
اختتامیه نمایشگاه آثار هنری مهربانو و 
تجلیل از بانوان هنرمند در ابهر

بانوان  هنری  آثار  نمایشگاه  اختتامیه  مراسم 
بخش  در  مهربانو  عنوان  با  ابهر  شهرستان 
مناسبت  به  مهربانو  همایش  سومین  جنبی 
گالری  در  مادر  روز  و  زن  هفته  گرامیداشت 

برگزار شد... ابهر  نور  فرهنگسرای 

استاندار آذربایجان غربی:

 اتفاقات مثبت رخ داده در سرمایه گذاری 
و رونق تولید باید به اطالع مرد م برسد

اســتاندار آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه تحــوالت مثبــت اقتصــادی رخ داده در ســالجاری و ســرمایه 
گــذاری بــی نظیــر دولــت در اســتان گفــت: تــداوم ایــن رونــد مثبــت در گــرو تــاش بــرای رفــع هر چه 
بیشــتر موانــع تولیــد و صــادرات اســت. بــه گــزارش جام جــم آذربایجان غربــی، محمدمهــدی شــهریاری 
در جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــا اشــاره بــه کســب رتبــه برتــر محیط کســب 
و کار ایــران بــرای ســومین فصــل متوالــی، تصریــح کــرد: اگــر چــه بــا شــرایط برنامــه ریــزی شــده 
جهــت تســهیل هــر چــه بهتــر محیــط تولیــد فاصلــه داریــم امــا کســب رتبه برتــر بــرای ســومین فصل 

بیانگــر اینســت کــه متولیــان امــر بــرای رفــع موانــع تولیــد کمــر همــت بســته انــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در بیــان اتفاقــات خــوب و تــاش هــای انجــام گرفتــه بــه مــردم بخوبــی عمل 

نشــده اســت افزود...

شهردار تبریز:

ورزش
بهتـرین ابزار مبارزه

2  با  آسیب اجتماعی

4

برگزاری جلسه هماهنگی 
هفته منابع طبیعی و روز 

درختکاری  در  اردبیل

تقدیر از جامعه پزشکی 
 اردبیل  در همایش شفافیت
 و مبارزه با مفاسد اقتصادی
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تجلیل از تولید کنندگان 
و بهره برداران برتر بخش 
کشاورزی استان زنجان
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افزایش ۷۴ درصدی بازدید  
از مراکز گردشگری و تفریحی 
آذربایجان غربی
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ــای  ــیب ه ــا آس ــارزه ب ــزار مب ــن اب ــز ورزش را بهتری ــهردار تبری  ش
ــرد. ــوان ک ــی عن اجتماع

ــی مســابقات  ــل اجرای ــل از عوام ــن تجلی ــر در آیی ــرج شــهین باه  ای
ــاج  ــپهبد ح ــهید س ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــا گرامیداش ــم ب ــام پرچ ج
ــان ورد  ــردار عزیزم ــم س ــروز اس ــت: ام ــار داش ــلیمانی اظه ــم س قاس
زبــان کــودکان شــده و عظمــت ســردار در بیــن ۳هــزار و ۴۰۰کــودک 

ــدگار شــده اســت. مان
شــهردار تبریــز بــا اشــاره بــه شــرکت ۳هــزار و ۴۰۰ نفــر در مســابقات 
جــام پرچــم افــزود: خروجــی مســابقات ورزشــی جــام پرچــم تربیــت 

شــهروند ســالم اســت.
ــابقاتی  ــن مس ــزاری چنی ــا برگ ــرد: ب ــان ک ــز خاطرنش ــهردار تبری ش
شــهروند ســالم، فکــر ســالم و اقــدام ســالم تربیــت می شــود و 
ــی  ــته از برخ ــا ناخواس ــته ی ــکار خواس ــان ورزش ــم انس ــا معتقدی م

می گزینــد. دوری  اجتماعــی  ناهنجاری هــای 
ایــرج شــهین باهــر بهتریــن ســاح مبــارزه بــا مشــکات اجتماعــی 
ــه  ــت ک ــور اس ــکار مجب ــرد ورزش ــزود: ف ــرد و اف ــوان ک را ورزش عن
اخــاق ورزشــی و مــرام پهلوانــی را یــاد بگیــرد و ایــن باعــث می شــود 
کســانی کــه در بیــن آقایــان و بانــوان ورزشــکار هســتند، از بســیاری از 

مســائل و مشــکات اجتماعــی دوری کننــد.
او در ادامــه خاطرنشــان کــرد: امــروز مــا بــرای کمــپ مــاده ۱۶ کــه 

ــواد مخــدر اســت،  ــاد م ــه اعتی ــا ب ــاران مبت ــژه نگــه داری از بیم وی
ماهانــه نزدیــک بــه ۲۰۰ میلیــون تومــان هزینــه می کنیــم و می دانیــم 
ــوزه کاهــش  ــن ح ــا در ای ــای م ــه ه ــا گســترش ورزش، هزین ــه ب ک
ــام  ــابقات ج ــی مس ــئولین اجرای ــرد مس ــز عملک ــهردار تبری می یابد.ش
پرچــم را باقیــات صالحــات دانســت و خاطرنشــان کــرد: امــروز اگــر 
ــن  ــد، مطمئ ــیده ای ــم را کش ــام پرچ ــابقات ج ــزاری مس ــت برگ زحم
ــر  ــد؛ هــر کودکــی کــه از ایــن مراســم تأثی ــی کرده ای باشــید کار ثواب
ــکیل  ــواده تش ــالم و خان ــی س ــت داده و زندگ ــه فعالی ــه و ادام پذیرفت

دهــد، شــما در آن ســهیم هســتید.
ایــرج شــهین باهــر هــر فعالیتــی در حــوزه فرهنــگ و ورزش را 
ســرمایه گذاری بــرای آینــده دانســت و افــزود: تمــام امکانــات 
ــار  ــری در اختی ــی و هن ــی، فرهنگ ــای ورزش ــهرداری در حوزه ه ش
ــرمایه گذاری  ــن س ــار ای ــید آث ــن باش ــرار دارد و مطمئ ــهروندان ق ش

ــد. ــد ش ــان خواه ــه نمای ــرای هم ب
او بــا اشــاره بــه خالــی بــودن فضاهــای ورزشــی و فرهنگی شــهرداری 
ــی  ــی و فرهنگ ــای ورزش ــد فضاه ــرد: ۹۵ درص ــد ک ــز تأکی ــز نی تبری
ــال  ــر دنب ــی تئات ــه اهال ــی ک ــی اســت، در حال ــز خال ــهرداری تبری ش

مکانــی بــرای تمریــن هســتند.

خبر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

زنجان:
دارایی  و  سـرمایه  موسـیقی، 

مع ا جو
فاطمه کرباسی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی 
استان زنجان در اختتامیه جشنواره موسیقی استان 
زنجان گفت :موسیقی به عنوان سرمایه و دارایی 
جوامع متعدد محسوب می شود. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسامی استان زنجان در اختتامیه شانزدهمین 
جشنواره موسیقی فجر استان زنجان اظهار کرد: 
موسیقی هنری است که از عمق وجود انسان برمی 
خیزد و با احساس عجین می شود بر روح انسان 
تاثیر ژرفی می گذارد.  فاطمه کرباسی با اشاره به 
اینکه تاکنون هیچ هنری به اندازه موسیقی مدهوش 
این  طول  در  موسیقی  گفت:  است،  نبوده  کننده 
شادی ها  جشن ها،غم ها  در  انسان  مازم  سال ها 
و سلوک اجتماعی و جنگ ها بوده و این موسیقی 
است که روح می بخشد و جان می افزاید.وی با اشاره 
انسان عارف صداهای موجود در گیتی  اینکه  به 
را موسیقی نواخته شده توسط خود تلقی می کند، 
افزود: هرنوع موسیقی اصیل ایرانی و ملل مختلف 
تاریخ کهن دارد.کرباسی با تاکید براینکه عاشیقی 
موسیقی خطه آذربایجان، قدمت هفت هزار ساله 
دارد، گفت: این هنر ماالمال از حکمت و عرفان 
است و هنرمند عاشیقی تنها هنرمند نیست بلکه در 
قامت یک رهبر فکری و فیلسوف بزرگ و مرجعی 
برای ایجاد معرفت عمل می کند. به گفته مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان زنجان، آنچه اهمیت 
دارد توانایی صرف عاشیق در اجرای موسیقی نیست 
بلکه قدرت تشخیص درست از نادرست است.وی 
ضمن تقدیر از انجمن موسیقی استان که آغازگر 
پژوهشی در حوزه آواها و  نت نویسی هستند، گفت: 
از پژوهشگران حوزه موسیقی درخواست می کنم 
یاری گر این جوانان باشد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسامی استان زنجان ادامه داد: در کنار شانزدهمین 
دورهمی  برای  محفلی  که  موسیقی  جشنواره 
حوزه  در  تخصصی  نشست های  است،  موسیقی 
موسیقی برگزار شد که تاشی برای رسیدن به این 
چشم انداز است و این مسیر جز با همدلی هنرمندان 

موسیقی استان میسر نخواهد شد. 

خبر

ــد  ــد از عوای ــاف می توان اوق
ــت  ــرای خدم ــات ب موقوف

ــد ــتفاده کن ــردم اس ــه م ب
مهـدی منصـوری با یـادآوری اینکـه پرداخت 
موقوفـات بـه آبـادی منطقـه منجر می شـود، 
ادامـه داد: اوقـاف می تواند از عوایـد موقوفات 

بـرای خدمـت به مـردم اسـتفاده کند.
امـام جمعـه طـارم در جلسـه ای بـا مدیـران 
اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان زنجـان اظهـار 
کـرد: ایـن مجموعه بـه عنوان نماینـده واقف 
عمـل می کنـد و وظایفـی هـم در ایـن زمینه 

تعیین شـده اسـت.
مهـدی منصـوری بـا تاکیـد براینکـه اوقـاف 
امیـن و مـورد اعتمـاد مـردم اسـت، گفـت: 
ایـن مجموعه رسـالت اجرای نیـات واقفین را 
برعهـده دارد ولـی در برخی موارد مسـتاجران 
نمـی  پرداخـت  را  موقوفـات  و حقـوق  حـق 
پرداخـت  اینکـه  یـادآوری  بـا  کننـد.وی 
موقوفـات بـه آبـادی منطقـه منجر می شـود، 
ادامـه داد: اوقـاف می تواند از عوایـد موقوفات 
اسـتفاده کند.ایـن  بـه مـردم  بـرای خدمـت 
مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه وقف پس 
از ثبـت قابـل خریـد و فـروش نیسـت، ادامه 
داد: هبـه قابـل پـس گرفتـن اسـت ولـی در 
خصـوص وقف نمـی توان پـس گرفت.رئیس 
اداره اوقـاف طـارم هـم بـه برخی مشـکات 
مالـی اوقـاف اشـاره کـرد و گفـت: یکـی از 
در  سـرمایه گذاری  اوقـاف،  اولویت هـای 
خصـوص امـوال وقفـی و درآمدزایی مشـروع 
از آنـان اسـت.به گفتـه فاتحـی، الزم اسـت 
سـرمایه گذاری  روی  خیریـه  امـور  و  اوقـاف 
امـوال وقفـی و درآمـد نقـدی از راه معامات 

کند. تکیـه  مشـروع 
مشـکات  از  یکـی  براینکـه  تاکیـد  بـا  وی 
اوقـاف کمبـود منابـع مالـی و نقدینگـی بـرای 
کـرد:  تصریـح  اسـت،  موقوفـات  اداری  امـور 
وجـود برخـی زمین هـای وقفـی مرغوبـی کـه 
می توانـد تبدیـل به طرح های سـودده شـود، به 
دلیـل نبود منابع مالی بااسـتفاده مانده اسـت.
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مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان با حضور معاون وزیر 
جهاد کشاورزی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان و مسولین استانی 

در زنجان برگزار گردید.
خبرنگار جام جم زنجان: ،مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان 
با بیان اینکه ارج نهادن به تاش کشاورزان و ارتقای جایگاه انها موجب 

تشویق وترغیب این قشر زحمتکش می شود افزود: در این مراسم از ۴۶ 
کشاورز و بهره بردار برتر استن در شاخصهای زراعی،باغی، دام و طیور، 
صنایع کشاورزی، مکانیزاسیون، ترویج و تشکلها تجلیل شد.سولماز حدادی 
افزود: درسال رونق تولید، ۱۰ نفر از تولیدکنندگان و بهره برداران برتر 
کشاورزی استان توانسته اند با استفاده از علم و فناوری های نوین در حوزه 

کشاورزی به عنوان نمونه ملی دست یابند که با این تعداد نمونه ملی، استان 
زنجان برای اولین باردر سی و چهارمین دوره تقدیراز نمونه های ملی بخش 
کشاورزی در سطح کشور، رتبه اول رو به خود اختصاص داد.درادامه این 
مراسم ضمن تجلیل از تولیدکنندگان برتر ملی و استانی، برای اولین بار  از ۲ 

اپلیکیشن اموزشی ترویجی ) تولیدی استان( نیز رونمایی گردید. 
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اختتامیه نمایشگاه آثار هنری مهربانو و تجلیل از بانوان هنرمند در ابهر
بانوان  هنری  آثار  نمایشگاه  اختتامیه  مراسم 
بخش  در  مهربانو  عنوان  با  ابهر  شهرستان 
مناسبت  به  مهربانو  همایش  سومین  جنبی 
گالری  در  مادر  روز  و  زن  هفته  گرامیداشت 

فرهنگسرای نور ابهر برگزار شد.
بانوان  هنری  آثار  نمایشگاه  اختتامیه  مراسم 
با عنوان مهربانو در دو بخش هنرهای  ابهر 
مناسبت  به  دستی  صنایع  و  تجسمی 
حضور  با  مادر،  روز  و  زن  هفته  گرامیداشت 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  صادقی  آیسان 
اسامی ابهر و نماینده امور بانوان و خانواده 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره 
انجمن  رئیس  بختیاری  حسین  گردشگری، 

خوشنویسان شعبه ابهر، عصر سه شنبه ۲۹ 
ابهر  نور  فرهنگسرای  گالری  در  ماه  بهمن 

برگزار شد.
سومین  جنبی  بخش  در  نمایشگاه  این 
همایش مهربانو، با ارائه آثار هنری هنرمندان 
ابهر به مدت ۱۰ روز در گالری  شهرستان 
فرهنگسرای نور ابهر برپا شد و با استقبال 
خوب هنردوستان منطقه مواجه شد. در روز 
پایانی این نمایشگاه طی مراسمی از بانوان 
شرکت کننده در نمایشگاه به پاس حضور در 
این رخداد فرهنگی و هنری و عوامل اجرایی 
سومین همایش و نمایشگاه، با اهدای لوح 

تقدیر و هدایایی تقدیر به عمل آمد.

کشاورزان،

شهردار تبریز:

ورزش، بهترین ابزار مبارزه با آسیب اجتماعی
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شنبه 1 اسفند 1398

خبر
افزایـش ۴۷ درصـدی بازدید 
از مراکز گردشـگری و تفریحی 

غربی آذربایجـان 

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی آذربایجــان غربی از رشــد ۱۹.۴ 
درصــدی گردشــگری در اســتان در مقایســه بــا 

ســال گذشــته خبــرداد.
ــی:  ــم آذربایجان غرب ــگار جام ج خبرن
امســال  اینکــه  جلیــل جبــاری بــا بیــان 
یــک میلیــون و ۳۱۷ هــزار نفــر مســافر 
اقامــت  اســتان،  اقامتــی  مکان هــای  در 
داشــته اند، افــزود: در ســال گذشــته آمــار 
اقامــت در مراکــز اقامتــی اســتان یــک میلیــون 
و ۳۰۳ هــزار نفــر بــوده کــه ایــن امــار مقایســه 
ــت در  ــدی اقام ــد ۱۹.۴ درص ــان از رش ای نش

ــت. ــاری اس ــال ج س
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــن  ــان اینکــه ای ــا بی ــع دســتی اســتان ب صنای
آمــار مربــوط بــه مراکــز اقامتــی تحت پوشــش 
ایــن اداره کل عــاوه اســکان در مــدارس 
ــت در  ــه داد: اقام ــت، ادام ــم اس ــه معل و خان
هتل هــا  ۴۰.۹ درصــد، هتــل آپارتمان هــا 
۴۸.۹ درصــد و در مهمانپذیرهــا ۶۰ درصــد 
بــوده اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه در 
واحدهــای  در  اقامــت  اخیــر  ســال های 
ــا اســتقبال خــوب گردشــگران و  بومگــردی ب
مســافران همــراه بــوده اســت، گفــت: اقامــت 
در واحدهــای بومگــردی اســتان در ســال 
ــا  ــت.جباری ب ــوده اس ــد ب ــاری ۱۰۰ درص ج
ــد از  ــدی بازدی ــش ۴۷ درص ــه افزای ــاره ب اش
مراکــز گردشــگری و تفریحــی ســطح اســتان 
افــزود: امســال ۵ میلیــون و ۶۰۰ هــزار نفــر از 

ــد. ــدن کرده ان ــز دی ــن مراک ای

ــت  ــوالت مثب ــه تح ــاره ب ــا اش ــی ب ــان غرب ــتاندار آذربایج اس
ــر  ــی نظی ــذاری ب ــرمایه گ ــالجاری و س ــادی رخ داده در س اقتص
دولــت در اســتان گفــت: تــداوم ایــن رونــد مثبــت در گــرو تــاش 

ــد و صــادرات اســت. ــع تولی ــع هــر چــه بیشــتر موان ــرای رف ب
بــه گــزارش جام جــم آذربایجان غربــی، محمدمهــدی شــهریاری 
در جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی با اشــاره 
بــه کســب رتبــه برتــر محیــط کســب و کار ایــران بــرای ســومین 
فصــل متوالــی، تصریــح کــرد: اگــر چــه بــا شــرایط برنامــه ریزی 
شــده جهــت تســهیل هــر چــه بهتــر محیــط تولیــد فاصلــه داریم 
امــا کســب رتبــه برتــر بــرای ســومین فصــل بیانگــر اینســت کــه 

متولیــان امــر بــرای رفــع موانــع تولیــد کمــر همــت بســته انــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در بیــان اتفاقــات خــوب و تــاش هــای 
ــزود:  ــت اف ــده اس ــل نش ــی عم ــردم بخوب ــه م ــه ب ــام گرفت انج
ــارد  دســتاوردهایی چــون حجــم ســرمایه گــذاری ۱۰ هــزار میلی
تومانــی دولــت از ابتــدای امســال، رشــد ۲۰۰ درصــدی ســرمایه 

گــذاری، رشــد صــادرات و کاهــش نــرخ بیــکاری و رتبــه نخســت 
ــت  ــه نخســت در امنی ــد و رتب ــدی راک ــای تولی ــای واحده در احی

ســرمایه گــذاری بایــد بــه اطــاع مــردم برســد.
شــهریاری خاطرنشــان کــرد: برابــر ســهمیه ۹ ماهــه اســتان مــی 
بایســت ۴۵ واحــد راکــد را بــه چرخــه تولیــد بــر مــی گردانــد کــه 
خوشــبختانه ایــن آمــار بــه ۸۷ واحــد رســیده و از ایــن حیــث رتبــه 

نخســت کشــوری را کســب کــرده ایــم.
ــط کســب و کار در فصــل  ــش محی ــزارش پای ــن جلســه گ  در ای
پاییــز، مشــکات پیمانــکاران عمرانــی در ارتبــاط بــا تهاتــر بدهــی 
ــوط  ــکات مرب ــه، مش ــناد خزان ــا اس ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــدگان  ــی صادرکنن ــای صادرات ــه ه ــوق پروان ــذاری مش ــه واگ ب
ســیب درختــی بــه غیــر بــرای واردات مــوز و نیــز امــکان 
اســتفاده از تســهیات صــادرات ســیب درختــی توســط پیلــه وران 
ــای  ــق بازارچــه ه ــی از طری و مرزنشــینان صــادرات ســیب درخت

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــرزی م م

استاندار آذربایجان غربی:

 اتفاقات مثبت رخ داده در سرمایه گذاری و رونق تولید باید به اطالع  مردم برسد

تقدیر از جامعه پزشکی اردبیل در همایش شفافیت
 و مبارزه با مفاسد اقتصادی

از  اقصادی  مفاسد  با  ومبارزه  شفافیت  درهمایش 
مناسب  پرداخت  لحاظ  به  استان  پزشکی  جامعه 
مالیات و همکاری در نصب دستگاههای کارتخوان 

تقدیر شد.
اردبیل:  – خبرنگار جام جم  امامي  نرگس 
همایش شفافیت ومبارزه با مفاسد اقصادی با حضور 
گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، 
علوم  دانشگاه  رییس  استان،  مالیاتی  اداره  معاون 
پزشکی اردبیل، رئیس سازمان نظام پزشکی استان 
و جمعی دیگر از پزشکان در دانشگاه علوم پزشکی 

اردبیل برگزار شد.
حجت االسام واحدی زاده مسئول دفتر نهاد رهبری 
پرداخت  در  پزشکی  جامعه  از  تقدیر  با  دانشگاه  در 
مناسب مالیات و نصب دستگاههای کارتخوان گفت: 
برای اینکه مردم در توسعه کشور سهیم شوند مالیات 
باالیی  درآمد  که  نیز  پزشکان  و  پرداخت شود  باید 
خدا  شکر  و  شوند  قدم  پیش  کار  دراین  باید  دارند 
مالیات  پرداخت  در  رویکرد  این  با  اردبیل  پزشکان 
مورد  که  اند  ربوده  اقشار  بقیه  از  را  سبقت  گوی 

تشویق اداره مالیاتی استان نیز قرار گرفته اند.
گفت:  نیز  استان  نظام پزشکی  رئیس  جعفری  دکتر 
بوده وطی  جامعه پزشکی همیشه در خدمت مردم 
انقاب ودر جنگ تحمیلی با سرافرازی تمام ضمن 
هم  مقدس  دفاع  و  انقاب  صحنه های  در  حضور 
هم  و  است  کرده  انقاب  تقدیم  زیادی  شهدای 
خدمات بی نظیری در عرصه درمان داشته است و در 
حوادث زلزله و سیل و سایر بایای طبیعی نیز زودتر 

به صحنه آماده است. 
سیل  به  پزشکان  کمک مالی  از  تقدیر  ضمن  وی 
به  عشق  و  ایثار  یعنی  پزشکی  گفت:  اخیر  زدگان 
مردم، اما در چند سال اخیر هجمه ای از طرف برخی 
از بزرگان به جامعه پزشکان شده است و بعدا نیز بنا 
بر مقدار مالیات پرداخت شده از طرف پزشکان اذعان 
شد که در پزشکان فرار مالیاتی صورت نگرفته که 
هیچ، بلکه از خیلی اقشار پردرآمد دیگر منظم تر و 
شایسته تر در خیلی اوقات قبل از دریافت حق الزحمه 
درمانی خود از سیستم بهداشتی و درمانی و بیمه ها 

مالیات خود را پرداخته اند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  اکبری  اخوان  دکتر 
اردبیل گفت: شفافیت درکارهای دولتی و همچنین 
درامورات اقتصادی اقشار مختلف مردم بویژه اقشار 
پردرآمد زمینه را برای پویایی جامعه، بسط عدالت و 
جلوگیری از بروز فسادهای اقتصادی و فرار مالیاتی 

می بندد.
در  که  همچنان  اردبیلی  پزشکان  کرد:  عنوان  وی 
صحنه های مختلف انقاب همیشه در صحنه حضور 
داشته اند و پا به پای دولت و ملت در خدمت رسانی 
صادقانه آماده بوده اند ،جهت شفافیت در امور مالی 
خود ضمن پرداخت به موقع مالیات بر درآمد خود و 
نصب دستگاههای کارتخوان در امر شفافیت سازی 

مالی گام موثری برداشته اند.
پزشکان  اینکه  با عنوان  اکبری  اخوان  قدرت  دکتر 
از  بعد  کارتخوان  دستگاههای  نصب  با  اردبیل 
کارتخوان  دستگاه های  نصب  دوم  رتبه  قم  استان 
را به خود اختصاص داده اند افزود: درسه سال اخیر 
پزشکان  از  هر سال  در  تومان   از۳۷میلیاردد  بیش 
مالیات اخذ شده است.این مسئول عنوان کرد :مبارزه 
با فساد وظیفه همه مسئولین هست و همه باید با 
شفاف سازی امورات از بروز و ظهور فساد پیشگیری 
باید  مردم  نقش  راستا  این  در  و  کنند  جلوگیری  و 
با  مبارزه  ملی  دبیرقرارگاه  باشد.گودرزی  پررنگ تر 
مفاسد اقتصادی گفت: چند سالی است که با تأسیس 
این قرارگاه، با حمایت بسیج و عامه مردم در صدد 
آن هستیم که ریشه های فساد را در ادارات و در امور 

اقتصادی و سیاسی کشور خشک کنیم.
گودرزی ادامه داد:باید پیشگیری کنیم جلوی فساد 
گرفته شود ونباید منتظر ماند تا فسادی ابتدا رخ دهدو 

بعدا بیفتیم دنبالش و حق مردم را بگیریم.. 
و  مالی  امور  سازی  شفاف  با  داد:  ادامه  وی 
ویژه  به  مختلف  اقشار  گرفته  تراکنش های صورت 
پردرآمد باید راه های فرار از مالیات را ببندیم ومنفعت 
فساد را کمتر کنیم تا شاهد جامعه ای سالم باشیم. 
گودرزی با عنوان اینکه دستگاه های نظارتی کارآمدی 

کافی را در مبارزه با فساد ندارد وقانون گذاری ضد 
و نقیض راه را برای بروز فساد باز گذاشته گفت: تا 
کنون.۱۲هزارقانون در مجلس نوشته شده است که 
این  به  و  نوشته شده  از موارد ضد هم  بسیاری  در 
خاطراست بسیاری را باز گذاشتیم تا از این نقیضین 

در جهت تحصیل مال نا مشروع استفاده کند.
وی با تاکید بر اینکه باید نقش انسان را درتجارت 
کنیم  پررنگتر  را  نقش سیستم  و درعوض  کوتاهتر 
بیان داشت :کسی که می خواهد فساد کند ازقانون 
نمیترسد چرا که قانون فعلی ما بازدارندگی کافی را 
ندارد فلذا باید با رصد جریان مبادالت پولی در کشور 
و رصد سیستمیک ورود و خروج کاال، ارز و خدمات 
را مشخص کنیم و در این صورت است که با داشتن 
قوانین درست  با صدور  و  و کافی  آمارهای درست 
جلوی حیف و میل اموال و سوء استفاده تعدادی را 

می گیریم.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در 
نظام مالیاتی ما عدالت وجود ندارد چراکه از کارمندی 
از  و  می گیریم  مالیات  ماهیانه  دست  پاک  و  سالم 
نفری که میلیاردها تومان را به صورت نامشروع از 
همین بانک های کشور جابجا می کند به لحاظ عدم 

وجود اطاعات ریالی مالیات دریافت نمیکنیم.
به  اردبیل  استان  پزشکی  جامعه  از  نهایت  در  وی 
لحاظ همکاری شایسته در پرداخت مالیات و نصب 
دستگاه های کارتخوان تقدیر نموده و لوح سپاسی را 

تقدیم رئیس سازمان نظام پزشکی استان نمود.
برای  مردمی  گزارشات  لوگوی  از  همایش  این  در 
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی پرده برداری 
وبا اهدای لوح تقدیر به ریاست سازمان نظام پزشکی 
استان از زحمات جامعه پزشکی استان قدر دانی شد.

جلسه هماهنگی هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری 
باحضور  و  استان  آموزی  دانش  سازمان  بامحوریت 
اعضا در اتاق جلسه معاون پرورشی و فرهنگی اداره 

کل آموزش و پرورش اردبیل برگزار شد.
رقیه لهجه خبرنگار جام جم اردبیل: در این 

آموزش  کل  اداره  وفرهنگی  پرورشی  معاون  جلسه 
وپرورش اردبیل طی سخنانی با تاکید بر لزوم حفاظت 
منابع  از  حفاظت  بحث  کرد:  اظهار  طبیعی  منابع  از 
و  است  امروز  بشر  مهم  بحث های  از  یکی  طبیعی 
تخریب وآلودگی منابع طبیعی به یک دغدغه برای 
بشر تبدیل شده است چون رفاه وآسایش انسان بدون 
توجه به پدیده های طبیعی اطراف خود پایدار نخواهد 
بود.سید غامحسن خلیلی موسوی، در ادامه افزود: با 
توجه به اینکه منابع طبیعی فقط متعلق به نسل کنونی 
نیست و نسل های آینده بشری نیز حق استفاده از این 
منابع را دارند اگر ما یک تعادل در استفاده از منابع 
طبیعی برقرار نکنیم، نه تنها خودمان بلکه نسل های 
آینده ما و فرزندان ما نیز با مشکل جدی روبرو خواهند 
شد.خلیلی موسوی در ادامه با اشاره به روز درختکاری 

بحث  افزود:  عرصه  این  در  مردم  حضور  ولزوم 
ونباید  شود  تبدیل  فرهنگ  یک  به  باید  درختکاری 
فقط به یک روز تحت عنوان روز درختکاری منحصر 
گردد و مردم باید به کاشت درخت تشویق شوند و 
وارد میدان شوند و کاشتن درخت برای آنان تبدیل به 
یک فرهنگ بشود. در این جلسه مدیر سازمان دانش 
آموزی استان نیز گزارشی از اهم برنامه ها و اقدامات 
سازمان دانش آموزی در جریان هفته منابع طبیعی در 
اجرایی  برنامه های  کلیه  استان خبردادوگفت  سراسر 
قاسم سلیمانی  با محوریت سردارشهید سپهبد حاج 
برنامه  کرد:  بیان  اصغری،  پرویز  خواهدشد.  برگزار 
درسراسرمدارس  همزمان  نیز  انفال  زنگ  و  استانی 
استان به صورت نمادین در یکی ازمدارس آموزش 

وپرورش ناحیه یک اردبیل اجرامی شود.

برگزاری جلسه هماهنگی هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در اردبیل

ــهرداری  ــی ش ــور اجتماع ــامت و ام ــرکل س  مدی
ــت و  ــوس دیاب ــتمین اتوب ــدازی هش ــز از راه ان تبری

ــر داد. ــز خب ــور در تبری ــی کش چاق
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــن زاده  ب ــین حس محمدحس
ــد  ــا تاکی ــت؛ ب ــوس دیاب ــن اتوب ــرد: ای ــار ک اظه
ــه  ــه ب ــوص توج ــز در خص ــرم تبری ــهردار محت ش
ســامت شــهروندی، جهــت ارائــه خدمــات درمانــی 
و مشــاوره ای بــرای عمــوم شــهروندان افتتــاح 
می شود.حســن زاده افــزود: بیــش از یــک هــزار 
نفــر روزانــه در تبریــز دیالیــز می شــوند کــه همیــن 
موضــوع ناشــی از دیابــت و چاقــی و عواقــب ثانویــه 
بیماری هایــی مثــل دیابــت اســت.او بــا بیــان اینکــه 
ــط  ــوس توس ــن اتوب ــدازی ای ــه راه ان ــام هزین تم
ــح  ــت، تصری ــده اس ــن ش ــز تامی ــهرداری تبری ش
کــرد: شــهرداری تبریــز بــه عنــوان یکی از شــرکای 
ــازی  ــاده س ــترهای الزم را آم ــهر، بس ــامتی ش س

ــم از  ــش اع ــن بخ ــان ای ــار متولی ــرده و در اختی ک
ــردم  ــای م ــا انجمن ه ــکی ی ــوم پزش ــگاه عل دانش
نهــاد قــرار می دهیم.مدیــرکل ســامت و امــور 
ــم  ــعی داری ــزود: س ــز اف ــهرداری تبری ــی ش اجتماع
بســترهای الزم فراهــم کنیــم تا شــهروندان بــا ارائه 
آگاهــی الزم و شــناخت کافــی از وضعیــت جســمانی 
ــری باشــند. ــده شــاهد مشــکات کمت خــود در آین

او ادامــه داد: ایــن اتوبــوس دیابــت در مناطقــی 
کــه امــکان دسترســی شــهروندان بــه اطاعــات و 

ــد. ــور می یاب ــوده، حض ــدک ب ــات الزم ان امکان
ــز  ــی تبری ــت و چاق ــوس دیاب ــه اتوب ــن افتتاحی آیی
ســاعت ۹ تــا ۲۱ دوشــنبه ۵ اســفندماه ۸۹ بــا 
علــوم  دانشــگاه  تبریــز،  شــهرداری  همــکاری 
پزشــکی تبریــز و شــرکت نــوو نوردیســک در 
ــی خــاوران برگــزار  ــن الملل مرکــز همایش هــای بی

. می شــود

راه اندازی هشتمین اتوبوس مقابله با دیابت و چاقی کشور در تبریز 

پذیرش ۵3۱ معتـاد زن در کمپ 
غربی   آذربایجـان  اعتیـاد  ترک 
مدیـرکل بهزیسـتی آذربایجـان غربـی از پذیـرش 
۵۳۱ معتـاد زن از ابتدای سـال جـاری در کمپ ترک 

اعتیـاد اسـتان خبرداد.
ــت  ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ــور ب ــعید فری س
ــه در  ــان اینک ــا بی ــتان ب ــاد اس ــان معت ــی زن درمان
ســال جــاری تعــداد ۵۳۱ معتــاد زن در تنهــا مرکــز 
اقامتــی بهبــودی، بازتوانــی افــراد بــا اختــال ســوء 
مصــرف مــواد پذیــرش شــده انــد، افــزود: در شــهر 
ارومیــه یــک گرمخانــه شــبانه ویــژه بانــوان معتــاد 
ــا ظرفیــت ۵۱ نفــر وجــود دارد. یــا بهبــود یافتــه ب

ــاد  ــک زن معت ــای ی ــیب ه ــوص آس وی در خص
ــه  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب ــواده و جامع ــه خان ب
ــادل  ــان در تع ــگ زن ــر رن ــم و پ ــش مه ــل نق دلی
وضعیــت روانــی خانــواده و جامعــه و تاثیــر آن 
ــان  ــواد در زن ــرف م ــد، مص ــت فرزن ــر تربی ــا ب ه
از اهمیــت دوچندانــی برخــوردار اســت، ادامــه 
ــر  ــان، عــاوه ب ــدن زن ــا آســیب دی ــع ب داد: در واق
اینکــه خودشــان لطمــه مــی بیننــد آســیب هــای 
اجتماعــی متعــددی نیــز بــه جامعــه و خانــواده وارد 
مــی شــود  کــه از جملــه ایــن آســیب ها مــی تــوان 
بــه افزایــش طــاق، افزایــش کــودکان کار و بــی 
ــه  ــی از جمل ــای عفون ــش بیماری ه ــان، افزای خانم
ایــدز و...، متاشــی شــدن خانــواده، بــی سرپرســت 
مانــدن کــودکان ، عــدم تربیــت درســت کــودکان و 
نوجوانــان بدلیــل اعتیــاد مــادر خانــواده، روی  آوردن 
زنــان بــه فعالیت هــای نامشــروع از جملــه فــروش 
مــواد مخــدر، روســپیگری و... اشــاره  کرد.مدیــرکل 
بهزیســتی اســتان درخصــوص اقدامــات بهزیســتی 
بــرای پیشــگیری ازمبتا شــدن افــراد بــه دام اعتیاد 
گفــت: برنامه پیشــگیری اجتمــاع محــور از اعتیاد از 
ســال ۱۸۳۱ بــا سیاســت تمرکززدایــی و بــا هــدف 
ــروع  ــووالن ش ــردم و مس ــه م ــارکت دو طرف مش
شــد کــه در ایــن فعالیــت، مــردم بــا درنظــر گرفتــن 
ــان  ــهیلگری کارشناس ــا تس ــی و ب ــگ بوم فرهن
بهزیســتی، پــروژ ه هایــی را در ۳ محیــط آموزشــی 
)مهدهــای کــودک(، محــات شــهری و روســتایی 
ــد و  ــن می نماین ــی تدوی ــای کار و نظام و محیط ه

ــد. ــرا درمی آی ــه اج ــا ب ــم ه توســط اعضــای تی


