رئیس سازمان صمت استان مطرح کرد؛
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فرماندار تبریز:

رئیس هیات مدیره خانه صنعت
و معدن آذربایجان شرقی:

اجازه جو ســازی به نانواهای متخلف نمی دهیم
3

ویژه ها

مردم آذربایجان غربی دســتورالعملهای

رئیس کل دادگستری استان
اردبیل:

بهداشــتی را رعایت کنند؛

خروج کاال و اموال از کشت و
صنعتمغانممنوعشد

تختهــای بیمارســتانی
تکمیل شــد

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت :هیچ
کس حق ندارد کاال و اموالی را از کشت و صنعت
خارج کرده و به خارج از این مجموعه منتقل کند.
به گزارشجامجمناصر عتباتیدر جلسههماهنگینحوهاجرای
ابطال واگذاری کشت و صنعت اظهار کرد :در روزهای اخیر و به
دنبال رای ابطال واگذاری کشت و صنعت که از سوی هیات
داوری اعالم شد خبرهایی مبنی بر خروج اموال و دارایی این
بنگاه عظیم اقتصادی به گوش میرسد که ما تیمی را از دستگاه
قضائی استان و شهرستان پارسآباد با نظارت بازرسی مکلف
کردهایم تا این مساله را مورد مراقبت و نظارت قرار دهند.
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استاندار از اکتشاف معدن
جدید طال خبر داد؛

آذربایجانغربیطالیی
شد
رئیس جهاد دانشگاهی
اردبیل:

منبع :خبرگزاری ایرنا

اشتغالزایی در صنایع دستی
هزینهبر نیست

3

2
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نماینده زنجان و طارم در
مجلس:

 ۱۳۹واحد صنعتی برای
نوسازی به بانکها
معرفی شدند

3

متقاضیان کار از
سهمیه  ۲هزار نفری
مشاغل خانگی
استفاده کنند

3

2

سه شنبه  22مهر  1399شماره 5779

اجتماعی
اقتصادی

ضمیمهرایگانروزنامهدر آذربایجان

معاوناستاندار آذربایجانغربی:

مشکلیدر تامین آردوجودندارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از ذخیره  ۲۳۷هزار
تنی گندم برای نیمه دوم سالجاری در استان خبر داد.
به گزارش جامجم نادر صادقی در جلسه تنظیم بازار آذربایجان غربی با اشاره
به مشکالت اخیر در بحث تأمین نان که در سطح استان پیش آمده ،افزود:
مشکلی از بابت تأمین آرد وجود ندارد و مسئوالن باید با پیشبینیهای الزم

از بروز مشکل در تأمین کاالهای اساسی جلوگیری کنند .صادقی با بیان
اینکه نباید هیچ خألیی در تأمین کاال و اقالم اساسی روزمره مردم ایجاد
شود ،تصریح کرد :دستگاههای اجرایی و مسئوالن مربوطه باید به گونهای
عمل کنند که اجازه سودجویی به عده خاصی داده نشود .معاون هماهنگی
امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه پیشبینیهای الزم

از مشکالت آینده صورت گیرد ،گفت :متأسفانه شرایطی که در طول چند
روز اخیر در آذربایجان غربی ایجاد شده بود در استانهای همجوار نیز تأثیر
گذاشته بود .صادقی با اشاره به ذخیره  ۲۳۷هزار تنی گندم تا  6ماه آینده در
استان ،تأکید کرد :دو برابر میانگین کشوری نانوایی در استان مستقر شده که
همین موضوع دستگاههای نظارتی را با مشکل روبهرو میکند.

خبر

حهــای ســخت افــزاری ســتاد
طر 
احیــای دریاچــه ارومیــه خاتمــه
مییابد

دبیر کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه و رئیس
سازمان حفاظت محیط زیست گفت :تمامی کارها و
طر حهای سخت افزاری ستاد احیای دریاچه ارومیه،
امسال تمام میشود.
به گزارش جامجم عیسی کالنتری در جریان بازدید
از رودخانه گدار نقده اظهار کرد :باید تا سال ،۱۴۰۶
از برنامههای احیای دریاچه ارومیه حمایت الزم
صورت گیرد .وی با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه
ً
چهار سال پیش تقریبا خشک شده بود افزود:
هم اکنون با توجه به اینکه کمآب ترین فصل
سال است ۴.۳ ،میلیارد مترمکعب آب در دریاچه
وجود دارد .کالنتری طبق آخرین بررسی صورت
گرفته از کف و عمق دریاچه به میزان  ۳۵سانتیمتر
افزایش یافته است بیان کرد :این در حالی است که
هنوز آبهای حاصل از بارشهای پاییزی به دریاچه
ارومیه نرسیده و فقط آب حاصل از صرفهجویی در
بخش کشاورزی به دریاچه روانه شده است.
وی افزود :وظایف ستاد احیا از مرداد سال آینده
به مرکز آیندهپژوهی واگذار میشود و این مرکز
مستقل خواهد بود که هیأت علمی و اجرایی و
محیط بان برای خود خواهد داشت .معاون رئیس
جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
برای بررسی وضعیت طر حهای احیای دریاچه
ارومیه به آذربایجان غربی سفر کرده است.
بازدید از تونل انتقال آب ،وضعیت آب موجود در
دریاچه و همچنین آخرین اقدامات انجام شده در
حوزه احیا از جمله برنامههای کالنتری در سفر  ۲روزه
به ارومیه و آذربایجان غربی بوده است.

مهر ماه هر سال با آغاز فصل برداشت شاهد
سکینه اسمی
انباشت سیب در حریم قانونی جادههای
ارومیه هستیم ،مشکلی که با وجود قوانین
خبر نگار جام جم
بازدارنده و اعالم ممنوعیت تکرار میشود.
آذربایجان غربی با تولید ساالنه  ۱.۳میلیون تن
قطب اول تولید سیب کشور به شمار میرود ،اما فصل پاییز و برداشت
سیب که آغاز میشود ،جادههای این استان بخصوص شهرستان
ارومیه مملو از انباشت سیبهای زیردرختی است؛ منظرهای که گویای
نبود سیاست واحدی برای حل این مشکل اساسی است.
از کنار ایجاد منظره زشت و غیربهداشتی حاصل از انباشت سیب در
حریم قانونی جادهها که بگذریم این موضوع نه تنها ضربه اساسی به
اقتصاد کشاورزان میزند بلکه باعث افت کیفیت سیبها و به تبع آن
بی رغبتی بازارهای جهانی برای خرید آبمیوه و کنسانترههای حاصل از
این سیبهای تولیدی بی کیفیت میشود.
قانون به صراحت از ممنوعیت انباشت سیب در حریم قانونی
جادهها خبر می دهد و بیش از  ۲۰جایگاه بهداشتی نیز برای جمع
آوری سیبهای زیردرختی ایجاد و مقرر شده دانشگاه علوم پزشکی،
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و نیروی انتظامی موضوع جمع
آوری سیب زیر درختی در مسیر جادهها و انتقال به کارخانجات صنایع
تبدیلی ساماندهی و نظارت کنند اما هیچ اقدام عملی در این زمینه
صورت نگرفته است.
چند سالی است قوانین و دستورالعملهایی مبنی بر ممنوعیت
انباشت سیب زیر درختی در حاشیه جادهها مصوب شده اما عدم
نظارت و بازدارندگی این قوانین نتوانسته چاره ساز حل این مشکل

طرح جمع آوری مراکز جمع
آوری سیب زیر درختی در
دستور کار نهادهای ذیربط
قرار دارد ،اما نه زیرساختها و
نه ساز و کار این امر بدرستی
فراهم نیست و هیچ برنامه
و تدبیری برای حل بازار این
بخش از سیب استان تاکنون
اندیشیده نشده است.
تجارت سیب در سطح کشور و استان دارای ارزش  ۱۰۰میلیون دالری
است که میتواند ،موتور محرک اقتصاد کشاورزی و به دنبال آن موتور
محرکه اقتصاد استان عمل کند چرا که در آذربایجانغربی  ۲۵درصد
ارزش افزوده حاصل از تولید در بخش کشاورزی است و همچنین
بخش کشاورزی  ۳۲.۸درصد اشتغال فعال استان را تشکیل میدهد.
امرار معاش بیش از  ۶۰هزار خانوار روستایی و شهری در استان به
صنعت سیب درختی وابسته است .دهها هزار نفر نیز بهصورت
غیرمستقیم پس از تولید در امر برداشت ،بستهبندی ،فروش،
صادرات و سایر بخشهای مرتبط با این محصول فعالیت میکنند.
سالهاست عدم برنامه ریزی منسجم ،نبود بسته بندی و سورت
مناسب با بازارهای جهانی ،عدم همراهی باغداران و همراهی
تشکلهای کشاورزی و بخش دولتی موجب شده دود این موازی کاری
به چشم اقتصاد استان برود و زمان آن رسیده است که به جای برگزاری
جلسات روتین و بدون نتیجه گامهای عملی برای حل این مشکالت
برداشت.

یادداشت

اینجا بیتدبیری انباشت میشود
شود و هنوز صدها مرکز غیرمجاز در حاشیه جادههای آذربایجانغربی
دایر شده و سیب زیر درختی را خریداری و انباشت میکنند.
انباشت در این مراکز معموال در حاشیه جادهها و بدون نظارت مراکز
متولی امر صورت میگیرد و به خاطر غیراصولی و غیربهداشتی بودن آن
بخشی از محصول قبل از رسیدن به چرخه صنعت کیفیت خود را از
دست میدهد یا بر اثر عوامل محیطی آلوده میشود.
هر چند امسال حدود  ۸۰مرکز خرید محصوالت کشاورزی از جمله
سیب دایر شده و از هفتههای گذشته از برخورد شدید و قانونی با
افرادی که اقدام به انباشت سیب در حریم قانونی جادهها میکنند خبر

داده میشود ،اما باغداران و دالالن بی توجه به این قوانین سریال ادامه
دار خود را تکرار میکنند.
نبود بازار مناسب ،نبود برنامه مشخص و الگوی مناسب کشت ،نبود
سورت و بسته بندی مناسب محصول ،منطقی نبودن قیمتها با
توجه به هزینه تولید ،گران بودن هزینههای حمل و نقل نیز در این
استان سکانسهای سریال تکرار سیب آذربایجان غربی است .سریالی
که پایان آن کام باغداران را تلخ میکند و حسرت تماشای هدر رفت آب
و سرمایههای ملی برای استان بهجا میگذارد.
بیش از  ۳۰درصد سیب تولیدی استان صنعتی است و نزدیک  ۲دهه

استاندار از اکتشاف معدن جدید طال خبر داد؛

آذربایجان غربی طالیی شد

استاندار آذربایجان غربی از شناسایی معادن جدید طال در برخی مناطق استان خبر داد.
به گزارش جامجم محمدمهدی شهریاری در جلسه شورای برنامهریزی آذربایجان غربی اظهار کرد :با
وجود ظرفیتهای منحصر بفرد معدنی در استان متأسفانه هنوز معادن در اقتصاد آذربایجان غربی
نقش خود را بدرستی ایفا نکردهاند .وی ادامه داد :برای بهره مندی از ظرفیت معادن در شکوفایی
اقتصادی استان از جمله اشتغال باید بستر و حمایت الزم از سرمایه گذاری صورت بگیرد .هنوز
نتوانستهایم بخوبی داشتههای معدنی استان را معرفی کنیم .شهریاری گفت :با اکتشافات صورت
گرفته معادن جدیدی در بخش طال و فلزات گرانبها در برخی نقاط استان شناسایی شده است.
ایمیدرو حمایت الزم از معادن تکاب را ندارد و این امر باعث شده تا ظرفیتهای این منطقه مغفول
بماند .استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد :به هیچ وجه قابل قبول نیست که در تکاب به عنوان

جناب آقای شهرام رسولی

مديركل محترم اداره كل ثبت احوال استان اردبيل
كســب رتبــه برتــر در جشــنواره شــهيد رجائــي حاصــل خدمتگــزاری
دلســوزانه حضرتعالــی در آن ســازمان اســت .بیترديــد كســب
رتبــه بيــن دســتگاههای اجرایــی در جشــنوارهای كــه بــه نــام شــهيد
رجائــی ،شــهيد راه خدمــت مزيــن شــده اســت ،آينــدهای بســيار
درخشــان را در رونــد فعاليــت آن اداره كل نويــد میدهــد.
بدینوســیله كســب عنــوان دســتگاه برتــر در جشــنواره شــهيد
رجایــی را خدمــت جنابعالــی تبریــک عــرض نمــوده و از درگاه قــادر
متعــال ،بــرای حضرتعالــی آرزوی ســربلندی و ســرافرازی داريــم.
مديريت و كاركنان اداره ثبت احوال شهرستان اردبيل

غنیترین شهر معدنی ایران ،این حجم از محرومیت وجود داشته باشد.
شهریاری در خصوص سرمایه گذاریهای قانونی در بستر دریاچه ارومیه نیز گفت :ظرفیتهای
قانونی در این حوزه وجود دارد که در صورت حمایت میتواند سرمایه گذاریهای کالنی را به همراه
داشته باشد ،محیط زیست حمایت الزم را در این خصوص ندارد.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی استان در  6ماهه نخست امسال
 ۱۰۴درصد تحقق یافته است گفت :برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی ضمن شناسایی مودیان
جدید باید مانع فرارهای مالیاتی شد .شهریاری در خصوص مشکالت به وجود آمده در ارومیه برای
تأمین نان نیز گفت :شایعاتی توسط برخی نانوایان و افراد سودجو برای گران کردن نان در سطح شهر
و فضای مجازی شکل گرفته که جای هیچ نگرانی نیست .استاندار آذربایجان غربی افزود :ضمن

عذرخواهی از مردم بابت مشکالت به وجود آمده ،سهمیه آرد نانواییها را افزایش دادیم و بزودی
هم این مساله برطرف میشود .وی گفت :از مردم انتظار داریم به شایعات توجه نکنند و با بردباری
نسبت به رفع مشکل در یکی دو روز آینده اطمینان خاطر داشته باشند.

پاسخگویی به  1380فقره استعالم از طریق سامانه سامط در زنجان
رئیس اداره ممیزی و حدنگاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان،
از ثبت یک هزار و  380فقره استعالم از طریق سامانه سامط طی امسال
خبر داد.
به گزارش جامجم محمد علی فرخی با اشاره به این که سامانه استعالمات
منابع طبیعی (سامط) با هدف توسعه خدمات دولت الکترونیک و اصالح
نظام اداری ،برای ثبت استعالم اراضی راهاندازی شد گفت :از ابتدای
امسال تا کنون یک هزار و  380فقره استعالم از طریق همین سامانه در
استان زنجان ثبت شده است .این مقام مسئول تاکید کرد :از مجموع
درخواستهای ثبت شده ،یک هزار و  244درخواست تکمیل شده
است .وی با بیان این که در شهریور با ثبت  276درخواست از طریق
سامانه سامط بیشترین آمار را در سال جاری داشته ایم افزود :شهرستان
زنجان بیشترین درخواستها را به خود اختصاص داده است.
فرخی خاطرنشان کرد :در راستای ماده  ۴آئین نامه ایجاد و بهره برداری از
دفاتر پیشخوان خدمات دولت ،ابالغیه ریاست محترم جمهور در سال
 ۸۹و همچنین تحقق ماده  ۱۴تصویب نامه شورای عالی اداری تفاهم
نامهای بین سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و کانون دفاتر
پیشخوان دولت در اردیبهشت سال  ۱۳۹۶منعقد و سامانه سامط

راه اندازی شد .رئیس اداره ممیزی و حد نگاری منابع طبیعی و آبخیزداری
استان زنجان ،ادامه داد :این سامانه فرایند پاسخگویی به استعالمات
وارده به اداره کل منابع طبیعی را تسهیل میکند و گامی اساسی برای
اصالح نظام اداری و مدیریت سبز ،اشتغالزایی و برون سپاری خدمات بر
میدارد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفهای آذربایجان شرقی:

۱۳هزار نفر مهارتهای فنی و حرفه ای کسب کردند
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجانشرقی گفت :در  ۶ماهه اول امسال
 ۱۳هزار نفر دوره مهارتهای فنی و حرفهای را در بخش دولتی استان گذراندند.
به گزارش جامجم رضا اختیار وکالتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :آموزشهای
فنی و حرفه ای در چهار حوزه خدمات ،صنعت ،فرهنگ و هنر و کشاورزی توسط
بخش دولتی ارائه میشوند.
وی افزود :خدمات آموزشی در پادگانها ،سکونتگاههای غیر رسمی(حاشیه
نشینی شهرها) ،کارگاههای ثابت شهری و ّ
سیار ،کارگاههای آموزشی در زندانها،
صنایع ،عشایر  ،کارگاههای مهارت آموزی در محیط کار واقعی و مرکز مدیریت
مهارت آموزی و مشاوره شغلی ارائه میشود .اختیار وکالتی اظهار کرد :از مجموع
آموزشهای ارائه شده ،مراکز ثابت شهری با ارائه پنج هزار و  ۵۹۳نفر دورهّ ،
سیار
شهری  ،۹۰۵روستاها و عشایر ،۸۸۴پادگان  ۲هزار و  ،۱۹۴زندان یک هزار و ،۳۲۷
صنایع  ،۵۸۴سکونتگاههای غیر رسمی  ،۴۷۴کارگاه مهارت آموزی در محیط
کار واقعی  ،۶۳۰مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی  ۳۴۷نفر دوره را به
خود اختصاص داده اند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی افزود :از مجموع آموزشهای
مهارتی ارائه شده ۲هزار و  ۴۶۱نفردوره بانوان و ۱۰هزار و  ۳۸۰نفر دوره آقایان
از این آموزشها بهره برده اند .وی اظهار کرد :آموزشهای فنی و حرفه ای در
خوشههای صنعت به تعداد  ۷هزار و  ۹۷۴نفر ،فرهنگ و هنر  ۵۴۶نفر ،خدمات

 ۳هزار و  ۵۵۳نفر و کشاورزی  ۸۰۲نفر دوره میباشد .وی خاطرنشان کرد :عملکرد
آموزشهای ارائه شده این اداره کل در  6ماهه اول سال جاری بر اساس نفر
ساعت ۲ ،میلیون و  ۸۹۹هزار و  ۴۴۸نفر ساعت بوده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی ادامه داد :فعالیتهای
آموزشی این اداره کل همچنان با حفظ فاصله گذاریهای اجتماعی و رعایت
شیوه نامههای بهداشتی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای تبریز و شهرستانها
اجرا میشود.

کاهش ۵۰درصدیمسافر در ناوگاناتوبوسرانیتبریز
رئیس ستاد پیشگیری از کرونای شهرداری تبریز گفت :مسافرگیری در
اتوبوسهایناوگانحملونقلعمومیاینشهر در روزهایکروناییدر مقایسه
باشرایطقبلاز آن۵۰درصدکاهشیافتهاست.
بهگزارشجامجمبهنقلاز ایرنامحمدحسینحسنزادهافزود:مشکلحادیدر
ارائهخدماتورعایتپروتکلهادر سیستمحملونقلاتوبوسرانینداریم،ولیدر
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مواردیمشکالتیوجوددارد.ویاظهار کرد:در برخیایستگاههابامشکلازدحام
جمعیت مواجه هستیم و همچنین در ساعات اول وقت و آخر وقت ازدحام
جمعیتباالست.ویاضافهکرد:بهدلیلمحدودبودنتعداداتوبوسهادر هر
دوبخشخصوصیودولتی،امکانافزایشنداریم.حسنزادهادامهداد:پیشنهاد
میکنیم مصوبات به صورت شفاف در جامعه اطالع رسانی و محدودیتها و

قوانیناعالمشودتادر صورتتذکر از سویکارکنانشهرداری،شهروندانبه آن
عملکنند.ناوگاناتوبوسرانیتبریز از جملهمکانهاییاستکهگفتهمیشود
پروتکلهایبهداشتیاعماز استفادهاز ماسکوفاصلهاجتماعیدر آنزیر ۵۰
درصداست.ناوگاناتوبوسرانی۲میلیوننفریتبریز حدود۷۰۰دستگاهاتوبوس
داردودر روزهایقبلاز شیوعکروناروزانهبیشاز ۷۰۰هزار نفر راجابهجامیکرد.

اجتماعی
اقتصادی

ضمیمهرایگانروزنامهدر آذربایجان
خبر

رئیس هیات مدیره خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی:

فرماندار تبریز:

 ۱۳۹واحد صنعتی برای نوسازی به بانکها معرفی شدند
رئیس هیات مدیره خانه صنعت و معدن آذربایجانشرقی
گفت :در سال جاری  ۱۳۹پرونده واحدهای صنعتی و معدنی
استان برای دریافت تسهیالت بازسازی و نوسازی به
بانکهای استان معرفی شدند.
به گزارش جامجم محمدحسین
باقری با بیان اینکه تسهیالت
بانکی نوسازی و بازسازی برای
 ۴۳پرونده پرداخت شده
است ،افزود :در بخش
تسهیالت تبصره ۱۸
(تسهیالت یارانهای با سود
 ۱۴درصد) نیز  ۱۹۶پرونده به
 ۷بانک عامل طرف قرارداد
با صندوق توسعه ملی

شامل ملی ،صنعت و معدن ،سپه ،تجارت ،پست بانک ،توسعه تعاون
و آینده معرفی شدند که برای  ۵۷پرونده تسهیالت پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه  ۶۰درصد منابع ابالغی توسط بانکهای استان جذب
شده است ،اظهار داشت :با توجه به روند پروندههای معرفی شده به
بانکها ،پیشبینی میشود کل اعتبار ابالغی جذب شود و به محض ابالغ
دستورالعمل جدید جهت تسهیالت یارانه دار  ،اطالع رسانی به واحدها و
تشکیل پرونده متقاضیان در دستور کار خانه صنعت و معدن قرار میگیرد.
رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی گفت :در سال جاری۱۸ ،
جلسه کارشناسی و  ۱۳جلسه استانی ستاد تسهیل توسط خانه صنعت
و معدن و تجارت استان تشکیل شده که در بخش رونق تولید (سرمایه
در گردش و سرمایه ثابت)  ۲۸۱پرونده ،کارشناسی ،تصویب و به بانکهای
عامل معرفی شده و ۱۰۸پرونده در بانک تصویب شده و تسهیالت ۹۱پرونده
پرداخت شده است.
باقری ،تامین مواد اولیه و مشکالت بانکی را از دغدغههای جدی واحدهای

صنعتی و معدنی اعالم کرد و ادامه داد :هم اکنون خانه صنعت و معدن از
 ۱۳انجمنتشکیلشدهواز تمامراهکارهابرایحلمشکالت آنهااستفاده
میشود .وی یادآوری کرد :برنامهریزیهای الزم برای حضور اعضای هیات
رئیسه خانه صنعت و معدن در شهرکهای صنعتی استان انجام شده
تا مشکالت واحدهای مختلف هر شهرک در همان مکان طر ح شده و
راهکاری برای حل آنها ارائه شود .باقری ،با اشاره به تالش خانه صنعت و
معدن استان برای حل مشکالت واحدهای صنعتی و معدنی به خصوص
پس از شیوع بیماری کرونا افزود :بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل
توقف مواد اولیه در گمرکها مواجه شده بودند که خانه صنعت و معدن
وارد عمل شده و با هماهنگی مسئوالن استانی ،مشکل آنها حل شده و
واحدها توانستند مواد اولیه خود را از گمرکها تحویل بگیرند.
آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور حدود چهار
هزار واحد تولیدی  -صنعتی دارد که بخش عمده آنها از تبعات بحران کرونا
متاثر شده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خبر داد؛

افزایش  ۷۰درصدی تولید و توزیع بذر گندم در آذربایجانشرقی

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجانشرقی گفت :تولید و
توزیع بذر گندم در استان در سال زراعی جاری با  ۷۰درصد افزایش
نسبت به سال قبل به ۱۷هزار تن رسید.
به گزارش جامجم اکبر فتحی در جلسه ستاد عالی زراعت ،افزود:
سال گذشته  ۱۰هزار تن بذر گندم در آذربایجان شرقی تولید و در
بین گندم کاران توزیع شده بود.
وی اظهار کرد :بذر تولیدی و توزیعی جهاد کشاورزی استان در بین
کشاورزان در گندم دیم ،شامل ارقام «باران»« ،هما»« ،هشترود» و
«آذر  »۲بود؛ همچنین کشاورزان آذربایجان شرقی امسال در بخش
گندم آبی ،ارقام «پیشگام» و «میهن» و در بخش جو ،ارقام «جلگه»،
«انصار » و «آبیدر » را دریافت کردند.
وی همچنین با اشاره به انجام کشت گندم پائیزه گفت :پیش بینی
میکنیم در سال زراعی جاری بیش از  ۴۵۰هزار و  ۲۷۳هکتار از اراضی
کشاورزی استان به زیر کشت گندم پائیزه برود.
فتحی با بیان اینکه از این میزان اراضی کشاورزی افزون بر ۳۸۳
هزار هکتار آن به زیر کشت گندم دیم میرود ،گفت :بر اساس

برنامه ابالغی؛ از این میزان اراضی حدود  ۶۷هزار و  ۲۷۳هکتار گندم
آبی خواهد بود.
وی با بیان اینکه تاکنون  ۶هزار هکتار گندم آبی ،معادل  ۹درصد
مجموع آن ،زیر کشت پاییزه رفته است ،افزود ۱۲۲ :هزار هکتار نیز
از سهمیه ابالغی گندم دیم ،حدود  ۳۴درصد ،کشت شده است و
پیش بینی میکنیم در سال زراعی جاری بیشتر از سهمیه ابالغی
معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی در بخش گندم دیم کشت
داشته باشیم.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به بارش
 ۲۱میلی متری فصل زراعی در استان افزود :عمده کشت پاییزه
صورت گرفته در شمال استان صورت پذیرفته است که به مرور
قسمتهای جنوبی استان را نیز دربر خواهد گرفت.
وی با اشاره به مشکالت پرداخت تسهیالت کشت پاییزه و
اینکه بانکهای عامل معدل حساب کشاورزان را برای
پرداخت تسهیالت کشت پاییزه لحاظ میکنند ،ادامه داد :در
خوشبینانه ترین شرایط برای حدود  ۱۰درصد از کشاورزان امکان

پرداخت تسهیالت کشت پاییزه وجود دارد که امیدوارم این
مساله به خود استانها سپرده شود تا در این خصوص مشکلی
نداشته باشیم.
فتحی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت کودهای شیمیایی،
فرمول کودی جایگزین کود فسفات توسط مرکز تحقیقات
کشاورزی ارائه شده است ،ادامه داد :کشاورزان عزیز مختار
به استفاده از هر  ۲نوع کود میباشند که خوشبختانه برای کل
کارگزاریها در شهرستانها کود مورد نیاز کشاورزان تهیه و تامین
شدهاست .رئیسسازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقیبابیان
اینکه امسال افزایش قیمت خرید تضمینی باعث شد تا برخی از
کشاورزان گندم بذری خود را نیز که هرساله بهعنوان خودمصرفی
نگه میداشتند ،به کارخانجات بفروشند ،افزود :این اتفاق موجب
شده بذر خودمصرفی در اختیار کشاورزان کاهش یابد ،بنابراین
از کشاورزان عزیز انتظار داریم با سایر کشاورزان تبادل بذر
داشته باشند و بذور خود مصرفی خود را قبل از کشت ،بوجاری و
ضد عفونی کنند.

رئیس سازمان صمت استان عنوان کرد؛

تحقق  ۹۰درصدی هدفگذاری صادرات زنجان در نیمه اول سال

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان گفت ۹۰ :درصد هدفگذاری
صادراتی استان زنجان در نیمه اول امسال محقق شده است.
به گزارش جام جم ناصر فغفوری در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان اظهار
داشت :با توجه به اینکه بخش عمده صادرات استان در صنایع معدنی در قالب
شمش روی است  ،متاسفانه با بسته بودن مرز ترکیه در نیمه اول سال واحدها
به مشکل برخوردند و بازگشت ارز حاصل از صادرات و واردات ،با مشکالت بسیاری
مواجه شد.
وی افزود :با این وجود تاکنون  ۹۰درصد هدفگذاری صادراتی استان در نیمه
اول امسال محقق شده که پیش بینی میشود اگر این مشکالت نبود ،استان

میتوانست صادرات باالیی را ثبت کند.
این مقام مسئول عنوان کرد :هم اکنون از  220میلیون دالر پیش بینی شده برای
صادرات استان در سال جاری  100 ،میلیون دالر محقق گردیده است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان افزود :در گمرک استان همه واردات
در حوزه مواد اولیه و ماشینآالت خط تولید است و طی سالهای اخیر با بهرهبرداری
از واحدهای جدید ،صادرات نیز مربوط به کاالهای ساختهشده یا نیمهساخته است.
وی در ادامه با اشاره به راه اندازی نخستین پایانه صادراتی فرش دستباف کشور در
استان اظهار داشت :با توجه به ظرفیت باالی استان در زمینه تعداد بافندگان و نیز
ثبت نقشهای متنوع  ،این استان به عنوان پایلوت کشوری برای صادرات فرش
انتخاب شد .فغفوری ادامه داد :پیش از این بخش عمده فرشهای استان با برند
سایر استانها صادر میشد .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان
در خصوص میزان سرمایه گذاری صنعتی استان گفت :در ابتدای سال 93حجم
سرمایهگذاری صنعتی استان بود  ۲۵۰۰میلیارد تومان بود که با به بهرهبرداری رسیدن
واحدهای جدید در سالهای اخیر ،این میزان به  ۱۰هزار میلیارد تومان رسیده و پیش
بینی میگردد با افتتاحهای آتی این شاخص تا پایان سال از مرز  ۱۵هزار میلیارد تومان
بگذرد.
فغفوری خاطرنشان کرد :استان در گذشته رتبه  ۱۸را در رتبهبندی حجمسرمایهگذاری
داشت که حال این مهم به رتبه  ۱۲رسیده و نشان از آن دارد که توسعه استان بر
محور توسعه صنعتی بوده و استان توانسته زنجیره تولید را در بخش نساجی ،فوالد
و سنگهای تزئینی تکمیل کند.

رئیس جهاد دانشگاهی اردبیل:

متقاضیان کار از سهمیه  ۲هزار نفری مشاغل خانگی استفاده کنند
رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل از ادامه ثبتنام از متقاضیان طرح ملی «توسعه مشاغل خانگی» تا ششم آبان خبرداد و به متقاضیان کار توصیه کرد از سهمیه ۲
هزار نفری این استان از این طرح استفاده کنند.
به گزارش جامجم مهران اوچی اردبیلی اظهار داشت :هدف اصلی این طرح ایجاد شغل مولد و پایدار در حوزه کسب و کارهای خانگی از طریق شبکهسازی و تیمسازی
است که در بهبود وضعیت معیشتی و رونق اقتصادی خانوادهها تاثیرگذار خواهد بود .وی با بیان اینکه این طرح در سه مرحله شناسایی،
آموزش و توانمندسازی ،اتصال به بازار و تجاری سازی عملیاتی خواهد شد ،افزود :طرح مذکور زمینه اشتغال  ۵۴هزار و  ۳۰۰نفر را در
کشور فراهم خواهد کرد که سهمیه استان اردبیل از این تعداد  ۲هزار نفر است .وی گفت :متقاضیان دارای مهارت میتوانند با
مراجعه به سامانه  inhb.irثبت نام و از مزایای آن بهرهمند شوند .وی داشتن حداقل  ۱۸سال سن ،بومی استان محل ثبتنام،
عدم اشتغال تمام وقت و نداشتن بیمه کارفرمایی را از شرایط متقاضیان ثبت نام در این طرح ذکر کرد و افزود :در طرح ملی
توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد توسعهای و واسطهای بین بخش خصوصی و تعاونیها ،موسسات
مالی و اعتباری ،سمنها و دستگاههای اجرایی عمل میکند .رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل بر لزوم شناسایی و
ارزیابی ظرفیتهای اشتغال در حوزه مشاغل خانگی استان ،ایجاد بانک اطالعاتی از تسهیلگران و پیشرانها ،آموزش،
توانمندسازی ،برندسازی و اتصال به بازار تاکید کرد .اوچی اردبیلی گفت :افتتاح دبیرخانه طرح توسعه مشاغل
خانگی ،عقد تفاهمنام ه همکاری با دستگاههای ذیربط از جمله سازمان جهاد کشاورزی و انجمنهای کاریابی
استان و تشکیل کارگروه عملی و راهبری متشکل از نمایندگان ،کارشناسان دستگاههای اجرایی،
نخبگان و صاحب نظران این حوزه از اقدامات انجام شده در راستای عملیاتی کردن این طرح است.
وی تصریح کرد :به تناسب پتانسیل و میزان فعالیت افراد ،رشته خیاطی لباس ،چرم دوزی،
قالیبافی ،بافنده تابلو فرش ،ویرایشگر متون ،مترجمی ،برنامه نویسی و انیماتور از
اولویتهای شغلی این طرح در استان اردبیل شناسایی و معرفی شده است.

وی با بیان اینکه براساس برنامه ابالغی وزارت جهاد کشاورزی در
سال زراعی جاری بیش از  ۹هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان
به زیر کشت کلزا میرود ،ادامه داد :تاکنون بیش از پنج هزار و ۱۰۰
هکتار از اراضی استان برای کشت کلزا مکان یابی شده که از این
میزان  ۲هزار و  ۵۵هکتار آن کشت و آبیاری اولیه شده است .

اجازه جوسازی به نانواهای
متخلف نمی دهیم

فرماندار تبریز گفت :اجازه نخواهیم داد
واحدهای نانوایی متخلف ،به خاطر منافع
شخصی اقدام به تخریب و جوسازی کرده و در
شرایط کرونایی ،نگرانی شهروندان را افزایش
دهند.
به گزارش جامجم بهروز مهدوی در جلسه
بررسی وضعیت آرد و نان شهرستان تبریز ،اظهار
کرد :آرد و نان یک محصول استراتژیک و قوت
غالب مردم است و شیطنت عدهای خاص را در
این خصوص برنمیتابیم.
وی با بیان اینکه بررسیهای انجام شده ،حاکی
از فعالیت منظم نانواییها و تأمین آرد مورد
نیاز است ،افزود :برخورد قانونی با واحدهای
نانوایی بدون مجوز به دلیل گرانفروشیهای
مکرر  ،استفاده از افزودنیهای غیرمجاز و ...
سبب ایجاد شایعه و جوسازی در شهرستان
شده است.
فرماندار شهرستان تبریز اظهار کرد :تمامی
واحدهای نانوایی مجاز آرد مورد نیاز خود را
به صورت یارانهای یا نیمه یارانهای دریافت
میکنند و هیچگونه کمبودی در تأمین آرد در
کشور نداریم.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تبریز ،
مهدوی با بیان اینکه شهروندان به شایعات
توجهنکنند ،گفت:جوسازیصورت گرفته،صرفا
از سویچندواحدنانواییغیرمجاز صورت گرفته
و سازمان تعزیرات ،اداره غله و اتحادیه نانوایان
مکلف شدند طی یک ماه آینده تمام واحدهای
نانوایی فاقد مجوز را تعیین تکلیف کنند.

مردم آذربایجان غربی دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنند؛

تختهای بیمارستانی تکمیل شد

رئیس کارگروه اطالعرسانی قرارگاه مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی آذربایجا 
ن
غربی گفت :مردم باید دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کرده تا مبتال به بیماری
ت بیمارستانها پر شده و تخت خالی وجود ندارد.
کرونا نشوند چون متاسفانه ظرفی 
علیاحمد آقاپور در گفتوگو با خبرنگار جام جم در ارومیه ،با اشاره به اینکه در
گذشته بیمارستانهای خصوصی از پذیرش بیماران کرونایی خودداری میکردند
اظهار داشت :اما هم اکنون این مشکل برطرف شده و به کمک بیمارستانهای
عمومی شتافتهاند اما در زمان کوتاه ی که تختهای بیمارستانی در بیمارستانهای
عمومی پر شده و بیمارستان خصوصی نیز حاضر به پذیرش بیماران کرونایی نبودند،
مبتالیان به کرونا در آمبوالنسها نگهداری و درمان میشدند.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کرده تا مبتال به
ت بیمارستانها
این بیماری منحوس نشوند تصریح کرد :متاسفانه هم اکنون ظرفی 
پر است و فضای خالی وجود ندارد و حتی در اورژانس بیمارستان که ظرفیت  12بیمار
را دارد هم اکنون مجبور به پذیرش  20بیمار هستیم .رئیس کارگروه اطالعرسانی
ن غربی در ادامه با اشاره به
قرارگاه مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی آذربایجا 
اینکه بیمارستانهای صحرایی در ارومیه ایجاد نشده و نقش چندانی در درمان
بیماران کرونایی ندارند افزود :بیماران کرونایی بیشتر با مشکالت تنفسی دست
به گریبان بوده و باید در آی سی یو بستری شوند بنابراین برای بستری بیماران
این بیمارستانها چندان موثر نیستند .وی در ادامه به موضوع راه اندازی خط
تولید ماسک با مشارکت بخش خصوصی با ظرفیت روزانه  400هزار عدد ماسک در

یکی از واحدهای تولیدی شهرستان ارومیه و عدم صدور مجوز تولید ماسک سه
الیه پزشکی به روش نیمه صنعتی اولتراسونیک از سوی دانشگاه علوم پزشکی
استان اشاره کرد و گفت :با توجه به اینکه ماسک جزو کاالهای سالمت محور
مهم و حساس بوده و نیازمند رعایت تمام مفاد دستورالعمل ابالغی از سوی وزارت
بهداشت است ،واحد تولیدی مذکور ملزم به رفع نواقص موجود و ارائه گزارش رفع
آن موارد به معاونت غذا و داروست .رئیس کارگروه اطالعرسانی قرارگاه مبارزه با کرونا
ن غربی اظهار داشت :متاسفانه تاکنون هیچ گونه
در دانشگاه علوم پزشکی آذربایجا 
اقدامی از سوی واحد تولید کننده انجام نشده است.

سرپرستآذربایجانشرقی:وحیدهحاجیمحمدیاری041-35579285-9
سرپرست استان آذربایجان غربی :میثم قربانی 044-32256311-13
سرپرست استان اردبیل :نورالدین امامی 045-33353800-
سرپرست استان زنجان :احمد حسنی 024-33362236-

صاحبامتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
تحریریه شهرستانها021-44233511 :
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران
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آن دل كه به ياد تو نباشد ،دل نيست
قلبى كه به عشقت نتپد جز ِگل نيست
آن كس كه ندارد به سر كوى تو ،راه
از زندگى بى ثمرش حاصل نيست
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مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل:

رئیسکلدادگستریاستاناردبیل:

خروج کاال و اموال از کشت و
صنعت مغان ممنوع شد

رئیسکلدادگستریاستاناردبیلگفت:هیچکس
حقنداردکاالواموالیرااز کشتوصنعتخارجکرده
وبهخارجاز اینمجموعهمنتقلکند.
بهگزارشجامجمناصر عتباتیدر جلسههماهنگی
نحوه اجرای ابطال واگذاری کشت و صنعت اظهار
کرد :در روزهای اخیر و به دنبال رای ابطال واگذاری
کشت و صنعت که از سوی هیات داوری اعالم شد
خبرهایی مبنی بر خروج اموال و دارایی این بنگاه
عظیم اقتصادی به گوش میرسد که ما تیمی را از
دستگاه قضائی استان و شهرستان پارسآباد با
نظارت بازرسیمکلف کردهایم تا این مساله را مورد
مراقبتونظارتقرار دهند.
وی ورود دادستان مرکز استان و شهرستان
پارسآباد به همراه مسئوالن بازرسی را به این
موضوع یادآور شد و خاطرنشان کرد :برای حل
دغدغههای مردمی و در دفاع از حق و حقوق
بیتالمال اجازه نخواهیم داد تا اموالی از کشت و
صنعتبهنامفردخاصیاز اینمجموعهاقتصادی
خارجشدهیاموردتعرضقرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود :اکیپ
قضائی و بازرسی موظف شدند لیست اموال و
داراییهایشرکتراصورتجلسه کنندتابامراقبت
بیشتر زمینهحفاظتوحراستاز اموالعمومیدر
اینشرکتفراهم آید .عتباتیبیان کرد:باصدور رای
ابطالواگذاریکشتوصنعتبهسرمایهگذار فعلی
قرار شده روند دقیق محاسبه اموال و داراییهای
شرکتدر مقطعواگذاریوشرایطکنونیموردتوجه
قرار گیرد تا حق و حقوق هیچ یک از طرفین ضایع
نشود .وی ادامه داد :هنوز در مورد مدیریت جدید
شرکت کشت و صنعت تصمیمگیری نشده ولی
تالش خواهد شد تا با بهترین روش این مجموعه
مدیریت شود تا حقوق بیتالمال ضایع نشود و
مردم منطقه بهترین بهره را از این بنگاه اقتصادی
ببرند.

نماینده زنجان و طارم در مجلس:

اشتغالزایی در صنایع دستی
هزینهبر نیست

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای
اسالمی گفت :اشتغالزایی در صنایع دستی هزینهبر
نیست و با توجه به نیاز مبرم استان به اشتغالزایی
برای جوانان تمامی طر حهای اعطایی مورد حمایت
است.
به گزارش جامجم مصطفی طاهری اعطای وام و در
اختیار گذشتن زمین به متقاضیان و سرمایهگذاران
را در رونق تولید مؤثر دانست و گفت :بهتر است
مسئوالن نسبت به ایجاد طر حهای اشتغالزا در
مناطق دست به کار شوند و طر حهای اشتغالزایی
را در روستاها ایجاد کنند که مصداق واقعی جهش
تولید باشد .وی افزود :صنایع دستی جزو صنایع
هزینهبر نیست و فرد میتواند در صورت مهیا
بودن شرایط در حوزه بازار فروش ،باعث ایجاد
بهبود وضعیت اقتصادی خانواده و در نهایت رونق
و آبادانی استان و در نهایت کشور شود و مسئوالن
برای تحقق این امر ضروری است تا نسبت به
تنظیم برنامههای مؤثر جهت تضمین بازار فروش
اقدام کنند .نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس
با اشاره به کاهش ارزش پول ملی کشور و بیکاری،
مسائل اقتصادی را گرفتاری و اولویت اصلی
دانست و گفت :ریشه حل تمامی این مشکالت
توجه به تاکیدات و جمله حکیمانه مقام معظم
رهبری در حوزه «جهش تولید» است که اگر این
اتفاق رخ دهد قطعا تمامی مشکالت اقتصادی حل
میشود .وی با اشاره به فعالیت بیش از  ۶۰الی ۷۰
هزار بافنده فرش دستباف در استان زنجان ابراز
کرد :اگر بازار خرید مواد موردنیاز برای بافت فرش
و بازار فروش این محصوالت مهیا شود بیش از
 ۶۰هزار نفر از آن منتفع میشوند که اگر خانوارهای
آنها را نیز به شمار آوریم قطعا در توسعه اشتغال
روستاها و شهرهای استان گامی مؤثر برداشتهایم.

مصرف فرآوردههای نفتی در استان کاهش یافت
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل گفت :مصرف
انواعفرآوردههاینفتیدر ایناستانامسالنسبتبهزمانمشابهسال
قبلکاهشیافتهاست.
بهگزارشجامجمحجتمدنیافزود:امسال۱۷۲میلیونلیتر بنزین
در استان مصرف شده که نسبت به میزان مصرف بنزین  ۶ماه
نخستسالگذشته۲۷درصدکاهشنشانمیدهد.ویبابیان
اینکه امسال  ۱۶۵میلیون لیتر نفت گاز در این استان مصرف
شده است ،اظهار داشت :میزان مصرف سوخت نفت گاز نیز
در مقایسهبامیزانمصرفاینفرآوردهنفتیدر نیمهنخست
سال گذشته سهدرصد کاهشیافتهاست.
مدیر شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهاردبیل
با بیان اینکه اجرای طر حهای گازرسانی روستایی در

استان موجب کاهش قابل مالحظه مصرف سوخت نفت سفید در این
استان شده است ،گفت :امسال پنج میلیون لیتر نفت سفید در استان
مصرف شده که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل  ۳۷درصد کاهش
نشانمیدهد.
ویتشریحکرد:در حالحاضر هیچگونهمشکلیدر تامینگاز مایعاستان
اردبیلوجودنداردودر نیمهنخستامسالهشتهزار و ۵۰۰تن گاز مایع
توسط عامالن فروش این فرآورده گازی در مناطق مختلف این استان
توزیعومصرفشدهکهدر مقایسهبامیزانمصرفگاز مایع ۶ماهاولسال
گذشته ۶درصد کاهشیافتهاست.
مدنیتوزیعفرآوردههاینفتیبهصورتالکترونیکیوباثبتنامدر سامانه
سدفیاتجارتاستانرااز جملهراهکارهایموفقدولتدر مبارزهباقاچاق
فرآوردههای سوختی در کشور اعالم کرد و افزود :تامین نفت سفید و گاز

مایع خانوارهای روستایی فاقد گاز طبیعی تنها از طریق ثبت در سامانه و
صدور کارتبانکیدریافتاین گونهموادسوختیصورتمیگیرد.
ویگفت:صدور حوالهکاغذیاز سیستمتامینسوختغیر حملونقلی
استانحذفشدهواز طریقثبتدر سامانهوباتاییدجهاد کشاورزیبرای
دارندگان ماشینآالت کشاورزی از جمله تراکتور انجام و تعیین میزان
مصرف بر خالف روال گذشته که ثابت بود  ،به نسبت اراضی زیرکشت
محصوالت کشاورزیقابلافزایشیا کاهشاست.
مدنی با بیان اینکه طرح تامین سوخت ماشینآالت سنگین از ابتدای
مهر امسالاز طریقثبتنام در سامانهدر کشور اجراییشدهاست،افزود:
سوخت ماشینآالت سنگین بخش خصوصی از جمله لودر  ،بولدوزر
گریدر و بیل مکانیکی نیز از طریق تایید اداره صنعت ،معدن و تجارت از
ابتدای آبانامسالتامینخواهدشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل:

مدیر کل آموزش و پرورش اردبیل خبر داد؛

مشکلی در تأمین بذر اصالح شده نداریم

آغاز طرح پوشش نوآموزان و آموزش مجازی پیش دبستانیها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت :هیچ گونه مشکلی
در تامینبذور اصالحشدهومرغوبباعملکردهکتاریباالوجودنداردو
تمامبهرهبردارانمیتوانندباتامینبذور موردنیاز عملیاتکشتپائیزهرا
باموفقیتمدیریتکنند.
به گزارش جامجم خلیل نیکشاد از طریق ویدئو کنفرانس به صورت
مستقیمدر نشستسراسریروسایسازمانهایجهادکشاورزیسراسر
کشور باموضوعکشتپائیزهدر اردبیلاظهار داشت:امسالبرنامهکشت
برای گندم آبی 54هزار هکتار و گندمدیم 235هزار هکتار است.وی گفت:
هیچگونهمشکلیدر تامینبذور اصالحشدهومرغوبباعملکردهکتاری
باالوجودنداردوتمامبهرهبردارانمیتوانندباتامینبذور موردنیاز عملیات
استاندار زنجان با بیان اینکه رفع نشدن مشکالت خبرنگاران
و رسانههای گروهی این استان انگیزه کاری در آنان را کاهش
میدهد گفت :شورای اطالع رسانی باید به دقت تمامی مصوبات
را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در راستای اجرای آنها گامهای
موثرتری بردارند.
به گزارش جام جم فتح اهلل حقیقی با اشاره به مصوبات مختلف
شورای اطالعرسانی افزود :یکی از مصوبات شورا این بود که اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف شد ،سایت جداگانه ای را
راه اندازی کند تا دستگاههای اجرایی گزارش عملکرد خود را ارائه و
رسانههای جمعی استان نسبت به انتشار آن اقدام کنند و سپس
خروجی رسانهها نیز بارگذاری شود.
وی اضافه کرد :اگر چنین کاری تاکنون انجام نشده جای گلهمندی
است چرا که شان شورای اطالع رسانی ارائه گزارش و عملکرد از
سوی دستگاههای اجرایی و انعکاس آنها از طریق رسانههای
جمعی و به دنبال آن ارزیابیهای بعدی است.
استاندار زنجان با بیان اینکه دیگر مصوبه شورای اطالعرسانی
تقویت ارتباطات  ۲سویه بین مدیران دستگاههای اجرایی با روابط
عمومیها بوده است ،ادامه داد :لزوم ارتباط فعاالنه بین مدیران
دستگاههای اجرایی با رسانههای جمعی این استان نیز از دیگر
مصوبات این شورا بوده که محقق شدن آن جای سوال دارد.
وی اظهار داشت :بر این اساس در شرایطی که بزرگترین رسالت
یک مدیر ایجاد ارتباط صحیح با مردم و برقراری آرامش است تا
چه میزان شورای اطالع رسانی نسبت به ایجاد ارتباط خوب ،بین
مدیران دستگاههای اجرایی و مردم مبادرت کرده است.
استاندار زنجان به لزوم تقویت ارتباط مدیران دستگاههای اجرایی

کشتپائیزهراباموفقیتمدیریت کنند .رئیسسازمانجهاد کشاورزی
استان اردبیل افزود :تاکنون دو هزار هکتار از اراضی آبی و  5هزار هکتار از
اراضیدیمبهزیر کشترفتهاستوعملیاتکشتهمچنانادامهدارد.
ویدر خصوصوضعیتدانههایروغنینیز افزود:بر اساسسیاستهای
ابالغیاز سویوزارتجهادکشاورزیبایدپائیز امسال15هزار هکتار از اراضی
استان به زیر کشت محصوالت دانههای روغنی باالخص کلزا برود که در
حالحاضر  2500هکتار از اینمیزانبهزیر کشترفتهاستوبقیهتاپایان
آبانکشتخواهدشد .نیکشادافزود:در خصوصزراعتجوهدفگذاری
شده است تا  100هزار هکتار از مزار ع استان به این زراعت اختصاص یابد
که خوشبختانه بذور مرغوب و پر محصول تهیه شده و در حال توزیع در
بین زارعان و بهره برداران است و با توجه به قیمت مناسب خریدی نیز
کهبرایاینمحصولدر نظر گرفتهشدهاستزارعانمیلورغبتخوبی
برای کشتاینمحصولدارند .ویادامهداد:در کشتپائیزهامسالنیز
 3000هکتار برای کشتچغندر قنداختصاصیافته کهبذور موردنیاز آن
تامین شده است و باشروع آبان این میزان از اراضی نیز به زیر کشت این
محصولخواهدرفت.ویدر خصوصوضعیتکشتحبوباتنیز افزود:
کشتحبوباتدر استاندر سطح40هزار هکتار هدفگذاریشدهکهعمده
کشت آ ن به صورت پائیزه در نظر گرفته شده است که به صورت کشت
انتظاریانجامخواهدشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از آغاز اجرای طرح ملی پوشش
سراسری نوآموزان و آموزش مجازی پیش دبستانیها در این استان
خبر داد.
به گزارش جامجم احمد ناصری با اشاره به اهمیت آموزشهای
پیشدبستانی،گذراندنایندورهتوسطنوآموزانبویژهنوآموزانمناطق
دو زبانه را بسیار مهم دانست و افزود :این دوره کودکان را برای حضور در
مدرسه و دریافت آموزشهای الزم در دوره ابتدایی آماده میکند.
وی جذب و حضور حداکثری نوآموزان در سیستم آموزشی و پرورشی
استان ،توسعه عدالت آموزشی برای تمام نوآموزان به صورت حضوری و
غیرحضوری،رشدهمهجانبهویادگیریپیشنیازهایورودبهدبستان
از طریق آموزش نوآموزان و والدین با توجه به شرایط موجود (دوران
همه گیریبیماری کرونا)رامهمتریناهدافاجرایطرحدانست.
وی گفت :پس از بررسیهای الزم توسط کارشناسان ،آموزش مجازی
این نوآموزان در دستور کار قرار گرفته تا کودکانی که موفق به ثبتنام
در سامانه سناد نشدهاند یا به دالیلی نمیتوانند با حضور در مدرسه
فعالیتهای آموزشی را دنبال کنند ،آموزشها و مهارتهای الزم را
از طریق شبکه آموزشی شاد ،شبکه آموزش صدا و سیمای ملی و
استانی دریافت کنند و خانوادهها هم بتوانند رشد فرزندانشان را رصد
وپیگیری کنند.

استاندار زنجان:

شورایاطالعرسانیبرایعملیاتیشدنمصوبات
گامهایموثریبردارد
با یکدیگر نیز اشاره کرد و گفت :گله مندی و شکایات مدیران
هم ،به نبود ارتباطات قوی باز میگردد که این موضوع نیز از دیگر
مصوبات شورای اطالع رسانی بود که نسبت به انجام این کار باید
اهتمام بیشتری صورت میگرفت.
وی با اشاره به اینکه برگزاری صرف شورای اطالع رسانی کاری را

از پیش نمیبرد ،تاکید کرد :با حرفهای شعاری ،مشکلی حل
نمیشود ،بلکه باید اشکاالت و موانع برطرف شود و در صورتی
که مصوبات یاد شده اجرایی نشده ،باید اجرایی شود چراکه از
اهمیت زیادی برخوردار است.
حقیقی با بیان اینکه از دیگر مصوبات شورای اطالع رسانی به روز

بافت 1795مترمربع فرش توسط مددجویان زنجانی
در طـر ح اشـتغال فرشـبافی در اسـتان زنجـان از ابتـدای امسـال تاکنـون هـزار و  ۱۶تختـه فـرش ،گلیـم و تابلـو فـرش توسـط جامعـه هـدف ایـن
نهـاد بافتهشـده اسـت.
بـه گـزارش جامجـم مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان زنجـان گفـت :طـر ح اشـتغال فرشـبافی از طر حهـای زودبـازده بـا بهـرهوری مناسـب بـوده و
تلاش میشـود بـا توسـعه ایـن طـر ح زمینـه درآمدزایـی خانوارهـای مددجـوی تحـت حمایـت ایـن نهـاد بیـش از پیـش فراهـم شـود.
صفـری افـزود :بـا فعالیـت مددجویـان تحـت حمایـت کمیتـه امـداد اسـتان زنجـان در طر ح اشـتغال فرشـبافی در این اسـتان از ابتدای امسـال
تاکنـون هـزار و  ۱۶تختـه فـرش ،گلیـم و تابلـو فـرش توسـط جامعـه هـدف این نهاد بافتهشـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بابیـان اینکـه از مجمـوع فـرش بافتهشـده توسـط مددجویـان ۷۶۹ ،تختـه قالـی ،و  ۱۶۳عـدد تابلـو فـرش بوده اسـت ،ادامه
داد ۸۴:طـر ح فرشـبافی نیـز توسـط راهبـران شـغلی در بیـن مددجویـان تحت حمایت ایجاد شـده اسـت.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت :در  ۶ماهه نخست امسال هزار و  ۳۷۰مورد بازدید از طر حها صورت گرفته است.
صفـری اضافـه کـرد :تسـهیالت  ۵الـی  ۵۰میلیـون تومانـی بسـته بـه نـوع دار قالـی و کیفیـت مـواد اولیـه پشـم وکـرک همچنیـن جنـس طـر ح
فرشـبافی ابریشـم یـا خامـه بـرای مددجویـان تحـت حمایـت کمیتـه امـداد اسـتان زنجـان بـا اسـتفاده از منابـع داخلـی کمیتـه امـداد و منابـع
بانکـی بـه صـورت قـرض الحسـنه ایجـاد میشـود.
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان افـزود :از ابتـدای امسـال تاکنـون در مجمـوع هـزار و  ۷۹۵مترمربـع فـرش ،گلیم و تابلـو فرش در قالـب طر حهای
اشـتغال ،فرشـبافی توسـط مددجویـان تحـت حمایـت کمیته امداد اسـتان زنجان بافتهشـده اسـت.
صفـری افـزود :محصـوالت تولیـدی طر حهـای فرشـبافی از جملـه فـرش ،گلیـم و تابلـو فـرش از ابتـدای امسـال تـا کنـون هفـت میلیـارد و ۳۸۳
میلیـون ریـال بـه فـروش رسـیده اسـت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل همچنین با اشاره به آغاز
فعالیتهای آموزشی و یادگیری پیشدبستانی غیرحضوری (آموزش
تلویزیونی) و مجازی (شبکه شاد) در استان ،تشریح کرد :انجام
فعالیتهای آموزشیوپرورشیتوسطنوآموزانباپشتیبانیومحوریت
والدینواعضایخانوادهمیباشد.
ناصریافزود:باتشکیلستاد کارگروهاستانیوایجادزیرساختهایالزم
از جملهاخذ کدثبتنامدر سامانهسناد،فعال کردنشبکهشاددر دوره
پیشدبستانی ،هماهنگیباصداوسیمایاستانبرایارائه آموزشها،
تولیدوتهیهمحتوابراینوآموزانواولیاوطراحیفرایند آموزشونظارت
بر اینبرنامه،زمینهاجرایاینطرحبیشاز پیشفراهمخواهدشد.
بودن سایتهای اطالع رسانی دستگاههای اجرایی استان بوده
است ،افزود :به روز رسانی سایت دستگاههای اجرایی همچنان
راکد است.
وی با تاکید بر اینکه رسالت اصلی شورای اطالع رسانی پس از
برگزاری جلسات پیگیری مصوبات است ،گفت :از دیگر مصوبات
مهم این شورا ،پیگیری حل مشکالت مربوط به خبرنگاران
رسانههای گروهی این استان بوده که با وجود همه مسائل
همچنان به کار اطالع رسانی خود میپردازد.
وی اظهار داشت :پیش از این بارها اعالم شد که در جلسه شورای
اطالع رسانی یک دستور جلسه مطرح و پس از جمع بندی نسبت
به عملیاتی کردن آن اقدام شود در حالیکه بیان مسائل گوناگون
نتیجه ای را به دنبال ندارد و اجرایی نخواهد شد.
حقیقی با اشاره به اینکه تاکنون عملکردهای انجام شده
در استان اطالع رسانی خوبی نشده است ،افزود :باید علل و
اشکال این کار از قبیل نحوه ارتباطات رسانهها ،روابط عمومی با
رسانهها و مدیران با مردم بررسی شود تا اطالع رسانیها به شکل
مطلوب باشد .استاندار زنجان موضوع کرونا و ضرورت بازنگری
اطالع رسانی از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان را یادآور شد
و گفت :در این خصوص باید ارتباطات روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی با رسانههای جمعی بیش از گذشته تقویت شود و
واقعیتها بیش از گذشته به مردم بازگو شود.
استاندار زنجان توزیع عادالنه آگهی در رسانههای مکتوب این
استان را اقدامی خوب عنوان کرد و گفت :این کار کافی نیست و
استمرار آن امری مهم تلقی میشود که نظارتها نیز باید مضاعف
باشد.

