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علوم پزشکی اردبیل
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درخشش دانشگاه علوم پزشکی زنجان در 
پانزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی
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افتتاح دومین بازارچه پاییز همدلی 
انجمن کلیوی زنجان

دومین بازارچه پاییز همدلی انجمن کلیوی اســتان زنجان برای یاری رســاندن به بیماران کلیوی افتتاح شد. 
خبرنــگار جام جم زنجان: بازارچه پاییز همدلی از ۱۳ آبان  به مدت یــک هفته در هفته حمایت از بیماران 
کلیوی در محل کارخانه کبریت زنجان برگزار می شود و همه عواید بازارچه خیریه صرف تأمین هزینه های درمانی 
بیماران کلیوی تحت پوشــش این انجمن خواهد شــد.مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی اســتان 
زنجان در آیین افتتاحیه دومین بازارچه خیریه پاییز همدلی انجمن کلیوی زنجان اظهار کرد: محمدرضا طهماسبی 

گفــت: این بازارچه فرصت خوبی را برای هنرمندان فراهم می کند...

توجه به شایسته  ساالری 
مانع قومیتی شدن 

انتخابات مجلس می شود
4
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وژیه آرذبایجان

درخشش دانشگاه علوم پزشکی زنجان در 

پانزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

 روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی زنجان موفق به 
دریافت تندیس منتخب جشنواره برترین های روابط عمومی 
دانشگاه ها و سازمان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی شد.به گزارش جام جم زنجان در پانزدهمین 
ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی که با موضوع »جنگ 
رســانه ای و مسئولیت روابط عمومی«در تهران برگزارشد، 
روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی اســتان زنجان منتخب بخش ویژه با رتبه اول در هر 

سه محور هفته سالمت، کمپین سالمت نوروزی و کمپین 
بســیج ملی کنترل فشــار خون در بین روابط  عمومی های 
زیر مجموعه وزارت بهداشت در جشنواره برترین های روابط 
عمومی دانشگاه ها و سازمان های وابسته به وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی شــد. در پانزدهمین سمپوزیوم 
بین المللی روابط عمومی، دکتر باقر ســاروخانی پدر جامعه 
شناسی ارتباطات ایران و دبیر کمیته علمی سمپوزیوم، استاد 
جواد قاسمی رییس خانه روابط عمومی ایران و دکتر سوتالنا 
اســتاوریوا رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی و جمعی 
از اســاتید و فعاالن حوزه ارتباطات رســانه و روابط عمومی 
حضور داشــتند.در این رویداد که ۴۰۰ نفر از  اندرکاران روابط 
عمومی های کشور حضور داشتند، ضمن معرفی مدیران و 
کارشناســان برتر روابط عمومی ایران، روابط عمومی های 

برتر نیز در ۷ رشته معرفی شدند.

تولید 36 میلیون متر مکعب آب 
برای شرب شهرهای زنجان

 مدیر عامل شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان 
زنجان گفت: این شرکت 
در نیمه سال جاری بیش از 
۳6 میلیون متر مکعب آب 
برای شرب شهروندان زنجانی در 2۱ شهر استان تولید 

کرده است.
خبرنــگار جام جــم زنجان:علیرضا جزء 
قاسمی اظهار داشــت: میزان تولید آب جهت شرب 
شــهروندان در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۳8 
میلیون متر مکعب بوده اســت که امسال 5.9 درصد 
کاهش یافته اســت. وی افزود: زمان کاهش حوادث 
آب در شــهرهای استان زنجان در 6 ماهه سال جاری 
نسبت به مدت مشــابه در سال گذشته با کاهش ۱5 
درصدی از ۱۱5 دقیقه در هر حادثه به 9۷ دقیقه رسیده 
است. جزء قاسمی گفت: تعداد حوادث آب از 956 فقره 
در سال گذشته به 8۰۳ فقره در شهرهای استان کاهش 
یافته اســت که با کاهش حوادث آب، میزان هدر رفت 
آب نیز کاهش یافتــه و خدمات به صورت پایدارتری 
به شــهروندان ارائه می شود. وی گفت: متوسط تعداد 
حوادث شــبکه توزیع آب در هر روز در استان زنجان 
26 مورد بوده است که این تعداد نسبت به 6 ماهه سال 

گذشته بیش از ۱5 درصد کاهش را نشان می دهد.

حضور منابع طبیعی زنجان در 
دهمین نمایشگاه کشاورزی و 

دام و طیور
دهمین نمایشگاه کشاورزی و دام و طیور و صنایع 
وابســته زنجان امســال درحالی برگزارشد که اداره 
کل منابــع طبیعی وآبخیــزداری زنجان هم در یکی 
از غرفه های این نمایشــگاه میزبــان عالقه مندان 
این حــوزه بود.به گزارش جام جــم زنجان، مهدی 
نوربخش مســئول روابط عمومــی اداره کل منابع 
طبیعی وآبخیزداری اســتان زنجان با اشاره به این که 
ایــن نمایشــگاه از ۱۴ آبان آغاز بــه کار کرده و تا  ۱۷ 
آبان نیز ادامه داشت ، حضور مردم استان در نمایشگاه 
را مطلوب ارزیابی کــرد و گفت: بازدید از غرفه منابع 
طبیعــی هم طی این ۴ روز چشــمگیر بود.وی افزود: 
جذب همیار طبیعت، ارائه بروشــورهای آموزشــی و 
ترویجی، آشــنایی با روند کاری یگان حفاظت اداره 
کل در هنگام آتش سوزی، آشنایی با روند پروژه های 
آبخیزداری و همچنین طرح های صندوق توسعه ملی، 
آشنایی با انواع بذور گیاهی، از عمده خدمات ارائه شده 
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان زنجان در 

این نمایشگاه بود.

خبر

افتتاح دومین بازارچه پاییز همدلی انجمن 
کلیوی زنجان

دومین بازارچه پاییز همدلی انجمن کلیوی استان زنجان 
برای یاری رساندن به بیماران کلیوی افتتاح شد. 

خبرنــگار جام جم زنجان: بازارچه پاییز همدلی از 
۱۳ آبان  به مدت یک هفته در هفته حمایت از بیماران کلیوی 
در محل کارخانه کبریت زنجان برگزار می شود و همه عواید 
بازارچــه خیریه صرف تأمین هزینه هــای درمانی بیماران 
کلیوی تحت پوشــش این انجمن خواهد شــد.مدیرعامل 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان در آیین 
افتتاحیــه دومین بازارچه خیریه پاییز همدلی انجمن کلیوی 
زنجان اظهار کرد: محمدرضا طهماسبی گفت: این بازارچه 
فرصت خوبــی را برای هنرمندان فراهــم می کند تا هنر و 
صنعت خود را ارائه کنند که با برگزاری این بازارچه یک تعامل 
هم ســویه بین مردم و انجمن صورت می گیرد که صاحبان 

اصلی انجمن کلیوی زنجان، مردم هستند.وی ادامه داد: در 
این بازارچه غرفه های متنوعی از جمله غذاهای سالم، طراحی 
و خوشنویسی ،هنرهای دستی بیماران ،صنایع دستی، گریم 
کودک، پوشاک، ایستگاه سالمت و اجرای موسیقی زنده در 
نظر گرفته شده است. این بازارچه  از ۱۳ تا 2۰ آبان در کارخانه 
کبریت همه روزه از ساعت ۱6 تا 2۱ پذیرای بازدیدکنندگان 

خواهد بود.

تازه ترین رویداد برای شــهرداری زنجان کســب 
عنوان شهرداری برتر درهشتمین همایش ملی پدافند 
غیر عامل کشــور می باشد.به گزارش جام جم زنجان 
شهرداری زنجان درهشتمین همایش ملی پدافند غیر 
عامل کشور به عنوان شهرداری برتر در حوزه پدافند غیر 
عامل انتخاب شد. لوح برتر این مراسم توسط وزرای راه 
و شهرســازی و نفت به شهردار زنجان اعطا شد.الزم 
به ذکر اســت که شهرداری زنجان از جایگاه مطلوبی 

در خدمات شــهری برخوردار اســت .در بخش های 
مختلف به ویژه معاونت فرهنگی ورزشی فعالیت های 
چشمگیری مشاهده می گردد. برگزاری مناسبت های 
فرهنگی، ورزشی و اجتماعی معاونت اجتماعی در موزه 
کارخانه کبریت و فرهنگسرای بانوان زنجان گوشه ای 
از فعالیت این معاونت می باشد .از دیگر بخش های قابل 
تامل در شــهرداری اداره روابط عمومی آن است که از 

فعالیت چشمگیری برخوردار است.

 مسئول دفتر نمایندگی ولی  فقیه در امور اهل سنت آذربایجان غربی:
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شهرداری زنجان، شهرداری برتر در حوزه پدافند غیر عامل

تجلی سبک معماری اروپایی 
در عمارت تومانیانس وینق 
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ضمیمه رایگان روزنامه جام جم
2 دوشنبه 20 آبان 1398   شماره 5521

مدیریت بانک کشاورزی آذربایجان شرقی به استناد آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور و اماکن 

و  دولت(  محترم  هیات   86/10/30 مورخ  175043/ت436/هـ  شماره  نامه  تصویب  )موضوع  بانکها  رفاهی 

)مصوبه شماره 4 مورخ 97/3/7 هیئت مدیره محترم بانک( در نظر دارد اموال مازاد ذیل را با کلیه امتیازات 

و ملحقات موجود و متعلقه از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا طالبین  مي توانند  اسناد مزایده را 

از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( دریافت و پس از تکمیل تا  پایان وقت اداري روز  پنج 

شنبه  مورخ 98/8/30  در سامانه مذکور بارگذاری و اصول اسناد را نیز تا تاریخ مذکور در قالب پاکت الف 

)حاوی سپرده شرکت در مزایده( و پاکت ب )حاوی اسناد مزایده( به نشانی بانک واقع در تبریز- خیابان 

خاقانی- خیابان مدرس- روبروی آتش نشانی- دبیرخانه مدیریت بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی 

ارایه و رسید مورخ دریافت نمایند.  ضمنًا در پیشنهادات ارسالی، عبارت » پیشنهاد نقدي یا اجاره به شرط 

تملیک« درج گردد. 

واریز 5% از مبلغ پایه مزایده تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده قابل واریز به حساب شماره  660871760 

نزد بانک کشاورزي شعبه مرکزي تبریز  و ارائه تصویر فیش مربوطه الزامي است ) چک بین بانکي و ضمانت 

نامه بانکي نیز قابل قبول مي باشد.(  

اولویت در مزایده با پیشنهادات نقدي خواهد بود و صرفًا درصورت عدم وصول پیشنهاد نقدي ، پیشنهادات 

مبلغ  از  بخشی  نقدي  )پرداخت  بانک  شرایط  رعایت  با  نیز   تملیک  شرط  به  عقد  اجاره  قالب  در  واصله 

مربوطه(  بخش  زیر  سود  نرخ  با  احتساب  و  سال   3 مدت  تا  حداکثر  آن   باقیمانده   تقسیط  و  پیشنهادی 

به  پیشنهادات  و  بوده  مختار  پیشنهادات  کلیه  یا  یک  رد  در  بانک  گردید  خواهند  بازگشائي  و  پذیرفته 

نخواهد شد.  داده  اثر  ترتیب  موعد  از  خارج  و  تاریخ  و  امضاء  فاقد  و  بدون سپرده  مشروط،  ناقص،  مبهم، 

بازگشایي  تاریخ  اخذ خواهد گردید.  مزایده  برنده  از  انتشار آگهي،  و هزینه  ضمنًا حق  الزحمه کارشناسي 

پاکات روز  شنبه  مورخ 98/9/2  راس ساعت 10  صبح در محل دفتر مدیر ستادي بانک در استان خواهد 

بود ضمنًا حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایي  پاکات بالمانع مي باشد. بازدید از امالك و مطالعه 

مدارك و اسناد امالك براي تمامي شرکت کنندگان الزامي بوده و کلیه امالك  یاد شده با وضع موجود به 

واگذاري  بود. )ضمنًا در مورد  به عهده خریدار خواهد  و درصورت داشتن متصرف تخلیه  فروش مي رسد 

به  پذیره  انتقال، حق  هنگام  در  اوقافی  امالك  مورد  در  و  مالک  به  )اربابي(  مالکانه  پرداخت حق  سرقفلي 

ارائه وثیقه ملکی  انعقاد قرارداد واحدهای دارای سرقفلی  برنده مزایده خواهد بود.( ضمنًا در زمان  عهده 

توسط خریدار الزامی است. همچنین در مورد کارخانه ها با کاربری صنعتی، کشاورزی و دامداری  در صورت 

و عوارض   100 ماده  تخلفات  و  مالیاتی  امور  اداره  اجتماعی،  تامین  به سازمان  مربوط  بدهی های  واگذاری، 

ماده 77 شهرداری و شرکت شهرك های صنعتی و نیز تعهدات و دیون مربوط به ماده 12 قانون کار به عهده 

برنده مزایده خواهد بود.  ضمنا واریز یک میلیون ریال به حساب فوق الذکر از بابت خرید اسناد مزایده و 

بارگذاری تصویر آن در سامانه الزامی است.

آگهی مزایده عمومی امالک مازاد 
)مرحله دوم – نوبت اول سال 98(

امالک با کاربری مسکونی و تجاری

ف
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ر

شماره شعبه
مساحت )کاربري ملك(مشخصات پالک ثبتيپرونده
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مبلغ پایه مزایدهوضعیت  تخلیهماشین آالتسهم مالکیت
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متصرف 
قیمت کارشناسي ) به ریال (دارد

اهر -فلکه دانشسرا - کوچه جواد74159---736,750,000مسکونی158 فرعی از 4460 اصلی3693اهر1

بستان آباد - روستاي ایرانق---576,240,000-207/16مسکوني1151 فرعي از102 اصلي  بخش 9 تبریز3840بستان آباد2

2185 سهم مشاع از 6000 سهم -300370مسکوني11689 فرعي از یک اصلي بخش 4 بناب4008بناب3
بناب - خیابان مطهري - خیابان آب کوچه اول روبروي غذاخوري مروارید-5,098,333,333-ششدانگ

تبریز - 17 شهریور قدیم - نرسیده به کوچه برقع المع - ساختمان آلومینیومی552/151025/35---70,000,000,000مسکونی - تجاری6فرعی از 1904اصلی بخش 5 تبریز3871تبریز4

خسروشاه - خیابان امام شمالی465283/34---10,005,610,000مسکونی5640 فرعی از یک اصلی بخش 14 خسروشاه5460خسروشاه5

بستان آباد - روستای چرزه خون - خیابان امام---1,033,520,000-227/84مسکونی218 فرعی از 45 اصلی5679خ امام بستان آباد6

مرند - میشاب - کندلج-437,500,000-2/5 دانگ مشاع از ششدانگ-378/2099مسکونی1986 فرعی از 1 اصلی بخش 15 مرند3251مرند7

مرند- شهرك بعثت - کوی بهارستان---1,135,540,000-162/22زمین مسکونی8517 فرعی از 49 اصلی3708مرند8

مرند کشکسرای - جاده قراجه محمد - نبش کوچه شهید فیروز ظهرابی---1,311,800,000-374/80زمین مسکونی1887 فرعی از 34 اصلی3711مرند9

ملکان - روستاي قره چال-535,516,000-4/5 دانگ از 6 دانگ-536120مسکوني419 فرعي از 49 اصلي بخش 5 ملکان2005ملکان10

هریس - زرنق - خیابان انقالب - خیابان شهید ولی زاده - پالك -1,866,666,66726-56 سهم از 96 سهم مشاع-801/6486مسکونی997 فرعی از 4 اصلی بخش 42 هریس1866هریس11

هریس - شهر زرنق-881,520,833-49/78 سهم از 96 سهم-313240مسکوني987 فرعي از یک اصلي بخش 24 تبریز1857هریس12

هریس - خیابان امام - روبروي بهداري کوچه بن بست---950,000,000-166مسکوني5365 فرعي از یک اصلي بخش 47 هریس1864هریس13

هریس - روستاي زرنق - خیابان ولي زاده---320,000,000-63/4تجاري1132 فرعي از چهار اصلي بخش 42 تبریز1868هریس14

هشترود - خ رجایي - کوچه سهند - 18 ك 274243---1,350,120,0006مسکوني1498 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبریز2009هشترود15

بالکن 98 178/68تجاري ) سرقفلي(سند عادي واحد شماره 33 بخش 15 تبریز-تره بار مرند16
مترمربع

----4,600,000,000شهرستان مرند - میدان تره بار مرند

شهرستان هریس - خیابان انقالب - کوچه خانه هاي سازماني - درب دوم154/08----840,000,000اوقافیمسکوني6601فرعي از یک اصلي بخش 47 تبریز-هریس17

شهرستان هریس - خیابان انقالب - کوچه خانه هاي سازماني - درب دوم151/42----850,000,000اوقافیمسکوني6602فرعي از یک اصلي بخش 47 تبریز-هریس18

امالک با کاربری غیر مسکونی

ف
شماره شعبهردی

مساحت )کاربري ملک(مشخصات پالك ثبتيپرونده
عرصه

مساحت 
اعیاني

مبلغ پایه مزایدهوضعیت  تخلیهماشین آالتسهم مالکیت

نشاني

گ
دان

ش
ش

تخلیه نداردداردمشاع
شده است

متصرف 
دارد

قیمت کارشناسي 
) به ریال (

اهر - روستاي قشالق داش بالغ علیا1/75435---576,000,000هکتاردامداري250 فرعي بخش 36 تبریز1759اهر1

اهر- جاده مشکین شهر- زمینهای قریه دیزج چالو-3,150,000,000-3 دانگ مشاع-60001099دامداري134 فرعی از 160 اصلی5785اهر2

بستان آباد - روستای کوخالو5720640---2,923,200,000کارگاه تولیدی214 فرعي از 45 اصلی بخش 19 بستان آباد5604بستان آباد3

سه قطعه زمین مزروعی پالك 102 اصلی 3839بستان آباد4
بستان آباد - روستای ایرانق-2,003,175,000-4 سهم مشاع از 96 سهم--13050زراعیبخش 9 تبریز

خداآفرین - قریه محمود آباد ) قلي بگلوي ایل(195573654---15,450,000,000صنعتي6 فرعي از 160 اصلي بخش 30 تبریز1764خداآفرین5

خسروشاه - روستای قره تپه7828720---9,077,000,000دامداری5459428/265/2113خسروشاه6

مرند - جاده بازرگان - بخش 40 تبریز - روستاي سویدلر-887,501,564-448 سهم از 1000 سهم-2523732946مرغداري2253 فرعي از 3 اصلي1838مرند7

1801 سهم مشاع از 2991 سهم --2991/28دامداری98 فرعی از 5 اصلی بخش 6 ملکان3275ملکان8
ملکان - قریه یولقونلوی جدید-1,143,995,680-ششدانگ

شهرستان ملکان - روستاي نصرت آباد امیرغایب---40,480,000-920زراعي149 اصلي از 27 فرعي3253ملکان9

شهرستان ملکان - روستاي نصرت آباد امیرغایب---44,000,000-2000زراعي162 اصلي از 27 فرعي3254ملکان10

مرند - کشکسرای - جاده ترانزیت - پشت گاراژ زرد رنگ---1,200,000,000-4000باغ34 اصلی5288مرند11

4 سهم مشاع از 6 سهم --37141زراعي1020 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان1897ورزقان12
ورزقان - روستاي کاسین-756,000,000-ششدانگ

3/5 سهم مشاع از 6 سهم -20461058/96زراعي1021 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان1897ورزقان13
ورزقان - روستاي کاسین-2,620,926,000-ششدانگ

هشترود - روستاي خورجستان - حاشیه 70 متري راه هنرستان-440,000,000-22 سهم از 100 سهم-15151862مرغداري234 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبریز2018هشترود14

326و 327 فرعی از 135 اصلی بخش 4771هشترود15
هشترود - شهرك صنعتی پروفسور هشترودی - خیابان 20 متری جنوبی - جنب 2/8--24,653,000,000 دانگ از 6 دانگ-8484/513380سردخانه48 هشترود

سیلوی غله زرین

هشترود16
-3281
-3282
3283

4 و 5 و 6 فرعی از سه فرعی از 40 اصلی 
هشترود - روستای شکر بالغی - سه راهی اهر کارگر سهراب1108/757677----9,041,602,500دامداریبخش 13 مراغه

هشترود - چپنی - بعد از ناحیه صنعتی فجر-780,125,000-2 دانگ از 6 دانگ-93051648دامداری9 فرعی از 137 اصلی بخش 48 تبریز4271هشترود17

مدیریت شعب بانك کشاورزي در استان آذربایجان شرقي



رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
آذربایجان غربــی با اشــاره به تفویــض اختیار اعالم 
قیمتهای جدید نان به استان ها، گفت: قیمت جدید نان 

در استان تعیین و از روز شنبه اعمال شده است.
غالمرضــا بابایی در گفت وگو بــا خبرنگار جام جام 

آذربایجان غربــی افزود: قیمت هر قــرص نان لواش 
ماشــینی با 2۷ درصد رشد از ۱8۰ به 2۳۰ تومان افزایش 
یافت. وی اضافه کــرد: همچنین قیمت هر قرص نان 
لواش سنتی )تنوری( با ۳۰ درصد افزایش از 2۰۰ تومان 
به 26۰ تومان رســید. بابایی با اشــاره به اینکه سنگک 
ســنتی به 2 صورت تمام یارانه ای و نیمــه یارانه ای در 
آذربایجان غربی عرضه می شــود، اذعان کرد: سنگک 
ســنتی با وزن ۴5۰ گرم از ۷5۰ به هزار تومان و سنگک 
بــا آرد نیمه یارانه ای از هزار و 2۰۰ به هزار و 5۰۰ تومان 
افزایش یافت. رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان غربی ادامه داد: قیمت سنگک ماشینی نیز با 
وزن چانه یک کیلوگرم از 2 هزار و 2۰۰ به سه هزار تومان 

افزایش یافت.

  دوشنبه 20 آبان 1398   شماره 5521

بر اساس گزارش منتشر شــده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در 
جدیدترین ارزشــیابی خودروهای ســاخت داخل در مهر سال جاری، محصول سمند 

سورن با ارتقای سطح کیفی موفق به کسب سه ستاره کیفی شد.
به گزارش »روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ایران خودرو تبریز«،این گزارش 
نتیجه برنامه ها و پروژه های بهبود مســتمرکیفیت تعریف شده در سطح گروه صنعتی 

ایران خودرو است که با همت و تالش مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو تهران و 
تبریز در حوزه های کیفیت،تولید، برنامه ریزی، فروش و مهندسی کسب شده است.بر 
اساس این گزارش، در حال حاضر تمامی محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو دارای دو 
ستاره کیفیت و باالتر از آن هستند و محصول تک ستاره در سبد محصوالت ایران خودرو 
وجود ندارد.محصوالت تولیدی شــرکت ایران خودرو تبریز در سال های اخیر دوستاره 

کیفیت را کسب نموده است که کسب سومین ستاره کیفی توسط محصول سورن برگ 
زرین دیگری بر افتخارات قطب صنعتی شمالغرب کشور افزوده است.

محصول ســمند معمولی ایران خودرو تبریز دارای دو ستاره کیفی است که با برنامه 
ریزی های پیش بینی شده و تعریف پروژه های بهبود انتظار می رود تا پایان سال جاری 

همانند سورن، سه ستاره کیفیت را کسب نماید.

3کسب سومین ستاره کیفیت برای محصول سورن ایران خودرو تبریز ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

آذربایجان

در روستای تاریخی و گردشــگری وینق ، بر بلندای کوهی که 
به رود ارس اشــراف دارد ،بنایی بی نظیر با ســبک معماری اروپایی 
برجای مانده  که به عمارت تومانیانس معروف است . این بنای زیبا 
با چشــم انداز دل انگیز جنگل های ارســباران ، یکی از جاذبه های 
گردشگری بهشت گمشــده ایران زمین و منطقه آزاد ارس است و 

ساالنه گردشگرن زیادی از این عمارت باشکوه بازدید می کنند.
عمــارت تومانیانس که در فاصله ۱55 کیلومتری شــرق جلفا و 
۱2 کیلومتری جنوب رودخانه ارس واقع شــده ، متعلق به سرکیس 
تومانیانس ارمنی اســت . این عمارت کوشــکی است که بیش از 
صد ســال پیش و در دوره قاجار توسط تومانیانس ساخته شده است 
. ســاخت این بنا در ســال ۱9۰۱ میالدی شــروع و در سال ۱9۰۷ 
میالدی تکمیل شده است .در همین راستا ، سنگ نوشته ای در کنار 
در ورودی ، تاریخ ۱9۰۷ میالدی را نشــان می دهد .قرار گرفتن بنا 
بر روی تپه ای سنگی و داشتن برج های دفاعی ، آن را همانند قلعه 
جلوه می دهد . این بنا که به خاطر کنترل منطقه ســاخته شــده ، در 
زبان محلی با نام ))کانتور (( شــناخته می شود .از آنجایی که صاحب 
عمارت یک شــخص ارمنی بوده ، در ســاخت آن از سبک معماری 
اســالمی ایرانی استفاده نشده است و بنا به سبک عمارت های قرن 
نوزدهم اروپا و روســیه ساخته شــده است . این بنای تاریخی در دو 
طبقه با سنگ های تراشیده ساخته شده و شامل بخش هایی مانند 
ایوان سرتاسری دور بنا ) بالکن ( شش برج مشابه قلعه هایی قدیمی 
فرانســه ، یک اصطبل در طبقه همکف نانوایی و انبار علوفه اســت 
و مقرنس های ســنگی این عمارت ازنوع ظریف ترین و زیباترین 
تزئینات زمان خود بوده است۰بنای مذکور دارای دو حیاط جداگانه 

که از در پشــتی گورستان ارامنه که کشته و در ورودی پشتی است 
های نیروی دموکرات در جنگ با عبداله خان محمد خانلو را در این 
گورستان دفن کرده اند دیده میشود در زمان فرقه دموکرات در این 
ساختمان مستقر و نیروها نیز در این ساختمان سازماندهی می شده 
اســت.آب مصرفی این بنا از محلی به نام قوپلو به وسیله لوله های 
سفالی آورده می شده است عجیب ترین نکته در مورد این بنا سیستم 
گرمایشــی جالب و منحصر به فرد آن است بدین گونه که لوله های 
سفالی در میان دیوار های عمارت تعبیه شده تا آب گرم در آنها جریان 
یافته و گرمای اتاق ها و سایر قسمت های عمارت - بی آنکه آتشی 
در درون اتاق ها روشــن شده باشــد و نیازی به روشن کردن آتش 

در عمارت حس شــودتامین شود بدین شکل عمارت تومانیانس به 
گرمای مطبوع برای یک زندگی شاهانه در زمستان های بسیار سرد 

این منطقه می رسیده است.
پرویز پورکریمی ، دکترای باستان شناسی دوران اسالمی

تجلی سبك معماری اروپایی 
در عمارت تومانیانس وینق 

تغذیه برای بیماران قلبی و عروقی 

7( بــه ازاي هــر ۱% افزایش در کل 
انــرژي دریافتــي از اســیدهاي چرب 
2mg//۷  اشــباع  ، کلســترول پالسما

dlit  افزایــش مي یابد کــه از بین منابع 
غذایي حــاوي این چربیهــا مي توان به 
کره – نارگیل و روغن هســته خرما اشاره 
نمود که باید محتاطانه مصرف گردند و از 
مصرف بي رویه این مواد خودداري نمود. 

8( آیــا مــي دانید بیماریهــاي قلبي 
عروقــي با BMI ) تــوده بدني ( ارتباط 
مســتقیمي دارد.  چاقي باالتنه یا شکمي 
پیش گویي کننــده  از خطر بیماري قلبي 
عروقــي اســت.  کاهــش وزن حتي اگر 
BMI بــه حد ایده آل هم نرســد باعث 
کاهش LDL، تري گلیســیرید و فشار 
خــون و در نتیجه کاهــش خطر بیماري 

قلبي مي گردد. 
پروتئیــن  میــزان  وزن  کاهــش   
بــدن  در  را   C-reactive
کاهــش مي دهــد  و در نتیجــه میزان 

آترواسکلروزیس کاهش مي یابد.  

9( نیکوتیــن و فــرآورده هاي جانبي 
ســیگار کشــیدن در شــروع و پیشرفت 

آترواســکلروزیس دخیلند و 2۰%مرگ 
و میر ناشــي از بیماریهــاي قلبي عروقي 
به سیگار کشیدن نســبت داده مي شود.  
ســیگار کشــیدن میزان HDL را 8-6 
mg/dlit  کاهــش مي دهــد و  این در 
 HDL حالتي اســت که هرچنــد میزان
خون باال باشــد خطــر بیماریهاي قلبي 

کاهش مي یابد.
 HDL منابــع غذایي افزایش دهنده  
عبارتند از : سویا – بادام زمیني – حبوبات 
– اسفناج – جوانه گندم  - بادام و آووکادو 
  Vit و ضمنا میزان نیاز افراد ســیگاري به

c بیشتر از افراد غیرسیگاري مي باشد.  

10( آیا مي دانید عدم تحرک فیزیکي 
، یک ریســک فاکتور مستقل بیماریهاي 
قلبي عروقي اســت.  افــراد کم تحرک 
دو برابــر افراد فعال در معــرض ابتال به 
بیماریهاي قلبي قــرار دارند  و این مقدار 
خطر  مشــابه میــزان خطــر مربوط به 

کلسترول باال یا سیگار کشیدن است.  
بنابراین ۳۰ دقیقه فعالیت متوســط در 
روز ماننــد پیــاده روي – باالرفتن از پله 
هــا – باغباني – نظافت خانه و. .. توصیه 
مي گردد.  فعالیت فیزیکي باعث افزایش 
عــروق قلبي و افزایش HDL و کاهش 
فشــار خــون و در نتیجــه کاهش خطر 

بیماري قلبي عروقي مي گردد.  

11( طبــق آخریــن مطالعات مکمل 
یاري کلسیم در مردان هیپرکلسترولمیک 
بــه میــزان mg1200 باعث  %۴/۴ 
کاهــش در   LDL و  ۴/۱% افزایــش 
در HDL گشته اســت که این مي تواند 
ناشــي از تشــکیل صابونهاي نامحلول 

کلسیم  با اسیدهاي چرب باشد.  

12( بایــد بدانیم که پروتئین ســویا ،  
کلســترول کل را 9% و LDL را ۱۳% و 
تري گلیســیرید را ۱۱%کاهش مي دهد. 
مصرف روزانه 5۰-25 گرم پروتئین سویا 
براي افــراد هیپرکلســترولمیک توصیه 

مي گردد. 

 TLC( غذایــي  رژیــم 
 Therapeutic  lifestyle

)changes
این رژیــم غذایــي کــه در حقیقت 
تغییرات درماني شــیوه زندگي میباشد بر 
مصرف غالت ، حبوبات ، سبزیها میوه ها، 
گوشتهاي، ماکیان، ماهي و فرآورده هاي 

بدون چربی لبني تاکید مي کند.  
A- گوشــت ، ماکیان و ماهي کمتر از 

100g در روز 
B- تخم مرغ کمتر از دو عدد در هفته 
C- لبنیــات کم چــرب ۳-2 واحد در 

روز
D-  چربیهــا و روغنهــا کمتر از 8-6 

قاشق چایخوري ) 30g ( در روز 
 E- نان و غالت ۷ واحد در روز

F- سوپ هاي کم چرب و کم نمک 
G- سبزیها ۳-5 واحد در روز
H- میوه ها 2-۴ واحد در روز

تهیه کننده:
فائضه مهان فر، مســئول واحد 
تغذیه بیمارستان فوق تخصصی 

بهبود
منابع: اصــول تغذیه کراوس 
تالیــف کتلیــن ماهان ســیلویا 
اســکات اســتامپ ترجمه دکتر 
 Modern گیتی ســتوده کتاب

Nutrition

رئیس کل دادگستری استان اردبیل:

سازمان بازرسی بازوی توانمند دستگاه قضایی 
 در سالم سازی مجموعه های اجرایی است

نشســت هم اندیشــی مســئولین قضایی استان با 
بازرسان و کارشناسان اداره کل بازرسی استان به منظور 
بررســی مســائل از جمله نحوه همکاری ها و تعامل در 

دادگستری استان برگزار شد.
محســن امامی - خبرنگار جام جم اردبیل: 
رئیس کل دادگستری استان در ابتدای این نشست ضمن 

گرامیداشت ۱۳ آبان سالروز تسخیر النه جاسوسی آمریکا 
از حضور پرشــور و دشمن شــکن مردم والیی استان در 
راهپیمایــی یوم اهلل ۱۳ آبان قدردانــی نمود و افزود: این 
حضور آگاهانه و باشکوه مردم نشان داد که مردم همواره و 
در هر شرایطی  پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسالمی 
و مطیع دســتورات مقام معظم رهبری بوده و هستند و تا 
ابد به آرمان های نظام و شــهداء پایبند خواهند بود.ناصر 

عتباتی در بخش دیگر ســخنان خود با اشاره به وظایف 
و رسالت های بازرسی کل گفت: نظارت بر حسن اجرای 
قوانین در نهادها و دستگاه ها و نیز مبارزه با مفاسد اداری و 
اقتصادی از وظایف اصلی و خطیر سازمان بازرسی است. 
لذا بازرســی به عنوان بازوی قدرتمند دستگاه قضایی در 
برخورد با مفاسد و ســالم سازی مجموعه ها از نهادهای 
بســیار تاثیرگذار در دســتگاه قضایی به شــمار می رود. 

رئیس کل دادگستری اســتان خاطرنشان کرد: با توجه 
به دوره تحول در قوه قضاییه الزمه هماهنگی، انسجام و 
تعامل مجموعه دادگستری با بازرسی در پیشبرد اهداف 
به ویژه در مبارزه با مفاسد کاماًل ضروری است. وی اظهار 
داشت: الحمدهلل در سایه تالش ها و هماهنگی های این 
دو مجموعه پیشبرد امور بسیار مطلوب است لذا برگزاری 
این نشست های هم اندیشی  و تداوم واستمرار آن می تواند  

بیش از پیش در رســیدن به نتایج بهتر موثر باشــد .وی 
ادامه داد: باید مجموعه تالشها و اقدامات به یک خروجی 
ملموس، تاثیر گذار، منصفانه و بر مبنای مقررات قانونی 
باشــد. عتباتی در ادامه بر لزوم نگاه پیشــگیرانه و نقش 
سازمان بازرســی در صیانت از مدیران دلسوز، توانمند و 
قانونمنــد  تاکید کرد.بحث و بررســی و تبادل نظر میان 

اعضاء از دیگر موضوعات این جلسه بود.

دیــدار شــهردار اردبیل 
بــا مدیر هلدینگ شــرکت 

»دوغان ترکی«

شــهردار اردبیل با »دوغــان محمد علی« مدیر 
هلدینگ شــرکت دوغان ترکیــه در موزه عمارت 

شهرداری اردبیل دیدار کرد .
در این دیدار مدیر هلدینگ شــرکت دوغان که  از 
سرمایه گذاران بنام در ترکیه، تونس، لیبی و آذربایجان 
در حوزه هتل سازی است، به همراه هیئت همراه  به 
دعوت شــهردار اردبیل در اردبیل حضور داشته  و از 
نزدیک  با ظرفیت های سرمایه گذاری شهر اردبیل 
آشنا شــد.در ادامه حضور »دوغان محمد علی« در 
اردبیل وی پس از بازدید از مکان های گردشــگری 
و تفریحی) شــورابیل، پیاده راه اسفریس(، تاریخی 
شهر اردبیل)مجموعه شــیخ صفی( و موزه عمارت 
شــهرداری با امام جمعه اردبیل، اســتاندار اردبیل و 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

اردبیل دیدار کرد.

اردبیل، پیشــرو در بیمه های 
عمر و سرمایه گذاری

رئیس شــعبه شرکت بیمه پارســیان در استان 
اردبیل، بزرگترین آفت صنعت بیمه را ارائه نرخ های 
غیر فنی عنوان و اظهار کرد: این مســاله در طوالنی 
مدت ســبب می شــود به جای اینکه صنعت بیمه 
نرخ های فنی را ارائه دهد مشــتریان و بیمه گذاران 

تعیین کننده نرخ باشند. 
نرگــس امامی - خبرنــگار جام جم 
اردبیل: فرهنگ جوادی افزود: بیشتر شرکت های 
بیمه جدید که در بازار مشغول شده اند به علت نداشتن 

تجربه الزم به صورت غیر فنی رقابت می کنند.
وی با اشــاره به نبود فضای مطمئن شغلی برای 
مدیــران مجموعه های بیمه ای افزود: مدیران بیمه 
ای در اســتان ها با چالش های شغلی روبرو هستند 
بنابراین به دنبال جذب پرتفوی بوده  و این فنی جذب 
نشدن به یک چالش عمده برای صنعت بیمه در این 
استان  تبدیل شــده است.رئیس شورای هماهنگی 
شرکت های بیمه در استان اردبیل، »بزرگترین آفت 
صنعت بیمــه را ارایه نرخ های غیر فنی« عنوان کرد 
و گفت: این مســاله در طوالنی مدت سبب می شود 
به جــای اینکه صنعت بیمه نرخ هــای فنی را ارائه 
دهــد مشــتریان و بیمه گذاران تعییــن کننده نرخ 
باشند.جوادی با بیان اینکه »استان اردبیل از بخش 
کشاوری فعال و پیشرفته ای برخوردار است« افزود: 
از سوی دیگر صنعت بیمه در این استان بسیار ضعیف 
بوده و نبود صنایع مادر سبب شده که بیمه نامه های 
مسئولیت و ســایر بیمه های مرتبط با صنایع در این 
استان کمرنگ شود و ترکیب پرتفوی استان اردبیل 
بیشتر به سمت درمان و ثالث سوق پیدا کند. وی گفت: 
اگر شرکت های بیمه ای  بتوانند محصوالت بیمه ای 
مناسب برای بخش کشاوزی طراحی کنند، می توان 
بخش عمده ای از بازار بیمه بخش کشاوری را تحت 
پوشش قرار داد و از این طریق یک پرتفوی جدید هم 
برای صنعت بیمه به وجــود آورد. وی تصریح کرد: 
درســت است که شرکت های بیمه تبلیغاتی را انجام 
می دهند اما اینها فقط تبلیغات بازاری است و فرهنگ 
ســازی انجام نمی دهد، نیاز است که مدیران دولتی، 
اســتانداران و متولیان فرهنگی آگاهی عموم مردم 
خصوصا قشر آسیب پذیر را باال ببرند تا صنعت بیمه 
بتواند خطــرات احتمالی پیش روی جامعه را جبران 
کند.وی گفت: باید اطالعــات مردم را از بیمه های 
مســئولیت مدنی باال برد به عنوان مثال ســاخت و 
ســاز آپارتمان ها در استان رونق پیدا کرده و مدیران 
ســاختمان ها و آپارتمان ها از مسئولیتی که در قبال 
استفاده کنندگان دارند اطالعات کافی ندارند و کمتر 
از ۱۰ درصد مدیران ساختمان ها بیمه نامه های الزم 
را تهیه کرده اند.وی اذعان داشــت: استان اردبیل در 
فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری نسبت به سایر 

استانهای کشور از رنج باالتری برخوردار است. 
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افزایش قیمت نان در آذربایجان غربی 

پایانی
قسمت 

یک شــرکت معتبــر تولیدی 
فوالد در بناب با سرویس رفت 
و آمد از میان دارندگان مدارك 

ذیل استخدام می نماید : 
) فعالیت رشــته های فنی در 
حیطه بــرق و ابــزار دقیق و 

اتوماسیون خواهد بود ( 

عالقمندان می توانند رزومه و مدارک سوابق خود را از تاریخ ۲۰ آبان به مدت یک هفته به ایمیل fulad2019 @gmail. com  نمایند.

سابقه فعالیتخانم / آقارشتهردیف

۲ سالآقامهندسی برق ) قدرت و الکترونیک(1

۲ سالآقا مهندسی مکانیک ) سیاالت و جامدات (۲

3
۲ سالآقا مواد و متالورژی 

4
۲ سالآقا - خانم مدیریت بازرگانی ) مسلط به زبان انگلیسی (

آگهی استخدام 
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طرح ملی قبض سبز از سوی وزارت 
نیرو و شــرکت توانیر برای ارتقاء سطح 
خدمات و رفاه مشــترکین،  بهره مندی 
از فناوری هــای نــو،  صرفــه جویی 
اقتصادی،  توســعه دولت الکترونیک،  
ارتباط دوســویه با مشــترکین،  ارائه 
خدمات غیرحضــوری،  نظارت موثر،  
مدیریــت کارآمــد و حفــظ محیــط 

زیســت  با جایگزینی صورتحســاب 
الکترونیکی به جای قبوض کاغذی از 
مهر ســالجاری به صورت سراسری در 
همه استان ها اجرا می شود و مشترکین 
قبوض بــرق خود را از راه های مختلف 
نظیر پیامک، موبایل اپلیکیشـن و وب 

سـایت دریافت می کنند.
بــه گــزارش خبرنگار جــام جم 

آذربایجــان غربی اکبر حســن بکلو 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجــان غربی طرح قبض ســبز را 
طرحــی تحول بخش خوانــد گفت: با 
اجرای طرح قبض بدون کاغذ ساالنه از 
قطع ۱2 هزار درخت جلوگیری می شود 
و این طرح عالوه بر تحقق اهداف دیگر 
مانند تحــول دیجیتال در ارائه خدمات 
به مشــترکان برق ، کمک حال محیط 
زیســت و طبیعت می باشد که توجه به 
محیط زیست هم نیاز امروز است و هم 
منفعــت آیندگان و بدون شــک نتایج 
اجرای طرح ملی قبض ســبز به عنوان 

میراثی برای آیندگان خواهد بود.
وی افــزود: علی رغم اینکه کاهش 
قطــع درختان و حفظ محیط زیســت 
توجیــه مهمی بــرای حمایت از طرح 
حذف قبــوض کاغذی اســت اما این 

موضوع تنها مزیت اجرایی شــدن این 
طــرح نیســت و ســاالنه هزینه های 
گزافی ناشــی از صدور، چاپ و توزیع 
قبــوض وجود دارد کــه با حذف قبض 
کاغذی عمده ایــن مبلغ صرفه جویی 

می شود .
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی تصریح کرد: شرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی نیز 
همگام با سراسر کشور جهت حمایت از 
محیط زیست و جلوگیری از آثار زیانبار 
قطع درختان بــرای تولید کاغذ ، طرح 
حذف قبوض کاغذی برق را در دستور 
کار خود قرار داده و خوشبختانه تا امروز 
روند قابل قبولی را طی کرده اســت و 
همین رویه را با جدیت و تالش بیشتر تا 
موفقیت کامل طرح ادامه خواهیم داد.

* با اجــرای طرح ملی قبض 
ســبز رویه محاسبه هزینه برق 
مشــترکان همچنان مانند قبل 

است
حســن بکلو اعالم کرد: توجه به این 
نکته ضروری اســت که با اجرای طرح 
قبض ســبز فقط کاغذی بودن قبض 
حذف و صورتحســاب برق همچنان 
مثل گذشــته تولید و محاسبه می شود 
و بــه جای اینکــه مامورین برق قبض 
را درب منازل و محل های کسب و کار 
بیاورند، با ابزار هوشمندی مثل پیامک 
و اپلیکیشــن های همــراه به دســت 
مشترکان می رسانند و هیچ تغییری در 
نحوه محاسبه مالیات، عوارض و سایر 
جزئیــات قبوض رخ نمــی دهد و رویه 
محاسبه هزینه برق مشترکان کماکان 

مانند قبل است.

طرح ملی قبض سبز؛ نیاز امروز، میراثی برای آیندگان

بازدیــد پروفســور جاللی از 
دانشگاه  داروســازی  دانشکده 

علوم پزشکی اردبیل

دکتــر محمــد برزگر جاللی اســتاد ممتاز و برجســته 
داروســازی، فرزند داراالرشــاد اردبیل عضو هیئت علمی 
دانشــگاه تبریز با حضور در دانشکده داروسازی با همراهی 
ریاست دانشگاه علوم پزشــکی اردبیل دکتر اخوان اکبری 
از قسمت های مختلف آزمایشــگاهی و آموزشی دانشکده 

داروسازی بازدید به عمل آوردند.
رقیه لهجه - خبرنگار جــام جم اردبیل: دکتر 
اخوان اکبری در نشست صمیمی که در دفتر رئیس دانشکده 
داروســازی برگزار شــد ضمن قدردانی از حضور پر افتخار 
استاد برزگر جاللی دردانشگاه گفت: حضور استاد فرهیخته 
در دانشــگاه که در کنار ارزش های ممتاز علمی از حوزه های 
معنوی و عرفانی نیز بهره جســته، فرصت مغتنمی است که 
از نکته نظرات علمی و ادبی وی توســط مجموعه دانشگاه 
و دانشــجویان بهره مند شــویم و مایه مباهات شد که این 
اســتاد ممتاز ضمن ارزیابی مثبت پیشــرفت های دانشکده 
داروســازی اردبیل و ارتقاء سطح علمی دانشکده واعضای 
هیــات علمی اظهار امیدواری کرد که دانشــجویان با تفکر 
و تامل بیشــتر در جهت کســب علم و باالبردن توان دانش 

آموختگی در مسیر پیشرفت و ترقی قدم بردارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: پیرو پیشنهاد 
دانشــگاه مبنی بر قبول مقام اســتاد افتخاری دانشــکده 
داروسازی توسط پروفسور جاللی این امر محقق شد و ایشان 
به عنوان استاد افتخاری دانشگاه علوم پزشکی تعیین گردید 
و از تفکرات و ایده های این معلم فرهیخته در آینده بهره های 
الزم را خواهیم برد .گفتنی است در راستای تکریم و تجلیل 
از مقام علمی پروفســور جاللی آزمایشگاه فارماسیوتیکس 
دانشکده داروســازی با عنوان آزمایشگاه تحقیقاتی استاد 
دکتر محمــد برزگر جاللی با حضور ریاســت دانشــگاه، 
مســئولین دانشکده و اعضای هیئت علمی ودانشجویان به 
نام ایشــان مزین ونامگذاری و به دســت این استادفرزانه 

رونمایی شد.

تا پایان سالجاری؛ 
فاز B3 تقاطع غیر همسطح 
آذربایجــان زیربار ترافیک 

می رود

معاون فنــی و عمرانی شــهردار ارومیه گفت: 
تا پایان ســال جاری فاز B3 تقاطع غیر همســطح 
آذربایجــان  به طول یــک کیلومتر و عرض ۱۳ متر 

زیر بار ترافیک می رود.
به گــزارش جام جــم آذربایجان غربی، محمد 
کاظم زوار اظهار کرد:  فاز B3 تقاطع غیرهمســطح 
آذربایجان تا پایان سال جاری از سمت بلوار والفجر 

به طرف جاده مهاباد افتتاح می شود.
وی افزود: در حال حاضر  فاز B3 تقاطع غیر هم 
ســطح آذربایجان به طول یک کیلومتر و عرض ۱۳ 
متر از ۷۴ درصد پیشــرفت فیزیکی برخوردار است و 

هم اکنون عملیات عمرانی در آن ادامه دارد.
زوار بــا بیان اینکه در حال حاضر مجموع  تقاطع 
غیر همســطح آذربایجان از 65  درصد پیشــرفت 
فیزیکــی  برخوردار اســت، بیان کــرد: تقاطع غیر 
همســطح در ۴ ســطح و ۴ فاز با 5 پل روگذر و 2 پل 

غیرهمسطح از سال 9۳ وارد فاز اجرایی شد.
وی ســاماندهی ترافیکی ورود و خروجی شهر، 
تســهیل ارتباط شهرهای شــمال و جنوب استان، 
افزایش ایمنــی ترافیکی و تــردد عرضی عابرین 
پیاده، اجرای آخرین تقاطع غیر همســطح باقیمانده 
کمربند میانی شهری، تســهیل بالغ بر ۳۰ میلیون 
نفر سفر در سال ابتدایی بهره برداری، کاهش تعداد 
نقاط برخــورد رویکردهای ترافیکی و اصالح نقطه 
خطرناک ترافیکی، افزایش ســطح سرویس تقاطع 
با کاهش زمان تاخیر ، تراکم وسایل نقلیه و افزایش 
سرعت حرکت را از الزامات اجرای پروژه عنوان کرد.

خبر

دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت
حافظبا من راه نشین باده مستانه زدند

 مسئول دفتر نمایندگی ولی  فقیه در امور اهل سنت آذربایجان غربی 
بر لزوم انتخاب آگاهانه در انتخابات مجلس شــورای اســالمی تاکید 
کــرد و گفت: توجه به اصل شایسته ســاالری مانع از قومیتی شــدن 

انتخابات می شود.
حجت االسالم فعال آذر در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت 
هفتــه وحدت با اشــاره به اینکه 6۰۰ طلبه اهل ســنت با حضور  ۴5 
مــدرس در 6 حوزه علمیه و ۴۳ حجره  مشــغول فراگیری علوم دینی 
هســتند، افــزود: در آذربایجان غربی 2۳5۰ عالم دینی اهل ســنت 

فعالیت دارد.
وی اذعان کرد: قبل از انقالب ۳۷۰ مســجد اهل ســنت در استان 
وجود داشــت که درحال حاضر این تعداد با 6 برابر افزایش به 2۰۷۰  
باب افزایش یافته اســت. وی گفت: در 9۰ درصد این مساجد با حضور 
امام جماعت، نماز جماعت در 5 نوبت برگزار می شــود. مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت آذربایجان غربی به تهیه مستند 
»کربال« از حضور روحانیون اهل سنت استان در کربالی معلی اشاره 
و خاطرنشــان کرد: این مســتند مورد استقبال  رسانه  قرار گرفت و از 

۱8 شــبکه استانی، کشوری و بین المللی پخش شد. 
حجت االســالم فعال آذر همچنین از فعالیت 22۰ کانون فرهنگی 

هنری در مساجد اهل سنت خبر داد. 
 وی در تشــریح برنامه های بزرگداشت هفته وحدت گفت: امسال 
برای اولین بار ســتاد هماهنگی بزرگداشت هفته وحدت تشکیل شده 

و برنامه ها با رویکرد ستادی برگزار می شود.

 وی افزود: بیشــتر برنامه  ها مردمی اســت که اکثرا در مساجد و به 
صورت جشن، مولودی خوانی و ابتهال برگزار می شود.  حجت االسالم 
فعال آذر برپایی ایستگاه های صلواتی، برگزاری محفل انس با قرآن، 
شــب شــعر همزمان با شــب میالد پیامبر اکرم )ص(، تجدید میثاق 
با والیت و دیدار با حجت االســالم قریشــی، نماینــده ولی فقیه در 
آذربایجان غربــی، حضــور در کنفرانس وحدت اســالمی، تجلیل از 
روحانیون تقریبی و منادیان وحدت در مرکز و شهرستان ها، فراخوان 
مقاله با موضوع وحدت، نشســت هم اندیشــی روحانیون اهل سنت و 
شــیعه را از اهم برنامه های گرامیداشت هفته وحدت در استان اعالم 

کرد.
وی به مســائل قومیتی به وجود آمده در آســتانه انتخابات اشاره 
و اذعــان کرد: برخی هــا نان اختالف را می خورنــد بنابراین بر طبل 
تفرقــه و نفاق می کوبند، اما اگــر انتخاب ها آگاهانه و با توجه به اصل 
شایسته ســاالری باشد مانع ایجاد فضای قومیتی در انتخابات خواهد 
شد.  وی تصریح کرد: شایسته ساالری بدون توجه به قومیت افراد در 

انتخابات، به نفع استان و وحدت آفرین خواهد بود.

توجه به شایسته  ساالری مانع قومیتی شدن انتخابات مجلس می شود خبر

آرامســتان های  ســازمان  مدیرعامــل   
شــهرداری ارومیه گفت: توسعه آرامستان و 
فراهم کردن زیرســاخت هــای الزم از برنامه 

های اولویت دار در دست اقدام است. 
بــه گــزارش جــام  جــم آذربایجان غربــی، 
حجت االسالم امیرعباس عابدینی در نشست 
خبری با اشــاره به اینکه ۹۱ نفر در آرامستان 
ارومیه مشــغول کار هســتند، گفت: کارکنان 
ســازمان آرامســتان ها واقعا بر گــردن ما حق 

دارند، اما در جامعه مظلوم واقع شده اند.
وی از نگاه های غلط و باورهای عمومی اشتباه 
نســبت بــه کادر و فعاالن آرامســتان انتقاد و 
تاکید کــرد: باید قدردان زحمات این عزیزان 
باشــیم؛ چرا که با صحنه هایی مواجه می شوند 
که شــاید هیــچ کس نتوانــد حتــی در مقابل 

عزیزانش آنها را تحمل کند. 
وی در ادامــه به تشــریح آمار دفن اموات تا 
پایان مهر پرداخت و افزود: در 7 ماه سال جاری  
یک هزار و۲۱۳ نفر در آرامستان ارومیه دفن 
شدند که از این تعداد ۱۱۱۰ فوت شده مرد، 

7۸۶ خانم  و ۱۱7 کودک بودند.
به گفته مدیرعامل سازمان آرامستان های 
ارومیه میانگین ســن فوت شــدگان باالی ۵۵ 
سال بوده و بیماری های قلبی، سرطان و داخلی 
بــه ترتیب ۳ علت اصلی مــرگ و میر افراد در 

ارومیه اســت. وی اضافه کــرد: ۴۲ مرد و ۱۱ 
خانم با خودکشــی و 7۳ مــرد و ۲۵ خانم بر اثر 

تصادفات جان خود را از دست دادند.
حجت االســالم عابدینی گفــت: ۹ مرد و یک 
خانم هم به خاطر سوء مصرف مواد مخدر فوت 
کردنــد البته بــه علت پنهــان کاری خانواده ها 
بیشــتر آمار ثبت نشــده و آمــار واقعی بیش 
از این اســت.وی آمار ســقط جنین را ۱۰۱ نفر 
اعــالم و اذعــان کرد: ایــن تعداد، آمار ســقط 
جنین هایی اســت که برای دفن به آرامستان 

مراجعه کرده اند.
آرامســتان های  ســازمان  مدیرعامــل 
شهرداری ارومیه در ادامه به آمار دفن اموات 
در ســال ۹7 اشــاره کرد و گفت: سال گذشته 
۳  هــزار و ۵۱۱ نفر فوت شــده در باغ رضوان 
ارومیه دفن شــدند که از این تعداد یک هزار 
و ۸۴۸ مرد، یک هزار و ۴۵۳ زن و۲۱۰ کودک 
بودند که ببماری های  قلبی و سرطان بیشترین 
آمار مرگ را داشتند. وی تصریح کرد: ۹۰ مرد 
و ۳۲ زن بر اثر تصادفات، 7۲ مرد و ۱۳ زن به 
علت خودکشــی و ۲۳مــرد به خاطر اعتیاد جان 
خود را از دســت دادند و ۱۸۱ سقط جنین نیز 

ثبت شده است. 

* توسعه آرامستان ارومیه

حجــت االســالم عابدینی با بیــان اینکه باغ 
رضوان با ۵۶ هکتار در سال ۵۱ تاسیس شد، 
ولی عمال توســعه آن از ســال ۸۰ کلید خورد، 
گفت: 7۴ هکتار به وســعت آرامستان اضافه 
شــده  و ۱۴ هکتار هم قرار است اضافه شود 
که متاسفانه به علت مسکونی بودن و داشتن 
معارض هنوز 7 هکتار آن آزادســازی نشــده 

است.
وی توســعه آرامســتان و  فراهــم کــردن 
زیرســاخت هــای الزم را از برنامــه هــای 
اولویــت دار در دســت اقــدام برشــمرد و 
افــزود: ۱۰ هکتــار از اراضی ملی به توســعه 
آرامســتان اختصاص یافته اســت که فراهم 
کردن زیرساخت ها از جمله راه سازی، جدول 
گذاری، آب رســانی، قطعه ســازی، روشنایی و 

فضای سبز آن در دستور کار قرار دارد.
آرامســتان های  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری ارومیــه تصریح کرد: اگــر برنامه 
ریــزی مناســب صــورت نگیــرد بــا توجــه به 
افزایش مرگ و میر،  در ۱۰ ســال آینده برای 
دفن اموات با کمبود مکان مواجه خواهیم بود.

* افزایش امکانات آرامستان
حجت االسالم عابدینی با اشاره به افزایش 
امکانــات آرامســتان در ســال های گذشــته 

خاطرنشــان کــرد: ســال گذشــته بــا وجــود 
حاشیه ســازی برخی ها موفق به خرید ژنراتور 
برق و همچنین ۲ دســتگاه آمبوالنس ۳ طبقه 
برای آرامســتان شــدیم و امســال هم ایجاد 
ســردخانه منجمد با ظرفیت باال را در دســتور 

کار داریم.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت ســردخانه 
آرامســتان تنها ۱۳ نفر اســت و بــرای مواقع 
اضطــراری و بحرانــی از ظرفیــت ســردخانه 
بیمارســتان امام خمینی )ره( ارومیه استفاده 

می شود.
وی تصریــح کــرد: ۲۰ آمبوالنــس بخــش 
خصوصی بــرای جابه جایی متوفیان اختصاص 
یافتــه و قطعه ای با ظرفیت ۳  هزار فوتی برای 

مواقع بحرانی در نظر گرفته شده  است.

* آرامگاه مرحوم حســنی، شــاهکار معماری 
در کشور

آرامســتان های  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری ارومیه در ادامه از ســاخت گنبد و 
آرامگاه مرحوم حاج شــیخ غالمرضا حسنی خبر 
داد و گفت: آرامگاه مرحوم حســنی شــاهکار 
معمــاری در کشــور خواهــد بــود کــه تــالش 
می شــود تا دوم بهمن، ســالروز به توپ بستن 

مسجد اعظم ارومیه به بهره برداری برسد.

* قیمت قبر در ارومیه
آرامســتان های  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری ارومیه گفت: درآمد آرامستان بر 
اساس فروش قبور است و هیچ بودجه دولتی 
نداریم، این درحالی اســت کــه ۵۰۰ میلیون 
تومان هزینه های جاری ســازمان آرامســتان 

است.
وی افــزود: قطعــه ۶۴ باغ رضــوان عمومی 
است و دفن اموات خانواده های تحت پوشش 
بهزیستی، کمیته امداد، افراد مجهول الهویت 

و بی بضاعت رایگان است.
حجت االســالم عابدینــی تصریح کــرد: در 
حالیکه آماده  سازی هر قبر یک میلیون و ۴۸۵ 
هزارتومــان هزینــه دارد، باالتریــن قیمــت 
فــروش قبــر آن هــم در اتاقک هــا ۶ میلیون 

تومان است.
وی گفت: بیشــترین درآمد آرامســتان از 
فروش قبر در اتاقک ها و قطعات نزدیک است 
کــه آن هم با توجه بــه اتمام ظرفیت جوابگوی 
بیش از ۲ ماه دفن اموات نیســت و بعد از آن 
آرامستان با مشــکل کمبود درآمد و پرداخت 
هزینه هــا مواجه خواهد بود. وی خاطرنشــان 
کــرد: از ســال ۹۳ فروش قبر بر اســاس کد 
ملی اســت و بازار سیاهی در این رابطه وجود 

ندارد.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری ارومیه تاکید کرد؛ 

توسعه آرامستان و فراهم کردن زیرساخت ها در اولویت کاری است


