موضوع 
تقریب، دوره آموزشــی تقریب برای مســئوالن 
آموزش و پرورش، جشنواره قرآن در کانون های 
فرهنگی آموزش، جشن های مردمی در مساجد 
استان، نمایش دستاوردهای 40 ساله انقالب در 
کتابخانه امام سنندج از مهم ترین برنامه های این 

مرکز در ایام دهه فجر است .

دهه فجر، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان های انقالب 
خبر خبر


