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عکس :علی غیور

 23بهمــن  98مراســم گرامیداشــت پیــروزی انقــاب و بزرگداشــت اربعیــن ســردار حــاج قاســم
ســلیمانی بــا حضــور ســردار بابــازاده ،فرمانــده محتــرم ســپاه حضــرت عبــاس (ع) ،فرماندهــان
پایــگاه هــای مقاومــت ادارات کل اردبیــل ،برخــی از مســئولین اســتانی ،روســای بانکهــا و
کارکنــان اداره کل امــور مالیاتــی اســتان اردبیــل برگــزار گردیــد.
مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان اردبیــل ضمــن خیــر مقــدم بــه حضــار دهــه فجــر انقــاب
اســامی را تبریــک گفــت و اربعیــن شــهادت ســردار بــزرگ اســام حــاج قاســم ســلیمانی را
گرامــی داشــت .نــوع پــرور بــا اشــاره بــه اینکــه شــهادت ســردار ســلیمانی موجــب ایجــاد تحــول
بزرگــی در ایــران و دنیــا و ...
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شـمار مبتالیـان بـه کرونـا
درآذربایجانغربـی بـه  ۵نفر
افزایشیافـت

رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی آذربایجانغربی
گفـت :تا روز دوشـنبه  ۱۱اسـفند ،آزمایش ۵
فرد مشـکوک بـه کرونا مثبتبودهاسـت.
بـه گـزارش جامجـم آذربایجانغربـی ،دکتـر
آقـازاده بـا اعلام ایـن خبـر گفـت  :تاکنـون
از  ۱۲۴مـورد نمونـه بـرداری شـده بـرای
آزمایـش کرونـا ۵ ،مـورد آن مثبـت گـزارش
شـده است.
وی افـزود :از ایـن  ۵نفر۴ ،نفر در بیمارسـتان
طالقانـی ارومیه بسـتری بودند کـه  ۳نفر آنها
بـا حـال عمومـی خـوب مرخـص شـده اند و
یـک نفـر نیـز خانـم  ۷۰سـاله ای اسـت کـه
اکنـون در آن بیمارسـتان بسـتری اسـت و
حـال عمومـی وی نیـز خوب اسـت.
وی افـزود :یـک نفـر نیز در شهرسـتان خوی
بسـتری بـود که مرخص شـد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اضافـه کرد :
از ایـن  ۵نفـر دو نفـر سـابقه سـفر بـه قـم را
داشـته اند.
دکتـر آقـازاده تاکیـد کـرد :افـرادی کـه اخیرا
سـابقه سـفر زیارتـی بـه قـم یـا مسـافرت به
سـایر مناطـق آلـوده را داشـته اند یـا اینکه از
آن مناطـق بـه شهرسـتانهای اسـتان آمـده و
اسـکان یافتـه انـد باید بـه نزدیکتریـن مرکز
ارائـه خدمـات بهداشـتی محل سـکونت خود
اعـم از مراکز خدمات جامع سلامت شـهری،
روسـتایی ،پایگاههـای سلامت و خانههـای
بهداشـت ،مراجعـه نمـوده تـا خود ،خانـواده و
اطرافیـان وی تحـت مراقبـت قـرار گیرند.

 ۵۰هزار بازرسی از واحدهای صنفی زنجان انجام شد

2

معاون امور نظارت و بازرسی سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان زنجان
گفت :طی  ۱۱ماهه امسال بیش از  ۵۰هزار بازرسی از واحدهای صنفی
استان در بخش کاال و خدمات انجام شده است.
خبرنگار جام جم زنجان :اسماعیل مسلمی با بیان اینکه نظارت بر
بازار از  ۱۵اسفند در زنجان تشدید می شود ،گفت :بیش از  ۳۵بازرس این

وظیفه را بر عهده دارند.وی با بیان اینکه طی  ۱۱ماهه امسال بیش از ۵۰
هزار بازرسی از واحدهای صنفی زنجان در بخش کاال و خدمات انجام شده،
اظهار کرد :در این میان سه هزار و  ۳۳۵فقره منجر به تشکیل پرونده شده
است.معاون امور نظارت و بازرسی سازمان گفت :طرح های نظارتی ویژه
سازمان صمت استان با همکاری اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی انجام می

شود.مسلمی ابراز کرد :طرح های نظارتی در دو بخش کاال و خدمات است
و دراین میان با افرادی که اقدام به گرانفروشی و کم فروشی بکنند برخورد
الزم با آنها انجام می گیرد.وی افزود :با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک
میشویم و تقاضای مردم برای خرید بیشتر است ،این سازمان ب ه صورت
ویژه بازار را رصد می کند.

اولین واحد تولید ماسک در زنجان آغاز بهکار کرد

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان گفت  :اولین و مدرن
ترین واحد تولید ماسک استان با تولید روزانه  ۵۰هزار عدد از این محصول
آغاز بهکار کرد.
به گزارش جام جم زنجان ناصر فغفوری با اشاره به راه اندازی یک واحد
تولیدی ماسک در شهر زنجان ،گفت :اولین و مدرن ترین واحد تولید
ماسک در زنجان آغاز به کار کرد و محصوالت آن به بازار عرضه خواهد
شد.
وی با بیان اینکه طی  ۴۸ساعت مجوزهای بهداشت و سازمان صنعت و
معدن به این واحد تولیدی داده شد ،اظهار کرد :این میزان تولید پاسخگوی
نیاز استان است و به مراکز درمانی و هیئت امنای علوم پزشکی داده

میشود.رئیس سازمان صمت زنجان گفت :این واحد ظرفیت تولید بیش از
 ۵۰هزار ماسک در روز را دارد و  ۳۰هزار ماسک هم در ادارات ،مساجد و
مکانهای دیگر به صورت رایگان در بین مردم توزیع میشود.فغفوری با
بیان اینکه تولیدات این واحد هم در داروخانهها با قیمت بسیار خوبی عرضه
خواهد شد ،گفت :بحث تامین مایحتاج مرتبط با بیماری ویروس کرونا در
دستور کار است و در این میان سازمان صمت استان مدیریت و برنامه
ریزی الزم را دارد و لذا از ظرفیت استانی استفاده کرد و مواد شویندهها و
اسپریها ضدعفونی برپایه الکل را در استان مهیا کنیم.وی افزود :در استان
ما ماسک نبود و دستگاهی که مدتها پیش توسط تاجر زنجانی خریداری
شده و بال استفاده بود که شامگاه چهارشنبه توسط دو جوان راه اندازی شد.

"سیامند رحمان" ،قویترین پهلوان جهان در خاک آرام گرفت
سـیامند رحمـان ،رکـورددار وزنهبـرداری پارالمپیـک و قهرمـان
دو دوره پارالمپیـک و پنـج دوره جهـان ،بـه علـت ایسـت قلبـی،
یکشنبهشـب دار فانـی را وداع گفـت و جامعـه ورزش ایـران و
جهـان را داغـدار کـرد.
مراسـم تشـییع ایـن ابرقهرمـان و پهلـوان جهـان و افتخـار ایران
روز دوشـنبه بـا حضـور هـزاران نفـر از اقشـار مختلـف مـردم در
اشـنویه برگـزار شـد و پیکـر بیجانـش در "قالتگاه" تپه مشـرف
بـر دشـت اشـنویه به خاک سـپرده شـد.
سـیامند رحمـان  ۳۲سـاله و اهـل شهرسـتان اشـنویه در اسـتان

آذربایجـان غربـی بـود .او رکـورددار رشـته وزنهبـرداری جانبازان و
معلـوالن جهـان اسـت و در کارنامـه پرافتخـارش ،سـابقه قهرمانی
در المپیـک  ۲۰۱۲لنـدن و  ۲۰۱۶ریـو و همچنیـن  ۵مـدال طلا و
یـک نقـره جهـان را دارد.وی علاوه بـر ایـن سـه نشـان طلای
بازیهـای پاراآسـیایی  ۲۰۱۰گواگـژو ۲۰۱۴ ،اینچئـون و ۲۰۱۸
جاکارتـا را درکارنامـهاش دارد.
رحمـان بـا بلند کردن وزنـه  ۳۱۰کیلوگرم در سـال  ۲۰۱۶رکورددار
وزن  +۱۰۷کیلوگـرم جهـان اسـت و شـاید بـرای سـالیان سـال
رکـوردش در ایـن وزن جاودانـه باقـی بماند.

کرونا در زندانها و پادگانهای آذربایجانشرقی وجود ندارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعالم کرد :تاکنون هیچ مورد مثبت
ویروس کرونا در زندانها و پادگانهای نظامی این استان گزارش نشده است.
محمدحسین صومی افزود :با هماهنگیهای به عمل آمده بین دانشگاه علوم
پزشکی و مدیریت زندانهای آذربایجان شرقی ،ضدعفونی کردن و سم پاشی
تمامی زندانهای استان به دقت و با حساسیت خاصی انجام میشود.
وی با بیان اینکه ضدعفونی کردن زندانهای استان و به ویژه زندان مرکزی
تبریز همه روزه صورت میگیرد ،اظهار داشت :با اقدامات بهداشتی و مراقبتی
که صورت میگیرد تاکنون موردی از آزمایش مثبت از کسانی که احتمال
مشکوک بودن آنها به کرونا میرفت ،ثبت نشده است.در همین زمینه مدیرکل
زندانهای آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه بالفاصله پس از اعالم وجود
ویروس کرونا در کشور ،این مجموعه وارد عمل شده و اقداماتی را انجام داده

است ،گفت :بر همین اساس دورههای آموزشی عمومی راههای پیشگیری
از مبتال شدن به ویروس کرونا به طور مرتب در زندانهای استان برگزار
میشود.محمد یاری افزود :این دورههای آموزشی به همت و درخواست کانون
اصالح وتربیت آذربایجان شرقی برگزار شده و در آن کارشناسان مربوطه به
راههای پیشگیری ،تشخیص و درمان ویروس کرونا برای مددجویان کانون
میپردازند .وی اظهار داشت :معرفی کرونا ،راههای پیشگیری از مبتال شدن
به ویروس کرونا ،موازین پیشگیری و کنترل عفونت ،احتیاطهای تماس
با بیماران ،شستشو و ضدعفونی جهت پیشگیری از بیماری ،عالئم بالینی
بیماری و درمان از اهداف این دورههای آموزشی است .وی گفت :تاکنون
هیچ آزمایش مثبتی از سربازان و نیروهای نظامی مستقر در استان گزارش
نشده است.
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معاون استاندار زنجان:

امنیت روانی جامعه تحت تاثیر
التهابات فضای مجازی است

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان
گفت :امنیت روانی جامعه میتواند تحت تاثیر
التهابات فضای مجازی قرار گیرد لذا اطالع
رسانی در فضای مجازی هم باید از طریق منابع
موثق و به شیوههای صحیح صورت گیرد.
خبرنـگار جـام جـم زنجـان :خدابخش
مرادینافچـی در جلسـه شـورای اطالعرسـانی
اسـتان زنجـان بـا بیـان اینکـه همـه تمهیـدات
الزم بـرای مقابلـه بـا شـیوع ویـروس کرونـا در
اسـتان زنجـان اتخـاذ شـده اسـت ،گفـت :تـا به
امـروز مـورد مثبتـی از ابتلا بـه این بیمـاری در
اسـتان زنجـان گزارش نشـده اسـت.
وی با تاکید بر اینکه اطالعرسانی دقیق و به دور
از هر گونه ایجاد التهاب بویژه در فضای مجازی،
اولویت امروز برای مقابله با بیماری کروناست،
تصریح کرد :روند اقدامات مقابلهای در استان به
گونهای است که زنجان تا به امروز استان سفید
در زمینه کرونا بوده است.مرادی نافچی با بیان
اینکه نباید اجازه دهیم ،جامعه در شرایط کنونی
با ایجاد شایعاتی در خصوص بیماری کرونا به
التهاب کشیده شود ،ادامه داد :رسانهها در این
خصوص وظایف سنگینی بر عهده دارند و نباید
فراموش کنیم ایجاد التهاب در فضای مجازی،
امنیت روانی جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان همچنین به
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی
اشاره و خاطرنشان کرد :در این دوره از انتخابات،
شاهد مشارکت  ۴۸درصد واجدین شرایط در
استان زنجان بودیم و این در حالی است که
مردم استان با پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
مشارکت خوبی داشتهاند که امیدواریم این روند
تداوم داشته باشد.

توزیع روزانه  ۳۷۰۰پرس غذای گرم در مناطق زلزلهزده قطور
مدیرکل مدیریت بحران استانداری
آذربایجانغربی گفت :روزانه سه هزار و
 ۷۰۰پرس غذای گرم در مناطق زلزلهزده
قطور خوی توزیع میشود.
امیرعباس جعفری اظهار کرد :با توجه
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صادرات محمولـه قطعات خودرو
سـایپا آذربایجان به عراق

اولین محموله بلوک و میلنگ پراید از محصوالت
شرکت سایپا آذربایجان به کشور عراق صادر شد.
به گزارش روابط عمومی سایپا آذربایجان دکتر
روحاله زینالی مدیرعامل سایپا آذربایجان گفت:
در اوج تحریم ها و فشارهایی که دشمنان
خارجی بر اقتصاد ایران و نیز صنعت خودرو
وارد میکنند ،قطعات خودور در شرکت سایپا
آذربایجان به همت تالشگران صنعت تولید با
کیفیت باال میشود.
وی افزود :تعامالت با عراق و سوریه در دستور
کار شرکت قرار گرفته و از سال  ۹۹میزان ۲۰
درصد از محصوالت شرکت در بازارهای خارجی
از جمله عراق و سوریه عرضه خواهد شد که
این امر میتواند کانال مناسبی برای حضور
در بازارهای بینالمللی باشد .مدیرعامل سایپا
آذربایجان با اعالم اینکه شرکت سایپا آذربایجان
به دنبال گسترش تعامالت خود با بازارهای این
کشورها در راستای دستیابی به اهداف صادراتی
میباشد ،گفت :این شرکت در بازار قطعات خودرو
عراق و سوریه با شرکتهای بزرگ و بین المللی
تولید کننده قطعات خودرو از لحاظ کیفیت رقابت
میکند.زینالی از افزایش تولیدات این شرکت خبر
داد و افزود :افتخاری دیگر که در این شرکت رقم
خورده است ،افزایش  ۳۰درصدی تولید و کاهش
چشمگیر ضایعات با همت و تالش متخصصین
سایپا آذربایجان میباشد.وی استفاده از پتانسیل
های موجود در مراکز تحقیقاتی و توان علمی
دانشگاه ها را از اولویت های سایپا آذربایجان
عنوان کرد و افزود :تفاهم نامه هایی با دانشگاه
آزاد اسالمی تبریز ،انجمن الکترونیک استان و
دانشگاه صنعتی ارومیه منعقد شده است.

به وقوع زمینلرزه  5/7ریشتری چند
روز گذشته در قطور خوی و وارد آمدن
خساراتی در این منطقه ،روزانه سه هزار و
 700پرس غذای گرم در مناطق زلزلهزده
توزیع میشود.وی از دفن الشههای احشام

تلف شده در این منطقه خبر داد و تصریح
کرد :دفن  826راس احشام سبک و 6
راس احشام بزرگ با حضور کارشناسان
بهداشت ،انجام شد .وی گفت :با مشارکت
جهاد کشاورزی و ستاد فرمان امام(ره)،

www.daneshpayam.ir

چهار هزار و  70راس دام سبک و سنگین
در جایگاه اضطراری اسکان داده شدند.و به
منظور خدماتدهی بیشتر به مردم مناطق
زلزله زده ،هزار بسته جیره غذایی خشک
بین آسیب دیدگان توزیع شد.
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گوشت شناسنامهدار بهداشتی در تبریز توزیع میشود

مدیرعامل سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز گفت :در آستانه عید نوروز
ت شناسنامهدار بهداشتی و با قیمت
و دسترسی بیشتر مردم به گوش 

مناسب با حضور خودروهای یخچال دارسازمان در تمامی مناطق
شهرداری تبریز گوشت گوساله نر توزیع میشود.
کریم قدرتی در این خصوص اظهار کرد :طبق برنامه زمانبندی ،از
روز چهارشنبه این هفته از ساعت ۱۱ /۳۰صبح توزیع گوشت توسط
خودروهای یخچالدار کشتارگاه تبریز و در محوطه شهرداریها انجام
خواهد شد.
وی تشریح کرد :بستههای یک کیلویی گوشت شناسنامهدار خالص
گوساله نر با نرخ  ۷۲۷۵۰۰ریال عرضه میشود.
وی ادامه داد :در صورت استقبال از گوشتهای بسته بندی بهداشتی،
این طرح در سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری نیز اجرا خواهد
شد.مدیرعامل سازمان کشتارگاه تبریز در بخش دیگر سخنان خود
اضافه کرد :بعد از شناسنامهدار کردن و بسته بندی بهداشتی گوشت
در کشتارگاه تبریز ،جهت اطمینان خاطر شهروندان تمامی گوشتهای
استحصالی سلفن بندی میشود.
وی تشریح کرد :گوشتهای استحصالی چندین نوبت در کشتارگاه

معاینه شده و بعد از مراحل مختلف و گذراندن  ۲۴ساعت در سردخانه،
برای ارائه به شهروندان به قصابان سراسر شهر توزیع میشود .وی
تاکید کرد :گوشتهای دارای شناسنامه کشتارگاه تبریز ،در سالمت
کامل بوده و از همه نظر مورد تایید است و شهروندان ،قبل از خرید،
از شناسنامه دار بودن گوشت اطمینان حاصل کنند.
شهروندان میتوانند گوشت مورد نیاز خود را از فروشگاه مرکزی واقع
در کشتارگاه تبریز یا طبق برنامه زمانبندی زیر به صورت مستقیم
از مناطق شهرداری تهیه کنند .تمامی اطالعات در نشانی اینترنتی
 www.ish.tabriz.irدر دسترس است.
* زمانبندی توزیع گوشت در مناطق شهرداری تبریز
گوشت شناسنامهدار بهداشتی ،روز چهارشنبه در محوطه شهرداری
مرکز واقع در چهارراه ابوریحان ،پنج شنبه شهرداری منطقه  ،۳شنبه
در شهرداری منطقه  ،۴یکشنبه در منطقه  ،۲دوشنبه در شهرداری
منطقه  ،۵سه شنبه در منطقه  ،۶چهارشنبه در منطقه  ۸و پنجشنبه در
شهرداری منطقه  ۱۰توزیع میشود.

"سردار سلیمانی" موجب همبستگی ملت ایران شد

 23بهمن  98مراسم گرامیداشت پیروزی انقالب و بزرگداشت اربعین
سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور سردار بابازاده ،فرمانده محترم سپاه
حضرت عباس (ع) ،فرماندهان پایگاه های مقاومت ادارات کل اردبیل،
برخی از مسئولین استانی ،روسای بانکها و کارکنان اداره کل امور
مالیاتی استان اردبیل برگزار گردید.
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل ضمن خیر مقدم به حضار دهه
فجر انقالب اسالمی را تبریک گفت و اربعین شهادت سردار بزرگ
اسالم حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت .نوع پرور با اشاره به اینکه
شهادت سردار سلیمانی موجب ایجاد تحول بزرگی در ایران و دنیا
و همبستگی ملت ایران گردیده است گفت :سردار سلیمانی چه زیبا
فرمودند که ما گنجینه ای به نام شهادت و شهدای دفاع مقدس داریم
که اگر بخواهیم توشه ای از آن برداریم برای ابدیتمان کفایت می کند.
این مقام مالیاتی خاطر نشان کرد :به یمن وجود رهبر عظیم الشانمان
مردم شجاع و دلیر ایران کوچکترین ترسی از نظام استکبار ندارند و به
دلیل نور ایمان سردارهایمان و استقامت و ایستادگی شهیدانمان نمی
توانند کاری از پیش ببرند و این امر سبب مقاومت ملت ایران در برابر
تهدیدات دشمن شده است.در ادامه این جلسه فرمانده سپاه حضرت

عباس ضمن تعریف خاطراتی از دوران  8سال دفاع مقدس به بیان
ویژگیها و صفات شخصیتی سردار سلیمانی پرداخت و گفت :ایشان با
شجاعت و صالبت کامل در طول هشت سال دفاع مقدس و حتی بعد
از گذشت  40سال از انقالب همچنان برای دفاع از میهن تالش کرده
تا باالخره به درجه رفیع شهادت نایل آمد.سردار بابازاده خاطر نشان
کرد :امروزه ما به عنوان بسیجی باید با ارادهآهنین و با آمادگی کامل
و رعایت اصول اخالقی قلههای پیروزی را فتح کنیم .هنر مردان بزرگ
این است که در اوج سختیها از مشکالت فرار نکرده بلکه با همبستگی
و انجام بموقع وظایف خود به اهدافشان برسند ،در ایام سختی است که
انسانها همدیگر را میشناسند که یکی از این سختیها زمان جنگ بود.
در زمان انقالب افراد زیادی بودند که می خواستند شاه را خلع کنند ولی
امام خمینی (ره)که با عنایت خداوند و یاری مردم توانست با اخالص
و صداقت و با استفاده از اعتقادات قوی مردم انقالب را به پیروزی
برساند.در ادامه سردار بابازاده ضمن آرزوی توفیق و سربلندی برای
حضار گفت :در طول هشت سال دفاع مقدس با وجود اینکه بسیاری
از کشورهای غربی علیه ایران بودند ایران توانست با لطف و یاری
خداوند و با جانفشانیها و ایثارگریهای مردم که با پاکدامنی و تبعیت از

والیت فقیه وارد میدان و عرصه جنگ شده به پیروزی رسیدند .فرمانده
سپاه حضرت عباس از مسئوالن خواست ضمن توجه کردن به حل
مشکالت مردم و رعایت نظم و انضباط اداری همراه با دوستی و شفقت
با زیردستان و ارباب رجوع مانند شهیدان در این برهه از زمان تاریخ ساز،
باور ساز و فرصت ساز باشند.

خبر

نتایج انتخابات مجلس در اردبیل

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل نتایج
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی
در استان را اعالم کرد.
نرگس امامي – خبرنگار جام جم اردبیل:
بهروز ندایی با اعالم نتايج یازدهمین دوره
انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت :از
مجموع  ۲۱۴هزار رای ماخوذه از حوزه انتخابیه
اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین علی نیکزاد ثمرین
با  ۱۱۷هزار و  ۶۱۲رای ،سید کاظم موسوی
با  ۵۹هزار و  ۵۱۶رای و صدیف بدری با ۵۳
هزار و  ۷۰۸رای از این حوزه انتخابیه به مجلس
راه یافتند.وی بیان کرد :از حوزه انتخابیه پارس
آباد ،بیله سوار و اصالندوز از مجموع  ۱۱۰هزار و
 ۳۹۹رای ماخوذه عباس جهانگیرزاده با  ۲۴هزار
و  ۷۷۲رای حائز اکثریت آرا شدند .معاون سیاسی
استاندار اردبیل افزود :از حوزه انتخابیه شهرستان
گرمی از مجموع  ۴۲هزار و  ۳۹۱رای ولی
اسماعیلی با  ۲۴هزار و  ۱۶۹رای حائز اکثریت
آرا شدند .ندایی گفت :از حوزه انتخابیه مشگین
شهر از مجموع  ۷۲هزار و  ۶۵۲رای ماخوذه،
محمد عباس زاده با  ۳۲هزار و  ۲۵۴رای به
مجلس راه یافتند .وی ادامه داد :در حوزه انتخابیه
خلخال و کوثر نیز از مجموع  ۴۸هزار و  ۹۵۰رای
ماخوذه سید غنی نظری خانقاه با  ۲۲هزار و ۶۹۸
رای حائز اکثریت آرا شدند .ندائی یادآور شد :در
مجموع  ۹۷۴هزار نفر در استان واجد شرایط رای
دادن بودند که میانگین مشارکت اهالی استان
اردبیل از متوسط کشوری باال بوده و برخی از
حوزهها بیش از  ۷۰درصد نیز مشارکت داشتند
تا در مجموع مشارکت بیش از  ۵۰درصدی از
حوزههای انتخابیه اردبیل را شاهد باشیم.وی
افزود ۸۵ :نامزد در پنج حوزه انتخاباتی شامل
 ۷۴مرد و  ۱۱زن در صحنه رقابت حضور داشتند.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران
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صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
تحریریه شهرستانها021-44233511 :

w w w. d a n e s h p a y a m . i r

سرپرستآذربایجانشرقی:وحیدهحاجیمحمدیاری041-35579285-9
سرپرست استان آذربایجان غربی :رضوان آیرملو044-32243421 -
سرپرست استان اردبیل :نورالدین امامی 045-33454400-
سرپرست استان زنجان :احمد حسنی 024-33362236-

ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز
عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز
فرخنده باد طلعت خوبت که در ازل
ببریده اند قد سروت قبای ناز

حافظ

w w w. j a m e j a m d a i l y. i r
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

مردم هشدارهای بهداشتی را جدی بگیرند

رئیس دانشگاه علوم
پزشکی اردبیل عنوان
كرد :با توجه به شیوع
باالی ویروس کرونا ،از
عموم مردم درخواست
میشود تا در  2هفته
آتی بیشتر در منزلهای
خود مانده و از انجام سفرهای برون شهری بویژه استان
گیالن جدا اجتناب کنند.
رقیه لهجه  -خبرنگار جام جم اردبیل  :دكتر

قدرت اخوان اکبری با تأکید بر پرهیز از حضور در
تجمعها و اماکن پرتردد از جمله مراکز خرید افزود:
شستشوی مکرر دست با آب و صابون و مراجعه سریع به
پزشک در صورت وجود عالئم بیماری توصیه میشود.
وی از راه اندازی آزمایشگاه منطقهای تست ویروس
کرونا در تبریز خبر داد و افزود :با فراهم شدن شرایط در
تالش خواهیم بود تا پایان هفته جاری آزمایشگاه استانی
کرونا در اردبیل راه اندازی شود.وي افزود :هم اکنون 85
نفر در استان اردبیل مشكوك به کرونا در مراکز درمانی
استان تحت بستری اند .به گفته وی از این تعداد هفت

بیمار به دلیل بد حال بودن در بخش مراقبتهای ویژه
بستری هستند.اخوان اکبری با بیان اینکه که در اردبیل
تا کنون  ۱۰نفر به صورت قطعی مبتال به ویروس کرونا
هستند كه فوت سه بیمار کرونایی در استان را تا تاریخ
 ۱۲اسفند تایید کرد و گفت :افراد فوت شده دارای بیماری
زمینه ای از قبیل مشکالت قلبی و عروقی بودند .وی
با اشاره به اینکه پیشبینی میشود تعداد مبتالیان در
اردبیل در  ۱۵روز آتی افزایش چشمگیری داشته باشد،
خاطرنشان کرد :ضروری است مردم برای پیشگیری از
ابتال به این بیماری در حد امکان در منزل بمانند.

تا  11اسفند صورت گرفت؛

توزیع  ۶۰۰تن آسفالت برای لکه گیری معابر توسط شهرداری منطقه  5تبریز
میر علی اصغر نساج گفت  :اکیپهای دو معاونت
خدمات شهری و اجرایی و همچنین فنی و عمرانی این
منطقه روزانه با  ۶اکیپ کارگاهی لکه گیری آسفالت
در معابر اصلی و فرعی را انجام میدهند که این طرح
خدماتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
به گزارش امورارتباطات منطقه این مطلب را شهردار
منطقه پنج اعالم کرد و افزود  :از اول اسفند لکه گیری
آسفالت در معابر اصلی همچون جاده تهران ،اتوبان
پاسداران  ،ورودی باغمیشه و میدان شهید فهمیده
انجام شده و این طرح خدماتی در معابر دیگر سطح
حوزه نیز شروع شده است .وی همچنین گفت :

پس از پایان لکه گیری آسفالت معابر اصلی درمعابر
شهرکهای باغمیشه ،کوی نصر  ،بارنج ،استانداری
نیز این پروژه شروع شده است .نساج در ادامه بابیان
اینکه تا یازدهمین روز از اسفند  ۶۰۰تن آسفالت برای
لکه گیری استفاده شده است اظهار داشت :اکیپهای
معاونتهای فنی و عمرانی و خدمات شهری و اجرایی
تاکنون  ۶۰۰تن آسفالت برای چاله زدایی در معابر
استفاده کرده اند .وی در پایان گفت  :چاله زدایی معابر
طبق زمانبندی در سطح حوزه اجرا میشودو پس از
پایان معابر اصلی اقدام به اصالح وضعیت آسفالت
محالت میشود.

کپه کاری  769هکتار از اراضی ملی زنجان ،طی امسال
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان زنجان گفت :امسال  769هکتار از اراضی
ملی استان زنجان کپه کاری شده است.
به گزارش جام جم زنجان ،جلیل سلطاننژاد با
اشاره به اقدامات معاونت فنی این اداره کل در سال
جاری گفت 99 :دستگاه آبشخوار فلزی با 1485
میلیون ریال هزینه جهت استفاده در مراتع ،تهیه و
در اختیار بهره برداران قرار گرفت.
وی با بیان این که  130هکتار از اراضی استان بذر

پاشی شده است افزود :تبدیل دیمزار در  280هکتار
از اراضی استان هم طی امسال عملیاتی شده است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان اجرای طرح حفاظت و قرق را  899هکتار
و کپه کاری را  769هکتار طی سال جاری اعالم
کرد.سلطان نژاد با اشاره به این که  368هکتار
نیز در این بازه زمانی کودپاشی شده است خاطر
نشان کرد 1 :دهنه چشمه هم با  60میلیون ریال
اعتبار مرمت شده است .این مقام مسئول همچنین

آمار مراقبت و آبیاری در سال جاری را  10هکتار
برشمرد و مجموع اعتبارات در بخش مرتع را
 12400میلیون ریال اعالم کرد.سلطان نژاد گریزی
هم به بخش جنگ زد و افزود :توسعه جنگل با
نهال  110هکتار و با اعتبار 5300میلیون ریال در
این بازه زمانی انجام شده است.به گفته معاون فنی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اقدامات
مذکور از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین
شده است.

