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فاضالب  و  آب  شرکت  هم اندیشی  نشست 
آذربایجان غربی با سمن های محیط زیستی پیرامون 
طرح ملی خانه تکانی محیط زیستی و مدیریت سبز 

برگزار شد.
www.daneshpayam.ir2

 طرح اتصال پتروشیمی تبریز به بزرگراه 
خط اتیلن   غرب کشور افتتاح شد

با حضور دکتر واعظی ؛ رئیس دفتر رئیس جمهور

هفتــه گذشــته عملیــات اتصــال خــط اتیلــن از میانــدوآب بــه پتروشــیمی تبریــز بــه اتمــام رســید و بــا حضــور 
ــدی  ــور محم ــت جمهوری،دکتر پ ــاد ریاس ــت نه ــور و سرپرس ــس جمه ــر رئی ــس دفت ــی رئی ــود واعظ محم

ــرداری رســید. ــه بهــره ب ــز ب ــدس درفشــی مدیرعامل پتروشــیمی تبری اســتاندار آذربایجان شــرقی و مهن
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور در ایــن مراســم گفــت: پــروژه خــط لولــه بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۸۶ میلیــارد 
تومــان و ۱۶۵ کیلومتــر یــک تحــول بســیار مهمــی در پتروشــیمی تبریــز از نظــر تامیــن خــوراک، عملکــرد 

مثبــت در زمینــه افزایــش فازهــای توســعه ای شــرکت می باشــد. 
واعظــی افــزود: ایــن پــروژه باعــث افزایــش تولیــد شــرکت از ۴۴0 هــزار تــن بــه یــک میلیــون و 200 هــزار 

تــن در ســه ســال آینــده خواهــد شــد. 
ــروژه  ــا گفــت: ایــن پ ــره نفت ــروژه مخــزن چهــارم ذخی سرپرســت نهــاد ریاســت جمهــوری در خصــوص پ

ــردد.  ــا می گ ــوراک نفت ــازی خ ــره س ــارش و ذخی ــاختارهای انب ــث توسعه زیرس باع

بهره برداری از ۱۳۹ طرح 
اشتغال برای مددجویان 
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تحقق وعده مترویی شهین باهر 

نوبت  دوم
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سفر زیرزمینی الله تا ائل گلی با عبور از قلب تبریز؛

مدیرعامل شرکت تراکتور سازی ایران گفت: اجازه نمی 
دهیم مجموعه تراکتورسازی ایران به حال و سرنوشت 

خودرو سازان کشور دچار شود.
به گزارش ایسنا ابوالفتح ابراهیمی در مراسم رونمایی از 
تندیس شهید سلیمانی و  افتتاح و بهره برداری از چند 
طرح و پروژه توسعه وخودکفایی شرکت تراکتورسازی 
ایران، اظهار کرد: مجموعه تراکتور سازی ایران از لحاظ 
خودروسازی بعد از ایران خودرو و سایپا جزو سومین 
جهاد  معرفی  براساس  و  بوده  کننده  تولید  شرکت 
کشاورزی و نیاز کشاورزان، تراکتور به بازار ارائه می کند.

وی با بیان این که مجموعه تراکتورسازی از ۱2 شرکت 
مستقل ولی پیوسته به یکدیگر تشکیل شده است، 
راستای  در  تراکتورسازی  شرکت های  تمامی  گفت: 
ساخت و تولید تراکتور تالش می کنند؛ طی ۱۱ سال 
گذشته تنها ۴0 درصد قطعات تراکتور در این مجموعه 
ساخته می شد ولی اکنون ۹۵ درصد قطعات تراکتور 
ایران  سازی  تراکتور  مجموعه  تولیدکنندگان  توسط 
تحریم ها،  اعمال  از  قبل  افزود:  ساخته می شود. وی 
متخصصان بومی با برنامه ریزی دقیق، موفق به تولید و 
ساخت قطعات زیادی از تراکتور در داخل کشور شدند؛ 

اعمال  و  ارزی  جهش  با  نیز  سال ۹2  اساس  براین 
تحریم ها، آمادگی کامل برای تولید تراکتور داشتیم.

مدیرعامل شرکت تراکتور سازی ایران یادآور شد: 20 
متخصص دارای مدرک دکتری از دانشگاه های معتبر 
که  دارند  فعالیت  سازی  تراکتور  مجموعه  در  کشور 
تاکنون قطعات جدیدی را در مجموعه تراکتورسازی 
طراحی و تولید کردند، به طوری که اکنون تراکتورهای 
به روز، با توان، قدرت و مدل جدیدی تولید می شود.وی 
با اشاره به رونمایی از تراکتور جدید توسط مجموعه 
تراکتور سازی، گفت: مهندسان این مجموعه موفق به 
طراحی تراکتور جدیدی شدند که در آینده ای نزدیک از 
این طرح رونمایی می شود.ابراهیمی با اشاره به رونمایی 
از اولین تندیس سردار سپاه شهید حاج قاسم سلیمانی 
در مجموعه تراکتور سازی ایران، گفت: تندیس این 
شهید بزرگوار توسط هنرمند بومی آقای احد حسینی 

ساخته شده و برای اولین بار در کشور رونمایی شد.
به گزارش ایسنا، وی با بیان این که امسال مجموعه 
افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  ایران  تراکتورسازی 
30 درصدی تولید داشته است، گفت: باتالش شبانه 
روزی همکاران مجموعه تراکتورسازی در تولیدات این 

مجموعه روند افزایشی داشته است.
وی با بیان این که مجموعه تراکتور سازی ایران برای 
بیش از شش هزار پرسنل به طور مستقیم و برای دو 
هزارنفر به طور غیرمستقیم اشتغال زایی کرده است، 
به  مربوط  تبریز  اشتغال  بحث  غالب  اکنون  گفت: 
مجموعه تراکتور سازی است، زمانی که تراکتور سازی 
با بحران مواجه شده بود، مسائل اجتماعی و سیاسی 
ایجاد شد ولی اکنون استخدام ها و خودکفایی ها در این 

مجموعه آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت تراکتور سازی ایران با بیان این که 
سایر  و  شرقی  آذربایجان  صنعتی  شهرک های  اکثر 
استان ها در زمینه  قطعه سازی با مجموعه تراکتورسازی 
ایران همکاری می کنند، گفت: خوشبختانه تاکنون در 
پرداخت حقوق و مزایای کارگران کوتاهی نکرده و همه  

مزایا را سر موقع پرداخت کرده ایم.

مدیرعامل شرکت تراکتور سازی ایران:
نمی گذاریم "تراکتورسازی"

 به سرنوشت خودروسازان دچار شود



خبر

تامین گاز پایدار نیاز امروز و مطالبه 
فردای مشترکین صنعت گاز

تامین گاز  اردبیل  استان  مدیر عامل شرکت گاز 
الزامات شرکت  و  استانداردها  با  و منطبق  پایدار 
ملی گاز ایران را نیاز فعلی مشترکین گاز طبیعی 
و الزام آینده برای این صنعت برشمرد و مطالبه 
مشترکین از صنعت گاز را نیازمند مدیریت صحیح 
گاز  صنعت  زیرساختهای  حفظ  و  موجود  منابع 

عنوان نمود.
محســن امامــي – خبرنــگار جــام 
ــن  ــالم ای ــا اع ــماعیلی« ب ــم اردبیل:»اس ج
ــران را  ــت بح ــه مدیری ــازمانها ب ــاز س ــر نی خب
پدیــده ای فراگیــر بــرای تمامــی صنایــع و 
علــی الخصــوص صنعــت گاز برشــمرد و افــزود: 
ســازماندهي مشــارکت تمام دســتگاههای درگیر 
در امــور ایمنــي صنعــت گاز و مدیریــت بحــران 
بــا تشــکیل تیم هــای واکنــش اضطــراري از جمله 
مــواردي اســت کــه در ســند آسیب شناســي 
مدیریــت بحــران در شــرکت گاز اســتان اردبیــل 
مــد نظــر قــرار گرفتــه و عملیاتــی شــده اســت.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر ارایه راهکارهای 
اضطراری  شرایط  در  آمادگی  منظور  به  مناسب 
برگزاری مانورهای منتظره و غیر منتظره، آموزش 
مباحث مدیریت بحران و چگونگی مواجهه در شرایط 
این  اقدامات  از مهمترین  را  پرسنل  به  اضطراری 
شرکت برشمرد.وی با اعالم این مطلب که در وهله 
اول یکي از اصلي ترین اولویت هاي راهبردي در امر 
مدیریت بحران باید کاهش آسیب پذیري تاسیسات، 
خطوط لوله و ایستگاههای گاز در برابر مخاطرات 
آسیب  طریق  از  نخست  گام  در  کار  این  و  باشد 
شناسی منابع موجود انجام می شود ، گفت: گزارشات 
ارایه شده تیم های واکنش اضطراری و ارایه نقاط 
ضعف و قوت منابع و تاسیسات، از نقطه نظر مدیریت 
است.وی  شده  انجام  راستا  همین  در  نیز  بحران 
تصریح نمود: بحمداهلل در این حوزه کارهای خوبی 
صورت پذیرفته است اما هماهنگی ، ایجاد و به روز 
رسانی فرآیندهای مشترک بین سازمانهای درگیر در 
امر مدیریت بحران یکی از مهمترین مولفه های تاثیر 
گذار در کاهش اثرات منفی هرگونه بحران طبیعی و 

غیر طبیعی می باشد  

خبر

نزدیک به 3 هزار پرونده بیماران 
روانی مزمن در بهزیستی

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه 
بهزیستی در امور مراقبتی و توانبخشی و نگهداری 
در  را  موثری  فعالیت های  مزمن  روانی  بیماران 
سال های اخیر داشته است اظهار کرد :  تاکنون 
نزدیک به 3هزار پرونده برای بیماران روانی مزمن 

در بهزیستی استان زنجان تشکیل شده است .
با  محمدی  محمد  زنجان  جم  جام  گزارش  به 
در  دولتی  نهاد  عمده ترین  بی شک  اینکه  بیان 
جهت ساماندهی طیف آسیب پذیر جامعه، سازمان 
بهزیستی است.  ، افزود : در حال حاضر تعداد 300 
نفر از بیماران  روانی مزمن از خدمات مرکز شبانه 

روزی بهزیستی زنجان بهره مند می شوند.
وی اظهار کرد : در ۱0 ماهه سال جاری برای 2۵0 
نفر از بیماران روانی مزمن تشکیل پرونده داد شده 
است و 3۵ نفر در مرکز روزانه آموزشی توانبخشی 
بیماران روانی مزمن، ۵0 نفر از بیماران روانی مزمن 
از خدمات ویزیت در منزل و ۶0 نفر نیز از خدمات 
کارگاه های حمایتی تحت نظارت بهزیستی زنجان 

بهره مند می گردند.
روزانه  اینکه در حال حاضر 2 مرکز  بیان  با  وی 
ویژه بیماران اعصاب و روان در زنجان فعال است 
، افزود : در حال حاضر ۱ مرکز در زمینه آموزشی 
و توانبخشی بیماران اعصاب و روان  به 3۵ نفر 
مشاوره،  اجتماعی،  توانبخشی،  درمانی،  خدمات 
حمایتی  تولیدی  کارگاه  ودر   خانواده  آموزش 
بیماران اعصاب و روان  روزانه به ۶0 نفر خدمات 
از قبیل فرشبافی و صنایع دستی  حرفه آموزی  
زنجان  استان  بهزیستی  کل  می شود.مدیر  ارائه 
تاکید نمود : سازمان بهزیستی به عنوان یکی از 
نهادهای حمایتی دولتی عالوه بر معلوالن، بیماران 
روانی مزمن مجهول الهویه را نیز بر اساس شرایط 

لحاظ شده پذیرش و در مراکز نگهداری می کند.
وی تصریح کرد : مددجویان مجهول الهویه به آن 
دسته از بیماران روانی مزمن اطالق می شود که 
نبوده و توسط مراجع قضایی،  آنها معلوم  هویت 
ادارات  به  بیمارستانها جهت پذیرش  یا  کالنتری 

بهزیستی ارجاع می شوند.
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شهردار اردبیل گفت: همزمان با هفته گرامیداشت مقام زن، مرکز مشاوره 

سالمت بانوان اردبیل افتتاح می شود.
نرگس امامي – خبرنگار جام جم اردبیل: » حمید لطف اللهیان« در جلسه 
هماهنگی ویژه برنامه های روز زن در اردبیل تصریح کرد: مرکز مشاوره و روانشناسی 
ارتقای سالمت بانوان با هدف ارائه خدمات مشاوره از قبیل ازدواج، مشاور کودکان و 

نوجوانان، مشاوره خانواده و فردی روانشناسی حقوقی و مذهبی، بهداشت تغذیه و طب 
ایرانی اسالمی در فرهنگسرای بانوان اردبیل همزمان با هفته زن افتتاح خواهد شد.وی 
با بیان اینکه همواره در طول سال کمیسیون بانوان شهرداری اردبیل به منظور ارتقای 
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و ارتقای سالمت بانوان برنامه های متعددی را برنامه 
ریزی و اجرایی می کند، گفت: جشن بزرگ شمیم بهشت نیز با هدف گرامیداشت مقام 

مادر و زن روز شنبه 2۶ بهمن ساعت ۱۵ در فرهنگسرای بانوان برگزار می شود.شهردار 
اردبیل همچنین از برپایی نمایشگاه یک روزه توانمندی های هنری بانوان با هدف 
عرضه محصوالت خانگی بانوان توانمند استان و حمایت از رونق تولیدات بانوان و 
فروش محصوالت خبر داد و افزود: اجرای نمایشگاه عروسکی و استندآپ کمدی ویژه 

مادران و فرزندان از دیگر برنامه های تدارک دیده شده در اردبیل است.
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رقیه لهجه - خبرنگار جام جم اردبیل: نان یکي از ارزانترین و مهمترین 
موادغذایي مورد استفاده انسان مي باشدآگاهي، نگرش و نحوه عملکرد نانوایان، 
یعني تولیدکنندگان مستقیم نان، از جمله عواملي است که مي تواند بر کیفیت و 
میزان ضایعات آن موثر باشد. مهارت الزم درپخت نان های سنتی )سنگک، بربری، 
تافتون، لواش( یا فانتزی )باگت، فرانسوی و … ( باعث جذب مشتریان زیادی 
می شود که برای پیشرفت بیشتر می توانید از خالقیت خود در پخت نان استفاده 
کنید. از این رو خبرنگار جام جم اردبیل، در پی اطالع از کار خالقانه یک نانوا در 
سطح شهر اردبیل، مصاحبه ای را با صاحب این نانوایی آقاي عارف ستوده که با 
نام » سومچي شهروز« شناخته شده؛ تنظیم نموده ایم که در ادامه خواهید خواند: 

* چند سال سابقه کار در این حرفه داشته و چند نانوایي در سطح شهر دارید؟ 
بنده 2۵ سال هست که در این زمینه فعالیت دارم و تا کنون ۴ شعبه در سطح 
اردبیل نانوایي چند منظوره دارم و می توان گفت که بنیانگذار نانوایي چند منظوره 

در اردبیل هستم و بزودي شعبه اي در کشور آذربایجان نیز افتتاح خواهم کرد.
* چطور شد که به شغل نانوایي پرداختید؟

در دوران کودکي که براي خرید نان مي رفتم نانوا یک خانم بودند که خدا بیامرز 
به من مي گفت خمیر را به دستش بدهم از همان وقتها عالقه مند شدم و حتي 
در زلزله سال 7۴ که سن کمي هم داشتم در نانوایي براي زلزله زده ها نان مي 

پختیم و مي فرستادیم.
* روزانه چند کیسه آرد را تبدیل به نان می کنید؟

در این نانوایی  روزانه ۱۵ بسته آرد را به صورت نان بر سر سفره های مردم قرار 
می دهیم در حالي که 22 بسته آرد الزم است که مسئوالن قول داده اند.

* خالقیت شما در این کار چه بوده است؟
ما بنري با عنوان » کیسه پالستیکي + نان داغ = افزایش سرطان؛ سالمتي شما 

از درآمد ما مهمتر است و یک نان هدیه به کساني که براي خرید نان سفره پارچه 
اي مي آورند « نصب کردیم و شنیدیم که حتي در خارج از کشور نیز انعکاس 

پیدا کرده است.
* هدفتان از این کار خالقانه چیست و چه پیامي دارید؟

نایلون هاي  که  و خطري  است چون مضرات  مردم  ما سالمتي  اصلي  هدف 
پالستیکي براي ما دارد خیلي بیشتر از آنچه که فکر مي کنیم هست ازجمله نان 
داغ را خمیر مي کند، سرطانزاست و مواد شیمیایي استفاده شده در نایلکس خیلي 
خطرناک مي باشد، ماندگاري نان کم است و زود کپک مي زند ولي در سفره نخي 
این چنین نیست و با این کار شاید بتوانیم جلوي این خطر را تا حدودي بگیریم و 

وجدانمان راحت تر است.
* چگونه این خالقیت در ذهن شما شکل گرفت؟

با همکاري آقاي میالد بهاري حدود ۵ سال است که باهم همکاري داریم و او 
پیشنهاد داد که به نظرم خیلي جالب بود و آن را عملي کردیم.

* استقبال مشتریان چگونه است؟
مردم از این کار خوشحال شدند و از آن استقبال نمودند؛ به طوری که برخي از 
مشتریان نان اضافه را هم نمي خواهند و مي گویند این ایده امیدواریم ادامه دار 

باشد و در بقیه نانوا یی ها هم اجرا شود.
* آیا قبال خالقیت دیگری داشته اید؟

بله، ما به افراد بي بضاعت نان رایگان مي دهیم و همچنین براي کساني که با 
بچه هایشان براي خرید نان مي آیند یک نان کوچک در شکل قلب و... برایشان 
ارائه مي دهیم و در تمامي شعبات براي افراد دیابتي که نان سبوس دار مي خواهند 

با سفارش قبلي آماده مي کنیم.
* به عنوان سوال آخر هر مطلبي دارید، بفرمائید؟

جا دارد از همه مسئوالن از جمله دکتر صادقي رئیس سازمان صمت، اتحادیه، 
بهداشت، دادگستري و همه همکاران قدرداني و تشکر کنم که ما را در این ایده 
حمایت کردند و امیدوارم که هر چه زودتر کیفیت آرد بهتر شود تا بتوانیم نان بهتري 

به همشهریان محترم ارائه نمائیم.

سالمتي شما از درآمد ما مهمتر است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: در 72 ساعت 
گذشته بیش از 20 هزار کیلومترباند برف روبی در محورهای اصلی،فرعی 

و روستایی استان انجام شده است. 
رقیه لهجه – خبرنگار جام جم اردبیل: »علی رحمتی« در بازدید از 
عملیات برف روبی محور سرعین افزود: به جز محورهای خلخال به اسالم 
و خلخال پونل،با تالش شبانه روزی راهداران تمام محورهای استان باز  
است و تردد در آنها جریان دارد.عضو شورای اداری استان اردبیل با اشاره 
به اینکه در حال حاضر شاهد کوالک شدید در محورهای اردبیل سرچم 
محدوده روستای آراللـو و کرگان،اردبیل سرعین،سه راهی برجلو در محور 
نیر سراب و مشکین شهـر اهـر هستیم افزود: عملیات برف روبی و نمک 
پاشی سطح جاده از سوی راهداران مستقر در راهدارخانه ها انجام شده و 
رانندگان باید با توجه به شرایط جوی استان به ویژه در گردنه های برف گیر 

وسایل و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.
دبیر کمیسیون اجرائی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان اردبیل با اشاره به 
به ۹02 خودروهای گرفتار شده در برف تصریح کرد:  راهداران  امدادرسانی 
اکیپ های راهداری آمبوالنس اورژانس و هالل احمـر حامل مادر باردار را از 
کوالک شدید نجات دادند. رئیس کمیته حمل و نقل ستاد اجرائی خدمات سفر 
استان اردبیل با اشاره به استقرار اکیپ های راهداری در گردنه ها و محور های 
مواصالتی خاطرنشان کرد: ۱۱0 اکیپ راهداری با 2۸۶ دستگاه ماشین آالت و 
۴3۵ نفر نیروی انسانی در راهدارخانه ها، گردنه ها و محور های مواصالتی استان 
اردبیل مستقر هستند و با همه توان آماده خدمت رسانی به مردم و مسافران 
عزیز هستند.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت:در 
مدت یاد شده ۱۴ هزارو ۵۹۴ کیلومتر باند در محورهای اصلی و فرعی و ۶ 

هزارو 2۵۸کیلومتر برف روبی در محورهای روستایی انجام شده است.

برف روبی 20 هزار کیلومتر باند در استان اردبیل 

تیرانداز زنجانی در اردوی تیم ملی
مرحله جدید اردوی تیم ملی  تیراندازی آغاز شد.

خبرنـــگار جـــام جـــم زنجـــان: رقیـــه شـــجاعی 
تیرانـــداز زنجانـــی بـــه همـــراه ملـــی پوشـــان تمرینـــات 
ــان  ــی پوشـ ــن ملـ ــری می کنند.ایـ ــود را پیگیـ ــد خـ جدیـ
ــد  ــوند.اردوی جدیـ ــاده می شـ ــک 2020 آمـ ــرای المپیـ بـ
ـــا 20 اســـفند در تهـــران در حـــال برگـــزاری  ـــی پوشـــان  ت مل
اســـت.تیم تیرانـــدازی جانبـــازان و معلـــوالن اســـتان 20 
اســـفند  عـــازم عمـــارات محـــل برگـــزاری مســـابقات 

ــد. ــد شـ ــی المپیـــک خواهنـ انتخابـ
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استاندار زنجان می گوید: هفت واحد بزرگ صنعتی در استان آماده بهره برداری است.
به گزارش جام جم زنجان؛ فتح اهلل حقیقی به همراه نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه زنجان در بازدید از برخی واحدهای تولیدی آماده افتتاح استان گفت: از 
مجموع هفت واحد تولیدی و صنعتی که تا پایان سال آماده بهره برداری می شود دو 

واحد آن به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده است. حجم سرمایه گذاری 
این واحدها 3 هزار و 320 میلیارد تومان است که با آغاز فعالیت آنها برای 3 هزار 
و3۵0 نفر شغل ایجاد می شود. استاندار زنجان می گوید: یکی از اقدامات بسیار موثر 
در استان احیای واحدهای تولیدی است که مدت زیادی راکد بوده یا حتی تعطیل 

شده بودند که برای برگشت این واحدها به چرخه تولید همه مدیران استان و بانکها 
و البته سرمایه گذاران و صاحبان صنایع نقش مهمی داشتند. نماینده عالی دولت 
در استان افزود: ۱۱ واحد تولیدی که تعطیل بودند االن آماده برگشت به چرخه 
تولید هستند که مجموع سرمایه گذاری برای واحدهای تعطیل بدون احتساب 
قیمت مکان، سوله و امکانات، یک هزار و پنج میلیارد تومان بوده که با برگشت این 

واحدها به چرخه تولید، یک هزار و 2۵۱ شغل ایجاد می شود.
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نشست خبری علیرضا علیزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان زنجان مصادف با چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی ایران با محوریت جایگاه این شرکت درمنطقه و جهان با 

حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
این  مدیرعامل  علیزاده  علیرضا  زنجان،  جم  جام  گزارش  به 
شرکت با بیان اینکه از ابتدای پیروزی شکوهمندانقالب اسالمی 
تاکنون هم راستا با سایر شرکت های برق کشور مسیر رشد و 
ترقی خودرا سپری کرده ایم ، جایگاه صنعت برق را در مقایسه 
با سایر کشورهای منطقه و جهان-  بطوریکه با انجام صادرات 
منطقه  برق  ترین صنعت  بزرگ   ، پنج کشور همسایه  به  برق 
و چهاردهمین صنعت برق جهان به شمار می رود-را شایسته 
ارزیابی کرد و افزود: صنعت توزیع برق زنجان در شاخص های 
است.وی  درخشانی  کارنامه  دارای  نیز  وکیفی  کمی  مختلف 

این نشست خبری نقش صنعت برق در تحقق شعارسال  در 
)رونق تولید( را بسیار مهم دانست و افزود: تولید برق مطمئن 
پایدار، نقش حیاتي در تداوم فعالیت منظم صنایع داخلي  و 
بر عهده دارد، که خوشبختانه  این صنعت در استان زنجان با 
فروش بیش از 52درصد انرژی برق به واحدهای صنعتی و 
21درصد به واحدهای کشاورزی در راستاي رونق تولید نقش 
اساسي ایفا می کند.علیزاده در این نشست ضمن اشاره به 
برنامه هاي استراتژیك تدوین شده براي تحقق چشم اندازه 
رضایت مندي  افزایش  به  ویژه اي  نگاه  شرکت  این   1404
مردم داشت که با توسعه زیرساخت های دیجیتالی و خدمات 
شاهد  نزدیك  آینده  در  مردم  به  گر  تسهیل  و  غیرحضوری 
خدمات مطلوب تری خواهیم بود. وي در بخشی از صحبت های 
خود روند 41ساله توسعه کمی وکیفی شاخص های صنعت برق 
در استان اشاره و تصریح کرد: تعداد مشترکان برق استان 
زنجان در سال 57 حدود 47 هزار نفر بوده که طي 41 سال 
پس از پیروزي انقالب اسالمي این آمار به بیش از 455 هزار 
مشترك در استان زنجان رسیده است، همچنین در سال57 
فقط 7 روستاي استان از نعمت برق بهره مي بردند که با توجه 
شاهد  امروز  روستاها  به  اسالمي  جمهوري  نظام  اهمیت  به 
برخورداري صددرصدي روستاها هستیم که این آمار نشان 

دهنده رشد 128 برابري آن است.
بیش  افتتاح  از  زنجان  استان  برق  توزیع  مدیرعامل 
از1100پروژه ازابتدای امسال خبرداد که رکورد کم نظیری 
در مجموعه صنعت برق کشور محسوب می شود و از این تعداد 
پروژه در دهه فجر1398 تعداد 400طرح برقرسانی و اصالح 
قابلیت  افزایش  باهدف  برق  توزیع  وبهینه سازی شبکه های 
اطمینان و پایداری شبکه با اعتبار 220میلیارد ریال به بهره 

برداری رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق زنجان:

  بیش از 1100 پروژه توزیع برق در استان
 به بهره برداري رسید

ف
دی

ر

اعیان  )مترمربع(عرصهکاربرينوعآدرس
قیمت پایه مزایده 

)ریال(
توضیحات

وضعیت 
اموال

شرایط 
پرداخت

1

اردبیل- میدان 
قیام- كوچه 

قاسمیه – كوي 
مسجد- پالك 10

مسكونيویالیي
 104/7

ششدانگ

حدود 30 )زیرزمین(

 حدود 71 ) هم كف(

47 )نیم طبقه( 

3/610/200/000
با وضع موجود 

 به فروش
 مي رسد

1 و 2تخلیه كامل

آگهي مزايده شماره 07 / 98
شرایط و نحوه شركت در مزایده:

1  مبلـغ سـپرده شـركت در مزايـده معـادل 5% مبلـغ پايـه مزايـده مندرج در آگهي مي باشـد كه مي بايسـت توسـط متقاضي به حسـاب مورد اشـاره 
در بـرگ شـرايط مزايـده ) قابـل پرداخـت در تمامـي شـعب بانك كارآفريـن( واريز و اصل رسـيد آن را بـا قيد رديف و مشـخصات ملـك انتخابي تحويل 

نمايند.
2  متقاضياني كه جهت دريافت اسناد مزايده به صورت حضوري به بانك مراجعه مي كنند مي بايست فيش واريزي به مبلغ 200/000 ریال به حساب شماره 

9 –  651 - 01 به نام امور مالي بانك واريز نمايند.
3  بانك در قبول يا رد يك يا تمامي پيشنهادات مختار است.

4 كليـه امـاك مربوطـه بـا وضـع موجـود و شـرايط روز ملـك به فـروش مي رسـند و بانك تعهـدي از بابـت هرگونه طـرح احتمالي امـاك ) مطروحه 
از جانـب شـهرداري( و اخـذ پايانـكار جديد نخواهد داشـت و خريدار شـخصا مسـئول مي باشـد.

5  در مـواردي كـه سـهم الشـركه بـه صـورت مشـاعي واگذار مي گـردد، بانـك هيچگونه مسـئوليتي در قبال افراز سـهم مشـاعي و اخذ سـند تفكيكي 
ندارد و خريدار شـخصا مسـئول مي باشـد.

6  در خصـوص امـاك عـدم تخليـه ) داراي متصـرف(، بانـك هيچگونـه مسـئوليتي در خصـوص تخليه نـدارد و مسـئوليت كامل رفع تصـرف و تخليه 
متصـرف بـه عهـده خريدار مي باشـد.
شرایط پرداخت بهاي مورد معامله:

نقـد: 50%  بهـاي مـورد معاملـه ظـرف مـدت 10 روز از تاريـخ اعـام نتايج بازگشـايي پـاكات و مابقـي ثمن پـس از اخذ اسـتعامات مربوطـه از مراجع 
ذيربـط و همزمـان بـا انتقـال قطعـي مـورد معاملـه و تحويـل ملـك به خريـدار در دفتر اسـناد رسـمي دريافت مـي گردد.

 قرارداد اجاره به شرط تمليك:
 گروه الف( قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت 50%  بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 50%  بصورت اقساط حداكثر 24ماهه با نرخ %18
 گروه ب( قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت 40% بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 60% بصورت اقساط 36 ماهه با نرخ %18

 گـروه ج( قـرارداد اجـاره بـه شـرط تمليـك بـه صـورت 30% بهـاي مورد معاملـه همزمان بـا انعقـاد قـرارداد، 70% بصورت اقسـاط 48 ماهـه با نرخ 
%18

در شرايط مساوي بودن قيمت پيشنهادي، تقاضاي نقدي براي كليه اماك در اولويت مي باشد.
متقاضيـان جهـت كسـب اطاعـات بيشـتر از وضعيـت مـورد واگـذاري، بازديـد و دريافـت فـرم شـركت در مزايـده مـي تواننـد از تاريـخ نشـر آگهـي 
ظـرف مـدت يـك هفتـه بـه " شـعبه سـيمتري اردبيـل" واقـع در: اردبيـل، ميـدان امـام خمينـي، اول خيابـان سـيمتري، روبـروي بـازار 110، پـاك 
 133، كـد پسـتي: 5613685511 بـا شـماره تلفـن هـاي   3-33368602 – 045  مراجعـه و يـا از طريـق سـايت اينترنتـي بانـك بـه نشـاني 

www.karafarinbank.ir  جهت دريافت فرم شركت در مزايده اقدام فرمايند.
متقاضيـان مـي بايسـتي پيشـنهادات خود را به آدرس: تهران، صندوق پسـتي 4659-15875 و يا حضوراً به نشـاني سـاختمان مركـزي بانك كارآفرين 

تـا تاريخ اعامي تحويل و رسـيد دريافـت نمايند.

بانك كارآفرین در نظر دارد ملك مازاد مشروحه ذیل را در شهرستان اردبیل بصورت ) ششدانگ( 
با شرایط پرداخت نقد / قرارداد اجاره به شرط تملیك از طریق مزایده عمومي به فروش برساند.

۱3۹ طرح اشتغالزایی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
میلیون  میلیارد و 7۱۶  با سرمایه گذاری چهار  شهرستان سلطانیه 

تومان به بهره برداری رسید.
به گزارش جام جم زنجان، هدایت صفری، مدیرکل کمیته امداد 
استان زنجان با اشاره به برگزاری برنامه های مختلف دهه فجر در 
حوزه کاری این نهاد، گفت: همزمان با این ایام ۱3۹ طرح اشتغالزایی 
برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان سلطانیه در 
قالب طرح های اشتغال خرد در این شهرستان به بهره برداری رسید.

وی بابیان اینکه طرح های اشتغال مورد بهره برداری برای مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد شهرستان سلطانیه از طریق سرمایه گذاری 
 ، است  انجام شده  نهاد  این  تومانی  میلیون   7۱۶ و  میلیارد  چهار 

افزود: فرصت های شغلی ایجادشده برای مددجویان تحت حمایت 
شهرستان سلطانیه در بخش های کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، 

خدمات ، تولیدی و مشاغل خانگی بوده است.
صفری با اشاره به اینکه راهبرد کمیته امداد توانمندسازی جامعه 
هدف و بسترسازی برای استقالل اقتصادی و معیشتی گروه های 
مختلف مددجویی تحت حمایت این نهاد است ، افزود : به همین 
کار  به  اشتغال  زمینه  کردن  فراهم  با  می کنیم  تالش  منظور 
و  فکری  برنامه های  اجرای  طریق  از  حمایت  تحت  مددجویان 
، نظارت های تخصصی و  ایجاد شغل   ، ، مهارت آموزی  فرهنگی 
فنی و بازاریابی کارکردها منجر به خروج توانمندشده جامعه هدف از 

بدنه حمایتی این نهاد شود.

خبر

سیل؛  از  ناشی  خسارات  کاهش 
ارمغان طرح های آبخیزداری 

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان 
آبخوان  و  آبخیزداری  طرح های  احداث  زنجان، 
و  آبی  کم  سیل،  خسارات  درکاهش  را  داری 

خشکسالی موثر دانست.
معاون  بیات  جعفر  زنجان،  جم  جام  گزارش  به 
آبخیزداری  اداره کل منابع طبیعی و  آبخیزداری 
طرح های  اجرای  مهم  نقش  به  اشاره  با  استان 
این  گفت:  استان  مختلف  نقاط  در  آبخیزداری 
آبی،  کم  سیل،  خسارات  درکاهش  پروژه ها 
خشکسالی و تخریب آبخوان ها گفت: این پروژه ها 
آبخوان ها و  تعادل بخشی  به  در راستای کمک 
بویژه در دشت ابهر – خرمدره که با افت شدید 
سطح آبهای زیرزمینی مواجه است و نیز کاهش 
خسارات سیل در سکونتگاه های استان و از جمله 

شهر آب بر برنامه ریزی و مکان یابی شده است.
وی افزود: برای تأثیرگذاری بیشتر این اقدامات 
از ظرفیت تسهیلگران دانشگاه زنجان در قالب 
حضور گروه های ترویجی، آموزشی و تسهیلگری 
برای ایجاد ارتباط موثر، شناخت نیازهای جوامع 
با  آبخیزداری  اقدامات  محلی و هم سو سازی 
آن ها و جلب همکاری و مشارکت مردم با دست 
اندرکاران اجرای پروژه های آبخیزداری و استفاده 

می گردد .
آبخوان  پروژه های  اجرای  بیات  گفته  به 
در  خراسانلو  و  چهرآباد  سیل  کنترل  و  داری 
سیل  کنترل  ابهر،  و  زنجان  شهرستان های 
حوزه آبخیز آب بر در شهرستان طارم، کنترل 
سیل حوزه آبخیز مشرف به روستای میرآخور 
جمع  سازه  تکمیل  ماهنشان،  شهرستان  در 
شهرستان  کرسف  حوزه  در  رواناب  آوری 
خدابنده از پروژه های شاخص صندوق توسعه 

ملی سال ۹۸ در استان زنجان است.
این مقام همچنین از اجرای پروژه های آبخیزداری 
از محل اعتبارات استانی سال ۹۸ در حوزه های 
گوجه   ، ابدال  حسن  زنجان،  شهری  آبخیز 
)در  لو  زاغه  حومه،  آقبالغ  رامین،  سهرین،  قیا، 
درشهرستان   ( قارختلو  و   ) خدابنده  شهرستان 
ایجرود ( با اعتبار حدود 30 میلیارد ریال و حجم 
۵ هزار متر مکعب عملیات بنایی و 2۶ هزار متر 

مکعب عملیات خاکی خبر داد.

خبر
ــذ  ــعب اخ ــداد ش ــش تع افزای

ــان رای در زنج

رئیس  سـتاد انتخابات اسـتان زنجـان می گوید: 
امسـال در 7۵7 شـعبه آرا مـردم اسـتان اخـذ 

خواهـد شـد.
بـه گـزارش جـام جـم زنجـان؛ رئیـس  سـتاد 
انتخابـات  در  می گویـد:  اسـتان  انتخابـات 
یازدهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـالمی از 
اسـتان زنجـان ۱۱3 نفـر نامـزد شـده انـد کـه 
در حـال حاضـر در مرحلـه تبلیغـات هسـتند.

خدابخش مـرادی نافچـی با تفکیـک نامزدهای 
انتخاباتـی در اسـتان زنجـان گفـت: ۶۹ نفـر از 
حـوزه انتخابیـه  زنجـان و طـارم نامـزد هسـتند 
کـه  هفـت نفـر ازایـن تعـداد را بانـوان تشـکیل 

. هنـد می د
وی ادامـه داد: در حـوزه انتخابیـه خدابنـده ۱۴ 
نفر آقـا نامزد شـده اند، در حـوزه انتخابیـه ابهر، 
خرمـدره و سـلطانیه ۱۹ نفـر آقـا و یـک نفـر 
خانم نامزد شـده و در حـوزه انتخابیه ماهنشـان 
و ایجـرود ۹ نفـر آقـا و یک خانـم در ایـن دوره 
از انتخابـات نامـزد نمایندگـی مجلـس شـده 
اند.امسـال بـرای یازدهمیـن دوره انتخابـات 
مجلس شـورای اسـالمی 7۵7 شـعبه اخذ رای 
در اسـتان زنجـان پیش بینی شـده اسـت که از 
ایـن تعداد ۴3۹ شـعبه ثابت و 3۱۸ شـعبه سـیار 

خواهـد بود.
به گفتـه رئیس  سـتاد انتخابـات اسـتان زنجان: 
تعـداد شـعب اخـذ رای امسـال در مقایسـه بـا 
دوره هـای گذشـته 2.7 درصـد افزایـش دارد.

اسـتان زنجـان چهـار حـوزه انتخابیـه دارد کـه 
پنـج نفـر بـه عنـوان نماینـده مـردم اسـتان 
 بـرای ورود بـه مجلـس شـورای اسـالمی 

انتخاب می شوند.

بهره برداری از 13۹ طرح اشتغال برای مددجویان سلطانیه

ـــه  ـــتانی ب ـــات اس ـــرو مقام ـــرکت توانی ـــل ش ـــور مدیرعام ـــا حض ـــان ب ـــه ای زنج ـــپاچینگ منطق ـــز دیس مرک
ـــید. ـــرداری رس ـــره ب به

ـــا  ـــرو ب ـــارک فج ـــه مب ـــام ا... ده ـــا ای ـــان ب ـــه همزم ـــم ک ـــن مراس ـــان ، در ای ـــم  زنج ـــام ج ـــزارش ج ـــه گ ب
ـــری  ـــاون راهب ـــم زاده مع ـــر، مقی ـــرکت توانی ـــل ش ـــی زاده مدیرعام ـــتانی ومتول ـــد اس حضـــور مســـئوالن ارش
ـــانی  ـــرق رس ـــش ب ـــر پوش ـــان حاض ـــت: در زم ـــار داش ـــی زاده اظه ـــد ، متول ـــزار ش ـــران برگ ـــرق ای ـــبکه ب ش
در کشـــور تقریبـــا ۱00 درصـــد اســـت و بـــه غیـــر از شـــمار انـــدک آبادی هـــای کمتـــر از ۱0 خانـــوار، 

ـــتند. ـــوردار هس ـــرق برخ ـــت ب ـــق از نعم ـــه مناط هم
ـــی زاده اظهـــار داشـــت: قبـــل از انقـــالب، اجـــرا و تامیـــن تجهیـــزات بـــرق در کشـــور توســـط مشـــاوران  متول
ـــگران  ـــت تالش ـــالمی و هم ـــالب اس ـــت انق ـــه برک ـــروز ب ـــی ام ـــد ول ـــام می ش ـــی انج ـــکاران خارج و پیمان
ـــات  ـــدور خدم ـــی در ص ـــم و حت ـــیده ای ـــل رس ـــی کام ـــه خودکفای ـــه ب ـــن زمین ـــور، در ای ـــرق کش ـــت ب صنع

ـــه پیشـــتاز هســـتیم.   ـــی و مهندســـی در منطق فن
ـــی داشـــته  ـــز عملکـــرد مطلوب ـــی نی ـــرق در راســـتای تحقـــق اقتصـــاد مقاومت ـــان اینکـــه صنعـــت ب ـــا بی وی ب
ـــترکین،  ـــکاری مش ـــده و هم ـــام ش ـــات انج ـــه اقدام ـــه مجموع ـــال در نتیج ـــتان امس ـــت: تابس ـــت، گف اس

ـــم . ـــته ای ـــی نداش خاموش
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــود ب ـــخنان خ ـــری از س ـــش دیگ ـــر در بخ ـــی توانی ـــادر تخصص ـــرکت م ـــل ش مدیرعام
ـــی  ـــرق مصرف ـــد ب ـــت،گفت: 70 درص ـــتاز اس ـــی درکشورپیش ـــزات برق ـــن تجهی ـــان در تامی ـــتان زنج اس
درایـــن اســـتان در بخش هـــای مولـــد صنعـــت و  کشـــاورزی اســـت کـــه میانگیـــن مصـــرف در ایـــن 
بخش هـــا در کشـــور ۵0 درصـــد اســـت. در ایـــن مراســـم بهمـــن  الـــه مـــرادی مدیرعامـــل شـــرکت 
ــرق  ــپاچینگ بـ ــدازی مرکزدیسـ ــرا و راه انـ ــرای اجـ ــه بـ ــان اینکـ ــا بیـ ــان بـ ــه ای زنجـ ــرق منطقـ بـ
منطقـــه ای زنجـــان بالـــغ بـــر ۱۶2 میلیـــارد ریـــال هزینـــه شـــده افـــزود: دیســـپاچینگ های مناطـــق 
ـــد  ـــدازی و توانمن ـــا راه ان ـــت: ب ـــار داش ـــتند، اظه ـــی هس ـــپاچینگ مل ـــی دیس ـــازوان اجرای ـــوان ب ـــه عن ب
ـــوان در  ـــان، می ت ـــه ای زنج ـــپاچینگ منطق ـــز دیس ـــه مرک ـــه ای از جمل ـــپاچینگ های منطق ـــازی دیس س

ـــه  ـــر چ ـــرای ه ـــزات و اج ـــذاری تجهی ـــرل بارگ ـــبکه، کنت ـــاژ ش ـــس و ولت ـــرل فرکان ـــود و کنت ـــت بهب جه
اثربخش تـــر طرح هـــای پاســـخگویی بـــار، گام هـــای مهـــم و اساســـی برداشـــت.

ـــد بیـــش از ۹۴۴ مـــگاوات در محـــدوده شـــرکت  ـــا ظرفیـــت تولی ـــرق ب ـــروگاه ب وی درادامـــه ازفعالیـــت 33 نی
ـــش  ـــر افزای ـــرق ۹ براب ـــروی ب ـــال نی ـــوط انتق ـــه خط ـــت: در زمین ـــر داد و گف ـــان خب ـــه ای زنج ـــرق منطق ب

ـــم. ـــته ای ـــال ۵7 داش ـــه س ـــبت ب نس

مدیرعامل توانیر:

پوشش برق رسانی در کشور حدود 100 درصد است

استاندار زنجان: زنجان، در مسیر رونق تولید و اشتغال



رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت آذربایجــان 
شــرقی گفــت: طبــق پیش بینی هــای بــه عمــل 
ــد  ــوه شــب عی ــز می آمــده در 2۵ نقطــه از شــهر تبری

ــع خواهــد شــد. ــال توزی شــامل ســیب و پرتق
حبیــب امیــن زاده در جلســه کمیتــه میــوه شــب عیــد 

کــه ذیــل کارگــروه تنظیــم بــازار و در حضــور معــاون 
اقتصــادی اســتاندار برگــزار شــد، افــزود: در برخــی از 
ایــن نقــاط تــا ۱۵ فروردیــن امــکان توزیــع میوه شــب 
عیــد فراهــم می شــود.وی بــا اشــاره بــه اینکــه تامیــن 
ســیب ســه اســتان دیگــر از باغــات آذربایجــان شــرقی 

انجــام خواهــد شــد، اظهــار کــرد: تــا کنــون ۹۵0 تــن 
ــج نقطــه در  ــه پن ــات شــمال کشــور ب ــال از باغ پرتق
ــرایط  ــدن ش ــاعد ش ــا مس ــده و ب ــل ش ــتان منتق اس
ــن زاده  ــد داشــت . امی ــه خواه ــد ادام ــن رون ــوی ای ج
ــاز شــهروندان از  ــورد نی ــن ســیب م ــن از تامی همچنی

داخــل اســتان خبــر داد.
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت مع ــازمان صنع ــس س رئی
بیــان کــرد: توزیــع میــوه شــب عیــد از هفتــه پایانــی 
اســفند آغــاز و در برخــی نقــاط تــا ۱۵ فروردیــن ادامــه 

خواهــد داشــت.
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همزمـان بـا جشـن اولیـن  سـال از چلـه دوم انقـالب، 2۴ 
بهمـن، فـاز نهایی خـط یـک متـروی تبریـز افتتاح شـد.

پـروژه متـروی تبریـز از دو دهـه گذشـته، الک پشـت وار 
پیـش می رفـت وحتـی برخـی مواقـع متوقـف می شـد. 
شـهردار تبریز با تزریـق ۱300 میلیـارد تومـان مانع توقف 
این پـروژه پرهزینه شـهری در شـرایط اقتصادی دو سـال 
گذشـته شـده و گام  بلنـدی بـرای توسـعه متـرو برداشـته 

اسـت.
ایـن نماینـده شـهرداران کشـور در تعاملـی کارسـاز بـا 
مسـئولین ملـی واسـتانی، رونـد توسـعه متـرو را بـا جذب 
اوراق، سـرعت بخشـید. حـال خـط یک تمـام می شـود و 
قطـار، تبریـز را از نـور اللـه تـا ائل گلـی با عبـور از هسـته 
مرکـزی شـهر در کمتـر از چنـد دقیقـه می پیمایـد و 
مسـافرگیری از آخرین ایسـتگاه خط یک، پس از ۱۸ سـال 
انتظـار، آغاز شـد. همزمـان نیـز دسـتگاه های TBM در 
زیرشـهر، تونل هـای خـط دو را می گشـاید؛ وعـده دیگـر 
شـهین باهر بهره برداری از فـاز اول خـط 2 ، در ایـن دوره از 

مدیریـت شـهری اسـت.
* فـاز نهایـی خـط یـک قطـار شـهری تبریز 

افتتاح شـد
فـاز نهایی خـط ۱ قطـار شـهری تبریز بـا حضـور محمود 

واعظـی، رئیـس دفتر رئیـس جمهـوری افتتاح شـد.
فـاز نهایـی خـط ۱ قطـار شـهری تبریـز همزمـان بـا 
گرامیداشـت چهـل و یکمیـن سـالگرد پیـروزی انقـالب 
شـکوهمند اسـالمی افتتـاح و بـه بهـره بـرداری رسـید. 
ایسـتگاه شـماره ۱2)میـدان کهـن( از ایسـتگاه های مهم 

قطار شـهری به شـمار می رود که شـهروندان را بـه راحتی 
به محـدوده مرکـزی شـهر مـی رسـاند. خیابـان محققی 
که سـال ها بـه جهـت عملیـات اجرایی ایـن پـروژه مهم 
شـهری مسـدود بود، با افتتاح این ایستگاه بازگشـایی شد.

با بهـره بـرداری از فـاز نهایی خـط ۱ متـرو تبریـز، قابلیت 
جابجایـی شـهروندان تـا ایسـتگاه اللـه محقق شـد. طی 
دوسـال گذشـته، ۱3هـزار میلیاردریـال بـرای پـروژه قطار 
شـهری تبریز از طرف شـهرداری تبریز هزینه شـده است.

* توسـعه حمـل و نقل عمومـی در شـهر تبریز 
باعـث کاهـش آلودگـی هوا می شـود

رئیس دفتـر ریاسـت جمهـوری بـا اشـاره به نقـش حمل 
و نقـل عمومـی در شـهر تبریز گفت: توسـعه حمـل و نقل 
عمومـی در شـهر تبریـز باعـث کاهـش آلودگی هـوا می 
شـود. محمود واعظی در مراسـم افتتـاح این پـروژه با بیان 
اینکه شـاهد پیشـرفت های خوبی در پروژه متـروی تبریز 
هسـتیم، افـزود: از تمـام تالشـگران قطـار شـهری تبریز 

قدردانـی مـی کنیم.
وی اضافـه کـرد: همبسـتگی خوبـی بیـن مسـئوالن این 
اسـتان وجـود دارد و پـروژه هـای مهمـی در آذربایجـان 
شـرقی در حـال اجراسـت. ۶ هـزار میلیـارد تومـان بـرای 
افتتاح پروژه های دهه فجر این اسـتان هزینه شـده اسـت. 
رئیس دفتـر رئیس جمهـوری با اشـاره بـه آلودگـی هوای 
کالنشـهرها گفت: توسـعه حمل و نقل عمومـی همچون 
متـرو در کالنشـهرها باعـث کاهـش آلودگی هـوا و حفظ 
محیـط زیسـت مـی شـود و همچنیـن در تـردد مـردم و 

شـهروندان تسـهیل می شـود.

* رونـد کار پـروژه متـرو حتـی یـک روز هـم 
تعطیـل نشـده اسـت

شـهردار تبریز گفت: به رغم وجود مشـکالت و فشـارهای 
اقتصادی، بـا همدلی و همکاری خوب مسـئوالن اسـتانی 
و شـهری رونـد کار پـروژه متـرو تبریـز حتی یـک روز هم 

تعطیل نشـد.
ایـرج شـهین باهـر در آئیـن افتتاح فـاز سـوم خـط ۱ مترو 
تبریـز با اشـاره بـه همکاری مسـئوالن شـهری و اسـتانی 
در پروژه متـرو، اظهار کـرد: افتتـاح مترو یک اتفـاق بزرگ 
برای شـهر تبریز اسـت و این موفقیـت در سـایه همدلی و 
پیگیری های امـام جمعه محترم، اسـتاندار، اعضای شـورا 

و همه مجموعـه هـای دخیل حاصل شـده اسـت.
وی ادامـه داد: بـا این همدلـی و همـکاری و به رغـم وجود 
مشـکالت و فشـارهای اقتصـادی، رونـد کار پـروژه متـرو 
تبریز حتی یک روز هم تعطیل نشـد تا امـروز در چنین ایام 

مبارکی شـاهد افتتـاح فاز سـوم خط ۱ باشـیم.
شـهردار تبریز با بیان اینکه طی دو سـال گذشـته، به اندازه 
هشـت سـال قبل تـر از آن اعتبـار بـه پـروژه متـرو اعتبار 
تزریق شـده اسـت، عنوان کرد: با تزریق این میـزان اعتبار 
به مترو، سـعی کردیم که مشـکالت پیش روی ایـن پروژه 
را برطـرف کنیـم کـه جـا دارد از اعضـای محترم شـورای 
اسـالمی شـهر کـه ایـن پـروژه را از ابتـدای کار در اولویت 

قـرار داده و پیگیـری کـرده انـد، قدردانی کنم.
وی افزود: در طول سـال هـای ۹7 و ۹۸، رقـم ۶37 میلیارد 
تومـان اعتبـار و ۶۵0 میلیـارد تومـان اوراق مشـارکت بـه 
پـروژه متـرو تبریـز اختصـاص یافته اسـت که ایـن میزان 
تقریبـا برابر بـا مجمـوع اعتبـار اختصـاص یافته بـه مترو 
به میـزان هـزار و 32۴میلیـارد طی ۱۶ سـال گذشـته بوده 
اسـت. وی از تالش های مصطفی مولوی فـرد مدیرعامل 
سـازمان قطـار شـهری تبریـز و حومـه در پـروژه متـرو 
قدردانی کرد و افـزود: با وجود شـرایط اقتصادی نامناسـب 
مدیـران، کارکنـان، کارگـران و پیمانـکاران متـرو در ایـن 

پـروژه توانسـتند کار را بخوبـی پیـش ببرند.
* قدردانـی از حمایت های شـهرداری تبریز از 

مترو قابل تقدیر اسـت
مدیر عامل سـازمان قطار شـهری تبریز و حومه از اشـتغال 
بیش از ۱هـزار و ۴00نفـر در پروژه قطار شـهری تبریز خبر 
داد. مصطفـی مولـوی فـرد در آییـن افتتـاح این پـروژه در 
خصوص فـاز سـه خط یـک متـرو تبریـز گفـت: ایـن فاز 
مرحله پایانـی خط یک اسـت کـه شـاهد مسـافرگیری از 
این فـاز هسـتیم، این فـاز بـا 7.2 کیلومتر باهفت ایسـتگاه 
که فعال سـه ایسـتگاه آن به صـورت عبـوری خواهـد بود 

فعالیـت خـود را آغـاز می کند.
وی با اشـاره بـه اینکه فاز سـه خط یـک حدفاصـل میدان 
کهن تا شـهرک نور الله اسـت، ادامه داد: تـالش می کنیم 
هر سـه ماه یکبار قسـمتی از پروژه بزرگ متـروی تبریز به 
بهـره بـرداری برسـد. مولوی فـرد با اشـاره بـه اینکـه این 
پـروژه در منطقه با تراکـم باالی جمعیـت قـرار دارد، افزود: 
خط یک به طـول ۱7 کیلومتر از جنوب شـرقی شـهر عبور 
کـرده و به جنـوب غرب تبریـز می رسـد. از ایسـتگاه ۱2 تا 
ایسـتگاه ۱۸ خـط یک متـرو بـه صـورت آزمایشـی روزانه 

سه سـاعت در مسـیر مسـافرگیری خواهد کرد.
مدیر عامل سـازمان قطار شـهری تبریز و حومـه از حمایت 
هـای شـهرداری تبریـز از متـرو قدردانی کـرد و گفـت: از 
اهتمـام ویـژه دولـت و شـهرداری تبریـز در ایـن دوران بی 
پولـی و جنـگ اقتصـادی قدردانی مـی کنیم. وی سـپس 
گفـت: اگـر تامیـن بودجـه و امالکی کـه شـهرداری تبریز 
در اختیـار مـا قـرار داد، نبـود امـروز متـرو همچـون سـال 
هـای قبـل در آسـتانه تعطیلـی قـرار داشـت. مولـوی فرد 
در خصـوص ایسـتگاه میـدان کهن متـروی تبریـز گفت: 
این میـدان محـل تقاطـع و تبادل سـه خـط مترو اسـت و 
امیدواریم با کمـک دولت و پیگیـری نمایندگان با توسـعه 
راه هـا، تبریـز به عنـوان پـل ارتباطی بین ایـران و اوراسـیا 

نقـش آفرینـی کند.

خبر

بهره برداری از 5 طرح تولیدی 
وخدماتی با سرمایه گذاری بانک 

کشاورزی
با  کشاورزی  بخش  وخدماتی  تولیدی  طرح  پنج 
سرمایه گذاری  بانک کشاورزی استان آذربایجان 
شرقی در ایام ا... دهه مبارک فجر به بهره برداری 

رسیدند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت  بانک کشاورزی 
استان آذربایجان شرقی جواد محمودی مدیر شعب 
بانک کشاورزی استان گفت: با استفاده از تسهیالت 
بانک کشاورزي، فاز اول بزرگترین  گلخانه شیشه 
ای کشور بانام  ارس تارال امیر به ظرفیت۱0 هکتار 
در شهرستان جلفا به بهره برداری رسید، کل سرمایه 
گذاري مورد نیاز این طرح  بالغ بر ۱۸00 میلیارد 
ریال است که  ۱000 میلیارد ریال آن از محل منابع 
اعتباري بندالف تبصره ۱۸ توسط بانک کشاورزي 
 ، این طرح  اندازي  راه  با  شد.  مالي  تامین  استان 
زمینه اشتغال 300 نفر به طور مستقیم فراهم گردید. 
همچنین با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزي، 
سه خط تولیدی کیک وکلوچه ارس پر بنیس با 
بصورت  نفر   ۵0 وبااشتغالزایی  ۱000تن  ظرفیت 
مستقیم در روستای بنیس شهرستان شبستر بهره 
برداری شد.بانک کشاورزی استان برای این طرح 
بالغ بر  ۶0 میلیارد ریال از محل اعتبارات اشتغال 
مدیر  است.  کرده  گذاری  سرمایه  روستائی  پایدار 
شعب بانک کشاورزی استان در ادامه افزود: یکی 
دیگر از طرح های مهم، کشتارگاه مرغ فاخر صبانور 
به ظرفیت تولید۱0 هزارتن درسال و با اشتغالزایی 
2۵نفرمی باشد، این طرح با  مشارکت و  سرمایه 
گذاري ۵0 میلیارد ریالي بانک کشاورزي در روستای 
کشکسرای شهرستان مرند به بهره برداري رسید.  
بانک  تسهیالت  از  استفاده  گفت:با  پایان  در  وی 
سردخانه  و  طالئی  سیب  سردخانه   کشاورزي، 
سهندآوا هریک  به ظرفیت ۵هزارتن در روستای 
آذربایجان  کلب کندی شهرستان هشترود استان 
شرقی به بهره برداری رسیدند. کل سرمایه گذاری 
برای این طرح ها  بالغ بر ۱2۴ میلیارد ریال است 
بانک  تسهیالت  توسط  آن  ریال  که۸۶میلیارد 
کشاورزي و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 
تامین شد،بطوریکه با راه اندازي این طرح ها ، زمینه 

اشتغال برای 30نفر به طور مستقیم فراهم شد.

خبر

 اعزام 3 اکیپ از برق تبریز برای کمک
 به مردم گیالن

همزمان با افزایش بحران در استان گیالن به 
دلیل بارش سنگین برف و یخبندان، سه اکیپ 
تبریز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  از  عملیاتی 

جهت کمک رسانی به آن استان اعزام شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
گرفته  صورت  درخواست  برابر  تبریز،  برق 
اکیپ های  اعزام  بر  مبنی  توانیر  شرکت  از 
و  همکاری  جهت  گیالن،  استان  به  عملیاتی 
برف  شدید  بارش  از  ناشی  خاموشی های  رفع 
و کوالک در این استان، با هماهنگی شرکت 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  و  توانیر 
گیالن، سه اکیپ عملیاتی از برق تبریز به این 

استان اعزام گشتند.
توزیع  شرکت  اعزامی  اکیپ  سه  است  گفتنی 
 ۹ از  متشکل  خودرو  با سه  تبریز  برق  نیروی 
نفر شامل یک سرپرست، ۵ سیمبان و سه نفر 

راننده به استان گیالن اعزام شدند.
تبریز،  برق  ارسالی  اکیپ های  عملیاتی  محل 
و  رضوانشهر  حدفاصل  در  کپورچال  شهر 
بندرانزلی است که این تیم ها در محل مذکور 
فعالیت و کمک رسانی  در حال  و  مستقر شده 
خاموشی های  رفع  و  مردم جهت همکاری  به 
ناشی از بارش شدید برف و کوالک می باشند.

شایان ذکر است در مواقع بروز شرایط بحرانی، 
گیالن  استان  معین  آذربایجان شرقی  استان 
بوده و اعزام این اکیپ های عملیاتی در راستای 

همین امر صورت گرفته است.

سفر زیرزمینی الله تا ائل گلی با عبور از قلب تبریز؛

تحقق وعده مترویی 
شهین باهر
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همزمـان بـا والدت حضـرت فاطمـه )ص(،  کار 
دانشـگاهی  جهـاد  در  شـاغل  بانـوان  گـروه 

تجلیـل شـدند. آذربایجـان غربـی 
بـه گـزارش جام جـم آذربایجان غربـی، امیـن 
رسـتم زاده رئیـس جهـاد دانشـگاهی آذربایجـان 
غربـی در نشسـتی کـه بـا حضـور بانـوان شـاغل 
در جهـاد دانشـگاهی اسـتان و در سـالن جلسـات 
حـوزه ریاسـت واحـد برگـزار شـد گفـت: جایـگاه 
زن در دیـن اسـالم جایـگاه رفیعـی بـوده و شـان 
و منزلـت مقـام واالی زنـان همیشـه مـورد تاکیـد 
اسـالم بـوده و هسـت. وی ادامـه داد: بانـوان نقش 
مهمی در مـدل مدیریت جهـادی و پیشـبرد اهداف 
سـازمان دارنـد کـه در جهـاد دانشـگاهی مدل های 
مدیریتـی جهـادی کـه در آن شـاهد نقـش دهـی 
خالقانه بـه بانـوان جهادگر هسـتیم نمـود  ترکیبی 
ظریـف، خالقانه و اثـر بخش تـر و ناظر تـر در مدل 

مدیریتـی اسـت .
 رسـتم زاده افـزود: عرصـه جهادگـری علمـی و 
عملـی بـرای بانـوان شـاغل در دسـتگاه ها دو 

چندان می باشـد چـرا کـه بانـوان شـاغل در ادارات 
ضمـن اینکـه بایـد در عرصـه تربیـت و ایجـاد 
آرامـش در خانـواده خـود، مدیریـت جهادی داشـته 
باشـند بایـد در دسـتگاههای متبوعـه خـود نیـز، 
نقش آفرینـی اثر بخش و اثرسـاز تر داشـته باشـند.

وی نقـش زنـان در کسـب و کار هـا و کارآفرینـی 
را غیرقابـل انـکار عنـوان کـرد و افـزود: فضـای 
کسـب و کاری کـه زنـان در کشـور مـا ایجـاد و 
مدیریـت می کننـد نشـانه ای از توانمنـدی ایـن 
قشـر خالق و تاثیـر گـذار جامعه در رشـد و توسـعه 
جامعه بـوده کـه نشـان داده اند عـالوه بـر موفقیت 
در فضـای اجتماعـی و تربیـت خانـواده در فضـای 
نـوآوری و کارآفرینـی اقتصـادی جامعـه نیـز بـه 
لحـاظ  ویژگی های خـاص در صـورت ورود بسـیار 

تاثیرگـذار می باشـند.
رئیس جهـاد دانشـگاهی آذربایجان غربـی در ادامه 
با اشـاره به پتانسـیل فکـری و پیشـنهادات کیفی و 
خالقانـه بانـوان همـکار، پیشـنهاد ایجـاد مجمع یا 
کارگـروه از بانـوان جهادگـر واحد آذربایجـان غربی 

بـرای تشـکیل جلسـات مرتـب بـا دستورجلسـات 
ئـه  را ا جهـت  تخصصـی  مشـخص  خروجـی  و 
پیشـنهادات توسـعه ای بـرای شـورای مدیریتـی 

واحـد را داد. در ادامـه هر یـک از همکاران بـه بیان 
پیشـنهادات، انتقـادات، راهکارهـا و نظـرات خود در 

مسـایل مختلـف واحـد پرداختنـد.

خبر

پسـماند  مکان  جابجایی  و   انتقـال 
روی کامـال دقیق و قانونـی انجام 

می شـود
جابجایی  درجریان  می گوید:  زنجان  استاندار 
پسماندهای روی به محل جدید تمام موارد فنی 

و قانونی در نظر گرفته شده است.
به گزارش جام جم  زنجان؛ فتح اله حقیقی در 
با  استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  جلسه 
تبریک میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
از اقدامات مدیران در اجرای برنامه های دهه فجر 
و همچنین حضور حماسی و باشکوه مردم استان 
قدردانی  امسال  بهمن  راهپیمایی 22  در  زنجان 

کرد.
استاندار زنجان در ادامه به موضوع تعیین تکلیف 
پسماند روی در استان اشاره کرد و گفت: بزرگترین 
رسالت ما در جابجایی پسماندهای شهرک صنعتی 
روی زنجان، انجام تمام مراحل انتقال به شکل 

صحیح و دقیقی است.
با  جدید  مکان  تعیین  برای  اینکه  بیان  با  وی 
اجرای موارد فنی و رعایت  روستاییان در زمینه 
توافق  به  بهداشتی  و  محیطی  زیست  مسایل 
رسیده ایم تاکید کرد: در جریان انتقال پسماندها 
برای امکانات مورد نیاز روستاییان نیز تامین اعتبار 

شده است.
احداث مدرسه،  راه روستاها،  آسفالت  بهسازی و 
اجرای طرح هادی، برق رسانی و آبرسانی از جمله 
امکانات پیش بینی شده برای سه روستای مرصع، 
چایرلو و شیخ جابر به عنوان مکان جدید انتقال 

پسماند روی است.
مقام عالی استان تاکید دارد قبل از انتخاب محل 
جدید، تمام موارد زیست محیطی و بهداشتی در 
نظر گرفته شده و بنا بر اعالم متولیان، هیچ خطر 
زیست محیطی و بهداشتی اهالی روستاها را تهدید 

نخواهد کرد.
تا به امروز 7 میلیون تن پسماند روی متعلق به 
واحدهای روی واقع در شهرک صنعتی سرب و 
روی زنجان انباشته که یکی از اقدامات استاندار 
راه  این  در  بود که  این پسماندها  تکلیف  تعیین 
نقش  نیز  تامین  شورای  اعضای  و  دادگستری 
مهمی داشتند. گفتنی است؛ این پسماندها بسیار با 

ارزش بوده و صرفه اقتصادی باالیی دارد.

خبر
پزشکی  جدید  ساختمان  افتتاح 

قانونی آذربایجان غربی
بـا حضـور معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی 
اسـتاندار آذربایجـان غربـی سـاختمان جدیـد 
پزشـکی قانونـی اسـتان بـه بهـره بـرداری 

رسـید.
آذربایجان غربـی،  جام جـم  گـزارش  بـه 
رحمانـی در آییـن افتتـاح سـاختمان جدیـد 
پزشـکی قانونـی اسـتان، بـا ارائـه گزارشـی 
از افتتـاح طـرح هـای مختلـف در ایـام دهـه 
فجـر گفـت: امسـال بـه مناسـبت چهـل و 
یکمیـن سـالگرد پیـروزی انقـالب اسـالمی 
۵۹۴ پـروژه عمرانـی و اقتصـادی و خدماتـی 
در اسـتان افتتـاح و کلنـگ زنـی شـده و برای 
بهـره بـرداری و کلنـگ زنی ایـن تعـداد طرح 
در مجمـوع بیـش از  2۱ هـزار و ۵72 میلیـارد 
ریـال اعتبـار هزینـه و پیش بینی شـده اسـت 
که بـا بهـره بـرداری از این پـروژه هـا 2 هزار 
یجـاد شـده  و 7۴0 نفـر اشـتغال مسـتقیم ا

اسـت.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار 
آذربایجـان غربـی ادامـه داد: بـا وجـود تحریم 
نـه دشـمنان علیـه کشـورمان،  لما هـای ظا
بسـیاری از طـرح هـای افتتـاح شـده در دهـه 
مبـارک فجـر در حـوزه زیـر سـاخت هـای 

توسـعه در اسـتان اجـرا شـده اسـت.
وی گفـت: از ابتدای سـال جـاری تا کنـون به 
ارزش بیـش از ۱2 هـزار میلیـارد تومـان طرح 
و پـروژه در حوزه هـای مختلـف در اسـتان به 
بهره بـرداری رسـیده کـه ایـن تعـداد و اعتبار 

در آذربایجـان غربـی بـی نظیر اسـت.
وی در ادامـه سـخنان خـود بـا تاکید بـر نقش 
موثـر پزشـکی قانونـی در جلسـات کمیسـیون 
ایمنـی راههـای اسـتان، ادامـه داد: تمامـی 
تـالش اسـتان در کمیسـیون ایمنـی راه هـا 
کاهـش تصادفـات جـاده ای اسـت و پزشـکی 
قانونـی مـی توانـد بـا ارائـه آمارهـای موجـود 
و تحلیـل هـای مربوطـه نقـش موثـری را در 

تصمیمـات ایـن کمیسـیون ایفـا کنـد.

کارگروه بانوان جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی تشکیل می شود

نشسـت ویـژه صـادرات سـیب بـه ریاسـت اسـتاندار آذربایجـان غربـی و بـا حضـور تشـکل های صنفـی 
صادرکننـدگان، باغـداران و سـردخانه داران اسـتان برگـزار شـد.

بـه گـزارش جام جـم آذربایجان غربـی، محمدمهـدی شـهریاری، اسـتاندار آذربایجان غربـی در ایـن جلسـه 
با اشـاره بـه رونـد مطلـوب صـادرات سـیب تصریح کـرد: بـا پیگیری هـای انجـام شـده و رفـع موانـع متعدد 
صادراتـی، روند صـادرات سـیب اسـتان مطلوب اسـت. وی با اشـاره بـه مصوبـه کارگـروه تنظیم بازار کشـور 
مبنی بر برقـراری عـوارض صادراتـی بـرای محصول سـیب درختی بـه منظـور تنظیم بازار شـب عیـد گفت: 
در همان لحظـات اولیـه تصویب ایـن مصوبه مراتـب اعتـراض اسـتان را بـه وزارت صمت و جهادکشـاورزی 
اعالم نمودیم. شـهریاری ادامـه داد: بـا توجه بـه جایگاه اسـتان در تولیـد و صادرات سـیب درختـی، برقراری 
هرگونـه عـوارض صادراتـی به ضـرر صادرات اسـت لـذا بـه وزارت صمـت تضمیـن الزم جهت تامین سـیب 
مورد نیاز شـب عیـد و ماه مبـارک رمضـان داده شـده اسـت. اسـتاندار آذربایجان غربـی گفـت: وزارت صمت 
بـرای تنظیم بـازار شـب عیـد 2۵ هزار تـن از محصـول سـیب اسـتان را خریـداری کرده و مـا اعـالم آمادگی 
نموده ایم کـه جهت حـذف عـوارض صادراتی سـیب، اسـتان آمادگی تامین سـیب مورد نیاز شـب عیـد و ماه 
مبارک رمضـان را دارد.  شـهریاری در ادامه بـر ضرورت توجـه باغـداران و صادرکنندگان به کیفیت سـورت و 

بسـته بنـدی محصول سـیب جهـت حفـظ بازارهای هـدف تاکیـد کرد.

 روند صادرات سیب آذربایجان غربی 
مطلوب است

فاضـالب  و  آب  شـرکت  هم اندیشـی  نشسـت 
آذربایجان غربـی بـا سـمن های محیـط زیسـتی 
پیرامـون طـرح ملـی خانـه تکانـی محیـط زیسـتی 
و مدیریـت سـبز برگـزار شـد.   بـه گـزارش جام جـم 
آذربایجان غربـی، بـه همـت دفتـر روابـط عمومـی 
فاضـالب  و  آب  شـرکت  همگانـی  آمـوزش  و 
آذربایجان غربـی و بـا حضـور نماینـدگان روابـط 
عمومـی شـهرهای تابعـه و تعـدادی از سـمن های 
شهرسـتانی فعـال در حـوزه محیـط زیسـت نشسـتی 
پیرامـون طـرح ملـی خانـه تکانـی محیـط زیسـتی و 
مدیریت سـبز برگـزار شـد. در این نشسـت تخصصی پیرامـون مدیریـت مصـرف آب، مدیریت سـبز و طرح 
ملی خانـه تکانـی محیط زیسـتی به منظـور پیاده سـازی ایـن طرح بحـث و تبـادل نظر شـد. در ادامـه این 
نشسـت، کارگاه آمـوزش خبرنویسـی بـا حضـور شـفیع بهرامیـان و کارگاه آموزش عکاسـی خبر بـا حضور 

مهـرداد تبریـزی برگـزار شـد.

 طرح ملی خانه تکانی محیط زیستی و 
مدیریت سبز بررسی شد


