
با کمال مســرت و افتخار انتصاب شایســته حضرتعالی به عنوان  
»ریاست بانك شهر شعبه اردبيل«  را که سمبل بارزی از توانایی های  
ارزشمند آن عزیز فرهيخته و تالش های خستگی ناپذیر جنابعالی 
می باشد تبریك عرض نموده، اميدوارم در سایه امن الهی با مدیریت 
و پشــتکار جدی و همت مضاعف در این مســئوليت موفق و موید 
باشــيد. رجاء واثق داریم که با همراهــی و همدلی همه همکاران 
گراميتان، می توان در دولت کنونی تدبير و اميد، از ظرفيت عظيم، 
استفاده نشده و بالقوه نيروی انســانی توانمند، متعهد و متخصص در راستای رهنمودهای 
مقام عظمای والیت در سال حمایت از توليد ملي و برنامه های دولت به نحو شایسته و مطلوب 

استفاده نمود.

تغییر نام خیابان امام ۲ ارومیه به »شهید سپهبد سلیمانی«

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
رونمایی از ۲00 قلم دارو، طی ۲ 
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رئیس  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  معاون 
سازمان غذا و دارو گفت: برای تولید مواد اولیه بیش از ۲۰۰ 

قلم دارو در کشورمان برنامه ریزی شده است...
www.daneshpayam.ir3

29 هزار ميليارد تومان، دستاورد 
سفر رئيس جمهور به اردبيل

گمانه زنی بی مورد موجب ملتهب 
شدن فضای شهر می شود

4

اعطای نشان حدمجاز آالینده ها به 
محصوالت کشاورزی آذربایجان شرقی

اولین جلسه کمیته بررسی و اعطای پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی در استان آذربایجان شرقی 
و در اداره کل استاندارد این استان تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور ساسان فرشی حق رو مدیرکل استاندارد استان، نماینده تام االختیار سازمان جهاد کشاورزی استان، 
نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان و  اعضای کمیته عالئم استاندارد استان برگزار شد، حدمجاز آالینده  های محصوالت 
کشاورزی 4 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. فرشی حق رو در خصوص مراحل بررسی پرونده ها گفت: این پرونده ها مراحل مختلف 
کنترل و کنترل کیفی دارند که از طرف سازمان جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی، اداره کل محیط زیست بررسی می شوند و 

جهت بررسی تکمیلی تر و جمع بندی نهایی به...

قصه گویان تبریز و کسب 
3 عنوان برتر جشنواره 

قصه گویی
4

4
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شهادت»سردارسليمانی«   دودمان 
امریکا و ایادی اش را به باد می دهد

4

برادر ارجمند، جناب آقاي مهندس مهدي فرح بخش

با حضور رئیس جمهور؛  

فاز دوم کارخانه آرتاویل تایر اردبیل افتتاح شد

2

شرکت فوالد آرتا ورق عالي قاپو - فرخ صدایي آذر
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

فاز دوم کارخانه آرتاویل تایر اردبیل برای تولید الستیک کامیون و اتوبوس با حضور رییس افتتاح شد. 
رقیه لهجه - خبرنگار جام جم اردبیل:حجت االسالم دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور در آیین افتتاح 
فاز دوم این کارخانه گفت: در سال های اخیر کارآفرینان کشور برای خودکفایی در کشور قدم های مهمی برداشته اند و 
امروز شاهد افتتاح این کارخانه بسیار مهم برای تولید الستیک  خودرو های سنگین در کشور با ظرفیت ۳۰۰ هزار حلقه 
تایر در سال هستیم. رئیس جمهور از خط تولید کارخانه آرتاویل تایر و بخش شرکت های دانش بنیان آن بازدید کرد. این 

فاز از کارخانه ظرفیت تولید ساالنه ۳۰۰ هزار حلقه الستیک کامیون و اتوبوس را داراست و میزان سرمایه گذاری در این 
واحد ۶۰ میلیون دالر ارزی و ۳۰۰ میلیارد تومان  است که در این واحد بیش از 4۰۰ نفر جذب و مشغول کار هستند. فاز 
سوم این واحد نیز با همکاری دولت و بانک ها و با محوریت تولید الستیک برای ماشین های راهسازی اجرایی خواهد 
شد. در حال حاضر بیشتر الستیک مورد نیاز ماشین های راهسازی از خارج از کشور وارد می شود و با راه اندازی واحد 

تولید الستیک این ماشین ها در داخل ۸۵ درصد نیاز داخلی از این کارخانه تامین خواهد شد.

با حضور رئیس جمهور؛  فاز دوم کارخانه آرتاویل تایر اردبیل افتتاح شد 

خبر

29 هزار میلیارد تومان، دستاورد سفر
 رئیس جمهور به اردبیل

خبر

آغــاز عملیات اجرایی 
۷۲ پــروژه عمرانــی و 

اقتصادی اردبیل 

سرپرســت فرمانداری اردبیل گفت: ۷۲ 
پروژه عمرانی و اقتصادی شهرستان اردبیل 
در سفر ریاست جمهوری به استان، افتتاح یا 

عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.
مســعود امامی یگانه، مجمــوع اعتبار 
هزینه شــده برای پروژه های آماده افتتاح 
و شــروع عملیات اجرایی را بالغ بر 4۷۰۰۰ 
میلیارد ریال اعــالم کرد و افزود: ۲۵ پروژه 
عمرانی در راهســازی، گردشگری، توسعه 
زیرســاخت ها، توسعه فرودگاه و...  با هزینه 
۶۸۵۰ میلیارد ریال با حضور اعضای هیات 
دولــت افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها 

آغاز می شود.
سرپرســت فرمانداری اردبیل بیان کرد: 
۲4 طرح ســرمایه گذاری و پروژه اقتصادی 
نیز بــا ایجاد اشــتغال ۱۳۸۹ نفر در جریان 
ســفر رئیس جمهور محترم در شهرســتان 
اردبیل افتتاح می شــود که برای تکمیل و 
بهره برداری از این پروژه ها،عالوه بر تامین 
زیرساخت های الزم، ۱۷۲۰۸ میلیارد ریال 
اعتبــار از محل تســهیالت بانکی و آورده 
شخصی سرمایه گذاران هزینه شده است. 

 امامــی یگانه اظهار کرد:  در این ســفر 
همچنین عملیات اجرایی ۸ طرح اقتصادی 
و ســرمایه گــذاری با پیش بینــی بیش از 
۱۲۰۰۰ میلیارد ریال ســرمایه گذاری  آغاز 
می شــود که با تکمیل و بهره برداری از این 
طرح ها زمینه اشــتغال و ایجاد درآمد برای 
حــدود ۳۰۰۰ نفر از جوانــان اردبیل فراهم 

خواهد شد.
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اســتاندار اردبیل گفــت: در بخش های مختلف راه، 
راه آهــن و توســعه طرح های کشــاورزی، صنعتی و 
گردشگری در ســفر رئیس جمهور به استان اردبیل ۲۹ 

هزار میلیارد تومان منابع اعتباری تعریف شده است. 
نرگس امامــي- خبرنگار جام جم اردبیل: 
اکبر بهنامجو ۱۲ دی در نشســت با اصحاب رســانه در 
تشریح دستاوردهای سفر رئیس جمهور به استان اردبیل 
اظهار کرد: بعد از ماه ها چشم انتظاری سفر رئیس جمهور 
به اســتان اردبیل انجام شــد تا به اهدافی که در ســفر 
اســتانی رئیس جمهور پیگیر بودیــم در قالب مصوبات 

متعدد بتوانیم دست یابیم.
وی یکی از دالیل تاخیر سفر رئیس جمهور به استان 
را پیگیری تامین منابع اعتباری بیشتر از طریق بانک ها، 
ســازمان ها و وزارتخانه هــا اعالم و خاطرنشــان کرد: 
تابستان امسال با حضور مدیران عامل بانک ها مقدمات 
اولیه این ســفر فراهم شــد تا با توافق انجام شده برای 

پروژه هــای متعدد نظیر پایاب ســد گیوی ۲۲۰ میلیارد 
تومان و توســعه فاضالب شــهر اردبیــل و نمین ۱۰۰ 
میلیــارد تومان و تکمیل مجتمع های آبرســانی در این 

استان ۲۵۰ میلیارد تومان اختصاص یابد.
رئیس شورای برنامه ریزی استان اردبیل گفت: قبل 
از سفر به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه های متعددی 
را با تامین منابع بانکی تعریف کردیم تا در ســفر رئیس 
جمهــور ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان منابع برای اســتان 
اختصاص یابد که تنها برای راه آهن ۷۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار تا سال ۱4۰۰ اختصاص خواهد یافت.
بهنامجــو ادامه داد: اختصــاص ۶۳۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای راه آهــن اردبیل در کنار فاینانس داخلی در 
این شــرایط مالی یک حرکت بی نظیر است و ما در این 
اســتان با یک کار پیگیرانــه و تیمی با همراهی مدیران 
سعی می کنیم وضعیت متفاوتی را در تکمیل پروژه های 

عمرانی و اجرایی رقم بزنیم.

استاندار اردبیل به آهنگ ســریع احداث بزرگراه در 
این اســتان اشــاره کرد و گفت: نهضت احداث بزرگراه 
در اســتان اردبیل ســاالنه ۵۰ کیلومتر بــا تالش راه و 
شهرسازی اســتان اردبیل آغاز شده و امیدواریم تا افق 
۱۰ ساله بتوانیم تمام راه های استان اردبیل را به بزرگراه 

ارتقا دهیم.
بهنامجو از اختصاص ۹ هــزار و ۶۱۰ میلیارد تومان 
تســهیالت بانکی و منابع از محــل صندوق نوآوری و 
شــکوفایی خبــر داد و افــزود: کارآفرینــان علمی و 
شرکت های دانش بنیان می توانند ۱۰ برابر سرمایه اولیه 
خود تســهیالت 4 تا ۶ درصدی دریافت کنند که بزودی 
صندوق نوآوری و شــکوفایی در این اســتان راه اندازی 

خواهد شد.
وی در مورد اختصــاص ۲۰ درصد منابع تبصره ۱۸ 
به عنوان تســهیالت کم بهره برای واحدهای صنعتی 
و تولیدی اســتان بیان کرد: از ۸4۰ میلیارد تومان سهم 
اســتان تاکنون ۱۷۰ میلیارد تومان از طریق بانک ها به 
طرح های صنعتی و کشــاورزی پرداخت شده که بانک 

کشاورزی در پرداخت این منابع در کشور پیشتاز است.
رئیس شورای برنامه ریزی استان اردبیل به امضای 
تفاهم نامه مشــترک با ســازمان ها و بانک ها در توسعه 
بخش صنعتی اشاره کرد و گفت: با افتتاح نئوپان خلخال 
و همچنین کارخانه آرتاویل تایر اشــتغالزایی خوبی در 
اســتان آغاز شده و سعی بر این است تا در نقطه به نقطه 
اســتان طرح ها و پروژه های اشتغالزا عملیاتی و اجرایی 
شــود.بهنامجو به احداث بزرگترین مجتمع گلخانه ای 
کشــور در پارس آباد اشــاره کرد و افزود: امسال ۳ هزار 
و ۵۰۰ هکتار مجتمع گلخانه ای به بهره برداری رســید 
که ســال آینده این ظرفیت تــا ۱۲ هزار هکتار افزایش 

خواهد یافت.
اســتاندار اردبیل در مورد احداث شــهرک مشترک 
صنعتــی در پارس آباد بیان کــرد: تنها جایی که قابلیت 

اتصال به خط ریلی آذربایجان را داشت منطقه پارس آباد 
بــود که به هیچ وجه در انتخاب این منطقه تبعیضی بین 
شهرهای مرزی قائل نشــدیم بلکه مناسب ترین نقطه 
برای انتقال ســریع بار و صــادرات برون مرزی مدنظر 

بوده است.

بهنامجــو در مــورد افتتاح کارخانــه تولید کامیون 
در مشگین شــهر و احداث ســوله های متعدد با هدف 
راه انــدازی خط مونتاژ، تولید بدنه، کارگاه تراشــکاری، 
پــرس و ... اظهار کرد: هیچ کارخانه خودروســازی در 
دنیا همه قطعــات را خودش تولید نمی کند و به تبع این 
شرایط حدیدمبتکران تا 4۵ درصد قطعات تولید کامیون 
چاپار را خود انجام می دهد و بقیه از ســایر مناطق کشور 
تامین خواهد شــد. وی ظرفیت نهایــی این کارخانه را 
تولید روزانه ۵۰ دســتگاه کامیون اعالم و خاطرنشــان 
کرد: این کارخانه متناســب با نیاز بازار بویژه درخواست 
ســازمان شــهرداری ها و دهیاری ها تولید خود را انجام 
می دهد. استاندار اردبیل گفت: نباید به سرمایه گذاران و 
شعور مردم توهین کنیم چرا که خط تولید این کارخانه در 
مقابل دید اذهان عمومی با حضور رئیس جمهور افتتاح 
شــد و ضرورت دارد عده ای چشم بســته در این زمینه 

قضاوت نکرده و واقعیت ها را ببینند.

 اختصاص 630 میلیارد تومان اعتبار 
برای راه آهن اردبیل در کنار فاینانس 
داخلی در این شرایط مالی یک حرکت 
بی نظیر است و ما در با یک کار پیگیرانه 
و تیمی با همراهی مدیران سعی می کنیم 
وضعیت متفاوتی را در تکمیل پروژه های 

عمرانی و اجرایی رقم بزنیم

افتتاح همزمان 30 طرح 
وزارت راه و شهرســازی 

در اردبیل

با دســتور رئیس جمهوری از طریق ویدئو 
کنفرانس آئین افتتاح همزمان ۳۰ طرح وزارت 
راه و شهرسازی در استان اردبیل به ارزش 4۵۶ 

میلیارد تومان انجام شد.
محســن امامي - خبرنگار جام جم 
اردبیل: در ابتدای این مراســم محمد اسالمی 
وزیر راه و شهرسازی با تشریح اقدامات صورت 
گرفته در این ۳۰ طرح این پروژه ها را یک اتفاق 
خوب و مناســب در جهت توسعه استان اردبیل 
دانست. بعد از این توضیحات و با دستور حسن 

روحانی، این ۳۰ پروژه رسما افتتاح شد.
الزم به ذکر است این طرح ها شامل، افتتاح 
بانــد دوم محورهای مواصالتــی بزرگراهی 
شهرســتان های اردبیل، مشــگین شــهر و 
گرمی، افتتاح پروژه ســایت رادار هواشناسی، 
بهره برداری از راه های روســتایی به طول ۳۳ 
کیلومتر، افتتاح پروژه های لکه گیری و روکش 
آسفالت راه های ارتباطی استان اردبیل، افتتاح 
راه ارتباطی گیوی به خلخال و خلخال به اسالم 
، افتتاح ۹۰۶ واحد مســکن مهر ، آغازعملیات 
اجرایی پروژه سیستم کمک ناوبری و روشنایی 
فرودگاه اردبیل برای تامین ایمنی نشســت و 
برخاست هواپیما، آغاز عملیات اجرایی احداث 
بانــد دوم محورهای مواصالتی اســتان ، آغاز 
عملیات اجرایی بهســازی و آسفالت راه های 
گردشــگری استان، آغاز عملیات اجرایی طرح 
بازآفرینی شــهری و آغاز عملیات اجرایی ۵4۰ 
واحد طرح اقدام ملی مســکن بوده که در حوزه 
پروژه های وزارت راه و شهرسازی رسما با اعالم 

رئیس جمهور افتتاح شدند.



معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

 رونمایی از 200 قلم
 دارو، طی 2 سال آینده

ضمیمه رایگان روزنامه جام جم
3 سه شنبه 17  دی 1398  

معاون وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس 
سازمان غذا و دارو گفت: برای تولید مواد اولیه بیش از ۲۰۰ قلم 
دارو در کشــورمان برنامه ریزی شده است که در مدت ۲ سال 
آینده از آنها رونمایی خواهد شــد که از این محل ساالنه حدود 

۱۸۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی می شود.
دکتر محمدرضا شــانه ســاز که در پایان  نشست مشترک 
روســا و معاونین غذا و دارو و آموزشــی دانشگاه های کالن 
منطقه ۶ آمایشی  در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران شرکت 
کرده بود با اشــاره به سرعت حرکت این سازمان در امر تامین 
داروهای مورد نیاز کشور افزود: با توجه به تحریم های اعمال 
شــده علیه کشــور این حرکت جهشی و شــتابان شده است 
بطوری که هر ماه خط تولید جدید و محصوالت جدید دارویی 

رونمایی می شود.
وی بااشــاره بــه کمبود ۲ درصد دارویی در کشــور گفت: 
شــماری از این داروها تولید و چند قلم دیگر وارد می شود که 
سیستم پزشکی و داروسازی بسته و محصور نیست و این گروه 
با مطالعات و متناســب با نیازها، بتدریج اقالمی را به فهرست 

دارویی کشور اضافه می کند.
این مســؤول ادامه داد:ِ این وزارتخانه در حوزه تجهیزات 
پزشــکی و دارو طبق برنامه زمان بندی شده عمل می کند تا 
نیازهای کشــور  را تامین کند و این در حالی است که ظرفیت 
دارویی  4.۵ برابر نیاز  کشــورمان اســت، چرا که بســیاری از 
خطوط دارویی به لحاظ زیرساخت های ایجاد شده بیش از نیاز 
داخل است.وی با اشاره به اینکه طراحی برای صادرات دارویی 
نیز مد نظر قرار گرفته اســت، اظهار داشت: داروهای تولیدی 
کشورمان هم به لحاظ کیفیت و هم قیمت در دنیا بسیار رقابتی 
است اما در زمان حاضربا توجه به تحریم ها و کارشکنی ها در 

گواهینامه های بین المللی مشکالتی وجود دارد.
وی در ارتباط با کمبود اقالم دارویی نیز گفت: این موضوع 
مختص کشــورمان نیست و در سطح جهانی نیز چنین چیزی 
وجود دارد و مردم اطمینان داشــته باشــند اقالم مواد  دارویی 
بین ۶ ماه  تا یک ســال ذخیره شــده و  اغلب داروهای ساخته 
شــده وارداتی نیز بین سه تا ۶ ماه موجود بوده و وضعیت ذخایر 
دارو به رغم همه شیطنت ها نسبت به اول  و پایان سال گذشته 

بسیار رضایتبخش است.

این مسؤول ادامه داد: بر این اساس باید در مصرف و توزیع 
اقالم دارویی نظارت های الزم انجام گیرد و بی توجهی به این 

امر قاچاق اقالم دارویی به کشورهای دیگر را به دنبال دارد.
شــانه ساز افزود: اگر مشکل صادرات و نقل و انتقال ارز در 
کشــور نبود دارو می توانست جایگاه بسیار خوبی در صادرات  
غیر نفتی کشورمان داشته باشد و توانمندی ها موجب شده این 

بخش از کشورمان همچنان به روال خود ادامه دهد.
این مســؤول با اشاره به اینکه بحث تحریم ها و رفتارهای 
ضد بشــری آمریــکا به ویژه در حــوزه دارو  موضوع جدیدی 
نیست، افزود: به رغم شعارهای فریبکارانه آمریکا تامین دارو و 
تجهیزات پزشکی ایران از دیگر کشورها را نیز با مشکل مواجه 
کرده با تهدید کشورهای دیگر را از ادامه همکاری با ایران منع 
کرده است.وی اضافه کرد: چند سالی است آمریکا تحریم های 
دارویی را علیه کشــورمان اعمال کرده، بطوری که در تامین 
پانســمان بیماران» ای بی«یا پروانه ای مشکالتی بوجود آمد 
و شــرکت اروپایی که در این زمینه با ایران همکاری داشــت 
بدون اعالم قبلی ادامه همکاری  های خود را با ایران قطع کرد.

این مســؤول ادامه داد: وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی نیز طی نامه نگاری به سازمان جهانی بهداشت برای 
بیمــاران مبتال  ام پی اس »نوعی بیمــاری مادرزادی نقص 
ایمنی «  خواســتار رفع موانع شدند و این درحالی است که تنها 
۲ کمپانی آمریکا و یک شــرکت آسیایی تولید کننده داروهای 
این نوع بیماران هستند، اما  کشور آمریکا مانع تحویل آن شده 

که رفتاری ضد بشری است.
وی اظهار داشت: تحریم و مانع تراشی برای تامین داروی 
مــورد نیاز مردم، تا کنون نتیجه بخش نبوده و نتوانســتتد به 
اهداف شــوم خود دست یابند و کشــورمان تمامی ابزارهای 
الزم را بــه کار بســته تا داروهای مورد نیاز بیماران یاد شــده 

را  تامین کند.
شــانه ساز افزود: کشورمان در تامین و تدارک داروی مورد 
نیاز مــردم توانمندی های باالیی داشــته و در حوزه اقتصاد 
مقاومتی نیز اقدامات بســیار خوبی انجام داده اســت و  اینکه 
تنها ۲ درصد دارو تولید نمی شــود کــه این موضوع به معنی 
نداشــتن دانش کافی آن نیست بلکه گروه های هدف کمی را 

شامل می شود .

رئیس ســازمان غــذا و دارو در خصــوص تغییر آئین نامه 
تاســیس داروخانــه ها نیــز گفت:  در این خصــوص وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  مقید به اجرای قانون است 
و هر چه قانونگذار اعالم کند نســبت بــه اجرای آن مبادرت 

می شود.
وی اظهار داشت: نظرات کارشناسی شده وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی نشان می دهد که تغییر آیین نامه در 
این حوزه، به نوعی لجام گسیختگی ایجاد می کند و این مهم 
را به صالح کشــور نمی داند.شانه ساز  گفت:این وزارتخانه بر 
این اســت که دارو  بهتر و بیشــتر با قیمت مناسب تر به مردم 
و مصرف کننده برســد و  تصمیمات ارگان های دیگر در این 
ارتباط  را که در  سال های بعد پاسخگوی عواقب آن نخواهند 

بود، به صالح کشور نمی دانیم.
وی با اشــاره به اینکه هم اکنون بسیاری از ارگان ها برای 
تغییــر آیین نامه تاســیس داروخانه ها بیــش از آنکه به فکر 
دسترســی مردم باشند به فکر ایجاد اشــتغال هستند، اضافه 
کرد: وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی طبق رسالت 
خود و ســازمان بهداشت جهانی به عنوان مرجع بین المللی و 
در زمره وظایف وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دسترسی 
مردم و مصرف را مد نظر قرار داده و  ما متکفل اشتغال نیستیم. 
رییس ســازمان غذا و دارو ادامه داد: تغییــر این آیین نامه به 
تاســیس داروخانه های جدید منتهی و اشتغال را به دنبال دارد 
اما  از طرفی برداشتن شرط حریم و فاصله در یک سال گذشته 
موجب شــد در عمل داروخانه ها بــه مناطق خاص مهاجرت 

کنند.
وی اظهار داشــت: هم اکنون در بسیاری از ساختمان های 
پزشــکان در هر طبقه یک داروخانه تاســیس شده و بروز این 
مساله موجب شده داروخانه های فعال در مناطق کم برخوردار 
و به تعداد مطب های کمتر، به مناطق مرکز دارای پزشــکان 
متخصص مهاجرت کنند.این مســؤول ادامه داد: این در حالی 
اســت که سازمان جهانی بهداشت بر دسترسی هر فرد بر دارو 
اســتانداردهایی را تعریــف کرده و در این میــان ارگان های 
ورود کننده به موضوع آیین نامه تاســیس داروخانه ها تجارب 
بیــن المللــی را نادیده گرفته و ماحصــل آن تجمع داروخانه 
هــا در کالنشــهرها را به دنبال خواهد داشــت و فاجعه بارتر 

اینکه بســیاری از  داروخانه های مناطق محروم مرزی نیز به 
شهرهای بزرگ سوق داده خواهند شد.وی در خصوص توزیع 
انسولین بیماران دیابتی نیز اضافه کرد: به لحاظ تفاوت قیمت 
فراوان انســولین در داخل کشور با کشورهای همسایه بخش 
عمده ای از آن  طی چند ماه گذشــته از کشــورمان خارج شد 
و به رغم افزایش واردات این نوع دارو نســبت به سال گذشته 
و با توجه به گزارش های دریافتی از دانشــگاههای کشــور با 
کمبود این دارو مواجه شد.شانه ساز افزود: بر این اساس برای 
کنترل و نظارت بیشتر نســبت به توزیع انسولین در داروخانه 
های منتخب اقدام شــد.وی تاکید کرد: هم اکنون انســولین 
صرفا در داروخانه های منتخب توزیع می شــود که پس از رفع 
نگرانــی بیماران، دوباره توزیع آن به روال عادی باز می گردد. 
معاون وزیر و رئیس ســازمان غذا و دارو  در خصوص جاسازی 
قرص در کیک ها نیز گفت: در این خصوص معاونت های غذا 
و بهداشت، رصد دقیقی را انجام داده اند و تا کنون هیچ موردی 
از آلودگی در کارخانه ها و شرکت های توزیعی مشاهده نشده 
اســت و به گزارش های بیشــتر به کیک های باز شده باز می 
گــردد.وی یادآوری کرد: آزمایش های الزم نیز بر روی کیک 

های باز شده نشان می دهد، قرصهای جاسازی شده داروهای 
کــم خطری بوده و آنچه بیشــتر در فضای مجازی از ســوی 
فردی ناشناس نشان داده شد بیشتر تروریسم اقتصادی است.

معاون وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی گفت: 
صنعت غذا توفیقات بســیار خوبی را به لحاظ  ارزآوری، تامین 
غذای مردم و اشتغال داشته و بطور قطع جاسازی قرص ها در 
کیک ها یک حرکت تروریستی در ادامه جنگ اقتصادی است 

و در این ارتباط شهروندان به تبلیغات توجهی نکنند.
به گفته شــانه  ساز،  طی ۱۳  میانگین تجویز اقالم دارویی 
در نســخه ها  بیش از ۱.۵ قلم  کاهش یافته که باید  مطابق با 
نیــاز و نرم بین المللی انجام بگیرد که این مهم مورد توجه قرار 
گرفته است. وی یادآوری کرد: مصرف آنتی بیوتیک در ایران 
بیــش از میانگین جهانی اســت و در این خصوص باید اطالع 
رســانی الزم انجام شود.الزم به یادآوری است دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی استان زنجان به  عنوان 
دبیرخانه کالن منطقه ۶ آمایشــی کشور؛ شامل دانشگاه های 
علوم پزشــکی زنجان، قزوین، اراک، البرز، قم و دانشــکده 

پزشکی ساوه و خمین منصوب شده است.



حدمجاز  نشان  اعطای 
آالینده هــا به محصوالت 

کشاورزی تبریز

اولین جلســه کمیته بررسی و اعطای پروانه 
کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت 
کشــاورزی در استان آذربایجان شرقی و در اداره 

کل استاندارد این استان تشکیل شد.
در این جلسه که با حضور ساسان فرشی حق 
رو مدیرکل استاندارد استان، نماینده تام االختیار 
سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده سازمان 
نظام مهندســی کشاورزی اســتان و  اعضای 
کمیته عالئم اســتاندارد اســتان برگزار شــد، 
حدمجاز آالینده  های محصوالت کشــاورزی 
4 پرونده مورد بررســی قرار گرفت. فرشی حق 
رو در خصوص مراحل بررســی پرونده ها گفت: 
این پرونده هــا مراحل مختلف کنترل و کنترل 
کیفی دارند که از طرف سازمان جهاد کشاورزی، 
سازمان نظام مهندسی، اداره کل محیط زیست 
بررسی می شــوند و جهت بررسی تکمیلی تر و 
جمع بندی نهایی به اداره کل اســتاندارد ارسال 
می شــوند. وی افزود: پس از انجام آزمایشــات 
مختلف روی محصول تقاضا شــده اگر میزان 
آالینــده های آن محصول درحــد مجاز بوده و 
با اســتانداردهای ملی مطابقت داشــته باشد به 
آن محصول کشــاورزی پروانه کاربرد و نشان 
حدمجاز آالینده ها اعطا می شود. فرشی حق رو 
ادامه داد: مدت اعتبار این پروانه ۳ سال است و در 
طول این مدت بعد از اخذ پروانه حداقل سالی یک 
بار توسط شرکت بازرسی نمونه برداری و بازرسی 
های الزم انجام می شود و گزارشات مربوطه به 

سازمان جهاد کشاورزی ارسال می گردد. 
همچنین مدیرکنترل کیفیت ســالی دوبار 
گزارشات را به ســازمان جهاد کشاورزی و اداره 
کل استاندارد ارسال می کند.وی اظهار امیدواری 
کرد در صورت ســوق یافتــن تولیدکنندگان به 
این موضوع در آینده نه چندان دور شــاهد تولید 
محصوالت کشاورزی ارگانیک و سالم در جامعه 

خواهیم بود.

تغییر نام خیابان امام ۲ 
ارومیه به »شهید سپهبد 

سلیمانی«

شهردار ارومیه گفت: خیابان امام ۲ ارومیه به 
نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی نامگذاری شد.

محمد حضــرت پور در گفت و گو با خبرنگار 
جام جم آذربایجان غربی با ابراز تسلیت شهادت 
سپهبد قاسم سلیمانی اظهار کرد: خدواند توفیق 
دهد که شخصیت  شهید ســپهبد سلیمانی را 
بازشناســی کنیم تا روحیه مقاومــت، آزادگی، 
ایســتادگی در مقابل دشمنان و والیت مداری و 
تواضع در برابر مردم الگوی مردم و بویژه جوانان 
شود.شهردار ارومیه افزود: بعد از شهادت سپهبد 
سلیمانی بزرگترین رسالت بر عهده تمام دستگاه 
های فرهنگی اســت که شخصیت اجتماعی، 
اخالقی، رفتاری و سیاســی و نظامی این سردار 
بزرگ اسالم را بازشناسی کنند. وی خاطرنشان 
کرد: در اولین جلســه شــورای اسالمی شهر 
ارومیه بعد از حادثه ترور سپهبد قاسم سلیمانی، 
درخواســت نام گذاری یکی از خیابان های شهر 
ارومیه به نام سردار شهید قاسم سلیمانی مطرح 
شد و به تصویب رسید. شــهردار ارومیه گفت: 
خیابان امام ۲ ارومیه به نام شــهید سپهبد قاسم 

سلیمانی نامگذاری شد. 
حضرت پــور همچنین از راه انــدازی بنیاد 
فرهنگی شــهید سپهبد ســلیمانی با موافقت 
شواری اسالمی خبر داد و گفت: جهت الگوسازی 
برای نسل های آینده نیاز به بازشناسی شخصیت 
سردار سلیمانی در ابعاد مختلف بوده و امید است 
دستگاه ها و متولیان فرهنگی بتوانند این حرکت 

را ادامه دهند.

نماینــده مــردم ارومیــه و عضــو 
کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس 
گفت:شهادت ســپهبد قاسم سلیمانی 
دودمان آمریکا و ایادي اش را درمنطقه 
بر باد داده و به اخراج آنان از این منطقه 

منتهي خواهد شد.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، 
روح اهلل حضرت پــور کــه بــه عنوان 
نخســتین ناطق مجلس بعد از شهادت 
ســپهبد قاسم ســلیمانی انتخاب شده 
بــود، با لباس و پوتین های نظامی وارد 
مجلس شــد و نطق خود را با محوریت 
شــهادت حاج قاسم ســلیمانی قرائت 

کرد. 
وی بــه عنوان فرزند شــهید خود را 
ســرباز کوچــک نظام خوانــد و گفت: 
فرزندان انقالب و رهبری راه شــما را 
ادامــه خواهند داد و علم حســینی را بر 

زمین نخواهند نهاد.
حضرتپور شــهادت ســپهبد قاسم 
ســلیمانی را پاداش 4۰ سال وفاداری 
به اسالم، انقالب و والیت، مجاهدت، 
جهاد برای عقیده، تســلیم و رضا و 4۰ 
ســال خدمت بی منت و پاســداری از 
حریم والیت و امت اســالم دانســت و 

تصریح کرد: با این وجود ایران سرافراز 
سربازی با کفایت و سلحشور را از دست 
داد، ســربازی که هماننــد مردان مرد، 
در مقابل مردنماهــای نامرد، همچون 
موالیش حســین)ع(، قهرمــان وار و 

عزتمند و با شرف ایستاد.
 وی بــا اشــاره بــه فداکاری های 
ســردار سلیماني در پاکســازی منطقه 
از شــر تروریســت ها، اشــرار و اشقیا 
اذعان داشــت: ســپهبد ســلیمانی به 
درخواســت دولتهــای منطقه امنیت و 
آرامش را برای مردمان شان به ارمغان 
آورد بــه گونه ای که نســل هاي بعدي 
ملت کشــورهایي نظیر عراق، سوریه، 
افغانســتان و یمن مدیــون نام و آوازه 

قاسم سلیماني خواهند بود.
نماینده ارومیه در مجلس خاطرنشان 
کرد: نه ایران که کل منطقه خاورمیانه 
فرماندهي را از دست داد که براي صلح 
و آرامش می جنگید شخصیتي که جان 
و مــال و اعتبارش را فداي انســانیت و 
شــرافت و آزادگي کــرد و نهایتا خون 
پاکش را در این راه مقدس به پیشــگاه 
دین و آئینش و برترین مفاهیم اخالقي 

و انساني هدیه نمود.

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس 
گفــت:  امریکا و ایادی اش با این اقدام 
وقیحانــه و ترور عالــي رتبه ترین مقام 
نظامي و رســمي یک کشــور، تمامي 
قوانیــن و اصول مصرح بیــن الملل را 
زیر پا گذاشته اند و خود را در هیبت یک 
جاني وحشي نشــان داده و شنیع ترین 
و مضحــک ترین اقدام ممکن را انجام 
دادند و نام و وجهه نداشــته شان را در 

تاریخ به قهقرا کشــانده و نابود کردند.
حضرتپور تاکید کرد: آمریکا و ایادی 
اش بایــد بدانند دولت و حاکمیت ایران 
بنا به خواســت ملــت و مطالبه برحق 
آنان پاســخي درخور، قاطع و شایسته 
بــه این عمل خواهد داد تا درس عبرتي 
براي آنان باشــد و بدانند تنبیهي سخت 
در انتظار جبارین و ظالماني اســت که 
فرزنــدان بیگناه و شــرافتمند ملت را 

مظلومانه به قربانگاه برده اند.
وی گفت: ای ترامــپ قمارباز! من 
روح اهلل حضرت پور، فرزند آذربایجان، 
کسی که نسل اندر نسل ریشه در خاک 
آذربایجــان دارم، فرزند شــهیدی از 
شهدای مبارزه با اشــرار و ضدانقالب 
از ایــن تریبون اعالم می کنم: شــک 

نداشــته باش کــه انتقام خــون حاج 
قاسم و سایر ســرداران رشید مقاومت 
و مدافعان حرم را از تــو و همپیمانانت 
خواهیــم گرفــت! وی تصریح کرد: بنا 
بــه فرموده رهبــرم، دوران بزن در رو 
بــه پایــان رســیده و گردن کلفتان تو 
خالی عرصه بین الملل باید مســئولیت 
و عواقب اعمال نابخردانه خود را پذیرا 

باشند.
 حضرتپور گفت: حاج قاســم بزرگ 
بود بــزرگ ماند و بزرگ هــم رفت؛ با 
اینکه یک فرمانده عالــي رتبه نظامي 
بــود، امــا همیشــه در مقابــل مردم 
مســتضعف جامعه افتاده و متواضع بود، 
او نشان داد راه جهاد و ایثار و شهادت باز 
اســت و خود را فداي ملت نمود و مردم 
ما نیز حقا و انصافا قدردان و شــکرگزار 

فرزندان و خادمین واقعي خود هستند.
وی اظهار کرد: با شــهادت این مرد 
بزرگ روح تــازه ای بر کالبد مقاومت و 
مردانی چون سید بزرگوار جهان اسالم 
ســید حسن نصر اهلل و یاران با وفایش و 
مجاهدان پاک عراق و یمن و فلسطین 
دمیده شد و روح پاک این سردار اسالم 
هدایتگــر راه مقاومــت و ایثار خواهد 
بــود و آمریــکای خوار و ذلیــل بداند 
باید بیشــتر از زنده ســردار سلیمانی ها 

از شــهادت آن ها 
بترســد کــه این 
تــرس در تمــام 
شــئون امریکا و 
دونش  همدستان 
قابــل رویــت و 

درک است.
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فرماندار زنجان گفت: خبر رسمی از مراجع قضایی این 
اســت که تاکنون فقط سه نفر یعنی شهردار مرکز زنجان، 
نایب رئیس شورا و شهردار یکی از مناطق شهری بازداشت 

شده است و دیگر بازداشتی جدیدی نداشتیم.
خبرنگار جام جم زنجان: رضا عســگری درباره 
اتفاقات اخیر شــهرداری زنجان و بازداشت شهردار، نایب 
رئیس شــورا و مدیر منطقه ۳ زنجان اظهار کرد: دستگاه 
قضایی این ســه نفر را تحت نظر دارد و پرونده در مرحله 
تکمیل تحقیقات اســت، از همیــن رو اتهامات و مباحث 

مربوط به آن هنوز اعالم نشده است.
فرماندار زنجان با اشــاره به اینکه ما نیز منتظر تکمیل 
تحقیقات از ســوی بازپرس پرونده و اعالم آن از ســوی 
دســتگاه قضایی هســتیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
پرونده فعال در مرحله تحقیق است، بهتر است از گمانه زنی 
در این باره پرهیز شــود. وی بــا تأکید بر پرهیز از هرگونه 
جوســازی رســانه ای چه از سوی رســانه های رسمی یا 
فضای مجازی بیان کرد: گاهی اطالع رسانی هایی انجام 
می شــود که در آن اســامی افراد و یا مدیران شهری ذکر 

می شود، موضوعی که موجب هتک حیثیت افراد می شود، 
و طبیعتا تبعات حقوقی و کیفری دارد.

عســگری با بیان اینکه هرگونــه گمانه زنی بی مورد 
موجب ملتهب شدن فضای شهری می شود، تصریح کرد: 
قطعا اگر بازداشــتی جدیدی عالوه بر ســه نفری که قبال 
بوده اســت، باشــد، مراجع قضایی اطالع رسانی خواهند 

کرد.
فرماندار زنجــان با تأکید بر پرهیــز از هرگونه ایجاد 
التهــاب در جامعه بیان کــرد: نباید اتفاقــی بیفتد که با 
اطالع رسانی های شــتاب زده خللی در خدمت رسانی به 
مردم ایجاد شــود و باید این فضا مراقبت شود. وی تصریح 
کرد: این اطمینان را به مردم می دهیم که قطعا اگر تخلفی 
باشــد برخورد الزم انجام خواهد شد و رسیدگی ها دقیق 
خواهد بود، اما امیدواریم در این شــرایط مدیران مختلف 
شــهری و سازمان های تابعه با قوت کارهای خود را انجام 

دهند.
وی با اشــاره به اینکه در قانون همه مباحث مربوط به 
مدیریت شــهری و وظایف شورای شهر مشخص و تبیین 

شده است، تصریح کرد: در قانون ظرفیت ها مشخص شده 
و شورای شــهر نیز بر اساس آن قاعدتا طبق وظایف خود 

عمل خواهد کرد.
عســگری با اشاره به اینکه در قانون مباحث مربوط به 
عزل و نصب شــهرداران مشــخص و تشریح شده است، 
اضافه کــرد: طبیعتا این موضــوع در چارچوب ضوابط و 
مقررات موضوع مدیریت خواهد شــد که در شــهرداری 
و ســازمان های تابعه خللی در ارائه خدمات به شهروندان 
ایجاد نشود، موضوعی که تأکید فرمانداری و البته شخص 

استاندار است.
فرماندار زنجان افزود: توصیه ما نیز به شورای شهر این 
بوده اســت که شورای شهر مطابق قانون اقداماتی انجام 
دهد که امور شهر و خدمت رسانی دچار مشکل نشود. وی 
با اشاره به اینکه در نامه دادستانی به شورای شهر نیز اعالم 
شده است که تدبیری اتخاذ شود که خللی در خدمت رسانی 
به مردم صورت نگیرد، گفت: تاکید ما نیز این بوده اســت 

که اقدامات در چارچوب قانون انجام شود.
عسگری تعیین تکلیف مدیریت شهری را از اختیارات 

مسلم شورای شــهر عنوان کرد و گفت: طبق قانون هیچ 
نهــادی نمی تواند در این حوزه نظرات خود را به شــورای 
شــهر تحمیل کند، اما آنطور که بنده اطالع دارم از زمان 
ابالغ نامه دادســتانی شورای شهر مشغول تصمیم گیری 
اســت که قطعا اگر این تصمیــم در چارچوب قانون اتخاذ 
شــود به تأیید فرمانداری خواهد رسید و اگر در چارچوب 

نباشد، قاعدتا باید اصالح شود.
فرماندار زنجان درباره انتخاب سرپرســت شهرداری 
نیز گفت: رایزنی ها در حال انجام اســت و در این باره حتی 
با مجموعه وزارت کشــور نیز صحبت شده است و شورای 
شــهر در حال تطبیق قوانین با شرایط به وجود آمده است، 

اما تاکنون هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده است.
عسگری همچنین درباره بازداشت یک عضو شورای 
شهر نیز گفت: درباره عضو شورای شهر نیز پس از بررسی 
پرونــده و گــذر آن از مرحله تحقیقــات و ورود به مرحله 
رسیدگی، در صورتی که تخلف محرز شود، مطابق قانون 

عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.

فرماندار زنجان :

گمانه زنی بی مورد موجب ملتهب شدن 
فضای شهر می شود

سرپرست شهرداری زنجان
 انتخاب شد

خبرخبر

با رأی اعضای شــورای اسالمی شهر زنجان، 
غالمحسن احمدی به عنوان سرپرست شهرداری 
زنجان انتخاب شــد.به گزارش جام جم زنجان، در 
جلسه رسمی و غیرعلنی شــورای اسالمی شهر 
زنجان که به منظور تعیین سرپرســت شهرداری 
برگزار شــده بود، غالمحســن احمدی به عنوان 
سرپرست شهرداری زنجان انتخاب شد.  وی پیش از این به عنوان معاون خدمات 
شهری شهرداری زنجان مشغول فعالیت بود. این انتصاب بعد از آن صورت گرفت 
که شهردار زنجان  به همراه یکی از اعضای شورای شهر و شهردار یکی از مناطق 

در بازداشت به سر می برند.

جاماندگان آماده باشند؛
ثبت  نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن از اواخر دی 

مدیر کل راه و شهرســازی آذربایجان غربی 
بــا بیان این که جاماندگان از ثبت نام طرح اقدام 
ملی مســکن آماده باشــند، گفــت: ۶۵۱ نفر از 
ثبت نامی های طرح اقدام ملی مســکن استان در 
پاالیــش متقاضیان واجد شــرایط به دلیل قرمز 

بودن فرم »ج« حذف می شوند.
به گــزارش جام جم آذربایجان غربی، ســید 
محســن حمزه لو افزود: بر اساس نتایج پاالیش 
ثبــت نام کنندگان مرحلــه اول طرح اقدام ملی 
آذربایجــان غربی، چهار هــزار و ۱۶۶ نفر واجد 

شرایط اعالم شده اند.
وی بــا بیان این که چهــار هزار و ۸۱۷ نفر در 
مرحله نخست نام نویسی طرح اقدام ملی مسکن 
ثبــت نام کردند، ادامــه داد: از اواخر دی ثبت نام 
مرحله دوم طرح اقدام ملی مســکن در شهرهای 
بازرگان، ماکو، پلدشت، شوط، مهاباد، میاندوآب 

و بوکان آغاز می شود.
 وی یادآور شد: کسانی که نتوانستند در مرحله 
نخست در سامانه طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام 
کنند، آماده درج اطالعات خود در سامانه باشند. 

متقاضیان می توانند قبل از تکمیل ظرفیت برای 
 www.tem.mrud.ir ثبت نام به نشانی

مراجعه کنند.

میرهادی احمدوندی، ســولماز صادق زاده و بیتا شــهبازی از استان 
آذربایجان شرقی موفق به کسب رتبه های برتر بیست ودومین جشنواره 

بین المللی قصه گوئی شدند.
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان اســتان آذربایجان شرقی، مراســم اختتامیه بیست ودومین 
جشــنواره بین المللی قصه گویی همزمان با شــب یلدا در ســالن مرکز 
آفرینش هــای کانون در تهران برگــزار و برگزیدگان این رویداد بزرگ 

فرهنگی معرفی شدند.
در بخش بین الملل ســولماز صــادق زاده از تبریز با قصه قدم یازدهم 
توانســت عنوان ســوم را به صورت مشــترک با قصه گویانی از استان 
خوزســتان و تهران کسب کند. گیتی خامنه، مرتضی سرهنگی و اشکان 

خطیبی داوران بخش بین الملل بودند.
 در بخــش ملی و قصه های دختران و پســران میرهادی احمدوندی 
نوجوان هنرمند و قصه گوی تبریزی با قصه عاقبت اندیشــی توانســت 
نظــر داوران نوجوان این جشــنواره را کســب و به عنــوان قصه گوی 

برگزیده بخش دختران و پســران معرفی شود. 
در بخــش قصه های ۹۰ ثانیه ای نیز بیتا شــهبازی کودک قصه گو و 
توانمند تبریز، نیز با قصه زندگی من رتبه دوم بیســت ودومین جشنواره 

بین المللی قصه گویی را به دست آورد.
 رسول صدرعاملی، گالره عباســی، حبیب رضایی، مسعود فروتن و 

مهدی رجبی داوران این بخش از جشــنواره بودند. 
 بیســت و دومین جشــنواره بین المللی قصه گوئــی که از ۲۶ آذر در 
تهران آغاز به کار کرده بود با اجرای مراسم اختتامیه در ۳۰ آذر همزمان 

با شــب یلدا با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. 
درخشــش قصه گویان استان آذربایجان شــرقی در این جشنواره در 
حالی صــورت می گیرد که این قصه گویان توانســته بودند از بین ده ها 
قصه گوی شرکت کننده در رقابت های استانی و منطقه ای به این رقابت 

بین المللی راه یابند.

قصه گویان تبریز و کسب 3 عنوان برتر جشنواره بین المللی قصه گویی

شهادت »سردار سلیمانی« دودمان امریکا و 
ایادی اش را به باد می دهد

حرکت بهزیســتی به 
سمت شفاف سازی

مدیر کل دفتر عملکرد و مدیریت سازمان 
بهزیستی کشور با اشــاره به فعالیت 4۰ ساله 
ســازمان بهزیســتی گفت : امروز بهزیستی 
سازمان بالغی اســت و بسیاری از خدمات آن 
حاصل موفقیت و نوآوری است و این درحالی 
اســت که پس از موفقیت در برون ســپاری 
بهزیســتی در حال حرکت به ســمت شفاف 

سازی است . 
خبرنگار جام جــم زنجان: کاظم 
نظم ده با بیان اینکه فعالیت های بهزیســتی 
به روز و مبتنی بر دانش است  و بهزیستی جزو 
دســتگاههای با عملکرد سالم و روشن است 
،افزود :  خوشبختانه ۱۰۰ درصد فعالیتها به روز 
و مبتنــی بر دانش ارائه می شــود . کاظم نظم 
ده با اشــاره به بخشنامه اجرایی منع پذیرش یا 
قبول منافع تعارض اظهار کرد : این بخشنامه  
در راســتای شفاف سازی به معاونین و مدیران 
ستادی و استانی ارسال شده است .   در مدیریت 
تعارض افراد نباید در پست هایی مستقر شوند 
که در این سمت ها تعارضی بین منافع شخصی 
آنها و منافع ملی وجود داشــته باشد. لذا طبق 
این مجوز اگر مسئوالن و کارکنان بهزیستی 
بخواهند مرکز داشــته باشند باید از سمت خود 
کناره گیری کنند .نظم ده تصریح کرد: قطعاً این 
بخشنامه می تواند برای پیشبرد اهداف سازمان 
بهزیستی بویژه در  خدمت رسانی به مددجویان 
و مراکز غیردولتی موثر باشد و  نظارت بیشتری 

بر مراکز ایجاد کند .
 وی بــا اشــاره به ارزیابی دســتگاههای 
دولتی در جشــنواره رجایی و کسب رتبه برتر 
بهزیستی استان زنجان در بخش شاخص های 
اختصاصی در کشــور عنوان کرد : بهزیستی 
زنجان عملکرد بســیار خوبی در ارائه خدمات 
به جامعه هدف داشــته اســت . مشاور رئیس 
ومدیرکل دفتر عملکرد ســازمان بهزیستی 
کشور در زنجان خاطر نشان کرد  : از مهمترین 
چالش های بهزیســتی عدم همخوانی منابع 
مالی با حجم فعالیــت ها و پایین بودن حقوق 
کارکنان بهزیستی با توجه به حجم  نوع فعالیت 
اســت .   اختتامیه دوره آموزشــی منطقه ای 
سالمت اداری، مقابله با فساد با حضور نظم ده 
مشاور رئیس ومدیرکل دفتر عملکرد سازمان 
بهزیستی کشــور، مدیرکل مدیریت عملکرد 
بازرسی استانداری ومدیرکل بهزیستی استان 
زنجان  با حضور کارشناســان و بازرسان ماده  
۹۱و۹۲ به مدت دوروز و به میزبانی بهزیستی 

استان زنجان در سالن پیام  برگزارگردید .

پرداخت 3۷/۷ درصدی 
توســط  برق  قبــوض 

PSP ها در تبریز
مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق 
تبریز گفت: آمار پرداخت قبوض سبز از طریق 
PSPها )شرکت  های پرداخت الکترونیکی( 

در آذر امسال به ۳۷/۷ درصد رسیده است.
عــادل کاظمی در تشــریح وضعیت طرح 
قبض سبز برق گفت: طی ماه های مهر، آبان  و 
آذر ۵۰هزار و ۶۸۳ شماره تلفن همراه ثبت شده  
مشترکان در سیستم اصالح شده اند. کاظمی 
تصریح کرد: در این مدت، امور برق باغمیشه با 
۱۰هزار و ۳۵۰ مورد، امور برق گلستان با ۷هزار 
و ۲۹۹ مورد، امور برق ائل گولي با ۶هزار و ۸۶۷ 
مورد و امور برق قراملک با ۶هزار و ۳۱۷ مورد، 
بیشترین اصالح شماره تلفن همراه ثبت شده  
در سیســتم را به انجام رساندند.وی همچنین 
با اشاره به آمار مشترکان خوش حساب اظهار 
داشــت: در محدوده عملیاتی شــرکت توزیع 
نیــروی برق تبریز، ۱4۵هزار ۳۱۶ مشــترک 
قبض دوره هــای ۱و۲و۳ خود را پیش از اتمام 

مهلت پرداخت کرده اند.
 به گفته  وی؛ ۸۲هزار و ۵۶۸ مشترک، قبض 
دوره های ۱و۲و۳و4 خود را پیش از اتمام مهلت 
پرداخت کرده اند و اجرای طرح قبوض ســبز و 
اشکاالت در ثبت شماره ی تلفن ها باعث شده 
۶۲هزار و ۷4۸ مشترک خوش حساب نتوانند 
پیش از اتمام مهلت، قبض برق خود را پرداخت 
  ICTکنند.وی یادآور شد: تفاهم نامه با دفاتر
روستایی و دفاتر پیشخوان دولت به امضا رسیده 
و قرارداد سامانه  تلفنی۱۵۲۱، سامانه  پیامکی )با 
لینک مشــاهده قبض و پرداخت( و وب سایت 
شــرکت توزیع )با امکان مشاهده اصل قبض 
و پرداخت بدون نیاز به شناسه پرداخت( منعقد 
شده و فعال می باشند و آماده  خدمات رسانی به 

مشترکان عزیز هستند.


