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ثبت ۱۸۸ میلیون و ۶۳۲ هزار تردد 
در محورهای آذربایجان شرقی 

اشــتغالزایی برای ۳0۱ نفر از 
بانوان اردبیلی به ثبت رسید
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افزایش ۳۵ درصدی سهم 
آذربایجان غربی در تجارت بین المللی

ناظر گمرکات آذربایجان غربی گفت: در ســالجاری میزان ترانزیت از مرزهای استان یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون 
دالر بوده که نشــان دهنده افزایش ۳۵ درصدی سهم استان از تجارت بین المللی است.

 به گزارش جام جم آذربایجان غربی، توحید آذربد با اشــاره به تراز تجاری مثبت اســتان، گفت: ارزش صادرات 
ثبت شــده طی ســال جاری از مرزهای اســتان بیش از یک میلیارد تومان بوده که ۱۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه 

سال گذشته است.
آذربد میزان صادرات ســایر گمرکات کشور از مرزهای استان...

۱۴مرداد 
روزی برای تبریز
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وژیه آرذبایجان

موافقت شورای فرهنگ عمومی استان با پیشنهاد شهردار تبریز؛
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شهردار زنجان:

نشاط اجتماعی با  برگزاری مسابقات ورزشی ممکن می شود

طرح  بزرگتریــن  احــداث 
آبخیزداری کشور در »چهرآباد« 

زنجان

برگزیدگان نخســتین جشــنواره 
رســانه توفیــق که ویــژه خبرنگاران 
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری استان در ســه محور یادداشت، 
گزارش و خبر بوده و که درمرداد امسال 

برگزار گردیده بود اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
زنجان، مریم شعبانی رئیس این سازمان 
گفت: با بررسی آثار توسط هیات داوران 
در دبیرخانــه ایــن جشــنواره واقع در 
مجموعه  فرهنگی تاریخی شهرداری 
با معرفی نفرات برتر در هر ســه بخش 
سه اثر برگزیده انتخاب و اعالم شد که: 
یادداشــت: صحــرا رضایی از 

روزنامه جام جم، تقی ســالک از نشریه 
صنعــت و تجــارت زنجان و ســکینه 
محمدی از نشــریه بیان خدابنده حائز 

رتبه اول تا سوم شدند.
 گــزارش: زهــرا مقدمــی از 
خبرگزاری مهر، فائزه تقی لو از نشــریه 
ندای شــهروند و جلیل نصیری مقدم از 
نشریه امید روشــندالن عناوین اول تا 

سومی را به خود اختصاص دادند.
زهرا رســولی از خبرگزاری فارس، 
علی اکبر شــیوخی از نشریه پیام ملت 
و ســمیه محرمی از خبرگزاری فارس 
به ترتیب عناوین اول تا ســوم را کسب 
کردند.شــعبانی هدف از برگزاری این 
جشــنواره را ارتقــاء فرهنگ و حقوق 

شــهروندی و شــناخت و بررسی تاثیر 
رســانه در ایــن امر دانســت و عنوان 
داشــت: خوشبختانه جشــنواره رسانه 
توفیق با اســتقبال خوب اهالی رسانه 
اســتان همراه بود و آثــار با کیفیتی در 
بخش های مختلف جشنواره ارسال شد 
ه بود و این اســتقبال موجب شد برای 
سال  های آینده نیز این رویداد در تقویم 
کار سازمان قرار گیرد البته همکارانم در 
در تالش هستند تا بخش های دیگری 
ماننــد کاریکاتور، عکس های خبری و 
تولید چند رســانه ای به محورهای این 

جشنواره اضافه کنند.
در پایان رئیس ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری با عنوان 

ایــن مطلب که تعامل بین رســانه ها و 
ســازمان های فرهنگــی باید بیش از 
پیش باشــد گفت: فرهنگ، اجتماع و 
ورزش بــدون همراهی رســانه ارتقاء 

نخواهد یافت.
گفتنی اســت زمان برگزاری آیین 
اختتامیه نخســتین جشــنواره رسانه 

توفیق اعالم خواهد شد.

برگزیدگان نخستین جشنواره رسانه توفیق در زنجان اعالم شد

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت فنــي و مهندســي 
ــه  ــت 9۳۸5 و شناس ــماره ثب ــه ش ــون روز ب ــوان کار فن ت
ملــي ۱0۲40۱۱9۳07 دعــوت مــي گــردد در مجمــع عمومــي 
ــوق العــاده کــه راس ســاعت ۱0 صبــح روز  عــادي بطــور ف
ــرکت  ــر ش ــل دفت ــه ۱۳9۸/09/۱7 در مح ــنبه مورخ یكش
واقــع در اردبیــل، کــوي مســكوني ولیعصــر نیــروي 
انتظامــي، خیابــان ایــران نــژاد، نبــش ۱4 متــري امیــد یك، 
ــانند. ــم رس ــه ه ــور ب ــود، حض ــي ش ــزار م ــاك 400 برگ پ

دستور جلسه:
۱-تعیین تكلیف شرکت و خط مشي آینده آن

۲- سایر موارد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
شركت فني و مهندسي توان كار فنون روز

هیئت مدیره  شركت فني و مهندسي توان كار فنون روز

مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی اســتان اردبیل از اشــتغالزایی برای ۳۰۱ نفر از 

بانوان این استان در  8 ماهه نخست امسال خبر داد.
نادر فالحی با اعالم این خبر تصریح کرد: در 8 ماهه 
نخست امســال برای 8۰9 نفر اشتغال زایی شده که از 
این تعداد ۳۰۱ بانوان هستند. وی افزود: ۵4 نفر از بانوان 
در بخش های گردشگری و سرمایه گذاری از جمله بوم گردی، هتل و اکوکمپ شاغل 
شــده اند و مابقی فرصت های شــغلی در بخش صنایع دستی است. مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان با بیان اینکه میزان تهسیالت ارائه شده 
برای 8۰9 نفر بالغ بر ۱9۵ میلیارد ریال است، گفت: اشتغالزایی بویژه در مناطق محروم 
و روستایی حمایت می شود. فالحی اظهار کرد: به منظور تحقق شعار سال یعنی »رونق 

تولید« اشتغالزایی در حوزه گردشگری و صنایع دستی مورد حمایت است.

اشتغالزایی برای 301 نفر از 
بانوان اردبیلی به ثبت رسید

مدیــر دفتــر روابــط عمومی و 
آمــوزش همگانی شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان زنجــان گفت: 
یازدهمیــن جشــنواره فراگیــری 
نخستین واژه آب در شهر زرین آباد، 
مرکز شهرســتان ایجــرود از توابع 

استان زنجان این شهر برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی 

شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
زنجان مصطفــی اکرمی افزود: در 
ایــن همایــش ۱۱۰ نفــر از  دانش 
آموزان زرین آبــادی در مقطع اول 
ابتدایی حضور داشــتند. وی گفت: 
اجرای برنامه های نمایش موزیکال 
با موضوع آب، اجرای سرود، مسابقه 
و آموزش مصرف بهینه آب از جمله 

برنامــه هایی بود که در جشــنواره 
فراگیری نخســتین واژه آب زرین 

آباد برگزار شد. 
اکرمی خاطر نشــان کــرد: در 
پایان این مراســم با اهدای جوایزی 
از دانش آموزان برتر شــرکت کننده 
در این جشــنواره نیز تجلیل به عمل 

آمد. 

مدیر روابط عمومی آبفای زنجان خبر داد؛

جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در زرین آباد برگزار شد
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2 میلیون و ۳00 هزار واحد مسکن 
روستایی در کشــور مقاوم سازی 

شده است

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: از حدود ۵ میلیون 
و ۳۰۰ هزار واحد مســکن روستایی کشور ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 

واحد با تسهیالت پرداختی این بنیاد مقاوم سازی شده است.
علیرضا تابش با بیان اینکه زلزله ای ۵.9 ریشتری آذربایجان 
شــرقی بیش از ۱۰۰ روستای این استان را تحت تاثیر قرار داده 
اســت، گفت: هم اکنون بعد از مرحله اســکان اضطراری زلزله 
زدگان در چادر، اسکا ن موقت آن ها به ۲ شیوه تقاضای دریافت 
اجاره بها یا اسکان کوتاه مدت و احداث اتاقک های پیش ساخته 
در مرحله پایانی بوده و تاکنون اعتبار اجاره بهای یک هزار و 4۰ 
سرپرست خانواده که متقاضی دیرافت اجاره بها هستند از سوی 
این بنیاد تامین شده است. رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با 
تاکید بر اینکه تالش می شود دوره اسکان موقت را خیلی کوتاه و 
آن را در سریع ترین زمان به اسکان دائم وصل کرد، ادامه داد: در 
شیوه پرداخت اجاره بها به  ازای هر واحد مسکونی تخریب شده 

مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در ۲ مرحله اجاره  بها پرداخت می شود.
 تابش شیوه دوم اســکان کوتاه مدت را ساخت اتاقک های 
۱۲ متر مربعی برای متقاضیان اعالم و یادآوری کرد: ســاخت 
این اتاقک ها در مرحله پایانی قرار داشــته و تاکنون ۲۳۳ اتاقک 
پیش ســاخته در مناطق زلزله زده نصب شده است. تابش گفت: 
هم اکنون اعتبار مورد نیاز برای ساخت ۳ هزار واحد اسکان دائم 
و ۲ هزار واحد دامی در مناطق زلزله زده تامین شــده و پی کنی 
۳۰ واحد مسکونی آغاز شده و در مرحله اجرای فنداسیون است.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی یادآوری کرد: 4۰۰ میلیون 
ریال وام مسکن روستایی، ۱۵۰ میلیون ریال وام معیشتی، ۱۵۰ 
میلیــون ریال وام تعمیــری، ۱۰۰ میلیون ریال بالعوض برای 
اجــاره  بها، ۵۰ میلیون ریال بالعوض تعمیری، ۵۰ میلیون ریال 
بالعوض معیشتی و ۵۰ میلیون ریال ایجاد فضای دامی به زلزله 
زدگان اعطا می شــود که در مجموع برای هر واحد احداثی 8۰۰ 

میلیون ریال به هر خانوار به صورت نقدی پرداخت می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شــرقی گفت: از ابتدای ســال 
جاری تاکنون بیش از ۱88 میلیون و ۶۳۲ هزار تردد خودرو در جاده های مختلف استان 

ثبت شده است.
اورجعلی علیزاده افزود: با توجه به اطالعات به دست آمده از 8۲ دستگاه ترددشمار 
آنالین در جاده های مختلف اســتان این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4 

درصد افزایش یافته است. وی اظهار داشت: از کل تردد ثبت شده ۱۵ درصد مربوط به 
وسایل نقلیه سنگین و 8۵ درصد مربوط به وسایل نقلیه سبک بوده است.علیزاده ادامه 
داد: محورهای رفت و برگشــت تبریز- ایلخچی، تبریز- صوفیان، آذرشهر- ایلخچی 
و محورهــای بناب- مراغه، ملکان – بناب و خواجــه - تبریز به ترتیب پرترددترین 
محورهای استان در این مدت بود. وی یادآوری کرد: ۵8 دستگاه دوربین نیز در ارتباط 

با سامانه کنترل سرعت جاده ای تخلفات رانندگان را ثبت می کند و نصب 4۰ دستگاه 
نیز در دســت اجرا بوده که تالش می شود تا پایان امسال در نقاط مشخص شده نصب 
شود. آذربایجان شرقی دارای ۱4 هزار کیلومتر شبکه راهداری دارد که از این مقدار ۲۳۶ 
کیلومتر آزاد راه، ۵۶۷ کیلومتر بزرگراه، 9۲۳ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه 

فرعی و ۱۰ هزار و 44۱ راه روستایی است.

ثبت 1۸۸ میلیون و ۶۳2 هزار تردد در محورهای آذربایجان شرقی 

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

شــورای فرهنــگ عمومــی 
آذربایجــان شــرقی با پیشــنهاد 
نامگذاری ۱4 مــرداد به عنوان روز 
تبریز کــه از طرف شــهردار تبریز 

مطرح شده بود موافقت کرد.
در جلســه شــورای فرهنــگ 
عمومی آذربایجان شرقی پیشنهاد 
نامگذاری ۱4مــرداد به عنوان روز 
تبریز از طــرف شــهردار تبریز به 

تصویب اعضا رسید.
محمد محمدپور، دبیر شــورای 
فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی 
در ایــن رابطــه به خبرنــگار مهر 
گفت: نامگــذاری روز ۱4 مرداد به 

عنوان روز تبریز پیش تر به تصویب 
کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی 

شورای شهر تبریز رسیده بود.
وی افزود: این پیشنهاد در شورای 

فرهنگ عمومی استان نیز مطرح و 
به تصویــب اعضا رســید که برای 
تصویب در شورای فرهنگ عمومی 

کشور آماده و ارسال می شود.

به گفته مدیــرکل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی آذربایجان شرقی، 
برای اینکه ۱4 مرداد رسما به عنوان 
روز تبریز نامگذاری شــود، باید این 
موضوع در شورای فرهنگ عمومی 

کشور نیز به تصویب برسد.
جلســات متعددی برای انتخاب 
روز تبریــز در ســطح شــهر تبریز 
برگزار شــده اســت کــه نهایتا با 
پیشــنهاد شهرداری تبریز ۱4 مرداد 
که روز ملی مشروطه است، به جهت 
تاثیرگذاری این شــهر در شــکل 
گیری انقالب مشــروطه به عنوان 

روز تبریز نامگذاری می شود.

موافقت شورای فرهنگ عمومی استان با پیشنهاد شهردار تبریز؛

۱۴مرداد، روزی برای تبریز
حکیمه عوض پور 

پس از تأســیس انجمــن ایالتــی در آذربایجــان، ادارات و 
ســازمان های دولتــی متعــددی در تبریز ایجاد شــد که یکی از 

مهم ترین آن ها بلدیه بود. 
قاسم خان والی اولین شهردار تبریز هدف از تأسیس بلدیه را حفظ 
منافع شهر، رسیدگی به خواسته های شهروندان، اداره دارایی ها و 
سرمایه های شهر، پیشگیری از قحطی در شهر و ساخت و تجهیز 
معابر شــهری نوشته و پس از اخذ آیین نامه تأسیس بلدیه، قوانین 

مربوط به آن را تدوین کرده و به تصویب انجمن ایالتی رساند. 
شهرداری تبریز را به جرأت می توان جزو نهادهایی دانست که در زمینه روزنامه نگاری پیشتاز بوده است. 

تنها به فاصله یک سال از تأسیس بلدیه در شهر تبریز یک روزنامه داخلی هم به نام »بلدیه« منتشر شد. 
نکات جالبی که در تک صفحه ای که از تصویر نشریه »بلدیه« به یادگار مانده است، دیده می شود:

۱- »روزنامه ایست آزاد ناشر افکار و خالصه مذاکرات انجمن مقدس بلدیه و وقایع و اخبارات و تلگرافات 
داخلی و خارجی را به طور اختصار می نویســد. مقاالت ســودمند و ادبی و علمی و تجاری را درج می نماید و 
مکتوب های عام المنفعه با امضا را قبول و در انتشــارش اداره آزاد و ابداً مســترد نخواهد شد.« آنچه نظر هر 
خواننده ای را به خود جلب می کند درج خالصه مذاکرات انجمن »مقدس« بلدیه است و به کار بردن واژه 
مقدس برای بلدیه قابل توجه و تأمل است.  ۲- »در صورت اداره نمودن هر هفته دو نمره طبع و توزیع می 
شود از هر نمره بقدر صد نسخه برای مدارس و اداره بلدیه مجاناً داده خواهد شد.« این توضیح، پیشتاز بودن 
شــهرداری را در چاپ و توزیع روزنامه حتی در مدارس نشــان می دهد.  ۳- »مذاکرات روز پنجشنبه دهم 
شــوال المکرم با حضور جناب مستطاب اجل اکرم آقای قاسمخان امیر تومان رئیس اداره بلدیه و حضرات 
مســتطابان آقایان وکال اعضاء کمیســیون قرار ترتیب و انعقاد مجلس را برای رسیدگی امورات روزهای 
یکشنبه و چهارشنبه قرار دادند که بامور راجعه باداره رسیدگی فرمایند.« به کار بردن عنوان »جناب مستطاب 
اجل اکرم« نشــان از قدر و منزلت ملوکانه شــخص شهردار حتی در اداره متبوعش است. 4- »وجه آبونه از 
هرکس در هر جا پیشــکی به ســه قسط دریافت خواهد شد.« تشویق شهروندان به مطالعه و خرید روزنامه 

حتی به صورت قسطی از شاهکارهای شهرداری می تواند تلقی شود. 
حدود ۱۱۰ سال از انتشار این نشریه داخلی و فعالیت رسانه ای بلدیه می گذرد و شهرداری تبریز همچنان 
مفتخر اســت که این پیشــتازی را در اطالع رسانی حفظ کرده است. با گسترش روزافزون اینترنت و آغاز به 
کار پایگاه های خبری، شهرداری تبریز عالوه بر مدیریت پورتال و انتشار اخبار مربوط به تمامی سازمان ها و 
مناطق، در سال 8۵ پایگاه خبری شهریار را راه اندازی کرد تا محلی برای طرح ایده ها و دغدغه های شهری 
باشد. پایگاه خبری شهریار در اندک زمانی توانست به یکی از رسانه های قابل اعتنای شهری بدل شود و در 
حال حاضر هم به عنوان رسانه مرجع شهری شناخته می شود. فعالیت متنوع رسانه ای شهرداری تبریز شامل 
پایگاه خبری، پورتال های مناطق و ســازمان های شهرداری، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، هفته نامه 
مکتوب، بیلبوردهای شهری و حضور در اغلب پیام رسان های آنالین و به روز را باید در دوراندیشی »جناب 
مستطاب اجل اکرم قاسم خان والی« جست و بر همت عالی اش آفرین گفت. ارگانی که رسانه هایش با این 

شعار کار می کنند: »آینده ای در کار نیست، آینده شروع شده است.«

آینده ای در كار نیست، آینده شروع 
شده است

جــواد محمــودی، مدیرشــعب بانک 
کشاورزی اســتان آذربایجان شرقي گفت: 
شــعب این بانــک در۷ ماهه ســال جاری 
درمجموع  بالغ بر8۶۳۰ میلیارد ریال به تعداد 
۳۱9۷۶ نفر تســهیالت کشاورزی پرداخت 

کردند .
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب 
بانک کشاورزی اســتان آذربایجان شرقی 
محمودی در جمع روســای شعب این بانک 
گفت: شعب استان آذربایجان شرقي بیشترین 
تســهیالت را در بخــش زراعــت، بالغ بر 
۲۳4۰میلیارد ریال براي طرح هاي زراعي 

اعم از کاشــت و برداشــت غالت و حبوبات 
برای ۱۲۵۰ نفر پرداخت کردند. ســپس  بالغ 
بر  9۷۵میلیارد ریال تســهیالت براي طرح 
هاي باغداری پرداخت نمودند که این میزان 
تسهیالت درقالب تسهیالت خرد و کالن و 
ســرمایه در گردش در راستای اشتغالزائي و 
افزایش تولید محصوالت باغی به 488۷ نفر 

متقاضی پرداخت شد.
مدیر شــعب بانک کشاورزی آذربایجان 
شرقی افزود: در رتبه سوم مصارف، پرداخت 
تســهیالت در بخــش صنایــع و خدمات 
کشــاورزی قرار دارد که در این سرفصل بالغ 

بر ۲۲49 میلیارد ریال به  ۳۱9۱نفر از متقاضی 
پرداخت شــد.محمودی اظهارداشت: یکی 
دیگر از بخش هــای اولویت دار در پرداخت 
تسهیالت بانک کشاورزی، بخش دام و طیور 
اســت که در این بخش بالغ بر ۱۳9۶ میلیارد 
ریال، به تعداد 4۶۶4 نفر متقاضی تسهیالت 

پرداخت گردید.
مدیر شــعب بانک کشــاورزي استان 
آذربایجان شرقي در بخش دیگری از سخنان 
خود به مکانیزاسیون کشاورزی اشاره کرد و 
گفت: شعب اســتان از ابتدای سال جاری تا 
پایان شهریور، ۳۳۳ میلیارد ریال تسهیالت 

براي ۶۲9 دســتگاه ماشین آالت وادوات 
کشــاورزی  پرداخت کردند. وی افزود: یکی 
دیگر از فصل های اولویت دار بانک پرداخت 
تســهیالت براي طرح هاي قالــی بافی و 
صنایع دســتی روستائی است که طی بالغ بر  
۱94میلیارد ریال به تعداد ۱۷۳۲ نفر به فعاالن 

در این بخش پرداخت شد.
محمودی در پایان به ســرفصل قرض 
الحسنه ازدواج  پرداخت و گفت: شعب بانک 
کشاورزی اســتان آذربایجان شرقي بالغ بر 
8۵۰ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه 
به ۲8۵۲زوج با نرخ 4درصد پرداخت نمودند.

بانك كشاورزي آذربایجان شرقي 86۳0 
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت كرد

صدور مجوز احداث واحد فرآوری فاز ۳ 
تغلیظ مجتمع مس سونگون

 مجــوز احداث و فرآوری فــاز ۳ تغلیظ مجتمع مس 
سونگون توسط ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان آذربایجان شرقی صادر گردید.
رضا شریفی با اشاره به آغاز عملیات خاکبرداری فاز ۳ 
تغلیظ از چندی پیش گفت: بعد از پایان مطالعات در حوزه 
اکتشافات که ذخیره معدنی قابل برداشت این مجتمع را 
بــه بیش از 88۰ میلیون تن اعالم کرده بود و از ســویی 
جهت نهایی کردن طرح های توســعه و ایجاد کارخانه 
ذوب و پاالیش، با بررسی های صورت گرفته، ضرورت 
احداث فاز ۳ تغلیــظ جهت تأمین خوراک اولیه کارخانه 

ذوب احساس شد.
مدیر مجتمع مس آذربایجان با اشاره به حمایت های 
همه جانبه دکتر ســعد محمــدی مدیرعامل و اعضای 
هیئت مدیره شــرکت ملّی صنایع مس ایران از اجرای 
طرح های توسعه ادامه داد: با حضور دکتر سعد محمدی و 
تیم مدیریتی ایشان اهمیت طرح های توسعه به صورت 
یک مطالبه برای توسعه و آینده شرکت ملّی صنایع مس 

ایران تبدیل شــد و این طرح ها به صورت جدی پیگیری 
شــد که عملیات احداث فاز ۳ تغلیظ یکی از این طرح ها 
می باشد.وی با اشاره به تأکیدات صورت گرفته بر تعجیل 
در اجرا و بهره برداری از طرح های توسعه افزود: مجتمع 
مس سونگون نیز پیرو این پیگیری ها و با توجه به اهمیت 
احداث کارخانه فاز۳ تغلیظ به عنوان یک پیش زمینه الزم 
بــرای اجرای کارخانه های ذوب و پاالیش، این پروژه را 
در تیتر اصلی ترین پروژه های خود قرار داده است که به 
جد و به صورت شبانه روزی در حال پیگیری است. مدیر 
مجتمع مس آذربایجان با اشاره به اتمام مطالعات طراحی 
و شروع عملیات خاکبرداری از ماه ها پیش گفت: در این 
زمینه طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از پیشرفت 
خوبی برخوردار هستیم که همت و تالش کارکنان و عزم 
جدی مسئولین شهرستانی و استانی و کشوری در اجرای 
طرح های توسعه بزرگترین عامل شتاب بخشیدن به این 
پروژه بوده است که تالش می کنیم در سال »رونق تولید 
ملی« گامی در جهت تحقق شــعار سال برداشته باشیم.

شــریفی با اشاره به ظرفیت تولیدی این فاز تغلیظ گفت: 
محصوالت فاز ۳ تغلیظ همانند دیگر فاز ها، ۱۵۰ هزار تن 

کنسانتره مس سولفیدی و ۱۶۵۰ تن کنسانتره مولیبدن 
در ســال خواهد بود که با بهره برداری از این فاز خوراک 
اولیه کارخانه ذوب فراهم خواهد گردید.وی با اشــاره به 
انتقال تجهیزات و قطعات مورد نیاز فاز ۳ تغلیظ به مجتمع 
مس ســونگون گفت: همانطور که مردم شریف استان 
و منطقه مشــاهده نمودند کاروان های حمل بخشی از 
قطعات و تجهیزات اصلی این کارخانه وارد مجتمع مس 
ســونگون گردیده و بقیه این تجهیزات در راه است که 
بزودی تمام قطعات آماده نصب و شروع عملیات اجرایی 

خواهد شد.
شــریفی در خاتمه سخنانش با اشــاره به پیشگامی 
شــرکت ملّی صنایع مس ایران در سیاست بومی سازی 
تجهیزات و قطعات و دانش گفت: خوشــبختانه از صفر 
تا صد این پروژه به دســت توانمند کارکنان این شرکت 
و پتانســیل های علمی داخلی صورت خواهد گرفت که 
این امر نشان از توانمندی شرکت ملّی صنایع مس ایران 
و برنامه ریزی های صورت گرفته در راســتای پیشبرد 
اهداف این شرکت در جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی 

و تکیه بر دانش و توان داخلی است.

یادداشت

شهرداری سراب در نظر دارد با استناد بند یک مصوبه شماره 2۸۸ مورخ 9۸/07/0۳ شورای محترم اسالمی شهر سراب تعداد یک قطعه 
زمین با کاربری مسکونی واقع در کمربندی شمالی ضلع شمالی آپارتمانهای بنیاد مسکن را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید.

الف : مشخصات قطعه : 
قطعه به شماره پالک 29/2104 قطعه 1۳ به مساحت ۳۳7/50 مترمربع به مبلغ 2/5۳1/250/000 ریال ) به صورت نقدی (

ب : شرایط مزایده :
1- متقاضیان بایستی 5 درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده به حساب ۳100002952005 شهرداری نزد بانک ملی  شعبه سراب واریز 
و فیش مربوطه را به همراه درخواســت کتبی و ملبلغ پیشــنهادی در پاکت سربسته از تاریخ نشرآخرین آگهی حداکثر تا ده روز، تا آخر وقت 

اداری  روز شنبه مورخه9۸/9/2۳ به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند. 
2- شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .

۳- به تقاضاهای مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
4- هزینه های متعلقه ) نشرآگهی ، دارایی و دفترخانه و ....( به عهده برنده مزایده خواهد بود.

5- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد ودرصورت انصراف هریک ازبرندگان سپرده آن برنده به 
نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۶- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به دایره فنی و شهرسازی یا درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های ۶۸- 4۳22۸1۶7 تماس 
حاصل نمایند.

آگهی فروش جای خانه    مرحله دوم   )نوبت  اول(

ابراهیم ساجد- سرپرست شهرداری سراب 



مراسم اختتامیه نخستین مسابقات »هفت گانه ورزشی 
بین باشگاهی و دستجات آزاد ویژه بانوان «۲۶ آبان در پارک 
بزرگ بانوان با حضور شهردار، رئیس کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی شــورای اسالمی شهر، رئیس سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شهرداری زنجان مســیح اله معصومی شهردار 
زنجان، در آیین اختتامیه نخســتین مسابقات »هفت گانه 
ورزشی بین باشگاهی و دستجات آزاد ویژه بانوان عنوان کرد: 
ســازمان فرهنگی شهرداری با برگزاری مسابقات مختلف 
ورزشی تالش می کند تا انگیزه و شور و شوق در بین جوانان 

جامعه و شهروندان به وجود آورد.
مسیح اله معصومی گفت: برای داشتن جامعه فعال و پویا 
با تنش های اجتماعی پایین باید در حوزه ورزش هزینه کنیم 

که انجام این کار بازخوردهــای مطلوب تری برای جامعه 
خواهد داشت.

شــهردار زنجان با عنوان این مطلب که تالش خواهیم 
کرد ســاعاتی در ادارات به حوزه ورزش کارکنان اختصاص 
دهیم افزود: با صــدور ابالغیه این انگیزه در بین همکاران 
ایجاد می شود تا روز به روز در زمینه ورزش فعالیت بیشتری 
داشته باشند، امیدواریم با ورزش، تالش و فعالیت کارکنان 

شاهد محیط کاری فعال، پر انرژی و با باز دهی باال باشیم.

ورزش یکی از راه های کاهش آســیب های 
اجتماعی است 

مریم شعبانی رئیس این ســازمان، درنخستین مراسم 
تجلیل از مقام آوران مســابقات »هفت گانه ورزشــی بین 
باشگاهی و دستجات آزاد ویژه بانوان که « ۲۶ آبان، در پارک 

بزرگ بانوان با حضور مسوولین استانی و ورزشکاران برگزار 
شد عنوان کرد: ورزش یکی دیگر از حوزه های کاری سازمان 
است که می تواند به کاهش آسیب های اجتماعی کمک کند 
و افزایش 4۵ درصدی بودجه حوزه ورزش سازمان نشان از 

اهمیت و توجه به این موضوع دارد. 
به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شهرداری زنجان، شعبانی بهره برداری از پیست 
موتور سواری را یک اقدام زیر ساختی در حوزه ورزش دانست 
و گفت: مجموعه آموزشی این پیست نیز در ماههای آتی به 
بهره برداری خواهد رسید.شعبانی ایجاد مسیر های دوچرخه 
ســواری در جاده گاوازنگ، تجهیز و احیاء بسیاری از سالنها 
و میادین ورزشــی سطح شــهر، انجام ورزش صبحگاهی 
در۱۳ پارک و ۱۱ســالن ورزشی در نیمه دوم سال را از دیگر 
اقدامات سازمان فرهنگی برشمرد.رئیس سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری گفت: شهرداری تنها ارگانی 
است که از بدو تولد تا عروج یک شخص درخدمت شهروندان 
است؛بنابراین اجرای برنامه برای تمام شهروندان در دستور 
کار سازمان قرار دارد و در برنامه های آتی سعی خواهیم کرد 
با هماهنگی امورزندانها برای شهروندان درحبس نیز برنامه 
اجرا کنیم.گفتنی است از بین ۳۷ تیم شرکت کننده، باشگاه 
ریلکس،باشــگاه کیانا و باشگاه ضربان به ترتیب  مقام های 

اول تا سوم را از آن خود کردند .

تجلیل از 1۳ مربی ورزش صبحگاهی
همچنین در این مراسم از ۱۳ مربی ورزش صبحگاهی 

تجلیل به عمل آمد

شهردار زنجان:

نشاط اجتماعی با برگزاری مسابقات ورزشی 
ممکن می شود

دکتر محمــدی مدیر درمان اســتان زنجان اظهار 
داشت: گواهی استراحتهای پزشکی بیمه شدگان تامین 
اجتماعی در شــورای پزشــکی مدیریت درمان استان 

بررسی و مورد تایید قرار می گیرد.
به گــزارش روابط عمومی مدیریت درمان اســتان 
زنجان دکتر محمدی چتر حمایتی ســازمان را بســیار 

گســترده دانســت و گفت: در مواردی که بیمه شده به 
دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشــی و غیر ناشــی از کار 
و یــا بیماریهای حرفه ای ، به طور موقت ، توانایی انجام 
کار را نداشــته باشــد و به تبع آن از دریافت مزد و حقوق 
محروم شود ، سازمان تامین اجتماعی با رعایت شرایط 
قانونی بخشــی از حقوق و دســتمزد او را در این مدت 

جبران می کند.
مدیر درمان استان زنجان داشتن مدارک الزم  برای 
اســتراحتهای پزشــکی را ضروری خواند و افزود: بیمه 
شــدگان برای اطمینان از تایید اســتراحتهای پزشکی 
باید مدارک درمانی موضوع گواهی اســتراحت پزشکی 
پزشــک معالج در تاریخ اعالم بیماری را همراه داشــته 

باشند. وی یاد آور شد: در تمام گواهی ها باید نوع بیماری 
، مدت بســتری در بیمارســتان یا استراحت در منزل به 
تفکیک و با صراحت مشــخص شده باشد ودارای تاریخ 
صدور باشند واســتراحت صادره از تاریخ صدور گواهی 

معتبر بوده وقابل بررسی می باشد  . 
این مقام مسئول پیرامون تاییدیه های پزشک معتمد 
نیز تصریح کرد: گواهی اســتراحت پزشــکی براساس 
میزان اســتراحت تجویزی  جهت تائید ارجاع می گردد 
. اســتراحتهای پزشکی ســه تا ۶۰ روز با پزشک معتمد 
می  باشد و اســتراحتهای بیش از ۶۰ روز توسط شورای 
پزشکی و کمیسیون پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد 
که در حال حاضر در اســتان زنجان در شهرســتانهای 

زنجان ،ابهر و خدابنده شورای تخصصی پزشکی مستقر 
می باشد . 

اســتراحتهای ایام بارداری همچنــان از تاریخ تولد 
توسط پزشک معتمد تائید می گردد و استراحتهای مازاد 
بر ایام اســتراحت بارداری که بــه قبل از زایمان مربوط 
می باشــد به شرط وجود تهدید جانی برای مادر وجنین و 

بستری مادر امکان تائید وجود دارد . 
الزم به ذکر است تمام استراحتهای پزشکی تائیدشده 
توسط پزشکان معتمد ، شــورای پزشکی و کمیسیون 
پزشکی براساس کتابچه بیماریها  ومحدوده استراحت 
پزشکی می باشــد که بر اساس بیماری وشرایط فردی 

دارای حداقل و حداکثری می باشد .

به مناسبت هفته پارالمپیک دوازدهمین دوره 
مســابقات ویژه معلولین و جانبــازان، به همت 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
زنجــان و هیئت ورزشــی جانبــازان و معلوالن 

درمجموعه ورزشی ولیعصر برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری زنجان، رئیس 
کمیســیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی 
شهر در آیین اختتامیه دوازدهمین دوره مسابقات 
جانبازان و معلولین، ضمن ابراز خرسندی از حضور 
در جمع ورزشــکارانی کــه ورزش را با روح خود 
عجین کرده اند عنوان کرد: معلولیت محدودیت 
نیســت آنچه که محدودیت است و باعث کندی 
پیشرفت امور می شود عدم باور پذیری مسوولین 

در بحث توانمندی معلولین است.
ســجاد خدایی نگرش و تفکــر را وجه تمایز 
انسانها دانست و افزود: زمانی کسب مدال باعث 
افتخار اســت که همراه با مــرام و منش پهلوانی 
باشــد، جهان پهلــوان تختی وپوریــای ولی به 
عنوان اســطوره های ورزشــی با دست یافتن به 
این خصایص انسانی  سالیان سال در ذهنها باقی 

و ماندگارهستند.
 خدایی گفــت : افتخار آفرینــی معلوالن در 
عرصه های مختلف علمی و ورزشــی نشــان از 
اراده و عزم باالســت که شــاید در جامعه ســالم 

کمتر شاهد آن باشیم.
رئیس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی شورای 
اسالمی شــهر توجه به جامعه معلولین و مناسب 
ســازی معابــر را از موارد مهم دانســت و افزود: 
امیدواریــم با توجــه بیش از پیش بــه نیازهای 
معلوالن، عدالت اســتفاد از امکانات اجتماعی را 

برای این قشر از افراد جامعه فراهم کنیم.

هدف ما ارتقاء فرهنگ جامعه نسبت 
به توانمندی معلوالن است

مریم شــعبانی رئیــس ســازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشــی شــهرداری زنجان در آیین 
اختتامیه دوازدهمین دوره از مســابقات جانبازان 
و معلولین با اشــاره به اهداف برگزاری مسابقات 
پارالمپیک گفت: ایجاد شــادابی و نشــاط، خود 
باوری و ارتقاء ســالمت جسمانی- روانی و ارتقاء 
فرهنگ جامعه نسبت به توانمندی های معلوالن 
از جملــه اهداف برگزاری مســابقات پارالمپیک 

است.
شــعبانی گفت: ما امروز در جمع شــما حاضر 
شــده ایم که تاکید کنیــم معلولیت، محدودیت 
نیســت، آمده ایم که توانمندی های شما را ببینیم 
و اعالم کنیم خرســندیم که از فرصت های پیش 
آمــده قابلیت هایتان را نشــان می دهید و بخش 
کوچکی از معلولیت شما دلیل نمی شود که خیلی 

از ظرفیت های خدادادی دیگرتان را نبینید .
وی عنوان کرد: بســیار خوشــحالم که استان 
زنجــان در حــوزه ورزش قهرمانــی جانبازان و 
معلولین نیز حائز رتبه های کشــوری می شــود و 
باعث افتخار و خوشــبختی می باشد که این توان 
را در مددجویانمــان می بینیــم کــه اصرار دارند 

خوداتکا باشند و به رقابت های سالم بپردازند .
رئیس ســازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی 
شهرداری ضمن تشــکر از عوامل اجرای برنامه 
های ورزشــی ویژه معلوالن گفت: امیدوارم که 
شما ورزشــکاران، نمونه های خوبی باشید برای 
سایر مددجویان تا توانمندی و ورزش را سر لوحه 

کارشان قرار دهند .
در پایــان نیز با اهداء جوایز و کاپ ورزشــی از 

مددجویان مدال آور تجلیل به عمل آمد .

خبر

گواهی استراحت های پزشکی بیمه شدگان در شورای پزشکی مدیریت 
درمان تایید می شود

احداث بزرگترین پروژه آبخیزداری کشور از 
نظــر مالی با 80 میلیارد ریــال اعتبار در چهرآباد 

زنجان در حال اجراست. 
مدیــر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
زنجــان گفــت: اجــرای این طــرح از پائیز ســال 
گذشــته کلید خورده که از نظــر مالی بزرگترین 
پروژه آبخیزداری کشــور محسوب می شود و تا 

پایان سال 1399 به اتمام خواهد رسید.
خلیل آقاجانلو با اعالم اینکه برای اجرای طرح 
آبخــوان داری چهرآباد حــدود 8 میلیارد تومان 
از محــل اعتبارات صندوق توســعه ملی در نظر 
گرفته شده است افزود: روند احداث بند خاکی 
چهرآباد با اشــتغالزایی 50 نفر به صورت موقت 
در حال اجراســت. وی احداث یک دســتگاه بند 
خاکــی با ارتفاع مفید 11 متر، طول تاج 367 متر 
بــه صورت همگن با حجم خاک ریزی حدود 240 
هــزار متر مکعب و خشــک چینــی 15 هزار متر 
مکعب و عملیات ســنگ مالتی 3 هزار و 500 متر 

مکعب را از جزئیات این طرح عنوان کرد.
مدیــر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
زنجــان کنترل ســیالب های رودخانــه چهرآباد، 
کاهش و رفع خسارات وارده به باغات و اراضی و 
افزایش جاذبه های گردشگری توریستی منطقه 
در کنار معدن نمک چهره آباد )اولین موزه معدنی 
کشور( و الیه های رنگین منطقه از جمله اهداف 
ایــن طرح برشــمرد و افزود: با به بهــره برداری 

رســیدن این طرح اشــتغال 200 نفر از ساکنان 
جامعه محلی تثبیت خواهد شد.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری اســتان زنجان، روســتای 
چهرآباد در شهرستان زنجان و در 80 کیلومتری 
غرب زنجان واقع شــده اســت. این روســتا در 
یکــی از مناطق نیمه بیابانی اســتان زنجان قرار 
دارد کــه با وجود بارندگی های نســبتا مناســب 
ارتفاعات باالدست حوزه آبخیز آن، رواناب های 
سیالبی حوزه عالوه بر تخریب اراضی تاسیسات 
موجود و تهدید اهالی منطقه از دســترس خارج 
می شــود و ســاکنین این روستا نیز با مشکل کم 
آبی و خشکســالی مواجه می گردند. جعفر بیات، 
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری استان زنجان گفت: با توجه به وجود 
عرصه مناســب برای اجرای طــرح آبخوان داری 
پس از انجام مطالعات الزم احداث پروژه آبخوان 
داری و کنترل ســیالب این روستا در دستور کار 
قرار گرفت. وی افزود: از پائیز ســال گذشــته 
اجــرای این طرح کلید خورد و تــا کنون نیز روند 
احــداث بند خاکــی چهرآباد با اشــتغالزایی 50 
نفــر به صورت موقت کــه ازعوامل احداث طرح 
محســوب می شــوند در حال اجراست. بیات به 
جزئیــات این طرح هم اشــاره کــرد و گفت: یک 
دســتگاه بند خاکی با ارتفاع مفید 11 متر، طول 
تاج 367 متر به صورت همگن با حجم خاک ریزی 

حدود 240 هزار متر مکعب و خشــک چینی 15 
هــزار متر مکعب و عملیات ســنگ مالتی 3 هزار 
و 500 متر مکعب می باشــد. معاون آبخیزداری 
اداره کل منابع طبیعی اســتان، کنترل ســیالب 
هــای رودخانه چهرآباد، کاهش و رفع خســارات 
وارده بــه باغــات و اراضی و تاسیســات موجود 
در محــل از جملــه اهــداف ایــن طرح برشــمرد 
و گفــت: پیش بینی می شــود که در پایان ســال 
1399 این طرح به اتمام برســد. وی افزود: این 
پروژه در ســال 98 یکــی از بزرگترین طرح های 
آبخیزداری از نظر مالی در کشــور محســوب می 
شــود. بیات همچنین ادامه داد: پایدار ســازی 
منابع آب شــرب و زراعی در روســتای چهرآباد و 
با جمعیتی حدود 400 نفر و کمک به ارتقاء سطح 
معیشــت کشــاورزان و باغداران و کاهش آثار 
تخریبی ســیل، تقویت آبخوان موجود در محل، 
کاهش فشار دام به مراتع از طریق تولید علوفه 
در پائیــن دســت پــروژه، افزایــش جاذبه های 
گردشگری توریستی منطقه در کنار معدن نمک 
چهــره آباد )اولین موزه معدنی کشــور(، طبقات 
و الیــه هــای رنگین منطقه و قلعه لــک لک ها در 
روستای شــکورچی در نزدیکی پروژه چهرآباد، 
از اثرات عملیاتی شدن این طرح است. به گفته 
ایــن مقام مســئول بــرای اجرای طــرح آبخوان 
داری چهرآبــاد حدود 8 میلیــارد تومان از محل 
اعتبــارات صندوق توســعه ملــی در نظر گرفته 

شــده اســت. بیات افزود: الزم به ذکر است که 
از محل صندوق توســعه ملــی 8 پروژه مکانیکی 
آبخیزداری دیگر نیز در نقاط مختلف اســتان و با 
هدف تعادل بخشــی به ســفره های زیر زمینی، 
کنتــرل ســیالب در باالدســت ســکونتگاه های 
شهری و روستایی، استفاده بهینه از رواناب های 
فصلی و پایداری منابع آب شــرب و زراعی حوزه 
های آبخیز در حال اجراســت. معاون آبخیزداری 
اداره کل منابــع طبیعی اســتان با اشــاره به این 
کــه در ســال 1394 اهالی روســتا بــه صورت 
خودجــوش و با الگوگیری از پروژه آبخوان داری 
روستای رضا آباد اقدام به احداث چند حوضچه 
خاکی با هدف آبخوان داری نمودند تاکید کرد: با 
به بهره برداری رســیدن این طرح اشتغال 200 
نفر از ســاکنان جامعه محلی تثبیت خواهد شد. 
پروژه آبخوان داری چهرآباد یکی از 31 دستگاه 
ســد خاکی احداث شــده توســط اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان در چند دهه 
گذشــته است که موجب توسعه زیرساخت های 
روســتایی و افزایش درآمد قسمتی از جمعیت 

ساکن در حوزه آبخیز شده است.
* طرح توسعه جنگل در زنجان کلید خورد

رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان زنجان از اجرای طرح توسعه 
جنــگل با نهــال در حوزه آبخیز آببر به مســاحت 
110 هکتار از محل اعتبارات صندوق توســعه 

ملی خبر داد. 
مجید معانی با اشاره به آغاز اجرای طرح توسعه 
جنگل با نهال در حوزه آبخیز آببر، گفت: این طرح 
به مســاحت 110 هکتــار در محل طرح مدیریت 
منابع جنگلی جمال آباد در حال اجراســت.معانی 
همچنیــن به اعتبــار تخصیص یافته بــه منظور 
اجرای طرح توســعه جنگل با نهال در حوزه آبخیز 
آببر اشــاره کرد و گفــت: 530 میلیون تومان از 
محل صندوق توســعه ملی تصویب شــده است 
.رئیــس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیــزداری اســتان بــا بیان این کــه این طرح 
هر ســاله در فصل پائیز در نقاط مختلف اســتان 
عملیاتی می شــود، تاکیــد کرد: پروژه امســال 
70 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده تا نیمه آذر به اتمام 
می رســد.معانی ادامه داد: امسال از اعتبارات 
همین محل 110 هکتار مصوب شــده اســت که 
در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 3 برابر 
افزایش مساحت اجرای طرح را شاهد هستیم.
رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان از اجرای غنی سازی جنگل با 
نهال در 30 هکتار از اراضی ملی  طی  سال جاری 
از محل طرح صیانت خبر داد و گفت: طرح توسعه 
جنــگل با نهال در بیدان چای شهرســتان زنجان 
به مساحت 50 هکتار نیز از محل اعتبارات طرح 

صیانت در حال اجراست.

احداث بزرگترین طرح آبخیزداری كشور در »چهرآباد« زنجان
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مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان با اشــاره به ورود فصل سرما تاکید کرد: 
مشــترکین برای جلوگیری از یخ زدگی کنتور و تاسیســات آب منازل خود با عایق بندی و انجام 

اقدامات پیشگیرانه اقدام کنند.
علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: یخ زدگی لوله آب موضوعی است که می توان در زمان مناسب 
مانع از آن شد و استفاده از پوشش پشم شیشه و عایق های پالستیکی راهکارهای مناسب برای 

پیشــگیری از یخ زدگی این لوله هاست.وی اولین راهکار برای پیشگیری از یخ زدگی تاسیسات 
آب منازل را اقدام بهنگام برشــمرده و افزود: شــهروندان هرگونه حادثه آب و فاضالب را به مرکز 
ارتباطات مردمی ۱۲۲ شرکت آبفا اعالم نمایند.وی تاکید کرد: مشترکین از حرارت مستقیم برای 
رفع یخ زدگی کنتور استفاده نکرده و از ریختن آب گرم بر روی کنتور یخ زده خودداری نمایند، چرا 
که این کار باعث ترکیدگی آن و نشت آب می شود.جزء قاسمی به باز گذاشتن شیر آب در روزهای 

سرد اشاره کرده و افزود: نحوه باز کردن شیر آب باید طوری باشد که آب قطره قطره و بدون فشار 
بچکد. مشترکین ابتدا شیر آب داغ و سپس شیر آب سرد را باز کنند که این کار باعث جلوگیری از یخ 
زدگی لوله های آب می شود.این مسئول با تاکید بر ضرورت پیشگیری از یخ زدگی کنتور آب گفت: 
برای این که بتوانید مانع از یخ زدگی کنتور آب شوید باید برای حوضچه آن در مناسب و استانداردی 

تهیه کنید که مانع از ورود سرما به آن شود.

3ضرورت اقدام مشترکین برای جلوگیری از یخ زدگی کنتور و تاسیسات آب  ضمیمه رایگان 
روزنامه  جام جم

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی شهر زنجان: 

معلولیت محدودیت نیست
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سرپرست استان آذربایجان شرقی: وحیده حاج محمدیاری-۰4۱-۳۵۵۷9۲8۵-9
سرپرست استان  آذربایجان غربی: رضوان آیرملو-  ۰44-۳۲۲4۳4۲۱
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رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اردبیل درجلســه با کارخانه های تولید آرد در استان 
گفت: رعایت فرایند تولید آرد توســط کارخانه های 

آرد سازی و حمل آن به واحدهای نانوایی در استان 
و در نهایت کیفیت نان عرضه شده به شهروندان از 

اولویت های بخش بازرسی است.
رامیــن صادقــی اظهار کرد: درپی گزارشــات 
واصله به سامانه ۱۲4 سازمان مبنی بر نبود کیفیت 
انواع نان در سطح اســتان، لزوم نظارت و بازرسی 
ازکارخانــه هــای آرد ســازی و واحدهای صنفی 
نانوانــی در اولویت کار معاونت بازرســی و نظارت 

قرار گرفته است.

وی اســتان با تاکید بر اینکــه کارخانجات آرد 
سازی نظرات و پیشنهادات خود را در راستای بهبود 
کیفیت نان به صورت مکتوب ارائه نمایند و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان نیز آمادگی دارد تا 
مســائل و مشــکالت بحث تولید آرد با کیفیت را با 
برگزاری جلسات مســتمر و پیگیری مصوبات آن 

موانع احتمالی را برطرف نماید .
وی افزود: طبق توافق صورت گرفته با دستگاه 
های ذیربط گشــت مشترک بازرســی در استان 

تشدید شده و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد. 
رئیس سازمان صنعت و معدن استان در حاشیه این 
جلســه تصریح کرد: رعایت قیمت های مصوب بر 
اساس وزن چانه و کیفیت نان از اولویت های بخش 
بازرســی اســت و توقع داریم صنوف نانوایی هم با 
رعایــت این موارد در اجرای ایــن طرح ما را یاری 
کنند. وی در پایان از مردم درخواست کرد درصورت 
مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به سامانه ارتباطی 

۱۲4 اطالع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

رعایت فرایند تولید آرد توسط كارخانه های آرد سازی

تجلیل از بانوان کارآفرین موفق 
استان اردبیل

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اردبیل گفت: 
8۰ درصد مجوزهای صادره مشــاغل خانگی در سال جاری 

مختص حوزه بانوان است.
محسن امامي- خبرنگار جام جم اردبیل: قاسم 
رحیمی در کارگروه اشــتغال بانوان استان اردبیل عنوان کرد: 
اختصاص بخش ویژه ای از منابع مشــاغل خانگی به عنوان 
تســهیالت به حوزه بانوان یکی از راهکارهایی است که برای 
حمایت از این حوزه درنظر گرفته شــده است. وی یادآور شد: 
مشــاغل خانگی یکی از حوزه های مهم فعالیت حوزه بانوان 
بوده که 8۰ درصد مجوزهای صادره مشــاغل خانگی در سال 

جاری مختص به حوزه بانوان است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل تصریح 
کرد: با استفاده از ظرفیت های ویژه دولت و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به دنبال ایجاد بســترهای مناسب جهت ارائه 
خدمات مطلوب به بانوان کارآفرینان هســتیم. رحیمی ادامه 
داد: از محل عقد تفاهم نامه مشترک با صندوق کارآفرینی امید 
اختصاص تســهیالت به حوزه بانوان از محل این منابع نیز در 

نظر گرفته شده است.
وی متذکر شد: تکیه کامل کارآفرینان به تسهیالت قطعا 
نتیجه بخش نخواهد بــود و در ارائه آن ملزم به رعایت چهار 
چوب قانونی هســتیم. مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اردبیل با گرامیداشــت هفته جهانی کارآفرینی بویژه 
به بانوان فعال این حوزه، افزود: در شــرایط کنونی نگرش به 
حضور بانوان تغییر یافته و الزم است که بانوان در فعالیت های 

کارآفرینی نیز حضور یابند.
در ادامه این جلســه محمدلو، مدیــرکل دفتر امور بانوان 
و خانواده اســتانداری اردبیل گفــت: وجود 4۰ نفر از بانوان به 
عنوان دهیار در اســتان ظرفیت مناسبی جهت بهره گیری از 
این ظرفیت و انتخاب این روستاها به عنوان روستاهای هدف 
اشــتغال بانوان روستایی محسوب می شود. در پایان کارگروه 
اشتغال بانوان استان اردبیل، مشکالت حوزه بانوان کارآفرین 
بررسی شده و از ۵ بانوی موفق کارآفرین تجلیل به عمل آمد.

ضرورت تامیــن 20 درصد 
دولتی،  شــرکت های  انرژی 
عمومــی و غیــر دولتــی از 

انرژی های تجدید پذیر 
اســاس  بــر   
تصویب نامــه هیئت 
حداقــل  وزیــران 
۲۰ درصــد از انــرژی 
مصرفی موسســات و 
شــرکت های دولتی و 
نهادهــای عمومی و غیر دولتی باید از انرژی های 

تجدید پذیر )خورشیدی و بادی(  تامین شود.
نرگــس امامي - خبرنــگار جام جم 
اردبیل: مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان اردبیل  »حســن محمــدی « گفت: این 
تصمیم گیری نقش چشــمگیری در رشــد تولید 
انــرژی پاک کشــور و عملی غیر قابــل انکار در 
تامین برق مصرفی محســوب می شود و در حفظ 
محیط زیست نیز تاثیر بخصوصی دارد. وی ضمن 
قدردانــی از ادارات ودســتگاه های اجرایی که در 
اجرای این مصوبه همکاری داشــته اند افزود : بر 
اســاس بند ۲ این تصویب نامه هر دستگاهی که 
نســبت به انجام این امر مهم تا تاریخ ۳۱ شهریور 
ســال 9۷ اقدام نکرده است تعرفه ۲۰ درصد برق 
مصرفی آنان بر اســاس تعرفه نرخ خرید تضمینی 
برق از نیروگاه هــای تجدید پذیر )حدود۱۱۰۰۰ 
ریال بــه ازای هر کیلووات ســاعت ( محاســبه 

می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
اظهار داشت: به منظور ممانعت از افزایش چندین 
برابری هزینه های برق مصرفی ادارات و دستگاه 
هــای اجرایی و تاثیــر قابل توجه بــه کارگیری 
نیروگاه هــای تجدید پذیر بویژه خورشــیدی در 
کاهش هزینه های جاری دســتگاه های اجرایی 
اســتان وهمچنین کمک بــه تامین مطمئن برق، 
کاهش تلفات شــبکه برق رسانی و کاهش پیک 
روز شــبکه برق اقدامات الزم را حداکثر تا مورخه 

98/9/۳۰  انجام گردد . 
در غیر این صورت این شــرکت به ناچار نسبت 
به اعمال تعرفه جدیــد برابر مصوبه هیات محترم 

وزیران اقدام خواهد نمود .

خبر

گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن
یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

بفشان عرق ز چهره و  اطراف باغ را
حافظچون شیشه های دیده ما پر گالب کن

رئیس کل دادگســتری اســتان اردبیل گفت: 
جمعیــت کیفــری زندان هــا اولویت اساســی 
دســتگاه قضائــی اردبیل اســت و در این زمینه 
صدور دســتورات الزم در راستای حل مشکالت 

مددجویان مبنای کار است. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از اردبیل، ناصر 
عتباتی در بازدید از حوزه قضایی بیله ســوار اظهار 
داشــت: دســتگاه قضائی اردبیل به دنبال ایجاد 
امنیــت و نظم اجتماعی پایدار اســت که در این 

زمینــه تمــام توان و تالش خــود را برای تحقق 
ایــن اهداف بــه کار گرفته و شــبانه روز در این 
زمینه تالش دارد. وی بیان کرد: جمعیت کیفری 
زندان ها اولویت اساســی دستگاه قضائی اردبیل 
اســت و در این زمینه صدور دســتورات الزم در 
راســتای حل مشــکالت مددجویان مبنای کار 

است.
رئیس کل دادگســتری استان اردبیل تصریح 
کــرد: یکی از مــوارد الزم و مهم این اســت که 

مالقات های مکرر و منظم با زندانیان در دســتور 
کار قرار گرفته و بررســی پرونــده دار از نزدیک 
تعیین شــود تا بتوانیم در راســتای رفع مشکالت 
زندانیان جرائم مالــی و غیرعمد اقدامات الزم و 
اساســی را انجام دهیم. عتباتی با اشاره به اهمیت 
اهتمام مســئوالن واحدهــای مصالحه در حل 
پرونده های شــورای حل اختــالف نیز بیان کرد: 
مصالحه بهترین و خداپســندانه ترین راهکار در 
دعاوی مطروحه در شــورای حل اختالف اســت 

کــه به همین منظور بایــد از ظرفیت آنان در این 
راســتا به نحو احسن اســتفاده شود. وی تصریح 
کرد: امیدواریم با مساعدت و همکاری های الزم 
در راســتای ارائه خدمات بی منــت به مردم گام 
برداشــته و جمعیت کیفری زندان های استان را 

به حداقل برسانیم.

جمعیت کیفری زندان ها، اولویت اساسی دستگاه 
قضائی اردبیل 

خبر

ناظر گمرکات آذربایجان غربی گفت: در ســالجاری میزان ترانزیت 
از مرزهای اســتان یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون دالر بوده که نشان دهنده 

افزایش ۳۵ درصدی ســهم استان از تجارت بین المللی است.
 به گزارش جام جــم آذربایجان غربی، توحید آذربد با اشــاره به تراز 
تجاری مثبت اســتان، گفت: ارزش صادرات ثبت شده طی سال جاری از 
مرزهای اســتان بیش از یک میلیارد تومان بوده که ۱۳۰ درصد بیشتر از 

مدت مشابه سال گذشته است.
آذربد میزان صادرات ســایر گمرکات کشــور از مرزهای استان را  در 
ســال جاری دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر اعالم کرد و گفت: این میزان 
نیز ۱۶۳ درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

به گفته وی، در ۷ ماه سالجاری میزان واردات آذربایجان غربی  ۵۰۰ 
میلیون دالر بوده که 8۲ درصد بیشــتر از مدت مشابه سال گذشته است.

آذربــد از ترانزیت یک میلیــارد و ۶۲۰ میلیــون دالری از مرزهای 
آذربایجان غربــی خبر داد و گفت: این میزان ۳۵ درصد بیشــتر از مدت 
مشــابه سال گذشته بوده و نشــان دهنده افزایش سهم استان از تجارت 

بین المللی است.
ناظر گمرکات آذربایجان غربی درآمد گمرکات استان در سال جاری 
را ســه هزار و 84۰ میلیارد ریال اعالم کــرد و گفت: این درآمد به خزانه 

کل کشور واریز می شود.
آذربد به تردد مســافر و وســایل نقلیه از گمرکات استان اشاره کرد و 
افزود:  تردد ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مســافر از ســه کشــور جمهوری 
آذربایجان، عراق و ترکیه در ۷ ماهه ســالجاری ثبت شــده است که 4۰ 

درصد افزایش را نشان می دهد.
وی اضافه کرد: همچنین در این مدت، 4۰۰ هزار کامیون و تریلی، ۱9 

هزار دســتگاه اتوبوس و 98 هزار سواری از گمرکات استان تردد داشت.
ناظــر گمرکات آذربایجان غربی در ادامه بــه بیان چالش های پیش 
رو پرداخــت و تصریح کــرد: با توجه به فعالیت شــبانه روزی گمرکات، 
 xr محدودیت در پرداخت ها و همچنین کمبود تجهیزات و نبود دستگاه

در بیشتر گمرک ها از مشکالت این حوزه است. 
 xr بــه گفته آذربد، در حــال حاضر در گمرک بازرگان دو دســتگاه
وجود دارد و تجهیز گمرک پلدشــت در مرز نخجوان به دســتگاه xr از 

اولویتهای استان است.

افزایش ۳۵ درصدی سهم 
آذربایجان غربی در تجارت بین المللی

 سرپرســت اداره فرآورده های طبیعی، ســنتی و 
بــی مکمــل معاونت غذا و داروی آذربایجان  غر

از کشــف و ضبط بیش از 4۳ هــزار داروی گیاهی 
غیرمجاز طی سال جاری در استان خبرداد.

به گــزارش جام جــم آذربایجان غربــی، فرزاد 
صیادی فر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 
۷۱ مورد بازدید از ســطح عطاری ها انجام شــده که 
۷ باب عطاری غیر مجــاز پلمب و به مراجع قضایی 
معرفی شــده اســت، افزود:  4۳ هزار و  ۷۶۵داروی 
گیاهــی غیــر مجاز بــه ارزش  ۵۰۰ میلیون و ۶۵۶ 
هزار و ۶۵8 ریال از عطاری های اســتان جمع آوری 

شده است.
وی بــا بیان اینکه درحال حاضر در اســتان ۳4۶ 
بــاب عطاری وجود دارد کــه از این تعداد ۱49 باب 
در ارومیــه در حال فعالیت اســت، تصریح کرد: در 

آذربایجان غربی حدود ۳۰ الی 4۰ عطاری غیر مجاز 
وجــود دارد که این مراکز با صدور مجوزهای الزم از 
سوی سازمان صنعت و معدن و اتحادیه مربوطه و نیز 
با اقدامات نظارتی اداره امــور فرآورده های طبیعی 
ســنتی و مکمل معاونت غــذا و داروی آذربایجان 
غربی با مشــارکت ارگان های متولی ســاماندهی 

خواهد شد.
صیادی فــر در ادامه در خصــوص گرایش مردم 
به سمت طب ســنتی و راه اندازی داروخانه طبیعی 
خاطر نشــان کــرد: اینکه باید دسترســی مردم به 
محصوالت سالمت محور بویژه محصوالت دارویی 

که فرآورده های طبیعی و ســنتی نیز بخشــی از آن 
می باشــند تسریع شود شکی وجود ندارد که تاسیس 
داروخانه هــای گیاهی طبیعی، ســنتی و همچنین 
تجهیز داروخانه های موجود به این داروها می تواند 

به تحقق این مهم کمک قابل توجهی نماید.
سرپرســت اداره فرآورده های طبیعی و سنتی و 
مکمــل معاونت غذا و دارو اســتان گفت: به منظور 
تامین نیاز شــهروندان در حال حاضر در استان یک 
باب داروخانه طب ســنتی مجوزدار وجود دارد که در 
محــل معاونت غذا و دارو راه اندازی و توســط دکتر 

داروساز متخصص طب سنتی اداره می شود.

5.5 کیلومتر از بزرگراه 
ارومیه - میاندوآب افتتاح 

می شود

 معــاون ســاخت و توســعه راه و 
شهرســازی آذربایجان غربی گفت: پنج 
هــزار و ۵۰۰ متــر از طــرح ملی احداث 
بزرگــراه ارومیه - مهابــاد - میاندوآب 

آماده بهره برداری است.
میرعبــداهلل حســینی در گفت و گو با 
خبرنگار جام جم آذربایجان غربی افزود: 
اجــرای این قطعه افتتاحــی، حد فاصل 
بازار امیرآباد به ســمت میاندوآب از سال 

۱۳9۳ آغاز شده بود.
وی با اشــاره به اینکه پل ســه دهنه 
۱۰ متــری در این قطعــه با نظارت اداره 
کل راه و شهرســازی احداث شده است، 
اظهار داشت: قســمت دوم این طرح نیز 
به طول ۲ کیلومتر توسط شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور 

اجرا شده است.
وی اضافه کرد: نصــب تابلو و عالئم 
ایمنی در ایــن قطعه صــورت گرفته و 
عملیات خط کشی نیز انجام شده است.

معــاون ســاخت و توســعه راه و 
شهرســازی آذربایجان غربی ادامه داد: 
نصب نیوجرســی به طــول ۱.۲ کیلومتر 
نیز از برنامه های آتــی اجرای این طرح 

است.
حســینی گفــت: اجرای ایــن طرح 
راه سازی عالوه بر ارتقای شاخص های 
توســعه زیرســاخت های جــاده ای، 
شــکوفایی حمل و نقل جنوب استان را 

نیز موجب می شود.
وی افزود: تاکنون 9۵ کیلومتر از طرح 
ملی احداث بزرگــراه ارومیه - مهاباد - 
میاندوآب بــه طــول ۱۶4 کیلومتر زیر 

ترافیک رفته است.

بازیابی رمز 10هزار کارت 
سوخت در منطقه ارومیه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ارومیه گفت: ۱۰هزار عدد کارت ســوخت در شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه بازیابی 

شده است.
به گزارش جام  جــم آذربایجان غربی، احمد مجرد 
افــزود: از ابتدای شــروع طرح ســهمیه بندی بنزین 
تاکنون بالغ بر ۱۰ هزار عدد کارت ســوخت آن دسته از 
کسانی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده اند 

در نواحی تابعه منطقه ارومیه بازیابی شد.
وی با بیان اینکه  تا ۳۰ آذر 4 رقم آخر سمت راست 
کد ملی شخصی که نام او در پشت کارت سوخت درج 
شــده اســت، به عنوان رمز کارت سوخت شخصی ، 
عالوه بر رمز جاری کارت ســوخت معتبر است، گفت: 
افرادی که به هردلیل امکان بازیابی رمز کارت سوخت 
برایشــان میسر نیســت، می توانند از طریق مراجعه 
حضوری به ســتاد و نواحی تابعه شهرستانی در سطح 
مرکز و شهرهای شمال استان آذربایجان غربی نسبت 

به بازیابی رمزشان اقدام کنند.
مجرد به ایســنا گفت: این افــراد می توانند با ارائه 
مدارک خود از جمله ســند ســبز خودرو، کارت ملی، 
کارت ســوخت، کارت خودرو و در صورت داشتن سند 
بنچاق به صورت حضوری به این نواحی مراجعه و رمز 

جدید خود را بازیابی کنند.
وی تاکید کرد: دارندگان کارت ســوخت خودرو در 
شهر ارومیه نیز می توانند با مراجعه به ستاد منطقه واقع 
در خیابان کاشــانی و ناحیه مرکــزی واقع در خیابان 
امینی به صورت حضوری درخواست بازیابی رمز کارت 
ســوخت خود را ارائه دهند.مدیر منطقه ارومیه گفت: 
درخواســت کارت سوخت المثنی در حال حاضر فقط 
بــا مراجعه حضوری مالک خودرو بــه همراه مدارک 
شناسایی خودرو به دفاتر پلیس+۱۰ امکان پذیر است 
و ثبت نام کنندگان کارت سوخت المثنی می توانند روند 
www.epolice. صدور کارت خود را از ســایت

ir پیگیــری نمایند.این مســئول با اشــاره به تعداد 
جایگاههای سوخت استان خاطرنشان کرد: در مرکز و 
شهرهای شمال استان بالغ بر ۱۲۶ باب جایگاه عرضه 
فرآورده های نفتی فعال متصل به ســامانه هوشمند 
سوخت وجود دارد که به صورت آنالین امکان ارتباط 

با جایگاه های تحت پوشش را فراهم می کند.

خبر خبر

کشف 500 میلیون ریال داروی گیاهی غیر مجاز در آذربایجان غربی

اخوان اکبری، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
اردبیل بــه همراه معاون آموزشــی دکتر پیر زاده 
با حضور در دانشــکده بهداشــت در نشست هم 

اندیشی وهماهنگی با اساتید، اعضای هیات علمی 
ومدیران گروههای دانشکده بهداشت دیدگاهها، 
مشــکالت ونیازمندیهای آموزشــی وپژوهشی 

دانشکده را مورد بحث وتبادل نظر قرار داد. 
رقیه لهجه - خبرنگار جام جم اردبیل: 
در ابتدای جلســه گزارشــی از عملکرد دانشکده 
بهداشت توســط رئیس و معاونین دانشکده ارایه 
گردیــد.  رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ضمن 
قدردانی از زحمات وفعالیت ارزشــمند آموزشی و 

پژوهشــی گروه های بهداشــت محیط، بهداشت 
حرفه ای و بهداشــت عمومی کــه حائز رتبه برتر 
در بین دانشکده ها شده اند گفت: اساتید و اعضای 
هیات علمی دانشــگاه جزو ارکان اصلی دانشگاه 
هســتند و فعالیت چشــمگیر این عزیزان در حوزه 
آموزشی و تربیت دانشــجو خصوصا انجام پروژه 
هــای تحقیقاتی و پژوهشــی وحضــور علمی در 
عرصه های مختلف کشوری وجهانی که منجربه 
ارتقای رنکینگ دانشــگاه می شود بسیار ارزشمند 

و حائز اهمیت اســت.  گفتنی است اخوان اکبری 
ضمن اســتماع نظــرات اعضای هیــات علمی و 
تیم مدیریتی دانشــکده بهداشــت از زیرساخت 
هــا و آزمایشــگاههای دانشــکده بازدید نمودند 
و قول مســاعد و دســتورات الزم را در خصوص 
تامین نیروی انســانی بــرای گروه های مختلف 
دانشکده، تخصیص بودجه جهت خرید تجهیزات 
آزمایشــگاهی و توســعه فضــای فیزیکی صادر 

کردند.

نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت

مسئول دفتر فنی میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی 
گفــت: با توجه به آســیب هــا و فرسایشــی که در 
بخش هایی از قسمت فوقانی قره کلیسا از جمله گنبد 
و سقف آن وجود داشت، عملیات مرمت و ساماندهی 

این بنا طرح ریزی و اجرا شد.
بــه گزارش ایرنا داوود فرازی افزود: مرمت این اثر 
جهانی ضوابط خاصی دارد و گسترش زیرساخت ها و 
مرمت های اساسی و بحث های بوم گردی آن همواره 
در دستور کار بوده است. این مرمت اساسی در تابستان 

امسال آغاز شده بود و پس از 4 ماه به پایان رسید. وی 
اظهار داشــت: قبل از شــروع عملیات مرمت، طرح و 
نقشه کلی آن و فهرســت مصالح مورد استفاده برای 
بررســی و اظهار نظر به کارشناسان سازمان یونسکو 

ارسال شد که مورد تایید قرار گرفت.
وی بیــان کرد:  پوشــش بام کلیســا از الیه های 
متعدد ایزوگام و دارای مشــکالت اساســی بود که 
مناسب ترین گزینه برای حفاظت آن، ایجاد پوشش با 
استفاده از ورقهای فلز مس تعیین و این طرح اجرایی 
شــد. قره کلیسا یکی از زیباترین و پرنقش و نگارترین 

کلیساهای ارامنه در ایران به شمار می رود که با سنگ 
های تراشــیده سیاه و سفید ساخته شده است؛ ۲ گنبد 
۲4 و ۱8 متــری آن را نیز باید به زیبایی هایش اضافه 
کرد. تعداد دیرهای اطراف کلیســا 44 باب و مساحت 
کل مجموعه اندکی بیشــتر از ۶ هزار مترمربع بوده و 
از جمله مهمترین شاخصه های قره کلیسا می توان به 
تزئین این اثر باســتانی به داستان های شاهنامه اشاره 
کرد که زیبایی خاصی به این اثر بخشیده اســت. آیین 
زیارتی قره کلیســا در ســال ۱۳88 بعد از ۲ سال کار 
پژوهشی با شــماره ۵۲ در فهرست میراث ناملموس 

کشــور ثبت شد و از سال گذشــته هم موضوع ثبت 
جهانی آن مطرح است.

گنبد مرکزی قره کلیسا مرمت شد


