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یجان
آذربا

؛  برای اولین  بار    با دانش ایرانی در کشور
تکنولوژی پروژه ۳۱۰ هزار تنی پلی اتیلن  سنگین پتروشیمی تبریز 
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شهردار اردبیل خبر داد؛

آمریکا در فعال کردن »مکانیسم 
ماشه« ناکام می شود

تسهیالت تشویقی برای 
نوسازی بافت فرسوده 

 استاندار زنجان گفت: در پنجره طالیی، وضعیت استان باید ارتقاء یابد 
هرچند نسبت به میانگین کشوری مطلوب است.

به گزارش جام جم فتح اهلل حقیقی در جلسه شورای راهبری جمعیت استان گفت: 
درصد رشد ساالنه جمعیت استان 1.1 است که این میزان در کشور 0.96بوده و زنجان 

باالتر از میانگین کشوریست.
حقیقی به پنجره طالیی یا همان میزان باروری کلی در استان اشاره کرد و افزود: بر 
اساس این پنجره، هر خانواده حداقل 2 فرزند و برخی خانواده ها 3 فرزند باید داشته 
باشند و این شاخص نباید از 2/1 پایین تر باشد و در سال های 1394 و 1395 این 

شاخص باالتر از نرم معمول بود. 

استاندار زنجان:نماینده مردم ارومیه در مجلس:
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مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی :مدیر کل صدا وسیمای مرکز اردبیل:

ح  ثبت نام بیش از ۱4 هزار نفر  در طر
اقدام ملی مسکن

اردبیل، در انتظار »میهمانی موقت«

: رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار

 سیب  ارومیه باز هم کنار جاده 
به فروش می رسد 
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رئیس سازمان صمت زنجان:

اجرای ۱32 مصوبه در مسیر تسهیل 
و رفع موانع تولید 

44
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آگهي مناقصه
شركت آرمان نصر آذربايجان در نظر دارد بخشي از عمليات خاكي پروژه قطعه 3 باند دوم محور اردبيل – فيروزآباد را با شرايط ذيل از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مشخصات و شرايط مناقصه:
3 تعديل: قرارداد  2  برآورد اوليه: مبلغ 14/200/000/000 ريال ) براساس فهرست بهاي راه و باند سال 97 (  1 محل عمليات: كيلومتر 37 تا 42 جاده اردبيل – فيروزآباد 

5 كارفرماي اصلي پروژه: شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور 4 مدت قرارداد: 4 ماه   شامل تعديل مي باشد. ) شاخص مبنا: سه ماهه سوم 97 ( 
فلذا پيمانكاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ چاپ آگهي به مدت 5 روز كاري به دفتر شركت واقع در تبريز- بلوار آزادي- كوي منظريه- خيابان شاهد- دفتر 

امور قراردادها مراجعه نمايند و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2 – 34767400 – 041 )داخلي 113 (  تماس حاصل فرمايند.
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خبر

رئیــس اتحادیه بارفروشــان میوه و 
: تره بار

سیب  ارومیه باز هم کنار جاده به 
فروش می رسد 

ارومیه  بار  تره  و  میوه  بارفروشان  اتحادیه  رئیس 
در  مسئوالن  این که  وجود  با  متاسفانه  گفت: 
در  سیب  فروش  ممنوعیت  بر  تصمیم  جلسات 
کنار جاده می گیرند اما هم اکنون محصول سیب در 
کنار جاده رها شده و امسال از سال گذشته فروش 

مناسب تری دارد. 
 به گزارش جام جم به نقل از تسنیم قاسم عزتی، 
با اشاره به این که قیمت پایه انگور تاکنون اعالم 
نشده است اظهار داشت: هم اکنون قیمت انگور 
کشمشی قرمز بین 20 تا 35 هزار تومان و کشمش 
سفید 7 تا 20 هزار تومان قیمت دارد اما متاسفانه 
که  نمی کند  خریداری  انگوری  پاکدیس،  شرکت 
دولتی  و  خصوصی  بخش  بین  رقابتی  می کرد  اگر 
به وجود می آمد. وی تصریح کرد: کارخانه هایی که 
انگور مورد نیاز را از کنار جاده خریداری می کنند، با 
قیمت هزار و 800 خریداری کرده که این قیمت در 
پایه  که  حالی  در  نیست،  مناسب  اصال  امروز  بازار 

قیمت آن باید باالی سه هزار تومان باشد.
ارومیه  بار  تره  و  میوه  بارفروشان  اتحادیه  رئیس 
در ادامه با اشاره به این که قیمت پایه سیب روی 
گذشته به قیمت دو هزار تومان  درختی در سال 
به فروش می رسید افزود: از سوی دیگر متاسفانه 
بر  تصمیم  جلسات  در  مسئوالن  این که  وجود  با 
ممنوعیت فروش سیب در کنار جاده می گیرند اما 
هم اکنون محصول سیب در کنار جاده رها شده و 

امسال از سال گذشته فروش مناسب تری دارد.
تا 800  جاده 700  کنار  سیب  این که  به  اشاره  با  وی 
دیگر  سوی  از  کرد:  بیان  می شود  خریداری  تومان 
اعالم  را  سیب  تضمینی  قیمت  دولت  متاسفانه 
نکرده بنابراین مشخص نیست که چه زمانی اعالم 
می شود و امید است که پس از برداشت محصول، 

این قیمت ها اعالم نشود.

رئیس جهاد دانشگاهی اردبیل خبر داد؛
متقاضیــان  نــام  ثبــت  ادامــه   

مشاغل خانگی تا 6مهر

ادامه  از  اردبیل  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
قالب  در  خانگی  مشاغل  متقاضیان  از  نام  ثبت 
استان  در  خانگی«  مشاغل  »توسعه  ملی  ح  طر

اردبیل خبر داد.
به گزارش جام  جم روابط عمومی جهاددانشگاهی 
استان اردبیل، مهران اوچی اردبیلی با بیان این که 
با  همزمان  شهریور  ششم  از  ح  طر این  ثبت نام 
افزود:  آغاز شده است،  کشور در استان  سراسر 
عالقه مندان به راه اندازی کسب  وکارهای خانگی 
مراجعه  با  تا  دارند  فرصت  جاری  مهر  ششم  تا 
تکمیل  و  ثبت نام  به  نسبت   inhb.ir سایت   به 
حداقل  داشتن  وی  کنند.  اقدام  مربوط  اطالعات 
عدم  نام،  ثبت  محل  استان  بومی  سال،   18
اشتغال تمام وقت و نداشتن بیمه کارفرمایی را 
ح عنوان  از شرایط متقاضیان ثبت نام در این طر
ح ملی »توسعه مشاغل  و اظهار کرد: با اجرای طر
خانگی« در استان اردبیل توسط جهاد دانشگاهی 
و  کسب  بازار  چرخه  وارد  و  توانمند  نفر  هزار  دو 
ح  طر این  این که  به  اشاره  با  وی  می شوند.  کار 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کارفرمایی  به 
نهاد  یک  عنوان  به  جهاددانشگاهی  توسط 
ح به  توسعه ای اجرا می شود، تصریح کرد: این طر
، تحقق شعار  منظور کمک و رونق اقتصاد خانوار
سال و توسعه جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد 

کشور در ۳1 استان کشور اجرا می شود.
اوچی اردبیلی، شناسایی ظرفیت های اشتغال در 
توانمندسازی  استان،  در  خانگی  مشاغل  حوزه 
اجرای  مرحله  سه  را  بازار  به  اتصال  و  متقاضیان 
دانشگاهی  جهاد  کرد:  اضافه  و  عنوان  ح  طر این 
ورود  حوزه  این  در  جدی  طور  به   1۳۹۶ سال  از 
آن  از اجرای  که  نتایج مطلوبی  با توجه به  کرده و 
در استان های کشور حاصل شده است به یقین 
نتایج  نیز  خانگی  مشاغل  توسعه  ح  طر اجرای 
خوبی را در استان اردبیل به دنبال خواهد داشت.

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

سه شنبه     ۱ مهر  ۱399    شماره 5762

بر اساس توافقنامه، پنجمین روستا از 6 روستای هدف گذاری شده در 
سال 99 در نیمه اول سال جاری برقدار شد.

به گزارش جام جم علیرضا علیزاده مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره این 
شرکت، در گفتگو با روابط عمومی از برق رسانی روستای میناب از توابع 

طارم خبر داد.

وی با بیان این که در راستای برق رسانی 100 درصدی روستاهای کشور، 
پروژه  افزود:  شد،  برقدار  خانوار   15 با  طارم  شهرستان  میناب  روستای 
برق رسانی به روستای فاقد برق میناب از توابع امور برق شهرستان طارم با 
اجرای ۳۲۵۷ متر شبکه توزیع برق، شامل احداث یک دستگاه پست برق 
هوایی با ظرفیت ۲۵ کاوا، ۳۰۴۷ متر شبکه فشار متوسط، 18۵ متر شبکه 

فشار ضعیف، ۲۵ متر کابل کشی زمینی و با نصب 68 پایه چوبی و سیمانی 
به اتمام رسیده و روستای فوق از نعمت برق و روشنایی بهره مند شد.

شایان ذکر است این پروژه برق رسانی روستایی که در بخش پروژه های 
شاخص ساخت و ساز در پویش مردمی هرهفته الف - ب - ایران قرار 

می گیرد، با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

برخورداری روستای میناب در طارم از نعمت برق اقتصادی2
اجتماعی

هزار   11 گفت:  آذربایجان غربی  گاز  شرکت  مدیرعامل 
از انشعاب  و ۹1۲ مشترک در استان 

رایگان گاز بهره مند هستند. 
به گزارش جام جم علیرضا شیخی 
قانون،  اساس  بر  کرد:  اظهار 
اماکن  حسینیه ها،  مساجد، 
دینی،  اقلیت های  مذهبی 
پوشش  زیر  خانوار های 
امــام  امـــــداد  کمیته 
خمینی )ره( و سازمان 
بهزیستی از پرداخت 

حق انشعاب گاز معاف هستند.
در  قانون،  این  تصویب  زمان  از  این که  اعالم  با  وی 
مجموع 11 هزار و ۹1۲ انشعاب رایگان در استان واگذار 
واگذار  انشعابات  این  عمده  داد:  ادامه  است،  شده 
شده، مربوط به مددجویان کمیته امداد امام خمینی 

)ره( و بهزیستی است.
در  شده  واگذار  رایگان  انشعابات  تفکیک  با  شیخی 
استان، گفت: تاکنون به ۲۳۲۰ مسجد، ۵۰۳ حسینیه، 
1۳1 اماکن مذهبی اقلیت های دینی، ۳۲ حوزه علمیه، 
کمیته  مددجوی   ۴۹۳۶ بهزیستی،  مددجوی   ۲۹۷۵
مشترک  مددجوی   1۰۴۶ و  )ره(  خمینی  امام  امداد 

کمیته امداد و بهزیستی، انشعاب رایگان واگذار شده 
است.

این که  بیان  با  آذربایجان غربی  گاز  شرکت  مدیرعامل 
سال گذشته در مجموع به ۲۷۷ مورد از اماکن مذهبی 
و حوزه های علمیه انشعاب رایگان واگذار شد، افزود: 
عالوه بر این طی سال ۹8 تعداد 1۵۶۴ انشعاب رایگان 
نیز به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی واگذار شد.
از  مورد   ۹ به  نیز  جاری  سال  طی  شیخی،  گفته  به 
شده  واگذار  رایگان  انشعاب  حسینیه ها،  و  مساجد 

است.
با  ادامه  در  آذربایجان غربی  گاز  شرکت  مدیرعامل 

ارائه  برای  آذربایجان غربی  گاز  شرکت  آمادگی  بر  تاکید 
مصوب  قوانین  با  مطابق  هدف  جامعه  به  خدمت 
در  اقدام  این  تداوم  کرد:  اظهار  کشوری،  مقررات  و 
و  کم بضاعت  خانواده های  توانمندسازی  چارچوب 
ح، همچنان در  نیز برخورداری گروه های هدف این طر

دستور کار این شرکت قرار دارد.
گفت:  آذربایجان غربی  گاز  شرکت  مدیرعامل 
ح می توانند پس از دریافت  خانوار های شامل این طر
در  آن  ارائه  و  ذیربط  حمایتی  دستگاه  از  معرفی نامه 
برخوردار  قانونی  امتیاز  این  از  اشتراک پذیری،  زمان 

شوند.

واگذاری بیش از ۱۱ هزار انشعاب رایگان به اماکن مذهبی و اقشار آسیب پذیر 
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی خبر داد؛

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 1۳ عضو شورای امنیت 
فعال  درخواست  نمی تواند  آمریکا  این که  بر  مبنی  داده اند  شورا  این  رئیس  به  نامه ای 

کردن »مکانیسم ماشه« را بدهد.
کردن  فعال  بر  مبنی  آمریکا  ادعای  به  واکنش  در  زاده  جالل  وحید  جام جم  گزارش  به 
مکانیسم ماشه، گفت: در جلسه ای که اخیرا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
نامه  امنیت  شورای  عضو   1۳ که  شد  گفته  داشت،  خارجه  وزارت  مسئوالن  با  مجلس 
رسمی به رئیس شورای امنیت داده اند و در این نامه تأکید کرده اند که درخواست آمریکا 

ح نیست.  برای فعال کردن مکانیسم ماشه قابل طر
نمی تواند  آمریکا  خارجه،  امور  وزارت  گزارش  آخرین  طبق  و  اساس  این  بر  کرد:  بیان  وی 
ح کند، مگر آن که اعضای  موضوع فعال شدن مکانیسم ماشه را در شورای امنیت مطر

ح این موضوع رضایت کامل داشته باشند.  شورای امنیت نسبت به طر

با  آمریکا  مقامات  کرد:  تصریح  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
ح چنین ادعاهایی به دنبال آن هستند که حرکتی رو به جلو انجام دهند و افکار عمومی  طر

را با خودشان همراه کنند اما قطعا راه به جایی نمی برند. 
جالل زاده تأکید کرد: البته ما در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
که  زمانی  و  باشید  واگرها  اما  منتظر  نباید  شما  که  گفتیم  خارجه  وزارت  مسئوالن  به 

تهدیدی متوجه کشور ما می شود، باید سناریوها و برنامه های خودتان را آماده کنید. 
وی افزود: انتظار ما از دولت و وزارت امور خارجه آن است که برنامه ها و سناریوهای خود 

را برای شرایط نامطلوب آماده کنند و پاسخ تهدیدات کشورهای دیگر را بدهند. 
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر این که مجلس قطعا در مقابل 
یکجانبه گرایی های آمریکا می ایستد، اظهار داشت: مردم ما زیر بار ظلم و تعدی نمی روند 
به  ایران  تسلیحاتی  تحریم های  تمدید  زمینه  در  آمریکا  گرایی  یکجانبه  که  طور  همان  و 

سنگ خورد، امیدواریم که هدف آنان در فعال کردن مکانیسم ماشه هم به جایی نرسد 
تا آمریکایی ها متوجه شوند دوره یکجانبه گرایی به پایان رسیده است. 

نماینده مردم ارومیه در مجلس:

آمریکا در فعال کردن »مکانیسم ماشه« ناکام می شود

اسامی 1۵ برگزیده کنکور سراسری سال ۹۹ دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی صبح ۳۰ شهریور توسط سازمان سنجش آموزش 

کشور اعالم شد. 

 ۹۹ سال  سراسری  آزمون  برتر  نفرات  اسامی  جام جم  گزارش  به 
در ۵ گروه آزمایشی که به دلیل همه گیری ویروس کرونا با تاخیر 

چند ماهه در روز های آخر مرداد برگزار شد اعالم شد.
از سوی سازمان سنجش، اسامی  با اعالم نتایج  بعداز یک ماه 
دو دانش آموز ارومیه ای بین 10 نفر اول به چشم می خورد که در 
گروه آزمایشی علوم انسانی محمد مهدی تمر رتبه اول و در گروه 

آزمایشی علوم تجربی علی موالئی رتبه پنجم را به دست آوردند.

محمدی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این 
خصوص گفت: در گروه آزمایشی علوم انسانی »مهدی محمدی 

« از ارومیه رتبه نخست رشته علوم انسانی را کسب کرد. تمر
مورد  همواره  درخشان  استعداد های  تربیت  این که  بیان  با  وی 
غ  آموز فار تاکید مقام معظم رهبری می باشد افزود: این دانش 
 ۲ بهشتی  شهید  درخشان  استعداد های  مدرسه  التحصیل 

ناحیه دو ارومیه می باشد.

از  موالئی«  »علی  تجربی  علوم  آزمایشی  گروه  در  افزود:  محمدی 
غ التحصیل  ارومیه رتبه پنجم کشوری را کسب کرد؛ وی نیز فار
یک  ناحیه   1 بهشتی  شهید  درخشان  استعداد های  مدرسه 

ارومیه می باشد.
 1۴۶ نیز  گذشته  سال  گفت:  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
نفر از دانش آموزان استعداد های درخشان استان رتبه زیر هزار 

و 1۷ نفر رتبه زیر 1۰۰ کشور و منطقه ای را کسب کردند.

نتایج کنکور سراسری 99 اعالم شد؛

2 دانش آموز از ارومیه  درمیان رتبه های برتر کنکور 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اردبیل گفت: پایگاه امداد و نجات بین شهری 
گردنه الماس به مساحت ۷1۲ مترمربع در ۲ طبقه و با هزینه کرد حدود ۳۴ میلیارد و 8۹۳ 

میلیون ریال تکمیل و افتتاح شد.
به گزارش جام جم از اردبیل رامین معبودی در مراسم افتتاحیه این پایگاه اظهار کرد: این 
پایگاه امداد و نجات بین شهری یکی از پایگاه های سخت کشور است که در محوری با 
حوادث بیشتر احداث شده است.  وی با بیان این که در این پایگاه هم امداد جاده ای 
انجام می شود و هم در زمینه کوهستان فعالیت می کند، ادامه داد: سال گذشته بیش 

از ۳۷ هزار نفر در دوره های آموزشی جمعیت هالل احمر استان اردبیل شرکت کرده اند.
تمامی  رعایت  با  و  کرونایی  شرایط  علیرغم  هم  جاری  سال  در  کرد:  اضافه  معبودی 
پروتکل های بهداشتی برای 1۷ هزار نفر دوره های آموزشی برگزار شده است. مدیرعامل 
احمر  هالل  جمعیت  دبیرکل  سفر  در  کرد:  اضافه  اردبیل  استان  احمر  هالل  جمعیت 
مرکز  گرمی،  شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  امدادی  اداری-  مجتمع  اردبیل،  استان  به 
آموزشی اردوگاه شهدای امدادگر جمعیت هالل احمر شهرستان نیر با حضور دبیرکل 

جمعیت هالل احمر افتتاح می شود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اردبیل:

پایگاه امداد گردنه الماس افتتاح شد

از  حمایتی  برنامه های  تدوین  و  تهیه  گفت:  اردبیل  شهردار 
اردبیل  اساسی  برنامه های  جزو  مختلف  گروه های  و  اقشار 
نوسازی  برای  تشویقی  تسهیالت  منظور  همین  به  که  است 

بافت های فرسوده برای امسال در دستور کار است.
که  این  به  اشاره  با  لطف اللهیان  حمید  جم،  جام  گزارش  به 
شهروندان  آسایش  و  آرامش  آوردن  دست  به  برای  تالش 
زندگی  کیفیت  ارتقای  کرد:  بیان  است  اساسی  اولویت  جزو 

شهروندان و فاصله گیری از اجرای پروژه های زاید و غیرضروری 
جزو برنامه های اصلی است که مناطق شهرداری اردبیل به آن 

اهمیت گمارده اند.
تشویقی  تسهیالت  ح  طر اجرای  از  هدف  اردبیل  شهردار 
عمرانی،  توسعه  برای  شهروندان  مشارکت  از  استفاده  را 
اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد و گفت: ساکنان بافت فرسوده 
ح نسبت به نوسازی بافت های  می توانند با استفاده از این طر

فرسوده اقدام کنند.
لطف اللهیان بیان کرد: اهمیت توسعه مناطق کم برخوردار و 
تخفیف  با  متری   1۲ کوچه های  تعریض  برای  سازها  و  ساخت 
۳۰ تا ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده  که این موضوع فرصت 

مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم می کند.
ح  شهردار اردبیل ادامه داد: مهم ترین هدف از اجرای این طر
که  است  اردبیل  شهری  محله های  اصالت  و  معماری  حفظ 
شهری  اساسی  مشکالت  از  یکی  عنوان  به  هستیم  درصدد 
این موضوع را آسیب شناسی کرده و در راستای رفع مشکالت 

مربوطه برنامه ریزی های اساسی داشته باشیم.
برنامه های  جزو  شهری  مناطق  بهسازی  افزود:  لطف اللهیان 
کار  دستور  در  شهرداری  اول  اولویت  و  شهری  توسعه 
به  نسبت  شهروندان  که  است  این  ما  تالش  تمام  و  است 
مستحکم سازی بافت های فرسوده همکاری های الزم را 

داشته باشند.

شهردار اردبیل خبر داد؛
تسهیالت تشویقی برای نوسازی بافت فرسوده 

اردبیل، در انتظار »میهمانی موقت«
موقت«  »میهمانی  سریال  فیلمبرداری 
خورد  کلید  اردبیل  در  پیش  چندی 
خوب  اتفاق های  از  را  آن  می توان  که 
مدت  چند  در  استان  هنری  فرهنگی 

اخیر ذکر کرد. 
به گزارش جام جم این سریال به کارگردانی میردولت موسوی 
میردولت  نویسندگی  به  محمدی  محمدرضا  کنندگی  تهیه  و 
شبکه  سفارش  به  و  کاظمی  ستاره  و  صبوری  مریم  موسوی، 

استانی سبالن در حال تهیه و تولید است.
* استفاده از نیروهای ملی و بومی

»علی مالاحمدی« مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان اردبیل 
هر  ایم  کرده  سعی  ما  می گوید:  جم  جام  خبرنگار  با  گفتگو  در 
آنتن برده و تقدیم مخاطبان کنیم که  سال یک سریال را روی 
امسال نیز امیدواریم با ساخت این سریال رضایت مخاطبان 
را جلب کنیم. وی در مورد مراحل انجام سریال عنوان می کند: 
و  است  شده  انجام  فیلمبرداری  بخش  درصد   ۳۵ حدود 

امیدواریم تا پایان سال ۹۹ شاهد پخش این سریال باشیم.
می کند:  اظهار  سریال  این  ممتاز  ویژگی  مورد  در  مالاحمدی 
پرداختن به سبک زندگی جدید امروزی، نمایش دادن شرایط 
این  ویژگی  مهم ترین  از  کرونا  ویروس  شیوع  مساله  اجتماعی 
سریال است که درگیری مردم با این بیماری و تبعات اجتماعی 

اقتصادی و تالش کادر درمان را نیز به نمایش می گذارد.
و  ای  نیروهای ملی، منطقه  از  کل صدا و سیما استفاده  مدیر 

از نکات قوت دیگر سریال ذکر می کند و می افزاید: در  را  بومی 
سال جهش تولید ما تالش می کنیم تهیه این سریال با نشان 
دادن ظرفیت های استان در افزایش سطح تولید استان موثر 

واقع شود.  
کلید  می گوید:  صفوی  خاندان  تاریخی  نقش  به  اشاره  با  وی 
شیخ  بقعه  عرفانی  و  معنوی  مکانی  در  سریال  این  خوردن 
اداره کل  مشارکت  از  که  است  هنری  اثر  این  غنای  مایه  صفی 
و  تاریخی  بقاع  و  مکان ها  واگذاری  در  استان  میراث فرهنگی 
برای  اردبیلی  صفی الدین  شیخ  جهانی  مجموعه  آن ها  رأس  در 

برگزاری برنامه های مختلف قدردانی می کنیم.
امسال  سریال،  این  تولید  بر  »عالوه  می افزاید:  احمدی  مال 
اداره کل  مشارکت  و  همکاری  با  نیز   "۹1 »ایران  سریال  تولید 

میراث فرهنگی استان آغاز می شود.«

پوپک قاسمی

  خبرنگار جام جم
 در اردبیل



پیشرفت 80 درصدی مرکز ماده ۱6 بانوان تبریز
شرقی  آذربایجان   مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
همکاری  و  جذب  در  شرقی  آذربایجان  برتر  جایگاه  به  اشاره  با 
 1۶ ماده  مرکز  گفت:   ، کشور در  مخدر  مواد  با  مبارزه  در  خیرین 
بانوان استان نیز در سطح کشور نمونه بوده که تاکنون 8۰ درصد 
پیشرفت داشته است و بعد از تجهیز کامل توسط دستگاه های 

مربوطه آماده افتتاح خواهد شد.
رضا استادرحیمی در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان، 
گفت:  بانوان،  1۶ ویژه   اندازی مرکز ماده  راه  در  به موانع  اشاره  با 
این مرکز با مشکل انشعابات آب، برق، گاز و تلفن مواجه است، 
انشعابات  تجهیز  برای  را  الزم  اقدامات  باید  مربوطه  نهادهای 

انجام دهند تا هرچه سریع تر شاهد افتتاح این مرکز شویم.
وی یادآور شد: مرکز ماده 1۶ تبریز در مرحله اول برای پذیرش 1۰۰ 
واحدهای  در  بیشتر  نظارت  بر  تاکید  با  رحیمی  دارد.  ظرفیت  نفر 
تولیدی و صنعتی، گفت:  نظارت باید در تمامی واحدهای تولیدی 

و صنعتی در خصوص پیشگیری از اعتیاد کارگران انجام شود.

وی با بیان این که آذربایجان شرقی در جمع آوری معتادان متجاهر 
و جذب مشارکت  مردم، خیران و تشکل های مردم نهاد در حوزه 
آذربایجان  گفت:  استان های پیشتاز است،  اعتیاد جزو  با  مبارزه 
شرقی، استانی پایلوت از نظر جلب مشارکت های دولتی و مردمی 

است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

اقتصادی
اجتماعی

خبر

مدیرکل امور اقتصادی آذربایجان شرقی:
مهم  ترین  مردم؛  بی اعتمادی 

خطر  در  بازار بورس

آذربایجان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
خطر  مهم ترین  را  مردم  بی اعتمادی  شرقی، 
بورس  بازار  اخیر  جریان های  در  آمده  وجود  به 
عمومی  اقبال  سال،  ابتدای  از  گفت:  و   دانست 
زمینه  که  یافت  افزایش  سرمایه  بازار  به  نسبت 
آینده  این بازار  ساز افزایش امیدواری نسبت به 
به  غیرمتخصص  افراد  ورود  نمی توان  اما  بود 

بورس را در این میان نادیده گرفت. 
عباس  زاده   در  اصغر  علی  جام جم  گزارش  به 
استان،  رسانی  اطالع  شورای  جلسه  نوزدهمین 
به  و نگرانی های  بازار بورس  با اشاره به وضعیت 
وجود آمده مردم در این زمینه، اظهار کرد: هر گونه 
برداشت و کارشناسی  غیر تخصصی از بازار سرمایه 

سبب ایجاد التهاب در جامعه خواهد شد. 
بخصوص  رسانه ها  از  راستا  این  در  افزود:  وی 
تحلیلی  برنامه های  در  می خواهیم  صداوسیما 
و  دانشگاهیان  خبره  کارشناسان  نظر  از  خود 

استان استفاده کنند.   
ادامه  دارایی  استان  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
سوی  به  نقدینگی  یافتن  سوق  ما  آرزوی  داد: 
بنگاه های تولیدی است، چرا که در این صورت، 
پایدار خواهد  بازار بورس عمیق  شده و اقتصاد 
برای  آماده سازی های الزم  به  اشاره  با  شد.   وی 
در  شرقی  آذربایجان  برتر  شرکت های  حضور 
جلساتی  با  راستا  این  در  گفت:  بورس،  بازار 
که  است  شده  گذاشته  تولیدی  شرکت های 
در  امر  این  تحقق  شاهد  بزودی  امیدواریم 

استان باشیم. 

  مدیر عامل پتروشیمی تبریز گفت: شرکت پتروشیمی 
تبریز در راستای استراتژی توسعه ای، احداث واحد ۳1۰ 
  )slurry( هزار تنی پلی اتیلن سنگین با تکنولوژی دوغابی
از طریق  را در برنامه کاری خود قرار داده است تا بتواند 
اتیلن دریافتی از خط لوله اتیلن غرب )مسیر میاندوآب- 
 ، ( در راستای ایجاد ارزش افزوده و سودآوری بیشتر تبریز

استفاده حداکثری را به عمل آورد.  
در  افزود:  درفشی  سیاوش  مهندس  جام جم  گزارش  به 
و  انتخاب  جهت  کاملی  و  جامع  مطالعات  خصوص  این 
انجام   HDPE تولید  جهت  موجود  تکنولوژی های  خرید 

شده است.

یک  تولید  کشور  در  بار  اولین  برای  داد:  ادامه  وی 
تکنولوژی  سطح  در  بومی  دانش  با  پلیمری  محصول 

ح جهانی آغاز شده است.   مطر
پتروشیمی  داشت:  ابراز  تبریز  پتروشیمی  عامل  مدیر 
تبریز مفتخر است با احداث واحد پلی اتیلن سنگین با 
یک  که  سال  در  تن  هزار   ۳1۰ ظرفیت  به  دوغابی  فرآیند 
نیازمندی های  ایرانی می باشد، تمامی  پروژه صد در صد 
کشور  داخل  از  پروژه  این  پیشبرد  راستای  در  را  خود 

تامین نماید. 
فناوری  پژوهش  شرکت  کرد:  خاطرنشان  درفشی 
رسانده  ثبت  به  را  مذکور  فنی  دانش  که  پتروشیمی 

شـده بــرگـــزیده  مذکــور  واحد  الیسنســـور  عنوان   به 
 است. 

مطالعات  شامل  شده  انجام  کنون  تا  که  اقداماتی 
امکان سنجی پروژه، اخذ مجوز احداث از شرکت صنایع 
انجام  و  فنی  دانش  خرید  قرارداد  عقد  پتروشیمی  ملی 
مهندسی پایه و انجام توافقات نهایی الزم جهت تامین 

مالی ارزی پروژه می باشد.  
 وی در پایان گفت: در حال حاضر در مرحله اخذ مدارک 
بسته طراحی فرآیند جهت اخذ الیسنس و بسته طراحی 
پیش بینی  زمان بندی،  برنامه  اساس  بر  و  هستیم  پایه 

می شود پروژه طی سال 1۴۰۲ به بهره برداری برسد.

؛  برای اولین بار  با دانش ایرانی در کشور

تکنولوژی پروژه 3۱0 هزار تنی پلی اتیلن سنگین 
پتروشیمی تبریز 

به  توجه  با  گفت:  آذربایجان شرقی  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  پرورشی  معاون 
از  تشکیل ۲۲ قطب کشوری در استان های مختلف جهت بهره مندی دانش آموزان 
فعالیت های کانون تربیتی فرهنگی دانش آموزی، قطب کشوری انجمن پیشگامان 

سالمت در این اداره کل تشکیل شد.
مسائل  بر  آموزان  دانش  سالمت  ترجیح  کرد:  اظهار  علمی  طاهر  جام جم  گزارش  به 
به  تربیت  و  تعلیم  نظام  اهتمام  دهنده  نشان  قبل  سال  کرونایی  ایام  در  آموزشی 
سالمت جسمی و روحی دانش آموزان است و از زمان شیوع کرونا،  آموزش و پرورش 
فکری  آرامش  روزی  شبانه  کار  با  آموزان  دانش  تربیتی  و  درسی  مسائل  پیگیری  در 
راستا  این  در  معلمان  بدیل  بی  نقش  که  کرد  فراهم  را  آنها  اولیای  و  آموزان  دانش 

ستودنی است.
معلمان  خوب  حرکت  ماندگاری  موجب  را  کرونا  ایام  در  معلمان  جانفشانی  وی 
دانست و گفت: با توجه به کلیدی بودن عنصر معلم در سیستم آموزش و پرورش، 

معلمان باید از طرف تمام سازمان ها مورد حمایت جدی قرار گیرند.  علمی سالمت 
انسان را نشانه برکت دانست و افزود: در راستای اهداف تعیین شده برای انجمن 
مجموعه های  زیر  ایجاد  و  مختلف  پژوهش های  انجام  با  باید  سالمت،   پیشگامان 
مختلف این اهداف محقق شود.  رئیس اداره فرهنگی، هنری و فعالیت های اردویی 
آموزش و پرورش استان نیز با اشاره به تعداد کانون های فرهنگی و تربیتی فعال در 
آذربایجان شرقی با ۵1 واحد، ساختار کانون ها را اداری و آموزش معرفی کرد و گفت: 
سنوات  میانگین  با  کارآمد  نیروهای  استان  سطح  کانون های  در  شاغل  نیروهای 
خدمت ۲۰ ساله هستند و به خاطر فعالیت های ارزنده کانون های فرهنگی و تربیتی 
آن در تبریز  استان تشکیل قطب کشوری انجمن پیشگامان سالمت که دبیرخانه 
خواهد بود، به این استان واگذار شده است. علی فنایی با اشاره به توانمند سازی 
افراد دخیل در این زمینه اظهار کرد: انجام یک کار خوب نیازمند شروع خوب است که 
به همت اعضای کارگروه و تشکیل اتاق فکر منسجم انجام این مهم عملی می شود.

در آموزش و پرورش آذربایجان شرقی؛ 

مرکز کشوری انجمن پیشگامان سالمت تشکیل شد

مکعب  متر  میلیون   ۲۹۰ : گفت  غربی  آذربایجان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
در مصرف آب طی ۵ سال اخیر با اجرای طرح های جامع مدیریت زراعت و باغبانی، 
مدیریت آب و خاک و برنامه های ترویجی در بخش کشاورزی صرفه جویی شده 

است.
  به گزارش جام جم رسول جلیلی در نشست مشترک اعضای استانی ستاد احیای 
دریاچه ارومیه با خبرنگاران که در سالن همایش مطالعات دریاچه ارومیه برگزار شد، 
افزود: مصرف آب در اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حدود ۲ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون متر مکعب بود که با اجرای طرح های مورد اشاره در حال حاضر به ۲ 
میلیارد و 1۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است و در عین حال میزان تولید و 
داشته  چشمگیری  افزایش  نیز  کشاورزی  بخش  در  نوین  روش های  از  استفاده 
است.  وی خاطرنشان کرد: عمده دلیل خرد شدن اراضی کشاورزی در استان، فراهم 
نبودن زیر ساخت های تولید و نبود اشتغال جایگزین در سایر بخش های خدماتی 
غ التحصیل کشاورزی و سایر مردم به زراعت و باغبانی و  و صنعتی و روی آوردن فار
دامداری، وارد شدن فشار اقتصادی بیش از حد 

به این بخش است.
در  خود  تعهدات  به  ما  کرد:  تاکید  جلیلی 
آب  مصرف  درصدی   ۴۰ کاهش  خصوص 
ولی  کرده ایم  عمل  اخیر  سال های  طی 
بر  باید  که  است  حالی  در  این 
ستاد  اعتبارات  تخصیص  مبنای 
آبه  ارومیه، حق  احیای دریاچه 
کمتر  سدها  از  کشاورزان 
کار  این  که  می شد 
و  نشده  عملیاتی 
تخصیص اعتبارات 
درصد   ۶۰ نیز 

کمتر از اعتبارات مصوب عملیاتی شده است.
وی با قدردانی از روستاییان در حمایت از طرح های کشاورزی ستاد احیای دریاچه 
ارومیه، بیان کرد: احیای دریاچه ارومیه نیازمند همکاری و همدلی همه جانبه است و 
این ستاد در کنار احیای نگین آبی آذربایجان در تالش برای ارتقای وضعیت معیشت 
کشاورزان است.  رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی توسعه روش های 
نوین آبیاری، انتقال آب با لوله، تهیه کاداستر اراضی و مطالعه و اجرای شبکه فرعی 
آبیاری و زهکشی، کشاورزی حفاظتی و به طور کلی طرح های جامع مدیریت زراعت و 
باغبانی، مدیریت آب و خاک و برنامه های ترویجی در بخش کشاورزی را از مهم ترین 
طرح های اجرایی مصوب ستاد احیای دریاچه ارومیه در بخش کشاورزی عنوان کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون ۳8 درصد اشتغال و معیشت مردم استان و ۲۵ درصد از 
ارزش افزوده بخش تولید استان مربوط به بخش کشاورزی است در حالی که این 

آمار در متوسط کشوری به ترتیب 1۷ و 1۳ درصد است.
آذربایجان غربی در زمینه تولید سیب، انگور، عسل، چغندرقند،  وی تصریح کرد: 
گندم و بسیاری از محصوالت در رتبه های اول تا سوم کشور قرار دارد اما در تمام 
سال ها فقط به کسب این رتبه ها بسنده شده و هیچ امکانات و زیرساختی برای 
توسعه بخش کشاورزی استان فراهم نشده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
غ التحصیل بیکاری در  آذربایجان غربی با اشاره به این که شاهد وجود هزاران فار
بخش کشاورزی و سایر بخش ها هستیم و با وجود ظرفیت  های باالی استان به 
غ التحصیالن کشاورزی بعد از  دلیل نبود کارخانجات و صنایع مناسب همین فار

فراغت از تحصیل مشغول کاشت گوجه و محصوالت کشاورزی هستند.
جلیلی با اشاره به وجود چهار میلیون دام در آذربایجان غربی و تخریب مراتع استان 
توسط دام مازاد خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل وجود چهار میلیون دام در استان 
مراتع تحت فشار و در حال تخریب است.  رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
غربی در ادامه با اشاره به عملکرد پروژه های احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: طبق 
مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه از سال ۹۳ تا کنون، کاهش ۴۰ درصدی مصرف 

آب در بخش کشاورزی و آزادسازی آن به سمت دریاچه ارومیه محقق شده است.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:

صرفه جویی 290 میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی 

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: قاچاقچیان انواع پوشاک و غذای 
پرندگان در این استان به پرداخت ۲۹8 میلیارد و 1۶۵ میلیون ریال جریمه محکوم 

شدند. 
مال،  صاحب  از  متشکل  افراد  این  افزود:  یوزباشی  سیداحد  جام جم  گزارش  به 
پرندگان  غذای  و  پوشاک  زیادی  مقادیر  بار،  حمل  شرکت  مالک  و  خودرو  راننده 
به ارزش بیش از ۷۴ میلیارد و ۲۹1 میلیون ریال را در یک بار ترانزیتی با اظهار نامه 
آجرسفالی جاسازی کرده بود.  وی اظهار داشت: این افراد با اظهار نامه آجرسفالی 

قصد داشتند این کاال را از طریق یک شرکت حمل و نقل بین المللی از ترکیه به 
مقصد ترکمنستان قاچاق کنند که در حین اظهار ماموران بازرسی گمرک جلفا کاالی 
قاچاق شناسایی شد. وی گفت: ماموران در بازرسی متوجه می شوند که تنها ردیف 
اول بار آجر سفال بوده و بقیه حاوی مقادیر زیادی پوشاک و غذای پرندگان است 
که با اسناد اظهاری مطابقت ندارد. یوزباشی ادامه داد: پرونده این محموله قاچاق، 
تشکیل و برای رسیدگی به شعبه ویژه تعزیرات حکومتی شهرستان مرند ارجاع شد؛ 
شعبه نیز متهمان را احضار کرده و پس از اخذ اظهارات آنان به علت محرز بودن 
تخلف انتسابی مبنی بر قاچاق بار و عدم ارائه مدارک مثبته الزم قانونی از سوی آنان، 
قاچاقچیان نیز عالوه بر ضبط کاالها و خودروی حامل بار قاچاق، به پرداخت جزای 
نقدی در حق صندوق دولت و تعطیلی شرکت متخلف به مدت یک سال محکوم 
شدند.رای صادره قطعی نبوده و با اعتراض متهمان در شعبه تجدید نظر در حال 

رسیدگی مجدد است.

جریمه 298 میلیاردی  قاچاقچیان 
پوشاک و غذای پرندگان  در تبریز

عزت آفرین  حماسه های  قاموس  در  واژه  نام  آشناترین  مقدس،  دفاع 
ایران است که خاطرات دالوری های آن، در تاریخ شکوهمند این دیار به 

یادگار خواهد ماند.
و  رشادت ها  شهامت ها،  افتخارات،  یادآور  که  را  مقدس  دفاع  هفته   
شهادت ها و  یادآور مردانی است که مردانگی آفریدند خدمت حضرتعالي 
و همه یادگاران گرانقدر دفاع مقدس بویژه امت اسالمی و مردم شریف 

ایران  صمیمانه تبریك و تهنیت عرض مي نمائیم.  سخنان حق طلبانه و دفاع حق جویانه جنابعالي از پیشکسوتان و حریم 
رزمندگان و جانبازان در اولین روز از هفته دفاع مقدس شایسته سپاسگزاري است. موفقیت شما را از درگاه  حضرت حق 

خواهانیم.
حجت االسالم و المسلمين سيد حسين علوی - حجت االسالم و المسلمين حبيب فرهودي نسب و نورالدين امامي - سرپرست روزنامه جام جم در استان اردبيل

برادر بزرگوار سردار سرافراز حاج جليل بابازاده

فرمانده محترم سپاه پاسداران انقالب اسالمي استان اردبيل
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 صاحب امتیاز :           
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 تحریریه شهرستانها:            02۱-442335۱۱

     سرپرست آذربایجان شرقی: وحیده حاجی محمد یاری  041-35579285-9
    سرپرست استان  آذربایجان غربی: میثم قربانی   044-32256311-13

    سرپرست استان اردبیل: نورالد ین امامی - 045-33353800
    سرپرست استان زنجان: احمد حسنی - 024-33362236

 هر ذّره در این مزرعه مهمــان تو هست 
  هـر ریش دلــی بحــق پریشان تو هست 
  کس را نتوان یافت که جویای تو نیست 

امام خمینی )ره(  جویندۀ هرچه هست خواهــان تو هست 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ايران

سه شنبه ۱ مهر   ۱399

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
آذربایجان غربی:

بسترســازی کمیتــه امــداد برای 
اشتغال 7350 مددجو 

)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
 ۳۵۰ و  هزار  از  ۷  بیش  گفت:  غربی  آذربایجان 
پایان  تا  نهاد  این  حمایت  تحت  مددجوی 

امسال  صاحب شغل می شوند . 
اشاره  سهندی  با  عزیز  جام جم  گزارش  به 
معظم  مقام  سال،  توسط  شدن  مزین  به 
کرد:  اظهار  تولید«،  »جهش  نام  به  رهبری 
نامگذاری سال ها به مباحث اقتصادی نشان 
این  در  رهبری  معظم  مقام  از  دغدغه مندی 
درک  نهاد،  این  در  ما  وظیفه  و  بوده  بخش 
محور  بر  حرکت  و  شرایط  موجود  از  صحیح 
واگذار  حوزه  در  ایشان  منویات  و  مطالبات 

شده به این نهاد است  .  
در  مناسبی  فعالیت  این که  به  اشاره  با  وی 
تحت  مددجویان  برای  اشتغالزایی  حوزه 
حمایت این نهاد در ۵  ماه گذشته انجام شده 
است، افزود: با اقدامات اثرگذار و بسترسازی 
قالب  اشتغالزایی،   در  حوزه  در  شده  انجام 
میلیارد   ۳1 اعتبار  با  خوداشتغالی  ح های  طر
 تومان  ۷۵۰ نفر در سراسر استان صاحب شغل

اقدامات  با  داد:  ادامه  سهندی   شده اند. 
انجام شده در حوزه اشتغالزایی،  ۷ هزار و ۳۵۰ 
در  استان  نهاد  حمایت  این  تحت  مددجوی 
می شوند.     شغل  صاحب  امسال  پایان  تا 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
این  اشتغال  برای  غربی  افزود:  آذربایجان 
تعداد،  ۲۴۴  میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته 

شده است.  

رئیس سازمان صمت زنجان:
مسیر  در  مصوبه   ۱32 اجرای 

تسهیل و رفع موانع تولید 

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
استان زنجان اعالم کرد: در راستای حمایت از 
تولید و برطرف ساختن مشکالت پیش روی 
تاکنون  کنندگان استان، در سال جاری  تولید 
کارگروه  جلسات  مصوبات  از  مصوبه   132
اجرایی  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 

گردیده است.
در  افزود:  فغفوری  ناصر  جام جم  گزارش  به 
کارگروه  جلسه   45 جاری  سال  نخست  نیمه 
ریاست  به  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
نتیجه  که  شده  برگزار  زنجان  محترم  استاندار 
است.  بوده  مصوبه   180 جلسات  این  برگزاری 
کارگروه  این  مصوبه   180 از  داشت:  اظهار  وی 
132 مصوبه اجرایی و 48 مصوبه در دست اجرا 

می باشد.  
این مقام مسئول تصریح کرد: بر این اساس 
تاکنون 73 درصد از مصوبات کارگروه تسهیل 
گردیده  اجرایی  استان  تولید  موانع  رفع  و 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  است. 
جلسات  این  شد:  یادآور  استان  تجارت 
و  زنجان  شهرستان های  تمام  در   تاکنون 
برگزار  استان  تولیدی  واحدهای  محل  در  نیز 
به  توجه  با  کرد:  اضافه  وی  است.  گردیده 
توافق های انجام شده با بانک های عامل برای 
تولید  جهش  و  نیمه تمام  پروژه های  تکمیل 
از  باالیی  حجم  مهم  این  تحقق  با  امیدواریم 
اثرگذار  بسیار  که  شود  استان  وارد   تسهیالت 
خواهد بود. فغفوری با بیان این که واحدهای 
کارگروه  اولویت  در  تعطیل  و  مشکل دار 
ادامه  دارند،  قرار  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
واحدها  قبیل  این  برای  می شود  تالش  داد: 
یا  جدید  سرمایه گذار  جذب  مانند  راهکاری 
کمک به سرمایه گذار فعلی مجموعه در پیش 

گرفته شود.

و  آموزش  کل  اداره  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
پرورش استان اردبیل گفت: ۷۰ درصد از جمعیت دانش آموزی 
صورت  به  و  کرده  استقبال  مدارس  بازگشایی  از  استان  این 

مستمر در کالس های درس حضور دارند.
آموزش و پرورش  روابط عمومی  از  به نقل  گزارش جام جم  به 
بازگشایی  زمان  از  کرد:  اظهار  برزگر  حسین  اردبیل،  استان 
این  دانش آموزان  استقبال  شهریور   1۵ در  استان  مدارس 
دریافت  از  کشور  استان های  سایر  با  مقایسه  در  استان 

در  مستمر  حضور  و  حضوری  صورت  به  آموزشی  برنامه های 
کالس های درس مناسب است.

وی افزود: در حال حاضر امکان استفاده رایگان از برنامه های 
توسط  اینترنت  از  استفاده  با  و  شاد  شبکه  آموزشی 
درصد   ۹8 و  شده  فراهم  استان  در  معلمان  و  دانش آموزان 
زیرساخت های  زیرپوشش  استان  این  روستایی  مناطق  از 
اینترنتی و ظرفیت استفاده از شبکه آموزشی شاد با پشتیبانی 

سه اپراتور تلفن همراه قرار دارد.
جایگزین  عنوان  به  مجازی  فضای  طریق  از  آموزش  از  وی 
و  کرد  یاد  جامعه  کرونایی  شرایط  همه  در  حضوری  آموزش 
افزود: با توجه به مشکل تامین هزینه های خرید گوشی همراه 
برای دانش آموزان و خانواده های بی بضاعت استان و با توجه 
به این که هیچ گونه اعتباری برای این امر در اعتبارات آموزش 
آموزش  کل  اداره  نشده،  پیش بینی  و  لحاظ  کشور  پرورش  و 
با  تجهیزات  این  خرید  هزینه  تامین  برای  اردبیل  پرورش  و 
راه  از  آموزش  از ظرفیت خیران و فراهم کردن زمینه  استفاده 
ارتباط  امکانات  از  بی بهره  دانش آموزان  مجازی  فضای  و  دور 

جمعی و اینترنتی تالش می کند.

استاندار زنجان گفت: در پنجره طالیی، وضعیت استان باید ارتقاء 
یابد هرچند نسبت به میانگین کشوری مطلوب است.

راهبری  شورای  جلسه  در  حقیقی  اهلل  فتح  جم  جام  گزارش  به 
 1.1 استان  جمعیت  ساالنه  رشد  درصد  گفت:  استان  جمعیت 
است که این میزان در کشور 0.96بوده و زنجان باالتر از میانگین 

کشوریست.
حقیقی به پنجره طالیی یا همان میزان باروری کلی در استان اشاره 
کرد و افزود: بر اساس این پنجره، هر خانواده حداقل 2 فرزند و 
برخی خانواده ها 3 فرزند باید داشته باشند و این شاخص نباید از 
2/1 پایین تر باشد و در سال های 1394 و 1395 این شاخص باالتر 

از نرم معمول بود. 
مقام عالی استان به آمارهای ارائه شده در شورای راهبری جمعیت 
آماری  را به شاخص ها و داده های  آمارها  باید  افزود:  کرد و  اشاره 
دقیق و شفاف تبدیل کنیم و بر اساس آن راهبردهای جمعیتی از 

جمله مهاجرت، کاهش جمعیت و باروری تعریف شود.
وی یکی از شاخص ها و موفقیت های استان را کاهش مرگ و میر 
نوزادان در استان دانست و افزود: میزان مرگ و میر نوزادان در 
کشور 9/8 به ازای هزار والدت است و این شاخص در استان 6/4 

بوده که بیانگر و معیار توسعه یافتگی زنجان در این زمینه است.
در جلسه شورای راهبری استان اعالم شد؛ در پنج ماه نخست 
رسیده  ثبت  به  وفات  مورد   2722 و  والدت  مورد   6635 امسال 
است. همچنین 3969 مورد ازدواج و 968 مورد طالق نیز از ابتدای 

سال تا پایان مرداد در دفاتر ثبت ازدواج و طالق ثبت شده است.
جمعیت استان نیز یک میلیون و 95 هزار نفر است.

بر اساس اعالم معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی، شاخص امید به زندگی در استان در مردان 77 

سال و در بانوان 80 سال است.

شاخص های جمعیتی استان  قابل قبول  استحضور 70 درصدی دانش آموزان در مدارس 
استاندار زنجان: ح کرد؛ معاون اداره کل آموزش و پرورش اردبیل مطر

جایگاهی  مردم  تکریم  برای  باید  این که  بیان  با  زنجان  استاندار 
رجایی  شهید  جشنواره  در  نمود:  پیشنهاد  باشیم،  داشته 
عملکرد  ارزیابی  مولفه های  در  مردم  تکریم  شاخص  است  بهتر 

ح شود. دستگاه ها لحاظ و این پیشنهاد در سطح ملی نیز مطر
جشنواره  شانزدهمین  در  حقیقی  اله  فتح  جم  جام  گزارش  به 
دستگاه های  از  تجلیل  هدف  با  که  زنجان  استان  رجایی  شهید 
و  یاد  گرامیداشت  ضمن  بود،  شده  برگزار  استان  برتر  اجرایی 
، این هفته را فرصت مغتنمی برای  خاطره شهیدان رجایی و باهنر
ارائه دستاوردها و عملکرد دولت ها در جمهوری اسالمی به مردم 

دانست و گفت: در راستای عمل به توصیه های امام راحل و رهبر 
از  دقیق  و  واقعی  ملموس،  عملکرد  گزارش  باید  انقالب،  معظم 

عملکرد دولت به مردم ارائه شود.
گیرند  قرار  دولت  اقدامات  جریان  در  مردم  اگر  داد:  ادامه  وی 
بیان  و  شناسایی  را  عملکردها  قوت  و  ضعف  نقاط  می توانند 

نمایند.
راه  نقشه  شاخص های  به  توجه  ضرورت  بر  استان  عالی  مقام 
عمل  افزود:  و  کرد  تاکید  اجرایی  دستگاه های  سوی  از  استان 
اهداف  به  رسیدن  موجب  استان  توسعه  راه  نقشه  اساس  بر 

ترسیمی می شود و پایان هر اقدامی نیز می توان به مردم عملکرد 
ارائه داد.

مردم  تکریم  برای  بتوانیم  باید  این که  بیان  با  زنجان  استاندار 
شهید  جشنواره  در  نمود:  پیشنهاد  باشیم،  داشته  جایگاهی 
رجایی که بر اساس مولفه های ارزیابی، دستگاه های برتر انتخاب 
می شوند، بهتر است شاخص تکریم مردم در مولفه ها لحاظ و در 
ح  مطر هم  ملی  سطح  در  پیشنهاد  این  و  گنجانده  نیز  راه  نقشه 

شود.
تکریم  میزان  ارزیابی  امتیاز  از  بخشی  است  بهتر  شد:  یادآور  وی 

این  تا  شود  داده  رسانه ها  و  مراجعان  مردم،  توسط  رجوع،  ارباب 
اقشار نیز در انتخاب مدیر و دستگاه برتر نقش داشته باشند.

را  مهم  این  ایم  کرده  سعی  اخیر  سال   ۲ طی  شد:  یادآور  حقیقی 
انجام دهیم اما تاکنون ورود عملیاتی به این موضوع نداشتیم که 

می تواند مورد توجه جدی قرار گیرد.
استاندار زنجان تصریح کرد: در تکریم ارباب رجوع باید به معنای 
واقعی در نظام جمهوری اسالمی که ائمه اطهار )ع( و مقام معظم 
پایان  در  و  کنیم   تکریم  را  مردم  اند،  کرده  تاکید  آن  بر  رهبری 

شاخص ها و اقدامات انجام شده به مردم گزارش دهیم.

استاندار زنجان پیشنهاد کرد؛

تکریم مردم از شاخص های ارزیابی مدیران باشد

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت توزیع برق استان زنجان از اجرای طرح » برق 
امید » در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش جام جم علیرضا علیزاده تصریح کرد: این طرح فرصت مناسبی برای همه 
مشترکان ایجاد می کند که مصرفشان را کم کنند و از تخفیف صد درصدی بهای برق 

برخوردار شوند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح به هیچ عنوان کاستن از رفاه خانوار 
مانند  تولیدی  بخش های  به  آن  اختصاص  و  مصرف  بهینه سازی  بلکه  نیست، 

کشاورزی و صنعتی است.
کم  مشترکان  برای  درصدی   100 تخفیف  بر  عالوه  طرح  این  منافع  افزود:  علیزاده 
باعث  برق توسط مشترکان خانگی  کاهش مصرف  برای  انگیزه  ایجاد  با  مصرف، 
کاهش تقاضا و تولید برق و در نتیجه انتشار آالیندگی های زیست محیطی می شود.

از  پرهیز  و  جویی  صرفه  فرهنگ  نمودن  نهادینه  با  می تواند  طرح  این  همچنین 
اسراف، باعث استفاده بهینه از منابع و بهره برداری از آن در بخش تولید و کشاورزی 
می شود.  وی با اشاره به طرح » برق امید« بیان کرد: با توجه به اجرای برنامه های موفق 
مدیریت بار، دولت برای اجرای طرحی در همین زمینه و به منظور مدیریت مصرف 
مشترکان خانگی وارد عمل شد. در این طرح مشترکانی که بتوانند خود را با الگوهای 
تعیین شده تطبیق دهند، از تخفیف صد درصدی بهای برق بهره مند خواهند شد، 

اما در صورتی که مصرفشان باالتر رود، باید هزینه را به صورت کامل بپردازند.
علیزاده ادامه داد: هدف از اجرای این طرح مصرف درست و بهینه در بخش خانگی 
است و اجرای صحیح این طرح خواهد توانست پیك سال آینده را نیز به صورت 

چشمگیری کاهش دهد.

مدیر عامل توزیع برق زنجان:

ح »برق امید« بزودی اجرا می شود طر
مدیر عامل آبفای زنجان خبر داد؛

جمع آوری 253 انشعاب غیر مجاز در ابهر 
حفظ منابع آب و خاک زنجان با احداث 

سازه های آبخیزداری و آبخوانداری

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: طی سال جاری 253 فقره انشعاب 
غیر مجاز در شهرستان ابهر شناسایی و جمع آوری شد.

به گزارش جام جم، علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: 60 درصد از این تعداد انشعاب غیر مجاز 
تبدیل به مجاز گردیده و برای بقیه نیز پرونده حقوقی تشکیل و در کمیته انشعابات خاص، 

مورد بررسی قرار می گیرد.
وی تشریح کرد: برخی مشترکان روستایی در فصل گرم سال، سه برابر الگوی مصرف، آب 
استفاده کرده اند که این مصرف بی رویه فشار مضاعفی برای تامین آب دیگر روستائیان بر 

شرکت آب و فاضالب وارد می کرد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خاطرنشان کرد: استاندارد مصرف آب برای 
هر نفر در شبانه روز 200 لیتر می باشد که این میزان به خاطر استفاده از آب شرب برای آبیاری 

باغچه ها و انشعابات غیر مجاز در برخی روستاها تا هر نفر به 900 لیتر نیز می رسید.
جزء قاسمی تصریح کرد: با اجرای طرح جمع آوری انشعابات غیر مجاز در روستاها، کمبود 
پایدار برای تمام  آشامیدنی  آب  از مصرف بی رویه انشعابات غیر مجاز جبران و  آب ناشی 

روستائیان تامین شد.
این مسئول بیان کرد: هدف از جمع آوری انشعابات غیر مجاز، پیشگیری از تضییع حقوق 

مشترکانی است که آب را به صورت قانونی مصرف می نمایند.
وی با اشاره به استمرار اجرای این طرح گفت: همزمان با اصالح شبکه توزیع آب در روستاها، 

انشعابات غیر مجاز در اتصاالت قدیمی نیز شناسایی و از مدار خارج می شود.
جزء قاسمی با اشاره به این که شهرستان ابهر بیش از 24 هزار نفر جمعیت روستایی دارد 
گفت: افزون بر 10 هزار مشترک روستایی در این شهرستان تحت پوشش خدمات شرکت 

آب و فاضالب قرار دارند.

مناطق  در  آبخوانداری  پروژه های  اجرای  و  آبخیزداری  سازه های  احداث  روزها  این 
بحرانی استان زنجان یکی از راهکارهای مهم به منظور حفظ منابع آب و خاک منطقه 

به شمار می رود.
به گزارش جام جم علی داداشی، رئیس کنترل سیالب وآبخوانداری استان گفت: 
کمبود  کشور مشکل  نیمه خشک  تا  اقلیمی موجود خشک  به شرایط  توجه  با 
بارندگی از یک طرف و عدم توزیع زمانی و مکانی بارش ها از طرف دیگر، اهمیت و لزوم 
بهره برداری مناسب از منابع آب موجود در نقاط مختلف کشور و همچنین کنترل 
فرسایش خاک، تغذیه سفره های آب های زیرزمینی را با روش کنترل سیالب ها و 

روان آب های سطحی ضروری نموده است. 
  وی افزود: جلوگیری از افت ساالنه سطح آب زیرزمینی دشت ابهر و خرمدره در 
سال های اخیر در حدود 1.5 متر و تبعات منفی این موضوع و احتمال فرونشست 
آینده، پدیده ای که در تعداد قابل توجهی از دشت های کشور  ناحیه ای دشت در 
ایجاد شده است مسئوالن اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری را بر آن داشت که 
به صورت جدی در جهت حفظ منابع آب و خاک منطقه اقدام نمایند.  داداشی ادامه 
آبخیزداری در همین راستا حوزه های استان را مورد بررسی قرارداده  داد: معاونت 
آب  سفره های  مصنوعی  تغذیه  و  سیالب ها  کنترل  هت  درج  موثری  اقدامات  و 
زیرزمینی از جمله احداث سازه های آبخیزداری و اجرای پروژه های آبخوانداری انجام 
داده است که یکی از مهم ترین این حوزه ها، حوزه آبخیز خراسانلو از توابع شهرستان 

ابهر می باشد.
به گفته این مقام مسئول تاکنون در حوزه آبخیز خراسانلو بندهای چند منظوره 

سنگ مالت و خاکی با حجم حدود 60 هزار مترمکعب احداث گردیده است .

ح اقدام ملی  مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی با اشاره به روند رو به رشد استقبال از طر
ح ثبت نام کرده اند. مسکن در استان گفت: تاکنون 1۴ هزار و ۴1۵ نفر در این طر

به گزارش جام جم حافظ باباپور در حاشیه مراسم قرعه کشی واگذاری قطعات تفکیکی و 
ح اقدام ملی مسکن در۵۷  آباد گفت: طر ح اقدام ملی در شهرستان بستان  کلنگ زنی طر

شهر زیر یکصد هزار نفری در سطح آذربایجان شرقی اجرا می شود.
ح اقدام ملی مسکن ۴1 هزار واحد می باشد. وی گفت: سهمیه آذربایجان شرقی از طر

ح اقدام ملی مسکن تائید  وی با بیان این که۵۷۹ نفر ثبت نام کننده در 1۶ شهر استان در طر
ح برای هر  نهایی شده اند، میزان آورده  آنان را 11 میلیارد تومانی ذکر کرد و افزود: در این طر

واحد مسکونی 1۰۰ میلیون تومان تسهیالت در نظر گرفته شده است.
وی در بخش دیگر سخنان خود از افزایش وام مقاوم سازی مسکن روستایی تا سقف ۷۰ 

میلیون تومان خبر داد و ادامه داد: مقاوم سازی 1۲ هزار واحد مسکن روستایی سهمیه 
استان ماست.   الهیاری، فرماندار شهرستان بستان آباد نیز در این مراسم با اشاره به وجود 
بیش از ۳۰۰ معلم در آموزش و پرورش شهرستان و مطالبه آنان برای خانه دار شدن گفت: 

باید تدابیری اتخاذ شود تا این قشر زحمتکش نیز صاحب خانه شوند.
ح ملی مسکن در شهرستان بستان آباد ۷۳۳ نفر ثبت نام  وی با بیان این که در فاز اول طر

ح شرکت کنند. کرده و تنها ۲۹ نفر افتتاح حساب داشته اند، از مردم خواست در این طر
ح اقدام ملی مسکن زمین تدارک دیده شده است و این  وی گفت: برای اجرای فاز دوم طر

ح اقدام ملی مسکن در سطح استان است. شهرستان پیشرو در اجرای طر
ح اقدام ملی برای اولین بار در  مراسم قرعه کشی واگذاری قطعات تفکیکی و کلنگ زنی طر

آذربایجان شرقی در شهرستان بستان آباد برگزار شد.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

ح اقدام ملی مسکن ثبت نام بیش از ۱4 هزار نفر  در طر


