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مدیر کل کانون آذربایجان شــرقی اعالم کرد؛
تمام مناطق، تحت پوشــش کارگاه های آنالین کانون پرورش  فکری

زمان ارسال به سردبیر: 16:15زمان صفحه آرایی:11:20زمان دریافت مطالب: 9:15

امضای دبیرزمان ارسال به دبیر: 15:00زمان ویراستاری و خوانش: 9:20-10:45

جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

شهردار ارومیه خبر داد؛

سخنگوی شهرداری ارومیه:رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

 احداث مسیر پیاده راه گردشگری 
در محوطه معبد »اژدها«

رزمایش آموزشی  و   فاصله گذاری 
اجتماعی در اردبیل 

سگ آزاری در ارومیه صحت 
ندارد

؛ براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار

غ گرم با قیمت 15 هزار  عرضه مر
و 750 تومان در زنجان

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان 
داخلی  محوطه  در  گردشگری  راه  پیاده  مسیر  احداث  از 
شهرستان  ویر  روستای  در  اژدها  معبد  یا  کسن  داش  معبد 

سلطانیه خبر داد.
به گزارش جام جم، امیر ارجمند در بازدید از محل اجرای این پروژه 
ظرفیت های  از  بهینه  بهره گیری  هدف  با  مسیر  این  کرد:  تصریح 
گردشگران  تردد  مسیر  نظم دهی  موجب  که  می شود  اجرا  طبیعی 
خواهد شد. اعتبار تخصیص داده شده به این مسیر پیاده راه چهار 

میلیارد ریال می باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان:

  تحقق60 درصد ی افق 1404 
 در شهر ارومیه 

3

برنامه ریزی برای کاشت 300 هزار
 اصله درخت در پاییز

شهردار تبریز در برنامه سحرلر شبکه سهند:

3

2

243

بازدید سفیران مهدوی   از موزه عمارت شهرداری اردبیل 
همزمان با روز شهرداری ها و  دهیاری ها صورت گرفت؛
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خبر

شـرقی:  آذربایجـان  کانـون  کل  مدیـر 

پوشـش  تحـت  مناطـق،  تمـام 
کارگاه هـای آنالین کانـون پرورش 

فکـری

مدیر کل کانون آذربایجان شرقی از آغاز ثبت نام 
کودکان و نوجوانان در کارگاه های فرهنگی هنری 

آنالین خبر داد.
کرد:  تصریح  بینش  علی  جام جم  گزارش  به 
اقدام  کشور  سراسر  با  همزمان  کل  اداره  این 
برخط  صورت  به  مجازی  کارگاه های  برگزاری  به 
و  هنری  فرهنگی،  متنوع  موضوعات  در  )آنالین( 
نمایش،  و  فیلم  کارگردانی  وی  است.  کرده  ادبی 
اوریگـامی،  خـوشنویسی،  نقاشی،  بازیگری، 
و  مثبت اندیشی  مهارت های  نگارگــری،  تذهیب 
جمله  از  را  سفال  خالقیت  پرورش  مهارت های 
برگزار  آنالین  صورت  به  که  برشمرد  موضوعاتی 
این  در  نام  ثبت  مهلت  شد.بینش  خواهد 
کارگاه ها را تا ۲۲ تیر عنوان کرد و گفت: عالقه مندان 
برای ثبت نام در این کارگاه ها می توانند با مراجعه 
این  برگزاری  زمان  و  عناوین  از   kpf.irسایت به 
به  اشاره  با  وی  شوند.  مطلع  آموزشی  دوره های 
لحاظ  به  شرایط  عادی شدن  صورت  در  این که 
برای  را  برنامه ریزی الزم  کانون  کرونا، مراکز  شیوع 
آورده اند،  عمل  به  حضوری  کارگاه های  برگزاری 
آنالین،  کارگاه های  ویژ گی های  از  یکی  کرد:  تاکید 
دیگر  و  تبریز  در  عالقه مندان  بهره مندی  امکان 
از این به دلیل  شهرهای استان است که پیش 
به  کانون  مراکز  نامناسب  جغرافیایی  پراکندگی 

خدمات آن دسترسی نداشتند.

خبر

برگزاری کارگاه عفاف و حجاب
 در شرکت گاز اردبیل

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در گفتگو با 
حجاب  و  عفاف  آموزشی  دوره  برگزاری  از  جام جم 
اردبیل  استان  گاز  شرکت  کارمند  بانوان  برای 

همزمان با دهه کرامت خبر داد.
عامل  مدیر  اسماعیلی  سردار  جام جم  گزارش  به 
تبيین  کرامت،  دهه  تبریک  ضمن  شرکت  این 
آثار  و  زن  حجاب  خصوص  در  دینی  آموزه های 
اصلی  وظایف  از  یکی  را  جامعه  در  آن  برکات  و 
گفت:  و  برشمرد  آموزشی  و  فرهنگی  بخش های 
استان  گاز  شرکت  در  مهم  هدف  این  تحقق 
در  شده  انجام  ریزی های  برنامه  طبق  اردبیل 
آموزشی  کالس های  برگزاری  با  و  فرهنگی  شورای 
و کارگاه های تخصصی با حضور فعاالن فرهنگی و 
کارشناسان حوزه عفاف و حجاب، صورت خواهد 
گرفت. وی افزود: حجاب به عنوان منبع معنوی 
شده  محسوب  جامعه  درونی  قدرت های  از  یکی 
مسلمان  زن  برای  شگرف  قدرتی  منبع  تنها  نه  و 
ایجاد می کند بلکه موجبات افزایش نفوذ قدرت و 
شخصیت فرهنگی او را در جامعه ایجاد می نماید.

رسول  االسالم  حجت  جلسه  این  ادامه  در 
خواسته مدرس این دوره آموزشی به آثار معنوی 
پرداخت  خانواده  و  اجتماع  در  حجاب  و  عفاف 
حجاب  مهم  کارکردهای  از  یکی  داشت:  اظهار  و 
مهم،  این  به  توجه  زیرا  است  اجتماعی  حوزه  در 
محفوظ  بار  و  بند  بی  معاشرت های  از  را  انسان 
از  و  افزوده  خانواده  نظام  تحکیم  بر  و  می دارد 
انحالل کانون محکم زناشویی جلوگیری و امنيت 

اجتماعی را فراهم می کند.

 سه شنبه  17 تیر  1399   شماره 5699

علی روح اللهی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شرقی از اجرای طرح ملی دوگانه سوز 
نمودن رایگان خودروهای عمومی باری و مسافری خبر 

داد.

شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
آذربایجان  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
توسعه  راستای  در  گفت:  روح اللهی  شرقی، 
پاک  سوخت  عنوان  به  طبیعی  گاز  از  بهره مندی 

در  صرفه جویی  اقتصادی،  رشد  در  آن  نقش  و 
از  حمایت  و  هوا  آلودگی  کاهش  و  بنزین  مصرف 
خودروی  دستگاه   ۱۴۶۴۰۰۰ تبدیل  ای،  کارخانه  تولید 
خواهد  انجام  سوز  دوگانه  به  مسافری  و  باری 

و  باری  عمومی  خودروهای  مالکان  بنابراین  شد. 
نوبت دهی  و  نام  ثبت  جهت  توانند  می  مسافری 
سایت به  خود  خودروی  رایگان  نمودن  سوز   دوگانه 

 GCR.niopdc.ir مراجعه نمایند.

مدیر منطقه آذربایجان شرقی خبر داد؛
ح دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای عمومی باری و مسافری اجرای طر اقتصادی2

اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

هر آنكس خدمت جانان به جان كرد            به گيتي نام خود را جاودان كرد

اكنون كه پس از سال هاي درخشان خدمت خالصانه در عرصه هاي مهم اجتماعي و اقتصادي كشور 

بويژه در اداره كل امور مالياتي استان اردبيل از هيچ گونه كوششي براي پيشبرد اهداف نظام 

مقدس فروگذار نكرديد و به افتخار بازنشستگي نائل آمديد، بدينوسيله ضمن تقدير، تجليل و 

سپاس از چندين سال تالش صادقانه، ارزنده، مديرانه و دلسوزانه جنابعالي موفقيت روزافزون 

شما و خانواده گرامي تان را از درگاه يكتاي بي همتا خواهانيم.

برادر ارجمند، جناب آقاي حاج رسول نوع پرور
جانباز و يادگار گرانقدر 8 سال دوران دفاع مقدس 

كاركنان  اداره كل امور مالياتي استان اردبيل

گفت:  ایران  تبریز به عنوان شهر تمیز  انتخاب  با اشاره به  تبریز  شهردار 
نقش شهروندان در موفقیت برنامه های مدیریت شهری و پاکیزگی شهر 

تبریز ویژه و مهم است.
و  شهرداری ها  روز  مناسبت  به  که  باهر  شهین  ج  ایر جام جم  گزارش  به 
برای  گفت:  یافته بود،  برنامه سحرلر شبکه سهند حضور  دهیاری ها  در 
چندمین سال متوالی شهر تبریز به عنوان پاکیزه ترین شهر ایران، شهر 
بدون معتاد متجاهر و بدون گدا انتخاب شد که این موفقیت در سایه 

همراهی و همکاری مردم محقق شده است.
حال  کمک  شهری  مدیریت  در  باید  شهروندان  این که  بیان  با  وی 
مدیران و مجموعه شهرداری باشند، ادامه داد: تمیز نگه داشتن شهر 
از مهم ترین زمینه های همکاری مردم با  و کمک به حفظ فضای سبز 

مدیریت شهری است.
ج شهین باهر با اشاره به این که شهرداری تبریز در موضوعات مختلف  ایر
کرده  تکالیف خود عمل  از  فراتر  کرونا  با شیوع ویروس  همچون مقابله 

است، ابراز داشت: با این که مدیریت واحد شهری تحقق نیفتاده است، 
ولی شهرداری تبریز به وظایف خود بخوبی عمل کرده و حتی وظایف سایر 

دستگاه ها را نیز در حوزه های مختلف انجام می دهد.
گفت:  سال ۹۹  طی  تبریز  شهرداری  برنامه های  به  اشاره  با  تبریز  شهردار 
امسال شهرداری تبریز در بسیاری از حوزه ها فعالیت خود را چند برابر کرده 
و به عنوان نمونه در حوزه فضای سبز و درختکاری اقدامات بزرگی انجام 
تبریز ضروری است  گسترش فضای سبز  این که  بیان  با  شده است.وی 
چراکه در تبریز با فقر فضای سبز روبه هستیم، افزود: در طول تاریخ تبریز  
یک میلیون اصله درخت وجود داشت که امسال شهرداری تبریز تصمیم 
گرفت طی یک سال یک میلیون اصله درخت دیگر نیز بکارد و در این راستا 
۳۰۰ هزار اصله درخت در ماه های ابتدایی سال کاشته شد و طبق برنامه، 

۳۰۰ هزار اصله نیز در پاییز و ۴۰۰ هزار اصله نیز در اسفند کاشته می شود.

یز در برنامه سحرلر شبکه سهند: شهردار تبر

یزی برای کاشت ۳00 هزار اصله درخت در پاییز برنامه ر

فعاليت هاي شغلي مشمول تبصره 2 بخشنامه:

شرايط ويژه بخشودگي جرايم مالياتي در 
راستاي حمايت از توليد و فعاالن اقتصادي

مطابـق بخشـنامه 200/99/509 مـورخ 1399/03/20 اشـخاص حقيقـي و حقوقـي در صـورت پرداخت بدهي مالياتي قطعي شـده 
خـود تـا پايـان سـال جـاري، از تسـهيالت بخشـودگي جرايـم مالياتي قابل بخشـش به شـرح جدول ذيـل برخوردار خواهند شـد:

روابط عمومي اداره كل امور مالياتي استان اردبيل 

تاريخ 
پرداخت

ابالغ قطعي تا 1398/10/30

آسيب ديده از كروناگروه هاي عادي
 ) تبصره 2 بخشنامه(

غير توليديتوليديغير توليديتوليدي

80 %90 %خرداد 99
% 90% 80

78 %88 %تير 99

78 %88 %76 %86 %مرداد 99

76 %86 %74 %84 %شهريور 99

74 %84 %72 %82 %مهر 99

72 %82 %70 %80 %آبان 99

70 %80 %68 %78 %آذر 99

68 %78 %66 %76 %دي 99

66 %76 %64 %74 %بهمن 99

64 %74 %62 %72 %اسفند 99

ابالغ قطعي
از 1398/11/01 تا 1399/03/31

 آسيب ديده از كرونا گروه هاي عادي
) تبصره 2 بخشنامه(

% 100
% 100

% 98

% 96% 98

% 94% 96

% 92% 94

% 90% 92

% 88% 90

% 86% 88

% 84% 86

ابالغ قطعي
از تاريخ 1399/04/01 به بعد

گروه هاي عادي
آسيب ديده از 

كرونا ) تبصره 2 
بخشنامه(

تا يك ماه پس از 

ابالغ برگ قطعي 

100 % و پس از 

آن به ازاي هر 

ماه 2% از مبلغ 

بخشودگي كسر 

می گردد.

تا دو ماه پس از 

ابالغ برگ قطعي 

100 % و پس از 

آن به ازاي هر 

ماه 2% از مبلغ 

بخشودگي كسر 

می گردد.

شـرط بخشـودگي جرايـم مـاده 169 ق.م.م بـراي سـنوات 1391 الـي 1394 پرداخـت بدهـي عملكـرد و بـراي سـنوات 
1395 بـه بعـد ارسـال فهرسـت معامـالت هريـك از سـال هاي مذكـور می باشـد. 

 مراكـز توليـد و توزيـع غذاهـاي آمـاده اعـم از رسـتوران ها، بوفه هـا، طباخي هـا، 
تاالرهـاي پذيرايـي، قهـوه خانه هـا، اغذيـه فروشـي ها

مجتمع هـاي  آپارتمان هـا،  هتـل  هتل هـا،  شـامل:  گردشـگري  بـه  مربـوط  مراكـز   
جهانگردي و گردشـگري مهمان پذيرها، مهمانسـراها، مسـافرخانه ها، مراكز بوم گردي، 

مراكـز اقامتـي، پذيرايـي، تفريحـي، خدمـات بيـن راهـي، موزه هـا و زائرسـراها
 حمل و نقل عمومي مسافر برون شهري اعم از هوايي، جاده اي، ريلي و دريايي

 دفاتر خدمات مسافرتي، گردشگري و زيارتي

 مراكز، باشگاه ها، و مجتمع هاي ورزشي و تفريحي
 مراكز و مجتمع هاي فرهنگي، آموزشي، هنري و رسانه اي

 مراكز توليد، توزيع و فروش صنايع دستي
 آموزشگاه هاي رانندگي، آرايشگاه ها و سالن زيبايي
 مراكز توليد و عرضه گل هاي زينتي و ماهيان زينتي

 واحدهاي پرورش مرغ مادر گوشتي و مرغ گوشتي
 صنايع دستي و مراكز بوم گردي عشايري

رزمایش آموزشی، کنترل و نظارت بر روند رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سطح ادارات، نهادهای 
عمومی و اصناف شهرستان اردبیل با همکاری استانداری، 
فرمانداری، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و سایر ادارات 

ذیربط ۱۵ تیر در اردبیل برگزار شد.
سرپرست  زاده،  حبیب  شهرام  دکتر  جام جم  گزارش  به 
گاه سازی  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هدف این رزمایش را آ
مردم جهت رعایت نکات بهداشتی اعالم کرد و گفت: طی این 
رزمایش با بازرسی ۵۰ اکیپ بهداشتی نقاط مختلف شهر از 
کسبه و اصناف تا ادارات و بانک ها و هتل ها و سایر محل های 
پرازدحام مورد نظارت قرار می گیرد و توسط ناظران، نکات 
بهداشتی گوشزد می شود. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
پیش بینی های  طبق  کرونا  بیماری  داشت:  اظهار  اردبیل 
صورت گرفته تا 2 سال آینده در کشور وجود خواهد داشت و 

به همین خاطر باید نحوه زندگی با کرونا را بیاموزیم.

افرایش  در حال  کرونا  تعداد بستری های  کرد:  وی عنوان 
طی  نکنند  مراعات  را  بهداشتی  موارد  مردم  اگر  و  است 
تی به مرحله قرمز وارد شده و مجبور خواهیم شد تا  هفته آ

محدودیت های قبل را اعمال کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:
رزمایش آموزشی

  و   فاصله گذاری اجتماعی  در اردبیل 

برادر ارجمند، جناب آقاي حاج ابراهيم قلي زاده

كه بيانگر تعهد، كارآمدي، لياقت و شايستگي هاي برجسته 
آن برادر گرامي در صحنه هاي خدمت صادقانه به نظام 

مقدس و وطن اسالمي است، تبريك و تهنيت عرض نموده، 
توفيق روز افزون شما را براي خدمتي سرشار از شور و 

نشاط و مملو از توكل الهي در اين ديار مقدس آرزومنديم.
كاركنان اداره كل امور مالياتي استان اردبيل

حسن انتخاب و انتصاب شايسته حضرتعالي را به عنوان
 مدير كل امور مالياتي استان اردبيل

اردبیل  شهرداری  موزه  از  مهدوی(  )سفیران  جمکران  مقدس  مسجد  خادمان 
بازدید کردند.

خادمان  دهیاری ها،  و  شهرداری ها  روز  تیر   ۱۴ با  همزمان  جام جم  گزارش  به 
 مسجد مقدس جمکران )سفیران مهدوی( ضمن بازدید از موزه عمار شهرداری

 با شهردار اردبیل دیدار کردند.
در ادامه دیدار خادمان مسجد مقدس جمکران )سفیران مهدوی( در شهرداری 

اردبیل هدایایی به عنوان تبرک به کارکنان شهرداری اردبیل اهدا کردند.

بازدید سفیران مهدوی
 از موزه عمارت شهرداری اردبیل 



مدیرکل میراث فرهنگی زنجان:
احداث  مسیر پیاده راه گردشگری 

در محوطه معبد »اژدها«

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث   مدیرکل 
پیاده  مسیر  احداث  از  زنجان  صنایع دستی 
داش  معبد  داخلی  محوطه  در  گردشگری  راه 
کسن یا معبد اژدها در روستای ویر شهرستان 

سلطانیه خبر داد.
از  بازدید  در  ارجمند  امیر  جم،  جام  گزارش  به 
محل اجرای این پروژه تصریح کرد: این مسیر 
با هدف بهره گیری بهینه از ظرفیت های طبیعی 
تردد  مسیر  نظم دهی  موجب  که  می شود  اجرا 
داده  تخصیص  اعتبار  شد.  خواهد  گردشگران 
شده به این مسیر پیاده راه چهار میلیارد ریال 

می باشد.
نیز  گردشگران  همچنین  افزود:  ارجمند   
فرصتی جدید را در دسترس خواهند داشت تا 
در کنار بازدید از مجموعه تاریخی و گردشگری 
بهره مند  جدید  و  متنوع  فضاسازی های  از 

شوند.
گفت: طراحی مسیرهای پیاده-گردشگری  وی 
دو  گامی  عنوان  به  کسن  داش  معبد  در 
از  حفاظت  براي  سویه  چند  شاید  و  جانبه 
برای  اقدامي  پیش  و  گردشگر  هدایت  و  بافت 
احیای بافت کهن معبد تاریخی داش کسن  و 
همچنین تکمیل کننده حفاظت و احیای بافت 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل  است. 
ضعف ها،  رفع  کرد:  تاکید  زنجان  صنایع دستی 
پایداری  و  گردشگران  بازدید  کیفیت  ارتقاء 
سایت داش کسن به عنوان یک پیاده راه موفق 

موجب ارتقاء بافت تاریخی سایت می شود.

منتهـی  مسیـــرهای   انســداد 
به سواحل دریاچه ارومیه 

گفت: محدودیت های جدید در  ارومیه   فرماندار 
راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، از شنبه 
در  و  شد   اعمال  ارومیه  شهرستان  در  تیر   ۱۴
همین راستا مسیرهای منتهی به سواحل دریاچه 

ارومیه مسدود شدند.
جام جم  با  گفتگو  در  مالمحمدی زاده  علیرضا 
استانی  ستاد  درخواست  پیرو  کرد:  بیان 
اعمال  جهت  کرونا  بیماری  مدیریت  و  مقابله 
قرمز  وضعیت  به  توجه  با  جدید  محدودیت های 
بیشتر شهرستان های آذربایجان غربی و موافقت 
اجرای  جهت  کرونا  بیماری  مدیریت  ملی  ستاد 
محدودیت های جدید به مدت یک هفته )۱۴ الی 
شهرستان  در  جدید  محدودیت های   ،)۹۹ تیر   ۲۰

ارومیه اعمال می شود. 
وی افزود: این محدودیت ها شامل دانشگاه ها، 
علمیه،  حوزه های  شبانه روزی،  مدارس  مدارس، 
زبان سراها  حرفه ای،  و  فنی  آموزشگاه های 
ها،  کافه  کتابخانه ها،  آموزشگاه ها،  سایر   و 
توت،  های  باغ  و  ها  چایخانه  قهوه خانه ها، 
استخرهای سرپوشیده، سالن های سینما، تئاتر 
تاالرهای  باغ موزه ها،  و  موزه ها  مشابه،  مراکز  و 
آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی،  پذیرایی، 
مساجد و مصلی ها، باغ وحش ها و شهربازی ها، 
مراکز تفریحی آبی، باشگاه های بدنسازی، باشگاه 
کاراته،  پربرخورد چون  و ورزش های  های ورزشی 
فرماندار  است.  مشابه  موارد  و  جودو  کشتی، 
ها  محدودیت  این  همچنین  کرد:  اظهار  ارومیه 
شامل پارک ها و تفرجگاه ها چون پارک جنگلی، 
کاظم داشی، کنار اسکله و موارد مشابه، برگزاری 

مراسمات ، همایش و نماز جمعه می شود.

خبر خبر

در شرکت توزیع نیروی برق استان بر پا شد؛
مانور اطفای حریق ویژه نگهبانان در اردبیل

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مرکزی  انبار  محوطه  در  حریق  اطفای  مانور 
امور  و  حراست  دفتر  کارکنان  و  نگهبانان  حضور  با  و  اردبیل  استان 

محرمانه برگزار شد.
در  جام جم  با  گفتگو  در  شرکت  محرمانه  امور  و  حراست  دفتر  مدیر 

تشریح اهداف برگزاری این مانور گفت: مانور اطفای حریق طبق برنامه 
هر ساله و به منظور مقابله با هرگونه حریق و حوادث غیرمترقبه در 
قالب آموزش حریق، طبقات حریق و انواع خاموش کننده های دستی 
انجام  عملی  صورت  به  حریق  نوع  با  کننده  خاموش  نوع  تناسب  و 

می شود  باعث  مهارت ها  این  فراگیری  افزود:  نظری  علی  می شود. 
غیرمترقبه  حوادث  و  اتفاقات  با  مواجهه  مواقع  در  بتوانند  افراد  که 
آگاهانه عکس العمل نشان دهند و با به کارگیری  به طور صحیح و 
تکنیک های اصولی خسارات و زیان های احتمالی را به حداقل ممکن 

آمادگی  در  مانور ها  نوع  این  اهمیت  بر  تاکید  با  وی  دهند.  کاهش 
نگهبانان شرکت برای مقابله با شرایط اضطراری گفت: از دیگر اهداف 
برگزاری این مانور می توان به آگاهی دادن و ایجاد توانمندی نگهبانان 

شرکت بخصوص با توجه به شرایط فنی و عملیاتی شرکت اشاره کرد. 
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اقتصادی
اجتماعی

مديريت آموزش و پرورش گرمي در نظر دارد در سال 
تحصيلي 1400 – 1399 فضاهاي خالي و مازاد مدارس 
خود را در برابر قوانين و مقررات به افراد واجد شرايط 

به صورت اجاره واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر به كارشناسي امور حقوقي مراجعه نمايند.

شهردار ارومیه گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد از افق ۱۴۰۴ ارومیه، یعنی 
، پاک، مجهز به فناوری اطالعات و حمل نقل ریلی  شهر فرهنگی، سبز

و برخورداری مردم از اقتصاد پویا تحقق یافته است.
به گزارش جام جم محمد حضرت پور ضمن تبریک ۱۴ تیر روز شهرداری 
و دهیاری، بیان کرد: اکنون شهرداری ها در کنار وظایف شهری خود به 
حل مطالبات اجتماعی نگاه ویژه دارند چرا که نمی توانند نسبت به 
تفاوت  بی  زیست  محیط  تخریب  و  اعتیاد  چون  اجتماعی  معضالت 

باشند.
قلم  حوزه  در  که  کسانی  کرد:  بیان  قلم،  روز  و  تیر   ۱۴ تبریک  با  وی 

هستند باید نگاهی ویژه به توسعه فرهنگی شهر داشته باشند.
شهردار ارومیه با اشاره به افق ۱۴۰۴، گفت: شهر ارومیه در افق ۱۴۰۴، 
فناوری  و  ریلی  نقل  و  حمل  به  مجهز  سالم،   ، سبز فرهنگی،  شهر 
حاضر  حال  در  که  است  پویا  اقتصاد  از  مردم  برخورداری  و  به یکی اطالعات  با اشاره  یافته است. حضرت پور  افق تحقق  این  از  ۶۰ درصد 

که  زمانی  تا  کرد:  اظهار  فرهنگی،  شهر  یعنی   ۱۴۰۴ افق  محورهای  از 
با  مشکالت  رفع  جهت  در  چقدر  هر  نیابد  توسعه  فرهنگ  شهر  در 
مشکالت  با  باز  کنیم  اقدام  زیرساخت ها  توسعه  و  اعتبار  اختصاص 

شهری دست و پنجه نرم خواهیم کرد. 
شهردار ارومیه در ادامه افزود: در حوزه فرهنگی زمانی موفق خواهیم 
انتقادها در یک چهارچوب خاص و در یک فضای  گفتمان و  که  بود 
در  کردن  قضاوت  و  طرفه  یک  انتقاد  یک  با  گیرد،  صورت  منطقی 

خصوص مسائل، هیچ مشکل شهری حل نمی شود. 
توسط  ارومیه  شهر  برای  فرهنگی  منشور  این که  بیان  با  وی 
دستگاه های فرهنگی ترسیم نشده است، بیان کرد: فقط با توسعه 
تحقق  را  فرهنگی  حوزه  در  خود  اهداف  نمی توانیم  زیرساخت ها 
شهروندان  فرهنگی  نگاه های  با  شهری  مشکالت  بیشتر  و  بخشیم 

رفع می شود.

شهردار ارومیه خبر داد؛
 تحقق60 درصد ی افق 1404  در شهر ارومیه

غ  گوشت مر بازار  کارگروه تنظیم  بر اساس مصوبه 
گرم در استان زنجان با قیمت ۱5 هزار و 75۰ تومان 

عرضه می گردد.
سازمان  رئیس  فغفوری،  ناصر  جم   جام  گزارش  به 
اعالم  با  زنجان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بازار  تنظیم  کارگروه  مصوبه  طبق  افزود:  فوق  خبر 
کشور و نیز مصوبه جلسه نهم کارگروه تنظیم بازار 
کیلوگرم  با قیمت هر  زنده  غ  گردید مر استان مقرر 
برای  طبخ(  )آماده  گرم  غ  مر قیمت  و  تومان   ۱۰75۰ 
سطح  در  تومان   ۱575۰ قیمت  با  کننده  مصرف 

واحدهای صنفی استان عرضه گردد. 

 ، مرغدار سوی  از  عرضه  چنانچه  کرد:  تصریح  وی 
قیمت های  با  صنفی  واحدهای  و  کشتارگاه ها 
پرونده  تشکیل  ضمن  نگردد  رعایت  مصوب 
معرفی  قضایی  مراجع  به  متخلفان  تعزیراتی، 

خواهند شد.
به  استان  نیاز  که  زمانی  تا  شد:  یادآور  فغفوری 
غ  غ زنده و مر غ تامین نگردیده خروج مر گوشت مر

گرم آماده طبخ از استان ممنوع می باشد.
اداره  گردیده  مقرر  راستا  این  در  کرد:  عنوان  وی 
نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  و  دامپزشکی  کل 
بارنامه  و  تائیدیه های الزم  از صدور  جاده ای استان 
معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  نمایند.  خودداری 
منجمد غ  مر توزیع  خصوص  در  استان  تجارت   و 
شرکت  است  گردیده  مقرر  ساخت:  نشان  خاطر 
غ  مر تحویل  به  نسبت  استان  دام  امور  پشتيبانی 
واحدهای  و  منتخب  فروشگاه های  به  منجمد 
صنعت،  سازمان  سوی  از  شده  معرفی  صنفی 

معدن و تجارت اقدام نماید. 
تامین  زمان  تا  غ  مر قطعه بندی  داشت:  اظهار  وی 
قطعه بندی  واحدهای  سوی  از  استان  روزانه  نیاز 

ممنوع گردیده است.

؛ براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار

غ گرم با قیمت 15 هزار و 750 تومان در زنجان عرضه مر
استاندار زنجان می گوید: شهرستان خدابنده با داشتن 
خود  واقعی  جایگاه  به  منطقه ای  باالی  ظرفیت های 
نرسیده و استفاده از همه ظرفیت ها نیازمند مدیریت 

صحیح است.
بررسی  جلسه  در  حقیقی  فتح اهلل  جم؛  جام  گزارش  به 
با  که  خدابنده  شهرستان  مشکالت  و  مسائل 
شهرستان  مردم  نماینده  حسینی،  البرز  سید  حضور 
خدابنده برگزار شد گفت: در بازدیدی که از روستاهای 
شهرستان خدابنده داشتیم ظرفیت های بسیار خوبی 
در زمینه گردشگری و ایجاد اشتغال وجود داشت که با 
قدری مدیریت صحیح و دلسوزی می توان زمینه رونق 
و توسعه منطقه را فراهم کرد. مقام عالی استان با بیان 
تدوین  روستایی  اشتغال  و  توسعه  منظومه  این که 
باالی روستاهای  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  به  و   شده 
 ۲۰ خانوار جمعیت توجه خاصی شده است، افزود: برخی 
ح ها نیازمند اعتبار خاصی نیست و با توجه به نقشه  طر
نتایج  به  می توان  درست  گیری  تصمیم  و  استان  راه 
ظرفیت های  وجود  زنجان  استاندار  رسید.  مطلوبی 
خوب کشاورزی و گردشگری در منطقه را فرصت خوبی 
به  خدابنده  افزود:  و  دانست  منطقه  توسعه  برای 
جایگاه واقعی خود نرسیده، اما با کمی همت، جدیت 

ح های نوآورانه می توان در سطح  و اهتمام در اجرای طر
ملی و جهانی این شهرستان را معرفی نمود. 

استفاده از دانش نوین در کشاورزی همچون فراوری 
محصوالت کشاورزی و اصالح فضای بیرونی غار عظیم 
و زیبای کتله خور و همچنین رسیدگی به ورودی شهر 
برای  زنجان  استاندار  پیشنهادهای  جمله  از  گرماب 
رونق بخش های کشاورزی و گردشگری این شهرستان 
بود. در این جلسه قرار شد دبیرخانه هایی در حوزه های 
کشاورزی و گردشگری، راه و مسکن و آب تشکیل شود 
حوزه های  در  اجرا  قابل  ح های  طر آینده  هفته  دو  تا  و 
و  مدیریت  سازمان  همکاری  با  و  اجرا  برای  را  مختلف 

برنامه ریزی ارائه نمایند.

استاندار زنجان:

ح ها نیازمند مدیریت است، نه اعتبار اجرای برخی طر

گرديد. خاطر  تألم  و  تأسف  موجب  گرامی  والده  درگذشت  خبر 
ضمن عرض تسليت، برای آن مرحومه مغفوره رحمت و آمرزش الهی 
داريم. مسئلت  عمر  طول  صبر و  گراميتان  خانواده  و  شما  برای  و 

کل من علیها فان
جناب آقای مهندس ميريحيی نوحی، معاون محترم مالی اقتصادی 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تبريز

خانواده های قنبروند - عوض پور
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 صاحب امتیاز :           
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 تحریریه شهرستانها:            021-44233511

     سرپرست آذربايجان شرقی: وحيده حاجی محمد ياری  041-35579285-9
    سرپرست استان  آذربايجان غربی: ميثم قربانی   044-32256311-13

    سرپرست استان اردبيل: نورالد ين امامی - 045-33454400
    سرپرست استان زنجان: احمد حسنی - 024-33362236

بـــا تو هستم، ز تو هرگز نشدم دور ولی      
چه توان کرد که بانگ جــــرسی نیست مرا
، به جان تـــــو قســم      پــــرده از روى بینداز

امام خمینی )ره(غیـــر دیــــدار رخت مـــلتمسی نیست مرا

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ايران

سه شنبه  17  تیر 1399

خبر

حذف پرداخت نقدی از سیستم 
حمل و نقل عمومی ارومیه

مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس 
نقل  و  حمل  ناوگان  گفت:  شهرداری  مردمی 
نوین  سیستم های  به  مجهز  ارومیه  عمومی 
پرداخت الکترونیکی کرایه و سامانه مانیتورینگ 

می شوند.
کشتيبان  مشهدی  رضا  جام جم  گزارش  به 
دارد نسبت  نظر  در  ارومیه  کرد: شهرداری  اظهار 
و  تهیه  سرمایه گذاری  فرصت  واگذاری  به 
شهر  مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سیستم  اجرای 
سیستم  این  راه  اندازی  با  وی  کند.  اقدام  ارومیه 
و تاکسی  دستگاه   400 و  هزار   4 تقریبی  تعداد   به 

325 دستگاه اتوبوس مجهز به سیستم های نوین 
مانیتورینگ  سامانه  و  کرایه  الکترونیکی  پرداخت 
می شوند. مشهدی کشتيبان عنوان کرد: در این 
سیستم بتدریج کارت های قبلی اتوبوس از چرخه 
خارج و کارت های جدید با تکنولوژی روز جایگزین 
می شوند.وی با بیان این که هدف از راه اندازی این 
کرایه  پرداخت  روند  از  نقد  پول  حذف  سیستم 
بخش  بعدی  فازهای  در  کرد:  خاطرنشان  است، 
با این کارت قابل پرداخت  عمده خدمات شهری 
کارت  زیربنای  عنوان  به  حاضر  پروژه  و  می شود 
شهروند  پروژه  مقدمات  انجام  و  شهروندی 
سازمان  رئیس  بود.  خواهد  نیز  الکترونیک 
شهرداری  مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری 
افزود: شرکت کنندگان فراخوان  ادامه  ارومیه در 
پروپوزال  تا  دارند  فرصت  جاری  تیر   26 تاریخ  تا 
ج در  پیشنهادی خود را بر اساس ملزومات مندر
از سایت سازمان  بارگیری  )قابل  اسناد فراخوان 
شهرداری  مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری 
 www.investment.urmia.ir آدرس  به 

تکمیل و ارائه نمایند.

خبر

سخنگوی شهرداری ارومیه:

صحـت  ارومیـه  در  آزاری  سـگ 
نـدارد

 مدیـر ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری 
در  بی پنـاه  سـگ های  آزار  خبـر  گفـت:  ارومیـه 

شـهر ارومیـه صحـت نـدارد.
جام جـم  بـا  گفتگـو  در  احمـدزاده  اصغـر  علـی   
سـگ های  آزار  اخبـار  انعـکاس  خصـوص  در 
خبرگزاری هـای  در  ارومیـه  شـهر  در  ولگـرد 
منبـع  بـدون  فـوق  خبـر  کـرد:  بیـان   ، کشـور
خبـری معتبـر انتشـار یافتـه کـه صحـت نـدارد.
ارومیـه  شـهرداری  اقدامـات  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بـرای جمـع آوری و نگهـداری سـگ های بی پناه 
ارومیـه  شـهرداری  کـرد:  عنـوان   ، شـهر سـطح 
مکانـی  ولگـرد  سـگ های  سـاماندهی  جهـت 
و  جمـع آوری  بـرای  را  هکتـار   3 مسـاحت  بـه 

اسـت. داده  اختصـاص  سـگ ها  نگهـداری 
امـور بین الملـل شـهرداری  ارتباطـات و  مدیـر 
ایـن  از  ارومیـه  شـهروندان  افـزود:  ارومیـه 
اقدام شـهرداری اسـتقبال کرده و شـهروندان 
تامیـن  بـرای  نهـاد  مـردم  سـازمان های  و 
آمادگـی  اعـالم  پنـاه  بـی  ایـن سـگ های  غـذای 

کرده انـد.
هـزار   5 حاضـر  حـال  در  این کـه  بیـان  بـا  وی 
دارد،  وجـود  ارومیـه  شـهر  در  سـگ  قـالده 
خاطرنشـان کـرد: زنده گیـری سـگ ها و انتقـال 
آن هـا بـه مـکان اختصـاص یافتـه بـرای ایـن امر 
نیـز  آینـده  در  امیدواریـم  و  اسـت  شـده  آغـاز 

باشـد. داشـته  تـداوم 

از  عبور  به  کمک  ضمن  مصرف  مدیریت  با  برق  صنعتی  مشترکان 
پیک بار در هزینه های خود صرفه جویی می کنند. بخش عمده ای از رشد 
صنعتی  مشترکان  و  است  صنعت  بخش  دوش  بر  کشور  اقتصادی 

نقشی اساسی در عبور از نقطه اوج مصرف تابستانی برق دارند. 
به گزارش جام جم مشترکان صنعتی در آذربایجان غربی ۰.5 درصد از کل 

مشترکان شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با ۱۸.۲ درصد مصرف 
را به خود اختصاص می دهند. 

راهکار  ح و  بار تابستان 5 طر برای همکاری در پیک  مشترکان صنعتی 
هزینه ها،  در  صرفه جویی  بر  عالوه  آن  از  استفاده  با  تا  دارند  پیش رو  را 

پاداش نیز دریافت کنند. 
قراردادی  دیماند  با  صنعتی  مشترکان  عملیاتی،  ذخیره  ح  طر  در 
۲۰۰ کیلووات و بیشتر می توانند با کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف خود 

نسبت به مصرف ۱۰ روز کاری قبل، پاداش دریافت کنند. 
ح تعطیالت و تعمیرات نیز مشترکان صنعتی در صورت کاهش  در طر
ماه  یک  متوسط  به  نسبت  مصرفی  دیماند  متوسط  درصد   ۱۰ حداقل 
کاری  روز   5 حداقل  در  مرداد   ۱5 تا  تیر  اول  همکاری  بازه  در  گذشته 

مشمول پاداش همکاری می شوند.
،  مشترکان صنعتی در صورت کاهش حداقل ۱۰ درصد  ح اوج بار  در طر
بازه  در  گذشته  ماه  یک  متوسط  به  نسبت  مصرفی  دیماند  متوسط 
همکاری از ساعت ۱۲ الی ۱۶ یا ۲۰ تا ۲۳ می توانند از پاداش برخوردار شوند. 
از جمله  از روزهای هفته نیز  ح جابه جایی روز تعطیل جمعه با یکی  طر

می باشد  بار  اوج  روزهای  در  برق  مصرف  مدیریت  مناسب  راهکارهای 
ح جابه جایی تعطیالت هفتگی از جمعه به یکی  به این صورت که در طر
آن دسته از مشترکان صنعتی که بتوانند 7۰ درصد  از روزهای کاری، به 
 متوسط دیماند مصرفی خود را در بازه دو ماهه پیک بار که حداقل آن

 ۴ روز است کاهش دهند، پاداش مشارکت تعلق خواهد گرفت. 
تا  روشنایی  ارتفاع  کاهش  و  موضعی  روشنایی  سیستم  از  استفاده 
سطح، خاموش کردن ماشین آالت در زمان استراحت کارکنان پرسنل 
و تعویض شیفت های کاری، جایگزین نمودن الکتروموتورهای فرسوده 
با نوع کم مصرف پربازده، از جمله راهکارهای مدیریت مصرف در بخش 
صنعت است که با انتقال ساعت کاری به ساعت کم باری یا خاموش 
کردن برخی از دستگاه های پرمصرف در ساعت اوج مصرف، استفاده از 
، آب  روشنایی های فوق کم مصرف و پربازده، عایق کاری لوله های بخار
گرم، آب سرد و مبدل های حرارتی در طول مسیر انتقال نیز از موارد مهم 
زیادی  تا حد  کارگیری این روش ها  با به  تاثیرگذاری است که می توان  و 
تابستان  بار  اوج  روزهای  در  بویژه  صنعت  بخش  در  انرژی  مصرف  در 

صرفه جویی به عمل آورد.

بخش عمده ای از رشد اقتصادی بر دوش صنعت است؛

یافت پاداش در آذربایجان غربی ح های مشترکان صنعتی برای در طر

رئیس هیات والیبال استان آذربایجان غربی گفت: 
به  باید  والیبال  حوزه  در  اهداف  تحقق  جهت 
و  سرمایه گذاری  و  خصوصی  بخش  جذب  سمت 

تامین سالمت والیبال حرکت کرد.
به گزارش جام جم محمد حضرت پور در برنامه زنده 
سیری در ورزش با اشاره به جذب بخش خصوصی 
کرد: در حال حاضر سهمیه دوم  در ورزش، عنوان 
لیگ برتری والیبال این شهر حفظ و با نام آذرباتری 

در رقابت های فصل ۹۹ حضور می یابد.
وی افزود: ورود بخش خصوصی به ورزش و بویژه 
و  رقابت و شور  ایجاد  به  تیمداری منجر  در بخش 
نشاط بین جوانان و بروز و شکوفایی استعدادهای 

بالقوه در عرصه ملی و بین المللی می شود.
در  کرد:  خاطرنشان  استان  والیبال  هیات  رئیس 
موفق  ورزش  گود  در  خصوصی  بخش  صورتی 
حمایت  بخش  این  از  که  می شود  ماندگار   و 

همه جانبه صورت گیرد.
دارد  مالی  توان  که  خصوصی  بخش  از  وی 
از  حمایت  و  تیمداری  ضمن  که  کرد  درخواست 
آنها  با  الزم  توافق های  انجام  با  ورزشی  تیم های 
ساخت  به  نسبت  زمین  گذاشتن  اختیار  در  با  و 

سالن های ورزشی اقدام کنند.
جمله  از  تمرکززدایی  این که  بیان  با  حضرت پور 
اهداف اصلی در هیات والیبال استان است، بیان 
به  و  نموده  تمرکززدایی  استان  مرکز  در  باید  کرد: 

شهرستان های آذربایجان غربی نیز توجه کنیم.
مسابقات  گذشته  ماه   6 طی  این که  بیان  با  وی 
صورت به  فجر  دهه  مناسبت  به   والیبال 

برگزاری جلسات  کرد:  بیان  برگزار شد،  محله محور 
معرفی   ، بار یک  ماه  دو  هر  طی  والیبال  هیات های 
و  شهرستان  والیبال  هیات  کمیته های  اعضای 
مدت  این  طی  نیز  اردوها  برگزاری  و  مربیان  معرفی 

انجام شد و همچنین برگزاری لیگ والیبال بانوان 
استان و مسابقات قهرمانی استان در 3 رده سنی 

برگزار نشد.
با  غربی  آذربایجان  استان  والیبال  هیات  رئیس 
اشاره به معرفی مربیان بیان کرد: هیات والیبال با 
وجود تمام سختی ها که در پیش رو دارد، اما برای 
تحقق این امر مهم باید اطمینان مردم را جلب کند 
مربیانی  از  و  برگزار  کالس های  والیبال  حوزه  در  و 
و  اخالقی  صالحیت های  دارای  که  کند  استفاده 

فردی باشد.
و  ورزش  اقتصاد  این که  به  اشاره  حضرت پوربا 
تا زمانی که خودکفا نباشد هیچ توسعه ای  والیبال 
در آن تحقق نمی یابد گفت: جهت تحقق اهداف در 
حوزه والیبال باید به سمت جذب بخش خصوصی 
حرکت  والیبال  سالمت  تامین  و  سرمایه گذاری  و 

کرد.

بهترین  والیبال  ورزشی  رشته  این که  بیان  با  وی 
ظرفیت برای معرفی استان آذربایجان غربی و شهر 
کرد:  عنوان  است،  بین المللی  سطح  در  ارومیه 
والیبال،  جهانی  لیگ  مسابقات  برگزاری  سایه  در 
که  این  و  یافت  افزایش  خارجی  گردشگر  ورود 
 ارومیه در سطح جهان با 2 میلیارد نفر بیننده این

سرمایه گذاری  یک  این  و  شد  معرفی  مسابقات   
بزرگ است.

ح کرد؛ رئیس هیات والیبال آذربایجان غربی مطر

ماندگاری بخش خصوصی در ورزش با حمایت همه جانبه

موسس انجمن صنفی كارگری در شرف تاسيس"ماساژ و ماساژ تخصصی استان اردبيل"
به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار وآئین نامه مصوب 1389/8/3 هیات وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق الذکر در شرف تاسیس می باشد، بدینوسیله 
از کلیه اشخاص صنف مزبور درخواست می شود که در صورت تمایل به عضویت از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز درخواست کتبی و 
مدارک خود )تصاویر شناسنامه، کارت ملی، مجوز فعالیت از سازمان ذیربط، آخرین کپی دفترچه تامین اجتماعی یا قرارداد با کارفرما( را به نشانی: 

اردبیل، خیابان باغمیشه به طرف دانش، کوچه ۲۱، آموزشگاه ماساژ کلبه توتیا تحویل یا ارسال نمایند.
شماره تماس نماینده هیات موسس انجمن: 09141۵72491 – 0912648903۵ - 33240417

ضمنا، جلسه اولین مجمع عمومی موسس انجمن موصوف روز دوشنبه مورخ 1399/۵/13 راس ساعت 11 صبح در محل اردبیل، خیابان باغمیشه، 
به طرف دانش، کوچه ۲۱، آموزشگاه ماساژ کلبه توتیا برگزار خواهد گردید.

 دستورات جلسه مجمع عمومی:
۱-تصویب اساسنامه انجمن ۲-انتخاب هیات مدیره و بازرسان ۳-تصمیم گیری در خصوص نحوه درج آگهی های دعوت به برگزاری مجامع عمومی 

انجمن 
 هيات موسس انجمن صنفی در شرف تاسيس:

۱-طاهر صمدي فرد  ۲- حمید رنگ ریز آذر فام ۳- فاطمه عبادي 

اطالعيه تاسيس، پذيرش عضويت و آگهی تشکيل اولين جلسه مجمع عمومی عادی 

بانک ملی شعبه امام – به نام مسجد گازران 
 0112583462007

هيئت امناء مسجد گازران

به حول و قوه الهی و با همت شما عزيزان مسجدمان را می سازيم


