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مدیر کل بهزیســتی اســتان زنجان:
شــفافیت و تحول خدمات در اولویت بهزیســتی اســت

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

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

جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

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

رئیسسازماننظاممهندسیساختمانآذربایجانغربی:

با هدف حفظ سالمت شهروندان؛شهردار  اردبیل:

دریافت عوارض برای 
آزادراه ارومیه -تبریز 

منطقی نیست

گهی مزایده عمومی فروش  آ
امالک و مستغالت  شماره 

 مزایده 493/99/2

 220 پروژه عمرانی در اردبیل 
اجرا می شود 

برگزاری مراسم  عمومی در 
ع  آرامستان های زنجان، ممنو

این کــه  بــه  اشــاره  بــا  آذربایجان غربــی  اســتاندار 
دریافــت عــوارض بــرای آزاد راه ارومیــه بــه تبریــز به 
دلیل این که هنوز تکمیل نشــده درســت و منطقی نیست، 
گفت: مقرر شد به طور مشترک با اســتاندار آذربایجان شرقی 
طــی نامــه ای بــه وزارت راه و شهرســازی خواســتار اصــاح این 

روند باشیم. 

استاندار  آذربایجان غربی:

گروه های 
جهادی 

حسینیان، 
در خط مقدم 
مبارزه با کرونا

رئیس شورای هیئات 
مذهبی ارومیه:

نمایندگانمجلس از انتظار
توجهبهاشتغالاست
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مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل:

فاز نخست پروژه بام خلخال، آماده بهره برداری در سال 99 
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خبر

استاندار اردبیل:
فرم طبیعی مناطق در  برداشت های 

معادن حفظ شود

معادن  از  زیاد  برداشت  گفت:  اردبیل  استاندار 
اکوسیستم  مجدد  ترمیم  عدم  و  خام  بصورت 
ظاهری  شکل  و  زده  هم  به  را  محیطی  زیست 

مناطق را بر هم می زند.
اکبر بهنام جو، در جلسه شورای معادن استان در 
گفتگو با جام جم اظهار کرد: در مناطق گردشگری 
چهارچوب  و  ضوابط  طبق  باید  معادن  صاحبان 
معادن  اینگونه  برای  نظارت  و  کنند  عمل  قانون 
بیشتر شود. وی با بیان این که فصل و فعالیت 
گفت:  است  محدود  اردبیل  استان  در  عمرانی 
رعایت  با  مجوز  صدور  دولتی  عمرانی  کارهای  در 
شود  انجام  وقت  ع  اسر در  قانونی  چهارچوب 
نشود .  پروژه  اجرای  زمان  متوجه  مشکلی  تا 
استاندار اردبیل افزود: پروژه های عمرانی نسبت 
است  یافته  افزایش  برابر   ۷ گذشته  سنوات  به 
این  نیاز  مورد  مصالح  تامین  برای  کرد:  تصریح 
الزم  هماهنگی  مرتبط  دستگاه های  پروژه ها 
در  داد:  ادامه  وی  باشند.  داشته  یکدیگر  با  را 
مقدمات  جهت  چهارچوبی  دولتی  عمرانی  حوزه 
و  معادن  از  استفاده  جهت  تا  شود  تعریف  کار 
دست  از  را  زمان  پیمانکاران  موقت  برداشت 
اداری  بروکراسی  و  مجوز  صدور  معطل  و  نداده 
نباشند. بهنام جو ادامه داد: تمدید مجوز معادن 
گیرد  قرار  بررسی  مورد  کارگاه  فاقد  و  فعال  غیر 
مجوزها  این  بهره بردار  توانایی  عدم  صورت  در 
تعیین  و  ارزیابی  ذیصالح  کارشناسان  نگرش  با 
معدن   ۸ وضعیت  جلسه  این  در  شود.  تکلیف 
بررسی و شش معدن عمرانی و برداشت موقت 

نیز تعیین تکلیف شد.

خبر

استاندار  اردبیل خبرداد؛
دوم  تونل  اجرایی  عملیات  آغاز 

گردنه حیران تا 10 روز آینده

و  حفاری  عملیات  گفت:  اردبیل  استاندار 
میلیارد   200 با  حیران  گردنه  دوم  تونل  احداث 

ریال اعتبار اولیه تا 10 روز آینده آغاز می شود.
همراه  به  اردبیل  استاندار  جو  بهنام  اکبر 
از  بازدید  در  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
حیران  گردنه  دوم  تونل  احداث  کارگاه  تجهیز 
در گفتگو با جام جم اظهار کرد: عملیات حفاری 
و احداث تونل دوم گردنه حیران با 200 میلیارد 

ریال اعتبار اولیه تا 10 روز آینده آغاز می شود.
صورت  به  مسیر  مطالعه  این که  بیان  با  وی 
در  افزود:  بود،  شده  شروع   9۷ سال  استانی 
اولیه  اعتبار  استان  به  جمهوری  ریاست  سفر 

احداث این تونل را توانستیم اخذ کنیم.
در  نیز  اردبیل  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
از  کارگاه  تجهیز  به  توجه  با  گفت:  بازدید  این 
آینده عملیات  روز   10 سوی پیمانکار پروژه طی 

اجرایی به طور کامل شروع خواهد شد.
اجرای  روند  به  اشاره  با  بازدید  این  در  حیدری 
پروژه بیان کرد : طول کل پروژه 2 کیلومتر و 300 
متر شامل 650 متر تونل و تکمیل ادامه بزرگراه 
جاده  به  اتصال  و  اردبیل  سمت  از  تونل  تا 

موجود از سمت آستارا خواهد بود.
و  ریال  میلیارد   3۸0 قرارداد  مبلغ   : افزود  وی 
به  توجه  با  که  می باشد  ماه   30 پیمان  مدت 
تامین  و  پیمانکار  با  آمده  به عمل  توافقات 
اعتبار الزم از طریق استانداری و راه و شهرسازی 
آینده  ماه   12 طی  پروژه  گردید  مقرر  استان 
عموم  اختیار  در  بهره برداری  جهت  و  تکمیل 

مردم و هموطنان عزیز قرار گیرد.

 چهار شنبه  25 تیر  1399   شماره 5706

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل با اشاره به فعالیت های تابستانی در 
ایام شیوع بیماری کرونا گفت: آموزش و پرورش استان با برنامه ریزی ها 
و طراحی پایگاه های تابستانی تهدیدهای دوران کرونا را به فرصت تبدیل 

کرده است.

استان  پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
فراغت  اوقات  داشت:  اظهار  موسوی  خلیلی  غالمحسن  سید  اردبیل، 
شکوفایی  و  رشد  برای  بستری  و  آموزان  دانش  برای  است  فرصتی 
جسمی و  روحی  سالمت  ارتقای  همچنین  و  آنان   استعدادهای 

فراغت  اوقات  این که  بیان  با  موسوی  خلیلی  می باشد.  آموزان  دانش   
بهترین فرصت برای بازآفرینی و تقویت روحیه نشاط و شادابی روحی و 
جسمی است از برگزاری کالس های تابستانی بمدت 6 هفته و به صورت 
مجازی در شبکه آموزشی دانش آموز شاد به علت شرایط شیوع بیماری 

خاطر  شاد  آموزی  دانش  شبکه  ظرفیت  به  اشاره  با  وی  داد.  خبر  کرونا 
نشان ساخت: وزارت آموزش و پرورش ظرفیتی در شبکه مجازی با عنوان 
»استخر الکترونیکی« طراحی کرده است که تمام محتواهای الکترونیکی 

برای استفاده دانش آموزان و والدین در این فضا بارگذاری می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل استان اردبیل:
آموزش و پرورش تهدیدکرونا را به فرصت تبدیل کرده است اقتصادی2

اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

اسحاقی، مدیر کل دیوان محاسبات اردبیل  در دیدار 
توسعه  بر  اردبیل  استان  مالیاتی  امور  کل  مدیر  با 

فرهنگ  گسترش  و  بسط  برای  مالیاتی  فرهنگ 
مالیاتی تاکید کرد.

خسروی  که  دیدار  این  در  جام جم  گزارش  به 
ذیحساب و حضرتی معاون توسعه مدیریت و منابع 
اداره کل نیز حضور داشتند ابتدا قلی زاده گزارشی از 
کشور در  امور مالیاتی  برنامه های سازمان  و  ح ها  طر
به  مالیاتی  هوشمندسازی  از  داده  ارائه  جاری  سال 
ح جامع  عنوان اولویت کاری سازمان نام برد. وی طر
مالیاتی را گامی به سوی مالیات الکترونیک دانسته 
ح جامع مالیاتی زمینه و بستر را برای  اظهار نمود: طر
خواستار  وی  است  نموده  فراهم  هوشمند  مالیات 
و  تبادل اطالعات  به منظور  نهادها  و  ادارات  تعامل 
ریزداده های مورد نظر در راستای تحقق هر چه بهتر 

مدیرکل  اسحاقی  شد.   مالیاتی  سازی  هوشمند 
دیوان محاسبات اردبیل در بخشی از سخنان خود 
گفت: ریشه همه فرهنگ ها مربوط به آموزش است 
و باید با آموزش های الزم آثار مثبت پرداخت مالیات 
آثار  مردم  که  زمانی  و  داد.  نشان  شهروندان  به  را 
را  خود  ببینند  را  روزمره  زندگی  در  مالیات  پرداخت 

مقید به پرداخت آن خواهند دانست.
با آموزش های خوب مردم باید بدانند مالیات حقوق 
همه مردم می باشد.  وی با توجه به اهمیت آموزش 
معنی  به  مالیات  پرداخت  عدم  کرد:  نشان  خاطر 
تصرف در بیت المال و حقوق عامه است به طوری 
جامعه  عمومی  هزینه های  تامین  در  مالیات  که 
توزیع  با  سویی  از  و  است  ویژه ای  جایگاه  جمله  از 

عدالت  موجب  جامعه  سطح  در  مالیاتی  درآمدهای 
اجتماعی می شود. اسحاقی با اشاره به فرهنگ دینی 
قوی حاکم در اردبیل و باال بودن سطح سالمت اداری 
از  غ  فار را  اداری  دستگاه های  حرکتی  مسیر  استان 
خوشبختانه  داشت:  اظهار  دانسته  فردی  منافع 
ریزی  ح  طر سازمانی  منافع  پایه  بر  ادارات  رویکرد 
شده و در نتیجه اهداف و منافع سازمان در عملکرد 

ادارات پررنگ تر است که جای بسی تقدیر می باشد.
امیدواری  اظهار  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  وی   
و  دینی  تعالیم  از  بهره گیری  و  ارزشی  نگاه  با  نمود 
سطح  در  مناسب  اعتمادسازی  و  بسیجی  روحیات 
جامعه بتوانیم در توسعه همه جانبه کشور عزیزمان 

ایران موفق باشیم.

مدیر کل دیوان محاسبات اردبیل خبر داد؛

راستایبسطوگسترشعدالت توسعهفرهنگمالیاتی،گامیدر

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی استان اردبیل با 
اشاره به پروژه  های سرمایه  گذاری در دست اجرا در بخش گردشگری 
که خلخال را به قطب سوم گردشگری استان تبدیل خواهد گرد، گفت: 
»از مهم ترین این پروژه  ها بام خلخال است که فاز نخست آن امسال 

به بهره  برداری می رسد«
ح های گردشگری خلخال  به گزارش جام جم نادر فالحی در بازدید از طر
ح های بزرگ سرمایه گذاری گردشگری در خلخال،  اظهار کرد: با اجرای طر
مسیر توسعه این شهرستان هموار شده و این منطقه با شتاب به 

سوی توسعه پیش می رود.
ح های سرمایه گذاری  او یکی از موفقیت های اخیر در خلخال را اجرای طر
اقتصادی از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی در بخش گردشگری 
رونق  بحث  در  تحول  ایجاد  کنار  در  آنها  از  بهره برداری  با  که  دانست 
گردشگری منطقه، زمینه اشتغال تعداد قابل توجهی از بیکاران فراهم 
خواهد شد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
با  و  افتاده  راه  خوبی  به  نیز  خلخال  گردشگری  »بخش  گفت:  اردبیل 
ح های گردشگری مناطق نمونه گردشگری  تکمیل و بهره برداری از طر
از جمله پل معلق، مجموعه قصرهای چوبی،  اندبیل  الماس و  ازناو، 
هتل پنج ستاره، هتل رغائب الماس، تله سیژ و سایر امکانات رفاهی 
گردشگری  صنعت  بخش  در  بزرگی  تحول  شاهد  به زودی  تفریحی  و 

ح تله سیژ  این شهرستان خواهیم شد.«  فالحی با اشاره به اجرای طر
از  ج  از خار از خرید تجهیزات تله سیژ اندبیل  تفرجگاه اندبیل خلخال، 
و  کشور  داخل  به  شده  خریداری  امکانات  از  بخشی  انتقال  و   کشور 
آمادگی سرمایه گذار جدید برای آغاز عملیات احداث آن در خلخال خبر 
سرمایه گذار  پیشنهادی  مسیر  در  معارض  وجود  به  اشاره  با  او  داد. 
بخش خصوصی برای اجرای خط تله سیژ اندبیل بیان کرد: »با توجه به 
ح حق دارد که با احتیاط  تجربه سال های گذشته سرمایه گذار این طر

عمل کرده و کار را با مطالعات دقیق پیش ببرد.«
فالحی به تخصیص 50 میلیارد ریال برای زیرساخت های گردشگری از 
اشاره  جاری  سال  در  خلخال  توریستی  ارتباطی  راه های  تکمیل  جمله 
همچون  گردشگری  الزم  زیرساخت های  شدن  آماده  »با  افزود:  و  کرد 
راه خلخال به ماسوله و خلخال به منجیل از سال آینده شاهد سرازیر 
شدن هزاران گردشگر به این شهرستان خواهیم بود و انتظار می رود 
امکانات  از  استفاده  برای  خارجی  و  داخلی  گردشگر  هزار   500 از  بیش 
میراث فرهنگی،  مدیرکل  شوند.«  منطقه  این  وارد  جدید  گردشگری 
اساس  »بر  کرد:  عنوان  اردبیل  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
پروژه  سه  از  بهره برداری  شاهد  امسال  شده  انجام  هدف گذاری های 

سرمایه گذاری در بخش گردشگری شهرستان خلخال خواهیم بود.«
برادران  بوم گردی  و  را شامل مجموعه قصرهای چوبی  ح ها  این طر او 

آپارتمان روستای شال و هتل  ازناو، هتل  شاد واقع در منطقه نمونه 
پروژه ها  »این  افزود:  و  کرد  عنوان  شاهرود  بخش  توابع  از  گیلوان 
این  تکمیل  با  و  می گذرانند  را  خود  عمرانی  عملیات  نهایی  مراحل 

مراحل تا پایان سال 99 فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.«
اردبیل  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
ح سرمایه گذاری گردشگری و بوم گردی بام خلخال  گفت: »فاز اول طر

امسال بهره برداری خواهد شد.«

مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل:

فاز نخست پروژه بام خلخال، آماده بهره برداری در سال 99  

شهردار اردبیل گفت: بر اساس هماهنگی و برنامه ریزی 
انجام شده امسال تاکنون عملیات اجرایی 220 پروژه و 
ح عمرانی در راستای کاهش معضالت و مشکالت  طر
آغاز شده است و در حال  در سطح شهرستان اردبیل 

حاضر در حال اجراست. 
آیین  در  اللهیان  لطف  حمید  جم  جام  گزارش  به 
اردبیل  در  دهیاری ها  و  شهرداری ها  روز  گرامیداشت 
اظهار داشت: بر اساس هماهنگی و برنامه ریزی انجام 

ح  شده امسال تاکنون عملیات اجرایی 220 پروژه و طر
در  مشکالت  و  معضالت  کاهش  راستای  در  عمرانی 
حال  در  و  است  شده  آغاز  اردبیل  شهرستان  سطح 
حاضر در دست اجرا است.  وی از اختصاص اعتبارات 
افزود:  و  داد  خبر  اردبیل  در  شهری  پروژه های  به  الزم 
سطح  مختلف  مناطق  در  شهری  پروژه های  تمانی  به 
محل  از  اعتبار  تومان  میلیارد   200 اردبیل  شهرستان 
اعتبارات شهرداری اختصاص یافته است که مجموعه 
دنبال  به  ویژه ای  اهتمام  و  جدی  تالش  با  شهرداری 

تکمیل آن ها است. 
کاری  فصل  پایان  تا  این که  بیان  با  اللهیان  لطف 
تامین  نیز  شهری  پروژه های  سایر  برای  الزم  اعتبارات 
در  شده  انجام  هماهنگی های  با  کرد:  تصریح  می شود 
برای  الزم  اعتبارات  کاری  فصل  پایان  تا  هستیم  تالش 
سایر پروژه های شهری نیز تامین شود به طوری که در 

به  اردبیل  شهری  عمرانی  پروژه های  اعتبارات  مجموع 
میزان 300 میلیارد تومان افزایش می یابد. 

شهردار اردبیل حل معضالت ترافیکی را از اولویت های 
معضالت  حل  پروژه  کرد:  بیان  و  دانست  شهرداری 
ترافیکی، بهسازی معابر شهری، اصالح مبادی ورودی 
ح توسعه فضای سبز، کاشت نهال  و خروجی شهر، طر
و  پروژه ها  مهم ترین  از  اجتماعی  و  فرهنگی  خدمات  و 
اردبیل  شهرداری  احداث  دست  در  عمرانی  ح های  طر

است.
وی با تاکید بر بهره برداری از مجتمع های فرهنگی و هنری 
در اردبیل اظهار کرد: مجموعه شهرداری اردبیل امسال 
و  اجتماعی  معضالت  حل  به  نسبت  کامل  جدیت  با 
فرهنگی در شهر و تکمیل مجتمع های فرهنگی و هنری 
ورود کرده است و امسال 2 پروژه فرهنگسرا در اردبیل 

افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

220 پروژه عمرانی در اردبیل اجرا می شود 
شهــردار اردبیل:

42 هزار واحد صنفی در سطح استان زنجان در حال فعالیت می باشند.
امیرعلی مسیبی معاون بازرگانی و تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان در گفتگو با جام جم افزود: در سطح استان 42 هزار و 25 واحد صنفی 
در حال فعالیت می باشد که از این تعداد 21 هزار و 39۸ واحد در شهرستان زنجان 
مستقر می باشد. وی یادآور شد: در این راستا 9۷ اتحادیه در استان ایجاد گردیده 
است که در سال جاری تاکنون شاهد ادغام 10 اتحادیه و تشکیل 5 اتحادیه جدید 
با اشاره به برگزاری 1۷ جلسه کمیسیون نظارت در سال گذشته  بودیم. مسیبی 
اظهار داشت: در این جلسات 5۷ مصوبه به تصویب رسیده است و در سال جاری 
تاکنون 3 جلسه کمیسیون نظارت با 14 مصوبه به تصویب رسیده است. وی در 
ادامه با اشاره به سایر اقدامات صورت گرفته در اداره اصناف عنوان کرد: اصالح 
نیز  و  اصناف  ایرانیان  سامانه  در  ثبت  و  صنفی  اتحادیه های  داخلی  ضوابط  کلیه 
اداره اصناف  اقدامات  از جمله سایر  اتحادیه های صنفی  کلیه رسته های  پاالیش 
سازمان می باشد. به گفته معاون بازرگانی و تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان، پیگیری های الزم در خصوص اخذ تسهیالت بند الف تبصره 1۸ و 
وام مشاغل خانگی و نیز نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازدید از شعبات 

دارای مجوز از جمله سایر اقدامات این حوزه به شمار می رود. 

دادستان زنجان گفت: در راستای بازرسی های به عمل  آمده، 32۷ واحد صنفی به 
علت تخلفات بهداشتی پلمب شد.

پروتکل های  به  توجه  با  کرد:  اظهار  کرمی،  محسن  حجت االسالم  جم  جام  گزارش  به 
را  مردم  عامه  سالمت  که  مواردی  شده،  ابالغ  بهداشت  وزارت  سوی  از  که  بهداشتی 
تهدید می کند سرپیچی از تخلفات بهداشتی به حساب می آید.وی افزود: رعایت نکردن 
مواد  عرضه  یا  عمومی  مکان های  در  اجتماعی  فاصله گذاری  و  بهداشتی  پروتکل های 
از  همه  دستکش،  و  ماسک  از  استفاده  بدون  فروشگاه ها  متصدیان  توسط  غذایی 
موارد تخلفات بهداشتی است. این مسئول ادامه داد: به منظور رعایت اصول بهداشتی 
در صنوف مختلف در زنجان، از ابتدای امسال تا 21 تیر، 43 هزار و 560 مورد بازرسی با 
مشارکت اماکن و دستگاه های نظارتی و بازرسی در استان انجام شده که در این راستا 
به 395 واحد اخطاریه صادر و 569۷ واحد نیز تذکر جدی دریافت کرده اند.   دادستان 
زنجان تصریح کرد: تاکنون 43 هزار و 560 مورد بازرسی از اصناف زنجان انجام گرفته که 
منجر به پلمب تعداد 32۷ واحد به دلیل داشتن تخلفات بهداشتی شده است. کرمی 
ضروری  امری  استان،  فعلی  شرایط  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  کرد:  خاطرنشان 
و  علوم پزشکی  دانشگاه  مسئوالن  با  می کنیم  تقاضا  استان  مردم  از  بنابراین  است، 

خدمات بهداشتی درمانی استان  نهایت همکاری و همراهی را داشته باشند.

دادستان زنجان عنوان کرد؛
پلمب 327 واحد صنفی به دلیل 

تخلفات بهداشتی 

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان:
 فعالیت 42 هزار واحد صنفی

 در  استان

محمدرضا علیپور آزاد- شهردار سراب



بـه گازرسـانی  عملیـات   پایـان 
 400 روستای آذربایجان غربی 

غربی  آذربایجان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
ح های گازرسانی، حدود  گفت: امسال با اتمام طر
400 روستای آذربایجان غربی از نعمت گاز بهره مند 

می شوند. 
 علیرضا شیخی در گفت وگو با جام جم، با اشاره 
اظهار  استان  عمرانی  ح های  طر وضعیت  به 
 400 گازرسانی،  ح های  طر اتمام  با  امسال  داشت: 
بهره مند  گاز  نعمت  از  غربی  آذربایجان  روستای 
این  از  بهره برداری  با  کرد:  تصریح  وی  می شوند. 
استان  روستاییان  مندی  بهره  میزان  ح ها،  طر
رسید.  خواهد  درصد   ۸6 به  گازطبیعی  مزایای  از 
ادامه  غربی  آذربایجان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
آغاز و امسال به  گذشته  این پروژه ها سال  داد: 
کرد:  اعالم  مسوول  این  می رسند.  بهره برداری 
گاز  از  استان  روستای   200 و  هزار  حاضر  حال  در 
این،  بر  عالوه  افزود:  شیخی  هستند.  بهره مند 
طی  و  شده  آغاز  روستا   200 به  گازرسانی  عملیات 

سال آینده به بهره برداری می رسند.

ساختمان بیمه  سالمت ائل گلی 
روشن شد

برق ساختمان بیمه سالمت در منطقه ائل گلی با 
اعتبار سه میلیارد و ۷50 میلیون ریال توسط برق 

تبریز تامین شد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق تبریز، پروژه تامین برق ساختمان 
بیمه  سالمت در منطقه   ائل گلی با احداث بیش 
 15 مونوفاز،  شکل  به  کابلی  شبکه  کیلومتر   5 از 
کیلومتر کابل کشی زمینی و احداث پست هوایی با 
تالش همکاران این شرکت، به بهره برداری رسید. 

بیمه  ساختمان  برق  تامین  پروژه   است  گفتنی 
هوایی  ترانس  دستگاه  یک  نصب  با  سالمت 
فشار  کابل کشی  و  آمپر  کیلوولت   400 قدرت  به 
متوسط به طول 450 متر در گلشهر انتهای خیابان 
گل ها توسط امور نوسازی با اعتبار سه میلیارد و 

۷50 میلیون ریال به انجام رسید.

رئیس اداره گاز ماکو:
برخورداری 41 درصد روستاهای 

ماکو از نعمت گاز 
رئیس اداره گاز ماکوگفت: 41 درصد روستاهای 

این شهرستان از گاز طبیعی برخوردار شده اند. 
جام جم،  با  گفت وگو  در  نوری نسب  رسول 
افزود: در راستای توسعه گازرسانی در حوزه های 
و  ماکو  شهرهای  گردشگری،  و  تجاری  خانگی، 
بازرگان به صورت 100 درصدی و روستاهای این 
طبیعی  گاز  از  درصد   41 میزان  به  شهرستان 

برخوردار شده اند.
وی همچنین از گازرسانی به 39 روستای جدید 
و  داد  خبر  تومان  میلیارد   50 بر  بالغ  اعتباری  با 
تپه،  قره  محورهای  شامل  روستاها  این  افزود: 
یارم  نیز  و  لزگی  حسو  رند،  هندرور، هاسون، 
نوری نسب،  گفته  به  انجام است.   قیه در حال 
روستاهای  شامل  قره خاچ  محور  به  گازرسانی 
آینده  در  نیز  بارون  و  دیبک  ترکان،  خاچ،  قره 
در  اجرا  مرحله  به  پیمانکار  تعیین  با  نزدیک 
می آید.رئیس اداره گاز ماکو، با بیان این که برای 
بالغ  اعتباری  گازرسامی،  دست  در  روستاهای 
است،  یافته  تخصیص  تومان  میلیارد   50 بر 
اظهار کرد: با اتمام این پروژه ها ضریب نفوذ گاز 
درصد   ۷4 باالی  به  شهرستان  روستاهای  در 
خواهد رسید. وی در ادامه از تهیه پکیج پیمانی 
گفت:  و  داد  خبر  نیز  دیگر  روستای   40 برای 
پکیج  تهیه  حال  در  بوراالن  محور  روستای   40
آتی  سال های  در  پیمان سپاری  برای  پیمانی 
و  شهرستان  توپوگرافی  به  نوری نسب،  است. 
و  اشاره  ماکو  مناطق  از  بسیاری  بودن  سنگی 
اذعان کرد: از روستاهای باقی مانده بدون گاز تا 
ج از شرایط بنده ق تبصره  این لحظه بسیاری خار
ماده 33 که مطابق آم به ازای هر خانوار روستایی 
در استان های مرزی تا 15 میلیون تومان امکان 
هزینه گازرسانی وجود دارد، و همچنین به خاطر 
مسیر  بودن  سنگی  و  کوهستانی  موقعیت 
روستاها، هزینه گازرسانی هر خانوار بالغ بر 30 تا 
40 میلیون تومان و شاید کمی بیشتر می رسد که 

خود مانع بزرگی است.

خبر خبر

استاندار  آذربایجان غربی:
دریافت عوارض برای آزادراه ارومیه - تبریز منطقی نیست

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به این که دریافت عوارض برای آزاد راه 
ارومیه به تبریز به دلیل این که هنوز تکمیل نشده درست و منطقی 
نیست، گفت: مقرر شد به طور مشترک با استاندار آذربایجان شرقی 

طی نامه ای به وزارت راه و شهرسازی خواستار اصالح این روند باشیم.

به گزارش جام جم محمدمهدی شهریاری با اشاره به این که دریافت 
به  ارومیه  مسیر  در  که  روستائیانی  نیز  و  مردم  از  مکرر  عوارضی های 
می رود  انتظار  داشت:  اظهار  نیست،  منطقی  می کنند  زندگی  تبریز 
احداث  پیمانکاری  شرکت  دو  توسط  مسیر  این  این که  علیرغم 

می شود، وزارت راه و شهرسازی در خصوص تجمیع و کاهش میزان 
عوارضی اقدام کند.

این  ساعته  دو  مسیری  بابت  مردم  که  نیست  منطقی  افزود:  وی 
کرد:  تصریح  آذربایجان غربی  استاندار  کنند.  پرداخت  عوارضی  میزان 

دریافت عوارضی در مسیر قطعه چهار بدون هماهنگی با استانداران 
آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی صورت گرفته و ما نیز برای این میزان 
عوارضی برای پروژه ای که هنوز تکمیل نشده، درخواست بازنگری را به 

وزارت راه و شهرسازی اعالم می کنیم.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

اقتصادی
اجتماعی

در دیدار مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی 
بر  کشور  گردشگری و صنایع دستی  با رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، 

لزوم تهیه نقشه باستان شناسی تمامی شهرستان های استان تاکید شد. 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  جباری،  جلیل  جم،  جام  گزارش  به 
صنایع دستی استان، با بهروز عمرانی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی دیدار و گفت وگو کرد.  رئیس پژوهشگاه میراث 
و  حفاظت  بر  تاکید  با  دیدار  این  در  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
نگهداری از بناهای تاریخی گفت: » مرمت و احیای بناهای تاریخی، جلوگیری 
در  موزه   راه اندازی  باستانی،  تپه های  حریم  و  عرصه  در  ساز  و  ساخت  از 
شهرستان های استان و انجام مطالعات باستان شناسی در محدوده های 

تاریخی کمتر شناخته شده باید در دستور کار قرار بگیرد.«
از  برای حفاظت  تنهایی  به  اقدامات مطالعاتی  »انجام  افزود:  بهروز عمرانی 
بناهای تاریخی کافی نیست بلکه باید با برنامه ریزی مناسب برای حفاظت 
ح ها و ایده ها مختلفی داشت و در عین حال مردم را نیز  از این بناها نیز طر

با آنها آشنا کرد.«
* برنامه ریزی برای راه اندازی موزه های تخصصی

سال  یک  در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  دیدار  این  در  جباری  جلیل 
جمله  »از  کرد:  اظهار  تاریخی  بناهای  احیای  و  مرمت  با  ارتباط  در  گذشته 
مهم ترین اقدامات شاخص این اداره کل در این راستا می توان به مرمت و 
احیای مسجد جامع و بازار تاریخی ارومیه اشاره کرد و همچنین در سال های 

پنج شهرستان استان  تاریخی  بافت  و تهیه ضوابط  برای حفاظت  گذشته 
از اهداف  اقدامات عملی خوبی انجام گرفته است.« او با بیان این که یکی 
سال  »در  افزود:  است،  تخصصی  موزه های  راه اندازی  آذربایجان غربی 
گذشته در این ارتباط موزه کودک با همکاری کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان راه اندازی شد و اقدامات الزم برای راه اندازی موزه طب، 
بانک و تاریخ طبیعی نیز از چند سال پیش آغاز و در شرف بهره برداری قرار 
دارند.«  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی 
ادامه داد: »حفاظت از عرصه و حریم تپه های تاریخی مانند گوی تپه و تپه مکی 
ارومیه و انجام مطالعات باستان شناختی سد کانی سیب و چپرآباد اشنویه 
نیز از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.«  تاکید بر راه اندازی 
سریع سایت موزه چالدران، تسریع در آغاز مطالعات باستان شناختی سد 
کانی سیب پیرانشهر و سد چپرآباد اشنویه، و همچنین لزوم تهیه نقشه های 
در  تصمیم  اتخاذ  و  آذربایجان غربی  شهرهای  تمامی  برای  باستان شناسی 
خصوص ساخت وسازهای انجام گرفته بر روی عرصه تپه های تاریخی مانند 

گوی تپه و تپه مکی ارومیه از جمله محورهای مورد اشاره در این دیدار بود.

ضرورتتهیهنقشهباستانشناسیشهرستانهایآذربایجانغربی

مدیرعامل آبفای آذربایجان غربی با اشاره به پروژه ملی تصفیه خانه فاضالب ارومیه گفت: این پروژه اواخر آذر 
توسط رئیس جمهور افتتاح شده و در افق 1420 بهداشت و سالمت مردم تامین می شود و هم اکنون 90 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش جام جم، علیرضا رضوی با تاکید بر این که منابع آبی محدود بوده و باید ضمن صرفه جویی در مصرف 
آب، درست مصرف کرد اظهار داشت: در این صورت شاهد افت فشار آب نخواهیم شد.  وی در ادامه تصریح 
کرد: هم اکنون 100 درصد جمعیت شهری و ۸6 درصد جمعیت روستایی آذربایجان غربی تحت پوشش آب بوده 
و از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار هستند.  مدیرعامل آبفای آذربایجان غربی با اشاره به این که تولید آب 
در سال 9۸ به نسبت سال 9۷ در استان افزایش یافته بود گفت: همچنین در سه ماهه نخست امسال با 
توجه به شیوع ویروس کرونا، تولید آب شهری ۷.4 نسبت به مشابه سال گذشته آن افزایش داشته است. 
وی به وجود دو هزار و ۸3۸ روستای سکنه در آذربایجان غربی اشاره کرد و افزود: از این تعداد هم اکنون ۸۷2 
روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان نبوده و از سوی دیگر در 414 روستای سطح آذربایجان غربی 
نسبت به ارتقای تاسیسات آن اقدام و وارد شبکه بهره برداری شرکت می شوند. رضوی با اشاره به پروژه ملی 
و فاخر مدول سوم تصفیه خانه فاضالب شهر ارومیه اظهار داشت: این پروژه اواخر آذر توسط رئیس جمهور 
افتتاح شده و با افتتاح آن، در افق 1420 بهداشت و سالمت مردم تامین می شود و هم اکنون بیش از 90 درصد 
ارومیه مبنی بر  آبفای استان به ستاد احیای دریاچه  آن تعهد  با افتتاح  پیشرفت فیزیکی دارد. وی بیان کرد: 

مدیرعامل  می شود.  عملیاتی  دریاچه  به  سال  در  مترمکعب  میلیون   51 میزان  به  تصفیه خانه  پساب  انتقال 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی با اشاره به این که هم اکنون شاخص بهره مندی از آب سالم و بهداشتی 
۷5.۸ درصد است تصریح کرد: میانگین کشوری آن نیز بیش از ۷2 درصد است و با تخصیص اعتبارات مصوب 
و تکمیل آن، این شاخص به ۷9 درصد می رسد.  وی در ادامه با تاکید بر این که ارتقاء فرهنگ مصرف آب امری 
الزم و ضروری است افزود: سرانه مصرف شبانه روزی در کشور ژاپن برای هر شهروند 50 لیتر است در حالی که 
این رقم در استان 230 لیتر و در شهر تهران 300 لیتر است بنابراین برای این که شاهد کمبود و یا کاهش فشار 

آب نباشیم، باید در مصرف آب صرفه جویی کرده و درست مصرف کرد.

مدیرعامل آبفای آذربایجان غربی:

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی:

انتظار از نمایندگان مجلس توجه به اشتغال است
که  توقعی  گفت:  آذربایجان غربی  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس   
مجموعه مهندسان از نمایندگان مجلس دارند توجه به اشتغال مهندسان با 

غ التحصیالن در این زمینه و توجه به معیشت آنان است. توجه به حجم فار
در  مهندسان  نقش  این که  به  اشاره  با  جم  جام  با  گفت و گو  در  دیلمقانی  
بخش های مختلف جامعه بر همگان روشن است، گفت: مهندسان در تمامی 
جنگ،  مهندسی  و  مقدس  دفاع  دوران  در  و  داشتند  مؤثری  نقش  عرصه ها 

مهندسان خدمات زیادی ارائه دادند.
با اشاره به این که در پیشرفت های مختلف کشور هم در شرایط  ادامه  وی در 
 در هر خانواده یک 

ً
کنونی، مهندسان نقش فراوانی دارند ادامه داد: امروز تقریبا

غ التحصیل حضور دارد و بر اساس آمارها، کشور ما بین رتبه دوم و  مهندس فار
غ التحصیل است. سوم جهان در زمینه تعداد مهندسان فار

آذربایجان غربی، به تاریخچه تشکیل  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
سازمان نظام مهندسی اشاره و بیان کرد: حفظ سرمایه های ملی در کنترل ساخت 
این  این سازمان نقش حاکمیتی در  که  بود  این قانون  از جمله اهداف  و ساز 

زمینه را ایفا می کند.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان بعد از انقالب تشکیل شده است 
و آن چیزی که در ساخت و ساز باید رعایت شود مقررات ملی ساختمان است 
که در قالب مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان تدوین و ابالغ شده است. 
کارآمدی نظام مهندسی و ضرورت  ارتقای  به  این که توجه  بر  تأکید  با  دیلمقانی 
کلی نظام اشاره شده است، گفت: ثمره اجرای قوانین  آن در سیاست  تقویت 
نظام مهندسی در حوادثی مانند زلزله کاماًل مشخص است؛ به گونه ای که با اجرای 
این مقررات تلفات مالی و جانی کاهش چشمگیری داشته است که این ثمره 

خدمات نظام مهندسی و مهندسان کشور است.
عضو  هزار   19 حضور  به  همچنین  وی 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  در 
این  گفت:  و  اشاره  آذربایجان غربی 
ملی  مقررات  اجرای  لحاظ  از  استان 
ساختمان در سال های اخیر نتوانسته 
کشور  سطح  در  را  ای  شایسته  جایگاه 
نظام  سازمان  رئیس  کند.  کسب 
آذربایجان غربی  ساختمان  مهندسی 
همچنین به پیشتاز بودن این سازمان 
در زمینه خدمات الکترونیک در استان 
ح  مطر وگفت:  کرد  اشاره  کشور  و 
ساختمان  مهندسی  نظام  که  است 
آذربایجان غربی در قبال خدمات هزینه 
است  که  درحالی  این  می کند  دریافت 
در  مهندسی  و  فنی  خدمات  ارائه  که 
حسینیه ها  و  مساجد  ساز  و  ساخت 
خانواده  به  همچنین  و  است  رایگان 
شهدا و ایثارگران افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خدمات ارائه می شود و 
دریافتی مهندسان در مقایسه با مسئولیت های مادام العمر آنان تناسب ندارد.   

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی  افزود: آموزش 
غ التحصیالن، نظارت بر عملکرد مهندسان  مهندسان با توجه به حجم باالی فار
است.  سازمان  این  اولویت های  جمله  از  مهندسی  اخالق  موضوع  به  توجه  و 
دیلمقانی ادامه داد: مردم باید مهندسان را مشاور خود بدانند و در ساخت و 
ساز به متخصصان این امر مراجعه کنند زیرا کسانی که فاقد صالحیت هستند 
آگاهی مردم سوء استفاده کنند. رئیس سازمان نظام  از عدم  تا  سعی می کنند 
با  تنگاتنگ  ارتباط  به  اشاره  با  همچنین  آذربایجان غربی  ساختمان  مهندسی 
از  مهندسان  مجموعه  که  توقعی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
نمایندگان استان و در مجموع نمایندگان کشور دارند توجه به تأمین  مسکن 
با محوریت خانواده به عنوان سیاست کلی مورد نظر رهبر معظم انقالب، توجه 
غ التحصیالن در این زمینه و توجه به  به اشتغال مهندسان با توجه به حجم فار
معیشت مهندسان است. وی همچنین توجه به قانون و کنترل ساختمان، 
اصالح قانون تأمین اجتماعی در ارتباط با کارگران ساختمانی برای بهره مندی 
مهندسان را از دیگر درخواست های جامعه مهندسان از نمایندگان مجلس 
عنوان کرد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی 
غ التحصیالن رشته های مهندسی  پیشنهاد کرد که با توجه به تعداد باالی فار
وزارت راه و شهرسازی  ورودی دانشگاه ها را با توجه به میزان نیاز جامعه و 
غ التحصیالن مهندسی ورود جدی  کشور تنظیم نماید ودر بحث عرضه فار

نماید.

خبر

مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیآذربایجانغربی:

 تصفیه خانه ارومیه توسط 
رئیس جمهور کلید می خورد

رئیس شورای هیئات مذهبی ارومیه:

خطمقدممبارزهباکرونا گروههایجهادیحسینیان،در

رئیـس شـورای هیئـات اسـتان آذربایجـان غربـی گفت:گروه هـای جهـادی و خادمیـن 
هیئت هـای مذهبـی شهرسـتان ارومیـه و سـایر شهرسـتان ها پابه پـای مسـئوالن و 
نیروهـای نظامـی و پزشـکان بـه صـورت خودجـوش وارد میـدان شـدند تـا بـا ویـروس 

منحـوس کرونـا مقابلـه کنند.
بـه گـزارش جـام جـم، علیرضـا بقائی در جلسـه رسـمی ماهانه شـورای هیئـات مذهبی 
شهرسـتان ارومیـه کـه بـا موضـوع پیشـگیری از مـوج شـیوع بیمـاری ویـروس کرونا و 
امـداد رسـانی بـه مناطـق زلزلـه زده قطور شهرسـتان خوی برگزار شـده بود اظهـار کرد: 
در چندمـاه گذشـته کـه بحـث کرونـا ویـروس در کشـور مطـرح شـد، دسـتگاه های 
اجرایـی و نهادهـای گوناگونـی بـرای مقابله بـا این مهمان ناخوانده وارد عمل شـدند.

وی افـزود:از همـان ابتـدای ورود ایـن ویـروس بـود کـه فضـای مجـازی غـرق فـداکاری 
جامعـه پزشـکی شـد و بـه خاطـر حسـاس بـودن کار آن هـا و جانفشـانی بـرای حفـظ 

سـالمت مـردم و جامعـه بـه مدافعـان سـالمت نـام گرفتنـد.
میـان  ایـن  در  کـرد:  خاطرنشـان  غربـی  آذربایجـان  اسـتان  هیئـات  شـورای  رئیـس 
گروه هـای دیگـری هـم خودجـوش بـرای سـالمت مـردم دسـت بـه کار شـدند و بـا در 
نظـر گرفتـن اهمیـت موضـوع آمدنـد تـا بار دیگـر روحیه جهـادی و فرهنگ حسـینی را 

بـرای نسـل امـروز معنـا کننـد. 
بقائـی تصریـح کـرد: در پـی شـیوع ویـروس کرونـا در اغلـب مناطـق ارومیـه، گروه هـای 
و  نظامـی  نیروهـای  و  پابه پـای مسـئوالن  و خادمیـن هیئت هـای مذهبـی  جهـادی 
خدماتـی بـه صـورت خودجـوش وارد میـدان شـدند تـا بـا ویـروس منحـوس کرونـا 

مقابلـه کننـد.
بـرای  منطقـی  و  عملـی  اقـدام  شـهری  معابـر  کرد:گندزدایـی  اظهـار  وی 
بـا  و  مـردم  سـالمت  متولیـان  سـوی  از  مرتـب  کار  ایـن  و  اسـت  پیشـگیری 
بـا  مذهبـی  هیئت هـای  توسـط  شهرسـتان  سـطح  در  ادارات  دیگـر  همـکاری 
امـا  یافـت،  خواهـد  اسـتمرار  و  گرفتـه  صـورت  منطقـه  یـک  هیئـت  هـر  طـرح 
ایـن تمـام  یابنـد  حضـور  شـهر  در  سـابق  شـیوه  همـان  بـا  کمـاکان  مـردم   اگـر 

 اقدامات ابتر می شود.
ایـن گروه هـای جهـادی و حسـینی کـه شـبانه روز پـای کار هسـتند در امـر پاکسـازی، 
تبدیـل  تأثیرگـذار  و  اصلـی  سـتون  یـک  بـه  شـهری  محیـط  ضدعفونـی  و  گندزدایـی 

شـده اند. 
تمامـی  و  ارومیـه  مذهبـی  هیئت هـای  خادمیـن  جهـادی  گروه هـای  واقـع  در 
شهرسـتان های اسـتان به منظـور حفـظ سـالمتی شـهروندان در کنـار مـردم حضـور 
دارند؛ خود را سپر بالی آنان می کنند تا مردم همچنان مانند روزهای عادی به زندگی 

ادامـه دهنـد.
رئیـس شـورای هیئـات مذهبـی اسـتان آذربایجان غربـی گفـت: پاکسـازی، ضدعفونـی 
اماکـن عمومـی، مسـاجد، کیوسـک ها، دکمه هـای عابربانـک و معابـر پرتـردد شـهری 
را در اولویـت خادمیـن هیئت هـای مذهبـی اسـت کـه بـا هزینه هـای شـخصی قـرار 
داده انـد؛ به گونـه ای کـه سـهم مؤثـری در مهار کرونـا بر عهده دارند و باید قـدردان این 

اقدامـات خودجـوش باشـیم.
افـزود:  مذهبـی  هیئت هـای  تعطیلـی  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 
و شـده اند  کنسـل  تجمعـات  تنهـا  نیسـتند،  تعطیـل  مذهبـی   هیئات هـای 
و  مـردم  عمـوم  بـا  نوعـی  هـم  و  مجـازی  هیئت هـای  ایجـاد  بـا  مذهبـی  هیئات هـای 
مسـاعدت در حـال فعالیـت هسـتند.  بقائـی بـه زلزلـه قطـور شهرسـتان خـوی اشـاره 

شـورای  رئیـس  عنـوان  افزود:بـه  و   کـرد 
هیئـات مذهبـی اسـتان مسـتمر پیگیـر 
اوضاع مناطق زلزله زده هستیم و رئیس 
شهرسـتان  مذهبـی  هیئـت  شـورای 
خـوی بـا اسـتفاده از ظرفیـت هیئت های 
توانسـتند  حـدودی  تـا  منطقـه  مذهبـی 
نقـش بسـزایی در کمـک بـه مـردم زلـره 

زده مناطـق هسـتند.
رئیس شـورای هیئات اسـتان آذربایجان 
غربـی بـا اشـاره بـه فرارسـیدن ایـام محـرم 
تصریـح کرد:منتظـر تصمیم گیـری سـتاد 
در  کـه  هسـتیم  کرونـا  بـا  مبـارزه  ملـی 
بهداشـتی  پروتکل هـای  اعـالم  صـورت 
اعـالم  مذهبـی  هیئت هـای  بـه  را  مـوارد 
خواهیم کرد.   وی افزود:موج دوم شیوع 
آذربایجـان  در  کرونـا  منحـوس  بیمـاری 
غربی شروع شده و متاسفانه روند روبه 

رشـدی دارد کـه بایـد جامعـه حسـینیان همچون ماه های قبـل از رسـالت خود غافل 
نباشـند.

این گروه های جهادی و حسینی که 

شبانه روز پای کار هستند در امر 

پاکسازی، گندزدایی و ضدعفونی 

محیط شهری به یک ستون اصلی و 

تأثیرگذار تبدیل شده اند

گروه های جهادی خادمین 

هیئت های مذهبی ارومیه و تمامی 

شهرستان های استان به منظور 

حفظ سالمتی شهروندان در کنار 

مردم حضور دارند؛ خود را سپر 

بالی آنان می کنند

 آموزش مهندسان با توجه به حجم 

باالی فارغ التحصیالن، نظارت 

بر عملکرد مهندسان و توجه به 

موضوع اخالق مهندسی از جمله 

اولویت های این سازمان است. 

مردم باید مهندسان را مشاور 

خود بدانند و در ساخت و ساز به 

متخصصان این امر مراجعه کنند 

زیرا کسانی که فاقد صالحیت 

هستند سعی می کنند تا از عدم 

آگاهی مردم سوء استفاده کنند
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 شهردار اردبیل از احداث فرهنگسرا در محله مالیوسف با هدف 
ارتقای زیرساخت های فرهنگی و افزایش فعالیت های فرهنگی در 

( خبر داد. منطقه مالیوسف )محله کم برخوردار
احداث فرهنگسرا در محله مال یوسف اردبیل  

 به گزارش جام جم حمید لطف اللهیان در بازدید  از فرهنگسرای 
در  که  آنجایی  از  کرد:  تصریح  مالیوسف  محله  ساخت  حال  در 
مجموعه مدیریت شهری توسعه فرهنگی و اجتماعی مقدم بر 
در  فرهنگی  زیرساخت های  ارتقا  هدف  با  است؛  عمرانی  توسعه 
شهر  فرهنگسراهای  تعداد  به  دیگر  فرهنگسرای   2 جاری  سال 

اردبیل اضافه می شود.

آینده  در  تا  داریم  نظر  در  شده  اتخاذ  تصمیم  طبق  گفت:  وی 
مورد  و  افتتاح  اردبیل  در  را  دیگر  فرهنگسرای  پروژه  دو  نزدیک 
بهره  برداری قرار دهیم که یکی از این فرهنگسراها در محله کم 

برخوردار مالیوسف خواهد بود.
در این بازدید که اعضای کمیسیون بانوان شهرداری اردبیل نیز 
حضور داشتند، شهردار اردبیل ضمن درخواست از اعضای این 
این  در  هنری  مختلف  بخش های  کردن  لحاظ  برای  کمیسیون 
و  ضعف  نقاط  باید  مجموعه  این  طراحی  در  کرد:  تاکید  پردیس 
مجموعه ای  تا  شود  گرفته  نظر  در  موجود  فرهنگسراهای  قوت 

فاخر و در شأن مردم اردبیل احداث شود.
گفتنی است که در حال حاضر پنج فرهنگسرا؛ زیر نظر شهرداری 
اردبیل در حال ارائه خدمات و برنامه های فرهنگی، هنری، ورزشی 
و اجتماعی در سطح شهر اردبیل بوده و با تنظیم برنامه ای مدّون 
کوشش  حال  در  جامعه  اجتماعی  فرهنگی  سطح  ارتقای  برای 

می باشند.
توسعه فرهنگی از بخش عمرانی مقدم تر است 

زیرساخت های  به  دستیابی  هدف  با  گفت:  اردبیل  شهردار 

اضافه  قبلی  فرهنگسراهای  به  فرهنگسرا  دو  امسال  فرهنگی 
می شود. 

مالیوسف  محله  فرهنگسرای  از  بازدید  در  لطف اللهیان  حمید 
اردبیل اظهار داشت: توجه به حوزه فرهنگی و اجتماعی نسبت 
درصدد  زمینه  این  در  و  است  اهمیت تر  حائز  عمرانی  حوزه  به 

هستیم فعالیت های فرهنگی را توسعه بخشیم.
وی با اشاره به این که توسعه زیرساخت ها در مناطق کم برخوردار 
فعالیت های  افزایش  کرد:  بیان  شود  واقع  توجه  مورد  باید 
نتایج  می تواند  مالیوسف  منطقه  همچون  مناطقی  در  فرهنگی 
انتظار  که  باشد  داشته  دنبال  به  مثبتی  بسیار  خروجی های  و 
اردبیل بیان  می رود این مسئله مورد توجه واقع شود. شهردار 
با توسعه فرهنگی و  کرد: مجموعه مدیریت شهری باید همراه 
اجتماعی باشد که به همین منظور برنامه ریزی های الزم در این 
فرهنگی  و  هنری  مختلف  بخش های  تا  است  کار  مبنای  زمینه 
توسعه یابد تا بتوانیم به تمامی اهداف خود در این زمینه دست 
فرهنگسرای  پروژه  دو  افتتاح  کرد:  تصریح  لطف اللهیان  یابیم. 
اردبیل که باید با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت همراه باشد 

در راستای ارتقای شأن و منزلت جایگاه هنری و فرهنگی اردبیل 
نقش آفرینی کرده که می تواند در ارائه خدمات مختلف در اردبیل 
سطح  ارتقای  برای  برنامه ریزی  کرد:  اظهار  وی  کند.  نقش آفرینی 
زمینه  این  در  و  است  کار  دستور  در  جامعه  اجتماعی  و  فرهنگی 
توجه  مورد  باید  و  بوده  اهمیت  حائز  اساسی  برنامه های  تدوین 
جامه  زمینه  این  در  خود  اهداف  تمامی  به  بتوانیم  تا  شود  واقع 

عمل بپوشانیم.
آنالین  کالس های  برگزاری  برای  شهرداری  ویژه  تمهیدات 

فرهنگسراها
شهردار اردبیل گفت: به منظور ارتقا سالمت عمومی شهروندان و 
کاهش تجمعات برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تمهیدات 
صورت  به  فرهنگسرا ها  آموزشی  دوره های  برگزاری  برای  ویژه ای 

آنالین پیش بینی شده است.
آموزشی  از کالسهای  حمید لطف اللهیان با بیان این که شماری 
از  بعضی  افزود:  می شود،  برگزار  فرهنگسراها  در  مجازی  بصورت 
این دوره ها نیز در حال حاضر به صورت آنالین توسط نرم افزاری که 
در گوشی موبایل هنرجویان نصب شده است به صورت آزمایشی 

ابتدا در فرهنگسرای سوم خرداد و سپس در سایر فرهنگسراها 
نیز برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: هیچگاه فعالیت های فرهنگی 
در ایام کرونا در فرهنگسراهای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 
فرهنگی  فعالیت  سطح  ارتقا  هدف  با  و  نشده  متوقف  اردبیل 
و  آموزشی  دوره های  قالب های  در  متنوع  خدمات  شهروندان، 

آموزش های شهروندی به شهروندان ارایه می شود.

اردبیل: شهردار

اردبیل شهر در ارتقاءزیرساختهایفرهنگیباافزایشدوفرهنگسرایدیگر
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خبر

رئیس سازمان صمت زنجان:
کمبود الستیک نداریم 

الستیک به میزان مورد نیاز در استان زنجان وجود 
دارد و با کمبود در این زمینه مواجه نیستیم.

معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  فغفوری  ناصر 
جلسه  یازدهمین  در  زنجان  استان  تجارت  و 
استان  حکومتی  تعزیرات  و  بازار  تنظیم  کارگروه 
مورد  الستیک  میزان  افزود:  فوق  خبر  اعالم  با 
نیاز در انبارهای اداره کل راهداری استان موجود 
می باشد و هیچ گونه کمبودی در این راستا وجود 
ندارد. به گزارش جام جم وی در خصوص افزایش 
تاکنون  کرد:  تصریح  الستیک  قیمت  احتمالی 
حقوق  از  حمایت  سازمان  سوی  از  اعالمی  هیچ 
بازار کشور مینی  مصرف کنندگان یا ستاد تنظیم 
بر افزایش قیمت الستیک صورت نگرفته است 
وجود  زمینه  این  در  قیمتی  افزایش  هیچ گونه  و 
صورت  نظارت های  به  اشاره  با  فغفوری  ندارد. 
قیمت  با  غ  مر گوشت  عرضه  زمینه  در  گرفته 
مصوب عنوان کرد: با توجه به نظارت های صورت 
با قیمت مصوب  غ  گوشت مر اکنون  گرفته، هم 
در کلیه واحدهای پروتئینی و فروشگاه ها عرضه 
می شود.  وی اظهار داشت: با توجه به ممنوعیت 
غ پیش بینی  صادرات هرگونه فرآوری محصول مر
آتی شاهد کاهش قیمت ها  می گردد طی روزهای 
سرپرست  آبی پور  جلسه  این  ادامه  در  باشیم. 
به  اشاره  با  استانداری  اقتصادی  امور  معاونت 
کشتار  میزان  بر  کشاورزی  جهاد  نظارت  ضرورت 
افزود:  استان  مرغداری های  توسط  غ  مر روزانه 
غ قابل  جهاد کشاورزی باید به طور روزانه میزان مر
در  شده  کشتار  غ  مر نیز  و  مرغداری ها  در  کشتار 

کشتارگاه ها را رصد نماید.

خبر

در  عمومــی  مراســم   برگــزاری 
ع آرامســتان های زنجــان، ممنــو

بـر اسـاس دسـتور دادسـتان عمومـی و انقـالب مرکز 
آرامسـتان های  سـازمان  رئیـس  بـه  زنجـان  اسـتان 
در  عمومـی  مراسـم های  برگـزاری  زنجـان،  شـهرداری 

آرامسـتان ها تـا اطـالع ثانـوی ممنـوع شـد.
بـه گـزارش جـام جـم حجت االسـالم محسـن کرمـی 
آرامسـتان های  سـازمان  رئیـس  بـه  نامـه ای  در 
شـهرداری زنجان اظهار کرد: با توجه به شـیوع مجدد 
ویـروس کرونـا و افزایـش مبتالیـان بـه ایـن ویـروس 
رعایـت  و  اجتماعـی  فاصله گـذاری  تشـدید  لـزوم  و 
دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی، جلوگیری 
انتقـال و  بـرای قطـع زنجیـره  از تشـکیل اجتماعـات 
حفـظ سـالمت عمومـی شـهروندان، تـا اطـالع ثانـوی 
انجـام هـر گونـه مراسـم های عمومی در آرامسـتان ها 
و برگـزاری اجتمـاع بـرای تشـییع، تدفیـن و ترحیـم در 

بهشـت زهـرا)س( ممنـوع اسـت. 
مسـئولین  اعـالم  اسـاس  بـر  کـرد:  اظهـار  کرمـی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی برگـزاری اجتماعـات و عـدم 
رعایـت فاصله هـای اجتماعـی زمینـه انتقـال ویروس 
سـالمت  حفـظ  راسـتای  در  کـه  می کنـد  فراهـم  را 
ترحیـم،  مراسـمات  برگـزاری  شـهروندان  عمومـی 
تشـییع و تدفیـن امـوات در آرامسـتان ها صرفـا بـرای 
یـک  و بسـتگان درجـه  از خانـواده  جمـع محـدودی 
امکان پذیـر خواهـد بـود، همچنیـن برگـزاری مراسـم 
ترحیـم نیـز در مسـاجد ممنـوع اسـت.وی بـا هشـدار 
بـه افزایـش مجدد آمار مبتالیـان و متوفیان کرونایی 
بـه  شـهر  آرامسـتان های  شـد:  یـادآور  اسـتان   در 
دلیـل ایجـاد ازدحـام و احتمـال عـدم رعایـت فاصلـه 
بـوده،  کرونـا  شـیوع  مسـتعد  مناطـق  از  اجتماعـی، 
بنابرایـن ضروری اسـت، شـهروندان تا اطـالع ثانوی از 

کننـد. اماکـن خـودداری  ایـن  حضـور در 
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ابهر کشف  لیتر روغن خودرو احتکار شده در  26 هزار 
شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر در گفتگو با جام جم 

اجرای  در  شهرستان  این  آگاهی  پلیس  داشت:  اظهار 
ح تشدید مبارزه با قاچاق کاال از احتکار روغن خودرو  طر
موضوع  بالفاصله  و  مطلع  ابهر  شهر  در  انباری  یک  در 

را در دستور کار قرار دادند.به گزارش جام جم سرهنگ 
مرسلی افزود: با بازرسی از انبار احتکار 26 هزار و 60 لیتر 
روغن خودرو  در این شهرستان کشف شد. وی گفت: 

ارزش محموله کشف شده 1۸0 میلیون ریال است. این 
مقام انتظامی افزود: انبار مذکور پلمب و یک نفر در این 

زمینه با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی ابهر خبر داد؛
کشف 26 هزار لیتر روغن خودرو احتکار شده در ابهر اقتصادی6

اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

برادر گرانقدر و استاد ارجمند جناب آقای دكتر خلیل رستمی

ــوره  ــه مغف ــان مرحوم ــادر گرامیت ــز م ــم انگی ــدان غ ــدوه فق ــم و ان ــت غ بانهای
شــادروان » حاجیــه خانــم گلســر یزدانــی « را از صمیــم قلــب تســلیت و تعزیــت 
ــعه  ــران واس ــه غف ــرای روح آن مرحوم ــان ب ــد مهرب ــوده، از درگاه خداون ــرض نم ع
الهــی و بــرای حضرتعالــی و ســایر بازمانــدگان صبــر جمیــل و اجــر جزیــل خواهانم.

»بازگشت همه به سوی اوست«

فرشاد متوسل  

خلیلرستمی استادمحترمجنابآقایدکتر
گرامیتان  مادر  انگیز  غم  درگذشت  تأسف  بانهایت 
گلسر  خانم  »حاجیه  شادروان  مغفوره  مرحومه 
عرض  تعزیت  و  تسلیت  قلب  صمیم  از  را  یزدانی« 
نموده، از بارگاه ملکوتی خداوند سبحان، بقای عمر 
آن  برای  واسعه  رحمت  و  حضرتعالی  برای  عزت  با 

مرحومه خواستارم.

»بازگشت همه به سوی اوست«

»بازگشت همه به سوی اوست«

نورالدینامامی
استاناردبیل سرپرستروزنامهجامجمدر

»بازگشت همه به سوی اوست«

حسینداننده

خلیلرستمی جنابآقایدکتر گرانقدر برادر

انگیز  غم  درگذشت  تاثر  و  تالم  نهایت  با 
شادروان  مغفوره  مرحومه  گرامیتان   مادر 
قلب  صمیم  از  را  یزدانی"  گلسر  خانم  "حاجیه 
خداوند  درگاه  از  نموده  عرض  تعزیت  و  تسلیت 
متعال صبر جمیل و اجر جزیل برای شما و سایر 

بازماندگان محترم خواهانم.

»بازگشت همه به سوی اوست«

حجتسیدخلیلالهی دکتر

خلیلرستمی دوستگرامیجنابآقایدکتر

انگیز  غم  درگذشت  اندوه  و  غم  از  کنده  آ دلی  با 
»حاجیه  شادروان  مغفوره  مرحومه  گرامیتان  مادر 
را به شما و خانواده محترمتان  گلسر یزدانی«  خانم 
تسلیت عرض نموده برای آن مرحومه علو درجات و 
برای شما و سایر بازماندگان از خداوند منان صبر و 

شکیبایی مسئلت می نمائیم.

با نهایت تالم و تاثر درگذشت غم انگیز مادر 
مغفوره  مرحومه  سعیده  فقیده  گرامیتان 
از  را  یزدانی«  گلسر  خانم  حاجیه   « شادروان 
صمیم قلب تسلیت و تعزیت عرض نموده، 
آن  برای  رحیم  و  رحمان  خداوند  درگاه  از 
مرحومه علو درجات و رحمت واسعه الهی و 
برای شما و جمیع بازماندگان محترم صبر و 

شکیبایی مسئلت می نمائیم. 

»بازگشت همه به سوی اوست«

جراحیحافظ پزشكانوکارکنانمرکز

خلیلرستمی ارجمندجنابآقایدکتر همكار

ارجمندجنابآقایحاجفرزینبهرو برادر
انگیــز  غــم  گذشــت  در  انــدوه  و  غــم  نهایــت  بــا 
شــادروان مغفــــور  مرحــــوم  گرامیتــان   پــدر 
 »حــاج کریــم بهــرو« از صمیــم قلب تســلیت و تعزیت 
رحیــم  و  رحمــان  خداونــد  درگاه  از  نمــوده  عــرض 
بــرای آن مرحــوم رحمــت بیکــران الهــی و بــرای شــما و 
ســایر بازمانــدگان محتــرم صبــر جمیــل و اجــر جزیــل 

امامی-نورالدینامامیخواهانیــم. دالور
استاناردبیل سرپرستروزنامهجامجمدر

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی از واگذاری 40 کودک به فرزندخواندگی در 
استان طی یک سال اخیر خبر داد.

فرگل صحاب ابراهیمی در گفتگو با جام جم اظهار داشت: تعداد معلولین 
تحت پوشش بهزیستی استان، ۷5 هزار و 950، افراد دارای پرونده اجتماعی 
41 هزار و ۷2۷، تعداد کل افراد مستمری بگیر ۷5 هزار و ۷09 و تعداد افراد دارای 

بیمه مددجویی نیز 160 هزار نفر شامل 90 هزار خانوار است.
گفت:  کل  اداره  خانواده  شبه  اجتماعی-  امور  بخش  آمار  به  اشاره ای  با  وی 
تعداد خانه های کودک و نوجوان و شیرخوارگاه و نوباوگان استان، 25 مورد 

است که 23 خانه غیردولتی بوده اما شیرخوارگاه و نوباوگان، دولتی است.

 256 کودک مقیم خانه های کودک و نوجوان استان
گفت:  و  دانسته  نفر  را 256  خانه ها  مقیم  کودکان  تعداد  ابراهیمی،  صحاب 
سرانه هر نفر از 650 تا 925 هزار تومان  متغیر است. همچنین تعداد فرزندان 
امدادبگیر از محل اعتبارات سازمان هزار و 600 کودک بوده که سرانه ماهیانه 
هر نفر 650 هزار تومان است. وی با اشاره ای به طرح توانمندسازی این کودکان 
و نوجوان نیز گفت: این طرح شامل پرداخت سرمایه کار، کمک هزینه ترخیص 
و کمک هزینه آماده سازی شغلی می شود که در این راستا به 219 نفر در این 
از واگذاری 40  آذربایجان شرقی  کل بهزیستی  کمک شده است. مدیر  طرح 
کودک به فرزندخواندگی در استان در طول یک سال خبر داد و گفت: از سال 
۸2 این امر از جمعیت هالل احمر به سازمان بهزیستی واگذار شده است که 
در طول یک سال اخیر 40 کودک به خانواده های واجد شرایط، به فرزندخواندگی 
سپرده شده است که جهت رعایت عدالت در نوبت و ساماندهی متقاضیان 

از سال جاری این امر سامانه ای شده است.
 500 خانواده متقاضی ، واگذاری فرزندخوانده

وی ادامه داد: در استان 500 خانواده متقاضی داریم که هر سال به طور میانگین 
درصدد واگذاری 30 الی 40 نوزاد به فرزندخواندگی هستیم که صف نوبت برای 
خانواده های متقاضی به طور میانگین سه الی چهار سال است. صحاف افزود: 
در استان ما، واگذاری فرزند به صورت امین موقت، با استقبال زیادی مواجه 
نشده که متقاضیانی که شرایط این نوع واگذاری فرزند را می پذیرند، می توانند 

در این زمینه اقدام کنند.
 فعالیت 570 مهدکودک شهری و 439 روستایی

وی با اشاره ای به تعداد مهدکودک های شهری و مراکز رفاه کودک و خانواده 
 439 در  کودک  هزار  و13  شهری  مهدکودک   5۷0 در  کودک  هزار   33 گفت: 
مهدکودک روستایی نگهداری شده اند. همچنین 20 مهدکودک آدینه مهر به 
منظور نگهداری کودکان نمازگزار در نماز جمعه به مدت سه ساعت فعال 
کودک در  گسترش 31 مهد  ایجاد و  از  ابراهیمی همچنین  بوده اند. صحاف 
مناطق محروم و سکونت گاه های غیررسمی استان خبر داد و گفت: همچنین 
29 روستا مهد نیز توسعه و تجهیز شده اند. وی از اجرای طرح غذای گرم در 
اجرای طرح پرداخت شهریه سه دهک  و  کودک  برای 13 هزار  روستامهدها 

پایین درآمدی برای هزار و ۷09 کودک خبر داد.
تعداد خانوارهای مستمری بگیر حدود 23 هزار خانوار

وی تعداد خانوارهای مستمری بگیر امور اجتماعی از محل اعتبارات سازمان و 
هدفمندی یارانه ها را 22 هزار و 9۸3 خانوار عنوان کرده و گفت: مبلغ مستمری 
دریافتی خانوارها از 1۷2 تا 536 هزار تومان متغیر است. صحاف همچنین با 
اشاره به پرداخت خدمات مستمر و غیرمستمر به خانواده های دارای فرزند 
چندقلو تا شش سال گفت: خانوارهای دارای دوقلو، دو بار در سال و هر بار 400 
هزار تومان دریافت کرده و مبلغ مستمری دریافتی خانوارهای دارای سه قلو به 

باالتر، 3۸4 تا 416 هزار تومان به صورت ماهانه است.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی خبر داد؛

واگذاری 40 کودک به فرزندخواندگی

در راستای سیاست های کالن قوه قضاییه و منویات 
از  قضایی  حمایت  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
سرمایه گذاری و رونق تولید و اشتغال، ناصر عتباتی 
دادستان  همراه  به  استان  دادگستری  کل  رئیس 
دادستان  و  رئیس   ، استاندار معاون  استان،  مرکز 
استان،  طبیعی  منابع  کل  مدیر  نمین،  شهرستان 
کل  ،مدیر  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
ثبت اسناد و امالک استان و  مدیر کل امور اراضی از 

کارخانه سبالن خودرو »مایوان« بازدید کرد.
استان  دادگستری  کل  رئیس  جام جم  گزارش  به 
پس از بررسی مسائل و مشکالت این واحد عظیم 
واحد  این  مشکل  بزرگترین  از  یکی  گفت:  تولیدی 

صدور سند برای اراضی این شرکت بود که مشکل 
تولید  در  وقفه  و  تعلیق  موجب  آن  ساله  چندین 
از  پس  بنابراین  بود.  شده  شرکت  این  فعالیت  و 
سند  صدور  مشکل  نظر  تبادل  و  بحث  و  بررسی 
و  گردید  مرتفع  شرکت  این  اراضی  از  هکتار  برای3۷ 
اقدامات الزم برای صدور12 هکتار این شرکت نیز در 
کارشناسی  بررسی  تا پس  که  گرفت  کار قرار  دستور 
برای این اراضی نیز سند صادر شود. وی با اشاره به 
از بزرگترین واحدهای  اینکه این واحد تولیدی یکی 
اکنون  گفت: هم  تولیدی استان و منطقه می باشد 
110 نفر در این در این واحد تولیدی مشغول فعالیت 
هستند که در صورت به راه افتادن تمام ظرفیت این 

شرکت  این  در  می توانند  نیز  دیگر  نفر   250 کارخانه 
مشغول فعالیت باشند.

از  گزارشی  با  ادامه  در  استان  دادگستری  کل  رئیس 
گذاری  سرمایه  از  قضایی  حمایت  کمیته  عملکرد 
پرونده   39 به   9۸ سال  در  گفت:  استان  دادگستری 
واحدهای تولیدی صنعتی و گردشگری رسیدگی شده 
و امسال نیز به 12 پرونده مهم در حوزه تولید و اشتغال 
رفع  برای  الزم  قضایی  دستورات  و  شده  رسیدگی 
مشکالت آن صادر شده است. رئیس کل دادگستری 
استان  قضایی  دستگاه  شد:  یادآور  پایان   در  استان 
همواره و در راستای حمایت از رونق تولید و اشتغال 
حمایت  استان  در  قانونی  و  مشروع  سرمایه گذاری  از 

می کند. الزم به توضیح است کارخانه سبالن خودروی 
تولید  حوزه  در  نمین   2 صنعتی  شهرک  در  »مایوان« 

خودروی مینی بوس و اتوبوس فعالیت دارد.
رفعمشكلکارخانهسبالنخودرو»مایوان«باحمایتدادگستری

رئیسکلدادگستریاردبیل:

پروژه  پرسنل  تکمیل  جهت  بین الملل  سایبر  شرکت 
متخصص  و  بومی  افراد  از  اردبیل  فاضالب  خانه  تصفیه 

مشاغل زیر دعوت به همکاری می نماید.
1- راننده جرثقیل 10 تن کفی دارای گواهی نامه پایه یک و 

ویژه
پایه  گواهی نامه  دارای  میکسر  تراک  و  کمپرسی  راننده   -2

یک و ویژه
3- راننده بیل مکانیکی دارای گواهی نامه ویژه

4- راننده لودر دارای گواهی نامه ویژه
5- مکانیک ماشین آالت سنگین

6- سرویس کار ماشین آالت سنگین
7- اپراتور بچینگ

جهت ارائه مدارک و سوابق کاری حداکثر به مدت 10 روز از 
ماشین آالت  با سرپرست  اداری  در ساعات  آگهی  تاریخ درج 

حاج آقا رمضانی تماس بگیرید.
شماره تماس: 09149954292

 دعوت به همکاری 



ادامه نصب آبگرمکن خورشیدی 
در روستاهای زنجان

در   99 سال  خورشیدی  آبگرمکن های  اولین 
روستای قوزیجا )دام کشخون( نصب شد.

حمایت  و  حفاظت  اداره  رئیس  آرمیون  مهدی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان 
آبگرمکن های  اولین  گفت:  جام جم  با  گفتگو  در 
)دام  قوزیجا  روستای  در   99 سال  خورشیدی 

کشخون( نصب شد.
وی با اشاره به این که حفاظت و حمایت از عرصه ها 
مهم  برنامه های  از  خدادادی  و  طبیعی  منابع  و 
اداره کل است گفت: امسال نیز در راستای  این 
جلوگیری  و  جنگلی  درختان  از  حراست  و  حفظ 
روستانشینان  توسط  درختان  بی رویه  قطع  از 
آبگرمکن های  نصب  و  تهیه  جنگل ها،   حاشیه 
افزود:  کاری قرار گرفت. وی  خورشیدی در برنامه 
ح آبگرمکن های خورشیدی در استان از  اجرای طر
انجام  پایلوت  سال 94 و در یک روستا به عنوان 
شد و با دریافت بازخورد های مثبت از اجرای این 
ح در  ح اکنون ساالنه و به صورت منظم این طر طر

روستا های استان اجرا می شود.
روستاهای  که  این  بیان  با  ادامه  در  آرمیون 
و  دارند  العبور  صعب  راه  که  جنگل ها  حاشیه 
هستند  محروم  طبیعی  گاز  نعمت  از  همچنین 
گفت:  اند  گرفته  قرار  ح  طر این  اجرای  اولویت  در 
اولین آبگرمکن های خورشیدی طی امسال نیز در 
روستای قوزیجا نصب شد. این مسئول افزود: 9 
دستگاه آبگرمکن خورشیدی در پشت بام منزل 
9 خانوار دائمی این روستا نصب گردید.  وی اعالم 
کرد: برای تهیه این آبگرمکن ها حدود50 میلیون 
و  اعتبارات صندوق توسعه ملی  از محل  تومان  
صیانت هزینه شده که روستانشینان فقط هزینه 
را  حمام  و  آشپزخانه  به  آبگرمکن  از  کشی  لوله 

پرداخت نمودند.
آرمیون، تأمین آب گرم رایگان، حفاظت از بوته ها و 
پوشش گیاهی مراتع و در نتیجه افزایش تولیدات 
کاهش  باال رفتن درآمد حوضه نشینان و  دامی و 
آمار قطع درختان توسط حوضه نشینان را از جمله 

ح برشمرد. اهداف اجرای این طر

معاون استاندار زنجان خبر داد؛
کاهش سن ابتال به کرونا در زنجان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان 
یافته و  کرونا یک دهه کاهش  ابتال به  گفت: سن 

سن مرگ در  کرونا هم کاهش یافته است.
در  مرادی نافچی  خدابخش  جم،  جام  گزارش  به 
اظهار  زنجان،  استان  اطالع رسانی  شورای  جلسه 
کرد: کرونا موضوعی است که با زندگی مردم سر و 
آموزش  کار دارد و باید همزیستی با کرونا به مردم 
پروتکل ها  رعایت  و  ماسک  از  استفاده  و  داده 
در  این که  به  اشاره  با  وی  باشد.  توجه  مورد  باید 
در  ماهنشان  و  ابهر  خرم دره،  زنجان،  حاضر  حال 
وضعیت قرمز قرار دارند، گفت: بقیه شهرستان ها 
شهرداران ،  حاضر  حال  در  هستند.  نارنجی  هم 
خبرنگاران، روزنامه نگاران ، دهیاران و... باید نسبت 
به حساس سازی جامعه اقدام کنند. این مسئول با 
بیان این که سن ابتال به کرونا یک دهه کاهش یافته 
و سن مرگ در  کرونا هم کاهش یافته است، ادامه 
داد: در روزهای گذشته در استان، روزی داشتیم که 
بیمارستان ولیعصر )عج( زنجان، اصال جا برای ارائه 
همه  هم،  آی سی یو  تخت های  و  نداشت  خدمات 
 پر بود. همچنان اطالع رسانی وظیفه اول ما در بحث 
خواهش  مبتال  افراد  از  و   بوده  کرونا  از  پیشگیری 
می شود که ابتالی خود را اعالم کرده و اگر کارمندی 
رفت.   خواهد  اداری  تخلفات  واحد  به  نکند،  اعالم 
هر  اجتماعی  وظیفه  این که  بیان  با  مرادی نافچی، 
دستگاهی اطالع رسانی به جامعه هدف خود است، 
خود  اجتماعی  وظیفه  به  باید  هرکس  کرد:  تصریح 
تکلیف  باشیم.  داشته  سالم  جامعه  تا  کند  عمل 
امروز دستگاه های اجرایی ایجاد رضایت مندی است 
و مدیران باید به طرق مختلف اطالع رسانی دقیق را 

درباره خدمات داشته باشند.

خبر خبر

معاون بازرسی صمت خبرداد؛ 
قطع سهمیه 16 واحد نانوایی متخلف در زنجان

خ جدید قیمت نان در استان زنجان، سهمیه 16 واحد  پس از اعالم نر
نانوایی به دلیل تخلف قطع گردیده است.

و  بازرسی  نظارت،  معاون  مسلمی  اسماعیل  جام جم  گزارش  به 
و تجارت  از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن  حمایت 

استان زنجان با اعالم خبر فوق افزود: از خرداد سال جاری که شاهد 
اصالح قیمت نان در استان زنجان بودیم تاکنون 1900 مورد بازرسی از 

نانوایی ها صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: طی بازرسی های صورت گرفته 150 مورد پرونده تشکیل 

و به تعزیرات حکومتی ارجاع گردیده است.
از این تعداد 120 مورد در شهرستان زنجان و  مسلمی اظهار داشت: 
شد:  یادآور  مسئول  مقام  این  است.  بوده  استان ها  سایر  در  مابقی 
تاکنون سهمیه 16 واحد نانوایی پس از دو بار اخطار در سطح استان 

قطع گردیده است. 
از حقوق مصرف کنندگان سازمان  معاون نظارت، بازرسی و حمایت 
خاطر نشان ساخت: عدم رعایت قیمت های اعالم شده و کم فروشی 

مهم ترین تخلفات این واحدها بوده است.

 
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

اقتصادی
7اجتماعی

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان در گفتگو با جام جم گفت: 
میزان مراجعات حضوری مردم استان زنجان برای پرداخت آب بهاء در ایام 
کرونایی، کاهش یافته و اکنون 90 درصد از قبوض آب بهاء به صورت غیر 

حضوری پرداخت می شود.
علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری تنها 9.9 
میزان،  این  که  است  گردیده  پرداخت  حضوری  بهاء  آب  قبوض  از  درصد 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 10 درصد کاهش را نشان 
و  آب  شرکت  توسط  شده  ایجاد  زیرساخت های  با  افزود:  وی  می دهد. 
فاضالب، از 6 ماهه دوم سال گذشته هیچ قبض آبی برای مشترکان شهری 

صادر نگردیده و تمام پرداخت ها غیر حضوری بوده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: امسال نیز از 6 ماهه 
ایجاد زیرساخت های الزم، پرداخت های مشترکان تحت پوشش  با  دوم، 

روستایی نیز به دو صورت پیامکی و پرداخت در محل انجام خواهد شد.
وی با تاکید بر این که در شرایط کرونایی باید زمینه الزم جهت عدم مراجعه 
افزود:  می شد  مهّیا  بهاء  آب  قبوض  پرداخت  جهت  مشترکان  حضوری 
در  کرونایی،  شرایط  مدیریت  بر  عالوه  غیرحضوری،  پرداخت های  ترویج  با 
بیان  قاسمی  جزء  می شود.  صرفه جویی  نیز  زمان  و  هزینه  کاغذ،  مصرف 
داشت: پرداخت از طریق دستگاه های پوز، خود پردازها، پرتال شرکت آب و 
فاضالب استان زنجان، اینترنت، تلفن و سامانه پیامکی به ترتیب بیشترین 
زمینه پرداخت قبوض آب بهاء در استان زنجان را به خود اختصاص داده اند. 
این مسئول با تاکید بر این که بهترین روش پرداخت قبوض آب بهاء برای 
صورتحساب  پیامک های  در  موجود  لینک  طریق  از  پرداخت  مشترکان، 
است گفت: در این روش عالوه بر صرفه جویی بیشتر در زمان، عملیات 

پرداخت نیز با کمترین فاصله زمانی در حساب مشترکان اعمال می شود.

مدیر عامل آبفای زنجان خبر داد؛

پرداخت90درصدقبوضآببهابهصورتغیرحضوری

از 13 هزار نفر متقاضی و  استاندار زنجان گفت: بیش 
کرونا  شیوع  از  ناشی  تسهیالت  دریافت  شرایط  واجد 
پرداخت  و  جذب  باید  که  شده  شناسایی  استان  در 
تسهیالت به این افراد از سوی مدیران با جدیت پیگیری 

شود.
کارگروه  جلسه  در  حقیقی  فتح اهلل  جم  جام  گزارش  به 
اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری گفت: 4۸۸ میلیارد 
کارهای  و  کسب  و  بنگاه ها  برای  تسهیالت  تومان 
استان  به  دولت  سوی  از  کرونا  بیماری  از  آسیب دیده 
برای  باید  مربوطه  مدیران  تمام  که  شده  ابالغ  زنجان 
عملیاتی  صورت  به  تسهیالت  این  پرداخت  و  جذب 
مهلت  این که  بیان  با  استان  عالی  مقام  کنند.  تالش 

کرونا  از  دیده  آسیب  واحدهای  به  تسهیالت  جذب 
پیگیری  داشت:  اظهار  است،  جاری  سال  تیر  پایان  تا 
آسیب دیده  اقنصادی  بنگاه های  و  اصناف  تسهیالت 
جذب  پیگیری  مدیران،  شخص  که  دارد  را  ارزش  این 
وی  است.  مدیران  از  انتظار  حداقل  این  و  باشند  آن 
خاطرنشان کرد: اعتباری که بابت تسهیالت صنوف و 
ابالغ  به استان  کرونا  از بیماری  آسیب دیده  بنگاه های 
شده، نشان می دهد که صنوف زنجان نسبت به کشور 

تا کنون کمترین آسیب را از شیوع این بیماری دیده اند.
حقیقی افزود: این امر، نشان از تالش و همت مدیران 
دارد اما متاسفانه عملکرد استان به لحاظ میزان جذب 
نیست  قبول  قابل  و  مطلوب  تسهیالت،  پرداخت  و 

اعتبارات  مجموع  از  درصد  هشت  تنها  کنون  تا  زیرا 
شده  پرداخت  آن  درصد  یک دهم  فقط  و  شده  جذب 
از  بیش  شناسایی  به  اشاره  با  زنجان  استاندار  است. 
13 هزار متقاضی واجد شرایط دریافت تسهیالت، گفت: 
معاونت اقتصادی استانداری، اداره کل تعاون، کار و رفاه 
ع  اجتماعی و دبیر شورای هماهنگی بانک ها باید در اسر
وقت، سهم هر دستگاه از تسهیالت مذکور به میزان 
شمار افراد ثبت نامی را تعیین و اعالم کنند تا مدیران 
آن اقدام  مربوطه به صورت عملیاتی نسبت به جذب 
کنند. وی تاکید کرد: مدیران دستگاه ها نیز اطالع رسانی 
را  الزم به ذینفعان نسبت به دریافت تمام این منابع 

داشته باشند.

استاندار زنجان:
مدیران برای جذب تسهیالت بنگاه های آسیب دیده از کرونا تالش کنند

شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
این  آغاج  آتش سوزی در مراتع روستای قره  از  ابهر 

شهرستان خبر داد.
به گزارش جام جم، بابک کاظمی با اشاره به این که 
مراتع روستای قره آغاج این شهرستان طعمه حریق 
این  از  اطالع  از  پس  ابهر  طبیعی  منابع  گفت:  شد 
حریق بالفاصله در محل حضور یافته و با همکاری 

اهالی روستا آتش را مهار کردند.
وی افزود: علت این حادثه در حال حاضر مشخص 

نیست و موضوع در دست بررسی است.
کاظمی با بیان این که 3 هکتار از مراتع روستای قره 
آغاج در آتش سوخت، تاکید کرد: مردم می توانند در 
صورت مشاهده هر گونه آتش سوزی در اراضی ملی 

با سامانه1504 تماس بگیرند.

اشراق  شبکه  از   12 ساعت  شب  هر  میز  آذری  سریال 
پخش می شود.

سریال طنز میز به گوشه هایی از مسائل و مشکالت 
اداری پرداخت می کند. در این سریال آقا نظر شخصیت 
اصلی داستان، جوان بیکاری است که چند سال است 
اعالم  مریم  پدر  می باشد.  نامزد  مریم  بنام  دختری  با 
باشد  داشته  اداری  کار  نظر  آقا  که  صورتی  در  می دارد 

می تواند با دخترش ازدواج کند.  آقا نظر برحسب اتفاق 
بعنوان  الکترونیکی  قطعات  سازنده  شرکت  یک  در 
آبدارچی استخدام می شود و از طریق روابط مراتب ترقی 

را تا مدیریت آن شرکت طی می کند ولی...
علی  نویسنده،  بعنوان  گنجه  بهنام  جهانگیری  طاهر 
کارگردان  بعنوان  گنجه  بهنام  و  کارگردان  زاده  حسن 

این سریال آذری هستند.

تشبالیجانمراتعروستایقرهآغاجشد شبكهاشراقآ شبدر "هر سریال"میز

محمد محمدی قیداری اظهار کرد:  شعار امسال هفته بهزیستی شفافیت، تحول 
خدمت و ارتقای سالمت است.

هفته  خبری  نشست  در  زنجان  استان  بهزیستی  مدیرکل  جام جم  گزارش  به 
توجه  با  که  دیده ایم  تدارک  بهزیستی  هفته  برای  را  برنامه هایی  گفت:  بهزیستی 
کرونا بیشتر در فضای مجازی و ویدئو کنفرانس برگزار  به شرایط کشور و شیوع 

می شود.
وی افزود: رونمایی از سامانه الکترونیکی مجوزهای سازمان بهزیستی و رونمایی 
از صورت های مالی سال 9۸ بهزیستی در راستای شفافیت بخشی از برنامه های 

این سازمان در هفته بهزیستی هستند.
و  داد  خبر  مددجو  هزار   ۸0 از  بیش  حمایت  از  زنجان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
گفت: از این تعداد 1۸ هزار و 436 مستمری بگیر و 22 هزار معلول نیز از خدمات 
پیشگیری  معاونت  حوزه  در  این که  بیان  با  وی  می کنند.  استفاده  بهزیستی 
این  کرد:  زیر نظر بهزیستی پذیرش شد، اضافه  از ۷ هزار نفر در مراکز  نیز بیش 
معاونت وظیفه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مشاوره های روانشناختی را 

به عهده دارد.
به  شهرداری  و  دادگستری  همکاری  با  اخیرا  این که  بیان  با  قیداری  محمدی 
در  اعتیاد  مرکز   24 کرد:  بیان  پرداختیم  استان  در  متجاهر  معتاد   300 جمع آوری 
استان فعال است که بیش از 9 هزار نفر از آن استفاده کرده اند. مدیرکل بهزیستی 
نداریم،  کرونایی  بهزیستی  زیرپوشش  مراکز  در  این که  به  اشاره  با  زنجان  استان 
بیان کرد: با همکاری اداره کل دادگستری و اقدامات صورت گرفته طالق در استان 

کاهش یافته است.
است،  شده  صادر  استان  در  هوشمند  کارت  و 29۸  هزار  یک  این که  بیان  با  وی 
افزود: امسال همچنین میزان جذب اعتبارات در حوزه اشتغال 54 میلیارد ریال 

بوده است که از این طریق برای 139 مددجو شغل ایجاد شده است. 

محمدی قیداری در ادامه تعداد خانواده های بررسی شده از معافیت سربازی را 19 
نفر اعالم کرد و گفت: همچنین با توجه به این که بهزیستی در قالب مرکز اورژانس 
و  شناسایی  راستای  در  است،  فعال  اجتماعی  آسیب های  کاهش  و  اجتماعی 
کاهش آسیب های اجتماعی با حضور تیم کارشناسی و متخصص دارای فعالیت 

است که در این حوزه به 4 هزار و 515 نفر ارائه خدمات ارایه شده است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان همچنین در ارتباط با اتوبوس ویژه معلوالن نیز 
راه اندازی نشده است در حالیکه قرار بود دو دستگاه  اتوبوس  گفت: هنوز این 
ون به این امر اختصاص داده شود.  محمدی قیداری در ادامه در پاسخ به سوالی 
نیز  سالمندان  خانه  مدیریت  واگذاری  با  ارتباط  در  آمده  وجود  به  حواشی  درباره 
باره  این  در  ما  و  دارد  را  خود  خاص  روش  و  راه  و  اشل  مرکز  هر  واگذاری  گفت: 
ج داده و با کسی شوخی نداریم. مدیرکل بهزیستی استان  حساسیت زیادی به خر
و  نبوده  ح  مطر مالی  تخلف  سالمندان  خانه  واگذاری  با  ارتباط  در  گفت:  زنجان 
چندی پیش آقای جمیلی مسؤل این مرکز به بهزیستی اعالم کرد که می خواهد 
یک  نهایت  در  کرد:  تصریح  وی  ببرد.  تهران  به  را  خود  خیرخواهانه  فعالیت های 
درخواست هیأت مدیره ای به بهزیستی آمد که اعضا مسر بودند که مرکز تحویل 
شود و ما نیز قبول کردیم. مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: البته هر مرکزی 
که تحویل داده می شود باید حسابرسی شود و ما نیز این کار را به یک موسسه 
سپرده ایم و در نهایت نتیجه را هم اعالم خواهیم کرد.  وی با اشاره به این که هر 
پولی که به حساب موسسه آمده بررسی و رسیدگی می شود و اگر ملکی یا هر چیز 
من  که  آنجا  تا  اما  کرد:  تصریح  شد،  خواهد  بررسی  باشد،  شده  خریداری  دیگری 
اطالع دارم تاکنون ملکی به اسم مرکز خریداری نشده است.  محمدی همچنین 
شایعات خوراندن مواد مخدر به سالمندان را در این مرکز رد کرد و گفت: سالمت 
سالمندان اولویت بهزیستی است و من این موضوع را تأیید نمی کنم، چون ما در 
آن مرکز پزشک داریم که بر امور نظارت دارند. مدیرکل بهزیستی استان زنجان در 
ارتباط با واگذاری مرکز به مدیریت جدید نیز گفت: یک نفر از افرادی که با هیأت 
طبق  مصاحبه ها  در  ولی  بود  مرکز  اداره  خواستار  داشت،  همکاری  قبلی  مدیره 
قوانین رد شد و بهزیستی صالح دانست که مرکز را به یک شخص دیگری که مورد 

تایید تهران و استان بود، واگذار کند.
وی با اشاره به این که هم اکنون ۸0 سالمند در این مرکز نگهداری می شود، گفت: 

خوشبختانه برخالف شایعات ایجاد شده این مرکز سالمند کرونایی ندارد.

واحد   100 و  هزار   2 همزمان  واگذاری  آئین  در  زنجان  استان  بهزیستی  کل  مدیر 

به  کشور  بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت  مددجویان  و  معلولین  به  مسکونی 
از طریق  بهزیستی  بهزیستی و چهلمین سال تاسیس سازمان  مناسبت هفته 
ویدئو کنفرانس وبا حضور دکتر قبادی دانا، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی 

کشوراز افتتاح 15واحد مسکونی مددجویان بهزیستی استان زنجان خبرداد. 
محمد محمدی در حاشیه این افتتاح گفت: ۸ واحد مسکن ویژه خانوارهای عادی 
تحت پوشش و 1واحد مسکن ویژه خانوارهای دو عضو معلول  در شهرستان 
خدابنده ، 5 واحد مسکونی در شهرستان طارم و1واحدمسکونی درزنجان افتتاح 
گردید.   وی با اشاره به این که برای ساخت این واحدهای مسکونی 202 میلیون 
کرد  تصریح  است،  شده  پرداخت  مددجویان  به  بهزیستی  توسط  اعتبار  تومان 
:میزان کمک های بالعوض برای خانوارهای دو عضو معلول ۷2 میلیون تومان و 
تسهیالت بانکی به مبلغ ۸0 میلیون تومان  و برای خانوارهای عادی 130 میلیون 
معافیتهای  برای  نیز  تومان  میلیون   52 و  بالعوض  کمک  صورت  به  تومان 
انشعاباتی پرداخت گردیده است.  مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان این که 
خدمات  ارائه  راستای  در  مهم  اقدامات  از  یکی  مددجویان  برای  مسکن  احداث 
حمایتی بهزیستی برای افراد تحت پوشش بوده است یادآور شد: در سال گذشته 
برای  که  شده  واگذار  شرایط  واجد  پوشش  تحت  افراد  به  مسکونی  واحد   ۸۸
ساخت این واحد ها  ۸۸4 میلیون تومان کمک بالعوض پرداخت گردیده و میزان 
گاز، صدور پروانه و عوارض  آب، برق،  معافیت های اعمال شده  برای انشعابات 

شهرداری نیز معادل 352 میلیون تومان بوده است. 

نخست  ماهه  سه  در  گفت:  زنجان  بهزیستی  اداره کل  اجتماعی  امور  معاون 
امسال، بیش از 1600 تماس مرتبط با خط 123 استان گرفته شده است. سلمان 
حسینی، در رابطه با برگزاری مانور اورژانس اجتماعی در استان زنجان، اظهار کرد: 
مانور اورژانس اجتماعی، همزمان با سراسر کشور در پنج شهر استان زنجان با 

هدف معرفی فعالیت های بهزیستی و برنامه اورژانس اجتماعی برگزار شد.  
درخصوص  الزم  راهنمایی های   ، بروشور توزیع  ضمن  مانور  این  در  افزود:  وی 
فعالیت های برنامه اورژانس اجتماعی به جامعه هدف صورت گرفت. این مسئول 
تخصصی  بهزیستی،  اجتماعی  اورژانس  برنامه  ویژگی های  مهم ترین  کرد:  تصریح 
زمانی  محدودیت  بدون  نیز  و  خدمات  این  بودن  دسترس  در  و  موقع  به  بودن، 
که در حال حاضر پنج خودروی خدمات سیار در شهرستان های  و مکانی است 
و  بحران  در  مداخله  خدمات،  ارائه  آماده  طارم  و  خدابنده  خرم دره،  ابهر،  زنجان، 

کمک به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی است. 
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان زنجان گفت: در حال حاضر در پنج 
اجتماعی،  آسیب های  کاهش  و  کنترل  هدف  با  اجتماعی  اورژانس  استان  شهر 
ارتقای  و  جامعه  آحاد  برای  اورژانسی  و  تخصصی  خدمات  دادن  قرار  دسترس  در 
اجتماعی در شرایط بحرانی  آسیب دیده  و  آسیب  افراد در معرض  توانمندی های 
از طریق ارائه خدمات تخصصی و به موقع فعالیت می کند.  وی خاطرنشان کرد: 
روزه و به  صورت  اورژانس اجتماعی بهزیستی استان زنجان همه  خط تلفن 123 
آماده دریافت تماس های عموم است و در صورت نیاز به مداخله در  24 ساعته 
محل خودروهای خدمات سیار اورژانس اجتماعی نیز آماده اعزام به محل خواهد 
بود. همچنین در سه ماه اول امسال بیش از 1600 تماس مرتبط با خط 123 گرفته 

شده است.

از ۷50 شغل برای  معاون بهزیستی استان زنجان، گفت: در سال گذشته بیش 
این که  بیان  با  ملکی،  نعمت  ایجادشد.  زنجان  استان  بهزیستی  مددجویان 
گفت:  دارد،  تاکید  مددجویان  سازی  توانمند  به  نسبت  زنجان  استان  بهزیستی 

در سال گذشته بیش از ۷50 شغل برای مددجویان بهزیستی استان ایجاد شد.
مددجویان  برای  اشتغال   139 هم  تاکنون  سالجاری  آغاز  از  این که  بیان  با  وی 
ایجاد اشتغال  برای  گذاری  کرد: هدف  اظهار  ایجاد شده است،  بهزیستی استان 

معلولین برای سال جاری بیش از 600 شغل است. 
برای  گذشته  سال  در  اشتغال  تعهد  گفت:  زنجان،  استان  بهزیستی  معاون 
مددجویان بیش از 550 شغل بود که بیشتر از تعهد اشتغال ایجاد شد. ملکی 
گفت:  بهزیستی است،  استراتژی سازمان  توانمندسازی معلوالن  این که  بیان  با 
استان  بهزیستی  خوشبختانه  و  می شود  آنها  استقالل  باعث  معلوالن  اشتغال 
با بیان این که  در ایجاد اشتغال معلولین عملکرد بسیار قابل توجهی دارد. وی 
یکی از مهم ترین نیازهای معلوالن اشتغال است، تصریح کرد: ایجاد اشتغال برای 
این افراد با ارائه تسهیالت، کمک های بالعوض و حمایت های دولتی به ویژه اجرای 
قانون سه درصدی اشتغال معلوالن در دستگاه های دولتی و خصوصی می باشد.  
زنجان اشتغال  استان  بهزیستی  این که  بیان  با  زنجان،  استان  بهزیستی  معاون 
و  بهزیستی  افزود:  می کند،  دنبال  مختلف  بخش های  در  را  مددجویان  برای  الزم 
دولت به واحدهای تولیدی که معلولین را جذب می کند تسهیالت حمایتی خود 

را ارائه می دهد.

اولویتبهزیستیاست شفافیتوتحولخدماتدر
مدیر کل بهزیستی استان زنجان:

افتتاحشد کشور 15واحدمسكنمددجوییزنجانهمزمانباسراسر

سهماههنخستامسالمحققشد؛ در
1۶00تماسباخطتلفن1۲۳استان ثبتبیشاز

معاونبهزیستیاستانزنجان:
۷50شغلبرایمددجویانبهزیستیزنجانایجادشد
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عالم اندر ذکر تو در شور و غوغا هست و نیست
   آنکه سر در کوی او نگذاشته، آزاده نیست 

   آنکه دل خواهد، درون کعبه و بتخانه نیست
امام خمینی )ره(   عاشقان روی او را خانه و کاشانه نیست

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

چهارشنبه   25  تیر 1399

خبر

اسـتان  فرهنگـی   میـراث  مدیـرکل 
داد؛ خبـر 

جاذبه های  از  مستندی  ساخت 
گردشگری زنجان در شبکه 4

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
جاذبه های  از  مستندی  گفت:  زنجان  استان 
حال  در  چهار  شبکه  توسط  استان  گردشگری 

ساخت است.
کرد: معرفی  ارجمند بیان  امیر  گزارش جام جم،  به 
جاذبه های تاریخی، فرهنگی و اقلیمی استان از طریق 
که  رسانه های جمعی، حرکتی مهم و حیاتی است 
می تواند در جذب هرچه بیشتر گردشگران استان 
مؤثر باشد. در همین راستا اداره کل میراث فرهنگی 
استان از هیچ تالشی برای همکاری با گروه های هنری 

مستندساز دریغ نمی کند.
 ارجمند افزود:  مستندی گنبد سلطانیه، بازار تاریخی 
زنجان، موزه ذوالفقاری، موزه رختشویخانه، غار کتله 
خور و کلیه آثار صنایع دستی تهیه شد. در صورتی که 
بتوانیم در این حوزه گام های جدی و اساسی برداریم 
و به ویژه از ظرفیت رسانه به این منظور بهره برداری 
مناسبی داشته باشیم، می توانیم استان زنجان را به 
مقصد دائمی سفر تبدیل کنیم. او افزود: در چند 
گرفته و  کل شکل  اداره  در  رویکرد  این  اخیر  سال 
تابه حال چندین برنامه مستند گزارشی در استان 
رشد  عوامل  از  یکی  مهم  همین  که  شده  ساخته 

مطلوب جذب گردشگران در هر سال است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
زنجان ساخت چنین مستندهایی را برای معرفی و 
تبلیغ هر چه بیشتر در سطح ملی و جهانی دانست 
توسعه  ظرفیت ها  این  شایسته  معرفی  گفت:   و 
در  را  گردشگری  صنعت  رونق  و  سرمایه گذاری ها 

این استان به دنبال خواهد داشت.

خبر

فــرماندار هشـترود:
افـــراد فاقد ماسک خدمـات دریافت 

نمی کنند
بانک هـای  و  ادارات  گفـت:  هشـترود  فرمانـدار 
مسـتقر شهرسـتان بـه افـرادی کـه ماسـک نزننـد 
نکننـد  رعایـت  را  بهداشـتی  دسـتورالعمل های  و 

داد. نخواهنـد  ارایـه  خدمـات 
ایـن  کرونـای  سـتاد  جلسـه  در  امینیـان  امیـن 
بی توجهـی  بـا  کـه  افـرادی  بـا  افـزود:  شهرسـتان 
برگـزاری  و  بهداشـتی  مسـایل  نکـردن  رعایـت  و 
مراسـم عروسـی و ترحیـم منجـر به شـیوع کرونـا در 
شهرستان شوند و سالمت جامعه را تهدید کنند 
برخـورد قضایـی مـی شـود.  وی با اشـاره به افزایش 
آمـار کرونـا در شهرسـتان و تبدیـل وضعیـت ایـن 
و  سـه  سـطوح  گفـت:  قرمـز  بـه  زرد  از  شهرسـتان 
چهـار فعالیت هـا از جملـه مـدارس، دانشـگاه ها، 
تـاالر  پـارک،  اسـتخر،  دولتـی،  و  آزاد  آموزشـگاه های 
هفتگـی،  بـازار  زنانـه،   آرایشـگاه های  پذیرایـی، 
مسـاجد و مصـال و باشـگاه های ورزشـی خصوصـی 
یـک  بـه مـدت  کافه هـا و قهـوه خانه هـا  و دولتـی، 
هفتـه تعطیـل خواهـد بـود و خدمات حمـل و نقل 
عمومـی در ایـن مـدت کاهـش مـی یابـد.  رئیـس 
دادگسـتری هشـترود نیـز از تشـکیل شـعبه ویـژه 
رسـیدگی بـه تخلفـات در زمینه دسـتورالعمل های 
و  عروسـی  مراسـم  کننـدگان  برگـزار  و  بهداشـتی 

ترحیـم خبـر داد.
دهنـدگان  انتشـار  بـه  همچنیـن  اسـتادی  رحیـم 
هشـدار  مجـازی  فضـای  در  شـایعه  و  کـذب  اخبـار 
ارائـه  بـا  داد و گفـت: دادگسـتری بـرای افـرادی کـه 
آمـار غلـط در فضـای مجـازی اقـدام بـه  اطالعـات و 
نشـر اکاذیـب می کنند با تشـکیل پرونـده قضایی، 
برخـورد می کنـد. وی ضمـن تقدیـر از زحمـات کادر 
درمانـی هشـترود خواسـتار انعـکاس ایـن زحمـات 
در رسـانه ها شـد. وی همچنیـن از کمـک 2 میلیارد 
قالـب  در  کرونـا  ایـام  در  هشـترود  مـردم  تومانـی 
کمـک مومنانـه تقدیر کرد و افـزود: حرکت جهادی 
مردم هشـترود در مقابله با کرونا سـتودنی اسـت.  
شهرسـتان هشـترود بـا 5۷ هـزار جمعیـت در 120 

کیلومتـری تبریـز واقـع اسـت.

پذیرش آگهی در استان های شمال غربی كشور

آذربایجان شرقی    041-35579285

آذربایجان غربی                044-32256311-13

اردبیل                             045-33353800

زنجان                           024-33362236

سال  ابتدای  از  گفت:  جام جم  با  گفتگو  در  تبریز  پنج  منطقه  شهردار 
معاونت فنی و عمرانی  با 9500 تن آسفالت اقدام به  ساماندهی محالت 

و معابر کرده  است.
به گزارش جام جم میرعلی اصغر نساج همچنین افزود: عالوه بر این آمار 

معاونت خدمات شهری و اجرایی نیز لکه گیری اساسی را انجام می دهد. 
وی در خصوص عملکرد آسفالت ریزی اساسی  در سال جاری تصریح کرد: 
با 9500 تن آسفالت اقدام به ساماندهی ۸۷ محله و خیابان شده است. 
شهردار منطقه پنج مساحت آسفالت ریزی اساسی معابر را 64 هزار متر 
مربع ذکر نمود و گفت: امسال 230 میلیارد ریال اعتبار برای آسفالت ریزی 

معابر و محالت سطح حوزه پیش بینی شده است.
شروع آسفالت ریزی اساسی رمپ پاسداران به باغمیشه 

باغمیشه  شهرک  به  پاسداران  اتوبان  رمپ  زیرسازی  یافتن  پایان  با 
بزودی آسفالت ریزی این پروژه شروع می شود. شهردار منطقه پنج تبریز 
همچنین در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی با اعالم این خبر گفت: 
از  که  باغمیشه  شهرک  متری   35 به  پاسداران  اتوبان  دسترسی  رمپ 
واقع  مشارکتی  پروژه  یک  عمرانی  عملیات  علت  به  گذشته  سال های 
محترم  شهردار  دستور  با  بود  شده  تخریب  فهمیده  شهید  میدان  در 
کالنشهر تبریز اقدام به بازگشایی آن شده است.  میر علی اصغر نساج 
هزینه این پروژه را 5 میلیارد ریال اعالم کرد  و همچنین از اجرای همزمان 
انتقال و هدایت آب های سطحی واقع در این  مسیر باهدف جلوگیری از 
ریزش خیابان خبر داد. او ابراز امیدواری نمود رمپ پاسداران به باغمیشه 
بزودی به بهره برداری برسد.  گفتنی است با بهره برداری و بازگشایی این 

رمپ تردد از اتوبان پاسداران به خیابان اصلی باغمیشه میسر می شود.

 بهره برداری از مسیرگشایی اتصال شهدای بارنج به بزرگراه دوکمال، 
زیرسازی اساسی و اصالح آسفالت 24 متری فرشته جنوبی

گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  تبریز  پنج  منطقه  شهردار 
مسیرگشایی اتصال خیابان 24 متری شهدای بارنج به بزرگراه دو کمال 
به  بزودی  جنوبی  فرشته  متری   24 اساسی  آسفالت ریزی  همچنین  و 
دو  این  افزود:  رابطه  این  در  نساج  اصغر  علی  میر  می رسد.  بهره برداری 
دولت  درهفته  می شود  پیش بینی  و  است  زیرسازی  مرحله  در  پروژه 
خیابان  به  دوکمال  اتصال  گفت:  همچنین  وی  برسند.  بهره برداری  به 
پنج  منطقه  شهردار  دارد.  عرض  متر   30 و  طول  متر   250 بارنج  شهدای 
متری  اساسی  24  آسفالت ریزی  و  زیرسازی  به  ادامه  در  تبریز  کالنشهر 
هزینه  ریال  میلیارد   26 پروژه  دو  این  اجرای  برای  گفت:  و  نمود  اشاره 
دوکمال  بزگراه  اتصال  مسیرگشایی  با  همزمان  افزود:  نساج  می شود. 
زیرسازی 24 متری فرشته  و  آسفالت معیوب  بارنج تخریب  به شهدای 
جنوبی با 300 متر طول نیز شروع شده است. شهردار منطقه پنج خاطر 
ح عمرانی دسترسی از بزرگراه  نشان ساخت که با بهره برداری از این دو طر
دو کمال به بارنج ، باغمیشه و اتوبان پاسداران میسر خواهد شد. گفتنی 
بهره برداری  به  بارنج  تا  فهمیده  شهید  میدان  از  دوکمال  بزرگراه  است 
رسیده و فاز دوم آن تا خیابان رودکی به طول 1500 متر در سال جاری به 

اتمام می رسد.

: شهردار منطقه پنج تبریز

آسفالتریزیبرایساماندهی۸۷خیابانومحلهشرقتبریز

کارآفرینی  و  فردی  مهارت های  توسعه  راستای  در 
دانشجویان  به ویژه  و  جامعه  مختلف  اقشار  برای 
با  همکاری  تفاهم نامه  استان،  نور  پیام  دانشگاه 
امضای  به  سرمایه  بازار  آفرینان  ارزش  موسسه 

رسید.
با  گفتگو  در  استان  نور  پیام  دانشگاه  رئیس 
و  کسب  گسترش  به  توجه  با  کرد:  اظهار  جام جم 
کارهای نوین و نیز تغییرات صورت گرفته در فضای 
دانشگاه  جوانان،  به ویژه  و  خانواده ها  درآمدزایی 
پیام نور استان به عنوان یکی از توانمندترین مراکز 
رسمی  مجوز  با  که  آزاد  آموزش  دوره های  برگزاری 
حال  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  سوی  از 
موسسه  با  را  همکاری  نامه  تفاهم  است،  فعالیت 

بخشعلی  کرد.  منعقد  سرمایه  بازار  آفرینان  ارزش 
ارائه  راستای  در  تفاهم نامه  این  افزود:  معصومی 
آموزش های بورس و بیمه به صورت تخصصی و با 
کرد.   خواهد  فعالیت  عالقه مندان  به  ویژه  شرایط 
تخصص  و  آموزی  مهارت  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
آینده  نیاز  و  جامعه  مختلف  اقشار  بین  در  گرایی 
شاهد  گفت:  مهم،  موضوع  دو  این  به  جوانان 
همکاری خوبی بین دانشگاه و این موسسه وزین 
عالقه  رشد  به  توجه  با  و  بود  خواهیم  تخصصی  و 
مندی به بازار سرمایه در بین آحاد مختلف جامعه، 
شده  ایجاد  فرصت  این  از  مندان  عالقه  امیدواریم 

به بهترین نحو ممکن استفاده کنند.
 وی، مرکز آموزش های آزاد دانشگاه پیام نور استان 

را فرصتی مغتنم برای تمامی عالقه مندان به کسب 
آماده همکاری و عقد  مهارت دانست و اظهار کرد: 
تفاهم نامه با موسسات و ادارات دولتی و خصوصی 

در سطح استان و حتی کشور هستیم. 
ارزش  موسسه  مدیرعامل  شکوری،  احمد  سید 
آفرینان مالی بازار سرمایه نیز ضمن قدردانی از توجه 
مهارت  بحث  به  نور  پیام  دانشگاه  مسئوالن  ویژه 
آموزی، افزود: به عنوان یکی از تخصصی ترین مراکز 
ارائه  آماده   ، کشور سطح  در  بیمه  و  بورس  آموزش 
امکانات  و  اساتید  بهترین  از  بهره گیری  با  خدمات 

هستیم. 
از  استفاده  با  عالقه مندان  گزارش،  این  اساس  بر   
این فرصت می توانند در پایان هر دوره گواهی دوره 

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مجوز  شماره  با  آموزشی 
فناوری را که قابل ترجمه خواهد بود، دریافت کنند.

با هدف توسعه مهارت های فردی و کار آفرینی؛

تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور و موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه

از کلیه اعضای محترم این انجمن جهت شرکت در جلسه مجامع عمومی و فوق العاده و عادی ساالنه که روز شنبه مورخ 99/05/11 راس ساعت 17 در محل 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردبیل واقع در شهرک اداری بعثت برگزار خواهد شد دعوت بعمل می آید.

2 اصالح تبصره  1 اصالح ماده 7 اساسنامه مبنی بر تغییر حق عضویت ورودیه انجمن و حق عضویت ساالنه  الف: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
یک ماده 11 مبنی بر تغییر وسیله دعوت از اعضا برای جلسات مجامع عمومی انجمن 3 اصالح ماده 30 اساسنامه )افزایش مدت بازرسی از یکسال به دو سال( 
2 بررسی و تصمیم گیری در خصوص ترازنامه  1 گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال 1398 انجمن  ب: دستور مجمع عمومی عادی ساالنه 
3 بررسی و تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد  و صورت مالی انجمن منتهی به پایان سال 1398 پس از استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس انجمن 

هیئت مدیره در ارتباط با دریافت هزینه ارائه خدمات اداری به اعضای انجمن.
توضیحات: اعضای واجد شرایط شرکت در مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از شرکت هایی که دارای صالحیت کاری معتبر بوده و یا حداکثر 6 ماه از 
اعتبار صالحیت کاری آنان نگذشته باشد. اعضایی که حق عضویت ساالنه خود را پرداخت ننموده اند حداکثر تا تاریخ 3 مرداد ماه ضمن پرداخت، فیش 

واریزی را تحویل دفتر انجمن بنمایند.
ج: شرکت کنندگان در جلسه مجمع الزاماً باید از میان اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت با معرفی نامه کتبی از سوی شرکت مربوطه در جلسه 

حضور یابند.  

آگهی دعوت به مجامع عمومی فوق العاده و عادی ساالنه 
انجمن صنفی شركت های خدماتی اداری شهرستان اردبیل )نوبت اول( 

هیئت مدیره انجمن صنفی شركت های خدماتی اداری استان اردبیل


