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تومان  میلیارد   460 و  یکهزار  پرداخت  به  توجه  با 
 18 تبصره  و  تولید  رونق  طرح  قالب  در  تسهیالت 
به واحدهای تولیدی این میزان در مقایسه با سال 

گذشته از رشد 140 درصدی برخوردار بوده است.
www.daneshpayam.ir4

 عملیات اجرایی ریل گذاری
 راه آهن  اردبیل _ میانه آغاز شد 

با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی ریل گذاری راه آهن اردبیل میانه در سومین روز ایام ا ... دهه  فجر آغاز شد.
رقیه لهجه – خبرنگار جام جم اردبیل: اکبر بهنام جو در مراسم آغاز عملیات ریل گذاری راه آهن اردبیل_میانه 
گفت: اتحاد و همدلی بین مجموعه دولت و استانداری، نمایندگان مجلس و نماینده ولی فقیه در استان اردبیل و با همکاری 
بسیار خوب بانک ملی آغاز عملیات ریل گذاری پروژه راه آهن اردبیل _ میانه اتفاق می افتد. استاندار اردبیل اظهار کرد: 
پروژه راه آهن میانه _  اردبیل به یک مطالبه عمومی تبدیل شده بود و در جلسه معارفه بنده امام جمعه اردبیل این مطالبه 
عمومی را اعالم کرد و با همکاری و هماهنگی تمام مجموعه طبق برنامه زمان بندی ۱۰۰کیلومتر زیرسازی این پروژه 

به اتمام رسیده و شاهد آغاز عملیات ریل گذاری آن هستیم....

دکتر رضا پاشایی، رئیس انجمن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور:

رهایی از فقرو بیکاری 
 با انتخاب آگاهانه

 رخ می دهد
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افتتاح پروژه های 
روکش آسفالت 

راهداری اردبیل 

پرداخت بیش از 15هزار 
 میلیاردریال تسهیالت

  در بانك کشاورزي
2 آذربایجان شرقي  3

قطار افتتاح های 
دهه فجر به مرکز 

زنجان رسید
2

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران



خبر

شهردار باسمنج خبر داد؛
ــه ای  ــوان »نام ــار فراخ انتش

ــا« ــردار دله ــه س ب
 

شهردار باسمنج از انتشار فراخوان نامه ای به سردار 
دل ها برای عرضه دل نوشته ها و حرف دل های 

مردم خبر داد.
بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  سفیدی  محمدرضا   
اینکه فراخوان سردار دلها مختص دانش آموزان 
مدرسه  در ۲۶  فراخوان  این  داشت:  اظهار  است، 
واقع در شهر باسمنج و روستاهای تابعه در قالب 
از دانش آموزان پایه های  ۵ گروه شامل ۴ گروه 
تمامی  برای  آزاد  گروه  یک  و  مختلف  تحصیلی 
شهر  نور  عمومی  کتابخانه  محل  در  شهروندان 
باسمنج برگزار خواهد شد. وی  گفت: طی مراسمی 
شد.  خواهد  تجلیل  فراخوان  این  برتر  نفرات  از 
سفیدی همچنین افزود: در جریان راهپیمایی روز 
۲۲ بهمن کیوسک هایی در نظر گرفته شده تا از 
عالقمندان به این مسابقه ثبت نام به عمل آید. 
عمرانی  پروژه های  درخصوص  باسمنج  شهردار 
این شهرداری نیز اظهار داشت: در زمینه فرهنگی 
زندگینامه  درباره  باسمنج  شهدای  کتاب  تدوین 
حدود ۶۰ شهید باسمنج و اطراف و میزبانی از ۲ 
شهید گمنام و دفن آنها در پارک خانواده باسمنج 
با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
که  باسمنج  تاریخ  جامع  کتاب  تهیه  و  مقدس 
براساس مستندات تاریخی قدمتی حتی بیشتر از 
تبریز دارد، با همکاری شعبه آذربایجان بنیاد ایران 

شناسی در دست اجرا هستند.
سفیدی، راه اندازی سامانه ۱۳۷ جهت پاسخگویی به 
مطالبات شهروندان و زنده گیری سگ های ولگرد 
خیابانی به صورت جدی و مستمر را از دیگر اقدامات 
شهر  محدوده  گفت:  و  برشمرد  باسمنج  شهرداری 
باسمنج از انتهای شهرداری منطقه ۹ تبریز تا ورودی 

جاده هروی گسترده است.

خبر

ــش  ــای روک ــاح پروژه ه افتت
ــداری اردبیل  ــفالت راه آس

پروژه  کیلومتر  فجر ۳۱  مبارک  دهه  با  همزمان 
روکش آسفالت محورهای اصلی،فرعی و روستایی 
استان اردبیل با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان افتتاح شد. 
محسن امامي – خبرنگار جام جم اردبیل: 
»علی رحمتی« مدیرکل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان اردبیل در مراسم افتتاح پروژه های 
شهرستان پارس آباد که با حضور استاندار اردبیل 
برگزار شد افزود: لکه گیری و روکش آسفالت راه 
با  کیلومتر  به طول ۵/۵  اصالندوز  سربند  اصلی 
برداری  بهره  مورد  و  شد  انجام  راهداران  تالش 

قرار گرفت.
کرد:  تصریح  اردبیل  استان  اداری  شورای  عضو 
 ۱۱ متر،عرض  سانتی   ۵ ضخامت  با  پروژه  این 
سانتی متر  و با ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
است. شده  سازی  ایمن  راهداران  اعتبارتوسط 

خدمات  اجرائی  ستاد  نقل  و  حمل  کمیته  رئیس 
سفر استان اردبیل حذف نقاط حادثه خیز با هدف 
از  را  ایمنی محورها  افزایش  و  تصادفات  کاهش 
اولویت های اصلی راهداری دانست و از حذف نقطه 
حادثه خیز روستای اولتان با ۵۰۰ میلیون تومان 
مدیریت  اجرائی  کمیسیون  دبیر  خبرداد.  اعتبار 
تعریض  اردبیل گفت:  استان  نقل  و  ایمنی حمل 
پل و اجرای زیر سازی و آسفالت رمپ های ورودی 
و خروجی روستای اولتان دیگر پروژه ای بود که 
باهزار و ۲۰۰ متر مکعب حجم عملیات زیرسازی، 
با استفاده از هزار و ۶۰۰ متر مربع آسفالت در طول 
۳ ماه با تالش شبانه روزی راهداران آماده شد و 
در اختیار مردم عزیز قرار گرفت. وی خاطرنشان 
کرد: برای اجرای پروژه روکش آسفالت۱۶ کیلومتر 
شهرستان  روستایی  و  اصلی،فرعی  محورهای  از 
و  انجام  هزینه  اعتبار  تومان  میلیارد   8 نیز  نمین 

تقدیم اهالی شد.
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پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  از سوی  طی حکمی 
تبریز،دکتر مسعود فقیه دینوری به عنوان رئیس جدید 

مرکزآموزشی و درمانی امام رضا )ع( تبریز منصوب شد. 
 به گزارش خبرنگار ما، دکتر محمد حسین صومی رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آئین تودیع رئیس پشین و 

معارفه رئیس  جدید مرکزآموزشی و درمانی امام رضا )ع( 
تبریز اظهار داشت: بیمارستان امام رضا)ع( تبریز با دارا بودن 
بیش از یکهزارو ۱۰۰ تخت فعال بزرگترین مرکز درمانی 
شمالغرب کشور بوده و اهتمام ما براین است که اجرا و اتمام 
طرحهای توسعه این مرکز بر ارتقاء کیفیت خدمات درمانی 

همت نمائیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: در 
سالهای قبل محدودیتهای تجهیزاتی مانع از اجرای  بهینه 
امورمی شد از این رو با تالش و همکاری همه بخش های 
مرتبط توانستیم بسیاری از مشکالت تجهیزاتی و فضای 

فیزیکی را مرتفع نمائیم. 

رئیــس انجمــن نیــرو محرکــه و قطعــه ســازان کشــور 
ــا جــام جــم تبریــز اظهــار داشــت: در  در گفت وگــو ب
شــرایط فعلــی کــه مشــکالت عدیــده ای گریبانگیــر 
اقتصــاد کشــور اســت، اگــر یــک کاندیــدای مجلــس 
وعده هایــی بــرای بهبــود وضــع اقتصــادی و معیشــتی 
مــردم دهــد، بســیار دور از ذهــن و فریبنــده بــه نظــر 
ــی  ــعه برخ ــیر توس ــر مس ــروری ب ــی م ــد. ول می رس
ــدت  ــوان در م ــه می ت ــد ک ــان می ده ــورها نش کش
کوتاهــی اهــداف اقتصــادی بزرگــی را محقــق نمــود 
یــا حداقــل در ایــن مســیر گام هــای مثبتــی برداشــت.

ــش،  ــال پی ــه داد: ۵۰ س ــایی ادام ــا پاش ــر رض دکت
ــه  ــان ب ــویق فرزندانش ــرای تش ــی ب ــن آمریکای والدی
ــود  ــذای خ ــد »غ ــا می گفتن ــه آنه ــذا ب ــوردن غ خ
را بخــور، بچه هایــی در چیــن وجــود دارنــد کــه 
آرزوی چنیــن غذایــی دارنــد و چیــزی بــرای خــوردن 
ندارنــد«. درســت اســت، غــول اقتصــادی امــروز دنیــا 
و مهمتریــن شــریک تجــاری آمریــکا، ۵۰ ســال پیش 
یــک کشــور توســعه نیافتــه بــود کــه از قحطــی رنــج 
می بــرد. رشــد اقتصــادی چیــن ســریعتر از هــر کشــور 
رشــد یافتــه دیگــری بــوده اســت و از آن بــه عنــوان 
معجــزه یــاد می شــود. چــه رمــز و رازهایــی در پشــت 
پــرد ایــن موفقیــت نهفتــه است؟پاشــایی بــا تأکیــد بر 
ــر  ــده و پ ــدی پیچی ــادی فراین ــعه اقتص ــه توس این ک
ــت ها،  ــا و شکس ــرات، موفقیت ه ــا و خط از چالش ه
ــوارض  ــی و ع ــانات داخل ــی و نوس ــوک های بیرون ش
ــد  ــه تولی ــش نســبت بدهــی ب ــد افزای ــی - مانن جانب
ناخالــص داخلــی و ظرفیــت اضافــی - اجتنــاب ناپذیر 
ــدازه  ــه ان ــد ب ــور نتوان ــک کش ــر ی ــت: اگ ــت، گف اس
ــد باشــد، رشــد  ــای جدی ــی پاســخگوی چالش ه کاف

ــود.  ــف می ش ــعه متوق ــادی و توس اقتص
رئیــس انجمــن نیــرو محرکــه و قطعــه ســازان کشــور 
ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال بســیاری از کشــورها در 
آمریــکای التیــن و آســیای جنوبــی در بــه اصطــالح 
»دام درآمــد متوســط« قــرار گرفتنــد. زیــرا نتوانســتند 
ــد. در  ــم کنن ــود را تنظی ــد خ ــای رش ــع الگوه بموق
عــوض اقتصادهــای آســیای شــرقی اســتراتژی های 

ــرایط  ــا ش ــازگار ب ــداوم س ــور م ــه ط ــود را ب رشــد خ
تغییــر داده و درگیــر اصالحــات مــداوم نهــادی بودنــد. 
البتــه هــدف ایــن نبــود کــه مشــکالتی کــه مســتقیمًا 
ــد، برطــرف شــود؛ بلکــه القــای  ــرو بودن ــا آنهــا روب ب
فعالیت هــای جدیــد و کارآمدتــر بــرای تبدیــل بدهــی 
بــه دارایــی و اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت اقتصــاد 
ــیای  ــای آس ــا اقتصاده ــن معن ــه ای ــت. ب ــوده اس ب
شــرقی رونــد "تخریــب خــالق" را کــه توســط 
ــرح داده  ــومپیتر ش ــوزف ش ــی ج ــاددان اتریش اقتص
شــده اســت؛ پذیرفتــه انــد کــه به موجــب آن ســاختار 
اقتصــادی بــه طــور مــداوم از درون منقلــب می شــود.

ــات  ــرای اصالح ــا اج ــورها ب ــن کش ــزود: ای وی اف
تدریجــی کــه جایگزینــی منابــع قدیمــی و ناکارآمــد 
ــی  ــر را تســهیل و حت ــد و پویات ــوارد جدی ــا م رشــد ب
ــد.  ــرده ان ــد را تســریع ک ــن رون ــد؛ ای تشــویق می کن
در واقــع بــه گفتــه اقتصــاددان مرحــوم گوســتاو 

رانیــس تعامــل پویــای سیاســت ها و نهادهــای 
بــازار، کلیــد موفقیــت اقتصادهــای شــرق آســیا بــود. 
ــد  ــازار آزاد مانن ــت های ب ــر، سیاس ــارت دیگ ــه عب ب
ــی  ــه تنهای ــاری ب ــازی تج ــازی و آزادس خصوصی س
ــی  ــا زمان ــود ت ــد ب ــی نخواه ــت کاف ــرای موفقی ب
کــه ســاختارهای نهــادی اقتصــاد در جهــت توســعه 

ــم نشــده باشــند. اقتصــادی تنظی
ــو  ــک س ــن از ی ــت چی ــرد: دول ــح ک ــایی تصری پاش
بــا حرکــت بــه ســمت اقتصــاد آزاد و کاهــش 
ــای  ــه نیرو ه ــاری و اقتصــادی ب ــای تج محدودیت ه
بــازار تکیــه کــرد و خصوصــی ســازی )در ســه 
ــای  ــه اول بنگاه ه ــه در مرحل ــد ک ــام ش ــه انج مرحل
خصوصــی بــه عنــوان مکمــل بخــش دولتــی اجــازه 
ــه دوم بنگاه هــای کوچــک  ــد، در مرحل ــت یافتن فعالی
ــه ســوم  ــای خصوصــی ایجــاد شــدند و در مرحل نوپ
ــی  ــای خصوص ــط بنگاه ه ــن فق ــش معی در ۱۵ بخ

ــی  ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــد(، ج ــت نمودن فعالی
ــق  ــر مناط ــه ب ــا تکی ــی ب ــارت خارج ــش تج و افزای
ــا و  ــژه اقتصــادی، تشــویق کســب و کارهــای نوپ وی
ــرای بنگاه هــای  ــی ب ایجــاد فضــای مناســب و رقابت
اقتصــادی در بخش هــای مختلــف از جملــه صنعــت 
و کشــاوزی، توســعه سیســتم مالــی و اجــازه حضــور 
سیاســت ها  ایــن  جملــه  از  خارجــی  بانک هــای 
ــد  ــد. از ســوی دیگــر، ســاختارهای نهــادی مانن بودن
قوانیــن و مقــررات مالیاتــی و تجــاری، حــق مالکیــت 
ــت  ــز در جه ــازار نی ــر ب ــم ب ــن حاک ــری و قوانی فک
حمایــت از توســعه اقتصــادی تقویــت شــدند و فضــا را 
بــرای اثربخشــی اصالحــات اولیــه مســاعدتر نمودنــد.

وی انباشــت ســرمایه، نیــروی کار فــراوان و همچنیــن 
ــه   ــه مولف ــت را س ــی و مدیری ــاختار قانون ــر س تغیی
ــی در موفقیــت اقتصــاد چیــن دانســت و اظهــار  اصل
داشــت: در کشــور مــا انبــوه ســرمایه های ســرگردانی 
ــح  ــت صحی ــدم هدای ــل ع ــه دلی ــه ب ــود دارد ک وج
ــا  ــده و ب ــفته بازی ش ــای س ــرف تقاض ــب ص آن، اغل
ــراد جامعــه  ــد همــه اف نوســاناتی کــه ایجــاد می نمای
را متضــرر مــی کنــد. پاشــایی افــزود: از ســوی دیگــر 
وجــود انبوه بیــکاران بخصــوص در قشــر تحصیلکرده 
ــز  ــانی نی ــروی انس ــود نی ــه نب ــد ک ــان می ده نش
ــد.  ــور باش ــی کش ــعه نیافتگ ــل توس ــد عام نمی توان
ــر در  ــه تغیی ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت بنابرای
ــرای  نگرش هــای مدیریتــی و ســاختارهای نهــادی ب
تحقــق رشــد اقتصــادی کشــور و حــل مســأله تــورم و 
بیــکاری اجتنــاب ناپذیــر اســت. ایــن مســئأله اهمیــت 
ــس  ــش می دهد.رئی ــاد را افزای ــذاران در اقتص قانون گ
انجمــن نیــرو محرکــه و قطعــه ســازان کشــور افــزود: 
شــرایط پــر از تغییــرات اقتصــاد کنونــی افــرادی را در 
ــد  ــود می طلب ــذاری خ ــری و قانون گ ــه تصمیم گی بدن
ــد  ــا دی ــا را ب ــا و تهدید ه ــا، فرصت ه ــه موقعیت ه ک
وســیع خــود تشــخیص داده و بــرای تغییــرات قانونــی 
ــا ایــن فرصت هــا و اجتنــاب از تهدیــدات  متناســب ب
تــالش کننــد؛ بــه عبــارت دیگــر رهایــی از فقــر بــا 

ــد. ــه رخ می ده ــات آگاهان انتخاب

دکتر رضا پاشایی، رئیس انجمن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور:

رهایی از فقر وبیکاری با انتخاب آگاهانه رخ می دهد

عمرانی   طرح   ۳۳۴ زنجان  استاندار  حضور  با 
این  افتتاح  برای  و  شد  افتتاح  زنجان  در  همزمان 
تعداد طرح عمرانی ۲هزارو۳۳۲ میلیارد ریال اعتبار 

هزینه شده است.

خبرنگار جام جم زنجان: فتح اله حقیقی کلید 
۲۴ واحد مسکونی ساخت بنیاد مسکن در شهرک 
شهدا را به خانواده های آنان تحویل داد.همچنین با 
حضور فتح اهلل حقیقی ساخت ۷۰۰ واحد مسکونی 
طرح اقدام ملی در منطقه مسکونی گلشهر زنجان 
آغاز و هتل آپارتمان رونیکا در شهرک انصاریه مرکز 
در  استاندار  های  برنامه  دیگر  شد.از  افتتاح  استان 
زنجان افتتاح ۱۲۷ طرح اقتصادی با ۲۱هزارو۴۳۰ 
با بهره  بود که  میلیارد ریال حجم سرمایه گذاری 
نفر  به ۴هزار  نزدیک  برای  این طرحها  از  برداری 
شغل ایجاد می شود.بهره برداری از گارگاه تولیدی 
مس و صنایع دستی مسی در روستای ذاکر، افتتاح 
طرح تولید کنجاله زیتون سازگار با محیط زیست، 

افتتاح  زیتون،  بندی  بسته  و  فراوری  طرح  افتتاح 
های  سامانه  به  کشاورزی  اراضی  تجهیز  طرح 
نوین آبیاری و افتتاح مرکز رشد واحدهای فناوری 
بهره  با حضور معاون وزیر کشاورزی و  کشاورزی 
برداری از واحد بافندگی شرکت نیک ریس از جمله 
این طرحها بود.استاندار زنجان در افتتاح این طرح 
ها گفت: با ایجاد کمیته رصد اشتغال و ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید تالش کرده ایم ضمن حفظ تعداد 
شاغالن در واحدهای تولیدی، با راه اندازی مجدد 
واحدهایی که به عللی تعطیل شده بودند به اشتغال 
رونق دهیم و طبق آمارها تعداد بیمه شدگان اجباری 
امسال در مقایسه با سال قبل روند افزایش داشته 

است.

قطار افتتاح های دهه فجر به مرکز زنجان رسید
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با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات 
اجرایی ریل گذاری راه آهن اردبیل میانه 
در سومین روز ایام ا ... دهه  فجر آغاز 

شد.
خبرنگار جام جم   – لهجه  رقیه 
مراسم  در  جو  بهنام  اکبر  اردبیل: 
آهن  راه  گذاری  ریل  عملیات  آغاز 
اردبیل_میانه گفت: اتحاد و همدلی بین 
مجموعه دولت و استانداری، نمایندگان 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  و  مجلس 
اردبیل و با همکاری بسیار خوب بانک 
پروژه  گذاری  ریل  عملیات  آغاز  ملی 
می افتد.  اتفاق  میانه  اردبیل_  آهن  راه 
استاندار اردبیل اظهار کرد: پروژه راه آهن 

میانه _  اردبیل به یک مطالبه عمومی 
تبدیل شده بود و در جلسه معارفه بنده 
امام جمعه اردبیل این مطالبه عمومی را 
هماهنگی  و  همکاری  با  و  کرد  اعالم 
تمام مجموعه طبق برنامه زمان بندی 
به  پروژه  این  زیرسازی  ۱۰۰کیلومتر 
اتمام رسیده و شاهد آغاز عملیات ریل 

گذاری آن هستیم.
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
پروژه  این  در  انسانی  نیروی  ۲۰۰۰نفر 
و  همدلی  با  افزود:  می کنند  تالش 
همکاری و تامین اعتبار مناسب از محل 
سفر رئیس جمهور به استان اردبیل تا 
پایان دولت تدبیر و امید سوت قطار در 

اردبیل شنیده می شود.
استاندار اردبیل تصریح کرد: همزمان با 
اجرای این پروژه ۱۰ کیلومتر از آخرین 
صنعتی  شهرک  سمت  به  ایستگاه 
و  مطالعه  سیمان  کارخانه  و  شماره۲ 
تولیدی  محصوالت  تا  می شود  اجرایی 
کارخانه ها به آسانی به سایر نقاط کشور 
حمل شود. وی با اشاره به اینکه مطالعه 
فاز اول راه آهن اردبیل به سمت پارس 
ایجاد  با  افزود:  رسیده  پایان  به  آباد 
در  مشترک  صنعتی  شهرک  و  بارانداز 
توجیه  دارای  مسیر  این  استان  شمال 
اقتصادی شده و بعد از واگذاری اراضی 
پایاب سد خداآفرین و تکمیل شهرک 
به  تن  میلیون   ۳ از  بیش  ای  گلخانه 
میزان محصوالت اضافه می شود.بهنام 
جو هدف از اجرای این پروژه را اتصال 
استان اردبیل به ریل سراسری بر شمرد 
و گفت:این مسیر به طول۱۷۵ کیلومتر 
از ایستگاه زاویه در راه آهن میانه تبریز 
شروع شده و 8۰ درصد مسیر کوهستانی 
و تپه ماهور است و یکی از پروژه های 
سخت وزارت راه و شهرسازی محسوب 
می شود.وی با اشاره به اینکه این محور 
مناطق  در  تونل  دستگاه   ۶۲ دارای 
این  طول  گفت:  است  کوهستانی 
 ۲۹ و  شده  برآورد  تونل ها۲۴کیلومتر 

طول۴۳۰۰متر  به  بزرگ  پل  دستگاه 
استاندار  است.  گالری  نیر  ۷۵۰۰متر  و 
اردبیل ضمن قدردانی از توجه دولت و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان 
وضعیت  علیرغم  داشت:  اظهار  اردبیل 
بودجه  کمبود  و  مناسب  نا  اقتصادی 
پروژه ها در استان اردبیل پیشرفت خوبی 
دارند که کل هزینه های انجام شده در 
طرح حدود ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
از زمان آغاز پروژه به روز رسانی شده 
است. بهنام جو اجرای این پروژه ها را از 
برکات انقالب اسالمی دانست و افزود: 
نهضت راه سازی که در استان اردبیل 
آغاز شده هر سال به میزان بزرگراه های 
استان ۵۰ کیلومتر افزوده می شود. وی 
ادامه داد: در سفر رئیس جمهور به استان 
اردبیل بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برای 
نقاط مختلف  راه در  تعریض و ساخت 
برنامه  این  یافت.در  تخصیص  استان 
هیئت  رئیس  زاده  حسین  محمدرضا 
ایران و  بانک ملی  مدیره و مدیرعامل 
شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی  محمد 
دستور  به  پایان  در  و  کردند  سخنرانی 
وزیر راه و شهر سازی عملیات اجرایی 
مسیر  از۱۰۰کیلومتر  بیش  گذاری  ریل 
ایستگاه  از  میانه   _ اردبیل  راهن  راه 

پایانی این طرح رسما آغاز شد

با حضور وزیر راه و شهرسازی؛

عملیات اجرایی ریل گذاری راه آهن
 اردبیل _ میانه آغاز شد 

راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض آموزش و پرورش 
ارتباطـات  و  اطالعـات  فنـاوری  سـازمان  رئیـس 
انـدازی سـامانه پرداخـت  راه  از  ارومیـه  شـهرداری 
الکترونیکـی عـوارض آمـوزش و پـرورش بـه روش 
و  آمـوزش  اداره کل  بـه حسـاب  مسـتقیم  تسـویه 
پـرورش در مناطـق ۵ گانـه شـهرداری ارومیـه خبـر 
داد.یاسـر اسـدپور گفـت: پرداخـت عـوارض آموزش 
و پـرورش در شـهرداری ارومیـه بـرای اولیـن بار در 
سـطح شـهرداری هـای کشـور انجام می گیـرد که با 
اعمـال شناسـه قبـض و پرداخـت مختـص اداره کل 
آمـوزش و پـرورش و پیـاده سـازی کدها در سیسـتم 

یکپارچـه شهرسـازی این عوارض بصورت مسـتقیم 
و بـه صورت سیسـتمی به حسـاب اداره کل آموزش 
و پـرورش از اول بهمـن واریـز می شـود.وی یـادآور 
شـد: این پـروژه  بعـد از طی مراحـل اداری و بانکی 
در اول بهمـن ۹8 مصادف با ایـام اهلل دهه فجر وارد 
فاز عملیاتی شـد.رئیس سـازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطـات شـهرداری ارومیـه عنوان کـرد: این پروژه 
می توانـد الگوی مناسـبی برای حل مشـکل تسـویه 
الکترونیکـی بیـن سـایر شـهرداری هـای کشـور و 

ادارات آمـوزش و پـرورش باشـد.

چهارشنبه مورخ 98/12/07
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مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد
قضای آسمان این است و دیگرگون نخواهد شد

رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت
حافظمگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد

4 روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

خبر

کارت اشتراک و برچسب شناسه قبض 
برق در زنجان رونمایی شد

انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالگرد  مناسبت  به 
و  الکترونیک  دولت  توسعه  هدف  با  و  اسالمی 
تسهیل در ارائه خدمات غیرحضوری برق در مناطق 
روستایی و دورافتاده و در حضور استاندار و مسئولین 
شد.  رونمایی  برق  اشتراک  کارت  از  استانی  ارشد 
مدیرعامل  علیزاده  زنجان:  خبرنگار جام جم 
برداری  بهره  و  افتتاح  به  اشاره  این شرکت ضمن 
از۴۰۰ پروژه شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
ایام اهلل دهه مبارک  اعتبار ۲۲۰میلیارد ریال در  با 
اشتراک  کارت  فناوری  درخصوص  امسال،  فجر 
برق  گفت: با بهره برداری از کارت اشتراک برق 
در مناطق محروم وروستایی  کشور، مشترکان برق 
مناطق یاد شده براحتی خواهند توانست قبض برق 
الکترونیکی را دریافت وپرداخت نمایند . وی تصریح 
کرد: از  قابلیت های کارت اشتراک برق درج بارکد  
که  است  آن  برروی  قبض  شناسه  و  کد   QR و 
تلفن  طریق  از  شد  خواهند  قادر  برق  مشترکان 
دستگاه  و  خودپرداز  دستگاه  موبایل،  گوشی  ثابت، 
پوز بارکدخوان به صورت هر لحظه از شبانه روز از 
آخرین بدهی خود اطالع یافته و در صورت تمایل 
ارائه  با  برق  مشترکان  افزود:  وی  نمایند.  پرداخت 
کارت اشتراک برق به نزدیک ترین دفاتر پیشخوان 
دولت یا هریک از امور برق محل سکونت خود نیز 
می توانند از آخرین بدهی برق مصرفی اطالع یافته 
نصب  آغاز  از  وی  راستا  نمایند.درهمین  وپرداخت 
برچسب شناسه قبض برروی کنتورهای برق خبر 
داد و گفت: مامورین خدمات مشترکین این شرکت 
تا پایان امسال برچسب شناسه قبض برروی تمام 
کنتورهای برق نصب خواهندکرد و مشترکان ضمن 
شناسایی ومطابقت دقیق قبض برق الکترونیکی با 
کنتور برق خود می توانند با گوشی موبایل و دستگاه 
های بارکد خوان، نسبت به دریافت آخرین قبض و 

پرداخت آن اقدام نمایند. 

خبر

وزارت  سرپرســت  حضــور  بــا 
جهــاد کشــاورزی صــورت گرفــت؛
بــه گازرســانی   افتتــاح 

 4 روستای پیرانشهر

گازرســانی بــه چهــار روســتای پیرانشــهر بــا 
ــت وزارت  ــاورز سرپرس ــاس کش ــور عب حض
جهــاد کشــاورزی، محمــد مهــدی شــهریاری 
ــر  ــی، شــیخی مدی ــتاندار آذربایجــان غرب اس
بــه همــراه  اســتان  عامــل شــرکت گاز 
مســئولین  و  مدیــران  از  دیگــر  جمعــی 
ــکی  ــس دامپزش ــور رئی ــی پ ــرکت، رفیع ش
کشــور، خضــری نماینــده مــردم در مجلــس 
شــورای اســالمی ، فرمانــدار پیرانشــهر و 
ایــن  اداری  اعضــای شــورای  از  جمعــی 

ــید.  ــرداری رس ــره ب ــه به ــتان ب شهرس
علیرضــا شــیخی مدیــر عامــل شــرکت 
گاز اســتان آذربایجــان غربــی در مراســم 
افتتــاح ایــن پــروژه گفــت: بــرای گازرســانی 
ــس و  ــه، هابل ــد، قب ــتاهای هورابی ــه روس ب
عثمان آبــاد اعتبــاری بالــغ بــر 8 میلیــارد 

ــت. ــده اس ــه ش ــال هزین ری
ــت که  ــر این اس ــا ب ــالش م ــه داد: ت وی ادام
ــال ۱۴۰۰  ــل س ــال ۹۹ و اوای ــان س ــا پای ت
ســبز  یک شهرســتان  بــه  را  پیرانشــهر 

ــم. ــل کنی تبدی
شــیخی میــزان برخــورداری خانوار روســتایی 
ــار  ــرد و اظه ــی ک ــوب ارزیاب ــهر را خ پیرانش
ــار  ــن چه ــرداری از ای ــره ب ــا به ــت: ب داش
روســتا و ســایر پــروژه هــای در دســت اجــرا 
ضریــب نفــوذ گاز در بیــن خانــوار روســتایی 

ــد. ــد می رس ــه 8۶ درص ــهر ب پیرانش

» کارگاه نقاشی مادر و کودک « در ارومیه برگزار شد
واحد  همت  به  کودک«  و  مادر  نقاشی  »کارگاه    
با  غربی  آذربایجان  هنری  حوزه  تجسمی  هنرهای 
محالت محلی  توسعه  و  تسهیلگری  دفتر   همکاری 
 » دیزج سیاوش و کوی آذربایجان« ارومیه برگزار شد.

 به گزارش جام جم آذربایجان غربی، در این کارگاه 
کودکان  از  نفر   ۴۰ از  بیش  حضور  با  که  یکروزه 
محله و مادرانشان برگزار شد، برداشت خیال پردازانه 
ارتباط  چگونگی  و  خود  اطراف  طبیعت  از  کودکان 
کودکان با طبیعت در شکل گیری شخصیت آنها در 
قالب نقاشی با تکنیک » مداد شمعی« تولید  و در 

بخش دیگری از کارگاه آثار خلق شده جهت آموزش 
گرفتند.  قرار  تحلیل  مورد  کلی  بررسی  و  والدین 
هنری  آثار  خلق  نقاشی،  هنر  تکنیک های  آموزش 
توسط کودکان و حضور در کنار خانواده ، شناسایی 
و تحلیل برداشت کودکان از زندگی اطراف خود و 
انتقال آن به والدین و همچنین »ایجاد حس زیبایی 
در زندگی«  برای کودکان و خانواده هایشان از اهداف 

اصلی برگزاری این کارگاه بود.
»دفترهای تسهیلگری و توسعه محالت« زیر نظر 
استانداری آذربایجان غربی در هشت  نقطه از مناطق 
حاشیه نشین و کم برخوردار شهرستان ارومیه و با 

هدف » کاهش آسیب های اجتماعی«  ایجاد شده 
است که در همین راستا بر اساس توافقات 
صورت گرفته بین حوزه هنری آذربایجان 

غربی و دفتر امور اجتماعی 
استانداری  فرهنگی  و 
 آذربایجــان غـــربی 
» کارگاه نقاشی مادر و 
کودک « در محل های 
دیزج سیاوش و کوی 
ارومیــه  آذربایجــان 

برگزار شد.

» کارگاه نقاشی مادر و کودک «
در ارومیه برگزار شد

بــا توجــه بــه پرداخــت یکهــزار و ۴۶۰ میلیــارد 
تومــان تســهیالت در قالــب طــرح رونــق 
ــدی  ــای تولی ــه واحده ــره ۱8 ب ــد و تبص تولی
ــا ســال گذشــته از  ــزان در مقایســه ب ــن می ای
ــت. ــوده اس ــوردار ب ــدی برخ ــد ۱۴۰ درص رش

ــس اداره  ــان رئی ــم زنج ــام ج ــزارش ج ــه گ ب
طــرح و برنامــه ســازمان صنعــت، معــدن 
ــر  ــالم خب ــا اع ــان ب ــتان زنج ــارت اس و تج
ــت  ــرای سیاس ــتای اج ــزود: در راس ــوق اف ف
هــا و برنامــه هــای دولــت در ســال ۹8 و بــه 
منظــور حمایــت از تولیــد داخلــی و واحدهــای 
ــی  ــام صنعت ــه تم ــای نیم ــدی و طــرح ه تولی
ــد از  ــاالی ۶۰ درص ــی ب ــرفت فیزیک ــا پیش ب
شــهریور ســالجاری پرداخــت تســهیالت بــرای 
واحدهــای تولیــدی از منابــع طــرح رونــق 
تولیــد و تبصــره ۱8 قانــون بودجــه در دســتور 

ــت. ــرار گرف ــای ق ــتان ه اس
حبیــب عباســی تصریــح کــرد: در ایــن راســتا 

ــارد  ــد 8۱۵ میلی ــق تولی ــرح رون ــل ط از مح
تومــان تســهیالت بــرای ۷۰ واحــد تولیــدی و 
طــرح نیمــه تمــام توســط بانــک هــای عامــل 

اســتان پرداخــت شــد.
میلیــارد  یــادآور شــد: همچنیــن ۵۲۵  وی 
ــدی  ــد تولی ــه ۵۰۰ واح ــهیالت ب ــان تس توم
ــه صــورت مســتقیم پرداخــت شــده  اســتان ب
ــه  ــون بودج ــره ۱8 قان ــل تبص ــت. از مح اس
۱۲۰ میلیــارد تومــان تســهیالت یارانــه ای 
بــرای ۲۹ واحــد و طــرح نیمــه تمــام پرداخــت 

ــد. گردی
در  برنامــه ســازمان  و  اداره طــرح  رئیــس 
ایــن  پرداخــت  نتایــج  و  تاثیــر  خصــوص 
ــزار  ــت از ۷ ه ــرد: صیان ــوان ک ــهیالت عن تس
اشــتغال موجــود و افزایــش ظرفیــت واحدهــای 
تولیــدی اســتان و نیــز ایجــاد 8۳۰ مــورد 
فرصــت شــغلی از جملــه نتایــج پرداخــت ایــن 

تســهیالت در اســتان می باشــد.

رشد 140 درصدی پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی زنجان

ارومیه ۱8 بهمن ۱۳۹8 - دفتر تسهیل گری محله »دیزج سیاوش«

کارگاه یک روزه


