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شهردار تبریز از رئیس قوه قضائیه خواستار به روزرسانی 
از  پیشگیری  برای  طرح های شهری  اصالح ضوابط  و 

تخلفات شد.
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فنــاوران پارک اســتان اردبیل 
خوش درخشیدند

مصون سازی  طرح  بهزیستی 
کودکان از اعتیاد را اجرا می کند

2 2

وزیر صنعت از تحقق شعار »ما می توانیم « با تالش 
خستگی ناپذیر صنعتگران خبر داد؛ 

سرمایه گذاری یک میلیارد یورویی
 در مجتمع مس سونگون  ورزقان

وزیــر صنعــت، معدن و تجارت گفــت: امروز مجموعًا ۱۷ پروژه در مجتمع مس ســونگون اجرا می شــود که 
ســرمایه گذاری بالغ بر یک میلیارد یورو را شامل می شود.

دکتر رضا رحمانی در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز ۳ تغلیظ و واحد های ذوب و پاالیش مجتمع مس سونگون 
اظهار داشــت: همزمان با آغاز مســئولیتم در وزارت صمت که همزمان با دور جدید تحریم ها بود، هم در تولیدات 

عمده انواع کاال و هــم در موضوع تنظیم بازار با چالش هایی مواجه بودیم...

جمعیت سالمندان در 
زنجان روند صعودی دارد
3

3

معاون استاندار هشدار داد؛

3

انباشــت مصالح ساختمانی در 
معابر عمومی از مصادیق سدمعبر

2

والدت باسعادت حضرت عیسی مسیح )ع( را تبریک می گومیی

ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن اردبیل باعث رضایتمندی
 مردم معموالن شده است
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

 فناوران پارک استان در بیســتمین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار ایران خوش درخشیدند.

نرگس امامی - خبرنــگار جام جم اردبیل: ابراهیم 
پــور، رئیس علــم و فناوری اردبیل گفت: پــارک علم و فناوری 
اردبیــل با ۱۵ اســتارت آپ و ۱۲ واحد فناور در این نمایشــگاه 

شــرکت نمود و با عقد ۳ قرارداد دیگــر در مجموع موفق به عقد 
۸ قــرارداد با بخش خصوصی گردیــد. خبرهای مربوط به حجم 
قرارداد و میانگین آن نســبت به کل کشور در اواخر هفته اطالع 

رسانی خواهد شد.
 رئیس علم و فناوری اردبیل با اشــاره به فعالیت شبانه روزی 

مدیران و کارکنان پــارک گفت: همکاران پارک از ۱۶ تا ۲۱ آذر 
نمایشــگاه استانی برگزار و از ۲۶ تا ۲۹ آذر در نمایشگاه کشوری 

مشارکت نمودند. 
امید است در نتیجه این تالشــها فرصتهای مناسب و خوبی 
برای فناوران و توسعه زیست بوم فناوری در استان فراهم شود.

فناوران پارک استان اردبیل خوش درخشیدند

جشن »فراگیری نخستین 
واژه آب« در شهر آببر زنجان 

برگزار شد

 مدیــر دفتــر روابــط عمومــی و آموزش 
همگانیشــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
گفت: جشــن فراگیری نخســتین واژه آب در 

شهر آببر مرکز شهرستان طارم برگزار شد.
خبرنگار جــام جم زنجان: مصطفی 
اکرمی اظهار کرد: در این جشــن بیش از ۱۵0 
دانش آموز طارمی حضور داشتند که با مفاهیم 
آموزشــی مرتبط با حوزه آب آشنا شدند. وی 
افزود: اجرای برنامه های شــاد و مفرح از قبیل 
نمایش موزیکال، مســابقه و ســرود از جمله 

محور های این جشن بزرگ بود. 
مدیر روابط عمومی شــرکت آبفای استان 
زنجان تصریح کرد: این شرکت در تالش است 
تا با استفاده از ابزار هنر برای مخاطبین مقطع 
اول ابتدایــی که قابلیت فراگیری بیشــتری 
نسبت به سایر سنین دارند مفاهیمی همچون 
مصــرف بهینه آب و راه های جلوگیری از هدر 

رفت آن را بیاموزد.
اکرمی خاطر نشان کرد: با برگزاری جشن 
آب در شــهر آببر، این جشن در تمامی مراکز 
شهرستان های اســتان برگزار شد و در ادامه 
برنامه های دیگری همچــون مروجین آب، 
کمپین خانه تکانی و همایش بانوی آب برگزار 

می شود. 
گفتنــی اســت در پایان جشــن فراگیری 
نخســتین واژه آب شهر آببر با اهدای جوایزی 
از شرکت کنندگان در این جشن تقدیر به عمل 

آمد.

خبر

رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
کشــور ضمن قدردانی از عملکرد مطلوب 
ستاد معین بازســازی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان اردبیل درمنطقه معموالن، 
افزایــش رضایتمنــدی اهالــی را موجب 
کاهــش آالم و التیــام دردهــای مصیبت 
دیده ها اعــالم کرد وافزود: عالوه بر ایجاد 
محبوبیت، اســکان بموقع و بهره برداری از 
واحدهای احداثی، خدمات ارائه شده را جزو 

آثار ماندگار می نماید. 
رقیه لهجــه - خبرنگار جام جم 
اردبیل: وی در جریان ایــن بازدید که با 
حضور مسئولین کشوری واستانی صورت 
گرفت، یک واحد اتمام یافته در روســتای 

دمرود را به شکل نمادین افتتاح کرد. رئیس 
بنیــاد مســکن انقالب اســالمی و هیئت 
همراه از روســتای چم کبــود نیز بازدید به 
عمل آورده و از نزدیک درجریان پیشــرفت 
کارهای اجرایی ایــن واحدها قرار گرفت. 
الزم به ذکر اســت که در این روستا عالوه 
بر احداث واحدهای مسکونی، اجرای طرح 
هادی و بهسازی معابر نیز توسط ستاد معین 
بنیاد مسکن استان اردبیل درحال انجام می 
باشــد.تابش، رئیس بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی در آئین افتتاح واحدهای مسکونی 
احداثی در روستای دمرود امیر افرینه بخش 
معموالن شهرستان پلدختر استان لرستان 
گفت: مرمت و بازسازی ۱۸هزار و۵00 واحد 

مسکونی که آسیب جدی ندیده بودند و نیاز 
به تعمیر داشــتند به اتمام رسیده است. وی 
اظهار داشت: از۱۳هزار و۵00 واحد تخریب 
شده که نیاز به احداث داشتند، بازسازی آنها 
در مراحل مختلف در حال انجام می باشــد 
که از این تعداد، ۳۶00 واحد به اتمام رسیده 
ومردم آسیب دیده در آنها اسکان یافته اند.

 رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
با اشــاره به اینکه اســکلت ۱0 هزار واحد 
مسکونی اجرا شــده ۸ هزار واحد در مرحله 
اجرای سقف اســت افزود: سعی می کنیم 
بازسازی واحدها ســرعت مضاعف بگیرد 
وافتتاح همه واحدهای مسکونی را به پایان 

سال موکول نکنیم. 

وی افزود: ستادهای معین را به استفاده 
از کمک های خیرین تشویق نمودیم که در 
این راستا، ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن 
استان اردبیل خوب عمل نموده و عالوه بر 
اعتبار دولتی از مســاعدت های خیرین هم 
بهره بردند که هــم از خیرین عزیز و هم از 
مردم والیی استان اردبیل تشکر وقدردانی 
می کنم. رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
کشــور با اشاره به اینکه در حال حاضرمردم 
مشــکل خاصی ندارند بیــان کرد: اهالی از 
عملکرد ســتاد معین اردبیل رضایت دارند و 

امیدوارم تا عید نوروز بتوانیم اکثر واحدهای 
مســکونی را به بهره برداری رســانده و در 

اختیار مردم عزیز قرار دهیم.
 وی تصریــح کرد: با وجود مشــکالت 
اقتصادی دولت، حجم بسیاری از اعتبارات 
بــرای مناطق ســیل زده لرســتان و دیگر 
مناطق آســیب دیده، اختصــاص یافته که 
۵ هزار میلیارد تومان به صورت تســهیالت 
بانکــی، دو هــزار میلیارد تومــان کمک 
بالعوض و هزارمیلیارد تومان اواراق توزیع 

شده است.

با انجام اقدامات مطلوب؛ 

ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن اردبیل 
باعث رضایتمندی مردم معموالن شده است

شهردار تبریز از رئیس قوه قضائیه خواستار به روزرسانی و اصالح ضوابط 
طرح های شهری برای پیشگیری از تخلفات شد.

ایرج شــهین باهر در نشست هم اندیشی با موضوع احیاء حقوق عامه در 
برنامه ریزی شهری و منطقه ای که با ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد، 
گفت: عوامل مختلف موثری در خصوص انجام تخلفات ســاختمانی وجود 
دارد که از مهمترین آن ها می توان به، به روز و متناسب نبودن ضوابط و طرح 

های شهری با تقاضا، درخواست ها و نیازهای مردم عنوان کرد.
وی با بیان اینکه وجود قانون و مقررات برای برطرف ســازی خواسته ها 
و نیازهای مردم اســت، ادامه داد: این درحالی است که محدودیت های بی 
مورد در طرح های شــهری و جرایم باعث به وجود آمدن ساخت و سازهای 

غیر مجاز شــده و شهرداری مجبور است از طریق ماده صد این مشکالت را 
حل کند. شهردار تبریز یادآور شد: هم اکنون در کالن شهرها شاهد به وجود 
آمدن لکه های صنعتی و کارگاه های کوچک غیر آالینده هستیم که تبدیل 

به مجموعه های صنعتی موثر تولیدی واشتغالزا نیز شده اند.
وی احــداث این واحدها را مغایر با قانون دانســت و گفت: چنین پرونده 
هایی به کمیسیون های ماده صد ارجاع داده می شوند، درحالی که به عقیده 
ما باید پیش از احداث، قوانین رعایت شود و تولیدکنندگان به عنوان متخلف 
به کمیسیون ماده صد معرفی نشوند. شهردار تبریز همچنین کوچک کردن 
محدوده قانونی شــهرها را در طرح های جامع، عاملی برای گرانی زمین و 

زمینه ای برای تراکم فروشی و احداث طبقات اضافی باشد.

شهردار تبریز خطاب به رئیس قوه قضائیه:

لزوم اصالح ضوابط طرح های شهری برای پیشگیری از تخلفات

خبر

طــرح  بهزیســتی 
از  کودکان  مصون سازی 

اعتیاد را اجرا می کند
امــور  معــاون 
بهزیستی  پیشگیری 
استان زنجان از اجرای 
طرح مصون ســازی 
خانــواده  محــور 
کــودکان زیر ســن 

دبستان در برابر مواد اعتیادآور خبر داد و گفت: 
امســال ۸  مهد کودک در کل اســتان توسط 
آموزشــگران دوره دیده تحت پوشــش این  

برنامه قرار می گیرند.
به گزارش جام جم زنجان- گل نســاء آقا 
محمــدی اجرای برنامه های مصون ســازی 
کودکان زیر سن دبســتان را به عنوان یکی از 
زیرساخت های اساسی در طرح های پیشگیری 
از اعتیاد دانست و گفت: در این برنامه در هر مهد 
کــودک ۳0 نفر از والدین در هر مرحله طی ۱۲ 
ساعت تحت  آموزش های الزم قرار می گیرند. 
وی با اشــاره به اینکه در سال گذشته قریب به 
۲۴0 نفر از والدین در ۸ مهدکودک در اســتان 
تحت پوشش این طرح بودند، خاطر نشان کرد 
: در ســال جاری نیز  این طرح شــروع شده و تا 

پایان بهمن ادامه خواهد داشت  .
آقــا محمدی با بیان اینکه  مصون ســازی 
کودکان در برابر خطرات اعتیاد  و ارتقاء کیفیت 
زندگی آنها در سنین باالتر از جمله اهداف اجرای 
این طرح است افزود : آموزش ارتقای بهداشت و 
سالمت روان، مهارت های زندگی، تاب آوری، 
مهارت های تصمیم گیری و مهارت های حل  
زندگی اســت که در ابتدا به والدین و مربیان در 
این طرح آموزش داده می شود تا این آموزش ها 
به کودکان ارائه شود.وی افزود: روابط عاطفی و 
صمیمیت بین اعضای خانواده الزمه استحکام 
و دوام بنیان زندگی اســت؛ از این رو، آموزش 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعی به افراد 
در ایــن ســنین با هدف مجهز شــدن آنها به 

مهارت های زندگی بسیار ضرورت دارد. 

2



وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: امــروز مجموعًا 
۱۷ پــروژه در مجتمع مس ســونگون اجرا می شــود که 

سرمایه گذاری بالغ بر یک میلیارد یورو را شامل می شود.
دکتر رضا رحمانی در مراســم آغاز عملیات اجرایی فاز ۳ 
تغلیظ و واحد های ذوب و پاالیش مجتمع مس ســونگون 
اظهار داشت: همزمان با آغاز مسئولیتم در وزارت صمت که 
همزمان با دور جدید تحریــم ها بود، هم در تولیدات عمده 
انواع کاال و هم در موضوع تنظیم بازار با چالش هایی مواجه 
بودیم که با یاری خدا، همراهی ارزشــمند همه صنعتگران و 
تولیدکنندگان و همچنین در ســایه تالش خستگی ناپذیر 
همه دســت اندرکاران، امروز شــاهدیم که عموم تولیدات 

منتخب کشور رشد داشته است.
وی افزود: با وجود تشدید تحریم ها در سال ۹۸، شرایط به 
وجود آمده مؤید عبارت “ما می توانیم” در میدان عمل بوده 
است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع مسئوالن استانی 
و مردم شهرســتان ورزقان همچنین  با اشــاره به چند نکته 
اساســی گفت: برنامه برای ۱۴ هزارمیلیارد تومان سرمایه 
گذاری با محوریت شهرســتان ورزقان و سونگون داریم و 
نیازمندی های معدن باید ازشهرســتان ورزقان تهیه شود 
و فازهای جدید در ســونگون به مرحله اجرا دربیاید. وی در 
ادامه با تقدیر از پیگیری های نماینده مردم  شــریف ورزقان 
در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان ساخت: آقای علیزاده 
نه در کسوت یک نماینده مجلس بلکه همچون یک کارمند 
به طور مداوم پیگیر اجرایی شدن طرح های مس می شد که 
جای تقدیر و تشکر دارد. رحمانی خاطرنشان کرد: ۱۷ پروژه 
شرکت ملی مس با سرمایه گذاری بالغ بر یک میلیارد یورو، 
معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان به بهره برداری می رسد و سال 

آینده اولین کاتد مس را در این واحد استحصال می کنیم.

* ذخایر مس آذربایجان رتبه اول کشــور را 
دارد

نایب رئیس مجلس گفت: مدیرعامل سابق شرکت ملی 
مس همه امکانات را متعلق به کرمان می دانست در حالی که 

ذخایر مس آذربایجان رتبه اول کشوری را دارد.
دکترمســعود پزشــکیان هم درآیین افتتاح پروژه های 
تکمیلی چرخه تولید مجتمع مس سونگون، با تاکید براینکه 
وحدت و انسجام مدیران استان، امکانات مس سونگون را که 
به شهر دیگر انتقال یافته بود، دوباره به استان بازگرداند، اظهار 
داشــت: با این وحدت است که امروز در استان در حوزه های 

جاده، راه آهن و معدن تحوالت خوبی رخ داده است.
 وی درادامه با اشــاره به اینکــه هزاران میلیارد در معدن 
مس ســونگون سرمایه گذاری می شود و ده ها هزار نیروی 
انسانی مشــغول به کار خواهند شد، گفت: پروژه های مس 
ســونگون از دغدغه نماینده مردم ورزقان در مجلس است و 
عدالت این نیســت که یک جایی بهشت شود و جای دیگر 
در فقر بماند، عدالتی که به دنبال آن هستیم این است که نه 
ســهم جای دیگر را می خواهیم و نه اجازه می دهیم سهم ما 

به جای دیگر برود.
* افزایش ظرفیت تولید مس کاتدی سونگون 

به ۵۰۰ هزار تن
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران اظهار کرد: 
مسائل زیست محیطی بر اساس آخرین تکنیک های به روز 

و فنی در مجتمع مس سونگون رعایت می شود .
اردشیر سعدمحمدی در مراسم آغازعملیات اجرایی طرح 
های تکمیل چرخه تولید در مجتمع مس سونگون اظهار کرد: 
با کارهایی که در معدن مس ســونگون انجام شده، ظرفیت 
تولید مس کاتدی این مجتمع در ســال بــه ۵00 هزار تن 

افزایش می یابد. وی با اشــاره به کیفیــت منحصر به فرد 
تولیدات مس ایران گفت: بازار مس در دنیا تقاضای فراوانی 
بــرای خرید دارد، زیرا در حالی کــه عیار مس جهانی ۹۹.۹ 
درصد است، ایران توانایی تولید مس با عیار ۹۹.۹۹۹ را دارد.

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه 
ذخایر مناسبی در پی اکتشافات انجام شده در این منطقه به 
دست آمده است که عمر معدن مس سونگون را به بیش از۶0 
ســال افزایش می دهد، افزود: ترکیه ساالنه ۵00 هزار تن 
مس کاتدی از قزاقستان وارد می کند که با راه اندازی مرحله 
اول ۱00 هزار تنی مس کاتدی ســونگون، ۲0 درصد بازار 
هدف ترکیه را به خود اختصاص می دهیم. ســعدمحمدی با 
اشاره به عملیاتی شدن فاز سوم مس سونگون و آغاز عملیات 
ذوب و پاالیش این مجتمع از اســتاندار آذربایجان شــرقی 
خواســت مجوز برای گســترش معــدن از منابع طبیعی با 

رعایت الگوهای زیست محیطی صادر شود.
* صنایع پایین دستی مانع خام فروشی مس 

سونگون است
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه استان از لحاظ 
وســعت معادن مس و غلظت آن در کشــور رتبه اول را به 
خود اختصاص داده اســت، بر لزوم تسریع در ایجاد صنایع 
پایین دســتی مجتمع مس ســونگون به منظور اجتناب از 

خام فروشی آن تاکید کرد.
محمدرضا پورمحمدی در مراســم آغاز عملیات اجرایی 
طرح های تکمیل چرخه تولید مجتمع مس سونگون ورزقان 
اظهار داشــت: با توسعه مراحل بهره برداری از این معادن و 
راه اندازی صنایع پایین دستی آن ها می توان از خام فروشی 
در معادن جلوگیری کرد. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره 
به اجرای عملیات تکمیل مراحل ذوب مس سونگون، تولید 

نفلین سینیت سراب و راه اندازی قطب سوم خودرو در استان 
در آینــده نزدیک، گفت: اجــرا و بهره برداری از این طرح ها 
تحول زیادی در رونق اقتصادی و و اشــتغال اســتان ایجاد 

می کند.
پورمحمــدی ادامه داد: این طرح ها زمانی اجرا و تکمیل 
می شــوند که کشور در ســخت ترین زمان تحریم ها قرار 
گرفته اســت و این امر نشــان از عزم و اراده مردم و توانایی 
داخلی برای تحقق فرامین رهبر معظم انقالب در خصوص 

رونق تولید دارد.
 امــام جمعه ورزقان نیز دراین مراســم علت عدم حضور 
دکترآل هاشم نماینده محترم ولی فقیه در استان را حضور در 
سمینار سراسری ائمه جمعه در شهرستان میانه عنوان کرده 
و با اشــاره  به اینکه کارخانه ذوب مس نیز در آینده نزدیک 
در این مجتمع به بهره برداری می رســد، گفت: این مرحله 
از چرخه تولید مس بعد از افزون بر ۱0 ســال کار بر روی آن 
و ســال ها توقف و انتقال امکانات و تجهیزات آن به منطقه 
دیگری از کشور، با تالش مسئوالن استانی و کشوری دوباره 

احیا شده و عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
حجت االســالم مهدی پورمحمد، بــا بیان اینکه پروژه 
لیچینگ این مجتمع نیز در شهریور سال ۹۷ کلنگ زنی شده 
بود، افزود: قرار بود این پروژه ۲ سال بعد به بهره برداری برسد 
که در روند آن تاخیر ایجاد شده و قرار است ۱.۵ تا ۲ سال آینده 
به بهره برداری برســد و نیاز است در این کار تسریع صورت 
گیرد. وی با بیان اینکه  معدن مس ســونگون غنی اســت، 
یادآوری کرد: هم اکنون ایــن طرح دارای حدود ۵0 درصد 
پیشرفت فیزیکی بوده و با راه اندازی واحد ذوب این مجتمع 

نیز از خام فروشی معادن جلوگیری می شود.
* هــدف اصلی توســعه مس ســونگون 

اشتغالزایی است
مدیر مجتمع مس ســونگون هدف اصلی توسعه مس 
سونگون را امیدآفرینی و اشتغال زایی دانست و گفت: امسال 

بیش از ۵00 نفر را در بخش های مختلف جذب کردیم.
رضا شریفی با اشــاره به اینکه از یک و نیم سال گذشته 
تالش های زیادی برای جلوگیری از خام فروشــی و توسعه 
مس سونگون آغاز شــده است، اظهارداشت: مزیت مطلق 
منطقه معدن است و با تالش های فراوان، ذخایر جدیدی را 
شناسایی کردیم. وی با بیان اینکه اکتشافات خوبی در سال 
های اخیر رخ داده است، افزود: نتیجه این اکتشافات، افزایش 
ذخایر مس ســونگون از ۳۴0 میلیون تن ذخیره به بیش از ۱ 
میلیارد تن اســت که توسعه فازهای جدید مس سونگون را 

توجیه اقتصادی می بخشد.
مدیر مجتمع مس سونگون ورزقان، از راه اندازی و کلنگ 
زنی بخشی از فازهای جدید مس به ویژه فاز ۳ مس سونگون 
بــا حضور وزیر صنعت خبر داد و گفت: با ذخایر موجود، فاز ۴ 
و ۵ و ۶ هم توجیه اقتصادی یافته اســت. شریفی با اشاره به 
اینکــه در زمینه تولید ازاین معدن، بیش از ۴ درصد از برنامه 
تولید و ظرفیت کارخانه جلوتر هستیم خاطر نشان کرد: پروژه 
لیچینگ از پارســال شروع شــده و تا یک و نیم سال آینده، 
ساالنه ۳ هزار تن مس کاتدی تولید خواهد شد که اکنون ۲۵ 
درصد پیشــرفت فیزیکی دارد.وی هدف اصلی توسعه مس 
ســونگون را امیدآفرینی و اشــتغالزایی دانست و با اشاره به 
خدمات اجتماعی این مجتمع صنعتی و افزود: در روستاهای 
ورزقــان بیش از ۱0 میلیارد تومان بــرای مصالح و خیابان 
گذاری و جدول کشــی و آبرســانی و… هزینه کرده ایم و 
اقدامات دیگری مانند حمایت از مستمندان و… باعث شده 

رضایتمندی نسبی در منطقه ایجاد شود.

وزیر صنعت از تحقق شعار »ما می توانیم « با تالش خستگی ناپذیر صنعتگران خبر داد؛ 

سرمایه گذاری یک میلیارد یورویی در مجتمع مس سونگون  ورزقان

انباشــت مصالح ســاختمانی در معابر 
عمومی و تخلیه نخاله های ســاختمانی در 
شــهرازمصادیق سدمعبر بوده و با متخلفین 

به طورجدی برخورد می شود.
به گــزارش جام جــم آذربایجان غربی، 
»احد یوســفی« اظهار کرد: امروزه با توسعه 
شهرنشــینی میزان ســاخت و ســازها نیز 
افزایش یافتــه و به تبع آن مقدار نخاله های 

ساختمانی نیز بیش از گذشته شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نخاله های 
ساختمانی آثار تخریبی برای محیط زیست 
دارند، تصریــح کرد: انباشــت نخاله های 
ساختمانی در شهر ســبب نازیبایی بصری 
شــده و مشــکالتی چون خطر آبگرفتگی 
معابــر را در پــی دارد که بر همین اســاس 
برخورد با متخلفین انباشت و دفع نخاله های 

ســاختمانی در شهر ارومیه از ضرورت جدی 
برخوردار است.

رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند 
شهرداری ارومیه درخصوص برنامه سازمان 
بــرای برخورد با انباشــت کنندگان خاک و 
نخاله های ساختمانی در معابر عمومی گفت: 
بدین سبب که انباشت مصالح ساختمانی از 
مصادیق ســدمعبر محسوب می شود لذا بعد 
از برگزاری جلســات متعدد در این خصوص 
و براســاس مصوبه شــورای اسالمی شهر 
ارومیه، تصمیم براین شد که با متخلفین در 

قالب دو اخطاریه برخورد شود.
یوســفی افزود: در اخطاریه اول به مدت 
۴۸ ســاعت به فرد فرصت داده می شــود تا 
اقــدام به جمع آوری مصالح کند و در صورت 
عدم توجه به اخطاریه اول بعد از ۴۸ ساعت، 
اخطاریــه دوم توســط ضابطین ســازمان 

مدیریت پســماند صادر می شود و براساس 
قانون در اخطاریه دوم ۱۲ ساعت جهت جمع 

آوری نخاله ها فرصت داده می شود.
وی افــزود: در صورت عــدم تبعیت، از 
اخطاریه دوم نیز براســاس مصوبه شورای 
اســالمی شــهر ارومیه، ضابطین سازمان 
مدیریت پسماند اقدام به جمع آوری مصالح 
ســاختمانی کرده و فرد برای باز پس گرفتن 
مصالح خود باید هزینه حمل و جریمه صادر 

شده را پرداخت کند.
رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند 
شــهرداری ارومیه درخصــوص برخورد با 
متخلفین تخلیه نخاله های ســاختمانی نیز 
اظهار کرد: کســانی که مبــادرت به تخلیه 
نخاله های ساختمانی کنند عالوه بر جریمه 
نقــدی منجر به توقیف خــودرو فرد مذکور 
می شــود. وی گفت: همچنین شهروندان 

می توانند در صورت مشــاهده خودروهایی 
که مبادرت به تخلیه نخاله های ســاختمانی 
در شــهر می کنند با شناسایی خودرو مذکور 
تخلــف را به ســازمان مدیریت پســماند 
شــهرداری ارومیه گزارش دهند، عالوه بر 
این ضابطین ســازمان نیز به صورت شبانه 
روزی در حال گشت زنی در جهت شناسایی 

و برخورد با متخلفین هستند.
یوســفی با اشــاره به اینکه شهروندان 
می توانند نخاله های ســاختمانی خود را به 
مراکز مجاز و مورد تایید ســازمان مدیریت 
پســماند شــهرداری ارومیه انتقال دهند، 
تصریح کــرد: مراکز مجاز تخلیه نخاله های 
ســاختمانی به آدرس های  جاده ســاواالن 
کوه های اهلل اکبر؛ابتدای جاده سرو، روبروی 
کوره پزی آجر ســفال و جاده انهر در شــهر 

ارومیه فعال هستند.

انباشت مصالح ساختمانی در معابر عمومی از مصادیق سدمعبر

مدیر صندوق کارآفرینی امید آذربایجان شرقی گفت: 
این صندوق در ســالجاری ۷.۲ میلیارد تومان تسهیالت 

کارا به واحدهای تولیدی استان پرداخت کرده است.
محمد کریم زاده در نشســت صندوق کارآفرینی در 
مراغه افزود: برای بهره مندی طرح های اشــتغالزا و نیز 
واحدهای راکد تولیدی در اســتان، تسهیالت مناسبی در 
قالب طرح اشــتغال پایدار از سوی این صندوق ارائه می 
شــود. وی ادامه داد: اعتبارات مورد نیاز تسهیالت طرح 
اشــتغال پایدار از محل صندوق توســعه ملی تامین می 
شــود که می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی در منطقه 

و کشور شود.
وی اضافه کرد: در این راستا، تا سقف ۴ میلیارد تومان 
برای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد در استان با نظارت 
اداره کل کار و صندوق کارآفرینی تخصیص خواهد یافت. 

معاون اســتاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه گفت: 
بهره گیری از ظرفیت صندوق کارآفرینی امید، توســعه 
اقتصادی و اشتغالزایی را سرعت می بخشد. حمید شکری 
با تاکید بر اســتفاده تمامی دستگاه ها از ظرفیت های این 

صندوق افزود: برنامه ریزی برای شناســایی طرح های 
اشتغالزا از سوی دســتگاه های اجرایی با همکاری اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی واین صندوق انجام شود. وی 
ادامه داد: حمایت از طرح های اشتغالزای روستایی، خرد و 

کارا از جمله اقداماتی است که توسط صندوق کارآفرینی 
امید با ارائه تســهیالت مناسب انجام می شود.وی اضافه 
کرد: صندوق کارآفرینی امید در حقیقت روزنه امید برای 

حمایت از اشتغال و توسعه تولید در شهرستان هاست.
 مدیر صندوق کارآفرینــی مراغه نیز گفت: از ابتدای 
سال تاکنون ۱.۷ میلیارد تومان تسهیالت برای ۳۷ طرح 
اشتغالزای خرد و کوچک در این شهرستان پرداخت شده 

است. علی جوان افزود: این 
میزان تسهیالت در مقایسه 
با سال گذشته که ۳۵ طرح 
با ۶00 میلیون تســهیالت 
بوده، از افزایش مناســبی 
در میزان تســهیالت روبرو 

بوده است.

پرداخت تسهیالت ۷.۲ میلیارد تومانی صندوق کارآفرینی امید در آذربایجان شرقی
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مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی گفت: پرواز مســیر 
 »fly persia« ارومیه - مشهد با فعالیت شرکت هواپیمایی

)فالی پرشیا( دوباره برقرار شد.
بــه گزارش جام جــم آذربایجان غربــی، محمدعلی نائل 
قراملکی افزود: نخســتین پرواز این شــرکت در مسیر ارومیه 

- مشهد دوم دی در مسیر دو طرفه انجام شد.
وی اضافه کرد: این پروازها با هواپیمای بوئینگ ۳00 - ۷۳۷  
هر هفته روزهای دوشــنبه و پنج شنبه تا پایان برنامه زمستانی 

صورت می گیرد.
وی بیان کرد: از هفته گذشته )۲۵ آذر سال جاری( پروازهای 

مسیر ارومیه - مشهد  شرکت هواپیمایی ساها متوقف شده بود.
مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی ادامه داد: پروازهای 
جدید در روزهای دوشــنبه و پنجشنبه ساعت ۱0:۴0 از مشهد 
عازم ارومیه می شود و ساعت ۱۳:۵0 ارومیه را به مقصد مشهد 

ترک خواهد کرد.

پرواز ارومیه - مشهد دوباره برقرار شد

جمعیــت ســالمندان در 
زنجان روند صعودی دارد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان، با بیان 
اینکه جمعیت سالمندی در زنجان روند صعودی 
دارد، تاکید کرد: باید سالمندان مورد حمایت قرار 

گیرند.
خبرنگار جام جــم زنجان: خدابخش 
مــرادی نافچی در جلســه شــورای راهبردی 
جمعیت اســتان، گفت: توجه به جمعیت توجه به 
هویت ملی اســت. وی با بیان اینکه مقام معظم 
رهبری راهبردها وسیاســت های کلی جمعیت را 
ابالغ کرده اند و وظیفه استان ها اجرا و تحقق این 
راهبرد اســت، اظهار کرد: از نظر صاحب نظران 
جمعیــت در هویت ملی و تقویت امنیت ملی موثر 
است. معاون سیاســی و امنیتی استاندار زنجان، 
گفت: رویکرد همه جلســات فرهنگی و اجتماعی 
مداخله در این حوزه هاســت و مداخله به منظور 

تغییر وضعیت موجود به روند بهتر است.
مرادی نافچی با بیان اینکه در ترسیم برنامه ها 
در جلســات باید آینده مد نظر قرار گیرد، ابراز کرد: 
تمــام دســتگاه ها باید به وظایف خــود در مورد 
سیاست های کلی جمعیت توجه کنند. وی افزود: 
باید برای تحقق عملیات برنامه جمعیت در ســال 
آینده آماده باشــیم و برای تحقق این امر مهم باید 
برنامه ریزی کرد.معاون سیاسی و امنیتی استاندار 
زنجان، با بیان اینکه جمعیت سالمندی در زنجان 
روند صعودی دارد، تاکید کرد: باید سالمندان مورد 
حمایت قرار گیرند و در این زمینه دستگاه های ذی 
ربط وظایف بسیار سنگینی بر دوش دارند. مرادی 
نافچی افزود: باید دستگاه های مربوطه نسبت به 
توانمند کردن ســالمندان مدیریت و برنامه ریزی 

الزم را داشته باشند.

توصیه نماینده ولی فقیه 
در ارومیه به رسانه ها 

نماینــده ولی فقیــه در آذربایجان غربی 
در جلســه اخالق رســانه از اصحاب رسانه 
خواست در آستانه انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شــورای اســالمی ضمن تشویق و 
تهییج مردم برای حضور پرشور در انتخابات، 
فضای رقابتی سالم را ایجاد کرده و از قومیتی 

شدن انتخابات پیش رو جلوگیری کنند. 
به گــزارش جام جــم آذربایجان غربی، 
حجت االسالم  سیدمهدی قریشی در جلسه 
اخالق رســانه که با حضور جمعی از اصحاب 
رسانه استان برگزار شد، اظهار کرد: رسانه ها 
باید برای زمان ارزش قائل شده و دقت کنند 
با محتوای مضر یا حتــی غیرمفید و بیهوده 

وقت مردم را تلف نکنند.
 امام جمعه ارومیه با بیان  اینکه ســکوت  
عبادت بزرگی اســت که بــرای خود افراد و 
جامعه مفید اســت، افزود: همین موضوع در 
خصوص رســانه ها نیز صادق است بنابراین 
گاهــی اوقــات ننوشــتن برخــی مطالب 

ارزشمندتر و مفیدتر از نگارش آن است. 
حجت االســالم قریشــی تصریح کرد: 
اصحاب رســانه قبل از انتشــار اخبار منبع 
خبر و صحت و ســقم اخبار را بررسی کنند تا 
آبروی افراد خدشه دار نشود، گاهی برای خود 
بنده هم خبرهایی می رســد اما سعی می کنم 
بررسی کرده و فقط به گزارش ها و اخبار توجه 
نکنــم.وی در پایان گفت: اصحاب رســانه  
کارشــان را با نام خدا شــروع کنند؛ بسم اهلل 
کار را الهــی کرده و انســان را از انجام عمل 

بد بازمی دارد.

خبرخبر
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هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود

از دماغ من سرگشته خیال دهنت
حافظبه جفای فلک و غصه دوران نرود
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 معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو 
از کارخانه شیرین عسل تبریز بازدید کرد


