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شهردار خبر داد؛

با حضور رئیس کل دادگستری استان؛رئیس اداره منابع طبیعی ابهر خبر داد؛

دوازدهمین جلسه ستاد پیشگیری از 
کرونا شهرداری اردبیل برگزار شد 

اتمام عملیات بند   رسوبگیر 
روستای کوه زین

مسائل قضایی ایثارگران در بنیاد 
اردبیل رسیدگی می شود

به همت منطقه آزاد ماکو و بخش  خصوصی؛

حل معضل صف های  طوالنی 
کامیون در  مرز بازرگان

شهرداری  کرونای  از  پیشگیری  ستاد  جلسه  دوازدهمین 
تئاتر  آمفی  سالن  در  اردبیل  استاندار  حضور  با  اردبیل 

فرهنگسرای بانوان برگزار شد.
پیشگیری  ستاد  جلسه  دوازدهمین  اردبیل  استاندار  جو،  بهنام  اکبر 
اردبیل  شهرداری  مجموعه  اقدامات  و  تالش  از  تقدیر  با  کرونا  از 
این  شیوع  کاهش  با  کرد:  تصریح  کرونا  ویروس  شیوع  از  درپیشگیری 
ویروس در پیک اول و بازگشایی اماکن  عمومی متاسفانه با عدم رعایت 

پروتکل های بهداشتی به سطح هشدار و وضعیت قرمز رسیدیم.

؛ با حضور استاندار

پارک فناوری کــودکان در
یز احداث می شود  باغشمال تبر

3

توزیع ماسک رایگان توسط هیات 
دوچرخه سواری ارومیه در مناطق محروم

با هدف مبارزه با کرونا صورت گرفت؛
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استاندار زنجان:
نگاه متوازنی به توسعه

یم 3  روستاهای  استان دار



خبر

دادگستری  کل  رئیس  حضور  با 
استان؛

در  ایثارگران  قضایی  مسائل 
بنیاد اردبیل رسیدگی می شود

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با حضور در 
بنیاد استان از نزدیک به مسائل حقوقی جامعه 

ایثارگری رسیدگی کرد.
  »ناصر عتباتی« 28 تیر 99 در اداره بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان حضور یافت و به مشکالت 
قضایی و مسائل حقوقی تعدادی از خانواده های 
دستورات  و  رسیدگی  جانبازان  و  شهدا  گرانقدر 

مقتضی را صادر کرد .
و  بنیاد  در  حضورش  از  خرسندی  ابراز  با  وی 
آن  ایثارگری  جامعه  با  چهره  به  چهره  دیدار 
خدمت رسانی  راستای  در  مغتنم  فرصتی  را 
بویژه  مردم  به  واسطه  بدون  و  منت  بی 
خانواده های شهدا و ایثارگران دانست و ضمن 
و  عمومی  روابط  موثر  هماهنگی های  از  تشکر 
که  امیدواری  ابراز  بنیاد  مراجعات  و  ارتباطات 
یابد. حضور  بنیاد  در  معین  زمانی  فواصل  در 
دستگاه  توجه  از  نیز  استان  بنیاد  مدیرکل 
به  استان  دادگستری  کل  رئیس  و  قضایی 
مسائل خانواده های شهدا و جانبازان قدردانی 
قضایی  مقام  عالی ترین  حضور  گفت :  و  کرد 
جامعه  مسائل  به  رسیدگی  و  بنیاد  در  استان 
جامعه  و  بنیاد  همکاران  دلگرمی  مایه  ایثارگری 
وصیت  به  عمل  بارز  مصداق  و  بوده  ایثارگری 
فرمودند:  که  است  )ره(  خمینی  امام  حضرت 
»نگذارید پیشکسوتان ایثار و شهادت در پیچ و 

خم زندگی به فراموشی سپرده شوند«.

 سه شنبه  31 تیر  1399   شماره 5711

توزیع  شرکت  مشترکان  خدمات  و  فروش  سرپرست 
و  حادثه  ثبت  بررسی   با  گفت:  اردبیل  استان  برق 
خسارت ناشی از برق طی سال 98 در سامانه دریافت 
خسارت مشترکان خانگی و تجاری، 9۰۳ میلیون تومان 

شده  پرداخت  دیده   آسیب  مشترکان  به  خسارت 
است. 

در  کرد:  اظهار  جام  جم  با  گفتگو  در  سلیمی  مهرداد 
خصوص جبران خسارت مالی و جانی مشترکان خانگی 

و تجاری خسارت دیده ناشی از جریان برق بر اساس 
قرارداد شماره ۴۴۴۷-98-ت اقدام شده است. 

وی گفت: تمام خسارت های جانی و مالی حادث شده 
از جریان برق به مشترکان برق خانگی و تجاری ساکنان 

مشترک  ملک  اعیان  و  عرصه  در  ثالث  اشخاص  و 
واحدهای  و  ساختمان ها  مشاعات  اختصاصی  یا 
مسکونی و تجاری به سبب استفاده از انشعاب برق 

در سال ۱۳98 تحت پوشش بیمه کوثر قرار داشت. 

از سوی توزیع برق استان اردبیل صورت گرفت؛
پرداخت 9۰3 میلیون تومان به مشترکان خسارت دیده برق اقتصادی2

اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

دوازدهمین جلسه ستاد پیشگیری از کرونای شهرداری اردبیل با حضور استاندار اردبیل 
در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای بانوان برگزار شد.

از  تقدیر  با  کرونا  از  پیشگیری  ستاد  جلسه  دوازدهمین  اردبیل  استاندار  جو،  بهنام  اکبر 
تالش و اقدامات مجموعه شهرداری اردبیل در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تصریح 
با  اماکن  عمومی متاسفانه  بازگشایی  و  اول  این ویروس در پیک  کاهش شیوع  با  کرد: 

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به سطح هشدار و وضعیت قرمز رسیدیم.
ابتدا  بهداشتی  پروتکل های  و  اجتماعی  گذاری های  فاصله  رعایت  این که  بر  تاکید  با  وی 
افزود:  یابد،  انتقال  شهروندان  به  فرهنگ  این  سپس  و  شده  شروع  مسئوالن  از  باید 
ضروری است با توجه به نقش و تاثیر باالی تبلیغات محیطی با محتویات مناسب این 

تبلیغات در سطح شهر بیش از این افزایش یابد.
و  گاهی  آ امر  در   مجازی  فضای  باالی  ظرفیت  به  اشاره  با  همچنین  اردبیل  استاندار 
اطالع رسانی و بهره مندی از این فضای رسانه ای گفت: امیدواریم با رعایت این پروتکل ها 

خیلی سریع تر از دوره قبل سیر صعودی را کاهش دهیم.
لحاظ  به  هرچند  کرد:  تصریح  جلسه  این  در  نیز  اردبیل  شهردار  اللهیان،  لطف  حمید 
بیشتری  زحمات  متحمل  اردبیل  شهرداری  اول،  دوره  در  ویروس  این  شیوع  با  درگیری 
سازمان  آتش نشانی،  سازمان  جمله  از  تابعه  سازمان های  اما  شد،  پیشگیرانه  امر  در 
آرامستان ها و خدمات شهری از هیچ تالشی دریغ نکرده و به صورت 2۴ ساعته خدماتی 

مانند ضدعفونی به شهروندان ارائه دادند.
از وظایف  افزایش سطح سالمت عمومی شهروندان  و  این که محافظت  بر  تاکید  با  وی 
شهرداری است، افزود: در کنار  وظایف ما و اقداماتی که برای سطح سالمتی شهروندان 
اقدامات  این  نباشد  شهروندان  همیاری  و  همراهی  مشارکت،  چنانچه  می دهیم  انجام 

اثرگذار نخواهد بود.
لطف اللهیان همچنین با اشاره به این که به استناد تصمیمات ستاد کرونایی شهرداری 
اردبیل موظف و مکلف به پرهیز از برگزاری تجمعات و عدم حضور در نقاط پرتجمع است، 
افزود: در امر اطالع رسانی و تبلیغات محیطی نیز در دو دوره شیوع این ویروس بیش از 
گاه  گاهی در شهر توسط شهرداری اردبیل جهت آ ۴ هزار متر بنر با محتویات سالمتی و آ

سازی شهروندان نصب شده است.
کسانی  تالش  از  ویژه  تقدیر  ضمن  اردبیل  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  پوستی،  علیرضا 
که در خط مقدم مبارزه با این ویروس هستند بیان کرد: شهرداری اردبیل در سه محور 
داده  انجام  موثری  اقدامات  مراجعان  و  کارکنان  سالمت  کنترل  همگانی،  آموزش های 

است که شایسته تقدیر است.
کنیم؛  مهار  را  ویروس  این  بیماری  دوم  پیک  و  تابستان  در  باید  این که  بر  تاکید  با  وی 
آنفلوآنزا باشیم  که سالمتی همه  گفت: باید در پاییز منتظر پیک سوم همراه با ویروس 

شهروندان را تهدید خواهد کرد.

؛ با حضور استاندار

دوازدهمین جلسه ستاد پیشگیری از کرونا شهرداری اردبیل برگزار شد 

بـا توجـه بـه تشـدید بیمـاری کرونـا در اسـتان و افزایـش 
هـم  عمـوم  از  بیمـاری،  ایـن  بـه  مبتالیـان  تعـداد 
رعایـت  ضمـن  می شـود  درخواسـت  عزیـز  اسـتانی های 
اجتماعـی،  فاصله گـذاری  و  بهداشـتی  پروتکل هـای 
نـکات مهـم زیـر را در صـورت بـروز عالئـم اولیـه بیمـاری 

نماینـد:  رعایـت  کرونـا 
بـه  مراجعـان  تعـداد  افزایـش  بـه  عنایـت  بـا   -  ۱
دوم  مـوج  شـیوع  دلیـل  بـه  اسـتان  بیمارسـتان های 
حـاد  بیماری هـای  وجـود  احتمـال  همچنیـن  و  کرونـا 
تنفسـی و جهـت تسـهیل در ارائـه خدمـات درمانـی بـه 
، درخواسـت می شـود در صـورت  هـم اسـتانی های عزیـز
مطـب  نزدیک تریـن  بـه  تنفسـی،  اولیـه  عالئـم  داشـتن 

و  کـرده  مراجعـه  خـود  سـکونت  محـل  درمانـی  مرکـز  یـا 
بعـد از ویزیـت توسـط پزشـک و در صـورت تاییـد توسـط 
ایشـان، بـه درمانگاه هـای حـاد تنفسـی بیمارسـتان های 
بـه مراکـز  از مراجعـه خودسـرانه  و  ارجـاع شـوند  اسـتان 
کرونایـی اسـتان، بـه دلیـل احتمـال بسـیار بـاالی ابتـال به 

نماینـد. خـودداری  جـدا  کرونـا  بیمـاری 
از  ضـروری  کار  نداشـتن  صـورت  در  االمـکان  حتـی   -  2
ج نشـوید و در صـورت خروج از منزل، ماسـک  منـزل خـار

رعایـت نماییـد.  را  زده و فاصله گـذاری اجتماعـی 
پزشـکی  موسسـات  و  مطب هـا  بـه  مراجعـه  زمـان  در 
نیـز ضمـن رعایـت مـوارد فـوق، از حضـور زودتـر از نوبـت 

نماییـد. رعایـت  را  فاصله گـذاری  و  کـرده  خـودداری 

عالئـم  شـروع  متعاقـب  می گـردد  تاکیـد  مجـددا   –  ۳
نظـر  از  تنفسـی  بیماری هـای  مشـابهت  دلیـل  بـه  اولیـه 
تنفسـی  درمانـگاه  بـه  اولیـه  مراجعـه  از  بالینـی،  عالئـم 
و  کـرده  خـودداری  )ره(  خمینـی  امـام  بیمارسـتان  حـاد 
بـه  ابتـال  خصـوص  در  معالـج  پزشـک  تاییـد  صـورت  در 
بیمـاری کرونـا جهـت ادامـه درمـان، مراجعه بـه درمانگاه 
تنفسـی حاد بیمارسـتان امام خمینی )ره( اردبیل منعی 

نـدارد.
بـه درمانـگاه تنفسـی حـاد مرکـز  – مراجعـه بـی مـورد   ۴
احتمـال  اردبیـل  )ره(  خمینـی  امـام  درمانـی  آموزشـی 
ابتـال بـه بیمـاری کرونـا را در مراجعـان بـه صـورت جـدی 

داد. خواهـد  افزایـش 

اطالعیه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل؛

ضرورت همکاری شهروندان در مهار کرونا

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی
باتوجه به تصمیمات سازمان امور مالیاتی کشوردرخصوص گسترش ارائه خدمات 
الکترونیکی، امکان ابالغ اوراق مالیاتی به صورت الکترونیکی فراهم شده است، لذا 
مودیان محترم مالیاتی می توانند با مراجعه به سامانه سازمان مالیاتی کشور به نشانی 

www.tax.gov.ir  نسبت به فعالسازی خدمات ابالغ الکترونیکی اقدام نمایند.

سامانه ارتباط مردمی۱۵۲۶ این اداره کل آماده پاسخگویی به سواالت مودیان محترم می باشد. 

مراحل ثبت ردخواست  و ابالغ الکترونیک 

کلیک برروی گزینه تایید اطالعات و درخواست 

1
2
3
4
5
6

انتخاب کادرهای درخواست ارسال پیامک و تایید صحت اطالعات 

کلیک بر روی گزینه درخواست فعالسازی ابالغ الکترونیک از ستون سمت چپ جدول اطالعات مؤدی

انتخاب گزینه ابالغ الکترونیک از نوار سمت راست صفحه

ورود به حساب کاربری مؤدی

RegisteR.tax.gov.iR  مراجعه به پایگاه  

روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل 

عروج عارفانه پدر بزرگوارتان، مرحوم حاج احمد 
صبــوری را تســلیت گفته و علــو درجــات الهی را 
بــرای آن پیرغــالم اهــل بیــت از درگاه ایزدمنان 

خواهانم، مرا نیز در غم خود شریک بدانید.

خانواده محترم صبوری 
جناب آقای مهندس محمد صبوری

انا هلل و انا الیه راجعون

ناصر صبوری



استاندار زنجان:
نگاه متوازنی به توسعه روستاهای  

استان داریم

روستاها  بومی  که  کسانی  گفت:  زنجان  استاندار 
به  اقدام  مجور  بدون  ندارند  حق   نیستند 
مسکن  بنیاد  و  نمایند  روستا  در  ساز  و  ساخت 

باید با اینگونه افراد برخورد نماید.
برنامه  در  حقیقی  اهلل  فتح  جم،  جام  گزارش  به 
دهگردشی خود با سفر به روستاهای تازه کند و 
کلوچ آباد طارم،  مشکالت این روستاها را بررسی 
تصویب  به  آنها  حل  برای  هم  مصوباتی  و  کرد 
رسید. وی در جلسه ای با مدیران درباره مسائل 
از جمله اختصاص 9۰۰ میلیون  روستای تازه کند 
تومان اعتبار برای زیرسازی الزم به منظور آسفالت 
یک  هفته ای   بهورز  حضور  روستا،  دسترسی  راه 
به مسائل بهداشتی  برای رسیدگی  بار در روستا 
اهالی، تامین سوخت و آرد مورد نیاز مردم روستا 
ح هادی برای اجرا و بهره مندی مردم  و مطالعه طر
خبر داد. مورد دیگر برای اهالی روستای تازه کند 
آبگرمکن های  برای  فروش  از  پس  خدمات  ارائه 
تکمیل  و  طبیعی  منابع  همکاری  با  خورشیدی 
واحدهای مسکونی نیمه تمام موجود در روستا با 

مشارکت کمیته امداد بود.
استاندار به مصوبات روستای کلوچ آباد نیز اشاره 
برای  تومان  میلیون   6۰۰ اختصاص  افزود:  و  کرد 
دسترسی  راه  آسفالت  زیرسازی  و  سازی  ایمن 
آبیاری  امکانات  از  گیری  بهره  و  تجهیز  روستا، 
تحت فشار با همکاری مردم و جهاد کشاورزی و 
همکاری  با  روستا  مدرسه  وضعیت  به  رسیدگی 
مصوبات  مهم   ترین  از  مدارس  نوسازی  کل  اداره 

این منطقه بود.

خبر

شهردار خبر داد؛
پارک فناوری کــودکان در باغشمال تبریز احداث می شود

پارک  احداث  برای  علمی  بودجه  جذب  نحوه  بررسی  جلسه  در   
و  فناوری  پارک  رئیس  پیشنهاد  تحقیقات،  و  فناوری  کارخانه  و 
محل  در  کودکان  فناوری  پارک  احداث  بر  مبنی  استان  تحقیقات 
برق المع  کارخانه فناوری در محل سابق حوله  و  باغشمال  پارک 

مورد بررسی قرار گرفت.
به  اشاره  با  جلسه  این  در  تبریز  شهردار  جم،  جام  گزارش  به 
سوله های آسایشگاهی پادگان ارتش سابق گفت: می توانیم یکی 
از سوله ها را برای جذب بودجه احداث کارخانه فناوری اختصاص 

سوله های  ما   ، دیگر سوی  از  داد:  ادامه  شهین باهر  ج  ایر دهیم. 
از  می توانیم  که  داریم  تملک  دست  در  را  المع  برق  حوله  کارخانه 
ظرفیت آن محل نیز برای جذب بودجه به منظور احداث کارخانه 

فناوری استفاده کنیم.

وی افزود: پیشنهاد شهرداری به طور مشخص در این خصوص، 
پارک  احداث  برای  باغشمال  پارک  سوله های  از  یکی  اختصاص 
کارخانه حوله  از  آن اختصاص بخشی  ادامه  کودکان و در  فناوری 

برق المع برای احداث کارخانه فناوری است.
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اقتصادی
اجتماعی

با حضور خبرنگاران  به مناسبت هفته ملی مهارت  اختیار وکالتی در نشست خبری  رضا 
درباره برنامه های سه ماه اخیر اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، گفت: متاسفانه با 
شیوع کرونا از اسفند 98 لغایت اردیبهشت 99 برنامه های آموزش حضوری لغو و به صورت 
مجازی تشکیل شد. سال 99  را با کرونا شروع کردیم و در بازه تعطیلی آموزش های حضوری 
توانستیم برنامه محتوا سازی و استفاده از فضای مجازی را در دستور کار قرار دهیم و  در 

مدت تعطیلی مربیان آموزش را به صورت مجازی با متربیان خود انجام دادند.
وی  افزود: از  اردیبهشت بعد از اعالم ستاد مبارزه با کرونا دوره ها را به صورت حضوری با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و با نصف ظرفیت شروع کردیم و حتی تا برگشت به حالت 
عادی فعالیت در فضای مجازی را ادامه خواهیم داد. وی ضمن انتقاد از عملکردی که برای 
با دادن وام فکر می کنیم مشکل  کرد: متاسفانه  اظهار  کشور وجود دارد،  اشتغالزایی در 
اشتغال حل می شود در صورتی که باید فرد عالوه بر داشتن مدرک آموزش الزم را ببینند، 
کارفرماها امروز دنبال مهارت هستند و ارزش مهارت در وضعیت امروز جامعه بسیار مهم و 
ضروری است.  وکالتی با اشاره به برنامه های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در حوزه 
آسیب های اجتماعی، گفت: با استانداری و سایر دستگاه ها در حوزه  آسیب های اجتماعی 
و مواد مخدر دوره هایی را به صورت مشترک برگزار کردیم و در این راستا در نظر داریم با 
همکاری دستگاه های ذیربط آموزش هایی را در مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین برگزار 
کنیم. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ابراز داشت: 2۰۰ کارگاه در کل استان داریم که 
در مجموع در 2۴ مرکز آموزشی قرار دارند و در برخی شهرستان ها و تبریز کارگاه ها تکمیل و 
در برخی شهرستان ها نواقصاتی وجود دارد، بودجه برای تکمیل کارگاه ها واریز شده است 

اما متاسفانه بحث تورم موجود در کشور باعث شده است تا تجهیزات را با قیمت قبلی 
نتوان خرید.  وی تاکید کرد: مهارت نیاز اصلی هر فرد است که باید خانواده ها توجه ویژه ای 
به این مهم داشته باشند متاسفانه خانواده ها ارزش مهارت را تاکنون متوجه نشدند، برای 
توسعه فرهنگ مهارتی نیازمند همکاری همه هستیم و باید کار کنیم تا فرزندان ما بدانند 

که چه مهارت هایی وجود دارد که می توانند فرا بگیرد.
وکالتی تاکید کرد: اولویت اول سازمان توسعه فرهنگ مهارتی است دولت نیز این مشکل 
ح هایی مانند ایران مهارت که برای دانش آموزان برگزار می شود در  را متوجه شده است و طر
این راستاست. وی با اشاره به هفته ملی مهارت ابراز کرد: شورای مهارت استان با حضور 
دستگاه های خصوصی و دولتی تشکیل شده است  که در این راستا در هفته ملی مهارت 
برنامه هایی برگزار خواهد شد که از روز دوشنبه ۳۰ تیر لغایت 6 مرداد به ترتیب روز مهارت، 
جهش تولید، گفتمان مهارت – مهارت، ملت و مجلس – مهارت و دولت -  مهارت، مربی و 
نخبگان مهارتی - مهارت، خانواده، سرمایه انسانی ماهر – مهارت، خصوصی سازی و توسعه 
آموزان، دانشجویان و سربازان وظیفه و  روز ملی  – مهارت، دانش  مشارکت های مردمی 
کارآفرین و آموزش های فنی و حرفه ای آخرین برنامه هفته ملی مهارت در استان خواهد بود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی:

توسعه فرهنگ مهارتی اولویت اول فنی و حرفه ای است

 

مدافع  شهید  پزشک  سومین  نامی،  عبدالهی  مهران  دکتر 
، به جمع شهدای  از پزشکان تبریز آذربایجان شرقی و  سالمت 

مدافع سالمت پیوست.
دکتر عبدالهی نامی، متخصص بیماری های عفونی بیمارستان 

امام رضا )ع( و ولی عصر تبریز که در حین خدمت رسانی به کرونا 
مبتال شده بود بعد از چند روز تحمل این بیماری به دعوت حق 

لبیک گفت.
تحت  رضا  امام  بیمارستان  در  مدت ها  خدمت  شهید  این 

درمان بوده و زیر دستگاه ونتیالتور قرار داشت.
غ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تبریز  دکتر وحید یحیوی، فار
آذربایجان  سالمت  مدافع  شهید  نخستین   ، شهر این  اهل  و 
شرقی بود که سیزدهم فروردین امسال در بجنورد شهید شد.
و  بیهوشی  متخصص  عباس هاشمی،  میر  دکتر  همچنین 
مراقبت های ویژه و رئیس بیمارستان شهید مدنی شهرستان 
به  مبتال  بیماران  به  کمک  راه  در  امسال  فروردین   ۱6 آذرشهر 
کرونا، آسمانی شد. تاکنون 2۷۱ هزار و 6۰6 نفر در کشور به طور 
قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و تعداد جان باختگان کرونا 

در کشور به ۱۳ هزار و 9۷9 نفر رسیده است.

اجرای عملیات بند رسوبگیر روستای کوه زین که از روستاهای حوزه 
صندوق  اعتبارات  با  می رود  شمار  به  ابهر  شهرستان  استحفاظی 

توسعه ملی  سال ۱۳98به پایان رسید.
و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  کاظمی  بابک  جم،  جام  گزارش  به 
آبخیزداری ابهر گفت: دو پروژه دیگر نیز در روستای چرگر از حوزه 
حجم  به  وی  رسید.  پایان  به  گذشته  سال  اواخر  خراسانلو  آبخیز 
ح ها اشاره کرد و گفت: حجم دو بند  عملیات سنگ و مالت این طر
تکمیل شده چرگر ۱ هزار و 9۰۷ متر مکعب و کوه زین نیز 8۷۰ متر 
مکعب است. در دوبند تکمیل شده روستای چرگر و همچنین 
وی  بود.  شده  اشتغالزایی  روز  نفر   8۰ برای  کوه زین  رسوبگیر  بند 
ح دیگری کلید خورده  ادامه داد: در حال حاضر در روستای چرگر طر
که حدود ۴۰ نفر در روز صاحب شغل شده اند. به گفته این مقام 
مسئول به منظور احداث این بند هم از اعتبارات صندوق توسعه 
در  کرد:  تاکید  کاظمی  است.  یافته  تخصیص  گذشته  سال  ملی 

ح ۱ میلیارد و ۳۴5 میلیون تومان اعتبار  مجموع برای این چهار طر
در نظر گرفته شده بود.کاظمی هدف از اجرای بندهای رسوبگیر را 
وسیله  به  و  رسوب  صورت  به  آبخیز  خاک های  خروج  از  جلوگیری 
و  مخرب  سیالب های  از  جلوگیری  آب ها،  روان  کنترل  سیالب، 

کاهش خسارت های ناشی از آن اعالم کرد.

ع ویروس کرونا؛ در راه مبارزه با شیو

یز  آسمانی شد سومین »شهید مدافع سالمت« تبر

رئیس اداره منابع طبیعی ابهر خبر داد؛

ین اتمام عملیات بند   رسوبگیر روستای کوه ز

نوبت دوم

محمدرضا علیپور آزاد- شهردار سراب

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی:
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 صاحب امتیاز :           
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 تحریریه شهرستانها:            ۰21-44233511

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

    سرپرست استان اردبیل: نورالد ین امامی - 045-33454400
    سرپرست استان زنجان: احمد حسنی - 024-33362236

ما ز دلبستگی  حیله گران، بی  خبریم
از پریشانی  صاحبنظران بی   خبریم

عاقالن، از سر سودایی  ما بی  خبرند
امام خمینی )ره(ما ز بیهودگی   هوشوران، بی  خبریم

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه:
تراز دریاچه ارومیه روند کاهشی 

دارد

ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  استانی  مدیر 
ارومیه  دریاچه  تراز  گفت:  آذربایجان غربی  در 
به آن  حجم  و  داشته  کاهشی  روند   همچنان 
۴۰ میلیارد و ۱9 میلیون مترمکعب رسیده است. 
خبرنگار  با  وگو  گفت  در  سرخوش   فرهاد 
جام جم اظهار داشت: امروز سطح تراز دریاچه 
ارومیه ۱2۷۱.56 بوده و نسبت به مشابه سال 
نشان  را  کاهشی  تراز  بود   ۱2۷۱.68 که  گذشته 

می دهد.
ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  استانی  مدیر 
وسعت  روزها  این  افزود:  آذربایجان غربی  در 
، روند کاهشی را تجربه کرده تا جایی  دریاچه نیز
آن  ایام وسعت  که در سال گذشته در همین 
به  امروز  که  بوده  مربع  کیلومتر   8۰ و  هزار  سه 

سه هزار و چهار کیلومتر مربع رسیده است.
را  ارومیه  دریاچه  آبی  پیکره  کنونی  حجم  وی 
عنوان  مترمکعب  میلیون   ۱9 و  میلیارد  چهار 
 ، روز همین  در  گذشته  سال  در  گفت:  و  کرد 
و  میلیارد  چهار  به  ارومیه  دریاچه   حجم 

56 میلیون مترمکعب رسیده بود.
حجم دریاچه ارومیه در اوایل امسال به بیش 
از پنج میلیارد مترمکعب نیز رسیده بود و هم 
روند  آب،  بخار  و  هوا  دمای  افزایش  با  اکنون 

کاهشی را طی می کند.
مهم  پروژه های  تمامی  مسئوالن،  گفته  به 
آب،  انتقال  تونل  بویژه  ارومیه  دریاچه  احیای 
بلندپایه  مسئوالن  توسط  دی  و  آذر  اواخر  از 

کشوری افتتاح خواهند شد.

بازرگان  مرز  اساسی  و  مهم  معضالت  از  یکی 
نبود  کشور،  زمینی  مرز  بزرگ ترین  عنوان  به 
و  کامیون ها  پارک  محل  عنوان  به  تیرپارک 
از اقصی نقاط جهان بوده که  رانندگان  اسکان 
این مشکل به همت سازمان منطقه آزاد ماکو 
و با همکاری بخش خصوصی حل و گام مهمی در راستای رفع آن برداشته 

شده است.
ماشین های  رانندگان  امروزه  که  مشکالتی  از  یکی  جام جم  گزارش  به 
سنگین در مرز بازرگان با آن دچار هستند، نبود یک تیرپارک مناسب برای 
توقف در زمان افزایش تردد کامیون ها و ایجاد صف طوالنی در این مرز 
که زمینه  افزایش می یابد  کیلومترها  است. این صف در برخی موارد به 
ایجاد مشکل را برای رانندگان، اقالم واقع در تریلی ها و همچنین عابران از 
این مسیر را فراهم می کند. این صف های طوالنی باعث اخالل در ترافیک 
جاده ای منتهی به شهر بازرگان و جامعه محلی نیز شده و مشکالتی از 
جمله تصادف و مسائل دیگر را برای رانندگان رقم زده است. ایجاد و احداث 
یک تیر پارک در بزرگ ترین منطقه آزاد و مرز زمینی در دروازه ورودی کشور 
ترکیه و اروپا، نیاز اساسی و خواسته بجا و از زیر ساخت های مهم لجستیکی 

بوده و این امر سبب شده که بخش خصوصی با مشارکت سازمان منطقه 
آزاد ماکو طرحی برای پارک تریلرها ارائه کند که احداث آن طی روزهای آتی به 

اتمام می رسد.
 فعالیت 2 هزار کامیون دار در منطقه آزاد ماکو

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو در این خصوص به خبرنگار جام جم 
گفت: با توجه به قرار گرفتن بزرگترین منطقه آزاد کشور در دروازه ورودی 
اروپا و کشور ترکیه که از لحاظ تردد مسافر، تجارت بازرگانی و ترانزیت خارجی 
و بین المللی از جمله مرزهای رده نخست کشور محسوب می شود،  ایجاد 
زیرساخت هایی برای توسعه فعالیت های مبادله خارجی از ضرورت های 
 2 اینک  هم  داد:  ادامه  عبدالرحیمی  می رود.محمدرضا  شمار  به  منطقه 
هزار کامیون دار و 2۱ شرکت حمل و نقل بین المللی در منطقه آزاد ماکو 
فعالیت می کنند که طبق آمار، ۳5 درصد حمل و نقل بین المللی کشور 
گذاری  این که سرمایه  بیان  با  این شرکت ها صورت می گیرد. وی  توسط 
در  بین المللی  نقل  و  حمل  و  لجستیک  به  مربوط  زیرساخت های  در 
محدوده منطقه آزاد ماکو در دستور کار جدی این سازمان است، اضافه 
کرد: استانداردسازی و توسعه راه ها و جاده های واقع در محدوده منطقه،  
از عمده فعالیت های منطقه آزاد ماکو بوده که در این راستا 5۰ کیلومتر از 

مسیر سنتی ترانزیت منطقه در حال تبدیل شدن به بزرگراه است که در 
آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.  مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
ماکو اضافه کرد:  زیرساخت های لجستیکی دیگر از قبیل احداث تیر پارک ها 
و مجموعه های لجستیکی شامل انبار که از طریق سازمان و با مشارکت 
بخش خصوصی از گذشته شروع شده، در حال انجام است که نمونه بازر 
آماده سازی است و  که در حال  بوده  »آنا وطن«  آن مجموعه لجستیکی 
طی روزهای آینده شاهد افتتاح آن خواهیم بود.  عبدالرحیمی تصریح کرد: 
با افتتاح مجموعه »آنا وطن« ظرفیت قابل توجه پارک تریلی های ترانزیتی را 
شاهد خواهیم بود که این مجموعه ظرفیت پذیرش شبانه روزی بیش از 
5۰۰ کامیون را دارد و باعث می شود تا صف کامیون ها را دیگر شاهد نباشیم.  

تسهیل ورود رانندگان به گمرک بازرگان با احداث تیرپارک
این  در  نیز  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  نقل  و  حمل  و  لجسیتک  معاون 
خصوص گفت: این پایانه در گام اول طرح ساماندهی مجموعه پایانه مرزی 
کشور بوده و با تسهیل تردد در مرز، بهبود ترافیک را به همراه دارد.  مهدی 

صفری مقدم ادامه داد: هدف از ایجاد این تیرپارک حذف صف های طوالنی 
در جاده های منتهی به گمرک بازرگان است تا رانندگان بتوانند با رفاه و 
امنیت بیشتر به گمرک بازرگان وارد و از کشور خارج شوند. وی اضافه کرد: 
با اتمام و بهره برداری از این تیرپارک، ایمنی جاده ها باال رفته و هیچ گونه 

ترافیک جاده ای هم نخواهیم داشت. 
  55۰ کامیون ظرفیت تیرپارک جدید بازرگان

مدیرعامل شرکت آنا وطن منطقه آزاد ماکو نیز شروع احداث این مجموعه 
را در سال ۱۳95 ذکر کرد و گفت: این مجموعه تا اواخر تیر برای بهره برداری 
اولیه آماده می شود. علی مهدی زاده اضافه کرد: برای احداث این مجموعه 
از ابتدا تا کنون ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است. وی اشتغالزایی مستقیم 
این مجموعه را ۳۰ نفر عنوان کرد و افزود: با راه اندازی رستوران و بوفه، این 
تعداد به 5۰ نفر خواهد رسید. وی بیان کرد: در این مجموعه همزمان 55۰ 
کامیون می تواند از خدمات آن بهره مند شود که صف کامیون ها را در مرز 

که در برخی موارد به کیلومترها می رسد، صفر خواهد کرد.

به همت منطقه آزاد ماکو و بخش خصوصی؛

حل معضل صف های
 طوالنی کامیون در  مرز بازرگان

حمید قاسمی

خبرنگار جام جم

بیش از ۳۰ دوچرخه سوار به عنوان سفیران سالمت با توزیع بیش از ۱۰ هزار ماسک، یاریگر 
دانشگاه علوم پزشکی استان در مهار کرونا خواهند بود.

این  غربی،  آذربایجان  پرستاران  و  پزشکان  روزی   شبانه  تالش های  وجود  با  که  حالی  در 
استان  همچنان در وضعیت قرمز و شرایط بحرانی قرار دارد، این مجموعه طی جلسه ای با 

حضور فرماندار ارومیه اقدام به ایجاد پویشی  تحت عنوان »سفیران سالمت« کرده است.
ح سفیران سالمت، هیات های ورزشی استان با همکاری ورزشکاران اقدام به تهیه و  در طر

توزیع ماسک رایگان در مناطق محروم می نمایند.
 پیست دوچرخه سواری ارومیه، در دست اقدام 

احوال  و  حال  تشبیه  در  غربی،  آذربایجان  دوچرخه سواری  هیأت  رئیس  اسدی،  محمدرضا 
جنگ  را  بیماری   این  مقدس،  دفاع  سال   8 ایام  به  کرونا  بیماری  شیوع  در  کشور  امروز 

خاموش و بیولوژیک دانسته که فعالیت های ورزشی را راکد کرده است.
با بیان این که شیوع کرونا نباید مانع فعالیت های ورزشی شود گفت: همواره باید  اسدی 
تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و پیوستن به سفیران سالمت هم در عین کمک به خروج 

پروری  قهرمان  و  برتر  استعدادهای  کشف  ساز  زمینه  می تواند  بحرانی  وضعیت  از  استان 
شود.

رئیس هیأت دوچرخه سواری استان، با ابراز این که متاسفانه با وجود کسب رتبه های برتر 
دوچرخه  روزانه  تمرین های  برای  دوچرخه سواری  پیست  هنوز  هیأت،  این  توسط  کشوری 
سواران در دسترس نیست، گفت: فرماندار ارومیه پس از استقبال گرم از پیوستن هیأت 
به  را  دوچرخه سواری  پیست  ایجاد  سالمت،  سفیران  پویش  به  استان  دوچرخه سواری 

عنوان اولین نیاز دوچرخه سواران در اولویت برنامه های خود قرار داد.
اسدی گفت: ۱۰ هزار ماسک رایگان  توسط دو خیر و حامی هیأت دوچرخه سواری استان طی 
آباد، و سایر محله های  باباساعی، حسین  این هفته در محله های صمدزاده،  زوج  روزهای 

ارومیه توزیع می شود.
فرماندار ارومیه، در رأس پویش سفیران سالمت

کالنشهر  سطح  در  بهداشت  مرکز  مردمی  سالمت  سفیران  هماهنگی  مسئول  نقوی،  ژیال 
ارومیه  فرمانداری  پشتیبانی  و  حمایت  همت،  نتیجه  را  سالمت  سفیران  پویش  ارومیه، 
سفیران  هدایت  و  راهبری  ارومیه  فرماندار  زاده  مالمحمدی  علیرضا  افزود:  و  کرد  عنوان 

سالمت را به عهده داشته و در رأس فعالیت های این پویش قرار دارد.
نقوی، نقش دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت  ارومیه را نقشی فنی بیان کرد که با 
 ، آموزش در محالت محروم  و  رایگان  توزیع ماسک  و  همکاری هیأت های ورزشی در تهیه 

امید نابودی ویروس کرونا را به واقعیت مبدل سازد.

با هدف مبارزه با کرونا صورت گرفت؛
یع ماسک رایگان توسط هیات دوچرخه سواری ارومیه در مناطق محروم توز


