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جشن بزرگ فجر در سالن نور 
شهرداری ارومیه

تصفیه خانه مدرن »شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی« 

در سلماس افتتاح شد

 بهره برداری از پروژه های راه و 
شهرسازی آذربایجان غربی به 

ارزش 2 هزار میلیارد ریال

نسخه نویسی الکترونیک در ۲۱۵ 
موسسه طرف قرارداد بیمه سالمت 

 مدیرکل بیمه ســامت آذربایجان غربی گفت: از یک هزار و ۲۴۱ موسســه طــرف قرار بیمه 

سامت استان، در ۲۱۵ موسسه نسخه نویسی به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، نادر نانبخش در نشســت خبری  با اشــاره به طرح استحقاق سنجی بیمه 

شــدگان اظهار داشت: این طرح از سال ۹۶ در استان آذربایجان غربی آغاز شده و ...

افزایش  62 درصدی 
سرمایه گذاری در بخش 
معادن آذربایجان غربی
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نصب 800 المان حجمی با موضوع 
پیروزی انقالب اسالمی در ارومیه

نسلی خالق با باشگاه کارآفرینان نوجوان 

اســتاندار آذربایجان غربی با اشــاره به اتفاقات مثبت 
توســعه ای رخ داده در استان گفت: از ابتدای سال جاری 
۱۲ هــزار میلیارد تومان پــروژه در بخش های مختلف در 
اســتان افتتاح شــده اســت که موجب شــده تــا در برخی 

شــاخص های مهم از میانگین کشوری سبقت بگیریم.
به گزارش روابط عمومی اســتانداری آذربایجان غربی؛ 
محمدمهــدی شــهریاری در آئیــن افتتــاح همزمان ۵۲۶ 
پــروژه عمرانی اقتصــادی و تولیدی بخش کشــاورزی که 
با حضور سرپرســت وزارت جهاد کشــاورزی برگزار شد، 
با تبریک ایام دهه فجر و گرامیداشــت یاد و نام شــهدا با 
اشــاره به پروژه های افتتاحی در دهه فجر از این خبر داد 
که به میزان ۲ هزار میلیارد تومان پروژه در اوایل ســال 

جاری با حضور رئیس جمهور افتتاح می شــود.
وی با اشــاره به چشم اندازهای مثبت اقتصادی استان 
در بهبود محیط کســب و کار، رشد سرمایه گذاری، امنیت 
ســرمایه گذاری و کاهش نرخ بیکاری گفت: برای سومین 
فصل پیاپی اســتان رتبه نخســت محیط کسب و کار کشور 
را بر اســاس گزارش اتــاق بازرگانی ایران کســب کرده 
اســت که شاخصی مهم در جذب ســرمایه گذاری به شمار 

می رود.

* یــک میلیــارد و ۶۹۶ میلیــون دالر میــزان صــادرات 
استان در سال جاری

شــهریاری به رشــد صــادرات اســتان نیز اشــاره کرد 
و افــزود: میزان صادرات اســتان در ســال گذشــته یک 
میلیــارد و ۴۲۰ میلیــون دالر بود که خوشــبختانه در ۱۱ 
ماهه امســال به یک میلیارد و ۶۹۶ میلیون دالر رســیده 
اســت و پیش بینی می شــود تا پایان ســال بــا وجود همه 

تنگناهای موجود به ۲ میلیارد دالر برســد.
اســتاندار آذربایجــان غربی به کاهش نــرخ بیکاری در 
فصــول مختلف ســال جاری و ســبقت گرفتــن از میانگین 
کشوری در بهره مندی از شاخص هایی چون آب روستایی، 
درمان و گازرســانی نیز اشاره کرد و گفت: پایه اقتصادی 
اســتان با تولید ساالنه ۶میلیون و ۷۰۰ هزار تن محصول 
مختلــف کشــاورزی اســت و صنعــت نیــز بــرای بالندگی 

متناســب با این ظرفیت مهم باید توسعه یابد.
محمدمهدی شــهریاری در ادامه از سرپرســت وزارت 
جهاد کشاورزی به عنوان یکی از اعضای اصلی ستاد احیای 
دریاچــه ارومیه خواســت که در خصــوص برخی مصوبات 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه که مانع توســعه استان شده 

است بازنگری شود.
وی تکمیل ســدهای نیمه تمام با پیشــرفت فیزیکی باال 

را یکی از نیازهای اصلی اســتان دانست.
شــهریاری ســاماندهی اســتفاده از ســموم کشاورزی 
بــرای افزایش امنیت غذایی و رشــد صــادرات، توجه به 
کشــت های جایگزین، تقویت مرکز تحقیقات کشــاورزی، 
اصــاح بذر و نهال، توجه به کشــت در اراضی شــیب دار 
جهــت جلوگیــری از تخریب زمین را نیز خواســتار شــد و 
گفت: یکی از نیازهای اساســی استان در بخش کشاورزی 
توجــه به بذر و نهال هــای نوین برای بهره وری باال از آب و 
خاک بوده و حمایت وزارت جهاد کشــاورزی از این امر در 

استان بسیار ضروری است.
وی همچنیــن از سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی 
خواســت تا در خصــوص خرید تضمینــی محصوالتی چون 
گوجــه فرنگــی، ســیب زمینی و ســیب و انگــور در زمان 
مناســب تدبیر شــود تا کشــاورزان دغدغه ای نداشته و 
متضرر نشــوند.مقام عالی استان همچنین از این خبر داد 
کــه در حــال حاضر از مجموع ۸۰۰ هزار تن ســیب موجود 
در ســردخانه های اســتان ، با تدابیر صورت گرفته به زیر 
۳۰۰ هــزار تن رســیده و مشــکلی بابت صادرات ســیب 

وجود ندارد.

استاندار:

امسال ۱2 هزار میلیارد تومان پروژه 
در آذربایجان غربی افتتاح شد

روابط عمومی شرکت گاز 
استان آذربایجان غربی

ویژه دهه مبارک فجر 
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تصفیه خانه مدرن »شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی« در سلماس افتتاح شد

 در ششــمین روز از دهــه مبــارک فجــر تصفیه 
خانه مدرن آب شــهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی 

شهرستان سلماس افتتاح شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شــرکت آب و فاضاب آذربایجان غربی، همزمان با 
ششــمین روز از دهــه مبــارک فجــر تصفیــه خانه 
مدرن شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی شهرستان 
ســلماس با حضور محمد مهدی  شهریاری  استاندار 
آذربایجان غربی و مهندس تقی زاده خامسی معاون 
امــور آب وآبفــای وزارت نیــرو، مهندس خشــایی 
معــاون مدیر عامل آب و فاضاب کل کشــور ، دکتر 
علیرضــا رضــوی مدیر عامل شــرکت آب وفاضاب 
آذربایجــان غربی، امام جمعه و فرماندار و جمعی از 
مســئوالن و مردم این شهر به بهره برداری رسید.

در این مراســم مهندس قاسم تقی زاده خامسی 
معاون امور آب وآبفای وزارت نیرو  اظهار کرد: این 
تصفیه خانــه یک صد و پنجاهمین تصفیه خانه مورد 
افتتاح در کشــور اســت و در این راستا، در ابتدای 
انقــاب در مجمــوع ۲۷ تصفیه خانــه در سراســر 

کشور وجود داشت .
وی تصریح کرد: تا پایان دولت دوازدهم نیز ۲۸ 
تصفیه خانه در کشــور به تعداد آنها اضافه می شود 
بنابرایــن تعداد تصفیه خانه های احداث شــده در 

دولت تدبیر و امید به ۶۰ مورد خواهد رســید.
در این مراســم دکتر رضوی مدیر عامل شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان غربــی گفــت:  
ظرفیت این پروژه ۵۷۵ لیتر بر ثانیه اســت که آب 
خــام مورد نیاز از ســد زوال تامین شــده و ظرفیت 
تامیــن آب مورد نیاز ۱۶۰۰۰۰ نفر از مردم شــهر 
سلماس، تازه شهر و بیش از ۶۰ روستای باال دست 

را داراست.
دکتر رضوی افزود: جهت انتقال آب خام از ســد 
زوال بــه محــل تصفیه خانه ۱۸ کیلومتــر خط انتقال 
احداث شده است و این پروژه دومین تصفیه خانه 
مدرن کشــور بعد از تصفیه خانه مهاباد است که به 
روش ) D.A.F شــناور ســازی با هوای فشــرده به 
روش اختاط، انعقاد و زالل ســازی( احداث شــده 

است.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 

آذربایجان غربــی اضافه کرد:ایــن تصفیه خانه به 
روش  B.O.T  و با مشارکت بخش خصوصی احداث 
شــده است و جهت احداث خط انتقال ۳۰۰ میلیارد 
ریال از محل اعتبارات اســتانی و کشــوری  و برای 
احداث خود تصفیه خانه مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال با 

مشارکت بخش خصوصی هزینه شده است.
 

مدیر عامل آبفای آذربایجان غربی معرفی شــد

همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر دکتر 
علیرضــا رضوی به عنــوان رئیس هیئــت مدیره و 
مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان 

غربی معارفه شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضاب آذربایجان غربی، در ششمین 
روز از دهه مبارک فجر  و با حضور مهندس تقی زاده 
خامســی معاون امور آب وآبفای وزارت نیرو، دکتر 
رحمانی  معــاون هماهنگی امورعمرانی  اســتاندار 
آدربایجــان غربــی و مهندس خشــایی معاون مدیر 
عامل آب و فاضاب کل کشور ، دکتر علیرضا رضوی 
به عنوان مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان 

آذربایجان غربی معارفه شد.
 در ابتــدای این مراســم که در ســالن اجتماعات 
اداره برق ارومیه برگزار شــد دکتر رحمانی معاون 
هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی 
طی ســخنانی از عملکرد شــرکت های آب و فاضاب 
اســتان و شرکت آب منطقه ای استان تقدیر و برای 

مدیران عامل جدید آرزوی موفقیت کرد.
سپس مهندس تقی زاده خامسی معاون امور آب 
و آبفای وزارت نیرو نیز طی سخنانی به بیان عملکرد 
و دستاوردهای ارزشمند و مهم دولت تدبیر و امید 
در حوزه آب و فاضاب و سد سازی پرداخت و اعام 
کــرد: این دولت موفق شــد در کــوران تحریم های 
ناجوانمردانــه و ظالمانــه خدمت به مردم شــریف 

ایران را ادامه دهد.
همچنین دکتر علیرضا رضوی طی ســخنانی ضمن 
تشــکر ,ویژه از وزیر نیرو دکتر اردکانیان  و شرکت 
مهندسی  آب و فاضاب کشور بابت اعتماد و فرصت 
خدمتگــزاری به ایشــان از تمامی همکاران خود در 
شــرکت های آب و فاضاب شــهری و روستایی نیز 
تشــکر و بیــان کــرد خدمتگزاری به مردم شــریف 
اســتان امر مقدســی اســت و بایــد از این فرصت 
به دســت آمده در جهت پیشبرد اهداف بلند نظام 
مقــدس جمهوری اســامی ایران نهایت اســتفاده 
را کــرد.در پایان مراســم نیز احــکام آقایان دکتر 
علیرضــا رضوی به عنوان مدیر عامل شــرکت آب و 
فاضاب اســتان و دکتر اتابک جعفری نیز به عنوان 

مدیرعامل آب منطقه ای اســتان اعطا شد.
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به مناسبت دهه فجر مراســم عطرافشــانی و غبارروبی مزار شــهدا با حضور اقشــار مختلف مردم، مسئوالن شهری، 
شهرستانی و استانی و شهردار برگزار شد.

شــهردار ارومیه گفت:  به  مناســبت بزرگداشــت ایام اهلل دهه فجر ، ۸۰۰  المــان حجمی با موضــوع پیروزی انقاب 
اسامی در سطح شهر ارومیه  نصب شد.

به گزارش مدیریــت ارتباطات و امــور بین الملل شــهرداری ارومیــه، محمد حضرت پــور با حضــور در برنامه زنده 
شهریمیز با تبریک فرار رســیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقاب اســامی  بیان کرد: اجرای برنامه های مختلف 
فرهنگی و فضاسازی شــهر با هدف گرامیداشــت ایام اهلل دهه فجر جهت انتقال به نســل های آیند هر سال باید در 

شهر تکرار شود.
وی با اشاره به گرامیداشت ســالروز ورود حضرت امام خمینی)ره(، معمار کبیر انقاب به ایران اسامی در ۱۲ بهمن 
سال ۵۷، بیان کرد: به مناســبت بزرگداشت این روز راس ســاعت ۱۰:۳۰ در محل میدان انقاب به شهروندان گل 

اهدا شد.
 شــهردار ارومیه با بیان اینکه به مناســبت گرامیداشــت ایام اهلل دهه فجر  نســبت به فضاســازی در شهر ارومیه 
اقدام شــد، اظهار کرد: نصــب ۸۰۰ المــان مناســبتی این ایــام، نصب پرچم هــای جمهوری اســامی ایــران، نصب 

ریسه های رنگی و نصب لمپوســت در قالب پیام های انقاب از جمله این اقدامات بود. 
وی با اشــاره به اجرای برنامه های فرهنگــی، ادامــه داد:  همچنین  اجــراي برنامه هاي فرهنگی در فرهنگســراهای 
سطح شهر، اجتماع بزرگ سلیمانیان ، برگزاری یادوآرهای شهداء در سطح شــهر، برگزاری جشن انقاب در سالن نور،  
دیدار با خانواده معظم شــهدا و برگزاری تئاتر خیابانی در پارک های شــهر از جمله برنامه های فرهنگی اجرا شــده به 

مناسبت بزرگداشت دهه فجر است. 
حضرت پور گفت:  به مناســبت ایام اهلل دهه فجر طبق مصوبه شــورای اسامی شــهر ۳۰ درصد تخفیف در پرداخت 

عوارض شهروندان به شهرداری اعمال شد.
وی برگزاری نمایشــگاه عکس انقاب، برگزاری مســابقه نقاشــی، برگزاری مســابقات اینترنتی، برگزاری مســابقات  
والیبال جام دهه فجر بین کارکنان شــهرداری، برگزاری مســابقات والیبال با محوریت شمال و جنوب استان با عنوان 

جام شهید سردار سلیمانی توســط هیئت والیبال استان را از دیگر برنامه ها عنوان کرد.

نصب 800 المان حجمی با موضوع 
پیروزی انقالب اسالمی در ارومیه
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 به مناســبت چهل و یکمین ســالگرد پیروزی انقاب اســامی جشــن بزرگ فجر در سالن نور شــهرداری ارومیه  
برگزار شد. 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ جشن های دهه فجر انقاب اسامی که از سوی 
شهرداری ارومیه تدارک دیده بود، از روز ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه در سالن نور شهرداری ارومیه برگزار شد. 

در این جشــن ها که مورد اســتقبال گســترده مــردم در مناطق مختلــف شــهرداری ارومیه قــرار گرفت. ضمن 
سخنرانی یکی از مسئوالن، برنامه های متنوع و شادی برای گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر اجرا می شد.

.

جشن بزرگ فجر در سالن نور 
شهرداری ارومیه

به مناسبت دهه فجر مراسم عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا با حضور اقشار مختلف 
مردم، مسئوالن شهری، شهرستانی و استانی و شهردار حضرت پور برگزار شد



بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به ۱87 روستا و 2۱6 واحد صنعتی
 همزمان با دهه فجر

مدیــر عامــل شــرکت گاز آذربایجان غربــی گفت : 
همزمان با دهه مبارک فجر پروژه های گازرســانی به 
۴۵ روســتا و ۶۳ واحــد صنعتــی بــا اعتبــاری بالغ بر 
۳۸ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومان بــه بهره برداری 

رسید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان 
آذربایجــان غربی؛ علیرضا شــیخی در نشســت خبری 
بــا اصحاب رســانه با اعام این خبــر افزود: در همین 
زمــان کلنگ آغاز عملیات اجرایی گازرســانی به ۱۴۲ 
روســتا، ۱۵۳ واحدصنعتــی و اجرای ســه خط تغذیه 

گازرســانی در سطح استان نیز به زمین زده شد.
وی ادامــه داد : بــرای پــروژه هایــی کــه عملیات 
اجرایی آنها آغاز شــد اعتباری بالغ بــر ۲۰۸ میلیارد 

تومان برآورد شده است. 
شــیخی سپس به عملکرد شــرکت گاز در سال ۹۸ 
پرداخت و اظهار کرد: در ســال ۹۸ بیش از یک هزار 
و ۱۰۰ کیلومتر شــبکه گاز طبیعی در سراســر استان 
اجرا شــده اســت کــه با ایــن حجم از اجرای شــبکه، 
مجموعه خط انتقال و شــبکه گاز طبیعی اجرا شــده در 
اســتان از ابتدا تاکنون بــه بیش از ۱۴ هزار و ۴۰۰ 

کیلومتر ارتقاء یافته است.
وی بااشــاره بــه اینکــه دربــازه زمانی ذکر شــده، 
یعنــی از ابتدای ســال تاکنون ۴۴ هزار و ۲۰۰ واحد 
مســکونی به شبکه گاز کشــور متصل شده اند اظهار 
کــرد: از ابتدای ســال بــا نصب بیــش از ۱۵ هزارو 
۵۱۸ انشــعاب گاز طبیعی درمجموع ۴۱ هزار و۴۸۴ 
مشــترک جدیــد بــه مشــترکین گاز طبیعی اســتان 

اضافه شده اند. 
مدیر عامل شــرکت گاز آذربایجــان غربی در بخش 
دیگــری از ســخنان خود به گازرســانی روســتایی به 
عنــوان یکــی از دســتاوردها و عملکردهــای مطلوب 
شــرکت گاز اشــاره کــرد و اظهار داشــت: هم اکنون 
گازرســانی به ۵۰۰ روستا در استان در حال اجرا می 
باشــد و  عملیات اجرایی گازرســانی به ۱۴۲  روســتا 

نیز همزمان با دهه مبارک فجر آغاز شــد.
وی افزود : ۱۱۲۰ روســتا نیــز از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند می باشــند که با بهره برداری از پروژه های 
در دســت اجرا ، برخورداری خانوار روســتایی از گاز 
طبیعــی از ۶۷ درصد کنونی به باالی ۸۵ درصد ارتقاء 
خواهــد یافت که این رقم باالتر از میانگین کشــوری 

است.
شــیخی تاکید کرد: هم اکنون ۴۲ شــهر اســتان با 
ضریب بهــره مندی خانوار شــهری ۹۹,۴ درصدی از 
گاز طبیعــی بهــره مند هســتند و گازرســانی به بقیه 
شــهرها نیز در مراحل مختلف، مطالعه، اجرا و طراحی 

قرار دارند.
CNG در  بیــان اینکــه ۱۲۷ ایســتگاه  بــا  وی 
آذربایجــان غربی فعالیت مــی کنند گفت: ۵۰ درصد 
خودروهای تردد کننده در اســتان، سوخت خود را از 

گاز طبیعــی تامین می کنند. 
مدیــر عامــل شــرکت گاز آذربایجــان غربــی ، این 
شــرکت را موتور محرکه توســعه اســتان دانســت و 
اظهار کرد: ۲۲ شــهرک صنعتی اســتان انرژی خود را 
از گاز طبیعی تامین می کنند که این امر نشان دهنده 

نقش پررنگ گاز طبیعی در توســعه استان آذربایجان 
غربی است. 

وی افــزود: هــم اکنون بــه ۱۰۵۰ واحــد صنعتی 
گازرســانی صــورت می گیــرد که ۶۳ واحــد در دهه 

مبارک فجر به این تعداد اضافه شــد.
علیرضا شــیخی گفت:  با عنایت به اینکه گاز طبیعی 
در مقایســه با ســوختهای دیگر انرژی پاک محســوب 
مــی گردد، ســهم ۷۰ درصــدی گاز طبیعی در ســبد 
انرژی اســتان بیانگر این است که گاز یک مولفه مهم 
دربحث محیط زیســت، کاهش آالیندگی های هوایی و 
زیســت محیطی و به طور کل در توسعه پایدار است.
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روابط عمومی شرکت گاز 
استان آذربایجان غربی
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نسلی خالق با باشگاه کارآفرینان نوجوان 
مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعــی آذربایجان غربی 
بــا تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر گفت: انقاب  اســامی  
ایران مدیون  خون شــهیدانی  است که خون پاکشان را پای 
نهال تازه غرس شــده ریختند و شهادت سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی نیز موجب گستردگی سایه درخت تنومند انقاب 

و خط مقاومت گردید. 
دکتــر رضا نقی زاده ضمن تقدیر از حمایت های بی دریغ 
مقام عالی استان، دکتر محمد مهدی شهریاری  از مجموعه 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی در راســتای  
انجام وظایف  و خدمت بی منت و صادقانه به مردم شــریف 
استان با تشریح عملکرد مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجــان غربی با اشــاره بــه برگزاری و  افتتاح باشــگاه 
کارآفرینــان نوجوان در تاریخ های 9 و 10 و 11 بهمن گفت: 
این باشــگاه با هدف تربیت نسلی خاق  و کارآفرین در رده 
ســني 12-18 ســال در دو گروه دختران و پسران  با حضور 
دکتر ســرهنگی مدیرکل توســعه کارآفرینی  و بهره وری 
نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شد.

 نقــی زاده افزود: طی برگزاری باشــگاه 160 نفر از دانش 
آموزان دختر و پسر با مسئولیت 32 دانشجو به عنوان رهیار، 
بــه مدت یکســال و نیم  تحت آموزش مربیــان مجرب و با 
محتواي آموزشــي متفاوت براي هر گروه و رده ســني قرار 

خواهند گرفت.
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کسب رتبه برتر در 
حوزه اشتغال پایدار روستایی و عشایری  در دو سال اخیر  با 
پرداخت 3836 میلیارد ریال  تسهیات  با اشتغال 10976  
نفر  با برگزاری 197 کارگروه و 284 جلســه کمیته فنی در 
اســتان خبر داد و افزود:  با همکاري دســتگاههاي اجرایي 
اســتان  در 9 ماهه ســال جاري برای 22 هزار نفر در بخش 

صنعت ، کشاورزي و خدمات  شغل ایجاد شده است .

رضا نقی زاده کســب رتبه برتر فضای کسب و کار کشور، 
کاهش نرخ بیکاری  در چند فصل پیاپی سال 98 ،  برگزاری 
جشــنواره کارآفرینان برتر و تجلیل از 7 نفر کارآفرین برتر 
اســتاني ، انعقاد 1174 فقره قرارداد کارورزي فیمابین فارغ 
التحصیان دانشگاهي و واحدهاي پذیرنده، اجرایی نمودن  
ســامانه خدمات شغلی دانشــجویان در 8 دانشگاه کشور، 
برگــزاری 5 کافــه کارآفرینی، صدور 4 فقــره مجوز مراکز 
مشاوره خدمات شــغلی، صدور 41 فقره پروانه کار  و انجام  
614 مورد بازرســی از دفاتر، شرکت ها و موسسه های دارای 
نیروی کار خارجی را از اهم عملکرد های شــاخص مدیریت 

توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل عنوان کرد. 
نقــی زاده در ادامه از کاهــش 23 درصدی تعداد حوادث 
ناشــی از کار در 9 ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبــل خبر داد و افزود: این کاهش حوادث  با اجرای آیین نامه 
اخذ صاحیت ایمنی پیمانــکاران و الزام پیمانکاران به اخذ 
صاحیت ایمنی ، اجرای مدل خود بازرسی و استقرار مسئول  
ایمنی در کارگاه ها، کیفیت بخشی به  بازرسی های انجام شده  
توســط بازرسان کار  و  ارائه آموزش های  ایمنی به کارگران و 

کارفرمایان و پیمانکاران در استان حاصل شده است.
وی در ادامــه افزایــش تعــداد تشــکل های کارگری و 
کارفرمایی در ســال جاری نســبت به سال 97، افزایش 85 
درصدی صرفــه جویی در صندوق بیمه بیکاری در ســال 
جاری به نسبت سال 97، تحقق دو برابری آمار آرای سازشی 
مراجع رســیدگی برای دومین سال متوالی ، تاسیس کانون 
انجمن های صنفی کارفرمایی اســتان برای اولین بار، ایجاد 
گــروه تحقیقات، تعلیمات و حفاظت فنی و بهداشــت کار 
ارومیه با حضور دکتر شــاکرمی معــاون روابط کار وزارت 
و رونمایــی از ســامانه آموزش ایمنــی مجازی)LMS(با 
هــدف ارائه آموزش های مربوط به ایمنی  وحفاظت فنی  به 

صورت مجازی برای اولین بار در کشــور را از شاخص ترین 
عملکرد های حوزه روابط کار  استان عنوان نمود.نقی زاده با 
اشاره به برنامه های اداره کل در حوزه تعاون تشکیل کمیته 
رسیدگی به امور تعاونی های مشکلدار استان در ابتدای سال 
جاری  و برگزاری 14 جلســه در طول سال به منظور ایجاد 
هماهنگــی و وحدت رویه در رســیدگی و حل و فصل امور 
شرکت های تعاونی مشکل دار اســتان را از اهم برنامه های 
حوزه تعاون عنوان کرد و افزود: در این جلسات  عملکرد 32 
شــرکت تعاونی را بررسی و مصوبات به ادارات ذیربط ارسال  

و پیگیری های الزم در حال انجام  می باشد. 
مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعــی آذربایجان غربی 
همچنیــن از برگزاری 6 جلســه کمیتــه تعیین وضعیت  
تعاونی های غیر فعال استان خبر داد و افزود: در این جلسات 

نیز 132 واحد  تعاونی غیر فعال مورد بررسی قرار گرفتند.
وی انعقــاد تفاهم نامه همکاری ســه جانبه با اتاق تعاون 
و خانه تعاونگــران، تحقق 100 درصدی برنامه های اباغی  
آموزش هــای مجــازی، تحقــق 100 درصدی تشــکیل 
تعاونی هــای تامین نیاز، برگزاری جشــنواره هقته تعاون و 
تجلیل از 16 شــرکت تعاونی برتر استانی و صادرات بیش از 
22 میلیــون دالری  تعاونی ها و اتحادیه ها را از اهم اقدامات 
حوزه تعاون عنوان کرد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان غربــی در خصوص عملکرد این اداره کل در حوزه 
امور اجتماعی از برگزاری جشــنواره امتنــان از کارگران، 
گروه های کار، واحد های نمونه و فعاالن اقتصادی، فرهنگی 
و ورزشــی  همزمان با هفته کارگر امسال خبرداد و گفت: در 
این جشــنواره با اهدای لوح و هدایایی از 69 برگزیده استانی 
تقدیر شــد. نقی زاده کســب 25 مدال رنگین در حوزه های 
مختلــف ورزش کارگری، اعزام 22 تیم به مســابقات ملی، 
کســب عناوین مختلف ورزشی در رشــته های مختلف از 

جمله بوکس، شــنای بانوان، دو و میدانی و رزمی، میزبانی 
کوهنوردی قهرمانی کارگران کشــور با حضور 14 استان و 
61 ورزشــکار، حضور در سومین دوره المپیاد ورزشی بانوان 
کارگر کشور، مزین نمودن سردر مجموعه ورزشی کارگران 
ارومیه به نام ســردار شهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه جامعه کار 
و تاش در اســتان،حضور در ســومین دوره مسابقات ملی 
تواشــیح کارگری کشور در مشهد مقدس و کسب مقام دوم 
کشــوری و پاســخگویی به بیش از 6 هزار نفر از متقاضیان 
طرح کمک معیشتی، برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بنگاههای اقتصادی  و 
جمع آوری و اهدای بیش از 500 میلیون تومان  کمک های 
شــورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هموطنان 
سیل زده و زلزله زده  را از شاخص ترین برنامه های حوزه امور 
اجتماعی اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان 
غربی عنوان کرد. رضا نقی زاده با اشــاره به عملکرد مدیریت 
پشتیبانی و توسعه منابع انسانی  گفت: تامین اعتبار، تکمیل 
و تجهیز  ســالن جلســات اداره کل  با اعتباری بالغ بر 3500 
میلیون ریال، تکمیل و تجهیز  اســتراحتگاه کارگری شهید 
حججی  با اعتباری بالــغ بر 3300 میلیون ریال و اتصال به 
شبکه اســتراحتگاه های کارگری کشور و بهره مندی بیش از 
700 نفــر از جامعه کارگری و تعاونگــران به صورت رایگان از 
این  اســتراحتگاه در ســال جاری و همچنین بازسازی سالن 
ورزشی رزمی شهید نادر علیزاده  با اعتبار 1000 میلیون ریال، 
احداث دو باب رختکن ورزشــی  با اعتبار 2300 میلیون ریال  
در مجموعه ورزشی شهید سلیمانی ارومیه از محل درآمد های 
مجموعه ورزشــی و نیز بازسازی ســاختمان گروه تحقیقات، 
تعلیمــات و حفاظت فنی و بهداشــت کار ارومیه از مهمترین 
اقدامات حوزه مدیریت پشتیبانی اداره کل در سال جاری است.
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صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم
دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
حافظمگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کند

همزمان با دهه مبارک فجر گرفت؛

 بهره برداری از پروژه های راه و شهرسازی آذربایجان غربی به ارزش 2 هزار میلیارد ریال
 ۴۳کیلومتــر پروژه بزرگراهی، راه اصلی و راه فرعی، ۱۱۰ 
کیلومتر راه روســتایی، بیش از دو هزار واحد مسکن مهر و دو 
پروژه بازآفرینی شــهری از جمله طرح هایی بود که همزمان با 

ایام اهلل دهه فجر به بهره برداری رسید.
سیدمحســن حمزه لو، مدیرکل راه و شهرســازی آذربایجان 
غربــی در تشــریح برنامه هــای افتتاحــی دهــه مبــارک فجــر 
تصریــح کرد: همزمان با دهه مبارک فجــر، ۴۳ کیلومتر پروژه 
بزرگراهــی، راه اصلي و روســتایي با اعتبار ۷۲۲میلیارد ریال 

به بهره برداری رسید.
وی درخصوص مهم ترین پروژه های حوزه ســاخت و توسعه 
راه های استان با اعتبار ۷۲۲ میلیارد ریال تصریح کرد: احداث 
باند دوم بزرگراه خوی- ایواوغلی و بزرگراه ارومیه- مهاباد- 
میاندوآب به عنوان بخشــی از طرح کریــدور غرب، تقاطع غیر 
همســطح محور خوی -قطــور –رازی، بهســازی محورهای خوی 
فیــرورق، راه اصلــی نقده- پیرانشــهر- تمرچیــن، تعریض 
و بهســازی محور میاندوآب -شــاهین دژ و محــور ریحان آباد 
جارچیلو شــهرک صنعتی فاز ۲ پروژه های عمرانی افتتاح شده 

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی است. 
حمزه لــو بــا بیان این که بهــره بــرداری از ۱۱۰ کیلومتر راه 
روستایی با اعتبار ۴۷۳ میلیارد ریال همزمان با چهل و یکمین 
بهار پیروزی انقاب اســامی آغاز شــد، افــزود: احداث مرکز 
جامع ســامت امیرآباد و ســاماندهی بخشی از سیمینه رود در 
شهرســتان بوکان از جمله طرح های بازآفرینی شهری است که 

در جهت توانمندســازی بافت  های ناکارآمد شهری اجرا شده و 
برای این طرح  ها ۲۵۴ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: تحویل بیش از دو هزار واحد مســکن مهر به 
متقاضیان با اولویت ارتقای کیفیت زندگی و تامین زیرساخت 
هــای الزم در مســاکن مهــر از دیگــر برنامه  هــای مجموعه راه 
و شهرســازی در ایــن ایــام بــود. مدیــرکل راه و شهرســازی 
آذربایجان غربــی تصریــح کرد: نزدیک بــه ۹۷۲میلیارد ریال 

برای این تعداد مســاکن مهر  تســهیات بانکی پرداخت شــده 
است.حمزه لو یادآور شد: عملیات اجرایی سه پروژه ساختمان 
احداث امداد جاده ای در شهرستان های نقده، مهاباد و سلماس 

با زیربنای ۲۱۰متری در دهه مبارک فجر آغاز شد. 

* آماده ســازی اراضی جهت اجرای طرح اقدام ملی مســکن 
در آذربایجان غربی

مدیرکل راه و شهرســازی آذربایجان غربی در بخش دیگری 
از سخنان خود به فعالیت ها و عملکرد مجموعه راه و شهرسازی 
اســتان اشــاره کرد و گفت: آماده ســازی اراضی در شهرهای 
ارومیــه، خــوی، مهابــاد، نقده و سردشــت جهت اجــرای طرح 
اقدام ملی مســکن به تعداد ۲۱ هزار واحد در اســتان در حال 

اجراست.
وی تصریــح کرد: عملیات محوطه ســازی و آســفالت معابر با 
تأمین ۴۵ میلیارد ریال از محل اســناد خزانه ملی، ۴۰ میلیارد 
ریــال از محــل یارانــه بخش مســکن و ۱۰۰ میلیــارد ریال از 
محل فروش اراضی ســازمان ملی زمین و مســکن انجام شده 
که موجب ارتقای کیفیت زندگی در مســاکن مهر اســتان شده 
اســت.حمزه لو گفت: همچنین ۳۶ پــروژه زیربنایی و روبنایی 
شــامل احداث خانه محله، کتابخانه، خانه ســامت، مدرســه و 
آســفالت معابر با هدف ارتقای زیرســاخت ها و توسعه خدمات 
روبنایی در محدوده بافت های ناکارآمد اســتان اجرا می شود و 
در همین راستا، نزدیک به ۶هزار و ۳۰۰ تن قیر رایگان جهت 
آسفالت معابر محات هدف در اختیار شهرداری ها قرار گرفته 
است. مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی تصویب طرح 
تفصیلی شــهر ارومیه، طراحی شهری یکپارچه  اراضی پادگان 
لشــکر ۶۴ ارومیــه و برگــزاری کارگــروه زیربنایی، توســعه 
روســتایی، عشایری، شــهری، آمایش ســرزمین محیط زیست 
را از فعالیت هــای حــوزه  معماری و شهرســازی ایــن اداره کل 

برشمرد.

نسخه نویسی الکترونیک در 2۱۵ موسسه طرف 
قرارداد بیمه سالمت 

مدیرکل بیمه ســامت آذربایجان غربی گفت: از 
یک هزار و ۲۴۱ موسســه طرف قرار بیمه ســامت 
اســتان، در ۲۱۵ موسسه نســخه نویسی به صورت 

الکترونیکی صورت می گیرد.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، نادر نانبخش 
در نشست خبری  با اشــاره به طرح استحقاق سنجی 
بیمه شــدگان اظهار داشــت: این طرح از سال ۹۶ در 
اســتان آذربایجان غربی آغاز شده و در حال حاضر به 

جز سه بیمارســتان عارفیان، ارتش و تامین اجتماعی 
ارومیه در تمامی بیمارســتانهای دانشگاهی و دولتی 
در بیمارستان های بخش خصوصی نیز اجرا می شود. 
وی در ادامــه از رســیدگی الکترونیکی به اســناد 
بســتری در اســتان خبر داد و گفت: در ۲۵ بیمارستان 
دانشــگاهی دولتی تبادل اسناد به صورت الکترونیک 
انجام می شود که با توجه به حذف پرونده های کاغذی 
موجب صرفه جویی چشــمگیر در مصرف کاغذ شده 

است.
نانبخش نســخه نویســی الکترونیکی را از دیگر 
طرح هــای در دســت اجرای بیمه ســامت خواند و 
افزود: نسخه نویسی الکترونیک در ۸ شهرستان فعا 
به صورت اختیاری انجام می شــود. وی گفت: از یک 
هزار و ۲۴۱ موسســه طرف قرار بیمه سامت استان، 
در ۲۱۵ موسسه نسخه نویسی به صورت الکترونیکی 
صورت می گیرد. مدیرکل بیمه ســامت آذربایجان 
غربی خاطرنشــان کرد: با اجرای طرح نسخه نویسی 
الکترونیکی در شهرســتان مهاباد تعداد موسســات 

طــرف قرار مجری طرح به بیش از ۳۰۰مورد افزایش 
می یابد.

وی با بیان اینکه هــم اینک ۲ میلیون و یک هزار 
و ۱۲۴ نفر بیمه شــده بیمه ســامت در استان است، 
اظهار داشــت: از این تعدادیک میلیون و ۱۹۰ هزار با 
بیشــترین آمار مربوط به بیمه شدگان روستایی است.  
نانبخــش به اجرای طرح بیمه اجباری برای افراد فاقد 
هرگونه پوشــش بیمه ای اشاره کرد و گفت: ۱۰۸ هزار 
و ۸۴۳ نفــر متقاضی دریافت تمدید و تعویض دفترچه 
در استان است که وارد آزمون وسع شدند که دهک ۷۳ 
هزار و ۵۴۲ نفر حدود ۶۸ درصد متقاضیان مشــخص 
شده ، برای ۳۶ هزار و۷۹۳  نفر حدود ۳۴ درصد پیامک 
ارســال شده و تعداد ۱۵ هزار و ۴۷ نفر دفترچه گرفتند.

مدیرکل بیمه ســامت آذربایجــان غربی گفت: 
همچنین۲۰ هــزار و ۴۵۸ نفر در دهک های یک تا ۳ 
قــرار گرفتند که دولت ۱۰۰ درصد هزینه آنها را متقبل 
می شــود که بیشترین آمار مربوط به ارومیه و کمترین 

در شهرستان شوط است.

افزایش  62 درصدی سرمایه گذاری 
در بخش معادن آذربایجان غربی

معــاون امور معــادن و صنایع معدنی ســازمان 
صنعــت، معدن وتجارت آذربایجــان غربی ضمن 
تشــریح عملکرد ۱۰ ماهه ســال جاری امور معادن 
اســتان اظهار کرد: با توجه به سرمایه گذاری های 
انجام شــده در بخش معادن اســتان طی ۱۰ ماهه 
نخست سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال 

گذشته شاهد رشد ۶۲ درصدی بوده ایم.
پریسا عابدپور در گفت و گو با جام جم آذربایجان 
غربی  به ســرمایه گذاری های بخش معادن استان 
در ۱۰ ماه گذشته اشــاره و اظهار کرد: خوشبختانه 
در این مدت شــاهد افزایش ۶۲ درصدی ســرمایه 
گــذاری در بخش معادن اســتان نســبت به مدت 

مشابه سال گذشته هستیم. 
وی افزود: در ۱۰ ماهه نخســت سال جاری ۳۸ 
فقره پروانه بهره برداری با ذخیره قطعی بیش از ۲۱ 
میلیون تن و ایجاد اشــتغال مستقیم برای ۳۰۰ نفر 

با حجم ســرمایه گذاری بیش از ۳۲۶ میلیارد ریال 
صادر شده است.

عابدپور خاطرنشــان کــرد: همچنین در ۱۰ ماه 
گذشــته در اســتان ۶۰ فقره پروانه اکتشاف و ۲۱ 
فقره گواهی کشــف با حجم ســرمایه گذاری بیش 
از ۲۹ میلیارد ریال صادر شــده که امید اســت با به 
بهره برداری رســیدن معادن دارای گواهی کشف 
هــم زمینه اشــتغال برای افراد بیشــتر و هم زمینه 
تولید ثروت در استان فراهم شود.معاون امور معادن 
و صنایع معدنی ســازمان صنعــت، معدن وتجارت 
استان آذربایجان غربی عنوان کرد: هم اکنون ۴۷۶ 
معــدن دارای پروانه بهره بــرداری با ذخیره قطعی 
بیــش از یک میلیــارد و ۲۱۷ میلیون تن و ظرفیت 
اســتخراج ســاالنه بیش از ۱۶ میلیون تن، اشتغال 
آفرینــی برای ۵ هزارو ۱۴۲ نفر و با حجم ســرمایه 
گذاری بیش از ۳ هــزار و ۵۹۵ میلیارد ریال موجود 

اســت.وی در ادامــه تصریح کــرد: در حال حاضر 
۲۱۶ محدوده معدنی دارای پروانه اکتشــاف و ۲۷ 
معدن دارای گواهی کشــف بــا ذخیره قطعی بیش 
از ۷ میلیون تن و حجم ســرمایه گذاری الزم برای 
تکمیل عملیات اکتشــافی و رسیدن به مرحله بهره 
برداری در این معادن بیش از ۳۴ میلیارد ریال است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی آذربایجان غربی، 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی آذربایجان غربی همزمان با دهه مبارک فجر و 
بزرگداشــت چهل و یکمین ســالگرد پیروزی انقاب اسامی روزهای پرکاری را 

سپری کرد.
برگزاری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر همزمان با افتتاح سینما ایران ارومیه، 
هفته قرآن و عترت، برگزاری آزمون سراســری حفــظ و مفاهیم قرآن، وبرگزاری 
جشــنواره ها و نمایشــگاه های مختلف فرهنگی و هنری از جمله اهم برنامه های 
اجرا شده به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی از سوی اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اســامی است  که با توجه به اهمیت برخی از این رویدادهای 

فرهنگی، به بخشی از آنها می پردازیم.
* برترین های هفته قــرآن و عترت در آذربایجان غربی تجلیل 

شدند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی آذربایجان غربی گفت: برخاف نگاه هایی که 
فعالیت این اداره کل را منحصر به کنسرت و تئاتر تلقی می کنند، برگزاری برنامه های 
قرآنی در اولویت قرار دارد و یکی از هدف های متعالی آن در ســطح استان »تحکیم 

وحدت« بین اقوام و ادیان و ترمیم شکاف های قومیتی است.

حجت االسام ناصر خدایاری به برنامه های هفته قرآن و عترت استان اشاره کرد 
و افزود: برنامه های قرآنی این هفته در زمینه های مقاله نویســی، هنرهای نمایشی، 
داســتان کوتاه، آوا و نغمه ها و صنایع دســتی از ۱۳ تا ۲۲ بهمن ماه جاری به مدت 
هفت روز برگزار شــد.وی تکریم از پیشکسوتان قرآنی و برپایی مراسم گرامیداشت 
»ســردار دلها«، برپایی نمایشگاه  را از جمله برنامه های هفته قرآن و عترت خواند.

حجت االســام خدایاری همچنین به برگزاری هجدهمین دوره آزمون سراسری 
حفــظ و مفاهیــم قرآن کریم و معارف اهل بیت )ع( به صورت همزمان با سراســر 
کشــور در استان اشاره کرد و ادامه داد: ۲ هزار و ۶۳۶ نفر از شهرستان های مختلف 
استان برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده بودند که در ۲ بخش حفظ و مفاهیم 
قرآن کریم با هم رقابت کردند.حجت االسام خدایاری اضافه کرد: این آزمون در ۲ 
گروه شامل حفظ قرآن کریم، مفاهیم و معارف قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت 
)ع( به صورت کتبی روز جمعه، ۱۱ بهمن جاری در هنرســتان توحید ارومیه و دیگر 

شهرهای استان برگزار شد.
* اکران 19 فیلم جشنواره فجر در آذربایجان غربی

حجت االســام ناصر خدایاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی آذربایجان 
غربی در آیین آغاز به کار جشنواره فیلم فجر که با افتتاح سینما ایران ارومیه همزمان 
بود، اظهار کرد: استان ما پیشتر ۲۳ سینما داشت که در حال حاضر فقط ۵ سینما فعال 

است و بقیه متروکه  و غیرفعال بوده و یا تغییر کاربری یافته است.
وی گفت: وضعیت ســینماها و جایگاه هنرمندان اســتان قابل قبول نیست که 
امیدواریم با توجه مسئوالن جایگاه واقعی خود را بیابند.گفتنی است، جشنواره فیلم 
فجر در آذربایجان غربی با حضور مسئوالن ارشد استانی و رئیس حوزه هنری انقاب 
اســامی کشور در سینما ایران ارومیه آغاز به کار کرد و از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ بهمن ۱۹ 
فیلم شامل ۱۴ فیلم در بخش سوداری سیمرغ و ۵ فیلم در بخش پروانه ها در استان 
اکران شد که بازدید از فیلم آتابای ساخته خانم نیکی کریمی از پربازدید ترین آنها بود.

* برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی در ارومیه 
نمایشــگاه هنرهای تجسمی از سری برنامه های هفته قرآن و عترت تا بیستم 
بهمن همه روزه از ســاعت ۹ صبح تا ۹ شب در  مجتمع فرهنگی هنری ارومیه دایر 
و ۳۰ اثر از هشــت هنرمند اســتانی در رشته های نقاشی، خط دیجیتال و عکس به 

نمایش درآمده بود.
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