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رئیس سازمان صمت اردبیل خبر داد؛

بهره برداری از 155 طرح صنعتی 
در سال جهش تولید

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به بهره برداری از 155 طرح صنعتی در استان 
اردبیل با سرمایه گذاری 3500 میلیارد تومان و اشتغالزایی برای 6000 نفر تا پایان سال جاری گفت: برخی از 
این طرح ها نظیر شرکت امید فارمد پارسیان که در زمینه تولید داروهای گیاهی و شیمیایی، تولید ام دی اف 
وکارخانه کریستال که بزرگترین تولید کننده کریستال در کشور می باشد در سال جهش تولید به بهره برداری 

خواهند رسید .
رامین صادقی ضمن اشاره به حفظ سرمایه های موجود در بخش صنعت و حفظ اشتغال در خصوص جذب 

سرمایه گذارجدید گفت: از تمام ظرفیت ها برای رفع مشکالت موجود و ...

بیکاران زنجان 
چشم انتظار بیمه
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استاندار:
بازگشایی اماکن عمومی زنجان با 

دقت و کنترل

استاندار زنجان گفت: در بازگشایی اماکن عمومی و 
اجتماعی در استان زنجان نباید احساسی عمل شود.

به گزارش جام جم زنجان فتح ا... حقیقی  در جلسه 
ستاد پیشگیری از کرونا در محل استانداری زنجان 
که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، بر همراهی 
مردم در قطع زنجیره بیماری کرونا تاکید کرد و گفت: 
فاصله  درخواست می شود همانند گذشته  مردم  از 
گذاری اجتماعی را رعایت کنند.استاندار زنجان، با 
بیان اینکه در خصوص بازگشایی اماکن مذهبی و 
برگزاری نماز جمعه در برخی از شهرستانهای سفید 
استان نباید احساسی عمل کرد، افزود: تعدادی از این 
اعالم  آینده سفید  استان طی هفته  شهرستانهای 
رعایت  عدم  معنای  به  این  نباید  ولی  شد  خواهد 
فاصله گذاری اجتماعی باشد.حقیقی تاکید کرد: باید 
در زمان اعالم سفیدی شهرستانهای استان بهداشت 
فردی و اجتماعی رعایت شود تا دچار تبعات بدی 
در آینده نباشیم.وی افزود: در خصوص بیماری کرونا 
پیک نزدیم و این بیماری بخوبی در استان مدیریت 
شده است.استاندار گفت: باید در واحدهای صنفی و 
تولیدی پروتکل های بهداشتی رعایت شده و فاصله 
گذاری اجتماعی بخوبی تقویت شود حقیقی نظارت 
و بازرسی اتاق اصناف و سازمان صمت نسبت به 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی واحدهای صنفی را 
مورد تاکید قرار داد و یاد آورشد: برخی از اصناف 
زنجان این مهم را بخوبی رعایت می کنند.وی بر 
درمانی  مراکز  الزم  ساخت های  زیر  تامین  لزوم 
برای فصل سرما در استان تاکید کرد و افزود: تمام 
تجهیزات برای بیماری آنفلوآنزا در استان آماده شود 
و دانشگاه علوم پزشکی استان نسبت به خاطر پول 

خدمات درمانی خود را به تعویق بیندازد.
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اعضای  گفت:  آذربایجان شرقی  آگاهی  پلیس  رئیس 
باند سارقان خودرو در این شهر دستگیر و تحویل مقام 

قضایی شدند.
افزود:  با خبرنگاران  صابر عباس زاده، در گفت   و  گو 

اعضای 5 نفره این باند شامل 3 مرد و ۲ زن بوده و 
دارای سابقه کیفری هستند.وی اظهار داشت: زن ها 
در این باند به عنوان طعمه عمل می کردند به طوری 
که به محض سوار شدن به خودروها با رانندگان طرح 

دوستی ریخته و به کمک سایر اعضای باند اقدام به 
جریان  در  داد:  ادامه  وی  می کردند.  خودرو  سرقت 
این عملیات ۲ دستگاه خودروی ۲06 و یک دستگاه 

خودروی زانتیا از سارقان کشف و ضبط شده است.
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محمد حسین صومی:
۷۰۰ نمونه برداری کرونا روزانه در 

آذربایجان شرقی انجام می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی مرکز آذربایجان شرقی 
اعالم کرد: در حال حاضر روزانه به طور متوسط 
۷00مورد نمونه از بیماران کرونایی گرفته می شود.

محمدحسین صومی افزود: این تعداد نمونه برداری 
در بعضی از روزها بین ۷00 تا ۹00 مورد در نوسان 
ویروس  شیوع  اول  روزهای  به  نسبت  که  است 
با بیان  کرونا افزایش بسیار چشمگیری دارد.وی 
اینکه هم اکنون 5 آزمایشگاه تشخیص ویروس 
اظهار  است،  فعال  شرقی  آذربایجان  در  کرونا 
داشت: ۴ آزمایشگاه در تبریز و یک آزمایشگاه نیز 
در شهرستان مراغه فعال است که مناطق جنوبی 
استان را تحت پوشش قرار می دهد.صومی اضافه 
کرد: عالوه بر مراکز آزمایشگاهی یاد شده که در 
حوزه مقابله با ویروس کرونا فعالیت شبانه روزی در 
استان دارند، کلینیک اسدآبادی، سینا و امام خمینی 
)ره( در تبریز نیز وظیفه معاینه و اخذ نمونه از افراد 
مشکوک به کرونا را بر عهده دارند.وی با اشاره به 
وضعیت شیوع کرونا در آذربایجان شرقی، یادآوری 
کرد: با توجه به افزایش نمونه برداری ها در روزهای 
اخیر و نتایج به دست آمده از آنها ۲0 تا ۲5 درصد 

نمونه ها مثبت هستند.
از  ناشی  فوتی های  تعداد  اینکه  بیان  با  صومی 
پیش  آذربایجان شرقی چندی  در  کرونا  ویروس 
۲ نفر، روز پنجشنبه گذشته پنج نفر و روز قبل از 
آن نیز یک نفر بود، اعالم کرد: فوتی ها و تعداد 
بستری های کرونا در استان همچنان سیر نزولی 
دارد.به گفته وی تاکنون  8۲/5 درصد از مبتالیان 
به کرونا در آذربایجان شرقی بهبود یافته اند. وی 
تاکید کرد: مردم آذربایجان شرقی در صورت داشتن 
کمترین عالمت کرونا نیز به مراکز سالمت مراجعه 

کنند..

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر 366 زندانی 
جرایم غیرعمد در زندان های این استان به سر می برند.

موسی خلیل اللهی افزود: از مجموع زندانیان جرایم غیرعمد آذربایجان 
شرقی، تعداد چهار زندانی زن و 36۲ زندانی مرد هستند که در زندان های 
استان دوران محکومیت خود را سپری می کنند و برای آزادی آنها بیش از 

150 میلیارد تومان نیاز است.
وی از آزادی ۴۲۲ زندانی غیر عمد و مالی از زندان های استان در سال 
گذشته خبر داد و اظهار داشت: این افراد با کمک خیرین، نیکوکاران و ستاد 
دیه استان از زندان های استان آزاد و  به کانون گرم خانواده بازگشتند.خلیل 
اللهی با بیان اینکه ۴18 نفر از زندانیان آزاد شده سال گذشته مرد و ۴ نفر نیز 
زندانیان زن بوده اند، ادامه داد: از مجموع زندانیان آزاد شده سال گذشته در 

آذربایجان شرقی، ۲۷۴ زندانی را محکومین مالی و 15 زندانی را محکومین 
تصادفات غیرعمد و حوادث غیرمترقبه تشکیل داده و  همچنین 133 زندانی 
نیز محکومین مهریه و نفقه بودند.به گفته وی ۴ میلیارد و 800 میلیون 
تومان از کمک های ویژه ستاد دیه برای آزادی این زندانیان و ۴ میلیارد 
تومان نیز از طریق اعطای تسهیالت بانکی و همچنین با دعوت از شکات و 
مذاکره با آن ها هم تامین شده است.رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی 
افزود: ۲۴ میلیارد تومان نیز از طریق رضایت شاکیان پرونده جهت آزادی 
زندانیان غیرعمد سال گذشته تامین شد و یک میلیارد تومان نیز توسط 
خانواده مددجویان برای آزادی این زندانیان فراهم شد.خلیل اللهی گفت: 
در آزادسازی زندانیان غیر عمد سال گذشته ۹6 میلیارد تومان نیز به صدور 

دادنامه اعسار توسط مراجع قضایی تامین شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد؛

۳۶۶ زندانی جرایم غیرعمد در انتظار یاری

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب زنجان، ضمن 
تشریح نقشه راه و برنامه های این شرکت در سال 
۹۹ و در ساختار جدید پس از یکپارچه سازی گفت: 
سرعت بخشیدن به آبرسانی پایدار روستاها، ارتقاء 
استقرار  و  روستایی  مشترکین  به  خدمات  ارائه 
ساختار جدید، اولویت شرکت آب و فاضالب استان 

زنجان در سال ۹۹ خواهد بود.
اظهار  قاسمی  جزء  علیرضا  زنجان:  جم  جام 
و  آب  شرکت های  سازی  یکپارچه  از  پس  کرد: 
با  فاضالب شهری و روستایی، در تالش هستیم 

توسعه خدمات و ارتقای استاندارد های آبرسانی در 
قبولی  قابل  به سطح  را هم  این مناطق  روستاها، 
درصد   8۹ افزود:  برسانیم.وی  شهرها  همچون 
پوشش  تحت  زنجان،  استان  روستایی  جمعیت 
در  که  دارد  قرار  فاضالب  و  آب  شرکت  خدمات 
افزایش  را  جمعیت  میزان  این  داریم  بنا   ۹۹ سال 

دهیم.
وی گفت: با توجه به هدر رفت باالی آب در بخش 
فرسودگی  همچون  مختلفی  دالیل  به  روستایی، 
و  مجاز  غیر  انشعابات  وجود  و  آب  توزیع  شبکه 
شبکه های  اصالح  باید  آب  شبکه  نامتعارف  فشار 
فرسوده و استاندارد سازی انشعابات و فشار شبکه 

در اولویت قرار گیرد.
نیز  مصرف  حوزه  در  گفت:  قاسمی  جزء  علیرضا 
و  نیرو  وزارت  در  مصوب  طرح های  به  توجه  با 
سوی  از  شده  گرفته  نظر  در  تشویقی  طرح های 
برای  زنجان،  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
مشترکین خوش حساب و کم مصرف که کمتر از 
الگوی مصرف، آب استفاده کنند ابزار تشویقی در 

نظر گرفته شده است.

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
زنجان، از آغاز اجرای طرح آمارگیری نیروی کار فصل 

بهار 13۹۹ استان زنجان به شیوه تلفنی خبر داد.
به گزارش جام جم زنجان، ایرج امینی از آغاز اجرای 
استان  بهار 13۹۹  فصل  کار  نیروی  آمارگیری  طرح 
زنجان به شیوه تلفنی همزمان با سراسر کشور از ابتدای 
روز ۲0 اردیبهشت به مدت دو هفته خبر داد و گفت: این 
تصمیم از سوی مرکزآمارایران و در راستای اجرای طرح 
فاصله گذاری هوشمند اجتماعی و رعایت پروتکل های 
بهداشتی اعالم شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و ستاد ملی مبارزه با کرونا صورت گرفته 
است.وی اظهار کرد: در اجرای این طرح ماموران آمارگیر 
به جای مراجعه حضوری، با استفاده از شماره تماس چهار 
رقمی ۲1۲1 نسبت به برقراری ارتباط با خانوارهای نمونه 
اقدام می نمایند.معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت 
آمارگیری  طرح  گفت:  زنجان  استان  برنامه ریزی  و 
و  فصلی  شاخص های  محاسبه  هدف  با  نیروی کار 
ساالنه نیروی کار از جمله نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ 
بیکاری و تغییرات آنها انجام می شود.امینی از همراهی 
پرسش های  به  صبوری  با  که  خانوارها  مشارکت  و 

آمارگیران پاسخ صحیح می دهند و موجب هرچه بهتر و 
باکیفیت اجرای طرح های آماری می شوند قدردانی کرد.

وی افزود: اشتغال و بیکاری از پدیده هایی است که نه 
تنها از نظر اقتصادی و اجتماعی بلکه از نظر سیاسی نیز 
مورد توجه برنامه ریزان توسعه می باشد، به همین دلیل 
طرح آمارگیری نیروی کار از مهم ترین طرح های آماری 
مرکزآمارایران است که با جمع آوری اطالعات پایه ای 
نیروی کار کشور، امکان تهیه و ارزیابی برنامه های توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم می کند.

 سرعت بخشیدن به آبرسانی روستاها؛ 
اولویت آبفای استان زنجان

 آمارگیری نیروی کار 
فصل بهار در زنجان 

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف ۲3 تن 
آرد سبوس قاچاق توسط ماموران پلیس آگاهی استان در 

اتوبان زنجان - تبریز خبر داد.
به گزارش جام جم زنجان ، ایرج خانی پور اظهار کرد: در 
راستای مبارزه با قاچاق کاال و حمایت از تولیدات داخلی 

ماموران پلیس آگاهی استان زنجان در حین کنترل 
خودرو های عبوری موفق شدند در یک عملیات یک 
دستگاه کامیون را در اتوبان  زنجان – تبریز شناسایی 
افزود:  زنجان  استان  انتظامی  فرمانده  کنند.جانشین 
ماموران پس از شناسایی، خودرو را متوقف و در بازرسی 

از آن ۲3 تن آرد سبوس قاچاق را کشف کردند. خانی 
پور با اشاره به اینکه بنابر اعالم نظر کارشناسان ارزش 
تقریبی کاالهای کشف شده بیش از 500 میلیون ریال 
برآورد شده  است، گفت: متهم دستگیر شده برای سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کشف ۲۳ تن آرد سبوس قاچاق در زنجان



تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
از  برداری  بهره  به  اشاره  با  اردبیل  استان 
155 طرح صنعتی در استان اردبیل با سرمایه 
اشتغالزایی  و  تومان  میلیارد  گذاری 3500 

برای 6000 نفر تا پایان سال جاری گفت: 
برخی از این طرح ها نظیر شرکت امید فارمد 
پارسیان که در زمینه تولید داروهای گیاهی و 
شیمیایی، تولید ام دی اف وکارخانه کریستال 

که بزرگترین تولید کننده کریستال در کشور 
می باشد در سال جهش تولید به بهره برداری 
خواهند رسید .رامین صادقی ضمن اشاره به 
حفظ سرمایه های موجود در بخش صنعت 

و حفظ اشتغال در خصوص جذب سرمایه 
گذارجدید گفت: از تمام ظرفیت ها برای رفع 
مشکالت موجود و فعال کردن ظرفیت های 
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بیکاران زنجان، چشم انتظار بیمه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان گفت: 
در سامانه  نام  ثبت  بیشترین  زنجان  شهرستان 

بیکاری را به خود اختصاص داده است
به گزارش جام جم زنجان محمد رضا یوسفی در 
جلسه ستاد کرونا گفت: به واسطه شیوع ویروس 
این  شیوع  از  جلوگیری  نیز  و  استان  در  کرونا 
ویروس، برخی از کسب و کارها در استان زنجان 
واسطه  به  میان  این  در  که  است  شده  تعطیل 
بیکاری  بیمه  ثبت نام  سامانه  تعطیلی ها،  همین 
راه اندازی شده است. وی با بیان اینکه تاکنون 
بیش از شش هزار و 53۲ نفر در استان زنجان 
در سامانه بیکاری ثبت نام کردند، اظهار کرد: از 
این تعداد 6 هزار و یک نفر مشمول بیمه بیکاری 
در  هزارنفر  دو  از  بیش  تعداد  این  از  که  شدند 
بخش صنعت، سه هزار و 135 نفر خدمات، ۴۷ 
نفر کشاورزی و بقیه هم سایر بخش ها می باشد.

بتواند  اینکه  برای  اینکه دولت  به  اشاره  با  وی 
کند،  پرداخت  را  شده  بیکار  کارگران  هزینه 
اعتباری بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان پیش بینی 
کرده است، افزود: این ثبت نام در سایت مذکور 
وی  می شود.  انجام  غیرحضوری  صورت  به 
برای  دولت  تومانی  میلیارد  اعتبار ۷5  تامین  از 
پرداخت به صاحبان مشاغل آسیب دیده از شیوع 
ویروس کرونا خبر داد و گفت: اعتبار مذکور به 
به  تومان  میلیون   16 و  میلیون   1۲ شکل  دو 
ترتیب به کارفرمایانی که کارگران خود را تعدیل 
نکرده اند و کارفرمایانی که بنا به توصیه دولت 
اقدام به تعطیلی واحد خود کرده اند، خواهد شد 
و واحدهای تولیدی در استان که به علت شیوع 
بیماری کرونا تعدیل نیرو داشتند دولت تسهیالت 

پرداخت می کند.

خبر

  ثبـت احیـای دریاچـه ارومیـه 

استاندار آذربایجان غربی گفت: دو طرح بزرگ سد 
اشنویه و سد کانی سیب و تونل انتقال آب زاب از 
جمله پروژه هایی است که امسال به بهره برداری 
می رسد و نقش مهمی در تثبیت و احیای کامل 

دریاچه ارومیه خواهند داشت.
محمدمهدی  آذربایجان غربی،  جام جم  گزارش  به 
شهریاری ضمن بازدید از آخرین وضعیت دریاچه 
از  کبودان  و  اشک  جزایر  در  حضور  با  ارومیه، 
جریان  در  و  کرد  قدردانی  بانان  محیط  تالشهای 
گرفت.شهریاری  قرار  جزایر  این  وضعیت  آخرین 
افزود: حجم آب موجودی دریاچه ارومیه از 5 میلیارد 
متر مکعب فراتر رفته و این ماحصل عنایت خداوند 
و تالش متولیان امر در اجرای احیای دریاچه ارومیه 
است.استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد:  تراز و 
سطح دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل افزایش دارد و در حال حاضر 5٫05 میلیارد متر 
مکعب حجم آب موجود دریاچه  است.وی افزود: 
شرایط امروز در مقایسه با سال شروع طرح نجات 
حجم  که  است  آن  از  حاکی  ارومیه  دریاچه  ملی 
آب 3٫۲ میلیارد متر مکعب در حجم افزایش یافته 
است.شهریاری سرمایه گذاری برای احیای دریاچه 
دریاچه،  به  آب  انتقال  برای  تونل  حفاری  ارومیه، 
کاهش مصرف آب سدها، ساماندهی رودخانه های 
کشاورزی  های  اجرای طرح  و  دریاچه  به  منتهی 
پایدار را از جمله اقدامات دولت تدبیر و امید عنوان 
نمود.وی احیای شهریاری، احیای دریاچه ارومیه را 
نخستین مصوبه دولت تدبیر و امید عنوان کرد و 
تحقق  برای  دولت  هیات  و  جمهور  رئیس  گفت: 
این وعده با اختصاص هزاران میلیارد تومان اعتبار 
توانسته اند شرایطی امید بخش را برای این نگین 

کشور رقم بزنند.

رئیس سازمان صمت اردبیل؛ بهره برداری از 155 طرح صنعتی در سال جهش تولید 

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ارومیه گفت: 
عملیات اجرایی 3۹ پروژه راهداری در شهرستان ارومیه آغاز می شود.

این  اعالم  با  حبیب زاده  صادق  آذربایجان غربی،  جام جم  گزارش  به 
خبر اظهار کرد: طرح فوق با هدف توسعه خدمات زیربنایی روستائی 
در این شهرستان بزودی آغاز می شود که دارای ارزش ریالی بالغ بر 

5۷ میلیارد ریال است.
 حبیب زاده ادامه داد: عملیات اجرایی پروژه ها بزودی آغاز می شود 
و امیدواریم تا پایان فصل کاری ۷000 خانوار روستایی از نعمت راه 

آسفالته مطابق با استاندارد برخوردار شوند. 
وی محرومیت زدایی از مناطق روستایی در دو بخش متفاوت  اعم از  
عملیات شن ریزی، روکش و بهسازی آسفالت  و بخش دیگر تهیه 

و نصب تابلوی عالئم ایمنی و نیز نگهداری چراغ های چشمک زن  
از دستورالعمل های پیش روی این طرح عظیم  راه های روستایی را 
بخش های  تمامی  در  روستا   3۹ داد:  توضیح  و  برشمرد   راهداری 
شهرستان ارومیه اعم از مرکزی-سیلوانا-صومای برادوست-انزل و 
قرار  سازی  ایمن  نیز  و  راهسازی   و  راهداری  عملیات  مورد  نازلو 
می گیرند که سهم بخش مرکزی 1۴ پروژه، بخش صومای برادوست 
5 پروژه، بخش سیلوانا 5 پروژه و نازلو ۹ پروژه و نازلی یک پروژه 
است. رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ارومیه 
در ادامه از پیشرفت چشمگیر ایمن سازی ابنیه فنی موجود در محورها 
خبر داد و گفت: با اجرای این طرح احداث پل، تعریض و اصالح پلها، 

تعمیر و بازسازی پلها در دستور کار قرار گرفته و بازسازی می شوند.

صادق حبیب زاده خبر داد؛

عملیات اجرایی ۳۹ پروژه راهداری در ارومیه

بزودی در آذربایجان غربی؛ 

 1٢کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور
 به بهـره برداری می رسد

عملیـات عمرانـی و احـداث ۴ پـارک محلـه ای 
توسـط شـهرداری منطقه پنج تبریز شـروع شد. 
بـه گـزارش امـور ارتباطـات منطقه ایـن مطلب 
را میـر علـی اصغـر نسـاج اعـالم کـرد و گفت: 
امسـال حداقـل یـک متـر مربـع بـر مسـاحت 

فضـای سـبز سـطح حـوزه اضافـه می شـود. 
وی افـزود: سـال ۹۹ بـه عنـوان سـال توسـعه 
سیاسـت  تبریـز  شـهرداری  در  سـبز  فضـای 
بـر  راسـتا عـالوه  ایـن  در  کـه  گـذاری شـده 
نگهـداری فضای سـبز  555 هکتـاری اقدام به 
توسـعه نیز می شـود. شـهردار منطقه پنـج تبریز 
در ادامـه به شـروع عملیـات عمرانـی و اجرایی 
حـوزه  سـطح  در  محلـه ای  پـارک   ۴ احـداث 
اشـاره نمـود و اظهـار داشـت: تاکنـون عملیات 
عمرانـی پارک محلـه ای کوی ولی امر، شـهید 
بهشـتی، نصـر و باغمیشـه شـروع شـده اسـت. 
نسـاج همچنیـن در این خصـوص تصریح نمود: 

۴ پـارک محلـه ای بـا ۷ هکتار مسـاحت احداث 
می شـود کـه در سـال جـاری بـه بهره بـرداری 
در  سـبز  فضاهـای  بهسـازی  وی  می رسـد. 
محـالت را از دیگـر اقدامـات برشـمرد و گفت: 
برخـی از محـالت باغمیشـه کـه در سـال های 
گذشـته اقـدام بـه ایجـاد فضای سـبز شـده بود 
پـس از بهسـازی ایـن فضاهـا به پـارک  محله 

ای تبدیـل می شـود.

شهردار منطقه 5 تبریز خبر داد؛

شروع عملیات عمرانی و احداث ۴ پارک 
محله ای با ۷ هکتار مساحت

آذربایجان غربـی  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
بزرگراهـی  کریـدور  از  12کیلومتـر  گفـت:  
 غـرب کشـور بـا افتتـاح پـل گـدار در بزرگـراه 
بهره بـرداری  بـه  ارومیه-مهاباد-میانـدوآب 

. سـد می ر
سـید محسـن حمزه لـو در گفت  وگـو بـا خبرنـگار 
جام جـم آذربایجان غربـی افـزود: 12 کیلومتـر از 

بزرگراه ارومیه_مهابـاد_ میاندوآب، حدفاصل سـه 
راهـی محمدیـار بـه سـه راهـی دارلک کـه بخش 
مهمـی از کریـدور بزرگراهی غرب کشـور به شـمار 
مـی رود بـا تکمیـل پـل گـدار آمـاده افتتاح اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه اعتبـار ایـن پـروژه 20 میلیـارد 
ریـال اسـت، گفـت: عملیـات تکمیل پـل گـدار در 
ایـام نـوروز و بـا رعایت اصـول ایمنـی و بهداشـتی 
بـی وقفـه اجـرا شـد. حمزه لـو تصریـح کرد: سـال 
گذشـته 164فقـره سـانحه رانندگی در این قسـمت 
از محـور رخ داده بـود کـه بـا افتتـاح ایـن طـرح، 
سـوانح رانندگـی و تلفـات جـاده ای کاهـش مـی 
یابـد.وی مهم تریـن پیامدهـای پـروژه را افزایـش 
ایمنـی، کاهش سـوانح رانندگـی و تلفات جـاده ای، 
ارتقای شـاخصه توسـعه زیرسـاخت های جاده ای و 
شـکوفایی شـبکه حمل و نقـل منطقه اعـام کرد.
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دائم گل این بستان شاداب نمی ماند
حافظدریاب ضعیفان را در وقت توانایی
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از جمله  اردبیل  اردبیل گفت: شهرداری  استانداری  روابط عمومی  مسئول 
روابط عمومی هایی است که نه تنها برای روابط عمومی های استان بلکه 
برای تمامی رسانه ها حامی و پشتیبان بوده که جا دارد از تالشهای مدیر 

ارتباطات شهرداری اردبیل تقدیر و تشکر کنم. 
جام جم اردبیل: غالمحسین غاربی به برگزاری مراسم ویژه تجلیل از 
روابط عمومی های فعالی که در ایام کرونا در امر اطالع رسانی در صحنه 
دانشگاه محقق  در  اردیبهشت  در ۲۷  مراسم  این  اشاره کرد، گفت:  بودند 

اردبیلی برگزار خواهد شد.
وی به جایگاه باالی روابط عمومی اشاره کرد و گفت: هدف اصلی ما ارج 
نهادن به مقام روابط عمومی هاست.مسئول روابط عمومی استانداری اردبیل 
افزود: هرچند در گذشته نگاه ابزاری به روابط عمومی ها وجود داشت؛ اما 
در  و  اند  شده  شناخته  توسعه  محور  عمومی ها  روابط  دنیا  تمام  در  امروزه 
استان ما نیز برخی از مدیران هستند که به روابط عمومی های خود ارزش 

و بها داده اند.

خبر

اسماعیلی اظهار کرد؛
حوادث  درصدی   ٢۰ کاهش 

مشترکین گاز طبیعی در اردبیل 

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: 
حوادث  تعداد  اردبیل  استان  سطح  در 
نسبت   ۹8 سال  در  طبیعی  گاز  مشترکین 
کاهش  درصد   ۲0 میزان  به   ۹۷ سال  به 

داشته است.
مدیر عامل شرکت گاز »سردار اسماعیلی«  
گسترش  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
و  استان  سطح  در  گازرسانی  شبکه های 
در  طبیعی  گاز  مشترکین  تعداد  افزایش 
شده  اعالم  آمار  براساس  گذشته  سالهای 
به  طبیعی  گاز  از  ناشی  حوادث  میزان 

میزان چشمگیری کاهش یافته است.
اردبیل  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
آموزش های  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
همگانی انجام شده در سطح استان اردبیل 
در  طبیعی  گاز  مشترکین  حوادث  تعداد 
سال ۹8 نسبت به سال ۹۷ به میزان ۲0 
درصد کاهش داشته است که امید است در 
سال های آتی این مقدار به حداقل ممکن 

برسد.
اسماعیلی بیان کرد: تمام تالش ما بر این 
است که بتوانیم در راستای خدمات رسانی 
و هدفمند عمل  منسجم  مردم  به  مطلوب 
کنیم و از هیچ تالشی در این زمینه دریغ 
نکنیم تا کسی از بابت مشکالت گازرسانی 
دغدغه نداشته باشد، چرا که برخورداری از 
نعمت گاز حق طبیعی و خدادادی همگان 

است.

خبر

در سرعین اجرا می شود؛
مدرنترین پروژه مدیریت شهری 

در استان 

بزرگترین و مدرنترین پروژه مدیریت شهری استان 
در قالب پل روگذر با محوریت گردشگری در شهر 

سرعین اجرا می شود.
 جام جم اردبیل: شهردار سرعین با بیان این 
مطلب افزود: این پروژه یکی از نیازهای اساسی شهر 
سرعین هم از بابت مشکل ترافیک شهری خصوصا 
در ایام پیک مسافر و هم از بابت گردشگری می باشد 
که در کمربندی شهر اجرا می شود.روح ا... هدایت 
گفت: شورای ترافیک استان امروز در بازدیدی که 
از محل اجرای این پروژه داشتند با اکثریت اتفاق 
مراحل  با طی  را مصوب کردند که  پروژه  اجرای 
خواهد  زنی  کلنگ  آتی  روزهای  در  مقدماتی 
شد.وی با اشاره به اینکه این پروژه یکی از مدرن 
حوزه  در  خصوصا  اردبیل  استان  پروژه های  ترین 
گردشگری خواهد بود، تصریح کرد: این پل به طول 
۲۷0 متر و عرض ۲5 متر به صورت تمام قوسی و 
کابلی با رویکرد گردشگری و همچنین جهت تردد 
ماشین و اتصال رینگ کمربندي اجرا می شود و تاثیر 
فراوانی در توسعه شهری و گردشگری و البته مشکل 
ترافیک شهر در ایام پیک مسافر خواهد داشت و آن 

را مرتفع خواهد کرد.
ای  پله  صورت  به  پل  قوسهای  شد:  یادآور  وی 
طراحی و اجرا می شود تا برای ورزشهای هیجانی 
داشته  کاربرد  هم  زیپ الین  و  جامپ  بک  نظیر 
باشند.شهردار سرعین خاطر نشان کرد: همزمان زیر 
این پل، پل نفر رو تمام شیشه ای اجرا می شود تا 
گردشگران و مسافران بهترین استفاده را از محیط 

پیرامون داشته باشند.

غالمحسین غاربی: 
شهرداری اردبیل حامی رسانه های اردبیل است 

جلسه ای با محوریت " هوشمندسازی مدارس استان " 
با حضور نمایندگان ادارات آموزش و پرورش ، فناوری 
اطالعات و ارتباطات و مخابرات منطقه اردبیل در اداره 

کل فناوری استان برگزار گردید.
هوشمندسازی  جلسه  پنجمین  اردبیل:  جم  جام 
مدارس استان در حالی برگزار شد که حضار در جلسه 

با رعایت فاصله گذاری اجتماعی تمهیدات کرونایی 
را به نحو قابل قبولی ایفا کردند. به گفته عبدالرضا 
مدیر  و  فروش  از  پس  خدمات  اداره  رئیس  وکیلی، 
مخابرات  نماینده  و  مدارس  هوشمندسازی  پروژه 
منطقه اردبیل یکی از افراد حاضر در جلسه، مهم ترین 
مبحث مطروحه در این نشست دستورالعمل وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی بر هوشمندسازی 
مدارس استان بود. به گفته ایشان در کلیت این جلسه 

مقرر گردید ؛
1 مدارسی که از قبل سرویس اینترانت دارند: برای 

این مدارس تغییر سرویس m۲ و GB 30 به مدت دو 
سال به صورت رایگان صورت می گیرد.

٢ مدارسی که خط تلفن دارند ولی سرویس اینترانت 

ندارند: برای این مدارس، در روستاهای شان امکان 
روستا  آن  در  مخابرات  آیا  اینکه  می شود  سنجی 
می تواند سرویس اینترانت بدهد ؟ اگر جواب مثبت 
برای مدارس مذکور سرویس  این صورت  باشد در 
رایگان اینترانت GB،/m۲ 30 ماهانه همراه با مودم 

رایگان برای مدت دو سال اختصاص می یابد.
۳ مدارسی که خط تلفن دارند ولی به خاطر بدهی 

خطشان تخلیه و سلب امتیاز شده و در روستاهای شان 
امکان سرویس دهی اینترانت وجود دارد : برای این 
وسرویس  می شود  داده  عودت  خط  امتیاز  مدارس 
اینترانت30GB/m۲ ماهانه همراه با مودم رایگان به 
مدت دو سال تخصیص می یابد ولی همچنان بدهی 
آنها به قوت خود باقی است و امکان سرویس مکالمه 
وجود نخواهد داشت، این مدارس در اولین فرصت باید 

نسبت به تسویه حساب اقدام کنند.
۴ مدارسی که خط تلفن ندارند ولی در روستاهای شان 

امکان تخصیص اینترانت وجود دارد: به این مدارس 
امتیاز خط تلفن اختصاص می یابد و سرویس اینترانت 
ماهانه 30GB/m۲ رایگان همراه با مودم رایگان به 
مدت دوسال تخصیص می یابد ولی بعدا باید نسبت به 

پرداخت هزینه حق امتیاز خط تلفن اقدام کنند.
بستر  و  امکان  روستاهای شان  در  که  مدارسی   5

تخصیص سرویس adsl از سمت مخابرات وجود 
ندارد، چه خط تلفن داشته باشند، چه نداشته باشند، در 
صورتی که از سوی اپراتور ایرانسل روستاهای شان 
تحت پوشش دیتای موبایلی باشد، برای این مدارس 
سیم کارت ۴G همراه با مودمGSM رایگان به 
مدت دو سال تخصیص می یابد.در ادامه وی با بیان 
این موضوع که تعداد مدارس روستایی فاز ) 1 ( بالغ 
بر ) 1۴6 ( مورد و فاز )۲( بالغ بر )63۴ ( مورد تخمین 
زده شده است افزود: خوشبختانه اجرای کامل فاز اول 
و پیشرفت ۷0 در صدی از فاز دوم را در این برهه 
زمانی در پیش داریم  که پیش بینی ما به این طریق 
است که تا ۲۷ اردیبهشت امسال همزمان با روز " 
جهانی مخابرات و ارتباطات " این پروسه به بهره 
برداری و اتمام برسد. شایان ذکر است در جلسه فوق 
آقای طهمورث نژاد و سرکار خانم رحیمی به عنوان 
نمایندگان مخابرات منطقه اردبیل مهندس وکیلی را در 

این نشست همراهی کردند.

هوشمندسازی مدارس در راستای کیفی سازی آموزش اردبیل 


