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با حضور وزیر نیرو؛بهره 
برداری از 3 طرح بزرگ آبفای 
آذربایجان غربی آغاز می شود

حل مشکالت گمرکی قدمی 
بزرگ در راه توسعه و پیشرفت 

8است 6

شهردار تبریز جایزه جهانی »خشت طالیی«
 را دریافت کرد

3

همکاری علمی دانشگاه علوم پزشکی 
اردبیل و جمهوری آذربایجان

همکاری علمی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل با وزارت بهداشت جمهوری 
آذربایجان و دانشــگاه پزشکی باکو در زمینه مهار بیماری های انگلی و عفونی آغاز شد. 

نرگس امامي - خبرنگار جام جم اردبیل: یک هیات علمی متشکل از مقامات و مسئوالن حوزه بهداشت 
و درمان و خدمات پزشــکی جمهوری آذربایجان در ســفر ۲ روزه به اردبیل، راه های همکاری مشــترک را بررسی 
می کنند.در نشســت مشترک مسئوالن بخش بهداشــت و درمان دو طرف، ضمن تاکید بر تدریس رشته بیولوژی، 

در خصوص برگزاری دوره ها و کنفرانس های مشترک علمی...

همایش بزرگ پیاده روی 
خانوادگی برگزار شد
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وژیه آرذبایجان

مشارکت دانش آموزان فعال اردبیل در مقابله
 با آسیب های اجتماعی 

استاندار اردبیل گفت: دانش آموزان و خصوصا بسیج دانش آموزی استان 
ظرفیت مناسبی برای مشارکت در امر کاهش آسیب های اجتماعی هستند 

و از این پتانسیل در راستای اجرای برنامه های فرهنگی باید استفاده شود.
محســن امامي - خبرنگار جام جم اردبیل: اکبر بهنام جو در 
نشســت با دانش آموزان بســیج و برگزیده علمی و فرهنگی استان تصریح 
کــرد: دانش آموزان فعال در جامعه که در رده های مختلف علمی ، فرهنگی 
، ورزشــی و هنری فعالیت دارند ، باید در راستای رفع معضالت اجتماعی با 

مسووالن استان همکاری کنند.
اســتاندار اردبیل حضور و مشارکت دانش آموزان در حوزه های اجتماعی 
را گامی مهم در راستای موفقیت در آینده عنوان کرد و افزود: دانش آموزان 

با حضور در موقعیت های مختلف اجتماعی با فنون مدیریت آشــنا شده و در 
آینده می توانند فرد موثری برای کشور باشند.

بهنام جو گفت: دانش آموزان اســتان از درک باالیی برخوردار هستند و 
این موضوع در پاسخ هایی که در پرسش مهر بیان شده ، مشهود می باشد.

وی افزود: دانش آموزان با شناسایی دقیق نیازمندی ها و طرح های الزم 
برای استان می توانند در تصمیم گیری های مهم تاثیر گذار باشند.

اســتاندار اردبیل با اشــاره به اقدامات انجام شده توسط مسووالن ارشد 
اســتانی در راستای رفع مشــکالت اقتصادی و افزایش اشتغال و سرمایه 
گذاری ، آینده استان در زمینه رشد اقتصادی و اشتغال را امیدوارانه دانست.

وی افزود: فعال شــدن واحدهای کارگاهی در شهرستان های کوچک 
استان ، راه اندازی واحدهای بزرگ از جمله صنایع تبدیلی ، گلخانه ای و بسته 
بندی آب، تالش برای رونق گردشگری و ایجاد شهرک های جدید صنعتی 
از جمله اقداماتی است که در راستای رونق اقتصادی استان انجام شده است.

بهنام جو در این جلســه خواســتار برگزاری نشست های بیشتر با دانش 
آموزان و استفاده از نظرات این قشر در خصوص مسایل مختلف استان شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز در این جلسه از فعالیت 943 
واحد مقاومت بســیج در دوره های مختلف دانش آموزی از چهارم ابتدایی ، 

دوره اول و دوم متوسطه خبر داد.
احمد ناصری افزود : 74 هزار عضو در این واحدهای بسیج فعالیت دارند 
که شــامل 50 درصد از جمعیت دانش آموزی  ازچهارم ابتدایی تا پایان دوره 

دوم متوسطه می شوند.
وی بیان کرد: ۲3 حوزه مقاومت در سراســر اســتان برای بسیج دانش 

آموزی تشکیل شده و از پایه چهارم ابتدایی عضو گیری می شود.
ناصری تصریح کرد: تشــکل بسیج دانش آموزی در کنار 9 تشکل دیگر 
دانش آموزی فعالیت های فرهنگی ، علمی و ورزشــی و هنری را در مدارس 

دنبال می کنند.

درمانگاه عمومی و تخصصی بیمارستان سبالن
 اردبیل افتتاح شد

درمانگاه عمومی و تخصصی بیمارســتان تامین اجتماعی سبالن با 
حضور مقامات ارشــد استان و شهرستان اردبیل افتتاح شد. 

رقیه لهجــه - خبرنگار جام جــم اردبیل: در مراســمی 
با حضــور نمایندگان مــردم اردبیل، نیر، نمین و ســرعین در مجلس 
شــورای اســالمی، فرماندار اردبیل، مدیرکل بازرســی و امور حقوقی 
اســتاندار، مدیران بیمه ای و درمانی تامین اجتماعی و ســایر مدیران 
ارشــد اســتان درمانگاه عمومی و تخصصی بیمارستان سبالن اردبیل 

به بهره برداری رسید.
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اردبیل » دکتر قادر برجی « در 
این مراســم ضمن قدردانی از حضور مسئولین ارشد استان و شهرستان 
اردبیل گفت: این درمانگاه به مســاحت ۲ هــزار متر و با هزینه ای بالغ 
بــر 1۲ میلیارد ریال آماده ارائه خدمات درمانی به بیمه شــدگان تامین 

اجتماعی و سایر مراجعه کنندگان است.
وی با اشــاره به 606 هزار بیمه شــده تامین اجتماعی که 48 درصد 
کل جمعیت استان را شامل می شود، افزود: تعداد کل ویزیت های انجام 
شــده توسط پزشکان عمومی، متخصص، دندانپزشکان و سایر خدمات 
درمانی در سال گذشته یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار نفر بوده است.

دکتــر برجی در ادامه از افزایش ۲3 درصدی زایمان طبیعی در مراکز 
ملکی سازمان در استان اردبیل خبر داد.

وی ضریب اشــغال تخت های بســتری را 81 درصد اعالم کرد و با 
تاکید بر اینکه 10 درصد از تخت های فعال بیمارســتان های استان در 

اختیار تامین اجتماعی اســت، افزود: با افزایش سه برابری جمعیت بیمه 
شــده تامین اجتماعی از بدو شــروع به کار بیمارستان سبالن اردبیل، 

امکانات در سطح پایین تری قراردارد.
دکتر برجی با اشاره به اینکه طی سال 97 و نیمه اول سال 98 جهش 
قابــل توجهی برای افزایش فضای فیزیکی درمانی داشــتیم، افزود: با 
مساعدت مدیران ارشد ســازمان تامین اجتماعی، استاندار، نمایندگان 
مردم در مجلس شــورای اســالمی و مدیرکل تامین اجتماعی استان 
پروژه ها و طرح های عمرانی از قبیل طرح توســعه اورژانس بیمارستان 
ســبالن اردبیــل که از 500 متر بــه ۲000 متر افزایــش می یابد، اخذ 
مجوز های الزم برای درمانگاه شــماره ۲ اردبیل، احداث درمانگاه های 

گرمی و نمین، هتلینگ بخش های بیمارســتان ارس پارس آباد و غیره 
کــه بــا اتمام این پروژه ها تا ســه برابر فضای فیزیکــی درمانی ارتقاء 

می یابد.
وی در ادامه با اشــاره به دســتگاه ســنگ شــکن که به تازگی در 
بیمارســتان ســبالن با هزینه ای بالغ بر ۲7 میلیــارد ریال نصب و راه 
اندازی شــده است، گفت: این دستگاه به روزترین دستگاه سنگ شکن 
شــمالغرب کشور است که در عرض 3 ماه گذشــته به ۲00 نفر از بیمه 
شــدگان تامین اجتماعی خدمات ارائه کرده است.دکتر برجی همچنین 
از ایجاد بخش MRI خبر داد که این دســتگاه تنها برای استان اردبیل 

در سطح کشور مورد پذیرش قرارگرفته است. 
در ادامه مراســم سعید بشرخواه مدیرکل تامین اجتماعی گفت: ارائه 
خدمات مطلوب و شایســته به بیمه شدگان تامین اجتماعی را از وظایف 

اصلــی خود در زمینه امور بیمه ای و درمانی می دانیم.
وی همچنیــن از تعامــل و همکاری نزدیــک اداره کل و مدیریت 

درمان برای به نتیجه رســاندن این پروژه ها خبر داد.
در انتهای مراســم مهندس کریمی نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین 
و ســرعین در مجلس شورای اســالمی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات 
کارکنــان واحدهای بیمه ای و درمانی تامین اجتماعی اســتان اردبیل 
گفت: به منظور توســعه خدمات درمانی دغدغه های موجود برای ارتقاء 
زیرســاخت ها با جدیت توســط نمایندگان مردم در مجلس شــورای 

اسالمی پیگیری می شود.

با مشارکت سازمان فرهنگی شهرداری زنجان:
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دکتر ســیداحمد شــکوری مدیر عامل موسسه 
ارزش آفرینان مالی بازار ســرمایه  و کارشــناس  
حوزه ســرمایه گذاری  با ارزیابی رفتار معاملگران 
در روزهای اخیر افزود: بازار بعد از یک رشد شارپی 
نیاز به استراحت داشت  که در حال  حاضر شاهد این 
امر در بازار هســتیم  اما نقطه ای که در این عرصه 
مهم است  عدم خروج نقدینگی از بازار می باشد که 
در روزهای آینده بویژه نیمه دوم ســال  می توانیم 
امیدوارانه شاهد صعود شاخص خصوصا تاثیر سهم 

های بنیادی و تک ســهم ها در بازار باشیم .
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تحلیل 
بازار ســهام در روزهای پیشرو افزود اغلب گزارش 
های 6 ماهه منتشر شــده برای تامین نظر فعاالن 
بازار ســرمایه کافی نبوده است. بنابراین شاید بازار 
زمان بیشــتری را به اســتراحت اختصاص دهد تا 

محرک های جدید رشد پدیدار شوند.
خریداران قبلی و تازه واردان به بازار فعال دست 
نگه داشــته اند و در حال کسب اطالعات و مشاوره 
درباره ورود با اطمینان تر به ســهام هستند. چراکه 
می دانند بازار با شــتابی که در ماه های اخیر شاهد 
آن بودیــم حرکت نخواهد کــرد و روند آرام تری 
را در پیش گرفته اســت. مگر اینکــه اتفاقی مهم 
رخ دهــد کــه از آن جمله می توان بــه اخبار خوب 
سیاســی و امکان کاهش محدودیت های ناشی از 
تحریم اشــاره کرد. با توجه بــه کاهش نرخ دالر و 
کنترل شــدید آن از طرف بانــک مرکزی به نطر 
می رســد ســهم های صادرات محور گزارشات 9 
ماهه ضعیفی خواهند داشــت کــه در این صورت 
امکان دارد ســهامداران اینگونه شرکتها به سمت 
تک ســهم های داخلی با بنیــاد خوب بروند که در 
این صورت شــاهد رشد این ســهم ها نیز تا پایان 

سال خواهیم بود .
وی با اشــاره بــه احتمال افــت دالر با افزایش 
ضریب امنیت و ثبات سیاســی گفت: البته این افت 
قابل مالحظه و اثر گذار نیست و رشد بورس را تحت 

تاثیر قرار نمی دهد. ضمن اینکه رفع محدودیت های 
ناشــی از بهبود اوضاع سیاسی می تواند خبر خوبی 
برای بازار باشد. دومین عامل وضعیت بازار جهانی 
است که می تواند بسیار تاثیرگذار باشد و انتظار می 
رود در نیمه دوم سال و سه ماه پایانی سال ۲019 با 
توجــه به احتمال امضای توافق تجاری بین چین و 
آمریکا، اوضاع بازار جهانی از آنچه که امروز شــاهد 

آن هستیم بهتر شود.
سیاست گذاری های دولت روند بورس 

را جهت می دهد
وی با اشــاره به سیاســت گذاری های دولت به 
عنــوان متغیر دیگر اثر گذار بر روند بازار ســرمایه 
گفت: این متغیر چه در قالب سیاســت گذاری های 
ســازمان بورس و چه در قالب سیاست گذاری های 
پولــی و مالی همواره در بازار ســرمایه و روندهای 
آن بســیار اثر گذار است. البته دولت با فعالیت های 
دیگــری همچون اخذ مالیات و عوارض بیشــتر یا 
افزایش نرخ خوراک نیز می تواند بر بازار ســرمایه 

تاثیرگذار باشد. 
تاثیرات بــازار جهانی  و افزایش تقاضا و به طبع 
آن افزایش  قیمت کامودیتی ها که معموال  بصورت 
فصلی در ســه ماهه آخر سال صورت می گیرد می 
تواند ســهم های  مرتبط را در بازار ســرمایه تحت 
تاثیر قرار دهد. شــکوری افــزود: با توجه به تجربه 
شخصی معموال در سه ماهه پایان سال  اقبال برای 
خرید گــروه فلزات و معدنی ها از طرف ســرمایه 
گذاران در جهان بیشــتر می شــود که این امر نیز 
می تواند در بازار ســرمایه ایران تاثیر زیادی برای 

سرمایه گذاری در این حوزه گردد. 
شــکوری به عالقمندان جهت سرمایه گذاری 
در این حوزه بویژه تازه وارد ها پیشــنهاد داد با توجه 
بــه اینکه بازار ســرمایه  پر ریســک بوده و ممکن 
اســت ورود بدون اطالعــات مالی برای ســهام 
شــرکتها موجبات ضرر و زیــان این عزیزان گردد 
توصیــه کرد حتما قبــل از ورود آموزش های الزم 
در این خصوص را ســپری کنند که در این راســتا 
موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه به عنوان 
اولین مرکز تخصصی آموزش از صفر تا صد بورس 
با  مجوز رســمی از کمیته راهبــری آموزش بازار 
سرمایه مورد تایید ســازمان بورس اوراق بهادار و 
ســازمان فنی حرفه ای کشــور  با حضور اساتید با 
تجربــه در خدمت  آموزش فعــاالن و عالقمندان 

بازار سرمایه خواهد بود .

خبر

پیش بینی وضعیت بازار سرمایه 
در نیمه دوم سال

قبوض سبز به کمک 
محیط زیست زنجان می آیند

6
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با مشارکت سازمان فرهنگی شهرداری زنجان:

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی برگزار شد
همایــش پیاده روی خانوادگی با حضور متولیان ورزش همگانی، مدیران و 

مسووالن شهری و مشارکت هزاران شهروند زنجانی برگزار شد.
بــه گــزارش خبرنگار جــام جم زنجــان به نقــل از روابط عمومی ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزش شهرداری زنجان، صبح جمعه۳ آبان ماه از ساعت 
۷ الی۱۰:۳۰ همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناســبت هفته تربیت 
بدنی و ورزش با همکاری مشــترک شورای اسالمی شهر، شهرداری، سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری زنجان و اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان و با مشــارکت گســترده و پرشــور شــهروندان درمجموعه تفریحی 

گاوازنگ برگزار شد.
در این برنامه ورزشی،رییس ،نایب رییس شورای اسالمی شهر، شهردار 
، رییس و معاون ورزش و سالمت سازمان فرهنگی شهرداری حضور یافتند.

وجود ورزشکاران جوانمرد، رهاورد ورزش برای جامعه 
شــهردار در حاشیه این مراسم در خصوص توسعه ورزش همگانی گفت: 
هر چقدر در حوزه ورزش فعال باشــیم به پویایی و نشــاط جامعه کمک کرده 
ایم بر این اســاس ســازمان فرهنگی شــهرداری با بنا نهادن معاونت ورزش 
و ســالمت ســعی کرده این توجه را بیش از پیش در حوزه ورزش ایجاد کند.  
مســیح اله معصومی وجود چهره های با اخالق و جوانمرد را در حوزه ورزشــی، 
رهــاورد خوبی بــرای جامعه و به خصوص جوانان دانســت وگفت: اگر امروز 
توجه ما درحوزه ورزش بیشــتر شود، جوانان با الگو گیری مسیر زندگی خود 
را پیــدا می کنند و بســیاری از بد اخالقی ها که امــروز جامعه را مورد تهدید 

قرار می دهد رخت بر می بندد.
 معصومی تصریح کرد: نسل امروز ما نیازمند شناسایی چهره هایی است که 
معّرف تاریخ و هویت این مملکت هستند. بدون تردید، شناساندن شهدای 
ورزشکار و مرام شان، وظیفه ای خطیر برای همه ی مسوولین به شمار می رود 

امید است در این راه یاری گر سازمان فرهنگی شهرداری باشند.
شــهردار در بازدید از »خانه بوران«و... پیســت موتور ســواری شهدای 
شهرداری« گفت: یکی از پروژه های گسترده شهرداری در سال ۹۹ توسعه 
زیر ســاخت های پیســت موتور ســواری و مجموعه  تفریحی و ورزشــی خانه 

بوران خواهد بود.

نشاط و پویایی؛ نیاز نسل امروز 
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری در حاشیه این 
مراســم نیاز نســل جدید به شــادمانی و پویایی را از ضروریات دانســت و 
افــزود: با توجه به شــرایط کنونــی باید این فضا را ایجاد کرد تا نســل جوان 
بتواننــد انــرژی خود را تخلیه کننــد چرا که چنین حرکتهــای جمعی می تواند 
موجب پویایی جامعه باشــد و این اقدام یکی از روشهای مقابله با آسیب های 

اجتماعی است.
*  مریم شــعبانی گفت: تشویق مردم به ورزش به ویژه ورزشهای همگانی 
موثر در ســالمت روان و جســم و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در جامعه است 

که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

* این نوجوان به نام امیر محمد نوری برنده جایزه ویژه) پراید (در همایش 
پیاده روی شد

* این جایزه ویژه از طرف شهرداری زنجان اهدا شد 
دکتر مریم شعبانی رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری 

زنجان در این مراسم حضور داشتند.
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بیماري قلبي عروقي علت اصلي مرگ و میر در آمریکا و در کل دنیا بوده اســت که اغلب 
در افراد باالي 65 ســال رخ مي دهد که شایع ترین نوع بیماري  قلبي )CHD( مي باشد که 
متعاقب آنفارکتوس قلبي ) MI( روي مي دهد مرگ و میر ناشي از تمام بیماري هاي قلبي و 
عروقی با افزایش ســن بیشــتر مي شود . در کل مردان بیشتر از زنان در اثر بیماري هاي قلبي 
عروقي مي میرند. علت افزایش روز افزون آن امروزه عدم تحرک، استرس، مصرف مواد مضر و 
فست فودها و ... مي باشد. نظر به اهمیت موضوع ما را بر آن داشت تا نکات تغذیه اي پیشگیرنده 
یا درمان کننده را به صورت چکیده اي عنوان کنیم، زیرا تغذیه صحیح در به وجود آمدن بیماري 

هاي قلبي و عروقي و از کارافتادگي  و مرگ و میرهاي ناشي از آن نقش بسزایي دارد . 
دانستني هاي تغذیه اي در مورد بیماري هاي قلبي :

اصول صحیح تغذیه در سالمت قلب در دو بخش: الف )اصول تغذیه صحیح در پیشگیري از بیماري هاي قلبي     ب( اصول تغذیه 
بعد از ابتال به بیماري .

1- منابع غذایي حاوي اسیدآمینه آرژنین با سنتز سیتریک اکساید که وازودیالتور مي باشد.  از تجمع پالکت ها جلوگیري کرده و 
چسبندگي منوسیت ها را کاهش مي دهد بنابراین باعث کاهش شیوع بیماري هاي قلبي و عروقي مي گردد. از مهمترین منابع غذایي 

حاوي آرژنین مي توان به تخم کدو » بادام زمیني « نخود و گوشت فاقد رگه هاي چربي اشاره کرد .
۲-  باید بدانید رابطه مستقیمي بین کلسترول کل سرم و بیماریهاي قلبي عروقي وجود دارد. در جوامعي که از اسیدهاي چرب اشباع 
) روغن جامد ( بیشتر استفاده مي کنند کلسترول خون باالیي دارند و 10% کاهش در کلسترول سروم بروز بیماري هاي قلبي عروقي 
را 30% کاهش مي دهد  درنتیجه محدودیت غذاهاي غني از کلسترول مانند تخم مرغ – چربیهاي حیواني توصیه مي شود البته ما 
مجاز به حذف کامل تخم مرغ از برنامه غذایي نمي باشیم زیرا تخم مرغ حاوي اسید چرب W3 و لسیتین مي باشد که خطر بیماري 
قلبي را کاهش مي دهند. 3- ثابت شده است که افزایش LDL خون با پیشرفت بیماري قلبي عروقي ارتباط ثابت شده اي دارد و از 
مهمترین عوامل افزایش دهنده LDL – چاقي  و رژیم غیر محتاطانه مي باشد بهترین رژیم غذایي کاهش دهنده LDL ، استفاده 
از چربیهاي غیراشباع مانند روغن زیتون، کلزا، گلرنگ، ذرت،  سویا، پنبه دانه، گردو، روغن جوانه گندم و روغن دانه کتان و استفاده از 
فیبرهاي محلول مانند: جوی دوسر – حبوبات »جو - سیب - مرکبات  - توت فرنگي » هویج « پروتئین  سویا و  کاهش وزن مي باشد . 
4- دریافت اسیدهاي چرب ترانس با افزایش خطر بیماریهاي کرونري قلب ارتباط دارد که احتماال ناشي از اثر آنها روي سیالیت 
غشاي سلول ها مي باشد از منابع اصلي اسیدهاي چرب ترانس مي توان مارگارین هیدروژنه شده، چربیهاي شیر و لبنیات، روغن ترد 
  Vit   E )5  .کننده شیریني و چربیهاي سرخ کردني – چربیهاي حیواني مانند چربي تجمع یافته  در شکمبه گاو  و گوسفند را ذکر نمود
و سلنیم براي محافظت بدن در برابر شرایط همراه با استرس اکسید اتیوي مانند بیماریهاي قلبي عروقي ، آرتریت ، سالمندي مهم مي 
باشد از مهمترین منابع غذایي Vit E مي توان به بادام » روغن کلزا « روغن آفتابگردان و روغن زیتون - بادام زمیني - ذرت – سویا 
اشاره نمود و از مهمترین منابع غذایي ماده معدني سلنیم  - ماهي - حلزون - صدف - جوانه گندم - دانه آفتابگردان قابل ذکر مي 

باشد. البته براي بیماران قلبي و عروقي مکمل Vit   E  یا سلنیم توصیه نمي گردد . 
6- مطالعات نشــان داده اســت که کمبود Vit  B1 باعث کمبود دریافت انرژي عضالت قلب و ســبب نارسایي قلبي مي گردد 
. کمبود Vit B1  عالئم تاکیکاردي و کاردیومگالي را در پي دارد  که با افزایش دریافت کربوهیدرات و تقالي جســمي این عالئم  
شــدت مي یابد. ادم ناشــي از نارسایي بطن هاي قلب نیز از عالئم این کمبود مي تواند باشد. غالت مهم ترین منبع ویتامین B1 در 
اغلب رژیم هاي غذایي انسان است، بنابراین با افزودن سبوس گندم یا برنج به مواد غذایي مصرفي مي توانیم  در کاهش خطر شیوع 

بیماري قلبي گام بلندي برداریم .
تهیه کننده:  فائضه مهان فر، مسئول واحد تغذیه بیمارستان فوق تخصصی بهبود

 منابع: اصول تغذیه کراوس تالیف کتلین ماهان. سیلویا اسكات استامپ ترجمه دکتر گیتي ستوده
Modern Nutrition کتاب

ادامه دارد...

جلســه کارگروه توسعه مدیریت کانون استان با حضور مدیرکل و نماینده سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.

بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
آذربایجان شــرقی، بررسی اقدامات کمیته های تخصصی این کارگروه و ارائه گزارش 

مسئولین کمیته ها از مباحث مهم جلسه کارگروه توسعه مدیریت کانون استان بود.

قاســمی نماینده ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در خصوص وضعیت 
کانون آذربایجان شــرقی در موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه ها و نهادهای استان در 
سال 97 و نحوه تعامل کانون در پروسه ارزیابی مواردی را مورد تاکید قرار داد و از اهتمام 
جدی اداره کل کانون اســتان در این زمینــه قدردانی کرد.علی بینش مدیرکل کانون 
اســتان نیز با اشاره به اقدامات ارزشمند اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 

ســتاد مرکزی کانون تصریح کرد: این اقدامات سبب شد تا در آخرین ارزیابی صورت 
گرفته کانون از وضعیت بهتری در این زمینه برخوردار باشــد و یقیناً با برنامه ریزی به 
عمل آمده در ســال آینده با عملکردی به مراتب بهتر و بیشتر در ارزیابی دستگاه های 
ادارات استان حضور داشته باشد.بررسی مصوبات جلسات کمیته های تخصصی کانون 

استان از دیگر موضوعات این نشست بود.

3برپایی جلسه کارگروه توسعه مدیریت کانون آذربایجان شرقی ضمیمه رایگان 
روزنامه جام جم

مقاله

معــاون فرهنگی، اجتماعی و گردشــگری ســازمان منطقه 
آزاد ارس با اشــاره به اهداف دنبال شــده در برگزاری نخستین 
جشنواره ملی عکس در منطقه آزاد ارس، گفت: برگزاری ساالنه 
جشــنواره ها به رویداد ســازی در این منطقه کمک می کند و با 
تجربیات خوبی که از جشــنواره هایی چون تئاتر خیابانی داریم، 
می توانیم جشــنواره عکــس را نیز با باالتریــن کیفیت به یک 

رویداد هنری در ایران تبدیل کنیم.
یوســف داداش زاده تصریح کرد: کشورهای مختلف دنیا به 
دنبال رویداد ســازی با جشنواره های هنری و فرهنگی هستند و 
جشنواره عکس ارس نیز با همین هدف و با حضور افراد مختلف 
از تخصص های گوناگون و با نگاه تخصصی برنامه ریزی شــده 

است.
وی اقتصــاد هنــر و صنایع خالق را رویکــرد مهم دبیرخانه 
شــورای عالی مناطق آزاد کشــور عنوان کرد و گفت: برگزاری 

جشنواره عکس ارس نیز گام بزرگی در راستای رسیدن به هدف 
مهم اقتصاد هنر است.

وی افزود: توجه به صنایع خالق از بعد اقتصادی بســیار مهم 
اســت و اگر بتوانیــم با حمایت از هنــر و هنرمندان به این مهم 
دســت پیدا کنیم، می توانیم بگوییم که در برگزاری جشنواره ها 
و رویدادهــا موفق بوده ایــم. داداش زاده، برندینگ ارس را نیز 
از اهداف مهم مدیریت ســازمان منطقه آزاد ارس عنوان کرد و 
گفت: عالقمند هســتیم تا نــام ارس را با کمک گرفتن از عنصر 
هنر و به دســت هنرمندان کشــور به یک برند بزرگ ملی تبدیل 

کنیم.
وی تاکید کرد: هنرمندان از جنس مردم هســتند و هر چه قدر 
بتوانیم از این ســرمایه عظیم اجتماعــی حمایت کنیم، اهداف 

خود را به بهترین شــکل ممکن، پوشش خواهیم داد.
 معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشــگری سازمان منطقه آزاد 
ارس در بخش دیگری از ســخنان خود، خاطرنشان کرد: تاریخ 
دیریــن ارس از جمله افتخارات ما محســوب می شــود و برای 
نمونه شــهدای 13۲0 نمونه بارزی از تاریخ پر از رشــادت این 

سرزمین هستند.

داداش زاده اظهــار کرد: همین که یک جشــنواره هنری در 
ارس باعث شــده اســت، تئاتری به دســت یکی از کارگردانان 
مطرح کشــور به نام ایوب آقاخانی و با بازیگران نامدار بر اساس 
واقعه شــهدای 13۲0 در تهران بر روی صحنه برود، نشــان از 

مســیر درست ما در زمینه برگزاری رویدادهای هنری دارد.
وی افزود: تاثیرگذاری جشــنواره تئاتر یا عکس در یک زمان 
کوتــاه نمود پیــدا نمی کند و اجرای این نمایش تنها بخشــی از 
تاثیر برگزاری رویدادها در منطقه آزاد ارس است که بدون شک 

نمونه های بیشــتری را در آینده خواهیم دید.
داداش زاده تصریــح کرد: ارس ســرزمین فرصت هاســت 
و جشــنواره عکس ارس بــه خوبی دلیل ایــن نام گذاری را به 
تمــام ایران نشــان خواهد داد.وی ادامه داد: مــا در منطقه آزاد 
ارس بیشــتر از 10 اســتراتژی توســعه ای را دنبال می کنیم و 
صنعت، تجارت و گردشــگری بخش هایی از استراتژی های 10 
گانــه ارس هســتند.داداش زاده در پایان ضمن دعوت از عموم 
هنرمنــدان برای دیــدن ارس، گفت: روزهای خــوب و نتایج 
پرباری را برای عکاســان شــرکت کننده در نخستین جشنواره 

ملی عکس ارس آرزومندیم.

رویداد سازی ارس از اهداف برگزاری 
جشنواره ملی عکس ارس 

شهرداری تبریز در بخش معماری و شهرسازی 
حائز دریافت جایزه جهانی خشت طالیی شد.

در مراســمی کــه بــه مناســبت روز جهانی 
شــهرها در ســالن همایش هــای بین المللی برج 
میالد تهران برگزار شــد، طرح ارائه شــده از طرف 
معاونت شهرســازی و معماری شهرداری تبریز با 
عنــوان »حیات مدنی در حیاط شــهری« در میان 

بیش از 500 طرح ارائه شــده از شــهرهای جهان، 
حائز دریافت جایزه جهانی شــد. در این دوره جایزه 
خشــت طالیی، برای اولین بار بیش از 300 پروژه 
از کشــورهای خارجی  و ۲00 پروژه از شــهرهای 

کشورمان ارسال شده بود. 
این مراسم همزمان با نشست کمیته شهرهای 
UCLG- هوشــمند و پویایی شهری ســازمان

و  متحــد  شــهرهای  )ســازمان   MEWA
حکومت های محلی شهرهای خاورمیانه و آسیای 
غربی( و با حضور معاون وزیر کشــور، ســخنگوی 
وزارت امور خارجه، رئیس و اعضاء شورای اسالمی 
شهر تهران، شهردار تهران، نماینده برنامه اسکان 
بشــر ملل متحد در ایران، رییــس انجمن جهانی 

برنامه ریزی شهری و منطقه ای برگزار شد.

شهردار تبریز جایزه جهانی »خشت طالیی«
 را دریافت کرد

سرپرستی شعب استان آذربایجان شرقی

تغذیه براي بیماران قلبي و عروقي
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نقش ویدئو در اعتالی فرهنگ یا تسخیر فرهنگ
ساسان فرشی حق رو

مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی
............................................................................

روند ثابت و قانونمند اســتفاده از هــر چیز از ابتدا در انجام هر کاری 
بوده و همانطور که می دانیم انـسان های نخستین برای ثبت و بازگویی 
زندگانی واقعــی، دنیایی با زبان تصویر  می ســاختند و این روند نیز 
از زمان لئوناردو داوینچی، هنرمند ایتالیایی که بســیاری نقطه عطف 
اختراع سینما می دانند ادامه داشته و تا لومیر می رسد و  شاید بی اطالع 
از نام اســتاندارد، آن قالب را  در زندگانی و کارهای روزمره خود رعایت 

می کردند. 
چنان که پویاست  تولد پدیده ای به نام ویدئو  به دهه 1980 میالدی 
باز می گردد، در ابتدا شــكل ساختاری اش استفاده از آن را در مكان ها 
و فضاهای خاصی به مخاطبان و استفاده کنندگان می داد و با پیشرفت 
این علم و توسعه آن، ویدئو همه گیر شد تا جایی که می توان از انعطاف 
پذیری آن در ضبط و تماشای همزمان فیلم ها تا میخكوب کردن خانواده 
ها و مخاطبان در یكجا  و اســتفاده ابزاری از آن  با یک قالب خاصی در 

سال های سپری شده که امروزه استاندارد می نامند، نام برد.
رشــد کمتر از دو دهه ای ویدئو در کشورهای جهان و در مناطق مهم 
جهانی از جمله  آمریكای شــمالی ، اروپای غربی ، کشــورهای عرب ، 
ژاپن و جنوب شــرقی آسیا و تبدیل آن به یک تجارت جهانی و سودده  
در قالب خاص )اســتاندارد(، نكته ی مهمی است که یونسكو نیز بر آن 

صحه گذاشته است.

از اعتالی فرهنــگ و تكامل اجتماعی گرفته تا تســخیر فرهنگی ، 
اقتصادی و سیاسی کشورها که در دستور کار استكبار جهانی قرار دارد 
همــه و همه از اثرات ویدئو بوده و امروزه نیز ویدئو به ســان قبلی اما با 
فرمتی نو و با نام های جدید به لحاظ قابلیت و ویژگی هایش می توان به 
تاثیرگــذاری عمیق آن اعتراف کرد، از انواع نرم افزارها در کامپیوترها 

گرفته تا اپلیكیشن های موبایل در دستان هر کودک و بزرگ.
استانداردســازی در رسانه های مدرن همانند ویدئو و در قالب جدید 
که باعث نزدیكی ارتباط اعضای خانواده ی دهكده ی جهانی شــده و 
هم باعث غنی تر شــدن تجربیات و تغییرات زیاد در حوزه پزشــكی، 

تحصیالت )تحصیل از راه دور( و ...
بی شک تدوین استانداردهای ویژه، به حد اعال رساندن آن ها و ساده 
سازی استفاده از آن علم ها با استانداردسازی برای استفاده مردم دنیا 
و بازگشت سرمایه گذاری و در زمره ی اقتصادهای دنیا قرارگرفتن این 

علم بی تردید از آثار استانداردسازی می باشد.
 و چه خوش گفتند: استانداردهای ویدئویی، خالق صحنه جهانی ...

طاهره طباطبایی
مدیر روابط عمومی اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی
........................................................................

بیســت و دوم مهرماه )14 اکتبر( در تقویم بین المللی، روز جهانی استاندارد 
نام گذاری شده اســت. هر سال سازمان بین المللی اســتاندارد باانتخاب 
شــعاری سرتیتر اقدامات سازمان را در قالب این شعار می گنجاند و امسال 
عنوان “روز جهانی اســتانداردـ  اســتانداردهای ویدئویی، خالق صحنه 

جهانی” برای این روز انتخاب شده بود.
توجه به مقوله استاندارد، بیانگر توجه به یک مسئله ملی و فرا ملی است. 
بگونه ای که هر اندازه در مســیر توسعه و پیشرفت استان و تولید خدمات و 
کاال ها به لحاظ کیفی به سمت استاندارد حرکت کنیم، یقینا موفقیت های 
بیشــتر و بهتری نصیب کشور و استان خواهد شد. وگرنه تولیدی که فاقد 
کیفیت و استاندارد های الزم باشد در بازار رقابت و در بین مشتریان داخلی 

و خارجی حرفی برای گفتن نخواهد داشت.
با ظهور فناوری ویدئویی و پیشرفتهایی که در چند دهه اخیر در این عرصه 
ایجاد شــده دنیای ما دچار تحولی بنیادین شــده و انقالبی در سرگرمی ها 
ایجاد گردیده که دوســتان و خانواده ها را در سراســر جهان به هم پیوند 
داده اســت.همچنین تجربه ما از ارتباطات گسترش یافته و پیشرفت هایی 

اساسی در مراقبت های پزشکی و آموزشی فراهم شده است.

استاندارد و استاندارد ســازی بخصوص در عرصه دیجیتال و ویدئو در 
ســالهای اخیرهمواره مورد توجه و تاکید مسئوالن و دولتمردان بوده و در 
همین راســتا الزم است عالوه بربرنامه ریزی جامع و هدفمند درخصوص 
اســتاندارد های ملی و بین المللی برای کاال ها و خدمات، توسعه و تجهیز 
بدنه علمی، کارشناســی و تخصصی این عرصه با محوریت توسعه مبانی 
آموزشی و پژوهشی در سایه استانداردهای ویدئویی در دستور کار مدیران 

و مسئوالن این حوزه قرار بگیرد.

علی دسترنج
رئیس اجرایی اســتاندارد و دبیر کمیته انتخاب

 واحد های نمونه
.............................................................................

آثار بجای مانده از گذشــته های دور نشــان می دهد انسان همواره تالش 

می کرد تا از پایدارترین و ماندگارترین ابزارهای ارتباطی تولید پیام اســتفاده 
کنــد تا خودش بتواند پیام و تمدنش را بــرای تاریخ به یادگار بگذارد. در این 
میان با نگاه به ســیر تحول وســایل ارتباطی به این نکته مهم پی می بریم که 
توجه به شــیوه های جدید و ضابطه مند کردن آنها رمز ماندگاری خواهد بود.

امروزه پیشــرفت دانش و فناوریهای مرتبط با ابزارهای ارتباطی به تصاویر 
ویدئویی رســیده که شاهد اســتفاده آن در علوم مختلف پزشکی، تحقیقات و 
آموزش، ســرگرمی ها و ... هســتیم و باتوجه به گستره استفاده از این ابزارها 

ضرورت استانداردســازی بیش از پیش آنها احساس می شود.
اینجاست که اســتانداردهای ویدئویی به کمک می آیند تا به عنوان خالق 
صحنــه هــای جهانی امکان تولید تصاویر ویدئویی مانــدگار با کیفیت بهتر و 
با دسترســی آســانتر را برای همه ایجاد کنند تا بتوانیم پیام خود را به دیگران 

و بخصوص نســل های آینده منتقل کنیم.
باید اذعان داشــت شــعار رونق تولید که برای دومین سال پیاپی از جانب 
مقــام معظم رهبری انتخاب گردید به عنوان یــک برنامه محوری و توجه به 
رســانه های ویدئویی با رویکرد بین المللی چشــم اندازی از تالش و نوآوری 
برای اســتاندارد ترســیم کرد تا خالق صحنه های بدیع و نــاب جهانی و بین 

باشد. المللی 

تحکیم روابط خانواده ها با ظهور فناوری ویدئویی انتقال پیام به نســل های آینده با استانداردهای ویدئویی

زینب مطفري
 ادوپن پالستیک پرشین

خانم شهرک واتگر 
شرکت نان نظري

حمید صائب نیا 
تک تایر اذر

المیرا کرامت 
 فراورده هاي گوشتي بشارت

سمیرا رحیمي اسكویي 
غذا کنسرو طاهر

اعظم اختري بیرامي 
اروند کاریز

سید رضا دیبایي میالني
 اناتا

فریبا کریمیان خسروشاهی
شرکت آذربام عایق کار

باقر محمدي بیرامي
 از آذراوند ومدیر کنترل کیفي 

نمونه ملي براي دومین 
بختیار قاسم زادهسال متوالی

  کاشي تبریز

مدیران کنترل کیفی نمونه ملی و استانی آذربایجان شرقی سال 1398
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معرفی واحد های نمونه و منتخب کیفی استاندارد  استان آذربایجان شرقی سال 1398

صمد حسن زاده
کاشی تبریز

رضا جعفری
شرکت پارس آیلین مهر

علي نظري صدر
شرکت آذرنان نظري

حسن دمشقي
شرکت کابل صائب

طاهر رحیمي
موتوژن

دکتر علی حق کیش 
شرکت تک تایر اذر

منوچهر درویش زاده
شرکت سیم وکابل آذر

محمدرضا خباز اذر
آرد سازی  ستاره

سید طاهر جوادي سیدیان 
شرکت مجتمع صنعتي غذاکنسرو 

طاهر)تدارک(

دکتر یحیی ناجیان
 شرکت ناجی گیاه ناجیان

غالمحسین سمایي 
مدیر عامل شرکت اذر اوند

محمد ناصري 
مدیر عامل تبریز لعاب

سعید فتاح زاده 
شرکت آذربام عایق کار

کاوه خدا پرست 
آدوپن پالستیک پرشین

عباس کمالی
شرکت امیر نیا

علي نجاتي 
صنایع غذایی نجاتی

کاظم صراف فرد
شرکت سیم وکابل تبریز هادي

واحد های  نمونه  و  منتخب کیفی   استاندارد   استان آذربایجان شرقی  سال 1398

محمد اکرامی
شرکت صنایع قوطی تبریز

واحد نمونه ملی برای  چهارمین  سال متوالی

مصطفي قصاب عبدالهي
شرکت صنایع بشارت

واحد نمونه ملی 

پرویز بیوک
شرکت صنعتی داداش برادر )شونیز(

واحد نمونه ملی 

مهندس ابوالفضل باباپور
شرکت کلر پارس
واحد نمونه ملی 



طرح ملی قبض سبز در راستای تحول دیجیتال برای 
ارائه خدمات به مشترکان برق، گاز و تلفن در سراسر کشور 
به مرحله اجرا درآمده است تا عالوه بر تحقق اهداف دیگر 
این طرح، کمک حال محیط زیست و مرهمی بر تن زخم 

خورده طبیعت باشد.
خبرنگار جام جــم زنجان:برهمین مبنا قبض 
کاغذی در شــرکت توزیع نیروی برق و شرکت آب استان 
زنجان نیز حذف شده است و هم اکنون بهره مندان از این 
انرژی هــا در انتظار صدور قبوض الکترونیکی هســتند.

ارتقای سطح خدمات و رفاه و ارتباط ۲ سویه با مشترکان، 
بهره منــدی از فناوری های نــو، صرفه جویی اقتصادی، 
توســعه دولت الکترونیک، ارائــه خدمات غیرحضوری، 
نظــارت موثر، مدیریت کارآمد و حفظ محیط زیســت از 
اهداف طرح حذف قبض های کاغذی به شــمار می رود. 
انجام این مهم موجب کاهــش قابل توجه قطع درختان 
و صرفه جویی چشــمگیر در هزینه های مالی چاپ قبض 

کاغذی می شود.
* قبض کاغذی ۴۵0 هزار مشترک برق در 

زنجان حذف شد

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در 
این خصوص گفت: از مهر ماه امسال قبض های کاغذی 
450 هــزار مشــترک خانگی، صنعتــی و تجاری تحت 
پوشش این شــرکت به منظور ارائه خدمات الکترونیکی 
حذف شد.علیرضا علیزاده اظهار داشت: پیش از این در هر 
دوره  ۲ میلیون و 880 هزار قبض در اســتان زنجان صادر 

و توزیع می شد.
وی خاطرنشان کرد: از محل صرفه جویی اجرای طرح 
حذف قبض کاغذی در اســتان ۲ هزار بسته نوشت افزار 
میان دانش آموزان مدارس مناطق محروم اســتان توزیع 

شده است.
*  آغاز طرح حذف قبوض گاز مشــترکین 

زنجانی 
 مدیرعامل شــرکت گاز اســتان زنجان نیــز در این 
خصوص گفت: از پایان آذر امســال قبض کاغذی برای 
مشــترکان گاز در استان زنجان چاپ و صادر نخواهد شد. 
موســی احمدلو اظهار داشت: در مرحله نخست این طرح، 
مشترکان می توانند شماره اشتراک )شماره اشتراک *1( 
خود را به ســامانه پیام کوتاه 1000194  به زبان انگلیسی 

ارســال کنند. وی ادامه داد: با اســتفاده از سرویس های 
پیامکــی، وب ســایت و یا مراجعه کنتورخوان، شــماره 
موبایل مشترکان جمع آوری می شود که تاکنون بر اساس 
خوداظهاری مشــترکان بیش از هفت هزار شماره همراه 

ثبت شده است. 
به گفته مدیرعامل شــرکت گاز استان زنجان، طرح 
حذف قبوض کاغذی، به منظور کاهش هزینه های جاری، 
تســریع در وصول مطالبات، تســهیل و توسعه خدمات 
الکترونیــک، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مشــترکان 
و کاهــش مراجعات مردمــی انجام می شــود. احمدلو، 
صرفه جویی در مصرف کاغذ، صیانت از جنگل ها و منابع 
طبیعی، حفظ محیط زیســت و کاهش هزینه های چاپ 

و توزیع قبض را از دیگر اهداف این طرح ملی برشمرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: مشترکان 
با مراجعـه به صفحـه اول سایت اینترنتـی شرکـت ملـی 
www. و یا سـایت  www.nigc.irگـاز به آدرس

nigc-zanjan.ir و کلیــک بر روی تصویر » حذف 
قبوض می توانند اقدامات الزم را انجام دهند.

* حذف قبض کاغذی ۲۴1 هزار مشــترک 

آب آشامیدنی در نوبت
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان 
اظهارداشــت: این شــرکت تا پایان امسال حذف قبض 
کاغذی مشــترکان تحت پوشــش را در ۲1 شهر استان 
عملیاتی می کند.علیرضا جزء قاسمی خاطرنشان کرد: این 
مهم به منظور تحقق کامل حذف کاغذ از سیستم اداری، 
جلوگیری از مصرف بی رویه این کاال و حفظ سرمایه های 
ملی انجام می شــود. وی تاکید کرد: مشترکان می توانند 
شــماره قرارداد مندرج در قبــض آب را به 300071485 
پیامک کنند و یا از با برقراری ارتباط تلفنی با سامانه 15۲۲ 
شــماره همراه خود را ثبت کنند. مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان زنجان گفت: مشترکان عالوه بر این راه ها 
می توانند با مراجعه به ســایت این شرکت و یا دادن شماره 
همــراه خود به ماموران قرائت کنتــور آب در جمع آوری 

قبض های کاغذی کمک حال این شرکت باشند.

همکاری علمی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی اســتان اردبیل با وزارت بهداشت 
جمهوری آذربایجان و دانشگاه پزشکی باکو در زمینه 

مهار بیماری های انگلی و عفونی آغاز شد. 
نرگس امامي - خبرنگار جام جم اردبیل: 
یک هیات علمی متشــکل از مقامات و مســئوالن 
حوزه بهداشــت و درمان و خدمات پزشکی جمهوری 
آذربایجان در سفر ۲ روزه به اردبیل، راه های همکاری 

مشترک را بررسی می کنند.
در نشست مشترک مســئوالن بخش بهداشت و 
درمان دو طرف، ضمن تاکید بر تدریس رشته بیولوژی، 
در خصوص برگزاری دوره ها و کنفرانس های مشترک 

علمی در حوزه پزشکی نیز تاکید کردند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی استان اردبیل » دکتراخوان اکبری « در جلسه 

مشــترک با گروه علمی و مسئوالن حوزه بهداشت و 
درمان و خدمات پزشکی جمهوری آذربایجان گفت: 
در ادامه همکاری های همه جانبه دوکشور، همکاری 
علمی بین دو کشــور در زمینه پزشکی آغاز شده و در 
این راستا در ارتباط با بیماری های منتقله توسط ناقلین 
از جمله بیماری های انگلی و عفونی برنامه ریزی های 

همکاری بین طرفین انجام می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تبادل علمی 
در زمینه مبارزه و کنترل ماالریا و لیشمانیوز را از جمله 
زمینه های مورد توافق در نشست هم اندیشی مشترک 
اعالم کــرد و افزود: در این نشســت علمی، راه های 
همکاری تخصصی بین دانشگاه طب باکو و دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی استان 

اردبیل مورد بررسی وارزیابی عملیاتی قرارگرفت.
وی بیان کرد: در این نشســت مشترک، توافق شد 
که دانشــگاه طب باکــو از تجربیات و امکانات علمی 
و فنی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی اســتان اردبیل و نیز از دســتاوردها، تجربیات 
و موفقیت هــای وزارت بهداشــت و درمان وآموزش 
پزشــکی ایران در زمینه کنتــرل بیماری های انگلی 

استفاده کند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

و درمانی اســتان اردبیل اضافه کرد: بر اساس توافق 
انجام شده، ضمن انتقال تجربیات بهداشتی و درمانی 
ایران در زمینه کنترل و مبارزه با بیماری های انگلی و 
عفونی از جمله ماالریا و لیشمانیوز، برنامه مشترکی نیز 
برای کمک به مردم جمهوری آذربایجان در این زمینه 

انجام خواهد شد.
رئیس اپیدمیولوژی وزارت بهداشــت جمهوری 
آذربایجان و رئیس دانشگاه طب باکو نیز با اشاره به آغاز 
همکاری متقابل بین دانشــگاه علوم پزشکی اردبیل 
و دانشــگاه طب جمهوری آذربایجان گفت: دانشگاه 
علوم پزشکی اردبیل دارای استانداردهای بین المللی 
در زمینه کنترل و مبارزه با بیماری های عفونی و انگلی 
است و امیدواریم که در این زمینه خدمات فنی و علمی 

مناسبی را به جمهوری آذربایجان ارائه کند.
پروفسور عباداهلل آقایف افزود: جمهوری آذربایجان 
ضمن اســتفاده از ظرفیت دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی استان اردبیل، عالقه مند 
اســت تا همــکاری الزم علمی بین دانشــجویان و 
مجموعه عوامل بهداشــت و درمان دو کشور در این 

زمینه صورت بگیرد.
وی با ابراز خرســندی از همکاری علمی مشترک 
طرفین اضافه کرد: با توجه به تجربه و تخصص طرف 

ایرانی و اراده الزم فی مابین، امیدواریم در ســال های 
آتــی، همکاری عمیقــی در زمینه علــوم و خدمات 

پزشکی، بهداشتی و درمانی شکل بگیرد.
پروفســور آقایف همچنین با تاکیــد بر ضرورت 
آغاز همکاری مشــترک در ایــن زمینه در مدت زمان 
مشــخص گفت: طرف آذری در قالب این همکاری 
مشترک، ضمن استفاده از امکانات موجود در دانشگاه 
علوم پزشــکی اردبیل، خواهان آن اســت که شرایط 
علمی برای همکاری مشترک دانشجویان و کارکنان 
مجموعه های بهداشت و درمان فی مابین فراهم شود.

وی اظهــار کرد: در این قالــب، امکان تحصیل و 
کســب تجربه برای دانشجویان پزشکی و تحقیقات 
علمی کارکنان مجموعه بهداشت و درمان جمهوری 
آذربایجــان در دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی اســتان اردبیل را تقویت خواهیم 

کرد.
شــایان ذکر است دانشــگاه علوم پزشکی اردبیل 
چندین ســال است که خدمات وســیعی را به هزاران 
تبعه جمهوری آذربایجان ارائه می کند و در این زمینه 
تعداد کثیری از اتباع این کشــور همســایه ، در قالب 
توریسم درمانی با سفر به استان اردبیل خدمات درمانی 

و بهداشتی دریافت می کنند.

 دوشنبه 13 آبان 1398   شماره 5517

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان با اشاره به افزایش خدمات غیر 
حضوری در شــرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: در این راستا سامانه ثبت 
درخواســت مشترکین آب و فاضالب در شــهرهای استان زنجان در بستر سامانه 

تلفنی 1۲۲ راه اندازی شد.
خبرنگار جام جم زنجان: علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: ۲3 خدمت هم 

اکنون در مرکز ارتباطات مردمی شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان نسبت به 
درخواست های مردمی ارائه می شود که عالوه بر این خدمات، حوادث آب،حوادث 
فاضالب، کیفیت آب و نظرسنجی از مردم نیز از دیگر خدمات مرکز مپرا می باشد. 
وی افزود: شکایت از برخورد نامناسب همکاران و پیمانکاران شرکت آب و فاضالب 
در زمینه های مختلف، گزارش آبیاری فضای ســبز، گزارش از کار افتادن کنتور و 

گزارش انشــعاب غیر مجاز از جمله مواردی اســت که مردم می توانند در ســامانه 
درخواســت مشترکین به ثبت رسانند. مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان 
زنجان یادآورد شــد: گزارش افت فشار آب، عدم ارسال قبض آب، عدم جمع آوری 
نخاله پس از بازســازی و نصب انشــعاب نیز از جمله موارد دیگری است که مرکز 

مپرا، به عنوان درخواست های مردمی ثبت خواهد کرد.

راه اندازی سامانه ثبت درخواست مشترکین آبفا در زنجان ضمیمه رایگان 6
روزنامه جام جم

گمرکی  مشــكالت  حل 
قدمی بزرگ در راه توسعه 

و پیشرفت است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی به اهمیت 
مســأله مبارزه با قاچاق در کشور اشاره کرد و گفت: 
گمرک اســتان به عنوان چشــم بینای صادرات و 
واردات اســتان باید برای حل این معضل پیشقدم 

باشد.
به گــزارش جام جــم آذربایجان غربی، حجت 
االســالم سید مهدی قریشــی در دیدار با مهندس 
آذربد، ناظر جدید گمرکات استان و مدیرکل گمرک 
ارومیه به مســأله الکترونیکی کردن و تســهیل در 
واردات و صــادرات تأکید کرد و اظهار داشــت: به 
دلیل اهمیت هم مرزی با سه کشور و به نوعی دروازه 
صادرات بودن استان به کشورهای اروپایی، تجهیز 
گمرکات اســتان به دستگاه های ایکس ری  باید در 

اولویت گمرکات استان باشد.
وی در ادامه به اهمیت مســأله مبارزه با قاچاق 
در کشــور اشــاره کرد و گفت: گمــرک به عنوان 
چشــم بینای صادرات و واردات اســتان باید برای 
حل این معضل پیشــقدم باشد و امیدواریم با تدبیر 
و برنامه ریزی مناســب و افزایش نظارت ها شــاهد 

ریشه کن شدن مسأله قاچاق در کشور باشیم.
امام جمعه ارومیه در ادامه ســخنان خود به حل 
مشــکالت گمرک و مــوازی کاری هــای نهادها 
و ســازمان ها در مرز اشــاره کرد و افــزود: جایگاه 
گمــرکات در اســتان آذربایجان غربــی جایــگاه 
بسیار حســاس و مهمی است و هر چه سریعتر باید 
مشکالت بین بخشی که باعث ایجاد موازی کاری 

در بین نهادها می شود رفع شود.
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان غربی حل 
مشــکالت گمرکی را قدمی بزرگ در راه توسعه و 
پیشرفت بیان کرد و  گفت: چنانچه بتوانید با تالش 
و همــت خود در راه رفع موانع و مشــکالت موجود 
قدم بردارید میتوان مســیر توسعه و پیشرفت استان 

را به سرعت طی کرد.
در ابتدای این دیدار، مهندس توحید آذربد، ناظر 
جدید گمرکات اســتان و مدیــرکل گمرک ارومیه 
با بیان گزارشــی به بیان ظرفیت هــای موجود در 
اســتان پرداخته و با بیان مشــکالت موجود گفت: 
تعدد قوانیــن و وجود دســتگاه های ناظر متعدد و 
ســازمان های گوناگون برای صدور مجوز صادرات 
و واردات یکی از موانع اساســی در زمینه صادرات و 
واردات محسوب می شــود که امیدواریم مسئولین 

در تسهیل این امور تالش خود را انجام دهند.
وی در ادامه به اقدامات گمرک اســتان در زمینه 
الکترونیکــی کردن ثبت ســفارش و مکاتبات بین 
ســازمان ها و ادارات اشــاره کرد و افزود: اقدامات 
گســترده ای در زمینــه الکترونیکی کــردن روند 
ترخیــص کاال و بالعکــس صــورت گرفتــه که 
امیدواریم این رویه ادامه یابد تا بتوانیم برای کاهش 
آسیب های موجود بطور کلی ارتباط صاحب کاال را 

با مسئولین گمرکی به صفر برسانیم.
آذربد به فرهنگ ســازی در زمینه اســتفاده از 
کاالی داخلی اشاره و تصریح کرد: عمده مشکالت 
گمرک در زمینه قاچاق کاال مربوط به عدم فرهنگ 
سازی گســترده برای اســتفاده از کاالهای تولید 
داخل اســت و چنانچه بتوانیم در این زمینه اقدامات 
شــایانی انجام دهیم می توانیم مسأله قاچاق را به 

طور کلی ریشه کن کنیم .
وی ادامه داد : نظارت ها در گمرکات اســتان به 
صورت جدی دنبال می شــود ولــی وجود مدیریت 
واحــد در مرز می تواند مســیر نظارت بر صادرات و 
واردات را تســهیل کرده و زمینه رشــد و توسعه و 
پیشــرفت را فراهم کند، چرا کــه تعلل در ترخیص 
کاالها می تواند برای مردم نســبت به ارزش تمام 

شده محصول هزینه بر باشد.

شــرکت بــرق منطقه ای 
برتر  زنجان جزو شرکتهای 
در وضعیت رویت پذیری شد

رتبه رویت پذیری شــرکت برق منطقه ای 
زنجان بــه بهترین وضعیت در ســالهای اخیر 

رسید
به گزارش خبرنگار جــام جم زنجان به نقل 
ازروابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران ، طی نامه ای 
شرکت برق منطقه ای زنجان را جزو سه شرکت 
برتــر در وضعیت رویت پذیــری اعالم کرد .در 
این نامه آمده اســت با توجه به اهمیت کمیت و 
کیفیــت داده های لحظه ای اســکادا در حفظ و 
امنیت شــبکه ، شرکتهای برق منطقه ای فارس 
، مازنــدران و زنجان طی ســالهای 96،97،98 
بهتریــن وضعیت را در ســالهای اخیر در رویت 

پذیری ایجاد کرده اند .

خبر

بــه منظــور جلوگیری از قطع درخت توســط 
جنگل  نشــینان جهت تامین سوخت و گرم نمودن 
آب روســتای طــرازوج، اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان زنجــان اقدام بــه تهیه ۲0 

دستگاه آبگرمکن خورشیدی نمود .
خبرنگار جام جم زنجــان: مدیرکل اداره 
کل منابــع طبیعی و آبخیــزداری زنجان از نصب 
و راه اندازی ۲0 دســتگاه آبگرمکن خورشــیدی 
در روســتای طرازوج خبر داد و گفت: این روســتا 

دارای 30 خانوار اســت که ۲0 خانوار آنان ســکنه 
ی دائمی می باشند. خلیل آقاجانلو افزود: در همین 
راستا آبگرمکن های خورشیدی به ساکنین دائمی 
روســتاهای شناســایی شــده این طرح تحویل 
داده می شــود.وی روند اجرای طــرح آبگرمکن 
خورشــیدی در اســتان را مطلــوب ارزیابی کرد 
و گفت: اهالی روســتای طــرازوج از طرح نصب 
آبگرمکن خورشــیدی در این روستا استقبال کرده 
اند.مدیــرکل اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری 

اســتان در ادامــه با بیان این که ایــن طرح برای 
حفــظ  منابع طبیعی، جلوگیــری از قطع درختان 
جنگل ها و اســتفاده بهینه از انرژی در روستاهای 
حاشــیه جنگل ها اجرا می شود گفت: تاکنون ۲94 
آبگرمکن خورشــیدی در 1۲ روستای این استان 
نصب شــده اســت.آقاجانلو حفاظت و حراست از 
عرصه های طبیعی و ملی را از جمله رســالت های 
مهم این اداره کل برشــمرد و افزود: در سال جاری 
نیز چند روستا در استان به منظور نصب آبگرمکن 

خورشــیدی شناسایی شده اســت.وی همچنین 
اظهار داشــت: ایــن طرح در تمامی روســتاها به 
صورت رایگان انجام می شــود و بر اساس برنامه 
ریزی های انجام شده هزینه آبگرمکن ها در سال 
جاری از محل صندوق توســعه ملی تامین خواهد 

شد.

خودنمایی آبگرمکن های خورشیدی در پشت بام 
طرازوجی ها

انجمن ادبی فرهنگــی قیزیل اوزن در امتداد 
سلســله برنامه های قیزیل ســس، قیزیل سؤز 
در نظــر دارد رأس ســاعت 15 روز پنجشــنبه 
98/8/16هفتمین برنامه شــب شــعر به همراه 
موسیقی آشیقی و موغامی و نکوداشت یاد شاعر 
فقید زنجانی، مرحوم استاد مهدی آذر مازندرانی 
را با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان زنجان در محل تاالر هنر فرهنگســرای 
امام )ره( برگزار نماید که حضور شاعران برجسته 
کشــوری از آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
اردبیل، گیالن، البرز، تهران و مطرح شــدن نام 
هایی نظیر استاد حسین کریمی مراغه ای، استاد 
ناظر شــرفخانه ای، دکتر ارشد نظری، استاد حاج 
حسینی، استاد صمد مرادی، استاد حسین رزمی، 
اســتاد بهبود مرادی، اســتاد عمار احمدی و تنی 
چند از شــعرای جوان و پیشکسوت در کنار اساتید 
ادبیات استان زنجان نظیر استاد هوشنگ جعفری، 

اســتاد پرویز سودی، استاد علی کریمی و سایر 
شــعرای گرامی، پر محتوا بــودن برنامه انجمن 
ادبــی فرهنگی قیزیل اوزن را نشــان می دهد و 
امید اســت با توجه به امکان اســتفاده رایگان از 
برنامه فوق، عالقمندان به ادبیات و هنر همچون 
همیشه استقبال گســترده و گرمی از این برنامه 

داشته باشد.
خبرنگار جام جم زنجان: هیئت مدیره 
انجمــن ادبی فرهنگی قیزیل اوزن بر خود واجب 
مــی داند از تمامــی گروه های هنری، اســاتید 
گرانقدر، اعضای فعــال انجمن، خانواده مرحوم 
مهدی آذر مازندرانی، مسئولین محترم اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان،مدیریت 
و پرســنل فرهنگســرای امام)ره(، خبرگزاری، 
نشریات و سایت های خبری و تمامی کسانی که 
مــا را در برگزاری هر چه بهتر برنامه ها همراهی 
می نمایند کمال تشکر و امتنان خود را اعالم دارد.

نکوداشت شاعر فقید زنجانی برگزار می شود

کاهش چشمگیر آالیندگی های 
CNG زیست محیطی با مصرف

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
اردبیل از مصرف 117 میلیون و دویســت هزار متر مکعب 

سی ان جی در سطح استان خبر داد.
سید حجت مدنی مدیر منطقه اردبیل  با اشاره به کاهش 
آالیندگی های زیست محیطی در اثر مصرف سی ان جی در 
کشــور بیان کرد: مصرف ســی ان جی در استان تا آخر مهر 
98 به مقدار 117 میلیون و ۲3۲هزار متر مکعب می باشد که 
نســبت به مدت مشابه در سال گذشته به میزان 5,4 %) پنج 

و چهار دهم درصد (کاهش داشته است.  
وی افزود: مصرف این مقدار ســوخت پاک در هفت  ماه 
گذشته ســال جاری موجب صرفه جویی 117 میلیون لیتر 
در مصرف بنزین موتورشــده است و این امر باعث کاهش 
گازهای گلخانه ای در اثر کم شــدن مصرف سوخت مایع در 

استان را نشان می دهد . 
مدنی ادامه داد : با برنامه ریزی هایی که توســط شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی کشــور صورت گرفته است ،  
کســانی که مایل هســتند خودروی خود را ))دوگانه سوز ((

کنند می توانند به ســامانه ثبت نام دوگانه سوز کردن خودرو 
به نشانی اینترنتی www.irngv.ir مراجعه کنند.

مدیر منطقه اردبیل با تاکید برتالش این منطقه در ترویج 
فرهنگ  اســتفاده از سوخت پاک در اســتان بیان داشت : 
مزایای اســتفاده از »CNG«به جای بنزین برای اقتصاد 
خانواده واقتصاد کشور ودستیابی به محیط زیست سالم تر ، 

اشتغال و صنعت کشور تاثیر مستقیم دارد. 
ســید حجت مدنی در مورد خودرو های پایه گاز ســوز 
نیز اعالم داشــت :بر اساس آزمایشــات صورت گرفته در 
واحد های تحقیقاتی کشــور و نظر کارشناســان این امر در 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور ،))خودرو پایه 
گاز ســوز(( به عنوان یک خودرو ایمن با اســتاندارد باالو با 

شتاب و پیمایش مناسب است .

۶۴ میلیارد تومان برای اجرای 
پروژه سبزه میدان زنجان

شــهردار زنجان با بیان اینکه برای اجرای پروژه ســبزه 
میدان 64 میلیارد تومان در نظر گرفته شده اســـت، گفت: 

این طرح در بازه زمانی ۲4 ماه اجرا خواهد شد.
خبرنگار جام جم زنجان: مسیح اهلل معصومی گفت: 
پروژه ســبزه میدان از طرح های اولویت دار برای شهرداری 
اســت و بر اتمام این طرح بســیار جدی هستیم. وی با بیان 
اینکه برای اجرای این طرح 64 میلیارد تومان در نظر گرفته 
شــده اســـت، اظهار کرد: این طرح در بازه زمانی ۲4 ماه به 
اتمام خواهد رسید. شهردار زنجان با بیان اینکه برای هر ماه 
تاخیر در روند اجرای این طرح پیمانکار جریمه خواهد شــد، 
گفت: به ازای هر ماه تاخیر، جریمه از قرار داد پیمانکار کسر 
خواهد شد. معصومی ابراز کرد: شهرداری به دنبال انتفاع از 
پروژه نبوده، بلکه به دنبال ارتقای تعامالت اجتماعی مردم و 
توسعه آبادانی شهر زنجان است. وی با بیان اینکه اجرای این 
طرح جهادگونه خواهد بود، افزود: سبزه میدان شهر زنجان 
به میدان شهری تبدیل می شود و این پروژه کاربری تجاری 
و فرهنگی داشــته و در جذب ســرمایه گــذار و در آمدزایی 
بســیار موثر خواهد بود. معصومی گفت: در محدوده پروژه 
سبزه میدان ظرفیت های بســیار مهمی چون بازار، مسجد 
جامع، خانه ذوالفقاری و مــوزه مردان نمکی وجود دارد که 
در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بسیار موثر است. 

۲ ایســتگاه آتش نشــانی در 
زنجان ساخته می شود

 شــهردار زنجــان از 
احداث ۲ ایســتگاه آتش 
نشانی در شــهر زنجان 
خبر داد و گفت: با افزوده 
شــدن این ۲ ایســتگاه 
جدید تعداد ایستگاه های 

آتش نشانی در زنجان به 8 ایستگاه افزایش می یابد.
خبرنگار جام جم زنجان: مســیح اهلل معصومی با 
اشــاره به آتش ســوزی هایی که در روزهای اخیر در برخی 
از مراتــع اســتان اتفاق افتاد، افزود: همه شــاهد بودیم که 
آتش نشــانان با تالش بی وقفه خود، آتش سوزی در مناطق 

بادامستان را خاموش کردند.
وی بــا بیان اینکه حضور آتش نشــانان نه تنها در مواقع 
بحرانی، بلکه در همه شــرایط باعــث ایجاد آرامش در بین 
شهروندان شــده است، تصریح کرد: شهرداری جزو معدود 
مجموعه های شــهری به شــمار می رود که داری خدمات 
گسترده و متنوعی بوده و سازمان آتش نشانی را باید بخشی 
از ایــن فعالیت ها که از اهمیت زیادی نیز برخوردار اســت، 
برشمرد.شــهردار زنجان از احداث ۲ ایســتگاه جدید آتش 
نشــانی در شهر زنجان خبر داد و گفت: با افزوده شدن این ۲ 
ایستگاه جدید تعداد ایستگاه های آتش نشانی در زنجان به 

8  ایستگاه افزایش می یابد.

خبر

قبوض سبز به کمک محیط زیست زنجان می آیند

همکاری علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و جمهوری آذربایجان

1۷۲ مدرسه در زنجان به 
تعمیرات اساسی نیاز دارد

 مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان با بیان اینکه 
17۲ مدرسه در استان زنجان به تعمیرات اساسی نیاز دارد ، گفت: 

این مدارس سرویس بهداشتی مناسبی ندارند.
خبرنگار جام جم زنجان:جهانگیر صفری با بیان اینکه 
اداره کل نوسازی وظیفه ساخت مدارس جدید و توسعه فضاهای 
آموزشی را بر عهده دارد، گفت: برای دستیابی به اهداف، خیرین 
باید دست اداره نوسازی را بگیرند. وی با بیان اینکه 17۲ مدرسه 
در استان زنجان به تعمیرات اساسی  نیاز دارد ، اظهار کرد: متاسفانه 
این مدارس  سرویس بهداشتی مناسبی ندارند.وی  گفت: تعمیر 
اساسی این ســرویس های بهداشتی در اســتان زنجان به سه 

میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.
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ثبت 1۲ وقــف جدید در 
ارومیه

رئیــس اوقاف و امور خیریــه ارومیه گفت: در 
هفت ماهه سال جاری 1۲ مورد وقف جدید در این 

شهرستان به ثبت رسیده است.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، علی بابایی 
در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت 
هفته وقف برگزار شد، اظهار داشت: هرساله به طور 
میانگین 15 مورد وقف جدید در شهرستان ارومیه 
ثبت می شود.وی، افزود: درهفت ماهه گذشته 1۲ 
مورد وقف جدید در اداره اوقاف و امور خیریه ارومیه 
به ثبت رســیده که 7 مورد از این وقف ها منفعتی 
بوده و با نیات کمک به دانش آموزان بی سرپرست 
و بدسرپرســت، خدمات عمومــی و وقف در راه 
حضرت سیدالشهدا)ع( بوده است.رئیس اوقاف و 
امــور خیریه ارومیه اظهار کرد: 5 مورد از موقوفات 
جدید  انتفاعی است و برای ساخت مسجد و حسینیه  
در شهر ارومیه توســط واقفان نیک اندیش وقف 
شده است.بابایی تصریح کرد: شاخص ترین وقف 
امسال توســط یکی از واقفین خانم بوده که یک 
واحد آپارتمان به ارزش تقریبی 400 میلیون تومان 
واقع در خیابان گلشهر را برای طالب شیعه حسنی 
وقف کرده است.وی با اشاره به جزئیات موقوفات 
و رقبــات ارومیه گفــت: در حال حاضر یک هزار و 
۲85 موقوفــه در ارومیه وجود دارد که ۲1 مورد آن 
غیرمتصرفی و ۲1۲ مورد متصرفی اســت. از این 
تعداد یک هزار و 5۲ مورد وقف انتفاعی و شــامل 
مساجد و حسینیه هاست.رئیس اوقاف و امور خیریه 
ارومیه خاطرنشان کرد: مجموع رقبات شهرستان 
ارومیه 9 هزار و 161 رقبه است که سه هزار و 88۲ 
رقبه متصرفــی و 4هزار و 303 رقبه غیرمتصرفی 
است. 904 رقبه نیز به صورت اشتراک التولیه اداره 

می شود.

 وزیــر راه و شهرســازی در 
ارومیه: 

احداث پایانه مرزی رازی 
در اولویــت برنامه هــای 

اجرایی است

وزیر راه و شهرســازی گفت: احــداث پایانه 
مــرزی رازی و تعریض و بهســازی جاده خوی 
- قطور به عنوان مسیر دسترسی به این پایانه در 

اولویت برنامه های اجرایی است. 
به گزارش جام جــم آذربایجان غربی، محمد 
اســالمی در بازدید از پروژه  ســاخت و توسعه راه 
دسترســی به پایانه مــرزی رازی گفت: امضای 
تفاهم نامه های توســعه حمل و نقل بین المللی با 
کشورهای همسایه نیاز ما را به تحول  آفرینی در 
راههای دسترسی و خود پایانه های مرزی تشدید 

کرده است. 
وی با اشــاره به اینکه امســال نزدیک به ده 
میلیون تن بار از کشــور ترانزیت شــده اســت، 
افزود: این در حالی اســت که بخش حمل و نقل 
بین المللی کشــور استعداد جابه جایی بیش از 50 
میلیون تن را دارد و تحقق این امر مستلزم توسعه 
زیرساخت های حمل و نقل در پایانه های مرزی 
است.اســالمی با تاکید بر اینکه زمینه برای یک 
کار گروهی و ســرعتی در تکمیــل پروژه  پایانه 
مرزی رازی فراهم شــده، افــزود: برای تکمیل 
این طــرح ســرمایه گذاری بخــش خصوصی 
ضروری اســت. وزیر راه وشهرســازی در سفر 
یکروزه خود به آذربایجان غربی به همراه استاندار 
آذربایجان غربی، نماینده مردم شهرســتان های 
خوی و چایپاره در مجلس شــورای اســالمی و 
مدیران کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان از جاده خوی به قطور-رازی 

و پایانه مرزی رازی بازدید کرد.

اعضای جوان تکابی که بر اثر حادثه دچار عارضه مرگ مغزی شــده بود، به 
3 نفر زندگی دوباره بخشید.

بــه گزارش جام جم آذربایجان غربی، هشــتمین اهدای عضو ارومیه درآبان 
ســال جاری با رضایت خانواده جوان  39 ســاله به نام یعقوب عابدینی به وقوع 

پیوست.
مرحوم عابدینی ســاکن شهرســتان تکاب بوده که بر اثر تشنج و خونریزی 
مغزی دچار مرگ مغزی شده بود که در نهایت بعد از تائید مرگ مغزی  با رضایت 

خانواده  آن مرحوم اهدای عضو صورت گرفت.

 کلیه های زنده یاد عابدینی به دو نفر از همشــهریان به صورت رایگان اهدا 
و پیوند شــد که حال عمومی هر دو بیمار مساعد است. 

کبد این جوان تکابی به شــیراز ارســال و به بیمار نیازمند دیگری اهداء شد و 
زندگی دوباره بخشید.

جوان تكابی به 3 نفر زندگی دوباره بخشید

مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان سردشت گفت: این شهرستان رتبه 
نخست سطح زیر کشت و تولید انار در استان به خود اختصاص داده است.

به گــزارش جام جم آذربایجان غربی، صــالح الدین حقگوی با بیان 
اینکه شهرستان سردشــت رتبه نخست را ازنظر سطح زیر کشت و تولید 

انار درســطح اســتان به خود اختصاص داده است گفت : این شهرستان  با 
توجه به شــرایط خاص آب و هوایی و توپوگرافی منطقه یکی از اقلیم های 

مستعد برای توسعه باغات انار است.
وی افزود : ســطح باغات انار در شهرســتان135 هکتــار با میانگین 
عملکرد 10 تن در هکتار است که امسال با توجه به وضعیت بارندگی های 
مناســب ، پیش بینی می شــود بیش از 1350 تن انار از سطح باغات این 
شهرســتان برداشت و روانه بازار مصرف شــود. حقگوی همچنین خاطر 

نشان کرد : منطقه آالن در نقطه صفر مرزی این شهرستان تنها منطقه ای 
اســت که در سطح شهرستان انار در این منطقه پرورش می یابد وهرساله 

برداشت انار در این منطقه از اوایل مهر شروع و تا اواسط آبان ادامه دارد.
وی افزود: انار شــیرین ، می خوش ، انار ترش و انار باپوســت ســفید 
جزو ارقام های انار شهرســتان هســتند.محصول برداشت شده بیشتر به 
صورت تازه خوری مصرف شــده که عالوه بر مصرف داخلی به شهرهای 

همجوارنیز صادر می شود.

سردشت؛ رتبه نخست تولید انار
 در آذربایجان غربی
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مدیر عامل شــرکت شهرک های صنعتی 
آذربایجان غربــی گفــت: شــهرک صنعتی 
میاندوآب به دلیل اســتقرار واحدهای تولیدی 
توانمند و وجود زیرســاخت های الزم یکی از 
شــهرک های صنعتی الگو محسوب شده و 
حتی می تواند در ســطح کشور هم به یکی از 

شهرک های صنعتی نمونه تبدیل شود.
به گــزارش جام جم آذربایجان غربی، علی 
عبدلی ســیالبی در نشست با اعضای هیئت 
مدیــره شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی 
میاندوآب که در راســتای بررسی مشکالت 
شــهرک صنعتی برگزار شــد، اظهار داشت: 
شــهرک صنعتی میاندوآب با مساحتی بالغ بر 
1۲0 هکتار  دارای 90 واحد صنعتی فعال است 

که در زمینه های مختلف به تولید می پردازند.
وی با اشاره به اینکه 170 قرارداد واگذاری 
در این شــهرک صنعتی به ثبت رسیده است، 
گفــت: شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی 

میاندوآب از فعال ترین شــرکتهای خدماتی 
است که توانسته اقدامات موثری را انجام داده 
و همواره یار شرکت شهرکهای صنعتی استان 
در ارائه خدمات به صنعتگران مســتقر در این 
شهرک صنعتی باشد.وی در ادامه افزود: یکی 
از مشکالت این شهرک صنعتی بدهی آب آن 
به شــرکت آب و فاضالب شهرستان بود که 
با پیگیری و سختکوشــی بعد از سالها تمامی 

بدهی های معوقه نیز تسویه حساب شد.
عبدلی با اشــاره به اینکه در ســال گذشته 
اقدامــات موثــر و مهمی توســط شــرکت 
شهرک های صنعتی در راستای ارائه خدمات 

بهتر انجام شــده، تصریح کرد: ارائه اســناد 
تفکیکی و افزایش آب شــهرک به میزان 1۲ 
لیتر بر ثانیه از جمله مهمترین اقدامات صورت 

گرفته است.
وی رفع مشکالت صنعتگران را مهمترین 
دغدغه شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان 
غربی دانســت و گفت: در سال رونق تولید هر 
آنچه در حد اختیارات شــرکت باشد جهت رفع 

مشکالت و موانع تولید به کار خواهیم بست.
گفتنی است پیش از این نشست مدیر عامل 
شرکت به صورت جداگانه مشکالت تعدادی 
از صنعتگران شــهرک صنعتــی میاندوآب را 
بررسی و دســتورات الزم جهت رفع موانع را 
صــادر کرد و همچنین در ادامه جلســه نیز به 
همراه اعضای هیئت مدیره شــرکت خدماتی 
با حضور در شــهرک صنعتی از این شــهرک 
صنعتــی و نیز واحد تولیدی افرا بتن میاندوآب 

بازدید کرد.

ظرفیت باالی شهرک صنعتی میاندوآب برای 
تبدیل شدن به شهرک صنعتی الگو

اداره اوقاف  و  امور خیریه شهرستان ارومیه

در آذربایجان غربی؛

الیروبی مسیل ها با جدیت دنبال شود
اســتاندار آذربایجان غربی گفت: طرح الیروبی انهار و مســیل ها در اســتان باید با 

جدیت دنبال شود.
محمدمهدی شــهریاری در جلسه شــورای حفاظت از منابع اســتان که در محل 
اســتانداری برگزار شــد، الیروبی رودخانه ها را از اولویت های اســتان عنوان کرد و از 
شــرکت آب منطقه ای استان خواســت ضمن تعیین پیمانکاران، پروژه های الیروبی 
انهار را در کوتاه ترین زمان ممکن اجرایی کند.وی گفت: بروز ســیل می تواند خسارات 
جبران ناپذیری را به دنبال داشــته باشــد بنابراین الزم است جهت آمادگی برای بارش 
های فصلی و همچنین پیشگیری از حوادث احتمالی، طرح الیروبی انهار و مسیل ها در 
استان به عنوان یک اولویت پیگیری شود.استاندار آذربایجان غربی بر لزوم رفع تصرف 
از حریم رودخانه ها نیز تاکید کرد و گفت: از دســتگاه های ذیربط انتظار می رود با کمک 
دستگاه قضایی هرچه سریعتر نسبت به رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه ها اقدام کنند.

حفاظت از عرصه های ملی و برخورد قانونی با تخریب کنندگان منابع طبیعی از دیگر 
تاکیدات شــهریاری در این جلسه بود.وی همچنین خواســتار اجرای طرح کاداستر در 
اراضی کشــاورزی استان شد و گفت: با هدف دسترسی به اطالعات مکانی و توصیفی 
دقیق از وضعیت اراضی کشاورزی و به منظور ساماندهی مالکیت، تثبیت حقوقی و ثبتی 
این اراضی و برای برنامه ریزی بهینه برای کشــاورزی استان، طرح کاداستر به صورت 

مرحله به مرحله و در تمامی اراضی کشاورزی استان اجرایی می شود.
همچنین در این جلســه با دستور استاندار آذربایجان غربی مقرر شد مبلغ 10 میلیارد 
ریال جهت تعمیر و تجهیز ماشین آالت سنگین شرکت آب منطقه ای استان اختصاص 

یابد.
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همزمان با حضور وزیر نیرو و مقامات عالی کشور و مسئوالن ارشد 
استانی بهره برداری از سه طرح بزرگ شرکت آب و فاضالب آذربایجان 

غربی آغاز می شود.
علیرضا رضوی، سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان 
غربی در گفت وگو با خبرنگار جام جم آذربایجان غربی به بهره برداری 
از ســه طرح بزرگ همزمان با ســفر وزیر نیرو به استان خبر داد و افزود: 
ســامانه فاضالب گلمان، تصفیه خانه آب پلدشت و سامانه تامین آب 
مهاباد از جمله پروژه های شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی است 
که با اعتبار بیش از 1100 میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار می گیرد.

*سامانه فاضالب گلمان

وی تصریح کرد: سامانه فاضالب گلمان به منظور تامین بهداشت 
محیط زندگی ســاکنان شهرک گلمان با جمع آوری، انتقال و تصفیه 
فاضالب و  کمک به احیای دریاچه ارومیه با رهاســازی پساب تصفیه 
خانه شهرک  به دریاچه، با اعتبار 400 میلیارد ریال به صورت رسمی به 
بهره برداری می رسد.رضوی ظرفیت این تصفیه خانه را 6 هزار و 840 
متر مکعب در شبانه روز اعالم کرد و گفت:  تا کنون 3 هزار و 500 انشعاب 
فاضالب واگذار شده  و تا سال 14۲0 حدود 45 هزار نفر جمعیت شهرک  
را زیر پوشــش قرار می دهد.وی اضافه کرد: فرآیند تصفیه این تصفیه 
خانه به روش لجن فعال از نوع SBR بوده و دارای ۲0 کیلومتر شبکه 
جمع آوری و خط انتقال و104 کیلومتر خط انتقال پساب به دریاچه است.

*سامانه آب مهاباد
سرپرست شرکت آب و فاضالب استان اولین تصفیه خانه آب شرب 
به روش  DAFدر شهر مهاباد را دیگر پروژه افتتاحی با حضور وزیر نیرو 
خواند و گفت: این ســامانه شامل احداث تصفیه خانه با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی )B.O.T( و برج آبگیر و خط انتقال با ظرفیت 750 

لیتر بر ثانیه با جمعیت تحت پوشش۲46 هزار نفر است.
رضوی با بیان اینکه افق این طرح ســال 1418 است، خاطرنشان 
کرد: کل هزینه اجرایی این طرح 6۲8 میلیارد ریال است که 4۲8 میلیارد 
ریال توسط بخش خصوصی برای تصفیه خانه و۲00 میلیارد ریال توسط 
شرکت از محل منابع عمومی برای احداث برج آبگیر هزینه شده است.

وی تامین آب مطمئن برای شــرب و بهداشــت، تکریم مردم منطقه، 
گسترش عمران و آبادانی با رویکرد توسعه و پیشرفت متوازن را از جمله 

اهداف اجرای این طرح برشمرد.

*تصفیه خانه آب پلدشت
رضوی تصفیه خانه آب پلدشت با هزینه کرد اعتبار 60 میلیارد ریال 
را دیگر پروژه آماده بهره برداری شــرکت آب و فاضالب استان اعالم و 
اظهار کرد: تصفیه خانه پلدشت با فرایند اسمز معکوس RO ظرفیت 
تصفیه 30 لیتر بر ثانیه آب را دارد و جمعیت 1۲ هزار نفری را زیر پوشش 

می برد.

با حضور وزیر نیرو؛بهره برداری از 3 طرح بزرگ آبفای آذربایجان غربی آغاز می شود

3 هزار رقبــه آذربایجان غربی 
مستعد سرمایه گذاری است

مدیرکل اوقاف و امور 
آذربایجان غربی  خیریه 
گفت: بیــش از 17000 
رقبه اســتان دارای سند 

مالکیت هستند.
به گــزارش جام جم 
 ، بــی ن غر یجا با ر ذ آ
ناصر  حجت االســالم 
جوانبخت در نشســت خبری با اصحاب رســانه که به مناسبت  
تشــریح برنامه های هفته وقف و عملکرد این اداره برگزار شد،  
بابیان اینکه امســال 1969 رقبه دارای سند مالکیت شده است، 
افزود: در مجموع 17 هزار و 500 رقبه استان دارای سند مالکیت 
است که در مقایســه با 4سال گذشته 68 درصد رشد در سند دار 

کردن رقبات استان شاهدیم.
وی بــا بیان اینکه 66۲5 موقوفه و 38 هــزار و64۲  رقبه در 
ســامانه جامع بقاع متبرکه استان ثبت شــده است، افزود: 148 
درصد در موقوفات متصرفی و 1707 درصد رشــد در ثبت رقبات 
استان نســبت به مدت مشابه سال گذشته را شاهدیم.مدیرکل 
اوقــاف و امور خیریه آذربایجان غربی با اشــاره به ثبت 43 وقف 
جدید در سال جاری اظهار کرد: امسال یک میلیارد و 961 میلیون 
تومــان از بقاع و امامزادگان و یک میلیارد و 181 میلیون تومان از 
طرح مودت درآمد کسب شده است.وی از استحصال 57میلیارد 
و 4۲0 میلیون تومان درآمد موقوفات اســتان طی 4سال گذشته 
خبرداد و افزود: از این میزان درآمد 53 میلیارد تومان هزینه شــده 
است.حجت االسالم جوانبخت ادامه داد: 5۲000 هکتار مساحت 
عرصه و اعیان موقوفات استان است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان بااشاره به اجرای نیات در استان طی 8 ماهه نخست سال 
جاری تصریح کرد: 967 میلیون تومان با موضوع مذهبی، 441 
میلیون تومان با موضوع خیریه و یک میلیارد و 394 میلیون تومان 
با موضوع مدارس علوم دینی اجرای نیت شــده اســت.وی در 
خصوص بازســازی موقوفات، امامزادگان و بقاع متبرکه استان 
طی 4ســال گذشــته افزود: 1۲ هزار و 773 مترمربع از عرصه و 
اعیان موقوفات و امام زادگان استان بازسازی شده است.مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان گفت: 3000 رقبه استان مستعد سرمایه 
گذاری است. حجت االسالم  جوانبخت بااشاره به اهمیت حفظ و 
نگهداری اسناد و مدارک اسناد و اوراق تصریح کرد: بیش از 500 
هــزار صفحه از مدارک،اوراق و مدارک مکاتبات اداری این اداره 

کل اسکن شده و نگهداری می شود.

۲ انتصاب در اســتانداری 
آذربایجان غربی

وزیر  حکــم  با 
آیدیــن  کشــور 
رضاییه  رحمانــی 
معــاون هماهنگی 
عمرانــی  امــور 
ی  ر ا ند ســتا ا
آذربایجــان غربی 

شد.
رحمانی پیش از این مدیرکل نوســازی مدارس 

آذربایجان غربی بود.

بهنام شهدی 
با حکم عبدالرضا 
فضلی،  رحمانی 
وزیر کشــور به 
معاون  ســمت 
امور  هماهنگی 
اقتصادی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد.

سرپرستی و تحریریه روزنامه جام جم آذربایجان 
غربی برای هــردو بزرگوار آرزوی توفیق روزافزون 
کرده و امید دارد این انتصاب ها منشــا خیر و برکت 

برای استان و مردم آذربایجان غربی باشد.

خبر

اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول
رسد به دولت وصل تو کار من به اصول

قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا
حافظفراغ برده ز من آن دو جادوی مكحول

اهم اقدامات مدیریت شهری در ماههای محرم و صفر تشریح شد.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، علی  اصغر احمدزاده با اشــاره به 
برنامه ها و اقدامات مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه 
در ماه های محرم و صفر اظهار کرد: این مدیریت با توجه به نیاز مســاجد، 
تکایا، حوزه های علمیه و هیئات مذهبی به بیش از 70 درخواســت در این 

راستا جواب داده و بنر، ریسه و پرچم مورد نیاز آنها را تأمین کرد.
وی افزود: همچنین با مشــارکت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
ایستگاه های صلواتی در سطح شهر برپا شده و این مجموعه در فضاسازی 
ســطح شهر با نصب ریســه و پرچم نیز یاریگر بخشی از اقدامات سازمان 
ســیما، منظر و فضای سبز شد. مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
ارومیه گفت: در نمازخانه شــهرداری مرکزی هر پنجشــنبه به صورت 
هفتگی مراســم قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی مذهبی برپا می شد که 
با مشــارکت تمامی معاونتها، مناطق و سازمانها این مهم امکانپذیر شد. 
احمدزاده ادامه داد: امسال مشارکت در اجرای برنامه های هیئات مذهبی 
جهت اجرای هرچه بهتر و باشکوه تر عزاداری ها را به طور ویژه و با دستور 
شــهردار ادامه دادیم و در این راستا بسترسازی مکان تعدادی از هیئت ها 
جهت برگزاری عزادارای خیابانی و میدانی را شــاهد بودیم. وی تصریح 
کرد: در حوزه تولیدات رســانه ای نیز نماهنگ من الغریب که با حمایت و 
پشتیبانی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل انتشار یافت و در صداوسیما و 
رسانه های مختلف بارها بازنشر شد. احمدزاده با اشاره به اقدامات سازمان 
ســیما، منظر و فضای سبز شهری یادآور شد:  نصب 80 المان ویژه محرم 
در سطح شهر را با تالشهای این سازمان شاهد بودیم و همچنین سازمان 

مدیریت پســماند نیز برای اولین بار طــرح فرهنگی پاکبانان محرم را در 
روزهای تاســوعا، عاشورا و اربعین به اجرا درآورد. وی به توسعه اپلیکیشن 
نوای نینوا از سوی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات نیز اشاره و اظهار 
کرد: برگزاری مراسم 8 محرم تجمع لبیک یا حسین)ع( با اقدامات گسترده 
فرهنگی و تبلیغاتی و اجرایی از سوی روابط عمومی شهرداری و همچنین 
تخصیص 30 دســتگاه اتوبوس به این امر جهت ایاب و ذهاب شهروندان 
از ســوی سازمان حمل و نقل بار و مسافر از دیگر برنامه های اجرایی بود. 
احمدزاده به تهیه و انتشار تیزر اطالع رسانی پیاده روی جاماندگان اربعین 
که از رسانه های مختلف مکرر انتشار یافت، اشاره کرد و یادآور شد:  برنامه 
ریزی و اجرای مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین از جمله اقدامات ماندگار 
شهرداری ارومیه است و طی این برنامه ریزی موکب های مختلف در مسیر 
پیاده روی جاماندگان اربعین )11 موکب( ایجاد و پخش نذری و احســان 
را برنامه ریزی کردیم، همچنین فضاســازی مسیر پیاده روی جاماندگان 

اربعین حسینی از میدان والیت فقیه تا بقعه ابن خلیالن را شاهد بودیم.
وی بــه کلنگ زنی آغاز مرمت و توســعه بقعه محمــد بن خلیالن و 
همچنین فضاسازی محوطه داخلی وبیرونی این بقعه در روز اربعین اشاره 
کرد و یادآور شــد: این بقعه بســیار ارزشمند ان شاء اهلل در آینده به یکی از 
جاذبه های گردشگری مذهبی ارومیه تبدیل خواهد شد. مدیر ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری ارومیه سایر برنامه های شهرداری ارومیه به غیر 

از اقدامات معاونتها، مناطق و سازمانهای تابعه به شرح ذیل عنوان کرد:
برگزاری مراسم سخنرانی و عزاداری دهه اول در شهرداری   -1

مرکزی
۲-  اهتزاز پرچم بزرگ اباعبداهلل الحسین)ع( در شهرداری مرکزی به 

عنوان مرکز شهر و اعالن عزا
3-  نصب بنر بزرگ دایره 36 مترمربعی در تمامی ورودی های شهر با 

عنوان این شهر عزادار حسین)ع( است.
4-  اعزام موکب صاحب الزمان)عج( به همراه نیروهای شهرداری به 

شهر سامرا و استقرار در این شهر با پذیرایی روزانه 10 هزارنفر
5- مشــارکت در برگزاری کنگره ملی شــعر جوان عاشورایی به زبان 

ترکی آذری که روز چهارشنبه این هفته برگزار می شود.
6- مشــارکت در برگزاری کنگره ملی شعر عقیله العرب به زبان ترکی 

آذری)14 مهر برگزار شد(
7- حمایت ویژه از برگزاری مراســم شاه حسین گویان موکب رضوی 
جهت برگزاری مراسم در 10 روز مانده به اربعین حسینی در خیابان امام ۲ 

و همچنین شاه حسین گویان در 9 پله

اقدامات مهم مدیریت شهری ارومیه در ماه های محرم و صفر
خبر


