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20 طرح گردشگری در سرعین 
اجرا می شود

تــردد 3/3 میلیــون نفر از 
پایانه های مرزی آذربایجان غربی 
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برگزاری یازدهمین جشنواره نخستین 
واژه آب در ماهنشان 

یازدهمین جشــنواره نخســتین واژه آب در مرکز شهرستان ماهنشان از توابع اســتان زنجان با استقبال دانش 
آموزان این شهرستان برگزار شد.

بــه گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان دراین همایش دانــش آموزان دختر پایه اول 
ابتدایی ماهنشــان حضور داشــتند. مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
در حاشــیه برگزاری این مراسم گفت: جشنواره فراگیری نخســتین واژه آب بتدریج در تمام شهرستان های استان 

برگزار خواهد شــد. مصطفی اکرمی اظهار کرد: جشنواره نخستین واژه آب در زمینه های...

پیشبرد پروژه های 
زیرساختی، رویکرد 

اصلی شهرداری
3
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وژیه آرذبایجان

آغاز اجرای عملیات بذرپاشی و کپه کاری

 در زنجان

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان از 
آغاز اجرای عملیات بذرپاشی و کپه کاری در سطح مراتع استان به منظور 

اجرای پروژه های صندوق توسعه ملی خبر داد .
به گــزارش خبرنگار جام جم زنجان  به نقل از روابط عمومی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان، سعید حسنلو رئیس اداره مرتع 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از آغاز اجرای عملیات بذرپاشی 

و کپه کاری در ســطح مراتع استان  از محل صندوق توسعه ملی خبر داد .
وی با اشــاره به این که عملیات اجرای بذرپاشی و کپه کاری در مراتع 
شهرســتان های ابهر، ایجرود و خرمدره آغاز شــده است گفت: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده از سوی کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری زنجان عملیات بیولوژیک در شهرستان های ماهنشان، طارم 

و خدابنده نیز در روزهای آینده اجرایی می شود.
حسنلو با بیان این که  در سال جاری 320 هکتار از مراتع ابهر کپه کاری 
و 100 هکتار بذرپاشی می شود افزود:  30 هکتار از مراتع ایجرود بذرپاشی 
و 75 هکتــار از اراضی خرمدره نیز کپه کاری انجام خواهد شــد. به گفته 
رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان عملیات کپه 

کاری در 250 هکتار از اراضی ماهنشــان، 134 هکتار طارم و 80 هکتار از 
مراتع خدابنده انجام خواهد شد.

این مقام مســئول هدف از اجرای این طرح در ســطح مراتع استان را 
افزایش تولید علوفه و حفاظت خاک اعالم کرد و افزود: در ســال گذشــته 
1 هــزار و 28 هکتار کپه کاری و 200 هکتار نیز بذر پاشــی در کل اراضی 

شناسایی شده استان صورت گرفت.
وی در ادامه خاطر نشــان کرد: طی ســال جاری نیز از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی برای بخش مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان زنجان 1 میلیارد و 240 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شــده 

است.

برگزاری یازدهمین جشنواره 
نخستین واژه آب در ماهنشان

یازدهمیــن جشــنواره نخســتین واژه آب در مرکز 
شهرستان ماهنشــان از توابع استان زنجان با استقبال 

دانش آموزان این شهرستان برگزار شد.
بــه گــزارش خبرنگار جــام جم زنجان  بــه نقل از 
روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان 
درایــن همایش دانش آموزان دختر پایــه اول ابتدایی 
ماهنشــان حضور داشــتند. مدیر دفتر روابط عمومی و 
آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
در حاشیه برگزاری این مراسم گفت: جشنواره فراگیری 
نخستین واژه آب بتدریج در تمام شهرستان های استان 
برگزار خواهد شد. مصطفی اکرمی اظهار کرد: جشنواره 
نخســتین واژه آب در زمینه های نقاشــی، مسابقه آب 
مســاوی زندگی، برگزاری کارگاه آموزشی برای اولیای 
دانش آموزان، برگزاری آیین زنگ آب در مدارس استان 
و برگزاری کالس های آموزشــی بــرای دانش آموزان 
مقطع ابتدایی در بیش از 21 شهر استان انجام می شود.

وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ ســازی مصرف مناسب 
آب در بین اقشــار مختلف مردم گفت: امسال برای قشر 
دانش آموزان ابتدایی و والدین آنها برنامه های آموزشی 
متنوعی برگزار خواهد شــد. گفتنی است در یازدهمین 
جشنواره نخسین واژه آب در شهر ماهنشان برنامه های 
مختلفی همچون مســابقه، موسیقی، نمایش و اهدای 

جوایز و آموزش دانش آموزان برگزار شد.

خبر

تهیه و توزیع 99 دســتگاه 
آبشخور از محل صندوق توسعه 

ملی
مرتــع  اداره  رئیــس 
اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری استان زنجان 
گفت: در ســال جــاری از 
محل اعتبــارات صندوق 
توســعه ملی 99 دستگاه 
آبشخور 4 متری ساخته شده که در حوزه های آبخیز 

استان نصب خواهد شد.
به گــزارش خبرنگار جام جم زنجــان  به نقل از  
روابط عمومــی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان زنجان، سعید حســنلو رئیس اداره مرتع اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به تهیه 
99 دستگاه آبشخور 4 متری در سال جاری گفت: این 
تعداد آبشخور در 13حوزه آبخیز استان نصب خواهد 
شد.وی با بیان این که برای تهیه و نصب دستگاه های 
آبشــخور 1 میلیارد و 485 میلیون ریال هزینه در نظر 
گرفته شــده است، محل تامین اعتبارات این طرح را 
صندوق توسعه ملی اعالم کرد. به گفته حسنلو اولین 
مرحله توزیع دســتگاه های آبشخور به بهره برداران 

حوزه آبخیز انجام خواهد شد.
رئیــس اداره مرتــع اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری اســتان در ادامه هدف از اجرای این طرح 
را در مرحلــه اول تامین آب بهداشــتی برای دام ها و 
حیــات وحش و همچنین در مرحله دوم جلوگیری از 
تردد بی رویه دام ها و جلوگیری از فشــار مضاعف به 
پوشــش گیاهی منطقه برشمرد. حسنلو خاطر نشان 
کرد: در سال گذشــته نیز از محل اعتبارات صندوق 
توســعه ملی50 عدد آبشخور 4 متری تهیه و در حوزه 

های آبخیز شناسایی شده استان نصب شد.

خبر

همزمان با نواخته شدن زنگ آب در مدرسه ادیبان زنجان انجام شد؛

اعطای نخستین گواهینامه مدرسه دوستدار آب در استان زنجان
مراســم نواختن زنگ آب با حضور مدیر دفتر روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان در مدرسه 

ابتدایی ادیبان برگزار شد.
بــه گزارش خبرنگار جام جم زنجان  به نقل از  روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان همزمان با 
نواخته شدن زنگ آب در مدرسه ابتدایی ادیبان زنجان، 
این مدرسه با اعطای گواهینامه ای از سوی مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان زنجان به عنوان نخستین 

مدرسه دوستدار آب در این استان انتخاب شد.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای 
اســتان زنجان در این مراسم با اشاره به انجام اقدامات 
گسترده از سوی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
جهت آشــنایی دانش آموزان، به ویــژه دانش آموزان 
مقطع ابتدایی با ارزش و اهمیت نعمت آب گفت: اعطای 
گواهینامه مدرسه دوستدار آب به مدارس نیز در همین 

راستا انجام می پذیرد.

گفتنی است در گواهینامه مدرسه دوستدار آب که به 
امضای علیرضا جزء قاســمی مدیر عامل شرکت آب و 

فاضالب استان زنجان رسیده است آمده:
جریان آب، حس خوب زندگی اســت، نســیم روح 
بخش طراوت و تازگی اســت.قطره قطره از دل ابرهای 
رحمت ذیجود و ذوالجالل بهم پیوســته، تا در دل تشنه 
کویر آرام بخش روح و جســممان شود و در خانه من و 

شما زمزمه حیات سر دهد.

شــکر نعمت بجای آورده و به قدر نیاز مصرف کنیم.
به پاس تالش های ارزشمند مدیریت، کارکنان و دانش 
آموزان »دبســتان ادیبان زنجان« گواهینامه مدرسه 

دوستدار آب به این دبستان اعطا می گردد.

کسب رتبه سوم امور آبفای خدابنده در حوزه حقوق شهروندی
امــور آبفای شهرســتان خدابنده 
موفق شــد مقام ســوم حوزه حقوق 
شــهروندی را در بیــن ادارات و نهاد 
های خدمتگزار در این شهرستان را از 

آن خود نماید.
به گــزارش خبرنگار جام جم زنجان  
بــه نقل از  خبرنگار جــام جم زنجان  به 
نقــل از  روابط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب استان زنجان ایوب بیگدلی 
با ارســال لوحی از مدیــر امور آبفای 
خدابنده برای کســب این مقام تقدیر 

کرد. 

در این لوح آمده است:
جنــاب آقــای مهنــدس 

جوانکیا
رئیس محتــرم اداره آب و 
فاضالب شــهری شهرستان 

خدابنده
حقوق شــهروندی هدیه ای الهی 
و جــزو حقوق ذاتی و فطری انســان 
هاســت که منبعث از تعالیم اسالمی 
بوده و ارزش معنوی دارد و هدف غایی 
از برپایــی نظام حقوق شــهروندی، 
تامین ســعادت برای همــه مردم در 

تمام مراحل زندگی است.
توســعه و پیشرفت ایران اسالمی، 
مرهون تالش بی دریغ انســان های 
خدوم و دلســوزی اســت که همواره 
پیشرفت و تعالی کشور را سرلوحه خود 
قــرار داده و خدمتگزاری را افتخاری 

بزرگ برای خویش می دانند.
اقدامــات ارزشــمند جنابعالی در 
ســتاد صیانت از حریم امنیت عمومی 
و حقوق شــهروندی شایســته تقدیر 

است.
بدینوســیله از زحمات ارزنده شما 

در برگــزاری شایســته برنامه های 
ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی، 
حقوق شــهروندی و عفاف و حجاب 
که موفق به کسب رتبه سوم در حوزه 
حقوق شهروندی شــده اید، تقدیر و 
تشکر نموده و از درگاه خداوند سبحان 
بهروزی و توفیق بــرای جنابعالی در 
راه خدمــت به نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایــران در ظــل توجهات 
حضــرت ولی عصر)عــج( و منویات 
مقام معظم رهبری و سیاســت های 
دولت تدبیر و امید مسئلت می نمایم.

شهردار تبریز اعالم کرد؛
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با صدور حکمی از سوی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان انجام شد؛

انتصاب سرپرست امور آب و فاضالب روستایی ایجرود 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
با صدور حکمی سرپرســت امــور آب و فاضالب 

روستایی شهرستان ایجرود را منصوب کرد.
به گــزارش خبرنگار جام جم زنجــان  به نقل از  
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان 

مهندس علیرضا جزء قاسمی با صدور حکمی سید 
جواد موســوی زواجری را با حفظ سمت به عنوان 
سرپرست امور آب و فاضالب روستایی شهرستان 

زنجان منصوب کرد.
در این حکم آمده است:

جنــاب آقــای مهندس ســید جواد 
زواجری

با اســتناد ماده یک تصویب نامه شورای عالی 
اداری طــی نامــه 386106 مــورخ 98/7/14 در 
خصوص واگــذاری کلیه وظایف شــرکت آب و 
فاضــالب روســتایی به شــرکت آب و فاضالب 

اســتان و به منظور ارتقای کیفیت و ســرعت ارائه 
خدمات مربوط به حوزه آب و فاضالب روســتایی 
بــه موجب این ابالغ با حفظ پســت ســازمانی به 
عنوان »سرپرســت امور آب و فاضالب روستایی 

شهرستان ایجرود« منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری 
الزم از تجــارب مفید خود و همکاران و بهره گیری 
از امکانات و ظرفیت های موجود و با همت و برنامه 
ریزی الزم در تحقق اهداف شرکت و ارائه خدمات 
مطلوب و مناسب به مردم فهیم شهرستان ایجرود 

موفق و موید باشید.

آگهی مزایده بانک مسکن 
آذربایجان شرقی

3

سفر معاون اول رئیس جمهور به آذربایجان غربی
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و سعید نمکی، وزیر بهداشت 22 آبان طی سفری به آذربایجان غربی برای افتتاح چند پروژه وارد ارومیه شدند.
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ایدز، عالئم و راهکارها
کلمه وحشــت آور ایدز تداعی کننده 
مرگ با قیافــه ای کریه و خرد کننده تار 
و پود شخصیت خود فرد و خانواده است.

آیا واقعیت چنین اســت؟ بیمار دچار 
ایدز در آخر خط اســت؟ و آیا مستوجب 
این همــه تخریب جســمی و روحی و 

اجتماعی و خانوادگی است؟
برای جواب دادن به همه سواالت الزم است به شرح ماهیت بیماری 
ایــدز و همه جوانب آن به اجمــال بپردازیم که بعد از طرح این وضعیت 

خودبه خود همه ســواالت و ابهامات روشن خواهد شد.
بیمــاری ایــدز) AIDS( بیمــاری کاهــش دفــاع ایمنــی 
) Aguired Immuno defi cency syndrom(بــدن

اکتســابی است و عامل آن یک نوع ویروس است به نام)  HIV(  پس 
متوجه شــدیم که ایدز یک بیماری عفونی از نوع ویروس اســت و یک 
هیوال نیست و یادمان باشد سرماخوردگی معمولی هم یک نوع عفونت 
ویروســی اســت و از نظر ســاختمانی هم ویروس ایدز شبیه ویروس 

سرماخوردگی معمولی است .
pathogenecity  بیماری زایی *

این ویروس بطور مســتقیم باعث بیماری نمی شود بلکه با کشتن و 
کاهش گروهی گلبول های ســفید محافظ بدن در برابر میکروب ها بنام 
نوتروفیل ها ) مخصوصا نوتروفیل های نوع T ( باعث خلع ســالح شدن 
بــدن در برابر انواع میکروب ها شــده و این میکروب های فرصت طلب 

 HIV هســتند که باعث بیمار شدن انسان می شوند نه خود ویروس
*  نحوه ابتال 

چون عامــل اصلی بیماری ویروس ) یک موجــود زنده ذره بینی ( 
اســت پس معلوم می شــود که می تواند از یک فرد آلوده به فرد ســالم 

منتقل شود .
اما چگونه ؟؟ برخالف تصور عامه این ویروس و بیماری به ســهولت 
از فرد بیمار به فرد سالم منتقل نمی شود مثال با دست دادن -  کنار هم 
نشســتن و... بلکه انتقال این ویروس از فرد آلوده به فرد سالم از طریق 
خونی اســت .یعنی برای ابتال حتما الزم اســت خون فرد آلوده بنوعی 

وارد بدن )خون( فرد ســالم گردد)مستقیم یا غیر مستقیم ( 
* انتقال مستقیم 

در این روش ابتدا خون و ترشحات بدنی فرد آۀوده به زخم فرد سالم 
و انتقــال ویروس از مادر آلــوده به جنین در موقع حاملگی و وضع حمل 
-  انتقال از شــیر آلوده که دهان بچه و یا پســتان مادر زخمی و خراش 

داشته باشد و ....
* انتقال غیر مستقیم 

در این روش ابتدا خون و ترشــحات بدنی فرد آلوده توسط اجسامی 
) مانند ســرنگ - وسایل سونداژ و ... ( وارد بدن فرد سالم می شود.

* عالئم ابتال به بیماری 
یک ســری عالئم هســتند که ما را مشکوک به این می کند که شاید 
فردی دچار ایدز شــده اســت این عالئم به هیچ وجه قطعا مشــخص 
کننده این نیســتند که این فرد حتما دچار ایدز شــده اســت و برعکس 
یک فرد مبتال به ایدز ممکن اســت علیرغم ابتال هیچ یک از این عالئم 

را نداشته باشد.
عالئم شــامل : کاهش شــدید و بی دلیل وزن -  عفونت های مکرر 
و طوالنــی ریه هــا -  تب و لرز و زخم های دهان -  جوش های بزرگ و 

زخم های عفونی شــدید پوست و ... می باشد .
* تشخیص 

از زمــان ورود ویروس ایدز به بدن تا شــروع عالئم از فردی به فرد 
دیگر متفاوت اســت و ممکن اســت دهها سال هم طول بکشد.ولی در 
آزمایشــگاه با شناســایی آنتی بادی های ساخته شده علیه این ویروس 
که یک روش دیرهنگام اســت و 4 تا 6 ماه بعد از ورود ویروس ایدز به 

بدن قابل تشخیص است .
ولی یک روش ســریع که در آن شناسایی آنتی ژن ) نوعی پروتئین 
( ســاخته شده توســط خود ویروس AIDS  که در 1 تا 4 هفته بعد از 
ورود به بدن قابل تشــخیص اســت .روش های تشخیص زیاد دیگری 

وجود دارند که هرکدام دارای معایب و محاســنی هستند.
* درمان 

این بیماری هرچند بطور کامل قابل درمان نیست ولی با درمان های 
کامــل و اصولی رونــد بیماری تقریبا بطور کامل متوقف شــده و بیمار 

تقریبــا عمر طبیعی خود را طی می کند.
* پیشگیری 

بهتریــن روش در ایــن بیماری پیشــگیری از ابتالســت که بطور 
خالصه و کلی به شرح زیر است: 
-  رعایت اخالقیات در روابط 

-  عدم خروج از عرف و اخالق در روابط جنســی بین همسران
-  دقت در عدم مصرف وســایل پزشــکی آلوده و مشــکوک مانند 

سرنگ ،سوند و ....
-  اســتفاده از راهنمایی های پزشکی در موارد مشکوک احتمالی 

-  اســتفاده از راهنمایی پزشک در مواقع حاملگی -  شیردهی )مرد 
مبتال و یا مشکوک (

دکتر عباس دیندوســت، مســئول بخش بیماری های 
غیرواگیر و مشــاور مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی 
بهبود

هشــتمین پارک احداث شده در سال جاری توسط مدیریت شهری تبریز،، مورد 
بهره برداری قرار گرفت.

بــه گزارش خبرگزاری مهر، مراســم افتتاح پارک خانواده در منطقه رواســان با 
حضور شــهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری تبریز برگزار شد. 
این پروژه در مســاحت 15 هزار متر مربع  احداث شــده که 11 میلیارد و 200 میلیون 

ریــال برای عملیات عمرانی و 45 میلیارد ریال برای تملک فضای آن هزینه شــده 
است. در باغ خانواده، تاسیسات و امکاناتی نظیر زمین بدمینتون، زمین بازی کودکان، 
بوفه، سرویس بهداشتی و پارکینگ برای مراجعه کنندگان در نظر گرفته شده است.

احداث و اجرای پارک شــهید مدافع حرم حامد جوانی به مســاحت شش هزار و 

500 متر مربع، احداث و اجرای پارک کوهستان اندیشه به مساحت بیش از 45 هزار 
متر مربع، درختکاری شــهرک صدرا به تعداد ســه هزار اصله درخت، درختکاری به 
تعداد 62 هزار و 795 اصله و گلکاری ســطح منطقه به تعداد 146 هزار و 475 بوته از 
دیگر اقدامات و فعالیت های انجام شــده توسط شهرداری منطقه 7 تبریز طی چهار 

ماه اخیر بوده است.

با افتتاح پارک خانواده در منطقه رواسان؛ تبریز یک قدم دیگر به باغ شهر نزدیک تر شد

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهرداری تبریز از اجرای طرح حمایت از زنان شاغل 

سرپرســت خانوار برای اولین بار در تبریز خبر داد.
ابراهیم محمدی در گفت وگو با ایســنا، در تشریح 
جزئیــات این طرح، گفت: در این طرح بانوانی که نان 
آور خانواده بوده و از طریق مشــاغل خانگی کسب و 
کار می کنند، غرفه هایی را بــا همکاری منطقه چهار 

در پــارک آنا برای اجرای طرح در اختیار می گیرند.
وی با اشــاره به اســتقرار 8 غرفه در پارک آنا برای 

اجرای این طرح، ادامــه داد: این طرح در پارک های 
بانــوان کالنشــهر تبریز جهت معرفــی محصوالت 
مشــاغل خانگی و بازاریابی اجرا می شود، طی شش 

روز هفته، 48 نفر در این طرح شــرکت کردند.
 مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهرداری تبریز بیان کرد: تالش می کنیم با همکاری 
مناطق، اجرای این طرح را در پارک های بانوان تبریز 
توســعه دهیم تا ایــن کار به صــورت دائمی و مکرر 

انجام شود.
وی افزود: زنان سرپرســت خانوار دارای مشاغل 
خانگــی می توانند بــا مراجعه به ســازمان میادین و 
ســامانه ی بــازار،  جهت اخذ غرفه و ثبــت نام اقدام 

کنند. محمدی خاطرنشــان کرد: این طرح در راستای 
حمایــت از زنان سرپرســت خانوار دارای مشــاغل 
خانگی، اجرا می شــود، مستقر شدن در این غرفه ها در 
دومــاه اول، رایگان بوده و اولویت با زنانی اســت که 

سرپرست خانوار هستند. 
وی ادامــه داد: بــا توجه به این کــه این طرح در 
راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار است، هزینه  

زیادی از این افراد اخذ نمی شود. 
وی با اشاره به استقبال زیاد زنان سرپرست خانوار 
از اجرای این  طرح، گفت: تالش می کنیم با همکاری 
مناطــق اجرای این طرح را در تمامــی مناطق تبریز 

گسترش دهیم.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز:

طرح حمایت از مادران شاغل سرپرست 
خانوار در تبریز اجرا می شود

مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی اســتان اردبیل از افزایش 97 درصدی بازدید 
گردشــگران خارجی در هفت ماه اول سال جاری خبر 

داد.
به گزارش ایســنا نادر فالحی در جمع خبرنگاران با 
بیــان این مطلب افزود: در نیمه اول ســال جاری 381 
هــزار و 710 نفر از موزه ها بازدید کردند که از این تعداد 
10 هزار و 872 نفر گردشگر خارجی و 370 هزار و 838  

نفر گردشگر داخلی است.
وی با بیان اینکه در هفت ماه نخســت سال گذشته 
در مجمــوع  270 هزار و 725 نفر از موزه های اســتان 

بازدیــد کرده بودند، ادامه داد: از ایــن تعداد پنج هزار و 
516 نفــر بازدیدکننده خارجــی و 265 هزار و 209 نفر 

بازدیدکننده داخلی بود.
بــه گفته فالحی، اســتان اردبیل به واســطه تاریخ 
باستانی خود دارای مکان های تاریخی بی شمار از جمله 
موزه و گنجینه می باشــد. مجموعه شــیخ صفی الدین 
اردبیلــی معروف ترین اثر تاریخی اردبیل می باشــد که 

موزه این شهر نیز در آن واقع است.
اســتان اردبیــل دارای هشــت موزه شــامل موزه 
باستان شناســی، صنایع دســتی، مردم شناسی، چینی 
خانه مجموعه جهانی شــیخ صفی الدین اردبیلی، موزه 

صارم السلطنه شهرســتان نمین، موزه باستان شناسی 
شهرســتان نیــر، موزه باستان شناســی شهرســتان 

مشگین شهر و موزه باستان شناسی خلخال است.

افزایش 97 درصدی بازدید گردشگران خارجی
 از موزه های اردبیل

آغــاز فعالیت ۷ فرهنگســرای 
خصوصی در تبریز 

فعالیت 7 فرهنگســرای خصوصی با تایید اعضای شورای 
شهر تبریز در این شهر آغاز شد.

جلســه کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر تبریز به ریاست شــکور اکبر نژاد برگزار شده و در این 

جلسه مجوز فعالیت 7 فرهنگسرا صادر شد.
بــه گزارش خبرنــگار مهر، در ابتدای این جلســه معاون 
فرهنگی و اجتماعی شــهردار تبریز با بیان اینکه الیحه ایجاد 
فرهنگســراهای خصوصی با استقبال باالیی روبرو شد گفت: 
مجوز ساخت فرهنگسرا به صورت محدود انجام شده و هفت 

فرهنگسرا فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. 
در ادامه اعضای کمیســیون با برگزاری گردهمایی جامعه 
شناســان ایران در روز 12 آذر و مساعدت مبنی بر اجاره بهای 
سالن خاوران و استفاده از بیلبوردهای شهر به گروه موسیقی 
آذربایجانی بــه رهبری چنگیز مهدی پــور موافقت کردند. 
همچنین مدیر عامل ســازمان ترافیک به ارائه گزارشــی در 
خصوص عملکرد این ســازمان در حوزه آموزش شهروندی 

پرداخت.
در ادامه این سخنان رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شهر تبریز خواستار ایجاد پارکینگ به منظور 

کاهش پارک های حاشــیه ای در نقاط مختلف شهر شد. 
در ادامه ســعید نیکوخصلت نیز مشخص شدن میزان اثر 
گذاری طرح های ســازمان ترافیک را خواســتار شد و گفت: 
فرهنگسازی در خصوص اســتفاده ازدنیای مجازی به جای 
فضاهای فیزیکی و پیشروی به سوی ساخت شهر هوشمند از 
جمله دیگر اقداماتی است که باید در شهر تبریز نهادینه شود. 
در پایان نیز شــیوه نامه دســتور العمل اجرایی حمایت از 
ســازمان های مردم نهاد توسط اداره کل سالمت شهرداری 

تبریز قرائت و تشریح شد.

خبر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
اردبیل گفت: به منظور جذب گردشــگر در 
فصول سرد سال 20 طرح مختلف باکاربری 
گردشگری در شــهر سرعین تعریف شده و 

در آینده اجرا می شود.
نرگس امامی -خبرنگار جام جم 
اردبیل: ارژنگ عزیزی در جلسه کمیسیون 
انرژی اتاق بازرگانی کشور که در محل اتاق 
بازرگانی اردبیــل برگزار شــد اظهارکرد: 
ســرعین بــه عنــوان نگین گردشــگری 
شمالغرب کشــور دارای پتانســیل توسعه 
بوده و عنوان شــهر چشــمه های بهشتی را 

گرفته است.
ایــن مســوول با بیــان اینکه توســعه 
گردشکری و کشــاورزی با افزایش صنایع 
تبدیلی در اســتان اردبیــل جز اولویت های 
اصلی اســت گفت: اردبیل بــه لحاظ تنوع 
محیطی و آب و هوایی در تابســتان پذیرای 

میلیون ها گردشــگر بوده و با طرح زمستان 
بیدار جذب گردشــگر و مسافر در فصل سرد 

سال برای ما اهمیت دارد.
وی گوشــت مغان و عسل سبالن را برند 
خوبی برای منطقه و کشور برشمرد و افزود: 
گوشت و عســل اردبیل حتی در کشورهای 
حاشیه خلیج فارس نیز معروف شده و دارای 

اعتباری است.
معاون اقتصادی اســتاندار اردبیل افزود: 
در بحــث انرژی پیشــرفت خوبی داریم به 
صورتی که در بحث زمین گرمایی مشــکین 
شــهر 11حلقه چاه به عمق سه کیلومتر حفر 
شده و 7 حلقه چاه اکتشافی به مخزن رسیده 

است.
وی با اشاره به اینکه در میدان نفتی مغان 
نیز مطالعاتی انجام شــده است گفت: میدان 
نفتــی مغان به مســاحت5/6 کیلومتر مربع 

جزو میادین نفت خیز کشور است.

عزیزی از تولید پنل های خورشــیدی در 
اســتان اردبیل خبرداد و افزود: یک شرکت 
معتبر با مطالعه دقیق و بررســی تمام جوانب 
اعالم آمادگی کرده که در استان اردبیل پنل 

خورشیدی به شکل انبوه تولید کند.
معاون اقتصادی اســتاندار اردبیل گفت: 
اردبیــل 70 کیلومتر از آســتارا فاصله دارد 
و عالوه بر اســتفاده از پتانســیل ریلی این 
شهرســتان عملیات اجرایی اتصال به ریل 
جمهوری آذربایجان در شــمال استان آغاز 
شــده که برای هر دو مســیر دارای توجیه 

اقتصادی وجود دارد.
وی از ایجاد شــهرک صنعتی مشترک با 
آذربایجان در شمال کشور خبر داد و گفت: با 
ایجاد این شهرک سرمایه گذاران از مزایای 
بین المللی این شهرک برخوردار می شوند و 
مشوق خوبی برای سرمایه گذاری در استان 

اردبیل است.

عزیزی  بــا بیان اینکه بیش از 50 درصد 
واحدهــای صنعتی و تولیدی خرد هســتند 
افــزود : بخش اعظم واحدهــای تولیدی با 
اشــتغال کمتر از 100نفر و حتی کمتر ادامه 
حیــات می دهند و در ســرمایه گذاری های 
جدید نگاه استانداری به واحدهای بزرگ با 

اشتغالزایی بیشتر متمرکز شده است.
گفتنی اســت این جلسه با حضور جمعی 
از صنعتگران اســتان و اعضای کمیسیون 
انرژی اتاق بازرگانی کشــور در محل اتاق 

اردبیل برگزار شد.

20 طرح گردشگری در سرعین اجرا می شود

با حضور امام جمعه اردبیل؛ 

مراسم گرامیداشت هفته دیابت برگزار شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مراسم گرامیداشت 
هفته دیابت با اشــاره به شــعار روز جهانی و روز شــمار هفته 
دیابت از 18 لغایت 24 آبان گفت: بهداشــت جهانی با توجه به 
اهمیت وخطــرات بیماری دیابت و ابتالی طیف قابل توجهی 
از مــردم جهان به ایــن بیماری مهلک شــعار روز جهانی را 
»ازخانواده خود محافظت کنیم « نامگذاری کرد تا با حساس 
ســازی جوامع و خانواده ها و نقش تاثیرگذار آنها در پیشگیری 

از دیابت قبل از ابتال و شــیوع جلوگیری شود.
رقیــه لهجه - خبرنگار جام جــم اردبیل: اخوان 
اکبری بر آمار جهانی و کشــوری ونیز استانی دیابت تاکید کرد 
و افــزود: در حال حاضر در جهان 425 میلیون نفر از مردم بین 
ســنین 20 تا 79 سال مبتال به دیابت بوده و پیش بینی می شود 
تا ســال 2050 این رقم به 522 میلیون نفر افزایش پیدا کند و 
ســاالنه بیش از 4 میلیون نفر جان خود را به دلیل ابتال به این 
بیماری مهلک از دســت می دهند و در کشور ما در حال حاضر 
11 درصد جمعیت باالی 25 سال مبتال به دیابت و حداقل 25 
درصد آنان از بیماری خود آگاهی ندارند و ازجهتی متاســفانه 
اســتان اردبیل نیز مســتثنی نبوده و در حــال حاضر 23 هزار 
بیمار دیابتی در رده سنی بیش از 30 سال شناسایی شده است 

و در واحدهای بهداشــتی و درمانــی تحت نظر و مراقبت قرار 
دارند اما این رقم بر اســاس انتظارات آماری یک ســوم افراد 
مــورد انتظار مبتال به دیابت نوع 2 اســت کــه در این اینجا از 
عموم مردم استان تقاضا می شود با مراجعه به مراکز بهداشتی 
درمانی اســتان از سالمت خود باخبر شوند و در صورت ابتال از 

خطرات آن جلوگیری کنند .
دکتر اخــوان اکبری ضمن قدردانی از زحمات ارزشــمند 
انجمن دیابت اردبیل خاطرنشــان کرد: انجمن دیابت و سایر 
مراکز مردم نهادی کــه در جهت آالم مردم قدم بر می دارند، 
دانشــگاه وظیفه خود می داند با تمام توان حمایت های الزم را 
انجام دهد و در این میان انجمن دیابت اردبیل که با مشــارکت 
خیرین و همیاری مســئولین اســتان احداث شــده و فعالیت 
می کند کمک کاری برای مراکز درمانی اســتان بوده و باری 
از فعالیت های دولت و دانشــگاه را به دوش می کشد لذا توجه 
به حوزه ســالمت اســتان و کمک به مردم وتامین ســالمت 
افراد جامعه جزو وظایف خطیر دســت اندرکاران فعال درحوزه 

سالمت است.
آیــت اهلل عاملی نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
اردبیل نیز در این مراســم ضمن قدردانــی از زحمات انجمن 
دیابت و مجموعه دست اندرکاران حوزه سالمت استان افزود: 

توجه به ســالمت افراد و ســپری کردن عمر خود با صحت و 
ســالمتی در روایات ائمه معصومین بسیار مورد توجه و توصیه 
قرار گرفته اســت و جامعه ما نیازمند افراد ســالم برای خدمت 
به بشریت اســت متاسفانه رخوت و سرگرمی بیش از اندازه با 
گوشــی همراه ، کامپیوترو.... موجبات عدم تحرک و بیماری 
برای انســان ها و جوان های ما شــده که الزم است متولیان 
امربرنامه ریــزی الزم برای حــل اینگونه معضالت را صورت 

دهند.
آیــت اهلل عاملــی در ادامه با توصیه بــه ضرورت آموزش 
همگانــی افزود: آگاهی بخشــی و آمــوزش صحیح مردم و 
آحــاد جامعه و ورود رســانه های جمعــی و فضاهای مجازی 
بــه این عرصه با تبلیغات موثــر و تاثیرگذار امری مهم درمهار 
بیماری هایی مانند سرطان و مشکالت قلبی، عروقی و دیابت 

می باشد. 
امام جمعه اردبیل افزود: فرهنگ ســازی و بسترهای الزم 
بــرای ورزش عمومی و ایجاد فضاهای ورزشــی برای مردم 
بسیار مهم است و مسئولین امر جدیت ویژه ای به این موضوع 
داشــته باشند. برای تحرک بیشــتر آحاد مردم دوچرخه های 
کارتی در ســطح شهر اردبیل توسط شــهرداری در دسترس 

عموم قرار گیرد.

رئیس دادگستری استان اردبیل:
تاکید دستگاه قضائی بر 
حمایت از تولید و اشتغال 

ناصر عتباتی، رئیس دادگســتری اردبیل در 
کمیتــه حمایت قضائی از ســرمایه گذاران و 
تولید کنندگان اســتان که در سالن جلسات 
دادگســتری اردبیل برگزار شد، عنوان کرد: 
دســتگاه قضائی بر حمایت از تولید، اشتغال و 
تحقق شعار رونق تولید تأکید ویژه ای داشته 
و همواره پشتیبان فعاالن این عرصه خواهد 

بود.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه با تمام قدرت 
خود در کنــار فعاالن مقابله بــا توطئه های 
اقتصادی دشــمنان خواهد بود، افزود: در این 
راســتا تمام مسئوالن نیز باید دست در دست 
هم بــرای جامه عمل پوشــاندن به وظایف 
تعیین شــده و گام برداشــتن در مسیر رونق 

تولید اهتمام جدی داشته باشند.
رئیس دادگستری استان اردبیل در ادامه 
به الزم االجرا بودن مصوبات کمیته حمایت 
قضائی از تولید و اشتغال تأکید کرد و ادامه داد: 
مصوبات در این مســیر نباید مورد فراموشی 

قرار گیرند.
عتباتی با اشــاره به ظرفیت بسیار مناسب 
اســتان اردبیل برای جذب سرمایه گذاران و 
کارآفرینی مناسب، افزود: عزم مشاهده شده 
کنونــی در بدنه مدیریــت اجرایی و قضائی 
اســتان از تالش برای انجــام فعالیت های 
مانــدگار در بخش های تولیدی و کارآفرینی 

خبر می دهد.
وی ادامه داد: علی رغم پویایی مناســب 
در اقتصاد اســتان، اما نباید بــه این مقدار از 
فعالیت ها بسنده کرد تا با برنامه ریزی مدون 
و تــداوم تالش ها شــاهد رشــد روز افزون 
فعالیت هــای اقتصادی و ســرمایه گذاری 
در استان باشــیم.رئیس دادگستری استان 
اردبیل به شــرایط خاص اقتصادی کشور نیز 
اشاره کرد و افزود: دشمنان در شرایط کنونی 
با وضع تحریم های ظالمانه به دنبال دستیابی 
به اهداف شوم خود هستند و در این برهه باید 
حمایت از تولید با ســرعت و دقت بیشــتری 

انجام پذیرد.

خبر
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بــا برگزاری مراســمی، عملیات اجرایی ســه پروژه مهم 
مدیریت شهری تبریز آغاز شد.

با حضور اســتاندار آذربایجان شرقی، فرمانده سپاه عاشورا، 
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیا )ص(،  نماینده مردم 
تبریز در مجلس شــورای اسالمی، رئیس شورای شهر تبریز، 
شهردار تبریز و جمعی از مدیران و مسئوالن استانی و شهری، 
این مراسم در سالن همایش های شهرداری تبریز برگزار شد.

عملیات اجرایی سه پروژه پارک بزرگ تبریز، اتوبان والیت 
و توسعه مرکز دفن پسماند که پیش تر قرارداد اجرای آن ها به 
امضای شهردار تبریز و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 
موسســه عاشورا رســیده بود، در این مراسم به صورت ویدیو 

کنفرانس و همزمان آغاز شد.
مهم ترین ایــن پروژه ها، پارک بزرگ تبریز اســت که با 
600هکتار وســعت در شــمال غرب تبریز واقع شــده و از آن 
به عنــوان یکی از بزرگ ترین پارک هــای ایران و خاورمیانه 
یاد می شــود. پروژه پارک بزرگ تبریز در دو فاز اجرا می شــود 
که فاز نخســت آن کاربری های تفریحی و ورزشی و فاز دوم 
شامل مجموعه گردشــگری، تفریحی و تجاری است. اعتبار 
اختصاص یافته برای تکمیل این پروژه یک هزار و 500 میلیارد 

تومان خواهد بود.
توسعه مرکز دفن بهداشــتی پسماند با اعتبار 100 میلیارد 
تومــان از دیگر مفاد این تفاهم نامه اســت که بر اســاس آن 
ســلول های شــش گانه این مرکز احداث و نیــز تصفیه خانه 
مرکزی شــیرابه با اعتبار 200میلیارد تومان تکمیل می شود. 
در عملیــات اجرایی پروژه زباله گاه مرکزی شــهرداری تبریز 
ســلول های 2 و 3 مرکــز دفن به طور کامل احداث می شــود 

و سلول های شــماره 4 و 5 خاکبرداری می شوند. از این پروژه 
می توان به عنوان بزرگترین پروژه زیست محیطی شهرداری 

تبریز در سال های اخیر یاد کرد.
همچنیــن فاز دوم اتوبان والیت که از آن به عنوان ورودی 
جدید تبریز و اتصال دهنده شرق تبریز به غرب یاد می شود، بر 
اساس این تفاهم نامه به طول 7 کیلومتر و با اعتبار 200میلیارد 
تومان تکمیل می شــود. هدف از اجرای ایــن پروژه، اتصال 
بزرگراه پاســداران به جاده تبریز-اهر عنوان شده و در کنار آن، 
مسیر دسترسی آسانی به شــهرک های تازه تاسیس رشدیه، 
باغمیشــه، نصر، مصلی، مرزداران و فجر بــه ویژه در مواقع 

بحران به شمار می آید.
در این بین احداث پروژه تراموای تبریز در مسیر خیابان امام 
خمینی )ره( به ارزش هزارمیلیاردتومان از دیگر مفاد این تفاهم 

نامه بود که در حال حاضر در مرحله مطالعه و طراحی است. 

* تعامل قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( با 
شهرداری برای پیشبرد پروژه ها 

استاندار آذربایجان شــرقی گفت: قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیا )ص( برای همکاری با شــهرداری تبریز در پیشــبرد 

پروژه های عمرانی بنیه خوبی دارد.
محمدرضا پورمحمدی در مراســم آغــاز عملیات اجرایی 
ســه پروژه مهم مدیریت شهری تبریز اظهار کرد: تبریز قطب 
تجارت، اقتصاد، دانشگاه و بهداشت ایران به ویژه در شمالغرب 

کشور است.
وی تمیزی و زیبایی را از دیگر ویژگی های بارز تبریز عنوان 
کرد و افزود: هرچند مشکالت و کاستی هایی نیز وجود دارد اما 
معتقــدم که با همکاری و همدلــی می توانیم آن ها را برطرف 

کنیم.
اســتاندار آذربایجان شرقی با اشــاره به اینکه پیمانکاران 
بخش خصوصی از توان مالی قابل توجهی برخوردار نیســتند، 
گفت: در شــرایط فعلی قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا )ص( 

بنیه خوبی دارد و می تواند در پیشبرد پروژه ها یاریگر ما باشد.

* شورای شهر و شــهرداری تبریز قدم های 
بزرگی برای رفاه مردم برمی دارند

رئیس شــورای شهر تبریز گفت: شورای شهر و شهرداری 
تبریــز با برنامه ریزی و همکاری در ارتباط با پروژه های بزرگ 

و مسائل رفاهی، قدم های بزرگی برمی دارند.
شــهرام دبیری در مراســم آغاز عملیات اجرایی سه پروژه 

مهم مدیریت شــهری تبریز با بیان این مطلب گفت: مطالبات 
مردم جزو اولویت های شــورای شهر و شهرداری تبریز است و 
قصد داریم با برنامــه ریزی و همکاری های صورت گرفته در 
ارتباط با پروژه های بزرگ و مســائل رفاهی، قدم های بزرگ 

و اساسی برداریم.
دبیــری با اشــاره به اجــرای نهضت آســفالت در معابر و 
خیابان های ســطح شــهر تبریز، عنوان کرد: شــهروندان از 
موضوع آسفالت معابر شاکی بودند که در این راستا طبق برنامه 
ریزی های صورت گرفته، هم اکنون هشــت فینیشر در شهر 
تبریز مشــغول آســفالت ریزی معابر و خیابان هاست که این 
فعالیت اغلب در ســاعات پایانی شــب انجام می شود تا خللی 

در تردد شهروندان ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه غرب تبریز فاقد امکانات رفاهی و تفریحی 
کافی است، گفت: در منطقه غرب تبریز از لحاظ مراکز تفریحی 
و رفاهی محدودیت داریم که با راه اندازی و احداث پارک بزرگ 
تبریز، می توانیم این محدودیت را برطرف کنیم و حجم مراجعه 
به مراکز تفریحی شرق تبریز از جمله ائل گلی کاهش می یابد.

رئیس شــورای اسالمی شــهر تبریز با قدردانی از زحمات 
سردار ســعید محمد اسالمی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء )ص(، یادآور شــد: شورا و شهرداری تبریز از سال های 
قبل تعامل و همکاری بســیار خوبی با قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء )ص( داشــته و پروژه های بزرگی بــا پیمانکاری این 

قرارگاه اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی افزود: اتوبان والیت که با کیفیت بسیار خوبی انجام شد 
و همچنین پروژه قطار شــهری تبریز که اکنون وارد فاز 2 خود 
شده اســت، از جمله همکاری های شهرداری تبریز با قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء )ص( است که به شکل رضایت بخشی 

اجرا شده است.

* پیشبرد پروژه های زیرساختی، رویکرد اصلی 
شهرداری تبریز

شــهردار تبریز در آیین آغاز عملیات اجرایی سه پروژه مهم 
مدیریت شــهری تبریز پیش برد پروژه های زیرســاختی را 

رویکرد اصلی شهرداری عنوان کرد.
ایرج شهین باهر در آیین آغاز عملیات اجرایی سه پروژه مهم 
مدیریت شــهری تبریز اظهار کرد: شهرداری تبریز در راستای 
اجرای سیاست های کالن خود، پیشبرد پروژه های عمرانی و 

زیرساختی را در دستور کار دارد.
وی ادامه داد: ما برخالف ســال های قبل تالش می کنیم 
بیشــتر در حوزه های زیرساختی فعالیت کنیم که شاید مقابل 
دید مردم نباشد اما در صورت کم توجهی می تواند در سال های 

آتی مشکالتی برای شهروندان به وجود بیاورد.
شــهردار تبریز عنوان کرد: در همین راســتا و در پی انعقاد 
تفاهم نامه با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص(، امروز عملیات 
اجرایی سه پروژه مهم مدیریت شهری تبریز که زیرساختی و 

زیست محیطی هستند، آغاز می شود.

وی تشــریح کرد: یکی از این پروژه ها توســعه مرکز دفن 
بهداشــتی زباله اســت که در تبریز برای اولین بار دفع پسماند 
از روش ســنتی خارج شده و به صورت کامال اتوماتیک انجام 

می شود و از خطرات زیست محیطی جلوگیری می کند.
شــهین باهر همچنین از اتوبان والیــت به عنوان دومین 
پروژه مشــترک شهرداری و قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا 
یاد کــرد و گفت: اتوبان والیت یک خروجی جدید برای تبریز 
محســوب می شود که عالوه بر کارکرد ترافیکی آن، در مواقع 
بحرانی و از نظر پدافند غیرعامل می تواند مثمر ثمر واقع شود.

وی پــارک بزرگ تبریز را مهم ترین پروژه مجموعه مدیریت 
شــهری تبریز در حوزه فضای سبز عنوان کرد و افزود: موضوع 
طراحی و احداث این پارک از 50ســال پیش مطرح بوده که در 
طول این ســال ها به رغم برگزاری چندین مراسم کلنگ زنی، 

رشد قابل توجهی نداشته است.
شهردار تبریز ابراز امیدواری کرد که با همکاری شهرداری 
تبریز و قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا بخش هایی از پارک 
بزرگ تبریــز به زودی آماده بهره برداری شــود که می تواند 
قطب جدیدی برای گذران اوقات فراغت شــهروندان تبریزی 

به ویژه ساکنین غرب شهر باشد.

تالش می شــود پروژه های شهری در کمترین 
زمان ممکن اجرا شود

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( از تالش برای 
تسریع در انجام پروژه های شهری خبر داد و تامین منابع مالی 

را در این امر مهم برشمرد.
سردار محمد  اسالمی با اشــاره به توانمندی های قرارگاه 
خاتم االنبیا )ص( تصریح کرد: سپاه در تمامی عرصه های فنی 
به خودکفایی رسیده و در کنار بخش خصوصی با 5 هزار شرکت 
تحت نظر و 200 هزار نفر جامعه فنی مهندسی در توسعه کشور 

نقش بسزایی را ایفا می کند.
وی با قدردانی از اعتماد مســئولین اســتانی و شــهری به 
قرارگاه خاتم االنبیا )ص( گفت: در این شــرایط سخت، سپاه 
خود را مدافع مردم دانســته و تعهد می کنیم که با تمام توان به 
مردم خدمات رســانی خواهیم کرد.فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا در بخش دیگری از ســخنان خود از آماده ســازی 
تفاهم نامه های اجرای تراموا و کنارگذر شــمالغرب تبریز خبر 
داد و عنــوان کرد: این پروژه ها در موعد خود عملیاتی خواهند 
شــد و ما خوشــحالیم که در جهت توسعه شهر تبریز گام های 

مهمی را بر می داریم.

شهردار تبریز اعالم کرد؛

 پیشبرد پروژه های زیرساختی؛ رویکرد اصلی شهرداری
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98/08/26
بانک مسکن در نظر دارد امالک مازاد خود واقع در استان آذربایجان شرقی را از طریق برگزاری مزایده عمومی و به صورت شرایط صرفا نقدی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند.

تاریــخ انتشــار: 1398/8/26 مهلــت دریافــت اســناد مزایــده از طریــق ســامانه: 1398/9/2تاریــخ بازدیــد: 1398/8/26 لغایــت 1398/9/2 مهلــت ارائــه پیشــنهاد: 1398/9/13 تاریــخ بازگشــایی: 1398/9/18 تاریــخ اعــالم بــه برنده: 
1398/9/30

ــدارکات  ــده )ودیعــه( از طریــق درگاه ســامانه ت ــده گــران و بازگشــایی پاکــت هــا و همچنیــن پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزای ــه پیشــنهاد مزای ــا ارائ ــده ت ــرگ شــرایط مزای ــده از دریافــت ب کلیــه مراحــل برگــزاری مزای
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( مــی باشــد. متقاضیــان شــرکت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی )توکــن( بــه آدرس اینترنتــی www.setadiran.ir )قســمت مزایــده( مراجعــه و 
یــا شــماره تلفــن مرکــز تمــاس 02141934 تمــاس حاصــل نماینــد. الزم اســت متقاضیــان خریــد در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهت شــرکت در 

مزایــده محقــق ســازند. ضمنــا کلیــه اطالعــات امــالک شــامل مشــخصات، شــرایط و نحــوه فــروش در بــرد اعــالن عمومــی ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده، بررســی و انتخــاب مــی باشــد.
متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت بانــک مســکن و جهــت بازدیــد از امــالک بــه مدیریــت شــعب اســتان آذربایجــان شــرقی بــه نشــانی ذیــل مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن 04135299255 

تمــاس حاصــل نماینــد.
مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان امام خمینی – روبروی خیابان خاقانی تلفن: 04135299255 )دایره تجهیز و پشتیبانی(

تاریــخ بازگشــایی پاکــت هــای پیشــنهادهای ارائــه شــده از طریــق ســامانه ســتاد در روز دوشــنبه مــورخ 1398/9/18 ســاعت 9:00 در محــل تهــران خیابــان نلســون مانــدال )آفریقــا( – باالتــر از چهــارراه اســفندیار – خیابــان 
ارمغــان شــرقی – پــالک 8 - ســاختمان ادارات مرکــزی بانــک مســکن – طبقــه هشــتم – ســالن کنفرانــس مــی باشــد.
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صاحب امتیاز :           
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سرپرست استان آذربایجان شرقی: وحیده حاج محمدیاری-041-35579285-9
سرپرست استان  آذربایجان غربی: رضوان آیرملو-  044-32243421

سرپرست استان اردبیل: نورالدین امامی - 045-33454400
سرپرست استان زنجان: پروانه سهرین بیگلو- 024-33560822-3

مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون سه میلیون و 300 هزار مسافر از پایانه 

مرزی استان تردد کرده اند.
ارســالن شــکری در گفتگو با خبرنگار 
مهــر از از رشــد بالغ بر 48 درصــدی تردد 
مســافر در پایانه های مرزی استان در هفت 

ماهه نخســت سال جاری خبر داد و افزود: در 
هفت ماهه گذشــته از سال جاری نزدیک به 
سه میلیون و ســیصد هزار نفر از پایانه های 
مرزی استان تردد کردند که این مقدار نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل که میزان تردد بالغ 
بر دو میلیون و دویســت هزار نفر بود رشــد 
چشمگیر باالی 48 درصدی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: بیشــترین تردد مسافر در سال 
جاری به ترتیب در پایانه های مرزی بازرگان 
بــا حدود یک میلیون و 120 هزار تردد، پایانه 
مرزی تمرچین با نزدیک به 850 هزار تردد و 
پایانه مرزی رازی با نزدیک به 690 هزار تردد 

مسافر انجام گرفته است.
شکری اظهار داشت: در این مدت مجموع 

ورودی ایرانی در پایانه های مرزی اســتان 
763 هــزار و مجموع خروجی 761 هزار و نیز 
مجمــوع ورودی خارجی نزدیک 900 هزار و 
مجموع خروجی مســافر خارجی بالغ بر 870 
هزار نفر است.وی یادآور شد:  سیاست کاری 
اداره کل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای 
آذربایجان غربی این اســت که با زیباسازی 
محوطــه و محیط پایانه های مرزی اســتان  
و ایمن ســازی تردد شرایطی آرام و دلچسب 
برای تردد مســافران گرامی فراهم شــود. 
آذربایجــان غربی با 5 پایانه مرزی 22 درصد 
از پایانه های مرزی کشور را به خود اختصاص 
داده اســت. مرز زمینی بــازرگان دومین مرز 

زمینی بزرگ کشور به شمار می رود.

تردد3/3 میلیــون نفر از پایانه های مرزی 
آذربایجان غربی 

آذربایجان غربــی، نیازمند راه 
 اندازی کتابخانه سیار 

سرپرســت کتابخانه های عمومــی آذربایجان غربی 
گفت: آذربایجان غربی نیازمند راه اندازی کتابخانه ســیار 

در مناطق محروم استان است.
به گزارش ایســنا منوچهر جعفری در نشســت خبری 
با اصحاب رســانه که در سالن جلســات کتابخانه مرکزی 
ارومیه برگزار شــد، بااشاره به اهمیت کتابخوانی و افزایش 
سرانه مطالعه در بین جامعه مخصوصا در مناطق محروم و 
وجود کمبود کتابخانه در این مناطق اســتان افزود: با توجه 
بــه محدودیت بودجه امکان احــداث کتابخانه در مناطق 
محروم  استان وجود ندارد که راه اندازی کتابخانه سیار می 
تواند بستر افزایش مطالعه در مناطق محروم را فراهم کند.

وی بابیــان اینکه به جد راه اندازی کتابخانه ســیار در 
استان پیگیری می شود، ادامه داد: در این راستا خیرین می 
توانند با کمک در تامین اتوبوس و مینی بوس حامل کتاب 

کتابخانه سیار این اداره کل را یاری کنند. 
جعفری با اشــاره به مشــکالت کتابخانه های استان 
تصریح کرد: تامین صندلی برای کتابخانه ها، به روز رسانی 
سیســتم های کامیپوتری برای ارائه خدمات دیجیتال  و به 

روزرسانی کتاب از نیازهای کتابخانه های استان است.
وی با بیان اینکــه بیش از یک میلیون و 422 هزار جلد 
کتاب در کتابخانه های استان موجود است، اظهار کرد: 67 
هزار و 344 نفز عضو کتابخانه های اســتان هستند که طی 
8 ماهه نخست سال جاری 460 هزار و 462 جلد کتاب نیز 

به امانت گرفته شده است.
 سرپرســت کتابخانه های عمومی اســتان با اشاره به 
اینکه  71باب کتابخانه عمومی و 25کتابخانه مشارکتی در 
استان ارائه خدمات می دهند، خاطرنشان کرد: طی 8 ماهه 
نخســت سال جاری 691 هزار و 287 نفر به کتابخانه های 
استان مراجعه کردند. جعفری با اشاره به برنامه های هفته 
کتاب در استان گفت: برنامه های هفته کتاب از 25آبان در 
قالب 200 برنامه در سطح استان اجرا می شود که عضویت 

رایگان نیز بخشی از این برنامه هاست.

کمبود داروی بیماران خاص 
در آذربایجــان غربی تحت 

کنترل است
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی 
آذربایجان غربی گفــت: کمبود دارویی بیماران 

خاص در استان با جدیت پیگیری می شود.
جــالل غفــار زاده در گفت و گو با ایســنا در 
خصــوص کمبــود داروی بیمــاران خاص در 
آذربایجان غربی نیز گفت: کمبود دارویی استان 
متاثر از کمبود دارویی کشــور بوده و معاونت غذا 
و دارو بــا جدیت و حساســیت تمام پیگیر کمبود 
دارویی بوده و در حــال حاضر کمبود دارو تحت 

کنترل است.
وی با اشــاره به مشــکالت بیمــاران خاص 
گفت: عدم تعهد به برخی اقالم دارویی در برخی 
بیمــاری های صعب العــالج از جمله داروهای 
شیمی درمانی در انواع سرطان ها و عدم پوشش 
کامــل بیمه ای در قیمت برخی داروها مشــکل 

جدی برخی بیماران خاص است.
غفار زاده با اشــاره به اینکــه به دلیل تحریم 
ها و برخی مشــکالت در کشور با کمبود دارو در 
برخی بیماری ها مواجه هســتیم، تصریح کرد: با 
مدیریت و سهمیه بندی داروهای بیماران خاص 
کــه از طریق معاونت غذا و داروی اســتان  با در 
نظر گرفتن تعداد بیماران خاص اســتان صورت 
گرفته، خوشبختانه کمبود دارویی بیماران خاص 

استان کمتر شده است.
 وی بیماران خاص را شامل بیماران  تاالسمی، 
هموفیلی ،ms،EB  دیالیزی و پلی ســاکارید 
اعالم و یاد آور شــد: معموال تامین و تدارک دارو 
طوری مدیریت می شود که نیاز بیماران را تامین 
کرده و کمبود دارو مشکلی را برای بیماران ایجاد 

نکند.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان با اشــاره به اینکه این استان یک استان 
مرزی بوده ولی این مــرزی بودن باعث کمبود 
دارو نسبتا به سایر استان ها نمی شود، اظهار کرد: 
بدون ارتباط به مرزی بودن اســتان مشــکالت 
تمامــی داروها با طی مراحل اداری و ســهمیه 
بندی درســت از طریق سازمان غذا و دارو مرتفع 

می شود.

خبر

چرا نه در پی عزم دیار خود باشم
چرا نه خاک سرکوی یار خود باشم
غم غریبی و غربت چو برنمی تابم

حافظبه شهر خود روم و شهریار خود باشم

سرپرســت شــرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی گفت: 
تصفیه خانه آب ســلماس دومین تصفیه خانه مدرن و پیشرفته 
به روش DAF اســت که تا پایان آذر و حداکثرهفته اول دی 

افتتاح خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضوی در جلســه بررسی 
روند تکمیــل و افتتاح تصفیه خانه آب ســلماس با بیان اینکه 
تــالش خواهیم کرد تا تصفیه خانه ســلماس بــا تمام ظرفیت 
خــود که 575 لیتر در ثانیه وارد مدار بهره برداری شــود افزود: 
تصفیــه خانه آب ســلماس با ظرفیت خوبی کــه دارد خواهد 
توانســت عالوه بر نیاز آبی شهرســتان سلماس، بخشی از نیاز 
آبی روســتاهای این شهرســتان را نیز حل کند که این موضوع 
یکی دیگر از مزایای یکپارچه ســازی شرکتهای آب و فاضالب 

شهری و روستایی خواهد بود.
اســکندر مقدادپور، معاون مهندســی و توسعه شرکت آب و 
فاضــالب آذربایجان غربی نیز در این جلســه گفت: 65 درصد 
جمعیت شهرســتان سلماس تحت پوشــش شبکه جمع آوری 

فاضالب اســت و در حال حاضر 40 درصــد از ظرفیت تصفیه 
خانه فاضالب این شــهر آزاد است که با توسعه شبکه فاضالب 

این شــهر به خوبی جوابگوی این شهرستان خواهد بود.
فرماندار ســلماس نیز در این جلســه با بیــان اینکه مصرف 
بهینه آب باید فرهنگ ســازی شــود گفت: موضوع فاضالب 
شهرستان ســلماس مهم است و پس از 29 سال از اجرای این 

طرح تاکنون 65 درصد پیشرفت داشته ایم. 
مرتضــی اصغری با بیان اینکه فرمانداری آماده اســت 50 
میلیارد ریال از اعتبارات شــهری برای تکمیل سامانه فاضالب 
ســلماس هزینــه کند افزود: در حوزه آب روســتایی در بخش 
کوهســار ســلماس نیاز به افزایش جمعیت تحت پوشش آب 

داریم.
فرمانــدار ســلماس  با بیــان اینکه در بخش آب ســلماس 
ظرفیت خوبی ایجاد شــده اســت گفت: در حوزه نوســازی و 
تجهیز ماشــین آالت نیز در این شهرستان مورد نیاز صنعت آب 

نیاز به توجه ویژه ای است. 
نماینده مردم ســلماس در مجلس شــورای اسالمی نیز در 
این نشســت گفت: پروژه تصفیه خانه فاضالب ســلماس نباید 
سیاســی شــود و تســریع در بهره برداری از آن به نفع مردم 
ســلماس است. شــهروز برزگر اظهارداشــت: در بحث تامین 
منافع اســتان مدیران باید با انســجام و هماهنگی بیشــتری 

اقدام کنند.

تصفیه خانه سلماس تاپایان آذر به بهره برداری می رسد
خبر

ووشوکاران آذربایجان  غربی 

صاحب 3 مدال کشوری شدند
رئیــس هیات ووشــو آذربایجان غربی گفــت: در رقابتهای قهرمانی 
بزرگساالن کشور در استان البرز، ووشکاران آذربایجان غربی صاحب سه 

مدال شدند.
علی اصغر شــادجو در گفت وگو با خبرنگار فارس در ارومیه، اظهار کرد: 
تیم اعزامی ووشــوی آذربایجان غربی که به مسابقات قهرمانی کشور در 
اســتان البرز اعزام شــده بود توانست در بخش مردان و در بخش تالو به دو 
مدال نقره و برنز دســت یابد.وی تصریح کرد: نفرات برتر ووشــو استان در 
فرم »شــوان دائو« بخش تالو »طرفان چابک« با امتیاز 8.05 مدال نقره و 
»مســعود بینا« با امتیاز 7.78 و همچنین »میرعلی مهدی« با 8.67 امتیاز 
مــدال نقره بودند. رئیس هیات ووشــو آذربایجان غربــی گفت: تیم ملی 
ووشوی ایران، سال آینده مسابقات قهرمانی آسیا در هند را پیش رو دارد و 
نفرت برتر به این مسابقات اعزام می شوند.وی با اشاره به رقابت های ووشو 
بانوان افزود: ووشوکاران بانواسن استان نیز که در هفته گذشته در تبریز در 
رقابتهای انتخابی تیم ملی بزرگســاالن کشور حضور داشتند توانستند دو 

عنوان چهارمی بخش ساندا را کسب کنند.

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
آذربایجان شــرقی از پیشــرفت 70 درصدی مرمت و ساماندهی 
خانه جوادی اســکو و ادامه توسعه زیرساخت های گردشگری این 

شهرستان خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار در اســکو با بیان اینکه 
شهرستان اسکو یکی از نقاط گردشگر پذیر استان است و به واسطه 
اماکــن تاریخی و روســتاهای هدف گردشــگری مانند کندوان، 
عنصرود و ســرای مورد توجه بخش عمده ای از گردشگران استان 
قرار دارد، گفت: در راســتای توســعه و تقویت زیرســاخت های 
گردشــگری و احیا و مرمت آثارهای تاریخی این شهرستان، اداره 
کل میراث فرهنگی اســتان پروژه های متعددی را در این محدوده 

اجرا نموده است.

آبدار با اشــاره به اینکه خانه جوادی یکــی از خانه های قدیمی  
واقع دردهســتان باویل، روســتای دیزج امیر مدار در شهرســتان 
اســکو اســت و با توجه به قدمت تاریخی این اثر، مرمت و احیای 
آن در دســتور کار اداره قرار گرفته است، اظهار داشت: قدمت این 
خانــه تاریخــی به دوران قاجار بر می گردد و در تاریخ 28 اســفند 
1385 با شــماره ثبت18683به عنوان یکی از آثار ملی ایرانبه ثبت 

رسیده است.
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان با تاکید بر ضرورت ساماندهی 
و صیانت از این خانه تاریخی، ادامه داد: از ســال گذشــته مرمت و 
ســاماندهی این اثر با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد و 358 میلیون ریال 
در قالب اقداماتی نظیر؛ بازســازی ســقف چوبی و اجرای ایزوگام، 
احیای ایوان جنونی، مرمت و مقاوم ســازی دیوار ضلع شرقی و ... 

تداوم یافته اســت که تاکنون بیش از 70درصد پیشــرفت فیزیکی 
داشته است.

وی با اشــاره به اینکه کمیت و کیفیت زیر ساخت ها در افزایش 
فعالیت های گردشــگری به ویژه در جذب گردشــگر موثر است، 
ادامه داد: اجرای راه باالدســت، بهســازی و تکمیل سرویسهای 
بهداشــتی و تکمیل مراحل کف ســازی معابر روستای کندوان در 
حال اجراســت و احداث مجتمع خدماتی بین راهی جنب پلیس راه 
تبریــز - ارومیه از پروژه های با اعتبــاری بالغ بر 6 میلیارد و 700 

میلیــون ریال، از برنامه های آتی اداره کل خواهد بود.

پیشرفت ۷۰درصدی مرمت و ساماندهی 
خانه تاریخی جوادی اسکو

نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس 
شورای اســالمی خواســتار تامین اعتبار 
الزم برای اتمام پــروژه انتقال آب از آب 

دریاچه ارومیه شد.
به گزارش ایسنا سید هادی بهادری در 
دوازدهمین جلســه کارگــروه ملی نجات 
دریاچــه ارومیه که در ســالن جلســات 
اســتانداری با حضور معــاون اول رئیس 
جمهور و وزیر نیرو تشــکیل شــد افزود: 
پــروژه انتقال آب به دریاچــه ارومیه در 
آستانه اتمام است که با تامین اعتبار مورد 

نیاز، تا پایان ســال می توانیم شاهد افتتاح 
ایــن طرح عظیم و انتخاب ســاالنه 550 
میلیون متر مکعب آب به دریاچه باشــیم.

وی با اشــاره به اینکه آذربایجان غربی 
اســتانی کشاورزی اســت، تصریح کرد: 
مردم استان احیای دریاچه ارومیه و رونق 
کشاورزی اســتان را توامًا می خواهند که 

ظاهرا این دو خواسته تداخل دارند. 
بهادری با بیان اینکه صنعت کشاورزان 
اســتان آســیبی جدی دیده و کشاورزان 
بســیاری متضرر هســتند، تصریح کرد: 
مردم بــه دنبال رســیدگی مســئولین و 
حل مشــکالت و نابســامانی های بخش 

کشاورزی استان هستند. 
ایــن نماینده خانــه ملت بــه اهمیت 
اشــتغال جایگزین اشاره کرد و افزود: 35 
درصد اشتغال استان مربوط به کشاورزی 
اســت که الزم اســت به ســمت صنعت 

حرکت شود.

اهداء عضو نوزدهمین مورد مرگ مغزی در اردبیل

کالهبرداران  دستگیری 
500 میلیاردی در »بناب«

فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری 
3 کالهبــردار حرفــه ای با 500 میلیــارد ریال 

کالهبرداری در بناب خبر داد.
به گزارش ایســنا سردار حســین عبدی در 
تشــریح این خبــر اظهارکرد: در پی شــکایت 
تعدادی از شــهروندان در خصوص کالهبرداری 
از آهن فروشی های سطح شهرستان، موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی 

شهرستان بناب قرار گرفت.
وی افــزود: ماموران با انجــام اقدامات فنی و 
تخصصی، محل اختفای کالهبرداران حرفه ای 
را شناسایی و پس از هماهنگی مقام قضائی در یک 
عملیات غافلگیرانه3 کالهبردار را دستگیر کردند. 
به گزارش پایگاه خبــری پلیس، وی با بیان 
اینکه افراد دستگیرشــده با صــدور چک های 
بالمحــل از شــهروندان کالهبــرداری کرده 
بودند، خاطر نشــان کرد: متهمــان در بازجویی 
های فنی و مواجهه با ادله و مســتندات پلیس به 
کالهبرداری 500 میلیارد ریالی از آهن فروشــی 
های این شهرســتان و شهرستان های همجوار، 
اعتراف کردند. ســردار عبدی با اشاره به اینکه 23 
نفرتا کنون در این خصوص شاکی هستند افزود: 
متهمان پس از تشــکیل پرونــده تحویل مراجع 

قضائی شدند.

رئیس صمت اردبیل:
مــردم افزایــش قیمت را 

گزارش دهند

رئیس صنعــت، معدن و تجارت اســتان اردبیل 
گفت: به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده در 

بازار، مردم هر گونه افزایش قیمت را گزارش دهند.
رامین صادقی در گفتگو بــا خبرنگار مهر عنوان 
کرد: به منظور ثبــات در بازار و جلوگیری از افزایش 
قیمت ها، مردم هر گونه افزایش در نرخ های مصوب 
را بالفاصله گزارش دهند تا برخوردهای الزم انجام 

پذیرد.
وی بــا تأکید بر اینکه قیمت جدید ســوخت نباید 
منجر به افزایش قیمت کاالها شــود، افزود: سامانه 
124 بــه صورت روزانــه آماده دریافت گزارشــات 

مردمی است.
رئیس صنعــت، معدن و تجارت اســتان اردبیل 
یادآور شــد: پیش از این اپراتور سامانه 124 تا ساعت 
17 در اســتان اردبیل فعالیــت می کرد که با توجه به 
اهمیت قضیه خدمات اپراتور تا ساعت 22 شب ادامه 
داشــته و بعد از آن نیز هر گونه گــزارش مردمی به 
صــورت اتوماتیــک ضبط شــده و در روز بعد مورد 

رسیدگی قرار می گیرد.
صادقــی ادامه داد: 20 اکیــپ دو نفره با همراهی 
بازرســان اتاق اصناف و اتحادیه های تحت پوشش 
در شهرســتان های اســتان اردبیل به صورت ویژه 
بازرســی های الزم را از واحدهای عرضه کاال انجام 
می دهنــد. وی تصریح کرد: طــی نامه به نهادهای 
تاکســیرانی، آژانس ها، وانت داران و ... اعالم شــده 
که چون ســهمیه بنزین به اندازه کافی به فعاالن این 
بخش ها اعطا شــده، حق افزایــش کرایه را به هیچ 

عنوان نخواهند داشت.
رئیس صنعــت، معدن و تجارت اســتان اردبیل 
یادآور شــد: در مــورد ذخایر کاالهای اساســی در 
استان نیز هیچ گونه مشکلی وجود نداشته و به عمده 
فروشــان و تجار نیز این اجازه و دسترسی داده شده 
تا به میزان تقاضــای بازار کاالهای مورد نیاز را وارد 

استان کنند.

خبر خبر

مســؤول واحــد فراهــم آوری 
اعضای پیونــدی دانشــگاه علوم 
پزشــکی اردبیل گفت: نوزدهمین 
مورد مــرگ مغزی اســتان اردبیل 
جهت اهداء عضو به تهران اعزام شد.

مجیــد محمــد غریبانــی در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در اردبیل 
اظهار کــرد: نوزدهمین بیمار مرگ 
مغزی اســتان اردبیل در سال جاری، 
جهت اهداء عضو به تهران اعزام شد.

وی افــزود: »عبداهلل حمیدزاده« 
48 ســاله و اهل مشگین شــهر به 
دلیل افزایش شــدید فشار خون در 
23 آبان از مشگین شهر به بیمارستان 
علوی اردبیل اعزام شــد که به دلیل 
 icu شــرایط خاص، بیمار به بخش
بیمارســتان امام رضــا)ع( منتقل و 
تحــت مراقبت ویژه قــرار گرفت. 
مســؤول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 

تصریح کرد: به دنبال خونریزی شدید 
و بروز عالئــم مرگ مغزی در بیمار، 
آزمایشــاتی برای محرز شدن مرگ 
مغزی توســط تیم متخصص واحد 
فراهم آوری دانشــگاه علوم پزشکی 
اردبیل و پزشکان متخصص انجام و 
مرگ مغزی تایید شد.وی گفت: پس 
از رضایت خانــواده ایثارگر و فداکار 
بیمار، جسد وی ساعت 4 صبح جهت 
اهدای عضو به تهران اعزام شــد؛ در 

طول 48 ســاعت گذشته این دومین 
اهداء عضو از مشگین شــهر اردبیل 

است.

مشکالت بخش کشاورزی 
آذربایجان غربی مرتفع شود

افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی ها، ممنوع 
مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شــهرداری تبریز 
متذکر شد: افزایش خودســرانه نرخ کرایه تاکسی ها 

ممنوع است.
به گزارش ایســنا محمدحســین اکبرنژاد گفت: 
با وجود ســهمیه بندی بنزین، نرخ کرایه تاکســی ها 
هیچگونه افزایشی ندارد و تاکسیرانان اجازه افزایش 

خودسرانه کرایه ها را ندارند. 
وی ادامــه داد: گشــت هــای نظارتی ســازمان 
تاکسیرانی از ســاعت 6:30 تا 21 با همکاری نیروی 
انتظامی بر موضوع نرخ کرایه تاکسی ها نظارت دارند. 
به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز، وی عنوان 

کرد: هرگونه شــکایت از سوی شــهروندان از سوی 
سازمان تاکسیرانی پیگیری می شود.


