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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از 
کمک اوقاف استان برای ازدواج جوانان از محل 

عواید موقوفات خبر داد.
www.daneshpayam.ir4

کاهش 12 درصدی آب سفره های 
زیر زمینی در دشت های زنجان

1۳۳ نامــزد انتخابات مجلس 
در آذربایجان غربــی تاییــد 

4صالحیت شدند

خودکفایی شهرداری تبریز 
در تولید گل و گیاه

شهردار تبریز گفت: طی دو سال اخیر به هیچ عنوان اجازه نداده ایم کاربری فضای سبز به کاربری دیگری تغییر پیدا کند.
ایرج شــهین باهر با اشــاره به آغاز کاشــت گل و گیاه بهاره در مناطق مختلف تبریز و لزوم استفاده از ظرفیت های گلخانه ها 
برای تولید گل گفت: در راستای خودکفایی در حوزه تولید گل اقداماتی در تبریز انجام شده و نتیجه آن کاهش میزان خرید گل 

بوده است.
وی افزود: با این حال شهرداری های مناطق برای تامین گل های مورد نیاز برای فصل کاشت، با قیمت مناسب باید در موقع 
مناسب نسبت به خرید پیش بهاره گل اقدام کنند. وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه سال ۹۹، از طرف 

شهرداری تبریز به عنوان سال فضای سبز و...

آذربایجان غربی، رتبه 
اول تولید کنسانتره 

و آبمیوه در کشور
1
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استاندار  اردبیل: 

مدیریت شهری نیازمند تعامل 
 با مردم است 

آذربایجان غربی، رتبه اول تولید 
کنسانتره و آبمیوه در کشور

معــاون بهبــود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشــاورزی آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی 
بــا 75 واحد تولید آب میوه، کنســانتره و پودر میوه با 
ظرفیــت بیش از 30۹  هزار تن رتبه برتر کشــور را 

دارد.
به گــزارش جام جــم آذربایجان غربــی، اکبر 
کرامتــی با بیان ایــن خبر اظهار کــرد: واحدهای 
سورتینگ و بســته بندی میوه بویژه سیب درختی با 
هــدف صادرات در حال حاضــر 22 واحد با ظرفیت 
باالی 55 هزار و 50 تن در اســتان فعال است. وی با 
بیان اینکه افزایش واحدهای ســورت و بسته بندی 
در اولویت برنامه های سازمان قرار دارد، تاکید کرد: 
این تعداد واحد ســورتینگ و بسته بندی کافی نبوده 
و باید نسبت به توســعه این واحدها اقدام شود. وی 
اضافه کرد: برای بهبود وضعیت اقتصادی باغداران 
، باید اســتفاده از شــیوه های نوین و فنی در افزایش 
عملکرد در واحد ســطح و همچنین توجه به اصالح 
و نوســازی باغات توسط باغداران مد نظرقرار گیرد.

کرامتــی خاطــر نشــان کــرد: در این راســتا 
زیرساخت ها و شــرایط الزم با ایجاد باغات الگویی 
در شهرســتان ها توســط واحدهای فنی به صورت 
الگوئــی و مشــارکتی با باغداران فراهم شــده و در 

حال اجراست. 
معــاون بهبــود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان با بیان اینکه آذربایجان غربی 
قطب تولید ســیب درختی در کشور می باشد، افزود: 
در ســایه همت کشاورزان سختکوش و بهره مندی 
از روشــهای نویــن تولید و وجود صنایــع تبدیلی و 
تکمیلی مدرن فعال در اســتان کیفیت سیب تولیدی 
اســتان قطعًا از رتبه باالیی در کشوربرخوردار است. 
وی اضافه کرد: قبال محصول ســیب درختی در 
ردیف خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی نبوده، 
ولــی در اثر مکاتبــات و پیگیری های انجام شــده 
ازسوی مســئولین استانی سیب نیز جزو محصوالت 
قابــل خریــد تضمینی و توافقی قرار گرفته اســت. 
کرامتی بیان کرد: امســال با توجــه به قیمت باالتر 
از خرید تضمینی، محصول ســیب صنعتی اســتان 
بــه صورت مســتقیم از ســوی باغــداران تحویل 

کارخانجات شد.

برگزاری نشســت شــورای 
حقوقی منطقه 3 کشور در زنجان

نهمین نشســت شــورای حقوقی با حضور مدیران دفاتر 
حقوقی صنعت آب و برق منطقه 3 کشور)استان های زنجان، 
اردبیل، آذربایجان غربی و شــرقی( به میزبانی شرکت توزیع 

نیروی برق استان زنجان برگزار شد.
به گــزارش جام جم زنجان، در این نشســت یکروزه که 
بــا حضور مدیران وکارشناســان حقوقی  شــرکت های آب 
منطقــه ای، آب و فاضــالب، برق منطقــه ای و توزیع برق 
اســتان های منطقه 3 کشور برگزار شــد. علیرضا علیزاده، 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با تسلیت 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، واحدهای حقوقی صنعت 
آب و برق را به ســبب فراگیری خدمات آن یکی از واحدهای 
حســاس و تاثیرگذار در موفقیت این صنعت دانست و افزود: 
پاسخگویی و پیگیری مناســب از سوی این واحدها موجب 
پیشــبرد اهداف سازمان خواهد شد و دفتر حقوقی و رسیدگی 
به شکایات شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان یکی از 
پویاترین ارکان این شــرکت بوده و امید است پس از این نیز با 
توانمندی و کارایی باالتری یاری رسان امور مختلف شرکت 
باشد. وی افزود: در این نشست های منطقه ای مسائل مختلف 
حوزه حقوقی و چالش های پیش رو مورد بحث و بررســی قرار 
می گیرد.امیرفرهاد میرزایی، چگونگی برخورد شرکت ها در 
مواجهه با نقض قوانین کیفری توســط ســایر دستگاه های 
اجرایی و امکان شکایت کیفری با وجود آیین نامه ها، چگونگی 
رفع اختالف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای 
داخلی قوه مجریه را از مباحث این نشست برشمرد و افزود: ارائه 
نظرات و راهکارهای حقوقی و کارشناسی همکاران در مواقع 
عدم صدور دستور رفع مزاحمت و ممانعت از حق، الیحه قانون 
رفع تجاوز، رعایت استاندارد تهیه نقشه ها و فایل ها جهت ورود 
به بانک جامع کاداستر وفق الزامات جدید ابالغ شده نیز از دیگر 

مواردی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

خبر خبر

منابــع طبیعــی به بهره برداران غیر مجاز برای برداشــت 
گیاهان دارویی در اراضی ملی هشــدار داد.

به گزارش جــام جم زنجان، معاون فنــی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان گفت: اســتان زنجان با 
داشــتن مراتع در ســطح یک میلیون و 137 هزار و 60 هکتار 
هکتــار دارای گیاهان مرتعی خودرو بــوده که برخی از این 

گیاهان به صورت دارویی مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
جلیل ســلطان نژاد ادامــه داد: برخی از بهــره برداران با 
برداشــت های بی رویه و غیر اصولی عالوه بر آسیب به مراتع 
موجب کاهش ســطح و توان تولیدی این گیاهان شده است.

این مقام مســئول، ریزوم ثعلب، زیره سیاه، ریشه کوکب، 
پیاز گل نرگس، پیاز گل الله ســرنگون، ریشــه های ختمی، 
کاســنی، ریواس وحشــی، روناس، زنبق وحشــی، کوکب 
وحشــی، شیرین بیان، ســنبل الطیب، چله داغی، سورنجان، 
انواع پیازها، قره قات، شــقایق، انواع الله ها، سوســن چهل 
چراغ، ریشــه و پوســت درختچه ها و درختــان جنگلی را از 

اقــالم ممنوعــه و غیر مجاز اعالم کرد و گفــت: این گونه ها 
جــزو گونه های تهدید شــونده، در حال انقراض و جزو ذخایر 
ژنتیکی کشــور محســوب می شــود و بهره برداری آن ها از 
عرصه های منابع طبیعی مطلقا ممنوع می باشــد. وی به برخی 
از اقالم مجاز و مشروط هم اشاره کرد و افزود: بهره برداری از 

ایــن نوع گیاهان دارویی در قالب کتابچه طرح مصوب کمیته 
فنــی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان از 
طریــق انعقاد قرار داد با بهره بــرداران و مجریان طرح های 

منابــع طبیعی صورت خواهد پذیرفت.
ســلطان نژاد تصریح کرد: میوه زرشک وحشی، میوه بنه و 
بلوط، صمغ طبیعی بنه، ترنجبین، ســماق، علف گل گاو زبان، 
آویشــن، کاکوتی، گردو و فندق جنگلی، باریجه، آنغوزه تلخ 
و شــیرین، کتیرا، علف چای، گل بومادران، گل کاسنی، گل 
گندم، گلرنگ، بادرنجبویه، بابونه، پنیرک، بارهنگ، شــاتره، 
انــدام هوایی ریواس، موســیر، کنگر، انــواع قارچ خوراکی، 
بــذر باریجه و بذر آنغوزه از جمله اقــالم مجاز به منظور بهره 
برداری می باشــد که بهــره برداری از ایــن گیاهان مذکور 
در حد مجاز و مشــروط بــرای مصارف خانگی روســتائیان 
ســاکن در منطقه بالمانع است، ولی حمل و خارج نمودن این 
محصــوالت از محل، بدون صدور مجــوز و گواهی حمل از 

ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ممنوع می باشــد.

 معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان:

هشدار منابع طبیعی به بهره برداران غیر مجاز گیاهان دارویی

شــهردار اردبیل گفت: با تصویب اعضای شورای شهر تابلوهای تبلیغاتی در 
شهر اردبیل به مدت 3 سال و به روش BOT به متقاضیان واگذار می شود. 

رقیه لهجه - خبرنگار جام جم اردبیل: حمید لطف اللهیان در جلسه 
رســمی شورای شهر اردبیل اظهار کرد: بعد از بررسی های متعدد و طرح مسائل 
کارشناسی تصمیم بر این شد تا با همراهی فعاالن کانون های تبلیغاتی به روش 
BOT و به صورت سه ساله تابلوهای تبلیغاتی به فعاالن این حوزه واگذار شود. 
وی خاطرنشان کرد: هر چند روش پیشنهادی ما BOO بود، اما شرایط جدید به 

نفع شهرداری خواهد بود تا براساس قیمت کارشناسی ساالنه 10 درصد به این مبالغ افزوده شود که در پایان سال 1400 
بالغ بر 30 درصد افزایش قیمت نسبت به سال ۹8 اعمال خواهد شد. لطف اللهیان به الیحه پیشنهادی شهرداری مبنی 
بر اعمال تخفیف دهه فجر و روزهای پایانی سال ۹8 برای عموم شهروندان اشاره کرد و افزود: از اول بهمن تا 20 اسفند 
شهرداری برای عوارضات خود به غیر از چند مورد استثناء تخفیف 30 تا 20 درصدی را اعمال می کند که این اقدام 
همه ساله به ترغیب و تشویق شهروندان برای پرداخت مطالبات خود و بدهی هایشان به شهرداری منجر می شود. 
لطف اللهیان به الیحه پیشنهادی شهرداری مبنی بر اعمال تخفیف دهه فجر و روزهای پایانی سال ۹8 برای عموم 
شهروندان اشاره کرد و افزود: از اول بهمن تا 20 اسفند شهرداری برای تمام عوارضات خود به غیر از چند مورد استثناء 
تخفیف 30 تا 20 درصدی را اعمال می کند که این اقدام همه ســاله به ترغیب و تشــویق شهروندان برای پرداخت 
مطالبات خود و بدهی هایشان به شهرداری منجر می شود.وی بیان کرد: اعمال این تخفیف فرصتی تشویقی برای 
شهروندان است تا از فرصت ایام پایانی سال استفاده کرده و حق و حقوق شهرداری را بویژه عوارض ساالنه پرداخت 
کنند. شهردار اردبیل ادامه داد: هدف از تهاتر تشویق پیمانکاران و شهروندان است تا ارائه خدمات در سریع ترین زمان 
انجام شــود که در تهاتر مبنا حمایت از طرفین برای ســهولت کارها و وصول مطالبات است که ما بر اساس تصمیم 
شورای شهر در مورد نحوه اعمال این تخفیف ها و تقسیط آن اقدام می کنیم. لطف اللهیان از شهروندان خواست در 
مهلت قانونی اقدام به پرداخت عوارض با اعمال تخفیف 30 درصد کنند تا در روزهای پایانی که اعمال این تخفیف تا 

20 درصد است دچار مشکل ازدحام و تراکم مراجعین نشوند.

BOT تابلوهای تبلیغاتی به روش
 واگذار می شود 

3

ظرفیت تاالب شورابیل در معرفی گردشگری زمستانی اردبیل 
3

روح اهلل حضرتپور، نماینده فعلی مجلس شــورای اسالمی 
و عضــو کمیســیون امنیــت ملی مجلس، بــرای حضور در 

انتخابات مجلس یازدهم تایید صالحیت شــد.
حضرتپور تنها نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم اســت 
که صالحیت چهار ســال گذشــته خود را حفظ کرده اســت.  
شــنیده ها حاکی اســت دونماینده فعلی ارومیه در مجلس رد 

صالحیت شده اند.

حضرت پور تایید صالحیت شد
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

فاز دوم چهارچوب طراحی شــهری یکپارچــه  اراضی پادگان 
لشکر 64 ارومیه در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران 
با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار آذربایجان غربی به تصویب 

رسید.
بــه گزارش جام جــم آذربایجان غربی، در فــاز دوم این طرح، 

جزئیات کامل فضاهای ســبز، پــارک موزه ها، بخش هایی از فضا 
کــه نیاز به نگهداری و مرمت دارند و قســمت هایی که با رویکرد 
جدید مسکونی طراحی شــده اند، مشخص شده است و بزودی با 
تعیین ســازمان اجرایی، طرح با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی 
استان، مدیریت شهری و ارتش جمهوری اسالمی ایران وارد مرحله  

عملیاتی می شود. این اراضی به عنوان یکی از قلمروهای عمومی 
شــهری در پیوند با هویت فرهنگی و بافت تاریخی شــهر ارومیه 
مطرح اســت و ساماندهی اراضی در چهارچوب ضوابط و مقررات، 
ســطوح و تراکم مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی انجام 

می شود.

تصویب فاز 2 طراحی شهری اراضی پادگان لشکر ۶4 ارومیه 

خودکفایی شهرداری تبریز 
در تولید گل و گیاه

خبر خبر
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شهردار تبریز گفت: طی دو سال اخیر به 
هیچ عنوان اجازه نداده ایم کاربری فضای 

سبز به کاربری دیگری تغییر پیدا کند.
ایرج شــهین باهر با اشاره به آغاز کاشت 
گل و گیاه بهــاره در مناطق مختلف تبریز 
و لزوم اســتفاده از ظرفیت های گلخانه ها 
برای تولید گل گفت: در راستای خودکفایی 

در حــوزه تولید گل اقداماتی در تبریز انجام 
شــده و نتیجه آن کاهش میزان خرید گل 

بوده است.
وی افزود: با این حال شــهرداری های 
مناطق برای تامین گل های مورد نیاز برای 
فصل کاشت، با قیمت مناسب باید در موقع 
مناسب نسبت به خرید پیش بهاره گل اقدام 

کنند. وی در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشــاره به اینکه ســال ۹۹، از طرف 
شــهرداری تبریز به عنوان ســال فضای 
ســبز و توســعه پارک ها نامیده شده است، 
اظهار کرد: توجه به فضای ســبز و توســعه 
آن همیشه مورد توجه ما بوده و می خواهیم 
در ســال آینده به شــکل ویــژه ای به این 

موضوع بپردازیم.
وی ادامــه داد: توجه بــه حوزه فضای 
ســبز جزو سیاســت های کلی شهرداری 

تبریز بوده و الزم اســت تا شهرداری های 
مناطــق نیز برای توســعه فضای ســبز و 
پارک ها کمک کنند. شهردار تبریز با تاکید 
بر ضــرورت حفظ درختان و فضای ســبز 
شــهر عنوان کرد: به عنوان مثال برخی از 
صاحبان زمین هــای اطراف ائل گلی قصد 
برش درختان و احداث هتل داشــتند که در 
این راســتا شهرداری تبریز با صرف هزینه، 

مانع از قطع این درختان شد.
وی افزود: در برخــی مناطق درختانی 

وجــود دارند که هرچنــد مالکیت آن ها بر 
عهده شهرداری نیست، اما تالش می کنیم 
کــه مانع قطع و از بین رفتن آنها شــویم تا 
به حفظ فضای سبز شهر کمک کنیم. ایرج 
شــهین باهر با بیــان اینکه پیش از این 30 
درصد از محل درآمد شــهرداری ها از تغییر 
کاربری فضای ســبز به کاربری های دیگر 
بود، یادآور شــد:  طی دو ســال اخیر اجازه 
نــداده ایم هیچ کاربری فضای ســبز تغییر 

یابد.

بهره وری تولید در گرو مهارت آموزی است
بهره وری تولید در گرو مهارت آموزی است.

دومین جلسه شورای توسعه مهارت استان آذربایجان 
شرقی، با حضور علی جهانگیری معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی و توســعه منابع استانداری آذربایجان شرقی، 
میر احد حســینی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
یعقــوب نماینده، مدیرکل آموزش فنــی و حرفه ای و 
جمعی از مدیران کل و مســئولین دستگاههای اجرایی 
مرتبط با مهارت آموزی در محل اســتانداری آذربایجان 

شرقی تشکیل گردید.
 بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای اســتان آذربایجان شــرقی، علی جهانگیری، 
معاون اقتصادی استاندار در این جلسه با اشاره به موضوع 
مهم مهارت و کســب آموزش های مهارتی گفت: این 
نهضتی که از طریق ســازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشــور پایه گذاری شده اســت باید نهادینه شده و این 
فرهنگ مهارت آموزی در جامعه شــکل گیرد. وی هم 
افزایی و تعامل دستگاههای اجرایی را در راستای استفاده 
از ظرفیت های موجود در اســتان بــرای آموزش افراد و 

نیروی کار ماهر برای رونق تولید و بهره وری بیشــتر در 
صنعت استان را خواستار شد.

وی افزود: افزایش مهارت آموزی، صرفاً برای ایجاد 
اشــتغال نیست و بهره وری نیروی انسانی و تولید نیز در 
گرو این امر است. یعقوب نماینده، مدیرکل آموزش فنی 
و حرفه ای اســتان در این جلسه با اشاره به این موضوع 

که استان آذربایجان شرقی یکی از مهمترین قطب های 
صنعتی در کشــور است، گفت : شورای مهارت می تواند 
فرصت مناسبی برای گســترش آموزش های مهارتی 
در حوزه صنعت باشــد. وی افزود: این فرصت زمینه ساز 
شناســایی و احصاء نیازهای واقعی و مورد نیاز بازار کار 
استان اســت که با همکاری و هم افزایی دستگاه های 

ذیربط در امر مهارت آموزی شناســایی و مورد بررســی 
قرار گرفته و به آنها پاسخ داده شود.

نماینده گفت: در این شورا طرح و پروژه های همکاری 
ســایر دستگاه های عضو در ویرایش و تدوین سند جامع 
توســعه مهارت استان - بررسی نحوه راه اندازی سامانه 
معرفــی نیــروی کار ماهر در جهت اســتفاده صنایع و 
بنگاههای اقتصادی - طرح توســعه مشــاغل پایین 
دســتی صنعت مس در ورزقان با همکاری و تامین مالی 
و حمایت شــرکت مس سونگون از ایجاد بازار به منظور 
تامین نیروی آموزشی و مربیان صنعت آموزش استان و 
زمینه ســاز ایجاد مرکز تربیت مربی - طرح اثربخشی 
آموزش های مهارتی با اجرای کارورزی و مهارت آموزی 
در محیط کار واقعی اســتان با مشارکت صنایع و صنوف 
- بررســی طرح پیشــنهادی اداره کل ورزش و جوانان 
در خصوص بازدید جوانان و ســربازان از مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای با عنوان راهیان امید و احصاء حرفه های 
متناســب برای آموزش سربازان در استان مورد بحث و 

بررسی و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت.

 1700 ارتباطــی  راه 
روستای آذربایجان  شرقی 

بازگشایی شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
آذربایجان شــرقی گفت: با تالش نیروهای 
راهــداری، راه ارتباطــی یک هــزار و 700 
روستای این استان که در اثر بارش برف اواخر 

هفته گذشته بسته شده بود، بازگشایی شد.
اروجعلی علیزاده با بیان اینکه هم اکنون 
تالش برای بازگشایی راه ارتباطی 4 روستای 
باقی مانده اســتان ادامــه دارد، افزود: از این 
تعداد 2 روستا در مناطق کوهستانی و سخت 
عبور شهرستان هشترود، یک روستا در سراب 
و یک روستا نیز در بستان آباد واقع شده است 
و تالش می شــود تا در صورت قطع کوالک 
راه این روستاها نیز بازگشایی شود. وی با بیان 
اینکه بارش برف در این اســتان از چهارشنبه 
هفته گذشته آغاز شد، اظهار داشت: نیروهای 
راهــداری از لحظه آغاز بــارش برف 4 هزار 
کیلومتر از راه های اصلی، شــریانی و فرعی 

را برفروبی، تیغ زنی و نمک پاشی کرده اند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
آذربایجان شرقی میزان عملیات برف روبی 
را نیز یــک هــزار و 560 کیلومتر و نمک و 
شــن استفاده شده در این عملیات را 542 تن 
اعالم کرد و گفت: هم اکنون تمامی راه های 
اصلی، شــریانی و فرعی و راه های روستایی 
به غیر از 4 روســتای اســتان باز بوده و تردد 
در آن ها در جریان اســت. علیزاده ادامه داد: 
با توجه به وجــود کوالک در راه های اصلی، 
شریانی، فرعی و روستایی استان، در چند روز 
اخیر نیروهای راهداری مجبور شده اند برخی 
از مســیرها را در چندین مرحله برف روبی و 

نمک پاشی کنند.

شهردار  تبریک  پیام 
به  مناسبت موفقیت های 
حوزه ورزش شهرداری 

تبریز

شهردار تبریز طی پیامی موفقیت های 
اخیر کارکنان شــهرداری تبریز در حوزه 

ورزش را تبریک گفت.
متن پیام ایرج شــهین باهر به 

شرح زیر است؛
در روزهــای اخیــر افتخارآفرینــی 
کارمندان ورزشکار شــهرداری تبریز در 
مســابقات بین المللی موجب مســرت و 
شادمانی شهروندان ورزش دوست بویژه 
خانواده بزرگ شهرداری تبریز شد. کسب 
عنوان قهرمانی توســط سجاد هاشمی، 
در مســابقات بین المللــی دو و میدانی 
جام فجر و نشــان طــالی پرویز هادی 
در چهلمین دوره مســابقات بین المللی 
کشــتی جام تختی را به این ورزشکاران 
عزیز و خانواده های محترمشان تبریک و 

شادباش می گویم.
پیش از این نیز تیم فوتسال کارمندی 
شــهرداری تبریــز در مســابقات کالن 
شهرهای کشور حائز رتبه قهرمانی شده 
بود که همه این اتفاقات، نویدبخش رشد 
بیــش از پیــش ورزش کارمندی و توجه 
ویژه مدیریت شــهری تبریز به این حوزه 
است. از خداوند متعال سالمتی و توفیقات 
روزافــزون برای تمــام افتخارآفرینان و 

ورزشکاران سرزمین مان آرزومندم.

ایرج شــهین باهر، شهردار 
تبریز
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

همزمان با ســفر رئیس جمهور، وزیر بهداشت و معاون درمان 
وزارت به اردبیل بخش سی تی آنژیوگرافی بیمارستان امام خمینی 
)ره( اردبیــل با اعتبار 10 میلیارد تومان در 200متر مربع زیربنا به 

بهره برداری رسید.
محســن امامی - خبرنگار جام جم اردبیل: قدرت 

اخوان اکبری، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اردبیل در حاشیه 
بهره برداری این دستگاه گفت: دستگاه سی تی آنژیوگرافی 128 
اسالیس بیمارســتان امام )ره( جزو پیشرفته ترین دستگاه های 
تشخیصی تصویربرداری با اشعه ایکس در دنیاست که می تواند 
تصاویری با کیفیت باال از بافتهای مختلف بدن از جمله عروق ارائه 

کند. این دستگاه بویژه در تشخیص بیماری های عروقی قلب فوق 
العاده کارآمد بوده و در بســیاری از موارد نیاز به انجام آنژیوگرافی 
معمولــی رامرتفع می کند. وی افزود: بــا راه اندازی این بخش و 
دستگاه در بیمارستان امام خمینی )ره( تحول بزرگی در تشخیص 

بیماری های عروقی بویژه عروق قلب در استان رخ خواهد داد.

با حضور وزیر بهداشت در اردبیل؛ بخش سی تی آنژیوگرافی بیمارستان امام خمینی )ره( به بهره برداری رسید
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با معرفــی مراکز فرهنگی ایران 
به جهان؛

تهدید ترامپ را پاســخ 
می دهیم

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
زنجان گفت: در پاســخ به تهدید ترامپ در حمله 
بــه مراکز فرهنگی ایران، کارت پســتال هایی از 
مراکــز فرهنگی ایران تهیه و به سراســر جهان 

ارسال می کنیم.
به گزارش جام جم زنجان، فاطمه کرباسی در 
جلسه هم اندیشی با مطبوعات زنجان اظهار کرد: 
تهدید ترامپ در حملــه به مراکز فرهنگی ایران، 
بار دیگر اهمیت و حساســیت کار فرهنگی را به ما 
یادآور کرد. وی با اشــاره به اینکه عملیات سپاه در 
پاســخ به آمریکا غرورآفرین بود، گفت: در بخش 
فرهنگی هــم تهدید ترامپ در حملــه به مراکز 
فرهنگی را با ارســال کارت پستال هایی از مراکز 

فرهنگی ایران به سراسر جهان خواهیم داد.
وی در ادامه به ضرورت آگاهی بخشی از سوی 
رســانه ها اشاره کرد و گفت: الزم است این اطالع 
رســانی انجام شود، ولی اگر نقدی هم وجود دارد 

باید در چارچوب قانون و منصفانه باشد. 
ایــن مقام مســئول ادامــه داد: یارانه وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی بر مبنای اصولی انجام 
می شــود که در سال گذشته سه روزنامه مردم نو، 
زنگان امروز و صدای زنجان یارانه دریافت کردند 
که تالش شــد همه سهم به اســتان اختصاص 
یابد. کرباســی با بیان اینکه آگهی های تبلیغاتی 
نباید از ســوی دســتگاه های اجرایی توزیع شود، 
افزود: الزم اســت نشــریه ای که در استان های 
دیگر توزیع می شــود و پربازدید است، باید آگهی 

دریافت کند.

استاندار اردبیل گفت: شــهرداران برای موفقیت در اداره امور شهر 
نیازمند تعامل با مردم هستند.

نرگس امامي - خبرنگار جــام جم اردبیل: اکبر بهنام جو 
در کارگاه آموزشی شــهرداران استان اردبیل و گیالن تصریح کرد: در 
این مقطع زمانی شــهرداری ها برای مدیریت مناسب باید از تجربیات 

موفق شهرهای دیگر نیز استفاده کنند.

وی افــزود: با توجه به وجود بارندگی های زیاد در اســتان گیالن و 
بارش برف در اســتان اردبیل، الزم اســت این دو استان از تجارب هم 
اســتفاده و همکاری مشترکی در امور اداره شهر در مواقع بارش داشته 
باشند. استاندار اردبیل جلب مشارکت های مردمی در اداره امور شهر را 
از جمله ضرورت های مدیریت شــهری دانست و گفت: شهرداران باید 
بتوانند در تمام  مواقع با مردم همکاری تنگاتنگی داشــته و با مشارکت 

مردم اقدامات توســعه ای در شهر را اجرایی کنند.
بهنام جو با اشــاره به افزایش جاده های چهارخطه در استان اردبیل 
از اجرای 50 کیلومتر در ســالجاری خبــر داد و افزود: تالش می کنیم 
ســاالنه تا پایان دولت 50 کیلومتر به این میزان اضافه کنیم. وی بیان 

کرد: از 740 کیلومتر جاده اســتان 140 کیلومتر آن چهار خطه بود. 
اســتاندار اردبیل تســهیل در رفت و آمد و تامین زیرســاخت های 
ارتباطی از جمله راه ها را در ارتباطات مشــترک اقتصادی و گردشگری 
بین استان های همجوار موثر دانست. وی اظهار کرد: برخی محورهای 
ارتباطی در جنوب اســتان از جمله مسیر ماســوله – ماجوالن و کلور 

– درام که در دســت اجرا هستند، در صورت تکمیل می تواند به عنوان 
محورهــای ارتباطی مهمی بین اســتان اردبیل و گیــالن عمل کند. 
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اردبیل نیز در این دوره گفت: 
شهرداری ها برای پیشــرفت در حوزه مدیریتی خود نیازمند استفاده از 

پیشرفت های علمی و تکنولوژی هستند.
فرزاد قلندری افزود:شــهرداری ها با اســتفاده از شــیوه های نوین 
مدیریت شــهری می توانند اقدمات خود را بر اســاس تکنولوژی روز 
انجــام دهند. وی برگــزاری دوره های آموزشــی را از جمله گام های 
اولیه برای ارتقای دانش فنی در شــهرداری ها دانســت و بر اســتمرار 

آن تاکید کرد.
 وی بیان کرد: آموزش ســرمایه گذاری برای پیشبرد سریع اهداف 
مدیریتــی در شــهر بوده و انتقــال تجربیات بین شــهرداران مناطق 
مختلف نیز می تواند در نیل به اهداف موثرتر عمل کند. دوره آموزشــی  
شیوه های نوین برف روبی شهری و جاده های مواصالتی به مدت یک 

روز با حضور شــهرداران استان اردبیل و گیالن در اردبیل برگزار شد.

استاندار  اردبیل: 

مدیریت شهری نیازمند تعامل  با مردم است

خبر خبر

استاندار زنجان خواستار شد؛
مصوبات شورای برنامه ریزی 

در کمترین زمان اجرا شود

اســتاندار زنجان تأخیــر در اجرای مصوبات 
شــورا را غیــر قابل قبول دانســت و از مدیران 
خواســت تا یک هفته آینده موارد مطرح شده در 

جلسات گذشته را نهایی کنند.
به گزارش جام جــم زنجان، فتح اهلل حقیقی 
در دوازدهمین جلســه شــورای برنامه ریزی 
اســتان، یکی از اقدامات خوب شــورای برنامه 
ریــزی را ایجــاد کارگروه مولد ســازی عنوان 
کرد و افزود: معــاون هماهنگی امور اقتصادی 
از طرف اســتانداری همراه مدیران دستگاه ها 
موظفند فضاهــای مازاد را شناســایی کنند تا 
اداراتــی که به لحاظ فضا و محیط، کم برخوردار 
هســتند با توافق یکدیگر به سروسامان مناسبی 
برســند. وی تاکید کرد: مدیران در ســازمان و 
دســتگاه تحت مدیریت خود، اگر فضای مازاد و 
بالاستفاده ای دارند آنها را در اسرع وقت تعیین 

تکلیف کنند.
 اســتاندار زنجــان همچنیــن تصریح کرد: 
شــورای برنامه ریزی بر اساس وظایف ۹ گانه 
خود ضمن گزارش عملکرد ســال ۹8 مهمترین 
برنامه های ســال آینده را احصــاء و به اطالع 

عموم برساند. 
یکی از موارد مطرح شــده در جلســه، نبود 
فضای مناســب برای دبیرســتان شبانه روزی 
عفــت گرماب بــود که اســتاندار در این زمینه 
گفت: به احترام دانش آموزان شــخصا از محل 
بازدید و دســتورات الزم برای افزایش فضای 

الزم به مدرسه را صادر خواهد کرد.

تور آشنایی با پرنده نگری برگزار شد؛

ظرفیت تاالب شورابیل در معرفی گردشگری زمستانی اردبیل 
مدیــر کل میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان اردبیل گفت: در راستای 
معرفی قابلیت های زمســتانی اردبیل تور آشنایی 
با پرندگان مهاجر در تاالب شــورابیل برگزار شد.

نــادر فالحــی تصریــح کــرد: الزم اســت 
قابلیت های زمســتانی اســتان اردبیل در قالب 
برنامه هــای مختلف و متنوع برای گردشــگران 
داخلی و خارجی معرفی شــود. وی بیان داشــت: 
بدین جهت و در راســتای معرفــی قابلیت های 
زمســتانی استان اردبیل تور آشــنایی با پرندگان 

مهاجر در تاالب شورابیل برگزار شد.
وی ادامه داد: تاالب شــورابیل به عنوان تنها 
آبی اســتان برای زمســتان گذرانــی پرندگان کارشناســان امر جزو مهم ترین زیســتگاه های تاالب طبیعی درون شــهری کشــور بــه تایید 

مهاجر اســت. فالحی با اشــاره به اینکه امروزه 
پرنده  نگــری به عنوان یکــی از پرطرفدارترین 
رشــته های طبیعت گــردی مــورد اســتقبال 
عالقه  مندان بســیاری اســت، افزود: بیش از 10 
زیســتگاه آبی در اســتان می تواند هدفی برای 
عالقه منــدان بــه پرنده نگــری باشــد که این 
ظرفیــت نیازمند معرفی اســت. وی تاکید کرد: 
اســتان اردبیــل جاذبه های متعــددی در فصل 
زمستان دارد که ایجاد پیست های اسکی، توسعه 
هتل های 5 ستاره و ایجاد مجتمع های تخصصی 
آب  درمانی از جمله زیرســاخت هایی اســت که 
برای تحقق شــعار زمستان بیدار در استان اردبیل 

در حال ایجاد است.

مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
زنجان عنوان داشــت: با توجه به افت زیاد دما در بیشــتر شــهرهای استان 
تامین ســوخت مورد نیاز همه بخشــها با روند مطلوب انجام می پذیرد و تا 

پایان زمستان نیز ادامه دارد.
خبرنگار جام جم زنجان: حمداله حبیبی گفت: تامین ســوخت مورد 
نیاز کسبه از اقدامات مهم شرکت بوده و با تالش و پیگیری بي وقفه کارکنان 
شــرکت ملی پخش در حوزه تامین و توزیع فراورده های نفتی، سوخت مورد 
نیاز اســتان با روند مطلوبی تامین می گــردد و انتظار می رود در طول فصل 

سرما این روند تداوم یابد. 
این مقام مســئول در ادامه افزود: اغلب روستاهای استان در مسیرهای 
صعب العبور واقع بوده و اکثر آنها فاقد دسترسی به گاز و مصرف کننده نفت 
ســفید می باشند که تامین سوخت این عزیزان هم با اولویت کاری و به نحو 

مطلوب انجام می پذیرد.
وی همچنین توزیع مســتمر فراورده هــای نفتی در بخش های مختلف 
اســتان را مرهون تالش بخش های ستادی و عملیاتی خواند و عنوان نمود: 
با تکیه بر این تالش جمعی انتظار می رود تا پایان زمســتان سوخت رسانی 

با همین روند و بدون مشکل انجام پذیرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: تعداد حوادث و اتفاقات 
آب شهرهای استان زنجان امسال در ۹ ماهه جاری 12 درصد نسبت به سال گذشته 

کاهش داشته است.
خبرنگار جام جم زنجان: علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: استاندارد سازی 
انشــعابات، اصالح شبکه توزیع آب و انشــعابات و مدیریت فشار آب در شهرهای 
اســتان توسط شرکت آبفا باعث شده اســت تا با افت ۹1۹ حادثه آب در شهرهای 
اســتان شاهد باشیم. وی افزود: بیشــترین حوادث و اتفاقات آب شهرهای استان 
زنجان امســال به ترتیب در شهرهای زنجان، ابهر و خرمدره اتفاق افتاده است که 
بیشترین تعداد این حوادث در تیر سال جاری و کمترین آن در فروردین بوده است. 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: تعداد حوادث و اتفاقات آب 
به تفکیک نوع بیش از 6 هزار مورد حادثه در بخش انشعابات، بیش از هزار و 200 
مورد در شبکه توزیع و 26 مورد نیز در خطوط انتقال رخ داده است. جزء قاسمی به 
خســارت سایر ارگان ها به تاسیســات آب و فاضالب نیز اشاره کرده و گفت: تعداد 
کل این خســارت ها در اســتان 470 مورد بوده است که بیشترین تعداد آن با 243 
مورد حادثه به شــهر خرمدره ارتباط دارد. این مســئول به حوادث بخش فاضالب 
شهرهای استان نیز اشاره کرده و اضافه کرد: تعداد کل حوادث شبکه جمع آوری و 

دفع بهداشتی فاضالب در ۹ ماهه سال جاری 282 مورد بوده است.

تمهیدات الزم در راستاي تامین 
مطلوب سوخت زمستاني کسبه 

بازار زنجان

مدیرعامل آبفای استان:
حوادث آب شهرهای زنجان

 12 درصد کاهش یافت

با نهایت تالم و تاثر فقدان غم انگیز دختر گرامیتان، فقیده ســعیده 
مرحومه مغفوره شــادروان »دکتر مهســا پیرهاشمي« را که 
از مفاخر  اســاتید دانشگاه، اســتاد برجسته و مسلم پژوهش دانشگاه 
محقق اردبیلي بود از صمیم قلب تســلیت و تعزیت عرض نموده، از 
درگاه خداونــد رحمان و رحیم بــراي آن مرحومه علو درجات و براي  
حضرتعالي و ســایر بازمانــدگان محترم صبر جمیــل و اجر جزیل 

خواهانیم.

برادر گرانقدر، جناب آقای  عسگر پیرهاشمي

حاج جواد قائمیان و نورالدین امامي، سرپرست 
روزنامه جام جم در استان اردبیل  

زمینی به مســاحت 700مترتجاری فروش فوری خ امام میدان شــهرداری سندتک برگ امتیازات آب،برق،گاز،تلفن،ومجوز 
1250تجاری قابل افزایش واقع درنقده 40کیلومتری ترانزیت اربیل که کاالهای خارجی ازمرزتمرچین وارد استان می شود. 

شماره های تماس:09124651571 و 09920156915  

 فروش ومشارکت فوری

اجرای کاشیکاری بین کابینت

با انواع کاشی های ایتالیایی، اسپانیایی و ایرانی، اجرای سنگ های 
تزئینی روی شومینه و پشت تلویزیون و سرستون ها، مرمت و 

تعویض کاشی های حمام و دستشویی با چسب و بدون کوچکترین 
تخریب و آسیب در کمترین زمان

   0919006016۸ مجید

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی 
و امام جمعه تبریز گفت: اســتمرار فعالیت در 
عمل به بیانیــه گام دوم انقالب مورد انتظار 
است و نباید به برگزاری همایش ها اکتفا کرد.

حجت االسالم سید محمدعلی آل هاشم 
در جلســه گام دوم انقــالب بــا بیان اینکه 
دانشگاه ها در بیانیه گام دوم انقالب نقش مولد 

را دارند، گفت: مراکز علمی با نقش آفرینی در 
حوزه تولید علم و محصوالت علمی می توانند 
دیگر بخش های جامعه را تغذیه و در راستای 
بیانیه گام دوم انقالب تســهیل گری کنند. 
امام جمعه تبریز با اشــاره به اینکه اقدامات 
ارزشمندی در این راســتا انجام شده است، 
افزود: چاپ و نشــر کتب حقوق شهروندی 
از ســوی شهرداری تبریز اقدامی مناسب در 
جهت عمل به بیانیه گام دوم انقالب اســت.

وی اظهار کرد: مراکز علمی با نقش آفرینی 
در حــوزه تولید علــم و محصوالت علمی 
می توانند دیگر بخش های جامعه را تغذیه و 

در راستای بیانیه گام دوم انقالب تسهیل گری 
کنند. وی افزود: یکی از تاکیدات رهبر معظم 
انقالب اسالمی در گام دوم انقالب، ضرورت 
گفتمان سازی مفاهیمی است که می توانند 
به عنوان پیشران های انقالب اسالمی عمل 

کنند.
حجت االســالم آل هاشــم تاکید کرد: 
اهمیت گفتمان ســازی در نگاه ایشــان از 
آن جهت اســت که اگــر می خواهیم یک 
خواســته ای تحقق پیدا کند، قــدم اول این 
اســت که این خواســته را بــه  صورت یک 
گفتمان پذیرفته شــده در بیاوریم. وی تاکید 

کرد: در برنامه هایی که برای اعتالی اخالق 
و معنویت پیشــنهاد می شود، حسن اجرای 
اقدامات و استمرار آن بسیار مهم است و اگر 
غیر از این باشــد، اثرگذار نخواهد بود؛ نباید 
به دنبال برنامه های عجیب و غریب باشیم 
و باید همین برنامه های ســاده را بدرستی و 
به طور مناســب اجرا کنیم. امام جمعه تبریز 
گفت: بیانات مقام معظم رهبری همواره و در 
خصوص گام دوم انقالب کامال روشن است 
و نیاز به شرح و تفسیر ندارد و باید در راستای 
اجرایی کردن مطالبات رهبری عمل کنیم و 

در زمینه اجرایی گام برداریم.

امام جمعه تبریز:

فعالیت در مسیر بیانیه گام دوم انقالب متمرکز و مستمر باشد

»بازگشت همه به سوي اوست«



کاهش 12 درصدی آب 
ســفره های زیر زمینی در 

دشت های زنجان

ســطح آب ســفره های زیــر زمینی در 
دشت های زنجان 12 درصد کاهش دارد.

به گزارش جام جم زنجان، مدیرعامل آب 
منطقه ای اســتان زنجان با بیان اینکه استان 
زنجان 7 دشت دارد، گفت: وضعیت آب های 
زیرزمینی در 5 دشــت استان زنجان در حالت 

بحرانی قرار دارد.  
یوســف رضاپور اظهار کرد: وسعت دشت 
ابهر یک هزار و 40 مترمربع و وسعت محدوده 
مطالعاتی آن یک هزار و ۹26 مترمربع است. 
وی با بیان اینکــه عمق چاه زمانی 200 متر 
بود، افزود: برای خروج از بحران دشــت ابهر 
باید تمام چاه های غیرمجاز مســدود شود و 
دشــت ابهر که جزء مناطق حاد است سطح 

زیر زمینی آن 31 متر افت کرده است.
رضا پور، به افت سطح آب های زیر زمینی 
در اســتان زنجان اشاره کرد و گفت: در برخی 
از مناطق استان به دلیل بارش های مطلوبی 
که داشــتیم حدود 50 ســانتی متر افزایش 
سفره های آب زیر زمینی در دشت ها را شاهد 

بودیم. 
وی اظهار کرد: در دشــت هایی مثل ابهر 
و سجاســرود سطح سفره های آب زیر زمینی 
10 الــی 12 درصد کاهــش دارد.مدیرعامل 
آب منطقه ای اســتان زنجــان ابراز کرد: دو 
دشت که در شهرستان طارم و ماه نشان است 
چندان در معرض کم آبی قرار ندارد و مصرف 
بیش از میزان آب وارده به سفره های آب زیر 
زمینی می تواند ذخایر آبی اســتراتژیک را با 

بحران جدی رو به رو کند.

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
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان زنجان از کمک 
اوقاف استان برای ازدواج جوانان از محل عواید موقوفات 

خبر داد.
به گــزارش جام جم زنجان، حجت االســالم مختار 
کرمی با اشاره به اینکه کاهش ازدواج های آسان و پایدار 
یکی از معضالت جدی اجتماعی اســت، اظهار کرد: در 
همین راستا واقفان می توانند در نیات خود عواید موقوفه 
را برای ترویج و فرهنگ  ســازی ازدواج آســان در نظر 
بگیرند. وی با اشــاره به اینکه اوقاف همواره مشــارکت 

فعاالنــه ای در امر ترویج ازدواج از محل عواید موقوفات 
داشته است، تصریح کرد: با این اقدام زمینه ازدواج جوانان 
بســیاری فراهم شده است. وی با اشاره به اینکه اخیرا نیز 
به منظور ترویج ازدواج آســان و کمک به ازدواج جوانان 
100 میلیــون ریال از محل عواید موقوفات به بیســت و 
سومین دوره ازدواج دانشجویی استان کمک شد، اضافه 
کرد: این مبلغ از محل عواید موقوفه سرای سنگی کمک 
شد.کرمی با اشاره به اینکه قرار است در این جشن ازدواج 
بیــش از 450 زوج حضور داشــته باشــند، گفت: پس از 

برگزاری جشــن هم زوج های جوان به مشــهد مقدس 
اعزام خواهند شد که این برنامه نیز با همکاری دفتر نهاد 
نمایندگی رهبری در دانشگاه زنجان اجرایی خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه کمک اوقاف به بحث ازدواج جوانان 
محدود به این جشن ازدواج نبوده، بیان کرد: در طول سال 

نیــز کمک های موردی از محل عواید موقوفات به بحث 
ازدواج شــده است. وی در پایان به مشارکت بیشتر مردم 
در موضــوع وقف نیز تأکید کــرد و گفت: وقف به عنوان 
یک ســنت حسنه محسوب می شود که مردم باید در این 

مشارکت ماندگار شرکت داشته باشند.

مشارکت اوقاف  زنجان 
در ازدواج آسان جوانان

صدور اولین جواز استخراج رمز ارزها 
در آذربایجان غربی

خبرخبر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: برای اولین بار در 
کشور، مجوز استخراج رمز ارزها در استان صادر شد. غالمرضا بابایی در گفت وگو 
با خبرنگار جام جم آذربایجان غربی گفت: با توجه به اهمیت رمز ارزهای دیجیتالی 
در دنیا و سوق فضای کسب و کار در فضای مجازی به سمت آن، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای قانونمند کردن این فعالیت ها با تدوین دســتورالعمل صدور 
جواز تاسیس و بهره برداری برای استخراج رمز ارز، زمینه نهادینه و قانونمند شدن 
این فعالیت را فراهم کرد. وی افزود: این سازمان ضمن آماده سازی زمینه صدور 
مجوزهای صنعتی رمز ارزها و ارائه خدمات تخصصی و کارشناسی به متقاضیان، 
اولین جواز تأسیس فعالیت استخراج رمز ارز کشور را با سرمایه  گذاری ثابت 170 
هزار یورو در شــهرک صنعتی اســتان صادر کرد در نظر دارد، دوره های آموزشی 

تخصصی و کاربردی آشنایی با فعالیت استخراج رمزارزها را برگزار کند.

سالن ترانزیت داخلی فرودگاه تبریز بهسازی شد
مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شــرقی گفت: 

سالن ترانزیت داخلی فرودگاه تبریز بهسازی شد.
رامیــن آذری افزود: این اقدام در راســتای تغییر 
معماری داخلی ســالن ترانزیت داخلی و با هدف زیبا 

سازی ترمینال فرودگاه تبریز انجام شده است.
وی اظهار داشت: در اجرای این طرح تهیه و نصب 
پارتیشــن آلومینیومی دو جداره به ضخامت 16 میلی 
متر همراه با تهیه و نصب ستون های ایستایی، کشویی 
و چرخشی انجام شده است. آذری ادامه داد: این اقدام 
در قالب قرارداد مرمت و بهســازی فرودگاه تبریز و با 
هزینه 4 میلیارد و 500 میلیون ریالی از محل اعتبارات 

شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام شده 
اســت.  فرودگاه بین المللی شــهید مدنــی تبریز در 
شمالغرب شهرستان تبریز و در سال 132۹ با ماموریت 
ارائه خدمــات فرودگاهی، ناوبری و هوانوردی جهت 
پذیرش پروازهای داخلی و  بین المللی به منظور حمل و 
نقل مسافر و بار طراحی و احداث شده است و به صورت 
open sky و 24 ســاعته عملیاتی بوده و به دلیل 
واقع شدن در مرز و کریدورهای  هوایی بین المللی در 
ارائه خدمات ناوبــری، رادار و هوانوردی به پروازهای 
داخلی و بین المللی به خصــوص پروازهای عبوری 
بین المللی )over fly( بیشتر از مبداء و کشورهای 

عضو اتحادیه اروپا به مقصد کشورهای آسیایی جنوب 
شرقی و آسیای میانه و بالعکس انجام می شود. روزانه 
بــه صورت میانگین 45 پرواز داخلی و 6 پرواز خارجی  

در این فرودگاه انجام می شود.

دستگاه   293 فعالیت 
اتوبوس بخش خصوصی 

در ارومیه

رئیس ســازمان حمل و نقل بار و مســافر 
شــهرداری ارومیه گفت: در راستای کاهش 
بار ترافیک و تســهیل در تردد، 2۹3 دستگاه 
از اتوبوس های بخش خصوصی و 4۹ دستگاه 
اتوبوس در بخش ملکی در خدمت  شهروندان 

شهر ارومیه است.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، مهدی 
مژدهی فر اظهار کرد: سازمان حمل و نقل بار 
و مسافر شــهرداری ارومیه در جهت توسعه 
ناوگان حمل و نقل عمومی در جهت کاهش 
بار ترافیک شهر ارومیه اقدامات خوبی در نظر 
گرفته تا شهروندان بتوانند با سهولت از ناوگان 
حمل و نقل عمومی استفاده کنند. وی افزود: 
بــا توجه به توان بالقــوه ای که در جهت جابه 
جایی مسافرها از مســیرهای مختلف شهر 
ارومیه وجود دارد اقدام به توسعه ناوگان حمل 
و نقل عمومی کرده ایم که در همین راستا 2۹3 
دستگاه از اتوبوس های بخش خصوصی و 4۹ 
دســتگاه اتوبوس در بخش ملکی در خدمت 
شهروندان شهر ارومیه است. مژدهی فر ادامه 
داد: در راســتای کاهش استفاده از خودروهای 
شــخصی در شــهر ارومیه، تاکســی های  
گردشــگری و خطی تعبیه شــده است که در 
جهت خدمات رسانی به شهروندان  ارومیه ای 
خدمات ارائه می دهنــد. وی تصریح کرد: به 
شهروندان توصیه می شود در راستای کاهش 
بار ترافیکی شهر ارومیه، همچنین جلوگیری از 
افزایــش آالینده های جوی و صرفه جویی در 
مصرف سوخت  از ناوگان حمل و نقل عمومی 

استفاده کنند.

۱۳۳ نامزد انتخابات مجلس در آذربایجان غربی تایید صالحیت شدند
رئیــس هیات نظارت برانتخابــات یازدهمین دوره 
مجلس شــورای اســالمی گفت: 133 نامزد انتخابات 

مجلس یازدهم از این استان تایید صالحیت شدند. 
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، قنبر کریم نژاد 
با اشــاره به این که از مجموع 531 نامزد ثبت نامی 44 
نفر در مرحله هیات اجرایی رد صالحیت شــدند گفت: 

25 داوطلــب دیگر نیز از حضــور در عرصه انتخابات 
یازدهــم انصراف داده اند که با این احتســاب 462 نفر 

برای بررسی هیات نظارت استان باقی مانده بودند.
 وی بــا بیان این که از مجموع 462 نامزد انتخاباتی 
133 نامزد تایید صالحیت شــده اند افزود: 223 نفر رد 
صالحیت شده و 150 نفر دیگر نیز صالحیت شان احراز 

نشده است. کریم نژاد ادامه داد: داوطلبان رد صالحیت 
شده یا آنها که صالحیتشان احراز نشده است می توانند 
ظرف 5 روز آینده تا پنج شــنبه به ارومیه واقع در محل 
پارک جنگلی ســالن شــماره 3 یا تهران اتوبان بسیج 
بلوار هجرت مجموعه ورزشــی جهــان پهلوان تختی 

مراجعه کنند.


