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زنجانی  خانوارهــای  ۷۵درصد 
بســته حمایت معیشتی دریافت 

کردند

صادرات 80 درصد از کنسانتره 
تولیــد شــده در مجتمع مس 

3سونگون 2

رئیس اتاق اردبیل:

واحدهای تولیدی از لیست بدهکاران 
بانکی خارج می شوند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اردبیل گفت: طبق مصوبه هیات دولت و ســتاد تســهیل و با 
همکاری بانک ها واحدهای تولیدی بدهکار از لیســت بدهکاران بانکی خارج خواهند شد. 

نرگس امامي – خبرنگار جام جم اردبیل: حسین پیرموذن گفت: طبق مصوبه جدید هیات دولت و ستاد 
تســهیل مقرر شــده تا بانک های عامل با دریافت ۵ درصد از کل بدهی از واحدهای تولیدی و لحاظ کردن یک سال 

دوره تنفس و بازپرداخت مابقی بدهی از ســوی واحدهای بدهکار حداکثر ظرف ۶ سال اقدام کنند.

آغاز عملیات اجرایی
 ۴۶ پروژه کشاورزی 
در آذربایجان شرقی
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کشمش، صدرنشین صادرات کشاورزی زنجان 

یادگیري  جشــنواره  برپایی 
نخستین واژه آب در ماکو 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
اردبیل گفت: طبق مصوبه هیات دولت و ستاد تسهیل و 
با همکاری بانک ها واحدهای تولیدی بدهکار از لیست 

بدهکاران بانکی خارج خواهند شد. 
نرگس امامي – خبرنگار جام جم اردبیل: 
حسین پیرموذن گفت: طبق مصوبه جدید هیات دولت 
و ستاد تسهیل مقرر شده تا بانک های عامل با دریافت 
۵ درصــد از کل بدهی از واحدهــای تولیدی و لحاظ 
کردن یک سال دوره تنفس و بازپرداخت مابقی بدهی 
از ســوی واحدهای بدهکار حداکثر ظرف ۶ سال اقدام 

کنند.
وی در جلســه شــورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان اردبیل افزود: با عملیاتی شدن این 
مصوبــه کلیه واحدهای تولیدی بدهکار از ســرفصل 
بدهکاران بانکی خارج می شوند و هیچ گونه محدودیت 
بانکی نخواهند داشــت که این موضوع اتفاق بســیار 
خوشایندی برای حوزه تولید کشور محسوب می شود. 
رئیس اتاق اردبیل تصریح کرد: به منظور پیشگیری از 
اختالل در روند تولید و رفع مشــکالت اقتصادی مقرر 
شــده تا با پرداخت وثیقه از جمله سفته، جرائم مالیاتی 

واحدها حذف شود.

پیرموذن همچنین به افزایش قیمت بنزین و تأثیر 
آن بر قیمت کاال و خدمات اشــاره کــرد و افزود: باید 
واقع بینانه این مســئله را مورد توجه قرار دهیم، چراکه 
افزایــش قیمت بنزین بر نرخ کاال و خدمات تأثیرگذار 
بوده و ما قرار اســت به صورت اســتانی پیشــنهادات 
خودمان را بر اســاس مطالبه مردم به ویژه رانندگان و 
صاحبان وسایط نقلیه به مسئوالن کشور منتقل کنیم.

وی گفت: نباید دولت نســبت بــه افزایش قیمت 
گازوئیل که تأثیر مســتقیم روی حمل ونقل و افزایش 
قیمت کاال و اجنــاس دارد اقدام کند که در این زمینه 
بهتر اســت قیمت های گذشته حفظ شود. رئیس اتاق 
اردبیل اظهار کرد: مطابق ابالغیه اتاق ایران قرار شده 
تا هر اســتان طی یک طرح آمایشی ۲۰ پروژه شاخص 
و موردنیــاز خود را در قالب یک طــرح که در آن مزایا 
و امتیازات ارائه شــده به ســرمایه گذاران نیز قید شود 
به مرکز ارســال کند که در همین خصوص در استان 
اردبیل ســه اداره کل جهاد، گردشگری و صمت برای 

ارائه این ۲۰ پروژه پیشنهادی برگزیده شده اند.
پیرموذن از صدور مجوز برای احداث ۲۰ انبار سرد 
در استان اردبیل خبر داد و گفت: در حال حاضر یکی از 
مهم ترین معضالت مهم کشاورزی استان اردبیل نبود 
انبارهای ســرد در این استان است که سبب می شود تا 
محصوالت کشــاورزی به نحو مطلوبــی نگه داری 
نشــود اما بااین وجود متأسفانه سرمایه گذاران احداث 
انبارهای ســرد با مشــکالت مختلف از جمله مشکل 

بانکی و اداری مواجه شده اند.

* افزایش قیمت کاال و خدمات ممنوع

اســتاندار اردبیل گفت: افزایــش قیمت کاالها از 
سوی واحدهای صنفی به هیچ وجه پذیرفته نیست و با 

هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.
اکبر بهنامجو در جلسه شــورای گفتگوی اردبیل 
اظهار کرد: هرگونه تخلف از ســوی واحدهای صنفی 
تحت عنوان افزایش چشــمگیر قیمت ها ســریعًا باید 
رســیدگی و با افراد خاطی برخورد شــود و هیچ گونه 
افزایش قیمــت کاال به بهانه افزایــش قیمت بنزین 

پذیرفته نیست.
وی افزود: به عنوان مثال یک خودروی عمومی که 
ماهی ۲۰۰ لیتر بنزین مصرف می کند با افرایش قیمت 
بنزیــن هرماه ۱۰۰ هزار تومان خــرج اضافی خواهد 
داشــت که این موضوع نیز با بســته های حمایتی به 
ناوگان عمومی جبران خواهد شــد لذا نباید کرایه های 
درون شهری و بین شــهری ناوگان عمومی افزایش 

یابد.
اســتاندار اردبیل در خصوص ارائه آمارها از سوی 
دستگاه های اجرایی مختلف استان، تصریح کرد: تمام 
آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه ها باید دقیق، شفاف 
و با جزئیات کامل باشــد و کلی گویی نشانگر ضعف در 
نظارت هاست که سبب سوءاستفاده افراد فرصت طلب 

خواهد شد.
بهنــام جو گفت: افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین 
اهتمام ویژه مســئولین و ارائه راهکارها و بررسی های 
دقیق را می طلبد و دراین باره نیاز اســت دســتگاه ها با 
جزئیات کامل به مباحث وارد شوند تا افزایش قیمت ها 

نیز به شکل کامل کنترل شود.

رئیس اتاق اردبیل:

واحدهای تولیدی از لیست بدهکاران بانکی خارج می شوند

مدیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرســتان اردبیل گفت: تغییر بینش 
فرهنگ کار برای توســعه کارآفرینی 

در استان اردبیل ضروری است. 
اصغر مناف زاده در حاشــیه افتتاح 
دومین خانه فرهنگ کار شهرســتان 
اردبیل عنوان کــرد: برای کارآفرینی 
مناسب فارغ التحصیالن دانشگاهی 
و افزایــش مشــارکت های مورد نیاز 

در حــوزه کار، نیازمنــد تغییر بینش 
فرهنگ کار در اســتان هســتیم. به 
گفتــه وی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی در تمامــی اســتان های 
کشــور با تأکید بر افزایش استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد 
خانه های فرهنگ کار و تقویت ساز و 
کارهای ایــن بخش ها تأکید ویژه ای 

کرده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت 
موضوع تا کنــون راه اندازی دو خانه 

فرهنــگ کار در شهرســتان اردبیل 
اتفاق افتاده تا در مرکز چاپ شــیران 
نگار و شرکت تعاونی مهرپرور سبالن 
این بخش ها راه اندازی شــوند.  مناف 
زاده از برنامــه ریزی برای توســعه 
خاســنه های فرهنگ کار در اردبیل 
خبــر داد و افــزود: از ترویج فرهنگ 
کارآفرینــی در بیــن خانواده هــا نیز 
نباید غفلت شــود تا در این راســتا با 
بهره گیری از ظرفیت مراکز مشــاوره 
کارآفرینی به اهداف مدنظر در توسعه 

مشاغل دست یافت.
وی یادآور شد: تغییر بینش و تفکر 
جامعه کار نسبت به فرهنگ اشتغال از 
جمله مهمترین رویکردهایی است که 
در احداث خانه های فرهنگ کار دنبال 
می شــود تا با توجه بــه جنس فعالیت 
شــرکت های تعاونی بــرای افزایش 
جلب مشــارکت های عمومی و انجام 
کارهای گروهی اقدامــات مورد نیاز 
فرهنگی و ترویجی با تکیه بر بســتر 

خانه های فرهنگ کار انجام پذیرد.

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردبیل:

فرهنگ کار نیازمند تغییر است
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 آگهی دعوت به برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی

بدینوسـیله از کلیـه شـرکت هـای عضـو انجمـن صنفی کارفرمائی شـرکت های سـاختمانی و تاسیسـاتی اسـتان اردبیـل که تاکنون نسـبت به واریز 
حـق عضویـت سـاالنه خـود اقـدام نمـوده انـد دعـوت بـه عمـل مـی آید کـه در جلسـه مجامـع عمومی فـوق العـاده و عمومـی عـادی نوبت دوم 
که روز پنجشـنبه مورخ 98/۱۰/۰۵ رأس سـاعت ۱۶ در سـالن سـازمان مدیریت و برنامه ریزي اسـتان اردبیل واقع در کارشناسـان شـهرك اداري 

برگـزار خواهـد شـد حضور بهم رسـانند.

الف – دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
– بررسـی و تصویـب اصالحیـه اساسـنامه جدیـد در انطبـاق بـا آئیـن نامـه چگونگـی تشـکیل حـدود وظایـف و اختیـارات و نحوه عملکـرد انجمن 

هـای صنفـی و کانـون هـای مربوط

ب - دستور جلسه مجمع عمومی عادی
1- بررسی و تصویب تراز و صورت های مالی منتهی به پایان سال ۱397 پس از گزارش هیأت مدیره و بازرسان انجمن

2- بررسی و تصمیم گیری در خصوص پیشنهادات هیأت مدیره در ارتباط با بودجه سالهای ۱398 و ۱399 انجمن 
3- انجام انتخابات بازرسان انجمن برای دوره جدید

شرایط انتخاب شوندگان:
1. عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی شرکت پیمانکاری عضو انجمن

2. داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
3. داشتن حداقل ۵ سال سابقه فعالیت پیمانکاری ) بر اساس قرارداد منعقده و اظهارنامه بیمه ای(                  

۴. ارائه تائیدیه عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع ذیصالح
5. مشهور به حسن شهرت و امانتداری

تبصـره 1 – اعضائـی کـه تمایـل بـه کاندیداتوری بازرسـین دارند بایسـتی تا تاریخ 98/۰9/۲۵ درخواسـت کتبـی خویش را به همـراه گواهی عدم 
سـوء پیشـینه کیفری به دفتـر انجمن تحویـل نمایند. 

تبصـره 2 -  از کلیـه اعضائـی کـه تـا کنـون نسـبت بـه پرداخـت حـق عضویـت سـال 97 اقـدام ننمـوده انـد تقاضا می شـود کـه حداکثر تـا تاریخ 
۱398/۰9/3۰ نسـبت بـه واریـز آن سـاالنه بـه مبلـغ دو میلیـون ریال به حسـاب شـماره ۱-947۰8-8۱۰-3۶۰۱ نزد بانک پاسـارگاد اقـدام نمایند.

هیأت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان اردبیل 

در همایش ملی بهره وری مدیریت شهری؛

شهرداری اردبیل »غرفه برتر« شد
شــهرداری اردبیل عنوان»غرفه برتر« را با شعار 
»اردبیل شهر انســان محور« در همایش ملی بهره 

وری مدیریت شهری کسب کرد.
غرفه شــهرداری کالنشــهر اردبیــل در اولین 
همایش ملی بهره وری مدیریت شــهری در مرکز 

همایــش های بین المللی ایران، با شــعار »اردبیل؛ 
شهر انســان محور« به عنوان غرفه برتر معرفی و با 
دریافت اهدای لوح سپاس و تندیس یادبود همایش 

مورد تقدیر قرار گرفت.
 پیش از  این نیز شــهرداری اردبیل در نمایشگاه 

مدیریت شــهری سال 97 به عنوان شهرداری برتر 
انتخاب شــده بود و در ســال جاری نیــز با دریافت 
جایزه خشــت طالیی تهــران ۲۰۱9 برای احداث 
موزه عمارت شــهرداری اردبیل مــورد تقدیر قرار 

گرفته بود.
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صادرات 8۰ درصد از کنسانتره 
تولید شده در مجتمع مس سونگون

مدیرعامل شرکت مس سونگون گفت: ساالنه بیش از 3۰۰ 
هزار تن کنسانتره در مجتمع مس سونگون تولید شده و حدود 

8۰ درصد آن به کشورهای همسایه صادر می شود.
رضا شــریفی با بیان این که انتقال حســاب ها و تجهیزات 
مس سونگون به استان برای تقویت بنیه اقتصادی بسیار موثر 
است، اظهار کرد: هم اکنون حدود 3۰۰ میلیارد تومان اعتبار در 
بانک های استان به نام مس وجود دارد که بانک ها می توانند 
به شرکت ها و مجموعه ها تسهیالت ارایه دهند یا از این مبالغ 

برای تقویت بانک ها نیز استفاده کنند.
وی با اشاره به نقش مس سونگون در توسعه استان، افزود: 
مس سونگون می تواند محور توسعه استان باشد؛ چرا که مس، 
صنایــع دیگر را می  تواند تقویت کرده و با ایجاد اشــتغال قابل 
توجه و ارایه تسهیالت از صنایع پایین دستی خود حمایت کند. 
وی ادامه داد: اکثر فعالیت های مس سونگون شاید برای زمان 
کوتاه ملموس نباشد ولی برای مثال جاده خواجه تا ورزقان و یا 
ورزقان تا سونگون با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان به طور 

مستقیم از منابع مس سونگون احداث شده است.
شــریفی با بیان این که شهرستان ورزقان علی رغم داشتن 
ظرفیــت های معدنی مثل معدن مس ســونگون جزو مناطق 
محروم به شــمار می رود، خاطرنشان کرد: محرومیت مناطق 
ورزقــان و خاروانا یک روزه به وجود نیامده که یک روزه هم از 
بین برود و باید آرام و پیوسته این تغییر انجام شود. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به اشتغال اهالی ورزقان در مس 
سونگون، افزود: هم اکنون در مس سونگون، حدود چهار هزار 
نفر مشــغول به کار هستند که ۶۰ درصد آنها اهالی ورزقان اند. 
مدیرعامل شرکت مس سونگون در خصوص آخرین وضعیت 
صنعت مس در اســتان، تشریح کرد: بیش از 9۰ درصد فعالیت 
های صنایع مس اســتان متمرکز در معدن ســونگون بوده و 
مس سونگون توانســته تولید بیش از ۲8 درصد مس کشور را 

به خود اختصاص دهد.

مراسم تجلیل از بســیجیان راه و شهرسازی اردبیل درگرامیداشت جشن 4۰ سالگی 
بسیج برگزار شد.

محسن امامي – خبرنگار جام جم اردبیل:  با حضور محبوب حیدری مدیرکل 
راه و شهرسازی استان اردبیل و فرمانده بسیج پایگاه مقاومت شهید دادمان اداره کل مراسم 
تجلیل از بسیجیان راه و شهرسازی اردبیل در گرامیداشت جشن 4۰ سالگی بسیج برگزار 

شد.در ابتدای این مراسم سهراب رحیمي فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید دادمان راه و 
شهرسازی اردبیل ضمن تبریک هفته بسیج ، گزارشي از فعالیت بسیج اداره کل در راستاي 
تکریم ارباب رجوع و حضور پرشــور بسیجیان در برنامه هاي ملّي و فرهنگي اجتماعي و 
کسب رتبه هاي برتر در جشنواره هاي استاني بسیج ارائه نموده و از حضور بسیجیان این اداره 
کل در صحنه های مختلف در طول سال تقدیر و تشکر نمود.در ادامه این مراسم محبوب 

حیدري مدیرکل راه و شهرسازي استان اردبیل ضمن تبریک هفته بسیج به کارکنان خدوم 
و بســیجیان زحمتکش پیرامون فرمایشات گهر بار رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل 
العظمي امام خامنه اي مدظله العالي خاطر نشان کرد: منظور از شجره طیبه بسیج یعني دور 
هم جمع بشویم و از تمام ظرفیت ها، استعدادها و توانمندي هاي بالقوه خود براي رسیدن به 

اهداف جمعي و آرمان هاي انقالب شکوهمند اسالمي ایران استفاده نمائیم.

تجلیل از بسیجیان راه و شهرسازی اردبیل در جشن ۴۰ سالگی بسیج 

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

با حضور نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه اردبیل، استاندار و جمعی 
از مســووالن اســتان طی مراسمی 
کارخانــه تولید الکل طبی آذربایجان 
با سرمایه گذاری خارجی در شهرك 
صنعتی شماره ۲ اردبیل رسما افتتاح 

شد.
رقیه لهجه – خبرنگار جام 
جم اردبیل: در حاشیه مراسم افتتاح 
این کارخانه استاندار ادبیل گفت: فضا 
برای ســرمایه گذاری های خارجی 
و داخلی در شــهرك هــای صنعتی 
استان فراهم شده و از سرمایه گذاران 
خارجی در زمینه های مختلف حمایت 

می کنیم.
اکبر بهنام جو با بیان اینکه امروزه 
ســرمایه گذاران با نیروی کار و تولید 
ارزان اردبیل را برای ســرمایه گذاری 
انتخاب می کنند افــزود: در نواحی و 
شهرك های صنعتی محیطی آرام و 
حاشیه امن برای سرمایه گذاران ایجاد 
شــده و همکاری تمام دستگاه های 
اجرایی و قضایی با محوریت نماینده 

ولی فقیه در استان قابل تقدیر است.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
سرمایه گذاری های خوبی در بخش 
داروسازی انجام شده، گفت: شرایط 
جغرافیایــی اســتان اردبیل فرصت 
خوبی را برای تبدیل شدن این استان 
به قطب تولید محصوالت دارویی در 
کشــور و حتی خاورمیانه فراهم کرده 

است.
بهنام جو با اشــاره به اینکه زمینه 

اشــتغال بیش از ۵۰ نفر در دو شیفت 
کاری این کارخانه فراهم شــده است 
افزود: در فاز دوم و توسعه این کارخانه 
مســاله بســته بندی مطرح است که 
بیــش از ۱۰۰ نفر نیــز در این بخش 
مشغول می شــوند.وی ضمن تقدیر 
از سرمایه گذاران کشور آذربایجان در 
اردبیل اظهار کرد: در واقع این کارخانه 
از مــازاد محصوالت ســر درختی و 
کشاورزی تغذیه می شود و میزان تولید 
این واحد ساالنه۵ هزار و 4۰۰ تن الکل 
طبی بر آورد شده است.استاندار اردبیل 
در ادامــه از احداث دیگر کارخانه ها در 
زمینه داروسازی و سرم سازی خبر داد 
و گفت: بزرگترین کارخانه داروسازی 
کشور اعم از گیاهی و شیمیایی اردبیل 
در شــهرك صنعتی احداث می شود 
و ســرمایه گذار این پروژه تجهیزات 
و خط تولیــد را وارد کرده و در مرحله 

نصب و انجام مراحل عملیاتی است.
وی افــزود: کارخانــه دیگری در 
حوزه دارویی کارخانه سرم سازی که 

در ســطح کشور و حتی خاورمیانه کم 
نظیر است زمینه اشتغال بیش از یک 

هزار و 3۰۰ نفر فراهم می شود.
بهنامجو بیان کرد: در شرایط حاکم 
جنگ اقتصادی و تحریم ایران حمایت 
از سرمایه گذاران نوعی عبادت بوده، 
چرا که رفع بیکاری و اشــتغال جوانان 
و ایجاد آرامش برای خانواده های این 
قشر برای سرمایه گذاران و مسووالن 
واجب و ضروری اســت.این مسئول 
ادامه داد:با صدور مجوزها و رفع موانع 
تولید؛ تســهیل بروکراسی اداری در 
اســتان زمینه حضور سرمایه گذاران 
بومــی را افزایــش داده و تولید ارزان 
در اردبیل نیز نوعی مشــوق سرمایه 

گذاری خارجی است.
در این مراســم شــکور ممی اف 
ســرمایه گذار کارخانــه الکل طبی 
آذربایجــان نیــز گفــت: میــزان 
ســرمایه گذاری انجام شــده در این 
کارخانه ۲۵ میلیارد تومان اســت که 
در طرح هــای توســعه ای این میزان 

سرمایه گذاری افزایش می یابد.
ممــی اف تولید الــکل طبی را به 
عنوان ماده اولیه داروســازی یادآور 
شــد و بیان کرد: عالوه بر داروسازی 
الکل طبی در شامپوسازی، تینرسازی 
و حتی پاالیشگاه ها و مواد اولیه بنزین 
نیز مورد استفاده قرار گرفته و در تولید 

رنگ از آن استفاده می شوند.
همچنیــن نماینده ولــی فقیه در 
اســتان و امام جمعه اردبیــل نیز در 
مراسم کارخانه الکل طبی آذربایجان 
گفــت: ســرمایه گذاران خارجی با 
احســاس امنیت بیشــتر با حمایت 
تمام قد مســووالن در استان اردبیل 
ســرمایه گذاری کرده و زمینه اشتغال 
۵۰ نفــر ازجوانان تحصیــل کرده را 
فراهم کرده اند.آیت ا... سیدحســن 
عاملــی اظهار کرد: ســرمایه گذاری 
خارجــی نطقه عطفــی در تحول و 
توســعه اقتصادی اســتان و تقویت 
روابط کشــورمان با آذربایجان است.

امام جمعه اردبیــل گفت: هیچ کس 
مدعی نیست که ســرمایه گذار نباید 
سود مشروع و حالل کسب کند، بلکه 
ما بر این باوریم که در کنار این ســود 
باید با ایجاد اشــتغال عزت خانواده ها 
حفظ شده و امکان توان افزایی در این 
مجموعه های اقتصادی نیز به شکل 
مطلوب فراهــم آید.عاملی از تالش 
و جدیــت اســتاندار اردبیل در جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت 
راه انــدازی مجموعه هــای تولیدی 

قدردانی کرد.

افتتاح کارخانه تولید الکل طبی آذربایجان 
در اردبیل

در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک قبوض 
گاز از آذرماه سالجاری الکترونیکی شد.

به گــزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
آذربایجان شــرقی، سخنگوی این شرکت با اعالم این 
خبــر گفت: حذف قبوض کاغذی در راســتای اهداف 
دولــت الکترونیک و همچنین حفظ محیط زیســت،  
صرفه جویی در هزینه های جاری، ارتقای سطح کیفی 

و دّقت و سرعت در خدمات قابل ارائه انجام شد.
غالمرضا قنبری در ایــن خصوص ادامه داد: با این 
اقدام مهم عالوه بر جلوگیری از تولید مداوم کاغذهای 
باطله که موجب اتالف هزینه و همچنین آلودگی های 
زیست محیطی می گردد، زمان و کیفیت ارائه خدمات و 
اطالع رسانی به مردم افزایش یافته و مشترکین محترم 

در کمترین زمان ممکن و بصورت الکترونیکی قبوض 
گاز خــود را دریافت نموده و مشــکالتی از قبیل عدم 
دریافت بموقع، ناخوانا بودن و مفقود شــدن قبوض، .... 
مرتفع خواهد شــد.وی مهمترین الزام اجرای این اقدام 
مهم را ارائه کد پستی و شماره همراه مشترکین محترم 
اعالم نمود و تصریح کرد: هم اســتانی های محترم می 
توانند از طریق : ۱( ارســال عدد یک به سامانه پیامکی 
۱۰۰۰۰۲۱94 ، ۲(تماس با شماره ۲۱94، 3( مراجعه به 
سایت شــرکت به آدرس nigc-eazar.ir بخش 
حذف قبوض کاغذی ،4( ارائه کد پستی و شماره همراه 
به مأموران کنتورخوان )دارای مدارك شناســایی(، ۵(

مراجعه به دفاتر پیشــخوان و تکمیل فرم مربوطه، ۶( 
مراجعه به امور مشــترکین ادارات گاز مناطق مربوطه 
و تکمیــل فرم، برای دریافت قبوض الکترونیکی اقدام 
نمایند.رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان تصریح 
کرد:جمع آوری شماره های همراه مشترکین عالوه بر 
مزیت پرداخت آنالین و الکترونیکی قبوض، زمینه الزم 
به منظور اطالع رســانی های شرکت گاز اعم از قطعی 

گاز و سایر پیام های فوری را فراهم می سازد.

قبوض گاز از آذر الکترونیکی شد
خبر

بومي سازي 9 پروژه مواد اولیه تولید با کاهش ارزبري
 51. 17 میلیون یورو

ایران خودرو به منظور تعمیق ســاخت داخل و کاهش 
وابستگي، 9 پروژه فلزي و غیرفلزي مواد اولیه تولید در سال 
جاري را به دســت صنعت گران خالق ایراني بومي سازي 
کرد.مدیرعامل ایران خودرو در جلســه ستاد تعمیق ساخت 
داخل گفت:  با بومي ســازي این 9 پــروژه ۵۱. ۱7 میلیون 
یورو کاهش ارزبري محقق شــده اســت. فرشاد مقیمي با 
اشــاره به اینکه داخلي سازي منجربه رونق تولید مي شود، 
خاطرنشان کرد:  3۱  پروژه دیگر فلزي و غیرفلزي مواد اولیه 
تولید، در سال هاي 98 و 99 در طرح جهاد خودکفایي ایران 
خــودرو قرار دارد. وي افزود: بومي ســازي این 3۱ پروژه در 
دســت اجرا بوده و تحقق آن ۶۲ . ۵۲  میلیون یورو کاهش 
ارزبري خواهد داشت.مقیمي درخصوص پروژه هاي آینده 
این بخش گفت: ۲۶ پروژه داخلي سازي مواد اولیه با کاهش 
ارزبري ۱۶3 میلیون یورو در مرحله  امکان سنجي قرار دارد. 

مدیرعامل ایران خودرو در زمینه داخلي ســازي قطعات در 
میزهاي صنعت اظهار کرد:  درمجموع ســه میز تخصصي 
تعمیق ساخت داخل، 8۵ قطعه از محصوالت این خودروساز 
توســط 39 سازنده و با کاهش ارزبري ساالنه ۱۲7 میلیون 
یورو بومي سازي مي شــود. وي تصریح کرد: همچنین با 
همکاري 3۲ قطعه ســاز براي داخلي ســازي، ۶8 قطعه از 
میزهــاي اول و دوم به مرحله خودکفایي رســیده و تعداد 
زیادي از آن  به تولید انبوه نیز رســیده و به زودي هفت قطعه 
دیگر به تولید انبوه خواهد رسید. مقیمي تاکیدکرد: مصمم 
هستیم براساس توانمندي هاي داخل کشور، محصوالت 
مورد نیاز تا جایي که امکان دارد در داخل تولید و تامین شود. 
برهمین اســاس واردات برخي قطعات را هم که براساس 
سیاست گذاري گذشته ســفارش گذاري شده بود، متوقف 

کرده ایم.

سرپرستی شعب استان آذربایجان شرقی سرپرستی شعب استان آذربایجان شرقی



4۶ پــروژه عمرانی و تولیدی بخش کشــاورزی 
اســتان آذربایجان شــرقی با فرمان رئیس جمهور و 
توســط معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به 

طور همزمان افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.
محمدعلی طهماســبی در مراسم افتتاح همزمان 
ایــن پروژه هــا که به صــورت ویدئــو کنفرانس در 
شهرستان بناب و با حضور اورنگی رئیس سازمان امور 
اراضی کشــور و مهندس اکبر فتحی رئیس ســازمان 
جهادکشاورزی اســتان آذربایجان شرقی برگزار شد، 
اظهار کرد: در این سفر 4۶ پروژه مهم عمرانی و تولیدی 
در زیر بخش های آب و خاك، صنایع تبدیلی و تکمیلی 
و گلخانه ای، دام، طیور و شــیالت و آبزیان با اعتباری 
معــادل ۶۰۰ میلیارد تومان از محــل منابع عمومی و 
تسهیالت بانکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی با 
اشــتغال زایی حدود 9۰۰ نفر در سال در استان به طور 
همزمان به بهره برداری رسیده یا عملیات اجرائی آنها 

آغاز می شود.
وی با اشــاره به برخی از پروژه هــای مهم و مؤثر 
در توســعه اقتصادی بخش کشــاورزی استان گفت: 
عملیات اجرایــی و تکمیل تعداد ســه واحد تولیدات 
گلخانه ای در شهرســتان های هریس، سراب و کلیبر 
به مســاحت 37 هکتار با اعتبار 3۱۰ میلیارد تومان آغاز 

و با بهره برداری از آنها به میزان ۱3 هزار تن در سال به 
تولیدات گلخانه ای استان اضافه می گردد.

طهماسبی افزود: یک واحد گلخانه ای به مساحت 
3۰ هکتار با حجم سرمایه گذاری ۲۲۵میلیارد تومان و 
اشتغال زایی 3۶۰ نفر در سال در منطقه آزاد ارس نیز در 
یک ماه آینده آماده بهره برداری خواهد شد که در این جا 
الزم مــی دانم از جناب آقای مهندس حجتی بنیانگذار 
طرح توســعه کشــت های گلخانه ای در این دولت به 
صــورت ویژه از طرف کلیه فعــاالن و تولید کنندگان 

بخش کشاورزی سپاسگزاری کنم. 
وی افزود: طی ۵ ســال اخیر ســطح گلخانه های 
استان از ۶۵ هکتار به ۲۲۰ هکتار )معادل ۲4۰ درصد( 

می رسد.
طهماســبی گفت: ۵ طرح صنایع تبدیلی و غذایی 
کشاورزی با ظرفیت تولید و نگهداری ساالنه ۵۰ هزار 
تن با ســرمایه گذاری معادل ۲۰۰ میلیارد تومان افتتاح 
می شود و با بهره برداری از این طرح ها میزان ظرفیت 
محصوالت فرآوری شــده اســتان از 3 میلیون و ۱۰۰ 
هزار تن در ســال ۱39۲ به 4 میلیون تن در سال ۱398 

افزایش می یابد.
وی اظهار داشــت: 4 پــروژه زیربنائی آب و خاك 
شــامل احداث شــبکه های فرعی آبیاری و زهکشی 

و ســامانه های نوین آبیاری شامل )اجرای ۱8 کیلومتر 
شبکه مدرن و اجرای سیستم های نوین آبیاری تحت 
فشار در سطح  ۲4۰۰ هکتار( به بهره برداری می رسد.

طهماسبی عنوان کرد: ۲7 واحد دام، طیور و شیالت 
و آبزیان با ســرمایه گذاری معادل 4۲ میلیارد تومان با 
اشــتغالزایی 9۶ نفر و با ظرفیــت تولید 4۲۰ تن تخم 
مرغ، ۱۶۶ تن گوشــت سفید، ۱889 تن گوشت قرمز، 
8۲7 تن شــیر و ۶۰ تن ماهی سردآبی در سال در سطح 

استان افتتاح می شود.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: 
واحــد تولیدی بزرگی که از محل آن هم اینک خدمت 
شما گزارش می شود، واحد فرآورده های غذایی مانی 
واقع در شهرســتان بناب می باشــد که با بهره گیری 
از آخریــن تکنولوژی روز دنیا با ســرمایه گذاری ۱۶۵ 
میلیارد تومان و اشــتغال زایــی ۲۰۰ نفر و جذب مواد 
خام ۵3۰۰۰ تن در ســال و تولید ســاالنه 33۰۰۰ تن 
انواع محصوالت کشــاورزی که با استانداردهای روز، 
فــرآوری و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه خواهد 
شــد در صورتی که اجازه دهید ایــن پروژه همزمان با 
ســایر پروژه ها در ســطح اســتان افتتاح و یا عملیات 

اجرایی آن ها آغاز گردد.
پس از ارائه گزارش معاون وزیر جهاد کشــاورزی، 

رئیــس جمهور با بیان این کــه الزم می دانم از تالش 
های شبانه روزی آقای مهندس حجتی در طول ۶ سال 
گذشته در دولت تدبیر و امید تشکر و سپاسگزاری کنم، 
تصریح کرد: بسیار بســیار برایم جای تاسف است که 
جای خالی ایشــان را در دولت باید ببینم و خیلی سخت 
است که مدیری را بیابم که بتواند جای ایشان را پر کند.

حســن روحانی خاطرنشــان کرد: ایشان به دلیل 
فشــارهای سیاســی واز لحاظ شــرایط جسمی دچار 
مشــکل بود و خودش هم از قبل استعفا داده بود و من 
بیشــتر به خاطر سالمت ایشان اســتعفا را قبول کردم 
وگرنه نمی پذیرفتم؛ به هر حال یک نعمت بزرگ برای 
ما بود ومن بــه عنوان رئیس دولت یازدهم و دوازدهم 
عرض می کنم ایشــان یکی از وزرای کم نظیر دولت 
ویکــی از خادمان بزرگ مردم بود که سراســر زندگی 
اش اخالص، ایمان، تواضع، اخالق وسختکوشی بوده 
اســت خداوند ایشــان را موردعنایت وتوفیقات بیشتر 

خودش قرار دهد.
سپس، با فرمان رئیس جمهور، 4۶ پروژه عمرانی و 
تولیدی بخش کشــاورزی استان آذربایجان شرقی به 

طور همزمان افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

آغاز عملیات اجرایی ۴۶ پروژه کشاورزی
 در آذربایجان شرقی

مدیرعامل شــرکت بهره برداری قطارشهری تبریز با 
اشاره به افزایش ۱۵ درصدی آمار جابجایی مسافر توسط 
این ســازمان، گفت: در حال حاضر روزانه ۱۵ هزار نفر از 

قطارشهری تبریز استفاده می کنند.
به گزارش ایرنا ســعید بشــیریان بناب افزود: با آغاز 
ســهمیه بندی بنزین روزانه به تدریج بر تعداد مسافران 
قطار شــهری تبریز افزوده شده و مردم استقبال خوبی از 

این وسیله حمل و نقل عمومی پاك داشته اند. وی اظهار 
داشــت: طی ۱۲ روز گذشته تعداد مسافران قطار شهری 
تبریــز روزانه به ۱۵ هزار نفر افزایش یافته که نســبت به 
ماه های گذشــته به طور متوســط با رشــد ۱۵ درصدی 

همراه بوده است. 
بشــیریان بنــاب ادامــه داد: قطار شــهری تبریز با 
برخــورداری از ۱۰ ایســتگاه فعال در مســیر  ائل گلی 

تا میدان ســاعت، از ســاعت ۶:3۰ تا ۲۱ به شهروندان 
خدمات رسانی می کند و ارزان ترین سامانه قطار شهری 
در مقایســه با دیگر شهرهای کشور دارد. وی با اشاره به 
اهتمام جدی شــهرداری و شــورای اسالمی شهر برای 
بهره برداری ســریع از خط یک، ابــراز امیدواری کرد با 
الحاق ایســتگاه های جدید به مسیر خدمات رسانی بهره 

برداری آمار مسافران رشد چشمگیری داشته باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان 
گفت: ۲4۵ هزار و ۱۱۶ خانوار در این اســتان بســته 
حمایت معیشتی دولت را دریافت کردند که این میزان 

نزدیک 7۵ درصد تعداد خانوارهای استان است.
محمدرضا یوســفی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: بر اساس اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه  اجتماعی 
افرادی که کمک معیشــت خانوار دریافت نکرده اند و 
تا کنون واریزی در این رابطه برای آنان انجام نشــده 
اســت، می توانند از طریق کد دستوری #۶3۶9* از 
وضعیت خود مطلع شــوند. این مســئول ادامه داد: با 
شــماره گیری این کد دستوری، شمول یا عدم شمول 
خانوار در این طرح پس از حداکثر ۲4 ســاعت از طریق 
پیامک به آنان اطالع رسانی می شود که در صورت نیاز 
خانوار به بررسی مجدد این موضوع، می توانند به سایت 

hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
وی افــزود: سرپرســت خانوار بــا مراجعه به این 
سایت با همراه داشتن کد ملی، کد رهگیری یا شماره 
حســاب، اطالعات خود را در این سامانه ثبت نام کنند 
که حداکثر تا ۲۰ روز، نتیجه این بررسی ها به خانوارها 
اعالم می شــود و در صورت مشمول بودن، این هزینه 

به حســاب خانوارها واریز می شود. یوسفی با اشاره به 
ثبت نام جاماندگان از یارانه نیز، تصریح کرد: از اول دی  
ثبت نام جاماندگان یارانه و حذف شدگان سال های قبل 
می توانند دوباره برای ثبت نام اقدام کنند. وی ادامه داد: 
همچنین حذف شدگان یارانه سال جاری نیز می توانند 
به ســامانه yarane۱۰، مراجعه کنند. مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه  اجتماعی اســتان زنجان، یادآور شد: 
نیــاز به حضور و مراجعه جاماندگان و محذوفین یارانه 
بــه اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، ادارات تابعه 
در شهرســتان ها، تامین اجتماعی، بهزیســتی، بیمه 
اجتماعی روســتایی، اســتانداری، بخشداری و غیره 
نیست؛ چراکه این فرآیند به صورت کامال غیرحضوری 

تعریف شده است.

خبر

روزانه 15 هزار نفر از قطار شهری تبریز استفاده می کنند

دوشنبه 11 آذر 1398   شماره ۵۵39

مدیر کل دامپزشــکی آذربایجان شرقی طرح شناســنامه دار کردن گوشت های 
استحصالی را اقدامی ابتکاری دانسته و حمایت خود را از آن اعالم کرد.

امیرحسین بهداد در مراسم رونمایی و آغاز طرح شناسنامه دار کردن گوشت های 
استحصالی روزانه ســازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز، اظهار داشت: در این 
طرح جدید گوشت های نر و ماده از هم تفکیک داده شده و امکان تقلب به پایین ترین 

حد خود می رســد. مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی افزود: در گوشت های ُمهر 
دار نوع نر و ماده گوشــت معلوم نبود که با اجرای این طرح عالوه بر شناسایی گوشت 
های غیر مجاز نظارت بر عرضه گوشت را نیز برای همکاران ما سهل تر خواهد کرد.

امیرحســین بهداد تصریح کرد: مطمئنًا مردم از این طرح اســتقبال خوبی خواهند 
کرد و بازار پسندی خوبی خواهد داشته و از ورود دام های ذبح شده غیر مجاز به چرخه 

فروش جلوگیری می کند. مدیر کل دامپزشــکی آذربایجان شرقی در بخش دیگری 
از ســخنان خود خواستار نظارت همه جانبه بر نگهداری گوشت های تازه ذبح شده به 
مدت ۲4 ســاعت در دمای صفر تا 4 درجه ســانتیگراد به منظور امحای ویروس های 
خطرناك شد. وی در پایان هر نوع تالش برای خروج گوشت گرم، قبل از ۲4 ساعت 

نگهداری در دمای ذکر شده را جنایت علیه شهروندان دانست.

3مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی: از طرح شناسنامه دار کردن گوشت های استحصالی حمایت می کنیم ضمیمه رایگان 
روزنامه  جام جم

۷۵درصد خانوارهای زنجانی بسته 
حمایت معیشتی دریافت کردند

دامداران از خرید دام زنده خودداری کنند
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: دامداران 
از خرید دام سبک و سنگین زنده در میدان های فروش 

خودداری کنند.
محمدباقــر حاج کاظمی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار داشــت: دامداران به طور معمول دام های 
خود را برای فروش در میدان احشام عرضه می کنند. 
وی  تاکید کرد: دامدارانی که تمایل به خرید دام زنده 
دارنــد آن را از افرادی خریــداری کنند که مطمئن 
هســتند همه واکســن های مورد نیاز برای احشام 

تزریق شده باشد. 
وی گفت: تب مالت، تب برفکی و لمپی اسکین از 

جمله بیماری هایی است که ممکن است دامی آلوده 
به آن بوده اما هیچ عالئمی نداشته باشد.

 حــاج کاظمی تاکید کرد: چنانچه دامداری بدون 
توجه به این موارد دامی را خریداری کند ممکن است 
ویروس و باکتری در دام نهفته باشد که این مهم همه 
دام ها از جمله گاو و گوساله، گوسفند، بره ،بز و بزغاله 
را به این بیماری ها آلوده و ضرر و زیان اقتصادی را به 
دامدار تحمیل کند. وی از دامداران خواست در صورت 
مشــاهده هر گونه مورد مشکوك در دام های سبک 
و سنگین با شــماره ۱۵۱۲ در تماس باشند و مورد را 

گزارش دهند.

کشمش، صدرنشین صادرات کشاورزی زنجان 

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
گفت: ســاالنه 4 هزار و ۵۰۰ تن کشمش از استان 
زنجان صادر می شــود که بیشترین سهم صادرات 
بخش کشــاورزی اســتان را این محصول به خود 

اختصاص داده است. 
جواد تاراســی در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاره 
بــه تولید محصول انگور در اســتان زنجان، گفت: 
اســتان زنجان در زمینه تولید محصول انگور ســه 
بخــش مهم تولید، فرآوری رئیس ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان زنجان گفت: ساالنه 4 هزار و 
۵۰۰ تن کشمش از استان زنجان صادر می شود که 
بیشترین سهم صادرات بخش کشاورزی استان را 

این محصول به خود اختصاص داده است. 
جواد تاراســی در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاره 
بــه تولید محصول انگور در اســتان زنجان، گفت: 
اســتان زنجان در زمینه تولید محصول انگور ســه 
بخــش مهم تولید، فرآوری و پیش فرآوری فعالیت 
دارد.  وی  پیش فرآوری را مشــکل مهم اســتان 
زنجان در زمینه تولید انگور اعالم کرد و یاد آورشد: 
۱۶ هــزار هکتار باغ انگور در اســتان زنجان وجود 
دارد و عملکــرد تولید ایــن محصول در هکتار ۱4 

تن اســت که درصد باالیی را بــه خود اختصاص 
داده است. 

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
با بیــان اینکه ســاالنه ۱8۰  هزار تن در اســتان 
زنجان تولید می شــود، گفت: بخشــی از محصول 
انگور تولید شده در اســتان زنجان به صورت تازه 
خوری مصرف می شــود و همچنین شــیره انگور 
و غــوره نیــز از محصــوالت مهــم در این بخش 
است. تاراسی با اشــاره به تولید حدود ۲۵ هزار تن 
تولید کشــمش، گفت: مجوز فعالیت به واحدهای 
فرآوری محصول انگور با ظرفیت بیش از 37 هزار 

تن  داده شده است. 
 وی بــا بیــان اینکه بخشــی از محصول انگور 
استان زنجان به صورت ســنتی به کشمش تبدیل 
می شــود،  ادامــه داد: بیش از ۶۰ درصد ســنتی 
محصول انگور اســتان زنجان به صورت سنتی به 

کشمش تبدیل می شود.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
از برنامه ریــزی برای اجرای طرح توســعه تولید 
محصول کشــمش در این اســتان خبر داد و گفت: 
بزودی دســتورالعمل برنامه توسعه ای و پرداخت 
تســهیالت به فعــاالن بخش فــرآوری انگور در 

استان اجرا می شود.  
تاراســی با بیان اینکه اســتان زنجان در بحث 
صادرات کشــمش عملکرد بســیار خوبی را دارد، 
افزود: ســاالنه 4 هزار و ۵۰۰ تن کشمش از استان 
زنجان صادر  می شــود که بیشترین سهم صادرات 
بخش کشــاورزی اســتان را این محصول به خود 

اختصاص داده استو پیش فرآوری فعالیت دارد.  
وی  پیش فرآوری را مشکل مهم استان زنجان 

در زمینــه تولید انگور اعالم کرد و یاد آورشــد: ۱۶ 
هزار هکتار باغ انگور در استان زنجان وجود دارد و 
عملکرد تولید این محصول در هکتار ۱4 تن اســت 

که درصد باالیی را به خود اختصاص داده اســت. 
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
با بیــان اینکه ســاالنه ۱8۰  هزار تن در اســتان 
زنجان تولید می شــود، گفت: بخشــی از محصول 
انگور تولید شده در اســتان زنجان به صورت تازه 
خوری مصرف می شــود و همچنین شــیره انگور 
و غــوره نیــز از محصــوالت مهــم در این بخش 
است. تاراسی با اشــاره به تولید حدود ۲۵ هزار تن 
تولید کشــمش، گفت: مجوز فعالیت به واحدهای 
فرآوری محصول انگور با ظرفیت بیش از 37 هزار 

تن  داده شده است. 
 وی بــا بیــان اینکه بخشــی از محصول انگور 
استان زنجان به صورت ســنتی به کشمش تبدیل 
می شــود،  ادامــه داد: بیش از ۶۰ درصد ســنتی 
محصول انگور اســتان زنجان به صورت سنتی به 

کشمش تبدیل می شود.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
از برنامه ریــزی برای اجرای طرح توســعه تولید 
محصول کشــمش در این اســتان خبر داد و گفت: 
بزودی دســتورالعمل برنامه توسعه ای و پرداخت 
تسهیالت به فعاالن بخش فرآوری انگور در استان 
اجرا می شود.  تاراســی با بیان اینکه استان زنجان 
در بحث صادرات کشــمش عملکرد بســیار خوبی 
را دارد، افزود: ســاالنه 4 هزار و ۵۰۰ تن کشمش 
از اســتان زنجان صادر  می شود که بیشترین سهم 
صادرات بخش کشــاورزی استان را این محصول 

به خود اختصاص داده است.
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۱۱ کیلومتر از بزرگــراه ارومیه - میاندوآب 
شامل ۵/۵ کیلومتر از کریدور غرب در خروجی 
میاندوآب به سمت ارومیه و ۵/۵ کیلومتر دیگر 
نیز از سه راهی محمدیار تا سه راهی حیدرآباد به 

بهره برداری رسید.
بــه گــزارش جام جــم آذربایجان غربی، 
مدیرکل راه و شهرســازی آذربایجان غربی به 
همراه فرماندار، جمعی از مسئوالن شهرستانی 
و نماینــده مردم میانــدوآب در مجلس ضمن 
افتتاح ۵/۵ کیلومتر از کریدور غرب در خروجی 
میاندوآب به سمت ارومیه، گفت: این قطعه حد 
فاصل محدوده روســتای »سیستک« تا بازار 
امیرآباد را شامل می شود و۵/۵ کیلومتر دیگر از 
این کریدور نیز در محدوده نقده و از ســه راهی 
محمدیار تا سه راهی حیدرآباد همزمان به بهره 

برداری رسید.

ســید محســن حمزه  لو اضافه کرد: برای 
احداث این قطعه که عملیات اجرایی آن از سال 
۱393 آغاز شده بود در مجموع ۲۲۰ میلیارد ریال 
از محل اعتبارهای ملی هزینه شــده  است. وی 
با اشــاره به اینکه در این قطعه از ســه دهنه پل 
۱۰ متری اســتفاده شده اســت، اظهار داشت: 
۲ کیلومتــر از این پروژه به ســمت میاندوآب تا 

محــدوده  پلیس راه میانــدوآب - ارومیه با 3۰ 
درصد پیشــرفت فیزیکی و با یک پل پنج دهنه 
۲۰ متری بر روی رودخانه سیمینه  با اعتبار ۱8۰ 

میلیارد ریال هم اکنون در حال اجراست.
حمزه لو با بیان اینکه کریدور غرب به منظور 
اتصال مرز بازرگان به بندر امام خمینی )ره( اجرا 
می شود، افزود: اجرای این طرح راهسازی عالوه 

بر ارتقای شاخص های توسعه و زیرساخت های 
جاده ای موجب شــکوفایی حمل و نقل جنوب 
اســتان نیز می شــود. وی در خصوص آخرین 
وضعیت جاده میاندوآب - ســرچم نیز گفت: با 
توجــه به اینکه این طرح با فراز و نشــیب های 
زیادی همراه است، پس از برگزاری جلسه های 
متعدد کارشناسی در تهران با شرکت زیرساخت 
و توســعه مقرر شد که در مسیر ۶.۵ کیلومتری 
این طرح که هنوز دســت نخورده اســت نیز 
پیمانکار فعلی کار کند.گفتنی است تاکنون 9۵ 
کیلومتر از طرح ملــی احداث بزرگراه ارومیه - 
مهاباد - میاندوآب بــه طول ۱۶4 کیلومتر زیر 
ترافیک رفته اســت؛ این مســیر از مسیرهای 
پرتصادف است که هر ماهه شاهد حوادثی تلخ 
بــود که با تکمیل بخش دیگری از آن می توان 

شاهد کاهش تصادفات بود.

۱۱ کیلومتر از بزرگراه ارومیه - میاندوآب 
به بهره برداری رسید

بازســازی و نوســازی مراکز معلم و 
شهریار اداره مخابرات میاندوآب 

مراکز معلم و شهریار اداره 
مخابرات میاندوآب بازسازی و 

نوسازی شد.
جام جــم  گــزارش  بــه 
آذربایجان غربی، در راســتای 
اجــرای پــروژه بازســازی و 
نوســازی مراکز مخابراتی در 
مخابرات منطقــه آذربایجان 

غربی بــه منظور ارتقاء کیفیت خدمات و ســرویس هــای مخابراتی به 
مشتریان مرکز معلم و مرکز شهریار اداره مخابرات میاندوآب هم به شکل 

مناسب بازسازی و نوسازی شد.
در راســتای ارائه خدمات و ســرویس های با کیفیت به مشتریان و به 
منظور جلوگیری از قطعی ســرویس های مشــترکین طرح نوســازی و 
بازســازی مراکز مخابراتی در دســتور کار مخابرات منطقه قرار گرفته و 
در شهرســتانهای تابعــه هم این کار در حال انجام اســت که مراکز معلم 
وشــهریار مخابرات میاندوآب با لیبل گذاری و حذف کابل های اضافی به 
صورت ویژه بازسازی شــدند تا ارائه خدمات الزم در فضا و مکان مناسب 

به مشتریان انجام گیرد.

رهاســازی 7 میلیون قطعــه ماهیان 
گرمابی در منابع آبی آذربایجان غربی 

سرپرست مدیریت شیالت و 
آبزیــان آذربایجان غربی گفت: 
پیش بینی می شــود در ســال 
جاری 7.3 میلیــون قطعه انواع 
بچه ماهیــان گرمابی در بیش 
از ۱۰ دریاچه پشــت سد استان 

رهاسازی شود.
بــه گزارش جام جم آذربایجان غربی، محمد باقر قریشــی با اعالم این 
خبــر افزود: این بچه ماهیان در آبگیرها، آب بندانها و اســتخرهای ذخیره 
آب کشاورزی در سطح استان رهاسازی می شوند و مازاد بچه ماهی های 
تولیدی استان به  سایر استان های همجوار صادر می شود.  قریشی خاطر 
نشان کرد: همه ساله به جهت حفظ و بازسازی دخایر منابع آبی استان این  
بچه ماهیان در مرکز بازسازی دخایز ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت تکثیر 
و بعد از رســاندن به اوزان 4 تا ۱۰گرم در منابع آبی اســتان رهاسازی می 
شوند. وی ادامه داد: کار رهاسازی ساالنه توسط مدیریت شیالت و آبزیان 
اســتان انجام می گیرد و این امر در کشــور کم نظیر و در منطقه شمالعرب 

کشور منحصر به فرد است.

مدارس حق دریافت شــهریه 
ندارند

رئیــس اداره ارزیابی و پاســخ گویی اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان رنجان گفت: دریافت شهریه از خانواده ها 

به صورت اجباری در مدارس ممنوع است.
ایــرج عماری در گفت وگو با ایســنا، در رابطه با دریافت 
شــهریه در مدارس دولتی از خانواده هــا، اظهار کرد: بعد از 
مصاحبه وزیر آموزش و پرورش و تایید دیوان عدالت اداری 
در رابطه با عدم دریافت هزینه از خانواده ها، اداره کل هم طی 
نامه ای به مناطق و مناطق هم به مدارس اعالم کرده اند که 
دریافت هزینه در مدارس خالف دستورالعمل های آموزش 
و پرورش است.وی تصریح کرد: دریافت شهریه از خانواده ها 
بــه صورت اجباری در مدارس ممنوع اســت ولی در بعضی 
مواقــع خانواده ها به دلیل مشــکالت اقتصادی که ممکن 
اســت در مدارس وجود داشته باشــد به صورت داوطلبانه 
مبالغی را به مدارس کمک می کنند. این مســئول بیان کرد: 
در صورت دریافت شــهریه از خانواده ها به صورت اجباری، 
خانواده هــا می توانند به اداره ارزیابــی در اداره کل و ادارات 
مناطق مراجعه کنند. وی تاکید کرد: اگر مدرسه ای بر خالف 
آیین نامه آموزش و پرورش اقدام کنند با آن برخورد می شود.

 آغاز ثبت نام نمایندگان مجلس 
انتخابات  ســتاد  رئیــس 
زنجــان، از آغــاز ثبت نام 
نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی در استان خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا 
خدابخش مرادی نافچی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
آغاز ثبت نام نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، اظهار 
کرد: امســال زنجان 4 حوزه انتخابــی دارد که فرمانداری  
شهرســتان های زنجان، ماه نشــان، خدابنده و ابهر مرکز 
ثبت نام برای نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در نظر 

گرفته شده است.
  این مســئول ادامه داد: متقاضیــان حضور در دوره بعد 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی ، می توانند با در دست 
داشــتن مــدارك الزم، ثبت نام خود را بــه عمل آورند. وی 
افزود: ثبت نام از ساعت 8 صبح تا ۱8 بعد از ظهر و به مدت ۶ 
روز انجام می شــود و این مدت زمان نیز تمدید نخواهد شد و 

این بازه زمانی همزمان با سراسر کشور است.

خبر

ای آفتاب آینه دار جمال تو
مشک سیاه مجمره گردان خال تو

صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود
حافظکاین گوشه نیست در خور خیل خیال تو

جشــنواره یادگیري نخســتین واژه »آب« با هدف 
ترویج فرهنگ صرفه جویي در مصرف آب در ســالن 

آمفی تئاتر امام علی )ع( ماکو برگزار شــد.
به گــزارش جام جم آذربایجان غربی، سرپرســت 
روابــط عمومی و آمــوزش همگانی شــرکت آب و 
فاضالب آذربایجان غربی در ایــن رابطه اظهار کرد: 
در این جشــنواره مصرف اصولي آب و مفاهیم و مباني 
اصلي به بچه ها آموزش داده مي شــود تا بتوانند این 
واژه هــا و مفاهیم را در زندگــي، مدارس و خانه ها به 

خانواده ها انتقال دهند. 
رضا خســروی با اشــاره به اینکه 4۵۰ لیتر در ثانیه 
آب در این شهرســتان تولید مي شود، افزود: تولید آب 
در این شهرستان براي استفاده شهرهاي ماکو، شوط 

و روســتاهاي مسیر انتقال آب به ماکو و  شوط است.
وی اطالع رســاني و آگاه ســازي مردم نسبت به 
مقوله آب شــرب را از مهمترین برنامه هاي شــرکت 
آب و فاضــالب عنوان کرد و افزود: در این راســتا از 
ابتداي امســال اقدامات خوبي در راســتاي تبلیغات و 
اطالع رســاني انجام شده است و این جشنواره در این 

راستا اجرا می شود.
 در این جشــنواره اهمیــت آب در زندگي با اجراي 
نمایش و برنامه هاي شاد توسط هنرمندان ارومیه ای  
براي دانش آموزان مدارس ابتدایي ماکو تشــریح شد. 
حامیان آب به این دانش آموزان از دیگر بخش هاي 
جشــنواره یادگیري نخستین واژه »آب« در ماکو بود.

برپایی جشنواره یادگیري نخستین واژه آب در ماکو 
خبر

شهردار ارومیه گفت: توسعه و آبادانی شهر ارومیه 
در سایه همگرایی و تعامل رقم خورده است.

به گزارش مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری ارومیه؛ محمد حضرت پور در آیین افتتاح 
پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری به مناسبت 
گرامیداشت هفته بسیج در سالن آمفی تئاتر سازمان 
فرهنگی و ورزشــی شــهرداری ارومیه اظهار کرد: 
پرســنل مجموعه بزرگ شهرداری ارومیه با تبعیت 
از تفکر بســیجی با هدف توسعه و عمران شهری به 
صورت شبانه روزی همواره تالش می کنند و جهت 
ایجاد رفاه و رضایتمندی مردم با وجود مشکالت هیچ 

وقت احساس خستگی نمی کنند. 
حضرت پــور عنوان کرد:  فضــای نقد در داخل 
مجموعه شورای اسالمی شــهر نیز می باشد و این 
نقدهای سازنده، توسعه شــهر را رقم زده است. وی 
با تاکید بر اینکه توسعه و آبادانی شهر ارومیه در سایه 
همگرایــی و تعامل رقم خورده اســت، اظهار کرد: 
دســتگاه های اجرایی اســتان نیز در کنار مدیریت 
شهری ارومیه در به ســرانجام رساندن پروژه های 

شهری نقش داشته اند.
شــهردار ارومیه با اشاره به تالش های تک تک 
پرسنل تالشگر شــهرداری ارومیه در اجرای پروژه 

عمرانی و تشکر از آنها بیان کرد:  وجود سازمان های 
متعدد شــهرداری یک نعمت بزرگ برای مدیریت 

شهری ارومیه است. 
وی ادامــه داد:  کلنگ زنی کمربندی دوم ارومیه، 
افتتاح پارك ســالمت و همچنیــن دو پارك دیگر، 
افتتاح سه فرهنگسرا، ۵ سرویش بهداشتی و اجرای 
۶ کیلومتر کانال سنگی با هدف ساماندهی آب های 
سطحی به مناسب گرامیداشت هفته بسیج  و با ارزش 

3۰۱۲ میلیارد ریال صورت گرفت .
شهردار ارومیه با بیان اینکه ۶۵ میلیمتر بارندگی در 
۲4 ساعت شبانه روز صورت گرفته است، عنوان کرد: 
با  ایجاد کانال با هدف ســاماندهی آب های سطحی 
نگذاشــته ایم یک ذره آب به داخل منازل شهروندان 
وارد شود .وی یادآوری کرد: کل پروژه های اجرایی در 
سطح شهر ارومیه در سایه همراهی و تعامل انجام شده 
است . شــهردار ارومیه خاطرنشان کرد: به همکاری 
خود با قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا )ص( ادامه می 

دهیم و در این راستا ۶ تفاهم نامه جدید امضا کردیم .

* ورود ســپاه به پــروژه های عمرانی 
رضایتمندی مردم را به ارمغان می آورد

محمدرضا علیزاده امام زاده هم در مراســم بهره 
برداری از پروژه های عمرانی و خدماتی شــهرداری 
ارومیه در محل آمفی تئاتر سازمان فرهنگی و ورزشی 
بیان کــرد:  با آغاز فعالیت قرار گاه ســازندگی خاتم 
االنبیاء )ص( از ســال ۶8 این قرارگاه در انجام پروژه 
های بزرگی در کشور نقش داشته است که انجام این 
فعالیت ها باعث توســعه و رونق اقتصادی در کشور 

شده است . 
وی گفت: قرارگاه ســازندگی خاتم النبیاء )ص( 

دارای متخصصــان مجرب و ماشــین آالت به روز 
و مجهز و یک مجموعــه توانمند در جهت آبادانی و 
عمران کشور تالش می کند. علیزاده امام زاده افزود: 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( می تواند با 
سرعت باال پروژه های  عمرانی را درکشور انجام دهد 
پروژه هایی که بیشترین پیمانکاران قادر به انجام آن 
نیستند و در سایه این توانمندی در حال حاضر، کلنگ 
کمربندی دوم شهر ارومیه به زمین خورد.  وی عنوان 
کرد: هر کجا که مشــاهده شــد سپاه وارد عمل شده 
است مشکالت نیز رفع و این هم رضایتمندی مردم 

را به ارمغان آورده است.

* تحقــق ترموای شــهری ارومیه با 
مشــارکت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 

)ص( 
ســعید محمد نیز در این مراســم با تبریک هفته 
بسیج با اشاره به شهید واال مقام مهدی باکری و اینکه 
ایشان به مدت 9 ماه شهردار ارومیه بودند، اظهار کرد:  

شــهید مهدی باکری الگویی برای همه غیرتمندان 
است و امیدواریم بتوانیم مانند ایشان خدمتگزار مردم 
باشــیم که این باالترین افتخار است.  وی با اشاره به 
خدمتگــزاری به مردم و رضایتمندی آنها، بیان کرد:  
شهرداری ها نقش بسزایی در حل مشکالت مردم و 
ایجاد رفاه شهروندی و توسعه شهری دارند . محمد با 
بیان اینکه دشــمنان اسالم با تمام قوا سعی در اعمال 
فشارهای اقتصادی بر مردم دارند، بیان کرد: دشمن 
در شرایط فعلی با ناامید شدن از حمله به ایران در سایه  
اقتدار نیروهای مسلح کشــور در پی تشدید تحریم 
های مختلف  علیه ملت ایران بوده و معیشــت مردم 
را هدف قرار داده اســت.   وی  ضمن اشــاره به سپاه، 
عنوان کرد: ســپاه طبق فرموده مقام معظم رهبری 
در کنــار مردم و خدمتگزار مردم اســت و  همواره در 
شرایط سخت و تحریم های ظالمانه در جهت کاهش 

مشکالت به مردم خدمات رسانی می کند.
محمد بــا بیان این که قرارگاه ســازندگی خاتم 
االنبیاء)ص( در بخش فنی و مهندسی یک مجموعه 

ســرآمد در کشور  اســت، عنوان کرد: در انجام همه 
فعالیــت ها، هیچگونه بن بســتی در مقابل تحریم 
ها وجود ندارد  و گره گشــای همه مشــکالت است. 
وی بیــان کرد: قرارگاه در کنــار بخش خصوصی و 
همکاری با ۵ هزار شرکت خصوصی و ۲۰۰ هزار نفر  
نیرو با وجود مشکالت در توسعه و آبادانی کشور نقش 

بسزایی را ایفا می کند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( اظهار 
کرد: قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( معادل بودجه عمرانی 
کشور طلب دارد و علی رغم مشکالت تمامی پروژه 
ها فعال اســت تا امیدواری و رضایتمندی در مردم  را 
رقم بزنیم. وی ابراز کرد:  کشــور ایران به اندازه کافی 
سرمایه های گوناگونی را در دل خود جای داده است 
که با آن می توان ایران را ساخت  و آبادانی را برای آن 
به ارمغان آورد.محمد با بیان اینکه مجموعه قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( ۱۲۵ پروژه را در 3۰ ســال اخیر در 
آذربایجان غربی به سرانجام رسانده است، اظهار کرد: 
اینک سبد قرارگاه در حوزه شهری در انجام پروژه های 
عمرانی سنگین شده است و در حال حاضر بعد از پروژه 
کمربندی دوم شهر، جهت  راه اندازی پروژه تراموای 
شهری ارومیه  وارد عقد قرارداد شده و عملیات اجرایی 

آن نیز آغاز می شود .
به گفته وی قرارگاه خاتم االنبیا)ص( تمام تالش 
خــود را در اجرای پروژه  ها انجام مــی دهد و از این 
تریبون آمادگی خود را جهت ســرعت بخشی به خط 
ریلی  تبریز بــه ارومیه اعالم می کند و از نمایندگان 
مردم در مجلس شــورای اسالمی درخواست داریم 
با توجه به موعد بسته شــدن بودجه، این پروژه را در 
ردیف بودجه کشــور قرار دهند تا عملیات اجرایی آن 

تســریع یابد. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم 

االنبیا )ص( با اشــاره به پروژه کانی سیب به طول 39 
کیلومتر اظهار کرد: 3۰ کیلومتر از پروژه کانی ســیب 
به اتمام رسیده و ۵ کیلومتر آن با تخصیص اعتبارات 
تا ســال آینده به اتمام می رســد  که این پروژه تاثیر 
بسزایی در توسعه استان دارد. وی ابراز امیدواری کرد 
که با انجام فعالیت های بیشتر در توسعه زیر ساخت ها 
در استان آذربایجان غربی، گام های مثبتی در توسعه 

و رونق اقتصادی این استان برداریم.
مراســم بهره برداری و کلنــگ زنی پروژه های 
شهرداری ارومیه با حضور جمعی از مسئوالن استانی، 
شهرستانی و شــهری و فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا 

)ص( برگزار شد. 
  در ادامه با حضور مســئوالن در محل پروژه ها،  
کمربندی دوم ارومیه کلنگ زنی و پارك ســالمت 
ارومیــه در منطقه پل قویون افتتاح و به بهره برداری 

رسید. 
امضــای 6 تفاهم نامــه همکاری بین 
شــهرداری ارومیه و قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء از دیگر برنامه های مراســم 
بهره بــرداری همزمان از پــروژه های 
عمرانی و خدماتی شــهرداری ارومیه  به 

ارزش 3۰12 میلیارد ریال بود.

شهردار ارومیه: 

توسعه شهر ارومیه در سایه همگرایی و تعامل 


