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یجان
آذربا

معاون وزیر بهداشت در سفر به مهاباد:
مجوز جذب ۷۰۰۰ پرستار صادر شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان:
بیشتر بخوانید

غ گرم؛  قیمت مصوب مر
20500 تومان

مروری بر پدافند غیرعامل

تخفیف 100درصدی برای 
یک سوم مشترکان برق 

زنجانی

آزادی22 نفر از زندانیان 
جرائم غیر عمد اردبیل

رئیس سازمان صمت زنجان 
خبر داد؛

رئیس گروه تهدیــدات تخصصی 
اداره کل پدافند غیر عامل اردبیل:

رئیس کل داد گستری استان:

احداث   بانوان  پارک  دومین 
می شود

سه روایت تکان  دهنده از 
زندگی بیماران دیالیزی

حل  با  تا  می کنیم  تالش  گفت:  اردبیل  شهردار 
مشکل تملک زمین، دومین پارک بانوان را در اردبیل 

اجرایی و عملیاتی کنیم.
شورای  رسمی  جلسه  در  لطف اللهیان  حمید  جام جم  گزارش  به 
ماه های  در  کرد:  خاطرنشان  بانوان  پارک  مورد  در  اردبیل  شهر 
دلیل  به  که  بود  شده  انجام  پروژه  این  مکان یابی  گذشته 
و  مسکن  همکاری  با  ما  و  نشد  انجام  نهایی  توافق  وارث  وجود 
شهرسازی زمین جدیدی را تملک کردیم که قطعا تا پایان امسال 

احداث دومین پارک بانوان در اردبیل قطعی خواهد شد.

بیماران نیازمند پیوند کلیه را افراد 
بی بضاعت تشکیل می دهند؛

شهردار اردبیل:

3

3

4

2
ویژه ها

3

ز  
یو

ن ن
گو

پر
ت 

سای
ع: 

نب
 م

  

بی ونا در 6 شــهر آذربایجان غر بحران جدی کر
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وشــی و کم آب بر بودن ؛ به علت پر فر

بی ن غر یجا با ر ذ آ ن  ا ز ر و کشــا ل  ســتقبا ا
کنجد شــت  کا ز   ا
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روابط عمومی استان آذربایجان غربی



رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان:
بحران جدی کرونا در 6 شهر آذربایجان غربی

بهداشتی   خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
درمانی مرکز استان آذربایجان  غربی گفت: ۶ شهرستان 
در  هم اینک  استان،  مرکز  و  جنوب  شمال،  مناطق  در 

وضعیت قرمز بیماری کرونا قرار دارند. 

جواد آقازاده در گفت وگو با خبرنگار جام جم در ارومیه 
ارومیه، خوی،  این شهرستان ها شامل  اظهار داشت: 
که  هستند  سلماس  و  سردشت  مهاباد،  میاندوآب، 

بیشترین میزان درگیری با بیماری کرونا را دارند.

گفت:  غربی  آذربایجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
شرایط  خاطر  به  سردشت  شهرستان ها،  این  بین  در 
با  درصد   ۵۰ باالی  شیمیایی  جانباز   ۴۰۰ وجود  و  ویژه 
و  است  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  ریوی،  آسیب 

تمهیدات ویژه ای برای آن اتخاذ شده است.
اعالم  کرونا،  به  آمار مبتالیان جدید  به  اشاره  با   آقازاده 
ساعت   ۲۴ طی  کرونا  به  نفر   ۲۸۴ شدن  بستری  با  کرد: 

کل بستری ها به یک هزار و ۴۹۴ نفر رسید.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان

اجتماعی
اقتصادی

خبر

معاون وزیر بهداشت در سفر به مهاباد:
مجوز جذب 7000 پرستار صادر شد

 معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: مجوز جذب هفت هزار پرستار از طرف 
معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت اخذ 

شده است.
از  بازدید  مریم حضرتی در جریان سفر به مهاباد و 
 ۶۵۰ و  هزار   ۷ افزود:  شهرستان  این  درمانی  مراکز 
نیروی جدید پرستاری از ابتدای سال ۹۸ تاکنون به 
صورت پیمانی و قراردادی برای بهبود خدمات رسانی 

به بیماران، جذب مراکز درمانی کشور شده اند.
ادامه داد: مجوز جذب ۷ هزار نیروی دیگر نیز  وی 
وزارت  مدیریت  و  منابع  توسعه  معاون  طرف  از 
بهداشت اخذ شده که تالش می کنیم حداقل ۵۰ 
درصد آن ها را تا پایان سال جاری به سیستم کادر 
درمانی کشور با توجه به شرایط موجود اضافه کنیم.

پرستاران  تعداد  میانگین  این که  بیان  با  حضرتی 
نیست،  آن  کشوری  نرم  از  کمتر  آذربایجان غربی 
در  پرستاران  مدیریت  و  ساماندهی  داد:  ادامه 
استان نیاز به بازنگری دارد، چون بعضی از شهرها 
هستند. روبه رو  پرستاری  نیروی  شدید  کمبود  با 

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
حفظ  جهت  در  بهداشت  وزارت  افزود:  پزشکی 
از  جلوگیری  همچنین  و  پرستاران  حرمت  و  ارزش 
کار فرسایشی آنان در تالش است با اجرای طرح های 
داده  افزایش  را  پرسنل  انگیزه  و  روحیه  مختلف، 
آنان را نسبت به خدمات ارائه شده ارتقا  و مزایای 
پرستاران  درصد   ۷۵ این که  بیان  با  دهد.حضرتی 
کرد:  اضافه  می دهند،  تشکیل  بانوان  را  کشور 
فشارهای  وجود  با  بانوان  بویژه  پرستاری  جامعه 
بسیار   ۱۹- کووید  بحران  در  نیرو،  کمبود  از  ناشی 
و  مسئولیت پذیری  دیگر  بار  و  درخشید  خوش 
ایثارگری خود را در شرایط سخت نشان داد که زبان 
از این تالش ها قاصر است.مریم  ما برای قدردانی 
از بیمارستان  حضرتی در سفری یکروزه به مهاباد 
امام خمینی )ره( مهاباد و مرکز ۱۶ ساعته غربالگری 
بیماری های واگیر این شهرستان بازدید و از نزدیک 
مشکالت این مراکز درمانی بویژه در زمینه مدیریت 

بیماری کرونا را بررسی کرد.

کاشت کنجد به علت پرفروشی و کم آب بر بودن مورد استقبال کشاورزان استان قرار 
گرفته و آنان خواستار حمایت مسئوالن از کشاورزان هستند. 

از  و  است  جهان  روغنی  زراعی  گیاهان  قدیمی ترین  از  یکی  کنجد  جام جم  گزارش  به 
شمار  به  کشور  مهم  صادرات  از  زمانی  و  است  شده  کشت  ایران  در  قدیم  زمان های 

می رفت.
دلیل  به  هم  غربی  آذربایجان   در  و  است  متداول  گرمسیری  مناطق  در  کنجد  کشت 
تنوع کشت، کنجد به صورت زراعت اصلی در بهار یا به صورت کشت مخلوط همراه با 
پنبه در بهار و همچنین به عنوان کشت دوم پس از برداشت غالت مورد توجه بسیار 
کشاورزان منطقه بوده و از سوی دیگر کاربرد روزافزون روغن استحصالی از این گیاه در 

صنعت موجب افزایش تقاضا جهت افزایش سطح زیرکشت آن است.
در شهرهای آذربایجان  غربی بخصوص پلدشت قیمت خرید خوب این محصول باعث 

شده است تا به صورت میانگین سه هکتار کنجد در این شهرستان کشت شود.
* پرفروشی و کم آب بر بودن کنجد 

مرادعلی بخشی یکی از کنجدکاران در پلدشت گفت: این محصول به علت پرفروشی و 
کم آب بر بودن مورد استقبال کشاورزان پلدشتی قرار گرفته است.

این  کاشت  برای  را  کشاورزان  رغبت  که  علت هایی  دیگر  از  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
محصول باال برده، پایین بودن دوره کشت است که محصول در بازه زمانی سه ماهه 

کاشت، داشت و برداشت می شود.
باشند  داشته  کشاورزان  از  را  الزم  حمایت های  مسئوالن  اگر  کرد:  بیان  مرادعلی 

سال های آینده کاشت و برداشت این محصول چندین برابر می شود.
* کاشت کنجد نسبت به دیگر محصوالت مانند گندم به صرفه تر است

کاظمی عبداللهی یکی دیگر از کشاورزان پلدشتی در این زمینه گفت: کاشت محصول 
برداشت  از  حاصل  درآمد  و  بوده  صرفه تر  به  گندم  مانند  محصوالت  دیگر  به  نسبت 

کنجد بیشتر از محصوالت دیگر است.
بسیاری  کاربرد  پزی  شیرینی  و  نانوایی ها  کشی،  روغن  در  کنجد  دانه  کرد:  تصریح  وی 

برای  کشاورزان  رغبت  می تواند  مسئوالن  سوی  از  آن  تضمینی  قیمت  بنابراین  دارد 
کاشت این محصول را زیاد کنند.

* 650 هکتار از اراضی پلدشت زیر کشت کنجد رفته است
 450 گذشته  سال  این که  به  اشاره  با  آذربایجان غربی  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
دلیل  به  امسال  داشت:  اظهار  بود،  رفته  کنجد  کشت  زیر  پلدشت  اراضی  از  هکتار 
استقبال زیاد کشاورزان از این محصول، 650 هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت 

کنجد رفته است که پیش بینی می شود 750 هزار تن کنجد برداشت شود.
این  تضمینی  خرید  عدم  و  مکانیزه  دستگاه های  نبود  این که  بیان  با  جلیلی  رسول 
محصول از مهم ترین دغدغه های کنجدکاران است، بیان کرد: همچنین عدم حمایت 

مسئوالن از این کشاورزان از دیگر مشکالت کنجدکاران است.
از  آن می توان بیش  از هر تن  که  از جمله دانه های روغنی است  کرد: کنجد  وی عنوان 
500 کیلوگرم روغن استحصال کرد و به طور متوسط درصد استحصال روغن به ازای هر 

کیلو کنجد 400 گرم است.
باکیفیت ترین  و  بیشترین  کرد:  عنوان  آذربایجان غربی  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
آذربایجان  غربی به پلدشت اختصاص دارد که محصول  کشت این محصول در سطح 

و عملکرد درخور توجهی را هم تولید می کند.

به علت پرفروشی و کم آب بر بودن؛

استقبال کشاورزان آذربایجان غربی از کاشت کنجد

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
خوراک  گفت:  غربی  آذربایجان   دستی  صنایع 
»اطلس  در  آذربایجان  غربی  محلی  و  سنتی 
میراث  و  آیین  ها  احیای  برای  ایرانی«  خوراک 

می شود.  معرفی  گذشتگان 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  جباری  جلیل 
فرهنگ  جلوه  غذا  داشت:  اظهار  جام جم 
سفره  سر  بر  آنچه  و  است  سرزمین  یک 
برای  چه  و  مهمان  اکرام  برای  چه  می بینیم 
شعور  فرهنگ،  از  نمودی  خانواده،  اطعام 
به  سرزمین  آن  مردمان  هنر  و  جهان بینی  و 

خوشبختانه  کرد:  تصریح  می رود.وی  شمار 
فرهنگ  بر  تکیه  با  غربی  آذربایجان   استان 
و  هنرمند  زنان  و  مهمان نواز  مردمان  غنی، 
رنگینی  سفره های  همیشه  خود  کدبانوی 
برای  بسیاری  حرف  نگاه  این  از  و  داشته 
سرسبز  طبیعت   ، دیگر سوی  از  و  دارد  گفتن 
دلیل  خطه  این  مفید  و  خاص  گیاهان  و 
گذشته  از  سفره ها  شدن  بار  پر  بر  دیگری 

است. تاکنون 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
غذاهای  وجود  گفت:  آذربایجان  غربی  دستی 

غذا  طبع  گرفتن  نظر  در  با  خوشمزه  و  مقوی 
و  بی بدیل  دمنوش های  تندرستی،  نگاه  و 
متفاوت  شیره های  دسرها،  و  ترشی ها  مفید، 
در این استان هر گردشگری را مجذوب خود 
فرهنگ های  وجود  کرد:  بیان  می کند.وی 
شهری، روستایی و عشایری و از طرفی وجود 
حوزه  تنوع  استان،  این  در  کرد  و  ترک  اقوام 
تصدیق  را  استان  این  در  خوراک  گردشگری 

می کنند.
جباری گفت: بنابراین وزارت میراث فرهنگی، 
کتاب  دارد  نظر  در  صنایع دستی  و  گردشگری 

و  تهیه  را  ایرانی«  خوراک  »اطلس  زبانه  چند 
مهارت های  ایرانی،  خوراک  مختلف  گونه های 
ایرانی،  غذاهای  سالمت  و  ماهیت  غذا،  طبخ 
مردمان  مهمان نوازی  و  پذیرایی  آیین 
نگارش  رشته  به  را  ایران  سرزمین  محلی 
غذا،  این  بنابر  داشت:  اظهار  درآورد.وی 
استان  محلی  و  سنتی  دسرهای  و  دمنوش 
زبانه  چند  کتاب  این  در  غربی  آذربایجان  
استان  معرفی  در  سهمی  تا  می شود  نگاشته 
میراث  و  آیین  ها  احیای  و  غربی  آذربایجان 

باشیم. داشته  گذشتگانمان 

معرفی غذاهای سنتی و محلی آذربایجان  غربی در »اطلس خوراک ایرانی« 

خانواده محترم محمدپور
خبر درگذشــت جناب آقای دکتر محمد محمدپور، مدیرکل ساعی و 
پرتالش فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی و جانباز سرافراز 

هشت سال دفاع مقدس، موجب تأثر و تألم فراوان شد.
مرحوم دکتر محمدپور از مدیران ســخت کوش اســتان بود که با 
روحیه جهادی در ســنگر حساس فرهنگ و هنر، منشأ خدمات بسیار 
برجســته ای شد اینجانب درگذشت این مدیر پرتالش را به خانواده 
محترم ایشان، جامعه بزرگ فرهنگ، ادب و هنر آذربایجان تسلیت 
عرض می کنم و بــرای آن مرحوم از درگاه ایزد منان، علو درجات و 

برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

عادل غالمی 
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی

ِحیم ْحمِن الَرّ بِْسِم اهلِل الَرّ

َّا ِإلَْیِه َراِجُعوَن  ِ َوِإن َّا هلِلَّ ابِِریَن  الَِّذیَن ِإَذا أََصابَْتُهْم ُمِصیَبٌة َقالُوا ِإن ِر الصَّ  َوبَشِّ
، جامعه فرهنگ، هنر و رســانه اســتان را در  دیگر بار عزیزی  ارزشــمند با عروج  و گشــودن آغوش به روی زندگی دیگر
ماتــم فقــدان خود اندوهگین ســاخت. دکتر محمد محمدپور از جانبازان ســرافراز جنگ تحمیلــی و از چهره های 
فرهیخته و با اخالق عرصه فرهنگ و هنر بود و لبیک او به دنیای باقی برای اهالی این حوزه بسیار حزن انگیز است.    
، متانت، تعهد و تجربه، آن مرحوم را به  مدیری توانمند  در عرصه فرهنگ و هنر تبدیل کرده بود که همواره در  صبر
جلسات شورای فرهنگ عمومی استان  از این ظرفیت ها  بهره مند بودیم.  اینجانب  به نمایندگی از صدا و سیمای 
مرکــز آذربایجــان شــرقی ضمــن عرض تســلیت بــه خانــواده گرامی آن فقیــد عزیز و جامعــه فرهنگ  و هنر اســتان از 
خداوند متعال رحمت واسعه و آرامش ابدی برای آن مرحوم و صبر و بردباری بازماندگان معزز را مسئلت می کنم.

با احترام
 مرتضی صفری

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی



رئیس سازمان صمت زنجان خبر داد؛
غ گرم؛ 20500 تومان قیمت مصوب مر

گفت:  زنجان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
غ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. طبق مصوبه قیمت مر

تولید  میانگین  کرد:  اظهار  فغفوری  ناصر  جام جم،  گزارش  به 
غ در استان حدود ۳ برابر نیاز است، به طوری که میزان  روزانه مر
غ در زنجان ۱۲۰ تن است که از این میزان فقط ۴۰ تن در  تولید مر

زنجان مصرف و بقیه به سایر استان ها صادر می شود.
۵۰۰ تومان  ۲۰ هزار و  غ  این که طبق مصوبه قیمت مر بیان  با  وی 
اجرایی  مصوبه  این  نیز  زنجان  در  گفت:  است،  شده  تعیین 

می شود، قیمتی که از همه استان ها پایین تر است.
سایر  با  شده  انجام  هماهنگی  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 

استان  قیمت  به  غ  مر قیمت  کردن  نزدیک  زمینه  در  استان ها 
با  و  شده  حل  مشکل  جوجه ریزی  زمینه  در  داد:  ادامه  زنجان 

شروع جوجه ریزی دغدغه مردم در این باره حل خواهد شد.
تصریح  زنجان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
غ مورد  کرد: هماهنگی الزم انجام شده است که پس از تامین مر

اقدام  استان ها  سایر  به  کاال  این  ارسال  به  نسبت  استان،  نیاز 
شود.

فغفوری از تشدید نظارت بر بازار به منظور تعدیل آن نیز خبر داد 
غ در همه نقاط شهر برای همشهریان  و خاطرنشان کرد: امروز مر

قابل دسترس است.
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اجتماعی
فرهنگی

شهردار سرعین:
قرار  توسعه  مسیر  در  سرعین 

گرفت

فعالیت های  و  گرفته  صورت  اقدامات  مجموعه 
مسیر  در  را  سرعین  شهرداری،  اجرای  دست  در 

توسعه قرار داده است.
این  بیان  با  سرعین  شهردار  جام جم  گزارش  به 
تدوین  با  سالجاری  ابتدای  از  افزود:  مطلب 
و  مدت  میان  مدت،  بلند  مختلف  برنامه های 
کوتاه مدت و اجرای آنها در زیبا سازی سطح شهر 
خصوصا خیابان ها و مسیرها و پیاده روها و اجرا 
جذاب  سرعین  نورپردازی  المان های  نصب  و 
گفت:  هدایت  اله  است.روح  شده  گذشته  از  تر 
بزرگ  پروژه های  اجرای  برنامه ها  این  با  همزمان 
شهری خصوصا کمربندی شهر و تقاطع همسطح 
و غیر همسطح و پل بزرگ شهر در دست اقدام 
است که طی روزهای آینده با اتمام طراحی این پل 
عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. وی همکاری 
شهرداری  با  را  سرعین  شهر  مردم  مشارکت  و 
مناسب و ستودنی اعالم کرد و اظهار نمود: در باور 
مردم شهر توریستی و مهمان پذیر سرعین، این 
شهر قابلیت و ظرفیت بسیار باالیی در برخورداری 
با  شهرداری  و  دارد  شهری  امکانات  و  توسعه  از 
در  سعی  مختلف  دستگاه های  سایر  همکاری 
جامعه عمل به این قابلیت هاست.وی با تقدیر 
از مسئوالن مختلف استان و شهرستان سرعین 
خصوصا شهرداران گذشته که زحمات زیادی برای 
توسعه سرعین کشیده اند، تصریح کرد: باید زمینه 
مشارکت عمومی و خصوصی  بیش از پیش  در 
شهر سرعین فراهم شود و شهرداری برنامه ویژه 
ای برای جلب و جذب بخش خصوصی در توسعه 

شهر دارد.

خبر

موضوع پدافند غیرعامل قدمتی به 
اندازه سن انسان دارد. انسان های 
اولیه برای محافظت از خود در غارها، 
پناهگاه های  و دیگر  باالی درختان 
طبیعی پناه می گرفته اند اما موضوع 
پدافند غیرعامل نیز بتدریج تغییر 
با  دوم  جهانی  جنگ  طول  در  کرد. 
استفاده از هواپیما، بمباران شهرها، 
مراکز صنعتی و پس از آن استفاده 
از موشک توسط آلمانی ها آغاز شد. 
خسارات وارده در اثر این حمالت به مکان های انسانی و غیرنظامی در 
مقایسه با جنگ جهانی اول بسیار فراتر بوده و همین امر باعث ایجاد 
نگرانی های بیشتر و روی آوری به پدافند غیرعامل توسط کشورهای 

مختلف شده است.
خود،  ژئوپلیتیکی  موقعیت های  جمله  از  مختلفی  دالیل  به  ایران 
از منابع نفتی و معدنی، تراکم باالی جمعیت و  داشتن منابع غنی 
تاریخ غنی مورد تهدید قرار گرفته است. به دلیل فناوری پیشرفته 
دشمنان، داشتن یک استراتژی، دکترین و برنامه های اجرایی جامع، 
هماهنگ و علمی برای پاسخگویی به نیازها ضروری است به دلیل 
اهمیت سیاسی و استراتژیک و تنش های نظامی منطقه، پدافند غیر 

عامل از سال 1382 به بعد مورد توجه ویژه ای قرار گرفت.
اقدامات پدافند غیرعامل، در جنگ نامتقارن مدرن در برابر حمالت 
خصمانه و کاهش خسارات ناشی از حمالت هوایی، زمینی و دریایی 
کشور مهاجم از موضوعات اساسی است که دامنه آن شامل تمام 
زیرساخت ها، مسائل غیرنظامی و سیاسی، ارتباطات، حمل و نقل، 

بنادر، فرودگاه ها و پل ها، جمعیت و امالک و دارایی های مردم است. 
* پدافند غیرعامل

به  نیازی  که  می شود  گفته  اقداماتی  مجموعه  به  غیرعامل  پدافند 
استفاده از تجهیزات جنگی ندارد و با استفاده از آن می توانیم از آسیب 
به تأسیسات حیاتی، مراکز حساس نظامی و غیرنظامی و از دست دادن 
نیروی انسانی جلوگیری کرده و میزان آسیب را کاهش داده یا به حداقل 
برسانیم. پدافند غیرعامل شامل ترفندها، پوشش، فریب، استتار، 

پراکندگی، سازه های  ایمن و اعالم خبر است.
* اصول پدافند غیرعامل

است  زیربنایی  و  اساسی  اقدامات  شامل  غیرعامل  پدافند  اصول 
که می تواند برای کاهش تلفات و خسارات مورد استفاده قرار گرفته 
پدافند  اصول  می کند.  تحمیل  دشمن  به  را  بیشتری  هزینه های  و 

غیرعامل شامل موارد زیر است:
کنید. تعیین مقیاس  انتخاب  را  کشور  مناطق امن جغرافیایی یک 
بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا. پراکندگی در توزیع عملکردها 
متناسب با تهدیدها و جغرافیا. انتخاب مقیاس مطلوب از پراکندگی و 
توجیه اقتصادی پروژه. کوچک و ارزان سازی و ابتکار در دفاع غیر عامل. 
موازی سازی سیستم های پشتیبانی وابسته. مقاوم سازی سازه ها، 
سیستم های دفاعی و ایمن سازی مراکز حیاتی. مکان یابی استقرار 
عملکردها. مدیریت دفاعی بحران در صحنه ها. استتار و نامرئی سازی. 
کور کردن سیستم اطالعاتی دشمن. پوشش با استفاده از عوارض 
طبیعی زمین. پوشش در همه زمینه ها. فریب، ابتکار و تنوع در همه 
سازه های  تولید  حیاتی.  اطالعاتی  سیستمهای  از  حفاظت  اقدامات. 
دو منظوره. اهداف پدافند غیرعامل. افزایش ظرفیت و توانایی مهار. 
شروع حمله و گسترش حمالت را کاهش می دهد. حفاظت از پرسنل، 

امکانات و سرمایه گذاری های ملی در هنگام تهاجمات. طبقه بندی 
بالیای  اثرات  کاهش  و  پیشگیری  تفاوت  غیرعامل.  پدافند  شمول 
کاهش  و  پیشگیری  روش های  از  نمونه هایی  تهاجمات.  و  طبیعی 
بالیای طبیعی شامل مقاوم سازی ساختمان ها در برابر گسل های زلزله 
، جلوگیری از ایجاد ساختمان ها و تأسیسات در محل های سیل گیر ، 
حفاظت از پوشش گیاهی برای کاهش خطر سیل و دستورالعمل های 
ساخت ساختمان های جدید و مقاوم است. اقداماتی که می توانند 
در کاهش حمالت توانایی دشمن موثر باشند شامل استتار، مخفی 
کاری، فریب، پراکندگی، استفاده از جغرافیای طبیعی و ایمن ، استفاده از 
امکانات و ساختمانهای مقاوم، استفاده از ارتفاعات، پناهگاه ها و اصول 
و معیارهای پدافند غیرعامل در برنامه های توسعه است. شباهت های 
بین بحران های ناشی از بالیای طبیعی و حمله ها. نیاز به بسیج منابع 
و ظرفیت برای مدیریت و غلبه بر شرایط بحرانی )سازماندهی شرایط 
اضطراری(. احداث اردوگاهها. کمک رسانی به قربانیان.خسارت ناشی 
از فشارهای روانی افراد کشته شده و زخمی. نیاز به برقراری صلح و 
نا  احساس  از  جلوگیری  برای  ویژه  اقدامات  به  نیاز  عمومی.  امنیت 
امیدی و شکست. تعیین میزان آسیب پذیری شهر بر اساس شاخص 
ساختار بدنه شهر. تأثیر تهاجمات بر زیرساخت ها. حمله دشمنان 
 ، محاصره  جمله  از  مختلفی  روش های  به  می تواند  زیرساخت ها  به 
اشغال یا حمله هوایی به زیرساخت ها باشد. تأثیرات عمومی و خاص 

تهاجمات به زیرساخت های کشور را می توان به انواع زیر تقسیم کرد: 
قطعی برق در تاسیسات و شهرها. قطعی آب. قطعی سوخت )گاز ، 
روغن ، بنزین و گازوئیل(. بی نظمی در مراکز تصمیم گیری نظامی و 
سیاسی. قطع ارتباطات از راه دور. قطع ارتباط اطالع رسانی به مردم و 
افزایش شایعات. از بین رفتن رادار و حمله راحت تر دشمن به مناطق 

مختلف کشور. فعالیت اقتصادی در بانکها 
و بازارهای سرمایه کاهش می یابد. ضعف در 
فرودگاه و سایر سیستم های حمل و نقل 
درون شهری و بین المللی مانند فرودگاه ها 

، راه آهن ، مترو و حمل و نقل. کاهش خدمات مراکز بهداشتی مانند 
بیمارستان ها ، اورژانس ها و سازمان انتقال خون. کمبود شدید دارو 
و تجهیزات پزشکی. شیوع بیماری های واگیر و عملکرد ضعیف مراکز 
دارویی بهداشتی و دولتی و خصوصی در کنترل بیماری های غیرواگیر. 

کمبود غذا.
* جمع بندی و نتیجه گیری

همانطور که در باال ذکر شد ، پدافند غیرعامل یکی از موثرترین راه های 
دفاع در برابر تهدیدات است و برای اکثر کشورها بسیار مهم است. 
نظامی  قدرت  با  شوروی  و  متحده  ایاالت  مانند  کشورهایی  در  حتی 
باال و عالی توجه ویژه ای به این موضوع شده است. در کشور ما ، به 
دلیل اهمیت خاص ژئوپلیتیکی آن ، ثروت گسترده نفت و گاز ، ورود 
به حوزه جدیدی از فناوری ها ، اهمیت پدافند غیرعامل آشکار خواهد 
شد. جنگ یکی از عناصر ماندگار تاریخ بشر است. بنابراین ، جامعه 
شناسان آن را واقعیت و پدیده اجتماعی معرفی کرده اند. در طول تاریخ 
تمدن بشری بر روی زمین ، شاهد حمالت بی شماری بوده است که در 
نتیجه بسیاری از مردم کشته شده اند. امروزه کشورهایی که با خسارات 
ناشی از جنگ روبه رو شده اند ، به منظور حفظ منابع ملی و حیاتی ، به 
پدافند غیرعامل توجه ویژه ای داشته اند. پدافند غیرعامل به دلیل 
تقویت نقش بازدارندگی می تواند نقش زیادی در کاهش خطر درگیری 
نظامی و شروع یک حمله مخرب داشته باشد و در صورت اجرای صحیح 

می تواند خسارات پیش رو را کاهش دهد.

بر پدافند غیرعامل مروری 
یادداشت

زمین،  تملک  مشکل  حل  با  تا  می کنیم  تالش  گفت:  اردبیل  شهردار 
دومین پارک بانوان را در اردبیل اجرایی و عملیاتی کنیم.

شهر  شورای  رسمی  جلسه  در  لطف اللهیان  حمید  جام جم  گزارش  به 
گذشته  ماه های  در  کرد:  خاطرنشان  بانوان  پارک  مورد  در  اردبیل 
توافق  وارث  وجود  دلیل  به  که  بود  شده  انجام  پروژه  این  مکان یابی 
نهایی انجام نشد و ما با همکاری مسکن و شهرسازی زمین جدیدی 
را تملک کردیم که قطعا تا پایان امسال احداث دومین پارک بانوان در 

در  شهر  شورای  اعضای  از  قدردانی  با  شد.وی  خواهد  قطعی  اردبیل 
پروژه  این  به  یافته  اختصاص  اعتبار  و  قدس  پل  اجرای  دقیق  بررسی 
از استاندار اردبیل، نمایندگان و رئیس سازمان مدیریت و  اظهار کرد: 
برنامه ریزی استان اردبیل در تخصیص اعتبار مورد نیاز برای این پروژه 
پروژه های  اعتبارات  جابه جایی  به  اردبیل  شهردار  می کنیم.  قدردانی 
عمران شهری در چهار ماه باقی مانده از سال اشاره کرد و افزود: البته 
ما ردیف اعتباری را حذف نمی کنیم بلکه در موارد مورد نیاز به جابه جایی 

اعتبارات داریم تا پروژه هایی که توان تکمیل و راه اندازی آن در سال جاری 
را دارند، از کمبود اعتبارات رنج نبرند.

دل  در  شورابیل  استادیوم  نظیر  پروژه هایی  کرد:  تصریح  لطف اللهیان 
سایر پروژه های شورابیل قرار گرفته و نگرانی از بابت حذف ردیف این 
ندارد. وجود  آینده  سال های  برای  پروژه ها  سایر  در  آن  ادغام  و  اعتبار 
اختصاص  کرد:  اظهار  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  لطف اللهیان 
۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای یک پروژه عمران شهری آن هم در حد و 
اندازه پل قدس یک حرکت بی نظیر با حمایت مسئوالن استانی بوده و 
قطعا سعی و تالشمان بر این خواهد بود تا فاز دوم پل قدس را تا پایان 

امسال آماده بهره برداری کنیم. 

شهردار اردبیل:
دومین پارک بانوان احداث  می شود

جناب آقای دکتر غالمرضا احمدی هادی
با سالم و دعای خیر

حمد و سپاس خدای متعال را که همه هستی به معرفت او عارف و به عنایت بی علت 
او واقف است، خرسندیم که در طول زندگی خود با انسان سختکوش و بزرگواری چون 
شما دیدار کردیم، از این که با صبر و انسان دوستی در شرایط بسیار سخت جامعه 
کرونایی استان، در امر مراقبت و مواظبت از بیماران کرونایی از تمام توان خود صادقانه و 
خالصانه مایه گذاشتید قدردانی نموده و از خداوند متعال می خواهیم در برابر این همه 
لطف و بزرگواری به شما پزشك فرهیخته و خانواده بزرگوارتان عمر طوالنی و با عزت و 
زندگی پربار و مملو از موفقیت ارزانی دارد. همچنین به مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
استان علی الخصوص جناب آقای دکتر حبیب زاده به دلیل داشتن چنین نیروی ارزشی 

و فداکاری تبریك عرض می کنیم.
اصحاب رسانه استان و واحد مطبوعات 

و کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل
از طرف خانواده های عطایی شیخ و میرزا معصوم زاده 

برادر بزرگوار، جناب آقای عبداله بحرالعلومی
مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل

با نهایت تالم و تاثر فقدان غم انگیز والدین گرامیتان را 
خدمت شما و خانواده محترمتان از صمیم قلب تسلیت 
و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن 
مرحومین علو درجات و رحمت بیکران الهی و برای 
حضرتعالی و سایر بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر 

جزیل خواهانیم.

»بازگشت همه به سوی اوست« اَس َجمِیًعا
َ

ْحَیا الّن
َ
َما أ

َ
ّن

َ
أ

َ
ک

َ
ْحَیاَها ف

َ
َو َمْن أ

و هرکس نفسی را زنده کند گویا همه مردم را زنده کرده است 
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اصلی  مایحتاج  تامین  برای  استان  انبارهای  ذخایر  گفت:  زنجان  استاندار 
مردم کمبودی ندارد و مردم هم به شایعات توجه نکنند.

گفت:  اداری استان  گزارش جام جم، فتح اهلل حقیقی در جلسه شورای  به 
حفظ سالمت مردم و توجه به امر پیشگیری، اولویت و اصل مهم استان 
که  نیست  پذیرفته  کسی  از  دیگر  امروز  و  است  ویروس  کرونا  بحث  در 
به  مبتال  یک  االن  که  چرا  باشد  اعتنا  بی  بهداشتی  نامه های  شیوه  به 
درون  شکل  به  نیز  ابتال  نوع  و  کند  می  مبتال  را  دیگر  نفر   21 ویروس  کرونا 

خانوادگی تغییر یافته است.
وی با اشاره به این که شهرستان خرمدره طی چند روز گذشته در وضعیت 
بسیار نگران کننده ای به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی قرار داشت 
دره  خرم  در  شرایط  مردم  همکاری  و  میدانی  نظارت های  افزایش  با  افزود: 
بسیار رضایت بخش است و امیدواریم این روند در دیگر شهرهای استان 

نیز رعایت شود.
استاندار زنجان از افزایش تعداد مراکز 16 ساعته در مناطق حاشیه نشین 

در  تا  کنیم  می  آغاز  را  آزمایشی  آینده  روز  چند  در  افزود:  و  داد  خبر  استان 
بتوانیم  تا  شود  اعالم  مشکوک  افراد  تست  نمونه  نتایج  زمان،  کمترین 

به موقع افراد مبتال به کووید19را شناسایی و درمان کنیم.
مقام عالی استان همچنین با بیان این که معاونان وی و رئیس دانشگاه 
شیوه  اجرای  نحوه  و  شهرستان ها  از  منظم  به طور  استان  پزشکی  علوم 
که  آخریست  استان   3 جزو  زنجان  گفت:  کنند  می  بازدید  بهداشتی  نامه 

مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس آن غالبا افراد مسن هستند.
زیر  که  جوانی  مدیران  احکام  که  مدیرانی  از  انتقاد  با  جلسه  ادامه  در  وی 
مناصب  برخی  شدن  دار  عهده  برای  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  نظر 
و  سرمایه ها  جوان  مدیران  گفت:  اند  نکرده  صادر  را  دیدند  آموزش  اداری 

آینده استان هستند که می توانند با نیروی جوانی اهداف را پیش ببرند.
حقیقی، صادق بودن با مردم را اصل مدیریت استان دانست و بر تقویت 
اطالع رسانی در حوزه تأمین اقالم اساسی مردم تأکید کرد و گفت: به لحاظ 
در  استان  یک سال  ذخیره  و  نداریم  کمبودی  هیچ  روغن  و  گندم  ذخیره 
انبارها موجود است و مردم در هنگام خرید رعایت مصرف را داشته باشند 

و به شایعات توجه نکنند.
غ در استان کشتار می شود  استاندار زنجان با بیان این که روزانه 150 تن مر
و باید صاحبان کشتارگاهای طیور 40 تن را در اختیار نیاز استان قرار دهند، 
از  کمتر  تومان  4هزار  آن  غ  مر قیمت  که  است  استانی  زنجان  داد:  ادامه 

استان های همجوار بوده و اولویت تولید ابتدا رفع نیاز استان است.
طبق  مصرفی،  برق  خ  نر محاسبه  میزان  به  اشاره  با  ادامه  در  حقیقی 
رعایت  با  مصرف ها  خوش  کنیم  می  تالش  گفت:  دولت  هیأت  مصوبات 
تا زمینه  6 ماه وقت داریم  بپیوندند و  کم مصرف  الگوی منظمی به طبقه 

مصرف بهینه برق در استان را به حد مطلوب برسانیم.

استاندار زنجان:

انبارهای استان کمبودی ندارند
اخیرا افراد فرصت طلب و سودجو با استفاده از تماس تلفنی یا مراجعه حضوری 
تأمین  سازمان  پرسنل  عنوان  با  یا  و  ای  بیمه  شرکت های  نمایندگان  قالب  در 
قبال  در  وجه  تقاضای  آنها  تبعی  افراد  و  بازنشستگان  شدگان،  بیمه  از  اجتماعی 
، کارت  ، کارت تخفیف  ارائه کارت هوشمند درمانی، کارت طالیی  از قبیل  خدماتی 
سالمت ، بیمه تکمیلی و... می کنند اینگونه تقاضا ها به طور قطع در راستای انجام 

کالهبرداری صورت می گیرد .
تامین اجتماعی  امور فرهنگی  و  روابط عمومی  اداره  از   به نقل  گزارش جام جم  به 
استان اردبیل، سعید بشرخواه با بیان اینکه هیچگاه تماسی و یا مراجعه حضوری 
افراد  و  بازنشستگان  شدگان،  بیمه  با  اجتماعی  تامین  سازمان  پرسنل  جانب  از 
تبعی آنها صورت نگرفته است، اظهار کرد: افراد فرصت طلب و سودجو با استفاده از 
تماس تلفنی یا مراجعه حضوری در قالب نمایندگان شرکت های بیمه ای و یا با عنوان 
پرسنل سازمان تأمین اجتماعی پس از دسترسی به برخی اطالعات افراد از قبیل نام و 
نام خانوادگی، کد ملی، نشانی و شماره تلفن  و یا شعبه محل بیمه پردازی آنها، اقدام 
به تقاضای وجه در قبال خدماتی از قبیل ارائه کارت هوشمند درمان، کارت طالیی، 
کارت تخفیف، کارت سالمت ، بیمه تکمیلی و ... از بیمه شدگان، بازنشستگان و افراد 

تبعی آنها می کنند.
وی ادامه داد: کالهبرداران در صورت عدم رسیدن به نتیجه دلخواه خود موضوع را 
با تهدید به قطع بیمه و یا قطع مستمری آنها ادامه می دهند و از این طریق اخاذی 
می کنند. مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل تاکید کرد: اینگونه تقاضا ها به طور 
قطع در راستای انجام کالهبرداری صورت می گیرد و ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی 
ندارد. متاسفانه در برخی از موارد مشاهده می شود بازنشستگان و بیمه شدگان 

هشدار های این سازمان را نادیده می گیرند  و در دام کالهبرداران می افتند.
و  درمانی  دفترچه های  اعتبار  تمدید  به  نیاز  عدم  اینکه  بابیان  بشرخواه  سعید 
بیمه  از  وجه  دریافت  به  منجر  سازمان  این  کاغذی  دفترچه های  کامل  حذف  یا 
:از بیمه شدگان و  کارت نخواهد شد، گفت  ارائه   شدگان و بازنشستگان به منظور 
مستمری بگیران و افراد تحت پوشش آنها درخواست داریم فقط به خاطر مشاهده 
برخی اطالعات و یا ظواهر موجه  کالهبرداران، فریب  آنها را نخورند در صورت مشاهده 
موارد کالهبرداری یا هر نوع درخواست مشکوک، بالفاصله موضوع را به پلیس ، مراجع 

قضایی و یا به شعب سازمان تامین اجتماعی در سطح استان اردبیل اعالم نمایند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل:

بیمه شدگان تامین اجتماعی مراقب سودجویی با وعده 
کارت طالیی و هوشمند باشند

 ۲۲ گفت:  اردبیل  استان  دادگستری  کل  رئیس 
زندانی های محکوم مالی و جرائم غیر عمد  از  نفر 

استان آزاد شدند.
عمومی  راوابط  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
در  کرد:  اظهار  عتباتی  ناصر  استان  دادگستری 
مناسبت  به  زندانیان  آزادسازی  مرحله  سومین 
صلی اهلل  اکرم  رسول  حضرت  سعادت  با  والدت 
 22 السالم،  علیه  صادق  جعفر  امام  و  آله  و  علیه 
و  غیرعمد  محکومیت های  دارای  زندانیان  از  نفر 
مالی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی 

مبارزه با کرونا آزاد شدند.
وی افزود: در طی هفت ماهه نخست امسال به 
و جرائم غیر عمد 115  نفر محکوم مالی  از 22  غیر 
استان  خیرین  کمک  به  استان  دیه  ستاد  را  نفر 

آزاد کردند که در این مدت نزدیک به 60 نفر هم از 
طریق مراجعه مردم استان به زندان ها و واحد های 

نگهداری از محکومان واجد شرایط آزاد شده اند.
کرد:  بیان  اردبیل  استان  دادگستری  کل  رئیس 
و  اردبیل  استان  مردم  ناحیه  از  خوبی  کمک های 
همچنین نهاد هایی از جمله اوقاف و امور خیریه 
طول  در  که  گرفته  صورت  امداد  کمیته  و  استان 
هفت ماهه امسال حدود 3 میلیارد تومان کمک 

مردمی جمع آوری شده است.
و  محرم  ماه های  طول  در  کرد:  تصریح  عتباتی 
هیات های  توسط  تومان  میلیون   500 حدود  صفر 
شرایط  لحاظ  به  حسینی  عزاداران  و  مذهبی 
کرونایی به عنوان احسان و نذورات توسط خیرین 

به ستاد دیه استان تحویل داده شده است.

استان  دیه  ستاد  تاسیس  ابتدای  از  افزود:  وی 
جرائم  زندانی  نفر   805 و  هزار   3 تاکنون   اردبیل 
دیه  ستاد  طریق  از  مالی  محکومان  و  غیر عمد 

استان آزاد شده اند.

آزادی22 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد اردبیل

اکبر ابراهیمی

رئیس گروه
 تهدیدات تخصصی 

اداره کل پدافند
 غیر عامل اردبیل
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تخفیف 100 درصدی برای یک 
سوم مشترکان برق زنجانی 

پرداخت  در  زنجانی  مشترکان  سوم  یک 
بهره  درصدی   100 تخفیف  از  خود  برق  قبض 

مند می شوند.
کنار  در  امید«  »برق  ح  طر جام جم،  گزارش  به 
اصالح  جهت  در  تشویقی  ح هاي  طر سایر 
مصرف  نگرش  تغییر  و  مصرف  الگوي 
و  انگیزه  ایجاد  جهت  به  برق،  کنندگان 
تشویق مشترکان خانگی از آبان سال جاری، 

اجرایي می شود.
از   زنجان  استان  در  موجود  آمارهای  پایه  بر 
110000 مشترک  343000 مشترک خانگي حدود 
شهری درصد   27 تفکیک  به  درصد(،   32  ( 
 ) 63000 مشترک( و 40 درصد روستایي ) 46000 
در  که  هستند  مصرفان  کم  جز  مشترک( 

شهرها و روستاها پراکنده شدند. 
گروه  درصد   7.4 است  ذکر  به  الزم 
مخصوص  خانگي،  مصرف  کم  مشترکان 
است  فصلی  و  دائم   غیر  سکونتگاه های 
مصرفی  گروه  این  شامل  امید  برق  ح  طر  که 
مشترکان  سایر  درخصوص  شود.  نمی 
خوش  مشترکان  گروه  زنجان،  استان 
مصرف، 60 درصد کل مشترکان را شامل می 
مشترکان  درصد   8 تنها  که  این  با  و  شوند 
هستند،  پرمصرف  گروه  جزو  استان  برق 
کم  گروه  برابر   10 گروه  این  ماهانه  مصرف 
مصرف و 2.4 برابر گروه خوش مصرف است.
کل  ماهانه  مصرف  که  این  به  اشاره  با 
مشترکان خانگی استان زنجان 152 کیلووات 
رعایت  با  خانگی  مشترکان  است،  ساعت 
برق  مصرف  مدیریت  ساده   راهکارهای 
خود  مصرف  میزان  کاهش  با  توانند  می 
کیلووات   100 از  کمتر  تابستان،به  فصل  در 
 80 از  کمتر  ،به  دیگر فصل های  در  و  ساعت 
مشترکان  گروه  به  ماه،  در  ساعت  کیلووات 

بپیوندند. کم مصرف 

صورت  این  غیر  در  نکشاند،  دیالیز  به  را  کار  کلیه،  نارسایی  که  کنید  دعا  »باید 
شما را از پا می اندازد و طولی نمی کشد که از کار افتاده می شوید و حتی راه رفتن 

هم برایتان مشکل شده و درد نان هم به درد جان اضافه می شود.
به گزارش جام جم به نقل از ایسنا بیشتر بیماران نیازمند به پیوند کلیه را افراد 
این که  مثل  می کنند،  زندگی  شهر  حاشیه  در  که  می دهند  تشکیل  بی بضاعتی 
این بیماری با فقر رابطه مستقیمی دارد، بعضی از بیماران در خانه هایی ساکن 
به  کنید،  نگاه  دور  از  اگر  و  ندارد  هم  را  الزم  استانداردهای  حداقل  که  هستند 

ذهنتان هم خطور نمی کند که کسی اینجا زندگی می کند.
شاید مقبره های خانوادگی برخی از آدم ها بیشتر از خانه هایی که برخی بیماران 
آن زندگی می کنند، بیارزد و بیشتر امن باشد، اما انگار دل کسی به  کلیوی در 

حال آدم ها نمی سوزد.«
بیماران  از  حمایت  خیریه  انجمن  مدیرعامل  صحبت های  از  بخشی  این ها 
بیماران  این  از  حمایت  روز  با  بی مناسبت  که  است  شرقی  آذربایجان  کلیوی 
هم نیست، مشکالتی که به این روز خاص، محدود نبوده و پا به پای بیماری 

می آیند.
سال  چندین  پیوندی  بیماران  می گوید:  مطالب  این  بیان  با  فیروزی  عادل 
است که پشت درهای بسته کمیسیون از کار افتادگی مانده اند، این بیماران 
هم از نظر جسمی و هم از نظر مالی ناتوان بوده و بیماری داریم که با ۲۰ سال 
سابقه بیمه تامین اجتماعی، پیوند کلیه شده و درآمدی ندارد و از کار افتادگی، 

همچنان شامل حال او نمی شود.
آذربایجان شرقی،  از بیماران کلیوی  به گفته مدیرعامل انجمن خیریه حمایت 
تعداد کل بیماران کلیوی پیوندی در این استان 1036 نفر و تعداد بیمار دیالیزی 

1200 نفر است.
مطالب زیر روایت هایی از زندگی سه بیمار دیالیزی نیازمند به پیوند کلیه است:

* روایت اول
خانمی 45 ساله که به همراه پسرش در خانه ای استیجاری زندگی می کند و دو 
را تشکیل می دهند،  او  کابینت هایی خالی تمام دارایی  فرش رنگ و رو رفته و 
همسرش بعد از بیکار شدن، به یکی از محالت حاشیه تبریز نقل مکان کرده و 
چند سال بعد فوت کرده است. او می گوید: »سالم بود، اما بیکار که شد، سر پا 
مثل درخت خشکید و مرد؛ چیزی از او برایمان نمانده، نه خانه ای و نه حقوقی، 

از خدا می خواهم بالیی که سر ما آمد را سر کافر هم نیاید.«
فشار خون باال هر دو کلیه این خانم را از کار انداخته، بیماری خاموشی که بسیار 
دیر متوجه آن شده است، وضعیت بیماری او به قدری حاد است که پسرش 
، 20 روز طول می کشد تا کلیه های مادرش یک تکه کوچک  می گوید: به گفته دکتر

از میوه را تصفیه کند، او نیاز فوری به پیوند کلیه دارد.
ج خود و مادرش را درمی آورد،  ، خر پسر با کار در تعمیرگاه و دریافت مبلغی ناچیز
اما صاحب کارش تصمیم دارد تا کسب و کارش را تعطیل کند و جای دیگری 
حمایتی  نهادهای  از  یک  هیچ  پوشش  تحت  خانواده   این  کند،  سرمایه گذاری 

نیستند .

آینده  آن ها منتظرند تا دری باز شود و کسی، گره از مشکالتشان باز کند تا به 
امیدوار شوند، خانم خانه می گوید: هیچ امکاناتی برای بچه هایم فراهم نکرده ام 
و دستم خالی خالی است، دو دخترم نتوانستند تحمل کنند و در سن پایین 
ازدواج کردند، به دلیل تفاوت فرهنگی با همسایه ها و محیطی که در آن زندگی 
می کنیم، بیماری عصبی گرفتم و پرخاشگر شدم... این خانواده در حالی نیازمند 
کمک هستند که هم صاحب کار و هم صاحب خانه، هر دو جوابشان کرده اند و 
پزشک هم کارایی کلیه های بیمار را برابر با صفر دانسته، بیماری طی 11 ماه این 

بیمار را از پا انداخته است.
* روایت دوم 

مقصد دوم، خانه  مرد میانسالی است که بیماری کمرش را پیش از موعد و قبل 
از رسیدن به 60 سالگی خم کرده است، خانواده ای متواضع و با عزت نفس که 
کشیده و قبوض  که دیوارها و سقفش بشدت نم  در خانه ای زندگی می کنند 
، قبل از این که بیماری او را به بخش  انشعابات خانه روی هم تلنبار شده اند، پدر
دیالیز بکشاند، بافنده حرفه ای فرش بوده، اما دو سال است که دیالیز می  شود 
و دیگر توان نشستن پشت دار قالی و انجام هیچ کار دیگری را نداشته، تحت 

زندگی  همسرش  و  دختر  دو  با  و  ندارد  درآمدی  هیچ  و  نبوده  بیمه  پوشش 
از مراجعه  می کند، این خانواده هم تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نبوده و 

مکرر به کمیته امداد و شنیدن جواب سر باال خسته شده اند.
تحت  و  بوده  کبدی  خودایمنی  بیماری  نوعی  به  مبتال  خانواده  کوچک  دختر 
گوشی  نداشتن  دلیل  به  و  بوده  نهم  کالس  آموز  دانش  او  است،  درمان 
آرزویش، داشتن یک  هوشمند از کالس های غیرحضوری محروم بوده و تمام 

گوشی هوشمند و جا نماندن از مدرسه است.«
* روایت سوم

در سومین بازدید به یکی از محالت حاشیه نشین تبریز می رسیم، جایی که برای 
رسیدن به خانه ها باید پله پله تا خدا باال بروی، محله هایی که به نظر می رسد 
در  که  اجاره ای  دخمه ای  شده اند،  حذف  مسئوالن  و  مردم  ذهن  جغرافیای  از 
همسایگی کوه قرار دارد و 30 متر بیشتر متراژ ندارد و اصال شایسته نیست آن 

را خانه بنامیم.
بیمار آقای 30 ساله مبتال به نارسایی هر دو کلیه که در بیمارستان امام رضا )ع( 
، درد شکستگی هر دو پا بر  تبریز دیالیز می شود و حاال در کنار 7 سال رنج دیالیز

اثر زمین خوردن هم به آن اضافه شده است.
دو عصا و اسباب و اثاثیه ای کم تر از پانسیون های دانشجویی و بخاری عاریتی 
، همسرش و سه فرزندش را تشکیل می دهند، فرزندان  تمام زندگی این بیمار
باید  که  آن طور  هوشمند  گوشی  یا  تبلت  نداشتن  دلیل  به  هم  خانواده  این 

نمی توانند از آموزش مجازی استفاده کنند.«
با  که  است  دیالیزی  بیماران  از  بسیاری  مشترک  داستان  روایت،  سه  این 
زندگی  کلیوی،  بیماران  از  حمایت  انجمن  کمک  با  تنها  و  خالی  دست های 
می کنند، کمک های خیران و برداشتن گام های کوچک می تواند گره های بزرگی 

از مشکالت آن ها باز کند.

سه روایت تکان  دهنده از زندگی 
بیماران دیالیزی

و   شهرداری ها  به حساب  تومان  میلیارد   126 پرداخت  از  زنجان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
دهیاری های استان از محل مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. 

 9 ارزش افزوده  بر  مالیات  خ  نر کرد:  خاطرنشان  رضوی  میرحیدر  جم،  جام  گزارش  به 
درصد است که مطابق قانون شامل 6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض ارزش افزوده 

است. 
شهرداری ها  به حساب  واریزی  تومان  126میلیارد  این که  بیان  با  مسئول  مقام  این 
این  از  افزود:  باشد،  می  سال  نخست  ماه  هفت  به  مربوط  استان  دهیاری های  و 
میزان 53 میلیارد تومان مربوط به شهرداری های شهر زنجان بوده و بقیه به حساب 

شهرداری ها و دهیاری های سایر مناطق استان واریز شده است. 
این  گفت:  ارزش افزوده،  بر  مالیات  پرداخت  در  مودیان  مشارکت  از  تقدیر  با  رضوی 

بر دوش تولیدکننده  باری  که هیچ  نوع مالیات مصداق واقعی عدالت مالیاتی است 
با توجه به میزان مصرفشان، مالیات پرداخت می کنند،  نمی گذارد و مصرف کنندگان 
آبادانی شهرها تا دورترین نقاط محروم  ج عمران و  ضمن آن که حدود یک سوم آن خر

استان می شود و به عبارتی باعث توسعه متوازن می گردد. 
درآمدهای  از  حاصل  مصارف  نحوه  از  بهنگام  و  صحیح  اطالع رسانی  کرد:  تصریح  وی 
ثار پرداخت مالیات موجب همکاری و مشارکت  مالیاتی و تبیین و تشریح کارکردها و آ
آید که اخذ مالیات به  وسیله  بیشتر مردم شده و اگر چنین حسی در مردم به وجود 
برای شهروندان و فرزندانشان است، تمایل  دولت در راستای ساختن فردایی بهتر 
و رغبت ایشان برای پرداخت مالیات بیشتر می شود که در این راستا الزم است تمام 

ارگان ها و نهادهای اجرایی استان با امور مالیاتی همراه شوند .

مدیرکل امور مالیاتی زنجان خبر داد؛

پرداخت 126 میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری های استان

از  آموزش و پرورش استان گفت:   فعالیتی خار ج  مدیرکل 
انجام  اردبیل  پرورش  و  آموزش  در  بنیادین  تحول  سند 

نمی شود.
و  آموزش  عمومی  روابط  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
پرورش استان اردبیل، احمد ناصری در نشست صمیمی 
بسیج  پشتیبانی  و  هماهنگی  ستاد  اعضای  با  استاندار 
و  فرهنگی  علمی،  برگزیدگان  از  جمعی  و  دانش آموزی 
اظهار  مقاومت  واحدهای  فرماندهان  همراه  به  هنری 
با  مدارس  سطح  در  تشکل  این  فعالیت های  داشت: 
هدایت ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی 
انجام  اخالقی  و  علمی  تربیت،  فرهنگی،  زمینه های  در 

می شود.
در  مقاومت  حوزه   ۲۳ ستادی  لحاظ  به  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  است،  شده  تشکیل  ونواحی  مناطق   سطح 
این تشکل دانش آموزی در دوره های ابتدایی با نام واحد 
مقاومت  اول  متوسطه  واحد،   ۳۵۹ با  امیدان  مقاومت 
پوینده با ۳۲۶ واحد و متوسطه دوره دوم با نام مقاومت 
و  آموزش  کل  مدیر  دارد.   فعالیت  واحد   ۲۵۸ با  پیشگام 
ح  طر علمی،  مسابقات  کرد:  بیان  اردبیل  استان  پرورش 
شهدای  یادوراه  والیت،  یاوران  محمدی،  بهنام  شهید 
یاد  به  علمدار  ملی  ح  طر و  روشن  الله های  دانش آموزی، 
بسیج  فعالیت های  جمله  از  سلیمانی  شهید  سردار 
اعضای  حضور  به  اشاره  با  می باشد.ناصری  آموزی  دانش 
مومنانه  کمک های  ح  طر در  دانش آموزی  تشکل  این 
گفت: با توجه به نیاز اساسی آموزش و پرورش در شرایط 
هوشمند،  ابزارهای  به  کرونا  منحوس  بیماری  شیوع 

آینده  هفته  از  هوشمند«  »نذر  بنام  پویشی  تشکل  این 
با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی  کرد.  خواهد  شروع 
پرورشی  فعالیت های  از  استاندار  حمایت های  از  تشکر 
استاندار  دستور  به  افزود:  پرورش  و  آموزش  فرهنگی  و 
مبنی بر ساخت ۱۰۰ نمازخانه در مدارس، در طی دو سال 
اتمام  به  را  نمازخانه  باب   ۵۰ احداث  شده ایم  موفق  اخیر 
احداث  حال  در  بیشتر  سرعت  با  نیز  مابقی  و  برسانیم 
می باشد.وی همچنین بیان داشت: تمامی فعالیت ها در 
حوزه های پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش در راستای 
سند  این  از  ج  خار و  می شود  انجام  بنیادین  تحول  سند 

برنامه خاصی برگزار نمی شود.

غربی  آذربایجان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
زلزله  از  دیده  خسارت  واحد   ۲۰۰ و  هزار  یک  تاکنون  گفت: 
در مناطق روستایی بخش قطور خوی، بازسازی و به بهره 

برداری رسیده است.
روند  بررسی  درجلسه  بدلی،  محمود  جام  جم  گزارش  به 
بازسازی  کرد:  اظهار  خوی  قطور  زده  زلزله  مناطق  بازسازی 
روستاهای آسیب دیده از زلزله اسفند سال ۹۸ در بخش 
وی  است.  برخوردار  پیشرفت  درصد   ۷۲ از  خوی  قطور 
روستاهای  در  دیده  خسارت  واحد   ۵۰۰ و  هزار   ۳ از  افزود: 
با  واحد   ۲۰۰ و  هزار   ۳ فونداسیون  تاکنون  بخش  این 
پرداخت تسهیالت به پایان رسیده و ۲ هزار و ۱۰۰ واحد در 

مرحله پوشش سقف است.
غربی  آذربایجان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
گفت: در حال حاضر عملیات ساخت و بازسازی یک هزار 
بهره  به  و  یافته  پایان  نیز  روستایی  مسکونی  واحد   ۲۰۰ و 

برداری رسیده است.
این  در  ماسه  و  شن  تولید  واحد  یک  تأسیس  از  بدلی   
داد  خبر  بازار  در  مصالح  قیمت  افزایش  دنبال  به  منطقه 
و گفت: این واحد تاکنون ۸۰ درصد مصالح و تیرچه مورد 
با  را  دیده  خسارت  روستاهای  مسکونی  واحدهای  نیاز 

قیمت مناسب تأمین کرده است. 
و  سرما  فصل  رسیدن  فرا  به  اشاره  با  نیز  خوی  فرماندار 
گفت:  منطقه  دیده  خسارت  واحدهای  تکمیل  ضرورت 
در  شده  تخریب  کاماًل  واحدهای  درصد   ۹۰ حاضر  حال  در 
پایان  تا  دیگر  درصد   ۱۰ و  شده  بازسازی  منطقه  روستای 

آبان تکمیل می شود.
خسارت  واحد   ۶۳۰ و  هزار  تعمیر  عملیات  پایان  از  وی   
میلیارد   ۵۱۳ از  تاکنون  افزود:  و  داد  خبر  منطقه  دیده 
زلزله  مناطق  بازسازی  برای  اعطایی  تسهیالت  تومان 
قرار روستاییان  اختیار  در  و  جذب  درصد   ۵۰ قطور   زده 

 گرفته است.
فرماندار خوی خاطرنشان کرد: همچنین تاکنون ۴۱ میلیارد 
تومان هم حق بیمه به واحدهای خسارت دیده پرداخت 
سال  اسفند   ۴ ریشتری   ۵.۹ و   ۵.۷ است.زلزله  شده 
مسکونی  واحد   ۵۰۰ و  هزار   ۴ به  خوی  قطور  بخش  در   ۹۸
خسارت درصد   ۱۰۰ تا   ۲۰ خوی  قطور  شهر  و  روستا   ۲۸ 

 وارد کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش اردبیل:

فعالیتی خار ج از سند تحول بنیادین انجام نمی شود
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی خبر داد؛

بازسازی 1200 واحد مسکونی خسارت دیده  در زلزله قطور


