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یجان
آذربا

ح کرد؛ رئیس سازمان صمت استان مطر

بهره برداری از 374 پروژه 
توزیع برق در زنجان

کاهش ۲7 درصدی 
بارش در حوضه 

دریاچه ارومیه

تورنمنت والیبال 
چهارجانبه دریاچه 

ارومیه برگزار می شود

زیرساخت های بورس 
تقویت شود

جابه جایی مسافر  
در اردبیل 4۲ درصد 

کاهش یافت

همزمان با هفته دولت صورت 
می گیرد؛

مدیرعامل باشگاه شهرداری 
ارومیه:

بر اساس گزارش ستاد احیای 
دریاچه ارومیه؛

نماینده اردبیل در مجلس:

معاون اداره کل راهداری استان:

از برگزاری  ارومیه  مدیرعامل باشگاه شهرداری 
تورنمنت ۴ جانبه والیبال در این شهر خبر داد.

برگزاری  خصوص  در  رضایی  پیمان  جم  جام  گزارش  به 
تورنمنت والیبال چهارجانبه دریاچه ارومیه اظهار داشت: 
و  ارومیه  شهرداری  باشگاه  میزبانی  به  مسابقه  این 
هیات  و  آذربایجان غربی  استان  والیبال  هیات  همکاری 

والیبال ارومیه برگزار می شود.
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توزیع اقالم ویژه محــرم و صفـر در زنجان

طی هفته د ولت؛

ح گردشگری و میراث فرهنگی در   ۲۰ طر
آذربایجان غربی  آماده بهره برداری شد

شورا و شهرداری؛ 
مصمم برای بازسازی 

بازار تاریخی 

رئیس شورای شهر  اردبیل خبر داد؛
3
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رئیس اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی:

33 درصد تسهیالت پرداختی ازدواج سهم بانک ملی است
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خبرخبر

نماینده اردبیل در مجلس:
زیرساخت های بورس تقویت 

شود

مجلس  عمران  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
شورای اسالمی گفت: کاستی های بازار بورس باعث 
اختالل مستمر هسته معامالت مردم می شود و 
تاوان سوءمدیریت مدیران شرکت فناوری بورس را 
مردم می دهند، از این رو باید زیرساخت های بورس 

تقویت شود.
اردبیل  نماینده  بدری  صدیف  جام جم  گزارش  به 
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  و 
حرکت  اخیر  ماه های  در  گفت:  تذکری  در  اسالمی 
بازار سرمایه  بی سابقه جریان نقدینگی به سمت 
از یک سو و  بازارها  رکود سایر  که  را شاهد بودیم 
سیاست های تشویقی دولت از سوی دیگر باعث 
صرف  باید  که  شد  حوزه  این  به  نقدینگی  جذب 
بخش تولید شود؛  عدم مدیریت بازار بورس، آن را 
آسیب زا خواهد کرد، این شائبه وجود دارد که دولت 
به دنبال جبران کسری بودجه از طریق بازار سرمایه 
است اما نباید سرمایه های خرد مردم دستاویز این 
وی  برسد.   تولید  بخش  به  باید  و  شده  موضوع 
افزود: نوسانات بازار سرمایه باعث آزار فعاالن این 
حوزه شده،  نوسان و ریسک، ذات بورس است، 
اما این موضوع اخیرا به دلیل ناهماهنگی دولت 
تصمیمات  همچنین  و  سرمایه  بازار  مدیران  و 
خلق الساعه و بدون منطق به وجود آمده و باعث 
اختالل در معامالت سهام شده است؛ کاستی های 
بازار بورس باعث اختالل مستمر هسته معامالت 
مردم می شود،  تاوان سوءمدیریت مدیران شرکت 
باید  رو  این  از  می دهند،  مردم  را  بورس  فناوری 

زیرساخت های بورس تقویت شود.

معاون اداره کل راهداری استان:
اردبیل  در  مسافر  جایی  جابه 

42 درصد کاهش یافت

راهداری و حمل  کل  اداره  معاون حمل ونقل 
 42 کاهش  از  اردبیل  استان  ای  جاده  ونقل 
شیوع  دلیل  به  مسافر  جایی  جابه  درصدی 

ویروس کرونا در استان اردبیل خبر داد.
به گزارش جام جم، رضا شیرین زاده در بازدید 
در  این که  بیان  با  خلخال  مسافربری  پایانه  از 
از  مسافر  نفر   710 و  هزار   494 امسال  ماهه   5
این  افزود:  است  جاشده  جابه  اردبیل  استان 
با مدت مشابه  میزان جابه جایی در مقایسه 
سال قبل که 861 هزار و 239 نفر بود 42 درصد 

کاهش نشان می دهد.
جایی  جابه  میزان  این  این که  به  اشاره  با  وی 
مسافر در قالب 96 هزار و 406مورد سفر اتفاق 
نیز  سفر  تعداد  در  کرد:  تصریح  است  افتاده 
که  گذشته  سال  نخست  ماهه   5 به  نسبت 
درصد   21 امسال  بود  سفر   980 و  هزار   121
و  حمل  معاون  هستیم.  شاهد  را  کاهش 
نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
مسافری  شرکت   54 فعالیت  اردبیل  استان 
کرد:  اظهار  و  شد  آور  یاد  اردبیل  استان  در  را 
با  نفر   16 و  هزار    204 مسافر  تعداد  این  از 
با  نفر   663 و  هزار  اتوبوس،57  نقلیه  وسیله 
طریق  از  نیز  نفر   31 و  هزار   233 و  بوس  مینی 
ناوگان سواری جابه جا شده اند. شیرین زاده 
همچنین از فعالیت هزار و 110 دستگاه ناوگان 
مسافری در استان اردبیل خبرداد و بیان کرد: 
حال  در  مسافر  بخش  در  راننده   600 و  هزار   2 

خدمات رسانی به مردم هستند.

 سه شنبه  4 شهریور  1399   شماره 5740

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان اعالم کرد: همزمان با فرارسیدن ایام عزاداری 
حضرت اباعبدهلل الحسین )ع( ، اقالم ویژه مورد نیاز هیئات مذهبی در استان زنجان توزیع می گردد.

به گزارش جام جم ناصر فغفوری با اشاره به اجرای طرح توزیع اقالم ویژه ماه محرم و صفر در استان 
ادامه داد: با توجه به هماهنگی صورت گرفته با سازمان تبلیغات اسالمی اقالم اساسی برای مصارف 
هیئت های مذهبی، حسینیه ها و مساجد در ماه های محرم و صفر با ارائه معرفینامه توسط شورای 

هیئت های مذهبی استان و شهرستان ها توزیع خواهد شد. وی تصریح کرد: در این راستا 50 تن قند 
برای استان تخصیص یافته است که به صورت بسته های دو کیلو و 800 گرم بسته بندی شده و با 
قیمت 23800 تومان عرضه می شود. رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان افزود: تاکنون 50 
تن شکر به این منظور اختصاص پیدا کرده است که به صورت بسته های 3 کیلویی با قیمت 23500 
تومان توزیع می گردد.وی یادآور شد: قیمت های مصوب برای این اقالم از سوی سازمان حمایت از 

مصرف کنندگان تعیین گردیده که پایین تر از قیمت بازار در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول عنوان کرد: هیئت های مذهبی باید جهت تحویل این اقالم ، به سازمان تبلیغات 
اسالمی مراجعه نموده و با اخذ معرفی نامه و ارائه آن ، قند و شکر خود را از واحدهای قند ریزی 
غ منجمد را نیز به مرکز ارائه  دریافت نمایند.  فغفوری اظهار داشت : استان درخواست گوشت و مر

داده است که به محض وصول توزیع خواهد شد.

توزیع اقالم ویژه محرم و صفر در زنجان اقتصادی2
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

قیمت پایه کارشناسی )ریال(شماره پالک ثبتیمساحت )m²(نشانینوعردیف

اسماعیل بیگ – ساختمان مسکونی1
11932 فرعی از 6288 اصلی 235آوانگارد

/27/025/000/000 ریالواقع در بخش 2

پشت پاسگاه آراز علی محله زمین2
قطعه 145 پالک 115 واقع در 200اروج آباد

/1/900/000/000 ریالبخش 3

1933 فرعی از 34 اصلی 180شهرک الهیهزمین3
/5/580/000/000 ریالواقع در بخش 3

انجمن خیرین مسکن ساز استان اردبیل در نظر دارد بر اساس مجوز اخذ شده از 
هیات مدیره انجمن طبق بند 1 مصوبه شماره 54  مورخه  1399/04/29 -  یک/1 
واحد مسکونی و دو/2 قطعه زمین متعلق به انجمن را با مشخصات ذیل با حدود 

و ثغور مشخص شده در قرارداد واگذاری از طریق مزایده به فروش برساند. 
عالقمندان به خرید می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 10  روز با مراجعه به انجمن 
خیرین مسکن ساز استان از ساعت 8 صبح الی 14 به استثناء ایام تعطیل از شرایط 
مزایده اطالع حاصل و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل و رعایت مفاد مندرج 

در آن به انجمن خیرین مسکن ساز استان تحویل و رسید دریافت نمایند.
فوقانی - قرض  بانک مسکن - طبقه  اردبیل– خیابان سی متری - جنب  آدرس: 

الحسنه مکتب السجاد )ع(- انجمن خیریه مسکن ساز 
  شماره تماس:  33251004  -  045

آگهی مزایده فروش زمین و امالک

انجمن خیرین مسکن ساز استان اردبیل 

سایر  کنار  در  شهرداری  و  شورا  گفت:  اردبیل  شهر  شورای  رئیس 
مجموعه ها مصمم به بازسازی و مرمت مجموعه بازار تاریخی اردبیل 

هستند تا این فضا شکل مطلوبی به خود بگیرد.
به گزارش جام جم، جواد انصاری با اشاره به وضعیت سرای کفاشان، 
این  کرد: در  اظهار  اردبیل  بازار  زنجیرلر  و  برنج فروشان  پنبه فروشان، 
ح احیا و مرمت با مشارکت کارشناسان و اساتید دانشگاه  زمینه طر
در حال تدوین است تا با اولویت و همکاری میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری این مجموعه مرمت و احیا شود.
این  از  بخشی  نشست  و  کفاشان  بازار  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
در  کرد:  خاطرنشان  جوی  تغییرات  براثر  سقف  ریزش  دلیل  به  بازار 
این زمینه با تامین بودجه از سوی میراث فرهنگی عملیات عمرانی 
و  دغدغه  بازار  این  اهالی  تا  است  کار  دستور  در  شهرداری  همت  به 

رئیس شورای شهر اردبیل گفت: در بازار برنج فروشان، پنبه فروشان نگرانی از بابت تخریب و فرونشست بازار نداشته باشند.

که  داشتند  خواسته هایی  فروشندگان  و  بازار  ساکنان  نیز  زنجیرلر  و 
بازار تاریخی  قرار شد عملیات بازسازی و مقاوم سازی این رسته های 
به  بهتر  خدمات  ارائه  فرصت  تا  گیرد  قرار  توجه  مورد  نیز  اردبیل 

شهروندان فراهم آید.
با  کرد:  بیان  نیز  شهیدگاه  بازگشایی  پروژه  از  بازدید  در  انصاری 
است  کامل  بازگشایی  حال  در  مکان  این  اردبیل  شهرداری  تالش 
شهیدگاه  بهسازی  و  عمرانی  عملیات  آینده  روزهای  در  امیدواریم  و 
اردبیل نیز به اتمام رسیده و اهالی از این فضا برای عزاداری های ماه 

محرم استفاده کنند.
وی افزود: در بازگشایی شهیدگاه در کنار تالشی که شهرداری و شورای 
شهر انجام داده همراهی راه و شهرسازی جای سپاس و قدردانی دارد 
و امیدواریم این فضای تاریخی و معنوی به محل تجمعات ارزشمند 

مردم در مناسبت های ملی و مذهبی تبدیل شود.

رئیس شورای شهر اردبیل خبر داد؛

شورا و شهرداری؛ مصمم برای بازسازی بازار تاریخی 

استاندار زنجان:
اختصاص آب به واحدهای صنعتی بر اساس استعداد مناطق باشد

در  طارم  شهرستان  ظرفیت  و  استعداد  گفت:  زنجان  استاندار 
برای  آب  قابلیت،  این  اساس  بر  باید  و  کشاورزیست  بخش 

فعالیت های کشاورزی اختصاص یابد.
حفاظت  شورای  جلسه  در  حقیقی  اهلل  فتح  جم؛  جام  گزارش  به 
برای  استان  مهم  برنامه های  از  یکی  گفت:  استان  آب  منابع  از 
کنتورهای هوشمند است  آب در صنایع، نصب  مدیریت مصرف 
در  هوشمند  کنتور  دستگاه   400 امروز  به  تا  گذشته  سال  از  که 
کنتور   2476 تاکنون  مجموع  در  و  شده  نصب  صنعتی  چاه های 
هوشمند بر روی چاه های صنعتی استان نصب شده است. مقام 
یادآور  را  غیرمجاز  چاه های  کردن  مسدود  ضرورت  استان  عالی 

حلقه   52 کنون  تا  امسال  و  حلقه   680 گذشته  سال  افزود:  و  شد 
وصرفه  ذخیره  به  منجر  که  است  شده  مسدود  غیرمجاز  چاه 
بر  بنا  شد.   آب  مترمکعب  میلیون   15 حدود  مصرف  در  جویی 
مسدود غیرمجاز  چاه  حلقه   3849 کنون  تا  ای  منطقه  آب   اعالم 

 شده است.
 استاندار زنجان در ادامه سی و هفتمین جلسه شورای حفاظت 
از منابع آب استان نیز به تصرفات حریم و بستر رودخانه ها اشاره 
از اراضی موجود در حواشی رودخانه ها  و تاکید کرد: 6 هزار هکتار 
و  است  طبیعت  در  دخالت  نوعی  به  امر  این  که  شده  تصرف 
به  ناپذیری   جبران  و  فراوان  تخریب  سیل  شدن  جاری  درصورت 
و  تصرفات  بر  نظارت ها  باید  پس  این  از  و  داشت  خواهد  همراه 
تجاوز به حریم رودخانه ها جدی تر صورت گیرد و طبق قانون نیز با 

متخلفین و متجاوزان به این حریم برخورد شود.
سال گذشته 87 هکتار از اراضی در حریم رودخانه های استان که 

تصرف شده بودند آزادسازی شدند. 
  در این جلسه به اختصاص آب برای فعالیت های صنعتی بخش 

کشاورزی در شهرستان طارم نیز اشاره شد که استاندار زنجان در 
این زمینه اظهار کرد: شهرستان طارم مستعد انجام فعالیت های 
کشاورزیست و باید طی هماهنگی با وزیر نیرو شفاف سازی شود 
که دستورالعمل های اختصاص آب به صنایع بر اساس استعداد 
سرزمینی شهرستان ها و نوع صنایع کاربردی در مناطق اختصاص 
یابد و شهرستان طارم هم از این قاعده مستثنی نیست و باید آب 
شهرستان  در  واقع  کشاورزی  مجتمع های  و  صنعتی  شهرک های 

طارم به این نحو اختصاص یابد.
ح خواهم    وی خاطرنشان کرد: حتما این موضوع را با وزیر نیرو مطر
کرد تا این حق فعاالن حوزه کشاورزی در شهرستان طارم محقق 

شود.
از بستر  از نحوه برداشت شن و ماسه  استاندار زنجان همچنین 
استانداری،  بازرسی  کل  اداره  از  و  کرد  نارضایتی  ابراز  رودخانه ها 
آب منطقه ای و سازمان صمت خواست بررسی های الزم را انجام 
دهند تا میزان برداشت آب براساس مجوزها باشد و در مدت یک 

ماه این موضوع را با مجوزها تطبیق دهند.

نوبت دوم



بر اساس گزارش ستاد احیای دریاچه ارومیه ؛
کاهش ۲7 درصدی بارش در حوضه دریاچه ارومیه

آبی جاری )اول مهر  میزان بارش تجمعی از ابتدای سال 
۱۳۹۸( تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ در حوضه آبریز دریاچه ارومیه برابر 
با ۳۵۸ میلیمتر بوده که در مقایسه با سال گذشته )۴۹۱ 
میلیمتر ( یعنی ۲۷ درصد کاهش و در مقایسه با میانگین 

بلند مدت )۳۳۹ میلیمتر ( یعنی ۶ درصد افزایش یافته 
است.

به گزارش جام جم از ستاد احیای دریاچه ارومیه، بر اساس 
این گزارش تراز دریاچه ارومیه در ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ برابر با 

و  آزاد دریاها معادل 2 هزار  آب های  از سطح  ۱۲۷۱.۴۱متر 
900 کیلومتر مربع سطح و ۳.۷۵ میلیارد متر مکعب حجم 
چهار  گذشته  سال  با  مقایسه  در  که  است  موجود  آب 
سانتیمتر، معادل ۳۰ کیلومتر مربع در سطح و ۰.۱۵ میلیارد 

متر مکعب در حجم کاهش یافته است. در مقایسه با 
 ۱۳۹۳ مرداد   ۲۴ ارومیه  دریاچه  نجات  طرح  شروع  سال 
حدود ۱۲۶ سانتیمتر، معادل ۱۳۷۵ کیلومتر مربع در سطح 

و ۲.۹ میلیارد متر مکعب در حجم افزایش یافته است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

اقتصادی
اجتماعی

خبر خبر

 همزمان با هفته دولت صورت 
می گیرد؛

 بهره برداری از 374 پروژه 
توزیع برق در زنجان

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
از افتتاح 374 پروژه به ارزش 231 میلیارد ریال به 

مناسبت هفته دولت خبر داد.
مدیرعامل  علیزاده  علیرضا  جم،  جام  گزارش  به 
ضمن  شرکت،  این  مدیره  هیات  رئیس  و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر  
این  افتتاح  از  هدف   ، دولت  هفته  بزرگداشت  و 
را تالش درجهت افزایش رضایت مندی  پروژه ها 
منابع  و  امکانات  از  بهینه  استفاده  مشترکان، 
موجود، تأمین برق پایدار و مطمئن عنوان کرد و 
افزود: به حول و قوه الهی 374 پروژه در کل استان 
می  افتتاح  و  برداری  بهره  قابل  حاضر  حال  در 
باشند،  این پروژه ها با صرف مجموع اعتباری بالغ 

بر 231 میلیارد ریال به اتمام رسیده اند.
این مقام مسئول درباره برق رسانی به روستاهای 
بدون برق خاطرنشان کرد: تامین برق روستاهای 
با  ابهر  شهرستان  حوزه  در  آباد  امیر  و  کماجین  
اعتبار 4.1 و 2.6 میلیارد ریال و برق رسانی روستاهای 
مهدیلو و کشکنلو در حوزه شهرستان خدابنده با 
اعتبار 8.9 میلیارد ریال در حال اجرا می باشد که 
در مجموع 4 پروژه برق رسانی روستایی با اعتباری 
با هفته دولت  ریال همزمان  بر 15.6 میلیارد  بالغ 
از  برداری  با بهره  که  افتتاح می شوند  سال جاری 
از  این روستاها  این پروژه ها 30  خانوار ساکن در 
نعمت انرژی برق برخوردار می شوند.  مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در خاتمه 
با بیان این که خدمت رسانی شرکت توزیع نیروی 
برق استان زنجان محدود به زمان خاصی نیست، 
درك  با  استان  برق  صنعت  کارکنان  کرد:  تصریح 
شرایط کنونی کشور، ناشی از شیوع بیماری مهلك 
کرونا، از روزهای نخست در کنار مدافعان سالمت 
بوده و در جهت خدمات رسانی مطلوب و تامین 
صورت  به  مشترکان  برای  مطمئن  و  پایدار  برق 

شبانه روزی در حال فعالیت هستند.

مدیرعامل باشگاه شهرداری ارومیه:
چهارجانبه  والیبال  تورنمنت 

دریاچه ارومیه برگزار می شود

مدیرعامل باشگاه شهرداری ارومیه از برگزاری 
تورنمنت ۴ جانبه والیبال در این شهر خبر داد.
گزارش جام جم پیمان رضایی در خصوص  به 
دریاچه  چهارجانبه  والیبال  تورنمنت  برگزاری 
میزبانی  به  مسابقه  این  داشت:  اظهار  ارومیه 
هیات  همکاری  و  ارومیه  شهرداری  باشگاه 
والیبال استان آذربایجان غربی و هیات والیبال 

ارومیه برگزار می شود.
تیم های  حضور  با  تورنمنت  این  افزود:  وی 
شهرداری  ارومیه،  آذرباتری  ارومیه،  شهرداری 
ورامین و فوالد ایرانیان سیرجان برگزار خواهد 
با  ارومیه،  شهرداری  باشگاه  مدیرعامل  شد. 
اشاره به این که تمامی پروتکل های بهداشتی 
این  برگزاری  برای  کرونا  ستاد  سوی  از  اعالمی 
کرد:  عنوان  است،  شده  بینی  پیش  رقابت ها 
چهارم  از  ارومیه  دریاچه  چهارجانبه  مسابقات 
 ۶ سالن  در  روز   3 مدت  به  شهریور  ششم  تا 
برگزار خواهد شد. وی  ارومیه  هزار نفری غدیر 
ارومیه  شهرداری  باشگاه  هدف  کرد:  تصریح 
در  تیم  سازی  آماده  مسابقات  این  برگزاری  از 
بازی های   در  پرقدرت  تا  است  مطلوب  شرایط 
لیگ برتر والیبال کشور حضور داشته باشیم. 
کن  ریشه  با  امیدواریم  افزود:  پایان  در  رضایی 
بار  کرونا  منحوس  ویروس  زودتر  هرچه  شدن 
دیگر شاهد حضور هواداران عاشق والیبال در 

سالن های ورزشی باشیم.

با  آذربایجان غربی  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
استان  این  باغ های  از  انگور  برداشت  آغاز  به  اشاره 
از  انگور  تولید  میزان  می شود  پیش بینی  گفت: 
گذشته  سال  به  نسبت  درصد   13 استان  باغ های 

رشد داشته باشد.
پیش بینی  گفت:  جلیلی  رسول  جم  جام  گزارش  به 
تولید این محصول طی سال جاری در استان افزون 

بر 265 هزار تن است.
 21 استان  انگور  باغات  زیرکشت  سطح  افزود:  وی 
هزار و 808 هکتار بوده و شهرستان ارومیه رتبه اول 
داراست.  محصول  این  کشت  زیر  سطح  نظر  از  را 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی  بیان 
هکتار   795 و  هزار   20 استان  انگور  بارور  باغات  کرد: 
از مجموع  آبی هستند و  بوده و به 2 صورت دیم و 
265 هزار تن انگور تولیدی در استان، 244 هزار و 601 
برداشت  دیم  صورت  به  بقیه  و  آبی  صورت  به  تن  
می شود. وی اظهار کرد: شهرهای عمده تولید کننده 
پیرانشهر،  سردشت،  نقده،  میاندوآب،  ارومیه،  نیز 
مهاباد، اشنویه و شاهیندژ است وعمده باغات دیم 

و پیرانشهر قرار  انگور در شهرستان های سردشت 
گرفته اند.

استان  تولیدی  انگور  از  بخشی  این که  بیان  با  وی 
ساالنه به کشورهای همسایه صادر می شود، اضافه 
تولید  استان  در  انگور  رقم   ۳۰ از  بیش  عمدتا  کرد: 
می شود که از جمله آنها می توان به سفید کشمشی، 
بابا،  ریش  قرمز،  و  سفید  تبرزه  کشمشی،  قرمز 

حسینی، خلیلی، لعل بیدانه و قزل اوزوم اشاره کرد.
جمله  از  خارجی  ارقام  تازگی  به  گفت:  جلیلی 
حال  در  نقاط  برخی  در  ارقام  سایر  و  ترکمن  فلیم، 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  است.  توسعه 
آذربایجان غربی با اشاره به این که از برگ مو و هسته 
روغن گیری  و  غذا  تهیه  برای  بهشتی  میوه  این 
دوشاب  صورت  به  انگور  گفت:  می شود،  استفاده 
در  غوره  و  سرکه  آبمیوه،  سبزه،  کشمش،  )شیره(، 

صنایع تبدیلی مورد مصرف قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: زمان برداشت انگور برحسب ارقام و 
مناطق استان از اوایل شهریور تا اواخر مهر است. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه 

داد: از کل محصول تولیدی 60 درصد به صورت تازه 
شده،  مصرف  کشور  نقاط  سایر  و  استان  در  خوری 
تبدیلی  صنایع  در  بقیه  و  شده  صادر  نیز  مقداری 
فراوری  انگور  شیره  و  کشمش  آبمیوه،  صورت  به 

ح فراز )ایستاده( باغات  می شود. جلیلی تاکید کرد: طر
میاندوآب  ارومیه،  شهرستان های  در  عمدتا  انگور 
از  هکتار   7500 حدود  و  است  یافته  توسعه  نقده  و 

باغات استان را شامل می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

آغاز برداشت انگور از باغ های آذربایجان غربی

سرپرست  زنان  اقتصادی  توانمندسازی  ح  طر اجرای  راستای  در 
همکاری  تفاهم نامه  خانگی،  مشاغل  توسعه  ملی  ح  طر و  خانوار 
جهاددانشگاهی و مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی 

استان اردبیل منعقد شد.
به گزارش جام جم، رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل با اشاره 

، گفت:  ح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار به کلیات طر
ح های توانمندسازی، 102 نفر از زنان سرپرست  این نهاد با اجرای طر
ح نوین توسعه مشاغل خانگی دو هزار نفر  ، همچنین در طر خانوار
بازار و اشتغال  را در قالب مشاغل خانگی ساماندهی و وارد چرخه 

خواهد کرد.
شبکه سازی،  ح،  طر این  در  این که  بیان  با  اردبیلی  اوچی  مهران 
ارائه  و  محصوالت  عرضه  برای  فروش  بازار  شناسایی  و  تیم سازی 
می تواند  همکاری  این  افزود:  اولویت هاست،  مهم ترین  از  خدمات 
به توسعه و پایدارسازی کسب و کارهای زنان روستایی با بهره مندی 
 ، آسیب پذیر زنان  روستایی،  زنان  خرد  اعتباری  صندوق  ظرفیت  از 

کشاورز و کارآفرین روستایی کمک کند.
تسهیالت  به  افراد  توانمندسازی،  ح های  طر در  این که  بیان  با  وی 
ایجاد  منظور  به  کرد:   تصریح  نمی شوند،  وابسته  حمایتی  چرخه  و 

فروشگاه   حاضر  حال  در  محصوالت،  فروش  برای  مناسب  بستر 
پیشران های  و  افراد  تا  است  شده  راه اندازی  مجازی  سامانه های  و 

توانمند بتوانند محصوالت خود را براحتی به بازار عرضه کند.
رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل یکی از مشکالت محصوالت 
مشاغل  توسعه  ح  طر در  کرد:  بیان  و  عنوان  برندسازی  را  خانگی 
با جهت دهی درست به جامعه هدف می توانند  خانگی، پیشران ها 
مشکالت  و  کرده  فراهم  اقتصادی  توسعه  برای  را  خوبی  بستر 
ظرفیت  این که  بیان  با  اردبیلی  اوچی  کنند.   رفع  را  استان  اشتغال 
آموزش مجازی برای توانمندسازی افراد در جهاد دانشگاهی استان 
ح  اردبیل وجود دارد، یادآور شد: درصدد هستیم اهداف اجرایی طر
مشاغل  توسعه  و  خانوار  سرپرست  زنان  اقتصادی  توانمندسازی 
خانگی را با بهره مندی از ظرفیت دستگاه های اجرایی استان به نحو 

مطلوب و قابل قبول پیش ببریم.

توسعه مشاغل خانگی برای پایداری کسب و کار زنان روستایی اردبیل

برگـزاری  از  ارومیـه  شـهرداری  ورزشـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  سـازمان  رئیـس 
برنامه هـای متعـدد فرهنگـی و دینـی در مـاه محـرم  امسـال در ارومیـه خبـر داد.
بـه گـزارش جام جـم ناصـر رکاب بـا بیـان ایـن کـه برنامه هـای متعـدد فرهنگـی و 
دینـی در مـاه محـرم امسـال برگـزار می شـود، گفـت: 13 برنامـه در فضـای مجـازی 

در خصـوص شـهدای کربـال بـا موضـوع ذبـح عظیـم ضبـط و پخـش می شـود.
وی بـا اعـالم ایـن کـه زیارت عاشـورا جیبی همراه با کتیبه 72 تن از شـهدای کربال 
و سـخنان سـایر ادیـان در رابطـه بـا امـام حسـین )ع( و واقعـه کربـال بـه صـورت 
مادحیـن  آثـار  دارد  نظـر  در  سـازمان  ایـن  کـرد:  بیـان  می شـود،  چـاپ  کتابچـه 
کلیپ هـای  تهیـه  همچنیـن  و  سـی دی  حلقـه  یـک  روی  بـر  ارومیـه  شـهرداری 
بـا موضـوع محـرم و اسـتفاده از ظرفیـت مادحیـن شـاغل در شـهرداری جهـت 

پخـش در فضـای مجـازی تولیـد کنـد.
رئیـس سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری ارومیـه تصریـح کـرد: 
همچنیـن در چهـار ورودی شـهر از جملـه جـاده مهابـاد رو پـل امامـزاده، جـاده 
شـهر  »ایـن  عنـوان  بـا  بنرهایـی  کالنتـری  شـهید  جـاده  سـلماس،  جـاده  سـرو، 
نصـب  راهتـان«  بدرقـه  حسـین  عـزاداران  »عـای  و  اسـت«  )ع(  حسـین  عـزادار 

می شـود.
آن روز جهـت  بـه  بـا موضـوع شـهید منتسـب  کلیـپ  روزانـه یـک  از تهیـه  وی 
پخـش در فضـای مجـازی خبـر داد و افـزود:  زیـارت عاشـورا بـا نـوای حـاج وحیـد 

وکیلـی و پخـش هـر روز آن در فضـای مجـازی صـورت خواهـد گرفـت.
رکاب گفـت: درصـدد آن هسـتیم یـادواره مجـازی مادحین مرحـوم ارومیه را بعد 

از ایـام محـرم برگزار کنیم.
رئیـس سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری ارومیـه از ایجاد تعامل 
جمـع آوری  جهـت  محـل  معتمدیـن  معرفـی  خصـوص  در  محلـه  مسـاجد  بـا 
گفـت:  و  داد  خبـر  ارومیـه  مـردم  میـان  در  نیـز  معیشـتی  بسـته های  پخـش  و 
همچنین برگزاری مراسـم اهتزاز پرچم و اعالم عزای حسـینی در پارک جنگلی و 
مقبـره شـهدای گمنـام، مقابل سـازمان و فرهنگسـراها از دیگـر برنامه های این 

سـازمان در مـاه محـرم خواهـد بـود.
موضـوع  بـا  دلنوشـته  و  قصـه  شـعر  مسـابقه  کتابچـه  کـه  ایـن  بیـان  بـا  رکاب 
محـرم در ایـام کرونـا تهیـه و انتشـار می شـود، عنوان کـرد: درصدد آن هسـتیم تا 

مسـابقه مادحیـن کوچـک را نیـز در فضـای مجـازی اجـرا کنیـم.
کمک هـای  فـاز جمـع آوری  ح قاصـدک مهربانـی در دو  کـه طـر ایـن  بیـان  بـا  وی 
مردمـی جهـت مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا  برگـزار می شـود، اظهـار کـرد: کمک هـای 

مردمـی در اختیـار قشـر آسـیب پذیر و نیازمنـد شـهر قـرار خواهـد گرفـت.
ح »یاران شـهدای امام حسـین )ع( با هدف معرفی شـهدای  رکاب  بیان کرد: طر
کربـال برگرفتـه از کتـاب مرتضـی آقاتهرانـی در فضـای مجـازی از یک محـرم تا پایان 

مـاه صفر اجرا می شـود.
رئیـس سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری ارومیـه تصریـح کـرد: 
تـا  محـرم   11 از  اربعیـن  روزشـمار  قالـب  در  دیـدار«  شـوق  »در  ح  طـر همچنیـن 
اربعیـن بـا محوریـت بیـان فضایـل زیـارت ابا عبـداهلل  هـر روز یـک حدیـث و زنـده 

نگـه داشـتن سـنت زیـارت اربعیـن در ایـام کرونایـی اجـرا می شـود.

13 برنامه در خصوص شهدای 
کربال ضبط و پخش می شود؛

اجرای برنامه های متعدد 
فرهنگی و دینی ماه محرم 

در ارومیه

 فيزيك به سبك 
ميالد فرزانه

 مدرس فیزیک كنکور و مؤلف جزوات فوتون )فیزیک و 
تمرین و نکته( با رتبه هاي درخشان كشوري

 با سابقه ترین مدرس جوان استاني و كشوري 
هاي  كالس  و  فیزیک  المپیاد  نخبگان،  بنیاد  مدرس   

كارسوق )workshop( مدارس استعدادهاي درخشان
تمامي  انجام  با  همراه  فیزیک  گام  به  گام  آموزش   

و  یازدهم  دهم،  پایه هاي  در  درسي  كتاب  آزمایش هاي 
دوازدهم

 آموزش فیزیک به سبک مفهومي – آزمایشي
 برگزاري كالس هاي خصوصي و نیمه خصوصي با رعایت 

كامل پروتکل هاي بهداشتي  
 برگزاري كالس هاي آنالین همراه با پرسش و پاسخ

تدريس  نمونه  مشاهده  معارفه،  كالس  در  شركت  رايگان،  مشاوره   جهت 
شماره تلفن: 09146192540و دريافت جزوات جمع بندي با شماره زير تماس بگيريد. )ظرفيت محدود(
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از سوی بهزیستی زنجان؛
ضرورت نظارت بر مراکز درمان 

و کاهش آسیب اعتیاد 

زنجان  استان  بهزیستی  پیشگیری  معاون 
فعالیت  بر  نظارت  نحوه  آموزش  جلسه  در 
مراکز  گفت:  آسیب  کاهش  و  درمان  مراکز 
یاری رسانی  هدف  با  آسیب  کاهش  و  درمان 
شده اند  اعتیاد  دچار  نحوی  به  که  افرادی  به 
و  عملکرد  برنحوه  نظارت  و  می شود  تاسیس 
که  است  ضروریات  از  مراکز  این  دهی  خدمات 
 به صورت همکاری بین بخشی انجام می شود. 
با  آقامحمدی   نسا  گل  جم  جام  گزارش  به 
ناظرو  کارشناسان  توانمندسازی  این که  بیان 
اهداف  از  برمراکز  نظارت  نحوه  یکسان سازی 
اطالع  آموزش،  افزود:  است  آموزشی  دوره  این 
نمونه  مشاوره،  درمانی،  ارتباط  برقراری  رسانی، 
گیری، ارائه خدمات اولیه حمایتی و در دسترس 
قراردادن خدمات بهداشتی و مواد ضدعفونی از 
جمله فعالیت های این مراکز است. وی با اشاره 
به این که در حال حاضر 26 مرکز درمان و کاهش 
 25 و  آسیب  کاهش  مرکز  یک  شامل:  آسیب 
اقامتی در استان  و  از سرپایی  اعم  مرکز درمانی 
هستند،  بهزیستی  کل  اداره  پوشش  تحت 
مواد،  به  وابستگی  سرپایی  درمان  مراکز  افزود: 
مرکز  مواد،  به  وابستگی  بستری  درمان  مرکز 
مصرف  اختالل  با  افراد  بازتوانی  و  بهبود  اقامتی 
مواد، مرکز اقامتی خودیاری و اقامتی بلندمدت 
وابستگی  درمان  مراکز   ، مدار درمان  اجتماع 
رفتاری  های  بیماری  مشاوره  و  موادمخدر  به 
کاهش آسیب جزو مراکز درمان و کاهش آسیب 

می باشند.

و  پولی  نظام  مثبت  تحوالت  مهم ترین  از  یکی  اسالمی  بانکداری 
بانکی کشور بوده که نه تنها بعد از انقالب اسالمی بلکه قبل از آن 
نیز مورد توجه بوده است و شکل گیری صندوق قرض الحسنه 

قبل از انقالب یکی از نمونه های عینی این نوع بانکداری است. 
انقالب  پیروزی  از  بعد  نظامی  چنین  تحوالت  اوج  حال  این  با 
اسالمی بوده که ایده بانکداری بدون ربا در قالب تصویب قانون 
عملیات بانکی بدون ربا تشکیل شد. با تصویب این قانونی تمامی 
اصول  ساختارهای  شدند  موظف  خصوصی  و  دولتی  بانک های 

شرعی خود را رعایت کنند. 
در  گسترده  ظرفیت های  کسب  با  ایران  بانکداری  سال هاست 
را  ای  گسترده  و  متنوع  خدمات  توانسته  الکترونیک  بانکداری 
به  افتاده  دور  روستاهای  و  شهرها  از  اعم  کشور  نقاط  اقصی  در 
هموطنان خود ارائه دهد که از جمله این خدمات می توان به راه 
 ، قبوض  تجمی  مکنا،  شاپرک،  پایا،  شتاب،  سامانه های  اندازی 

ازدواج ، نیما، واریز یارانه ها و .... اشاره نمود. 
در راس همه این ها بانک ملی به عنوان بانک پیشرو و اولین بانک 
جهان اسالم در تمامی صحنه ها حضور داشته و اقدامات ارزشمند 

زیادی انجام داده است. 
آذربایجان شرقی  در گفتگو با  رئیس اداره امور شعب بانک ملی 
خبرنگار جام جم به تشریح عملکرد این بانک در سال گذشته و 
آغاز ایام کرونا تاکنون پرداخت و گفت: همانطور که  بخصوص از 
پزشکان و پرستاران و کادر درمانی به عنوان مدافعان سالمت در 
صف اول امدادرسانی و خدمت رسانی هستند، همکاران بانکی 
رسانی  خدمت  اول  صف  در  بانکی  مدافعان  عنوان  تحت  نیز  ما 
اند و به واسطه حساسیت کارشان بعد از مدافعان سالمت این 
همکاران بانکی ما بودند که بیشترین آمار جانباختگان را داشتند.

 عادل غالمی ضمن تشکر از همه همکاران سیستم بانکی که در 
ایام  پر خطر کرونا در صحنه خدمت رسانی حاضر بودند، از خدمات 
کادر درمانی  صادقانه و شبانه روزی تمام پزشکان و پرستاران و 
تقدیر و تشکر کرد و روز پزشک را به همه پزشکان این مرز و بوم 

بخصوص مدافعان سالمت تبریک گفت. 
وی با اشاره به این که رسالت اصلی ما خدمت رسانی و انجام امور 
بانکی است افزود:   بانک ها یکی از محل های پر برخورد  و پررفت 
و آمد بوده و به جرات می توان گفت یکی از آلوده ترین کانون های 
آلودگی به  ویروس کرونا بانک ها هستند و این امر باعث شده 

همکاران زیادی به این بیماری مبتال شوند.

افزود:  شرقی   آذربایجان  ملی  بانک  شعب  امور  اداره  رئیس 
اعمال  ایام  این  در  را  محدودیت هایی  شرایط  اقتضای  به  هرچند 
 می کردیم اما همکاران بانکی ما همیشه و همه حال در صف اول 
خدمت رسانی بودند و همواره تالش می کنند خدمات مطلوب تری 

به هموطنان خود ارائه دهند. 
غالمی  تصریح کرد: در بحران کرونا واحدهای زیادی دچار آسیب 
شده و متضرر شدند  که سیستم بانکی با تمام توان در کنار این 
واحد ها باشد  و با تامین تجهیزات و اعطای تسهیالت به آنها کمک 

کند. 
وی در ادامه گفت: هم اکنون 2/5 درصد منابع کل کشور در اختیار 
استان آذربایجان شرقی قرار دارد و این درحالی است که دو درصد 

مصارف کشور مربوط به استان ماست. 
رئیس اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی  یادآور شد: از 
نظر جذب منابع جزو پنج استان برتر کشور هستیم و در راس همه 

این ها بانک ملی قرار گرفته است. 
ریال  میلیارد  هزار   35 حدود  گذشته  سال  در  داد:  ادامه  غالمی  
تولیدی،  واحدهای  گردش  در  سرمایه  از  اعم  بخش ها  تمامی  در 
اجتماعی،  رفاه  به  کمک  جدید،  تولیدی  واحدهای  تاسیس 
ازدواج  قرض الحسنه   امداد،  کمیته  و  بهزیستی  چون  نهادهایی 

تسهیالت پرداخت کردیم. 
آذربایجان شرقی   با اشاره به  رئیس اداره امور شعب بانک ملی 
این که سال گذشته 33 درصد تسهیالت پرداختی قرض الحسنه 
برای  نفر  هزار   48 به  نزدیک  گفت:  بود،  ملی  بانک  سهم  استان 
دریافت وام ازدواج ثبت نام کرده بودند که از این تعداد به 13 هزار و 

500 نفر  توسط بانک ملی تسهیالت پرداخت شده است. 
 غالمی ادامه داد: شبکه بانکی  استان به 42 هزار نفر تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج پرداخت نموده که 13 هزار و 450 نفر معادل 

حدود 33 درصد را بانک ملی پرداخت کرده است. 
وی  تصریح کرد: در چهار ماهه اول سال جاری 25 درصد تسهیالت 

پرداختی قرض الحسنه متعلق به بانک ملی بود.  
از  افزود:  شرقی   آذربایجان  ملی  بانک  شعب  امور  اداره  رئیس 
بابت مطالبات باتوجه به این که سال جاری از سوی مقام معظم 
رهبری سال جهش تولید معرفی شده لذا امسال را از چند جهت 
باید پیش ببریم: 1- تامین مواد اولیه 2- تعیین تکلیف مطالبات 
و رفع موانع معامالتی واحدهای صنعتی که در این راستا بانک ها 
اقدامات موثری انجام دادند و بانک ملی با حضور در تمام جلسات 

ستاد تسهیل سعی کرده مصوبه ای از ستاد تسهیل داشته باشد 
و با تامین مواد اولیه در گردش بانک ها کمک کنند. 

غالمی ادامه داد: مصوبه اخیر صادر شده توسط بانک ملی تعیین 
قرار  صنعتی  شهرک های  در  که  است  صنعتی  واحدهای  تکلیف 
گرفته و در تملک بانک ملی است. این واحدها را به شرط تسویه 
نقدی و دریافت بدهی های بانکی در اختیار واحدهای تولیدی قرار 

می دهیم . 
کرونا  بحران  در  که  تولیدی  واحدهای  از  حمایت  با  رابطه  در  وی 
اختیار  در  ای  بودجه  دولت  که  ماهی  دو  در  گفت:  دیدند  آسیب 
تالش  و  شد  برگزار  العاده ای  فوق  جلسه  بود  داده  قرار  بانک ها 
کردیم همه این ها را تا جایی که مشتریان مراجعه کردند بر اساس 

شیوه نامه هایی که تدوین شده بود پرداخت کنیم. 
یادآور شد:  آذربایجان شرقی   امور شعب بانک ملی  اداره  رئیس 
برای بهتر پرداخت کردن تسهیالت، بانک ملی راهکار استفاده از 
نشان پرداخت و سفته دیجیتالی را که در وزارت اقتصاد و با ابتکار 
بانک ملی رونمایی شد در برنامه خود قرار داد و تسهیالت کمتر از 
16 میلیون تومان را به صورت غیرحضوری و با سامانه ایوا که ابداع 

بانک ملی بود پرداخت کرد. 
غالمی با اشاره به این که در زمینه خدمات الکترونیکی تالش های 
زیادی در بانک ملی صورت گرفته افزود: سیستم خودگردان بانک 
ملی یکی از سیستم ها و دستگاه هایی است که در بحران کرونا به 
کمک مردم شتافت و مردم خودشان کارهای دریافت و پرداخت 
از  استفاده  همچنین  و  می دادند  انجام  را  خود  نقدی  وجوهات 
و موثر  پرکار  از سامانه های  که  نیز  بام  و  بله  سامانه غیرحضوری 

بانک ملی است. 
با  رابطه  در  ملی  بانک  جوانان  کانون  داد:  ادامه  وی 

مسئولیت های اجتماعی و انتقال فرهنگ اقتصادی به 
نوجوانان و نونهاالن کارهای زیادی انجام داده و بیش 

از 250 هزار کاربر دارد که بسیار اهمیت دارد. 
رئیس اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی  افزود : در سال 
گذشته از طریق بانک کارگشایی بانک ملی و به منظور گره گشایی 
و کارگشایی اقشار آسیب پذیر حدود 12 هزار و 300 فقره تسهیالت 
گره گشایی با 35 هزار میلیارد ریال پرداخت شده که این رقم در 
چهار ماهه سال جاری 11 هزار میلیارد ریال شامل می شود و در سه 
آزاد کردن گرویی و تسهیالت جعاله صورت  بخش قبول گرویی، 

گرفته است. 
استان  منابع  سهم  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  غالمی 
در  استان  منابع  سهم  درصد  منابع 23  بابت  گفت:  و  کرد  اشاره 
اختیار بانک ملی است و 28 درصد مصارف استان نیز سهم بانک 

ملی است.  
و  بوده  درصد   11 ملی  بانک  سهم  نیز  مطالباتی  نظر  از  افزود:  وی 

که  مصارفی  به  است نسبت  پایینی  خیلی  رقم  داشتیم 
کردیم  سعی  حال  این  با 
مساعدت ها  حداکثر 
و  مشتریان  به  را 
صنعتی  واحدهای 

داشته باشیم.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی:

33 درصد تسهیالت پرداختی ازدواج سهم بانک ملی است

صنایع دستی   و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
در  ح  طر  ۲۰ بودن  آماده  به  اشاره  با  آذربایجان غربی 
استان  در  دولت  هفته  طی  افتتاح  برای  بخش  این 
گفت: مجموع سرمایه گذاری انجام شده برای آنها ۸۲۰ 

میلیارد ریال بوده است.
به گزارش روزنامه جام جم، جلیل جباری به پروژه های قابل افتتاح در هفته 
اقامتگاه  پنج  دولت  هفته  مناسبت  به  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  دولت 
باشی  درتپه  سلیمان  ملک  ماکو،  از  جوق  باغچه  روستاهای  در  بوم گردی 
نماز شوط، شینوه، سابات هیژای بیوران و بزیله سردشت در استان افتتاح 

خواهد شد.
مسافرتی  شرکت  سه  افتتاح  شاهد  دولت   هفته  در  همچنین  افزود:  وی 

در  کیان  گشت  بارین  ملل،  پرواز  تال  پردیس،  پرواز  شهبال  گردشگری   و 
شهرستان های بوکان و ارومیه، مجتمع گردشگری خلیل باغبان ارومیه به 
مساحت 16 هزار و 810 متر مربع با زیربنای چهار هزار و  917 متر مربع، دوباب 
هتل با سرمایه گذاری شخصی آقایان ناصحی فرد در  ارومیه با 33 اتاق و 66 

تخت و نژاداحمدی در قطور خوی با 12 اتاق و 20 تخت خواهیم بود.
آذربایجان غربی تصریح  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کرد: در بخش مرمت نیز شاهد افتتاح مرمت کاخ موزه باغچه جوق ماکو، 
تکنولوژی و  علم  موزه  ارومیه،  اتحادیه  حمام  تندرستی  و  سالمت   مجتمع 
آل یعقوب خوی، راسته پنیر فروشان ارومیه و  )خانه چوبی( ارومیه، مقبره 

رونمائی از اشیاء مرمت شده، در هفته دولت هستیم.
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  حوزه  در  افتتاح  قابل  پروژه های  دیگر  به  وی 

استان در هفته دولت اشاره کرد و گفت: همچنین پل قلعه جوق، تجهیز 
و  ساماندهی  قیمتی،  نیمه  و  قیمتی  سنگ های  تراش  کارگاه  راه اندازی  و 

محوطه سازی سورپ سرکیز نیز در این هفته افتتاح خواهد شد.
ریالی در این پروژه ها در  با اشاره به حجم سرمایه گذاری 820 میلیارد  جباری 
سوی  از  ح ها  طر این  از  تعدادی  اجرای  برای  گفت:  سرمایه گذاران   با  رابطه 
اعتبارات  از  نیز  بخشی  و  شده  انجام  سرمایه گذاری هایی  خصوصی  بخش 
ملی و استانی، یک باب با همکاری سازمان آب استان و یک باب با همکاری 
شهرداری خوی بوده است که با افتتاح این پروژه ها به طور مستقیم برای 

247 نفر اشتغالزایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین مرمت مسجد جامع ارومیه با اعتباری بالغ بر 20 

میلیارد ریال نیز در این هفته صورت خواهد گرفت.

طی هفته د ولت؛
ح گردشگری و میراث فرهنگی در  آذربایجان غربی، آماده بهره برداری شد ۲0 طر

هدایت رودینی

خبرنگار


