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همایش بزرگ پیاده روی در 
زنجان برگزار می شود

به روزرسانی اطالعات وضعیت 
ارتباطی 2020 روستای

2 آذربایجان شرقی 3

 کلنگ بازسازی بقعه متبرکه محمدبن خلیالن 
به زمین زده  شد 

4

به همت بیمارستان فوق تخصصی بهبود تبریز صورت گرفت؛

کمپین روبان صورتی، آگاه سازی بانوان

 سالم سازی جامعه
نهم مهرماه مصادف با یکم اکتبر ماه آگاه ســازی در رابطه با ســرطان پستان می باشد. روبان صورتی رنگی که سمبل 
جهانی این بیماری است به نشانه آگاهی بخشی و ارج نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه از ابتدای ماه اکتبر در سراسر 
جهان به اهتزاز در می آید و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان تالش می کنند. 

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی بیماری سرطان در کشورهایی در حال توسعه بیشتر است.
ساالنه 10 هزار نفر در ایران به سرطان پستان مبتال می شوند...

آمار ثبت احوال از 
معتبرترین آمارهای کشور 
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وژیه آرذبایجان
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معاون سیاسی استاندار اردبیل:

استودیوی مجهز رسانه ای در 
»شورابیل« راه اندازی می شود

معــاون تربیــت بدنی و ســالمت اداره کل 
آموزش و پرورش آذربایجان شــرقی با اشــاره 
به احداث ۲1۸ ســالن ورزشــی و استخر برای 
دانش آموزان استان در سال های گذشته اعالم 
کرد: هنوز به ۷0 ســالن ورزشی دیگر نیاز داریم.

به گــزارش ایرنــا مجید بهرامــی در جمع 
خبرنگاران افزود: در حالیکه اســتاندارد فضای 
ورزشــی بــرای دانش آموزان کشــور یک متر 
اســت، این مقدار در آذربایجان شــرقی به ۲۹ 
ســانتی متر می رســد. وی اظهار کــرد: برای 

رســیدن به حد اســتاندارد فضای ورزشی برای 
دانش آموزان آذربایجان شــرقی، در سال های 
اخیر کارهای خوبی انجام شــده، اما این فعالیت 

ها باید شتاب بیشتری بگیرد.
 وی با اشــاره به فعالیــت یکهزار و ۵00 نفر 
معلم ورزشــی در مــدارس ابتدایــی گفت: در  
آذربایجان شــرقی همچنین ۲00 معلم ورزش 

کمبود داریم.
اســتان ۳.۹ میلیون نفری آذربایجان شرقی 

حدود ۷00 هزار نفر دانش آموز دارد.

  این اســتان همچنیــن از نظر تعداد مدارس 
غیردولتی در ســطح کشــور پیشــتاز است که 
همیــن امر انتقادهای زیادی را از ســوی مردم 
و رســانه ها به دنبال داشــته اســت.  آموزش و 
پرورش آذربایجان شرقی در سال گذشته شاهد 

بازنشســتگی بیش از سه هزار و ۴00 معلم بود.

دانش آموزان آذربایجان شرقی ۷۰ سالن 
ورزشی نیاز دارند

مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی 
گفت: در ارزیابی ســال جاری سازمان 
ملی اســتاندارد ۲۲ درصد از واحدهای 
نمونه تولیدی و صنعتی ملی کشــور 

از این اســتان است.ساســان فرشی 
حــق رو در گفــت و گو با ایرنــا افزود: 
امســال ۴ واحــد تولیــدی و صنعتی 
شــامل »شــونیز«، »قوطی تبریز«، 
»کلر پارس« و »بشــارت« از ســوی 
ســازمان ملی اســتاندارد ایران در بین 
1۸ واحد نمونه کشــوری قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه بــرای انتخاب واحد 
نمونه ملی ۸ واحــد تولیدی و صنعتی 
از این اســتان به سازمان ملی استاندارد 
معرفــی شــده بــود، اظهار داشــت: 
واحدهــای تولیــدی و صنعتی برای 

قــرار گرفتن در بیــن واحدهای نمونه 
ملــی باید حداقل ۷0 امتیاز را کســب 
کننــد و در هیچ یــک از محصوالت 
تولیدی خود امتیاز منفی نداشته باشند.

مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی با 
تاکیــد بر اینکه واحدهــای منتخب به 
عنوان نمونه ملــی باید تمامی ویژگی 
ها و شــاخص های مربوط به سازمان 
ملی اســتاندارد را رعایت کنند، گفت: 
برگزاری آمــوزش های دوره ای برای 
مدیران کیفی، تدوین اســتانداردهای 
ملی، مطابقت محصوالت با استاندارد 

ملی، اختراع نمونه و تولید محصوالت 
جدیــد و جلب رضایتمنــدی مردم از 
جمله شاخص های انتخاب واحدها به 
عنوان نمونه ملی است.فرشی حق رو، 
با اشــاره به تاکید رهبر معظم انقالب 
برای تولیــد داخلی با کیفیت ادامه داد: 
انتخاب این تعــداد واحد نمونه ملی از 
آذربایجان شرقی نشانگر سطح باالی 
محصوالت تولیدی اســتان و پیگیری 
مستمر کارشناسان این اداره کل برای 
نظــارت بــر محصــوالت واحدهای 

تولیدی است.

سهم ۲۲ درصدی آذربایجان شرقی از واحدهای نمونه ملی

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان آذربایجان شرقی گفت: صادرات 
کاالهای کشاورزی از مبادی گمرکی این 
استان در ۶ ماهه اول امسال 1۸۷میلیون 
دالر اســت که نسبت به مدت مشابه آن 
در ســال گذشته ۴۶ درصد افزایش نشان 

می دهد.
اکبــر فتحی در جمع خبرنــگاران با 
اشــاره به اینکه میزان صادرات کاالهای 
کشاورزی در شــهریور ۹۸ افزون بر ۲۸ 
میلیون دالر می باشــد، گفت: صادرات 
شهریور ســال جاری نسبت به شهریور 

ســال گذشــته از افزایش ۲۸ درصدی 
برخوردار اســت.وی گفت: اقالم عمده 
صادراتی اســتان در این مدت کشمش، 
لبنیات )پنیر، دوغ و خامه( گوجه فرنگی، 
کاهو و کلم بوده که به کشورهای عراق، 
آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، امارات، 
رومانی، ترکیه، یوگسالوی و روسیه صادر 
شده اســت.وی با بیان اینکه آذربایجان 
شرقی یکی از مبادی خروجی کشور است 
و نقش تولیدات و محورهای مهم تجاری 
و زیرساخت های موجود استان بر کسی 
پوشیده نیســت، افزود: اگر همه اقدامات 

برای تضمین صادرات انجام شــود، این 
صادرات باعث اشتغال در استان و کشور 
خواهد شد.فتحی ادامه داد: بررسی میزان 
تولید و صادرات محصوالت کشــاورزی 
در اســتان حاکی از آن است که ظرفیت 
صادراتی محصوالت کشاورزی بیشتر از 
میزان صادرات انجام شــده است. رئیس 
سازمان جهاد کشــاورزی استان اظهار 
کرد: مهم تریــن اولویت های صادراتی 
در شــرایط پیش رو، صادرات در شرایط 
تحریم است که می تواند ارزآوری خالص 
و سالم به همراه داشته باشد. سال گذشته 

۲۹0 میلیون دالر محصوالت کشاورزی 
از گمرکات استان آذربایجان شرقی صادر 
شــده اســت و 1۳ درصد از کل صادرات 
غیرنفتی اســتان به این بخش اقتصادی 

اختصاص دارد.

افزایش ۴۶ درصدی صادرات محصوالت کشاورزی آذربایجان شرقی

فاضــالب  و  آب  مدیرعامــل 
آذربایجان شــرقی اعالم کرد: ۸1 درصد از 
جمعیت روســتایی استان معادل ۸۷۵ هزار 
و ۳۷1 نفــر از مجمــوع یک میلیون و 101 
هزار و ۸۹۳ نفر، به آب شــرب بهداشــتی و 
لوله کشــی دسترســی دارند و مشترک ما 
محسوب می شــوند.علیرضا ایمانلو اظهار 

کرد: همــه تالش ما بــرای فراهم کردن 
زمینه دسترســی تمام ســاکنان ۲ هزار و 
۷۳۳ روســتای آذربایجان شــرقی به آب 
شــرب بهداشــتی و لوله کشی شده است.  
وی با بیان اینکه ادغام شــرکت های آبفای 
شهری با شرکت های آبفای روستایی آغاز 
شده اســت، اظهار داشت: تالش می شود 
ایــن ادغام تا پایان ســال کامل شــود، اما 
تعدیل نیرو در این فرآیند در اســتان مطرح 
نیســت. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شــرقی تاکید کرد: بحث ادغام، 
سیاســت وزرات نیروســت و در این زمینه 
هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، چون سیستم 

ما واحد است.ایمانلو یادآوری کرد: شرکت 
آب و فاضالب استان تا پایان نیمه نخست 
امسال خدمات خود را در زمینه تامین و توزیع 
آب شــرب بهداشتی در قالب یک میلیون و 
۳۳۳ هزار فقره انشعاب آب به جمعیتی بالغ 
بر ۳ میلیــون و 11۹ هزار نفر ) 100 درصد( 
جمعیت شــهری در ۶۲ شــهر استان ارائه 
کرده اســت.وی ضمن درخواست از مردم 
آذربایجان شــرقی برای عدم اســراف آب 
شــرب بهداشتی و صرفه جویی در مصرف 
این مایه حیات گفت: آب ارزشــمندترین 
عطیــه الهی و مهــم ترین عامــل تداوم 
حیات موجودات زنده و رکن اصلی توســعه 

پایدار است. ایمانلو اضافه کرد: فقدان یا 
کمبود این مایه حیات بخش موجب اختالل 
در زندگی شــهروندان و روســتاها و بروز 
نابسامانی های فراوان می شود.  وی با اشاره 
به نحوه استحصال و سختی های فرآروی 
تامین و توزیع آب برای شــهروندان گفت: 
هم اینک آب مورد نیاز کالن شــهر تبریز 
و تعدادی از شــهرها و روستاهای واقع در 
مسیر به صورت فرا استانی و با صرف هزینه 
و انرژی زیاد تامین می شــود. از این رو الزم 
است مشترکان و همشهریان نهایت دقت 
و صرفه جویی را در اســتفاده صحیح از آب 

مدنظر داشته باشند.

برخورداری 81 درصد جمعیت روستایی آذربایجان شرقی از آب بهداشتی
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 مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان گفت: هیچ گونه مشکلی در 
راستای تأمین نفت سفید در روستاهای استان زنجان وجود ندارد.

خبرنگار جام جم زنجان: حمداهلل حبیبی با بیان اینکه توزیع مرحله نخســت نفت 
ســفید به روســتاییان استان زنجان تا پایان مهر به پایان می رســد، گفت: مرحله دوم هم با 
حذف کاالبرگ و به صورت الکترونیکی از آبان آغاز می شود. وی اظهار کرد: از  ۲ ماه گذشته 

توزیع نفت سفید در ۴00 روستای استان زنجان آغاز شده است تا در فصل سرما ۲0 هزار خانه 
روستایی از نفت سفید استفاده کنند. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان 
گفت: فروشــنده های روستایی نفت سفید در استان زنجان به دستگاه های کارتخوان مجهز 
شده اند. حبیبی ابراز کرد: واریز سهمیه های نفت سفید خانواده های روستایی استان زنجان در 
کارت های بانکی سرپرست خانوارها انجام شده و  سرپرست خانوار با مراجعه به فروشندگان 

نفت سفید روستایی و کشیدن کارت خود در دستگاه های کارتخوان موجود در فروشندگی ها 
نسبت به دریافت سهمیه اقدام می کنند. وی گفت:  اولویت شرکت ملی پخش فرآورده های  
نفتی منطقه زنجان در راستای تأمین بموقع و مستمر سوخت روستائیان غیر بهره مند از گاز 
طبیعی در فصل سرد و مناطق  صعب العبور  است. مدیر منطقه پخش فرآورده های نفتی زنجان 
گفت: هیچ گونه مشکلی در راستای تأمین نفت سفید در روستاهای استان  زنجان وجود ندارد. 

مشکل تامین نفت سفید در روستاهای زنجان وجود ندارد

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

 مدیــر کل اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان زنجان  ضمن تاکید بر افزایش و بهبود وضعیت 
آبخیزداری اســتان گفت: از حدود 1۸ هزار مســاحت 
جنگل کاری شــده در استان شهرستان های خرمدره، 
ماهنشــان و ابهر بیشترین سهم جنگل کاری را به خود 

اختصاص داده اند. 
خبرنگار جام جم زنجان: خلیل آقاجانلو با اشاره 
به اینکه این طــرح به منظور زراعت چوب و جلوگیری 
از قطع بی رویه درختان جنگلی اجرا می شــود در ادامه 
افزود: با توجه به اینکه از ســال گذشته توجه ویژه ای به 
بخش آبخیزداری در ســطح کشور شده است افزایش و 
بهبود وضعیت آبخیزداری اســتان باید مورد توجه قرار 

گیرد.وی با اشــاره به  تزریق اعتبارات از محل صندوق 
توســعه ملی  در جهت پیشرفت طرح های آبخیز استان 
گفت: اعتبارات استانی از ۴ میلیارد و ۸00 میلیون تومان 
در ســال ۹۵ به 1۵ میلیارد تومان در سال جاری رسیده 
است که اعتبارات ملی تخصیص یافته نیز از 11 میلیارد 
تومان به حــدود ۲۴ میلیارد تومان در همین بازه زمانی 
افزایش یافته اســت. مدیر کل اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان اصالح و احیاء مراتع، تولید علوفه و 
تولید نهال را از دیگر برنامه های اداره کل منابع طبیعی 
اســتان اعالم کرد و گفت: در صدد هستیم تا در راستای 
پیشبرد اهداف مشخص شده این طرح ها نیز به خوبی در 
استان اجرا شود. آقاجانلو در ادامه به اجرای طرح کاداستر 
نیــز گریزی زد و افزود: تا کنــون در ۳00 هزار هکتار از 
اراضی اســتان  این طرح اجرا شده و همچنین برای ۹۸ 
درصد از اراضی ملی اســتان نیز سند مالکیت صادر شده 
اســت.وی  از تصویب اعتبار برای اجرای طرح کاداستر 
اراضی ملی و همچنین اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: 
برای هر یک از طرح های مذکور یکصد میلیون تومان 

در نظر گرفته شده است.
* ۸۰ تن چــوب قاچاق در زنجان توقیف 

شده است

 مدیــرکل منابع طبیعی اســتان زنجــان گفت: در 
استان زنجان طی ســال جاری ۲0 فقره معادل ۸0 تن 
چوب قاچاق توقیف شده است.خلیل آقاجانلو به قاچاق  
چوب در استان زنجان اشاره کرد و گفت: حمل هر گونه 
چوب بدون مجوز منابع طبیعی غیر قانونی بوده و قاچاق 
محسوب  می شود. وی اظهار کرد: قیمت چوب افزایش 
پیدا کرده و این امر باعث شده رغبت برای قطع درختان 
بیشتر شود. مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان با بیان 
اینکه اســتان زنجان  ۷0 هــزار هکتار جنگل طبیعی و 
1۸ هزار هکتار جنگل خود کاشــت دارد، افزود:  قاچاق 
چوب در شهرستان های طارم و خرمدره بسیار زیاد است. 
آقاجانلو ابــراز کرد: قاچاق چوب جرم کیفری و حقوقی 
دارد و در استان زنجان گونه های اراضی شناسایی شده و 
چوب هایی که قطع خواهند  شد نشانه گذاری شده است. 
وی گفت: در اســتان زنجان  طی سال جاری ۲0 فقره 
معادل ۸0 تن چوب  قاچاق توقیف شده است. مدیرکل 
منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان به ضریب 
حفاظتی در اســتان زنجان اشــاره کرد و گفت: در حال 
حاضر در استان زنجان برای هر ۷0 هزار هکتار یک نفر 
جنگلبان وجود دارد و متاسفانه کمبود نیروی انسانی در 

منابع طبیعی استان مشهود است.

افزایش و بهبود وضعیت آبخیزداری استان زنجان

خبر

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل 
گفت: هرگونــه برنامه ریزی و توســعه در حوزه های 
صنعت، گردشــگری و کشــاورزی و توسعه شهری در 
ســایه آمار دقیق ممکن است و در حوزه انسانی نیز آمار 
ثبت احوال از معتبر ترین آمارهای کشور محسوب می 

شود.
بهــروز ندایی در آیین تکریــم و معارفه مدیران کل 
سازمان ثبت احوال اســتان اردبیل اظهار داشت: برای 
پیشگیری از آســیب های اجتماعی موجود در جامعه و 

برنامــه ریزی در رابطه با مقابله بــا بزهکاری ها با آمار 
دقیق انسانی انجام می شود.

وی با بیــان اینکه آمار ثبت احوال در وقایع طالق و 
ازدواج دقیق و نهایی است گفت: میزان زاد و ولد و مرگ 
و میر با آمار ســازمان ثبت و احوال مشخص می شود و 
حتی آمار افراد حایز شــرایط رای نیز با آمار ثبت احوال 

پیش بینی می شود.
ندایی با اشاره به اینکه میزان طالق در استان اردبیل 
آهنگ خوبی ندارد افزود: ثبت وقایع طالق و ازدواج می 
تواند کارشناســان را برای برنامه ریزی در پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی این مورد یاری کند.
معاون سیاســی اســتاندار اردبیل با پیشنهاد اینکه 

سیســتمی طراحی شــود که آمار مهاجرت را در اختیار 
برنامه ریزان قرار دهد گفت: تکلیف افراد حائز شــرایط 
رای که از محلی به محل دیگر  انتقال یافته اند در مواقع 

انتخابات چگونه باید رای دهند.
در این آیین معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال 
کشور نیز گفت: رضایتمندی ۷۵درصد مردم از عملکرد 
ثبت احوال در جشــنواره شهید رجایی نشان داد تالش 
و دلســوزی عوامل این سازمان با وجود تمام مشکالت 

مردم را بخوبی تکریم کرده است.
حمید درخشان نیا افزود: ایجاد ایستگاه های سیار به 
منظور خدمت رسانی معلوالن ،جانبازان و افراد ضعیف 
از اردبیل اســتارت خورد و در حال حاضر ۵00ایستگاه 

سیار در سراسر کشور ایجاد شده است.
وی در این آیین اظهار کرد: انتظار ما از مدیرکل جدید 
این است که احترام به همکاران را سر لوحه فعالیت خود 

قرار دهند و این روحیه را به مردم منتقل کنند.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: احترام به 
مــردم و تکریم ارباب رجوع، حرمت به دیگران و نظم و 
انضباط ، تعامل با ادارات و اســتاندار و نیز بی طرفی در 

انتخابات از دیگر انتظارات ما از مدیرکل جدید است.
در این آیین از زحمات حســن حســن زاده مدیرکل 
سابق سازمان ثبت احوال استان اردبیل تجلیل و شهرام 
رســولی به عنوان مدیرکل جدید این سازمان منصوب 

شد.

معاون سیاسی استاندار اردبیل:

رسانه ای آمار ثبت احوال از معتبرترین آمارهای کشور است مجهز  استودیوی 
در »شــورابیل« راه انــدازی 

می شود
اردبیل  شــهردار 
از طرح ایده ســاخت 
استودیوی تلویزیونی 
و انجــام رایزنی های 
راه  بــرای  نهایــی 
اندازی آن در منطقه 
نمونــه گردشــگری 

»شورابیل« خبر داد.
رقیه لهجه - خبرنگار جام جم اردبیل: 
حمیــد لطف اللهیان در بازدید از طرح های عمرانی 
مجموعــه توریســتی، گردشــگری و تفریحی 
دریاچه شورابیل عنوان کرد: استودیوی رسانه ای 
اردبیــل با هدف اجرای برنامه هــای تلویزیونی و 
با مشــارکت صدا و ســیما در منطقه گردشگری 
شــورابیل پیشنهاد شده و بزودی عملیات عمرانی 

آن اجرایی خواهد شد. 
وی با ارائه گزارشی از زیرساخت ها و پروژه های 
در دست احداث مجموعه شورابیل، افزود: ارائه ایده 
ساخت استودیوی تلویزیونی در مجموعه شورابیل 
با اســتقبال مسئوالن رسانه ای صدا و سیما مواجه 
شده و به دنبال آن با بازدید میدانی از نقاط مختلف 
مجموعه شــورابیل، محل های احتمالی تعبیه این 
اســتودیو مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان مقرر 
گردید که با بررســی کارشناسی این امر در آینده 

نزدیک به سرانجام برسد.
شهردار اردبیل یادآور شد: در صورت عملی شدن 
ساخت استودیوی تلویزیونی در شورابیل می توان 
بــا پخش برنامه هــای زنده عالوه بــر باالبردن 
مشــارکت مردم برای حضور در برنامه های متنوع 
فرهنگی صدا و ســیما، به افزایش نشاط اجتماعی 
نیــز کمک کــرد.وی در ادامه از اتمــام عملیات 
عمرانی در سه خیابان جدیداالحداث شورابیل نیز 
خبــر داد و گفت: با بهره بــرداری از این خیابان ها 
ارتقای زیرساخت های گردشگری و زمینه حضور 
سرمایه گذاران در شــهر به شکل مطلوبی فراهم 

خواهد شد.

بازدیــد مدیــر کل دیــوان 
محاسبات اردبیل از تصفیه خانه 

آب شرب 

مدیر کل دیوان محاســبات به همــراه جمعی از 
معاونین و مدیران دیوان محاســبات استان از تصفیه 
خانه آب و آزمایشــگاه مرجع شرکت آب و فاضالب 

شهری استان بازدید کردند.
محسن امامي – خبرنگار جام جم اردبیل: 
در ابتدای این بازدیدها مسئولین قسمتهای مختلف، 
در خصوص فعالیت و اقدامات بخشــهای مختلف از 
جمله آزمایشــگاههای آب و فاضالب،آزمایش های 
مختلف انجام شده، بررسی نمونه های آب و فاضالب 
و همچنین نحوه تصفیه آب در قســمت های مختلف 
تصفیه خانه توضیحــات الزم را ارائه دادند. در ادامه 
با حضور به نژاد سرپرســت و معاونین شــرکت آب و 
فاضالب شهری استان، جلسه ای درسالن اجتماعات 

تصفیه خانه آب اردبیل برگزار شد. 
در این جلســه به نژاد سرپرســت شرکت ضمن 
قدردانی از حضور مدیر کل دیوان محاسبات ، معاونین 
و مدیــران دیوان، بابت حضــور در تصفیه خانه آب و 
آزمایشگاه شــرکت و تشکر از همراهی و همکاری و 
مشاورت دیوان محاسبات در خصوص انجام درست 
فرآیندها،به تالش شبانه روزی همکاران این شرکت 
در خصوص تأمین آب شــرب بهداشــتی برای مردم 

شریف اردبیل اشاره نمود. 
در ادامه اســحاقی، مدیر کل دیوان محاســبات 
ضمن اشاره به وظایف دیوان محاسبات، این نظارت 
را صرفــا نظــارت بر هزینه کرد مالــی، بلکه نظارت 
برتصمیم گیریها و تصمیم ســازیها عنوان نموده و از 
تالش عوامل شــرکت آب و فاضالب شهری استان 
برای تأمین آب شــرب سالم و بهداشتی مردم شریف 

اردبیل تشکر و قدردانی نمود.

خبر

سرپرست فرمانداری اردبیل در مراسم تودیع ومعارفه 
اظهار کرد: بنده در 1۹ ســال فعالیــت در زیرمجموعه 
وزارت کشــور تاکنون برای عهده داری مسئولیت  حتی 
با یک مقام و مسئولی رایزنی نکردم و به خود اجازه ندادم 
تا با توصیه کســی عهده دار مسئولیت شوم، بلکه همه 
این کارها را مدیون عنایت الهی، خون شــهدا و اعتماد 

مسئوالن می دانم.
نرگــس امامي - خبرنگار جام جم اردبیل: 
وی با بیان اینکه از ســال های دور به عنوان شاگرد جواد 
زنجانی، رزمنده دوران دفاع مقدس همراه با برادر شهیدم 
در مســجد محمدیه اردبیل تحت تربیت و آموزش قرار 
گرفتم، خاطرنشان کرد: ریاست را دوره زودگذر و کوتاهی 
می دانم که باید در حســن انجام کارها در پیشگاه الهی 
انسان شایســته عمل کرده و عاقبت بخیری را همراه با 

جلب رضایت مردم نصیب خود کند.
سرپرســت فرمانداری اردبیل به اهمیت شهرستان 
اردبیل و تمرکز ۵0 درصد جمعیت استان در این شهرستان 
به عنوان یک امانت و مســئولیت سخت و سنگین اشاره 
کرد و گفت: این مســئولیت سنگین می طلبد که به دور 

از حاشیه و نگاه سیاســی تنها به گره گشایی مشکالت 
مردم بپردازیم و در انجــام وظایف خطیر بتوانیم موفق 

عمل کنیم.
امامی یگانه ضــرورت همراهی و همکاری بخش 
خصوصی و همه دستگاه های اجرایی را در رفع مشکالت 
مردم و ضعف ها و نقص ها مهم ارزیابی کرد و افزود: ما در 
غلبه بر مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند 
احساس مسئولیت جمعی در حوزه های مختلف هستیم 
تا بتوانیم از توان همه برای رفع مشــکالت و نارسائی ها 

بهره بگیریم.
وی ادامــه داد: مــا در حوزه های مختلــف به ویژه 
فعالیت هــای عمرانی بر کارها اشــراف داریم و یکی از 
دغدغه های شهر اردبیل را تامین آب شرب به عنوان یک 
ضرورت اساســی می دانیم و بر این باوریم که در مصرف 
آب به شرایط هشدار رسیده ایم و نیازمند رفع مشکالت 

و نارسائی ها در این بخش هستیم.
سرپرســت فرمانداری اردبیــل از اختصاص 1۲0 
میلیــارد تومان اعتبار برای تکمیل فاضالب این شــهر 
از محل فاینانس داخلی و به دنبال ســفر مدیران عامل 

بانک های کشــور به اســتان خبر داد و تصریح کرد: در 
کنار این امر در حوزه خدمات شــهری با همراهی شورا 
و شــهرداری اردبیل ســعی جدی خواهیم داشت تا گره 
ترافیکی را در اردبیل گشوده و نسبت به راه اندازی مرکز 
کنترل ترافیک و نصب دوربین های هوشمند اقدام کنیم.

امامــی یگانه ضرورت توســعه مراکــز خدماتی، 
ســرویس های بهداشتی و توجه به تنظیف شهری را به 
ویژه در ورودی ها و خروجی شــهر مهم دانســت و بیان 
کرد: در حوزه بازیافت زباله در شــهر اردبیل اقدام خوبی 
با محوریت تفکیک از مبدا شــروع شده و امیدواریم این 
پروژه نیمه تمام به سرانجام رسیده و امکان رفع آسیب ها 

و مشکالت در این بخش فراهم آید.
سرپرســت فرمانداری اردبیل به تکمیل پروژه های 
نیمه تمام عمرانی، اقتصادی و گردشــگری در اردبیل 
اشــاره کرد و گفت: ساخت چندین هتل سه، چهار و پنج 
ستاره در اردبیل با اخذ مجوزهای قانونی شروع شده که 
انتظار می رود با تکمیل آن حوزه گردشــگری در مرکز 

استان رونق بیشتری بگیرد.
امامی یگانه نزدیکی انتخابات را نیز یادآور شد و افزود: 

در انتخابات مجلس جلب مشــارکت مردم برای حضور 
پرشــور در صحنه انتخابات ضروری اســت و ما به دور 
از سالیق سیاســی، حزبی و گروهی سعی خواهیم کرد 

سالمت انتخابات را تضمین کنیم.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان اردبیل خاطرنشان 
کــرد: فضا بــرای حضور تمام کاندیداهــا از هر جریان 
سیاسی، گروهی و حزبی در انتخابات مجلس مهیاست 
و تــالش می کنیم تا در یک فضــای آرام و رقابتی همه 
کاندیداها پای صحنه بیایند تا به دور از تخریب و تخطئه 

دیگران صحنه یک رویداد سیاسی سالم را رقم بزنیم.
امامــی یگانه در پایان ماموریــت اصلی فرمانداری 
در انتخابات را در کنار صیانــت از آرا موضوع امانتداری 
اعــالم اظهار کرد: رعایت اصل امانتداری و بی طرفی در 
انتخابات را به عنوان اولویت اصلی مدنظر قرار می دهیم.

سرپرست فرمانداری اردبیل تعیین شد

 معــاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان زنجان گفت: همایش بزرگ پیاده روی 

خانوادگی در زنجان برگزار می شود .
خبرنگار جام جــم زنجان: محمدعلی 
حمزه پورافــزود: ایــن اداره  کل بــه مناســبت 

گرامیداشــت هفتــه تربیت بدنــی و ورزش و به 
منظور توسعه و ترویج ورزش همگانی و با هدف 
ایجاد شور، نشــاط و شادابی در جامعه و خانواده 

هــا، همایش پیاده روی را برگزار می کند. 
وی بــا بیان اینکه ایــن همایش صبح جمعه، 
ســوم آبان امســال از میدان کوهنــورد واقع در 
آزادگان تا ســینما روباز گاوازنگ برگزار می شود 
گفت: بــه حتم مردم زنجان همانند ســال های 

قبل از آن استقبال خواهند کرد. 
حمــزه پــور با بیــان اینکه همایــش بزرگ 
خانوادگــی در زنجان با مشــارکت بســیاری از 
دســتگاه ها از جمله اســتانداری و شــهرداری 
برگزار می شــود تصریح کــرد: ورزش در حفظ 
و ارتقای ســطح ســالمت مــردم و جامعه نقش 

مهــم و تاثیرگــذاری دارد و از ابتال به بســیاری 
از بیماری هــا از جمله قلــب و عروق، جلوگیری 

می کند.
 وی خاطرنشــان کرد: ســال گذشته همایش 
پیــاده روی خانوادگــی در شــهرهای زنجان و 
خرمدره برگزار شــد، اما امســال فقط در شــهر 
زنجان برگزار خواهد شــد و در پایان مراسم نیز 
جوایــزی به قید قرعه به شــرکت کنندگان اهدا 

خواهد شد.
 معــاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان زنجان گفت: از ابتدای سال تا کنون ۷0 
مورد برنامه ورزشــی پیاده روی به مناسبت های 
مختلف در سطح بخش ها و شهرهای این استان 

برگزار شده است.

همایش بزرگ پیاده روی در زنجان برگزار می شود

 موســی احمدلو، مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: مرحله اول حذف 
قبوض گاز مشــترکین زنجانی، با دریافت شــماره تلفن همراه مشترکین شروع 
شــده است و مشــترکین می توانند شماره اشتراک خود را به ســامانه پیام کوتاه 

10001۹۴ ارسال کنند.
به گزارش خبرنگار جام جم زنجان به نقل از روابط عمومی شــرکت گاز استان 
زنجان وی اظهار داشت: با استفاده از سرویس های پیامکی، وب سایت یا مراجعه 
کنتورخوان، اقدام به جمع آوری شــماره موبایل و ثبت خود اظهاری مشــترکین 
در این باره شــده که تاکنون بیش از ۷ هزار شــماره همراه مشترکین جمع آوری 

شده است.
 مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اعالم اینکه طرح حذف قبوض کاغذی، 
اقدامی در راســتای کاهش هزینه های جاری، تسریع در وصول مطالبات، تسهیل 

و توســعه خدمات الکترونیک، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مشترکین، حرکت 
به ســمت انجام بخشی از مسئولیت های اجتماعی و نیز کاهش مراجعات مردمی 
اســت تصریح کــرد: صرفه جویی در مصرف کاغذ و صیانــت از جنگل ها و منابع 
طبیعــی، کاهش هزینه های چاپ و توزیع قبوض و حفظ محیط زیســت از دیگر 

مزایای اجرای این طرح ملی است.
احمدلو افزود: در صورت فراهم شــدن همه شــرایط از پایان آذر ۹۸؛ قبوض 
کاغذی برای مشــترکین گاز صادر نخواهد شد. وی با اعالم اینکه برای دریافت 
اطالعات صورت حســاب گاز می توان به ۳ روش شــامل مراجعه به وب ســایت 
شــرکت گاز اســتان، مراجعه به سایت شرکت ملی گاز و ســامانه پیامکی اقدام 
کرد؛ از هم اســتانی های عزیز و مشترکین محترم خواست برای دریافت قبوض 

الکترونیکی در اســرع وقت نسبت به ثبت شماره تلفن همراه خود اقدام کنند. 
مدیرعامل شــرکت گاز استان زنجان تشــریح کرد: در روش اول مشترکین 
محترم می توانند با ارســال )شماره اشــتراک *1( به شماره 10001۹۴ به زبان 
التین اقدام کنند. احمـــدلو در توضیح روش دوم گفت: مشترکیـــن محتـرم با 
www.مراجعـــه به صفحـه اول سایت اینترنتـی شرکـت ملـی گـاز به آدرس
www.nigc- یا ســـایت شرکـت گـاز استـان زنجـان به آدرس   nigc.ir

zanjan.ir و کلیــک بر روی تصویر حذف قبوض می توانند اقدامات الزم را 
انجام دهند. وی تصریح داشــت: در روش سوم نیز مشــترکین می توانند شماره 
تلفن همراه خود را به مامورین کنتور خوان ارائه دهند. گفتنی است در حال حاضر 

بیش از ۳۳۸ هزار مصرف کننده  گاز طبیعی در اســتان زنجان وجود دارد.

آغاز طرح حذف قبوض گاز مشترکین زنجانی



خبر

سرپرســت اداره کل ICT استان با اعالم اتمام طرح 
پایش وضعیت ارتباطی روستاهای آذربایجان شرقی اظهار 
کرد: بانک اطالعات وضعیت ارتباطی دو هزار و ۲0 روستای 

آذربایجان شرقی بروزرسانی شد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات آذربایجان شــرقی، مهدی خرامش با اشــاره 
به اهداف اجرای طرح پایش وضعیت ارتباطی روســتاها 
گفــت: این طرح با هدف بررســی وضعیــت ارتباطات و 
فناوری اطالعات روســتاهای کشور و برنامه ریزی برای 
بهبود وضعیــت مناطق محروم و کم برخوردار و همچنین 
در راستای کاهش شــکاف دیجیتالی مناطق روستایی با 
مناطق شــهری و ایجاد دسترسی همگانی به شبکه ملی 

اطالعات و ایران هوشمند در استان آذربایجان شرقی اجرا 
شد.وی بررسی میزان پوشش تلفن همراه و اینترنت در نقاط 
گردشگری و مدارس روستایی استان را از دیگر اهداف طرح 
پایش وضعیت ارتباطی روستا برشمرد. خرامش با تاکید بر 
اهمیت این طرح و اطالعات به دســت آمده از آن تصریح 
کرد: در این پایش ها، بانک اطالعاتی مستندی از وضعیت 
روستاهای استان و استفاده کنندگان از شبکه ملی اطالعات 
به دســت آمد که با استفاده از آن، برنامه ریزی مدونی برای 

بهبود ارتباطات در مناطق روستایی انجام می شود.
وی با اشــاره به وضعیت جغرافیایی استان آذربایجان 
شــرقی افزود: کوهســتانی و صعب العبور بودن راه های 
ارتباطی برخی از روســتاهای اســتان، کار ثبت اطالعات 
ارتباطــی در برخی از نقاط را با مشــکل روبرو می کرد که 

خوشبختانه طرح پایش وضعیت ارتباطی با همیاری موثر و 
تالش همکاران اداره کل تنظیم مقررات منطقه آذر، اداره 
کل ارتباطات زیرساخت استان و شرکت مخابرات منطقه 
طبق زمانبندی انجام شده، به اتمام رسید. وی با بیان اهمیت 
صحیح و دقیق بودن اطالعات به دست آمده اظهار کرد: با 
توجه به اینکه برنامه ریزی برای توســعه ارتباطات در نقاط 
روســتایی استان با اســتفاده از این اطالعات صورت می 
گیــرد، تمام اطالعات اعم از میزان پوشــش تلفن همراه، 
اینترنت همــراه، ADSL، تلفن ثابت و ســایر موارد با 
بیش ترین دقت اســتخراج شده است.وی با بیان جزئیات 
انجام طرح پایش روســتاهای اســتان افزود: در این طرح 
۳۲۲۴ خودرو ســاعت و ۹۶۷۲ نفر ساعت در انجام پایش 
و تســت ها، 1۳۴۷ نفر ســاعت در تحلیل الگ فایل ها و 

1۸۷۹ نفر ساعت در هماهنگی برنامه و پشتیبانی و تعیین 
مسیر روستاها همکاری داشتند.خرامش با اشاره به اطالع 
رسانی های انجام شــده در خالل اجرای این طرح گفت: 
اطالع رســانی به فرمانداران شهرستان ها و 1۸00 دهیار 
از طریق ســامانه پیامکی اداره کل ICT استان در طول 
اجرای پروژه انجام شد.مهدی خرامش در پایان از همکاری 
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری، مدیر کل دفتر 
امور روستایی و شــوراهای استانداری، مدیر کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان، مدیر کل و همکاران اداره 
کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه آذر، مدیر و 
همکاران اداره ارتباطات زیرساخت استان، مدیر و همکاران 
شرکت مخابرات منطقه، فرمانداران، بخشداران و مدیران 

اپراتورها تشکر و قدردانی کرد.

به روزرسانی اطالعات وضعیت ارتباطی 2۰2۰ روستای 
آذربایجان شرقی

فعالیت بیــش از 1۰4 هزار 
واحد صنفی در آذربایجان غربی

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
آذربایجان غربی اظهار داشت: در استان آذر بایجان 
غربــی 10۴ هزار و ۴۵۴ واحــد صنفی دارای پروانه 
کســب در قالب 1۷ اتاق اصناف مشغول فعالیت می 

باشند.
به گــزارش جام جم آذربایجان غربی، غالمرضا 
بابایی با اعالم این خبر اظهار کرد: واحد های صنفی 
با کمترین سرمایه گذاری بیشترین اشتغال را در کل 
کشور و اســتان آذربایجان غربی به خود اختصاص 
می دهند. ۲۶1 هزار و 1۳۵ نفر به صورت مســتقیم 
در واحد های صنفی استان مشغول به کار می باشند. 
بابایی اضافه کرد: برای ســاماندهی و نظارت بهتر بر 
عملکرد واحد های صنفی در استان 1۷ اتاق اصناف 

و ۲۳۳ اتحادیه تشکیل شده است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
آذربایجان غربی اذعان داشت: واحد های صنفی در 
قالب رســته های مختلف صنفی تولیدی، توزیعی، 
خدماتی و خدماتی فنی ســاماندهی شــدند. وی به 
وضعیت کســب و کارهای مجازی در استان اشاره 
کرد و گفت: در اســتان آذربایجان غربی ۹۴۵ واحد 
صنفــی که در فضای مجازی فعال هســتند دارای 

اینماد می باشند.
بابایی عنوان کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری 
در شهرستان های ارومیه و مهاباد ۷۶ واحد صنفی که 
در فضای مجازی فالیت خود را آغاز کردند اینماد و آرم 
نماد اعتماد در یافت کرداند. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان آذربایجان غربی در پایان بیان 
کرد: در کل کشــور ۳۲ شــرکت بازاریابی شبکه ای 
فعال می باشــند که ۸ شرکت بازاریابی شبکه ای در 

استان نمایندگی دارند.

افزایش تقاضای سرمایه گذاری 
در حوزه گردشــگری آذربایجان  

غربی

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی آذربایجان غربی از صدور ۵۵ موافقت اصولی 
با میزان ســرمایه گذاری پنج هــزار میلیارد ریال در 
زمینه ایجاد تاسیســات گردشگری، مراکز اقامتی، 
بوم گردی، گردشگری سالمت و سفرخانه در استان 

خبر داد.
جلیل جبــاری در گفت وگو با جام جم آذربایجان 
غربــی گفت: با توجه به حمایــت هایی که در زمینه 
تامین تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی، منابع 
داخلی بانک ها، تسهیالت اشتغال روستایی و رونق 
تولید و همچنین اعطــای کمکهای فنی و اعتباری 
وجــود دارد، تقاضای ســرمایه گــذاری در حوزه 

گردشگری استان افزایش یافته است. 
وی تصریــح کــرد: در زمینه ایجاد تاسیســات 
گردشــگری، مراکز اقامتی، بوم گردی، گردشگری 
سالمت و سفرخانه سالمت ۵۵ موافقت اصولی صادر 
شــده است. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اســتان افزود: میزان سرمایه گذاری 
مجوزهای مورد نظر پنج هزار میلیارد ریال و فرصت 
شغلی ناشــی از اجرای این طرحها یک هزار و ۲۸۸ 

نفر خواهد بود.
جبــاری ادامــه داد: همچنیــن ۲۶ پــروژه 
ســرمایه گذاری با میزان پنج هــزار و ۵۲0 میلیارد 
ریال و اشتغالزایی ۸۷0 نفر دارای پیشرفت فیزیکی 
۳0 درصــد درحال اجراســت. وی در پایان تصریح 
کرد: با اجرای این طرح ها و بهره برداری از آنها ۷0۸ 
اتــاق و یک هزار و ۳۸۲ تخت بــه مجموع ظرفیت 
هتل هــا و مراکــز اقامتی اســتان آذربایجان غربی 

اضافه خواهد شد.

خبر

بــا اجرای طرح حــذف قبوض 
کاغــذی گاز در سراســر کشــور، 
اطالعات ۴۵  درصد از مشــترکین 
شرکت گاز استان آذربایجان غربی 

نیز جمع آوری شده است.
به گزارش جام جــم آذربایجان 
غربی، علیرضا شــیخی با اشاره به 
وجــود ۹۶0 هزار و ۷۴۶ مشــترک 
گاز در اســتان، اظهــار کرد: با آغاز 
جمع آوری اطالعات مشــترکین، 
تاکنون اطالعــات مربوط به ۴۲۸ 
هــزار و ۹۷۷ مشــترک حدود ۴۵ 
درصد مشــترکین اخذ و در سامانه 

مربوطه تغذیه شده است.
وی با اشاره به مزایای این طرح 
اظهار کرد: صرفه جویی در مصرف 
کاغذ کــه نقش مهمــی در حفظ 
محیط زیســت و حذف هزینه های 
مستقیم دارد به همراه کاهش زمان 
صدور قبــض از مهمترین مزایای 

اجرای این طرح است.
شــیخی ادامــه داد: جمع آوری 
اطالعــات مشــترکین در قالــب 
اجرای طرح حذف قبوض کاغذی 
از ابتــدای مهــر در تمامی نواحی 
آذربایجان غربی همزمان با سراسر 
کشور آغاز شده و در تالش هستیم 

که اطالعــات مربوط به شــماره 
موبایل و تلفن ثابت همه مشترکین 
را تا ابتدای آذر جمع آوری و قبوض 
گاز را به صــورت الکترونیکی و از 

طریق موبایل ارائه دهیم.
وی بــا اشــاره بــه روش های 
ارسال اطالعات تماس مشترکین 
به شــرکت گاز گفت: بــرای ثبت 
اطالعات ســه روش پیــش بینی 
شده اســت تا مشــترکین بتوانند 
به ســهولت اطالعات خــود را در 
اختیار شــرکت قرار دهند. ارســال 
شماره اشــتراک به صورت )شماره 
اشتراک*1( به سامانه 10001۹۴ ، 

مراجعه به سایت شرکت گاز استان 
nigc- آذربایجان غربی به آدرس

wazar.ir و ارائــه اطالعــات 
تماس به ماموران ادارات گاز استان 
که به درب منازل مراجعه می کنند 
روش های حضوری و غیر حضوری 
هســتند که در دسترس عموم قرار 
دارد.مدیر عامل شرکت گاز استان 
آذربایجان غربی ابــراز امیدواری 
کــرد که با هماهنگــی و همکاری 
مــردم و اطالع رســانی و فرهنگ 
ســازی رسانه ها این طرح بخوبی و 
در ســریعترین زمان ممکن اجرایی 

شود.

مشارکت 45 درصدی مشترکین گاز 
خدمــات آذربایجان غربی در طرح حذف قبوض گاز معــاون 

شهری شــهردار ارومیه 
گفت: نیروهای مدیریت 
شــهری با آغــاز بارش 
های پاییــزی در آماده 

باش کامل هستند.
به گزارش جام جــم آذربایجان غربی، امیر ســحابی با 
اشــاره به تداوم بارش ها طی هفته جاری  بر اســاس پیش 
بینی های هواشناســی استان افزود: نیروهای سازمان های 
خدمات رسان  شــهرداری ازجمله مدیریت پسماند، سیما، 
منظر و فضای ســبز، مدیریت بحران، سازمان آتش نشانی 
شهرداری و ســازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری در 
راســتای خدمات  رسانی مطلوب  با آغاز بارش های پاییزی 
در  آماده  باش کامل اســت. وی گفت: الیروبی و پاکسازی 
کانال ها و مســیل های شهر ارومیه با هدف ساماندهی آب 

های سطحی تداوم دارد.

تداوم الیروبی و پاکسازی کانال ها 
و مسیل های ارومیه 

چهار شنبه اول آبان 1398   شماره 5510

مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان غربی با اشاره به آغاز پوشش بیمه اجباری گفت: ۵ درصد جمعیت 
آذربایجان غربی، حدود ۳00 هزارنفر فاقد هرگونه پوشــش بیمه ای اند که با اجرای این طرح، تحت 
پوشش بیمه اجباری قرار می گیرند.به گزارش جام جم آذربایجان غربی، نادر نانبخش در نشست خبری 
به مناســبت هفته بیمه سالمت، اظهار داشت: در حال حاضر، ۶1 درصد جمعیت استان شامل بیش از 

دو میلیون و ۷ هزار نفر تحت پوشــش بیمه سالمت هســتند و  از طریق 1۲۲۶ موسسه طرف قرارداد 
بیمه ســالمت خدمــات درمانی و دارویی دریافت می کنند.  وی افــزود: ۷ درصد هزینه های بیمه ای 
آذربایجان غربی برای بیماران خاص صرف می شــود و این در حالی است که ۸۵ درصد جمعیت تحت 
پوشش سرانه ای دریافت نکرده اند. مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان غربی با اشاره به برنامه های هفته 

بیمه سالمت در استان، عنوان کرد: دوم آبان  همایش بیمه سالمت با حضور مسئوالن در ارومیه برگزار 
می شود. وی در ادامه به آغاز پوشش بیمه اجباری از سوم آبان، همزمان با هفته بیمه سالمت اشاره کرد 
و افزود: بیمه اجباری سالمت بر اساس مصوبه هیئت دولت و بر اساس برنامه ششم،  افرادی را که فاقد 

بیمه درمان هستند و تحت پوشش هیچ یک از سازمان های بیمه گر نیستند، شامل می شود.

53 درصد جمعیت آذربایجان غربی هیچ بیمه ای ندارند ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

یادی از گذشته های تئاتر زنجان

صحرا رضایی
وارد بانک ملی شــدم. خیلی شلوغ بود. تمام 
صندلی هــای بانک پر بود. شــماره را گرفتم و 
ایســتادم تا اینکه یک صندلی خالی شد و رفتم 
نشســتم. در کنار مــن پیرمردی نشســته بود. 
به نظرم آشنا آمد. ازش پرسیدم: ببخشید به نظرم 

خیلی آشنا می آیید؟!
پیرمرد ســکوت کرد و با آهســتگی از جیب 
کتش کیف کوچکی را در آورد و عکسی را نشانم 
داد که در حال اجرای سیاه بازی بود.با دیدن این 
عکس یــادم افتاد که این همــان هنرمند تئاتر 
بود کــه در نقش بازی می کرد بهش گفتم که ما 
بارها و بارها شما را در اجراهای مختلف دیده ایم 
استاد با دیدنتون خیلی خوشحال شدم االن چکار 

می کنید؟
پیرمرد آهی کشــید و گفت: هیچ آمدم وامی 
که ســال ها پیش گرفته ام و خیال تمام شــدن 

قسط هایش نیست را بدهم.
 بهش گفتم: ببخشید استاد هنوز هم همچنان 

شوخ طبع و اهل مزاح هستید؟
استاد: هی!

پرســیدم آخرین برنامه ای کــه اجرا کرد کی 
بود؟ اســتاد گفت : آخرین برنامه ام اگر درســت 
یادم باشــد ســال 1۳۵۶ بود. اجرایی داشتیم به 
نــام » بارگاه فرعون « وســط آن برنامه، ما یک 
برنامه طنز»ســیاه بازی« داشتیم که به نام سیاه 
به خواستگاری می رود.آن روز من خیلی استرس 
داشتم. کارگردان آقای... یادش بخیر خیلی آدم 
منضبط و سختگیری بود من در حال گریم بودم 
و شــروع برنامه ســاعت هفت عصر بود. مدام 
باالی سر من ســیگار می کشید و تذکر می داد. 
من حالم خیلی خراب بود. خواســتم از جایم بلند 
شــوم یکدفعه چشمانم ســیاهی رفت و افتادم و 
دیگه چیزی نفهمیدم. چشــمهامو که باز کردم 
خودمو رو تخت بیمارســتان دیــدم که با لباس 
اجرا و ســروصورت گریم سیاه پوش اونجا بودم. 

بیمارانی که در آنجا بســتری بودند می خندیدند 
و من با دیدن آن صحنه خیلی خوشــحال شدم 
که در آنجا هم باعث خنده آن ها شــدم. با تعجب 
پرســیدم ساعت چنده؟ گفتن ساعت شش است 
من مضطرب گفتم مــن االن باید روی  صحنه 
باشم ساعت هفت اجرا دارم توروخدا بدادم برسید 
ولم کنید من باید هرچه زودتر برم. پرستار گفت: 
آقای عزیز شــما بیمار ما هستید نمی توانیم شما 
را خودسر مرخص کنیم باید دکتر اجازه ترخیص 
بدهد. او با دیدن اصرار من گفت اجازه دهید من 

با دکتر صحبت کنم.
 همین که پرســتار رفت من آهســته از درب 
خروجــی پا به فرار گذاشــتم. همین که از درب 
بیمارستان خارج شدم موتورسواری جلوی پایم 
ترمز کرد: گفت: آهای کجا؟ از غار فرار کرده ای؟ 
گفتم توروخدا این حرف ها را ول کن و اگه امکان 
داره ســریع منو به تئاتر شهر برسون. اجرا دارم. 
دوســت داری افتخار بده توهم بیا خوشــحال 
میشــم چرا که باعث خنده یک نفر دیگه هم می 
شم. موتورسوار منو ســوار کرد و راه افتادیم. تو 
راه همش التماس می کردم ســریعتر برود. خیر 
ببینی رود باش . اونم منو ســریع به تئاتر رسوند. 
جلــودرب خیلی شــلوغ بود مثل اینکــه برنامه 
شروع شــده بود. به ناچار رفتم از درب خروجی 

وارد تئاتر شدم.
نگهبان از پشــت منو صدا کرد پس چی شــد 
برگشــتی؟ حالت بهتره؟ پرسیدم تو از کجا می 

دونی؟
گفت؟ خودم رســوندمت بیمارســتان گفتم: 

مگه نمیدونی اجرا دارم.
گفت: ای بابا اونکه االن شــروع شده. گفتم: 
خودت که میدونی آقای... خیلی مگســیه و بعد با 

عجله خود را به پشت سن رسوندم........
پرده کنار رفته بود برنامه شــروع شــده بود. 
موضوع نمایش سیاه بازی»خواســتگاری« بود 
.ســیاه وارد صحنه شد و همه شروع به کف زدن 
می کنند.آهای ملیحه بیا دیگه امشــب تکلیفم را 
با تو و بابات روشــن می کنم. آهای ملیحه کدوم 
گوری هســتی؟ نکنه عروس رفته علف بچینه؟ 

در همین حال ملیحه وارد صحنه می شود:
ســیاه: چه عجــب ببینم بابا تــو کفن کردی 

اومدی؟
ملیحه: دهنتو آب بکش ســیاه سوخته اون تا 

تورو گور به گور نکنه نمی میره
ســیاه در حال رقص: سیه، ســوخته خداس. 

کی میگه نه، ســیاه مشکل گســات، کی میگه 
نه.»حالت طنز«

ملیحه: چه خبره؟ مگه عروسی ننه ته؟
سیاه: نه عروس منو و توست.

ملیحه: آره تو بمیری. بابا هم همینو میگه
ســیاه: مالحت شــوخی که نداریم من گفتم 
که باید امشــب تکلیفمو با بابات روشن کنم. گل 
و شــیرینی که آوردن"خطاب به تماشــاچیان" 

مهمون هم که داریم.
ملیحه: آخه ابله مگه تو نمی دونی بابام از سیاه 

خوشش نمیاد، تو هم که سیاه سوخته ای.
سیاه: من دیگه این حرفا حالیم نیست خودت 

یه کاریش بکن.
من با دقت نگاه می کردم و خوشــحال بودم 
کســی بوده که جای مــرا گرفته چون حرف من 
همیشــه این بوده که لبخند را همیشــه در لبان 

تماشاچیان ببینم.
ســیاه: چی شــد مالحت بتمــرک ببینم چه 

فکری می  تونم بحالمون بکنم؟
ملیحه انگشــت به دهان به طرف تماشاچیان 
می رود و لحظه ای سکوت می کند.سیاه از پشت 
شکلک درآورده و ســری تکان می دهد.ملیحه 
ناگهــان داد میزند پیدا کردم. وســیاه به طرف 

ملیحه رفته بده مال منه......
ملیحــه: چی رو بدم بشــین تا بــرات بگم. 
ملیحــه کیفش را در می آورد و از داخل کیف کرم 
سفیدکننده خود را به سیاه نشان داده و می گوید 

تو واقعا منو می خوای؟
سیاه: بعله!

ملیحــه: پس تو هر چی من می گم باید گوش 
بدی و به کرم اشاره کرده می گوید: اینو می بینی؟ 
تو باید مدتی سفید باشی من االن معجزه می کنم 
و شــروع به مالیدن کرم به صورت سیاه می کند. 

تماشاچیان شروع به کف زدن می کنند.
 مــن با دیدن این صحنه خود به خود اشــک 
شــوق از چشــمانم جاری می شــود و با گوشه 
پــرده در حالی که اشــک هایم را پاک می کردم 
ناخــودآگاه صورتم هم پاک می شــد. وقتی که 
رفتم دســت و صورتم را بشــویم و راهی خانه ام 
شوم فهمیدم که اشــک هایم صورت را شسته، 
آهی کشــیدم و فهمیدم قصه همین بوده و این 
بود که داستان ســیاه بازی روز به روز مثل گریم 
من کمرنگ شــد.در همین حال صدای کارمند 
بانک که شماره مرا اعالم کرده بود ناچار مجبور 

به خداحافظی شدم.

بانوان ارومیه؛  لذت حضور 
در ورزشگاه نوش جانتان

ســالن ۶000 نفری ارومیه از امروز میزبان مرحله مقدماتی فوتسال قهرمانی 
آســیا با حضور ۷ تیم اســت، ایران با تیم های قرقیزستان و ترکمنستان در یک 
گروه قرار دارد و بازی ها بر اســاس زمانبندی های مشخص شده انجام می شود. 
با تدبیر مسئوالن استانی و ستاد برگزاری مسابقات، حضور بانوان در ورزشگاه 
برای تماشــای بازی های مرحله مقدماتی مســابقات فوتسال قهرمانی آسیا در 

ارومیه آزاد اعالم شده است.
لیــگ ملتهای والیبال ۲01۹ اولین تجربه بانــوان ارومیه ای برای حضور در 

ورزشــگاه و تماشای بازیها از نزدیک بود و از امروز  این تجربه شیرین با تماشای 
بازی های مرحله مقدماتی فوتســال قهرمانی آســیا در سالن ۶000 نفری تکرار 
می شــود.  دیگر ورود به ورزشگاه برای بانوان، رویایی دست نیافتنی نیست و به 
یمن مطالبه گری ها و همت مســئوالن بانوان می توانند از تماشــای بازی ها در 

ورزشگاهها لذت ببرند.
اضافه کردن یک ســکوی دیگر به تعداد سکوهای بانوان و در واقع اختصاص 
یــک چهارم فضای تماشــاگران به بانوان و رایگان شــدن تماشــای بازیها در 
مرحله مقدماتی مســابقات فوتسال آســیا، بارقه ای از امید را در دلها روشن می 
کنــد که کم کم می توان به حضور بانوان در ورزشــگاه بدون تبعیض، شــرط و 
بدور از براه انداختن شــوآف برای جلب رضایت مجامع بین المللی و فدراســیون 
هــای جهانی امیدوار بود.ضمن اینکه بخاطر شکســتن تابوی ممنوعیت حضور 
بانوان در ورزشــگاهها، سست شدن دیوارهای تنگ نظر، برداشته شدن تبعیض 
های جنســیتی و احقاق حق بانوان برای تماشــا و لذت از بازیها در ورزشــگاه ها 
خوشــحالیم، امیدواریم با احصاء نقاط ضعف و قوت حضور بانوان در مســابقات 
لیگ ملتهای والیبال ۲01۹ و فراهم کردن امکانات رفاهی، خدماتی و مسیرهای 
ورودی و خروجی در این دوره از مسابقات،  بانوان ارومیه ای بدون هیچ مشکلی، 

لذت تماشای بازیها در ورزشگاه را نوش جان کنند!
طاهره زینالی

مدیر عامل آبفای زنجان:

۷۰ درصد شهر زنجان دارای شبکه فاضالب است

 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجــان گفت: قریب به ۷0 درصد شــهر زنجان 
دارای شبکه فاضالب است ولی حدود ۵0 درصد 

مشترکان دارای انشعاب فاضالب هستند.
خبرنگار جــام جم زنجــان: علیرضا 
جزءقاســمی با اشاره به اینکه تا کنون ۵۲ میلیارد 
تومان اعتبار برای این پروژه هزینه شــده اســت 
گفــت : طرح تصفیه خانه شــهر زنجان در ســال 

1۳۷1 تصویب و در ســال 1۳۸۷ به بهره برداری 
رســیده است و برای این پروژه 1۴ میلیارد تومان 
اعتبار پیش بینی شــده بود کــه ۲ میلیارد و ۹00 
میلیون تومان از این مبلغ تخصیص یافته اســت. 
وی از پیشرفت ۶۷ درصدی پروژه تصفیه خانه 
خبر داد و گفت: بــرای تکمیل این پروژه ۲۴00 

میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است. 
جزءقاســمی تعــداد مشــترکان متصــل به 
فاضالب زنجان را ۸۲ هزار مشــترک اعالم کرد 
و افــزود: آب و فاضــالب الزم و ملزوم یکدیگر 
هســتند و با وجود اینکه قریب به ۷0 درصد شهر 
زنجان دارای شــبکه فاضالب است، ولی حدود 
۵0 درصد مشــترکان دارای انشــعاب فاضالب 
هســتند که عوامل فرهنگــی را می توان یکی از 
دالیل پایین بودن انشــعاب فاضالب شهری در 

زنجان دانست.

وی اظهار کرد: امســال این شرکت ۲۷ پروژه 
آب رســانی را با اعتباری بالغ بر 1۲0 میلیارد ریال 
از محل اعتبارات اســتانی در شــهرهای استان 
زنجان اجــرا می کند. برای اجــرای پروژه های 
عمرانــی شــرکت آب و فاضــالب ۶11 میلیارد 
ریــال از اعتبــارات مصوب طرح هــای ملی با 
ویژگی اســتانی و 1۲0 میلیارد ریــال اعتبار نیز 
از محل اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای 

تصویب شده است.
 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان، خاطرنشان کرد: طرح های ملی با ویژگی 
اســتانی شــرکت آب و فاضالب در شــهرهای 
استان زنجان شــامل ایجاد تاسیسات فاضالب 
شــهرهای زنجان، خرم دره، دنــدی، زرین آباد 
و طرح آبرســانی به شــهرهای زنجــان، ابهر و 

خرم دره است.
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تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم
چنین که در دل من داغ زلف سرکش تست

بنفشه زار شود تربتم چو درگذرم
حافظ

 کلنگ بازسازی بقعه متبرکه محمدبن خلیالن به زمین زده  شد 
همزمان با روز اربعین، همایش پیاده روی 
جاماندگان اربعین حسینی با حضور شهردار 
و اعضای شــورای اسالمی شــهر ارومیه، 
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی 
و مدیرکل تبلیغات اسالمی استان، مدیران 
شهری و اســتانی و عاشــقان و دلدادگان 
حضــرت اباعبداهلل الحســین)ع( از میدان 
والیــت فقیه تا بقعــه محمدبن خلیالن در 
محله دیگاله برگزار شــد و کلنگ بازسازی 
بقعــه متبرکه محمد بن خلیــالن به زمین 

زده شد.
به گــزارش مدیریت ارتباطات و اموربین 
الملل شهرداری ارومیه، همایش پیاده روی 
جاماندگان اربعین حسینی با حضور شهردار 
و اعضای شورای اسالمی شهر، نماینده ولی 
فقیه در اســتان آذربایجان غربی و  مدیرکل 
تبلیغات اسالمی اســتان ، مدیران شهری 
و اســتانی و عاشــقان و دلدادگان حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( از میدان والیت فقیه 
تا بقعه محمــد ابن خلیالن در محله دیگاله  

برگزار شد.

عزاداری شاه حســین  گویان به مناسبت 
اربعین حســینی با حضور دستجات مختلف 
در مقابــل بقعه محمدبن خلیــالن ارومیه 
برگزار شد و همچنین نذری هایی هم  توسط 
موکب های ایجاد شــده در مسیر همایش 
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی  در بین 

مردم توزیع شد.
در ادامه این همایش، کلنگ آغاز مرمت 
و بازســازی بقعه متبرکه محمدبن خلیالن 
توسط شهرداری ارومیه با حضور مسئوالن 
به زمین خورد تا عملیات بازســازی وارد فاز 

اجرایی شود.

*1۰۰۰ مترمربع به صحن بقعه 
محمدبن خلیالن افزوده می شود

محمد حضرت پــور در آیین کلنگ زنی 
آغاز مرمت، بازسازی و توسعه بقعه تاریخی 
محمد بن خلیالن اظهار کرد: صحن این بقعه 

یک هزار مترمربع توسعه می یابد.
وی افزود: همچنین تدابیری اتخاذ شده 
که با آزادسازی ســاختمان در نبش خیابان 

اصلی شیخ شلتوت و گلستان،  محوطه بقعه 
به خیابان شیخ شلتوت بازگشایی شود.

شــهردار ارومیــه بــا بیان اینکــه بقعه 
محمدبن خلیــالن یکی از بناهای بســیار 
مهم شــهر از لحاظ تاریخی و مذهبی است، 
یادآورشد: محمد بن خلیالن در یک هزار سال 
پیش برای ترویج تشیع به شهرمان آمده بود 
که نشــانگر عشــق و محبت اهالی شهر به 

مکتب اهل بیت)ع( است.
حضرت پور گفت: تالش خواهیم کرد در 
کمتریــن زمان ممکن و با کمک و همیاری 

میراث فرهنگی،  تبلیغات اســالمی و اوقاف 
و امــور خیریه آذربایجان غربی کار مرمت و 

بازسازی بقعه به اتمام برسد.

* تشــیع در آذربایجان غربی از 
سابقه 11۰۰ ساله برخوردار است

نماینده ولی فقیــه در آذربایجان غربی و 
امام جمعه ارومیه گفت: تشیع در آذربایجان 

غربی از سابقه 1100 ساله برخوردار است. 
به گــزارش مدیریت ارتباطات و اموربین 
الملل شــهرداری ارومیه، حجت االســالم 

ســید مهدی قریشــی، نماینده ولی فقیه 
در آذربایجــان غربی و امــام جمعه ارومیه 
در همایش پیــاده روی جاماندگان اربعین 
حسینی که در محل بقعه محمدبن خلیالن  
برگزار شــد، اظهــار کرد: اربعیــن یکی از 
معجزات الهی اســت و هر سال تعداد زائران 

در پیاده روی اربعین افزایش می  یابد. 
وی افزود: به غیر از امام حســین)ع( هیچ 
معصوم دیگری اربعین ندارد و فلسفه اربعین 
این موضوع اســت که فرهنگ عاشورایی 
جهان را تســخیر خواهد کرد. نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه 
گفت: با اربعین شکوهمند، مقدمات ظهور در 
حال فراهم شدن است و امسال نزدیک به ۳0 
میلیون نفر در کربال جمع شدند تا پیام مکتب 
امام حسین)ع( را به گوش جهانیان برسانند.

قریشــی ادامه داد: در روایات آمده که در 
آخرالزمان مردم حضــرت مهدی)عج( را با 
امام حســین)ع( خواهند شناخت و گفته می 
شود که ایشان از نسل اباعبداهلل)ع( هستند.

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت بقعــه 

محمد بن خلیــالن به عنوان شناســنامه و 
هویت شــهر ارومیه تصریح کرد: امیدوارم 
کار مرمت، بازســازی و گسترش بنای بقعه 
هرچه ســریعتر تمام شــده و مورد زیارت 

عاشقان مکتب تشیع قرار گیرد.
قریشی گفت: از مسووالن انتظار می رود 
در شناساندن این بقعه کوشش کنند چراکه 
این بقعه گویای ســبقه 1100 ساله تشیع در 
ارومیــه و آذربایجان غربی بــوده و در واقع 

شناسنامه و هویت این استان است.
نماینــده ولی فقیــه در آذربایجان غربی 
و امــام جمعه ارومیــه محمدبن خلیالن را 
یکی از شخصیت های مهم و عظیم جهان 
اســالم برشــمرد و ابراز امیدواری کرد این 
بقعه به عنــوان زیارتگاه از ســوی مردم و 
دوستداران مکتب تشیع استفاده شود چرا که 
محمد بن خلیالن از علمای بزرگ شیعه و از 

محدثین بزرگ است.
وی تاکید کرد: تشــیع در ارومیه از زمان 
غیبت صغری پابرجاســت و این افتخاری 

برای شهرمان و ماست.

 نهم مهرماه مصادف با يكم اكتبر، ماه آگاه سازى 
در رابطه با سرطان پستان مى باشد. روبان صورتى رنگى 
كه ســمبل جهانى اين بيمارى اســت، به نشانه آگاهى 
بخشــى و ارج نهادن به اقدامات جهانى در اين زمينه، از 
ابتدا ى ماه اكتبر در سراســر جهان به احتزار در مى آيد و 
همه با هر توانى كه دارند براى آگاهى رسانى در مورد اين 

بيمارى به بانوان تالش مى كنند. 
طبق آمار سازمان بهداشت جهانى، بيمارى سرطان 
در كشورهاى در حال توسعه بيشتر است ،ساالنه 10 هزار 
نفر در ايران به ســرطان پستان  مبتال ميشوند وهر سال 
5درصــد به اين آمار افزوده مى شــود كه تنها راه مقابله 
با آن پيشــگيرى از طريق آموزش زنان است.در كشور 
ما هر 50 دقيقه يك زن به ســرطان پســتان  مبتال مى 
شود،تشــخيص زودهنگام و در مراحل اوليه ســرطان 
پستان  مورد توجه سازمان بهداشت جهانى قرار دارد و در 
اين زمينه افزايش اطالعات عمومى زنان و ارتقاى دانش 
آنان نسبت به شناخت اين بيمارى مى تواند در پيشگيرى 
از ابتال بسيار موثر باشد.دانش آموختگان رشته مامايى 
از جمله گروه هاى كليدى براى آگاه سازى جامعه زنان 
و كاهش ابتال به اين بيمارى به شــمار مى روند.سرطان 
پستان تهديد بزرگى بر سالمت زنان است. اين سرطان 

شايعترين سرطان در زنان مى باشد.
با توجه به اينكه بيمارستان بهبود به افتخار عضويت در 
شبكه بين المللى  بيمارستان هاى ارتقا دهنده ى سالمت 
(HPH)  نائل آمده است، از اين رو به وظيفه خطير خود 
در خصوص اگاه ســازى جامعه على الخصوص بانوان  
عزيز كشــورمان به عنوان ركن وزير بناى خانواده توجه 
ويژه اى داشــته و پيشگيرى را مقدم بر درمان مى داند، 
اين مركز در چهارمين ســال متوالى به برگزارى كمپين 

آگاه سازى در باره ى سرطان پستان اقدام نموده است .
از سويى تربيت بدني و ورزش  به عنوان يكي از اصلي 
ترين ابزارها نه تنها موجبات رشــد و شكوفايي را فراهم 
مي ســازد بلكه به عنوان پديده اي موثر نقش مهمي در 
مباحث بهداشت، تندرستي و سالمت جسماني و رواني 

كاركنان  حوزه درمان و آحاد جامعه را دارد.

مديريت بيمارستان تخصصى و فوق تخصصى بهبود  
در راستاي اهداف راهبري بيمارستان در بخش ورزش 
و تفريحات ســالم در جهت گســترش و توسعه ورزش 
همگاني با تاكيدبر افزايش مشاركت كاركنان و مردم در 
فعاليت هاي ورزشي براي تحقق همگاني نمودن ورزش 
در بين كاركنان و مردم  تالش مي كند تا با برنامه ريزي 
فعاليت هاي متنوع ورزشــي و توسعه زير ساخت ها به 

اهداف ذيل دست يابد :
* اهداف 

-   افزايش شــور و نشاط و شادابي در بين كاركنان  و 
آحاد جامعه 

-  غني سازي اوقات فراغت كاركنان
-  اشاعه فرهنگ ورزش در بين مردم و كاركنان 

-   افزايش انگيزه در روي آوردن به ورزش و تفريحات 
سالم

-   ايجاد زمينه مســاعد جهت رشــد و توسعه ابعاد 
جســمي، ذهني، عاطفي و اجتماعي كاركنان  از طريق 

همگاني كردن ورزش در بين آنان
از جمله فعاليت هاي واحدارتقاء سالمت، برنامه ريزي 
براي گراميداشت هر چه بهتر هفته تربيت بدني(بيست 
وششــم مهرماه الى دوم آبان) است. اين هفته فرصتي 
اســت تا هر چه بيشتر به اهميت ورزش و لزوم پرداختن 

به آن براي تامين ســالمت جسمي و رواني افراد به ويژه 
كاركنان و مردم  پرداخته شــود، كه در اين راستا كمپين 
بزرگ ورزشــى توسط  بيمارســتان تخصصى و فوق 
تخصصى بهبود  همزمان با كمپين روبان صورتى براى 

سومين بار در شهر اولين ها برگزار گرديد .
كمپين روبان صورتى و كمپين ورزشى  در پارك ائل 
گلى با مشاركت معاونت فرهنگى ،اجتماعى و سالمت 

شهردارى كالنشهر تبريز برگزار گرديد. 
اساتيد و همكاران عزيز شركت كننده در اين كمپين 
متشــكل ازآقاى دكتر جواد ايمانى رييس هيئت مديره، 
آقاى بهمن ذيجاه مدير عامل ، آقاى دكتر محمد حسين 

حسن زاده مدير كل سالمت و امور اجتماعى شهردارى 
تبريز ، آقاى دكتر ســيد هادى چاوشــى فوق تخصص 
بيمارى هاى خون و ســرطان بزرگساالن ،آقاى دكتر 
يوســف اديانى جراح عمومى وفلوشيپ جراحى پستان 
از امريــكا ،آقاى دكتر على زادايمانى متخصص داخلى 
،خانم دكتر فرحناز ريحانى فر متخصص زنان و زايمان 
، جناب آقاى دكتر احد حســينى  مدير كل محترم اداره 
تعاون كار و رفاه اجتماعى ، خانم فايضه مهانفر كارشناس 
ارشــد تغذيه، جناب آقاى دكتر مرتضى مقيمى دكتراى 
طب ورزشــى ، خانم دكتر ساســانى متخصص زنان و 
زايمان،گروه فعال و توانمند فيزيوتراپى ،گروه ماما هاى 

توانمند وبا تجربه ، در محل حضور يافته و به ســخنرانى 
مشــاوره ، معاينه و آموزش پرداختند. گروه كليدى آگاه 
ســازى بانوان ( ماماهاى عزيزمان ) . مشاور تغذيه، طب 
ورزشى و فيزيوتراپى در چادرها  به آموزش و آگاه سازى 
پرداخته كه هدف از تنوع ارائه ى مشاوره ها در اين كمپين 

توجه به نياز جامعه به خدمات ارتقا سالمت بوده است.
همكاران توانمند  اكيپ با خوشرويى در حالى كه شال 
گردنى به رنگ صورتى كه نمادى از رنگ كمپين بود به 
گردن داشته و بعنوان ميزبان و مجرى كمپين سنجاق 
ســينه هايى به شكل روبان صورتى را بر سينه ى بانوان 
نصب و پس از آموزش از آن ها درخواست مى كردند تا به 
عنوان سفيران آگاه سازى همكارى نمايند.مشاورين با 
ارائه پمفلت هاى آموزشى متنوع در خصوص خودآزمايى 
پستان و آگاه ســازى، فوائد فعاليت  فيزيكى، سرطان( 
پستان ،روده بزرگ ،دهانه رحم )، ديابت، فشار خون باال، 
ترك سيگار، تكريم مادر باردار و مضرات سزارين با هدف 
افزايش دانش مراجعين عزيز پرداختند.در حين اجراى 
برنامه، پذيرايى  از مراجعين عزيز با شــكالت و سيب به 

عنوان نماد سالمتى  انجام مى گرفت. 
جناب آقــاى دكتر ايمانى رئيس هيئــت مديره در 
خصوص بيمارســتان بهبود بعنوان بيمارســتان ارتقاء 
دهنده ســالمت به ايراد سخنرانى پرداختند وبدنبال آن 
مديريت محترم بيمارستان تخصصى و فوق تخصصى 
بهبود جناب آقاى بهمن ذيجاه طى سخنرانى و مصاحبه 
ى تلويزيونــى، توضيحاتى در مــورد هدف از برگزارى 
كمپين را بيان نموده و به لزوم واهميت پيشگيرى از اين 
بيمارى با آگاه ســازى بانوان  و گراميداشت هفته تربيت 
بدنى و نقش ورزش درســالمتى و پيشگيرى از بيمارى 

ها  اشاره كردند.
از ساير برنامه هاى كمپين مى توان به: حضور اكيپ 
ورزش هاى رزمى اســتان آذربايجان شــرقى (سبك 
مبارزان) با همراهى دكتراى طب ورزشــى( آقاى دكتر 
مرتضى مقيمى) و برنامه هاى ورزشــى متنوعى توسط 
گروه رزمى نونهاالن گروه سرود مهد كودك بيمارستان 

بهبود اشاره نمود.

   به همت بيمارســتان فوق تخصصى بهبود تبريز صورت گرفت :

كمپين روبان صورتى، آگاه سازى بانوان، سالم سازى جامعه

مديريت شعب بانك صادرات استان آذربايجان شرقى

تاســيس بيمارستان بصورت شــركت تعاونى بوده است و اين 
شركت در سال 1370 با 22 نفر عضو شروع به فعاليت نمود كه هم اينك  
500 نفر پرســنل پشــتيبانى و درمانى در خدمت بيماران و مراجعين 

محترم مى باشد. 
با توجه به عضويت اكثر پرسنل در شركت تعاونى و سهيم بودن 
در آن كه يكى از پارامترها و معيارهاى مثبت اين شركت تعاونى مى 
باشد، همانند سال هاى قبل بيمارستان بهبود در سال 1389 بعنوان 
شركت تعاونى برتر ملى در چهاردهمين جشنواره تعاونى هاى برتر 
كشور انتخاب شده است .از طرحهاى ديگر ويژه بيمارستان مى توان 
به طرح  معاينات رايگان پستان و بيمارى هاى تناسلى زنان,، طرح 

كنترل فشــار خون   كنترل فشــارخون در درمانگاه فشارخون و نيز 
درمانگاه پايش خانواده محترم شهدا اشاره نمود كه در اين باره بيش 
از 200 هزار  از بانوان در درمانگاه معاينات  رايگان پســتان و بيمارى 
هاى تناسلى زنان نزديك  به 11 هزار نفر در درمانگاه فشارخون و 6 
هزار نفر در درمانگاه خانواده محترم شهدا مورد معاينه و آموزش و در 

صورت لزوم درمان سرپائى يا بسترى قرار گرفته اند.
آرمان و هدف بيمارستان بهبود، سالمتى و تندرستى خانواده است 
و در اين راستا تمامى كاركنان و پرسنل بيمارستان تالش خود را براى 
احقاق شــعار بيمارستان و اخذ رضايت مشتريان روزبروز بيشتر مى 
كنند. همچنين بيمارستان با توجه به نياز مراجعه كنندگان و بيماران 

و مسافرين كالنشهر تبريز و اتباع خارجى – كه اكثرا از شمال تركيه، 
كشور آذربايجان و كردستان عراق مى باشند ، اقدام به ساخت و بهره 
بردارى از هتل آپارتمان بهبود نموده است كه بدليل به كيفيت باالى 
خدمات ارائه شده براى ميهمانان به عنوان چهارمين هتل با كيفيت 
كالنشــهر تبريز از نظر مشــتريان شــناخته شده اســت. از ساير 
دســتاوردهاى مهم بيمارســتان مى توان به عضو شــبكه جهانى 
بيمارستانهاى ارتقاء دهنده سالمت، اخذ مجوز پذيرش بيماران بين 
الملل، چهره برتر ســازمان تامين اجتماعى اســتان از ديدگاه ارائه 
خدمات مطلوب به بيمه شــدگان، تاســيس صندوق سامان نصر و 

موسسه خيره بهبودالزهرا اشاره نمود. 

بيمارستان بهبود بيمارستان ارتقاء دهنده سالمت


