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با حضور استاندار آذربایجان غربی؛

آموزشگاه ابتدایی فاطمه زهرا )س( 

در چالدران افتتاح شد

وژیه آرذبایجان

هفتمین جشــنواره سراسری تئاتر خیابانی ارس با 
انتشــار فراخوان دریافت طرح و ایده فعالیت خود را 
شــروع کرده و بیش از یکصد اجــرای خیابانی را در 

نوروز 99 در منطقه مرزی ارس رقم خواهد زد.
به گــزارش روابط عمومــی و امور بیــن الملل 
سازمان منطقه آزاد ارس دبیر جشنواره تئاتر خیابانی 

ارس گفت: در طول 7 دوره گذشته بالغ بر 300 اجرای 
خیابانی در بین میلیون ها گردشــگر نوروزی منطقه 
آزادارس اجرا شــده و این منطقه در آینده نه چندان 

دور قطب نمایش های خیابانی خواهد شد.
ابراهیم نصیری افزود: این دوره از جشــنواره در 
دو بخــش موضوعات عمومی - اختصاصی و بخش 
نمایش های آیینی سنتی برگزار می شود و دو موضوع 
آییــن های نوروزی و مرز و مرزنشــینی مورد توجه 

ویژه جشنواره در انتخاب آثار خواهند بود.
وی در زمینه سیاســتگذاری های جشــنواره در 
حــوزه داوری، تاکید کرد: جشــنواره هفتم با لحاظ 
زمــان بندی و اقتضائات مورد نیــاز تولید از کارهای 
جدید و غیرتکراری با توجــه به موضوعات مطلوب 
مدنظر سازمان منطقه آزاد ارس از آثار غیرتکراری و 

نو استقبال خواهد نمود.
مدیر فرهنگی، آموزشــی و هنری سازمان منطقه 

آزاد ارس خاطرنشــان کرد: در راستای تعامل با سایر 
نهادها و رویدادهای تخصصی حوزه تئاتر در کشــور، 
موضوع انعقــاد تفاهم نامه های همکاری با ســایر 
جشنواره های معتبر کشور از جمله جشنواره مریوان 

و الهیجان در دستور کار قرار دارد.
گفتنی است براساس فراخوان هفتمین جشنواره 
تئاتــر خیابانــی ارس، فعــاالن حوزه تئاتر کشــور 
می توانند طرح و ایده نمایشــی خود را جهت ارزیابی 
art@ تا 20 آبــان به ایمیل دبیرخانــه به آدرس

arasfz.ir  ارسال نمایند.
پس از انتخاب و اعالم لیســت ایده های منتخب، 
کارگردانــان باید فیلم اثر تولید شــده را تا 20 دی به 

صورت پستی ارسال نمایند.
این جشنواره همانند ســالهای گذشته به عنوان 
اولین رویداد تئاتر کشور همزمان با روز جهانی تئاتر، 

7 فروردین در منطقه آزاد ارس برگزار خواهد شد.

صد اجرا در هفتمین جشنواره تئاتر خیابانی ارس

2 4

تیترهای برتر

اصالح و نوسازی باغات درجه 2 در تبریز
مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز خبر داد؛

رونمایی از ســامانه جمع آوری پسماندهای 
خشک در اردبیل 

جشنواره بین المللی قصه گویی در زنجان 
برگزار می شود

با شعار »آینده ساختنی است«؛

گوجه کاران نگــران فروش محصول خود 
نباشند

مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی:
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استاندارآذربایجان شرقی با تأکید بر 
اهمیت سالمت و امنیت غذایی مردم، 
گفت: ســازمان دامپزشکی مسئولیت 
ســنگینی در این زمینه بر عهده دارد و 
باید وظایف خــود را دقیق، بی محابا و 
بدون توجه به فشارهای سیاسی انجام 

دهد.
دکتــر محمدرضــا پورمحمدی در 
دیدار با مدیران اداره کل دامپزشــکی 
استان به مناسبت روز ملی دامپزشکی، 
از تالش های شــبانه روزی کارکنان و 
عوامل این سازمان در راستای مبارزه با 
بیماری های دامی و نظارت بر سالمت 

محصوالت غذایی قدردانی کرد.
وی با اشــاره به رونــد رو به بهبود 
فعالیت های دامپزشــکی در اســتان، 
گفت: این ســازمان به رغم مشکالت 
اقتصادی، اقدامات چشــمگیری انجام 
داده اســت که این روند باید روز به روز 

تقویت شود.
اســتاندار آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه کوچکترین سهل انگاری در بحث 
سالمت مردم می تواند موجب خسارات 
مادی و معنوی جبران ناپذیری شــود، 

افزود: دامپزشــکی بایــد ضمن تعامل 
با تولیدکننــدگان محصوالت غذایی، 
وظایــف خود را دقیق، بی محابا و بدون 
توجه به فشارهای سیاسی انجام دهد، 
چراکه ســالمت انسان ها با هیچ چیزی 
قابل معامله نیست.وی با اشاره به برخی 
سوءاســتفاده ها در شــرایط نامتعارف 
اقتصــادی، گفــت: واردات نهاده های 
دامی و محصوالت غذایی آلوده توسط 
ســودجویان می تواند مشکالت زیادی 
ایجاد کند که الزم است دامپزشکی در 
این گونه موارد با جدیت وارد عمل شده 
و با متخلفان برخورد کند.پورمحمدی 
با اشــاره به اینکه فشارهای سیاسی بر 
دامپزشــکی از روی ندانم کاری است، 
افزود: رویکرد قــوه قضائیه در برخورد 

آشکار با مظاهر فساد اقتصادی، باید در 
تمامی عرصه ها مورد توجه قرار گیرد و 
هیچ مالحظه ای در بیان مشــکالت و 

برخورد با متخلفان وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه دامپزشــکی باید 
درخصــوص بیماری های مشــترک 
انســان و دام یــا عرضــه محصوالت 
غذایی ناســالم به بازار، اطالع رسانی و 
شفاف ســازی الزم را در جامعه انجام 
دهد، افزود: پنهــان کاری در این گونه 

موارد به صالح مردم نیست.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین 
بر هماهنگی بین دستگاه های مسئول 
در بحث ســالمت غذایــی، جدیت در 
نظارت بر تولیــد و عرضه محصوالت 
دامی و نوســازی تجهیزات دامپزشکی 

تأکید کرد و گفت: مدیریت اســتان از 
ارتقای کمــی و کیفــی فعالیت های 

دامپزشکی حمایت می کند.
مدیــرکل دامپزشــکی آذربایجان 
شرقی هم در این دیدار با ارائه گزارشی 
از عملکرد این سازمان، گفت: توانمندی 
استان در تولید محصوالت کشاورزی و 
دامی در ســایه فعالیت های جهادگرانه 
ناظران بهداشــتی سازمان دامپزشکی 
اســت و ایــن اســتان از نظر شــیوع 
بیماری های مشــترک بین انسان و دام 
جزو پاک ترین استان های کشور است.

امیرحســین بهــداد افــزود: همه 
کشــتارگاه های دام در استان مجهز به 
سیستم پیش ســردی هستند و تمامی 
گوشت های عرضه شده به بازار استان 

کامال سالم و بهداشتی است.
وی همچنین اظهار داشــت: توجه 
به بحث ســالمت اداری، ارائه خدمات 
الکترونیکی و ســرعت عمل در صدور 
مجوزهــای مربوطــه، موجب شــده 
است که بســیاری از اختیارات سازمان 
دامپزشــکی کشــور به استان تفویض 

شود. 

دامپزشکی وظایف خود را بدون توجه به فشارهای سیاسی 
انجام دهد

مدیر جهادکشــاورزی شهرســتان تبریز گفت: 
طــرح اصالح و نوســازی باغات درجــه 2 با هدف 
بهبــود کیفیت و کمیت تولیــد محصوالت باغی در 

این شهرستان صورت می گیرد.
فرامرز افشــانی در حاشــیه بازدید کارشناسان 
فائــو)FAO( بــا بیــان ایــن مطلب افــزود: در 
شهرســتان تبریز در ســال جــاری در 14 هکتار از 
باغات روستاهای قره تپه، خلجان و دیزج لیلی خانی 
و باغ یعقوب و اولی کندی و ســفیدان جدید و منطقه 
یادگار امام با انجام تکنیک های کلی اصالح ساختار 

بســتر و و تربیت درختان و بهبود ارقام نامناســب و 
همگن ســازی ارقام و نقشــه برداری با GPS و 
ارائــه کروکی با اعتبــار 1081میلیون ریال صورت 

گرفته است.
وی ادامــه داد: در این طــرح 11 نفر از باغداران 
و شــرکت خدمات فنی و مشــاوره ای یاشیل آرتان 

نگین تبریز همکاری و مشارکت نمودند.
افشانی گفت: امید اســت بتوانیم گامی موثر در 
مســیر بهبود وضعیت باردهــی و کیفیت تولیدات 

باغی برداریم.

اصالح و نوسازی باغات درجه 2 در تبریز

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
آذربایجان شرقی گفت: رزمندگان عرصه اقتصادی در 
بخش صنعت این اســتان با لبیک به ندای رهبر معظم 
انقالب اســالمی برای رونق تولید داخلی به صورت 3 

نوبته کار می کنند.
حبیب امیــن زاده در بازدید از چند واحد صنعتی در 
شهرک سلیمی آذربایجان شرقی افزود: با وجود ادعای 
دشــمنان مبنی بر اینکه آثار تحریمی بر  پیکره صنعت 
ایران ضربه مهلکی زده و صنایع در حال تعطیل شــدن 
هستند، فعالیت مجموعه های صنعتی با تمام توان و در 
برخی موارد در 3 شیفت کاری نشان از ادعای دروغین 

آنها و حرکت صنایع در مسیر رونق تولید داخلی است.
وی گفت: با توجه به فرآیندهای تعریف شده در این 
ســازمان و با هماهنگی اتاق بازرگانی تبریز اقدام الزم 
برای حل مشکالت بازار و صادرات واحدهای صنعتی 

اســتان نیز انجام شده اســت و پیگیری های مربوطه 
همچنان ادامه دارد.

امین زاده، با اشــاره به اســتراتژی وزارت صنایع و 
دستور وزیر صمت برای راه اندازی تورهای رسانه ای به 
منظور بازدید خبرنگاران رسانه ها از فعالیت واحدهای 
صنعتی در شــهرک های صنعتی استان، ادامه داد: این 
برنامه جزو اولویت های این سازمان بوده و پس از بازدید 
خبرنگاران از مس سونگون ورزقان دومین مرحله تور 
رسانه ای صنعتی در شهرک سلیمی استان انجام شده 

و این کار در بازه های متفاوت تداوم می یابد.
وی هدف عمده از این بازدید ها را آشــنایی اصحاب 
رســانه با فناوری های موجود استان، تالش برای رفع 
نیازمندی ها صنایع داخلی سازی و ایجاد ارتباط صنایع 
با هم برای تامین مواد اولیه مجموعه های ارزبر از تولید 

داخل است.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شــرقی گفت: در این تور رسانه ای از واحدهای دانش 
بنیان و بســیج مهندسی نیز دعوت شده است تا ارتباط 
بین واحدهای صنعتی و این مراکز علمی برقرار شود تا 
بــا همکاری همدیگر بتوانند به تولید داخلی حداکثری 

برسند.

فعاالن صنعت آذربایجان  شرقی ۳ نوبته کار می کنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر این که 
در تالشــیم دانشگاه علوم پزشــکی تبریز را در شان 
دانشجویان ساخته و توسعه دهیم، گفت: استعدادهای 
برتر کشور در این دانشگاه حضور دارند، سعی می کنیم 
تمامی زیرساخت ها را برای تحصیل بهتر این عزیزان 
فراهم کنیم، از دانشــجویان نیز انتظار داریم شــان و 
جایگاه دانشگاه علوم پزشکی را شناخته و پاس بدارند و 

در این مسیر به داشته های خود بیافزایند.محمدحسین 
صومی در جشن دانشجویان جدید الورود، با بیان این که 
امسال بهترین ها در حوزه پزشکی، توانبخشی، تغذیه، 
پرستاری و غیره به دانشــگاه علوم پزشکی تبریز راه 
یافته اند، گفت: دانشــجویان افراد با استعدادی هستند 
که به ما ســپرده می شــوند، باید از این سرمایه های با 
ارزش محافظت کنیم.صومی دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز را یــادگار گرانبهایی از ســالیان دور طبابت در 
جهان و آذربایجان شــرقی عنوان کرد و گفت: در قرن 
13 بزرگ ترین دانشگاه جامع خاورمیانه و جهان را در 
اختیار داشــتیم، زمانی که ایلخانیان بر تبریز حکومت 
می کردند، بزرگ ترین دانشگاه )مجتمع ربع رشیدی( 
در تبریز بنیان نهاده شــد و دانشجویان در این دانشگاه 

به طور واقعی تربیت می شدند.
وی با اشاره به تاسیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
در ســال 132۶ به عنوان دومین دانشگاه ایران، افزود: 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز همواره سعی می کند فضا 
و تجهیزات، نیروی انســانی و تمامی زیرساخت های 
الزم را برای دانشــجویان فراهــم کند.وی وضعیت 
فعالیت های معاونت دانشــجویی و فرهنگی را بسیار 
مطلوب دانست و گفت: دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 
حوزه المپیادهای ورزشی و المپیادهای دانشجویی نیز 
دارای جایگاه  بسیار خوبی است، طی سال های گذشته 
دانشگاه علوم پزشــکی تبریز طبق رتبه بندی، بعد از 
دانشگاه علوم پزشکی تهران اغلب جایگاه های دوم یا 

سوم را به خود اختصاص داده است.

دانشگاه علوم پزشکی را در شان دانشجویان توسعه می دهیم

به مناسبت روز جهانی کودک؛

کاروان شادی کودکان در خیابان صفای زنجان
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بانـک کارآفرین شـعبه سـیمتری اردبیـل به اسـتناد قـرارداد بانکی 
001665666-97/06/19 جهـت وصـول طلـب خود علیه آقـای عادل 
نعمـت زاده ) متعهـد( و محمـد وتقـی هر دو بـه فامیلـی هیئت خباز 
)ضامنیـن( مبـادرت بـه صـدور اجرائیـه نمـوده کـه پس از تشـکیل 
پرونـده اجرایـی به کالسـه 9800056  طبـق محتویات پرونـده پس از 
ابـالغ اجرائیه بـه متعهدیـن عملیات اجرایـی پیگیری و بسـتانکار به 
شـرح وارده شـماره 4002454-98/02/29 پالک ثبتـی 24565 فرعی 
از 33 اصلـی بخـش سـه اردبیل بـه مسـاحت 111/4 مترمربـع  تحت 
مالکیـت آقـای محمـد هیئـت خبـاز ) احـدی از ضامنیـن( را جهـت 
وصـول مطالبات خـود معرفی و توقیف نموده اسـت؛ پس از بازداشـت 
محلی، ششـدانگ پـالک مزبور به انضمـام کلیه متعلقـات  و منضمات 
شـرعیه و عرفیـه بـه حـدود اربعه : شـماال« دیواریسـت بـه طول 20 
سـانتی متـر به کوچه، شـرقا« : دیـوار به دیـوار به طـول 24/35 متر 
بـه پـالک 1865 فرعـی از 33 اصلی  جنوبـا«: دیوار به دیـوار به طول 
6/30 متـر بـه 4014 فرعی از 33 اصلی غربا: در 4 قسـمت که قسـمت 
دوم آن جنوبـی اسـت اول دیـوار بـه دیـوار بـه طـول 9/05 متـر به 
شـماره 3854  فرعـی از 33 اصلـی دوم دیواریسـت بـه طـول 0/20 
متـر بـه شـماره 3854 فرعـی از 33 اصلی سـوم در و دیـوار به طول 
12/60 متـر بـه خیابـان به عرض 18 متـر چهارم درب و دیـوار به طول 
3/90 بـه خیابـان به عرض 18 متر کـه در صفحه 61 دفتـر 929 امالک 
اردبیـل بـه نام آقـای محمد هیئـت خباز ثبت و سـند صـادر گردیده 
بـه نشـانی: اردبیـل، خیابـان شـهید ایرانی جم، پشـت بیمارسـتان، 
نبش کوچه شـهریار 4 که طبق نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
ملـک مزبـور 111/40 متر مسـاحت عرصه داشـته که در محـدوده آن 
سـاختمان مسـکونی شـامل تمام عرصه، نیمـه زیر زمین به مسـاحت 
65 متـر مربـع انبـاری و پیلـوت کـه در وضعیـت موجـود تبدیـل به 
آرایشـگاه زنانـه گردیـده اسـت و مـورد بهره بـرداری خدماتـی قرار 
دارد. طبقـه اول شـامل سـوئیت یک خوابه و آشـپزخانه، دوم و سـوم 

در ارتبـاط بـا هـم اتـاق خـواب و نشـیمن و سـرویس بهداشـتی و 
آشـپزخانه کابینت دار کـه دارای راه پله مشـترک بوده نمای سـنگی 
بـا پنجـره هـای آلومینیومی و فلـزی کف طبقـات پارکـت و موکت و 
اسـکلت سـاختمان فلـزی با سـقف تیرچـه بلوک بـا انشـعابات آب، 
بـرق و گاز مـی باشـد کـه ارزش پایـه پالک مزبـور با توجه بـه جمیع 
جهـات موثـر در کارشناسـی بـه مبلـغ 8/054/000/000 ریـال برآورد 
از  مورخـه 98/08/13  روز دوشـنبه  در  مزبـور  ملـک  اسـت؛  شـده 
سـاعت 9 صبـح الـی 12 ظهر در محـل اجرای اسـناد رسـمی اردبیل 
واقـع در: بزرگراه شـهدا، مابیـن فلکه ججیـن و میدان قـدس، جنب 
تـاالر میـالد از طریـق مزایـده فروخته خواهند شـد. مزایـده از مبلغ 
پایـه شـروع و به باالتریـن قیمت کـه خریدار داشـته باشـد فروخته 
خواهد شـد فـروش نقدی اسـت . هـرگاه روز تعیین شـده بـا تعطیل 
رسـمی مصـادف گـردد روز بعـد از تعطیـل جلسـه مزایده تشـکیل 
خواهـد شـد. طالبیـن مـی تواننـد در سـاعات اداری جهـت کسـب 
اطالعـات بیشـتر به اداره اجرای اسـناد رسـمی اردبیل به نشـانی باال 
مراجعـه و خریـداران نیـز مـی توانند در وقـت مقرر در محـل مزایده 
حاضـر و در جلسـه مزایـده شـرکت نماینـد و چنانچـه مـورد مزایده 
زائـد بـر مبلغ در آگهی فروخته شـود نسـبت به مازاد، حـق مزایده و 
سـایر هزینه هـای قانونی طبق مقـررات وصول خواهد شـد. در ضمن 
بدهـی هـای مالیاتـی و عوارض شـهرداری و آب و برق و گاز مشـخص 
نشـده در صورتـی کـه از این باب تـا روز مزایده بدهی داشـته باشـد 
طبـق مقـررات از برنـده مزایـده وصول خواهد شـد و نیـز در صورت 
وجـود مـازاد، وجـوه پرداختی بابـت هزینه هـای فوق از محـل مازاد 
بـه برنده مزایده مسـترد خواهد شـد. تنظیم سـند انتقـال موکول به 
ارائـه مفاصا حسـاب هـای دارایی  و شـهرداری و غیـره ... خواهد بود.

بازدیدازواحدهایصنعتی
اردبیلباحضوراستاندار

رئیس ســازمان 
صنعــت، معــدن و 
تجارت استان اردبیل 
در حاشــیه بازدید از 
صنعتی  واحدهــای 
اســتان که با حضور 

اســتاندار صورت گرفت، گفت: به دنبال این هستیم 
که در جریان بازدید از واحدهای صنعتی، با تشــکیل 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، زمینه برطرف شدن 
مشــکالت فعاالن اقتصادی و کارآفرینان را فراهم 
کرده و در راستای شعار ســال گام برداریم.صادقی  
گفت : به دنبال این هســتیم کــه در جریان بازدید 
از واحدهای صنعتی، با تشــکیل ســتاد تســهیل و 
رفع موانع تولید، زمینه برطرف شــدن مشــکالت 
فعاالن اقتصادی و کارآفرینــان را فراهم کرده و در 
راستای شعار سال گام برداریم.وی خاطرنشان کرد: 
امیدواریم با اجرای قانون رفع موانع تولید و تســهیل 
فضای کســب و کار بتوانیم از همــه ظرفیت های 
قانونی برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی 
و صنعتی و رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی 

استفاده کنیم.

خبر

سازمان همیاری شــهرداری های اردبیل احداث هتل 5 ستاره 
در اردبیــل را با آگهی مزایده واگذاری زمینی به مســاحت 15000 

مترمربع در محدوده  دریاچه زیبای شــورابیل آغاز کرد.
نرگسامامي-خبرنــگارجامجماردبیل:مدیرعامل 
سازمان همیاری شــهرداری های اردبیل از آغاز مراحل شناسایی 
ســرمایه گذار و واگذاری زمیــن جهت احداث هتل 5 ســتاره در 

اردبیل خبر داد .
اکبر زارع با اشــاره به تحرکات این ســازمان جهت اجرای طرح 
های بزرگ و کالن در اســتان افزود : یکی از مهم ترین اماکنی که 
نبود آن بشــدت در استان اردبیل احســاس می شود هتل 5 ستاره 
جهت پذیرایی و میزبانی از گردشــگران و مهمانان اســتان اردبیل 
است که ســازمان همیاری شــهرداری های اردبیل با رصد دقیق 
موضــوع و اهمیت آن برای اردبیل ، اقدامات خود را مبنی بر احداث 

هتل 5 ستاره آغاز کرده است.
وی در خصــوص فرآیند احداث هتل 5 ســتاره گفت : زمینی به 
مســاحت 15000 مترمربع در جوار دریاچه زیبای شــورابیل که از 

محوطه نمایشــگاه بین المللی اردبیل به شمار می رود برای احداث 
ایــن هتل در نظر گرفته شــده که از طریق مزایــده اقدام به جذب 

سرمایه گذار گردیده است .
زارع نوع کاربری زمین و بهره برداری از آن را صرفا ساخت هتل 
5 ســتاره با استانداردهای برنامه ریزی شــده عنوان کرد و افزود : 
قیمت پایه برای این مزایده 1۶5 میلیارد ریال پیشــنهاد شــده که 
با توجه به موقعیت و چشــم انداز آن و همچنین شــرایط منحصر به 

فرد برای احداث هتل قیمت مناســبی خواهد بود.
وی افــزود : مصمم هســتیم که هر چه ســریعتر فرآیند جذب 
ســرمایه گــذار را طی کرده و در آینده ای نزدیک شــاهد اقدامات 

اجرایی و ســاخت هتل 5 ستاره در اردبیل باشیم.
مدیرعامل ســازمان همیاری شهرداری اســتان اردبیل احداث 
هتل 5 ســتاره در اردبیل را بســیار مهم و موثــر خواند و ادامه داد : 
یکی از شــاخص های توســعه وجود اماکنی با استانداردهای باال 
و در ســطح بین المللی است که متاســفانه در حوزه هتل ها استان 
اردبیل فاقد هتل 5 ســتاره برای میزبانی های مختلف اســت و این 

مقولــه چهره مناســبی از اردبیل در ذهن مهمانان و گردشــگران 
تصویر نمی کند. 

زارع افزود : سازمان همیاری شــهرداری های استان اردبیل با 
تمام توان پیگیر برخورداری اردبیل از هتل 5 ستاره است و با برنامه 
ریزی هایی که صــورت گرفته در آینده ای نزدیک اردبیل صاحب 
هتل 5 ســتاره خواهد شــد تا این مطالبه بحق استان به ثمر بنشیند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری اردبیل:

اردبیل صاحب هتل 5 ستاره می شود
بهمناسبتهفتهنیرویانتظامی؛

مســئوالنعالــیقضاییبا
فرماندهنیرویانتظامیاســتان

دیدارکردند

به مناسبت هفته نیروی انتظامی، رئیس کل دادگستری 
استان به همراه دادســتان مرکز استان، رئیس کل دادگاه 
های عمومی و انقالب اردبیل، رئیس شوراهای حل اختالف 
استان، روسای سازمان های قضایی تابعه و معاونین قضایی 

با فرمانده انتظامی و فرمانده مرزبانی استان دیدار کردند.
محســنامامي-خبرنگارجامجماردبیل:
عتباتی رئیس کل دادگســتری استان در این دیدار ضمن 
تبریک هفته نیروی انتظامی با گرامیداشــت یاد و خاطره 
شهدای عرصه نظم و امنیت گفت: نقش نیروی انتظامی در 
برقراری امنیت پایدار در کشور بر هیچکس پوشیده نیست 
و مسلماً این آرامش و امنیت جز با  ایثارگری ها و جانفشانی 

ها و تالش شبانه روزی میسر نمی گردد.
وی با اشــاره به وضعیت استان از حیث برقراری نظم و 
امنیت گفت: در ســایه همکاری، تعامل و انسجام مجموعه 
قضایی و انتظامی در انجام امور، الحمدهلل شاهد یک وضعیت 
مطلوب در استان هستیم و تالش می کنیم این همکاری و 
تعامــل در چارچوب قوانین و مقررات در برقراری آرامش و 
امنیت بیشتر برای شهروندان روز به روز افزایش یابد.رئیس 
کل دادگستری استان در دیدار با فرماندهی مرزبانی استان 
نیــز با قدردانی از مرزبانی در حراســت از مرزها و برقراری 
امنیت در آن گفت: کار بسیار حساس و رسالت بسیار خطیری 
بر عهده مرزبانی گذاشته شده است  که خوشبختانه مرزبانی 
استان  در انجام این رسالت خطیر بسیار موفق بوده است.در 
این دیدار فرمانده انتظامی استان و فرمانده مرزبانی استان 
از حمایت های قضایی دســتگاه قضایی اســتان از نیروی 
انتظامی در برقراری نظــم و امنیت قدردانی نمودند و ابراز 
امیــدواری کردند تداوم و اســتمرار این حمایت ها موجب 

آسایش و امنیت بیشتر مردم و رضایتمندی آنان می شود.

چهار شنبه 17 مهر 1398   شماره 5499

خســرو امیدوار، معاون امور اجتماعی بهزیســتی اســتان اردبیل در ستاد هماهنگی 
برنامه های هفته کودک در اردبیل عنوان کرد: یکی از طرح های ابتکاری که در سال جاری 
همزمان با هفته کودک در اردبیل اجرا خواهد شــد، ترویج رســوم دید و بازدید یا صله رحم 

کودکان اردبیلی است.
به گزارش خبرنگار مهر، وی به تشریح بیشتر این طرح جالب پرداخت و افزود: در قالب این 

طرح کودکان مهدهای مختلف برای ترویج صله رحم به مهدهای دیگر رفته و با یکدیگر 
آشنا خواهند شد. امیدوار از اجرای برنامه های هفته کودک در بیش از 400 مهدکودک استان 
خبر داد و افزود: برنامه های درنظر گرفته شده تنها مختص کودکان نبوده بلکه تالش خواهد 
شد تا در این برنامه ها والدین نیز مشارکت داشته باشند.معاون امور اجتماعی بهزیستی استان 
اردبیل بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین کودکان تأکید کرد و افزود: با 

مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه های قصه گویی نیز در مهدهای اردبیل 
برگزار می شــود. به گفته وی از 13 مهر و همزمان با آغازین روز هفته ملی کودک تالش 
خواهد شد تا برنامه های ویژه ای برای کودکان معلول و بی سرپرست نیز در نظر گرفته شود. 
بازدید از موزه های حیات وحش و نحوه صیانت از محیط زیست از دیگر برنامه های محوری 

خواهد بود که در هفته ملی کودک در اردبیل درنظر گرفته شده است.

درقالبیکطرحابتکاری؛کودکاناردبیلیصلهرحممیکنند

ضمیمهرایگان2
روزنامهجامجم

خبر

آگهی مزایده مال غیر منقول مربوط به پرونده اجرایی کالسه 
9800056

 مهری کشفی مقدم - معاون اجرای اسناد رسمی 
اردبیل

با هدف فرهنگسازی تفکیک زباله، سامانه جمع آوری و خرید پسماندهای خشک به 
صورت تفکیک زباله از مبدا یا » پاکزی « در اردبیل رونمایی شد.

رقیهلهجه-خبرنگارجامجماردبیل:با هدف فرهنگســازی تفکیک زباله 
که ساالنه35 میلیارد تومان هزینه برای دفن زباله های اردبیل اختصاص می یابد، سامانه 
جمع آوری و خرید پسماندهای خشک به صورت تفکیک زباله از مبدا یا پاکزی در اردبیل 
با حضور مســئوالن و مدیران شــهری و جمعی از جوانان فناور در فرهنگسرای بانوان 

شهرداری اردبیل رونمایی شد.
شــهردار اردبیل در این مراســم گفت: به صورت ســاالنه 35 میلیارد تومان هزینه 
برای دفن زباله های اردبیل اختصاص می یابد که الزم اســت برای مدیریت پســماند از 

تکنولوژی های نوین بهره گرفته شود.
حمید لطف اللهیان در مراســم رونمایی از اپلیکیشن تفکیک زباله »پاکزی« که در 
فرهنگســرای بانوان شهرداری اردبیل برگزار شــد، تصریح کرد: به صورت ساالنه 35 
میلیارد تومان برای جمع آوری و دفن زباله های اردبیل هزینه می شود و چنانچه این مبلغ 

صرف توسعه و آبادانی شود، عمران بیشتر شهر را شاهد خواهیم شد.
به گفته وی در سه سال اخیر موضوع بازیافت زباله از پروژه های اولویت دار شهرداری 
بوده و امروز یکی از این طرح ها که راه اندازی ســامانه و اپلیکیشــن تفکیک زباله از مبدا 
است، رونمایی شد.لطف اللهیان ضمن قدردانی از دست اندرکارانی که با تکنولوژی های 
نوین ســعی در پاکیزه نگه داشــتن شهر دارند، افزود: شاکله این کار توسط سرمایه گذار 
بخش خصوصی و جوانان انجام پذیرفته و شــهرداری نیز در نقش پشــتیبان از چنین 

طرح هایی عمل می کند.
شــهردار اردبیل با تأکید بر وارد کردن فناوری های نوین و تکنولوژی های جدید به 
عرصه های مدیریت شهری، افزود: باید شهروندان را برای داشتن شهری پاک مبتنی بر 

پایه های انسان محور تشویق کرده و زمینه های تحقق آن را نیز فراهم کرد.
لطف اللهیان به تشریح رونمایی از سامانه جمع آوری و خرید پسماند در اردبیل اشاره 
کرد و افزود: با این سامانه فرصتی فراهم خواهد شد تا شهری پاک و سالم داشته باشیم.

شهردار اردبیل ادامه داد: همواره جمع آوری و دفن زباله با شرایط سنتی مدیریت شده و 
این امر بدون لحاظ شرایط استاندارد بوده اما از این پس صرفا به سمت دفن زباله نرفته و با 
تکنولوژی و ابزارهای مدرن ساماندهی های مورد نیاز انجام خواهد شد.وی گفت: اگرچه 
در کشورهای پیشرفته موضوع بازیافت و زباله ها به عنوان طالی کثیف مطرح است، اما 
در اردبیل زباله ها بصورت تفکیک نشــده در اختیار نیروهای شهرداری قرار می گیرد که 
تفکیک آن نیز سخت است.شهردار اردبیل با بیان اینکه اولین اقدام برای مدیریت پسماند 

باید تفکیک از مبدا باشد، افزود: امروز جوانان فعال در حوزه های دانش بنیان با رونمایی 
از اپلیکیشــن به شکل هوشمند زمینه را برای تفکیک زباله ها فراهم کرده و کافی است 
با نصب آن در گوشــیهای هوشمند جمع آوری زباله را اطالع دهند تا خودروهای تعبیه 

شده در درب منزل شهروندان حضور پیدا کرده  و زباله ها را تحویل »پاکزی« دهند.
لطف اللهیان ادامه داد: این اقدام هوشــمند در دو بخش بسیار مفید است، اول اینکه 
پایه های قرار گرفتن در شهری هوشمند را فراهم می کند و سپس با توجه به اینکه توسعه 
پایدار بدون توجه به محیط زیســت امکان پذیر نیست در صیانت از این میراث ارزشمند 
نیز کمک خواهد کرد.رئیس شورای شهر اردبیل نیز در این برنامه عنوان کرد: بتدریج با 
صنعتی شدن جامعه در سراسر جهان انسان ها نسبت به صیانت از محیط زیست کم توجه 

شده و آلودگی های مخربی را در سطوح مختلف ایجاد کردند.
پوستی با بیان اینکه تفکیک زباله از مبدا در دو بخش اجتماعی و فرهنگی قابل بحث 
اســت، افزود: با رونمایی از این اپلیکیشــن و خرید زباله از شهروندان حتی با مبلغ ناچیز 

انگیزه ای در راستای فرهنگسازی ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: با مشارکت شورای شهر و شهرداری اردبیل در خصوص فرهنگسازی 
تفکیک زباله از مبدا در سطوح مختلف برنامه های جامعی پیش بینی شده که به فراخور 
زمانی اجرایی می شــود.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل نیز در این مراسم 
اظهار داشــت: امروز شــاهد اقدامات نوین در بخش مدیریت پسماند از سوی شورای 

اسالمی شهر و شهرداری هستیم که جای خوشحالی دارد.
مسعود امامی یگانه با بیان اینکه در زمینه مدیریت پسماند، دو طرح نوین و شاخص 
در اردبیل اجرا خواهد شد، گفت: یکی از این طرح ها بهره گیری از اپلیکیشن  جمع آوری 
و خرید پسماند یا پاکزی است که امروز با هدف فرهنگسازی برای تفکیک زباله از مبدا 
رونمایی شد.معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار اردبیل با بیان اینکه در کنار رونمایی 
از این نرم افزار، وسعت و گستره آن شامل کل شهرستان ها خواهد شد، تصریح کرد: این 
اقدام در امر تفکیک زباله اقدامی قابل تحســین اســت  و امیدواریم اردبیل الگویی برای 
سایر شهرها و استان ها در این خصوص باشد. وی با اشاره به تبدیل کربن جامد از زباله ها 
به عنوان دومین طرح در امر مدیریت پسماند گفت: در این خصوص پیگیری های الزم 
انجام شده و طرح در حال عقد قرار داد است که این نیز حرکتی نوین در مدیریت پسماند 

برای نخستین بار در کشور است.
امامی یگانه افزود: با توجه به گردشگرپذیر بودن استان اردبیل این امر خوشایند نیست 
که چهره و فضای شهر ناپاک دیده شود و باید با معرفی این اپلیکیشن در فضای مجازی 

و رسانه به شهروندان شهری پاک و سالم داشت.

طــرح حذف قبوض کاغذی با هدف بهبود کیفیت و دقت 
خدمات و همچنین حفاظت ازمحیط زیست در سطح استان 

اردبیل اجرایی می شود.
نرگسامامــي-خبرنگارجامجــماردبیل: 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اردبیل » سردار اسماعیلی 
« از اجــرای فرآیند حــذف قبض کاغــذی گاز از اول آذر 
سالجاری در این اســتان خبرداد و گفت: با توجه به رویکرد 
دولــت در حذف قبوض کاغذی آب، بــرق، گاز و تلفن و با 
توجــه به وجود زیرســاختهای الزم، بدین منظور این طرح 
با هدف کاهــش هزینه ها و بهبــود کیفیت و دّقت خدمات 
ارائه شده همزمان با ســایر شرکتهای گاز استانی در استان 

اردبیل آغاز شده است.
 وی ایــن طرح را در زمینه ارایه هــر چه بهتر خدمات در 
اســتان یکی از اقدامات ارزنده دولت برشــمرد و گفت: در 
این طرح با جمع آوری شــماره تلفن همــراه، مبالغ گازبهاء 

مشــترکین از طریق اس ام اس اطالع رسانی می شود.

 اســماعیلی در ادامه ضمن تقدیر و تشــکر از همکاری 
تمام مشــترکین گاز طبیعی استان اظهار داشت: مشترکین 
محترم می توانند به یکی از روشهای ذیل شماره تلفن همراه 

خود را ثبت نمایند.
1-ارســال شــماره اشــتراک بــه همــراه ســتاره به 
شــماره پیامــک متمرکز 1000194به عنــوان مثال:  ←  

 1*23010179000
2- ارســال شــماره اشــتراک بــه شــماره پیامــک 

3000220000  شرکت گاز استان اردبیل
 3- مراجعه به ســایت شرکت گاز استان اردبیل به نشانی 
WWW.NIGC-AR.IR قســمت میــز خدمــت 

الکترونیکی.  4- از طریق وبســایت شرکت ملی گاز ایران
 )WWW.NIGC.IR( و مراجعــه بــه لینک ثبت تلفن 

همراه مشترکین.
گفتنی است شــرکت گاز استان اردبیل در حال حاضر به 

بیش از 475 هزار مشــترک خدمات ارایه می نماید.

اجرای طرح حذف قبوض کاغذی گاز در اردبیل 

رونمایی از سامانه جمع آوری پسماندهای 
خشک در اردبیل 

»بازگشت همه به سوي اوست«

برادران گرامي امیري و 

جناب آقاي حاج عزیز امیري

آخرین مهلت بخشودگي جرائم مالیاتي قابل بخشش موضوع مواد 169 ، 190، 193، 197، 199 قانون 
مالیات هاي مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ پرداخت مانده بدهي قطعي شده

درصد بخشودگي جرایم

مودیان حقیقي و حقوقي تولید داراي پروانه بهره برداري تولیدي 
از مراجع ذیصالح

سایر مودیان

100%100%لغایت 1398/07/30

اطالعیه مهم و فوري
مودیان اشخاص حقیقي و حقوقي

روابط عمومي اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل

بــا نهایت غم و اندوه فقدان غم انگیز پدر گرامیتان 
مرحوم مغفور شادروان »خیرالحاج عبداله امیري« را 
از صمیم قلب تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه 
خداوند رحمان و رحیم براي آن مرحوم غفران واسعه 
الهي و براي شما و  جمیع بازماندگان صبر جمیل و اجر 

جزیل خواهانم.
نورالدین امامي - سرپرست روزنامه جام جم استان اردبیل
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مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان از صدور آنی قبوض گاز مشترکین 
زنجانی از آذر ماه امســال خبر داد و گفت: این طرح ابتدا به صورت پایلوت 
در شهرســتان خرمدره با موفقیت انجام شــده و در حال حاضر تصمیم بر 
اجرای آن در کل اســتان است که مشــارکت عموم همکاران تالشگرمان 

را می طلبد.
موسی احمدلو از کارکنان خدوم گاز زنجان خواست با برنامه ریزی ها و 
ایجاد زیرســاختهای مناسب در شش ماهه دوم سال؛ با حداکثر توان آماده 

ارائه هر چه بهتر خدمات به مشــترکین محترم زنجانی باشند.

وی با بیان اینکه این شــرکت بعنوان تامین کننده گاز طبیعی شهروندان 
زنجانی، نقش مهمی در ســاختار زیربنایی اقتصاد اســتان و کشور ایفا می 
کند؛ اظهار داشــت: با تدوین برنامه هــای جامع و بنیادین تالش می کنیم 

با  همیاری و همکاری در راســتای تحقق این مهم، گام اساسی برداریم.

3صدورآنیقبوضگازمشترکینزنجانیازآذر ضمیمهرایگان
روزنامهجامجم

اهمیت آب مجازی باید از سوی کشاورزان زنجانی 
جدی گرفته شود

*غزلاول
خیالخامپلنگمنبهســوی

ماهجهیدنبود
...ومــاهرازبلندایشبهروی

خاککشیدنبود
پلنگمن-دلمغرورم-پرید

وپنجهبهخالیزد
کهعشق-ماهبلندمن-ورای

دسترسیدنبود
پانزدهمیــن خــزان عمــر یکی از 
بزرگترین غزلســرایان معاصر ایران در حالی ســپری شد که  بعد از گذشت سالها 
هنوز هم شاعران زنجانی و دوستداران منزوی در اولین روزهای پاییز بر مزار وی 
گرد هم می آیند تا یاد و خاطره شــاعری را گرامی دارند که آوازه اش ازدیوارهای 

بلند این شــهرفراتر رفته و سلطان غزل معاصر ایران نام گرفت. 

*غزلدوم
حســین منزوی در اول مهر 1325 در زنجان در خانواده اي فرهنگي متولد شد. 
او بــه همــراه پدر و مادر و به اقتضای کار معلمی آنان  ســالهای آغازین زندگی را 
در روســتاها و با مردمان پاک و ساده روستایی زیست.بعد از طی دوران ابتدایی و 

متوســطه در سال 1344 وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد. 

*غزلسوم
او از ســنین جواني ســرودن شــعر را آغاز می کند و در سال 134۶ و زمانی که 
بیســت و یک ســال بیشتر نداشت خود را به عنوان شــاعري تاثیر گذار در جامعه 
مطرح کرده و  غزل هاي او مورد توجه غزل سرایان قرار گرفت. این مقارن با زمانی 
اســت که در حال تحصیل در رشته ادبیات است  اما کتابهای سرد و بی احساس و 
کالســهای غریب  دانشگاه نمی تواند پاسخگوی احساسات لطیف و زیبای شاعر 
باشــد  به همین دلیل درس را نیمه کاره رها کرده و تماما در خدمت شــعر و ادبیات 
قرار می گیرد.اولین دفتر شــعرش با نام  »حنجره زخمي تغزل«  درســال 1350  
برنده جایزه اولین دوره شــعرفروغ شــده وبه عنوان بهترین شاعرجوان این دوره 

معرفی می شود.

*غزلچهارم
اگر نیم نگاهی به گذشــته ای نه چندان دور بیندازیم ،گذشته ای بسیار نزدیک 
چــرا که خدای غزل آنقدرهــا هم نماند تا قدمت و دوران زندگی او نیز به بزرگی و 
ماندگاری غزلهایش باشد  اما در همان زمان کوتاه )این ترک پارسی گوی( 1 در آن 
فضای پرغبار و مه آلود )به همین سادگی (2،)با حنجر ه زخمی تغزل (3،)از ترمه و 
تغزل(4 ســخن گفت و با نوش )شوکران و شکر(5از )کهربا و کافور(۶ گذشته " و 
آنگاه )از خاموشی ها و فراموشی ها ( 7سخن به میان آورده است تا یاد آوری کند 
که  )همچنان از عشق (8می گوید و در مرزهای غیر قابل بازگشت جنون با )عشق 
در حوالی فاجعه ( 9گام بر می دارد و هم اوســت که می گوید :)با عشــق تاب می 
آورم(10، تا با واگویه ای اغراق آمیز شــعر و غزل ،عنایت ملوکانه و پرفروغ عشق 
را که ماهپاره تمام شــگفتی هاست به خود فرا خواند و اما این تمام داستان ناتمام 
شــاعر نیست والبته بجز این ها هم دستي در ترجمه داشته است چنانکه ترجمه ي 
نیمایي »حیدر باباي شــهریار«، و کتاب »تیغ زنگ زده«، که ترجمه و بازنویسِي 

هجده قصه از افســانه هاي آذربایجان است،را در زمره آثار ترجمه ای خود دارد .

*غزلپنجم
در سینه تغزلی من 

اینک هزار چشمه غزل 
هر چشمه با هزار زمزمه راکد،

زندانی است 
ماه غزل ایران در روزگاری غزل گفت که گفتماِن غالب بر شعر معاصر، اندیشه 
ی مرگ غزل بود و شــاملوی بزرگ رســما اعالم کرده بود که : غزل شعر زمان ما 
نیســت، این حکم اول ماســت، و حکم آخر نیز .محمد عظیمی نویسنده در کتاب 
»پنجره های زندگانی« با اشــاره به این موضوع می گوید :»حسین منزوی با این 
اعتقاد که : تا روزی که حافظ چنین ســزاوارانه بر قله ی بلند شــعر فارسی نشسته 
اســت، غزل نیز به زندگی ســزاوارانه ی خود ادامه می دهد غزل را پاس داشت و 
چنــان حیاتی در کالبِد کم رمق آن دمیــد که بی تردید روزگار درازی آن را وامدار 

خود ساخت.
 

*غزلششم
نام من عشق است !آیا می شناسیدم؟
زخمی ام زخمی سراپا،می شناسیدم؟

من همانم ،آشنای سالهای دور
رفته ام از یادتان ؟ یا می شناسیدم

عشق برای منزوی یک همیشه است و تنها یک مساله روزمره نیست .منزوی 
کوچه باغهای شــعر و غزل ایران اگر چه با خزان طبیعت پا یه این دنیا گذاشــت  
اما اردیبهشــت 1383، پایان جوشش ذاتي شــاعر بود، جوششي که آب در بستر 

بسیاري »جوي «ها ریخت، تا »رود«شان کند...   

*غزلهفتم
از هر خیالی که بنفشه ای سر می زند 

زندگی ام را برگ برگ روی میز می چینم
خدانگهدار ُعمرهای کاغذی!

که بقای باشکوهتان
به بازیگوشی کبریت و انگشتی بسته است

اگرچه غزلهای شاعر عشق همچنان ناتمام می ماند اما  این قصه کوتاه پایانی 
تلخ دارد  که حســرت را می توان در آخرین غزلهای این شــکوفایی کوتاه شاهد 
بــود . منزوي پس از انقالب به زادگاهش زنجان بــاز مي گردد و تا پایان عمر در 

آنجا اقامت مي کند . 
شــاعر پس از سالها درد و رنج و عشــق در 1۶ اردیبهشت ماه 1383 در کمال 
ناباوري زندگي را با همه عشقي که به آن داشت وداع  گفت و پیکرش در قبرستان 

پایین زنجان درکنار مزار پدر شــاعرش محمد منزوی بخاک سپرده شد.

پینوشت:
1.2.3.4.5.۶.7.8.9.10 عنوان کتابهای شعر حسین منزوی

یادداشت

به بهانه مهر نامهربان با »حسین 
منزوی«؛ ماه غزل ایران

صحرا رضایی

  کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای زنجان 
گفت: آب مجازی میزان آبی اســت که یک کاال و یا یک فرآورده کشاورزی در فرآیند 
تولید مصرف می کند تا به مرحله تکامل برســد یا به عبارت بهتر، میزان آبی که برای 

تولید یک کاال مورد نیاز است.   
کمال عبدلی اظهار داشــت: بهتر است بدانید، مثال برای تولید 1 کیلو گرم گوشت 
مرغ، 4000 لیتر آب مصرف می شود یا برای تولید نیم کیلو پنیر 2500 لیتر و برای تولید 
یک کیلو گرم گوشــت 15000 هزار لیتر آب مصرف می شود که به این آب در فرآیند 

تولید اقالم نامبرده شده،آب مجازی گفته می شود.
وی افزود:در اغلب کشورهای پیشــرفته ،منابع آب زیرزمینی بعنوان یک کاالی 
استراتژیک و حیاتی تلقی می شود و از کشت محصوالت کشاورزی با مصرف آب باال 
جلوگیری می شود و از کشــت صیفی جاتی مثل خربزه،هندوانه،خیار و ... جلوگیری 

بعمل می آورند تا از این طریق افزایش راندمان مصرف آب را از کشــاورزی به صنعت 
تغییر داده و باال ببرند.

کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیر زمینی شرکت آب منطقه ای زنجان، 
تصریح کرد: در ســال 94 بیش از 208 میلیارد لیتر آب در کشور مصرف شده است که 
از این میزان آب مصرف شــده حدود 833 هزار تن هندوانه تولید شده و به قیمت 700 

تومان به کشورهای همسایه صادر شده است.
عبدلی افزود: حال سئوالی که به ذهن ما می رسد این است که آیا مصرف این مقدار 
آب زیرزمینی برای تولید محصوالت کشــاورزی و صادرات آن به قیمت پایین برای 

اقتصاد کشور تاثیر مثبت و مهمی دارد یا خیر؟
وی گفت: مسلماً این نوع مصرف که همان آب مجازی است نه به سود کشاورزان و 
بهره برداران است و نه به سود دولت و بایستی تدابیر مهم و ارزشمندی در این خصوص 

اندیشده شود و جلوی مصرف بی رویه منابع آب زیرزمینی گرفته شود.
عبدلــی در پایان ابراز امیدواری نمودکه جهادکشــاروزی از کشــت محصوالت 

غیرمتعارف جلوگیری نموده و تغییر الگوی گشت را در بین کشاورزان نهادینه نماید.

جشنواره بین المللی قصه گویی در زنجان برگزار می شود

بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی با شعار »آینده ساختنی است« 
طی روزهای 1۶ و 17 مهرماه توســط کانون پرورش فکری استان زنجان برگزار 

می شود.
دبیر اجرایی بیســت و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی در استان زنجان 

در نشست خبری با خبرنگاران در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اســتان زنجان، از برگزاری بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی با شعار 
»آینده ســاختنی است« خبر داد و گفت: جشنواره در بخش صحنه ای بین المللی، 

بخش 90 ثانیه ای و بخش علمی جشنواره بین المللی قصه گویی اجرا می شود.
فاطمه نظری با بیان اینکه بیســت و دومین جشــنواره بین المللی قصه گویی 
توســط کانون پرورش فکری استان زنجان برگزار می شود، اظهار کرد: در بخش 
علمی جشــنواره بین المللی قصه گویی شش محور موضوعی و 1۶ موضوع برای 

مقاله نویسی تعیین شده است.  
دبیر اجرایی بیســت و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی در استان زنجان  
گفت:  مرحله استانی بیست و دومین دوره از جشنواره بین المللی قصه گویی کانون 
پــرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف توســعه و ترویــج قصه گویی طی 

روزهای 1۶ و 17 مهرماه در زنجان برگزار می شود.
نظری به شعار جشنواره اشاره کرد و یادآور شد: شعار جشنواره »آینده ساختنی« 

بوده و با رویکرد »تمرین زندگی« و موضوع »قصه زندگی من« اجرا می شود.
وی با بیان اینکه ارســال آثار نسبت به سال گذشته بیشتر بوده اســـت، گفت:  

ارسال آثار 40 درصد نسبت به سال گذشته رشد دارد. 

دبیر اجرایی بیســت و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی در استان زنجان 
ابراز کرد: تاکنون 334 قصه در ســامانه قصه گویی استان زنجان ثبت شده، سال  
گذشــته تنها 190 اثر ارسال شــده بود و در این دوره از مسابقات ۶0 نفر به رقابت 

می پردازند که بیشترین آمار مربوط به رده سنی 12 تا 18 سال است.

صحرارضایی
روز جهانــی کودک بهانه ای بود تا  کاروان شــادی کودکان زنجانی در خیابان 
صفای زنجان گرد هم آمده و با لباس های رنگارنگ خود همانند گلها شهر را رنگ 

و بویی تازه ببخشند.
همزمان با روز جهانی کودک کارخانه قدیمی کبریت زنجان که اکنون به مرکز 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری زنجان تبدیل شده است پذیرای کودکان 
زنجانی بود که با لباس های رنگارنک و از هر گوشــه و کنار شهر مهمان این مرکز 

بودند. 
در این جشن، کودکان استان از هر قشری در محیطی فارغ از همه مشکالت گرد 
هم می آیند تا یک روز شــاد را  در دوران کوچکی خود تجربه کنند، به همین منظور 
برنامه های تفریحی و متنوع و شادی نظیر اجرای نمایش، تئاتر ، مسابقه، سفر داخل 
شــهر و تست ســالمت کودکان و ده ها برنامه فرهنگی- هنری دیگر چاشنی این 
جشــن بزرگ برای فرشــتگان کوچک بود تا در روزی که متعلق به همه کودکان 

دنیاست شادی و نشاط را به کودکان هدیه دهد. 
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان که در این جشن 
حضور داشــته و میزبان کودکان بود، توجه به شــادی و نشاط کودکان را ضروری 
دانســت وگفت:  امیدواریم مســووالن امر همواره این موضوع را سر لوحه کارهای 
خود قرار دهند و بحث توجه و سرمایه گذاری بر روی کودکان را جدی بگیرند؛  چرا 
که مرحله کودکی دوره حســاس و مهمی به حساب می آید که پرداختن به آن تنها 

در روز جهانی کودک کافی نیست.
 مریم شــعبانی که در این جشن بزرگ حضور یافته بود ضمن دیدار و صحبت با 
کودکان و خانواده های آنها در شادمانی شان سهیم شده و در ادامه این روز زیبا را در 

کادرهایی عکس ماندگار ساختند. 
 حقوق کودکان مورد توجه ســازمان های مختلف بوده و برنامه ریزی مطلوبی 
برای کودکان انجام و نیازهای کودکان مورد توجه قرار گیرد. برای پدر و مادر شناخت 
نیازهای جسمی فرزندشان از جمله تغذیه، تهیه لباس های گرم یا خنک به هنگام 
سرما و گرما، تنظیم ساعات خواب در زمان مناسب آسان است، ولی نیازهای روحی 

و احساسی کودک ممکن است مشخص نباشد. 
ســالمت روانی کودک اجازه می دهد تا بچه ها خوب فکر کنند از نظر اجتماعی 
پیشرفت کنند و ضمن داشتن خالقیت که الزمه آن تشویق و کمک پدر و مادر است، 

مهارت های جدید را بخوبی بیاموزند. 
عالوه بر این ها داشتن دوستان خوب و شنیدن کلمات و جمله های تشویق آمیز 
از جانب بزرگساالن، برای کمک به پیشبرد اعتماد به نفس و ایجاد عزت نفس مهم 
بوده، نگرش آن ها را نسبت به زندگی بهبود می بخشد. عشق، امنیت و پذیرش باید 
در قلب افراد خانواده باشــد، کودکان نیاز به آن دارند که بدانند عشــق و محبت شما 
بستگی به اعمال آن ها ندارد. اشتباهات و شکست ها و ندانم کاری ها را باید انتظار 
داشت و پذیرفت که اعتماد در خانه ای رشد می یابد که مملو از عشق و توجه بدون 

قید و شرط باشد. 
تشــویق، اولین قدم های کودک یا توانایی او برای یادگیری یک بازی جدید را 
سرعت می بخشد، به آن ها برای عالقه مند شدن به کشف و یادگیری محیط شان 
کمک می کند. بگذارید بچه ها در محیطی امن که صدمه ای به آن ها وارد نشــود 
بازی کنند و چیزهای جدید کشف نمایند، گاه گاهی با لبخند زدن و صحبت کردن 
به آن ها اطمینان ببخشــید، بعضی وقت ها در فعالیت های آن ها شرکت کنید و با 
آن ها هم بازی شــوید هیچ لذتی برای یک کودک بیشــتر از کشتی گرفتن با پدر یا 
مهمان بازی کردن با مادر نیست، توجه شما در به وجود آوردن اعتماد به نفس و خود 

باوری آن ها مؤثر خواهد بود. گاهی والدین وقتی از شیطنت های فرزند خود کالفه 
می شــوند با گفتن کلمات یا عباراتی نظیر، »ای وای از دســت این بچه« »کالفه 
شــدم!« »دیوانه ام کرده است!« یا »شیطان!« و »غیر قابل تحمل!« خشم خود را 
خالــی می کنند در حالی که این گونه عکس العمل ها می تواند در آینده اثر بســیار 
ناگواری روی کودک داشــته، به او بقبوالند که او واقعاً غیر قابل تحمل است، پس 
سعی کنیم خشم خود را با گفتن این گونه کلمات ابراز نکنیم و انتظار نداشته باشیم 

که آن ها هم همیشه مانند یک بزرگ سال رفتار معقول و واقع بینانه داشته باشند.
بچــه های کوچک نیاز به اهداف واقع بینانه دارند تا آرزوهای آن ها را با توانایی 
های شان مطابقت دهد، بچه های بزرگ تر با کمک شما می توانند فعالیت هایی را 
انتخاب نمایند که توانایی های آن ها را آزموده و اعتماد به نفس آن ها را زیادتر کند، 
کمک کنیم تا کودکان مان که سازندگان جامعه فردا هستند خود را باور کنند و از نظر 

روانی آن قدر توانا شوند که بتوانند پدران و مادران خوب فردا باشند.
یکی از والدین زنجانی که به همراه دخترش در این جشــن بزرگ حضور داشت 
گفت: توجه به کودکان فقط مختص یک روز خاص نیست بلکه اگر در طول سال به 
نیازهای کودکان توجه شود، آثار بهتری خواهد داشت. لیال عابدینی افزود: کودکان 

نیازهای چندانی ندارند جز اینکه برای شاد کردن آنها گام هایی برداشته شود. 
وی با بیان اینکه جشــن روز کودک فرصتی برای بازنگری برنامه های این روز 
اســت، گفت: در استان زنجان برنامه های خوبی برگزار می شود. این مادر زنجانی 
برگزاری چنین برنامه هایی را برای حضور کودکان در کنار هم مطلوب ارزیابی کرد و 
گفت: سازمان بهزیستی استان اقدام خوبی را امسال آغاز کرده است. وی بر ضرورت 
رسیدگی به وضعیت کودکان تحت پوشش بهزیستی تاکید کرد و گفت: این کودکان 
حق دارند در کنار ســایر کودکان شاد باشند. محمد خابنده، کارشناس و روانشناس 
بالینی کودکان که در این مراســم حضور داشت  با مثبت ارزیابی کردن  شور و حال 
کودکان در برنامه های روز کودک ، به پاکی و صداقت کودکان اشاره کرده و گفت: 
کودک همچون لوح ســفیدی اســت که هر چه در آن بنویسی پاک نمی شود، پس 

باید تالش کرد، کودکان را به خوبی هدایت کرد.
وی برگزاری جشن روز کودک را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: کودکان زنجانی 
امروز مدیون برنامه ریزی های خوب سازمان ها از جمله  سازمان فرهنگی،اجتماعی 

و ورزشی شهرداری زنجان هستند که همیشه یار و یاور شهروندان زنجانی است.
یکی از کودکان شرکت کننده در این مراسم نیز که از خوشحالی در پوست خود 
نمی گنجید حضور خود در کارونال شــادی روزکودک را مانند یک رویا دانســته و 

اظهار خوشحالی کرد.

بهمناسبتروزجهانیکودک؛

کاروان شادی کودکان در خیابان صفای زنجان
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 طراحی نرم افزار تفکیک زباله از مبدا در ارومیه

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه 
با اشــاره به اهتمام یک شــرکت دانش بنیان برای 
طراحی نرم افزار تفکیک زباله از مبدا گفت: با اجرای 
این طرح امیدواریم که میزان تفکیک زباله از مبدا به 

بیش از یک تن در روز برسد.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، احد یوسفی 
با اشــاره به تولید و جمــع آوری روزانه بیش از 500 
تن زباله در ســطح شــهر ارومیه افزود: تنها دو هزار 
خانواده ارومیه ای یارگیر طرح تفکیک زباله هستند 
و بــا همراهی این تعداد روزانه 500 تا 800 کیلوگرم 
زباله تفکیک می شــود که کمتر از 2 هزارم پسماند 

تولیدی این شهر است.
وی تاکید کرد: درصدد هســتیم میزان تفکیک 
زباله از مبدا را با جلب همراهی شــهروندان افزایش 

دهیم.
یوسفی از اهتمام یکی از شرکت های دانش بنیان 
ارومیه ای برای طراحی نرم افزار تفکیک زباله از مبدا 

خبر داد و اظهار کرد: در قالب این نرم افزار، هر فردی 
کــه زباله های منزل خود را تفکیک کرده باشــد، از 
طریق برنامــه مبتنی بر موبایل اطــالع می دهد تا 
ماموران مدیریت پســماند در ســریع ترین زمان به 

محل اعزام شده و زباله تفکیکی را تحویل بگیرند.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه 
ادامــه داد: با اجرای این طــرح امیدواریم که میزان 
تفکیک زباله از مبدا به صورت قابل توجه رشد یابد و 

به بیش از یک تن در روز برسد.
وی گفت: هزینه های میلیاردی برای جمع آوری 
زباله شهروندان ارومیه ای صرف می شود که می توان 
با تفکیک از مبدا، بخش قابل توجهی از آن را کاهش و 

به سمت بازیافت سوق داد.

گوجه کاران نگران فروش محصول خود نباشند
مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی گفت: 
شــبکه تعاون روســتایی تا تعدیل قیمت گوجه در بازار، 

خرید حمایتی را ادامه خواهد داد.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، شهریار حیدری 
از خرید 1۶15 تن محصول گوجه فرنگی در 5 روز نخست 
شروع طرح خرید حمایتی گوجه فرنگی در استان خبر داد 
و گفت: با توجه به متعادل بودن قیمت گوجه در شهریور 
ماه ســالجاری )باالتر از قیمت خرید حمایتی ( اســتان 

آذربایجان غربی جزء استان های خرید حمایتی نبود.
وی افزود: با کاهش قیمت این محصول در چند هفته 
اخیر و پیگیری اســتاندار محترم ، خرید حمایتی گوجه 
فرنگی از اول مهر ماه سالجاری به تعاون روستایی استان 
ابالغ و استان آذربایجان غربی هم جز استان های تحت 

خرید حمایتی گوجه فرنگی قرار گرفت.
حیدری اظهار داشــت: کارگروه تنظیم بازار استانی 

با برگزاری هشــت جلســه در طی دو هفته اخیر و سعی 
و تــالش مجموع همکاران در این کارگروه توانســت 
خرید را از تاریخ 11 مهر ســال جاری با عقد قرارداد با 3 
کارخانه شــروع و تا به امروز 1۶15 تن گوجه فرنگی را با 
نرخ مصوب 1000 تومان از کشاورزان استان خریداری 

نماید.
وی همچنین اضافه کرد: با سایر کارخانجات فرآوری 
گوجه در اســتان در حال رایزنی بــوده و احتمااًل بتوانیم 
یکی دیگر از کارخانجــات را به چرخه خریدحمایتی در 

استان اضافه نماییم.
حیدری در هشــتمین جلســه کارگروه تنظیم بازار 
اســتانی گفت: جهت جلوگیری از سو استفاده دالالن از 
یارانه تخصیص یافته به گوجه کاران با تصویب کارگروه 
تنظیم بازار استانی مقرر گردید صدور معرفی نامه برای 
خرید گوجه توسط مرکز خدمات جهاد کشاورزی در سر 

مزرعه صورت گیرد.گفتنی اســت از دیگر مصوبات این 
جلســه، استفاده از ظرفیت کارخانه پاکدیس برای خرید 
حمایتی گوجه فرنگی شهرســتان های استان، با توجه 
به ســهمیه تعیین شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی 

استان بود.

چراغرویتوراشمعگشتپروانه
مرازحالتوباحالخویشپروانه

خردکهقیدمجانینعشقمیفرمود
بهبویسنبلزلفتوگشتدیوانه

حافظ

طبــق وصیت واقف محترم باید از عواید ایــن موقوفه در دهه ابتدایی ماه محرم 
و ایام سوگواری اربعین حضرت سیدالشــهدا)ع(، مراسم روضه خوانی و سفره های 

اطعام و خیرات تشکیل شود.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، به مناســبت فرا رســیدن ایام ســوگواری 
ســرور و ساالر شهیدان، حضرت اباعبداهلل )ع( و یاران با وفایشان و بررسی و تحلیل 
چگونگی سنت حســنه وقف و جایگاه موقوفات در موضوع گرامیداشت سوگواری 
حضرت سیدالشــهدا )ع( گفت وگویی با جهانگیر یاوری، از بســتگان و بازماندگان 
خاندان سرتیپ و متولی موقوفه »فتح اهلل خان سرتیپ« در استان آذربایجان غربی 
که خاصه در باب بزرگداشت حضرت سیدالشهدا)ع( وقف شده است، انجام شده که 

در ادامه مشروح این گفت وگو از نظرتان می گذرد:

*بــهمنظورورودبهبحثدربارهقدمــتموقوفه»فتحاهللخان
سرتیپ«،کیفیتونیتواقفتوضیحدهید.

موقوفه فتح اهلل خان افشــار )سرتیپ( در شهر ارومیه، قدمتی در حدود یک قرن 
دارد و متأسفانه زمان دقیق این وقف به علت همزمانی با بلواها و آشوب های مقارن 
با شــروع جنگ جهانی اول در آذربایجان، مشخص نیست. فتح اهلل خان سرتیپ از 
رجال بنام اواخر دوره قاجار در استان آذربایجان غربی بوده است که بنا به آشوب هایی 
که در این سامان به وقوع می پیوندد همراه عشیره و اوالد به نجف و سپس کربالی 
معلی مهاجرت کرده و در همان سامان نیز رحلت می کند و در همان کربالی معلی 
نیز مدفون می شــود. وی با توجه به ارادت و عالقه ای که به وجود مقدس حضرت 
سیدالشهدا)ع( داشته  است، ۶ دانگ قریه »حیدرلو« واقع در جنوب غربی شهرستان 
ارومیه را جهت بزرگداشــت و تکریم و همچنین برگزاری مراســم سوگواری ایام 
شــهادت حضرت اباعبداهلل)ع( وقف این وجود مقدس و نورانی می کند. قســمت 
اعظم این موقوفه که تقریبًا 1700هکتار وســعت دارد، شــامل زمین های زراعی و 
کشــاورزی است که در دست زارعان است و مقدار یک و نیم میلیون مترمربع از آن 
در حدود بیست سالی است که وارد محدوده شهری شده است و با توجه به تفکیکات 

و مقرّرات شهری، به اشخاص گوناگون اجاره داده و واگذار شده است.

*طبقمســتنداتاینوقفبهچهصورتدرباببزرگداشــت

حضرتسیدالشهدا)ع(انجامشدهاستوتأثیراتوعوایدحاصل
ازاینموقوفه،چگونهودرچهُطرقیصرفامورخیریهمیشود؟

طبــق وّصیت واقــف باید از عواید این موقوفه در دهــه ابتدایی ماه محرم و ایام 
سوگواری اربعین حضرت سیدالشــهدا)ع(، مراسم روضه خوانی و سفره های اطعام 
وخیرات تشــکیل شود. همه ســاله بنا به مسئولیت متولیان، این امر در قریه حیدرلو 
انجام شده است. درآمدهای موقوفه فتح اهلل خان سرتیپ در طول ایام مختلف متغیر 
اســت و بنا به درآمدهای زارعان و مســتأجران بخش های روســتایی و بخصوص 
شــهری یا پذیره های دریافتــی ای که  بابت تبدیل به اَحســن نمودن بخش های 
واگذار شــده اخذ می شود، جمع آوری می گردد و بعد از گزارش به مقامات مسئول و 
اداره اوقاف و امور خیریه اســتان آذربایجان غربی، طبق سفارش، در ایام سوگواری 
و بزرگداشــت حضرت سیدالشــهدا)ع( مجالس مختلفی برگزار و ســفره احسان و 

اطعامی گسترده می شود.
مجموع درآمد موقوفه بنا به وضعیت معیشــتی یا خشکسالی و مسائل اقتصادی 
کشاورزان و مستأجرین ثابت و مشخص نیست. امکان دارد عواملی مانند خشکسالی 
که چند ســالی است دامن کشاورزان را گرفته و صدماتی را به آنها وارد نموده، تغییر 
کند. این عوامل ســبب شــده یا اجاره ای دریافت نشود یا فرصت و تخفیفی بدهیم و 

همین امر، از محاسبه دقیق درآمد موقوفه جلوگیری می نماید.
اما دفتر موقوفه و من به عنوان متولی و نیز ســازمان اوقاف و امور خیریه اســتان، 
به  جدیت تالش و اهتمام داریم تا از این موقوفه متبرّکه و مزّین شــده به نام مقدس 
حضرت سیدالشهدا)ع( بیشترین عایدی و منفعت به مردم شریف استان و شهرستان 
ارومّیه برسد و خدمات ارزنده تر و متنوع تری به مجاورین و مردم شریف شهرستان 
ارائه شود.بنا به وظیفه ذاتی موقوفه که همان بزرگداشت مقام سیدالشهدا)ع( است، 
چند سالی است که توفیق حاصل گشته و در ایام اربعین حضرت سیدالشهدا)ع( و در 
مرز مهران، موکبی با نام موقوفه برپا می شود و در ایام رفت و برگشت زائرین محترم، 

پذیرایی و استقبال از این زّوار، در این موکب صورت  می پذیرد.
امســال نیز برای چهارمین ســال متوالی، موقوفه فتح اهلل خان سرتیپ با بیش از 
300 میلیون تومان از محل عواید و درآمدهای موقوفه در موکب واقفان خیراندیش 
که در مرز مهران دایر می شــود در طبخ و توزیع روزانه ۶000 پرس غذا برای زائران 

اربعین حسینی مشارکت خواهد کرد.

موقوفه »فتح اهلل خان ســرتیپ«، شکوه یک 
قرن خدمت از عاشورا تا اربعین

آموزشــگاه ابتدایی دخترانه حضــرت فاطمه زهرا )س( با 
حضور محمدمهدی شــهریاری، استاندار آذربایجان غربی و 
رحمانی رضائیه مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اســتان آذربایجان غربــی و جمعی از خیرین و مســووالن 

شهرستانی افتتاح شد. 
 آموزشــگاه ابتدایی دخترانه فاطمه الزهرا )س( که توسط 

خیرین مدرسه ســاز، سیده مائده و سیده ماجده محمدسیدی 
با مشــارکت بانک رفاه کارگران احداث شــده است با حضور 
محمد مهدی شهریاری اســتاندار آذربایجان غربی و آیدین 
رحمانی رضائیه مدیرکل نوســازی،  توسعه و تجهیز مدارس 
استان آذربایجان غربی،  شکوری امام جمعه شهرستان خوی 
، شــریف پور نماینده مجلس شورای اسالمی شهرستانهای 
شــوط، پلدشــت، ماکو و چالدران ، کبیری نماینده مجلس 
شــورای اســالمی شهرســتان خوی و چایپاره،  محمدزاده 
فرماندار شهرســتان چالــدران، آخوندیان مدیرعامل مجمع 

خیرین مدرسه ساز استان افتتاح شد. 
این آموزشگاه در 2300 مترمربع عرصه به صورت سازه بتنی 
در دو طبقــه 315 مترمربع در زیربنای 12۶0 مترمربع احداث 
شده اســت.   دیوارکشــی 180متر، 1300 مترمربع محوطه 
ســازی داخلی آموزشگاه شامل آسفالت و فضای سبز ، سنگ 
کف، 9کالس درس با زیربنای 38 مترمربع تمام هوشــمند، 

اتاق بهداشــت 21 مترمربع، نمازخانه 30 مترمربع،وضوخانه 
۶مترمربــع، اتاق مدیر آموزشــگاه 32 مترمربع، اتاق معلمان 
30 مترمربع، آبخوری 9عدد، آزمایشــگاه 32 مترمربع، سالن 
کنفرانــس 112 مترمربع ســرویس معلمان تک چشــمه و 
ســرویس دانش آموزان 9 چشمه و محوطه بیرونی آموزشگاه 

۶00 مترمربع از جمله مشخصات عمرانی آموزشگاه است. 
در آخر مراســم از خیرین مدرسه ساز، سیده مائده و سیده 
ماجده محمدســیدی و مدیرعامل بانک رفاه کارگران و احمد 
حبیبی سرناظر شمال استان و پیمان نصیری ناظر تاسیسات 
شمال استان و حامد پورعزیز و فرزین صحرایی ناظرین ابنیه 

پروژه تقدیر به عمل آمد.

اولویتاولدولتتعلیموتربیتاست
اســتاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت توجه به زیر 
ســاخت های آموزش و پرورش گفت: زیر بنای توسعه کشور 

آمــوزش و پرورش بــوده و اولویت اول دولت توجه به تعلیم و 
تربیت در کشور است.

 شهریاری در آیین افتتاح آموزشگاه ابتدایی حضرت فاطمه 
زهرا)س( در شهرســتان چالدران با قدردانی از تالش خیرین 
مدرســه ساز در اســتان گفت: با مشارکت بخش خصوصی و 
خیرین مدرســه ســاز 78 مدرســه با 341 کالس درس در 
شــهرهای مختلف اســتان و بویژه در مناطق محروم احداث 
می شود. وی ادامه داد: 12 هزار کالس درس در استان نیاز به 

نوسازی و بازسازی دارد. 
وی گفــت: بر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده تا 
دو ســال آینده 500 میلیارد تومان اعتبار در بخش توســعه و 
نوسازی مدارس در استان آذربایجان غربی هزینه خواهد شد. 
وی اظهار داشــت: در شهرستان چالدران نیز 15 مدرسه با 35 
کالس درس  با 1۶ میلیارد تومان اعتبار در حال احداث است.

وی در پایان سخنان خود با تاکید بر توزیع متوازن اعتبارات 

استان اظهار داشت: اعتبارات استان بر اساس عدالت و توازن و 
در نظر گرفتن میزان محرومیت توزیع می شود. 

گفتنی اســت آموزشگاه ابتدایی حضرت فاطمه زهرا)س( 
در 9 کالس درس و در 12۶0 متــر مربع فضای آموزشــی با 
اعتباری بالغ بر 34 میلیارد ریال توســط خیرین مدرسه ساز به 

بهره برداری رسید.

با حضور استاندار آذربایجان غربی؛

آموزشگاه ابتدایی فاطمه زهرا )س( در چالدران افتتاح شد

سرپرست آبفای آذربایجان غربی منصوب شد
علیرضا رضوی با حکمی از سوی جانباز مدیرعامل 
شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، با حفظ سمت 
بعنوان سرپرســت شــرکت آب و فاضالب شــهری 

آذربایجان غربی منصوب شد.
علیرضــا رضوی سرپرســت جدید شــرکت آب و 
فاضالب آذربایجان غربی در  دیدار صمیمی با  همکاران 
ســتادی و امور آب و فاضالب ارومیه در نمازخانه ستاد 
شــرکت گفت: خوشــبختانه همکاران شرکت آب و 
فاضالب شــهری اســتان آذربایجان غربی از بهترین 
نیروهای فعال در مجموعه شــرکت های آبی اســتان 

هستند. 
رضوی افزود : باید همدلی و هم افزایی را ســر لوحه 
کارهایمان قرار داده و با  شــعار باهم بهتر می توانیم در 
راستای   یکپارچه سازی این شرکت ودستیابی به اهداف  

عالیه شرکت تالش کنیم.
سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان 
غربی توجه به نیروی انسانی را یک اصل  دانست و گفت: 
سرمایه های انســانی از مهم ترین عوامل بهره  وری در 
یک سازمان به شمار می رود که شرکت آب و فاضالب 

شهری استان با این رویکرد  فعالیت خواهد کرد.


