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تیم   8 گفت:  غربی  آذربایجان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده  خیری، 
تحت  پنجگانه  مناطق  در  حریق  اطفای  و  پیشگیری  جهت  سریع،  واکنش 
حفاظت و مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست این استان تشکیل شده است. 
به گزارش جام جم وی با اشاره به مناطق حفاظت شده استان گفت: تیم های 

مذکور در »پارک ملی دریاچه ارومیه«، »منطقه حفاظت شده مراکان«، مناطق 
شده  حفاظت  »منطقه  پیرانشهر«،  و  سردشت  جنگلی»میرآباد  شده  حفاظت 
نوروزلو میاندوآب«، »پناهگاه حیات وحش سوتاوو و حمامیان بوکان«، »پناهگاه 

حیات وحش کانی برازان مهاباد« و »تاالب سولدوز نقده« فعال خواهند بود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اعالم کرد؛

 تشکیل 8 تیم واکنش سریع اطفای حریق جنگل های آذربایجان غربی

ویژه ها
رئیس مجمع نمایندگان اردبیل: 

بازگشت طالی سرخ به دریاچه ارومیه

پرداخت كرایه تاكسی ها 
الكترونیكی می شود

طالق در زنجان كاهش 
یافت

دریاچه ارومیه منبع اصلی و طبیعی پرورش 
آرتمیا در ایران است

با فعالیت سامانه تصمیم بهزیستی؛مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز:

محمد محمدی، مدیر کل بهزیســتی استان زنجان با 
اشــاره به این کــه ســامانه تصمیم در 4 شهرســتان 
پرجمعیت اســتان )زنجان، خدابنده، ابهر و خرمدره( فعال اســت 
تاکید کرد: در ســال گذشــته2 هزار و561 زوج متقاضی طالق از 
خدمات مشاوره، مددکاری اجتماعی، روان شناسی، حقوقی مراکز 
دولتی و غیر دولتی بهزیستی بهره مند شده اند و بیش از 10 درصد 
از خدمات تخصصی ارایه شده به زوجین متقاضی طالق در استان 

زنجان منجر به سازش قطعی گردیده است.

مخالف خصوصی سازی 
با هدف غارتگری هستم

ی  
رد

وی
ار

م ت
حی

 ر
س:

عک

 ابتالی بیشتر مبتالیان
  در دورهمی ها و خانه ها 

به كرونا

خودنمایی گیاهان 
دارویی  در استان 

زنجان

ادامه زیرسازی و آسفالت 
در روستاهای مشگین شهر

 تفكیک های قولنامه ای 
34 درصد شهر را شامل 

می شود

 رییس دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز خبر داد؛

تغییر الگوی کشت در استان؛

با هدف تسهیل در عبور و مرور 
روستاییان؛

شهردار ارومیه:
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مدیــرکل میــراث فرهنگــی زنجــان خبر داد؛
مرمت بیمارســتان 8۰ ســاله استان 

یک موسسه دارویی، بهداشتی جهت تکمیل کادر 
پرسنل خود در زمینه های علمی و فروش در استان 

آذربایجان غربی دعوت به همکاری می نماید.

شماره: 02188178704-02188178469

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی خبر داد؛

افزایش 54 درصدی پروازها از فرودگاه  ارومیه
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 ۰۹۱۴۷۵۹۲۰8۱ مابین بهار و منجم

به تعدادی چرخکار زیگزال دوز اطوکار و کارگر ساده 

با درآمد ۱۵۰۰ الی۳ میلیون با بیمه نیازمندیم.

 محیط زنانه دوخت شلوار مردانه



خبر

تاکسیرانی  مدیرعامل سازمان 
تبریز:

تاکسـی ها  کرایـه  پرداخـت 
می شـود الکترونیکـی 

سازمان مدیرعامل  بناب،  بشیریان   سعید 
 تاکسی رانی تبریز از الکترونیکی کردن پرداخت 

کرایه تاکسی ها در تبریز خبر داد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
با  بناب  بشیریان  تبریز؛  تاکسیرانی  سازمان 
به  عنایت  با  داشت:  اظهار  مطلب  این  اعالم 
و  تاکسی ها  در  بارکد  نصب  عملیات   شروع 
بستر  بزودی  تبریزلی،  اپلیکیشن  اندازی  راه 
تبریز  در  تاکسی ها  کرایه  الکترونیکی  پرداخت 
فراهم می شود تا همشهریان به سهولت بتوانند 
با صرف نظر از ارائه وجه نقد، بهای سفر خود 
را بپردازند.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز در 
عزیز  مسافران  کرد:  تصریح  اقدام،  این  تشریح 
از این پس خواهند توانست با نصب اپلیکیشن 
»تبریزلی« )نحوه نصب متعاقبا اعالم خواهد شد( 
بر روی گوشی های همراه هوشمند خود، هنگام 
سفرهای درون شهری، با استفاده از  بارکدهای 
بارکدخوان  و  تاکسی ها  داخل   در  شده  نصب 
مبلغ  اتوماتیك  صورت  به  تبریزلی،  اپلیکیشن 

الزم از حساب بانکی آنان کسر شود.
بشیریان خاطرنشان ساخت: در صورت استقبال 
تحمیل  بر  عالوه  طرح،  این  از  همشهریان 
هزینه های تولید پول ملی، از گسترش بیمارهای 
ناشی از تبادل پول نظیر کرونا جلوگیری می شود.

پرداخت  کامل  اجرای  با  آورشد:  یاد  وی 
تفاهم های  سوء  تاکسی ها،  در  الکترونیکی 
بازگشت  در  رانندگان  و  مسافر  بین  احتمالی 

باقیمانده وجه مسافران نیز برطرف می شود.

خبر

پـارس آبـاد، نیازمند توجـه ویژه 
سـازمان مدیریـت  و برنامه ریزی 

بیل د ر ا
مدارس  نوسازی  اداره  کل  مدیر  لطفی،  دولت 
ریزی شهرستان  برنامه  در جلسه کمیته  اردبیل 
آجر فقط ساخت  به  آجر  آباد گفت: طرح  پارس 
مدرسه توسط خیرین نیست؛ بلکه یك فرهنگ 

و مسئولیت اجتماعی است.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی اداره 
کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اردبیل، طی 
جلسه ای که با حضور لطفی، مدیر کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل، فرماندار و 
اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان پارس آباد 
در  آموزشی  فضای  کمبود  مشکل  شد،  تشکیل 
این منطقه و تبیین طرح آجر به آجر مطرح و راه 

حل های پیشنهادی ارایه گردید. 
شهرستان  در  آموزشی  سرانه  کمبود  از  لطفی 
پارس آباد خبر داد و گفت : شهرستان پارس آباد 
در جایگاه دوم مناطق دچار کمبود فضای آموزشی 
در استان اردبیل می باشد. لطفی افزود: اعتبارات 
ملی مشکل فضای آموزشی را حل نمی کند و 
و  تخریب  مقاوم سازی،  جهت  فقط  بودجه  این 
بازسازی، استاندارد سازی سیستم های گرمایشی 
و تکمیل پروژه های نیمه تمام خیری می باشد و 
برای افزایش فضاهای آموزشی نیازمند اعتبارات 

استانی می باشیم.
وی به طرح آجر به آجر سازمان نوسازی مدارس 
آجر  به  آجر  طرح  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور 
بلکه  نیست،  توسط خیران  فقط ساختن مدرسه 
ترویج فرهنگ غنی اسالمی و انسانی و افزایش 
مسئولیت اجتماعی در افراد یك جامعه و جاری 
با  که  است  کشور  در  حسنه  سنت  یك  کردن 
کمك خرد و کالن خیران در امر مدرسه سازی با 
هر رقمی تحقق پیدا خواهد کرد. لطفی به اهمیت 
و لزوم توجه سـازمان  مدیـریت و برنامه ریزی 
استان به منطقه پارس آباد اشاره نمود و با توجه به 
مشکالت کمبود فضای آموزشی و تراکم باالی 
دانش آموزی موجود در منطقه، این شهرستان را 
نیازمند توجه ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان دانست.

روابط عمومي اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  ارجمندی،  امیر 
دستی زنجان گفت: در طول سه ماهه سال جاری، 154پروانه 
کارت   41 و  صنایع دستی  هنرمندان  برای  انفرادی  تولید 
دستي  صنایع  مختلف  رشته های  صنعتگران  براي  صنعتگری 

صادر شده است.
 154 کرد:  عنوان   99 خرداد   24 ارجمند  جام جم  گزارش  به 
کارت  و 41  برای هنرمندان صنایع دستی  انفرادی  تولید  پروانه 
صنعتگری، 2 پروانه تولید کارگاهی و یك جواز تاسیس کارگاهی 

در طول سه ماهه سال جاری صادر شد. وی اظهار داشت: تعداد 
صدور کارت هاي شناسایی در طول سه ماهه سال جاري نسبت 
این نشان دهنده  افزایش داشته که  به سال گذشته 20 درصد 
افزایش تعداد هنرمندان صنایع دستي و تحت پوشش قرار دادن 

آنها توسط معاونت صنایع دستي اداره کل میراث فرهنگي استان 
زنجان می باشد. وی افزود: در این استان بیش از 5636 هنرمند 
در قالب 55 گروه صنایع دستی با 1754 پیشکسوت صنایع دستی 

مشغول فعالیت هستند.

 دوشنبه  26 خرداد  1399   شماره 5682
 در 3 ماهه ابتدای سال صورت گرفت؛

صدور ۱۵۴ پروانه تولید انفرادی صنایع دستی در زنجان  2
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان های آذربایجان

اجتماعی

گفت:  ارومیه  محمد حضرت پور، شهردار 
مناطق  برخی  در  نبود فضای سبز کافی 
قولنامه ای  تفکیك های  سایه  در  شهری 

رقم خورده است .
به گزارش جام جم حضرت پور فضای سبز 
شهر ارومیه را منهای فضای باغات دایر و 
را 630 هکتار عنوان کرد  پارک جنگلی 
و گفت: تمام تالش شهرداری این است 
باغات  و حفظ  توسعه فضای سبز  با  که 
شهر، این اقتصاد سبز را برای نسل های 
آینده حفظ کند. وی افزود: در حال حاضر 
 160 شهر،  سبز  فضای  برآبیاری  عالوه 
پارک جنگلی و 170  هکتار فضای سبز 
عدم  دلیل  به  شهر  دایر  باغ های  هکتار 
آب  تانکرهای  توسط  دسترسی  راه های 

با هدف پیشگیری از خشکسالی و حفظ 
آنها آبیاری می شود. وی با اشاره به عدم 
توسعه سرانه فضای سبز در برخی مناطق 
متاسفانه  کرد:  عنوان  ارومیه،  شهری 
شهر  درصد   34 در  اخیر  سال های  طی 
است  شده  انجام  قولنامه  تفکیك های 
قولنامه ای  تفکیك های  این  سایه  در  و 
سرانه های خدماتی و فضای سبز تبدیل 
به سرانه و کاربری های مسکونی از جمله 
در محدوده شهرداری منطقه 2 شده است.

کرد:  نشان  خاطر  ارومیه  شهردار 
فضای  توسعه  جهت  ارومیه  شهرداری 
در  بوستان ها  از  مردم  برخورداری  و  سبز 
مناطقی که درآن تفکیك های قولنامه ای 
به  اقدام  نداشتند  سبزی  فضای  و  شده 

تبدیل  و  مسکونی  کاربری های  خرید 
ایجاد  چون  پارک  و  سبز  فضای  به  آن 
پارک ارغوان در منطقه حاجی پیرلو و باغ 
حالوت کار کرده است. وی با بیان این که 
با اختصاص بودجه هر  ارومیه  شهرداری 
سال نسبت به تملك باغات با هدف حفظ 
حال  در  کرد:  بیان  می کند،  سبز  فضای 
حاضر جهت توسعه فضای سبز، 2 هکتار 
ایجاد  جهت  دیگاله  منطقه  در  گردو  باغ 
پارک و استفاده شهروندان خریداری شده 
است. شهردار ارومیه گفت: طی سال های 
ارومیه  شهر  شورای  حمایت های  با  اخیر 
جهت  ساالنه  بودجه های  اختصاص  با  و 
مناطقی  در  سبز  فضای  سرانه  افزایش 
که تفکیك های قولنامه شده است نسبت 

به خریداری و ساخت پارک در آن چون 
آموزشگاه  پشت  و  ساواالن  الله،  کوی 
با  وی  است.  شده  اقدام  حرفه ای  و  فنی 
یادآوری دوباره این که 34 درصد از سطح 
شهر ارومیه گرفتار تفکیك های قولنامه ای 
خدماتی  فضاهای  نظرگرفتن  در  بدون 
این  که  شده  سودجو  افراد  برخی  توسط 
است،  شده  مشکالتی  بروز  باعث  مهم 
سپاه  با  نامه ای  تفاهم  اخیرا  کرد:  اظهار 

شهداء استان جهت ساخت سالن ورزشی 
با در اختیار گذاشتن زمین توسط شهرداری 
کاربری خدماتی  با  زمینی  اما  امضا شده 
پیدا نمی شود که نسبت به ایجاد سالن 
ورزشی اقدام کنیم. شهردار ارومیه گفت: 
تمام تالش شهرداری بر این است که در 
بافت فرسوده شهری و منطقه 2 شهرداری 
ارومیه با تملك نسبت به افزایش سرانه 

فضای سبز در آن اقدام شود.

شهردار ارومیه:

 تفکیک های قولنامه ای ۳۴ درصد 
شهر را شامل می شود

کاهش از  حاکی  سال 98  با  جاری  سال  ابتدای  ماهه  دو  آمار   مقایسه 
50 درصدی آمار متوفیان ناشی از حوادث گاز طبیعی می باشد. 

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی، غالمرضا قنبری، سخنگوی این شرکت با اعالم این خبر امیدوار 
کننده اذعان داشت: خوشبختانه کاهش چشمگیر آمار حوادث ناشی از گاز 

طبیعی در پایان اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 98، 
حاکی از توجه ویژه مصرف کنندگان گاز به توصیه های ایمنی و ارتقای 
فرهنگ مصرف ایمن و استاندارد از گاز طبیعی توسط مشترکان محترم 
گاز  حوادث  از  ناشی  مصدومان  و  متوفیان  تعداد  که  نوعی  به  می باشد 
طبیعی به نصف تقلیل یافته است. قنبری، با ابراز امیدواری از تداوم این 
آمار رو به کاهش اعالم کرد: به حول و قوه الهی، روابط عمومی شرکت 
گاز استان در سال جاری و سال های آتی با تمام توان خود، رسالت اطالع 
رسانی و آگاهی بخشی عمومی در زمینه فرهنگ سازی مصرف ایمن و 
بهینه گاز طبیعی را با رویکردهای نو و مبتنی بر نتایج پژوهش های علمی 

و از طریق کانال های ارتباطی مختلف به انجام خواهد رساند.

وی تصریح کرد: همیاری مشترکان محترم گاز طبیعی و رعایت نکات 
استان ضامن  گاز  روابط عمومی شرکت  توسط  اعالمی  موارد  و  ایمنی 
سالمتی و حفظ جان مشترکان و مصرف کنندگان گاز طبیعی خواهد بود. 
قنبری با اشاره به رویکردهای نوین اطالع رسانی اظهار داشت: امسال 2 
پروژه مهم پژوهشی با تأکید بر شناسایی نیازهای مردم و میزان آگاهی 
اجرا  در حال  رسانی  اطالع  برنامه های  اثربخشی  و همچنین  مشترکان 
می باشد که با تولید محتواهای جدید و با همکاری اصحاب قلم و رسانه 
و مجموعه آموزش و پرورش استان، سال پیش رو در اطالع رسانی و 
فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی گامی بلند برخواهیم 

داشت.

طی 2 ماهه نخست امسال روی داد؛

با  آذربایجان شرقی  استاندار  پورمحمدی،  محمدرضا 
اشاره به این که 5 درصد جمعیت کشور در این استان 
زندگی می کنند، گفت: سهم بودجه استان متناسب با 

نیازهای جمعیتی نیست.
شورای  جلسه  در  پورمحمدی،  جام جم  گزارش  به 
برنامه ریزی و توسعه و ستاد اقتصادی مقاومتی استان 
افزود: بودجه این استان از بودجه کل کشور نیز باید 
به همان نسبت جمعیتی باشد در حالی که در بودجه 

کل کشور در رتبه نهم یا دهم قرار دارد و این مساله 
به دور از انصاف است. وی با اشاره به احتمال برگشت 
الیحه بودجه سال جاری به مجلس شورای اسالمی 
برای بررسی مجدد، اظهار داشت: در این صورت الزم 
است نمایندگان آذربایجان شرقی در خصوص سهم 

استان از بودجه کل کشور رایزنی کنند.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: در صورتی که الیحه 
نمایندگان  نشود،  داده  برگشت  مجلس  به  بودجه 

به  نسبت   1400 بودجه  در  تا  است  الزم  استان 
هماهنگ کردن سهم بودجه آذربایجان شرقی نسبت 

به نیازهای جمعیتی آن تالش کنند.
پورمحمدی ادامه داد: با توجه به کاهش درآمدهای 
نفتی کشور و نبود وضعیت خوب در وصول مالیات 
باید به فکر ایجاد منابع درآمدی جدیدی مانند افزایش 
مشارکت، جذب سرمایه گذاری، واگذاری شرکت ها، 
به  دستگاه ها  بدهی های  تهاتر  زمینه  کردن  فراهم 

پیمانکاران و استفاده از فاینانس بود.
وی یادآوری کرد: با وجود افزایش حدود 10 درصدی 
تملك  اعتبارات  درصدی   22 و  هزینه ای  اعتبارات 
دارایی های سرمایه ای استان در بودجه سال جاری، 
با این اعتبارها فقط می توان بسختی مشکالت را رفع 

کرد چراکه منابع زیادی در اختیار استان نیست.
تامین  با  امسال  گفت:  شرقی  آذربایجان   استاندار 
دار  اولویت  و  مهم  پروژه   68 بودجه  درصدی   100
بهره  به  و  تکمیل  پروژه ها  این  استان،  تمام  نیمه 
برداری می رسند و هیچ پروژه جدیدی در سال جاری 
در دستگاه های اجرایی تعریف و هیچ نیروی جدیدی 
نیز جذب نمی شود. پورمحمدی، افزایش 50 درصدی 
حقوق کارکنان دولت را خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: 
با گذشت حدود استان  بودجه  درصد   تخصیص 70 

3 ماه از سال جاری اتفاق خوب و خوشایندی بوده و 
باید از ظرفیت تبصره 19 اعتبارات تملك دارایی های 
سرمایه ای بودجه سال جاری برای اجرای طرح های 

مشارکتی استفاده بیشتری کرد.

استاندارآذربایجان شرقی:
 بودجه استان متناسب با نیازهای جمعیتی نیست

 کاهش ۵۰ درصدی متوفیان 
قاتل نامرئی در آذربایجان شرقی 

احداث بزرگ ترین پارک درون شهری تبریز

احداث  از  تبریز   3 منطقه  شهردار  نژاد،  طالب  داوود 
بزرگ ترین پارک درون شهری تبریز خبر داد.

نژاد  طالب  ایسنا  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
بزرگ ترین  احداث  مورد  در  خبرنگاران،  جمع  در  
تبریز در سطح حوزه  پارک درون شهری کالنشهر 
کرد:  اظهار  سه،  منطقه  شهرداری  استحفاظی 
عملیات احداث پارک بزرگی در مرکز شهر نزدیك 
به 10 هکتار در ضلع شمال شرقی چهارراه ارتش را 

در محل پادگان های شماره 1 و 2 ارتش در روزهای 
گذشته کلنگ زنی کردیم که به زودی شاهد اجرای 

عملیات  مختلف عمرانی آن خواهیم بود.
 وی افزود: این پارک به خاطر طراحی و کاربری های 
به فضای سبز  را  باالیی  پتانسیل  آن،  داخل  خاص 
پارک  احداث  همچنین  و  افزود  خواهد  منطقه 
تفکیکی  قطعات  محل  در  نیز  را  دیگری  محله ای 
نیروی انتظامی در خیابان صائب شروع کرده ایم که 

جدول  و  سازی  آماده  عملیات های  حاضر  حال  در 
گذاری و خاکبرداری آن در حال اجرا است. وی به 
شعار سال 99 شورای اسالمی و شهرداری کالنشهر 
اشاره کرد  تبریز که سال توسعه فضای سبز است، 
راستای عمل  نیز در  و گفت: شهرداری منطقه سه 
به این سیاست کلی، امسال برای توسعه فضای سبز 
در نقاط متعدد سطح حوزه برنامه ریزی و شروع به 

کار کرده است.

شهردار منطقه 3 خبر داد؛ 



معاون رئیس جمهور خبر داد؛
تومانی  میلیـارد   ۳۰۰ اعتبـار 
برای توسـعه راه هـای اردبیل 

برنامه  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
رئیس  استانی  سفر  دنبال  به  گفت:  بودجه  و 
تومان  میلیارد   300 اردبیل  استان  به  جمهور 
تامین  استان  این  راه های  توسعه  برای  اعتبار 

و ابالغ خواهد شد.
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات و 
اردبیل،  استان  شهرسازی  و  راه  اطالع رسانی 
و    برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت  محمدباقر 
اردبیل  آهن  راه  اصلی  ایستگاه  از  بازدید  در 
 اظهار کرد: برای حوزه راه های استان اردبیل 
300 میلیارد تومان منابع در سفر رئیس جمهور 
در  منابع  این  اول  بخش  که  شده  پیش بینی 
شدن  عملیاتی  و  اجرا  برای  آینده  روزهای 
پروژه ها تزریق خواهد شد. وی گفت: سازمان 
این  در  را  الزم  پیگیری های  بودجه  و  برنامه 
زمینه انجام خواهد داد تا با تخصیص و جذب 
300 میلیارد تومان برای توسعه راه های استان 
اردبیل از محل سفر رئیس جمهور پروژه های 
در حال اجرا به سرعت تکمیل و این استان از 
توسعه بزرگراه ها بهره مند شود. رئیس سازمان 
توسعه  به  اشاره  با  کشور  بودجه  و  برنامه 
راه های استان اردبیل بیان کرد: برای توسعه و 
گسترش شبکه راهی و محورهای مواصالتی 
مناطق مختلف استان اردبیل در صورت نیاز به 
اعتبارات الزم از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم 
کرد و به قولی که داده ایم عمل خواهیم کرد. 
نوبخت افزود: پروژه راه آهن اردبیل در قطعات 
مختلف به سرعت و با کیفیت مطلوب در حال 
کم نظیرترین  جزو  پروژه  این  که  است  اجـرا  
سختی  رغم  به  که  بوده  کشور  ریلی  خطوط 
و  ابنیه   وی  می رود.  پیش  به  قوت  با  کار 
خاص  را  میانه   – اردبیل  آهن  راه  تاسیسات 
و  اعالم  فرد  منحصربه  ویژگی های  دارای  و 
خاطرنشان کرد: راه آهن اردبیل – میانه دارای 
است  متعدد  گالری های  و  تونل  کیلومتر   24
که بلندترین و مرتفع ترین پل ریلی کشور نیز 
در این مسیر واقع شده است. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه افزود: اجرا و تکمیل این پروژه 
برای دولت دوازدهم بسیار مهم و اساسی است 
و از سه سال پیش تمرکزمان را بر تکمیل و 
افتتاح این خط ریلی گذاشتیم که در این مدت 
این پروژه بدون  تامین منابع  با وجود سختی 

محدودیت از منابع مالی بهره مند بوده است.

مرحلـه جدیـد شـیوع کرونـا در 
آذربایجان غربـی؛

وضعیت همچنان قرمز است
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  آقازاده،  جواد 
با کاهش محدودیت ها  آذربایجان غربی گفت: 
مشاغل،  بیشتر  اشتغال  شرایط  سرگرفتن  از  و 
شده  جدیدی  مرحله  وارد  کرونا  بیماری  شیوع 
کرونا  بیماری  دوم  موج  آغاز  دهنده  نشان  که 

است.
به  اذعان  با  جام جم  با  گو  و  گفت  در  آقازاده 
وضعیت هشدار و قرمز کرونا در استان اظهار 
بیشتر مشاغل مردم به  از سر گرفتن  با  کرد: 
بیماری  که  کنند  احساس  نباید  عنوان  هیچ 
کرونا درجامعه وجود ندارد بلکه باید با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی، استفاده از ماسك 
کاهش  در  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  و 
سیر بیماری به جامعه و مسئوالن کمك کنند.

وی اظهار کرد: به منظور تشخیص مبتالیان 
تست   600 روزانه  میانگین  طور  به  کرونا  به 
است  حالی  در  این  می شود،  انجام  استان  در 
تا   50 تنها  بیماری  نخست  روز های  در  که 
این که  بیان  با  وی  می شد.  انجام  تست   60
فعلی  شرایط  در  استان  درمانی  تجهیزات 
پاسخگو است، گفت: در بازدید اخیر دکتر جان 
بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت از برخی 
شهر های استان، 4 دستگاه سی تی اسکن به 
شد  دیده  تدارک  بیمارستان ها  تجهیز  منظور 
افزوده  استان  بیمارستان های  به  بزودی  که 

می شوند.
غربی  آذربایجان  در  کرد:  تصریح  آقازاده 
گروه های سنی زیر 14 سال حدود 3/8 درصد، 
 69/7 حدود  سال   54 تا   15 سنی  گروه های 
باالتر  و  سال   55 سنی  گروه های  و  درصد 
حدود 26/6 درصد به بیماری کووید 19 مبتال 

شده اند.

خبرخبر

اردبیل  گاز  شرکت  مدیرعامل 
خبر داد؛

از ۳۱ هـزار  بیـش  بازرسـی 
کنتـور خانگـی در سـال ۹8

استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر  اسماعیلی، 
اردبیل شرکت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
امام خمینی )ره(، حفظ و حراست از شبکه ها 
در  شرکت  وظایف  اهم  از  را  تأسیسات  و 
خدمات  ارایه  گفت:  و  برشمرد  آتی  سال های 
عنوان  به  طبیعی  گاز  مستمر  تأمین  و  بهینه 
استانی  گاز  شرکت های  رسالت  مهم ترین 
و  شبکه ها  از  حراست  و  حفظ  بر  مبتنی 
تأسیسات می باشد که در این خصوص برنامه 
توسط  نظارت  و  دقیق  و  مدّون  ریزی های 
کارشناسان واحد بازرسی فنی نقش مهمی را 
اسماعیلی در  دارد.  این هدف مهم  در تحقق 
گاز  شرکت  این که  بیان  با  جام جم  با  گفتگو 
استان اردبیل در حال حاضر به بیش از 490 
افزود:  دهد،  می  ارایه  خدمات  مشترک  هزار 
طی سال گذشته بیش از 31800 مورد کنتور 
کیلومتر   96 همراه  به  صنعتي  و  خانگي  گاز 
لوله گازرساني فلزي و 303 کیلومتر لوله پلي 
اتیلن در اقطار مختلف توسط کارشناسان واحد 
مورد  سازمانی  برون  ارزیابان  و  فنی  بازرسی 
ارزیابی و تست قرار گرفته است. گفتنی است 
به منظور گازرسانی به تمامی شهرها و 1312 
روستای استان اردبیل بیش از 9600 کیلومتر 

خطوط لوله شبکه گذاری شده است.

افزایش ۵۴ درصـدی پروازها 
از فـرودگاه  ارومیه

نائل قراملکی، مدیرکل فرودگاه های  آذربایجان غربی 
از رشد 45 درصدی پروازها از فرودگاه ارومیه 
در اردیبهشت سال جاری نسبت مدت مشابه 

ماه گذشته خبر داد.
وی در گفت و گو با جام جم با اشاره به آخرین 
وضعیت پروازها از فرودگاه ارومیه افزود: طی 
اردیبهشت سال جاری 202 پرواز در فرودگاه 
ارومیه انجام شده که از این تعداد 101 مورد 

پرواز ورودی و 101 مورد نیز خروجی بودند.
فرودگاه  از  پروازها  تعداد  این که  بیان  با  وی 
مورد   411 جاری  سال  فروردین  در  ارومیه 
افزایش  از  نشان  آمارها  کرد:  اظهار   بود، 

45 درصدی پروازها از این فرودگاه را دارد.
سال  اردیبهشت  در  این که  بیان  با  قراملکی   
فرودگاه  در  مسافر   194 و  هزار   41 جاری 
ارومیه جابه جا شده است، افزود: تعداد مسافران 
سال  فروردین  در  فرودگاه  این  از  جابه جایی 
در  درصدی   50 رشد  که  مورد   7280 جاری 
تعداد مسافران جابه جایی را نیز شاهد هستیم.  
مدیرکل فرودگاه های استان با بیان این که با 
توجه به مصوبات اخیر ستاد ملی کرونا مبنی 
بر رفع محدودیت ها اقدامات پیشگیرانه برای 
ارومیه  فرودگاه  در  کرونا  اپیدمی  با  مقابله 
همچنان ادامه دارد، خاطر نشان کرد: استمرار 
میکروب زدایی ترمینال ها، اماکن و تجهیزات 
فرودگاهی به صورت روزانه و بعد از هر پرواز، 
استیکرها  نصب  با  اجتماعی  فواصل  رعایت 
در اماکن عمومی از قبیل ورودی ترمینال ها، 
منظور  به  غیره  و  کانترها  بازرسی،  گیت های 
رعایت فاصله اجتماعی و قطع زنجیره انتقال 
ویروس و نظارت بر میکروب زدایی تجهیزات 

شرکت های هندلینگ انجام می شود.
اجرای  به  توجه  با  همچنین   داد:  ادامه  وی 
محل  در  کارکنان  تمام  حضور  بخشنامه، 
الزم  بهداشتی  دستورالعمل  رعایت  با  خدمت 
برای حفاظت از سرمایه انسانی انجام شده و 
از  پروازها  در  موجود  بهداشتی  پروتکل های 
بین  در  دستکش  و  ماسك  از  استفاده  قبیل 
رعایت  و  اجرا  کامل  به صورت  نیز  مسافران 

می شود.

با هدف تسهیل در عبور و مرور روستاییان؛
ادامه زیرسازی و آسفالت در روستاهای مشگین شهر

در ادامه روند اجرای پروژه های زیرسازی و عملیات آسفالت ریزی معابر 
عمومی در روستاهای شهرستان مشگین شهر، پروژه آسفالت ریزی 
معابر در روستای آغجه لو از توابع بخش قصابه این شهرستان با 
اعتبار و هزینه ای بالغ بر 2500 میلیون ریال به طول 4000 مترمربع 

در راستای تسهیل در عبور و مرور روستائیان این منطقه اجرا گردید. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان اردبیل، در دیگر روستاهای این شهرستان نیز 
اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت آغاز گردیده و با برنامه ریزی های 

صورت گرفته در نظر داریم حدود 4000 مترمربع از معابر عمومی 
در این روستا نیز با پیش بینی اعتباری بالغ بر 2500 میلیون ریال، 
استانی،  اعتبارات  و  یافته  اختصاص  سهمیه ای  قیر  جذب  محل  از 
شهر  مشگین  معابر  آسفالت ریزی  اجرایی  پروژه های  گردد.  محقق 

پیش از این در 5 روستا انجام شده که شامل روستای اهل ایمان 
به طول 4645 متر، روستای مزرعه خلف 4536 متر، روستای حیق 
4256 متر، روستای تبنق 3661 متر و روستای نقدی علیا 6429 متر 

آسفالت ریزی انجام شده است.
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3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان های آذربایجان

اقتصادی

مجمع  رئیس  موسوی،  سیدکاظم  حجت االسالم 
و  واگذاری کشت  با  اردبیل گفت:  استان  نمایندگان 
صنعت مغان مخالفتی نداریم، اما با غارتگری مخالفیم 
چرا که این مجموعه بزرگ به قیمت بسیار ناچیزی 

معامله شده است. 
مهر،  خبرگزاری  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 

بیان  با  خبری  نشست  در  موسوی  حجت االسالم 
استان طرح های  تقویت زیرساخت های  برای  این که 
استان  نمایندگان  برنامه ریزی توسط  مهمی در حال 
است عنوان کرد: برای احیای یك استان در حوزه های 
مختلف بودجه های قابل توجه الزم است که تالش 
ما بر آن خواهد بود تا بودجه های مورد نیاز را برای 
 44 اصل  معتقدیم  افزود:  وی  کنیم.  جذب  استان 
از  بیش  توجه  مورد  باید  سازی  خصوصی  زمینه  در 
 پیش مسئوالن قرار گیرد و با توجه به این که حدود 
70 هزار جوان تحصیلکرده بیکار در استان وجود دارد 
در این خصوص به سرمایه گذاران متدین برای ایجاد 
داریم.  نیاز  منطقه  این  جوانان  برای  پایدار  اشتغال 
با  رابطه  در  اردبیل  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
عنوان  مغان  صنعت  و  کشت  ابطال  عدم  یا  ابطال 
کرد: با واگذاری کشت و صنعت مخالفتی نداریم اما 
با غارتگری مخالفیم و معتقدیم که کشت و صنعت 
مغان به قیمت بسیار ناچیزی معامله شده و این پایمال 

کردن بیت المال و ظرفیت باالی استان است.

واگذاری  لغو  این که  بیان  با  موسوی  حجت االسالم 
کشت و صنعت مغان از مطالبات اصلی مردم است، 
طی  و  کرده  ورود  رابطه  این  در  قضائیه  قوه  افزود: 
دیدار بنده با آقای رئیسی و مسئوالن کشوری قرار 
بر آن شد که این مسئله مورد پیگیری قرار گیرد تا 
باشد که  نگرفته  واگذاری صورت  این  در  مفسده ای 
نتیجه این پیگیری ها یا به ابطال منتهی شده یا تجدید 
در کارشناسی صورت خواهد گرفت تا این واگذاری به 

قیمت مناسب انجام شود.
کمیسیون های  در  نمایندگان  مؤثر  نقش  به  وی 
تخصصی مجلس اشاره کرد و گفت: با توجه به این که 
عضویت نمایندگان در روزهای آینده در کمیسیون ها 
می توانند  نمایندگان  راستا  این  در  می شود  مشخص 
جایگاه شان را بر حسب نیازهای استان مشخص کنند.

کمیسیون  یک  در  نمایندگان  تجمیع  از   *
جلوگیری کردیم

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین با تاکید بر 
لزوم وحدت و انسجام نمایندگان تصریح کرد: طبق 

جلسات و هماهنگی های نمایندگان استان برنامه ما 
بر این شد تا هر نماینده ای در یك کمیسیون مهم 
کمیسیون  یك  در  تجمیع  از  و  شود  عضو  مجلس 
افزایش  و  انرژی  و  وقت  اتالف  از  جلوگیری  جهت 
راندمان کاری جلوگیری شود. حجت االسالم موسوی 
توجه  عدم  را  تحصیلکرده  جوانان  بیکاری  دلیل 
اساسی به شرکت های دانش بنیان دانست و گفت: با 
همکاری و حمایت شرکت های دانش بنیان می توان 
از جوانان تحصیلکرده در بخش های مختلف علمی و 
فناوری استفاده کرد و برای کشور در زمینه اقتصادی 
بیکاری  رفع  در بحث  و  ایجاد کرد  مناسبی  بازدهی 
این  به  دادن  اهمیت  با  را   خوبی  قدم های  می توان 

مسئله برداشت. 
بلکه  نداریم  کارخانه  استان  در  ما  کرد:  تصریح  وی 
گذاری  سرمایه  به  نیاز  و  داریم  راکد  بزرگ  کارگاه 
بیشتر در این حوزه ها احساس می شود که از جمله آن 
می توان به تجهیز کشاورزی به صنایع تبدیلی اشاره 

کرد که در این مورد دچار خام فروشی هستیم.

رئیس مجمع نمایندگان اردبیل: 

مخالف خصوصی سازی با هدف غارتگری هستم

 ، ی ر یا ی شهـر مهـد محمد
از  غربی  آذربایجان  استاندار 
اتمام  برای  برنامه ریزی جدی 
350 پروژه با پیشرفت باالی 
خبر  سالجاری  در  درصد   80

داد.

ریزی  برنامه  دومین جلسه شورای  در  گزارش جام جم شهریاری  به 
و توسعه استان، وحدت، همدلی و پیگیری را 3 اصل مهم در روند 
دوره  نمایندگان  حضور  با  امیدواریم  افزود:  و  برشمرد  استان  توسعه 
یازدهم مجلس که از نیروهای خوشفکر و توانمند هستند و نیز مدیران 
دستگاه های اجرایی و اقشار مختلف مردم شاهد بهبود شاخص های 

توسعه ای استان باشیم. 
وی رویکرد اصلی در توزیع اعتبارات استانی را عدالت، انصاف و 
توجه ویژه به نقاط کم برخوردار دانست و گفت: بر اساس وضعیت 

شاخص های مختلف شهرستان ها اعتبارات توزیع می شود.
مقام عالی استان با اشاره به نگاه ویژه دولت به استان افزود: در 
دولت تدبیر و امید تا کنون 25 هزار میلیارد تومان در استان هزینه 

شده که بخش عمده آن اعتبارات ملی بوده است.
نسبت  باید  اجرایی  مدیران دستگاه های  ادامه گفت:  در  شهریاری 
استاندار  باشند.  داشته  ویژه ای  اهتمام  ملی  اعتبارات  جذب  به 

همچنین از توجه ویژه به توزیع اعتبارات حمایتی برای شهرستان های 
گفت:  و  داد  خبر  کشور  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  برخوردار  کم 
دستگاه های اجرایی باید پیگیر اخذ سهم استان از پروژه های مشترک 
نمود.  برطرف  را  استان  زیرساختی  نیازهای  بتوان  تا  باشند  ملی 
مدارس،  نوسازی  و  بازسازی  روستایی،  راه های  به  توجه  شهریاری 
افزایش  بیسوادی،  کردن  کن  ریشه  روستایی،  اماکن  سازی  مقاوم 
و  دانست  استان  اولویت های  جمله  از  را  آموزشی  و  ورزشی  سرانه 
اعتبارات  دارند  کمتری  کاری  فصل  که  مناطقی  برای  باید  افزود: 
مناسب  زمان  در  پروژه ها  تا  شود  پرداخت  کامل تر  و  زودتر   الزم 

به اتمام برسند.
محیط  نور،  راهیان  کشاورزی،  بخش  برای  کرد:  نشان  خاطر  وی 
زیست و صنعت و معدن نیز اعتبارات ویژه ای تخصیص خواهد یافت.

شهریاری همچنین خواستار همراهی بیشتر سیستم بانکی در پرداخت 
تسهیالت شد.

برنامه ریزی برای پایان ۳۵۰ پروژه با پیشرفت باالی 8۰ درصد
استاندار آذربایجان غربی خبر داد؛

مقاومتی  اقتصاد  پروژه های  تکمیل  راستای  در 
طرح   12 تولید،  جهش  سال  در  زنجان  استان 
صنعتی جهت تکمیل و راه اندازی مصوب گردید.

به گزارش جام جم ناصر فغفوری، رئیس سازمان 
اعالم  با  زنجان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
خبر فوق افزود: امسال 12 طرح صنعتی در استان 
مصوب گردیده است که تا پایان سال جهش تولید 
به بهره برداری برسد. وی در خصوص مشخصات 

سپهر  صنعتی  طرح  داشت:  اظهار  ها  طرح  این 
پالستیك و نیز طرح تولید پدیده شیمی غرب از 
جمله این طرح ها می باشد که با راه اندازی آنها 

زمینه اشتغال 210 نفر فراهم می گردد.
ناب آرش  البرز  فغفوری عنوان کرد: واحد فوالد 
دست  در  صنعتی  واحدهای  بزرگ ترین  از  یکی 
اجرا می باشد که با تکمیل آن زمینه اشتغال برای 
900 نفر در استان فراهم می گردد. وی یادآور شد: 
تکمیل زنجیره صنایع برق و الکترونیك و توسعه 
تولید مقوای دوبلکس و کاغذ چاپ و تحریر از جمله 
طرح های در دست اقدام می باشد. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: واحد تولیدی 
سرجین بافت یکی دیگر از واحدهای بزرگ استان 
به شمار می رود که با راه اندازی آن زمینه برای 
اشتغال هزار نفر در استان فراهم می شود. به گفته 
این مقام مسئول تکمیل طرح توسعه اطلس جین، 
راه اندازی طرح صنعتی تولیدی سیوان، راه اندازی 
طرح صنعتی پدیده شیمی قرن، نورد فوالدکاران 
طرح  تکمیل  و  کاسپین  نگین  آهن  ذوب  افق، 
جهان نمو از طرح های صنعتی مصوب استان در 

سال جهش تولید می باشد.

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  تاراسی،  جواد 
الگوی  تغییر  طرح  اجرای  به  زنجان   استان 
کشت در زنجان اشاره کرد و گفت: این طرح از 
سیاست های مهم جهاد کشاورزی برای کاهش 

مصرف آب در استان است.
وی در گفتگو با جام جم اظهار کرد: زنجان جزو 
پنج استان برتر در بحث تغییر الگوی کشت است 
و در این خصوص کشت گیاهان کم آب توسعه 
می یابد و تاکنون هم اقدامات خوبی در این زمینه 

انجام شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی  استان زنجان، 
را  کشت  الگوی  اصالح  طرح  اجرای  از  هدف 
تولید محصوالت کشاورزی بر اساس نیاز بازار و 
متناسب با شرایط اقلیمی و آب  و خاک در مناطق 
مختلف اعالم کرد و افزود: گیاهان دارویی جزو 
گیاهان کم توقع و کم آب بر است و در شرایط 
آب و هوایی مختلف و در خاک نامرغوب و کم 

آب رشد می کنند.
تاراسی با بیان این که در زنجان کشت گیاهان 
دارویی رشد خوبی داشته و تا پایان سال گذشته 
داشتیم،  را  دارویی  گیاهان  هکتار   550 توسعه 

تاکید کرد: از این میزان 185 هکتار مربوط به 
کشت گل محمدی بوده است.

وی ابراز کرد: در زنجان طی سال گذشته بیش 
از 315 تن انواع محصوالت گیاهان دارویی تولید 

شد.
تاراسی، به محصول مهم و پر سود گل محمدی 
اشاره کرد و گفت: جهاد کشاورزی استان برای 
تهیه نهال گل محمدی یارانه می دهد و استقبال 

مردم هم بسیار مطلوب است.

در سال جهش تولید صورت می گیرد؛

 تکمیل و راه اندازی
 ۱۲ طرح صنعتی در زنجان

تغییر الگوی کشت در استان؛

خودنمایی گیاهان دارویی
 در اسـتان زنجان

ناصر فغفوری، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان گفت: در حال حاضر بزرگ ترین مشکل 
تولید،  بحث  در  استان  این  واحدهای  و  کارخانه ها 
فرآیند  دلیل  به  که  است  وارداتی  اولیه  مواد  تامین 
انجام  تاخیر  با  مرکزی  بانك  تاییدیه های  طوالنی 

می شود.
جلسه  حاشیه  در  فغفوری  جام جم،   گزارش  به 
شورای مدیران منطقه 5 سازمان بازرسی کل کشور 
روسای  حضور  با  و  ویدئوکنفرانس  صورت  به  که 
استان های  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان های 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  شد  برگزار  شمال غرب 
داشت: این مورد، نیازمند اقدامات موثرتری است. وی 
با بیان این که تحقق جهش تولید بدون داشتن مواد 
اولیه امکان پذیر نیست، تصریح کرد: حتی اگر بهترین 
شرایط ممکن را هم برای واحدهای تولیدی، فراهم 
کنیم اما مواد اولیه تامین نشود، جهش تولید محقق 

نخواهد شد.
فغفوری، تامین مواد اولیه را مشکل اصلی واحدهای 
مشکالت  سایر  به  نسبت  زیاد  اختالف  با  تولیدی 

خواند و افزود: شرایط کنونی کشور ما را ملزم می کند 
و دستورالعمل های  قواعد  مرکزی، مسیر،  بانك  که 
متفاوت در پیش بگیریم.  وی با بیان این که هیچ یك 
از واحدهای تولیدی از سیستم بانکی، ارز نمی خواهند، 
خاطرنشان کرد: انتظار واحدها تسهیل فرآیندها است 
به  کشور  از  خارج  در  خود  ارزی  منابع  از  بتوانند  تا 
صورت بدون انتقال، ارز وارد کنند تا فعالیت واحدهای 
تولیدی با توقف مواجه نشود. رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به نامگذاری 
سال جاری به عنوان جهش تولید از سوی رهبر معظم 
انقالب، گفت: جهش تولید به قطع، متکی و وابسته به 
یك قوه نبوده و سران سه قوه، برنامه ریزی الزم برای 
به  کمك  و  تولیدی  واحدهای  از  حمایت  و  فعالیت 
تحقق جهش تولید را دارند.وی اظهار داشت: در این 
راستا جلسات متعددی عالوه بر حوزه قوه مجریه در 
استان و کشور جلساتی نیز بر اساس برنامه های سایر 
قوا در حوزه های مختلف برگزار شده است. فغفوری 
سطح  در  جلسه  اولین  جلسه،  این  کرد:  خاطرنشان 
بازرسی کل و سازمان های  با حضور روسای  کشور 

صنعت، معدن و تجارت و تشکل های مربوطه مانند 
اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، نظام مهندسی 
مشکالت  افزود:  وی  است.  خصوصی  بخش  و 

واحدهای تولیدی و انتظارات حوزه اقتصادی استان از 
سازمان بازرسی برای کمك به عملیاتی کردن جهش 
تولید و تسهیل فرآیندها در این جلسه مطرح می شود.

رئیس سازمان صمت استان بیان کرد؛

تامین مواد اولیه؛ بزرگ ترین مشکل واحـدهای تولیدی زنجان 
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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مقاالت  گفت:  تبریز  دانشگاه  پژوهشی  امور  مدیر  عابر،  سهیل 
اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز بر اساس آمار مستخرج از پایگاه 
استنادی WOS از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی یافته اند.

به گزارش جام جم وی با اشاره به افزایش تعداد مقاالت با ارجاع 
باالی دانشگاه تبریز از 11 مورد در سال 2018 به 29 مورد در سال 
2019 اظهار کرد: بر اساس همین آمار، تعداد مقاالت داغ دانشگاه 
تبریز از یك مورد در سال 2018 به 7 مورد در سال 2019 افزایش 
یافته که حاکی از رشد معنی دار کیفیت مقاالت ارائه شده از سوی 

اعضاء هیات علمی دانشگاه تبریز است. 
وی با اعالم افزایش تعداد اسناد علمی دانشگاه تبریز، افزود: در 
پایش اسناد علمی مربوط به بازه زمانی 2015 لغایت 2019 بین 
اسناد  تعداد   ،WOS اطالعاتی  پایگاه  در  ایران  برتر  دانشگاه   7
علمی دانشگاه تبریز از 1353 فقره در سال 2018 با 337 مورد 
افزایش به 1690 فقره در سال 2019 افزایش یافته است که رشد 

کمی خوبی را نشان می دهد. مدیر امور پژوهشی دانشگاه تبریز با 
اشاره به رشد کیفی مقاالت اساتید دانشگاه تبریز، افزود: برابر آمار 
مستخرج از پایگاه استنادی WOS که در بازه زمانی 2015 لغایت 
2018 بین 7 دانشگاه برتر ایران در پایگاه اطالعاتی WOS انجام 
شده است، تعداد مقاالت Q1 دانشگاه تبریز از 382 فقره در سال 
2017 به 493 فقره در سال 2018 رسیده که حاکی از رشد کیفی 

مقاالت است. 
 عابر با اشاره به زمینه تحقیقات و فعالیت های پژوهشی محققان 
زمینه  در  که  دیگری  تطبیقی  پایش  در  افزود:  تبریز،  دانشگاه 
نوع تحقیقات پژوهشی در بین 7 دانشگاه برتر ایران انجام شد، 
زیستی  علوم  و  تکنولوژی  مهندسی،  فیزیکی،  علوم  شاخه های 

درصد(   37( مورد   6175 درصد(،   39( مورد   6544 ترتیب  به 
را  تبریز  دانشگاه  علمی  اسناد  از کل  درصد(   19( مورد  و 3218 
به خود اختصاص داده اند. وی با اشاره به افزایش کمی و کیفی 
موسسات  و  دانشگاه ها  سایر  با  تبریز  دانشگاه  مشترک  مقاالت 
افزود:   Scopus استنادی  پایگاه  در  کشور  از  خارج  بین المللی 
در  دانشگاه ها  علمی  جایگاه  ارزیابی  عمده  شاخص های  از  یکی 
رتبه بندی های داخلی و بین المللی پایگاه Scopus است و نشان 
می دهد تعداد مقاالت مشترک دانشگاه تبریز از رقم 819 مورد در 
افزایش(  مورد   362( در سال 2019  مورد  به 1181  سال 2018 
رسیده است. در این بخش نیز دانشگاه تبریز از رشد نسبی تقریبا 

ثابتی در بازه زمانی 5 سال گذشته برخوردار بوده است.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه تبریز مطرح کرد؛

 رشد کمی و کیفی مقاالت 
اعضای هیئت علمی دانشگاه تبـریز

خبر

پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
تبریز خبر داد؛

در  مبتالیـان  بیشـتر  ابتـالی 
بـه  خانه هـا  و  دورهمی هـا 

کرونـا

گفت:  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
بیشتر مبتالیان در دورهمی ها و رفت و آمد 
به خانه ها و مراسماتی مانند عروسی و عزا به 

کرونا مبتال شده اند.
جام جم  با  گفتگو  در  صومی  حسین  محمد 
از  باید  حتما  کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  با 
می تواند  ویروس  بدانیم  و  بترسیم  ویروس 

یك خانواده را از هم متالشی کند.
وی ادامه داد: در صورت ادامه روند از استاندار 
خواهش خواهیم کرد تا محدودیت ها را دوباره 

اعمال کند. 
بررسی ها  مجموعه  اساس  بر  افزود:   وی 
8 درصد جمعیت استان تا پایان اردیبهشت با 
کرونا مواجه بوده اند، به این معنی که با توجه 
به مجموعه تمهیدات و کمك مردم، ویروس 

گسترش آنچنانی در استان نداشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خاطرنشان 
شده  اندیشیده  تدابیر  و  مردم  رعایت  کرد: 

باعث شد ما پیك را تجربه نکنیم.
قدرت  کاهش  کرد:  بیان  خاتمه  در  صومی 
این  نمی کنیم،  تایید  را  کرونا  کشندگی 

ویروس همچنان قربانی می گیرد.

بـا بهبـود نسـبی حال دومیـن دریاچـه آب شـور جهـان، »آرتمیا« 
تنهـا موجـود سـخت پوسـت زنـده آب هـای شـور ایـن دریاچـه، 

دوبـاره بـا جمعیـت بـاال بـه خانه بازگشـته اسـت.
ناصـر آق، معـاون پژوهشـکده مطالعـات دریاچه ارومیـه در گفتگو 
بـا جام جـم گفـت: »آرتیمـا« بـه عنـوان زیرسـاخت صنعـت آبزی 

پـروری و غـذای میگـو و دیگـر آبزیـان اسـتفاده می شـود و وجود 
ایـن سـخت پوسـت ریزانـدام از دالیـل اصلـی حضـور پرتعـداد 

فالمینگو هـا در اقصـی نقـاط دریاچـه ارومیـه اسـت. 
وی افـزود: امسـال بـا وضعیـت خـوب دریاچـه ارومیه پیـش بینی 
می شـود  بیـش از 200 تـن سیسـت یـا تخـم آرتمیـا در دریاچـه 
تولیـد شـود که عالوه بـر تامین نیـاز 30 تن صنعت آبـزی پروری 
کشـور می تـوان مـازاد آن را بـه کشـورهای دیگـر نیز صـادر و ارز 

کرد.  آوری 
نکوئی فرد، رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور نیز گفت: طبق 
مدت  به  نسبت  ارومیه  دریاچه  ایستگاه   8 از  آرتمیا  ذخایر  ارزیابی 
مشابه سال گذشته میزان سیست آرتمیا 12 برابر و تعداد نوزاد و 

بالغ آرتمیا 2 برابر شده است.
  وی افزود: با این وجود به دلیل این که دریاچه ارومیه، منبع اصلی و 
طبیعی پرورش آرتمیا در ایران شناخته می شود، بازگشت و زاد و ولد 
این سخت پوست ریزنقش می تواند خبر خوشی از احیای این پهنه 
آبی و بازتولد زیبایی ها و جاذبه های آن در سال های پیش رو باشد.

بازگشت طالی سرخ به دریاچه ارومیه
 کم بودن سرانه جنگل در کشور و همچنین در استان زنجان 
توسعه  و  جنگلی  سرانه  افزایش  لزوم  بر  که  است  شده  باعث 

فضای سبز در این استان بیش از پیش تاکید شود.
خلیل آقاجانلو، مدیرکل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
زنجان در این باره به جام جم  می گوید: عالوه بر توسعه فضای 
سبز، جنگلکاری و ایجاد پارک های جنگلی از برنامه های در دست 
گلستان،  ارم،  پارک های  افزود:  است.وی  کل  اداره  این  اجرای 
شهرستان های  پارک های  و  زنجان  جنوبی  پارک  گاوازنگ، 
خدابنده و ماهنشان با هدف جنگلکاری و افزایش سرانه فضای 
برای  پارک ها  این  و در حال حاضر مدیریت  انجام شده   سبز 

خدمات رسانی به مردم در دست شهرداری است.
آقاجانلو به تولید نهال در بزرگ ترین نهالستان شمالغرب کشور 
نهالستان 5  این  نهال در  تولید  اشاره کرد و گفت: ظرفیت  هم 
میلیون اصله است و در حال حاضر ساالنه 2 تا 3 میلیون اصله 
نهال تولید می شود .مدیرکل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اظهار داشت: خوشبختانه استان زنجان در تولید نهال جزو 

یکی از استان های موفق شناسایی شده است.
وی تاکید کرد: نهال ارس به عنوان گونه بومی استان شناسایی 
نهال  این  باالی  مقاومت  و  دیرزیستی  به  توجه  با  و  شده 
توانسته ایم آن را تولید کرده و در راستای افزایش سرانه فضای 

سبز در عرصه ها مورد استفاده قرار دهیم.

ضررت افزایش سرانه جنگلی و توسعه فضای سبز
مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان تاکید کرد؛ دریاچه ارومیه منبع اصلی و طبیعی پرورش آرتمیا در ایران است

امیر ارجمند، مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی زنجان اظهار کرد: بیمارستان 80 ساله  
زنجان  سالمت  موزه  عنوان  به  و  می شود  مرمت 

شناخته خواهد شد.
عملیات  کرد:  عنوان  ارجمند  جم،  جام  به  گزارش 
مرمت بیمارستان شهید بهشتی با مشارکت دانشگاه 
تاریخ  علوم پزشکی زنجان آغاز خواهد شد و حفظ 
درمانی و بهداشتی استان زنجان از اهداف این موزه 

می توانند  اقشار  تمامی  موزه  این  افتتاح  با  است. 
وسایل  و  ببینند  را  استان  درمان  تاریخ  و  سختی ها 
و  اسکن   سیتی  دستگاه های  دندان پزشکی،  قدیمی 
رادیولوژی قدیمی، ابزار و وسایل تزریقات قدیمی را 
مشاهده کنند و نسبت به تاریخ درمان استان آگاهی 
یابند. ارجمند اظهار داشت: بیمارستان شهید بهشتی، 
اولین بیمارستان ساخته شده در شهر زنجان است و 
سبك  با  اول  پهلوی  دوره  بناهای  بیشتر  همچون 

معماری تلفیقی سنتی ایران و معماری مدرن غربی 
ساخته شده است. وی گفت: از دیگر اهداف راه اندازی 
این موزه، حفظ و صیانت از  دستاوردهای  ارزشمند 
با تاریخچه پزشکی در  اساتید حوزه درمان، آشنایی 
این حوزه  از دستاوردهای  و صیانت  و حفظ  زنجان 
زیادی  اهمیت  بنا  این  معماری  ویژگی های  است. 
زیاد شهر  تأثیر  از  نشان  تاریخی  از دیدگاه  و  داشته 
زنجان در منطقه شمال غرب کشور در امر بهداشت و 
سالمتی ساکنان شهر دارد. مدیرکل میراث  فرهنگی، 
طبق  داد:  ادامه  زنجان  صنایع دستی  و  گردشگری 
بنا  این  بیمارستان،  کتیبه کاشی کاری سردر ورودی 
عنوان  تحت  اول  پهلوی   دوره  در   1316 سال  در 
در  زنجان  قدیم  شهر  شمالی  ضلع  در  بیمارستان 
خارج از محدوده باروی شهر و در ضلع شمالی دروازه 
ارک در محل قبرستان قدیمی ساخته شد و شهناز 
بنا در زمان حضور  این  نام گرفته است. وی گفت: 
روس ها در شمال غرب ایران محل استقرار سربازان 
روس مستقر در زنجان بوده و پس از تخلیه، دوباره 
در اختیار اداره بهداری وقت قرار گرفته است؛ پس از 
انقالب اسالمی نیز نام بیمارستان به شهید بهشتی 

تغییر یافت.

محمد محمدی، مدیر کل بهزیستی استان زنجان با اشاره به این که سامانه 
تصمیم در 4 شهرستان پرجمعیت استان )زنجان، خدابنده، ابهر و خرمدره( 
طالق  متقاضی  زوج  و561  هزار  گذشته2  سال  در  کرد:  تاکید  است  فعال 
از خدمات مشاوره، مددکاری اجتماعی، روان شناسی، حقوقی مراکز دولتی 
خدمات  از  درصد   10 از  بیش  و  شده اند  مند  بهره  بهزیستی  دولتی  غیر  و 
به  منجر  زنجان  استان  در  متقاضی طالق  زوجین  به  شده  ارایه  تخصصی 

سازش قطعی گردیده است.
به گزارش جام جم  محمدی افزود: آمارها حاکی از افزایش سازش زوجین 

متقاضی طالق  نسبت به سال گذشته است.
مدیر کل بهزیستی یادآور شد:  با رخ دادن طالق، دیگر آسیب های اجتماعی 
مانند کودکان کار و خیابانی، زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار به وجود 
آموختن  فرصت  سامانه  این  در  نام  ثبت  با  طالق  متقاضی  افراد  و  می آید 
می آورند،  دست  به  می باشد  موفق  زندگی  یك  الزمه  که  را  مهارت هایی 
هرچند این فرصت باید در موقعیتی مناسب قبل از بروز مشکالت کسب شود.

سازمان  و  قضایی  دستگاه  بین  لینك  تصمیم  سامانه  این که  بیان  با  وی 
متقاضیان  اطالعات  بهـزیستی  و  قضــایی  دستگاه  گفت:  است،  بهزیستی 
طالق را در بانك اطالعات خود ثبت کرده اند، لذا با توجه به ارتباطی که با 
یکدیگر دارند، وضعیت پرونده ها را بررسی کرده و با ذخیره اطالعات، روند 
با انجام مشاوره ها پیگیری می کنند که در صورت  سازش، ختم  پرونده را 

پرونده اعالم و در غیر این صورت وارد مسیر دادگاه می شود.
محمدی سازمان بهزیستی را به عنوان یك دستگاه دولتی متولی کنتـرل 

و کاهش آسیب های  اجتماعی عنوان کرد و افزود: مراکز اورژانس خدمات 
اجتماعی نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات تخصصی و اورژانسی به آحاد 
افراد آسیب پذیر دارند و خط تلفنی 123 به طور تمام  از  جامعه و حمایت 
وقت آماده ارائه خدمات شبانه روزی به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده 

اجتماعی و... می باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان خبر داد؛

مرمت بیمارستان ۸۰ ساله استان 

با فعالیت سامانه تصمیم بهزیستی؛

طالق در زنجان کاهش یافت


