
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان 
شــرقی از برگزاری رویداد شــتاب )اســتارت آپی( 
نخودچی در 16 بهمن خبــر داد و گفت: ثبت نام این 
رویداد از 30 آذر ســال جاری آغاز شــده و تا آخر دی 

ادامه دارد.
فــرزان قالیچی  در نشســت خبری با اشــاره به 
محورهای این رویداد اظهار کرد: استانداردســازی 
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ماده اولیه نخودچی، 
افزایــش ضریب مکانیزاســیون نخودچی ممقان، 
ارگونومی، ایمنی و بهداشت محیط کار، بهره وری در 
انرژی )آب، برق و گاز(، تنوع محصول و بســته بندی 
و دیجیتال مارکتینگ، برندسازی و توسعه صادرات، 

محورهای این رویداد را تشکیل می دهند.
وی یادآور شد: عالقه مندان می توانند جهت ثبت 
uastartup. نام و ارسال ایده به آدرس اینترنتی

uast.ac.ir  مراجعه کنند، این رویداد استارتاپی با 
هدف جذب ایده های بهره وران و نخبگان به منظور 

رفع موانع تولید برگزار می شود.
وی با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه با شرکت شهرکهای 
صنعتی آذربایجان شرقی در خصوص برگزاری و حمایت 
و هدایت رویداد شــتاب )اســتارت آپی( نخودچی، گفت: 
امیدواریم با اســتفاده از تخصص دانشگاه علمی کاربردی 
و حمایت شــهرک های صنعتی استان، شاهد پیشروی در 
عرصه تولید نخودچی و سایر محصوالت فرآوری شده نخود 
باشیم.رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان شرقی در 
ادامه با اشــاره به ظرفیت های شهر ممقان به عنوان شهر 
نخودچی بیان کرد: نرخ بیکاری در این شــهر منفی بوده و 
عالوه بر ایجاد اشتغال برای افراد بومی، برای افراد غیر بومی 
هم ایجاد اشتغال شده است.وی با بیان اینکه کشور ما دارای 

منابع بســیاری است، گفت: کمتر کشوری در دنیاست که 
شرایط جغرافیایی و اقلیمی کشــور ما را دارا باشد، اما عدم 
ســرمایه گذاری سبب شده است تا آن گونه که باید نتوانیم 
از این منابع استفاده کنیم، امروز زمان خام فروشی به پایان 

رسیده است.
قالیچی با بیان اینکه دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
در طول ســال های گذشته، روند رو به رشدی را در تمامی 
زمینه ها اعم از مسائل آموزشی، پژوهشی و فرهنگی طی 
کرده است، اظهار کرد: تربیت نیروهای توانمند و ماهر برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از مســئولیت هایی است که  
می تواند بر عهده مراکز علمی باشد، خوشبختانه با رویکرد 

مثبتی که مدیریت دانشــگاه های جامع علمی کاربردی 
کشور دارند، اقدامات خوبی در استان ما هم انجام شده است 
و رتبه خوبی بین دانشگاه های کشور داریم.وی با تاکید بر 
اینکه پژوهش در دانشگاه جامع علمی کاربردی، صرفا جنبه 
نظری نداشته و وارد فاز عملیاتی نیز شده است، اظهار کرد: 
هدفمان مطرح کردن پروژه های کاربردی است و شاید در 
این دانشگاه به اندازه کل دانشگاه های استان، رویداد ایده 
تاپ و استارتاپ برگزار شده است. وی متذکر شد: برگزاری 
استارتاپ کافی نبوده و این رویدادها هنگامی نتیجه می دهند 
که منجر به عقد قرارداد شوند. رئیس دانشگاه علمی کاربردی 
آذربایجان شرقی تاکید کرد: پژوهش  در دانشگاه های ما به 

چاپ کتاب و مقاله خالصه می شود؛ چرا که در ارتقاء 
اعضای هیات علمی موثر است، اما رویدادهایی مانند 
اســتارتاپ و ایده تاپ نیز در جذب ایده های نخبگان، 
دانشجویان و اساتید الزم است، 67 رویداد استارتاپی 
توسط دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان برگزار 

شده است. 
  نرخ بیکاری در این شهر منفی 7 درصد است

مدیرعامل شرکت تعاونی نخود پزان ممقان نیز 
در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه شهر ممقان 
در 46 کیلومتری تبریز واقع شده و نزدیک به 13 هزار 
نفر جمعیت دارد گفــت: 1300 واحد کارگاهی برای 
فرآوری انــواع نخودچی فعال بــوده و برای 6 هزار 
نفر اشتغالزایی مستقیم شــده است. آخوندی اضافه 
کرد: ســاالنه 100 هزار تن نخودچی در این شــهر 
فرآوری  می شــود که 60 هزار تن آن صادراتی و 40 
درصد مصرف داخلی بوده و نرخ بیکاری در این شهر 
منفی هفت درصد است. وی خاطرنشان کرد: به دلیل 
فراهم نبودن امکانات نــرم افزاری، نخبگان تمایل 
زیادی برای ورود به این عرصه ندارند، آذربایجان شــرقی 
استانی صنعتی بوده و می تواند در این خصوص به ما کمک 
کند. آخوندی با بیان اینکه حدود 100 الی 150 میلیون دالر 
از طریق فعالیت های حاصل از فرآوری نخودچی ممقان وارد 
استان می  شود، گفت: با احتساب آذرشهر، 10 درصد واردات 
اســتان مربوط به فرآوری نخودچی است.وی در خاتمه از 
همکاری دانشگاه ها، شهرک های صنعتی و سازمان غذا 
و دارو به منظور توسعه واحدهای فرآوری خبر داد. در پایان 
نشســت خبری تفاهم نامه برگزاری این استارتاپ میان 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی و شــرکت شهرک های 

صنعتی استان امضا شد .
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 حضرتپور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای 
اسالمی در پیج رسمی اینستاگرامی خود از شفاف سازی 
آرای خود برای مردم خبر داد و از دیگر نمایندگان 

خواست تا آرا ی شان را تقدیم ملت کنند. 
www.daneshpayam.ir3

کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی 
قیمت گوشت در تبریز

تجلیل از قهرمانان ورزشی 
و مدال آوران زنجان

3

کشف  بیش از 6 تن مواد مخدر 
در آذربایجان غربی 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی گفت: در 10 ماهه سال جاری 6 تن و 570 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است.

به گزارش جام جم آذربایجان غربی، شمسعلی حقوردیان در نشست خبری اظهار کرد: در 10 ماهه سال جاری 6 تن و 570 کیلوگرم 
انواع مواد مخدر کشــف شــده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 100 درصد افزایش کشفیات را شاهدیم که بیشترین 
میزان مربوط به ارومیه است. وی افزود: مجموع کشفیات مواد مخدر شامل سه تن و ۹55 کیلوگرم تریاک، ۲60 کیلو هروئین، 

یک تن و 504 گرم مورفین، 1۲6 کیلوگرم شیشه، 104 کیلو حشیش، 34 کیلوگرم کوکایین و ...

دستاورد سفر رئیس جمهور؛ 

تفاهم نامه احداث بیمارستان 
۵۰۰ تختخوابی اردبیل

 منعقد شد
3
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شورای آموزش و پرورش 
اردبیل رتبه برتر کشور را 

2کسب کرد

تا نوروز ۹۹؛

مرمت ایوان
 گنبد جهانی  سلطانیه

 به اتمام می رسد

3

 صدور۴۰۸ هزار تن کاال از رویدادشتابنخودچی16بهمنبرگزارمیشود
گمرکات آذربایجان غربی 

پیر مطبوعات زنجان درگذشت
جمشیدخان عطایی قدیمی ترین   مطبوعاتی زنجان درگذشت.

بـه گـزارش خبرنـگار جام جم زنجان، جمشـید خـان عطایی پیشکسـوت مطبوعات 
زنجـان در سـن 85 سـالگی  درگذشـت. پیـر مطبوعات زنجـان که بیش از 70 سـال عمر 
پـر برکـت خـود را در راه آگاهـی و دانایـی مردمـان ایران زمیـن صرف کرد از سـال 1363 
و بـا سرپرسـتی  روزنامـه اطالعـات در زنجـان مسـتقر شـد .  او که متولد سـوم مهر 1313 
ارومیـه و بـزرگ شـده تهـران بـود در دوران جوانی و بـه دلیل عالقه زیادی که به نوشـتن 
داشـته به سـمت کار در روزنامه می رود.وی از سـال 13۲7 به اسـتخدام روزنامه اطالعات 
درآمـده و ایـن آغـاز 70 سـال کار در عرصـه روزنامـه و مطبوعـات کشـور اسـت. او بعـد از بازنشسـتگی از روزنامه اطالعات،  سرپرسـتی این روزنامـه  را در 
اسـتان های زنجـان، گیـالن، مازنـدران و کرمانشـاه عهـده دار می شـود. و بعد از سـال ها برای همیشـه در زنجان مسـتقر می شـود و بـه ترتیب نمایندگی 
روزنامه هـای ایـران، جـام جـم و همشـهری را نیـز عهده دار می شـود. وی عـالوه بر نمایندگی روزنامه ها، سـالهای طوالنی توزیع  نشـریات سراسـری را 

نیـز در زنجـان برعهـده داشـت. روزنامـه جـام جـم این ضایعه بـزرگ را به خانواده مطبوعاتی اسـتان و کشـور تسـلیت می گوید. 

خبرخبر

جذب ۷۲۴ میلیارد ریال 
اعتبار در بخش کشاورزی 

آذربایجان شرقی

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
آذربایجان شــرقی از جذب 88.4 درصد از اعتبارات 
خط اعتباری مکانیزاســیون در استان به مبلغ 7۲4 

میلیارد ریال خبرداد.
اکبر فتحی در جلســه شــورای مدیران که با حضور 
معاونین، مدیران ســتادی و مدیران شهرســتان در 
محل مجتمع فرهنگی رفاهی شــهید کسایی تبریز 
برگزار شــد اظهارکرد: با توجــه به ازدیاد متقاضیان 
ادوات و ماشــین آالت کشــاورزی، بایــد در زمان 
مناســب به درخواســت های متقاضیان تراکتور و 
سایر ادوات کشاورزی پس از رفع موانع و مشکالت 
احتمالــی جواب مثبت داده شــود.وی افزود: حذف 
بروکراســی های زائد در بخش کشــاورزی استان 
منجر به سرمایه گذاری بیشتر، بهتر و سریع تر در این 
بخش خواهد شــد و در نهایت به توسعه و پیشرفت 

روزافزون استان آذربایجان شرقی کمک می کند.
رئیس ســازمان جهادکشاورزی اســتان با اشاره به 
کشت کلزا در برخی از شهرســتانهای استان گفت: 
ما به عنوان متولیان بخش کشاورزی استان مکلفیم 
تا با بازدیدهــای مداوم از مزارع کلزا، ارائه راهنمایی و 
آموزش هــای الزم در خصوص مراقبت و محافظت 
از مزارع به کشــاورزان در برابر ســرمازدگی و سایر 
مخاطــرات طبیعی، اطالع رســانی بموقع به مراجع 
ذیصالح در صورت وقوع حوادث و تامین سوخت الزم 
برای واحدهای تولیدی در راســتای بهبود و مراقبت 
بهینه و ســاماندهی واحدهای تولیدی کشــاورزی 
گام برداریــم. وی پایش و رصــد واحدهای تولیدی 
کشــاورزی اعم از گلخانه هــا، واحدهای دامپروری، 
مرغداری و زنبــورداری را ضروری و تنظیم و تدوین 
تقویم زمانی مناسب برای مراقبت های بموقع از این 
واحدها و افزایش تولید را حیاتی دانست.فتحی با اشاره 
به رسیدن فصل چالکود تاکید کرد: تغذیه باغات در زمان 
مناسب، تاثیر مطلوبی در افزایش متوسط عملکرد در 
واحد سطح دارد، این مهم در باغات می تواند با هدایت و 
راهنمایی های فنی مهندسی توسط کارشناسان پهنه و 
کارشناسان بخش خصوصی که در قالب مراکز خدمات 
غیردولتی، شرکتهای خدمات فنی مهندسی یا در قالب 
کلینیک های گیاه پزشکی نمود یافته و مشغول فعالیت 

می باشند به نحو احسن انجام شود. 

رئیس صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
غربی گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 408 
هزارتن کاال از استان به خارج از کشور صادر 

شده است.
غالمرضا بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر 
با اشاره به هم مرزی استان با سه کشوری 
خارجی و دروازه ورود ایران به بازارهای 
اروپایی اظهار داشت: طی مدت زمان جاری 
از گمرکات استان 408 هزار تن کاال به ارزش 
5۲5 هزار دالر به خارج از کشور صادر شده که 
در از نظر ارزش کاالهای صادراتی 45 درصد 

رشد داشته ایم.
وی با بیان اینکه همچنین در این مدت 483 
هزار تن کاال نیز به ارزش 6۹8 میلیون دالر 
از طریق بازارچه های مرزی استان صادر شده 
است عنوان کرد: این میزان نیز در مقایسه با 
مدت زمان مشابه از نظر وزن ۲0 درصد و از 

نظر ارزش نیز 146 درصد رشد نشان می دهد.
بابایی از واردات 70 هزار تن کاال طی سال 
جاری به ارزش 445 میلیون دالر از طریق 
بازارچه های مرزی نیز خبر داد و افزود: این 
میزان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 
از لحاظ وزنی ۲58 درصد و از لحاظ ارزشی 

۲۹3 درصد رشد داشته است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
آذربایجان غربی عنوان کرد: همچنین واردات 
8 ماهه  از گمرکات استان در  انجام شده 
نخست سال جاری 333 هزار تن به ارزش 
445 میلیون دالر بود که از لحاظ وزنی 46 
درصد و از لحاظ ارزشی 5۹ درصد افزایش 
بابایی خاطرنشان کرد: عمده  داشته است.
کاالهای صادراتی از بازارچه ها و گمرکات 
استان شامل انواع روغن های سبک و فرآوره 
تازه،  نه  هندوا تازه،  سیب  بنزین،  بجز  ها 
کنسانتره سیب، ماست، انواع مواد پالستیکی، 
انواع کاالهای نساجی، انواع کف پوش، انواع 

تولیدات صنایع غذایی و ... است.
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مدیر کل راه آهن آذربایجان  از راه اندازی قطار اتوبوسی گردشگری رایگان در مسیر تبریز- جلفا و 
بالعکس خبر داد .  شاپور ارصالنی تصریح کرد قطار اتوبوسی گردشگری رایگان در مسیر تبریز جلفا 
و بالعکس با همکاری منطقه آزاد تجاری ارس و در راستای توسعه گردشگری در منطقه  راه اندازی 
می گردد.  مدیر کل راه آهن آذربایجان  برنامه زمانی اعزام این قطار را از اول تا آخر بهمن  اعالم کرد و 
افزود: این قطار به صورت روزانه  با 5 سالن اتوبوسی گردشگران را در مسیر تبریز-جلفاو بالعکس جابجا 

می کند، ظرفیت این قطار  400 نفر   است  و  روزانه 800 گردشگر محلی را  درمسیر رفت و برگشت 
جابه جا خواهد کرد. ارصالنی  برنامه حرکت این قطار را از تبریز به صورت همه روزه و از روز سه شنبه  
اول بهمن راس ساعت 30/ 7  صبح از تبریز  اعالم کرد و  افزود: همین قطار در ساعت 1۹ همان روز از 
جلفا به سمت تبریز مراجعت می نماید. ضمنا سامانه صدای مسافر به شماره 0۲1514۹ آماده پاسخگوئی 

به سؤاالت و پیشنهادات هموطنان عزیز است.

شــهردار تبریز تحقق بودجه شهرداری 
تبریز در ســال ۹8 را در هفت ســال اخیر بی 

سابقه عنوان کرد.
ایرج شــهین باهر در یکصــد و پنجاه و 
نهمین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر 
تبریز با اشاره به جمع بندی بودجه پیش بینی 
شده شــهرداری تبریز برای سال ۹۹، اظهار 
کرد: با هدایت و راهنمایی رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه شورای شهر تبریز و  با در نظر 
گرفتن برنامه چشــم انداز و برنامه های 1۲ و 

پنج ساله به ســمت بودجه واقعی و عملیاتی 
حرکت کرده ایم.

وی ادامه داد: بودجه های 10سال گذشته 
شــهرداری را بررســی کرده ایم و بر اساس 
روند اقتصادی 10 سال گذشته، برنامه های 
راهبردی و سیاست های ابالغی شورا و اسناد 
باالدســتی،  تالش کرده ایم پاســخگوی 
خواســته ها و نیازهای شــهر و شهروندان 

باشیم.
شــهردار تبریز عنوان کرد: شفاف سازی 

در بودجه ســال ۹۹، در اولویــت ما قرار دارد 
و ارتقای کمی و کیفــی خدمات برای مردم 
و توســعه متوازن در تمــام بندهای بودجه 
قابل مشاهده اســت.وی افزود: در سال ۹8 
شورای شهر به شــهرداری کمک کرد و ما 
توانستیم در تحقق بودجه موفق عمل کنیم. 
طی هفت سال گذشــته، شهرداری تبریز تا 
این اندازه تحقق بودجه نداشــته اســت که 
باید از اعضای محترم شــورا که در این زمینه 
کمک کردند تشکر کنم و امیدوارم در بودجه 
سال ۹۹ نیز پاسخگوی نیازهای شهروندان 
در حوزه های مختلف باشــیم. شهین باهر با 
اشاره به محورهای مورد تاکید در بودجه سال 
۹۹ عنوان کرد: مدیریت کاهش هزینه های 

جــاری و توجه ویژه به خطــوط 1 و ۲ قطار 
شــهری از جمله این محورهاســت.  مترو 
مهمتریــن عامل برای تمیزی و پاکی هوای 
تبریز است و امیدواریم با کمک اعضای شورا 
فاز اول خط ۲ مترو را تا پایان شــورای پنجم 
به اتمام برسانیم.وی در خصوص محورهای 
مورد تاکید در بودجه ۹۹ ادامه داد: همچنین 
مواردی همچون محلــه محوری در بودجه 
۹۹ مورد تاکید است و ما اعتقاد داریم خدمات 
محله ای با توجه به دریافت مستقیم خدمات 
توسط شهروندان، اهمیت ویژه ای دارد. تغییر 
کد کاربری از دیگر موارد مورد تاکید اســت 
که قسمت زیادی از درآمدهای شهرداری از 
این کد تامین می شــد و در این بین باالی ۹0 

درصد از محل تغییر کاربری فضای سبز بوده 
اســت و اکنون ما به سمتی می رویم که این 

موضوع را به صفر برسانیم.
شــهردار تبریز یادآور شد: در بودجه سال 
۹۹ نظــرات مردم را انطبــاق داده و افزایش 
ســهم توسعه فضای ســبز را به دلیل اینکه 
سال ۹۹، ســال فضای سبز نامگذاری شده 
اســت، در این بودجه مورد تاکید قرار گرفته 
اســت. در این بودجه هیچ پــروژه ای بدون 
مطالعه و امکان سنجی پیشنهاد نشده است 
و مســتندات قانونی مورد تاکید بخشــنامه 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و 
همچنین سیاست های ابالغی شورای شهر 

در نظر گرفته شده است.

شهردارتبریز:

تحققبودجهسال۹۸در7سالگذشته
بیسابقهاست

کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت گوشت در تبریز
مدیرعامل سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز از کاهش 10 تا 
15 درصدی قیمت گوشت در پی افزایش ذبح و شناسنامه دار شدن گوسفند 

و گوساله در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز خبر داد.
کریم قدرتی در حاشیه مراسم بسته بندی گوشت های استحصاللی با 
بیان این مطلب اظهار داشت: تعداد ذبح گوسفند و گوساله نیز از ۹ هزار  به 
11هزار راس افزایش یافته است. قدرتی افزود: با تدارک اقداماتی در زمینه 
حمل دام و تسریع در ذبح، توزیع گوشت گرم و ارزان که تماما شناسنامه دار 
اســت در تبریز و توابع انجام شده و همین امر باعث کنترل افزایش قیمت 
نسبت به قبل شده است.وی با قدردانی از همکاری تمام نهادهای مرتبط 
با کشــتارگاه صنعتی تبریز در کنترل بهداشــتی گوشت در منطقه گفت: 
با همکاری تنگاتنگی که با مدیریت دامپزشــکی اســتان داریم از کشتار 
غیرمجاز در برخی از مناطق حومه شهر جلوگیری می شود و این حساسیت 

را ادامه خواهیم داد تا شــهروندان عزیز از مصرف گوشت غیربهداشتی و 
آلوده ایمن باشند.

مدیرعامل سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز اکثر مناطق ذبح 
غیرمجاز دام و گوسفند را برخی از روستاهای اطراف شهر تبریز عنوان کرد 
و افزود: ماموران دامپزشــکی استان با همکاری شهرداری تبریز و نیروی 
انتظامی همه روزه این مناطق را رصد می کنند تا گوشــت ناســالم و آلوده 
در اختیار مردم قرار داده نشــود.قدرتی با اشــاره به تصمیم جلسه کارگروه 
ســالمت و مواد غذایی استان گفت: در جلسه سالمت غذایی مصوب شد 
تا میدان دام برای کشــتار دام زنده در کنار کشتارگاه صنعتی ایجاد شود تا 
پیمانکاران تهیه دام و توزیع گوشــت در تبریز و حومه براحتی کارشــان را 
انجام دهند.وی افزود: همچنین در این جلســه مصوب شد میدان دیگری 
جهت خرید و فروش دام زنده در محل مناسب در اطراف شهر تبریز تعیین 

شــود تا دام ها از این محل خریداری گردد. مدیرعامل سازمان کشتارگاه 
صنعتی شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: روزانه حدود 30 تن گوشت گاوی 
و گوسفندی در کشتارگاه ذبح و مقداری از آن برای مصرف اهالی شهرهای 

حوزه نفوذ مرکز استان حمل و توزیع می شود.

مسئولدفترنمایندگیبانکخونبندنافرویانآذربایجانشرقی:

ذخیرهخونبندناف،پساندازکردنسالمتیاست

مســئول دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف رویان 
آذربایجان شرقی تاکید کرد: ذخیره سازی خون بند ناف 

توسط خانواده ها، پس انداز کردن سالمتی است.
طیبــه عابدینی با بیان اینکه در هر تولد، حیاتی دیگر 
نهفته اســت، اظهار کرد: دفتر نمایندگی بانک خون بند 
ناف رویان آذربایجان شرقی از سال 88 آغاز به کار کرده 
اســت و منتظر حضور گرم مادران و پــدران آینده نگر 
اســتان در این مجموعه هستیم. وی گفت: پدر و مادران 
جوانی که در انتظار تولد فرزندشان هستند، نگرانی های 
متعددی داشــته و سعی می کنند شــیوه های مراقبت و 
رســیدگی به نوزاد را فرا بگیرند تا با آمادگی بیشــتری با 
شرایط جدید روبرو شوند، آن ها با نزدیک شدن به زمان 
زایمان اسباب و نیازمندی های زیست رفاه و سالمت او 

را نیز فراهم می کنند.
وی اضافه کرد: بخشــی از نیازهای نــوزاد در آینده 
می تواند با ذخیره کردن خون بند ناف تامین شــود، خون 
بند ناف این ظرفیت را دارد تا زندگی فرد یا اطرافیان او را در 
آینده نجات داده یا با ارتقاء سالمت آن ها کیفیت زندگی 

شان را بهتر کند .عابدینی با اشاره به تصور نادرست برخی 
مبنی بر پیچیده و پــر هزینه بودن اهدای خون بند ناف 
اظهار کرد: پدر و مادر در ابتدا ممکن اســت از مزیت های 
بی شمار سلول های بنیادین خون بند ناف آگاه نباشند و 
این سرمایه حیات بخش را دور بریزند، در حالیکه اهدای 
خون بند ناف طی بارداری بسیار آسان و در دسترس بوده 
و داوطلبان می توانند طی بارداری برای مشاوره پزشکی و 
کسب اطالعات الزم اقدام کنند. وی اضافه کرد: شرایط 
اســتاندارد در تمامی مراحــل از خون گیری تا ذخیره در 
بانک خون بند ناف رویان رعایت شده و خون از بند ناف 
متصل به جفت گرفته می شــود، بنابراین در این فرایند 
مادر و نوزاد در سالمت کامل خواهند بود.وی بیان کرد: 
ذخیره خون بند ناف برای هموطنان ایرانی در بانک خون 
بند ناف با هزینه بســیار مناسب و به صورت نقد و اقساط 
و همچنین ارائه تســهیالت بانکی بدون بهره در اسرع 
وقت قابل انجام اســت، در حالیکــه این فرایند به دلیل 
نوآورانه و پیشرفته بودن در دیگر کشورها با هزینه های 
باالیی در حال انجام بوده و حتی اگر بیماری ناچار باشــد 
نمونــه مورد نیاز را از دیگر کشــورها تامین کند، هزارها 
دالر بــرای اوهزینه در بر دارد.مســئول دفتر نمایندگی 
بانک خون بند ناف رویان آذربایجان شــرقی تاکید کرد: 
داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت یا تماس تلفنی و 
ارتباط با شبکه های اجتماعی بانک خون بند ناف رویان 
در خصــوص هزینه های ذخیره ســازی خون بند ناف 

اطالعاتی حاصل کنند.
وی بــا تاکید بــر اینکه کاربرد ســلول های بنیادی 
در درمان و بازســازی بافت بدن انســان بسیار گسترده 
اســت، گفت: ســلول های بنیادی خون بند ناف یکی از 

کاربردی ترین منابع ســلول های بنیادی برای درمان و 
بازسازی بوده و این سلول ها تنها یک بار و بالفاصله پس 
از تولد قابل ذخیره ســازی هستند که این فرصت تکرار 

شدنی نیست.
وی با اشاره به افزایش روز افزون استفاده از سلول های 
بنیــادی برای درمان بیماری ها اظهار کرد: اعتقاد بر این 
اســت که در حال حاضر پتانسیل درمان 80 نوع بیماری 
با این ســلول ها در جهــان وجــود دارد و بیماری های 
بســیاری نیز در مراحل تحقیقاتــی و کار آزمایی بالینی 
با سلول های بنیادی خون بند ناف قرار دارند، هم اکنون 
در ایــران در درمان بیماری های با منشــاء خونی، انواع 
ســرطان های خون، تاالسمی، آنمی آپالستیک و غیره 

هم از سلول های بنیادی استفاده می شود.
عابدینــی اظهار کــرد: همچنین بانــک خون بند 
نــاف رویان در حــال اجرای طرح هایی بــرای درمان 
بیماری های فلج مغزی و اوتیسم است که مراحل اولیه را 
با موفقیت پشت سر گذاشته شده و نتایج امیدوار کننده ای 
را در پی داشــته و امید است گام مهمی برای درمان این 
بیماری های صعب العالج در کشورمان برداشته شود.وی 
در خاتمه متذکر شــد: متقاضیان برای ذخیره خون بند 
ناف نوزاد باید ابتدا در بانک خون بند ناف رویان ثبت نام 
کنند، ثبت نام در بانک  خون بند ناف بســیار آسان بوده 
و از هفته 36 بارداری امکان پذیر اســت، ساده ترین راه 
ثبت نام آنالین در سایت شرکت فن آوری بن یاخته های 
رویان، مراجعه به آدرس www.rsct.ir و روش دوم 
مراجعــه حضوری به دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف 
در ســاعات اداری به آدرس: تبریز، خیابان آزادی، باالتر 

از مسجد طوبی، مرکز پزشکی جهاد دانشگاهی  است.

کشف  بیش از ۶ تن مواد 
مخدر در  آذربایجان غربی 

رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخــدر آذربایجان غربی 
گفــت: در 10 ماهه ســال جاری 6 تن و 570 کیلوگرم 
انواع مواد مخدر کشــف شده که نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته 100 درصد افزایش داشــته است.به 
گزارش جام جم آذربایجان غربی، شمسعلی حقوردیان 
در نشســت خبری اظهار کرد: در 10 ماهه سال جاری 
6 تن و 570 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشــف شــده 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 100 درصد 
افزایش کشفیات را شاهدیم که بیشترین میزان مربوط 
به ارومیه اســت. وی افزود: مجموع کشــفیات مواد 
مخدر شامل سه تن و ۹55 کیلوگرم تریاک، ۲60 کیلو 
هروئین، یک تــن و 504 گرم مورفین، 1۲6 کیلوگرم 
شیشه، 104 کیلو حشــیش، 34 کیلوگرم کوکایین و 
468 هزار و 565 قرص روانگردان اســت. حقوردیان 
با اشــاره به انهدام 6۹ باند مرتبط با قاچاق موادمخدر 
در ســالجاری، تصریح کرد: در این راستا 4۹0 دستگاه 
خودرو و 67 دستگاه موتورسیکلت توقیف شده و ۹ هزار 
و 76 فقره پرونده تشــکیل شده و 8 هزار و 731 نفر در 

رابطه با جرایم مواد مخدر دستگیر شدند. 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی یکی 
از شیوه های اصلی مبارزه با قاچاق مواد مخدر را ضربه 
اقتصادی به قاچاقچیان دانست و افزود: در این راستا با 
توقیف اموال، ۲4 میلیارد ریال به خزانه واریز شده است.

وی به برنامه های فرهنگــی و اجتماعی با محوریت 
ارتقای امنیت اجتماعی اشاره و خاطرنشان کرد: امسال 
۲150 طرح در قالب پاکســازی مناطق آلوده، کنترل 
محورهــای مواصالتی و کنترل محوطه های اطراف 
مراکز آموزشی اجرا شده که نسبت به سال گذشته 1۲5 
درصد افزایش اجرای طرح را داشتیم.  حقوردیان گفت: 
امسال 1۲7 هزار و 1۲6 نفر در بحث پیشگیری از اعتیاد 

تحت آموزش قرار گرفتند.

گازرسانی به شهرک های 
صنعتی در آذربایجان غربی

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی گفت: 
گازرسانی به واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در 
شهرک های صنعتی، در کمترین زمان ممکن و بدون 

هیچ گونه محدودیتی انجام می شود.
ایران،  گاز  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
علیرضا شیخی با بیان این مطلب، گفت: بر این اساس، 
واحدهایی که در مجاورت مسیر توسعه و گازرسانی به 
روستاهای استان قرار دارد، طبق قرارداد نسبت به 
تامین گاز آنها اقدام می شود به طوری که به ازای 
هر واحد ۲ هزار و 400 میلیون ریال از طرف شرکت 
ملی گاز و بقیه نیز از طرف مالکان واحد صنعتی جهت 
احداث ایستگاه گازرسانی انجام خواهد شد. وی تاکید 
مدد  به  استان  در  مرغداری  واحد  امسال ۲3  کرد: 
توسعه گازرسانی به روستاها و طبق توافق با شرکت 
گاز از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند. این مقام 
مسئول ادامه داد: تامین گاز و مجوز گرفتن انتقال خط 
لوله گاز، نیاز به گرفتن استعالم های متعددی از ادارات 
و ارگان های دولتی دارد که انتظار می رود مسئوالن 
برای  الزم  همکاری  رسان،  خدمات  دستگاه های 
انتقال این سوخت ملی به همه واحدهای تولیدی را 
داشته باشند. وی با اشاره به عزم شرکت گاز استان 
آذربایجان  غربی برای گازرسانی  به مناطق روستایی، 
افزود: امسال به 43 هزار و 546 واحد مسکونی در 
استان گازرسانی شده که از این تعداد، بیش از ۲0 
هزار و 818 واحد مسکونی در بخش روستایی است. 
شیخی با بیان اینکه در همین بازه زمانی بیش از 40 
هزار مشترک جدید به مشترکان گاز طبیعی در استان 
نیز اضافه شده، گفت: هم اکنون مجموع مشترکان 
مصرف کننده گاز طبیعی در استان به ۹83 هزار و 
۲35 مورد رسیده است.  شایان ذکر است، در حال 
حاضر ۲5 شهرک و ناحیه صنعتی از 35 مورد مصوب 
آذربایجان غربی فعال بوده که یکهزار و 100 واحد 

صنعتی را در خود جای داده  است.
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نماینده ارومیه در مجلس: 
آرای خود را شفاف سازی 

 می کنم

 حضرتپــور، نماینــده مــردم ارومیــه در مجلس 
شورای اســالمی در پیج رسمی اینستاگرامی خود از 
شفاف ســازی آرای خود برای مردم خبر داد و از دیگر 

نمایندگان خواست تا آرا ی شان را تقدیم ملت کنند. 
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، »قانونگذاری« 
اولین و اصلی ترین وظیفه مجلس شــورای اسالمی 
می باشد که از طریق آرای نمایندگان به طرح ها و لوایح 
تحقق می باید و این وظیفه خطیر متاسفانه خیلی کمتر 
از ســایر موضوعات، مورد بررســی و سوال واقع می 
شود. به عنوان نماینده  و وکیل مردم شریف ارومیه در 
مجلس شــورای اسالمی خود را موظف به صداقت و 
پاسخگویی به موکالنم می دانم و از همین رو در هر دو 
باری که طرح شفافیت آرا در مجلس شورای اسالمی 
مطرح شــد، قاطعانه با آن موافقت کرده و رای مثبت 
دادم و معتقدم یک نماینده باید به مردم توضیح بدهد 
که در مجلس با چه استدالل و منطقی از حق رای خود 
استفاده کرده و در قوانین تصویب شده چه نقشی ایفا 
کرده است و باید این وظیفه نه تنها شامل نمایندگان 
مجلس بلکه شامل تمام اعضای شوراها و مجمع هایی 
مانند شوراهای اسالمی، مجمع تشخیص مصلحت، 
شورای نگهبان وغیره باشد که صالحیت و مسئولیت 

تصمیم گیری در موضوعات مختلف دارند.
 از آنجایــی که صرفا تک فوریت طرح شــفافیت آرا 
تصویب و در کمیســیون مربوطه در نوبت بررسی می 
باشــد بعید می دانم عمر مجلس دهم به طرح آن در 
صحــن علنی کفاف دهد، بنابراین بنده منتظر طرح و 
احیانا تصویب و اجرای قانون مذکور نمانده و خودم به 
صورت داوطلبانه و خودجوش اقدام به شــفاف سازی 
آرایم در طول نمایندگی می کنم و خاطرنشــان می 
ســازم قبال نیز به عنوان اولین نماینده با معرفی و ثبت 
لیســت اموال و دارایی هایم در سامانه قوه قضائیه این 
وظیفه را بــه جای آورده بودم و از طریق رســانه ها، 
گزارش عملکرد و نطق هایم را به ســمع و نظر مردم 
رسانده بودم اکنون در حوزه قوانین معروض می دارم 
تا کنون بیش از ۲۲8 مصوبه از مصوبات مجلس دهم 
تبدیل به قانون گردیده که حداقل 57 مصوبه مربوط 
بــه تصویب معاهدات دولت با دولت های خارجی می 
باشد.  سایر مصوبات مربوط به امور داخلی کشور می 
باشند که تعدادی از آنها قانون موضوعه تخصصی و 
بسیار مهم و اثرگذار هستند که بنده به بضاعت حافظه 
مکتوب و ذهنی ام، تعدادی از قوانین مذکور را تشریح 
و نقش و علل آرایم در خصوص آنها را از طریق روابط 
عمومی دفترم به محضر مردم شریف ایران بخصوص 
حوزه انتخابیه ام اعالم می نمایم و در گام های بعدی 
آرایم در خصوص طرح هــا و لوایحی که به تصویب 
نرســیدند و همچنین فوریت ها نیز علنی خواهم کرد 
و از ســایر نمایندگان محترم و پرتالشــم در مجلس 
دعوت می کنم با اقدامی مشابه، گزارش آرای خود را 

به پیشگاه ملت عزیز عرضه دارند.
با احترام، روح اهلل حضرت پور

 طالتپه دی 139۸

مبنی  جمهور  رئیس  قول  اساس  بر  گفت:  اردبیل  استاندار 
تفاهم  اردبیل  در  تختخوابی   500 بیمارستان  شروع  بر 
مجری  سازمان   ، مسکن  وزارت  و  اردبیل  استانداری  بین 

ساختمان ها و تجهیزات دولتی منعقد شد.
به  اردبیل:  جم  جام  خبرنگار   – امامي  محسن 
اکبر بهنام  اردبیل،  پایگاه اطالع رسانی استانداری  گزارش 
جو افزود: بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد 150 میلیارد 
تومان از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور که 50 میلیارد 
تومان برای سالجاری و 100 میلیارد تومان برای سال آینده 
وزارت  اعتبارات  محل  از  مبلغ  همین  معادل  همچنین  و 
مسکن ظرف دو سال تامین می شود. وی بیان کرد:عملیات 

اجرایی این پروژه تا قبل از پایان سالجاری آغاز می شود.
اردبیل  زاده  رجب  بیمارستان  کرد:  اظهار  اردبیل  استاندار 

سالجاری  بودجه  در  بوده  تختخوابی   ۲50 قبال  که 
افزایش پیدا کرد. وی  بیمارستان 500 تختخوابی  به 
تصریح کرد: به دنبال آن متولی و سازمان مجری از 
وزارت بهداشت به وزارت مسکن تغییر پیدا کرده است. 
بهنام جو گفت: سازمان مجری نقشه های فاز اول این 
تا  نیز  آن  دوم  فاز  نقشه  و  کرده  آماده  را  بیمارستان 
قبل از پایان سال به پایان خواهد رسید.  وی افزود: 
بر اساس توافق وزارت بهداشت ، استانداری اردبیل و 
تا پایان سال عملیات اجرایی آغاز و  سازمان مجری 
تا تابستان کل اسکلت فلزی زیربنای آن به مساحت 
این  اجرای  وی  شود.  نصب  و  ساخته  متر  هزار   55
بیمارستان را رکوردی در بحث احداث ساختمان های 

بزرگ دولتی عنوان کرد. 

اعاده ۲۷۰۶ هکتار از 
اراضی ملی و منابع طبیعی 

اردبیل به بیت المال

دبیــر شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال در امــور 
اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی اســتان در پنجمیــن 
جلســه شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال در امــور 
ــا  ــال ۹8 ب ــی در س ــع طبیع ــی و مناب ــی مل اراض
ــال  ــه س ــورا در ۹ ماه ــرد ش ــزارش  عملک ــه گ ارای
ــده  ــورد پرون ــه 7۹3 م ــدت ب ــن م ــت: در ای ۹8 گف
ــده  ــورد ش ــم برخ ــا ۹۹0 مته ــده و ب ــیدگی ش رس
ــب و تصــرف  ــات پیشــگیرانه از تخری اســت. اقدام
اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی در ایــن مــدت 3۲41 
مــورد بــوده اســت و 737 مــورد احــکام قضایــی در 
ایــن خصــوص صادر شــده کــه 418 مــورد قلع قمع 
مســتحدثات غیــر قانونــی در اراضــی ملــی و منابــع 
طبیعــی نیــز انجــام گرفته اســت.  خــدادادی افــزود: 
در طــول هفــت ماهــه ســال جــاری ۲706هکتــار از 
ایــن اراضــی بــه ارزش بیــش از 1۹00 میلیــارد ریال 

بــه بیــت المــال اعــاده شــده اســت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اردبیل گفت: با هدف توسعه گردشگری غذا، ثبت ملی شیوه 

پخت 5 غذای سنتی در این استان عملیاتی می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اردبیل با اعالم این خبر تصریح کرد: این غذاها شامل » قورقا، 
نخود قورماسی، خینگل، خشــیل و ایمام آشی« است. وي 
افــزود: با توجه به اینکه ثبت ملی منجــر به تثبیت اصالت 
جغرافیای تهیه یک غذا و معرفی آداب و رســوم و سنت های 
پیرامون آن است، پرونده برخی غذاها تکمیل شده و بقیه نیز 
در دست تهیه اســت.نادر فالحی اظهار کرد:  تاکنون شیوه 
پخت برخی غذاها به ثبت رسیده و این مهم زمینه ساز معرفی 
غذا در ســطح ملی و بین الملل شــده است. وی اضافه کرد:  
شــیوه پخت و تهیه پیچاق قیمه، فطیر مشــگین شهر، قره 
حالوا، کته، بال قیماق، باسترما پلو، شکالت رسته، شیرینی 

ســه گوش، هدیک آشی و قوروت به ثبت ملی رسیده است.  
فالحی با اشــاره به ثبت شیوه تزئین تخم مرغ عید با عنوان 
بایرام یورماتســی افزود:  عالوه بر این در تمامی جشنواره ها 
و رویدادهای فرهنگی جاذبه های گردشــگری غذا معرفی 
می شود که برجسته ترین آن جشنواره آش و غذاهای سنتی 

شهرستان نیر است.

با هدف توسعه گردشگری غذا؛
ثبتملیشیوهپخت5غذایسنتیاردبیلدردستورکاراست

دستاورد سفر رئیس جمهور؛ 

تفاهمنامهاحداثبیمارستان5۰۰تختخوابیاردبیلمنعقدشد

ــل  ــتان اردبی ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
ــروژه  ــل پ ــرای تکمی ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــت: 60 میلی گف

ــل جــذب خواهــد شــد. ــاالر شــهر اردبی ت
رقیــه لهجه – خبرنــگار جام جــم اردبیــل: »داوود 
شــایقی« اظهــار کــرد: مجــوز مــاده 56 بــرای ایــن پــروژه 

ــع مــورد  ــا مشــارکت بانــک عامــل مناب ــا ب صــادر شــده ت
نیــاز تامیــن شــود تــا بــا نظــارت دســتگاه مجــری شــاهد 
ــا هــدف تکمیــل آن در ســریعترین  ــروژه ب فعالیــت ایــن پ
ــرای تکمیــل ایــن  زمــان باشــیم. وی خاطرنشــان کــرد: ب
پــروژه در کنــار صــدور مجــوز مــاده 58 تامیــن اعتبــار انجام 

ــل  ــن و تکمی ــاز تامی ــورد نی ــع م ــر ســال مناب ــا ه شــده ت
تــاالر شــهر را شــاهد باشــیم. رئیــس ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریــزی اســتان اردبیــل افــزود: اعتبــارات ســفر رئیــس 
ــف مشــخص طــی امســال و ســال  ــک ردی ــور در ی جمه
ــه اســتان ابــالغ خواهــد شــد و تــالش می کنیــم  آینــده ب

تــا پایــان دولــت دوازدهــم همــه اعتبــارات مصــوب ســفر 
رئیــس جمهــور تامیــن و تکمیــل پروژه هــای نیمــه تمــام را 
شــاهد باشــیم. ســفر اخیــر رئیــس جمهــور و هیئــت دولــت 
نتایــج ســودمندی را بــرای تامیــن اعتبــار پروژه هــای متعــدد 

اســتان بــه همــراه داشــته اســت. 

نکات ایمنی و تأکید بر مصرف بهینه 
گاز همزمان با فصل سرما 

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از تمام هموطنان 

بخصوص اهالی محترم استان خواست تا با رعایت مصرف 
ایمن و بهینه گاز طبیعی از بروز افت فشار جلوگیری نمایند.

نرگس امامي – خبرنگار جام جم اردبیل: »سردار 
اسماعیلی« در خصوص ضرورت رعایت نکات ایمنی گاز 
شهری گفت: مشترکین گاز طبیعی بایدپیش از رسیدن 
فصل سرما همه وسایل گرمایشی خانه  خود را سرویس 
کنند تا با کمترین مشکل در فصل سرما مواجه شوند. مدیر 
عامل شرکت گاز استان اردبیل در ادامه گفت : زمانی که گاز 
در هوا منتشر شود با هوا ترکیب شده و می تواند در صورت 
رسیدن به شعله  آتش یا یک منبع قابل اشتغال آتش گیرد، 
گاز طبیعی به هیچ وجه سمی نیست اما در صورتی که به مقدار 
زیاد در فضایی بسته جمع شود، اکسیژن هوا را از میان برده و 
موجب بی هوشی می شود. وی به آموزش نکات ایمنی که در 
زمان نشت گاز باید انجام شود، پرداخت و گفت: در صورتی 
که شهروندان متوجه نشت گاز شدند و احساس کردند گاز 
در داخل فضای خانه  آن ها پر شده است، ابتدا باید در ها و 
پنجره ها را باز کرده، از کشیدن سیگار یا روشن کردن کبریت 
یا زدن کلید برق یا روشن کردن لوازم برقی خودداری کنند تا 
هیچ منبع قابل اشتعالی را به وجود نیاورند. مدیر عامل شرکت 
گاز استان اردبیل توصیه کرد: شهروندان باید مطمئن شوند 
که لوله بخاری و هواکش های خانه مسدود نشده است و 
درست کار می کنند تا این که دود و بخار بتواند براحتی از 
این هواکش ها به بیرون منتقل شود.وی خاطرنشان کرد: 
افراد باید مدخل ورودی و خروجی هوا برای سوخت مناسب 
را همیشه تمیز نگه دارند، چون وجود هوا برای سوخت کامل 
و ایمن و خروج کامل منوکسیدکربن در بخاری و شومینه ها 
الزم است. به گفته وی همه ساله همزمان با فرارسیدن 
فصل سرما شرکت گاز استان اردبیل برنامه های متنوعی 
در خصوص ترویج فرهنگ ایمنی گاز به منظور جلوگیری از 
حوادث احتمالی ناشی از گاز طبیعی به مرحله اجرا در می آورد 

همزمــان بــا هفتــه شــوراهای آمــوزش و پــرورش و بــا ارزیابــی ملــی از 
عملکــرد شــوراها آمــوزش و پــرورش ، اســتان اردبیــل رتبــه برتــر کشــور 

را در ایــن حــوزه بــه دســت آورد.
 رقیــه لهجــه - خبــر نــگار جــام جــم اردبیــل: در همایــش 
شــوراهای آمــوزش و پــرورش اســتان اردبیــل مدیرآمــوزش و پــرورش 
ــه گرامیداشــت  ــا 30 دی هفت ــن شــهر اظهــار کــرد: ۲4 ت ــه دو ای ناحی
ــورای  ــر ش ــال های اخی ــه در س ــت ک ــرورش اس ــوزش و پ ــورای آم ش
ــوزان و  ــران، دانش آم ــان، مدی ــت معلم ــا محوری ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــات  ــردن مصوب ــی ک ــری و عملیات ــته در بخــش تصمیم گی ــا توانس اولی
بــه عنــوان یــک مجموعــه موفــق عمــل کند.یوســف احمــدی بــه ابالغ 
ــون شــوراهای آمــوزش و پــرورش از ۲6 دی مــاه ســال 7۲ اشــاره  قان
ــری  ــای تصمیم گی ــه بخش ه ــون در هم ــن قان ــرد: ای ــان ک و خاطرنش
و اجــرا مــورد توجــه قــرار گرفتــه و امســال آمــوزش و پــرورش ناحیــه 
دو اردبیــل مســئولیت دبیرخانــه شــورای آمــوزش و پــرورش را عهــده دار 

اســت و تاکنــون در ۹ جلســه برگــزار شــده 38 مصوبــه بــه تائیــد رســیده 
ــات اجرایــی شــده اســت.احمدی یکــی از  کــه 33 مــورد از ایــن مصوب
آســیب های  بحــث  را  پــرورش  و  آمــوزش  اساســی  دغدغه هــای 
اجتماعــی دانســت و بیــان کــرد: در ایــن زمینــه برنامه هــای آموزشــی 

ــواده در  ــوزش خان ــای آم ــرای دوره ه ــه و اج ــرار گرفت ــتور کار ق در دس
مــدارس و ارتقــای مهــارت زندگــی مدنظــر بــوده اســت.  وی اســتفاده از 
ظرفیــت  ســالن های ادارات و ســازمان ها بــه ویــژه ســالن ورزشــی اداره 
ــوزان  ــی دانش آم ــای تربیت ــازی فض ــان را در سالم س کل ورزش و جوان
ــبکه  ــن ش ــان و همچنی ــرکت های خدمات رس ــت: ش ــد و گف ــادآور ش ی
بهداشــت، همــکاری نزدیکــی را بــا آمــوزش و پــرورش دارنــد و بحــث 
مراقبت هــای بهداشــتی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.مدیرآموزش و 
پــرورش ناحیــه۲ افــزود: بــا تاکیــد شــورای آمــوزش و پــرورش مبنــی 
ــن  ــع آن در بی ــهرداری و توزی ــوارض ش ــد ع ــص 5 درص ــر تخصی ب
ــدارس  ــکالت م ــی از مش ــک و دو کل ــی ی ــرورش نواح ــوزش و پ آم
از بابــت تجهیــزات و تعمیــرات حــل شــده اســت. یوســف احمــدی بــا 
ــرار دارد،  ــوده ق ــت فرس ــه دو در باف ــدارس ناحی ــر م ــه اکث ــان اینک بی
تصریــح کــرد: بــه دلیــل کمبــود مــدارس در داخــل شــهر ضــرورت دارد 

نســبت بــه تجهیــز و نوســازی مــدارس اقــدام شــود.

ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــر ش مدی
منطقــه ارومیــه گفــت: از ابتــدای ســال تــا کنــون 
بالــغ بــر 160 میلیــون لیتــر ســوخت زمســتانی)نفت 
ــفید  ــت س ــوار  نف ــزار خان ــن 100 ه ــفید( در بی س
ســوز مرکــز و شــهرهای شــمال اســتان آذربایجــان 

غربــی توزیــع شــده اســت.
 احمــد مجــرد در گفــت و وگــو بــا خبرنــگار 
ــانی  ــوخت رس ــه س ــاره ب ــا اش ــل ب ــم اردبی جام ج
مســتمر بــه نقــاط مختلــف منطقــه ارومیــه اظهــار 
ــی  ــزی و آمادگ ــه ری ــه برنام ــه ب ــا توج ــت: ب داش
قبلــی و در پــی بــروز ســرما و بــارش بــرف و 
ــارت  ــی، نظ ــان غرب ــتان آذربایج ــدان در اس یخبن
ــی و  ــای نفت ــع فرآورده ه ــال و توزی ــر نحــوه انتق ب
همچنیــن تامیــن، ذخیــره ســازی و توزیــع ســوخت 
ــذر  ــژه در روســتاهای ســخت گ فروشــندگی ها بوی

ــت. ــال اجراس ــوب در ح ــور مطل ــه ط ب
وی بــا اشــاره بــه بــارش بــرف از هفتــه گذشــته و 
بــه صــورت مســتمر در همــه نقــاط اســتان گفــت: 

ــوخت در  ــن س ــل تامی ــی کام ــرکت آمادگ ــن ش ای
ــم  ــدان ه ــرف و یخبن ــی را دارد و ب ــرایط بحران ش
نمــی توانــد در ســوخت رســانی بــه مناطــق صعــب 

العبــور وقفــه ایجــاد کنــد.
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــر ش مدی
ــش از 7  ــه بی ــرد: روزان ــح ک ــه تصری ــه ارومی منطق
میلیــون لیتــر انــواع فرآورده هــای نفتــی در منطقــه 
ارومیــه توزیــع مــی شــود و در حــال حاضــر تمــام 
ــر  ــغ ب ــه بال ــل منطق ــل و نق ــاوگان حم ــت ن ظرفی
300 دســتگاه نفتکــش مــازاد بــر خــط لولــه 
ــام  ــوخت را انج ــع س ــی و توزی ــت کار جابه جای نف
تالش هــای  از  تقدیــر  ضمــن  می دهد.مجــرد 
کارکنــان شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
ــت  ــای نف ــی انباره ــان عملیات ــژه کارکن ــی بوی نفت
ــا  ــد ت ــالش می کن ــن شــرکت ت ــزود: ای ــه اف منطق
ــردم،  ــه م ــع ب ــب و بموق ــانی مناس ــا خدمت رس ب
تامیــن ســوخت مــورد نیــاز را در کوتاه تریــن زمــان 
ممکــن فراهــم کنــد و همــه تمهیــدات الزم بــرای 
تامیــن ســوخت مناطــق مختلــف اســتان اندیشــیده 

شــده اســت.
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــر ش مدی
منطقــه ارومیــه گفــت: عملیــات سوخت رســانی بــه 
ــور در نیمــه اول ســال  همــه روســتاهای صعب العب
انجــام شــده و سوخت رســانی بــه روســتاهای 
ســخت گــذر بــا قــوت تمــام ادامــه دارد و ســهمیه 
پاییــز و زمســتان خانوارهــای مصــرف کننــده نفــت 
ســفید در کارت بانکــی سرپرســت خانوارهــا واریــز 

شــده و تــا ۲5 اســفند ســالجاری اعتبــار دارنــد.

سوخترسانیبیوقفهدر
آذربایجانغربیادامهدارد

شورایآموزشوپرورشاردبیلرتبهبرترکشورراکسبکرد
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

خبرخبر

خرید تضمینی گوشت مرغ در  آذربایجان شرقی بی سابقه است 

فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  سرپرســت 
ــع دســتی اســتان زنجــان  گردشــگری و صنای
گفــت: مرمــت ایــوان شــمالغربی گنبــد جهانــی 
محســوب  طبقــات  ورودی  کــه  ســلطانیه 
ــد. ــام می رس ــه اتم ــوروز ۹۹ ب ــا ن ــود ت می ش

بــه گــزارش جــام جــم زنجــان امیــر ارجمنــد، 
ایــوان  ابتدایــی  بخــش  مرمــت  گفــت: 
ــام رســید و  ــه اتم شــمالغربی ســال گذشــته ب
مقدمــات خواناســازی پاییــن دســت آن انجــام 
شــد. وی ادامــه داد: تثبیــت، پاکســازی و 
خوانــا ســازی خطــوط ایــن ایــوان انجــام شــده 
و امیدواریــم مرمــت آن تــا عیــد نــوروز پایــان 

ــد. یاب
ــوان،  ــن ای ــات ای ــوص تزیین ــد در خص ارجمن
ــوط  ــوان خط ــن ای ــات ای ــده تزیین ــزود: عم اف
برجســته و الگوهــای تکــرار شــده مزیــن 
بــه نام هــای متبــرک پیامبــر اکــرم )ص( 
همچنیــن  اســت.  )ع(  علــی  حضــرت  و 
بــه  طرح هایــی  و  اســلیمی  طرح هــای 
ــاهده  ــمت ها مش ــی قس ــره در بعض ــکل گ ش

. د می شــو
فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  سرپرســت 
ــع دســتی اســتان زنجــان  گردشــگری و صنای
ــای  ــر از رواق ه ــه غی ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
گنبــد ســلطانیه در باقــی ایــن فضــای متعلــق 
ــت،  ــی اس ــب آب ــگ غال ــی رن ــه دوره ایلخان ب
عنــوان کــرد: در همــه جــای ایــن بنــا دو الیــه 
تزیینــات داریــم کــه بــر روی کای گــچ کاری 
انجــام داده و پــس از آن تزیینــات رنگــی 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص

تا نوروز 99؛
مرمت ایوان شمال غربی 

گنبد جهانی  سلطانیه به 
اتمام می رسد

اســتاندار زنجــان خبــر داد: بــزودی از قهرمانــان 
ورزشــی و مــدال آوران اســتان تجلیــل خواهیــم 

. د کر
ــه  ــح ال ــان ، فت ــم زنج ــام ج ــزارش ج ــه گ ب
حقیقــی در دیــدار صمیمــی بــا جمعــی از 
ــار  ــان اظه ــتان زنج ــان اس ــکاران قهرم ورزش
ــان  ــدر روی جوان ــر چق ــاد دارم ه ــرد: اعتق ک
ــدازه  ــان ان ــه هم ــم ب ــذاری کنی ــرمایه گ س
ــد و  ــش می یاب ــه افزای ــان جامع ــب اطمین ضری
شــادی و حرکــت بــه ســوی توســعه در جامعــه 

می شــود. جــاری 
ــه 5  ــوق ماهان ــاداش و پرداخــت حق ــه پ وی ب
ــه  ــان ب ــی وزارت ورزش و جوان ــون تومان میلی
مــدال آوران المپیــک ۲0۲0 توکیــو اشــاره 
ــالق و  ــد اخ ــکاران بای ــزود: ورزش ــرد و اف ک
منــش پهلوانــی را ســرلوحه کار خــود قــرار داده 

ــی  ــر سیاس ــی و غی ــروه سیاس ــاح و گ ــر جن ــه ه ــتگی ب و از وابس
ــاد  ــام و ی ــدگاری ن ــی و مان ــه قهرمان ــرا ک ــد چ ــدت بپرهیزن بش
ــات و  ــا در دوری از تعلق ــردم و عــزت و بزرگــی آنه ــا در دل م آنه
ــه  ــان اینک ــا بی ــن ب ــتان همچنی ــی اس ــام عال وابستگی هاســت. مق
ــادی در  ــی مراحــل و ســختی های زی ــگاه قهرمان ــه جای رســیدن ب
پــی دارد و بســیاری از امــور عــادی زندگــی شــخص را تحــت تاثیــر 
ــگاه و  ــن جای ــح کــرد: حفــظ و نگهــداری ای ــرار می دهــد، تصری ق

ــر از کســب  ــدگاه و منظــر اجتماعــی بســیار مهــم ت ــت در دی منزل
ــن راه  ــان در ای ــکاران و قهرمان ــت و ورزش ــام اس ــه و مق ــن رتب ای
ــان  ــتاندار زنج ــد. اس ــف را بخورن ــای مختل ــب جریان ه ــد فری نبای
بــا اشــاره بــه امتیــازات ویــژه قانــون در حــوزه ورزش یــادآور شــد: 
ــاص  ــه ورزش اختص ــتگاه ها را ب ــارات دس ــد اعتب ــون 1 درص قان
ــیار  ــتاورد بس ــود دس ــی ش ــل اجرای ــور کام ــه ط ــر ب ــه اگ داده ک
ارزشــمندی بــرای ورزش و جوانــان خواهــد بــود و زمینه ســاز 
ــورد  ــن م ــز در ای ــان نی ــتان زنج ــود و اس ــتر می ش ــرفت بیش پیش

ــن  ــه ای ــرده و مطالب ــل ک ــدی عم ــیار ج بس
ــت. ــده اس ــام ش ــتگاه ها انج ــم از دس مه

ــای  ــاح پروژه ه ــه افتت ــان اینک ــا بی ــی ب حقیق
ــد  ــال می کن ــژه دنب ــور وی ــه ط ــی را ب ورزش
اولویــت بــا پروژه هــای  ایــن زمینــه  و در 
ــث  ــه داد: در بح ــود، ادام ــد ب ــام خواه نیمه تم
اشــتغال قهرمانــان ورزشــی نیــز پیگیری هــا در 
حــال انجــام اســت. وی در بخــش دیگــری از 
ایــن دیــدار بــا تاکیــد بــر شــان و منزلــت باالی 
ــش  ــرح پوش ــرای ط ــه، از اج ــان در جامع جوان
ــش از  ــی پی ــی و آموزش ــای تحصیل حمایت ه
ــتایی در  ــوزان روس ــش آم ــرای دان ــور ب کنک
مــدارس شــبانه روزی خبــر داد و افــزود: بایــد 
ــتاها  ــن روس ــی در دورتری ــان حت ــی جوان تمام
ــل  ــرای تحصی ــر ب ــی براب ــت آموزش از فرص
کشــور  مطــرح  دانشــگاه های  در  قبولــی  و 

ــد. ــب کنن ــی کس ــای عال ــد رتبه ه ــوند و بتوانن ــوردار ش برخ
ــا انتخــاب  ــان ب اســتاندار زنجــان تشــکیل مجمــع مشــورتی جوان
ــرای  ــده ب ــاد ش ــای ایج ــر از فرصت ه ــی دیگ ــوان را یک 17 ج
ــور مهــم  ــان در جایگاه هــای حســاس و اطــالع از ام حضــور جوان
اســتان برشــمرد و گفــت: حضــور جوانــان در جلســات مهــم اســتان 
و اســتفاده از نظــرات مشــورتی آن هــا می توانــد در تصمیــم 

ــد. ــد باش ــیار مفی ــران بس ــای مدی گیری ه

تجلیلازقهرمانانورزشیومدالآورانزنجان اهدای کتاب؛ اهدای دانایی

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
و  پروش  و  آموزش  به  توجه  گفت:  زنجان 
مهمترین  از  و خاک  آب  این  فرزندان  تربیت 

وظایف مسئوالن است.
کرباسی  فاطمه  زنجان،  جم  جام  گزارش  به 
مدارس  از  یکی  به  کتاب  اهدای  مراسم  در 
به  توجه   : گفت  زنجان  شهر  محروم  مناطق 
آب  این  فرزندان  تربیت  و  پرورش  و  آموزش 
است.  مسئوالن  وظایف  مهمترین  از  خاک 
زیربنایی  از  پرورش  و  آموزش  داد:  ادامه  وی 
و  مهم  وظیفه  که  می باشد  ارگان ها  ترین 
مسئوالن  و  مدیران  و  فرزندان  تربیت  خطیر 
خاطر  کرباسی  دارد.  برعهده  را  کشور  آینده 
فرزندانمان  دست  به  کشور  آینده  کرد:  نشان 
مدارس  در  پرورش  حال  در  اکنون  هم  که 
می باشند ساخته می شود و ما باید هر کمکی 
آموزش  و رشد  تعالی  در جهت  که می توانیم 
و پرورش و مدارس که سنگرهای آموزش و 

پرورش می باشند انجام دهیم.
تاکید  ضمن  و  راستا  همین  در  افزود:  وی 
اهدای  با  امروز  زنجان  محترم  استاندار 
قدم  که  امیدواریم  آموزشی  کتاب های کمک 
اعتالی  و  دانایی  اهدای  راستای  در  کوچکی 
ذکر  به  الزم  باشیم.  برداشته  عزیزمان  کشور 
در طرح اهدای کتاب های کمک آموزشی به 
و  فرهنگ  کل  اداره  محروم  مناطق  مدارس 
به 3 مدرسه در  استان زنجان  ارشاد اسالمی 
شهرهای زنجان،ماهنشان و خدابنده با معرفی 
اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان اقدام 
به اهدای کتابهای کمک آموزشی و عمومی 

جهت مطالعه دانش آموزان نمود.

ــتاندار  ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
بانکــی  زنجــان گفــت: در گذشــته شــبکه 
تســهیالت اجــاره مســکن بــا معرفی مســتاجران 
ــه بنیــاد خیریــن مســکن ســاز اعطــا می کــرد  ب
ــه شــرایط ســخت معیشــتی و  ــا توجــه ب ــه ب ک
افزایــش اجــاره بهــای منــازل، در صــورت امــکان 

ــا شــود. ــاره احی ــن مهــم دوب ای
فرامــرز  زنجــان،  جــم  جــام  گــزارش  بــه 
نیک سرشــت در جلســه شــورای بانک هــای 
ــات  ــاس اطالع ــر اس ــزود: ب ــتان اف ــل اس عام
ــوء  ــل س ــه دلی ــت ب ــوع خدم ــن ن ــه، ای واصل
اســتفاده های انجــام گرفتــه لغــو شــده اســت کــه 
ــن مهــم را  ــوان ای ــا راهکارهــای اســتانی می ت ب
بــا هــدف کمــک بــه افــرادی کــه هــم اکنــون 
در تنگناهــای اقتصــادی هســتند، بــه کار بســت.

ــه اینکــه بانک هــای  ــا اشــاره ب ــن مســؤول ب ای
عامــل بــدون اتــالف وقــت نســبت بــه اعطــای 
تســهیالت مــورد نیــاز واحدهــای کوچــک 
ســازمان جهــاد کشــاورزی مبــادرت کننــد، 
افــزود: طوالنــی شــدن ایــن رونــد بــه انصــراف 
ــان از دریافــت تســهیالت مــورد تقاضــا  متقاضی
و هــدر رفــت تالشــها و هزینه هــای آنهــا 
بــرای فعــال کــردن واحــد تولیــدی خــود منجــر 
وزارت  داد:  ادامــه  سرشــت  نیــک  می شــود. 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــه تمامــی اســتان ها 
اعــالم کــرده کــه برخــی از شــبکه های بانکــی 
ــعه  ــدوق توس ــهم صن ــتند س ــتان ها نتوانس اس
ملــی را جــذب کننــد کــه مقــرر بــود ســهم منابع 
ــد و در  ــدام 50 درص ــر ک ــدوق ه ــی و صن بانک
مجمــوع بــه میــزان هفــت هــزار و 800 میلیــارد 

تومــان را شــامل می شــود.
ایــن  کــرد:  اضافــه  وی 
وزارتخانــه اعــالم کــرده 
اســت ســهم اســتانها از 
ملــی  توســعه  صنــدوق 
کــه  شــده  مشــخص 
برخــی اســتانها نســبت بــه 
جــذب آن اقــدام نکــرده 
ــز  ــوع نی ــن موض ــد و ای ان
در اســتان زنجــان بایــد 
مــورد بررســی قــرار گیــرد 
الزم  پیگیری هــای  تــا 

در ســطح ملــی نیــز اعمــال شــود. معــاون 
ــان  ــتاندار زنج ــادی اس ــور اقتص ــی ام هماهنگ
خاطرنشــان کــرد: در ارتبــاط بــا تســهیالت 

ــاورزی  ــاد کش ــنه های وزارت جه ــرض الحس ق
ــای  ــوی بانک ه ــتان از س ــی در اس ــز گزارش نی
عامــل اســتان اعــالم نشــده کــه ایــن موضــوع 

ــرد. ــرار گی ــری ق ــه و پیگی ــورد توج ــد م بای

معاون استاندار زنجان:

تسهیالتاجارهمنزلازسویبانکهااحیاشود

ــع  ــرکت توزی ــل ش ــران عام ــور مدی ــا حض ب
رئیــس  و  منطقــه ای  آب  و  بــرق  نیــروی 
ــان  ــتان زنج ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه س
نشســت طــرح برق رســانی بــه چاه هــای 
ــع  کشــاورزی اســتان در محــل شــرکت توزی

ــد. ــزار ش ــرق برگ ــروی ب نی
ــاون  ــان: مع ــم زنج ــام ج ــگار ج خبرن
برنامه ریــزی و مهندســی شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان زنجــان در ایــن نشســت 
مشــترک بــا بیــان اینکــه بــر اســاس برنامــه 
3 ســاله توانیــر مقــرر گردیــده 75000 حلقــه 
ــوند  ــرق دار ش ــور ب ــاورزی در کش ــاه کش چ
ــه  ــه ماه ــان س ــار پای ــاس آم ــر اس ــزود: ب اف
ــود  ــاه موج ــه چ ــال از ۹010 حلق ــوم امس س
در اســتان، 6513 حلقــه چــاه بــرق دار هســتند 
کــه ایــن تعــداد چــاه بــرق دار 587584 
ســال۹8  ماهــه   ۹ بــرق  کیلووات ســاعت 

اســتفاده کرده انــد.
چاه هــاي  بــرق  تامیــن  دولتیــاری،  داوود 
ــع  ــون رف ــاده 1۲ قان ــل م ــاورزي از مح کش
ــرکت  ــت ش ــاس لیس ــد را براس ــع تولی موان
گفــت:  و  کــرد  اعــالم  ســازي  بهینــه 
هزینه هــاي احــداث خطــوط ۲0 کیلوولــت 
اصلــي بــه عهــده سرمایه گذار)شــرکت توزیــع 
ــاي احــداث پســت،  ــرق( و هزینه ه ــروی ب نی
لــوازم انــدازه گیــري و پرداخــت حــق انشــعاب 
ــاری  ــد. دولتی ــان مي باش ــده متقاضی ــه عه ب
ــع  ــرکت توزی ــی ش ــرح مل ــن ط ــزود: در ای اف
ــام  ــه انج ــروط ب ــود مش ــد مي ش ــرق متعه ب
تائیــد ســازمان های  تعهــدات متقاضــي و 
متولــی نســبت بــه برقــراري انشــعاب و 

ــد. ــدام نمای ــی اق ــط اصل ــداث خ اح

نشست برق رسانی  به 
چاه های کشاورزی
 زنجان برگزار شد

رئیــس ســازمان صمــت اردبیــل گفــت: بــا توجه 
ــه  ــی شــدن طــرح ســاماندهی رودخان ــه نهای ب
ــن  ــی« صــدور مجــوز برداشــت ش ــر چای »هی
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــل م ــن مح ــه از ای و ماس
ــه  ــن رودخان ــاماندهی ای ــد س ــا رون ــت ت گرف
ــر،  ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ــرد. ب ــتاب گی ش
رامیــن صادقــی در جلســه ســاماندهی رودخانــه 
ــدن  ــی ش ــه نهای ــه ب ــا توج ــی« ب ــر چای »هی
طــرح ســاماندهی رودخانــه هیــر، عنــوان کــرد: 
گــزارش طــرح مربوطــه توســط انجمــن »شــن 
و ماســه« بــه منظــور اعــام نظــر فنــی تحویل 
ــی  ــازه زمان ــا در ب ــط شــده ت دســتگاه های ذیرب
ــاز  ــورد نی ــات م ــام اقدام ــاهد انج ــبی ش مناس

ــیم. ــه باش ــن رودخان ــاماندهی ای ــرای س ب
ــت  ــت هیئ ــه درخواس ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
مدیــره انجمــن »شــن و ماســه اســتان« مبنــی 
ــت از اراضــی  ــر صــدور مجــوز برداشــت موق ب
ــر  ــز ذخای ــه و نی ــن رودخان ــم ای ــع در حری واق
موجــود در بســتر رودخانــه »هیــر چایــی«، 
ــادره از  ــت ص ــوز برداش ــه مج ــزود: هرگون اف
ســوی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان بــرای اعضــای انجمــن، صرفــاً تــا پایان 
فروردیــن مــاه ســال آتــی اعتبــار داشــته و پــس 
از آن هــر گونــه اقــدام در ایــن بخــش در قالــب 

ــود. ــد ب ــرداری خواه ــره ب ــه به صــدور پروان
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
شــرایط  کلیــه  داد:  ادامــه  اردبیــل  اســتان 
ــه  ــاماندهی رودخان ــرح س ــده در ط ــاظ ش لح
هیــر چــای، مشــمول مجــوز برداشــت صــادره 
نیــز خواهــد بــود. صادقــی در خصــوص نحــوه 
برداشــت شــن و ماســه نیــز یــادآور شــد: 
ــات  ــت، مختص ــی برداش ــد ارتفاع ــق و ک عم
ــًا  ــر و … دقیق ــورد نظ ــل م ــی مح جغرافیای
مطابــق بــا طــرح مزبــور خواهــد بــود، همچنین 
از برداشــت در خــارج از ضوابــط قانونــی بســتر 

ــردد. ــودداری گ ــه خ رودخان
وی ادامــه داد: صــدور مجــوز برداشــت شــن و 
ماســه پــس از اعمــال تغییــر کاربــری اراضــی 
در کمیســیون تبصــره یــک میســر خواهــد بــود.

با بررسی مجوزهای برداشت 
شن و ماسه؛

رودخانه »هیر چایی« 
ساماندهی می شود

معـــاون آموزشـــی جهـــاد دانشـــگاهی آذربایجـــان 
ـــوزی  ـــارت آم ـــرح مه ـــق ط ـــرای موف ـــی از اج غرب
ــه  ــر داد. بـ ــی خبـ ــان غربـ ــربازان در آذربایجـ سـ
گـــزارش روابـــط عمومـــی واحـــد، ســـیدجعفر 

ایرانـــی بـــا اعـــالم مطلـــب 
ــب  ــرد: در قالـ ــار کـ ــوق اظهـ فـ
طـــرح ســـرباز مهـــارت 10۲1 
ســـرباز اســـتان آذربایجان غربـــی 
عمومـــی  مهارت هـــای  دوره 
حـــوزه اشـــتغال و کارآفرینـــی و 
مهارت هـــای زندگـــی توســـط 
جهـــاد دانشـــگاهی اســـتان را 
ـــرد:  ـــار ک ـــد. وی اظه ـــرا گرفتن ف
ــوع 16  ــرح در مجمـ ــن طـ درایـ
کالس ویـــژه ســـربازان وظیفـــه 
در  خدمـــت  بـــه  مشـــغول 
ــان  ــی آذربایجـ ــای نظامـ ارگانهـ
ـــه،  ـــتانهای ارومی ـــی در شهرس غرب
ـــد. وی  ـــزار ش ـــاد برگ ـــو، مهاب ـــز، ماک ـــوی، کهری خ
اظهـــار کـــرد: دوره هـــای آموزشـــی - مهارتهـــای 
عمومـــی  مهارت هـــای  و   اشـــتغال  عمومـــی 

ـــای  ـــه نیروه ـــربازان وظیف ـــنل و س ـــه پرس ـــی ب زندگ
ــز آمـــوزش  ــا و مراکـ ــلح در محـــل پادگان هـ مسـ
ــرح  ــن طـ ــی گفت:ایـ ــد. ایرانـ ــه شـ ــی ارائـ نظامـ
ــلح و وزارت ورزش  ــای مسـ ــارکت نیروهـ ــا مشـ بـ
ــرای 10۲1  ــاعت بـ ــدت 80 سـ ــه مـ ــان بـ و جوانـ
ــای  ــه نیروهـ ــربازان وظیفـ ــنل و سـ ــر از پرسـ نفـ
ــز آمـــوزش  ــا و مراکـ ــلح در محـــل پادگان هـ مسـ
نظامـــی برگـــزار شـــد. معـــاون آموزشـــی جهـــاد 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــان غربـ ــگاهی آذربایجـ دانشـ
ــه  ــربازان وظیفـ ــی سـ ــرح مهارت افزایـ ــه طـ اینکـ
نیروهـــای مســـلح بـــا هـــدف آشـــنایی ســـربازان 
بـــا مهارت هـــای عمومـــی حـــوزه اشـــتغال و 
کارآفرینـــی و مهارت هـــای زندگـــی برگـــزار شـــد، 
ـــغلی،  ـــی ش ـــا زندگ ـــنایی ب ـــات آش ـــرد: کلی ـــار ک اظه
آشـــنایی بـــا آمادگـــی و برنامـــه ریـــزی شـــغلی، 
آشـــنایی بـــا اصـــول رزومـــه نویســـی و مصاحبـــه 
شـــغلی،  آشـــنایی بـــا مراکـــز و برنامه هـــای 

حمایتـــی کســـب و کارهـــا، آشـــنایی بـــا مراحـــل 
ـــا  ـــنایی ب ـــرد، آش ـــای خ ـــب و کاره ـــدازی کس راه ان
مهارت هـــای بازاریابـــی و فـــروش و آشـــنایی بـــا 
قوانیـــن و مقـــررات کســـب و کار ســـرفصل های دوره 
ـــی  ـــتغال و کارآفرین ـــوزه اش ـــی ح ـــای عموم مهارت ه
ایـــن طـــرح مـــی باشـــد. ایرانـــی بـــا اشـــاره بـــه 
ســـرفصل های دوره آشـــنایی بـــا مهارت هـــای 
ـــی،   ـــود آگاه ـــای خ ـــرد: مهارت ه ـــار ک ـــی اظه زندگ
آشـــنایی بـــا مهارت هـــای ارتبـــاط موثـــرو روابـــط 
ـــت  ـــای مدیری ـــا مهارت ه ـــنایی ب ـــردی، آش ـــن ف بی
ــا  ــنایی بـ ــترس، آشـ ــا اسـ ــه بـ ــان و مقابلـ هیجـ
مهارت هـــای تصمیـــم گیـــری و مدیریـــت زمـــان، 
آشـــنایی بـــا مهارت هـــای تفکـــر خـــالق وحـــل 
ـــادي،  ـــر انتق ـــای تفک ـــا مهارت ه ـــنایی ب ـــئله، آش مس
آشـــنایی بـــا مهارت هـــای همدلـــی و آشـــنایی بـــا 
ـــا  ـــنایی ب ـــرفصل های دوره آش ـــز س ـــی ازدواج نی مبان

ــود. ــرح بـ ــن طـ ــی ایـ ــای زندگـ مهارت هـ
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ــور دام  ــتیبانی ام ــرکت پش ــرکل ش  مدی
منظــور  بــه  گفــت:  آذربایجان شــرقی 
ــازار،  ــرغ در ب ــت م ــت گوش ــادل قیم تع
اســتان  دام  امــور  پشــتیبانی  شــرکت 
اقــدام بــه خریــد تضمینــی گوشــت مــرغ 

ــت. ــرده اس ک
گــو  و  گفــت  در  کریــم صدیقیــان    
ــچ  ــه هی ــان اینک ــا بی ــگاران ب ــا خبرن ب
ــرغ در  ــت م ــد گوش ــی در خری محدودیت
اســتان وجــود نــدارد، اظهــار کــرد: طــرح 
خریــد تضمینــی گوشــت مــرغ همچنــان 
ــازار  ــت ب ــیدن قیم ــادل رس ــه تع ــا ب ت

دارد. ادامــه 

وی از ادامــه رونــد خریــد و ذخیره ســازی 
ــرغ  ــت م ــت قیم ــا تثبی ــد ت ــرغ منجم م
ــچ  ــت: هی ــر داد و گف ــازار خب ــده در ب زن
ــل  ــرارداد تحوی ــاد ق ــی در انعق محدودیت
مــرغ منجمــد ســایز 1۲00 گــرم تــا 
ــا،  ــه ه ــداران، اتحادی ــرم از مرغ 1800 گ
ــرغ  ــد م ــای تولی ــره ه ــا و زنجی تعاونی ه
ــود  ــور دام وج ــتیبانی ام ــرکت پش ــه ش ب
نــدارد. مدیــرکل شــرکت پشــتیبانی امــور 
ــه  ــان اینک ــا بی ــرقی ب ــان ش دام آذربایج
ــارف  ــری از کاهــش غیرمتع ــرای جلوگی ب
قیمــت گوشــت مــرغ و پیشــگیری از 
ــتان ناشــی  ــداران اس ــان مرغ ضــرر و زی

از ایــن کاهــش قیمــت، خریــد تضمینــی 
ــاز  ــل آغ ــا قب ــدت ه ــرغ از م ــت م گوش
تولیدکننــدگان  افــزود:  اســت،  شــده 
ــاد  ــرای انعق ــد ب ــی توانن ــرغ م گوشــت م
قــرارداد بــه طــور مســتقیم یــا از طریــق 
ــره  ــا زنجی ــا ی ــی ه ــا، تعاون ــه ه اتحادی
هــای تولیــد مــرغ بــه اداره کل پشــتیبانی 

ــد. ــه کنن ــتان مراجع ــور دام اس ام
ــان گفــت: براســاس دســتورالعمل  صدیقی
هــر  خریــد  قیمــت  مربوطــه،  هــای 
منجمــد  مــرغ  گوشــت  کیلوگــرم 
اســتحصالی آمــاده طبــخ تحویــل در 
ســردخانه 1۲ هــزار و 700 تومــان اســت.


