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3 واحد بزرگ صنعتی در زنجان 
آماده افتتاح توسط رئیس جمهور

هم اکنون 3 واحد بزرگ صنعتی در استان زنجان آماده افتتاح با حضور رئیس جمهور و 6 واحد صنعتی آماده افتتاح توسط معاون 
رئیس جهمور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و نیز 2 طرح بزرگ صنعتی آماده کلنگ زنی با حضور مقامات عالی کشور در ایام 

دهه فجر می باشد.
به گزارش جام جم زنجان  ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان با اعالم خبر فوق افزود : به طور 
کلی 13 طرح و واحد صنعتی در استان آماده افتتاح و کلنگ زنی در ایام مبارک دهه فجر می باشد که با توجه به اینکه عمده واحدها 
دارای سرمایه گذاری ، اشتغال و تولیدات قابل توجه بوده آماده افتتاح و کلنگ زنی توسط مقامات عالی کشور می باشد.وی عنوان 

کرد : سرمایه گذاری صورت گرفته برای این واحدها 28 هزار و ...

همزمان با دهه فجر صورت می گیرد؛

افتتاح و کلنگ زنی 
33 طرح راهداری 
آذربایجان غربی 
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پارک بانوان غرب 
 زنجان دهه فجر به
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی گفت: ۵۰ عنوان برنامه در هفته قرآن و عترت استان اجرا می شود. 
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، حجت االسالم ناصر خدایاری در نشست خبری اظهار کرد: برنامه های اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان عمدا یا سهوا اجرای کنسرت، تئاتر و موسیقی جلوه داده می شود 
درحالیکه 1۰۰ عنوان برنامه داریم و یکی از مهم ترین آنها قرآن و عترت است که سهم آن از 
اعتبارات نیز بسیار قابل توجه بوده و بسیاری از جشنواره ها از این طریق اجرایی می شود. وی 
خاطرنشان کرد: ۴۷3 میلیون تومان سال گذشته اعتبار تخصیصی به برنامه های قرآن و 
عترت بود و امسال نیز با وجود مشکالت اقتصادی ۵1۰ میلیون تومان اعتبار به این حوزه 
اختصاص یافته است.  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی با اشاره به 
برگزاری هفته قرآن و عترت از 13 تا 1۹ بهمن، اظهارکرد: حدود ۵۰ عنوان برنامه در 

طول هفته قرآن و عترت در استان برگزار خواهد شد.

اجرای ۵۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته
 قرآن  و عترت در آذربایجان غربی

روستای َدرِسجین از توابع شهرستان ابهر که پیشینه تاریخی آن به قبل از اسالم برمی گردد، 
به مرحله نهایی ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران راه یافت.

به گزارش جام جم زنجان، با اعالم فراخوان ششمین جشنواره روستاها و عشایر 
دوستدار کتاب ایران، 1۴1۹روستا و منطقه عشایری از سراسر کشور  آثار و مستندات 
خود را به دبیرخانه مرکزی ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال کردند. در این دوره 
نسبت به دوره های گذشته کیفیت آثار ارسالی از رشد قابل توجهی برخوردار بود و 

هیئت داوران این جشنواره در مرحله اول 126 روستا و منطقه عشایری را برای 
داوری در مرحله دوم انتخاب کردند و داوران مرحله دوم این جشنواره از 
میان 126 اثر راه یافته به این مرحله 6۰ روستا و منطقه عشایری از23 
استان رابه عنوان برگزیدگان مرحله دوم این جشنواره برای داوری نهایی 
معرفی کردند.روستای درسجین ابهر تنها روستای انتخاب شده در استان 

زنجان، با ۵۴ روستای راه یافته به مرحله نهایی به رقابت خواهد پرداخت و 
داوری نهایی این جشنواره در 2۹ بهمن امسال در محل سالن همایش های 

با معرفی ششمین  ایران با حضور اصحاب قلم و فرهنگ همزمان  کتابخانه ملی 
پایتخت کتاب ایران برگزار خواهد شد و ده روستا و منطقه عشایری به عنوان روستاهای 
برگزیده و 1۰ روستا و منطقه عشایری به عنوان روستای روستاهای تقدیری و یک روستا 

به عنوان برگزیده استمرار معرفی خواهد شد.

روستای "َدرِسجین" در جشنواره 
روستاها و عشایر

 دوستدار کتاب ایران

افزایش بودجه شهرداری اردبیل در سال99

حل مشکالت ترافیکی نیازمند مشارکت مردمی است 
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اجرای ۵۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته قرآن  و عترت در آذربایجان غربی
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و  هماهنگی  منظور  به  اردبیل  استان  فجر  دهه  ستاد  کارگری  کمیته  جلسه 
تنظیم برنامه های گرامیداشت ایام فجر انقالب اسالمی در حوزه کارگری به 

ریاست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
محسن امامي- خبرنگار جام جم اردبیل: مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اردبیل در این جلسه هدف از برگزاری این  جلسات را ایجاد 
داریم  تالش  گفت:  و  دانست  کمیته  اعضای  بین  بیشتر  همکاری  و  تعامل 

برنامه های سالجاری به  نحو مطلوب و شایسته برگزار گردد.
 قاسم رحیمی با اشاره به برنامه های تنظیم شده کمیته کارگری استان گفت: 
استانی،  و  کشوری  مسئولین  حضور  با  استان  در  برتر  کارآفرینان  از  تجلیل 

در یکی  انقالب  درآوردن زنگ  به صدا  کارگر،  با خانواده های شهدای  دیدار 
جمله  از  کارگران  ورزشی  مسابقات  برگزاری  و  استان  تولیدی  واحدهای  از 

برنامه های پیش بینی شده در دهه فجر است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل گفت: برنامه های پیش بینی شده 
برای گرامیداشت ایام دهه فجر در راستای حفظ کرامت و تجلیل از مقام واالی 
واالی  مقام  به  نهادن  ارج  و  کارگر  شهدای  بخصوص  گرانقدرمان  شهیدان 

تالشگران عرصه کار و تولید است.
وی افزود: اعضای کمیته کارگری باید تالش کنند که برنامه های دهه فجر در 
کارخانجات و با حضور پرشور کارگران، کارفرمایان و تعاونگران برگزار شود. 

از  روستایی  اشتغالزای  افتتاح طرح های  و  در شهرستان ها  افزود: حضور  وی 
دیگر از برنامه های این هفته خواهد بود.

در اولین روز دهه فجر پس از غبارروبی مزار شهدا با حضور استاندار و امام 
جمعه و شورای اداری استاندر گلزار شهدا و غبارروبی مزار آنها زنگ انقالب در 

مدرسه مدرس استان به صدا در آمد.

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

 صاحب امتیاز :           
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 تحریریه شهرستانها:            021-44233511

     سرپرست آذربایجان شرقی: وحیده حاجی محمد یاری  041-35579285-9
    سرپرست استان  آذربایجان غربی: رضوان آیرملو-  044-32243421

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

اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

به بوی نافه ای کآخر صبا زان طره بگشاید
حافظز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها
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هم اکنون 3 واحد بزرگ صنعتی در استان زنجان آماده افتتاح با حضور رئیس 
رئیس  و  جهمور  رئیس  معاون  توسط  افتتاح  آماده  صنعتی  واحد   6 و  جمهور 
سازمان برنامه و بودجه و نیز 2 طرح بزرگ صنعتی آماده کلنگ زنی با حضور 

مقامات عالی کشور در ایام دهه فجر می باشد.
و  معدن   ، سازمان صنعت  رئیس  فغفوری  ناصر  زنجان   جم  جام  گزارش  به 
تجارت استان زنجان با اعالم خبر فوق افزود : به طور کلی 13 طرح و واحد 
صنعتی در استان آماده افتتاح و کلنگ زنی در ایام مبارک دهه فجر می باشد که 
با توجه به اینکه عمده واحدها دارای سرمایه گذاری ، اشتغال و تولیدات قابل 
توجه بوده آماده افتتاح و کلنگ زنی توسط مقامات عالی کشور می باشد.وی 
عنوان کرد : سرمایه گذاری صورت گرفته برای این واحدها 28 هزار و ۴۷8 

میلیارد ریال با اشتغالزایی هزار و 8۷8 نفر می باشد .
فغفوری در خصوص میزان سرمایه گذاری و اشتغالزایی پیش بینی شده برای 
طرح های صنعتی افزود : سرمایه گذاری پیش بینی شده برای 2 طرح آماده 
کلنگ زنی در استان ۴۰ هزار میلیارد ریال می باشد که پیش بینی می گردد برای 

هزار و 8۷8 نفر اشتغال ایجاد گردد.
وی با اشاره به واحدهای آماده افتتاح توسط رئیس جمهور اظهار داشت : دو 

واحد بزرگ تولید مفتول فوالدی و شمش فوالد مجموعًا با سرمایه گذاری 22 
ایام  افتتاح در  آماده  نفر  هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی یکهزار و ۵۰ 

دهه فجر می باشد.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان یادآور شد : واحد تولید پارچه 
جین ، تکمیل و رنگرزی پارچه یکی دیگر از واحدهای بزرگ استان می باشد 
افتتاح  آماده  نفر  اشتغالزایی ۵۰۰  و  ریال  میلیارد  با سرمایه گذاری 3۵۰۰  که 
می باشد.وی تصریح کرد : واحد تولید اسید سولفوریک با ظرفیت یکصد هزار 
تن یکی دیگر از واحدهای آماده افتتاح در استان است که با سرمایه گذاری 
311 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.فغفوری در ادامه از احیای مجدد 
واحد چینی هیس توسط سرمایه گذار جدید خبر داد و افزود : سرمایه گذاری 
صورت گرفته جهت احیای این واحد بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال می باشد که اقدام 

به تولید ساالنه 6 هزار تن چینی در استان می نماید.

3 واحد بزرگ صنعتی
 در زنجان آماده افتتاح 

توسط رئیس جمهور

تشریح برنامه 
واحدهای کارگری  
اردبیل در دهه فجر

و کلنگ زنی 33 طرح  افتتـاح 
آذربایجان غربـی  راهـداری 

همزمـان با دهـه فجر
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
آذربایجان غربی از افتتاح و کلنگ زنی 33 طرح 
ایام اهلل دهه فجر  با  عمرانی و خدماتی همزمان 
آذربایجان غربی،  جام جم  گزارش  به  داد.  خبر 
ارسالن شکری با اعالم این خبر افزود: این طرح 
ریال  میلیون  هزار   62 به  نزدیک  اعتباری  با  ها 
اعتبار از منابع استانی و ملی همزمان با دهه فجر 
و سالگرد چهل و یکمین پیروزی انقالب اسالمی 
افتتاح شده و به بهره  با حضور مسئولین استانی 
این  کرد:  نشان  خاطر  رسید.وی  خواهد  برداری 
طرح ها شامل 32 طرح عمرانی روکش آسفالت 
در شهرستان های ارومیه، پلدشت، تکاب، خوی، 
و  دژ  شاهین  بوکان،  سلماس،  میاندوآب،  شوط، 
مهاباد هستند که شهرستان ارومیه در مرکز استان 
آذربایجان غربی بیشترین سهم را در این خصوص 

داراست. 

خبرخبر

راه انـدازی اولیـن کلینیـک 
طـب  دانشـگاهی  تخصصـی 

نی ا یر سـنتی ا

ضمـــن تبریـــک فـــرا رســـیدن ایـــام 
شـــکوهمند دهـــه فجـــر بـــه اطـــالع 
ــی  ــک تخصصـ ــن کلینیـ ــاند اولیـ می رسـ
دانشـــگاهی طـــب ســـنتی ایرانـــی در 
مرکـــز آموزشـــی درمانـــی امـــام خمینـــی 
ــر  ــر نظـ ــل زیـ ــه اردبیـ ــة اهلل علیـ رحمـ
متخصصیـــن طـــب ســـنتی ایرانـــی و 
ـــوم  ـــگاه عل ـــی دانش ـــت علم ـــای هیئ اعض
پزشـــکی اردبیـــل تحـــت پوشـــش بیمـــه 
راه انـــدازی شـــده و خدمـــات تخصصـــی 
ـــاوره،  ـــت و مش ـــامل: ویزی ـــنتی ش ـــب س ط
ـــش،  ـــواع بادک ـــی، ان ـــبک زندگ ـــالح س اص
ـــاژ  ـــد و ماس ـــی، فص ـــو درمان ـــت، زال حجام
ـــد،  ـــه می کن ـــز ارای ـــهریان عزی ـــه همش را ب
ــوص  ــن خصـ ــت در ایـ ــمند اسـ خواهشـ
ـــد. ـــذول فرمائی ـــانی الزم را مب ـــالع رس اط

آدرس : بیمارســـتان امـــام خمینـــی  ره 
اردبیـــل ،شـــماره تمـــاس ۰۴۵31۴22۵2۹ 

 ۰۴۵31۴22۵۵۷ و 
ــت  ــن وقـ ــا تعییـ ــت )بـ ــای ویزیـ روزهـ
قبلـــی(: نوبـــت صبـــح: شـــنبه تـــا ســـه 
ـــت عصـــر :  ـــی 13 و نوب شـــنبه ســـاعت ۹ ال
ـــی  ـــاعت 1۷ ال ـــنبه س ـــه ش ـــا س ـــنبه ت یکش
ــد ــت می باشـ ــر اسـ ــه ذکـ 1۹:3۰ الزم بـ
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

افزایش 1۹.8 درصدی نسبت به  با  اردبیل گفت: بودجه سال ۹۹  شهردار 
متمم بودجه سال ۹8 از ۴3۷ میلیارد تومان به ۵22 میلیارد و 8۰۰ میلیون 

تومان رسیده است. 
 رقیه لهجه – خبرنگار جام جم اردبیل: حمید لطف اللهیان در آئین 
تقدیم الیحه بودجه سال ۹۹ شهرداری اردبیل، مناطق و سازمان های وابسته 
به شورای اسالمی شهر اردبیل که در سالن همایش شهرداری اردبیل برگزار 
شد اظهار کرد: میزان بودجه سال ۹۹ با افزایش 1۹.8 درصدی نسبت به متمم 
بودجه سال ۹8 از ۴3۷ میلیارد تومان به ۵22 میلیارد رسیده و 8۰۰ میلیون 
تومان افزایش داشته که ۴8 درصد از این بودجه جاری و ۵2 درصد مربوط به 
بودجه عمرانی است.وی افزود: در بودجه سال آینده با توجه به مصوبه وزارت 
کشور تغییر در ساختار بودجه اتفاق افتاده و بودجه جاری شهری از آن حذف 
شده و این بودجه در بودجه جاری عمرانی گنجانده شده است.شهردار اردبیل 
بیان کرد: تعداد کل پروژه های اجرا شده در سال جاری ۵22 پروژه بوده که 
۴31 پروژه تا به امروز انجام شده و با توجه به اقدامات صورت گرفته در توسعه 

فضای سبز اردبیل سرانه فضای سبز به ۷.81 مترمربع برای هر فرد رسیده و 
طی این اقدامات 1۴ هزار اصله نهال، 1۰۰ هزار اصله بوته و ۴۹ هزار بوته گل 
در شهر کاشته شده است.لطف اللهیان ادامه داد: در بودجه سال ۹۹ برنامه هایی 

همچون؛ توسعه زیرساخت های شهری، توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل 
عمومی، توسعه و ساماندهی پارکینگ های شهری، هوشمندسازی حمل و 
نقل عمومی، توسعه سیستم ایمنی و آتش نشانی، برنامه های تحول اداری، 
بهبود روش ها و... مد نظر قرار گرفته است.وی تصریح کرد: در بودجه سال 
آینده اولویت بر اتمام پروژه های نیمه تمام بوده و یکی از پروژه های نیمه 
تمام اردبیل نیز اجرای پروژه پل قدس است که با توجه به تمهیدات انجام 
شده 3۵ میلیارد تومان از سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل به این پروژه 
تخصیص یافته که طبق گفته مسؤوالن در چند روز آتی این مبلغ به پروژه 
تزریق خواهد شد و بر این اساس امیدواریم که تا پایان شهریور سال آتی 
شاهد بهره برداری از پروژه پل قدس باشیم.شهردار اردبیل گفت: ارتقای 
کیفیت فرهنگی باعث بهبود عبور و مرور شهری و همچنین سهولت در امر 
ترافیک شهری خواهد شد و از این رو در کنار اجرای طرح های زیرساختی 
باید توجه جدی به مشارکت مردمی در ارتقاء کیفیت فرهنگی داشته باشیم 

به طوری که حل مشکالت ترافیکی شهری نیازمند مشارکت مردمی است.

افزایش بودجه شهرداری اردبیل در سال99

 حل مشکالت ترافیکی نیازمند مشارکت مردمی است 

فرمانـدار زنجـان از بهـره بـرداری و افتتـاح 281 
پـروژه عمرانـی ایـن شهرسـتان در ایـام اهلل دهـه 
فجـر خبـر داد و گفـت: بـرای ایـن پروژه هـا ۵۵ 

میلیـارد تومـان هزینـه شـده اسـت.
خبرنـگار جام جـم زنجان: رضا عسـگری از 
بهـره بـرداری و افتتـاح 281 پـروژه عمرانـی طی 

ایـام اهلل دهه فجر در شهرسـتان خبـر داد و گفت: 
ایـن پروژه هـا ۵۵ میلیـارد تومـان هزینـه  بـرای 
شـده اسـت. وی اظهار کرد: همچنیـن 12۵ پروژه 
صنعتـی در دهـه فجـر در  زنجـان افتتاح می شـود 
کـه بـا افتتـاح ایـن پروژه هـا بـرای بیـش از ۵۰۰ 

نفـر اشـتغال ایجاد می شـود.
بخـش  در  پـروژه   2۴ گفـت:   زنجـان  فرمانـدار 
زنجـان رود ، 16 پـروژه در بخـش قـره پشـتلو و 
12 پـروژه در بخـش مرکزی هسـتند و 22۹ پروژه 
شهرسـتان  اجرایـی  دسـتگاه های  توسـط  هـم  

می رسـد. بهره بـرداری  بـه  و  افتتـاح 
بـه روسـتاها،  گاز رسـانی  ابـراز کـرد:  عسـگری 
آبرسـانی و افتتـاح چند خانه بهداشـت از مهم ترین 
ایـن طرح هاسـت و افتتـاح پـارک بانـوان در غرب 
شـهر ) کـوی فرهنـگ( هـم از طرح هـای مهـم 

شـهر زنجان اسـت.

پارک بانوان غرب شهر زنجان دهه فجر
 به بهره برداری می رسد

نفتـی  فرآورده هـای  پخـش  ملّـی  مدیـر شـرکت   
عامـل  مدیـران  بـا  نشسـتی  در  اردبیـل  منطقـه 
شـرکت های حمـل و نقـل سـوخت، مقـدار نفـت 
نقـاط صعب العبـور  و  روسـتاها  بـه  ارسـالی  سـفید 
اسـتان را طـی 1۰ مـاه، ۵۵ میلیون لیتـر اعالم کرد. 
نرگـس امامي – خبرنگار جـام جم اردبیل: 
سـید حجت مدنی در این نشست از تالش و زحمات 
راننـدگان نفتکـش و کارکنـان سـاعی انبـار نفـت 
اردبیـل تشـکر کـرد و گفـت: بـا توجـه به سردسـیر 
بـودن منطقـه و کاهـش دما تـا 2۵ درجـه زیر صفر، 
توزیـع بموقـع نفـت سـفید روسـتائیان در مناطـق 
دغدغه هـای  از  یکـی  گیـر  بـرف  و  صعب العبـور 
کارکنـان منطقـه اسـت که خوشـبختانه امسـال نیز 
بـا تـالش این عزیـزان بموقع تامین و ارسـال شـده 
اسـت.مدنی به اهمیـت فعالیت هزار و ۹۰۰ دسـتگاه 
نفتکش در اسـتان اشـاره کرد و افزود: ذخیره سـازی 

نفـت سـفید از مـرداد آغـاز شـده و تـا قبـل از فـرا 
رسـیدن فصـل سـرما، 1۰۰ درصد مقـدار پیش بینی 
شـده به روسـتاها ارسـال شـده اسـت.به گفتـه وی، 
۹ میلیـون و ۷3۰ هـزار لیتـر از ۵۵ میلیـون لیتـر در 
دی توسـط 322 دسـتگاه نفتکـش برای روسـتائیان 

ارسـال شـده است.

ارسال ۵۵ میلیون لیتر نفت سفید به 
مناطق صعب العبور اردبیل 

ادای دین  کنگره های ملی شهدا، 
مسئوالن و مردم به آنهاست

هرچه  برگزاری  برای  گفت:  زنجان  استاندار 
از  باید  شهدا،  شأن  در  و  کنگره  این  شکوهتر  با 
را  آن  استان هایی که سال های گذشته  تجربیات 

اجرا کردند استفاده کنیم.
در  حقیقی  اله  فتح  زنجان؛  جم  جام  گزارش  به 
 3 ملی  کنگره  سیاستگذاری  ستاد  جلسه  دومین 
هزار شهید استان که با حضور سردار حق طلب 
رئیس سازمان حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس 
به  زنجان  استان  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  سپاه 
شهدای  حسینی  شعور  و  شور  پایتخت  عنوان 
شاخصی تقدیم انقالب کرده است افزود: برگزاری 
که  ماست  برای همه  تذکری  برای شهدا  برنامه 
نشسته  ثمر  به  اسالمی  نظام  این  چگونه  بدانیم 
است و از مدیران می خواهم حسب تکلیف و ادای 
وظیفه برای برگزاری کنگره 3 هزار شهید استان 

به میدان بیایند.


