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استان  بانکی  شبکه  گفت:  زنجان  استاندار 
همکاری خوبی در رونق تولید و گردش چرخ های 

اقتصاد استان دارد.
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دهه فجر، آغاز عملیات ریل گذاری 
راه آهن اردبیل

اطالعیه اداره استاندارد آذربایجان شرقی در باره شایعه 
سمی بودن  شیرهای پاستوریزه؛

استاندارد، ضامن تولید،حافظ 
4سالمت

تشدید مبارزه با قاچاقچیان چوب 
در ایجرود

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایجرود از کشف و ضبط  1 هزار و 370 کیلوگرم چوب قاچاق طی یک ماه 
گذشته در این شهرستان خبر داد.

خبرنگار جام جم زنجان: مجید محمدی با بیان این که در یک ماه گذشته 2 فقره قاچاق چوب به میزان 1 هزار و 370 
کیلو گرم کشف و ضبط شده است گفت: 2 هکتار از مساحت اراضی ملی این شهرستان نیز خلع ید شده است. وی افزود: در این 
بازه زمانی همچنین 15 مورد پاســخ به اســتعالمات ثبت شده است. محمدی از توزیع 800 کیلوگرم جو در بین بهره برداران این 

شهرستان خبر داد و گفت: اجرای طرح تبدیل دیمزار در 5 هکتار از اراضی ایجرود به اتمام رسیده است.
وی در ادامه همچنین با اشاره به این که اعتبارات برخی از طرح های انجام شده در...

افتتاح طرح بسته بندی 
بهداشتی گوشت در 

کشتارگاه صنعتی تبریز
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تأمین کاالی اساسی و میوه شب 
عید آذربایجان غربی

4

مجوز فعالیت موزه شهرداری اردبیل صادر شد

3
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

مراسم معارفه سرپرست جدید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی با حضور اکبر فتحی 
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان آذربایجان شرقی برگزار شــد.رحیم مهردادی کجاباد در حکمی از سوی 
خســرو شهبازی سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان سرپرست اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان آذربایجان شرقی منصوب شد و با اهدای لوحی از طرف شهبازی از زحمات اکبر فتحی رئیس 
ســازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی که سرپرستی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان را از 17 

شهریور سالجاری برعهده گرفته بود تقدیر و  تشکر به عمل آمد.سرپرست جدید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت منابع طبیعی  در توسعه پایدار گفت: در راستای ماموریت های اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری تالش خواهم کرد.  رحیم مهردادی افزود: برای احیا و حفظ مراتع و جنگل ها و جلوگیری 
از تخریب و تصرف غیرقانونی و غیراصولی آنها و اجرای طرح های آبخیزداری در این راســتا برنامه ریزی نموده و 

با کمک پرسنل تالشگر منابع طبیعی و جوامع محلی و بهره برداران عرصه های منابع طبیعی اقدام خواهم کرد.

معرفی سرپرست جدید اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی

خبر خبر

2

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی:

بنگاه های اقتصادی بدون آموزش به توسعه و پیشرفت دست نمی یابند
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 
در دومین جلسه اتاق فکر خبرگان صنایع که در محل شرکت 
تراکتورســازی تبریز برگزار شد؛ ازشــرکت تراکتورسازی به 
عنــوان برند آذربایجان نام برد و افزود: آموزش منابع انســانی 
شرکت های صنعتی مولفه بسیار مهمی در توسعه پایدار است.

 یعقوب نماینده در ادامه افزود: نقش تک تک صنایع به عنوان 
عاملی مهم و اثرگذار در ارتقاء، پیشرفت و توسعه اقتصادی آن 
بنگاه اقتصادی برکسی پوشیده نیست. وی خاطر نشان ساخت: 
متاسفانه به لحاظ وجود خالء آموزشی در مجموعه های مختلف 
صنعتی و بنگاههای اقتصادی، باید این نقاط بررسی و تقویت 
شود. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 
اظهار داشــت: هر بنگاه اقتصادی که به موفقیت می رسد به 

پشتوانه آموزش نیروی انسانی در ابعاد مختلف بوده است.
نماینده  اضافه کرد: در هر مقطعی از زمان اگر شرکتی به سود 
برســد ولی به نیروی انسانی و آموزش آن توجه نشود مطمئن 
باشید مسیر پیشرفت، توسعه و سود دهی تداوم نخواهد داشت. 

وی ادامه داد :  برای رســیدن به اهداف مشــترک از اتاق فکر 
ایجاد شــده، باید از تجارب، اندیشه ها و دانش بهره ببریم و به 
مصداق "زکات علم در نشــر آن اســت" به دیگران نیز انتقال 
دهیم. نماینده در ادامه، موزه فکر و خبرگی را بسیار مهم دانست 
و خاطر نشــان کرد: انتظار و توقع از اتاق فکر و خبرگان صنایع 
خیلی زیاد اســت و این امر میّســر نخواهد شد مگر با همت و 
تالش تمامی تالشگران درحوزه صنعت و آموزش استان که ان 
شاءاهلل محقق خواهد شد.وی از صاحبان صنایع و کارشناسان 
آموزشــی به عنوان رهبران آموزشی نام برد و افزود: از این اتاق 
فکر انتظار می رود ضمن هم افزایی و تبادل دانش و تجربیات 
به همدیگر، صاحب نظر و تاثیرگذار در حوزه های آموزشــی و 
مهارتی باشند. یعقوب نماینده در پایان تصریح نمود: هیچ کشور، 
جامعه، سازمان و هیچ بنگاه اقتصادی، بدون آموزش به توسعه و 

پیشرفت منجر نمی شود.
* کسب رتبه دوم کشــوری توسط اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان در حوزه آموزش 

و صنایع در ۹ ماهه سال ۹۸
  معاون صنایع اداره موسســات کارآموزی آزاد ســازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشــور با حضــور در محل برگزاری 
دومین جلسه اتاق فکر نمایندگان و خبرگان صنایع استان که در 
محل شرکت تراکتورسازی ایران- تبریز برگزار شد، اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی را پیشرو در ارتباط با 
صنعت برشمرد و ارتقای رتبه استان در حوزه آموزش در صنایع 
از رتبه 7 به دومین رتبه کشــوری را نســبت به سال گذشته در 
9 ماهه ســال 98 تبریک گفت و در راستای تالشهای صورت 

گرفته در این حوزه از مدیرکل، معاون آموزش، پژوهش و برنامه 
ریزی، رئیس اداره موسســات کارآموزی آزاد و مشــارکتهای 
مردمی اســتان، رئیس اداره آموزش و کارشناس امور صنایع 

آموزش فنی و حرفه ای استان، تقدیر به عمل آورد.
وی در ادامــه، خطاب بــه صاحبان صنایع گفت: شــما 
صنعتگران به عنوان بازوان توانمند و کمک رســان دولت در 
چرخه تولید، با مطالبه گری از قانون و مجلس پیشــرو باشید. 
حبیبی خاطر نشــان کرد: با توجه به اهمیت توانمندســازی 
نیروی کار فعال در حوزه صنعت، حتما باید تمرکز را به ســمت 
آموزش شاغلین پیش ببریم و در این راستا استفاده حداکثری 
از مربیان توانمند آموزش فنی و حرفه ای استان در رشته های 
مختلف آموزشی می تواند کارگشا و موثر باشد.معاون صنایع 
اداره موسسات کارآموزی آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشــور اظهار داشت: شرکت ها می توانند با درخواست مجوز 
آموزشگاه از نوع الف در داخل شرکت ضمن ارائه آموزش های 

مورد نیاز بخش صنعت درآمدزایی نیز داشته باشند. 

کسب نشان مدیر ارشد 
حامی روابط عمومی توسط 

مدیر مجتمع مس

شــانزدهمین کنفرانس بیــن المللی روابط 
عمومــی ایــران دوشــنبه 23 دی در مرکــز 
همایش های ســازمان مدیریت صنعتی برگزار 
شد. روابط عمومی مجتمع مس آذربایجان که در 
بخش رقابتی این کنفرانس با دو اثر شرکت کرده 
بود، موفق به کسب عنوان  در هر دو اثر ارسالی شد. 
شریفی مدیر مجتمع مس آذربایجان عنوان مدیر 
ارشــد حامی روابط عمومی و ایازی مدیر روابط 
عمومی مجتمع مس ســونگون، عنوان نشان 

روابط عمومی برتر را از آن خود کردند.

 ۳۸.۵ میلیون متر مکعب  
میزان مصرف گاز در تبریز

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی اعالم 
کرد: مصرف روزانه گاز طبیعی در اســتان به 38.5 
میلیون متر مکعب رسیده است و نشانگر افزایش 10 
درصدی نسبت به میانگین مصرف زمستانی است. 
سیدرضا رهنمای توحیدی به ایرنا گفت: میانگین 
مصرف روزانه گاز طبیعی در استان در فصل زمستان 
35 میلیون متر مکعب اســت .وی با اعالم اینکه در 
۶ ماهه نخست ســال ۴5 روستای استان به شبکه 
سراسری گازمتصل شده و 18577 مشترک جدید 
در شهرها و روستاهای استان به مشترکان مصرف 
گاز طبیعی افزوده شــده، ادامه داد: مشــترکان گاز 
اســتان از یک میلیون و ۶00 هزار مشترک گذشته 
و 99 درصد جمعیت اســتان از گاز طبیعی استفاده 

می کنند.

اطالعیه اداره استاندارد آذربایجان 
شرقی در باره شایعه سمی بودن  

شیرهای پاستوریزه؛
 استاندارد، ضامن 
تولید، حافظ سالمت

درباره شــایعاتی که در خصوص سمی بودن 
شیرهای پاســتوریزه در فضای مجازی در حال 
انتشــار است موارد زیر به استحضار مردم شریف 
و عزیز می رســد. بر اساس اســتاندارد ملی 93، 
شــیرهای پاســتوریزه باید از نظر ســم قارچی 
آفالتوکســینm1 کنترل و آزمایش گردند. بر 
همین اساس تمام واحدهای تولیدی موظف به 
تست و کنترل این فاکتور در شیرهای خام دریافتی 
بوده و مســتندات آن را به اداره استاندارد ارائه می 
نمایند. به عنوان مثال واحد تولیدی پگاه تبریز که 
روزانه به طور متوســط 250 تن شیر خام دریافت 
می کند، از طریق کیت های تست آفالتوکسین 
همه محموله های شــیر خام را مورد آزمون قرار 
می دهد. عالوه بر آن  ســازمان ملی اســتاندارد 
به طور منظم از واحدهای تولیدی و ســطح بازار 
نمونه برداری و آزمــون انجام می دهد که هیچ 
موردی از آفالتوکســین m1 گزارش نشــده 
اســت. این اداره کل به عموم شهروندان عزیز در 
خصوص سالمت شیرهای پاستوریزه و استریلیزه 
بسته بندی شده، اطمینان خاطر داده و تاکید می 
نماید که این گونه جوسازی ها و شایعه پراکنی ها 
اساس علمی و واقعی نداشته و هدفی جز تخریب 
صنعت لبنیات و تشویش اذهان عمومی و تهدید 
امنیت غذایی جامعه ندارند. مجددا خاطرنشان می 
سازد اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی نظارت 
دقیق بر محصوالت غذایی و مخصوصا لبنیات 
پاستوریزه اعمال نموده و با جدیت،  وظایف محوله 
در خصوص نظارت و تضمین سالمت غذایی را 

انجام می دهد.
روابط عمومی اداره کل اســتاندارد 
آذربایجان شرقی

طرح بســته بندی بهداشتی گوشت های 
کشــتارگاه صنعتی تبریز بــا حضور معاونان و 

مدیران شهرداری تبریز افتتاح شد.
مدیرعامل ســازمان کشــتارگاه صنعتی 
شهرداری تبریز در این آیین گفت: با مساعدت 
شهردار محترم تبریز توانســتیم با راه اندازی 
خط بسته بندی گوشــت کشتارگاه تبریز گام 

بزرگی در راســتای اصــالح الگوی مصرف، 
ســالمت و امنیت غذایی شــهروندان قطعه 
بندی گوشــتهای شناسنامه دار در قالب بسته 
بندی با نصب شناسنامه برروی آنها و با قیمت 

مناسب برای شهروندان برداریم. 
کریم قدرتی افزود: خط تولید بســته بندی 
با مشارکت و تامین گوشت توسط بخش های 

خصوصی در محلی که در این خصوص آماده 
سازی و تجهیز شــده است، افتتاح و با نظارت 
کامل دامپزشکی و این سازمان به بهره برداری 
رسید. قدرتی اظهار امیدواری کرد: خوشبختانه 
با اجرای طرح های متنوع و افزایش کشــتار در 
روزهای آتی شــاهد افت قیمت گوشــت نیز 

بودیم.
مدیرعامل سازمان کشتارگاه تبریز تصریح 
کرد: خوشــبختانه با توجه به حساسیت امنیت 
غذایی و ســالمت شــهروندان، پشتیبانی  و 

نظارت خوبی از طرف  شورای اسالمی محترم 
شــهر تبریز و اداره کل دامپزشــکی و ســایر 
دســتگاه های نظارتی به صورت  مداوم  و دوره 
ای انجام می شــود و امیدوارم با حمایت های 
شهردار محترم و اعضای محترم شورای شهر 
و همچنین تالش شبانه روزی همکاران خدوم 
کشــتارگاه بتوانیم روزبه روز به اهداف خود در 
پیشبرد سالمت غذایی و بهداشت همشهریان 

نزدیکتر شویم.
قدرتی با بیان این که گوشــت قرمز بخش 

عمده ای از سبد غذایی خانوارهای شهرستان 
تبریز را تشــکیل می دهد گفت: بر این اساس 
باید تالش کرد فرآوری، بســته بندی، حمل 
ونقل، توزیع و عرضه این محصول با کمترین 
قیمت و به صورت کامال بهداشــتی در اختیار 
مصرف کننده قرار گیرد. بســته بندی گوشت 
جهت اســتفاده خانوارها در بســته های نیم 
کیلویــی، یک کیلویی و دوکیلویی و همچنین 
برای مصارف رســتوران هــا و اماکن خدمات 

غذایی در بسته ها بزرگتر نیز توزیع می شود.

افتتاح طرح بسته بندی بهداشتی 
گوشت در کشتارگاه صنعتی تبریز
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

شهردار اردبیل از صدور مجوز و فعالیت رسمی موزه شهرداری اردبیل )عمارت شهرداری( خبر داد.
حمید لطف اللهیان تصریح کرد: طی تصمیمی مبنی بر ایجاد موزه پژوهشی- شهروندی در عمارت 
شــهرداری اردبیل، بعد از تصویب این موضوع توســط هیات امنای موزه پروانه فعالیت موزه شهرداری 
اردبیل صادر شــد. وی گفت: پس از رایزنی با کارشناســان و تبادل نظر و مذاکره با مدیر موزه ها و اموال 
منقول تاریخی فرهنگی، معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به 

تهیه و تکمیل اسناد درخواستی و همچنین تهیه و تدوین طرح توجیهی راه اندازی موزه شهرداری و ارائه 
مدارک به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بررسی موضوع در کمیته های تخصصی 
آن وزارتخانه، پروانه فعالیت موزه شهرداری اردبیل صادر شد. شهردار اردبیل به قدمت بیش از یکصد ساله 
بنای عمارت شهرداری اردبیل اشاره کرد و گفت: عمارت شهرداری اردبیل یکی از جاذبه های گردشگری 

شهر اردبیل محسوب می شود که مجموعه ای از ذخایر فرهنگی شهر را به نمایش گذاشته است.

مجوز فعالیت موزه شهرداری اردبیل صادر شد
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دهه فجــر، آغــاز عملیات 
ریل گــذاری راه آهن اردبیل 

اســتاندار اردبیل گفت: پیمانکار روسازی راه 
آهن میانه-اردبیل انتخاب شــده و دهه فجر 

98 عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
اکبر بهنام جو در نشســت با مدیران دستگاه 
های اجرایی اظهار کرد: از محل ســفر رئیس 
جمهور اســالمی به اســتان اردبیــل راه آهن 
اردبیل - میانــه مبلغی نزدیک به 700 میلیارد 
تومان تامین اعتبار شده و افزایش قیمت هایی 
که در یکی دو سال اخیر حادث شده، لحاظ شده 
است. وی با بیان اینکه خوشبختانه اعتبار الزم 
برای سال های 99-98 این پروژه تامین شده 
اســت گفت: پروژه راه آهن اردبیل را بر مبنای 
تعهــدی که برای مردم اســتان داده بودیم تا 
پایان سال99 تکمیل کنیم که البته وزیر راه در 
جریان سفر به اســتان تکمیل این پروژه پایان 
دولــت دوازدهم اعالم کرد. اســتاندار اردبیل 
افــزود: مطالعه فاز 2 این پــروژه در دهه فجر 
آغاز مطرح می شــود که مسیر اردبیل به سمت 
کارخانه سیمان اســت و چه بسا این فاز بسیار 
حیاتی و مهم برای ماست که از اهمیت اجرایی 

برخوردار است. 
وی ادامــه داد: عالوه بر ایــن 750 میلیارد 
تومان حداقل تســهیالتی اســت که مصوب 
شــد و از این میزان 15 درصد پرداخت شــده 
و 30 درصــد از کل اعتبارات مصوب شــده که 
انشــااهلل با برگزاری جلساتی که برای پیگیری 
مصوبات ســفر خواهیم داشت برای جذب صد 

درصدی اعتبارات این سفر تالش می کنیم.

مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی اســتان اردبیل در حاشیه 
بازدیــد از شــهرک صنعتی اردبیل )2(، با بیان اینکــه در کنار اقدامات 
زیرساختي مانند ایجاد و توسعه شبکه فاضالب و تصفیه خانه، اقدامات 
پیشــگیرانه برای حفاظت از محیط زیســت توسط ســرمایه گذاران 
امري اجتناب ناپذیر اســت، اظهار داشــت: مدیریت یکپارچه، تقویت 
زیرســاخت  ها و مدیریت بهینه زیســت محیطی، با تجمیع واحدهای 
تولیدی در شــهرک های صنعتی امکان پذیر خواهد بود که تحقق این 

امر، ســبب کاهش هزینه ها و توسعه صنعتی کشور خواهد شد.
محســن امامي – خبرنگار جام جم اردبیل: محمد اهلی با 
بیان اینکه برای بهبود کیفیت پساب تصفیه خانه ها، برخي از واحدهای 
تولیدی نیازمند طراحی پیش تصفیه در واحدهای صنعتی خود هستند، 
خاطر نشــان کرد: با اقدامات انجام شده، بیش از 90 درصد از واحدهای 
صنعتی، تحت پوشــش شبکه فاضالب قرار دارند که در طول یک سال 
گذشــته تالش شــده تا ضمن اتصال واحدهاي صنعتي به تصفیه خانه 

فاضالب و همچنین افزایش ســطح کمي و کیفي مراحل پیش تصفیه 
واحدهای تولیدی، کیفیت تصفیه خانه شــهرک های صنعتی اســتان 

را ارتقاء داد.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان اردبیل ساخت 
تصفیه خانــه های فاضــالب را از موارد مهم در شــهرک ها و نواحی 
صنعتی کشــور عنوان کرد و گفت: وجــود تصفیه خانه های فاضالب 
در شهرک های صنعتی، باعث کاهش مشکالت و آلودگی های زیست 
محیطی خواهد شــد و در این راســتا، ایجاد و توسعه تصفیه های خانه 

های جدید، در برنامه های اصلی این شــرکت قرار دارد.
 وی یکی از مهمترین برنامه های این شــرکت برای احداث تصفیه 
خانه را اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شــهرک هاي صنعتی 
اردبیــل )1( و )2( بیان کــرد و افزود: با پیگیری هــای به عمل آمده، 
مطالعــات اجراي مدول دوم ایــن تصفیه خانه ها در حال اتمام بوده که 

پس از نهایي شــدن آن، نسبت به اجراي طرح اقدام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

تجهیز 90 درصد واحدهای شهرک هاي صنعتی اردبیل به تصفیه خانه فاضالب صنعتی

خبر خبر

حضور شایســته دانشگاه 
محقق اردبیلی در رتبه بندی 

جهانی یورپ ۲۰۱۹  
رئیس دانشــگاه محقق اردبیلــی از قرار گرفتن 
دانشــگاه محقق اردبیلــی در رتبه بنــدی جهانی 

URAP 2019-2020 خبر داد.
رقیــه لهجه – خبرنگار جام جم اردبیل: 
رئیس دانشــگاه محقق اردبیلی، دکتر عزیز حبیبی 
از قرار گرفتن دانشــگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی 
جهانــی URAP 2019-2020 خبر داد و گفت: بر 
اساس  گزارش سال 2019 میالدی نظام »رتبه بندی 
دانشــگاه  ها بــر پایه عملکرد علمی« یــا »یوَرپ« 
۴5 مؤسسه ایرانی متشــکل از 23 دانشگاه جامع، 9 
دانشگاه صنعتی و 13 دانشگاه علوم پزشکی در میان 
2500 مؤسسه برتر جهان در سال 2019 قرار گرفتند.

وی با بیــان اینکه این نظام رتبه  بندی توســط 
»دانشــگاه صنعتــی خاورمیانه« در کشــور ترکیه 
مدیریت و روزآمد می  شــود، افزود: در رتبه بندی سال 
2019 ، دانشــگاه محقق اردبیلی در بین 23 دانشگاه 
جامع کشــور رتبه 1۶ را کسب نموده است. حبیبی با 
بیان اینکه شمار مقاله  های سال 2018، شمار استنادها 
)2018-201۴(، شمار کل انتشارات )201۴-2018(، 
بهــره وری علمی )2018-201۴(، تأثیر پژوهشــی 
)2018-201۴( و همکاری جهانی)2018-201۴(؛ 
۶ سنجه کلیدی نظام »یورپ« برای ارزیابی مؤسسه  
های آموزش بوده اســت، تصریح کــرد: رتبه بندی 
URAP از نظام  های رتبه بندی جهانی اســت که 
مؤسسه  های جهان  تراز را شناسایی و جایگاه آنها را در 
برابر یکدیگر ارزیابی می  کند. رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی با اشــاره به توجه ویژه نظام های رتبه بندی 
جهانی به کیفیت تولیدات پژوهشی در ارتباط با تعداد 
استنادها و همکاری های بین المللی، ابراز امیدواری 
کرد: بــا توجه به برنامه ریزی هدفمند دانشــگاه در 
راستای ارتقای کیفی تولیدات پژوهشی و توجه ویژه 
به مرجعیت علمی، برنامه مدونی در خصوص افزایش 
استنادات تولیدات علمی توسط حوزه پژوهش دانشگاه 
در حال انجام اســت و ان شــااهلل در آینده ای نزدیک 
شاهد ارتقای چشمگیر دانشگاه محقق اردبیلی در این 

عرصه علمی جهانی باشیم.

احداث موزه آب اردبیل در سال 99 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اردبیل از احداث موزه آب اردبیل در سال 99 خبر داد.

نرگس امامــي – خبرنگار جام جم اردبیل: 
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
استان اردبیل »نادر فالحی« در جلسه مشترک با کارکنان 
معاونت گردشــگری اداره کل تصریح کرد: در راســتای 
تحقق شعار اردبیل، شهر موزه ها، در نظر داریم سال آینده 

اولین موزه آب اردبیل را دایر کنیم. 
وی با اشــاره به اینکه اســتان اردبیــل بیش از 100 
آبدرمانــی دارد گفت: موزه آب اســتان به منظور معرفی 
هرچه بهتر این موهبت خدادادی، احداث می شــود. وی 
به فعالیت 1۴ موزه در اســتان اشــاره کرد و گفت: تجهیز 
5 مــوزه دیگر نیز به عنوان مقاصد جدید گردشــگری در 

دست اقدام است.
فالحی بــا یــادآوری اعطای مجوز مــوزه عمارت 

شــهرداری اردبیل و با تاکید به اینکه اردبیل از شــمال تا 
جنوب، با توجه به شرایط اقلیمی دارای قابلیت های خاص 
طبیعــی و تاریخی اســت، تصریح کــرد: تاریخ و تمدن 
این اســتان از هزاره های پیش از تاریخ تا دوران معاصر، 

درخشان است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اذعان کرد: سایت های کاوش و تاریخی ما و وجود 
میراث جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی اردبیل را در 

زمره مناطق مهم گردشگری دنیا قرار داده است. فالحی 
گفت: اصلی ترین هدف ما در برنامه  پیشــروی اداره کل، 
معرفی و تعریف نقاط هدف خاص و جدید گردشگری در 
سطح ملی و بین المللی است.وی با یادآوری اینکه اردبیل 
در سال 2023 پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو 
اســت، تاکید کرد: کارگروه و دبیرخانه این رویداد مهم در 

اسرع وقت تشکیل می شود. 
وی تهیه پکیج های تبلیغاتی برای معرفی قابلیت های 
گردشگری اســتان اردبیل را به زبان های مختلف، یکی 
از نیازهای گردشــگری قلمداد کرده و گفت: با بازاریابی 
مناسب توسط واحد مربوطه، این موضوع محقق خواهد 
شــد. وی اظهار کرد: هر یک از شهروندان و هم استانی  ها 
که در هر شغل و صنفی، دارای ایده و پیشنهاداتی در حوزه 
گردشگری هستند، عضو اتاق فکر گردشگری ما خواهند 

بود.

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار
شــرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان )منطقه آزاد ماکو( در نظر دارد نســبت 
به شناســایی پیمانکاران حائز شــرایط جهت اجرای امور ابنیه، تاسیســات مکانیکی و برقی 
در محوطــه 9 هکتــاری خود اقدام نماید. لذا بدینوســیله از کلیه شــرکت هــای ذیصالح با 
ســوابق کاری مرتبط دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مورخه 
98/11/07 نســبت به ارسال مدارک ذیل به نشانی: منطقه آزاد ماکو، بازرگان، داخل محوطه 
گمرک، شــرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان، دفتر حراســت شــرکت اقدام 
نمایند. الزم به ذکر اســت به مدارک ناقص و تحویلی شــرکت ها پس از تاریخ مذکور ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.

شرایط شرکت در فراخوان:
معیارهای ارزیابی کیفی:

1. داشــتن شــخصیت حقوقی  2. دارای حداقل رتبه 5 ابنیه3. دارا بودن سوابق کاری مرتبط 
4. دارا بودن توانمندی فنی و تجهیزاتی الزم، شــامل نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آالت 
مناســب و مرتبط 5. داشــتن تجربه و دانش الزم در زمینه مورد نظر 6. حســن سابقه شرکت 

7. توانایی مالی 

مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی 
1. اساســنامه و آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی 2. سوابق کاری مرتبط و رتبه بندی  3. 
ســوابق و مدارک تحصیلی اعضای هیات مدیره 4. تصویر قراردادهای 5 ســال اخیر 5. گواهی 

نامه معتبر اخذ شده
کلیه مدارک فوق می بایســت ممهور به مهر شرکت و دارای امضاء مجاز باشند.

                                             تلفــن تمــاس: 044-34372912
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                    شــرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان )منطقه آزاد ماکو(

کیفی سازی فعالیت ها، جهت گیری ستاد خدمات سفر زنجان برای مسافران
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: 
در برنامه هایی که دستگاه های عضو ستاد خدمات سفر 
بــرای ایام نوروز تدارک می بینند باید یک گام نســبت 
به سال های گذشــته از جهت ارتقای کیفیت خدمات و 

مزیت ها رو به جلو باشیم.
خبرنــگار جام جم زنجان: مهرداد ســلطانی 

در ســتاد خدمات سفر اســتان به ضرورت خودارزیابی 
دســتگاه های اجرایی عضو ســتاد اجرایی خدمات سفر 
اشــاره کرد و افزود: خودارزیابی های مبتنی بر دریافت 
بازخوردها از شــهروندان و نتایج بازرســی های ارگان 
های نظارتی می تواند زمینه های مناسبی را برای بهبود 

اقدامات و خدمات در آینده فراهم کند.

وی با بیان اینکه از جهت زیرساخت ها و مراکز خدمات 
بین راهی کمبودهایی در این استان نسبت به مسیرهای 
منتهــی به پایتخت وجود دارد، گفت: علت این موضوع، 
برخی کم کاری ها و نیز عدم ســرمایه گذاری است که 
البتــه با اقدامات و طرح هایی که در دســت اجراســت، 
بخشی از این کاستی ها در آینده نزدیک رفع خواهد شد.



شهرداری  ویژه  اقدامات 
ارومیه برای حماسه ۲ بهمن

شــهردار ارومیه با اشــاره به جایگاه ویژه 
حماسه 2 بهمن بین شهروندان، گفت: اقدامات 
ویژه ای برای گرامیداشــت این حماسه تدارک 
دیده شده که فضاسازی شهری، تجدید بیعت 
با شــهدای انقالب و برگزاری یادواره از جمله 

آنهاست.
محمــد حضرت پور در گفت و گو با خبرنگار 
جام جــم آذربایجان غربی افــزود: با توجه به 
تصویب نام گــذاری دوم بهمن به عنوان»روز 
فرهنگی شــهر ارومیه«، فضاسازی مناسب 
شهر در دستور کار قرار گرفته و قرار است حماسه 
مردم این شهر در روزهای سرنوشت ساز بهمن 

1357 برای نسل های مختلف تبیین شود.
وی اضافه کــرد: همچنین در آیین ویژه ای 
مدیران شــهری و مردم ارومیه بر ســر مقبره 
مرحوم شیخ غالمرضا حسنی حاضر می شوند 
تا خاطره رشادت های ایشــان در حماسه دوم 
بهمن زنده شــود. وی از حضور در منزل 2 نفر از 
شــهدای انقالب در ارومیه خبر داد و بیان کرد: 
چاپ و پخش تصاویر انقالب ارومیه با محوریت 
مرحوم شــیخ غالمرضا حسنی، برگزاری شب 
شعر انقالب و یادواره شهدای انقالب در ارومیه 
با محوریــت دوم بهمن از جملــه برنامه های 
اجرایی به مناســبت گرامیداشت این حماسه 

ارزشمند است.
شــهردار ارومیه با اشاره به برگزاری مسابقه 
رسانه ای بهترین یادداشت برای دوم بهمن ادامه 
داد: برگزاری تئاتر خیابانی با محوریت دوم بهمن 
در محالت مختلف، برگزاری مســابقه انشاء با 
موضوع »دوم بهمن« و »مرحوم حســنی« در 
مدارس و همچنین فراخوان جذب عکس های 
قدیمی ارومیه از دیگر برنامه ها به شمار می رود.

گفتنی است؛ دوم بهمن 57، سندی ماندگار در 
تاریخ آذربایجان غربی است که یادآور حماسه 
تاریخی به توپ بســتن مسجد اعظم ارومیه و 
مردمی اســت که نخستین قیام مسلحانه خود 
را به رهبری مرحوم حجت  االســالم غالمرضا 

حسنی، مجاهد نستوه آذربایجان به پا کردند.

زنجان جزو استان های 
برتر در پرداخت تسهیالت 

بانکی است
اســتاندار زنجان گفت: شبکه بانکی استان 
همــکاری خوبــی در رونق تولیــد و گردش 

چرخ های اقتصاد استان دارد.
خبرنگار جام جــم زنجان: فتح اهلل 
حقیقی در جلسه شورای هماهنگی بانک های 
اســتان با اشــاره به اینکه آمارها در بخشهایی 
همچون کاهش تعداد بیمــه بیکاری بگیران 
و افزایــش تعداد بیمه های اجباری و همچنین 
رونــق واحدهای تولیدی بیانگر آن اســت که 
اســتان زنجان در مســیر کاهش نرخ بیکاری 
و همچنین فعالیت واحدهــای تولیدی گام بر 
مــی دارد، افزود: در پرداخت تســهیالت برای 
تســهیل و رونــق تولید، اســتان زنجان جزو 
اســتانهای بر تر است.  وی از معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری خواست تا جلسه ای 
با حضور مدیران اســتان و مدیران شعب بانکها 
تشکیل شود تا با تشریک مساعی اگر مسائلی 
بین دو طرف وجــود دارد مطرح و حل و فصل 

شود.

تشویق مشترکان همکار 
در پیک سایی تابستان ۹۸

مشــترکانی که با عقد تفاهم نامه با شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان زنجــان در کاهش 
مصرف ساعات پیک بار تابستان98 همکاری 

داشتند تشویق شدند.
خبرنگار جام جم زنجان: معاون فروش 
و خدمات مشــترکین این شرکت با بیان اینکه 
امسال با همکاری مشترکان توانستیم پیک بار 
تابستان را بدون خاموشی با برنامه سپری کنیم 
گفت: با مدیریت و برنامه ریزی  در حوزه مدیریت 
مصرف و همکاری خوب مشــترکین استان، 
توانســتیم در ســاعات اوج مصرف برق مورد 
نیاز اســتان را تامین و خاموشی ها را به حداقل 
برسانیم.عبداهلل نثار افزود: برقراری شبکه برق 
پایدار برای مشترکان مهم ترین هدف شرکت 
توزیع نیروی برق محسوب می شود و با توجه به 
باال بودن نرخ تولید انرژی در ایران الزم اســت 
شــهروندان بیش از پیش به مدیریت مصرف 

توجه کنند. 

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان 
غربی اظهار داشــت: با توجه به ذخایر کاالهای اساسی در 
اســتان هیچ گونه کمبود یا مشــکلی در تأمین کاال های 

اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار جام جم آذربایجان غربی، غالمرضا 
بابایــی در جلســه تنظیم بازار اســتان افزود: بــا توجه به 
ذخایرانجام شــده در خصوص کاالهای اساسی در استان 
هیچگونه کمبود یا مشــکلی در تأمیــن مایحتاج مورد نیاز 

مردم در استان وجود ندارد. وی افزود: در حال حاضر بیش از 
3 هزار تن برنج، یک هزار و 250 تن روغن، یک هزار و 280 
تن شکر، 28۴ تن گوشت، یک هزار و 2۶7 تن گوشت مرغ 
منجمد و 1۶۴ هزار تــن گندم بصورت ذخیره در انبار های 

استان موجود است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان 
غربی در خصوص تأمین میوه شــب عید در اســتان اذعان 
کرد: برای تأمین میوه شــب عید مورد نیاز مردم به تناسب 

مصرف استان اقداماتی صورت گرفته است که در این زمینه 
نیز جای هیچ گونــه نگرانی وجود ندارد. بابایی اضافه کرد: 
اســتان آذربایجان غربی به عنوان استان معین برای تأمین 
ســیب مورد نیاز شب عید 11 استان دیگر به میزان 8 هزار و 
800 تن تعیین شده است، میوه مورد نیاز برای مصرف عید 

در خود اســتان 800 تن سیب درختی و یک هزار و 800 تن 
پرتقال می باشــد. وی تاکید کرد: میوه مورد نیاز شــب عید 
شهرستان های استان نیز بر حسب جمعیت تأمین و در بازه 
زمانی مشــخص شده توسط زنجیره توزیع مشخص در هر 

شهرستان با قیمت یارانه ای توزیع خواهد شد.

تأمین کاالهای اساسی 
و میوه شب عید آذربایجان غربی

خبرخبر

تشدید مبارزه با قاچاقچیان چوب در ایجرود
رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
ایجرود از کشــف و ضبط  1 هــزار و 370 کیلوگرم چوب 

قاچاق طی یک ماه گذشته در این شهرستان خبر داد.
خبرنگار جام جم زنجان: مجید محمدی با بیان 
این که در یک ماه گذشــته 2 فقره قاچاق چوب به میزان 
1 هزار و 370 کیلو گرم کشــف و ضبط شــده است گفت: 

2 هکتار از مســاحت اراضی ملی این شهرستان نیز خلع ید 
شده است. وی افزود: در این بازه زمانی همچنین 15 مورد 
پاسخ به استعالمات ثبت شده است. محمدی از توزیع 800 
کیلوگرم جو در بین بهره برداران این شهرســتان خبر داد 
و گفــت: اجرای طرح تبدیل دیمــزار در 5 هکتار از اراضی 

ایجرود به اتمام رسیده است.

وی در ادامه همچنین با اشاره به این که اعتبارات برخی 
از طرح های انجام شده در این شهرستان از محل صندوق 
توســعه ملی تامین می شــود گفت: با تزریق اعتبار از این 
محل رونــد اجرای طرح ها بیش از پیش ســرعت یافته 
اســت. وی تصریح کرد: در یک ماه گذشته حدود 10 نفر 

از ایجرودی ها هم به جمع همیاران طبیعت پیوسته اند.

تجلیل رئیس جمهور از ۶ 
نمونه ملی بخش کشاورزی 

آذربایجان غربی 

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان 
غربی گفت: در ســی و چهارمین دوره انتخاب و 
معرفی نمونه های ملی بخش کشــاورزی که با 
حضور رئیس جمهور، سرپرســت وزارت جهاد 
کشــاورزی، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد 
کشــاورزی و پیشــگامان رونق تولید در تهران 
برگزار شد، از ۶نمونه ملی بخش کشاورزی استان 

تجلیل به عمل آمد.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، رســول 
جلیلی با اعالم این خبر افزود: در سی و چهارمین 
دوره انتخاب و معرفــی نمونه های ملی بخش 
کشاورزی، افتخاری دیگر برای استان آذربایجان 
غربی رقم خــورد و ۶ نمونه ملی در بخش های 

مختلف از این استان انتخاب و معرفی شدند.
جلیلــی نمونه های ملی بخش کشــاورزی 
اســتان را آقایان رحمان نصیــری تولید کننده 
نمونه نهال کشــت بافتی از شهرستان ارومیه، 
سید عارف سیادت ســازنده ادوات کشاورزي از 
شهرســتان بوکان، مراد فتحی پرورش دهنده 
نمونه گاو میش از شهرستان نقده، عبداهلل پریدار 
بهره بردار نمونه نگهداری و بهره برداری از شبکه 
آبیاری و زهکشی از شهرستان پیرانشهر، رسول 
شمس پرواربند نمونه بره از شهرستان سردشت 
و آزاد پیروتی مرغدار گوشتی از شهرستان مهاباد 

برشمرد.
وی توجه ویژه به موضوع کشــاورزی پایدار، 
بهــره وری منابــع آب و خــاک، حفظ محیط 
زیست، سالمت محصول، زنجیره های ارزش، 
مشــارکت های مردمی و ارائــه خدمات فنی و 
ترویجی غیردولتی را از جمله معیارهای ســی و 
چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی 
بخش کشــاورزی اعالم کرد. الزم به ذکر است 
که برنامه انتخــاب و معرفی نمونه های بخش 
کشــاورزی همه ســاله با هــدف ارج نهادن به 
زحمات این عزیزان و توسعه و ترویج کشاورزی 
دانش بنیان در عرصه های تولید برگزار می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کشور:

سیاســت ما حمایت از 
تولیدکننده واقعی است

حمایت از تولیدکننده واقعی و ســالم و نیز 
عدم اعمال فشــار غیر منطقــی به واحدهای 

تولیدی سیاست سازمان امور مالیاتی است.
به گزارش جام جم زنجان امید علی پارســا 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید اســتان 
زنجان با بیان مطلب فــوق افزود: هم اکنون 
ملت و دولت در کنار هم توســعه کشور را رقم 
می زنند که 25 درصد تامین مالی کشور توسط 
دولــت و 85درصد توســط بخش خصوصی 
تامین می گردد. وی تصریح کرد: این میزان در 
کشورهای دنیا متفاوت است به گونه ای که 85 
درصد مخارج کشورها توسط دولت و از طریق 
مالیات تامین می گردد. پارسا یادآور شد: برای 
افزایش درآمد مالیاتی در کشور هوشمندسازی 
نظام مالیاتی در دستور کار قرار دارد به گونه ای 
که باید تمام معامالت صورت گرفته در سامانه 

امور مالیاتی درج گردد.
وی بــا تاکید بر ضــرورت ثبت اطالعات 
تمام مودیان در کشور در سامانه اظهار داشت: 
ســازمان امور مالیاتی بایــد تمامی اطالعات 
مربوط به مودیان در سراسر کشور را در سامانه 
ثبت و در اختیار داشته باشد. رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه فرار مالیاتی 
جرم محســوب می شود گفت: با وجود سامانه 
های هوشمند مالیاتی، در هیچ جای دنیا پنهان 
کاری، کتمان و فرار مالیاتی وجود ندارد. وی در 
ادامه خاطر نشان ساخت: درآمد مالیاتی بخش 
خصوصی در کشور از 15 درصد رشد برخوردار 

بوده است.

تا دهه فجر امسال؛

سالن جدید مسافری پایانه مرزی سرو افتتاح می شود

ســالن جدید مسافری پایانه مرزی سرو تا دهه فجر 
تکمیل و تجهیز شده و آماده بهره برداری می شود.

به گــزارش جام جــم آذربایجان غربی، ارســالن 
شــکری، مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 

آذربایجان غربی در جلســه آماده ســازی سالن جدید 
مســافری پایانه مرزی سرو تا دهه فجر سال جاری که 
با حضور مدیرکل دفتر فنی   امور پیمان های ســازمان 
راهداری  حمل و نقل جاده ای برگزار شد، افزود: با توجه 
به پیشــرفت 98 درصدی عملیات ساخت پایانه مرزی 
سرو، سالن مســافری نیز تا دهه فجر امسال تجهیز  و 

آماده بهره برداری می شود. 
شــکری تصریح کرد: با بهــره گیری از توان باالی 
فنی و تخصصی نیروهای ســازمان و نظارت مستمر بر 
روند عملیات و اقدامات پیمانکار، سالن مسافری پایانه 
مرزی سرو در بهترین حالت از نظر فنی، کیفیت مصالح 

و سرعت کار اجرایی شده است و بی شک تاثیر بسزایی 
در انتخاب صاحبان کاال و مســافرین برای انتخاب این 
مرز جهت تردد به کشور ترکیه به عنوان دروازه زمینی 

ورود به اروپا خواهد داشت.

* هزینه کــرد ۲۰ میلیــارد اعتبار برای 
ساخت سالن مسافری پایانه سرو

بابــک طالبی، مدیرکل دفتــر فنی   امور پیمان های 
سازمان راهداری  و حمل و نقل جاده ای با اشاره به سهم 
باالی آذربایجان غربی از حیث  دارا بودن بیشــتر تعداد 
پایانه مرزی گفت: ســازمان در ســه سال آتی سرمایه 

گذاری 200 میلیــارد تومانی در پایانه های مرزی این 
استان خواهد داشت که نشان از عزم سازمان در توسعه 
این مبادی ورودی و خروجی و شــکیل کردن آن ها به 
عنوان ویترین نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 

است.
وی یاد آور شــد: پایانه مرزی سرو نیز بزودی مجهز 
به یکی از زیباترین ســالن های مسافری در بین سایر 
پایانه های مرزی کشــور خواهد شــد که در این راستا 
نزدیک به 20 میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان 
در طول ســه سال از مدت زمان مقرر برای اجرای طرح 

هزینه شده است.

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

چهارمین جلسه شورای مسکن استان 
به ریاست فتح اهلل حقیقی استاندار زنجان 

برگزار شد.
به گزارش جام جم  زنجان مدیر کل راه 
و شهرسازی اســتان زنجان با بیان اینکه 
9 هزار و 500 واحد مســکونی در اســتان 
زنجان در طرح اقــدام ملی در نظر گرفته 
شده است، عنوان کرد: از این تعداد 2 هزار 
و ۶00 واحــد در بافت فرســوده، 3 هزار 
واحد مسکونی در شــهر زنجان و ۴ هزار 
و 800 واحد مســکونی در سایر شهرهای 

زنجان است.
مســعود بیات منش با بیــان اینکه در 
ابتدا تعداد واحدهای پیش بینی شده برای 
طــرح اقدام ملی در زنجــان 9 هزار واحد 
بوده اســت، گفت: این تعــداد با ثبت نام و 
اســتقبال خوب زنجانی هــا به 10 هزار و 
700 واحد رســیده است. وی با بیان اینکه 
در شهرستان ابهر برای ساخت ۴00 واحد 
مســکونی کمبود زمین وجود دارد، عنوان 

کــرد: کمبود این زمین بــا تغییر کاربری 
زمیــن صنعتــی داخل محدوده میســر 

می شود. 
مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان 
با اشــاره به اینکه در شــهرهای خرم دره، 
گرماب و ســهرورد نیاز به آماده ســازی 
زمین دارد، ادامه داد: در شــهرهای قیدار 
و زرین آباد هم  فاقــد زمین برای احداث 
مســکن طرح اقدام ملی است.بیات  منش 
با بیان اینکه زنجان نخســتین استان در 
تامین زمین برای ســاخت مســکن اقدام 
ملی بوده اســت، گفت: این استان به سایر 
اســتان ها بــه عنوان الگو انتخاب شــده 
اســت. مدیر کل راه و شهرسازی استان 
زنجان با بیان اینکــه زمین 73 هکتاری 
پیش بینی شده برای ساخت مسکن اقدام 
ملی در زنجان داخل محدوده است، گفت: 
باید دســتگاه های خدمات رسان در زمینه 
رســاندن خدماتی چــون آب، برق، گاز و 

مخابرات به این مناطق اقدام کنند.

چهارمین جلسه شورای مسکن
 زنجان برگزار شد

اســتاندار زنجان گفت: عمده مشــکالت در حوزه فعالیت 
شرکت های دانش بنیان این است که دیدگاه برخی مدیران به 

این حوزه، شخصی است و متوجه اهمیت آن نیستند.
به گزارش خبرنگار جام جم زنجان، فتح اهلل حقیقی در نشست 
بررسی و حل مسائل شرکت های فناور و دانش بنیان استان با بیان 
اینکه به نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه اعتقاد راسخ 
دارم، افزود: اکنون رقابت در دنیا در حوزه رشتههای بین رشته ای 
و فعالیت های دانش بنیان است به طوری که کشورهای نوظهور 
در عرصه اقتصاد در دنیا بیشترین نیرو و اقدامشان را در این بخش 
ها متمرکز کرده اند. وی با بیان اینکه نقشه راه توسعه کشور بر 
اقتصاد دانش بنیان مبتنی است، ادامه داد: بر اساس سند تدوین 
شده کشور ما باید در این حوزه رتبه نخست منطقه و جایگاه برتر 
را در دنیا داشته باشد. حقیقی با بیان اینکه اکنون رقابت در دنیا در 
حوزه قعالیت های دانش بنیان است، خاطرنشان کرد: در چند سال 
اخیر به این حوزه توجه شده، ولی این توجه کردن در قواره شرکت 

های دانش بینان نبوده است و علت آن هم این است که این نوع 
فعالیت ها، پدیده تازه ای است و اگر بدانیم همین موضوع، مساله 
اصلی در زمان کنونی است، قطع یقین حل مشکالت شرکت 
های دانش بنیان را بیشــتر پیگیری می کنیم. استاندار زنجان 
با بیان اینکه اکنون شــرایط کشور عادی نیست، تصریح کرد: 
درچنین شــرایطی باید تسهیل گری ها را برای کمک به تولید 
بیشتر کنیم. وی افزود: در نتیجه اقدامات و پیگیری های انجام 
شــده در سال جاری هیچ واحد تولیدی در استان تعطیل نشده و 
عالوه بر آن تا کنون 10 واحد غیرفعال نیز به چرخه تولید بازگشتند. 
استاندار زنجان از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست تا 
هر راهکار الزم را برای رفع مشکالت شرکت های دانش بنیان، 
اتخاذ و عملیاتی کنند. در این جلسه که نخستین نشست از سلسله 
نشست های حل مسائل شرکت های فناور و دانش بنیان استان 
بود، مشکالت 12 شرکت از سوی مدیران عامل آنها مطرح شد 
و استاندار زنجان دستوراتی را برای حل مسائل آن ها صادر کرد.

ضرورت همکاری بانک ها جهت تامین نقدینگی به دلیل غیر 
ملموس بودن دارایی شرکت های دانش بنیان، حمایت جهت 
حضور در نمایشگاه های خارجی، همراهی و تسهیل گری مالیات 
و تامین اجتماعی در حل مسائل شرکت ها، بهره گیری از توان 
شــرکت های بومی استان و...  از جمله موارد طرح شده از سوی 

مدیران عامل شرکت ها بود.

استاندار زنجان:

برخی مدیران به اهمیت شرکت های دانش بنیان 
واقف نیستند

93 انشعاب غیرمجاز آب در خوی شناسایی و متهمان به 
سه میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش جام جم آذربایجان غربی، مســئول خدمات 
مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب خوی اظهار کرد: از 
ابتدای سالجاری  93 انشعاب غیرمجاز در شهرهای شرکت 
شناســایی شد و متخلفان پس از معرفی به دستگاه قضائی 
سه میلیارد ریال جریمه نقدی شدند و شناسایی در این حوزه 

همچنان ادامه دارد.
 جواد ولیزادگان با بیان این که ســاماندهی انشــعابات 
غیرمجاز طبق یک برنامه ریزی منسجم در حال انجام است، 
افزود: در 9 ماهه سالجاری 93 انشعاب غیرمجاز در شرکت 
کشف شد که پس از طی مراحل قانونی ۴7 فقره آن به انشعاب 
مجاز تبدیل شــد.  وی با اشاره به این که بیشترین انشعابات 
غیرمجاز شرکت در مناطق حاشیه نشین شهرها قرار دارد و 
ســاکنان این مناطق به صورت ثبت نشده و غیرمجاز از آب 

استفاده می کنند، تصریح کرد: وجود اشتراک های غیرمجاز 
در شهرها هزینه های جاری ادارات آبفا را افزایش داده و ارائه 

خدمات مطلوب به مردم را با مشکالتی مواجه کرده است.
 ولیزادگان انشــعابات غیرمجــاز را به عنوان مهم ترین 
عامل هدررفت آب دانســت و تاکید کرد: ایجاد عدم تعادل 
فشار در شبکه توزیع به علت غیربرنامه ای بودن انشعابات، 
احتمال نشت آالینده ها به شــبکه در هنگام کاهش فشار 
شــبکه، احتمال ایجاد آلودگی در شــبکه هنگام اتصال به 
شبکه، استفاده بیش از حد استاندارد یا حد نیاز از آب به علت 
عدم اندازه گیری، عدم پرداخت آب بها، تشــدید نشت از این 
انشــعابات )به علت این که معموال از اتصاالت و لوله های 
غیراســتاندارد استفاده می شــود( و نصب غیراصولی آن از 
جمله مشکالتی اســت که انشــعابات غیرمجاز به وجود 
می آورند. وی با بیان این که اســتفاده غیرمجاز از شبکه آب 
شهری براساس ماده ۶۶0 قانون مجازات اسالمی جرم بوده 
و مشــمول جریمه اســت، تاکید کرد: در واقع کسانی که از 
طریق انشــعابات غیرمجاز به شبکه وصل می شوند، عالوه 
بر نپرداختن هزینــه خدمات خود و با تجاوز به حقوق دیگر 
مشــترکان، شبکه را در معرض خطر آلودگی قرار می دهند؛ 
به همین خاطر موضوع شناســایی انشــعابات غیرمجاز با 

حساسیت ویژه دنبال می شود.

متهمان محکوم به پرداخت 3 میلیارد ریال جزای نقدی شدند؛

شناسایی ۹3 انشعاب غیرمجاز آب
 در آبفای خوی


