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ضرورت حمایت فرمانداری از 
شهرداری اردبیل در حوزه عمرانی 

وقوع ۴۰۰ پس لرزه در 
آذربایجان شرقی

3 3

213 کیلومتر از بزرگراه های اردبیل در دست احداث است

3

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان تاکید کرد؛

نقش مردم در بحث آنتی بیوتیک ها 
نباید فراموش شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان درهمایش هفته جهانی آنتی بیوتیک، توجه و نگاه تیمی در فرهنگ سازی، 
تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر بخواهیم این تالش ها به نتیجه برســد 

نباید نقش مردم را فراموش کنیم. در این زمینه نیازمند همکاری و آگاهی خود مردم هســتیم.
به گزارش جام جم زنجان دکتر پرویز قزلباش، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی...

عملیات اجرایی 3 پروژه 
مهم مدیریت شهری تبریز 

آغاز می شود
2

3

وژیه آرذبایجان

با اعتباری بالغ بر 1800 میلیارد تومان؛

44

شرور اینستاگرامی در ارومیه 
بازداشت شد

3

از سوی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر صورت گرفت؛

اهدای 800 دستگاه بخاری برقی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

800 دستگاه بخاری برقی اهدایی صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان شرقی به مناطق 

زلزله زده این استان ارسال شد.
خبرنــگار جام جم آذربایجان شــرقی: محمــد نظری مدیر 
صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر 
اســتان بــا اعالم این خبــر گفت: بــه منظور کمک بــه زلزله 
زدگان شهرســتانهای میانه و ســراب، صبح روز جمعه یعنی 
در ساعات اولیه وقوع زمین لرزه 5/9 ریشتری به مرکزیت 
کانونــی شهرســتان میانه تمــاس تلفنی جهــت رصد اولیه 
شــرایط و دلجویی از کارگزاران هشت گانه شهرستان میانه 

و کارگزاری های شهرستان سراب برقرار شد. 
وی افــزود: همچنیــن شــب وقــوع زلزله و بنــا به دعوت 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و با حضور رومیانی 
معاون وزیر و نماینده تام االختیار وی در امور زلزله استان، 
جلســه فوق العاده شورای هماهنگی دســتگاههای تابعه و 
کارخانجات و صنایع وابسته به شستا، صندوق بازنشستگی 
کشــوری و صندوق بازنشســتگی فوالد در اســتان برگزار 
گردید و پس از تبادل نظر قرار شد دستگاه های تابعه ضمن 
بازدید میدانی از محل وقوع زمین لرزه نحوه کمک رسانی به 
آســیب دیدگان را بررسی کرده و پیشنهادات خود را جهت 
جمع بندی و عملیاتی کردن آن در جلسه بعدی ارائه نمایند.

 نظــری ادامــه داد: در این راســتا به صــورت حضوری از 
برخی نواحی آســیب دیده از زلزله اخیر در شهرستان میانه 
بخصــوص روســتاهای ورنکــش و ورزقان بازدیــد کردیم 
و پس از مشــورت با برخی مســئوالن شهرســتانهای میانه و 
ســراب  و بــا توجه به دســتور اکید و پیگیــری مجدانه  علی 

شــیرکانی؛ مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روســتائیان و عشایر رســیدگی فوری  به امور زلزله زدگان 
مقرر گردید، پیشنهاداتی به صورت کوتاه مدت و بلندمدت 
جهت اتخاذ تصمیم نهایی و کســب مجوز از مراجع ذی صالح 
صندوق بیمه اجتماعی روســتاییان و عشــایر ارائه کنیم که 

عبارتند از:
1- معافیــت از پرداخــت حــق بیمه ســال وقــوع حادثه 
غیرمترقبــه برای آن دســته از بیمه شــدگان منطقه زلزله 
زده که تخریب منزل یا آغل احشــام و فوت احتمالی وابسته 

درجه یک و یا تلفات دامی داشته باشند.
2-  اعطای تسهیالت کم بهره طبق شرایط آماری بند یک

3-  پرداخــت مضاعــف مســتمری معمــول به مســتمری 
بگیران طبق آمار بند یک

4-  کسر یک یا چند روز از حقوق کارمندان با اخذ رضایت 
و تخصیص به مســاعدت از طریق کارگزاری های درگیر و یا 

واریز به حساب نهادهای امدادی و حمایتی.
5-  کســر درصد مشــخصی از حق الزحمــه کارگزاران با 
اخذ رضایت و تخصص به مساعدت  از طریق کارگزاری های 

درگیر و یا واریز به حساب نهادهای امدادی و حمایتی.
6-  تهیه و ارسال برخی اقالم ضروری چون چادر، موکت، 
لباس گرم، لوازم گرمایشــی و بخاری برقی ، مواد بهداشتی 

و شوینده ها و ...
7-  راه انــدازی کمپین عمومــی حمایت از زلزله زده های 
اســتان و جمــع آوری کمکهــای نقدی برای بازســازی منازل 

آسیب دیده.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و 
عشــایر اســتان در ادامه بااشاره به ارســال 800 دستگاه 
بخاری برقی اهدایی این صندوق به مناطق زلزله زده استان 
خاطرنشــان کرد: اولین محموله بخاری برقی که شامل 250 
دستگاه بخاری برقی بود شــامگاه یکشنبه تحویل مدیرکل 

بحران استانداری شد. 
وی افــزود: این محموله جهت توزیــع در بین خانوارهای 
اســکان یافته در چادرهای هالل احمر شهرستان سراب، به 

سمت این شهرستان ارسال شد. 
نظری خاطرنشــان کرد: بقیه 550 دســتگاه بخاری برقی 
نیز دوشــنبه و براساس هماهنگی اســتانداری و مدیرکل 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی در قالب محموله دوم به مقصد 
میانه ارسال شد تا در اختیار زلزله زدگان بخش ترکمانچای 

قرار گیرد.



اداره کل امور مالیاتی  استان اردبیل

ضمیمه رایگان روزنامه جام جم
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با اعتباری بالغ بر 1800 میلیارد تومان؛

عملیات اجرایی 3 پروژه مهم مدیریت شهری تبریز آغاز می شود

در پــی امضــای تفاهم نامه مشــترک 
بین شــهردار تبریــز و فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا، آیین آغاز عملیات 
اجرایی ســه پروژه مهم مدیریت شهری 
بــه ارزش یــک هــزارو 800 میلیــارد 

تومان، برگزار می شود.
ایــن تفاهــم نامــه شــامل احــداث 
پارک بــزرگ تبریز، توســعه مرکز دفن 
بهداشــتی پســماند و تکمیــل بزرگراه 

والیت است.
مهم ترین ایــن پروژه ها، پارک بزرگ 
تبریز اســت که با 600هکتار وسعت در 
شــمال غــرب تبریز واقع شــده و از آن 
به عنوان یکــی از بزرگ ترین پارک های 
ایــران و خاورمیانه یاد می شــود. پروژه 
پــارک بــزرگ تبریــز در دو فــاز اجــرا 
می شــود که فاز نخســت آن کاربری های 
تفریحــی و ورزشــی و فــاز دوم شــامل 
مجموعه گردشــگری، تفریحــی و تجاری 
اســت. اعتبــار اختصــاص یافتــه برای 
تکمیــل ایــن پــروژه یک هــزار و 500 

میلیارد تومان خواهد بود.
توســعه مرکز دفن بهداشتی پسماند 
با اعتبــار 100 میلیارد تومــان از دیگر 
مفــاد ایــن تفاهــم نامــه اســت کــه بر 
اســاس آن ســلول های شــش گانه این 
مرکــز احداث و نیــز تصفیه خانه مرکزی 
شــیرابه بــا اعتبار 200میلیــارد تومان 
تکمیــل می شــود. در عملیــات اجرایی 
پروژه زباله گاه مرکزی شهرداری تبریز 
سلول های 2 و 3 مرکز دفن به طور کامل 
احداث می شــود و ســلول های شماره 4 
و 5 خاکبرداری می شــوند. از این پروژه 
می تــوان به عنــوان بزرگتریــن پروژه 
زیست محیطی شهرداری تبریز در سال 

های اخیر یاد کرد.
همچنیــن فــاز دوم اتوبــان والیت که 
از آن بــه عنوان ورودی جدیــد تبریز و 
اتصــال دهنده شــرق تبریز به غرب یاد 
می شــود، بر اســاس این تفاهم نامه به 
طــول 7 کیلومتر و با اعتبار 200میلیارد 
تومان تکمیل می شــود. هدف از اجرای 

این پروژه، اتصال بزرگراه پاســداران 
بــه جــاده تبریز-اهر عنوان شــده و در 
کنــار آن، مســیر دسترســی آســانی به 
شــهرک هــای تــازه تاســیس رشــدیه، 
باغمیشــه، نصر، مصلی، مرزداران، فجر 
بویژه در مواقع بحران به شمار می آید.
در ایــن بیــن احــداث پــروژه تراموا 
تبریز در مســیر خیابان امام خمینی )ره( 
بــه ارزش هزارمیلیــارد تومان از دیگر 
مفــاد ایــن تفاهــم نامه بود کــه در حال 
حاضر در مرحله مطالعه و طراحی اســت. 
آیین آغاز عملیات اجرایی ســه پروژه 
مهم مدیریت شهری، پنج شنبه 23 آبان 
جاری همزمان با »هفته وحدت« با حضور 
حجت االســالم آل هاشــم، امــام جمعه 
تبریز، محمدرضا پورمحمدی، استاندار 
آذربایجــان شــرقی، ایرج شــهین باهر، 
شــهردار تبریز، ســعید محمد اسالمی، 
خاتــم  ســازندگی  قــرارگاه  فرمانــده 
االنبیاء و جمعی از اعضای شــورای شهر و 

مدیران شــهری تبریز برگزار می شود.

وكال

مشاوران حقوقي و مشاوران 
خانواده 

دفاتر اسناد 
رسمي

 مشاورین امالك

 تاالرپذیرایي، رستوران ها، چلوكبابي ها، كبابي 
ها، اغذیه فروشي ها و فست فود ها، سفره خانه هاي 
ســنتي و كافي شاپ ها، كترینگ ها و تهیه غذاها، 
قهوه خانه ها، ســالن هاي غذاخوري و باغ تاالر ها، 
باغ سراها، طباخي ها، آش و حلیم پزي ها، جگركي 
ها، كته كبابي ها، بریاني فروشي ها و مشاغل مشابه

مراكــز اقامتي از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان 
ها، مهمان پذیرها، مهمان ســراها، مهمان خانه 
ها، مسافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاه هاي بین 

راهي و هتل ها

آرایشگاه هاي مردانه و زنانه

نمایشگاه ها و فروشــگاه هاي وسایط نقلیه 
موتوري )به استثناء ماشــین آالت راه سازي، 

ساختماني و كشاورزي(

 آجیل و خشكبارفروشي ها 
)به استثناء مشمولین ماده )81( 
قانون مالیات هاي مســتقیم و 

واردكنندگان(

قنادي ها و شــیریني فروشي ها، 
آبمیوه فروشي ها، بستني و فالوده 

فروشي ها

 میوه و تره بار فروشي هاي 
مستقردر میادین میوه و تره بار، 
بار فروشي هاي میوه و تره بار، 

میوه فروشي ها

 مجموعه هاي فرهنگي 
و ورزشي

 لوازم تحریر و نوشت افزار 
فروشي ها )به استثناء تولید 

كنندگان و وارد كنندگان (

 بازي هاي رایانه اي گیم نت ها( 
و كافي نت ها

دفاتر خدمــات ارتباطي ) دفتر خدمات مشــتركین تلفن 
همراه و ثابت و خدمات پستي(، دفاتر خدمات الكترونیكي) از 
جمله دفاتر پلیس 11۰ ، دفاتر خدمات الكترونیك شهر ،)دفاتر 

خدمات  پیشخوان دولت و خدمات الكترونیك قضائي( 

در اجراي ماده )3( آیین نامه 
اجرایي تبصــره )۴( ماده 169 
قانون مالیات هاي مســتقیم 
اصالحیه مصوب 139۴/۰۴/31 
و تبصره )1 ( مــاده مذكور در 
خصوص تعیین اولویت مودیان 
مالیاتي براي نصب، راه اندازي 
و استفاده از ســامانه صندوق 
فروش بر اســاس قانون مزبور، 
تمامي صاحبان حرف و مشاغل 

روبرو:

 از ابتداي ســال 1399 ملزم 
به اســتفاده از سامانه صندوق 
فروش ) پایانه پرداخت متصل به 
شبكه پرداخت بانكي( و صدور 
صورتحســاب فروش )فاكتور( 
مطابــق مقررات مي باشــند . 
لذا از كلیه صاحبان مشــاغل و 
حرف مذكور دعــوت به عمل 
مي آید كه از ابتــداي مهر ماه 
ســال جاري با مراجعه به درگاه 
عملیات الكترونیكي ســازمان 
امور مالیاتي كشــور به نشاني
WWW.tax.gov.ir نسبت به 
ثبت ســریال استاندارد پایانه/ 
پایانه هــاي پرداخت متصل به 
شــبكه پرداخــت بانكي خود 
)كارتخوان هــاي بانكي( اقدام 

نمایند. 

فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل
 مشمول نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش

اطالعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور



مدیــر کل مدیریت بحران آذربایجان شــرقی از وقوع 
۴۰۰ پس لرزه در این اســتان و بویژه در بخش ترکمنچای 
شهرســتان میانه پس از زلزله ۵.۹ ریشــتری روز جمعه 

گذشته در این منطقه خبر داد.
محمــد باقر هنربر افزود: ۱۰ پس لرزه از پس لرزه های 
فوق بیش از ۴ درجه در مقیاس امواج درونی زمین شــدت 
داشــته اند که این امر لزوم دقت و مراقبت از مناطق زلزله 
زده را اجتناب ناپذیر کرده اســت. وی اظهار داشــت: در 
حال حاضر مهمترین اولویت ســتاد بحران استان، اسکان 
اضطراری آسیب دیدگان زلزله در شهرستان های میانه و 
سراب است که با همکاری آحاد مردم، بنیاد مسکن انقالب 

اســالمی و هالل احمر و سایر ارگان های مسئول این امر 
به سرعت در حال اجراست. 

هنربر با بیان اینکه ستاد بحران کشور ۱۰ میلیون تومان 
به صورت بالعوض به تمام کســانی که اماکن مسکونی 
خود را در جریان زلزله از دســت داده و تحریب شده است، 
پرداخت می کند، اضافه کرد: هر کدام از زلزله زدگان با این 
مبلغ می توانند راسا برای خود واحد مسکونی تهیه کرده یا 
به صورت استیجاری در اتاق های مقاوم اسکان یابند و در 
غیر این صورت نیز بنیاد مســکن وارد عمل شده و اسکان 
اضطــراری آنها را تامین مــی کند. به گفته وی تا کنون ۲ 
هــزار و ۵۰۰ نفر از زلزله زدگان شهرســتان های میانه و 

سراب اســکان اضطراری یافته اند.هنربر از تهیه اقالم و 
مایحتاج اولیه و ضروری زلزله زدگان توسط جمعیت هالل 
احمر خبر داد و گفت: در این زمینه هیچ گونه مشکلی برای 

افراد آسیب دیده وجود ندارد. 
وی بــا بیان اینکــه تا کنون ۱۰۰۰ دســتگاه بخاری 
برقی برای زلزله زدگان اســتان تامین و توزیع شده است، 
افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ارسال ۲ هزار 
دستگاه هیتر برقی را بر عهده گرفته است که این اقالم نیز 

از بتدریج در بین زلزله زدگان توزیع می شود.
زلزله ای به بزرگی ۵.۹ دهــم در مقیاس امواج درونی 
زمین )ریشــتر( ساعت ۲ و ۱۷ دقیقه و ۳ ثانیه بامداد جمعه 

۱۷ آبان حوالی شــهر ترک از توابع شهرســتان میانه در 
آذربایجان شرقی را لرزاند که به دلیل شدت این زمین لرزه 
تمامی شهرها و بخش های استان تحت تاثیر قرار گرفت. 
این زمین لرزه در اســتان های آذربایجان غربی، اردبیل، 
زنجان و گیالن نیز احساس شده بود. زلزله فوق ۵ فوتی و 

بیش از ۷۰۰ مصدوم داشت.
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فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از دســتگیری عامل اشاعه شرارت و اوباشگری 
در اینستاگرام در ارومیه خبر داد.

به گزارش جام جم آذربایجان غربی، سردارخرم نیا در تشریح موضوع گفت:  دو نفر 
در پیج اینستاگرامی شان در ارومیه اقدام به بارگذاری و انتشار تصاویری از قدرت نمایی 

و تیراندازی با ســالح گرم جنگی و شــکاری در داخل شهر می کردند که یکی از آنها 
دســتگیر شد.  وی افزود: متهم در بازجویی های پلیسی به شرارت و برهم زدن نظم و 
امنیت عمومی و تیراندازی با سالح غیرمجاز اقرار کرد. وی تصریح کرد: نامبرده پس 

از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد.

 ســردار خرم نیا گفت: تالش جهت دســتگیری دیگر متهم این پرونده همچنان 
توســط پلیس ادامه دارد. فرمانده نیروی انتظامی استان تاکید کرد: با مجرمان، اراذل 
و اوبــاش و افرادی که بخواهند نظم و امنیت عمومــی را در جامعه مختل کنند برابر 

قانون بشدت برخورد می شود.

3شرور اینستاگرامی در ارومیه بازداشت شد ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

آذربایجان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: در 
حال حاضر ۲۱۳ کیلومتر بزرگراه در اســتان اردبیل 

در دست احداث می باشد.
نرگس امامــي - خبرنــگار جام جم 
اردبیل: مدیر کل راه و شهرســازی استان اردبیل، 

محبوب حیدری در بازدیــد احداث باند دوم پروژه 
ســه راهی صحــرا- رضی- امیرکنــدی با اعالم 
این مطلب افزود: تا پایان ســال ۹۷ در حدود ۱۳۴ 
کیلومتر بزرگراه در اســتان داشتیم و امسال به حول 
و قوه الهی بیش از ۵۰ کیلومتر به طول آمار بزرگراه 

های استان افزوده خواهد شد. 
وی گفت: در حال حاضر در استان ۲۱۳ کیلومتر 
بزرگراه در دست احداث داریم و اعتبار کل راه های 
شریانی اســتان حدود۱۶۰۰ میلیارد ریال است که 
امیدواریم با پیگیری اســتاندار اردبیل و نمایندگان 
استان بتوانیم تخصیص۱۰۰ درصدی را اخذ کنیم.

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اردبیل به 
احداث باند دوم پروژه ســه راهــی صحرا - رضی 
- امیر کندی اشــاره کرد و اظهار داشت: کل طرح 
احداث باند دوم پروژه ســه راهــی صحرا - رضی 
- گرمــی - بیله ســوار به طــول ۱۳۹ کیلومتر می 
باشــد که 8 کیلومتر در ســال های گذشته به بهره 
برداری رســیده، ۷ کیلومتر در سفر ریاست محترم 
جمهور به اســتان در ســال جاری افتتاح و به بهره 
برداری خواهد رسید، ۵ کیلومتر در ورودی گرمی و 
۷.۵کیلومتر از بیله سوار به سه راهی گوگ تپه و ۱۴ 
کیلومتر هم از ســه راهی صحرا - رضی در دســت 

احــداث داریم و در حال حاضر پیمانکار پروژه با ۳۵ 
دستگاه ماشین آالت سنگین فعال در حال عملیات 
اجرایی در این پروژه می باشد. حیدری گفت: مدت 
قرارداد پیمانکار احداث باند دوم پروژه ســه راهی 
صحرا - رضی - امیر کندی ۱8 ماهه با مبلغ قرارداد 
۱8۰ میلیارد ریال تا حد زیر آســفالت می باشد. وی 
تاکید کرد: امیدواریم با پیگیری اســتاندار اردبیل و 
نمایندگان مبلغ اعتبــار کل پروژه که ۲۱۰ میلیارد 
ریال مصوب می باشــد صد در صد تخصیص داده 
شود این در حالی است که تا به حال حدود ۳۰ درصد 
از مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال تخصیص داده شده است. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان درهمایش 
هفتــه جهانــی آنتی بیوتیــک، توجه و نــگاه تیمی 
در فرهنگ ســازی، تجویــز و مصرف منطقی آنتی 
بیوتیــک ها را مورد تاکید قــرار داد و افزود: اگر 
بخواهیم این تالش ها به نتیجه برسد نباید نقش 
مــردم را فراموش کنیم. در ایــن زمینه نیازمند 

همکاری و آگاهی خود مردم هستیم.
به گزارش جام جم زنجان دکتر پرویز قزلباش، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، در همایش 
دو روزه پزشــکان و داروســازان که به مناسبت 
هفته جهانی آنتی بیوتیک در سالن مرکز همایش 
هــای بیــن المللی روزبــه زنجان برگزارشــد؛ در 
ســخنانی با اعــالم اینکه آنتــی بیوتیــک ها جزو 
داروهای پرمصرف در کشــورها هستند و میزان 
مصرف این داروها بین 20 تا 50 درصد به تناسب 

کشــورهای مختلف در ســبد داروئــی خانواده ها 
قرار دارد گفت: درسطح ملی، منطقه ای و استانی 
بخشی از هزینه و بودجه سالمت هدایت به مصرف 
و تجویــز آنتی بیوتیک ها می شــود تا مصرف این 
داروها به روز باشد و اگر مصرف این داروها روند 
نامناسبی داشته باشد و به سمت مصرف و تجویز 
منطقی نــرود هزینه های ما چند برابر می شــود. 
وی در ادامــه افــزود: در مصرف آنتی بیوتیک ها 
واکنش های حساســیتی و داروئی نقش اساسی 
دارند حدودا  25 درصد واکنش های حساسیتی 
به آنتی بیوتیک ها هستند که منجر به مرگ و میر 
و اتفاق های ناگوار می شــوند و هزینه های مادی 
و انســانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. مدیر 
ارشد دانشگاه تاثیرگذاری اصالح الگوی مصرف 
را در ارتباط قوی تر پزشــکان و داروســازان و به 
روزرســانی اطالعات دانســت و افــزود: وزارت 
بهداشــت تالش جدی در هدایت جامعه به  سمت 
تجویــز منطقی داروها از جمله آنتی بیوتیک ها به 
لحاظ وزن سنگین مالی در بودجه سالمت دارد. وی 
افزود: در بخشــی از این تیم، تیم آزمایشــگاهی 
قــرار دارد این تیم در بیمارســتان ها بخصوص 
امکاناتــی کــه در آزمایشــگاه ها وجــود دارد می 
توانــد بســیار کمک کننده باشــد تا پزشــکان با 
دســت باز قدرت تصمیم گیری داشــته باشــند. 
رئیس دانشــگاه توجه بــه قضیه تجویز و مصرف 
منطقی آنتی بیوتیک ها در شرایط فعلی کشور که 
بــا محدودیت های جدی مالی روبروســت چندین 

برابــر دانســت و تصریــح کرد: مســئله جدی در 
ایــن زمینه مقاومت های آنتی بیوتیکی اســت که 
می تواند به لحاظ تاثیرگذاری در حوزه ســالمت و 
مالی در دولت ها و عوارضی که دارند مورد توجه 

قــرار گیرند و طبیعتــا اینها به اصــالح حلقه های 
قبلــی تجویز و مصرف بر می گردد. دکترجواد تاج 
کی، معاون غذا و داروی دانشــگاه نیز، پیوســتن 
بــه برنامه بین المللی پایش مصرف آنتی بیوتیک 
ها، زمینه سازی برای تهیه استواردشیپ کارآمد 

و بررســی پایــش مقاومت آنتی بیوتیــک ها را از 
جمله اهداف اصلی دانشــگاه در راستای تجویز و 
مصرف آنتی بیوتیک ها برشمرد و افزود: مصرف 
و تجویــز آنتی بیوتیک ها در کشــور زیاد اســت. 

وی میانگیــن تعداد اقالم داروئی در هرنســخه و 
درصد نســخ حــاوی داروی آنتی میکروبیال را در 
کشــور پایین تر از میانگین کشوری اعالم نمود و 
افزود: طبق آمار از سال 2006 تا 2017 مصرف 
و تجویــز آنتی بیوتیک ها در کشــور کاهش پیدا 

کرده است. وی تصریح کرد: اگر چه آمار ها کاهش 
مصرف و تجویز آنتی بیوتیک ها را نشان می دهد، 
ولی این کاهش شــامل داروهای قدیمی اســت و 
داروهای نســل جدید از جمله اریترومایســین و 
ســفیکیم افزایش پیدا کرده اســت. وی با بیان 
اینکــه میزان مصــرف و تجویز آنتــی بیوتیک ها 
در جهــان منطقی نیســت، افــزود: در بحث آنتی 
بیوتیــک هــا باید مقاومت های آنتــی بیوتیکی را 
نیــز مورد توجه قــرار داد و با آمارهای مرگ و میر 
و عوارضــی که این داروها از لحاظ جســمی و مالی 
دارند باید جدی گرفته شوند. دکترحسن رستم 
خانی، رئیس بیمارســتان حضــرت ولیعصر )عج( 
نیز از افزایش مصــرف آنتی بیوتیک های جدید 
گفــت و افزود: امروزه عالوه بــر آنتی بیوتیک ها 
در خواست های پاراکلینیکی نیز افزایش داشته 
اســت. وی فرق آنتی بیوتیک ها با ســایر داروها 
را در ایجــاد مقاومت داروئــی عنوان کرد و گفت: 
در مصرف و تجویز منطقی داروهای آنتی بیوتیک 
باید تشــکیل کمیته ها جدی گرفته و تجویز دارو 
قانونمندتر شــود. الزم به ذکر است این همایش 
به مدت 2 روز تا 21 آبان با حضور متخصصین این 
حوزه برگزار شــد و ســخنرانان حاضر محورهای:  
مصــرف منطقی آنتی بیوتیک هــا در عفونت های 
تنفســی، بررســی روند مصرف آنتی بیوتیک ها 
در ایــران و جهان، بررســی چالش های موجود در 
تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها را تشریح 

نمودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان تاکید کرد؛

نقش مردم در بحث آنتی بیوتیک ها نباید فراموش شود

213 کیلومتر از بزرگراه های اردبیل در دست احداث است
خبر

* درخشــش دانشگاه علوم پزشــکی زنجان در پانزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط 
عمومی

 روابــط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان موفق بــه دریافت تندیس منتخب جشــنواره 
برترین هــای روابط عمومی دانشــگاه ها و ســازمان های وابســته به وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی شــد.در پانزدهمین ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی که با موضوع "جنگ 
رســانه ای و مسئولیت روابط عمومی"در تهران برگزارشد، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی اســتان زنجان منتخب بخش ویژه با رتبه اول در هر ســه محور هفته 
ســالمت، کمپین ســالمت نوروزی و کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون در بین روابط  عمومی های 
زیر مجموعه وزارت بهداشــت در جشــنواره برترین های روابط عمومی دانشگاه ها و سازمان های 

وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. 
در پانزدهمین ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، دکتر باقر ساروخانی، پدر جامعه شناسی 
ارتباطات ایران و دبیر کمیته علمی ســمپوزیوم، اســتاد جواد قاســمی رئیس خانه روابط عمومی 
ایــران و دکتر ســوتالنا اســتاوریوا رئیس انجمــن بین المللی روابط عمومی و جمعی از اســاتید و 
فعــاالن حوزه ارتباطات رســانه و روابط عمومی حضور داشــتند. در این رویــداد که 400 نفر از 
دســت اندرکاران روابط عمومی های کشور حضور داشــتند، ضمن معرفی مدیران و کارشناسان 

برتر روابط عمومی ایران، روابط عمومی های برتر نیز در 7 رشته معرفی شدند.

ضرورت حمایت فرمانداری 
از شهرداری اردبیل در حوزه 

عمرانی 

شــهردار اردبیــل گفــت: ضروری اســت 
فرمانــداری اردبیل بــا حمایت همــه جانبه از 
شــهرداری در حوزه عمرانی یاریگر این نهاد در 

توسعه و عمران شهر شود.
محســن امامي - خبرنگار جام جم 
اردبیل: حمید لطف اللهیان، شــهردار اردبیل 
در دیدار با مســعود امامی یگانه فرماندار اردبیل 
گفــت: خدمات متعــدد و بی شــماری در حوزه 
خدمات شهری و عمرانی توسط شهرداری ها در 
حال انجام اســت که نیاز اســت فرمانداری نیز با 
حمایت همه جانبه در حوزه عمرانی مســاعدت 

ویژه  به این خدمات رسانی داشته باشند.
وی گفــت: شــهرداری همــواره در کنــار 
فرمانــداری اســت و باید دولت نیز تســهیالت 

بیشتری را به مدیریت شهری اختصاص دهد.
لطف اللهیان همچنین با درخواســت حمایت 
همه جانبه فرماندار اردبیل از برنامه های فرهنگی 
ایــن نهاد مردمی گفت : نیاز اســت در زمینه اخذ 
مجوزهــای مربوطه برای اجــرای برنامه های 
فرهنگی شــهرداری، مســاعدت الزم صورت 

پذیرد .
امور شهری اولویت ماست

در این دیدار فرماندار اردبیل نیز ضمن قدردانی 
از اجرای پروژه های عمرانی در شهر مخصوصا در 
مجموعه گردشگری شورابیل گفت: فرمانداری 
و شــهرداری مجزا از هم نیســتند و هدف هر دو 
ارائه خدمات بیشــتر و نظــارت بر این خدمات به 
شهروندان است.وی با تاکید بر اینکه امور شهری 
اولویت اصلی فرمانداری است افزود: تالش می 
کنیم جهت تسهیل در اجرای پروژه های شهری، 

اعتبارات الزم را جذب کنیم.

خبر

مدیر شرکت مس آذربایجان:
۱۸ قطعه مــورد نیاز صنعت 
مس توســط فناوران داخلی 

ساخته می شود
مجتمع  مدیرعامل 
آذربایجــان  مــس 
بــا اشــاره بــه ارایه 
نیازمندی هــای ایــن 
شــرکت در نمایشگاه 
گفــت:  رینوتکــس 
برای ســاخت بیش از ۱8 قطعه مورد نیاز شرکت 
مس آذربایجان در این نمایشــگاه با ســازندگان 

تجهیزات این صنعت توافق شد.
رضا شــریفی با اعالم خبر فوق اظهار داشت: 
شــرکت مس آذربایجان با اعمال تحریم ها علیه 
ایــران تالش می کند از تولیدات داخلی بهره مند 
شــود و نتایج خوبی نیز گرفته ایم. وی ادامه داد: 
نمایشــگاه رینوتکس محلی برای ارایه طرح ها و 
ایده های فناورانه است که استقبال خوبی از سوی 
فناروان، دانشگاهیان و صنایع از این نمایشگاه به 
عمل آمده است. شــریفی اظهار داشت: شرکت 
مس آذربایجان در ۱۰ ســال گذشته ارتباط خوبی 
با دانشــگاه ها و فناوران برقرار کرده و تفاهم نامه 
های مختلفی با تمام دانشــگاه های استان منعقد 
کرده ایم. وی اضافه کــرد: نتایج این تفاهم نامه 
بسیار خوب بوده و ســود دو طرفه برای دانشگاه 
ها و این شــرکت داشــته به طوری که نتایج این 
همکاری ها صنعتی شــده و فقط به صورت مقاله 
در کتابخانه های دانشــگاه ها باقی نمانده است. 
مدیرعامل مجتمع مس آذربایجان گفت: مجتمع 
مس آذربایجان ارتباط خوبی با تمامی پارک های 
علم و فناوری کشور داشــته و بیشتر پروژه های 
تحقیقاتی و ســاخت قطعات خاصی که ســاخت 
داخلی نداشــتیم و اکثرا وارداتی بودند را توانسته 
ایم از طریق ارتباط با شــرکت های مستقر در این 
پارک ها بــه نتایج خوبی برســیم. وی افزود: از 
طریق ارتباط با پارک های علم و فناوری به دنبال 
ساخت داخلی از طریق شرکت های دانش بنیان 
هســتیم که برخی به قرارداد تبدیل شده و برخی 

طرح ها نیز در حال مطالعه است.

کارمند  شــهرداری تبریز عنــوان قهرمانی 
مســابقات  بین المللی ۲۰۱۹ کیک بوکسینگ 

در کشور گرجستان  را به خود اختصاص داد.
 افشــین آریایــی نــژاد، کارمند ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری تبریز 

قهرمان مســابقات  بیــن المللی ۲۰۱۹ کیک 
بوکسینگ شد. 

این رقابت ها به میزبانی کشــور گرجستان 
برگزار شــد و افشــین آریایی نژاد موفق شد با 
شکست حریفان خود بر سکوی قهرمانی تکیه 

بزند.
 ایــن مســابقات با حضور رزمــی کارانی از 
کشــورهای مختلف به میزبانی شــهر تفلیس 
برگزار شــد. آریایی نژاد مربــی آکادمی کیک 

بوکسینگ شهرداری تبریز نیز می باشد.

کارمند  شهرداری تبریز قهرمان شد  

وقوع 400 پس لرزه در آذربایجان شرقی
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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

تامین بودجه جاری از درآمدهای مالیاتی به معنای فشار 
بر مردم عادی نیست

منطقه 4 نیروی جدیدی به شهرداری زنجان تحمیل نمی کند

شهردار زنجان با بیان اینکه شهرداری 
منطقه ۴ هیچ نیرویی به این سازمان تحمیل 
نخواهد کرد، افزود: تعهد ما به وزارت کشور 
این اســت که هیچ نیرویی تحمیل نشود و 
تــالش خواهیم کرد با حفظ پســت های 

موجود نسبت به این کار اقدام کنیم.
خبرنگار جام جم زنجان:مسیح اهلل 

معصومی با اشاره به اخذ مصوبه برای تبدیل 
زنجان به چهار منطقه شــهری اظهار کرد: 
تصور بر این بود که شــهرداری، ۳ منطقه 
رســمی شــهرداری دارد که طی جلسات 
برگزار شــده با وزارت کشور مشخص شد 
منطقه ۳ شــهرداری زنجان مجوز رسمی 
از وزارت کشــور نداشــته و در واقع زنجان 
دو منطقه شــهرداری دارد. شهردار زنجان 
افزود: با تالش های انجام شده این موضوع 
در نهایت مصوب و مناطق شــهری زنجان 
از دو بــه چهار منطقه افزایش پیدا کرد. وی 
با اشــاره به اینکه پروســه انتخاب شهردار 
منطقه ۴ زنجان انجام شده و در حال تکمیل 
روند آن هستیم، تصریح کرد: برای استقرار 

شهرداری منطقه ۴ نیز، ساختمان بانک رفاه 
در خیابان خرمشــهر خریداری شده است 
و بــزودی عملیات اجرایی اســتقرار انجام 
می شود. معصومی با بیان اینکه شهرداری 
منطقه ۴ هیچ نیرویی به این سازمان تحمیل 
نخواهد کرد، افزود: تعهد ما به وزارت کشور 
این اســت که هیچ نیرویی تحمیل نشود و 
تــالش خواهیم کرد با حفظ پســت های 
موجود نسبت به این کار اقدام کنیم. شهردار 
زنجان همچنین در ارتباط با مرز تعیین شده 
برای شــهرداری منطقه ۴ نیز گفت: بخش 
عمده شــهرداری منطقه ۴ شامل پونک و 
گلشهر خواهد بود، اما مرز سه منطقه دیگر 
تغییــر می کند. وی افــزود: در تغییر مرزها 

بخش هایــی از منطقه ۳ به منطقه ۲ الحاق 
خواهد شــد و بخشی از منطقه یک نیز جدا 
شده و به منطقه ۴ اضافه می شود. معصومی 
با اشاره به مزایای چهار منطقه ای شدن شهر 
زنجان گفت: چهار منطقه ای شدن موجب 
توزیع عادالنه خدمات در شــهر می شــود. 
شــهردار زنجان ادامه داد: نظارت و مراقبت 
در شــهر، روان تر شدن سیستم های اداری 
و بروکراســی اداری، ارتقــای جایگاه ویژه 
شهرداری در بین شــهردار ی های دیگر، 
کمک بــه افزایش رتبه بندی ها و کمک به 
اخذ تسهیالت دولتی از دیگر اتفاقات مثبتی 
اســت که در نتیجه چهار منطقه ای شدن 

شهر زنجان رخ می  دهد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی اســتان زنجان با اشاره 
بــه اینکه از ۲۳ تا ۳۰ آبان به عنــوان هفته کتاب نام گذاری 
شده اســت گفت: 8 درصد از جمعیت اســتان زنجان عضو 
کتابخانه های عمومی هســتند و به ازای هر فرد در اســتان 

زنجان ۱.۲8جلد کتاب وجود دارد.
خبرنگار جام جــم زنجان:امیرعلی نیک بخش با 
اشــاره به اینکه وقتی کتابی مطالعه می شــود به عنوان یک 
یادگاری در ذهن افراد ماندگار می شود، افزود: فضاهای دیگر 
شاید شیرین باشد، اما زودگذر خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه 

کتاب برای نســل های مختلف ماندگار است و ارزش خود را 
هیچگاه از دست نخواهد داد، گفت: ضریب خطای فضاهای 
دیگر در مقایســه با کتاب زیاد اســت، اما تاثیر کتاب عمیق و 
ماندگار محسوب می شود. نیک بخش ادامه داد: در حال حاضر 
۱.۲8 جلد کتاب به ازای هر فرد در اســتان زنجان وجود دارد. 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان با اشاره به اینکه 
به ازای هر فرد ۹ دهم درصد فضای کتابخانه ای در اســتان 
وجــود دارد، اضافه کرد: موجودی کتــاب در کتابخانه های 
استان یک میلیون و ۳۵۱ هزار و ۵8۹ جلد است، یعنی امسال 
بیش از ۶ درصد افزایش منابع کتابخانه ای روی داده اســت. 
نیک بخش در ادامه از وجود ۱۱ پروژه در دست احداث متعلق 
بــه اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان خبر داد و گفت: 
چهــار مورد از این پروژه ها شــامل کتابخانه مرکزی قیدار با 
زیربنای ۹۰۰ متر مربع، کتابخانه خیرساز دیزج آباد با ۷۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی، کتابخانه محله ابهر و ساختمان اداره کل 
کتابخانه های عمومی اســت که طبق پیش بینی تا دهه فجر 
به بهره برداری می رسد. وی با اشاره به اینکه کتابخانه زیتون 

شهرســتان طارم، کتابخانه مرکزی ابهر با ۲ هزار و ۲۰۰ متر 
زیربنا، کتابخانه خیرساز شهرستان خرم دره، کتابخانه شهرک 
بهارستان زنجان با ۲ هزار و ۲۰۰ متر زیربنا و دو کتابخانه خانه 
محله نیز امسال به بهره برداری خواهد رسید، تصریح کرد: در 
ارتباط با کتابخانه مرکزی نیز به دســتور استاندار کارگروهی 
تشــکیل و چند جلسه برگزار و شــهرداری اعالم کرده است 
که با یک ســری شرایط، آن را احداث می کند. وی با اشاره به 
اینکه کتابخانه مرکزی زنجان ۱8 هزار و ۵۰۰ متر زیربنا دارد 
و در واقع یک ابرپروژه محسوب می شود، افزود: امیدواریم با 
تمهیدات الزم  این پروژه که نیازمند ۵۰ میلیارد تومان اعتبار 

است بزودی ساخته شود.
 نیک بخش همچنین در ارتباط با اهدای کتاب از ســوی 
مردم و کیفیت استفاده آنها نیز گفت: هر چند اغلب کتاب های 
اهدایی قابل اســتفاده است، اما بازهم نسبت به تفکیک آنها 
اقدام می شــود، که طبق آمار حــدود ۷۰ درصد کتاب ها در 
کتابخانه های عمومی استفاده می شود و ۳۰ درصد خمیر شده 

و باز هم در حوزه نشر و چاپ قرار می گیرد.

8 درصد از جمعیت زنجان عضو کتابخانه های عمومی اند

معــاون نظارت مالی و خزانه دار کل 
کشــور گفت: تامین بودجــه جاری از 
درآمدهای مالیاتی به معنای فشار مالی 
بر مردم عادی نیست، اما فرار مالیاتی و 
وصول مالیات از مودیان به جد پیگیری 

می شود.
به گزارش روابــط عمومی، رحمت 
اهلل اکرمی در جلسه شورای هماهنگی 
مدیران ادارات تابعه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی استان آذربایجان غربی با بیان 
اینکه حل مشکالت اقتصادی مردم در 
راس امور قــرار دارد، اظهار کرد: عمده 
واحدهای اقتصادی کشــور در وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تجمیع شــده و 
این موضوع مســئولیت مــا را خطیرتر 

می کند.
وی با اشــاره به لزوم تامین بودجه 
جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی 
و خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی 
اظهــار کــرد: تامین بودجــه جاری از 

درآمدهای مالیاتی به معنای فشار مالی 
بر مردم عادی نیســت، اما فرار مالیاتی 
و معوقــات مالیاتــی به جــد پیگیری 

می شود.
 اکرمی افــزود: طبــق تاکید مقام 
 معظم رهبری و سیاست کالن کشور، 
وابســتگی به درآمدهای نفتی کاهش 
یافته و امیدواریم بتوانیم بودجه جاری 
را از محــل درآمدهای پــاک مالیاتی 

تامین کنیم.
وی بــا بیان اینکــه بدهی خارجی 
جمهوری اســالمی ایــران نزدیک به 
صفر است، خاطرنشان کرد:  بدهی های 
داخلی نیز با صدور اســناد خزانه و بدون 
تاخیر پرداخت می شــود . خزانه دار کل 
کشــور خرید و فروش اســناد خزانه را 
کم ریسک خواند و تصریح کرد: با وجود 
مشــکالت اقتصادی و تحریم ها حتی 
یــک روز تاخیر هم در پرداخت اســناد 
خزانه و اوراق منتشــر شده جمهوری 

اســالمی ایران وجود نداشته است.وی 
در ادامه به چالش کارت های بازرگانی 
در اســتانهای مرزی پرداخت و گفت: 
واگــذاری کارت های بازرگانی به افراد 
غیر از مباحث جدی اســت که گمرک 
و ســازمان مالیاتی با جدیت آن را دنبال 

می کنند تا این مشکل حل شود.
اکرمی اظهار کرد: تجهیز گمرکات 
یکــی از اولویت هــای مهــم وزارت 
اقتصاد و دارایی اســت، بنابراین پیگیر 
تامین اعتبار خرید دســتگاه های xr  و 

کمبودهای گمرکات کشور هستیم.
وی از پیشنهاد ایجاد دادسرای ویژه 
رســیدگی به پرونده هــای مالیاتی در 
استان آذربایجان غربی استقبال کرد و 
گفت: به منظور تســریع در رسیدگی به 
پرونــده های مالیاتی و کمک به تحقق 
بودجه ایــن موضوع را پیگیری خواهم 
کرد. معاون نظارت مالی و خزانه دار کل 
کشــور با اذعان به اینکه تولید در کشور 

بانک محور است، گفت: گرچه این روند 
باعث ایجاد چالش برای شــبکه بانکی 
شده،  اما تالش می شود تا در سال رونق 
تولید، مسائل و مشکالت عرصه تولید 
را کم کنیم و وظیفه سیســتم بانکی در 

این راستا سنگین است.
وی با اشــاره به گزارشات ارائه شده 
از ســوی مدیر بورس منطقه ای استان 
گفــت: در حال حاضر مردم اقبال جدی 
به بازار ســرمایه دارند و رشــد خوبی را 
در معامــالت شــاهد بودیــم و برای 
تثبیت این جایــگاه بحث آموزش می 
تواند موثر باشــد که خوشــبختانه در 
آذربایجان غربــی نیــز ایــن امر مورد 
توجه قــرار گرفته و موجــب افزایش 
معامالت شده اســت. اکرمی در پایان 
گفت: گزارش ها نشان از عزم جدی در 
استان برای خدمت رســانی به مردم و 
حل مشــکالت اقتصادی دارد که قابل 

تقدیر است.
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