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3 سردخانه در سفر رئیس جمهور 
به اردبیل افتتاح می شود

از مشارکت مردم در استقرار 
طرح ملی قبض ســبز قدردانی 

شد

تکمیل بیمارســتان تخصصی 
زنــان ارومیــه، در انتظار تامین 

4اعتبار 3

شهردار تبریز عنوان کرد؛

طرح جدید شهرداری برای بازآفرینی 
محله »چوخورالر« در کوتاه ترین زمان

شــهرداری تبریز این روزها برنامه های ویژه ای در حوزه بازآفرینی شــهری و بهســازی بافت فرسوده در دست 
اجرا دارد. بر اســاس آمارهای موجود، ۴۲۰ هزار نفر از جمعیت تبریز در مناطق خطرناک حاشــیه شــهر ساکنند. ۲۰ 

هزار نفر از این شــهروندان در معرض خطر جدی هســتند و هیچ راهی به جز تغییر محل سکونت آنها وجود ندارند.
ایرج شــهین باهر در این باره می گوید: در طرح بازآفرینی...

برخورد جدی با 
واحدهای گرانفروش در 

آذربایجان غربی
4
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وژیه آرذبایجان

 پروژه های شهر زنجان ۶۷ درصد پیشرفت دارد
سرپرســت معاونــت امور زیربنایــی و عمرانی 
شهرداری زنجان از پیشرفت ۶۷ درصدی پروژه های 
عمرانی شــهرداری زنجان خبر داد و گفت: درصد 
پیشرفت همه پروژه ها به جز بازگشایی پادگان طبق 

برنامه است.
داوود نــوری در گفت وگو بــا خبرنگار فارس در 
زنجان اظهار کرد: برنامه ریزی شــهرداری در حوزه 
معاونت عمرانی ساخت و تکمیل 5۲۰ پروژه عمرانی 

بزرگ و کوچک در سال جاری است.
سرپرســت معاونــت امور زیربنایــی و عمرانی 

شــهرداری زنجان با اشــاره به اینکه با پیگیری به 
عمل آمده درصد پیشــرفت پروژه هــای عمرانی 
مطلوب اســت، تصریــح کرد: طبــق آخرین آمار 
احصــا شــده حــدود ۶۷ درصد از بودجــه مناطق 
شــهرداری های تابعه کامال محقق شده است، البته 
تالش همکاران در حوزه عمرانی رســاندن این ۶۷ 
درصد به حد مطلوب اســت.وی با اشاره به اینکه از 
جمله پروژه های عمرانی عمده شهرداری که در حال 
ساخت است، سبزه میدان است، افزود: این پروژه از 
خواسته ها و مطالبات مهم مردم است و طبق بررسی 

که کردیم پیشــرفت این پروژه مطابق برنامه پیش 
می رود. نوری با بیان اینکه تنها پروژه متوقف شــده 
شهرداری پادگان است، اضافه کرد: در پروژه پادگان 
قبــل از توقف حدود 3۰ درصد کار انجام شــده و در 
مرحله جدول گذاری بود که متوقف شــد. سرپرست 
معاونت امور زیربنایی و عمرانی شــهرداری زنجان 
با اشاره به اینکه در حوزه آسفالت نیز اقدامات خوبی 
انجام شــده اســت، تصریح کرد: در حوزه آسفالت 
ردیف بودجه مناطق پر شــده اســت و در برخی از 

مناطق درخواست اصالح ردیف بودجه کرده ایم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل 
از اجرای طرح کاداســتر در ۱۴ حوزه آبخیز اســتان از 
محل اعتبارات صندوق توســعه ملی در ســال جاری 

خبر داد.
به گــزارش خبرنــگار مهر، شــهامت هدایت در 
کارگروه کشــاورزی و منابع طبیعی اردبیل از اجرای 
طــرح کاداســتر در ۱۴ حوزه آبخیز اســتان از محل 

اعتبارات صندوق توســعه ملی در ســال جاری خبر 
داد و افزود: این پروژه هــا با عنوان اصالح وبازنگری 
نقشــه های سنواتی بر اساس دستور العمل کاداستر با 
اولویت در حوزه آبخیز و تبدیل اسناد از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی است. وی ادامه داد: برای اجرای 
کاداســتر این حوزه ها ۱۲ هــزار و ۶۰۰ میلیون ریال 
از محل اعتبــارات صندوق توســعه ملی پیش بینی 
شده است.وی یادآور شــد: پروژه های کاداستری در 
۱۱3 هــزار هکتار در ۱۴ حوزه از جمله حوزه ســبالن 
و درویش چای در شهرســتان سرعین ۲۸ هزارو ۹۰۹ 
هکتار و حوزه مال احمد در شهرستان نیر به مساحت ۷ 
هزارو ۶۸۹ هکتار و کریق و هیر در شهرســتان اردبیل 
به مســاحت ۱۶ هــزار و ۷5۰ هکتار،حوزه عنبران در 
شهرســتان نمین به مســاحت 3 هزار و ۱۰۶ هکتار، 

حوزه کورار در شهرستان پارس آباد به مساحت ۷ هزار 
و ۴۱۹ هکتار، حوزه ســاری قمیش در شهرستان بیله 
سوار بمساحت 5 هزارو ۸۸3 هکتار، حوزه گرمی چای 
و شــور درق در شهرستان گرمی به مساحت ۲۰هزار و 
۶۲۶ هکتار، کندرق، علی آباد و اندبیل در شهرســتان 
خلخال به مســاحت ۱5 هــزار و ۷۸۴ هکتار و حوزه 
فاراب در شهرســتان کوثر به مساخت ۷ هزار و ۷۸3 

هکتار در حال انجام است.
هدایــت تصریــح کرد: ســال گذشــته از محل 
اعتبارات صندوق توســعه ملی ۱۲5 هــزار هکتار با 
اعتبار هشــت هزار و ۱۱۲ میلیون ریال کاداستر در ۹ 
حوزه آبخیزداری انجام شده و پیش بینی می شود تا ۶ 
ماه آینده بتوانیم نســبت به اتمام کار مطابق با ضوابط 

و دستورالعمل های کاداستر اقدام کنیم.
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رئیس کمیته جوانان فدراسیون کوهنوردی:

کوهنوردی در صدر توجه مسئوالن اردبیل باشد

اجرای طرح »کاداستر« در ۱۴ حوزه آبخیز اردبیل

 استقبال از مدال آور زنجانی رقابت های سنگ نوردی
 قهرمانی آسیا

مدال آور زنجانی رقابت های سنگ نوردی قهرمانی 
نوجوانان و جوانان آسیا، مورد استقبال قرار گرفت.

محیا دارابیان، تنها مدال آور کاروان اعزامی از ایران به 
رقابت های سنگ نوردی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا 
که به میزبانی چین برگزار شد، در محل مجموعه ورزشی 
انقالب زنجان مورد استقبال جمعی از مسئوالن و اهالی 

ورزش استان قرار گرفت.
در جریان رقابت های سنگ نوردی قهرمانی نوجوانان 
و جوانان آسیا در ماده کمباین، »محیا دارابیان« سنگ نورد 
شایسته زنجانی موفق به کسب مدال ارزشمند برنز شد. 

این رقابت ها از ۲3 تا ۲۶ آبان  در کشور چین جریان داشت 
و تیم ملی سنگ نوردی ایران نیز متشکل از محیا دارابیان، 
محمد یوســفی، علیرضا پیله فروشان، رادین فروغیان و 
اکبر ثابت کار به عنوان مربی و سرپرســت در این رویداد 

آسیایی حضور داشتند.
در این دوره از مســابقات که ماحصل آن کسب یک 
مدال برنز برای تیم ملی ســنگنوردی ایران توسط محیا 
دارابیان بود، علیرضا پیله فروشان در جایگاه پنجم ایستاد، 
محمد یوســفی عنوان ششمی را از آن خود کرد و رادین 

فروغیان نیز به مقام هشتمی رسید.
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تبریز،  شهری با حافظه تاریخی 
بی شــک تبریز یکی از شــهرهایی است که 
نمادهای شهری جایگاهی ویژه در طراحی شهری 
اش دارد. وجود مجسمه های متعدد اعم از مجسمه 
مشاهیر و علما و نامداران و سرداران جزو داشته های 
فرهنگی شهر محسوب می شود. نمادهای پرشمار 
فرهنگی و دیگــر مولفه های تاثیرگــذار یکی از 

شهرهای مهم فرهنگی به شمار می رود. 
وجود نمادهای شهری مختلف به شهر هویتی 
فرهنگی می دهد که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و در حافظه جمعی ساکنان 
شهر حک و ابدی می شود پس می توان به این نتیجه رسید که هر شهری دارای حافظه 
اســت. حافظه تاریخی هر شهر به نوعی حس تعلق خاطر و وابستگی را در شهروندان 
ایجاد می کند. اگر شهری حافظه تاریخی نداشته باشد نمی توان آن شهر را دارای هویت 
دانست. حافظه تاریخی شهر به این معنی است که شهر دارای خاطره است و مکان ها 
دارای معانی هستند حتی مکان ها به واسطه همین خاطرات هویت پیدا می کنند تا جایی 
که اهالی، شهر بدون خاطره را شهر بی هویت می دانند. شهرداری تبریز از سال ها پیش 
ســاخت نمادها را در دستور کار خود قرار داده و با ساخت این نمادها همواره سعی کرده 
شــهری خاطره مند را برای شهروندان بســازد که در این میان ساخت نمادهای دفاع 

مقدس از ماندگارترین کارهای مدیریت شهری در این حوزه محسوب می شود. 
تندیس شــهید فاتح به همراه دیگر آزادگان ســرافراز در سه راهی توکلی، تندیس 
سرداران پر افتخار در میدان شهدا، تابلوسنگ مزین به تصاویر امام و شهدا در راهنمایی، 
تابلوسنگ های مزین به تصاویر شهدا در پارک طوبی، تندیس شهید فهمیده و تندیس 
پالک در ســه راهی ارتش از جمله کارهای حجمی اســت که مورد توجه عموم قرار 

گرفته است. 
ســاخت یادبود محل های بمباران شده در جنگ تحمیلی، تکمیل پارک موزه دفاع 
مقدس، احداث فضاهای ســبز مزین به نام پرافتخار شــهدای مدافع حرم، پروژه های 
عمرانی پل حمید و تقاطع غیر همســطح شــهیدان خانلو و شهیدان حضرت پور و پل 
شهدای دانشجو و اجرای طرح »کوچه میزین افتخاری« در ۱۴۲۰ کوچه شهر تبریز از 
دیگر کارهای ماندگار مدیریت شهری است که در حافظه تاریخی شهر تبریز ماندگار 

خواهد بود تا بدانیم »بودنمان« را مدیون چه کسانی هستیم.
 حکیمه عوض پور

مدیــر روابط عمومی اداره کل محیط زیســت آذربایجان شــرقی با بیان این که 
شــاخص کیفیت هوای تبریز درحال حاضر در وضعیــت قابل قبول قرار دارد، گفت: 
برای روزهای آتی تا روز چهارشــنبه، احتمال بروز پدیده وارونگی دما )اینورژن( پیش 

بینی می شود.

داوود قاســم زاده در گفت وگو با ایســنا، در این رابطه توضیح داد: در حال حاضر 
شــاخص کیفیت هوای تبریز برابر با ۶۹ بوده و در وضعیت قابل قبول قرار دارد، اما با 
توجه به پیش بینی های هواشناسی مبنی بر سکون هوا طی روزهای آتی تا چهارشنبه، 
احتمال بروز پدیده وارونگی دما )اینورژن( وجود داشــته و افزایش آالینده های جوی 

پیش بینی شده است. وی متذکر شد: بر این اساس شهروندان جهت جلوگیری از آلوده 
شــدن هوا، استفاده از وســایل نقلیه عمومی را از روز دوشنبه در اولویت قرار داده و از 
تردد غیرضروری با خودروی شخصی در داخل شهر پرهیز کنند. وی خاطرنشان کرد: 
طی سه روز اخیر نیز شاخص کیفیت هوای تبریز در وضعیت ناسالم قرار نگرفته است.

پیش بینی وارونگی دما در تبریز، طی روزهای آتی

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

شــهرداری تبریــز ایــن روزهــا 
برنامه های ویــژه ای در حوزه بازآفرینی 
شــهری و بهســازی بافت فرسوده در 
دســت اجرا دارد. بر اســاس آمارهای 
موجود، ۴۲۰ هزار نفر از جمعیت تبریز در 
مناطق خطرناک حاشــیه شهر ساکنند. 
۲۰ هزار نفر از این شهروندان در معرض 
خطر جدی هســتند و هیچ راهی به جز 

تغییر محل سکونت آنها وجود ندارند.
ایرج شهین باهر در این باره می گوید: 
در طرح بازآفرینی شــهری که از سوی 
دولت تدارک دیده شده است زمین هایی 
از ســوی اداره کل راه و شهرســازی با 
هدف احداث مســکن های جایگزین و 
جابه جایی بافت فرســوده واگذار خواهد 

شد. 
بــرای اجرای این طرح فراخوان داده 
شــده و چند شــرکت آماده همکاری و 
ساخت وساز هستند. حدود ۶ هزار واحد 
جدید در طرح بازآفرینی احداث می شود 
که عملیات ســاخت آن ها بزودی آغاز 

خواهد شد.
شــهرداری تبریز چنــدی پیش از 
احداث واحدهای جدید در بافت فرسوده 
با همکاری یک شــرکت ترکیه ای خبر 
داده بــود، اما تاکنــون این طرح محقق 

نشده است.
شهین باهر در این باره بیان می کند: 
با وجود تالش های یک ساله برای انعقاد 

قرارداد با این شــرکت چون نتوانستیم از 
دولت زمین بگیریم امکان ساخت فراهم 
نشــد. اما با بخش نامه اخیر در بازآفرینی 
شــهری و با توجه بــه واگذاری زمین از 
ســوی اداره راه و شهرسازی می توانیم 
دوباره مذاکرات را با شــرکت ترکیه ای 

آغاز کنیم.  
وی از اجــرای طرحــی دیگر برای 
حذف بافت فرســوده محله چوخورالر 
خبر می دهد و می گوید: شهرداری تبریز 
اقدام به شروع پروژه ۲/5 هکتاری کرده 
که روشــی زودبازده است و برای اولین 

بار انجام خواهد شد. 
در گذشــته برنامه هایــی که برای 
نوســازی بافت فرســوده تدوین شده  
بودند، کارایی الزم را نداشــتند، چراکه 
پارامترهــای تدوین شــده بــا توانایی 
اقتصــادی ســاکنان بافت فرســوده 

همخوانی نداشــت. قطعا فردی که در 
محدوده بافت فرسوده زندگی می کند، 
توانایی پرداخت اقساط حتی بدون بهره 

را هم ندارد. 
به همین دلیل، طرح های بازآفرینی با 
شکست مواجه می شوند.بر این اساس، 
در حــال اجرای طرحی هســتیم که بر 
پایه آن اقدام بــه تملک و خرید یکی از 
بدترین بافت های فرســوده در منطقه ۴ 
شهرداری تبریز به قیمت روز از ساکنان 

می کنیم. 
در مرحلــه بعد عملیــات تخریب و 
آواربرداری به طور کامل انجام می شود و 
در نهایت زمین های مورد نظر به قطعات 
مختلف برای فروش تقسیم خواهد شد تا 
مالکان به صورت اشتراکی از محل پولی 
که شــهرداری برای خریــد زمین های 
مســکونی پرداخت کرده است، اقدام به 

ساخت واحدهای مسکونی 3 تا ۴ طبقه 
کنند.  

وی دربــاره ضمانــت اجرایی چنین 
طرحی بیان می کند: طرح ۲/5 هکتاری 
شــهرداری تبریز در منطقــه ۴ تنها کار 
اجرایــی اســت که می توانــد ضمانت 

اجرایی داشته باشد. 
هرچنــد شــهرداری ها منابع ذخیره 
ندارند و ممکن اســت تسریع در اجرا با 
مشکالتی مواجه شود اما توقف نخواهیم 
کرد. چرا که تملک بافت فرسوده عالوه 
بر استقبال سرمایه گذاران از زمین های 
آمــاده، درآمــد خوبی را هــم نصیب 

شهرداری می کند.
شــهرداری با خرید امالک فرسوده و 
تخریب و آماده ســازی برای فروش به 
ســرمایه گذاران می تواند تا ۲۰۰ درصد 
ســود کسب کند. از ســوی دیگر وقتی 
ســرمایه گذاران و ســازندگان اقدام به 
ساخت وســاز کننــد، از ناحیــه صدور 
پروانه هم برای شهرداری درآمد کسب 
می شــود که هم برای مردم و هم برای 

شهرداری برد است.
ایرج شــهین باهر درباره زمان اجرای 
ایــن طرح هم بیان می کنــد: 3۰ تا ۴۰ 
درصد از زمین ها تملک شــده اســت و 
تا خرداد ســال ۹۹ همــه اراضی تملک 
خواهند شــد تــا دو و نیــم هکتار بافت 

فرسوده به صورت یکجا اصالح شود.

شهردار تبریز عنوان کرد؛

طرح جدید شهرداری برای بازآفرینی محله »چوخورالر«
 در کوتاه ترین زمان

امام جمعه تبریز:
مردم آذربایجان توطئه دشمنان را 

خنثی کردند

امام جمعه تبریز با بیان اینکه مردم آذربایجان شــرقی صف خود 
را از اشــرار جدا کردند، گفت: مردم آذربایجان توطئه دشــمنان را 

خنثی کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االســالم سیدمحمدعلی آل 
هاشــم در هفتاد و هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان 
با اشاره مسائل پیرامونی به برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب در 
مهر سال جاری تاکید کرد: حضور ناشران نامدار و کتاب های جدید 
االنتشــار در نمایشگاه های کتاب باید بیشتر باشد. امام جمعه تبریز 
نمایشــگاه کتاب را برای شمال غرب و استان یک رویداد فرهنگی 
دانست و گفت: نمایشگاه مطبوعات باید مستقل از نمایشگاه کتاب 
برگزار شود.آل هاشــم با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه مطبوعات 
نباید صرفا برای رفع تکلیف باشــد ادامه داد: جنبی بودن نمایشگاه 
مطبوعات از اهمیت برگزاری آن می کاهد. بخش دیگر از ســخنان 
حجت االســالم آل هاشــم به جریانات اخیر در پی افزایش قیمت 
بنزین در کشور و استان بود.امام جمعه تبریز با تقدیر از قاطعیت توام 
با سعه صدر و مردم داری نیروهای انتظامی و امنیتی با اغتشاشگران 
گفــت: مردم تبریز بار دیگر در لبیک به بیانات حکیمانه رهبر معظم 
انقالب پیشــگام شدند کما اینکه آذربایجان در طول تاریخ در همه 
صحنه   های سیاســی و انقالبی همیشــه پیشگامی خود را به اثبات 
رسانده است. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: دشمنان 
تالش زیادی برای نا آرام کردن تبریز انجام دادند اما مردم آگاه، بصیر 

و زمان شناس آذربایجان همه این نقشه ها را خنثی کرد.
هفته بسیج و تکریم این نیروی کارآمد مردمی بخش دیگری از 
ســخنان نماینده ولی فقیه در استان بود که امام جمعه تبریز با تاکید 
بر حاکمیت تفکر بســیج در جامعه گفت: اگــر جامعه ما با فرهنگ 
بســیج مانوس شود در برابر دشمنان مستحکم تر از گذشته خواهیم 
ایســتاد. آل هاشم یادآور شد: بسیج به همه میدان ها اختصاص دارد 
و باید از ظرفیت این نیروی کارآمد برای پیشــبرد همه اهداف نظام 

بهره مند شد.

خبر

در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد؛

نشست تخصصی زمینه های کاربردی تولید واکسن ها و 
داروهای نوترکیب در گیاهان

نشســت تخصصی زمینه های کاربردی تولید واکســن ها و داروهای نو ترکیب در 
گیاهان با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران حوزه علوم تکنولوژی و دانشجویان، در 

روز سه شنبه ۲۸ آبان در سالن  ابن سینای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در افتتاحیه همایش مذکور که با همکاری ستاد 
توســعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری در دانشگاه شهید مدنی 
آذربایجان برگزار شــد، دکتر حســن ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
طی ســخنانی با اشاره به اینکه دانشگاه های کشور به برکت سیاستگذاریهای صحیح 
و اصولی در کشــور شــاهد ارتقای جایگاه در تولید علم شده اند، گفت: هرچند که این 
موضوع، دســتاورد بسیار خوبی به شــمار می رود اما در عصر حاضر، مهم این است که 
صرفا نباید به تولید علم و توســعه مرزهای دانش پرداخت، بلکه به موازات این کار پر 
اهمیت، کار آفرینی، فن آفرینی و ایجاد ثروت را در همه فعالیت های علمی دانشگاه در 
نظر گرفت و به این سوال پاسخ دهیم که انجام این فعالیت علمی چه مشکل یا مسئله 

ای از زندگی اجتماعی ما را حل خواهد کرد؟
ولی زاده افزود: همه مســائل و مشــکالت کشور راهکار علمی دارد زیرا ایجاد علم 
صرفا به خاطر رفاه مردم و حل مســائل مختلف در حوزه های اجتماعی می باشد و علم 
همواره در کنار رفع موانع و مشکالت است و دانشگاه باید برای همه مسائل و مشکالت 

اجتماعی راهکارارائه نماید.
دکتر ولی زاده با اشاره به اینکه کشور ما در شرایط جنگ اقتصادی است، بر استفاده 
همه جانبه و شایسته از منابع انسانی و برنامه ریزی مطلوب در به کارگیری فرهیختگان 

و نخبــگان دانشــگاهی و حمایت از 
طرح هــا و پژوهش هــای فن آفرین 
تاکید نمود و گفت: باید درآمد و ثروت 

خود را به دانشگاه گره بزنیم.
وی در پایان از ابتکار ســتاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی ریاست 
جمهوری در خصوص توزیع مناسب 
امکانــات و ماموریــت گــرا نمودن 
دانشــگاه ها ومنابع موجود در آنها بر 
حسب تخصص اســاتید و تجهیزات 

دانشگاهی مربوطه تقدیر و تشکر نمود.
دکتر محمد احمدآبادی، رئیس دانشــکده کشــاورزی و دبیر علمی و اجرایی این 
همایش در ســخنانی با بیان اینکه زیست فناوری از مهمترین فناوری های پیشرفته 
می باشد اظهار نمود: ما باید نیازهای کشور به فناوری های پیشرفته را از طریق توجه به 
پتانسیل های داخل کشور برطرف کرده و در جهت رقابت و کسب سهمیه از بازار های 

خارجی نیز بیاندیشیم. 
وی در ادامه بیان کرد: در حوزه فناوری های زیستی، استفاده از فرصت های اقتصادی 
و پرهیز از موازی کاری ها و تالش در جهت رفع موانع ایجاد شــده توســط کشور های 
متخاصم، از مهمترین اولویت های ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری می باشد. 
لذا این ستاد جهت تسهیل در ارزیابی فعالیت های انجام شده توسط دانشگاه ها و سایر 
مراکز علمی-پژوهشی اقدام به تقسیم کار ملی و ماموریت محورنمودن دانشگاهها و 

مراکز علمی -پژوهشی نموده است.
وی با تشــریح اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ســتاد از تقسیم کار ملی حوزه زیست 
فناوری، ماموریت های اســتانی ابالغی برای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را در دو 
محور معرفی نمود: الف( کشت بافت گیاهان چوبی و تولید نهال های عاری از بیماری. 

ب( تولید واکسن ها و داروهای نوترکیب در گیاهان زراعی.
دکتر احمدآبادی در پایان اظهار امیدواری کرد: برگزاری نشست فوق زمینه همکاری 
بین رشته های مرتبط با ماموریت های فوق در استان را جهت نیل به اهداف ستاد توسعه 

زیست فناوری فراهم نماید.
گفتنی است در پایان این همایش 
از آقایان دکتر درویشی نماینده ستاد 
توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهــوری، دکتر 
باغبان عضو هیات علمی دانشــگاه 
تبریــز، دکتــر کیافر معــاون کیفی 
شرکت داروســازی زهراوی و دکتر 
»در یتیم« عضو هیات مدیره شرکت 

پرسیس ژن، تجلیل بعمل آمد.

به یک نفر طراح حرفه ای خانم یا آقا مسلط به امور چاپی و مسلط به 
نرم افزارهای  corelو photoshop و یک نفر خانم  زیر ۲5 سال با 

روابط عمومی باال و آشنا با کامپیوتر جهت پاسخگویی به تلفن در دفتر 
چاپخانه باران نیازمندیم ۰9۰5531۶39۶

طراح حرفه ای خانم یا آقا

سرپرستی روزنامه جام جم  در آذربایجان شرقی 
آماده پذیرش آگهی های شما می باشد

0۴۱-355۷9285-۷

به یک خانم زیر 35 سال با روابط عمومی نسبتا باال و داشتن 
سابقه کاری دکوراسیون وآشنایی با کامپیوتر در دکوراسیون 

بشیکتاش نیازمندیم
ساعت کاری ۱0 الی ۱۷

آدرس: چایکنار، نرسیده به پل قاری، دکوراسیون بشیکتاش  
۰9145873۶11

با ما در آسمان آذربایجان بدرخشید
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مدیر عامل شرکت تعاونی کشــاورزی مینودشت اشراق زنجان گفت: 
کشت گل محمدی در ۱۰ هکتار از اراضی زنجان آغاز شده است.

حســین بابایی در گفت و گــو با خبرنگار فارس در زنجــان اظهار کرد: 
شرکت تعاونی کشــاورزی مینودشت اشراق استان از سال ۱3۹۲ تاسیس 
شــده و امسال فاز نخست کشت گل محمدی اصالح شده را در ۱۰ هکتار 

آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه طی ۶ ماه تحقیق از مزارع کاشان و سایر مزارع بهترین 
نوع گل محمدی اصالح شده برای کاشت در زنجان خریداری شده است، 
گفت: در هر هکتار 3 هزار تا 3 هزار و 5۰۰ نهال کاشــته خواهد شــد که در 
سال دوم هزینه خرید نهال جبران می شود. وی با بیان اینکه گل محمدی 

گیاه مقاوم نســبت به کم آبی اســت و آبیاری آن به صورت قطره ای انجام 
خواهد شــد، بیان کرد: این گونه گیاه از ســال سوم و چهارم باالی ۷ تن در 

هر هکتار گل می دهد.
بابایی با بیان اینکه شــرایط صادراتی و گالب گیری گل محمدی بسیار 
عالی اســت، گفت: در این کشــت برای هر هکتار ۱۸ تا ۲۲ نفر اشتغالزایی 
ایجاد می کند. مدیر عامل شــرکت تعاونی کشــاورزی مینودشت اشراق 
زنجان با بیان اینکه از ســال بعد خال جوش گل های کاشــته شــده قابل 
اســتفاده است، گفت: برای ســایر هکتارهای باقیمانده نیاز به خرید نهال 

وجود ندارد.
وی با بیان اینکه گیاه گل محمدی از ســال دوم و ســوم در هر هکتار ۲ 

تا 3 تن محصول می دهد، ادامه داد: از ســال چهارم این کشت باالی ۷ تن 
خواهد بود.

 بابایی با بیان اینکه برای فروش محصول گل محمدی مشــکلی وجود 
ندارد، افزود: خرید تضمینی این محصول توســط شرکت ها انجام می شود. 
وی بــا بیان اینکه برای گالب گیری برنامه خرید هر دیگ ۴۰۰ کیلویی در 
دستور کار قرار دارد، ادامه داد: خشک کردن غنچه نیز دارای ارزش افزوده 

برای تولیدکنندگان است.

 آغاز کشت گل محمدی در ۱0 هکتار 
از اراضی زنجان

 کشــف اشــیای عتیقه 
دوران تیموریان در زنجان

فرمانده انتظامی استان زنجان، از کشف 
اشیای عتیقه دوران تیموریان خبر داد.

به گــزارش ایســنا و به نقــل از پایگاه 
خبری پلیس، ســردار رحیــم جهانبخش 
افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت 
یــک قاچاقچی حرفه ای اشــیای عتیقه در 
شهرستان ایجرود، موضوع به صورت ویژه 
در دســتور کار ماموران انتظامی شهرستان 

ایجرود قرار گرفت.
وی افــزود: ماموران با انجــام اقدامات 
اطالعاتــی و تحقیقــات پلیســی، یــک 
قاچاقچی حرفه ای اشیای عتیقه را شناسایی 
و با هماهنگی قضایی در اقدامی غافلگیرانه 

متهم را دستگیر کردند. 
جهانبخــش تصریح کــرد: ماموران در 
بازرســی از مخفیگاه متهمان ۴۰۰ ســکه، 
یک جلد کتاب خطی و یک قبضه شمشیر با 
قدمت عصر تیموریان را کشــف کردند. این 
مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه بنا به اعالم 
کارشناسان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، قدمت اشیای مربوط به دوران 
عصر تیموریان اســت، گفت: کارشناســان 
همچنیــن ارزش اقــالم مکشــوفه را 3۰ 

میلیارد ریال برآورد کردند. 
فرمانده انتظامی اســتان زنجان با اشاره 
به اینکه تمدن و هویت هر ملتی ریشــه در 
میراث فرهنگی آن دارد، خاطرنشــان کرد: 
نیروی انتظامــی قاطعانه با هر گونه قاچاق 
آثار باســتانی مقابلــه و از میراث گرانبهای 

ملت ایران حفاظت و حراست می کند.

 طرح توسعه جنگل در زنجان 
کلید خورد

رئیس اداره جنگلــکاری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان زنجان از اجرای طرح توسعه جنگل 
با نهال در حوزه آبخیز آببر به مســاحت ۱۱۰ هکتار از 

محل اعتبارات صندوق توسعه ملی خبر داد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر و بــه نقل از اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، مجید معانی 
با اشــاره به آغاز اجرای طرح توسعه جنگل با نهال در 
حــوزه آبخیز آببر، گفت: این طرح به مســاحت ۱۱۰ 
هکتار در محل طرح مدیریت منابع جنگلی جمال آباد 

در حال اجرا است.
معانی همچنین به اعتبار تخصیص یافته به منظور 
اجرای طرح توســعه جنگل با نهــال در حوزه آبخیز 
آببر اشــاره کرد و گفــت: 53۰ میلیون تومان از محل 
صندوق توســعه ملی تصویب شده است . رئیس اداره 
جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان 
بــا بیان ایــن که این طرح هر ســاله در فصل پائیز در 
نقاط مختلف اســتان عملیاتی می شــود، تاکید کرد: 
پروژه امســال ۷۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و بر 
اساس برنامه ریزی های انجام شده تا نیمه آذر به اتمام 
می رســد. معانی ادامه داد: امســال از اعتبارات همین 
محل ۱۱۰ هکتار مصوب شــده اســت که در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشــته 3 برابر افزایش مساحت 

اجرای طرح را شاهد هستیم.
رئیــس اداره جنگلــکاری اداره کل منابع طبیعی 
وآبخیزداری اســتان از اجرای غنی ســازی جنگل با 
نهــال در 3۰ هکتار از اراضی ملی  طی  ســال جاری 
از محــل طرح صیانت خبر داد و گفت: طرح توســعه 
جنگل بــا نهال در بیدان چای شهرســتان زنجان به 
مســاحت 5۰ هکتار نیز از محل اعتبارات طرح صیانت 

در حال اجراست.

خبر خبر

مقاوم سازی 28 درصد خانه های روستایی محدوده گسل در زنجان

بنابــر اعالم متولیــان بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی زنجــان، تعــداد روســتاهای واقع در 
محدوده گســل در این اســتان ۱53 روستا با ۱۸ 
هزارو ۷3۴ واحد مســکونی است که از این تعداد 
فقــط پنج هزار و ۲5۹ واحد مســکونی یعنی ۲۸ 
درصــد از واحدها مقاوم ســازی شــده اند و بقیه 
واحدهــا در مواقع خطر زلزلــه، در معرض تهدید 

. هستند
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
زنجــان در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا گفت: بر 

این اســاس برای عمومیت بخشــیدن به دامنه 
هشدارها و مقابله با خطر احتمالی بالیای طبیعی 
طرح فرضی زلزله در ایــن مناطق اجرا و اهمیت 
مقاوم ســازی بــرای گروه های هــدف، تبیین و 
چگونگی دریافت تســهیالت به بانک های عامل 
نیز اعالم شــده است. سجاد صنعتی منفرد افزود: 
بــا توجه به اینکه زلزلــه به عنوان یکی از حوادث 
طبیعــی هر از چنــد گاهی خســارت و تلفاتی به 
بار مــی آورد همین امر ضرورت اندیشــیدن به 
مقاومت ســاختمان ها و ارائــه راهکارهای الزم 
بــرای کاهش خطرات زمیــن زلزله را دو چندان 

می کند.
این مســئول یادآور شــد: در این راســتا بنیاد 
مســکن با توجه به تجربیات گذشــته و اهمیت 
فاکتورهــای متعــددی همچــون فراهم کردن 
امکانات اســکان موقت و دائم، ســرعت احداث، 
افزایــش مقاومت و کاهش هزینــه ها در بحث 
بالیای طبیعی، توجه به سیســتم های ساختمانی 

مقاوم در برابــر زلزله را یکی از ضروریات صنعت 
ساختمان می داند. 

وی اضافــه کرد: در زمان حاضر تســهیالت 
اعطایی طرح ویژه بهســازی و مقاوم ســازی با 
کارمزد پنج درصد تا ســقف ۴۰ میلیون تومان به 
واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲5 
هزار نفر داده می شــود که این موضوع از اهمیت 

آن حکایت دارد.
صنعتی منفرد افزود: از مجموع ۹۲ هزارو ۶۷۸ 
واحد مسکونی روستایی در استان ۴۸ هزارو ۱۶۴ 
واحد مســکونی آن معادل 5۲ درصد توسط بنیاد 
مســکن اســتان مقاوم سازی شــده است. وی 
اظهار داشــت: بر این مبنا میانگین مقاوم سازی 
واحدهای مسکونی روستایی در کشور ۴۲ درصد 
اعالم شــده کــه این رقم در اســتان زنجان 5۲ 
درصد اســت و در این زمینه استان زنجان باالتر 

از میانگین کشوری قرار دارد.
 مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 

زنجان ادامه داد: نظام فنی و مهندســی روستایی 
بــا توجه بــه وضعیــت و ظرفیت هــای موجود 
روستاها به تعداد ۱3۴ ناظر فنی دارای صالحیت 
جهت  نظارت بر ســاخت و ســازهای روستایی و 
همچنین تشــکیل ۱۲ دفتر فنی و مهندسی دیگر 
جهت طراحی واحدهای مســکونی روستایی در 

استان تشکیل شده است.
وی یادآوری کرد: ارائه خدمات فنی، پشتیبانی 
و اعطای تســهیالت بانکــی و وجوه بالعوض، 
نظارت بر ســاخت و ســاز پروژه های بازسازی، 
نوســازی و مقاوم ســازی واحدهای مســکونی 
مناطق آسیب دیده، ارائه خدمات فنی و مهندسی 
بموقع در بازســازی مناطق سانحه دیده، اجرای 
پروژه های مقاوم سازی مسکن روستایی و انجام 
پروژه های مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشــی در 
زمینه های بازســازی و مسکن روستایی، از سوی 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی این استان پیگیری 

و اجرا می شود.
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نشست خبری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان زنجان با حضور اصحاب رسانه برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان زنجــان، در این نشســت بــا تبیین 
روش های دریافت و پرداخت قبوض الکترونیکی 
برق از مشــترکان برق استان خواست با همکاری 
خود در این طرح ملی از اتالف انرژی و منابع طبیعی 
برای تولید و توزیع قبوض کاغذی برق پیشگیری 

نمایند.
علیرضا علیزاده، طرح ملی قبض سبز را طرحی 
مهم و ســازنده دانســت و گفت: بــا حذف قبوض 

کاغــذی میلیاردهــا ریــال در ســال صرفه جویی 
خواهــد شــد و این ســرمایه بــزرگ می تواند در 
بخش های ســازنده دیگری هزینه شود. علیزاده 
افزود: خوشبختانه استان زنجان به عنوان یکی از 
استان های پیشرو در حذف قبوض کاغذی تاکنون 
اطالعات بیش از 97 درصد مشترکان برق استان 
را در ســامانه جامع خدمات مشترکان برق ثبت و 
میزان کارکرد برق مشترکان را به صورت پیامکی 

به ایشان ارسال نماید.
وی گفت: مشترکان برق می توانند از روش های 
مختلفــی را برای پرداخت قبــض برق خود اقدام 
کننــد کــه 11 روش پرداخــت هم اکنــون برای 
پرداخت قبض برق مشترکان استان زنجان فعال 
اســت که آســان ترین روش دریافت و پرداخت 
قبــض بــرق اســتفاده از لینک پیوســت پیامک 
دریافتی آنان اســت که می توانند قبض برق خود 

را به صورت کامل مشاهده و پرداخت نمایند.

* توزیع نوشت افزار از محل صرفه جویی قبض 
سبز

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
زنجــان، از توزیــع 2هــزار و 600بســته کامــل 
نوشــت افزار در میان دانش آموزان اســتان خبر 

داد و افــزود: براســاس دســتورالعمل توانیــر 
ســهمیه اســتان زنجان برای توزیع نوشت افزار 
2هزار بســته بود که شــرکت توزیع نیروی برق 
استان زنجان 600 بسته بیش از سهمیه استانی 
خود بــه دانش آموزان اســتان زنجان اختصاص 
داد.علیرضا علیزاده گفت: همزمان با کل کشــور 
اســتان زنجان نیز در توزیع نوشت افزار در میان 
دانش آمــوزان کمتربرخــوردار اقــدام کرد و در 
توزیع این بسته های کامل نوشت افزار سعی شد 
از محصوالت باکیفیت تولید ملی تهیه و در اختیار 

دانش آموزان قرار گیرد.

* روش های دریافت قبض الکترونیکی برق
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
زنجان پیرامــون دریافت قبض الکترونیکی برق 
گفت: مشــترکان بــرق برای دریافــت قبض برق 
الکترونیکی نیاز به اینترنت ندارند و مشترکانی 
که تاکنون اشــتراک برق خود را در ســامانه ثبت 
نکرده اند می توانند با ارســال شــماره شناســه 
قبــض بــر روی فیش های کاغذی پیشــین که در 
اختیــار دارند بــه سرشــماره 50004927 و یا 
سرشماره 20001521 از این پس مبلغ کارکرد 
خــود را به صــورت پیامکی دریافــت و اقدام به 

پرداخت نمایند.
علیرضا علیــزاده افزود: مشــترکانی که محل 
زندگــی یا محــل کار خــود را تغییــر داده اند نیز 
با ارســال شناســه قبض اشــتراک جدیــد خود 
می تواننــد براحتی قبــض برق خــود را با پیامک 
دریافت کنند و این سامانه به گونه ای طراحی شده 
اســت که هوشمند شماره موبایل ارسال شده را 
جایگزین شــماره پیشــین خواهد کــرد. علیزاده 
اضافه کرد: مشترکان برق برای دریافت اطالعات 
کامــل کارکرد اشــتراک برق می توانند شناســه 
قبــص، ســتاره)*( 1 را به ســامانه 50004927 
ارســال و صورتحســاب کامل کارکرد برق خود را 

دریافت نمایند.

* روش های پرداخت قبض الکترونیکی برق
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
زنجــان، پیرامون روش هــای پرداخت قبض برق 
گفت: مشــترکان برق اســتان زنجان می توانند با 
روش های مختلفی نسبت به پرداخت مبلغ قبض 
برق خود اقدام نمایند. علیزاده، استفاده از لینک 
پیونــد پیامــک قبض بــرق را آســان ترین روش 
بــرای پرداخــت مبلغ قبض عنوان کــرد و افزود: 
مشــترکان برق می توانند براحتی با کلیک بر روی 

لینک پیوند پیامک وارد صفحه اشتراک خود شده 
و اطالعات کامل مصرف برق خود را مشــاهده و از 
همان صفحه نســبت بــه پرداخت قبض برق خود 

اقدام نمایند.
علیزاده، نصب اپلیکیشــن سامانه برق زنجان 
)ســبز( را از دیگر روش هــای دریافت و پرداخت 
قبض برق دانست و افزود: مشترکان برق استان 
زنجــان می توانند بــا دریافت این اپلیکیشــن از 
طریق ســایت شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
زنجــان و کافــه بــازار براحتــی قبض بــرق خود 
را مشــاهده و پرداخــت نماینــد. وی همچنیــن 
اضافه کرد: مشــترکان برق می تواننــد از طریق 
دســتگاه های خودپرداز)ATM( و دســتگاه های 
کارتخــوان)POS(  با وارد کردن شناســه قبض 
و شناســه پرداخــت مبلــغ قبــض بــرق خــود را 
پرداخت نمایند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان زنجان گفت: مشــترکان برق استان 
زنجان می توانند با اســتفاده از اپلیکیشــن های 
پرداخــت الکترونیکــی بانک ها ماننــد آپ، تاپ، 
سکه، به پرداخت و همچنین سایت شرکت توزیع 
www.zedc. نیروی برق استان زنجان به نشانی

ir نسبت به دریافت مبلغ قبض برق و پرداخت آن 
اقدام کنند.

در نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق استان زنجان با اصحاب رسانه؛

از مشارکت مردم در استقرار طرح ملی قبض سبز قدردانی شد



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

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

تحریریه شهرستانها:            021-44233511

دوشنبه 4 آذر 1398   شماره 5533 ضمیمه رایگان روزنامه جام جم

سرپرست استان آذربایجان شرقی: وحیده حاج محمدیاری-۰۴۱-355۷۹۲۸5-۹
سرپرست استان  آذربایجان غربی: رضوان آیرملو-  ۰۴۴-3۲۲۴3۴۲۱

سرپرست استان اردبیل: نورالدین امامی - ۰۴5-33۴5۴۴۰۰
سرپرست استان زنجان: پروانه سهرین بیگلو- ۰۲۴-335۶۰۸۲۲-3

معاون توســعه منابع و برنامه ریزی دانشــگاه علوم 
پزشــکی آذربایجان غربی گفت: بیمارســتان تخصصی 

زنان ارومیه تا پایان ســال جاری افتتاح می شود.
ســید اکبر موســوی دد این رابطه افزود: بیمارستان 
تخصصی زنان ارومیــه  در صورت تامین اعتبارات مورد 

نیاز تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بیمارستان تخصصی زنان ارومیه 

در مســاحت 3۰هزار و ۲۱۱ متــر مربع و ۸ طبقه در حال 
ساخت اســت، تصریح کرد: تاکنون مبلغ نزدیک به ۷۱۰ 
میلیارد ریال هزینه شــده و از ۸۷درصد پیشرفت فیزیکی 

برخوردار است.
معاون توســعه منابع و برنامه ریزی دانشــگاه علوم 
پزشــکی آذربایجان غربی با تاکیــد بر اینکه فاز اول این 
بیمارســتان تکمیل شده اســت، خاطرنشان کرد: برای 
اتمــام فاز دوم پروژه اعتبــار ۶۰ میلیارد تومانی مورد نیاز 

است.
وی بیمارســتان تخصصی  زنان ارومیه را یک پروژه 
بزرگ در ســطح منطقــه اعالم کرد و یاد آور شــد: این 
بیمارســتان دارای 3۰۰ تخــت، ۹ اتاق عمــل و دارای 
امکاناتــی همچــون بخش مراقبت هــای ویژه، بخش 
زایمــان ،مراقبت هــای ویژه نوزادان، بخش بســتری، 

اورژانس، درمانگاه و آزمایشگاه است.

تکمیل بیمارستان تخصصی زنان ارومیه 
در انتظار تامین اعتبار

کاهــش 80 درصدی فروش 
بلیت ســینما در روزهای قطعی 

اینترنت در ارومیه
رئیس حــوزه هنری آذربایجان غربــی گفت: قطعی 

اینترنت باعث کاهش فروش بلیط سینما شده است.
احد هوشــمند در گفت و گو با جام جم آذربایجان غربی 
افزود: در پی قطعی اینترنت در روزهای اخیر تعداد فروش 

بلیط  ســینما در ارومیه  ۸۰ درصد کاهش یافته است.
هوشمند تصریح کرد: با توجه به اینکه بیشتر خریدهای 
بلیط ســینمای ارومیه به صورت اینترنتی انجام می شود 
این قطعی باعث شــد تعداد مخاطبان  ســینمایی استان 

کاهش چشمگیری داشته باشد.
وی ادامه داد: الزم است دولت برای جلوگیری از تکرار 

مشکالت این چنینی اقداماتی را اتخاذ کند.
رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی با اشاره به  اکران 
فیلم سینمایی  )کومور( در روزهای اخیر در ارومیه  یادآور 
شــد: در زمان اکران این فیلم در ارومیــه ، ۱۰۸ بلیط به 

صورت اینترنتی به فروش رفت.

پرداخت 1900 میلیارد ریال خسارت 
به بیمه شدگان آذربایجان غربی

مدیــرکل بیمــه ایــران آذربایجان غربــی گفت: در 
ســالجاری یک هــزار و ۹۰۰ میلیارد ریال خســارت به 

بیمه شدگان پرداخت شده است.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، حمید شــجاع با 
بیان  اینکه امور بیمه ای با 3۰ شــرکت بیمه فعال اســتان 
انجام می شود، افزود: در ۷ ماهه سالجاری دوهزار و ۸۰۰ 
میلیارد ریال حق بیمه تولید شده اســت که نسبت به سال 

گذشته ۴3 درصد دارد. 
وی  از پرداخت یک هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال خســارت 
در ســالجاری خبــر داد وگفت: این میزان در اســتان 33 

درصد افزایش داشته است. 
مدیــرکل بیمه ایــران آذربایجان غربــی اظهارکرد: 
باوجود پایین بودن ســرانه درآمــد، ضریب نفوذ بیمه در 
استان آذربایجان غربی باالتر از متوسط کشوری است. 

شــجاع کمبود نیروی متخصص و فنی را از مشکالت 
بیمه ایران در اســتان برشــمرد و گفت: نرخ شکنی های 
غیرمعمول و غیرفنی شــرکت های بیمه ای یکی از دیگر 
چالش هایی است که در صنعت بیمه با آن مواجه هستیم.

برخورد جدی بــا واحدهای 
گرانفروش در آذربایجان غربی

 رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
آذربایجان غربی گفت: بــا واحدهای صنفی و غیر 
صنفــی که اقدام به گران فروشــی می کنند، به جد 

برخورد می شود.
غالمرضــا بابایــی در گفت وگــو بــا جام جم 
آذربایجان غربی با تاکید براینکه با توجه به افزایش 
قیمت بنزین در کشور، هیچ افزایش قیمتی در سایر 
کاالها را نخواهیم داشــت، تصریــح کرد: هرگونه 
افزایش قیمت تخلف اســت و با واحدهای صنفی و 

غیرصنفی متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: بازرســی های مشــترک با سازمان 
تعزیرات حکومتی از ســطح عرضه افزایش خواهد 
یافت و با هرگونه تخلف ازجمله گران فروشــی، کم 
فروشی، احتکار و افزایش قیمت خود سرانه برخورد 

جدی خواهد شد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اضافه کرد: با دســتور مدیر کل ســازمان تعزیرات 
حکومتــی اســتان پرونــده واحدهــای صنفی و 
غیرصنفی که به صورت غیر قانونی و به بهانه گران 
شدن بنزین افزایش قیمت را در سایر کاالها اعمال 
کنند خارج از نوبت و در اسرع وقت رسیدگی خواهد 

شد.
بابایی ادامــه داد: هرگونه افزایش قیمت کاال و 
خدمات بخصوص کاالهای اساسی مورد نیاز مردم 
منوط به مصوبه ســتاد تنظیم بازار اســتانی است و 
افزایش قیمت بدون مصوبه این ستاد انجام نخواهد 
شد.رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
گفت: مردم نباید اســیر شــایعات مبنی بر افزایش 
قیمــت های متأثر از افزایش قیمت بنزین شــوند و 
هرگونه گرانفروشــی و افزایش قیمت را با ســامانه 

شبانه روزی ۱۲۴ سازمان در میان بگذارند.

خبر

مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد
هدهد خوش خبر از طرف صبا باز آمد

برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز
حافظکه سلیمان گل از باد هوا باز آمد

مدیر امور شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های 
آذربایجان غربــی گفت: بانک های اســتان بیش از ۱5 هزار  و ۸5۰ 

میلیارد ریال مطالبه از اشــخاص حقیقی و حقوقی دارد.
حبیــب اهلل غالب در گفت و گو با خبرنگار جام جم آذربایجان غربی 
افزود: منابع بانکی اســتان در حــال حاضر بیش از ۲3۹ هزار و ۲۸5 
میلیارد ریال اســت که ۱۴ درصد نسبت به ابتدای سال بیشتر است و 

نشان دهنده وضعیت روبه رشد اقتصادی است. 
وی افزود: منابع حال حاضر بانک های اســتان همچنین نزدیک 

به 3۰ درصد بیشــتر از زمان مشابه سال گذشته است.
غالب میزان مصارف بانک های استان در هفت ماه سال جاری را 
حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: مصارف منابع بانکها 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۲5 درصد رشد را نشان  می دهد. 

به گفته دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان،  در حال حاضر 
نســبت مصارف به منابع در آذربایجان غربی ۸3 درصد است که رقم 

مناسبی به شمار می رود.
وی تصریح کرد: بانک های استان بیش از ۱5 هزار  و ۸5۰ میلیارد 
ریال مطالبه از اشــخاص حقیقی و حقوقی دارد که نســبت به سال 

گذشته 5۱ درصد رشد را نشان می دهد.
غالــب گفت: نســبت مطالبه ها بــه مصارف نیــز هم اکنون در 
آذربایجان غربی ۷.۹ درصد اســت.وی  بــر تالش بانک های عامل 
آذربایجان غربی برای رونق تولید و اختصاص تســهیالت مناســب 
در راســتای ارتقای شــاخص های اقتصادی آذربایجان غربی تاکید 
کــرد و افزود: بخش قابل توجهی از فشــارها برای حل مشــکالت 
ایــن واحدها تنها بر روی بانک هاســت و ما نیــز با همه توان در این 
خصوص تالش می کنیم ولی دیگر بخش ها نیز باید در این خصوص 

کمک کار باشند.

1۵ هزار  و 8۵0 میلیارد ریال مطالبه بانک های آذربایجان غربی 
از اشخاص حقیقی و حقوقی

خبر

رشد ۱۷9 درصدی فروش امالک 
تملیکی در آذربایجان غربی 

سرپرســت مدیریت جمــع آوری و فروش اموال تملیکــی آذربایجان غربی 
گفت: در ۷ ماهه ســال جاری ۲۷۹ میلیارد ریال فروش امالک تملیکی داشتیم 

که نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷۹ درصد رشد را نشان می دهد.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، افشــین احمدزاده اظهار کرد: با توجه به 
مرزی بودن اســتان، حجم و تعدد کاالهای قاچاق باالســت و با ۹ گمرک فعال 

استان در تعامل هستیم.
وی افزود: در ۷ ماهه ســال جاری ۲۷۹ میلیارد ریال فروش امالک تملیکی 
داشــتیم که نســبت به مدت مشابه سال گذشــته که ۹۹ میلیارد و ۹۲۷ میلیون 

ریال بود، ۱۷۹ درصد رشد را نشان می دهد. 
سرپرســت مدیریت جمع آوری و فروش امــوال تملیکی آذربایجان غربی از 
امحاء کاال به ارزش 3۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال  در اســتان خبر داد و گفت: 
البته ســعی می شــود کاالهایی که مورد مصرفی دارد، به بازار برگردانده شده 

و امحا نشود. 
احمدزاده با بیان اینکه رشــد ۱۷۹ درصدی فروش امالک تملیکی عملکرد 
مطلوبی اســت، تصریح کرد: در صورت تخصیص بموقــع منابع مالی این آمار 

می تواند بیش از این افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاوزی استان اردبیل گفت: در سفر رئیس جمهور به 
استان اردبیل 3 سردخانه 3 تا 5 هزار تنی در اردبیل افتتاح می شود.

خلیل نیکشاد در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: امسال با تاکید استاندار اردبیل 
و تشــکیل کمیته ای مبنی بر فعالسازی طرح های نیمه تمام جهاد کشاورزی 

۲۰ طرح بزرگ را احصا کرده تا نسبت به تکمیل آنها اقدام کند. 
وی خاطرنشــان کرد: در همین راستا شهرک ها و مجتمع های گلخانه ای 
مــورد توجه جدی اســت به طوری کــه ۴۰۰ هکتار زمین در این راســتا به 
فارغ التحصیالن کشــاورزی واگذار شده و 5 هکتار نیز زیر کشت محصوالت 
گلخانه ای رفته تا در ســال های آینده ۷ تا ۸ مجتمع گلخانه ای به مســاحت 
یک هزار و 5۶۰ هکتار در اســتان اردبیل راه اندازی شود. رئیس سازمان جهاد 
کشاوزی استان اردبیل از صدور مجوز برای احداث سردخانه با استانداردهای 
جدید و به شکل اتمسفری خبر داد و افزود: با توجه به اینکه هم اکنون 5 درصد 

محصوالت باغی و کشــاورزی استان در این انبارهای مکانیزه و سردخانه ها 
امکان ذخیره سازی دارد، تالش می کنیم تا این ظرفیت را تا ۲۰ درصد افزایش 

دهیم. 
نیکشــاد بیان کرد: در همین راســتا ۲۰ مجوز انبار سرد برای متقاضیان و 
ســرمایه گذاران صادر شده که در سفر رئیس جمهور 3 باب از این سردخانه ها 
با ظرفیت 3 تا 5 هزار تن افتتاح خواهد شد. وی گفت: با نگهداری محصوالت 
تولیدی اســتان در این سردخانه ها بویژه هلو و شلیل می توانیم در زمان خالء 
دو ماهــه نیاز بازار را تامین و به قیمت مناســب این محصوالت را به فروش 
برســانیم. رئیس سازمان جهاد کشاوزی استان اردبیل ادامه داد: برای کشت 
و صنعت مغان نیز مجوز احداث ۷ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی بویژه روغن 
نباتی و رب صادر شــده و در حوزه دامداری نیز احداث مجتمع های ۱۰ و ۱5 

هزار راسی مورد توجه است.

نیکشاد تصریح کرد: با کیفیت ترین عدس کشور در این استان تولید می شود 
که ما با احداث مجموعه های دانه پاک کنی و همچنین بســته بندی مناسب  
می توانیم این محصوالت را که ارگانیک نیز هســتند، به قیمت مناســب به 
فروش برسانیم. وی اظهار کرد: در ۲۰ اولویت تعریف شده 33 طرح کشاورزی 
برای مشارکت سرمایه گذاران معرفی شده که انتظار می رود با همکاری بانک 
کشاورزی منابع بانکی نیز برای این واحدها تامین شود. رئیس سازمان جهاد 
کشــاوزی استان اردبیل همچنین به تولید محصوالت متنوع دامی و لبنی نیز 
اشاره کرد و گفت: براحتی می توانیم در این حوزه نیز صنایع تبدیلی و تکمیلی را 

راه اندازی کرده و امکان تولید محصوالت باکیفیت را فراهم آوریم.

3 سردخانه در سفر رئیس جمهور به 
اردبیل افتتاح می شود

رئیــس کمیتــه جوانان فدراســیون 
کوهنوردی گفت: با توجه به قابلیت های 
گردشــگری اســتان اردبیــل ورزش 
کوهنوردی و ورزش هــای ماجراجویانه 

باید در صدر توجه مسئوالن قرار گیرد.
به گزارش ایســنا ایرج معانی به دنبال 
صعود موفقیت آمیز به قلل هیمالیا با شعار 
اردبیل پایتخت گردشــگری اکو در سال 
۲۰۲3 در جمــع خبرنگاران اظهار کرد: ما 
در ماه گذشــته به دو قلــه آیلندپیک به 

ارتفــاع ۶۱۸۰ متــر و آمادابالم به ارتفاع 
۶۸۱۲ متــر که جزو قلل مرتفع هیمالیا به 
شــمار می رود صعود کردیم تا قابلیت ها 
و ظرفیت های گردشگری استان اردبیل 
را که در ســال ۲۰۲3 میزبان کشورهای 
عضو اکو در حوزه گردشگری خواهد بود، 

معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه بــرای دوازدهمین 
بار با ســفر به نپال ســعی کردیم تا قلل 
مرتفــع هیمالیــا را فتــح کــرده و پیام 

جمهوری اســالمی ایران و توانمندی ها 
گردشگری استان اردبیل را معرفی کنیم، 
خاطرنشــان کرد: بنده به دلیل عالقه ای 
که به استان اردبیل دارم عالوه بر تهران 
در اردبیل نیز شرکت گردشگری ایرمان 
را راه اندازی کــردم تا زمینه برنامه ریزی 
برای انجام تورهای گردشــگری فراهم 
آید. رئیــس کمیته جوانان فدراســیون 
کوهنوردی توانمندی اســتان اردبیل را 
در مقایســه با سایر مناطق کشور در حوزه 
گردشــگری بویژه طبیعت گردی و وجود 
قلل مرتفع برای ســفر کوهنوردان یادآور 
شــد و بیان کرد: در این راستا باید ورزش 
اول این اســتان کوهنوردی و رشته های 
ورزشی ماجراجویانه انتخاب شود تا شعار 

زمستان بیدار تحقق یابد.
معانی ادامــه داد: ما در تهران مجری 
برنامه های گردشــگری برای ســفارت 
اتریــش و آلمان هســتیم کــه اخیرا نیز 
زمینه ســفر ۴۰ نفر از سفرای کشورهای 
خارجــی را به ســبالن و مناطق ییالقی 
فراهم کردیم و قرار اســت با حضور ۱5۰ 

کوهنــورد نوجــوان دوره دانش افزایی 
کوهســتانی برگزار شــود. وی از صعود 
سراســری و بین المللی به کوه های هرم، 
کسری و سلطان ساواالن با حضور 5۰۰ 
نفر از کوهنوردان داخلی و خارجی خبر داد 
و افزود: اردیبهشــت سال  آینده با حضور 
۱۲۰ نفر از مهمانان مســابقات اسکی در 

آلوارس سرعین برگزار خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی 
کوهنــوردی بیان کرد: اســتان اردبیل 
باید در ســال های آینــده به هرم طالیی 
گردشــگری کشــور در کنار اصفهان، 
شــیراز، یزد و کرمان تبدیل شــود تا در 
شــمالغرب کشــور میزبان گردشگران 

داخلی و خارجی باشیم. 
معانی گفت: در اســتان اردبیل برای 
توسعه گردشگری بویژه تدارک امکانات 
ورزش کوهنوردی و اسکی روی یخ نیاز 
به زیرســاخت هایی داریم کــه با جذب 
ســرمایه گذاران براحتی می توان دیواره 
مصنوعی یخ نــوردی را همچون منطقه 
پلور ایجاد کــرده و امکان برگزاری کاپ 

آســیایی و جهانی را در این رشته فراهم 
کرد.

وی وجود هتل های متعدد در سرعین 
و موقعیت و موهبــت بی نظیر الهی را در 
توسعه رشته های یخ نوردی و کوهنوردی 
بویژه در دو فصل پائیز و زمســتان یادآور 
شد و تصریح کرد: با جذب سرمایه گذاران 
براحتــی می توان تجهیــزات اولیه نظیر 
پیســت کوب و موتور جت اســکی را در 
ســرعین و مشگین شــهر فراهم کرده 
و عالقمنــدان بی نظیــری را در حــوزه 

گردشگری به این استان دعوت کرد.
وی از برگــزاری آئیــن تجلیــل از 
پیشکســوتان رشــته کوهنــوردی در 
۱۴ آذر خبــر داد و اظهار کرد: شایســته 
اســت از ظرفیــت رســانه ها در معرفی 
این رشــته مفرح و مهیج استفاده کرده و 
مسئوالن استان با اعتماد به آژانس های 
هواپیمائی و باشگاه های ورزشی در رشته 
کوهنــوردی زمینه معرفــی و همچنین 
حضــور عالقمنــدان به طبیعــت را به 

سهولت فراهم کرد.

رودخانه های  حریــم 
استان اردبیل ساماندهی 

می شود

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اردبیل 
گفــت: حریــم رودخانه های اســتان برای 
جلوگیــری از هرگونه ســاخت و ســاز باید 

ساماندهی شود.
به گزارش ایرنا عباس جنگی در گفت و گو با 
خبرنگاران  از آمادگی شرکت آب منطقه ای برای 
جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در 
حریم رودخانه ها و همچنین جلوگیری از تجاوز 
به بستر رودخانه ها خبر داد و افزود: با همکاری 
مشترک با تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط 
آمادگــی داریم تا در زمینه های مختلف جهت 

حفاظت از منابع آبی تالش کنیم.
وی بر ضرورت تعامل و همکاری دوجانبه 
بــرای ســاماندهی و صیانــت از رودخانه ها 
تاکید کرد و گفت: برای ســاماندهی وضعیت 
رودخانه های موجود در حریم و داخل شــهرها 
و معرفــی جاذبه های گردشــگری و آب های 
معدنی  به گردشــگران  باید اقدامات مناسبی 

به عمل آید.
وی الزمــه هدایت آب های ســطحی و 
اضافی به خارج از شــهر را یادآور شــد و ادامه 
داد: برای هدایت آب های ســطحی و اضافی 
موجود در داخل شهر باید شهرداری ها  اقدامات 
مناسبی انجام دهند تا در این باره مشکلی برای 
شهروندان به وجود نیاید. جنگی با اشاره به اینکه 
تالش می شــود عملیات اجرایی پروژه های 
موجــود حوزه آب تســریع و در موعد مقرر به 
بهره برداری برسد افزود: سد سبالن مشگین 
شــهر به عنوان بزرگترین سد موجود استان از 
سال های قبل مورد بهره برداری قرار گرفته به 
طوری که شبکه پایاب این سد در حال اجراست 
که با تامین اعتبار الزم تکمیل می شــود. وی 
بیــان کرد: در کنار این پروژه  همچنین ســد و 
شــبکه پایاب احمدبیگلو مشگین شهر آماده 
افتتاح اســت که با اهداف آب شرب و صنعت و 
تامین بخشی از نیاز کشاورزان از محل صندوق 

توسعه ملی عملیاتی شده است.

تاکید فرماندار مشگین شهر 
بر اجرای فاینانس پایاب سد 

سبالن 

فرماندار مشگین شــهر در دیدار با مدیرعامل 
بانک توســعه تعاون خواســتار تسریع در اجرای 
تفاهم نامــه فاینانس شــبکه آبیاری پایاب ســد 

سبالن شد .
به گزارش ایرنا اکبر  صمدی گفت: بر اســاس 
مصوبه شــورای بانک های عامل کشــور، بانک 
توســعه تعاون ۶۰۰میلیارد ریال بــرای تکمیل 
شبکه آبیاری پایاب ســد سبالن اختصاص داده 
که باید در ۲ قسط در اختیار شرکت آب منطقه ای 

استان قرار گیرد .
 وی افــزود: هدف از اجرای شــبکه  انتقال و 
توزیع آب سد ســبالن  خروج روزانه  35 میلیون 
متر مکعب آب ســد سبالن  جهت آبیاری  اراضی 
واقع شــده در پایاب این ســد است. محدوده این 
طرح 5 هزار و ۶۰۰ هکتار می باشــد که با اجرای 
شــبکه آبیاری مدرن موجب  توســعه کشاورزی 
و افزایــش بهره وری در باغات و مــزارع منطقه 

خواهد شد.
 صمدی بیان کرد: با وجود تکمیل کامل ســد 
ســبالن و آبگیری آن در سال های گذشته شبکه 
آبیاری پایاب تکمیل نشــده و تاخیر ۱۲ســاله در 
این مورد  ســبب  تخریب و ســرقت  تأسیســات 

موجود شده است.
وی تصریــح کرد: به دلیل عدم تکمیل ســایر 
اجزای طــرح مدنی، با وجود  اجرا شــدن کامل 
شــبکه فرعی به مســاحت 3 هزار و  ۲۰۰ هکتار، 
در محدوده مشــارکت مدنی  مشکالت فراوانی 
را   برای یک هزار و ۶۰۰ خانوارمشــارکت کننده 
به وجود آورده و آنان را در باز پرداخت تســهیالت 

بانکی عاجز کرده است.
 فرماندار مشگین شــهر با انتقاد از تعلل انجام 
شــده در سال های گذشــته  گفت:  تکمیل شبکه 
آبیاری ســد ســبالن  موجب  شــکوفایی بخش 
کشــاورزی و باغی در بخش های ارشق مشگین 
شرقی خواهد بود.  حجم کل مخزن سبالن ۱۰5 
میلیــون متر مکعب ، ارتفاع ســد  ۸۹ متر وطول 

تاج آن 3۰۴متر می باشد.

خبر خبر

رئیس کمیته جوانان فدراسیون کوهنوردی:

کوهنوردی در صدر توجه مسئوالن اردبیل باشد


