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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان 
گفت: موضوع مالکیت پسماند روی در استان 
زنجان تا پایان سالجاری تعیین تکلیف می شود.
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استاندار زنجان؛

اصناف در آرامش و کنترل بازار و 
جامعه سهم دارند

معاون اداره کل اوقاف آذربایجان غربی:

2500 سند مالکیت رقبه ها در 
آذربایجان غربی به ثبت رسید
4

تالش دستگاه قضایی اردبیل برای 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها

رئیس کل دادگســتری استان اردبیل گفت: دستگاه قضایی اســتان اردبیل با توجه به سیاست های کالن قوه 
قضائیه برای کاهــش جمعیت کیفری زندان ها برنامه ریزی و تالش خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی در جلســه بررسی رســیدگی به مشکالت زندانیان جرایم مالی و مهریه 
عنوان کرد: با توجه به سیاســت های ابالغی کالن قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها، دســتگاه 
قضا در خصوص تحقق این دستورالعمل و رویکرد در تالش خواهد بود. وی افزود: با دریافت گزارش ها مشخص 
می شــود که برخی از بدهکاران چنانچه ســالیان سال نیز در زندان باقی بمانند قادر به پرداخت دیون و بدهی های 

خود نخواهند بود و ...

ضرورت افزایش کیفیت 
حمل و نقل ریلی در 

آذربایجان غربی
4
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در زمینه مسئولیت های اجتماعی؛
برتری روابط عمومی پاالیشگاه تبریز 

در بین روابط عمومی های کشور 
2

شهردار تبریز خبر داد؛

2احداث حدود هزار واحد مسکونی برای حاشیه نشینان 



شــهردار تبریز گفــت: کار احداث نزدیک 
به یک هزار واحد مســکونی برای جابه جایی 
حاشیه نشینان تبریز در سال ۹۹ آغاز می شود.

ایرج شــهین باهــر در حاشــیه بازدید از 
محل های پیش بینی شده برای احداث مسکن 
جهت جابه جایی حاشــیه نشینان که به همراه 
اســتاندار و جمعی از اعضای شــورای شــهر 
تبریز انجام شــد، با اشــاره به ضرورت احداث 
این مســاکن، اظهار کرد: وضعیت بافت های 

ناکارآمد تبریز و اسکان غیرمجاز در این بافت ها 
یکی از مشــکالت جدی شــهر ماست و ما در 
تبریز به عنوان یک شــهر زلزله خیز، همیشه 

نگران بروز زمین لرزه هستیم.
وی ادامــه داد: بــا اینکــه وضعیت مالی 
شــهرداری ها چندان مطلوب نیســت، اما به 
لطف خدا، ما اراده کرده ایم که این مشکل شهر 
تبریز را با همکاری استاندار محترم آذربایجان 
شــرقی برطرف کنیم.شهردار تبریز با اشاره به 

حمایت های اســتاندار آذربایجان شــرقی در 
بحث ســاخت مســکن برای حاشیه نشینان، 
عنــوان کرد: دکتر پورمحمــدی، متخصص 
شهرسازی و عالقه مند به احداث مسکن برای 
حاشــیه نشینان است و شــخصا از محل های 
پیشنهاد شده برای پروژه های ساخت مسکن 
بازدیــد کرد. وی در کارهای اداری به ما کمک 
مــی کند و پیگیر تحویل زمیــن از طرف راه و 

شهرسازی است.
وی افزود: با حمایت و همت استاندار و تاکید 
و حضور اعضای شورای شــهر، امیدواریم در 

سال ۹۹ نسبت به زمینی که تحویل می گیریم، 
ساخت و ساز را شــروع کنیم و پیش بینی می 
کنیم نزدیک به یک هزار واحد مسکونی برای 
جابه جایی حاشیه نشــینان احداث شود. ایرج 
شــهین باهر با بیان اینکه خالی شدن مساکن 
فعلی حاشــیه نشــینان، فضا را برای ساخت و 
ساز جدید فراهم می کند، اظهار کرد: در بحث 
ساخت و ساز مسکن برای حاشیه نشینان، مهم 
قدم اول اســت که اگر برداریم، اقدامات بعدی 
هم انجام می شود چون این حاشیه نشینان به 
محل جدید منتقل می شوند و زمین های فعلی 

خالی می شــود که در این صــورت فضا برای 
احداث مســاکن دیگر فراهم می شود و مردم 

به ساختمان های ایمن می روند.
وی ادامه داد: اقدام اول در این رابطه بســیار 
مهم اســت و ما امیدواریم تا سال ۱۴۰۰ و حتی 
در ادامه، کارهای خوبی در خصوص ســاخت و 
ساز مسکن برای حاشیه نشینان انجام دهیم که 
در این راه از تمامی عزیزان از جمله اســتاندار و 
معاونت عمرانی استانداری و همچنین مدیرکل 
راه و شهرسازی و دیگر مسئوالن می خواهیم 

که یاریگر مجموعه مدیریت شهری باشند.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت تبریز با ارایه ایده ای در زمینه 
مسئولیت های اجتماعی در شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط 

عمومی ایران حایز رتبه برتر شد.
شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با رویکرد 
»ایــده پردازی« و »تجربــه محوری«، صبح دوشــنبه در مرکز 

همایش های بین المللی سازمان مدیریت صنعتی در تهران برگزار 
شد. در این کنفرانس بین المللی پاالیشگاه تبریز با ارایه مقاله ای با 
عنوان »نقش روابط عمومی در استقرار مسئولیت اجتماعی )با تاکید 
بر: شــرکت پاالیش نفت تبریز(« تالیف شاکر خفایی رئیس روابط 
عمومی و امور بین الملل شرکت پاالیش نفت تبریز، حایز رتبه برتر 

شد.همچنین در حاشیه این کنفرانس نشست تخصصی با موضوع 
»اهمیت جایگاه تجربه محوری و ایده پردازی در روابط عمومی«با 
حضــور مدیران روابط عمومی ها برگزار شــد که ایده ها و تجارب 
برخــی مدیران به خصوص مدیر روابط عمومی شــرکت پاالیش 

نفت تبریز نیز ارایه شد.

برتری روابط عمومی پاالیشگاه تبریز در بین روابط عمومی های کشور 

شهردار تبریز خبر داد؛

احداث حدود هزار واحد 
مسکونی برای حاشیه نشینان 

خبر خبر

2

به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساسی؛

۲۴ هزار تن شکر در اختیار صنایع غذایی تبریز قرار گرفت
 رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: از زمان 
اصالح قیمت بنزین تا کنون به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای 
اساســی بویژه در صنایع غذایی ۲۴ هزار تن شــکر تامین و در اختیار صنایع 

غذایی استان قرار گرفته است.
حبیب امین زاده با ارائه گزارشی از تامین اقالم اساسی مورد نیاز گروه های 
مختلف جامعه افزود: تامین و توزیع شکر و استمرار این موضوع ثبات قیمت 
کاالها و تولیدات این گروه صنعتی را در پی داشــته اســت. وی از تامین برنج 
هندی و پاکســتانی به میزان الزم در استان نیز خبر داد و اظهار کرد: در زمان 
کنونی توزیع اســتانی این اقالم در حال انجام بوده و مشــکلی در تامین این 
کاالها وجود ندارد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی 
گفت: پایش مستمر آمار و اطالعات اقتصادی از جمله قیمت و میزان موجودی 
کاالهای اساسی و هماهنگ شدن نظام توزیع با نیاز روز بازار از جمله دالیل 
توفیق در اثربخشــی تنظیم بازار آذربایجان شرقی است. امین زاده، با اشاره 

به گردآوری اطالعات بازار در حوزه نظارت و بازرســی سازمان صمت استان 
ادامه داد: اقدامات نظارتی در ۵ محور رصد و پایش قیمت گروه های کاالیی، 
بازرســی و کشف تخلف در این گروه کاالها، دریافت و رسیدگی به شکایات، 

تدویــن گزارش عملکرد در اولویت هــای کاالیی و در نهایت تحلیل و جمع 
بندی خالصه و در هر یک از جلسات تنظیم بازار استان ارائه می شود.

وی یادآوری کرد: از ابتدای ســال تاکنون ۱۵ جلســه ســتاد تنظیم بازار 
بــه صورت منظم برگزار شــده و برآیند تصمیم های گرفته شــده منجر به 
ثبات قیمتی در بازار شــده اســت.رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان شــرقی گفت: مقایسه ظرفیت تورمی سال ۱۳۹۷ از سوی وزارت 
صمت معادل ۳۰.۸ درصد محاســبه شد، ولی تورم محقق شده ۲۶.۹ درصد 
اســت که بیانگر تاثیرگذاری ۴ درصدی سیاست های تنظیم بازار در کاهش 
تورم است. امین زاده، با بیان اینکه باید مهمترین دالیل تورم و رشد قیمت ها 
را در متغیرهای حوزه اقتصاد کالن جستجو کرد، افزود: کنترل رشد نقدینگی، 
منطقی کردن نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوســانات شدید 
آن، تقویت طرف عرضه اقتصاد و افزایش تولید، مکمل سیاست های تنظیم 

بازار در کنترل رشد قیمت هاست.

 200 پیامکی  ارسال 
هزار قبض آب در زنجان 

معاون درآمد و امور مشــترکین شرکت 
آب و فاضالب اســتان زنجان در میزگرد 
گفــت: قبض آب ۲۰۰ هزار مشــترک در 
اســتان زنجان به صورت پیامکی ارسال 

می شود.
خبرنگار جام جم زنجان: ســعید 
شــریفی اظهار کرد: تا کنــون بالغ بر ۹۰ 
درصد قبوض کاغذی مشــترکین شرکت 
آب و فاضالب اســتان زنجان حذف شده 
و کار حذف قبوض ســایر مشــترکین نیز 
بــه صورت جدی در دســتور کار قرار دارد. 
وی افزود: ۲۷ هزار مشــترک شرکت آب 
و فاضالب تا کنون موفق به ثبت شــماره 
تماس خود در سامانه امور مشترکین آبفای 
استان زنجان نشــده اند که سازمان های 
دولتی، ارگان های نظامی و مشترکینی که 
عدم ســکونت یا تخلیه منازل داشته اند از 
جمله این مشــترکین می باشــند.معاون 
امور درآمد و امور مشــترکین شــرکت آب 
و فاضالب اســتان زنجــان تصریح کرد: 
پیش از این ساالنه ۶۴۰ هزار برگ قبوض 
کاغذی آب در شــهرهای اســتان زنجان 
چاپ و توزیع می شــد که با حذف قبوض 
کاغذی آب از قطع بیهوده درختان و تحمیل 
هزینه های اضافی پیشــگیری شده است. 
این مســئول خاطر نشان کرد: مشترکینی 
کــه قادر به پرداخــت پیامکی قبوض آب 
خــود نبوده و خواهــان دریافت قبض آب 
می باشــند می توانند با مراجعه به ســایت 
اینترنتی شــرکت آبفای اســتان به آدرس 
WWW.ZNABFA.IR  قبــض 

آب خود را دریافت کنند.

دانشــگاه  رئیــس 
علوم پزشــکی تبریز 
مورد تقدیر قرار گرفت

 دکتر صومی، رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی تبریز توســط وزیر بهداشت و 
درمــان و آموزش پزشــکی مورد تقدیر 

قرارگرفت.
 دکتر ســعید نمکی، وزیر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی از رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همکاران 
دانشگاه به جهت اهتمام در اجرای طرح 
ملی کنترل فشــار خون، با اهدای لوح و 

تندیس تقدیر نمود.

انجام بیــش از ۴0 
هزار اشــتراک پذیری 
گاز در آذربایجان غربی 
مدیــر عامل شــرکت گاز آذربایجان 
غربــی از نصــب ۱۴ هزار انشــعاب در 

استان خبرداد.
علیرضا شیخی با بیان اینکه از ابتدای 
سال جاری بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر شبکه 
گاز طبیعی اجــرا و بالغ بر ۱۴ هزار مورد 
انشعاب نصب شده است، گفت: از ابتدای 
ســال ۹۸ بیش از ۴۰ هزار مورد اشتراک 
پذیری در این استان صورت گرفته است. 
وی افزود: پاییز امســال یــک میلیارد و 
۵۹۰ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۲۷ متر مکعب 
گاز طبیعی به مشــترکین استان تحویل 
داده شد که نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته شــاهد رشد ۳ درصدی در حجم 

گاز تحویلی به مشترکین بوده ایم.

هر فرد طی یک سال می تواند 5 الی 6 بار خون دهد؛

اهدای خون؛ اهدای زندگی  
تجدید میثاق اهالی فرهنگ و رسانه تبریز

 با سردار سلیمانی

سازمان انتقال خون ایران یک آرم شعاری دارد که هرچند خیلی مختصر بیان شده ولی 
دارای دریایی از مفهوم است: اهدای خون؛ اهدای زندگی.

با توجه به اینکه خون یک عامل درمانی کامال طبیعی و غیرقابل تولید اســت پس در 
صورت نیاز باید حتما از خود انسان ها تامین شود. ثابت شده که از نظر علمی هر واحد خون 
به صورت کامل یا مشتقات آن می تواند جان ۳ انسان دیگر را نجات دهد. تازه این بخشی 
از تحقق شــعار اهدای خون= اهدای زندگی اســت. بخش دیگر آن در واقع اهدای خون 
به دهنده خون نیز زندگی می بخشــد. هرچند از نظر اعتقادات مذهبی در کشور ما اهداف  
اهدا کنندگان خون  قریب به اتفاق ایثار و خدمت به همنوع اســت و فواید شخصی اهدای 
خون اصال جدی گرفته نمی شــود و فقط به منظور نجات انسان های دیگر است، ولی ما 
در این مبحث ســعی می کنیم بعد فواید اهدای خون به شــخص خون دهنده را از زبان و 
گفتار و نوشته های کسانی بازگو کنیم که دارای اعتقادات و فرهنگ هایی غیر از ما هستند، 

زیرا بیان ارزش نجات یک انسان در فرهنگ ما را نیازی نیست و همگان بخوبی آگاهند.
* فواید شخصی اهدای خون

- دادن خون باعث می شــود که آهن ذخیره اضافی در بدن فرد متعادل شــده با توجه 
به اینکه ذخایر اضافی آهن سرمنشــاء بسیاری از بیماری های کبدی – قلبی و پانکراس 

می باشد.
- کاهش ذخایر اضافی آهن با خون دادن ریسک ابتال به سرطان را خیلی کاهش داده، 
زیرا ذخایر آهن اضافی ارتباط مســتقیم با احتمال ابتال به ســرطان داشته و نیز سلولهای 

سرطانی برای تکثیر به آهن نیازدارند. 
- کاهش وزن: دادن هر واحد خون مصرف کالری را به طور متوســط ۶۵۰ کیلوکالری 

باال برده و این افزایش مصرف باعث کاهش وزن می گردد.
- کاهــش احتمال حمالت قلبی: مطالعــات اپیدیمولوژیک  ثابت کرده افرادی که به 
طور مداوم خون اهدا می کنند نسبت به سایر همسن و ساالن ۳۳% کمتر به حمالت قلبی 

مبتال می شوند.
- در موقع اهدای خون قبل از تزریق به فرد دیگر یک سری آزمایشات کامل روی خون 

او انجام می شود که مشکالت فرد مشخص گردد.
- حفظ سالمتی عمومی بدن: تعویض پی درپی گلبول های خونی بعد از اهدای خون 
و تولید و ورود گلبول های خونی جوان به سیرکوالسیون باعث بهبودی انجام وظیفه این 
گلبول های جوان شــده ) اکســیژن درمانی– دفاع در برابر عوامل بیماری زا و ... ( و سطح 

سالمتی بدن افزایش می یابد.
- از بعد روحی و روانی 

- افزایش حس اعتماد به نفس در فرد دهنده خون با ذهنیت اینکه من توانایی نجات ۳ 

نفر را داشته و آنها را نجات خواهم داد.
- کاهش افسردگی و کاهش حس بی فایده بودن در فرد

- بهبود قدرت تجزیه و تحلیل و تفکر در فرد دهنده به علت بهبود سیرکوالسیون مراکز 
حیاتی بدن در مغز می گردد.

- مطالــب فــوق در مورد فواید جســمی و روحی اهدای خــون برگرفته از مطالعات 
صاحبنظران سازمان بهداشت جهانی )who ( – مرکز مطالعات مایوکلینیک نیویورک 
– سازمان انتقال خون کشور فرانسه و American Red Cross و ... می باشد.

صاحبنظران علمی به طور خالصه عقیده دارند اهدای خون فواید جسمی و روحی بی 
شــمار دارد و عوارض آن ) ســرگیجه – خستگی و ضعف (  به صورت خیلی جزئی و گذرا  

حداکثر تا ۳ روز می باشد.
* تامین خون مورد نیاز

در کشــور ایران  در ســال ۱۳۹۷ حدود ۱/۲ میلیون واحد خون اهدا شــده اســت که 
خوشــبختانه بیش از نصف آن از طرف کســانی بوده که اهدا کننده دائمی هستند. برای 
همین اســت که از ۲۰ سال قبل به بعد بیمار و بســتگان او از نحوه و مقدار خون مورد نیاز 
در بیمارستان ها سروکاری ندارند. چنانچه قدیمی ها به یاد دارند در ۲۰ سال قبل بستگان 
بیمار در موقع بســتری بیمار خون اکثرا موظف بودند خون مورد نیاز احتمالی بیمار خود را 
از قبل تامین و ذخیره نمایند. خوشــبختانه به برکت و فهم مردم این مشکل کال برطرف 
شــده، ولی با توجه به نیاز روزافزون به خون و فرآورده های خونی همت و همکاری بیش 

از پیش مردم را می طلبد.
در کشور آمریکا هر ۲ ثانیه به یک واحد خون نیاز پیدا می شود و ساالنه بیش از ۳۶ هزار 

واحد خون در آمریکا مصرف می شود.
در اکثر کشورها مانند ایران مردمانی نوعدوست و ایثارگر هستند و معموال به طور رایگان 
خون مورد نیاز را اهدا می کنند، ولی جوامعی هســتند که در آن خرید و فروش خون رایج 

است که البته تعداد آنها محدود است.
* شرایط اهدا کننده خون

- سن اهدا کننده ۶۰-۱۸سال باشد. استثنائا افرادی که اهدا کننده دائمی هستند تا ۶۵ 
سالگی می توانند خون اهدا کنند.

- وزن اهدا کننده باید حداقل ۵۰ کیلوگرم باشد.
- اهدا کننده نباید بیماری قلبی و عروقی خاصی داشــته باشــد و فشارخون او در موقع 

خون دادن کمتر از ۱۰۰ روی ۶۰ نباشد.
 - اهدا کننده نباید کم خون بوده یا دارای بیماری مادرزادی خونی مانند تاالســمی و 

... باشد.
- اهدا کننده بیماری عفونی حاد و خاص مانند هپاتیت B  و ایدز نداشته باشد.

- فاصله دوبار اهدای خون کمتر از ۵۶ روز نباشد.

* آمادگی برای اهدای خون
- فرد خون دهنده از چند روز قبل باید غذای کافی میل کند.

- در روز اهدای خون غذای پرچرب میل نکرده و قبل از گرفتن خون ۵۰۰ سی سی آب 
و بعد از گرفتن خون نیز مقدار کافی مایعات مصرف کند.

پس اهدای خون اهدای زندگی است و  هر فرد در هر سال می تواند ۶-۵ بار خون بدهد.

دکترعلی زاد ایمانی، متخصص بیماری های داخلی
دکتر عباس دیندوست، مشــاور درمان مدیرعامل بیمارستان فوق 
تخصصی بهبود

آیین بزرگداشــت و تجدید میثاق اهالی فرهنگ، هنر و رســانه آذربایجان شرقی با 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی عصر یکشنبه 

در سینما قدس تبریز برگزار شد.
این آیین فرهنگی - معنوی با حضور جمعی از فعاالن عرص فرهنگ، هنر و رسانه 
آذربایجان شــرقی برگزار شــد و شــامل بخش های جالب توجهی چون شعرخوانی، 
ســرودخوانی و سخنرانی نمایندگان فعاالن هنری و رسانه ای استان بود. سرودخوانی 
گروه سرود نوجوانان مسجد امام علی )ع( منظریه و پخش سرود »آمریکا، آمریکا، ننگ 
به نیرنگ تو«، از دیگر برنامه های جنبی آیین بزرگداشت و تجدید میثاق اهالی فرهنگ، 
هنر و رسانه آذربایجان شرقی با سیدالشهدای مقاومت، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

و یادبود فرزندان ایران )جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی( بود. 
در حاشیه این آیین همچنین نمایشگاه کاریکاتوری از دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا و جنایت های او ترتیب داده شده بود که با  استقبال شرکت کنندگان همراه شد؛ 
شــرکت کنندگان در این آیین در پایان آن همچنین میثاق نامه با ســردار سپهبد شهید 
حاج قاســم سلیمانی را امضا کردند. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه 
تبریز گفت: بیش از ۲۰ میلیون ایرانی و خارجی در شهرهای عراق و ایران در تشییع پیکر 

پاک شهید سردار سلیمانی شرکت کردند و منادی وحدت شدند که این اتحاد به برکت 
خون سپهبد قاسم سلیمانی به دست آمد. حجت االسالم سیدمحمدعلی آل هاشم اظهار 
کرد: خدمات ســردار ســلیمانی نه در ایران، بلکه جهان را تحت تاثیر قرار داد که نتیجه 
آن تشــییع میلیونی در شــهرهای عراق و ایران بود و تا کنون فضای حاکم حزن و اندوه 
همراه با بصیرت ناشی از این رویداد جانسوز در هیچ جای دنیا تا کنون دیده نشده است.

وی با اشاره به اینکه سردار سلیمانی وابسته به هیچ حزب و دسته ای نبود و دلبستگی 
به والیت داشت، افزود: اثر خون مظلومانه و غریبانه شهید سلیمانی یک واقعه بیدار کننده 
وجدان های مردم جهان و هشدار دهنده است و در واقع یک مرگ برای آمریکا به حساب 
می آید به طوری که در تشــییع پیکر شــهید والیت مدار، سردار سلیمانی، از هر صنف، 
قومیت، حزب و قبیله حضور داشتند. حجت االسالم آل هاشم یادآوری کرد: تشییع جنازه 
سردار پس از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقالب اسالمی بی نظیر بود و موجب غافلگیری 
موافقان و مخالفان در دنیا و ترس ترامپ و آمریکا از این حضور میلیونی شد که نباید اجازه 

دهیم این اتحاد را از بین ببرند.   
وی همچنین با اشاره به انتصاب شایسته سردار قاآنی به جانشینی سردار سلیمانی، 
اظهار کرد: قاآنی یک ســردار سلیمانی دیگر است و قبل از شهید سپهبد سلیمانی وارد 
ســپاه قدس شده و به تمام رموز عملیات ها آگاه است؛ او  مرد عمل، مجاهدت و رشادت 
اســت و در جنگ ۳۳ روزه لبنان و ۲۲ روزه غزه و سایر جانفشانی ها شاهد فداکاری های 
فرمانده جدید ســپاه قدس بودیم.  حجت االسالم آل هاشم همچنین با تسلیت سقوط 
هواپیمای اوکراینی و شــهادت تعدادی از هموطنان مان افزود: در این خصوص سردار 
حاجی زاده با آبرویش با خدا معامله کرد و با به گردن گرفتن مســئولیت این ســانحه، 

شجاعت به خرج داد.  
محمدرضا ایازی، از یادگاران ۸ ســال دفاع مقدس و از پیشکســوتان رســانه ای 
آذربایجان شرقی نیز به نمایندگی از رسانه های استان در این مراسم با اعالم حمایت از 
حمله موشکی سپاه به پادگان عین االسد آمریکا در عراق گفت: شهادت سردار سلیمانی 
دل مســلمانان جهان را به درد آورد و محبوبیت این شــهید بزرگوار در آیین های تشییع 

پیکرش بخوبی نمود داشت.

تالش دستگاه  قضایی اردبیل برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها
رئیس کل دادگســتری اســتان اردبیل گفت: 
دســتگاه قضایــی اســتان اردبیــل بــا توجه به 
سیاســت های کالن قــوه قضائیه بــرای کاهش 
جمعیــت کیفری زندان ها برنامــه ریزی و تالش 

خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی در جلسه 
بررسی رســیدگی به مشــکالت زندانیان جرایم 
مالی و مهریه عنوان کرد: با توجه به سیاســت های 
ابالغــی کالن قوه قضائیه بــرای کاهش جمعیت 
کیفری زندان ها، دســتگاه قضا در خصوص تحقق 
این دســتورالعمل و رویکرد در تالش خواهد بود. 
وی افزود: با دریافت گزارش ها مشــخص می شود 

که برخی از بدهکاران چنانچه ســالیان ســال نیز 
در زنــدان باقــی بمانند قادر بــه پرداخت دیون و 
بدهی های خود نخواهند بود و در این راستا دستگاه 
قضــا در پی چاره اندیشــی برای ایــن قبیل افراد 
بوده که ضمن حل مشکالتشــان، حقوق شاکیان و 

طلبکاران نیز استیفا شــود. رئیس کل دادگستری 
اســتان اردبیل ادامه داد: چنانچه بدهکاری مدت 
طوالنــی در زندان مانده، اما امکان پرداخت بدهی 
را نداشــته باشــد شــرع و قانون وی را به عنوان 
»معســر« شناخته و قانون در این خصوص شرایط 

خاصی را تعریف کرده است. 
عتباتــی بــا تأکیــد بر اینکــه قضــات باید از 
ظرفیت های قانونی برای حل مشکالت بدهکاران 
معســر اســتفاده کنند، تأکید کرد: در رسیدگی به 
پرونده هایــی همچــون زندانیان مهریــه و مالی 
غیرعمــد باید بحث تقســیط بدهی هــا را مد نظر 

قرار دهیم.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: راه ارتباطی ۳۲ روستا که به 
خاطر کوالک شدید مسدود شده بود با تالش راهداران دیار سبالن بازگشایی شد.

محسن امامي - خبرنگار جام جم اردبیل: علی صبحی در بازدید از محور نیر سراب با بیان اینکه 
از این میزان ۲۲ روستای مربوط به شهرستان نیر و ۱۰ روستا نیز در حوزه شهرستان خلخال بود افزود: علیرغم 
وجود ۱۷ ساعت کوالک شدید در شهرستان نیر راهداران سختکوش با تالش شبانه روزی همه راه ها را باز 

نگه داشتند. وی تصریح کرد: درحال حاضر تمام محورهای اصلی، فرعی و روستائی استان اردبیل باز است و 
تردد در آنها جریان  دارد. وی افزود: ۱۱۰ اکیپ راهداری با ۲۸۶ دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین جهت 
انجام عملیات برفروبی و بازگشایی در محورها و گردنه های استان مستقر هستند و آماده ارائه خدمات الزم به 
مردم و مسافران می باشند. صبحی از مردم خواست قبل از سفر با سامانه ۱۴۱ یا شماره تلفن ۳۳۷۴۵۹۰۲ مرکز 

مدیریت راه های اداره کل راهداری اردبیل تماس گرفته و از آخرین وضعیت راه ها مطلع شوند.

بازگشایی راه 32 روستا در استان اردبیل 
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آمادگی کامل بــرای تأمین و 
توزیع سوخت زمستانی در اردبیل 

جلسه مدیریت بحران با حضور مدیر شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، معاونین و 

مسئولین واحدها برگزار شد.
رقیه لهجه - خبرنگار جام جم  اردبیل: در 
ابتدای جلسه سید حجت مدنی مدیر منطقه اردبیل با 
ارزیابی نحوه سوخت رســانی و توزیع فرآورده های 
نفتی اعالم کرد: خدمت به مردم و گره گشــایی کار 
آنان وظیفه ای اســت که بر دوش همه مســئولین و 
خادمان ملت می باشد و این مهم در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اردبیل با تکریم ارباب رجوع 
و سوخت رسانی بموقع و ایمن امکان پذیر است. وی 
عالوه بر اشاره به انجام تمامی برنامه ریزی ها  و پیش 
بینی های الزم و همه جانبه در خصوص اجرای دقیق 
فرآیندهای عملیاتــی، فنی، اداری در جهت تأمین و 
ارســال بموقع و ایمن فــرآورده های نفتی به اقصی 
نقاط اســتان، از آمادگی کامل منطقه اردبیل در حمل 
فــرآورده های نفتی به مناطق صعب العبور توســط 
شــرکت های حمل و نقل، با توجه به برودت هوای 
ســرد زمستانی برای ارائه خدمات بهتر و ایجاد امید و 
گرمابخشی به واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی، 
روستاهای گازکشی نشده و... خبر داد. سپس رئیس 
اچ اس ای منطقه با ارائه گزارشــات مربوطه و قرائت 
صورتجلسات مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ایران و اطالعیه های ستاد پخش، آمادگی 
کامــل و کافی منطقه در مقابله و مواجهه با بحران ها 
و خطرات احتمالی را تشریح نمود. در ادامه مسئولین 
منطقه به شــرایط اقلیمی و هوای سرد استان اشاره 
کرده و لزوم استفاده بهینه از فرآورده های نفتی و گاز 
شــهری در منازل، ادارات و مؤسسات را برای بهبود 

مستمر ارائه خدمات به هم استانی ها را یادآور شدند.

در راســتای واگذاری دبیرخانه کشوی جشنواره 
تجارب برتر تربیتی به اســتان اردبیل، هشــتمین 
جلسه دبیرخانه کشوری تجارب برتر تربیتی برگزار 

گردید.
نرگــس امامــي - خبرنــگار جام جم 
اردبیل: مدیــر کل آموزش و پرروش اســتان از 
زحمات عوامل اجرایی دبیرخانه کشــوری تجارب 
برتــر تربیتــی و اعضای حاضر در ســتاد برگزاری 
جشــنواره تجارب برتر تربیتی تقدیر و تشکر نموده 
با توجه به حساســیت موضوع تاکید کرد: هماهنگی 
های الزم بــا وزارت متبوع مبنی بــر تامین قطعی 

منابع مالی جشنواره مذکور صورت گیرد. 
معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل با اشاره به 
عناویــن برنامه های عملیاتــی دبیرخانه مبتنی بر 
ابالغیــه اعم از صدور ابالغ برای اعضای دبیرخانه، 
ارســال بخشــنامه  به اســتان ها و حضور معاون 

پرورشــی و رئیس اداره امور تربیتــی در وزارت با 
محوریت راهبری کلی جشنواره و ... گفت: اقدامات 
ابتکاری، خالقانــه به منظور نقش آفرینی دبیرخانه 

برای تحقق اهداف انجام شده است.
ســید غالمحسن خلیلی موســوی در بیان دیگر 
اقدامات کمیته یا کارگروه های تخصصی تشــکیل 
شــده، اظهار داشــت: اقدامات هویت بخشــی به 
دبیرخانــه )مکان، تجهیزات، نیروی انســانی و...( 
و ترویجــی، تبلیغی و رســانه ای )واقعی، مجازی 
و...( در برگزاری این جشنواره صورت گرفته است. 
خلیلی موســوی همچنین از ایجاد پورتال جشنواره 
کشــوری تجارب برتــر تربیتی خبــر داد و تصریح 
کرد: پیشــنهاد طرح توجیهی کاربســت یافته های 

جشــنواره تجارب برتر تربیتی به منظور انتقال یافته 
های جشنواره به مدارس و عملیاتی نمودن آن تهیه 

و تدوین شده است.
 در ادامه از پورتال دبیرخانه کشــوری جشنواره 
تجــارب برتــر تربیتی که برای اولین بار در کشــو 
طراحی و تدوین شــده اســت رونمایــی گردید که 
جبار ســتارپور، کارشناس مسئول پشــتیبانی نظام 
جامــع اداره فنــاوری اداره کل در خصوص فرایند 
طراحی، تکنولوژی اســتفاده شده در سامانه، بحث 
ایمنی ســامانه و نیز ســایر فرایندهــای مربوط به 
درج و دریافت نمون بــرگ های مربوط و نیز نحوه 
دریافت، تایید و ارزیابی مقاالت ارسالی از استان ها 

توضیحات الزم ارائه کرد.

در راستای واگذاری دبیرخانه کشوی جشنواره تجارب برتر تربیتی به اردبیل؛

هشتمین جلسه دبیرخانه کشوری جشنواره تجارب برتر تربیتی برگزار شد

خبر خبر

آذربایجان غربــی بــه 
نیاز  ۴۵00 کالس درس 

دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
آذربایجان غربــی گفــت: این اســتان در 
وضعیت فعلی برای رســیدن بــه میانگین 
سرانه فضای آموزشــی کشور به چهار هزار 

و ۵۴۰ کالس درس جدید نیاز دارد.
به گــزارش جام جــم آذربایجان غربی، 
آیدین رحمانی در مراســم افتتاح مدرسه ۶ 
کالسه علی آباد بوکان افزود: در حال حاضر ۲ 
هزار و ۶۰۰ کالس درس در آذربایجان غربی 
در حال احداث است که با اتمام این کالس ها، 
برخی از کمبودهای فضای آموزشی جبران 
خواهد شــد. وی با تسلیت شــهادت سردار 
سلیمانی و یاران این شــهید، اظهار داشت: 
ســردار ســلیمانی در زمان حیات خود مایه 
اتحــاد و همدلی بین مردم بود و امنیت پایدار 
را برای کشور به ارمغان آورد و شهادت او نیز 
اتحاد و همدلی بیشــتری را بین ایرانیان به 
وجود آورد. این مدرســه ۶ کالسه در زمینی 
به مســاحت ۸۰۰ مترمربــع و زیربنای ۴۰۰ 
مترمربع در یک طبقه ســاخته شــده و برای 
اجرای آن ۱۰ میلیارد ریال هزینه شــده که 
۵۰ درصد آن توســط یکــی از خّیران و بقیه 
آن توســط اداره کل نوسازی مدارس تامین 

شده است.

استاندار اردبیل :

تجارت اردبیل با اتحادیه اوراسیا افزایش می یابد
استاندار اردبیل گفت: با توجه به اجرای پروژه های 
راه انــدازی بارانداز ریلی و ایجاد شــهرک گلخانه ای 
بــه وســعت یک هــزار و ۶۰۰ هکتار در این اســتان 
تجارت با کشــورهای عضو اتحادیه اوراســیا به طور 

امیدوارکننده ای افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایرنا اکبر بهنامجو در نشست با وزیر نیرو 
که با هدف بررســی آخرین وضعیت تجارت با اوراسیا 
برگزار شــد، افزود: در این راســتا ارتباط الکترونیکی 
گمرکات و اتاق بازرگانی اســتان ها برای تســریع در 
مبادالت تجاری ضروری است. در این نشست رئیس 
کل ســازمان توسعه تجارت ایران هم میزان صادرات 
از ۵ آبان تا ۲۰ دی به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا 
را ۲۵۰ میلیــون دالر اعالم و اظهار کرد: از این میزان 
۵۹ میلیــون دالر یعنی ۲۳ درصد شــامل تخفیفات 

اعطایی اوراسیا شده است. حمید زادبوم افزود: واردات 
از کشــورهای اوراسیا نیز ۴۷۳ میلیون دالر بوده که از 

ایــن مقدار ۴۱۰ میلیون دالر یعنی ۸۳ درصد شــامل 
تخفیفات این اتحادیه بوده است.

وی بیــان  کرد: اقــالم وارداتی اکثــرا کاالهای 
اساســی از جمله روغن آفتابگردان، جو، ذرت، تخته، 
الشــه گوشت، لوبیا و عدس بوده و گاز، کیوی، پسته، 
خیارشور، ســیب و پرتقال اقالم صادراتی را  تشکیل 
داده اســت. وی گفــت: در این مــدت ۴ هزار و ۱۶۱  
گواهــی مبداء به مقصد کشــورهای عضــو اتحادیه 
اوراســیا توســط ۲۱ اتاق بازرگانی کشور صادر شده 
است. گفتنی است در این جلسه استانداران استان های 
اردبیل، آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس، گلستان، 
مازندران و کرمان و معــاون وزیر صنعت، رئیس کل 
گمرک، مشاور ویژه وزیر و مدیر کل اقتصادی وزارت 
خارجه، نماینده جهاد کشــاورزی، نماینده استاندارد، 
مدیــران و نماینــدگان وزارتخانه هــا و ارگان های 

مربوطه در خصوص اوراسیا شرکت داشتند.

اداره روابــط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان غربــی در آخرین ارزیابی و 
ســنجش عملکرد مخابرات ایــران، به عنوان موفق تریــن واحد روابط عمومی 

مخابرات ایران انتخاب شد.
به گــزارش جام جم آذربایجان غربی، بر اســاس گــزارش ارزیابی اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل شــرکت مخابرات ایران، اداره روابط عمومی مخابرات 
منطقه آذربایجان غربی موفق شد بر اساس شاخص های متعدد فنی و کارشناسی 
به عنوان برترین واحد روابط عمومی مخابرات ایران انتخاب شــود. در ابتدای این 
گزارش آمده است که پنج محور، امتیاز مدیریتی بر اساس مشارکت در تمامی برنامه 
های روابط عمومی، درصد تحقق برنامه های تولید و انتشار آثار رسانه ای، درصد 
تحقق برنامه های مدیریت تبلیغات، درصد تحقق برنامه شــرکت در همایش ها 
و نمایشــگاه های داخلی و خارجی و همکاری درون گروهی در ارســال اطالعات 
استراتژیک از جمله مهم ترین شاخص های ارزیابی ادارات روابط عمومی مناطق 
مخابرات سراسر کشور هستند. نهایتا اداره کل ارتباطات و امور بین الملل مخابرات 
ایــران در گزارش خود »اداره روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان غربی« را 
با امتیاز ۹۸ به عنوان موفق ترین واحد روابط عمومی کشور در آخرین ارزیابی خود 
انتخاب کرده است. استان های فارس و قزوین به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این 

ارزیابی قرار گرفته اند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان زنجان گفت: از مجموع ۲۳۱ داوطلب 
ثبت نامی برای یازدهمین دوره مجلس در این اســتان ۱۵ نفر انصراف خود را اعالم 
کردند و پس از بررسی نهایی در دفتر نظارت، ۸۹ نفر به میزان ۴۱ درصد تایید صالحیت 
شــدند.  خبرنگار جام جم زنجان: حسین میرزاپور اظهار داشت: طبق مواد ۲۸ ، 
۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات و با اســتفاده از اطالعات موجود قبلی و اســتعالم از مراجع 
چهارگانه، صالحیت ۲۱۵ داوطلب انتخابات مجلس از دوم دی به مدت ۲۰ روز در دفتر 
نظارت و بازرسی انتخابات استان زنجان بررسی و در نهایت ۸۹ نفر به میزان ۴۱ درصد 
تایید صالحیت و ۸۷ نفر به میزان بیش از ۴۰ درصد رد صالحیت شــده و صالحیت 
۳۹ نفر یعنی بیش از ۱۸ درصد نیز احراز نشد.وی با بیان اینکه اسامی داوطلبان تایید 
صالحیت شده مجلس، به فرمانداری های حوزه های اصلی انتخابیه استان اعالم شد، 
خاطرنشان کرد: فرمانداران حوزه های اصلی انتخابیه نیز در ۲۲ دی باید نتیجه بررسی 
دفتــر نظارت )تایید یا رد صالحیت( را به صــورت مکتوب به داوطلبان اعالم کنند. 
میرزاپور افزود: داوطلبانی که صالحیت آن ها احراز یا تایید نشده است از ۲۲ تا ۲۶ دی 
به مدت ۵ روز مهلت دارند اعتراض خود را به شــورای نگهبان اعالم کنند. وی گفت: 
این افراد می توانند دالیل و مســتندات مربوط به اعتراض خود را ظرف مدت یاد شده 
به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تحویل دهند تا از این طریق به دفتر مرکزی 

نظارت بر انتخابات شورای نگهبان ارسال شود.

روابط عمومی مخابرات 
آذربایجان غربی؛ موفق ترین واحد 

روابط عمومی مخابرات ایران

از مجموع 231 داوطلب؛
89 داوطلب انتخابات مجلس در 

زنجان تایید صالحیت شدند

معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتاندار 
زنجان گفــت: موضوع مالکیت پســماند روی در 
اســتان زنجان تا پایان ســالجاری تعیین تکلیف 

می شود.
بــه گزارش مهر با اشــاره بــه آخرین وضعیت 
پســماند روی در زنجان و طــرح انتقال آن، گفت: 
در قانون بودجــه ۹۸ ردیف خاص درآمد حاصل از 
فروش پســماند سرب و روی زنجان باز شده است 
که امســال باید ۴۰ میلیارد تومان نیز از این طریق 
درآمد حاصل استان می شد، ولی با وجود اینکه یک 
بار مالکیت پســماند به شورای عالی معادن کشور 
واگذار شده و به دلیل مطرح بودن ۲۸ فقره شکایت 
از ســوی بخش خصوصی در شعب مختلف دیوان 
عدالت اداری، هنوز یــک حکم قطعی تمام کننده، 

حاصل نشده است.
وی با یــادآوری اینکه توصیه دیــوان عدالت 
اداری و پیشــنهاد مدیریت اســتان این بود که بین 

دولت و بخش خصوصی درباره مدیریت و فروش، 
درآمد حاصل و نیز هزینه کرد پســماند روی توافق 
ایجاد شــود، افزود: در این راستا چندین نشست با 
بخش خصوصی برگــزار کردیم و به مرحله توافق 

نزدیک شده ایم.
نیک سرشــت با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
مالکیت پسماند روی در اختیار شورای عالی معادن 
اســت، ادامه داد: با توجه به اینکه شــکایت هایی 
از ســوی بخش خصوصی انجام شــده و در شعب 
مختلــف دیوان عدالت اداری مطرح اســت، هنوز 
پرونــده مفتوح بوده و االن می توانیم با اســتناد به 
رای قبلــی، در پســماند روی دخل و تصرف کنیم. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار زنجان 
با تاکید بــر اینکه موضوع مالکیت پســماند روی 
امســال حتما تعیین تکلیف می شــود، متذکر شد: 
مــا می خواهیم به صورت یکجــا و قطعی و برای 
همیشه مشــکل مالکیت پسماند روی را حل کنیم 
و اگر به توافق نرسیدیم، منتج به صدور رأی توسط 

دیوان عدالت اداری خواهد شد.
نیک سرشــت در ادامه با اشــاره به روند انتقال 
پســماند روی به محل دیگــر، گفت: در خصوص 
انتقال پســماند روی محلی را تعیین و همه مراحل 
اداری بــرای واگــذاری زمین، رعایت مســائل 
زیســت محیطی، آزمایشگاه مکانیکی و فنی خاک، 
تایید مشــاور مربوط به مســائل زیست محیطی، 
همراهــی منابع  طبیعی، شــرکت آب منطقه ای و 

... انجام گرفته است.
 وی بــا بیــان اینکــه یکی از مشــکالت روند 

انتقال پســماند روی نارضایتی اهالی »روســتای 
مرصع« اســت، ادامه داد: رفع نگرانی و نارضایتی 
روستاییان اطراف محل مکانیابی شده برای انتقال 
پسماند روی در حال پیگیری است تا اطمینان صد 
درصدی به اهالی این روســتا بدهیم که هیچ گونه 

ضرر و زیانی متوجه آن ها نخواهد شد.
وی تاکیــد کرد: اجرای بســیاری از مســائل 
اجتماعــی و زیرســاختی از جمله ســاخت جاده، 
مدرسه، خانه بهداشــت و برخی موارد دیگر برای 
روســتای مرصع جزو تعهــدات بخش خصوصی 

است تا به روستاییان خدمات ارائه دهد.

نیک سرشــت گفت: امیدواریم اهالی روستای 
مرصع در این زمینه تعامل و همراهی الزم را داشته 
باشــند تا بتوانیم بالفاصلــه اکیپی را که باید برای 
ایجاد یک زیرســاخت صنعتی در این محل ایجاد 
شــود مستقر کنیم و شــاهد انتقال پسماند روی از 

ابتدای سال آینده به این محل باشیم.

معاون استاندار زنجان:

موضوع مالکیت پسماند روی تعیین تکلیف می شود

به اســتناد ماده 131 قانون کار و آئین نامه مصوب 89/08/03 هیات وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق در شــرف تاســیس می باشد. از کلیه کارگران در 
صنف مذکور شهرســتان ماه نشــان دعوت می شــود در صورت تمایل به کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسان، مدارک زیر را حداکثر تا تاریخ 98/11/05 به 

آدرس: ماهنشان، روستای میراخور، نمایشگاه اتومبیل صالحی تحویل و رسید دریافت نمایند. 
1-  درخواست کتبی تقاضای کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسان  کپی شناسنامه و کارت ملی )حداقل 25 سال سن(  3-  ارائه مدرک دال بر کارگر بودن 
)کارت مهارت فنی و آخرین فیش واریزی حق بیمه(  4- ارائه مدرک دال بر عدم سوء پیشینه کیفری  5-  ارائه مدرک تحصیلی )حداقل تحصیالت خواندن 

و نوشتن، پنجم(  همچنین مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور راس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 98/11/28 
آدرس: ماهنشان، روستای میراخور، نمایشگاه اتومبیل صالحی برگزار می شود. از کارگران در صنف مذکور دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. 

دستور جلسه:
1 - تصویب اساسنامه   

2 - انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره
3 -  انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان. 

هیات موسس انجمن صنفی کارگری
کارگران ساختمانی شهرستان ماهنشان  

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارگری
کارگران ساختمانی شهرستان ماه نشان

ضرورت تعیین تعرفه آب، برق و گاز صنوف تولیدی مانند 
واحدهای تولیدی زنجان

باید تعرفه آب ، بــرق و گاز صنوف تولیدی همانند 
واحدهای تولیدی اســتان زنجان محاســبه و تعیین 

گردد.
خبرنــگار جام جم زنجان: رئیس ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان زنجان در شــصت و 
پنجمین جلســه کارگروه ستاد تســهیل و رفع موانع 

تولید اســتان که در اتاق اصناف برگزار گردید، افزود: 
در راســتای حمایت از صنوف تولیــدی باید تدابیری 
اتخاذ گردد که تعرفــه آب، برق و گاز صنوف تولیدی 
همانند واحدهای تولیدی اســتان زنجان محاســبه و 

تعیین گردد. 
ناصر فغفوری در خصوص نحوه تعیین مالیات برای 
اقالم با نرخ مصوب اظهار داشت: مالیات محاسبه شده 
برای اقالم با نرخ مصوب باید بر اساس نرخ تعیین شده 
محاسبه گردد و بر اساس قیمت مصوب در ستاد تنظیم 
بازار اســتان مالیات محاســبه و تعیین شود. فغفوری 
یادآور شــد: تنها مرجع نظارت و قیمت گذاری بر کاال 
و خدمات ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
می باشد و قیمت اقالم در کمیته قیمت گذاری تعیین و 
اجرا می گردد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

اســتان در ادامه تصریح کرد: کارگروه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید تاکنون به طور تخصصی و جداگانه در 
حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و معدن برگزار گردیده و مســائل مربوط به واحدهای 
تولید، توزیعی و خدماتی را در این حوزه ها بررســی و 

مشکالت مربوطه را مرتفع ساخته است. 
وی یــادآور شــد: در این جلســه نیز بــه صورت 
اختصاصی به مســائل مربوط بــه صنوف با محوریت 
رفع مشکالت مربوط به تامین اجتماعی و امور مالیاتی 
پرداخته شــد. فغفوری عنوان کرد: در سال ۹۸ تا کنون 
۸۶۲ مصوبه در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
تصویب شــده که ۶۵۲ مصوبه اجرایی و ۲۰۴ مصوبه 
در حال پیگیری اســت که این امر حاکی از تحقق ۷۲ 

درصد مصوبات این جلسه می باشد.

 توصیه دیوان عدالت اداری و 
پیشنهاد مدیریت استان این بود 
که بین دولت و بخش خصوصی 
درباره مدیریت و فروش، درآمد 
حاصل و نیز هزینه کرد پسماند 

روی توافق ایجاد شود



معاون استاندار آذربایجان غربی:
افزایش  ضــرورت 
کیفیت حمل ونقل ریلی 

در آذربایجان غربی 

امورعمرانــی  معــاون هماهنگــی 
استاندار آذربایجان غربی به همراه مدیر 
کل راه و شهرسازی استان، مدیرکل راه 
آهــن آذربایجان و جمعــی از مدیران با 
هدف بحــث و تبادل نظــر درخصوص 
ســاماندهی و افزایــش کیفیت خدمات 
ایســتگاه ها و شبکه راه آهن در محدوده 
آذربایجان غربــی از ایســتگاه راه آهن 

شهر ارومیه بازدید کردند. 
افزایــش ایمنــی جاده دسترســی 
بــه ایســتگاه راه آهــن شــهر ارومیه، 
ساماندهی ســکوها، افزایش بهره وری 
فضاهــای موجــود در ایســتگاه های 
راه آهن، ارائه خدمات مناسب و مطلوب 
به مســافران قطــار و ایجــاد امکانات 
رفاهــی از مهم ترین مواردی بود که در 

این بازدید بحث و بررسی شد. 
همچنیــن مقــرر شــد در روزهای 
آینده بازدیــد میدانــی از خطوط ریلی 
و ایســتگاه های راه آهــن در محــدوده 

آذربایجان غربی انجام شود. 
بــه  آذربایجان غربــی  اتصــال 
حمل ونقل راه آهن کشــور، زیرســاخت 
کلیــدی بــرای توســعه بخش هــای 
اقتصادی و گردشــگری به شمار می رود 
کــه در حال حاضر با توجه به اســتقبال 
گســترده مــردم از حمل ونقــل ریلی، 
ساماندهی ایستگاه ها و شبکه ریلی مدد 

نظر  مسئوالن قرار گرفته است.

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان 
از پیشــرفت ۴۲ درصدی طرح ابرار در این استان خبر داد 
و گفت: طرح ابرار در استان زنجان شامل ۴۴ کیلومتر راه 

روستایی در قالب ۹ پروژه است. 
به گزارش جام جم زنجان، عبدالحسین علی اکبری با 
اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص طرح ابرار)اقدام 
برای راه های اولویت دار روســتایی( استان زنجان اظهار 
داشــت: در قالب طرح ابرار ۴۴ کیلومتر راه روســتایی در 
قالب ۹ پروژه در دست اجرا قرار دارد که تاکنون در مجموع 

از پیشرفت فیزیکی ۴۲ درصدی برخوردارند. 
وی افزود: طبق تقســیم بندی صوت گرفته ســهم 
شهرســتان های زنجان ۱۷.۵ کیلومتر، ابهر ۳ کیلومتر، 
خرمدره ۳ کیلومتر، ســلطانیه ۵ کیلومتر، ماهنشــان ۳ 
کیلومتــر، خدابنده ۴.۵ کیلومتر و طارم ۸ کیلومتر در نظر 

گرفته شده است. مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان زنجان با اشاره به میزان پیشرفت فیزیکی هر یک 
از شهرستان ها بیان داشت: در شهرستان زنجان ۳ پروژه 
شامل بهسازی و زیرسازی در روستای دالکی ۷۰ درصد، 
بهسازی و زیرسازی روستای آخ کن به اوچ تپه ۲۶ درصد 
و راه روســتایی کج کاله به گلستانه ۶۸ درصد پیشرفت 
فیزیکــی دارند. علی اکبری با بیان اینکه در شهرســتان 
ابهر پروژه های بهســازی، زیرسازی و آسفالت سرد راه 
روســتایی کله خانه از پیشــرفت فیزیکی ۹۰ درصدی 
برخوردار است ادامه داد: در شهرستان خرمدره بازگشایی 
الیه زیر اســاس، آسفالت و سه مورد لوله گذاری روستای 

اسالم آباد- اینجلین ۲۵ درصد پیشرفت داشته است. 
وی افزود: در شهرســتان ســلطانیه نیز بازگشایی و 
بهسازی روســتای ســبز درق-بینرجه ۲۵ درصد و در 

شهرســتان ماهنشان بازگشــایی، تعریض و بهسازی 
واریانت تاپ قشــالقی به چای قشــالقی ۵ درصد، در 
شهرســتان خدابنده نیز اجرای الیه زیر اســاس و لوله 
گذاری راه روســتایی سعید آباد به سعید محمد ۴۵ درصد 

پیشرفت دارند.
 همچنین در شهرســتان طارم پروژه راه روســتایی 
ســرخ آباد به پازکی بازگشــایی شده و احداث و بهسازی 

از پیشرفت ۲۵ درصدی برخوردار است. 
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان 

خاطرنشان کرد: تالش می شود پروژه های طرح ابرار در 
استان زنجان تا پایان سال مالی ۱۳۹۸ تکمیل و آماده بهره 
برداری شــوند. علی اکبری با اشاره به اقدامات اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان برای تامین 
آسفالت مورد نیاز پروژه های طرح ابرار بیان داشت: در حال 
پیگیری برای اخذ اعتبارات ملی و استانی هستیم و در کنار 
این پیگیری ها تا تامین اعتبار مورد نیاز آســفالت گرم از 
تراشــه های پروژه لکه گیری و روکش آزادراه قزوین-

زنجان برای اجرای الیه اساس استفاده شده است.

پیشرفت ۴۲ درصدی طرح ابرار 
در زنجان

چاپ کتاب 3 جلدی »سکه های شیخ 
صفی« توسط پژوهشگران اردبیلی 

خبرخبر

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان اردبیل از چاپ 
کتاب سه جلدی سکه های شیخ صفی الدین اردبیلی توسط پژوهشگران اردبیلی 

خبر داد.
نادر فالحی بیان داشــت: ســکه ها جزو آثار گرانبهایی هستند که جنبه های 
مختلفی از فرهنگ عقاید و باورهای زمان های گذشته در آن نمایان می شود. وی 
ادامه داد: مجموعه بنای آرامگاهی شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی از آثار شاخص 
معماری هنر فرهنگ و تمدن اســالمی است و در سال ۱۳۸۹ در فهرست میراث 
جهانی سازمان یونسکو به ثبت رسیده که سکه های فراوانی در این مجموعه طی 
کاوش های انجام شده به دست آمده است.وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت سکه 
در مطالعات باســتان شناسی و تاریخ هنر، نگارندگان زهرا کامرانی، سید روح اهلل 
محمدی و فردین عینی تصمیم در مطالعه و مستند سازی این مجموعه سکه ها 
گرفته و تمامی سکه های موجود مستندنگاری شدند. فالحی افزود: این پژوهش 
که در ۱۲ فصل بر حســب دوره های تاریخی اســت می تواند گامی موثر در روند 
مطالعات و فعالیت های علمی پژوهشــگران و عالقمندان حوزه سکه شناسی، 

جغرافیای تاریخی و باستان شناسی و دیگر علوم میان رشته ای باشد.

جلوگیری از هزار مورد ساخت وساز غیرمجاز و تجاوز به حریم
 راه در آذربایجان غربی

مدیــر کل راهداری و حمل و نقل جــاده ای آذربایجان غربی گفت: از 
ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر هزار مورد ساخت وساز غیرمجاز و تجاوز 

به حریم راه توســط این مجموعه شناسایی و از آن جلوگیری شده است.
ارســالن شــکری در گفت و گو با خبرنگار جام جم آذربایجان غربی با 
اعالم این خبر اظهار کرد: در این مدت ۱۰۰۸ مورد گشــت زنی  توســط 
همکاران این مجموعه با هدف جلوگیری از ســاخت و سازهای غیرمجاز 
انجام شــده که طی این گشــت زنی های انجام شده یک هزار و ۳۶ مورد 
تجاوز به حریم راه و ساخت وســاز غیرمجاز در اســتان شناسایی و برخورد 
قانونی شد. وی با قدردانی از حمایت های دستگاه قضائی استان در رابطه 
بــا جلوگیری از ساخت وســازهای غیرمجاز و تجاوز بــه حریم راه، افزود: 
گشــت های راهداری به طور مرتب در تمامی محورهای اســتان حضور 
فعال دارند و در مدت یاد شــده توانســتند بیش از ۹۰ مورد را شناســائی و 

برخورد قانونی کنند.
 وی تصریح کرد: چنانچه افراد بدون هماهنگی و کسب موافقت از این 
اداره اقدام به ساخت و ساز در حریم قانونی راه اقدام کنند، عوامل راهداری 

بر اساس قانون ایمنی راه ها و با هماهنگی مراجع قضایی و نیروی انتظامی 
نســبت به تخریب تأسیسات و ساختمان های احداث شده و رفع همه آثار 
تجاوز به حریم راه اقدام خواهند کرد .شــکری احترام به قانون ایمنی راه و 
حریم را به عنوان سرمایه ارزشمند ملی دانست و افزود: راهداران پرتالش 
بــرای حفاظت و صیانت از این مهم با همه توان تالش کرده و با متخلفان 

نیز بشدت برخورد می کنند.

2۵00 ســند مالکیت 
رقبه ها در آذربایجان غربی 

به ثبت رسید

معاون حقوقــی و ثبتی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه آذربایجان غربی گفت: امســال 
نزدیک به ۲۵۰۰ ســند مالکیــت رقبات در 

استان به ثبت رسید.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، رضا 
فروزش با اشاره به اینکه در ۹ ماهه امسال ۷۷ 
رای به نفع موقوفات اســتان اخذ شده است 
اظهــار کرد: در این رابطه تــا کنون ۱۷ رای 

اجرایی شده است.
وی با اشــاره به اینکه در این مدت دو هزار 
و ۴۹۷ رقبه سنددار شده اند تصریح کرد: تقریبا 
برای بیشــتر رقبات استان اخذ سند مالکیت 
شده و آذربایجان غربی جزو استان های برتر 
کشــور در اخذ ســند مالکیت است. معاون 
حقوقــی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
آذربایجان غربی با بیان اینکه اگر بودجه مورد 
نیاز برای اخذ ســند موقوفاتی که بدون سند 
مالکیت هســتند اختصاص یابد تمامی آنها 
ســنددار می شــوند، بیان کرد: این مهم نیز 
نیازمنــد حمایت های دولتی اســت و در این 
راســتا شهرستان های خوی، ارومیه و تکاب 
دارای بیشترین موقوفات بدون سند مالکیت 
هســتند، چون آمار موقوفات در این شهرها 
نسبت به ســایر شهرستان ها زیاد است. وی 
با ابراز خرســندی از اینکــه زمین خواری در 
زمین های موقوفی اســتان به حداقل رسیده 
اســت اظهار کرد: خوشــبختانه با توجه به 
پیگیری های حقوقی و تثبیت موقوفات فاقد 
ســند، تعداد زمین خواری به حداقل رسیده 

است.

استاندار زنجان:

اصناف در آرامش و کنترل بازار و جامعه سهم دارند

معاون استاندار زنجان:

پیشگیری از مصرف موادمخدر نیاز به آگاهی بخشی های عالمانه دارد

استاندار زنجان با قدردانی از همکاری اصناف در 
آرامش بازار گفت: تمام تالش مدیران حفظ آرامش 
در جامعه اســت و واحدهای صنفی در این راه کمک 

حال دولت هستند.
بــه گزارش جام جم زنجان فتــح اهلل حقیقی در 
شــصتمین کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
که با حضور نمایندگان برگزار شد، از مدیران خواست 
برای پیگیری مشکالت واحدهای تولیدی و صنفی 
مصمم باشــند و گفت: حل این مشــکالت موجب 
رونق اشــتغال های خرد و کوچک می شــود. وی با 
بیان اینکه در جلســات گذشته به صورت تخصصی 
به مســائل صنایع دستی و معادن و امور گردشگری 
پرداخته شــد، افزود: امروز در این جلســه مسائل و 

مشکالت اصناف را بررســی می کنیم و از مدیران 
مــی خواهم تا راهکار و برنامــه عملیاتی برای حل 

مشکالت واحدهای صنفی ارائه کنند. 
در این جلســه مشــکالتی همچون بهداشــت 
واحدهــای تولید لبنیــات و صنف آرایشــگران و 
همچنین پرداخت تســهیالت برای چاپخانه داران 
مطرح شــد که اســتاندار زنجان از مدیران مربوطه 
خواســت ضمن بررسی شــرایط تا حد امکان برای 
حل این مشــکالت اقدام الزم را انجام داده و به وی 

گزارش دهند.

معاون سیاســی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار 
زنجان گفت: پیشــگیری از مصــرف موادمخدر به 
آگاهی بخشــی های عالمانه و مداخله های درست 

نیاز دارد.
خبرنگار جام جم زنجان: خدابخش مرادی 
نافچی در جلســه ســتاد مبارزه با موادمخدر استان 
افــزود: امروز همه ما اعم از شــهروندان و مدیران 
حــوزه های فرهنگــی و اجتماعی مکلف هســتیم 
در زمینه ســالم سازی و پیشــگیری از آسیب های 
اجتماعی از تمامی فرصت های در اختیار، اســتفاده 

کنیم. 
وی با بیان اینکه تبیین عالمانه پیرامون آســیب 
های مواد مخدر از طریــق مجاری اثرگذار از جمله 
اقدامات عمده در حوزه پیشــگیری باید باشد، گفت: 

اگر در حوزه پیشــگیری خوب عمــل کنیم، نیاز به 
اقدامات مقابله ای نخواهیم داشت.

مرادی نافچی با بیــان اینکه بیان غیرتخصصی 
مطالــب در حوزه پیشــگیری از مواد مخدر، اثرگذار 
نخواهــد بود، تصریح کرد: بر اســاس یک پژوهش 
انجام شــده در ســتاد هماهنگی مبارزه با مواد مخد 
اســتان، بیش از ۶۳ درصد از شــهروندان تمایل به 
مشــارکت فعال در حــوزه اقدامات پیشــگیری از 
مصــرف مواد مخدر دارند و ما باید برای بهره گیری 

از چنین ظرفیتی برنامه داشته باشیم. 
وی به لــزوم بهره گیری از نتایج مطالعات انجام 
شــده پیرامون آســیب های اجتماعی تاکید کرد و 
اظهار داشــت: اگــر مطالعه ای انجام شــود و مهر 
محرمانــه ای روی آن بخــورد و در گنجینه ادارات 

بایگانی شــود، ارزشی نخواهد داشــت مگر اینکه 
مکانیزمی طراحی شــود تا بر اساس مطالعات انجام 
شــده، اقدامات الزم برای مهار و کنترل آســیب ها 
انجام پذیــرد. معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار زنجان از برگزاری همایش بزرگ یاریگران 
زندگی در این اســتان خبر داد و گفت: این همایش با 
حضور مقامات ملی، ۳۰ دی جاری برگزار می شود.

نوبت دوم


