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سرما، مصرف گاز زنجانی ها را 
افزایش داد

 بازنگــری در برخی مصوبات 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه 

4مطالبه مردم است 2

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ارومیه: 

ارومیه پایانه کارگری ندارد
ارومیه یکی از شهرهایی است که درصد باالیی از جمعیت آن قشر کارگری است.  طبق آمار فقط ۳۵ هزار کارگر ساختمانی 

در این شهر فعالیت دارد که فقط ۱۲ هزار نفر از آنها تحت پوشش بیمه هستند.
آمار باالی کارگران ســاختمانی در شهرستان و پایین بودن سهمیه بیمه در سال های گذشته باعث شده که پرونده های 

حدود سه هزار کارگر ساختمانی با وجود تکمیل مدارک و شرایط هنوز در صف انتظار برای بیمه باشد. 
مشــکالت کارگران ســاختمانی ارومیه ای فقط به نبود بیمه ختم نمی شود، این قشر زحمتکش از نبود پایانه کارگری به 
عنوان مکانی مشخص برای کاریابی رنج می برند و بسیاری از آنها باید ساعت ها در سرما و گرما در کنار خیابان ها به ویژه در 

فلکه خاتم االنبیاء یا فلکه آزادی)مجسمه( در انتظار صاحبان کار باشند آن هم اگر شانس به ...

زنجان صاحب منطقه 
ویژه اقتصادی شد
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نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: 

وژیه آرذبایجان

احداث مسکن اقدام ملی در 3 نقطه از شهر اردبیل

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: 
با برنامه ریزی انجام شــده در سه منطقه شهر اردبیل مسکن در قالب طرح 

اقدام ملی احداث و در اختیار نیازمندان قرار می گیرد.
شهرام باباخانی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس آخرین آمار قرار 
است در شهرهای باالی ۱00 هزار نفر استان اردبیل ۵۳0 واحد و شهرهای 
زیر ۱00 هزار نفر نیز 6۳8 واحد مسکن با تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی 
و ســازمان ملی زمین و مســکن و کمک شرکت توسعه گران عمران ستاد 

عملیاتی و اجرایی شود. وی بیان کرد: در اردبیل ۵۳0 واحد مسکن احداث 
می شود که در مدت دو سال این واحدها احداث و تحویل متقاضیان خواهد 
شــد و در شــهرهای زیر ۱00 هزار نفر نیز با همکاری بنیاد مسکن احداث 

واحد مسکونی شروع خواهد شد.
باباخانی ادامه داد: قرار اســت در شهر اردبیل در شهرک اندیشه خیابان 
کارگــر و همچنین داروپخش و تعدادی از پروژه ها نیز در شــهر پارس آباد 
احــداث و در اختیار متقاضیان قرار گیرد. وی افزود: متقاضیان مســکن از 
طریق سامانه کشوری می توانند ثبت نام را انجام دهند تا در صورت داشتن 
شــرایط الزم واحدهای مسکونی احداث شده بر مبنای امتیازی که کسب 

می کنند در اختیار آنها قرار گیرد.
 مدیر مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل در 
مورد قیمت تمام شــده واحدها نیز گفت: واحدهای احداث شده با متراژ 90 
متــر و قیمت ۲۵0 میلیون تومان در اختیــار متقاضیان قرار خواهد گرفت 

که ۱00 میلیون تومان از طریق تســهیالت و بقیه نیز به عنوان آورده افراد 
محسوب می شود.

باباخانی تصریح کرد: هزینه ای بابت زمین دریافت نخواهد شد و به مرور 
تا پایان امســال در استان های مختلف ساخت مسکن در قالب طرح اقدام 
ملی آغاز می شــود که امیدواریم به زودی در استان اردبیل نیز مقدمات این 
کار شــروع شود. وی اظهار کرد: هفته آینده با سفر مسئوالن سازمان ملی 
زمین و مسکن و شرکت توسعه گران عمران ستاد تفاهم نامه برای واگذاری 
زمین و احداث واحدها در استان اردبیل آغاز خواهد شد و پیش بینی می شود 

تا دو سال آینده این واحدها تکمیل و به متقاضیان واگذار شود. 
به گفته باباخانی در نشســت اخیر وزارت راه و شهرسازی ابعاد جدیدی 
از طرح اقدام ملی مســکن تشریح شد و قرار بر این شد تا در قالب واگذاری 
زمین به متقاضیان به شکل 99 ساله به صورت نقد و اقساط احداث مسکن 

توسط پیمانکاران و سازندگان انجام شود.

کوهنوردان مبلغ گردشگری 
به اردبیل بازگشتند

۲ کوهنورد اردبیلی 
که بــا شــعار ۲0۲۳ 
پایتخت گردشــگری 
کشــورهای عضو اکو 
بــه قله هــای مرتفع 
جهان صعود کرده اند، 

در بازگشت به استان اردبیل مورد استقبال قرار گرفتند.
بــه گــزارش ایرنــا ،  اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســتان اردبیل اعالم کرد: 
سیاوش شهباززاده و ایرج معانی کوهنوردان اردبیلی پس 
از فتــح قلل آمادابالم و آیلند پیک نپال با ارتفاع باالی 6 
هزار متر به اردبیل بازگشــتند. ایــن ۲ کوهنورد در قلل 
مرتفع ذکر شده پرچم اردبیل ۲0۲۳ پایتخت گردشگری 
کشــورهای عضو اکو را به اهتزاز درآورده و قابلیت های 
گردشگری استان را با این اقدام نمادین در سطح جهانی 

معرفی کردند.
در ســال های اخیر معرفی جاذبه های گردشــگری 
استان منجر به افزایش ســفر و ماندگاری مسافران در 
اســتان اردبیل شــده و اردبیل توانسته به عنوان یکی از 
مقاصد اصلی ســفر در کشور تعریف شود. استان اردبیل 
در اجــالس اخیر وزیران گردشــگری اگــو در خجند 
تاجیکســتان به عنوان پایتخت گردشگری اکو در سال 
۲0۲۳ انتخاب شــده است. دومین اجالس گردشگری 
سالمت کشــورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 
اکو نیز خرداد امســال با استقبال رسمی از ۱۵0 میهمان 
داخلی و خارجی در مجموعه جهانی بقعه شــیخ صفی 
در اردبیل برگزار شــد. در ایــن اجالس با هدف معرفی 
توانمندی های ایران و استان اردبیل در زمینه اقتصادی 
و گردشــگری و با محوریت گردشــگری ســالمت و 
توریســم درمانی، مهمانان، صاحب نظران، مسئوالن و 
سرمایه گذاران حوزه گردشگری سالمت از کشورهای 

مختلف جهان و ایران شرکت کردند. 
استان اردبیل با ۱۱8 چشمه آبگرم و معدنی با خواص 
درمانی متعدد قطب چشمه های آبگرم ایران محسوب 
می شود و مسئوالن استان با تشویق به سرمایه گذاری و 
احداث مجتمع های آبدرمانی و مراکز اقامتی و پذیرایی 
درصدد معرفی این اســتان به عنوان قطب گردشگری 

سالمت هستند.
ســاالنه بیش از یک میلیون گردشگر از جمهوری 
آذربایجــان عمدتاً با هدف اســتفاده از مزایای درمانی 
اســتان اردبیل از مرز بیله سوار مغان و نیز از استان های 
همجوار وارد اســتان اردبیل می شوند. کشورهای عضو 
اکــو با جمعیت بیــش از ۳۳0 میلیونی فرصت مغتنمی 
برای استان اردبیل به شمار می رود که می توان با معرفی 
قابلیت های درمانی و به ویژه طبیعت درمانگر اســتان، 

پای گردشگران این کشورها را به استان باز کرد.

خبر

فرماندار پارس آباد: 
بــرای  الزم  تمهیــدات 
ســالم  انتخابات  برگزاری 

فراهم شده است

فرمانــدار پارس آبــاد مغان گفــت: تمهیدات 
الزم بــرای برگزاری انتخابات ســالم و امن در این 
شهرســتان فراهم و تمامی مشــکالت احصا شده 

است.
علی عالیی در جلسه شــورای اداری پارس آباد 
افزود: هیچ شــعبه رایی در این دوره اضافه یا حذف 
نشــده و با همان تعداد شــعبات اخذ رای انتخابات 

برگزار خواهد شد. 
وی اظهارداشت: ممکن است برخی شعبات جابه 
جا شــوند، اما افزایش یا کاهش شعبه وجود نخواهد 
داشــت. عالیی با بیان اینکه توان مدیران در چنین 
مواقعی اســت که ظهور و بروز پیدا می کند، افزود: 
همکاری تمامی دســتگاه های دولتی در این دوره 
قابل انتظار است و مدیران باید با تمامی امکانات در 
خدمت برگزاری یک انتخاب شفاف و پرشور باشند.

فرماندار پارس آباد همچنین با تبریک ســالروز 
آزادســازی سوســنگرد افزود: آزادسازی این شهر 
اســتراتژیک حاصل رشادت رزمندگان و ایثارگران 
8 ســال دفاع مقدس بود که با از جان گذشــتگی و 

شهادت بسیاری از جوانان غیور کشور حاصل شد.
عالیی با تبریک هفته بســیج نیز گفت:  بســیج 
همیشــه و در هر زمان گوش به فرمان والیت فقیه 
بوده و پشتیبان امنی برای کشور و ملت و نظام بوده 

و خواهد بود. 
وی با اشاره به رویدادهای اخیر کشور در خصوص 
اصالح بهای ســوخت و هدفمنــدی یارانه ها آن را 
تصمیم ســران قوا و به نفع مردم دانست و بیان کرد: 
دشــمن همیشه در کمین است تا از هر فرصت پیش 
آمــده به نفع خــود و به زیان مــردم بهره برداری و 
سوء اســتفاده کند که ما باید هوشیار باشیم و آب به 

آسیاب دشمن نریزیم. 
عالیــی افزود: این تصمیم پشــتوانه الزم برای 
اجرای هدفمندسازی را دارا بوده و تدابیر الزم برای 
کنترل و سوء استفاده های احتمالی فرصت طلبان و 

سودجویان را اتخاذ کرده است.

خبر

افزایش ۵ درصدی طالق  در اردبیل
معاون پیشــگیری از وقوع جرایم دادگســتری 
اســتان اردبیل گفت: در نیمه اول سال جاری نسبت 
به مدت زمان مشــابه سال گذشته، میزان طالق در 

استان اردبیل ۵/۱ درصد افزایش یافته است.
به گــزارش خبرنگار مهر، یوســف خدادادی در 
شورای پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان 
اردبیل عنوان کرد: در نیمه اول ســال جاری نسبت 
به مدت زمان مشــابه سال گذشته، میزان طالق در 
استان اردبیل ۵/۱ درصد افزایش یافته و این موضوع 

توجه جدی به موضوعات فرهنگی و پیشــگیرانه را 
یادآور می شــود. وی افزود: در 6 ماهه ابتدایی سال 
جــاری تا کنون هزار و ۵۵۳ فقره طالق در اســتان 

اردبیل رخ داده است.
وی تصریح کرد: در پرونده های مرتبط با مسائل 
کیفری در استان اردبیل شاهد افزایش یک درصدی 
پرونده ها تا پایان مهر هســتیم و این در حالی اســت 
که در پرونده هــای حقوقی و مدنی با افزایش حدود 

۱۲ درصدی پرونده ها روبرو شدیم. 

خــدادادی ادامــه داد: افزایــش پرونده هــا در 
حوزه های مدنی، حقوقــی و اختالفات خانوادگی از 
مســائل اقتصادی نیز نشــأت می گیرد. وی با بیان 
اینکه آموزش های قبل از ازدواج در اســتان اردبیل 
باید جدی گرفته شود، تصریح کرد: در حوزه خانواده 
در شــش ماهه ابتدایی ســال جاری با کاهش 9/8 

درصدی ازدواج مواجه شدیم. 
معاون پیشــگیری از وقوع جرایم دادگســتری 
اســتان اردبیل یادآور شد: توســعه مراکز مشاوره در 

مرکز اســتان و شهرســتان ها در اولویت قرار گرفته 
و در این خصــوص باید از ظرفیت شــوراهای حل 
اختالف و مراکز مشــاوره به شکل مطلوبی استفاده 

کرد.

نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 
از تصویب  الیحه دولت که در آن محدوده منطقه 
آزاد صنعتی، تجاری اردبیل شامل شهرستان های 
مشگین شهر ، نمین و اردبیل نیز می شود، خبر داد.

صدیــف بدری در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: در این الیحــه همچنین محدوده منطقه 
آزاد در پارس آباد، بیله ســوار، اصالندوز و گرمی 

مغان محفوظ است.
 بــه گفته وی، همچنیــن الیحه ایجاد منطقه 
ویژه اقتصادی در نیر ، مشــگین شــهر ، انگوت 

گرمی مغان، کوثر و خلخال نیز تصویب شد. 

وی اضافه کرد: کلیات الیحه دولت که شامل 
توسعه محدوده برخی مناطق آزاد و ایجاد مناطق 
ویــژه اقتصادی دیگر نیز بــود، با 6۵ درصد آرای 

نمایندگان به تصویب رسید. 
طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری ، صنعتی اردبیل 
به همــراه چند منطقه آزاد دیگر با ایراد شــورای 
نگهبان همچنان در حال بررسی در مجلس بوده 

و هنوز به مرحله اجرایی و قانونی نرسیده است.
 بدری بیان کرد: منطقه آزاد تجاری، صنعتی به 
عنوان یکی از مهم ترین زیرســاخت های توسعه 
اســتان اردبیل مطرح بوده و با ایجاد آن شــاهد 

توسعه همه جانبه، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی 
استان خواهیم بود.

وی اضافه کرد: نمایندگان اســتان در مجلس 
تا تصویب قطعی این منطقه از هیچ تالشــی دریغ 

نمی کنند. 
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و ســرعین در 
مجلس گفــت: منطقه آزاد تجاری، صنعتی برای 
اســتان های مرزی و کمتر توسعه یافته به عنوان 
یک محرک قوی رشد و توسعه است و امیدواریم 
با تصویب قطعی این منطقه شــاهد پیشــرفت 

استان اردبیل باشیم. 

نماینده مردم زنجان و طارم:
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شهردار تبریز در مراسم افتتاح بوستان خانواده در منطقه رواسان:

اقدامات ما برای افزایش رفاه شهروندان انجام می شود

احداث مسکن اقدام ملی در 3 نقطه 
از شهر اردبیل
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اســتاندار آذربایجــان غربــی گفــت: بازنگری 
دقیق تــر بعضی از مصوبات ســتاد احیای دریاچه 
ارومیــه  می تواند بــرای بهره وری بیشــتر بخش 
کشــاورزی و صنعت،آب شــرب و دریاچه ارومیه 

مفید باشد.
به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان 
غربــی؛ محمدمهــدی شــهریاری در دوازدهمین 
جلســه کارگــروه ملی نجات دریاچــه ارومیه که با 
حضــور معــاون اول رئیــس جمهور، وزیــر نیرو و 
رئیس ســازمان حفاظت از محیط زیســت برگزار 
شدبا بیان اینکه اقدامات بسیار موثر ستاد احیای 
دریاچه ارومیه در چند ســال اخیــر رضایتمندی 
مردم را ســبب شده اســت و دولت در این زمینه 
خــود را موظف به تامیــن رضایتمنــدی مردم در 
خصــوص نجــات کامــل دریاچه ارومیــه می داند 
گفــت: وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه طوری بود 
که هم ناراحتی مردم را ســبب شده و هم آرامش 
خاطر آنان را به هم زده بود اما خوشبختانه به لطف 
خدا و تالشهای دولت تدبیر و امید امروز شاهدیم 
که وضعیت دریاچه ارومیه در مقایســه با گذشته 
بســیار بهتر و امیدواری را در بین مردم بیشــتر 
کرده است و باعث می شود تا در خصوص آرامش 
خاطر مردم و معیشــت آنان در بحث کشــاورزی و 

گردشگری بیش از پیش نقش آفرینی کند.
وی با بیان اینکه با تامین اعتبار برای باقیمانده 
طرح های در حال اجرای ستاد احیای دریاچه ارومیه 
از جمله سد کانی سیب، تونل زاب، تکمیل تصفیه 
خانه های فاضالب شــهری ارومیه و تبریز، تکمیل 

سد چپرآباد اشنویه، پروژه های جهاد کشاورزی و 
منابع طبیعی بویژه الیروبی حوضه دریاچه ارومیه 
بــه طور قطــع روند نجــات کامل دریاچــه ارومیه 
تســریع می باید افزود: از ســال 96 تاکنون 350 
کیلومتر الیروبی رودخانه ها انجام شــده و همین 
موضوع باعث شــد تا امسال ورودی آب به دریاچه 
ارومیــه افزایش قابل توجهــی یابد، لذا ضرورت 
تامین اعتبــار برای الیروبــی 140 کیلومتر دیگر 

بیش از پیش احساس می شود.
 شــهریاری ادامــه داد: از آنجایــی کــه احیــای 
دریاچه ارومیه برای ثبات اکوسیستم شمال غرب 
کشــور یک ضرورت اجتناب ناپذیر اســت و همه 
دســتگاههای اجرایی باید با مشارکت و همراهی 
مــردم در جهــت احیای دریاچــه ارومیــه ازهیچ 
کوششــی دریغ نورزند اما به نظر می رسد بعضی 
از مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه با بازنگری 
دقیق تــر می تواند برای بهره وری بیشــتر بخش 
کشــاورزی و صنعت،آب شــرب و دریاچه ارومیه 

مفید باشد.
مقام عالی اســتان گفت: نیاز است تا با تشکیل 
یــک کارگروه ملی و اســتانی نســبت به بررســی 
مصوبات اقدام گردد چون در بسیاری از بخش های 
صنعتی و کشاورزی در برخی نقاط استان مصوبات 
ستاد احیا مانع از اجرای کامل سرمایه گذاری های 
مدنظر اســت، لــذا با بازنگــری در برخی مصوبات 
به نظر می رســد موانــع برطرف شود.اســتاندار 
آذربایجان غربی با بیان اینکه مهمترین مشــکل ما 
عدم تخصیص آب برای کشت های گلخانه ای است 
افزود: با توجه به رویکرد وزارت جهاد کشــاورزی 
بــرای ســرمایه گذاری در کشــت گلخانــه ای ولی 
متاســفانه در زمینه تخصیص آب با مشکل مواجه 
هستیم.شهریاری ادامه داد: در بخش صنعت نیز 
از آب های رو زمینی به این بخش تخصیص می یابد 
که با توجه به ســرمایه گذاری های سنگینی که در 
تامین زیرســاخت های این حوزه انجــام می گیرد 
بازنگــری در تخصیص آب به صنعت نیز می تواند 

در توسعه آن موثر واقع شود.
وی توقــف عملیــات اجرایــی در ســد دیرعلی 
بــا 50 درصــد پیشــرفت فیزیکــی و صــرف 61 
میلیارد ریال، ســد نازلو با 34 درصد پیشــرفت 

فیزیکــی و 642 میلیــارد ریــال ، ســد باراندوز 
بــا 13 درصد پیشــرفت فیزیکــی و 64 میلیارد 
ریال ، ســد ســیمینه رود با 15 درصد پیشرفت 
فیزیکی و 408 میلیارد ریال و شبکه های متوقف 
شــده حوضه آبریز دریاچه ارومیــه از جمله زوال 
با 27 درصد پیشــرفت فیزیکــی و 367 میلیارد 
ریال هزینه و ســد دریک با 47 درصد پیشــرفت 
فیزیکی،نازلــو با 16 درصد پیشــرفت فیزیکی، 
شهرچایی با 62 درصد پیشرفت فیزیکی، حسنلو 
با 56 درصد پیشــرفت و زرینه رود با 72 درصد 
پیشــرفت فیزیکــی و 810 میلیــارد ریــال را به 
جهت برخی مصوبات ســتاد احیای دریاچه ارومیه 
دانست و گفت: با این همه ما پروژه احیای دریاچه 
ارومیــه را ملی نــگاه می کنیم ولــی تناقضاتی در 
برخــی اقدامات می بینیم که عالمت ســوال برای 
مردم آذربایجان غربی پیش می آید و من به عنوان 

استاندار باید این مسائل را مطرح کنم.
مقام عالی استان گفت: 150 میلیون متر مکعب 
آب از زرینه رود برای آب شــرب تبریز تخصیص 
یافته اســت ولی متاســفانه این مقــدار آب برای 
مصرف شــرب نیســت و بــرای بخش کشــاورزی 
مصرف می شود عالوه بر این بیش از 200 میلیون 
متــر مکعب آب که حقابــه دریاچه ارومیه از ارس 
بــود نیز به آذربایجان شــرقی تخصیص می یابد و 
اینها برای مردم آذربایجان غربی جای سوال است 
و ما موظف به پاسخگویی به مردم هستیم و انتظار 
مــی رود بــا عنایت دولت و ســتاد احیــای دریاچه 
ارومیــه در ایــن مــوارد بازنگری هایــی صورت 

بگیرد.

*آذربایجــان غربــی بــرای حفــظ  شــاخص های 
اقتصادی نیازمند توجه ویژه دولت است

محمدمهدی شــهریاری اســتاندار آذربایجان 
غربــی در آیین افتتاح اســتادیوم 15 هزار نفری 
مجموعه ورزشی شهید باکری ارومیه که با حضور 
معــاون اول رئیــس جمهــور برگــزار شــد گفت: 
استان آذربایجان غربی در شاخص های اقتصادی 
مهمی چــون کاهش نــرخ بیکاری، کاهــش تورم، 
رشــد سرمایه گذاری، رشــد صادرات، رشد نرخ 
مشــارکت اقتصــادی و بهبود فضای کســب و کار 

رتبه های برتر کشــوری را به خود اختصاص دهد. 
این محقق نمی شد مگر با وحدت و همراهی مردم 

و توجه ویژه دولت تدبیر و امید.
وی ادامه داد: مردمان این دیار که آزمون پس 
داده هایی ســربلند و جان برکف هستند، در برابر 
عقب ماندگی های ناشــی از جنگ و ســوء مدیریت 
همواره مشی صبر و قناعت در پیش داشته اند و 
امروز که دولت تدبیر و امید با سرمایه گذاری های 
تاریخــی و توجه به موضوعاتی چون احیای دریاچه 
ارومیه و بهبود شــاخص های زیربنایی توسعه در 
مقام جبران کم کاری های مستولی شده تاریخی بر 
این مردم برآمده، بیش از پیش همراه و همدل در 
تحقق آرمانهای انقالب هستند.شهریاری افزود: 
ورزش در این دیار اگر چه با والیبال تنفس می کند 
و ســتاره های درخشــان ورزش ایــران، پرورش 
یافته مکتب بزرگانی چون کارگرپیشه هستند اما 
تنوع ورزشــکاران در رشته های گوناگون و کسب 
افتخارات جهانی به همت سیامند رحمان ها گویای 
نقش آفرینی مثبــت دولت و مردم در این عرصه 
است. فوتبال این سرزمین با تیم نود ارومیه جان 

گرفته و می رود تا تاریخ ساز شود .
وی گفــت: افتتاح ورزشــگاه 15 هزار نفری به 
عنــوان مطالبــه ای تاریخــی از ســوی عالقمندان 
ورزش و تکمیــل ورزشــگاه مهابــاد و دهها پروژه 
دیگــر در اقصی نقاط اســتان بیانگر اهتمام جدی 
دولــت بــه امیدآفرینی و نشــاط در بیــن مردم و 
بویژه جوانان اســت. ســرمایه گذاری های انجام 
شده در ایجاد زیرســاخت های ورزشی و میزبانی 
از رویدادهــای جهانــی، منطقــه ای و ملــی امروز 
آذربایجــان غربی را بــه مهد ورزش ایــران بدل 

ساخته است.
اســتاندار آذربایجان غربی ادامــه داد: با همه 
دســتاوردهای تاریخــی کــه آذربایجــان غربی در 
حوزه های اقتصادی در چند سال اخیر کسب کرده 
و بــر مدار برنامه ریزی مبتنی بر عقالنیت، برابری 
و شــفافیت قــرار گرفته، زخم عقــب ماندگی در 
حوزه هایی چون زیرساخت های آموزشی و حمل و 
نقلی و نیز سرانه پایین درآمدی تاول زده و موجب 
شده تا توســعه مدنظر دولت محترم به طور کامل 

در استان محقق نگردد.

وی گفت: آذربایجان غربــی برای حفظ روزهای 
ماندگار در شــاخص های اقتصادی نیازمند توجه 

ویژه دولت است.
شــهریاری ضعــف در حــوزه زیرســاخت های 
اساسی توســعه اســتان به ویژه راه، حمل و نقل 
زمینــی و ریلــی، بهداشــت و آمــوزش بــه دلیل 
ناکافــی بــودن ســرمایه گذاری های دولتــی را از 
جمله زخم های پیکر توســعه اســتان برشــمرد و 
افزود: بودن سرمایه گذاری های بخش عمومی  از 
جمله در حوزه زیرســاخت های شهرک ها و نواحی 
صنعتــی، شــکاف شــاخص های توســعه یافتگی 
استان با میانگین کشوری و نیز کمبود منابع بانکی 
به منظور تامین مالی بنگاه های اقتصادی نیازمند 
تســهیالت ســرمایه ثابت و در گردش، می طلبد تا 
دولت عنایت ویژه ای به این استان داشته باشد.

وی در پایان اظهار داشت : اصالح لوایح اقتصادی 
ارائه شده توسط دولت یا طرح های مرتبط با هدف 
ایجاد توازن به نفع استان های کمتر توسعه یافته، 
ارائه الیحه ای به منظور رفع محرومیت استان های 
کمتــر توســعه یافته، مســتثنی نمودن اســتان 
آذربایجــان غربی از برخــی ممنوعیت های قانونی 
در صادرات و واردات مرتبط با فرآوری محصوالت 
کشــاورزی، ایجاد زیرســاخت های اقتصادی این 
استان با استفاده از منابع اعتباری صندوق توسعه 
ملی و سایر منابع اعتباری به منظور ارتقای امنیت 
ملی و ســطح معیشت ساکنان استان های مرزی از 
دیگر موضوعاتی اســت که می توان برای پایداری 

استان در جدول توسعه برای آنان تدبیر نمود.

استاندار آذربایجان غربی:

 بازنگری در برخی مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه مطالبه مردم است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی با اشاره به 
موضــع برخی افراد ناآگاه دربــاره تکرار یادواره های 
شــهدا گفت: تجلیل از فرهنگ شهادت یک ضرورت 

است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االســالم سید 
محمدعلی آل هاشــم در هفتمین یادواره شــهدای 
منطقه ارسباران با بیان اینکه مرگ در راه خدا بهترین 
بازگشت به ســوی حق تعالی اســت، اظهار داشت: 
تجلیل از فرهنگ شــهادت یک ضرورت است، شکل 
و محتوای یادواره کســانی که در راه خدا جهاد کرده و 
به شهادت رســیده اند، اندیشه ادامه دهندگان این راه 

را جهت می دهد.
امــام جمعه تبریز افزود: کســانی که روحیه جهاد 

و شــهادت را در وجــود خــود تقویــت می کنند و در 
برابر دشــمنان با آگاهی کامل می ایستند هرگز ذلت 
و خــواری نخواهند دیــد. وی، شــهادت را معامله 
عزتمندانه و ســودمند برای انسان عنوان کرد و گفت: 
انسان های آگاه در این معامله با کنار گذاشتن تعلقات 
دنیــوی، مرگی را انتخاب می کنند که خداوند در قرآن 

می فرماید، شهیدان همیشه زنده هستند.
 آل هاشم با بیان اینکه شهیدان در کنار اولیاء الهی 
و بهشــت برین جایگاه واال و با فضلیتی دارند تصریح 
کــرد: خداوند از نعمت های فراوانی از روی فضل خود 

شهدا را سیراب می کند. 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی با اشاره به 
موضــع برخی افراد ناآگاه دربــاره تکرار یادواره های 
شــهدا تصریح کرد: همانطور که حادثه کربال در سایه 

تکریــم دهه ماه محرم و عزاداری های ماه صفر زنده 
اســت و تکرار درس های نهضت عاشورا آموزه های 
این مکتب را عالمگیر کرده است از این رو اگر بخواهیم 
یاد و نام شــهدا فراموش نشود باید یادواره های شهدا 

با عظمت بیشتری برگزار شود.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه شــرف و اقتدار ملت 
ایران را در ســایه خون شهداســت گفــت: اگر امروز 
مســئوالن کشــور ما در عرصه های بیــن المللی از 
حیثیت نظام اســالمی دفاع می کنند به برکت خون 

شهداست. 
حجت االسالم آل هاشم افتخار خطه آذربایجان را 
تقدیم ۱0 هزار شهید به نظام و انقالب دانست و تاکید 
کرد: هرگز ملت شــهید پرور آذربایجان شرقی اجازه 

نمی دهند خون شهدا پایمال شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

تجلیل از فرهنگ شهادت یک 
ضرورت است 

معــاون نظارت، بازرســی و حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان غربــی گفــت: با هــدف جلوگیری از 
افزایــش بی مورد قیمت برخــی کاالها طی ۲ روز 
گذشــته ۴۲۲ مورد بازرســی از واحدهای صنفی و 

غیرصنفی بازار استان انجام شد.
علیرضــا محمودی در گفــت و گو با ایرنا اظهار 
داشــت: ۲۱0 مورد از این تعداد مربوط به واحدهای 
تولیــدی، ۵6 مــورد مربوط بــه واحدهای عمده 
فروشــی و ۱۵6 مورد مربوط بــه واحدهای خرده 
فروشــی  بوده است. وی با اشاره به اینکه ۵۵ تخلف 
از این تعداد بازرسی کشف شده، ادامه داد: ۴۳ مورد 
از این تخلف ها مربــوط به بخش واحدهای تولید، 
یــک مورد مربوط به عمده فروشــی ها و ۱۱ مورد 

مربوط به خرده فروشی ها بوده است.
وی با اشاره به ارزش ریالی پرونده های تشکیل 

شده، اظهار داشت: ۵6 میلیون ریال برای واحدهای 
تولیدی، ۱۲ میلیون ریال برای عمده فروشــی ها و 
۴0 میلیون ریال برای خرده فروشی ها جریمه نقدی 
برآورد شده است. معاون نظارت، بازرسی و حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربایجان غربی گفت: عمده کاالهایی که 
تخلفات آنها ثبت شــده مربوط به کاال های اساسی 
نبوده و بــه افزایش قیمت مــرغ، میوه جات و پیاز 

مربوط است.
محمودی اظهار داشــت: شــهروندان هرگونه 
تخلف اعم از گران فروشــی، کم فروشــی و دیگر 
تخلفات صنفی را به بازرســان گزارش دهند. وی 
با اشاره به بازرسی های انجام شده طی هفت ماهه 
نخســت امســال نیز بیان کرد: تاکنون ۱۱۷ هزار 
و ۵۵۴ بازرســی از واحدهــای صنفی و غیرصنفی 

آذربایجان غربی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: برای این تعداد بازرســی هشت 
هزار و ۵9 پرونده تخلف ثبت شــده و ارزش ریالی 
پرونده های تشکیل شده در این مدت 6۵۵ میلیارد 
ریــال بــرآورد شده اســت. وی بیان کــرد: مردم 
می تواننــد در صورت مشــاهده هرگونه تخلف و 
احتکار به صورت شــبانه روزی با شماره تلفن ۱۲۴ 

نظارت و بازرسی ادارات صنعت، معدن و تجارت 
شهرستان ها و استان تماس بگیرند.

وی اظهار داشــت: این ســامانه جهت دریافت 
هرگونه گزارش گران فروشی، احتکار، کم فروشی 
و هرگونــه تخلفــات صنفــی در خدمــت عموم 
شهروندان است. رسیدگی به قیمت ها و بازرسی از 
واحدهای صنفی در طول ســال از وظایف سازمان 

صنعت و معدن و تعزیرات حکومتی است.
۱0۳ هــزار و ۳9۱ واحــد دارای پروانه در این 
اســتان فعالیت می کنند؛ ۲0 هــزار و ۵6۷ مورد از 
اصنــاف فعال در بخش تولیــدی، ۴9 هزار و 9۷۱ 
واحــد در بخش توزیعــی، ۱۳ هزار و 6۴9 واحد در 
بخش خدماتی و ۱9 هزار و ۱9۷ واحد نیز در بخش 
خدماتی فنــی فعالیت می کنند، ایــن تعداد واحد 
پروانــه دار در قالب ۱۷ اتاق اصناف و ۲۳۵ اتحادیه 
صنفی فعالیــت می کند که از ابتدای امســال ۱9 
انتخابــات در اتحادیه های صنفی آذربایجان غربی 
برگزار شده اســت. چهار درصد از واحدهای صنفی 
کشــور در این اســتان قــرار دارد؛ بخش اصناف 
بزرگترین بخش اقتصادی آذربایجان غربی اســت 
کــه صدها هزار خانــوار در اســتان از مزایای آن 

بهره مند هستند.

۴22 بازرسی از بازار آذربایجان غربی، طی 2 روز گذشته

رئیس حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
استان اردبیل گفت: به منظور تکمیل و تدوین نهضت 
تاریخ شــفاهی دوران دفاع مقدس، خاطرات ۳۲00 
رزمنده و آزاده در استان اردبیل جمع آوری شده است.

به گــزارش خبرنگار مهر، علی واحد در مراســم 
گرامیداشت شکست حصر سوسنگرد که در مجتمع 
فرهنگی و هنری والیت ســپاه اردبیل برگزار شــد، 
عنوان کرد: به منظور تکمیل نهضت تاریخ شــفاهی 
دوران دفاع مقدس، خاطرات سه هزار و ۲00 رزمنده و 
آزاده در اردبیل جمع آوری شده است. به گفته وی این 
میزان از خاطرات در ســه هزار و 600 ساعت مصاحبه 

تهیه و ضبط شده است.
وی تصریح کرد: به منظور تکمیل تاریخ شــفاهی 
دفاع مقدس استان اردبیل، 8۱ هزار و 6۵۷ سند شامل 
اسناد مکتوب، وصیت نامه، نامه، عکس و دلنوشته نیز 

جمع آوری شده است. واحد در ادامه با گرامیداشت ۲6 
آبان سالروز شکست حصر سوسنگرد، افزود: این روز 
یادآور فرمان تاریخی ولی فقیه زمان بود که فرمودند 
سوســنگرد تا فردا باید آزاد شود تا در نهایت با اقدامی 
انقالبی و حسینی تالش و مجاهدت رزمندگان به ثمر 
نشیند. وی امنیت و آرامش کنونی را مرهون جانفشانی 
شهدا دانست و افزود: ترویج فرهنگ جهاد و شهادت 
بویژه در بین نسل جوان از جمله ضرورت های موجود 
است. در پایان این مراســم از دو عنوان کتاب دوران 
دفــاع مقدس با اســامی »دیدار در سوســنگرد« و 

»سرداران نوجوان« رونمایی شد.

جمع آوری خاطرات ۳۲۰۰ رزمنده دوران 
دفاع مقدس در اردبیل

معــاون اســتاندار و فرماندار ویــژه مراغه گفت: در 
سالجاری ۲۱ میلیارد تومان طرح آب و فاضالب شهری 
در این شهرســتان از محل اعتبارات استانی و داخلی در 

حال اجراست.
به گزارش ایرنا حمید شــکری در جلسه مشترک با 
معاون توســعه و بهره برداری آبفای آذربایجان شرقی 
افزود: تامین تجهیــزات فاضالب مراغه، اجرای پروژه 
تصفیه آب مراغه و اجرای پروژه های فاضالب شهری 
در مناطق مختلف از جمله پــروژه های در حال اجرای 

آبفای استان در سالجاری است.
وی گفت: بیشــترین میزان اعتبار در استان در این 
حوزه به این شهرســتان تخصیص یافته و در تالشیم با 
همکاری مردم و مشارکت دستگاه های اجرایی، از این 

فرصت نهایت استفاده را جهت رفاه و آسایش شهروندان 
در خصوص بهره مندی از انشعابات داشته باشیم.

شکری افزود: متاسفانه هم اکنون با هدر رفت آب در 
مصارف خانگی شهرستان روبرو هستیم که با فرهنگ 
سازی مناسب در زمینه مدیریت آب، شاهد کاهش این 

هدر رفت و مصرف بهینه آب خواهیم بود.
 وی اضافــه کرد: همکاری مردم و دســتگاه های 
اجرایی و فرهنگ ســازی در مصرف آب و اجرای پروژه 
ها امری ضروری است و در این خصوص نیازمند تعامل 

بیشتر هستیم.
حدود 68 هزار مشــترک آب و 6۱ هزار مشــترک 
فاضالب در مراغه وجود دارد و شــرکت آب و فاضالب 
مراغه با حدود ۵00 کیلومتر خط انتقال آب و حدود ۳60 

کیلومتر خط انتقال فاضالب به مشترکان خدمات ارائه 
می کند.

شهرســتان مراغه با حدود ۲68 هزار نفر جمعیت در 
۱۲۷ کیلومتــری تبریز، مرکز آذربایجان شــرقی واقع 

است.

اجرای ۲۱ میلیارد تومان طرح آب و فاضالب شهری

فرمانــده انتظامی مراغه از کشــف ۳۱ هزار و ۷00 
دالر اسکناس جعلی از فردی در این شهرستان خبر داد.

ســرهنگ رمضــان اللهوردیان در گفــت و گو با 

خبرنــگار ایرنا افزود: در پی اشــراف اطالعاتی پلیس 
امنیت عمومی و یگان امداد این شهرســتان مبنی بر 
فعالیت فردی در زمینه توزیع دالر جعلی، دســتگیری 
و شناســایی وی در دســتور کار قرار گرفت. وی ادامه 
داد: با اقدامات اطالعاتی و در عملیاتی هوشــمندانه و 
ضربتی، این فرد در حین تردد با خودروی ســواری در 

شهر دستگیر شد.
اللهوردیان با بیان اینکه متهم دســتگیر شــده در 
بازجویــی ها به توزیع دالر جعلی اعتراف کرد افزود: در 

بازرسی از فرد دستگیر شده، ۳۱۷ قطعه اسکناس ۱00 
دالری جعلی جمعا ۳۱ هزار و ۷00 دالر کشف شد. وی 
اضافه کرد: این توزیع کننده اسکناس های جعلی پس 

از تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضائی شد.
 وی افــزود: بازاریان و اصناف و نیز شــهروندان در 
معامالت خود از اصالت ارز و اســکناس های دریافتی 
خــود اطمینان حاصــل کرده و در صورت مشــاهده 
هرگونه موارد مشکوک مراتب را به سامانه ۱۱0 پلیس 

اطالع دهند.

کشف بیش از ۳۱ هزار دالر تقلبی در مراغه



افزایش 86 درصدی پرداخت زکات 
در آذربایجان شرقی

رئیس شــورای عالی زکات کشــور از 
افزایش زکات جمع شــده در آذربایجان 
شرقی خبر داد و گفت: زکات در این استان 
در ۷ ماه ســال جاری افزایش 86 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و 

معادل ۲۳ میلیارد تومان است.
به گزارش ایسنا آیت اهلل سید رضا تقوی 
در نشســت خبری با اهالی رسانه در تبریز 
در تشــریح این خبر اظهار کرد: این میزان 
از زکات جمــع آوری شــده در آذربایجان 
شرقی با توجه به امکانات و فرهنگ مردم 
این اســتان، قانع کننده نبوده، اما رشد آن 

نسبت به سال گذشته چشمگیر است.
وی با بیان اینکه ســال گذشته حدود 
۵00 میلیارد تومان زکات در کشــور جمع 
آوری شده است، گفت: زکات جمع آوری 
شده زیر نظر شــورای زکات هر استان در 
همان منطقه ای که جمع آوری شده، صرف 
می شــود و 60 درصد از مبلغ زکات به فقرا 

تعلق گرفته و بقیه صرف امور خیریه دیگر 
می شود. وی متذکر شد: مسئول شناسایی 
و جمــع آوری زکات، کمیته امداد اســت، 
چرا که آشــنایی و دسترســی بیشتری به 
شهرها و روســتاها دارد.تقوی متذکر شد: 
در دولت های قبلــی مبلغی معادل زکات 
جمع شده از طرف دولت به شورای زکات 
ارائه می شــد که دولت کنونی این سنت را 
به جا نیاورده اســت. نماینده ولی فقیه در 
وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به 
نظارت بر ذبح شرعی دام ها گفت: تجارت 
حالل، در دنیا بســیار سودآور بوده و حتی 
غیرمســلمان ها هم محصوالت حالل را 

انتخاب می کنند.
وی با بیان اینکه متاســفانه ایران بهره 
کمــی از تجارت حــالل دارد، اظهار کرد: 
به تجار ســفارش شده است تا هم کیفیت 
محصوالتی را که دارای برچســب حالل 
هستند، افزایش دهند و هم محصوالت را 
با قیمتی منصفانه به فروش برسانند. وی از 
نظارت بر ذبح حالل در هر نقطه از دنیا که 
تجار ایرانی وارد معامله برای خرید گوشت 
می شــوند، خبر داد و افــزود: ناظرانی در 
برزیل، هندوستان، قرقیزستان، مغولستان، 

لهستان و روسیه داریم.
تقوی یادآور شــد: کشــتارگاهی در 

برزیــل نیز خواهان نظارت کارشناســان 
ما بر نحوه ذبح کلیه دام هایی شــده است 
که گوشــت هایش به کشورهای اروپایی 
و آســیایی صادر می شــود. وی در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به راهکارهایی 
برای تامین امنیت غذایی خاطرنشان کرد: 
سنتی بودن کشاورزی، عمده مشکل این 
بخش در کشــور بوده و باید کشاورزی را 
برای پاســخگویی از حالت سنتی درآورد. 
وی اضافــه کرد: اصالح دام های ســنتی 
کــه خرج زیاد و بازدهــی کمی دارند، باید 
مــورد توجه قرار گرفته و نژاد بســیاری از 
دام هــا تغییر پیدا کند.نماینده ولی فقیه در 
وزارت جهاد کشــاورزی گفت: هم اکنون 
میزان تولیدات باغی و زراعی ما در کشــور 
نزدیک به ۱۲0 میلیون تن بوده که باید به 
۱۵0 میلیون برســد و باید به سمت علمی 
عمل کردن پیش برویــم. وی با تاکید بر 
ضرورت توسعه کشــت گلخانه ای ادامه 
داد: حــدود ۱۳ هکتار کشــت گلخانه ای 
داریم که باید به ۲00 هکتار برســانیم.وی 
افزایــش پرورش آبزیان را از دیگر راه های 
تامین امنیت غذایی مــردم عنوان کرد و 
گفت: ۵00 کیلومتر ساحل داریم، اما رغبت 
زیادی برای مصرف آبزیان نداریم.تقوی 
افزود: اســتفاده بهینه از آب موجود و توجه 

به تولید محصوالت اســتراتژیک مانند 
گندم از دیگــر راهکارهای تامین امنیت 
غذایی اســت. وی افزود: سرمایه گذاری 
روی محصوالت استراتژیک و اختصاص 
یارانــه و تولید آن داخل کشــور باید مورد 
توجه قرار گیرد. نباید نان مردم را به دست 
بیگانه سپرد. وی در ادامه متذکر شد: وزارت 
جهاد کشــاورزی تولید کننده بوده و نقش 
زیادی در تعیین قیمت ها ندارد و دولت باید 
قیمت را کنترل کند.وی در بخش دیگری 
از ســخنانش بر ضرورت توجه بیشتر به 
صنایع تبدیلی تاکیــد کرد و گفت: از ۱۲0 
میلیون تن محصــول زراعی و باغی، ۲0 
میلیــون تن به هدر می رود و نیاز به صنایع 
تبدیلی دارد. تقوی با بیان اینکه وزارت جهاد 
کشاورزی با همکاری دامداران و کشاورزان 
توانسته است، اقالم معیشتی مردم را تامین 
کند، اظهار کــرد: حتی االن که در تحریم 
هستیم، کمبودی در بازار نداشته و نیاز دیگر 
کشورها را نیز تامین کرده و صادرات داریم. 
وی وضعیت آذربایجان شــرقی در تامین 
محصوالت کشــاورزی و دامی را مثبت 
ارزیابــی کرد و گفت: این اســتان یکی از 
اســتان های توانمند در کشاورزی بوده و 
فعالیت های خوبی در حــوزه دام، طیور و 

زراعت انجام شده است.

برادر گرانقدر و ارجمند، جناب آقای حاج رسول نوع پرور

مدیر کل محترم امور مالیاتی استان اردبیل

با نهایت تاســف و تاثر درگذشــت غم انگیــز عموی گرامی 
تــان مرحوم مغفور شــادروان »حاج رحمان نوع پرور« 
را تســلیت و تعزیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات 
و برای شــما و ســایر بازماندگان محترم از خداوند منان صبر و 

شکیبایی مسئلت می نماییم.

حاج جواد قائمیان، حاج رضا حضرتی، نورالدین امامی، 
سرپرست روزنامه جام جم در استان اردبیل، کارکنان اداره 
کل امور مالیاتی استان اردبیل

فرمانده انتظامی بوکان گفت: در یک عملیات پلیسی 
موفقیت آمیز ســه کیلوگرم »شیشه« در این شهرستان 

کشف و ضبط شد.
سرهنگ ســلمان حیدری در گفت و گو با ایرنا اظهار 

داشــت: تیم های عملیاتی پلیس در راســتای مبارزه با 
ســوداگران مرگ موفق شــدند این میزان مواد مخدر را 
از اعضای اصلی توزیع کننده عمده موادمخدر کشــف و 

ضبط کنند.
 وی افزود: در این ارتباط یک دســتگاه خودرو سواری 
پژو پارس توقیف و ۲ نفر توزیع کننده عمده نیز دســتگیر 
شدند و پرونده جهت سیرمراحل قانونی به مراجع قضایی 
تحویل شد.وی با بیان اینکه مبارزه بی امان باسوداگران 
مرگ ادامه خواهد داشــت، اظهار داشــت: در طول یک 
ماه گذشــته تیم های عملیاتی فرماندهی انتظامی این 

شهرســتان بیش از ۱۱0 کیلو مواد مخدر از ســوداگران 
مرگ کشــف و ضبط کرده اند. از ابتدای امسال تاکنون 
حــدود ۷۱0 کیلو انواع مواد مخــدر از قاچاقچیان در این 
شهرستان کشــف و ۲ شبکه توزیع و قاچاق این مواد نیز 

منهدم شده است.
بوکان به دلیل قرار گرفتن در مســیر ترانزیتی شمال 
به غرب کشــور و نزدیکی به شــهرهای مرزی یکی از 
محل های گذر مواد مخدر به شــهرهای عمقی کشــور 
اســت؛ این شهرســتان در فاصله ۱96 کیلومتری مرکز 

آذربایجان غربی قرار دارد.

در یک عملیات پلیسی موفقیت آمیز؛

3 کیلو»شیشه« در بوکان کشف شد

هشتمین بوســتان که در سال جاری توسط مدیریت 
شهری تبریز احداث شده اســت، مورد بهره برداری قرار 

گرفت.
همزمان با والدت پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر صادق 
)ع( مراســم افتتاح بوســتان خانواده در منطقه رواسان با 
حضور شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر و مدیران 
شــهری تبریز برگزار شد. این پروژه در مساحت ۱۵ هزار 
متر مربع  احداث شــده که ۱۱ میلیارد و ۲00 میلیون ریال 
بــرای عملیات عمرانی و ۴۵ میلیــارد ریال برای تملک 
فضای آن هزینه شــده است.در باغ خانواده، تاسیسات و 
امکاناتی نظیر زمین بدمینتون، زمین بازی کودکان، بوفه، 
سرویس بهداشتی و پارکینگ برای مراجعه کنندگان در 
نظر گرفته شده است. احداث و اجرای پارک شهید مدافع 
حرم حامد جوانی به مســاحت 6 هــزار و ۵00 متر مربع، 
احداث و اجرای پارک کوهستان اندیشه به مساحت بیش 
از ۴۵ هزار متر مربع، درختکاری شــهرک صدرا به تعداد 
۳ هــزار اصله درخت، درختکاری به تعداد 6۲ هزار و ۷9۵ 
اصلــه و گلکاری منطقه به تعداد ۱۴6 هزار و ۴۷۵ بوته از 
دیگر اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط شهرداری 

منطقه ۷ تبریز طی ۴ ماه اخیر بوده است.
* شهرداری بنگاه اقتصادی نیست

شهردار تبریز گفت: نباید به شهرداری نگاه اقتصادی و 

درآمدزایی داشته باشیم، تمام اقدامات ما باید برای افزایش 
آسایش شهروندان باشد.ایرج شهین باهر در آیین افتتاح 
باغ خانواده رواســان با بیان اینکه توســعه فضای سبز از 
وظایف اصلی شــهرداری ها اســت گفت: در سال های 
گذشــته تمام تالش ها برای درآمدزایی بوده و در نتیجه 
شــاهد از بین رفتن باغات شــهر بودیم.وی افزود: تمام 
درآمد شهرداری برای افزایش آسایش و رفاه مردم است 
و شهرداری موظف است برای شهروندان اماکن عمومی 
و رفاهی فراهم و ایجاد کند. شــهردار تبریز شورای پنجم 
را شــورای افتخارآمیزی خواند و گفت: در بدترین شرایط 
اقتصادی و با وجود بدهی های باال در ســال های گذشته 
بیشترین اقدامات برای افزایش رفاه شهروندان انجام شده 
است. وی اعالم کرد: ۲۳ پارک در دو سال گذشته ساخته 
شــده و امیدواریم تا پایان سال تعداد این پارک ها به  ۴0 
عدد برســد و تقدیم شهروندان شود.شهردار تبریز گفت: 
ما شعار خدمت به مناطق کم برخوردار را نمی دهیم بلکه 
عمل می کنیم. در ۴ ماه گذشــته این سومین پارکی است 
که در منطقه ۷ آماده شــده و تحویل شهروندان می شود.

وی با بیان اینکه به ازای هر شهروند باید ۴ درخت در شهر 
داشته باشیم، گفت: ما در حال حاضر کمتر از یک میلیون 

درخت داریم که نشان می دهد دست کم ۷میلیون درخت 
باید در شهر کاشته شود. راه سخت و طوالنی برای رسیدن 

به شرایط استاندارد در پیش داریم.
شهردار تبریز گفت: تالش داریم در منطقه غرب تبریز 
تعداد درختان موجود و پارک ها را به دلیل آالیندگی باالی 
صنایع موجود و فعــال در منطقه افزایش دهیم. با اعتبار 
۲00 میلیارد تومان از روز گذشــته عملیات اجرایی پارک 
بزرگ تبریز که بزرگترین پارک شــهر و آرزوی ۵0 ساله 

شهروندان است، آغاز شده است.
وی ادامه داد: تدابیر بســیاری برای کاهش هزینه ها 
و افزایــش درآمدها به کار گرفته شــد تا بتوانیم اقدامات 
عمرانــی انجــام دهیم کــه از جمله آن هــا می توان به 
خودکفایی شهرداری در تولید آسفالت، جدول و کفپوش 
اشاره کرد. ایرج شهین باهر در پایان با قدردانی از عملکرد 
شهرداری منطقه ۷ گفت: این پارک در 60 روز کاری آماده 

و تقدیم شهروندان شده که در نوع خود کم نظیر است.
* شــهرداری تبریز در حوزه فضای سبز 

اقدامات ارزشمندی انجام داده است
نائب ر ئیس شــورای اســالمی شــهر تبریز گفت: 
مجموعه اقدامات شــهرداری و شخص شهردار تبریز در 

حوزه فضای سبز بسیار ارزشمند و خوب است.
سونیا اندیش در آیین افتتاح باغ خانواده رواسان با بیان 
اینکه تبریز در گذشته باغ شهر بوده گفت: به دلیل ساخت 
و سازهای انجام شده در سال های گذشته هویت شهری 

و آسایش شهروندان از بین رفته است.
وی افزود: در ســال های اخیر تالش کردیم تا بخشی 
از باغات تبریز را احیا کنیم و هویت شــهری را بازگردانیم. 
نائب رئیس شــورای اســالمی شــهر تبریز با قدردانی  
از شــهردار و شورای شــهر تبریز به دلیل توجه ویژه به 
موضوع فضای ســبز، افزود:  شــهر و شهروندان ما بیش 
از دیگر موارد به پارک و فضای ســبز نیاز دارند.اندیش با 
اشــاره به تغییر کاربری مسکونی به فضای سبز در پارک 
باغ شهر تبریز، گفت: این، اقدامی جدی و ارزشمند بود که 
با درایت شــهردار تبریز رخ داد.وی گفت: از دیدگاه برخی 
افراد این اقدامات شاید اقتصادی نباشد، اما از ابعاد مختلف 
بسیار ارزشمند است. توجه ویژه به مناطق کم برخوردار نیز 
بسیار رویکرد خوبی است. امیدوارم بزودی شاهد احیای 
60 هکتار باغات الله باشــیم.اندیش با بیان اینکه برای 
احداث این پارک به صورت شبانه روزی تالش شده است، 
گفت: در غرب تبریز فضای کافی برای استراحت و تفریح 
خانواده ها بویژه بانوان و کودکان وجود ندارد. پیشــنهاد 

می کنم این باغ به نام مادران و کودکان نامگذاری شود.

مدیر کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی با بیان این که تعداد کتابخانه های 
موجود نســبت به جمعیت استان کافی نیســت، گفت: تعداد کتابخانه های موجود در 

استان باید دو برابر آمار فعلی باشد.
شــهرام خدایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش تعداد کتابخانه ها در بخش 

خصوصی، گفت: ۱۱۵ کتابخانه عمومی نهادی و ۳۳ کتابخانه مشــارکتی در اســتان 
دایر است.

وی با اشاره به این که تعداد کتاب های موجود در کتابخانه های آذربایجان شرقی، 
کمتر از تعداد جمعیت اســتان اســت، گفت: در حال حاضر، ۲ میلیون و 800 هزار جلد 

کتاب در کتابخانه های اســتان موجود اســت که درصدد افزایش این تعداد هستیم؛ 
همچنین با افزایش ظرفیت در کتابخانه ها، به مرز ۳ میلیون جلد کتاب خواهیم رسید.  
مدیرکل امور کتابخانه های عمومی آذربایجان شــرقی بیان کرد: طبق اعالم مرکز 

آمار ایران، سرانه مطالعه برای هر ایرانی  ۱۴  الی ۱۵ دقیقه است. 

3کتابخانه های آذربایجان شرقی باید ۲ برابر آمار فعلی باشد ضمیمه رایگان 
روزنامه جام جم

ســارقان  دستگیری 
حرفــه ای بــا ۲7 فقره 

سرقت در اهر

فرمانــده انتظامــی شهرســتان اهر از 
دستگیری ۳ سارق و مالخر با ۲۷ فقره سرقت 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، قدرت آقاپور 
اظهار داشــت: در پی وقوع چند فقره سرقت 
در شهرســتان اهــر موضوع در دســتور کار 
پلیس آگاهی قرار گرفــت. فرمانده انتظامی 
شهرســتان اهر در ادامه افــزود: با تحقیقات 
پلیســی ۲ سارق سابقه دار که اقدام به سرقت 
از اماکــن خصوصی از جمله خانــه باغ ها و 
ســاختمان های نیمــه کاره و... می کردند، 

شناسایی و دستگیر شدند.
آقاپــور در ادامــه بیان کرد: ســارقان بعد 
از دســتگیری و انتقــال به مقــر انتظامی در 
تحقیقــات به عمل آمده به ۲۷ فقره ســرقت 
از اماکــن خصوصی اعتراف کردند که در این 
راســتا یک مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد. 
وی با اشــاره به اینکه متهمان دستگیر شده با 
تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند، 
افزود: انگیزه ســارقان از انجام این سرقت ها 

تامین هزینه مواد مخدر بوده است.
 این مقام انتظامی در پایان از شــهروندان 
خواست تا اماکن خصوصی خود را به تجهیزات 
ایمنی مجهز کرده و از نگهداری وسایل ارزشی 
در اماکــن و پول نقد و اشــیاء قیمتی در منزل 
خودداری کنند و در صورت برخورد با هر مورد 
مشکوک بالفاصله موضوع را با مرکز فوریت 
های پلیســی ۱۱0 و سامانه ۱9۷ برای اعالم 

انتقادات و پیشنهادات در میان بگذارند.

خبر

ســاخت اتاقک در مناطق 
زلزله زده در حال انجام است

آواربرداری و ساخت اتاقک های اسکان موقت 
در مناطق زلزله زده اســتان با سرعت در حال انجام 

است.
به گزارش خبرگزاری مهر، 60 دستگاه کانکس 
در حال ارســال از شهرستان قم به منطقه است که 
۴0 دســتگاه درشهرستان میانه و ۲0 دستگاه نیز  در 
شهرستان سراب نصب می شود. ۲۵ دستگاه کانکس 
نیز از سرپل ذهاب به شهرستان میانه ارسال می شود. 
کانکس هایی برای تسهیل ارائه خدمات زیرساختی 
به زلزله زدگان، قرار اســت به شکل تجمیعی نصب 
شــوند. آواربرداری و  ســاخت اتاقک های اسکان 
موقت نیز با ســرعت در حال اجراست. ۱00 دستگاه 
ماشــین آالت در  مناطق زلزله زده شهرستان میانه 
مشغول آواربرداری و ساخت زیرساخت ها هستند. 
۱0 مورد ماشین آالت نیز در حال ارسال از شهرستان 
مرند به منطقه بود که گفتیم همه به ســراب ارسال 

شوند.

زلزله ۴.۴ ریشــتری در 
سراب

زلزله ای به بزرگی ۴.۴ ریشــتر بامداد دوشــنبه 
شهرســتان سراب در اســتان آذربایجان شرقی را 

لرزاند.
به گزارش خبرگزاری مهر طبق اعالم موسسه 
ژئوفیزیک دانشــگاه تهران، این زمین لرزه بامداد 
دوشــنبه در ســاعت ۴ و 8 دقیقه و ۳8 ثانیه به ثبت 
رسیده است. بر همین اساس،  موقعیت این زمین لرزه 
۳۷.۷۵ درجه شمالی و ۴۷.۵۳ درجه شرقی گزارش 

شده است.

خبر

شهردار تبریز در مراسم افتتاح بوستان خانواده در منطقه رواسان:

اقدامات ما برای افزایش رفاه شهروندان انجام می شود

اردبیل برفی شد
با ورود جبهه هوای سرد و بارشی، بارش 
برف از روز دوشنبه در بیشتر مناطق استان 

اردبیل آغاز شد.
بــه گزارش ایرنا، بارش برف در حالی در 
اردبیل ادامه دارد که حدود ۱0 ســانتی متر 
برف بر زمین نشسته است. بر اساس اعالم 
هواشناســی استان اردبیل، هوا در اردبیل نیمه ابری تا ابری، در برخی ساعات همراه با 
مه و با تداوم سرما پیش بینی شده است. مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان اردبیل نیز اعالم کرد: در گردنه های کوهستانی بویژه حیران در 
جاده اردبیل - آســتارا ، صایین در جاده نیر ، ســراب و الماس در جاده خلخال - اسالم 
بارش برف گزارش شــده است. این اداره کل از رانندگان خواست در گذر از جاده های 
برف گیر و کوهستانی استان زنجیر چرخ و لوازم گرامازای زمستانی همراه داشته باشند.
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سرپرست استان آذربایجان شرقی: وحیده حاج محمدیاری-0۴۱-۳۵۵۷9۲8۵-9
سرپرست استان  آذربایجان غربی: رضوان آیرملو-  0۴۴-۳۲۲۴۳۴۲۱

سرپرست استان اردبیل: نورالدین امامی - 0۴۵-۳۳۴۵۴۴00
سرپرست استان زنجان: پروانه سهرین بیگلو- 0۲۴-۳۳۵608۲۲-۳

مدیر دفتر اســتانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در 
آذربایجــان غربی از افزایش 9۳ ســانتی متری تراز 

دریاچه ارومیه خبر داد.
فرهاد سرخوش در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 

تراز فعلی دریاچه ۱۲۷۱.۲۳ متر است، افزود: وسعت 
فعلی دریاچه ارومیه ۲۷۷6 کیلومتر مربع اســت. وی 
افزود: دریاچه ارومیه در حال حاضر سه میلیارد و ۲۴0 
میلیون مترمکعب آب دارد که این میزان نســبت به 
مدت مشابه سال گذشــته دو میلیارد و ۱۱0 میلیون 
مترمکعب رشــد داشته است.سرخوش با بیان اینکه 
کل اعتبــار مصوب هیأت دولت در ســال 98 برای 
دریاچه ارومیه ۲00میلیارد تومان است، تصریح کرد: 
هیچ پروژه ســتاد احیای دریاچه ارومیه تعلیق نشده 
است. وی افزود: از اوایل آذر رهاسازی آب از سدها به 

سمت دریاچه ارومیه آغاز می شود.

هیچ پروژه ستاد احیای دریاچه ارومیه 
تعلیق نشده است

تولید عسل در شاهین دژ از 
مرز 7۰۰ تن گذشت

رئیــس اداره تولیــدات دامی جهاد کشــاورزی 
شاهین دژ گفت: زنبورداران این شهرستان امسال ۷00 
تن عســل برداشت کرده اند که این مقدار در مقایسه با 

سال گذشته ۵0 تن افزایش داشته است.
یونس معروف زاده در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
این میزان عسل در مجموع از ۴۲ هزار کندوی بومی و 
مدرن این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شد.

وی با بیان اینکه ســال گذشته نیز 6۵0 ُتن عسل 
از زنبورستان های شاهین دژ برداشت شده بود، اضافه 
کرد: براساس سرشماری های انجام شده در سال جاری 
از مجموع کندوهای این شهرستان در حال حاضر ۴0 
هزار کلنی مدرن و ۲ هزار کلنی بومی یا ســنتی در این 
شهرســتان وجود دارد. وی افزود: در این سرشماری 
میانگین برداشــت عســل از هر کندوی مدرن در این 
شهرستان 6 کیلو و از کندوی سنتی ۴ کیلو ثبت شد که 
در مقایسه با سال قبل افزایش قابل قبولی داشته است.

رئیس اداره تولیدات دامی جهاد کشــاورزی شاهین دژ 
گفت: امسال ۲۵0 ٌتن شکر یارانه ای با هدف حمایت و 
رونــق این صنعت با قیمت مصوب ۳۲ هزار ریال برای 
هر کیلو بین اعضای زنبورداران این شهرستان توزیع 
شده اســت. معروف زاده افزود: مهارت زنبورداران در 
پرورش و تغذیه مناســب زنبور، مساعد بودن شرایط 
آب و هوایــی، وضعیت مطلوب مراتع و کوچ بموقع به 
مناطق جنوب کشــور از جمله عوامل افزایش میزان 
تولید عسل در این شهرســتان است.وی عنوان کرد: 
برخالف بســیاری از مواد غذایی سالم، سرانه مصرف 
عسل در ایران در شرایط مطلوبی است و امیدواریم این 
ماده غذایی نقش بیشــتری را در سفره های خانوارها 
ایفا کند. این شهرســتان در مجمــوع دارای 90 هزار 
هکتار زمین زراعی و باغی اســت که از این مقدار ۲۵ 
هــزار هکتار به صورت آبی و مابقی هم به صورت دیم 

کشت می شود

چرا نه در پی عزم دیار خود باشم
چرا نه خاک سرکوی یار خود باشم
غم غریبی و غربت چو برنمی تابم

حافظبه شهر خود روم و شهریار خود باشم

ارومیه یکی از شــهرهایی است که درصد باالیی از 
جمعیت آن قشر کارگری است.  طبق آمار فقط ۳۵ هزار 
کارگر ســاختمانی در این شهر فعالیت دارد که فقط ۱۲ 

هزار نفر از آنها تحت پوشش بیمه هستند.
به گــزارش جام جم آذربایجان غربــی: آمار باالی 
کارگران ساختمانی در شهرستان و پایین بودن سهمیه 
بیمه در ســال های گذشته باعث شــده که پرونده های 
حدود سه هزار کارگر ساختمانی با وجود تکمیل مدارک 

و شرایط هنوز در صف انتظار برای بیمه باشد. 
مشکالت کارگران ساختمانی ارومیه ای فقط به نبود 
بیمه ختم نمی شــود، این قشــر زحمتکش از نبود پایانه 
کارگری به عنوان مکانی مشــخص برای کاریابی رنج 
می برند و بســیاری از آنها باید ساعت ها در سرما و گرما 
در کنار خیابان هــا به ویژه در فلکه خاتم االنبیاء یا فلکه 
آزادی)مجسمه( در انتظار صاحبان کار باشند آن هم اگر 
شــانس به آنها روی کرده و بتوانند نظر صاحب کاری را 

جلب کنند!
با وجود مشــکالت، خوشبختانه از سال 9۳ این قشر 
تالشگر موفق به ایجاد تشــکل صنفی  شدند که برای 
احقاق حقوق و ارتقاء شان و جایگاه  کارگران ساختمانی 

تالش می کند. 
شــیرزاد قلی پور، رئیس انجمن صنفــی کارگران 
ســاختمانی شهرستان ارومیه در گفت وگو با خبرنگار ما 
اظهار کرد:  انجمن صنفی کارگران ساختمان شهرستان 
ارومیه در زمســتان سال 9۳ تاســیس و عضوگیری از 
کارگران شــروع شــد و در حال حاضر از ۳۵ هزار کارگر 
در شهرستان ۲0 هزار نفر عضو انجمن صنفی کارگران 

ساختمانی هستند. 
وی افزود: اسامی ۱۵ هزار کارگر ساختمانی در سامانه 
جامع رفاهی کارگران ثبت شده است که از این تعداد نیز 

۱۲ هزار نفر بیمه شدند. 
قلی پور بیمه را مهم ترین مشکل کارگران ساختمانی 
دانست و اضافه کرد: امسال در نتیجه رایزنی با اداره کل 
کار،تعاون و رفــاه اجتماعی وهمچنین تامین اجتماعی 

اســتان، ســهمیه بیمه کارگران ســاختمانی افزایش 
یافته است.

قلی پور گفت: طبــق قانون باید پرونــده کارگران 
ساختمانی دارای کارت مهارت فنی و عضو سامانه رفاهی 
کارگران، برای انجام بیمه به تامین اجتماعی ارسال شود 
اما در ســه سال گذشته با توجه به پایین بودن سهمیه با 
معوقه بیمه مواجه بودیم به طوری که بیش از ســه هزار 

نفر از حائزین شرایط، در انتظار بیمه هستند.
وی تصریــح کرد: امســال ســهمیه بیمه کارگری 
شهرســتان ارومیه با پیگیری نماینــدگان مجلس به 
یک هــزار نفر افزایش یافته  به طوری که تاپایان ســال 
یک هزار و 600 نفر از کارگران ساختمانی تحت پوشش 

بیمه اجباری تامین اجتماعی قرار می گیرند. 
قلی پور ادامه داد: در هفت ماه امسال پرونده یک هزار 
و ۲00 کارگر ســاختمانی به بیمه تامین اجتماعی ارسال 
شده اســت. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی 
اذعان کرد: ارومیه جزو معدود شــهرهای کشــور است 
که با توجه به آمار باالی کارگران ســاختمانی و افزایش 

تقاضا، بیمه کارگران گاهی سالها طول می کشد.
وی ابرازامیــدواری کــرد با افزایش ســهمیه بیمه 
کارگران ســاختمانی، مدت انتظار برای بیمه به چندماه 

برسد. 
قلی پور ســاماندهی کارگران ساختمانی را مستلزم 
ایجــاد پایانه های کارگری در شــهر دانســت و گفت: 
شــهردار ارومیه برای ایجاد دو پایانه کارگری در میدان 
خاتم االنبیاء و میدان آزادی )مجســمه( قول مساعدت 

داده اند. 
وی گفت: باوجود تاکید قانون بر عضویت پیمانکاران 
ساختمانی در ســامانه رفاهی و انتخاب کارگران از این 
طریق، متاسفانه این فرایند در شهر ارومیه رعایت نشده و 
باعث می شود که گاهی کارگران و کارفرمایان از وظایف 

خود عدول کنند. 
قلی پور به مشکالت کارگری و کارفرمایی اشاره کرد 
و گفت: انجمن صنفی کارگران ساختمانی به عنوان تنها 
تشــکل صنفی ، سعی در حل اختالفات و احقاق حقوق 
طرفیــن دارد اما در مواردی که موفق نشــود، پرونده به 

مراجع قانونی ارجاع داده می شود .
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان 
ارومیه گفت: سال گذشته ۱8۷ شکایت ثبت شده  بود که 
۱80 مورد کارگری و ۷ مورد کارفرمایی بود که در نهایت 
۷0 درصد شــکایات به حــل اختالف منجر و ۳0 درصد 

پرونده ها به مراجع قضایی ارجاع داده شد. 
وی گفت: در صورت موافقــت اداره کل کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی اســتان،  به منظور تســریع در رسیدگی 
به شــکایت های کارگری و کارفرمایی شورای سازش 
انجمن صنفی کارگران ســاختمانی شهرستان ارومیه 

راه اندازی  می شود. 
قلی پور گفت: انجمن صنفی کارگران ســاختمانی 
شهرســتان ارومیه بــا همــکاری ۱۲ انجمن صنفی 
شهرســتان ها در حال رایزنی و تالش برای راه اندازی 
کانون انجمن های صنفی کارگران ســاختمانی استان 

آذربایجان غربی هستند.
طاهره زینالی

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ارومیه: 

ارومیه پایانه کارگری ندارد
۳۰۰۰ کارگر ساختمانی در انتظار بیمه تامین  اجتماعی

خبر

مدیر شــرکت پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
زنجان گفت: پس از آغاز ســهمیه بندی بنزین مصرف 
بنزین در اســتان در حدود ۱0 الــی ۱۵ درصد کاهش 

داشت.
حمــداهلل حبیبی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
از دقایق ابتدایی روز جمعه ۲۴ آبان  که ســهمیه بندی 
بنزین آغاز شــد، تغییر قیمت در ســاعت مقرر در همه 
60 جایگاه عرضه بنزین به صورت همزمان آغاز شد و 
تاکنون نیز برخالف مشــکالتی که در برخی استان ها 
وجــود دارد، همه نازل هــا و جایگاه ها فعــال بوده و 

خوشــبختانه تخریب یا خرابی در اســتان انجام نشده 
است.این مسئول با اعالم فعال بودن همه جایگاه های 
عرضه ســوخت و نبود مشــکل در امر سوخت رسانی، 
ادامه داد: پیش بینی می شــد که با آغاز ســهمیه بندی 
بنزین جایگاه های CNG شــلوغ شده و مصرف این 
فــرآورده افزایش یابد که می توان گفت این مهم اتفاق 
افتاد و مصرف بنزین در حدود ۱0 الی ۱۵ درصد کاهش 

و مصرف CNG افزایش یافت.
وی با اشــاره به جایگزینی CNG به جای بنزین، 
افزود: برای اینکه مشخص شود که CNG جایگزین 

بنزین می شود یا نه، باید بازه زمانی معقول از این مسئله 
بگذرد تا بتــوان تغییرات احتمالــی مصرف را رصد و 

تحلیل کرد.
حبیبی با اشاره به تعداد جایگاه های عرضه سوخت 
اســتان، تصریح کرد: در حال حاضر ۴0 جایگاه عرضه 
CNG و 60 جایگاه عرضه ســوخت مایع در ســطح 
اســتان فعال است و شــهروندان می توانند با مراجعه 
به این جایگاه های عرضه ســوخت، خدمات موردنیاز 
خود را دریافت کنند.مدیر شرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه زنجان، با اشاره به سهمیه بنزین سرویس 

مدارس، خاطرنشــان کرد: وزارت کشــور در رابطه با 
سهمیه ســوخت ســرویس مدارس، تاکسی تلفنی، 
تاکســی های اینترنتی و مانند آن بخشــنامه هایی را 

ابالغ کرده که تا پایان هفته عملیاتی می شود.

کاهش ۱۰ درصدی مصرف بنزین در زنجان

 مدیرعامل شــرکت گاز اســتان زنجان گفت: 
ســرمای هوا در این اســتان میــزان مصرف گاز 

مشترکان را ۵00 هزار مترمکعب افزایش داد.
ســید موســی احمدلو در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: طی ۲۴ ســاعت گذشــته مصرف گاز 
مشترکان در استان زنجان به هشت میلیون و ۵00 

هزار مترمکعب رسید.
وی اظهار داشــت: این میــزان مصرف طی ۲۴ 

ساعت ماقبل آن هشــت میلیون مترمکعب بود که 
این افزایش مصرف، ناشــی از کاهش دمای هوا در 

مناطق مختلف استان زنجان است. 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان زنجان گفت: 
مشترکان توجه داشــته باشند که شعله بخاری گاز 
مصرفی آنها به رنگ آبی باشــد، چرا که این بهترین 
شــعله اســت که امکان صرفه جویی را نیز فراهم 

می کند. 

احمدلو با تاکیــد بر صرفه جویی در مصرف این 
انرژی اظهارداشــت: چنانچه شهروندی فقط یک 
درجه در مصرف گاز صرفه جویی کند و دمای اتاق 
بین ۱۵ تا ۲۱ درجه تنظیم شود هر مشترک 6 درصد 
در مصرف این انرژی صرفه جویی کرده است. وی 
افزود: افزایش مصرف مشــترکان موجب فشار به 
شــبکه و افت فشار گاز می شود. شرکت گاز استان 

زنجان بیش از  ۳۲6 هزارو 6۲6 مشــترک دارد.

نمایشگاه کتاب زنجان 
آذر برگزار می شود

معــاون فرهنگی قرآنــی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان زنجان 
گفت: نمایشــگاه کتاب زنجان از ۱۱ تا 
۱6 آذر در نمایشگاه بین المللی کاسپین 

برگزار می شود.
ابراهیم قاسمی در گفت وگو با فارس 
در زنجان اظهار کــرد: طبق هماهنگی 
صورت گرفته نمایشــگاه کتاب زنجان 
طی روزهــای ۱۱ تــا ۱6 آذر در محل 
نمایشــگاه  بین المللی کاســپین برگزار 

می شود.
برگــزاری  زمــان  افــزود:  وی 
نمایشــگاه در این بازه زمانی با موسسه 
نمایشگاه های فرهنگی ایران هماهنگ 
شــده و برگزاری آن قطعی است و این 
نمایشــگاه همچون ســنوات گذشته با 
حضور ناشــرانی از سراسر کشور برگزار 

خواهد شد.
 معــاون فرهنگی قرآنــی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان زنجان 
گفت: هدف از برگزاری این نمایشــگاه 
ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی و ایجاد 
امــکان اســتفاده از کتاب هایــی کــه 
دسترسی آنها برای شــهروندان وجود 

ندارد، است.
جشــن امضا و رونمایــی از کتاب از 
نویســندگان و مولفان استانی، جلسات 
داســتان خوانی، کارگاه های آموزشی 
شــیوه ترویج کتابخوانــی و برگزاری 
جملــه  از  کتابخــوان  نشســت های 
برنامه های جانبی اســت که در حاشیه 

نمایشگاه کتاب اجرا می شود.
 گفتنی اســت، شهریور امسال اعالم 
شــد، که پیشــنهاد برگزاری نمایشگاه 
کتــاب زنجان برای روزهــای 9 تا ۱۴ 
آبان  داده شــده اســت، اما بنا به دالیلی 
این زمان به تعویق افتاد و قرار شــد طی 

ماه های آتی برگزار شود.

بازگشایی رصدخانه دانشگاه 
علوم پایه زنجان

رصدخانه دانشــگاه علوم پایه زنجان بازگشایی و 
پدیده نادر گذر سیاره عطارد از مقابل خورشید، رصد شد.

به گزارش ایســنا، انجمن علمی دانشجویی نجوم 
هلیا با همکاری مرکز نجم آوا استار، رصدخانه دانشگاه 
تحصیــالت تکمیلی علوم پایه زنجــان، پس از وقفه 
طوالنی و علی رغم محدودیت های مالی و اعتباری، با 
حمایت مسئوالن دانشگاه و تالش انجمن دانشجویی 

نجوم بازگشایی شد.
همزمــان با آخریــن رصد پدیده نادر گذر ســیاره 
عطارد از مقابل خورشــید در ســده اخیر خورشیدی، 
کارگاه آموزشــی عمومی و آموزشــی نیــز با عناوین 
»دانســتنی های گذر ســیارات و... رصد خورشید و 

ابزارهای الزم« برگزار شد.
گــذر عطارد به پدیده عبور ســیاره عطارد از مقابل 
قرص خورشــید )از دید زمین( گفته می شــود. سیاره 
عطارد از ســیارات داخلی مدار زمین است و بین زمین 
و خورشــید قرار گرفته و از دید ناظر زمینی موجب گذر 
آن از برابر قرص خورشید می شود. عبور عطارد فقط در 
اردیبهشــت )ماه مه( یا آبان )ماه نوامبر( روی می دهد. 
علــت ندرت ایــن عبورها )در هر قرن تــا ۱۳ بار روی 
می دهد( به این علت است که زاویه میل مدار آن با مدار 
زمین )۷ درجه( سبب می شود که سیاره عطارد معموال 
یا از شمال یا از جنوب خورشید بگذرد. الزم به ذکر است 
گذر بعدی سیاره عطارد از مقابل قرص خورشید در سال 

۱۴۱۱ اتفاق خواهد افتاد.

زنجان صاحب منطقه ویژه 
اقتصادی شد

نماینده مردم زنجان و طارم از تصویب منطقه ویژه 
اقتصادی زنجان خبر داد.

فریدون احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصویب 
منطقه ویژه اقتصادی زنجان خبرداد و گفت: ایرادی که 
شورای نگهبان به مناطق ویژه اقتصادی  و آزاد گرفته 
بود برطرف شــد و به این ترتیب در استان زنجان شاهد 
ایجاد حداقل یک منطقه ویژه اقتصادی دولتی خواهیم 
بود.وی با بیان اینکه برای مناطق ویژه بخش خصوصی 
هم پارامترهایی در نظر گرفته شــده است که براساس 
آن، مناطق ویژه اقتصادی بخش خصوصی نیز می تواند 
شــکل بگیرد، افزود: منطقه ویژه اقتصادی دولتی در 
نزدیکی فرودگاه زنجان مکان یابی شــده و امیدواریم 
بزودی شاهد عملیات اجرایی این پروژه باشیم. احمدی 
گفت: اســتان زنجان دارای موقعیت خاص جغرافیایی 
اســت و ایجــاد منطقه ویــژه اقتصــادی گام مهم و 

ارزشمندی در زمینه توسعه استان خواهد بود.

خبر خبر

سرما، مصرف گاز زنجانی ها را افزایش داد

پرداخت 3 هزارفقره تسهیالت به مددجویان زنجانی

مدیــرکل کمیتــه امداد اســتان زنجــان گفت: 
از آغاز ســال جاری تا کنون، بیــش از ۳ هزار و۲00 
فقره تسهیالت اشــتغال و کارگشایی به مددجویان 
زنجانــی، بیش از ۱6 میلیــارد و ۴۵۴ میلیون تومان 
تســهیالت قرض الحســنه اشــتغال و کارگشایی 

پرداخت شده است.
هدایــت صفری در گفت وگو بــا فارس در زنجان 
اظهار کرد: دو مؤلفه مهم کمیته امداد، توانمندسازی 

و ایجــاد درآمد پایدار و با ثبــات در بین خانواده های 
زیرپوشــش استان زنجان اســت.  وی با بیان اینکه 
هدف مــا در صندوق امــداد والیت، جــذب منابع 
قرض الحسنه و ســپرده های خیرین نیکوکار است، 
گفــت: با مشــارکت خیرین و ســپرده گذاران منابع 
الزم برای پرداخت تســهیالت آسان به نیازمندان  و 
مددجویان تحت حمایت فراهم شــده و سنت نیکوی 

قرض الحسنه در جامعه توسعه می یابد. 
وی با بیــان اینکــه فعالیت های ایــن صندوق 
بر اســاس ضوابط و مقررات بانــک مرکزی صورت 
می گیرد، افزود: از ابتدای ســال جاری تاکنون بیش 
از۱6 میلیارد و ۴۵۴ میلیون تومان تسهیالت به ۳ هزار 
و۲۱۲ نفــر از  مددجویان کمیته امداد اســتان زنجان 
در قالب طرح های اشــتغال و خودکفایی، تسهیالت 
کارگشایی و تسهیالت خرید، احداث و ودیعه مسکن 

پرداخت شده است. 
 مدیرکل کمیته امداد استان زنجان افزود: صندوق 

قرض الحســنه امداد والیت شــعبه زنجان به منظور 
اشتغالزایی بین مددجویان و تحقق شعار سال و رونق 
تولیــد از ابتدای ســال جاری ۲6۲ فقره تســهیالت 
اشــتغال با اعتباری بالغ بر ۴ میلیــارد و ۲۳۱ میلیون 

تومان پرداخت کرده است.
وی به تســهیالت کارگشــایی  پرداخت شده به 
مددجویان تحت حمایت از طریق این صندوق اشاره 
کــرد و گفت: بــه منظور رفع مشــکالت مددجویان 
زیرپوشــش، صندوق قرض الحســنه امداد والیت 
اســتان زنجان از ابتدای ســال جاری تاکنون ۲ هزار 
و ۳۴۱ فقره تســهیالت کارگشایی با اعتباری بالغ بر 
8 میلیارد و ۷۷6 میلیون تومان پرداخت کرده اســت 
کــه در رفع نیازهای ضروری خانواده ها بســیار موثر 

بوده است. 
صفری با تأکید بر اینکه به روزرسانی تسهیالت به 
نیازمندان از برنامه های صندوق امداد والیت زنجان 
اســت، گفت: تالش ما این اســت که متقاضی واجد 

شــرایط پشت نوبت نداشته باشیم که به همین منظور 
پیگیری هفتگی اعتبارات و جلوگیری از رسوب منابع 

جزء برنامه های این صندوق است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان همچنین از پرداخت 
69 فقره وام ودیعه مســکن بــرای مددجویان فاقد 
مســکن و مستأجر اشــاره کرد و افزود: برای کمک 
بــه مددجویــان نیازمند فاقد مســکن ۵۷9  میلیون 
تومان وام ودیعه مســکن پرداخت شــده است.  وی 
با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری ۵۴0 مورد خدمات 
در بخش مســکن به مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد اســتان زنجان از طریق صندوق قرض الحسنه 
امداد والیت ارائه شــده اســت، افزود: خدمات ارائه 
شــده به مددجویان تحت حمایــت در این بخش در 
قالب ســاخت، تکمیل، خرید، تعمیرات کلی و جزئی 
و بهســازی و مقاوم سازی مسکن و ساخت سرویس 
بهداشــتی در مناطق مختلف این اســتان بوده است 
که ۲ میلیارد و 86۷ میلیون تومان هزینه شــده است. 

برگزیــدگان مرحله منطقه ای بیســت و دومین 
جشــنواره بین المللی قصه گویی منطقه یک کشــور 

معرفی شدند.

بر اســاس اعالم هیات داوران شــادی پاکزاد از 
آذربایجان غربــی بــا قصه »یک در هــزار«، فاطمه 
محمودی از آذربایجان شــرقی با قصــه »خواب«، 
کیــوان باقالچی با قصه »گــرگ و برگ« از اردبیل، 
هــادی رفیعــی از زنجان با قصه »فیــروز« و اعظم 
نــوری زاده بــا قصه »صفــر کله گنده« بــه عنوان 
برگزیدگان مرحلــه منطقه ای، جواز حضور در مرحله 

ملی را کسب کردند.
همچنین با اعــالم هیات داوران کبری مروت جو 
از آذربایجان غربــی، ســیمین محمدعلی پــور از 
آذربایجان شرقی، ســارا وطن خواه از اردبیل، سمانه 
زمانی از زنجان و مینا عابدی از قزوین عنوان شایسته 

تقدیر این مرحله از جشــنواره را بــه خود اختصاص 
دادند. بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی 
در منطقه یک کشــوری به میزبانــی ارومیه برگزار 
شــد و ۲۵ قصه گــو  از ۵ اســتان آذربایجان غربــی، 
آذربایجان شــرقی، اردبیــل، زنجــان و قزوین طی 
روزهــای ۲۵ و۲6 آبان به رقابــت پرداختند.با اعالم 
دبیرخانه مرکزی بیست ودومین جشنواره بین المللی 
قصه گویی مریم ســعادت، علی خانجانی و محســن 
هجــری داوری مرحله منطقه ای این جشــنواره در 
منطقه یک کشــور را بر عهده داشتند. مرحله کشوری 
بیســت ودومین جشــنواره بین المللــی قصه گویی 

همزمان با یلدای ۱۳98 در تهران برگزار می شود.

برگزیدگان منطقه یک جشنواره قصه گویی کشور معرفی شدند


