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دعوت بــه حضــور حداکثری و 
بی  طرفی کامل، اصل برگزاری انتخاب 

در سفر استاندار اردبیل به جمهوری آذربایجان؛ 

ایجاد شهرک صنعتی مشترک 
2نهایی می شود

تفاهم نامه همکاری های مشترک فنی 
و سرمایه گذاری پتروشیمی شازند و تبریز

در ســال رونق تولید و با هدف جلوگیری از خام فروشــی و ایجاد ارزش افزوده و همچنین تنوع بخشــی و 
افزایش تولید در صنایع پتروشــیمی 8 دی ســال 98 تفاهم نامه همکاری های مشترک فنی و سرمایه گذاری در 
جهت توســعه زنجیره ارزش برش C6 بین ابراهیم ولد خانی، مدیرعامل شــرکت پتروشیمی شازند و سیاوش 

درفشــی، مدیر عامل پتروشیمی تبریز منعقد و مبادله گردید.
مهندس درفشــی گفت: بر اساس این توافقنامه بســتر الزم برای سرمایه گذاری مشترک در حوزه استایرن 
ها، پلی اســتایرن ها و بنزن ایجاد خواهد شــد. سیاوش درفشی افزود: دانش فنی این قرارداد برعهده پتروشیمی 

تبریز اســت و خوراک آن را نیز پتروشیمی اراک تامین خواهد کرد...

حمایت از تولید
 در دستور کار دستگاه 

قضایی زنجان
1

2

1

افزایش مشارکت مردمی در کمک 
به نیازمندان در آذربایجان غربی

دعوت بــه حضــور حداکثری و 
بی  طرفی کامل، اصل برگزاری انتخاب 

اســتاندار زنجــان در 
جمــع برخــی از اعضای 
امنای مســاجد  هیــأت 
و هیاتهــای مذهبــی و 
فرهنگی اســتان گفت: در 
4۰ سال گذشته انتخابات 

همواره فضای شــور و نشاط در کشور ایجاد کرده و وظیفه 
همه ما مسئوالن برگزاری انتخابات سالم و پرشور، فراهم 
کردن شــرایط حضور در این رویــداد بزرگ ملی در عین 

رعایت بی طرفی است.
بــه گزارش خبرنگار جام جم زنجان فتح اهلل حقیقی با 
بیان اینکــه تا کنون 5 مرحله از یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی سپری شــده است تأکید کرد: 
هیأتهای اجرایی و نظارت بر هماهنگی و همراهی کامل 
با یکدیگر هستند و بزرگترین تکلیف برای همه ما افزایش 
مقــوم های وحدت در جامعه اســت.مقام عالی دولت در 
استان شــرایط امروز کشور را بسیار حساس توصیف کرد 
و افزود: انتخابات نماد مردم ســاالری ماست و امروز دنیا 
چشــم به ایران و وحدت ما دارنــد و با برگزاری انتخاباتی 
ســالم، با شور و نشاط همراه با شعور می توانیم نیات شوم 
آنها را خنثی کنیم و اجازه ســوء اســتفاده از اوضاع داخلی 
کشــور را به بیگانگان ندهیم. اســتاندار زنجان مساجد و 
کانون های فرهنگی، مذهبی را از پایگاههای مهم برای 
دعــوت مردم به منظور حضور و مشــارکت در انتخابات 
دانســت و گفت: رای دهندگان باید با آرامش خاطر، نامزد 
و نماینده مورد عالقه خود را انتخاب کنند و ما هم امانتدار 

رای آنها هستیم.

اکران فیلم های ســینمایی در 
شهرستان طارم

اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان طارم 
فیلم های ســینمایی روز را در ســه ماه چهارم سال 98 در 
شهرستان طارم در محل مجتمع فرهنگی و هنری شهید 

بهشتی آب بر اکران خواهد کرد.
بــه گزارش جام جم زنجان ایــن اداره در هفته دو روز 
)یکشــنبه و دوشــنبه( فیلم های ســینمایی روز را که بر 
روی پــرده می رود در مجتمع فرهنگی و هنری شــهید 
بهشــتی آب بر اکران می کند.کریم حیدری، رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان طارم پخش فیلم های 
سینمایی را فرصت مناسبی برای پر کردن اوقات فراغت 
جوانان دانســت و اظهار داشت: اجرای برنامه های متنوع 
از جمله فیلم های سینمایی باعث جذب و تشویق کودک 
و نوجوانــان و خانواده ها برای نیل به اهداف عالیه خواهد 
شــد و ما هم تالش می کنیم فیلم هایی متنوع و آموزنده 
برای این قشر آینده ساز در برنامه های آتی خود بگنجانیم.

حمایت از تولید، در دستور کار 
دستگاه قضایی زنجان

حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی در بازدید از پنج 
شرکت تولیدی شهرستان خرمدره  گفت: یکی از  برنامه های 
سفر مسئولین دستگاه قضایی به شهرستانها بازدید از شرکت 
ها و کارخانجات در راستای  بررسی مشکالت می باشد که 
امروز با حضور در این شهرستان ضمن بازدید، دیداری با کار 
آفرینان و تولید کنندگان که این امر از سیاستهای قوه قضاییه 
می باشد صورت می گیرد. دستگاه قضایی استان  حمایت از 

تولید  را به جد در دستور کار خود دارد .
خبرنگار جام جم زنجان: وی با بیان اینکه دو واحد 
تولیدی سال گذشته به لحاظ وجود بر خی مشکالت  کامال 
تعطیل شــده بودند که با پیگیریهای انجام شــده دستگاه 
قضایی اســتان از مسئولین اجرایی و حمایت از تولید مجددا 
به چرخه تولید برگشــتند، لذا در این راستا در مجموع ۱2۰ 
کارگر در این دو واحد مشــغول به کار شــدند  و ما در اجرای 
سیاســتهای قوه قضاییه خصوصا در دوره تحول و حمایت 
از تولید و اشــتغال مصمم هســتیم.رئیس شورای قضایی 
اســتان افزود: همه مسئولین دستگاههای اجرایی، نظارتی 
و قضایی وظیفه دارند برای  تحقق مطالبات مردمی و رهبر 
معظم انقالب از تولید داخلی حمایت و پای کار باشند؛ چرا که 
خروجی این اقدامات ایجاد اشتغال و توجه به رویکرد اقتصاد 

مقاومتی است.

اهدای هزینه مجلس ترحیم برای 
احداث ساختمان دیالیز در ارومیه

خیر ارومیه ای در یک اقدام ارزشمند هزینه مجلس ترحیم 
مــادر مرحومه اش را که از بیماران دیالیزی بود، برای احداث 
ساختمان دیالیز بیمارستان آیت اهلل طالقانی ارومیه اهدا کرد.

به گزارش جام جــم آذربایجان غربی، مجید صابری فرزند 
مرحومه حاجیه خانم زلیخا داداش نژاد در این خصوص گفت: 
مرحوم مادرم همیشــه در کارهای خیر و نیک پیشقدم بود و 
حتی وصیت کرده بود بخشی از هزینه های مجلس ترحیم 
ایشان را برای امور خیریه هزینه کنیم. وی افزود: مادر من یک 
بیمار دیالیزی بود و وقتی به طور اتفاقی مصاحبه ای در صدا  و 
سیما دیدیم که از خیرین برای مشارکت در تکمیل ساختمان 
دیالیز بیمارستان آیت اهلل طالقانی ارومیه دعوت می کردند، 
بهترین کار را همین دیدیم و طی هماهنگی هزینه مجلس 
ترحیم را به حساب مجمع خیرین سالمت آذربایجان غربی 

واریز کردیم تا باقیات صالحاتی برای مادرمان باشد.

خبر

اســتاندار اردبیل گفت: ســفر رئیس جمهور به استان اردبیل 
یکــروزه و با هدف افتتاح و آغاز اجرای طرح های مهم اقتصادی 

است.
نرگس امامي – خبرنگار جام جم اردبیل: اکبر بهنام 
جــو در گفت و گویــی خبری افزود: به دلیل بــرودت هوا دیدار 

مردمی با رئیس جمهوری برگزار نمی شود.
وی بیان کرد: تالش شــده در این سفر برنامه مناسبی تدوین 
و اعتبارت خوبی برای تمامی شهرســتان ها جذب شود. استاندار 

اردبیل اظهار کرد: در بحث زیر ســاخت ها و راه های اســتان که 
یکی از درخواســت های موکد مردم می باشد، تالش می کنیم 
اعتبارات مناسبی جذب کنیم. بهنام جو تصریح کرد: توجه به  راه  
هــم به جهت تامین  امنیت جانی مردم و هم  تامین زیرســاخت 

های  گردشگری، صنعت و کشاورزی استان ضروری است.
اســتاندار اردبیل بیان کرد: تالش می کنیم برای تمامی جاده 
های مواصالتی اعم از شــمال اســتان و شهرستان های پارس 
آباد، بیله سوار و مشگین شهر، جاده سرچم و نیر به سراب و تونل 
حیــران اعتبارات خوبی جذب کنیم. وی ادامه داد: در حال حاضر 
۱2۰ کیلومتــر جاده چهار خطه در اســتان داریم که 5۰ کیلومتر 
هم امســال به این میزان افزوده می شود. وی گفت: تالش می 
شــود این روند و چهار خطه شدن ساالنه 5۰ کیلومتر از راه های 

استان ادامه یابد.
وی ادامه داد: در بحث اجرای راه آهن نیز توانسته ایم کسری 
اعتبــار با توجه به افزایش قیمت ها را از طریق کمک های دولت 
تامین کنیم. استاندار اردبیل گفت: عالوه بر این در بخش صنعت 
نیــز نزدیک 9 هزار و ۶۰۰ میلیــارد تومان  مصوبه برای دریافت 
تســهیالت  داریم که در تمامی شهرستان های استان مصوب 

شــده است. وی اظهار کرد: در سفر رئیس جمهور کامیون سازی 
مشــگین شهر، سد احمدبیگلو، بیمارستان پارس آباد بیمارستان 
اردبیل، کارخانجات نســاجی و فاز دوم نئوپــان خلخال افتتاح 

می شود.
اســتاندار اردبیل افزود: شــروع فروســیلیس خلخال و سد 
بفراجرد نیز از جمله پروژه هایی اســت که ۱4۰۰ نفر اشتغالزایی 
خواهند داشــت.  وی بیان کرد: سد گیوی هم پایابش مشخص 
شــده  و بزودی اجرای آن آغاز می شود. در شهرستان گرمی هم  
پروژه هایی چون شــیرآالت و جاده ها و دریاچه گیالرلو از جمله 

پروژه های افتتاحی در سفر رئیس جمهور خواهد بود.
وی بیان کرد: در شمال استان در بخش گلخانه تا سال گذشته 
۱2 هکتار گلخانه داشــتیم که در حال حاضر شهرک گلخانه ای 
۱5۰۰ هکتاری  انقالبی  در این خصوص در شــمال استان ایجاد 
کرده اســت. بهنام جو گفت: ساالنه  ۱۰ هزار هکتار از پایاب سد 
خداآفرین نیز در این سفر  توسز مسووالن ارشد حوزه کشاورزی 
بــه بهره برداری می رســد. وی افزود: در خصوص حق و حقوق 
عشــایر کشت و صنعت مغان نیز رفع مشکالت آنان، موضوع در 

کمیسیون لوایح و اقتصاد دولت مصوب شده است.

افتتاح طرح های مهم اقتصادی در سفر رئیس جمهور به اردبیل 
خبر

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: 
25 کیلومتــر از احداث بانــد دوم محور اردبیل - 
مشــگین شهر به حول و قوه الهی بازگشایی و به 

زیر ترافیک رفت.
رقیــه لهجــه - خبرنگارجام جم 
اردبیل: مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل 
با اعالم این مطلب افزود: در پی افزایش ترافیک 
محور مشگین شهر - اردبیل و جهت ایمنی تردد 
این محور، احداث باند دوم در برنامه این اداره کل قرار گرفته بود و اکنون شاهد عبور و مرور مردم در 
پروژه ای هستیم که طی روزهای آتی با سفر ریاست محترم جمهور به استان به صورت رسمی قابل 
افتتاح خواهد شد .محبوب حیدری گفت: طول کل محور اردبیل - مشگین شهر 85 کیلومتر می باشد 
و با بهره برداری از 25 کیلومتر احداث باند دوم این محور 2۰ کیلومتر باقی مانده با برنامه ریزی طی دو 
سال آینده به اتمام خواهد رسید. وی افزود: برنامه ما این بود که 25 کیلومتر از احداث باند دوم محور 
مشگین - اردبیل در سفر ریاست محترم جمهور به استان افتتاح شود و الحمدهلل این امر محقق شد 
و اعتبار هزینه شده برای 25 کیلومتر احداثی از این محور باالی ۱۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی می 
شود. مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: احداث هر کیلومتر این محور حداقل 4۰ میلیارد 
ریال اعتبار نیاز داشــت که این موضوع در سفر سال گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به 
استان کمک شایانی به این طرح شد و جا دارد از استاندار ساعی، نماینده مردم مشگین شهر، رئیس 
سازمان برنامه ریزی استان، فرماندار، پلیس راه، راهداری، پیمانکار پروژه، مشاوران و همکاران اداره 
کل راه و شهرسازی استان و دیگر عزیزانی که در جهت توسعه محورهای مواصالتی کمک کردند 

تا این پروژه به اتمام برسد تشکر نمایم.

بازگشایی ۲۵ کیلومتر از باند دوم محور 
اردبیل - مشگین شهر 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اردبیل از رشــد 22 
درصدی صادرات کاالی ایرانی از پایانه مرزی بیله سوار در 9 ماهه گذشته 

خبر داد. 
محســن امامي - خبرنگار جام جم اردبیل : علی رحمتی در 
بازدید از پایانه مرزی بیله ســوار با بیان اینکه در مدت یاد شده 335 هزار و 
445 تن کاال از پایانه مرزی بیله سوار صادر شده است افزود:این میزان کاال 
توسط بیش از ۱5 هزار دستگاه ناوگان به کشورهای جمهوری آذربایجان، 

روسیه، گرجستان و حوزه قفقاز صادر شده است.
دبیر کمیســیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل ونقل استان اردبیل عمده کاالهای صادراتی را کاشی، شیشه، 
پروفیل، نمک، سنگ ساختمانی و قیر عنوان کرد واظهار داشت: از این میزان صادرات 3۰۰ هزار و ۶۱7 تن کاال 
توســط ۱3 هزار و ۶5۱ دســتگاه کامیون ایرانی و 34 هزار و 828 تن کاال نیز توسط هزار و 499 دستگاه کامیون 
گرجی از مرز خارج شده است. رئیس کمیته حمل ونقل ستاد خدمات اجرایی سفر استان اردبیل با اشاره به اینکه 
در 9 ماهه گذشــته ۱۱5 هزار و 4۰۰ تن کاال توســط 4 هزار و 798 دستگاه ناوگان از مرز بیله سوار ترانزیت خارج 
شــده است تصریح کرد: از این میزان 2 درصد توسط کامیون ایرانی، 95 درصد توسط کامیون کامیون آذری و3 

درصد نیز توسط کامیون ترکی از این پایانه ترانزیت شده است.
عضو شورای اداری استان اردبیل عمده کاالهای ترانزیت شده از پایانه مرزی را گچ، نئوپان، نمک، آب معدنی 
وســیمان برشــمرد و گفت: در ترانزیت خروجی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود 97 هزار و 38۰ تن 

بودامسال ۱9درصد رشد را شاهد هستیم. 
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیل پایانه مرزی بیله سوار را جزو 5 پایانه برتر کشور وتاثیر 
گذار در اقتصاد و فرهنگ منطقه عنوان کرد و افزود: به همت تالشــگران پایانه مرزی بیله ســوار وضعیت حمل 

ونقل وصادرات کاال کامال عادی و روان است.

رشد ۲۲ درصدی صادرات کاال 
از پایانه مرزی بیله سوار

والد ت باسعاد ت حضرت زینب )س(  و روز رپستار را  تبریک می گومیی

رئیس جمهور محترم

گلیب سوزاردبیله خــــوش
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

اســتاندار اردبیل برای تســهیل و نهایی کــردن ایجاد 
شــهرک صنعتی مشــترک میان ایران و آذربایجان به این 
کشــور ســفر کرد و مقرر است مذاکرات فشــرده ای میان 

اســتاندار اردبیل و مقامات عالی رتبه آذری برگزار شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتاندار اردبیل، اکبر 

بهنــام جــو ایران را به مقصــد آذربایجان تــرک کرد و در 
ضیافت شامی که از ســوی جواد جهانگیرزاده، سفیر ایران 
در جمهــوری آذربایجــان به افتخــار وی ترتیب داده بود، 

شرکت کرد.
 در سفر اســتاندار اردبیل به جمهوری آذربایجان عباس 

تابــش، معاون وزیر صمــت، محمد علــی عزیز محمدی 
معاون برنامه ریزی شــرکت شــهرک های صنعتی ایران، 
حسن عظیم زاده، مشــاور امور بین الملل استاندار اردبیل و 
حســین پیرموذن رئیس اتاق مشترک ایران آذربایجان وی 

را همراهی می کنند.

در سفر استاندار اردبیل به جمهوری آذربایجان؛ ایجاد شهرک صنعتی مشترک نهایی می شود

آذربایجان شــرقی بیش 
از نیــاز یک ســال ذخیره 

کاالهای اساسی دارد

رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
آذربایجان شــرقی گفت: حجم ذخیره  ســازی 
کاالهای اساســی مانند برنج، شکر و روغن در 
این اســتان بیش از یک ســال مورد نیاز مردم 

است.
حبیب امین زاده در گفت و گو با خبرنگاران با 
بیان اینکه موجودی فعلی مراکز ذخیره سازی 
کاالهای اساسی در استان در وضعیت مطلوب 
و مناســبی قرار دارد، افزود: ظرفیت انبارهای 
از پیش تعیین شــده برای ذخیره سازی کاالی 

مورد نیاز مردم تکمیل است.
وی با اشــاره به حمــل کاال از بنادر مختلف 
به استان و اختصاص مکان های ذخیره سازی 
جدید بــرای آن ها، اظهار داشــت: این مراکز 
ذخیره ســازی با همــکاری بخش خصوصی 
و دولتــی و بــا رعایــت موازین بهداشــتی و 
اســتانداردها انتخاب و در اختیار سازمان غله، 
پشــتیبانی امور دام و جهاد کشاورزی قرار می 

گیرد.
رئیــس ســازمان صنعت معــدن و تجارت 
آذربایجان شرقی گفت: نهاده های کشاورزی 
و اقالم مــورد نیاز مردم تامین اســت و حجم 
ذخیره ســازی، بارگیری و تخلیه در انبارهای 
جدید نســبت به اندازه آنها از 2 تا ۱2 ماه است. 
امین زاده با اشــاره به مصوبــه کارگروه تنظیم 
بازار استان، ادامه داد: تجهیز انبارهای جدید و 
حمل از بنادر به صورت همزمان انجام می شود 

و اوایل بهمن به پایان می رسد.

خبر

در ســال رونــق تولید و بــا هدف 
جلوگیــری از خــام فروشــی و ایجاد 
ارزش افزوده و همچنین تنوع بخشــی 
و افزایش تولید در صنایع پتروشــیمی 8 
دی سال 98 تفاهم نامه همکاری های 
مشترک فنی و سرمایه گذاری در جهت 
توســعه زنجیره ارزش برش C6 بین 

ابراهیم ولد خانی، مدیرعامل شــرکت 
پتروشیمی شــازند و سیاوش درفشی، 
مدیــر عامل پتروشــیمی تبریز منعقد و 

مبادله گردید.
مهندس درفشــی گفت: بر اســاس 
این توافقنامه بســتر الزم برای سرمایه 
گذاری مشــترک در حوزه استایرن ها، 

پلی اســتایرن ها و بنــزن ایجاد خواهد 
شد. سیاوش درفشی افزود: دانش فنی 
این قرارداد برعهده پتروشــیمی تبریز 
اســت و خوراک آن را نیز پتروشــیمی 

اراک تامین خواهد کرد.
بــر اســاس قرارداد هــای آتی در 
حــوزه تبدیــل PGH اراک به بنزن 

و توســعه واحد های بنزن، اســتایرن و 
پلی اســتایرن اقــدام خواهیم کرد و از 
PGH به عنوان خوراک، بنزن و سایر 
فراورده های با ارزش باالتر اســتخراج 

می شود.
وی گفت: بر اســاس ایــن قرارداد، 
 PGH از یک محصول اولیــه به نام

بنزن و سایر محصوالت زنجیره ارزش 
افزوده پایین دســتی تولید خواهد شد. 
ولدخانی، مدیر عامل پتروشیمی شازند 
گفت: بر اســاس این قــرارداد، از یک 
محصول اولیه بــه نام PGH بنزن و 
سایر محصوالت زنجیره ارزش افزوده 

پایین دستی تولید خواهد شد.

تفاهم نامه همکاری های مشترک فنی 
و سرمایه گذاری پتروشیمی شازند و تبریز

 
در جلســه ای با حضور مدیرکل بنیاد اردبیل مراحل 
پیشــرفت در ســاخت مجتمع فرهنگی، ورزشــی و 

توانبخشی» ایثار « این استان مورد بررسی قرار گرفت .
جلسه بررسی روند ساخت مجتمع فرهنگی، ورزشی 
و توانبخشــی »ایثار« اردبیل با حضور یاســر شاهی، 
مدیرکل، جواد انزابی، معاون توســعه مدیریت و منابع 
انســانی و ایرج مختاری، کارشناس فنی بنیاد شهید و 
امور ایثارگران اســتان و مشاور و پیمانکار پروژه برگزار 

شد.
شــاهی، مدیرکل بنیاد اردبیل با تاکید بر اینکه تمام 
تالش مجموعه بنیاد بر این است که مجتمع ایثار هر چه 
سریعتر به پایان برسد اظهار داشت: با افتتاح این مجتمع 

خدمات  بســیاری به قشرهای مردم بویژه خانواده های 
گرانقدر  شــهدا و ایثارگران ارائه می شــود و به همین 
دلیل اتمام ساخت این پروژه از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. انزابی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد 
اســتان نیز با بیان این که همه ما وامدار خانواده شهدا و 
ایثارگر ان هستیم و با اتمام این پروژه بخشی از دین خود 
را به این عزیزان ادا می کنیم گفت: نگرانی از بابت تامین 
اعتبــار پروژه نداریم  و بر اســاس اعتبارات تخصیص 
یافته برنامه های ســاخت این پروژه را با برنامه ریزی و 

اولویت بندی به پیش می بریم .

در ادامه حاضران در جلســه از قسمت های مختلف 
پروژه بازدید و به تبادل نظر فنی در خصوص نحوه ادامه 

پروژه پرداختند.
گفتنی اســت پروژه توانبخشــی ایثار اردبیل با 95 
درصد پیشرفت فیزیکی  با مساحت بالغ بر ۱43۰۰ متر 
مربع در ســه طبقه می باشــد:  طبقه اول: شامل اماکن 
خدمات درمانی و کافی نت، طبقه دوم: شامل آشپزخانه  
سالن غذاخوری و اماکن تفریحی و آموزشی، طبقه سوم 
: شــامل سوئیت های اقامتی، ســاختمان هاي جنبي: 

شامل استخر- سالن بدنسازی و اماکن تفریحی.

تکمیل مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی
 ایثار اردبیل سرعت می گیرد

خبر

جلسه کارگروه استانی 
تأمین ســوخت و مواد 

نفتی در اردبیل

جلســه تخصصــی کارگروه اســتانی 
تامین سوخت و مواد نفتی با حضور اعضاء 
در ســالن کنفرانس منطقه اردبیل برگزار 

شد . 
این جلســه در سالن کنفرانس منطقه با 
حضور اعضاء از جمله ســید حجت مدنی 
مدیر منطقه و کارشناســان ســازمانها و 

ادارات تشکیل گردید.  
در این جلســه پس از بررسی مصوبات 
جلســه قبلــی، معاون فنی شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل در 
زمینه توزیع غیر مجاز گاز مایع به خودروها 
توســط واحد های صنفی توضیحاتی ارائه 
نمــوده و نظارت بیشــتر در ایــن زمینه و 
برخــورد قانونی با متخلفان را خواســتار 

شدند .
همچنین بر انجام گشــت های تلفیقی 
از طریق ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
با حضور نمایندگانی از ســایر ســازمانها و 
ارگانهــا و ارائه گزارش هــای مربوطه به 

مراجع ذیربط تاکید گردید. 
در ادامه با اشاره به افزایش در خواست 
گاز مایع توسط اهالی و استفاده غیر قانونی 
از کپسول های گاز مایع برای سوختگیری 
در خودروهــا و احتمــال وقــوع حوادث 
دلخــراش از واحد های صنفــی، اعضاء 
جلسه خواستار رسیدگی بیشتر با همکاری 
ســازمانهای ذی ربط بــرای جلوگیری از 
فروش گازمایع از طریــق عامالن توزیع 

جهت سوختگیری خودروها شدند.
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اهدای رایگان مخازن تفکیک زباله به دفاتر 
تسهیل گری و فرهنگسراها

ســازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه به صورت رایگان مخازن تفکیک 
پســماند را در اختیار دفاتر تسهیلگری و فرهنگسراها قرار می دهد و آمادگی این را 
دارد که کارشناســان سازمان با حضور در دفاتر و فرهنگ سراها به آموزش اهمیت 

تفکیک زباله بپردازد.
رئیس ســازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه، فرهنگ سازی تفکیک از 
مبدا را از دغدغه های ســازمان دانسته و اظهار کرد: فرهنگ سازی مقوله تفکیک 
زبالــه از مبدا در شــهر ارومیه از اهمیت فراوانی برخوردار اســت و برای عملیاتی 
کردن این مقوله نیازمند مشــارکت دفاتر تسهیلگری و فرهنگسراها هستیم. احد 
یوسفی گفت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه جلسه  همفکری با دفاتر 
تســهیلگری و فرهنگســراها را برگزار کرده و در تالش است از کمک آنان برای 
مقوله فرهنگ سازی تفکیک از مبدا یاری جوید. وی اظهار کرد: سازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری ارومیه به صورت رایگان مخازن تفکیک پسماند را در اختیار 
دفاتر تسهیلگری و فرهنگسراها قرار می دهد و آمادگی این را دارد که کارشناسان 
سازمان با حضور در دفاتر و فرهنگسراها به آموزش اهمیت تفکیک زباله بپردازد.

 * افزایش غرفه های ثابت تفکیک زباله از مبدا در ارومیه
رئیس ســازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه بر ضرورت فرهنگ سازی 
مقوله تفکیک از مبدا در بین شــهروندان تاکید کرد و گفت: روزانه 5۰۰ تن زباله 
توســط شــهروندان در ارومیه تولید و روانه محل دفن زباله می شود که براساس 
سیاست جهانی بر آن هستیم در مقوله کاهش میزان زباله تولیدی و تفکیک زباله از 
مبدا در شهر ارومیه قدم برداریم. یوسفی گفت: با وجود فرهنگ سازی های صورت 

گرفته در مقوله تفکیک زباله از مبدا نیازمند آن هســتیم که نگاه ویژه ای به مقوله 
مدیریت پســماند در ارومیه داشته باشــیم تا میزان هزینه هایی که ماهانه صرف 

جمع آوری پسماند در شهر ارومیه می شود را کاسته و مدیریت کنیم.
 وی با اشــاره به خریداری ۱۰۰۰مخزن ویژه تفکیک زباله توســط ســازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری ارومیه اظهار کرد: سیاســت اول سازمان مدیریت 
پســماند شهرداری ارومیه جهت فرهنگ سازی مقوله تفکیک زباله از مبدا، آغاز از 
خودمان است، بنابراین در نظر گرفته شده جهت تجهیز ساختمان های شهرداری 
به مخازن تفکیک زباله اقدام شود و همچنین دفاتر تسهیل گری،  فرهنگسراها و 

سپس ساختمان  های اداری به مخازن تفکیک زباله تجهیز می شوند.
 یوسفی تصریح کرد: براساس آنالیز صورت گرفته توسط کارشناسان سازمان 
کاغذ ۶7 درصد از زباله خشــک ارومیه را تشــکیل داده اســت، بنابراین مدیریت 
این حجم از زباله تولیدی می تواند اقدام مفید و ســازنده ای باشد. وی گفت: هدف 
اصلی ما افزایش دغدغه مندی تفکیک زباله از مبدا در بین شهروندان و همچنین 
افزایش غرفه های تفکیک از مبدا در شــهر ارومیه اســت.  یوسفی تصریح کرد: 
افزودن اپلیکیشــن تفکیک از مبدا نیز یکی از اولویت های اساسی سازمان است 
که در تالشیم در اسرع وقت با یاری گرفتن از تکنولوژی مقوله تفکیک از مبدا را با 
سرعت بهتر و بیشتری در شهر ارومیه عملیاتی شود.وی اظهار کرد: سیاست اول 
سازمان مدیریت پسماند شــهرداری ارومیه جهت فرهنگ سازی مقوله تفکیک 
زبالــه از مبدا، آغاز از خودمان اســت، بنابراین در نظر گرفته شــده جهت تجهیز 
ســاختمان های شــهرداری به مخازن تفکیک زباله اقدام شود و همچنین دفاتر 
تسهیل گری، فرهنگسراها و سپس ساختمان  های اداری به مخازن تفکیک زباله 

تجهیز می شوند.

 * تنها ۲ هزار خانواده ارومیه ای، یاریگر طرح تفکیک زباله
وی گفت: در حال حاضر تنها 2 هزار خانواده ارومیه ای یاریگر طرح تفکیک زباله 
در این شــهر هستند که در مقایسه با جمعیت سالکن در شهر، رقم بسیار ناچیزی 
است.یوســفی افزود: با همراهی این تعداد خانــواده روزانه 5۰۰ تا 8۰۰ کیلو زباله 
تفکیک می شود که کمتر از 2 هزارم پسماند تولیدی این شهر است. وی از اهتمام 
یکی از شــرکت های دانش بنیان ارومیه ای برای طراحی نرم افزار تفکیک زباله از 
مبــدا خبر داد و بیان کرد: در قالب این نرم افزار، هر فردی که زباله های منزل خود 
را تفکیک کرده باشــد، از طریق برنامه مبتنی بر موبایل اطالع می دهد تا ماموران 
مدیریت پسماند در سریع ترین زمان به محل اعزام شوند و زباله تفکیکی را تحویل 

بگیرند.

ابراهیم ساجد - سرپرست شهرداری سراب

آگهی مزایده   مرحله اول   نوبت اول 

شــهرداری سراب در نظر دارد به اســتناد بند اول مصوبه شماره 3۰9 مورخ 98/8/۲9 
شــورای محترم اسالمی شهر سراب محوطه شــهربازی پارک شهید بهشتی سراب 
)شامل آمفی تئاتر روباز، بوفه، استخر توپ و قوی کودکان( بدون سایر تجهیزات بازی 
از طریق مزایده عمومی کتبی به صورت اجاره ۵ ســاله و با قیمت پایه کارشناسی شده 
ماهیانه به مبلغ 7۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال برای ســال اول و افزایش درصد تورم اعالمی از 

طرف بانک مرکزی از ســال دوم اجاره به بعد به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط مزایده :

 متقاضیان بایســتی مبلغ 3۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به عنوان ســپرده شرکت در مزایده به حساب 
3۱۰۰۰۰۲9۵۲۰۰۵ شــهرداری نزد بانک ملی شعبه ســراب واریز و فیش مربوطه را به همراه 
درخواســت کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته از تاریخ نشر آخرین آگهی حداکثر تا ده روز تا آخر 

وقت اداری شــنبه مورخ 98/۱۰/۲8 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
  مبنای برنده مزایده بیشــترین قیمت پیشنهادی می باشد.

 شــهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
  به تقاضاهای مخدوش، مبهم و فاقد ســپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 هزینه های متعلقه ) نشــر آگهی و ....( به عهده برنده مزایده خواهد بود.

  ســپرده نفرات اول تا ســوم تا وقت قرارداد با برنده مزایده مســترد نخواهد شد و در صورت انصراف 
هریک از برندگان ســپرده آن به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 ضمانت نامه معتبر بانکی با مبلغ مناســب جهت تعیین حســن اجرای قرارداد و تخلیه و تحویل به 
موقع وصول خواهد شد.

 متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به واحد درآمد شــهرداری مراجعه و یا با شماره 
تلفن های 68-43۲۲8۱67-۰4۱ تماس حاصل نمایند.

اجاره شهربازی پارک شهید بهشتی سراب
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 هنرمنــد موســیقی پاپ آذربایجــان در خصوص 
اجراهای خیابانی توســط هنرمندان گفت: از این ایده 

بســیار حمایت می کنم و اگر مجوزهــای الزم صادر 
شود آماده اجرای موسیقی خیابانی برای اقشار مختلف 

هستم.
افشــین آذری در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به 
سیاســت وزارت امور خارجه برای حمایت از صادرات 
آثار هنری، گفت: هنرمندان موسیقایی ایران به عنوان 
سفیران فرهنگی در جوامع بین المللی حضور می یابند. 
وی با اشــاره به دعوت از او برای حضور در چند برنامه 
تلویزیــون ملی جمهوری آذربایجــان، اظهار کرد: در 
همین راســتا اجرای موسیقی در کشورهای جمهوری 
آذربایجــان، ترکیه و روســیه را در برنامــه های آتی 
خــود دارم. وی تاکید کرد: موســیقی آذربایجان جزو 

3 موســیقی قدرتمند و برتر دنیا از لحاظ فنی اســت و 
موســیقی ایرانی نیز از لحاظ غنی بودن در رتبه چهارم 

جهان قرار دارد.
آذری گفت: موســیقی آذربایجان بســیار قدرتمند 
اســت و هنرمندی که وارد این عرصه می شــود باید از 
لحاظ موسیقایی بســیار قوی باشد در غیر این صورت 
نمی تواند در این عرصه بدرخشد. وی با اشاره به اینکه 
قوی ترین نوازندگان کشور از خطه آذربایجان هستند، 
اضافه کرد: آذربایجان دارای موســیقی بســیار قوی و 
قدرتمندی اســت و این موســیقی باید هرچه بیشتر به 

مردم شناسانده شود.
این هنرمند موسیقی با اشاره به اینکه در خانواده ای 

هنرمند متولد شــده است، افزود: از 3 سالگی توسط پدر 
و عمویم با موسیقی آشنا شدم و در ۱۰ سالگی نخستین 
آلبوم موسیقی من با ۱۰ آهنگ و به زبان ترکی وارد بازار 
شــد. وی اظهار کرد: به دلیل نبود هنرســتان موسیقی 
در تبریز به تهران رفتم و در هنرســتان موسیقی سوره 
ادامه تحصیل دادم که این امر موجب شــد با موسیقی 

ایرانی بیشتر آشنا شوم.
 آذری ادامه داد: از ســال ۱394 به صورت حرفه ای 
اجراهای صحنه ای خود را آغاز کردم و تمام ســفرهای 
خارجــی من برای حضور در برنامــه های تلویزیونی و 
صحنــه ای در خارج از کشــور با اطــالع وزارت امور 

خارجه بوده است.

هنرمند آذربایجان:

آماده اجرای موسیقی خیابانی هستم

رئیس نظام پرستاری آذربایجان شرقی 
گفت: ۱۱۶ هزار پرســتار در کشور در حال 
خدمت رسانی هســتند که سهم استان از 

این تعداد، ۶5۰۰ پرستار است.
محمد ارشــدی در نشســت خبری به 
مناسبت هفته پرستار، اظهار کرد: شعار روز 
پرستار در سال جاری، »جامعه و سالمت، 
هویت و منزلت، رفاه و معیشــت« است و 
خوشــبختانه سازمان بهداشــت جهانی، 
شعار سال جدید میالدی ) 2۰2۰( را تحت 

عنوان »پرستار« نام گذاری کرده است.
وی گفت: در راستای تامین کمبود نیرو، 
حدود ۱۰۰۰ هزار نفر از طریق بخش های 
شــرکتی به نظام پرســتاری استان جذب 
شــده اند و بــا توجه به این که پرســتاران 

فعلی در شرف رسیدن به سن بازنشستگی 
هســتند، با کمبود نیرو در این رابطه مواجه 
هستیم. وی ادامه داد: خوشبختانه اقدامات 
مفیدی در زمینه نوآوری و پذیرش دانشجو 
انجام شده و حتی برای اولین بار مقطع پی 
اچ دی در اســتان به راه افتاده است. رئیس 
نظام پرستاری استان افزود: بیش از 9 واحد 
دانشگاهی در شــهرهای مختلف استان با 
بیش از 2۰۰۰ هزار دانشجوی پرستاری در 

حال فعالیت هستند.

دانشــجوی   ۱۰۵8 *تحصیل 
رشته پرستاری در دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز
 رئیس دانشــکده پرســتاری دانشگاه 

علوم پزشــکی تبریز نیز در این نشســت 
خبــری با بیان اینکه ۱۰58 نفر دانشــجو 
پرستاری در دانشــگاه علوم پزشکی تبریز 
در حال تحصیل هســتند، گفت: 25 درصد 
از تولیــد علم دنیــا مربوط به دانشــکده 

پرستاری و مامایی است.
وحید زمان زاده اظهار کرد: متاســفانه 
تصــور مــردم از جامعه پرســتاری کامل 
نیســت، چرا که فقط قســمت خدمات را 
مشــاهده می کنند، در حالــی که زحمات 
پرســتاران قابل بیان نیست. وی افزود: با 
توجه به کمبود نیرو، از این رو پرســتاران به 
برخی از وظایف مهــم خدماتی خود عمل 
می کنند. وی با اشاره به تاریخچه دانشکده 
یادآور شد: دانشکده پرســتاری و مامایی 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۰3 سال قبل 
شروع به تربیت پرستار کرده است.

رئیس دانشــکده پرستاری خاطرنشان 
کــرد: بــرای اولین بــار مقطــع دکترای 
پرســتاری در شــهر اولین ها شروع شده 
که نزدیک به 52 هئیــت علمی دارد؛ این 
رشــته تحصیلی در مقاطع کارشناســی،  
کارشناسی ارشــد و دکترا دانشجو تربیت 
می کند. وی افزود: در مقطع کارشناســی 

ارشد دانشــجویان رشــته های مختلف 
پذیرش می شــوند، اما در مقطع دکترا تنها 
در یک رشــته دانشجوی پرستاری تربیت 
می کنیم. زمان زاده تبریز را مهد طرح های 
فعال و خالق در کشــور دانســت و گفت: 
طرحی اجرا خواهیم کــرد که در قالب آن 
هیئت های علمی در بیمارستان ها حضور 
داشته باشــند، تا هم به دانشجویان کمک 

کنند و هم بار علمی کار ارتقا یابد.

فعالیت 6۵۰۰ پرستار در آذربایجان شرقی
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

  4 هکتار گلخانه شــرکت کشــت و صنعت و دامپروری 
مغــان با چشــم انداز ۱۰ هکتار تا 2 مــاه آینده بهره برداری 

خواهد شد.
 شرکت کشت و صنعت مغان 5۰ درصد از 4 هکتار گلخانه  
در دســت احداث شرکت کشت و صنعت مغان پیشرفت کار 

داشــته که چشــم انداز آن برای آینده احداث ۱۰ هکتار می 
باشــد و برای هر هکتار آن 4 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
شــده است.طبق گزارش کارشناســان این سیستم گلخانه 
مکانیزه پیشرفته هر ســاله 4۰۰ میلیون انواع نشاء در چهار 
فصل تولید خواهد داشــت. الزم به ذکر است که این گلخانه 

در اراضی غیرقابل کشــت شرکت راه اندازی شده است و از 
مزایای دیگر آن نیز می شود به صرفه جویی در آب، افزایش 
تعداد برداشت و تعیین زمان بهره برداری محصوالت اشاره 
کرد و پیش بینی می شود حداقل برای ۱۰۰ نفر نیز به صورت 

مستقیم و پایدار اشتغال ایجاد نماید.

گلخانه در حال احداث کشت و صنعت مغان با چشم انداز ۱۰ هکتار

ثبت نام ۱۵۲ هزار دانش آموز 
تبریزی در طرح ملی حفظ قرآن

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
آذربایجان شــرقی از ثبت نام۱52 هزار دانش آموز 
این اســتان در طرح ملی حفظ جزء ســی ام قرآن 

کریم خبر داد.
جعفر پاشــایی در هفتاد و نهمین جلسه شورای 
فرهنگ عمومی گفت: در اســتان ما نهضت ملی 
حفظ جزء ســی ام قرآن کریم، در راســتای تحقق 
مطالبــه رهبر معظم انقالب مبنــی بر ۱۰میلیون 
حافظ و با نگاه سلســله مراتبی ذیل ســند تحول 
بنیادین و ســند راهبردی توسعه آموزش عمومی 
قرآن تدوین و اجرایی شــد.وی افــزود: در اجرای 
طرح 3نهاد دولتی، ادارات کل اوقاف و امور خیری، 
صدا و ســیما، فرهنگ و ارشاد اسالمی با اداره کل 
آموزش و پرورش همکاری نزدیک دارند. وی ادامه 
داد : ســال 92 استان ما فاقد فضایی به نام دارالقرآن 
بود، اما برای اینکه زیرساخت آموزش و حفظ قرآن 
در اســتان فراهم شود در سال 93و 94توانستیم 5۱ 
دارالقــرآن در 39 منطقه و ناحیه )اعم از پســرانه و 
دخترانه ( دایر کنم.وی خاطرنشــان کرد: طرح ملی 
حفظ جزء سی ام قرآن با اهداف، زمینه سازی انس با 
قرآن در کودکان و نوجوانان، تالش جهت فرهنگ 
سازی مناسب و ارائه آموزش های الزم در چگونگی 
حفظ قرآن و ایجاد انگیزه و رغبت برای حفظ آیات و 
سوره های جزء 3۰ قرآن کریم در استان و کشور اجرا 
می شود. پاشایی ضمن اشاره به توزیع ۱4۰۰۰ کار 
برگ ثبت پیشرفت دانش آموزان در حفظ جزء سی 
ام قرآن  اعالم کرد: ۱3 هزار و 435نفر از آموزگاران 
مدارس ابتدایی در اجرای طرح در کالس مشارکت 
کرده اند. مدیر کل آموزش و پرورش اســتان افزود: 
در سال جاری تا کنون ۱52 هزار نفر از دانش آموزان 

در طرح ملی ثبت نام شده اند .

افزایش ذخیره مخازن 
آب خدابنــده به بیش از 

۱8 هزار مترمکعب 
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان گفت: حجم ذخیره آب شرب 
شــهرهای شهرســتان خدابنده بیش از ۱۶ 
هزار متر مکعب بوده و 2 هزار متر مکعب نیز 

امسال به این میزان افزوده می شود.
خبرنگار جام جم زنجان: علیرضا 
جزء قاســمی اظهار کرد: امسال با اجرای 3 
پروژه احداث مخزن آب در شهرهای کرسف، 
نوربهار و ســهرورد حجم ذخیره آب مخازن 
شــهرهای خدابنده به بیــش از ۱8 هزار متر 
مکعب می رســد. وی افزود: امسال مخزن 
ذخیره آب شهر ســهرورد با حجم 5۰۰ متر 
مکعب و اعتباری افزون بــر 5 میلیارد ریال 
به بهر برداری رســیده و مخزن آب هزار متر 
مکعبی شهر کرسف نیز با اعتباری معادل 23 

میلیارد ریال در حال احداث می باشد.
مدیرعامل شــرکت آبفای استان زنجان 
اضافه کــرد: پروژه احداث مخــزن ذخیره 
آب شهر کرســف و تاسیسات جانبی آن نیز 
تا ســال آینده در صــورت تامین اعتبار طرح 
های تملک دارایی های سرمایه ای تکمیل و 
به بهره برداری خواهد رسید. جزء قاسمی به 
اجرای عملیات شستشوی مخازن ذخیره آب 
شــهرهای گرماب و سجاس نیز اشاره کرده 
و گفت: این مخازن با هدف ارتقاء شــاخص 
های کیفی و بهداشتی آب شرب شهروندان 

اجرا شد.
این مســئول خاطر نشــان کرد: مخازن 
ذخیره آب شهرهای گرماب و سجاس برای 
پیشگیری از آلودگی های میکروبی و تامین 
سالمت و بهداشــت آب شرب مشترکین، با 
همکاری گروه آتش نشانی شهرداری های 
ســجاس و گرماب ضد عفونی و گندزدایی 
شــد. وی گفت: عملیات شستشوی مخازن 
ذخیره آب شــهرهای اســتان زنجان طبق 
برنامه و هر ۶ ماه یک بار توسط شرکت آب و 

فاضالب استان زنجان انجام می شود.

خبرخبر

3



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

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

تحریریه شهرستانها:            021-44233511

سرپرست استان آذربایجان شرقی: وحید ه حاج محمد یاری-۰4۱-35579285-9
سرپرست استان  آذربایجان غربی: رضوان آیرملو-  ۰44-3224342۱

سرپرست استان اردبیل: نورالد ین امامی - ۰45-334544۰۰
سرپرست استان زنجان: احمد حسنی - ۰24-333۶223۶

گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن
یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

بفشان عرق ز چهره و  اطراف باغ را
حافظچون شیشه های دیده ما پر گالب کن

www.jamejamdaily.ir

4روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
چهارشنبه 11  دی 1398

تفاهم نامه همــکاری بین 
دانشگاه آزاد اسالمی زنجان و 

اتاق بازرگانی  

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسالمی زنجان 
و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان 

به امضای روسای دو نهاد علمی و تولیدی رسید.
بــه گزارش جام جم زنجان، پس از بررســی زمینه 
های مشترک همکاری در زمینه انتقال دانش و فناوری 
و روش های بهبود تولید، تفاهم نامه همکاری به امضای 
روســای این دو نهاد رســید. علیرضا فیروزفر، رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان در نشست با رئیس 
و اعضای هیات مدیره اتاق گفت: دانشــگاه آزاد فرصت 
بزرگی در زمینه انتقال دانش در استان می باشد و در همه 
زمینه هایی که امکان همکاری با بخش های تولیدی و 

صنایع داشته باشیم دریغ نخواهیم کرد.
وی ادامه داد: دانشــگاه آزاد اسالمی استان زنجان با 
بیش از 4۰۰ عضو هیات علمی و تخصص در حوزه های 
مختلف کشــاورزی، صنعت، معدن و حوزه های علوم 
اجتماعی، علوم انســانی، روان شناسی، حقوق و سایر 
حوزه ها نقش ممتازی در توســعه استان می تواند ایجاد 
کند. فیروزفر با اشاره به سیاست های جدید دانشگاه در 
تعامل با بخش های اجرایی و تولیدی کشور اظهار کرد: 
رویکرد جدید دانشــگاه آزاد اسالمی مبتنی بر سیاست 
های جدید این دانشــگاه در تعامل جدی با حوزه های 

اجرایی و تولیدی است.
وی تاکید کرد : بستر دانشگاه آزاد اسالمی زنجان با 
توجه به سیاســت های ابالغی برای همکاری و انتقال 
دانش فناوری به بخش های تولیدی و صنعتی و ســایر 
حوزه ها مهیا می باشــد. در این نشست، علی یگانه فرد 
رئیس  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
زنجان نیز بر آمادگی این نهاد برای همکاری با دانشگاه 
آزاد اسالمی تاکید کرد و گفت: آماده همکاری و تعامل در 
حوزه های مختلف تولید و اشتغال با دانشگاه آزاد اسالمی 

زنجان هستیم.

10 پزشک متخصص جذب 
بیمارستان بوکان شدند

 مدیــر شــبکه 
بهداشــت و درمان 
بــوکان از جذب ۱۰ 
پزشــک متخصص 
بیمارســتان  در 
شــهید قلی پور این 

شهرستان خبر داد.
محمــد عباســی در گفــت وگــو بــا جام جم 
آذربایجان غربی گفت: با هدف ارائه خدمات درمانی 
با کمیت بیشــتر و کیفیت بهتر به مردم، ۱۰ پزشک 
متخصص جدید جذب بیمارســتان شهید قلی پور 

بوکان شدند.
وی افــزود: با اضافه شــدن این تعداد پزشــک 
مختصص به مجموعه کادر پزشــکی بیمارســتان 
شــهید قلی پور تعــداد پزشــکان متخصص این 
بیمارســتان بــه 5۰ پزشــک متخصص رســید. 
وی اظهــار کرد: طــب اورژانس، جــراح عمومی، 
رادیولوژیســت، جراح مغــز و اعصاب، متخصص 
طب فیزیکی و توانبخشــی، کــودکان، ارتوپدی، 
نورولــوژی، گوش، حلق و بینــی و زنان و زایمان از 
جمله تخصص پزشکانی است که جذب بیمارستان 
شــهید قلی پور بوکان شدند. عباســی با بیان اینکه 
تعداد پزشــکان متخصص این شهرســتان در یک 
سال اخیر 2۰ درصد افزایش یافته است افزود: کمک 
به ارتقای ســالمت در مناطق محــروم و دورافتاده 
از دیگر مزایای اجرای طرح تحول نظام ســالمت 
اســت به گونه ای که اجرای ایــن طرح، ماندگاری 
کادر پزشکی در مناطق محروم را به طور محسوسی 

افزایش داده است.
وی بــا بیان اینکه دولت بــا اجرای طرح تحول 
ســالمت گام بزرگ و مؤثری برای رضایت مندی 
مردم برداشــته که نتایج آن نیز بسیار رضایت بخش 
است، بیان کرد: در مهر امسال نیز نخستین کلینیک 
جراحی مغز و اعصاب بیمارســتان این شهرستان در 
قالب طرح تحول نظام ســالمت افتتاح شد. گفتنی 
اســت بیمارســتان بوکان دارای ۶ بخش جراحی 
زنان و مردان، آی ســی یو، سی ســی یو، کودکان، 
ان آی ســی یو و بخش داخلی اســت و دارای 273 

تخت بیمارستانی است.

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
زنجان در مــورد نحوه واگــذاری کارگاه های ناحیه 
ظریفان گفت: درصدد هســتیم زمین های این ناحیه 
کارگاهــی به تولیدکنندکان و فعــاالن واقعی صنایع 

دستی زنجان واگذار شود.
به گزارش جام جــم زنجان، ایرج احمدی در مورد 
موضوع شــفاف سازی واگذاری سایت کارگاهی مس 
و چاقو شهرک صنعتی اشــراق به خبرنگار موج رسا، 
گفــت: همه کارگاه ها به افرادی کــه در زمینه چاقو و 

مس فعالیت دارند واگذار شده است.
وی با تاکید بر اینکه قبل از واگذاری بررســی های 

الزم انجام شــده تا به افرادی کــه واقعا در این حرفه 
فعالیت می کنند واگذار شــود تصریح کرد: مکان این 
کارگاه ها برای اســتقرار واحدهای تولید مس و چاقو 
بــوده کــه 7۰ کارگاه برای افرادی کــه در این حرفه 
مشغول هستند واگذار شده است. این مسئول  با اشاره 
به شــرایط ویــژه واگذاری این کارگاه هــا گفت: این 
کارگاه ها با پرداخت ۱۰ درصد قیمت حق بهره برداری 
به صورت نقدی و بقیه نیز به صورت اقســاط 48 ماهه 

واگذار شده است.
وی در مــورد واگذاری زمین هــای ناحیه ظریفان 
نیــز بیان کرد: نحوه واگــذاری از طریق مزایده انجام 

می شــود و به افراد فعالی که در حوزه صنایع دســتی 
از ســازمان میراث فرهنگی پروانه بهره برداری دارند 
واگذار خواهد شد. احمدی بیان کرد: پیشرفت فیزیکی 
این ناحیه به ۱۰۰ درصد رســیده و در مرحله واگذاری 
هستیم و هدف ما این است که این کارگاه ها به فعاالن 

و تولیدکنندگان واقعی واگذار شود.
وی در مــورد احداث شــهرک صنعتی ترک ها در 
زنجان افزود: 4۰۰ هکتار برای اســتقرار این شهرک 
در نظر گرفته شــده که اگر ســرمایه گذاران استقبال 
خوبی داشــته باشند افزایش تملک اراضی را در برنامه  
داریم. مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی استان 

زنجان با اشــاره به اینکه استاندار زنجان شخصا پیگیر 
جذب سرمایه گذاران ترک هستند افزود: امیدواریم که 
سرمایه گذاران خوبی را بتوانیم در این شهرک صنعتی 
جذب کنیم. وی در مورد تامین زیرساخت های شهرک 
صنعتــی ترک ها عنوان کرد: آب این شــهرک تامین 
شده و در مراحل نهایی تغییر کاربری  زمین ها هستیم. 
احمدی عنوان کرد: مشــکل معارضین اراضی نیز از 
طریق ماده 9 قانون نحوه تملک اراضی برطرف شــده 

است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی زنجان:

زمین های ناحیه کارگاهی صنایع دستی ظریفان
 به تولیدکنندگان واقعی واگذار می شود

رسیدگی به 336 پرونده تخلف حمل و نقلی
 از سوی راهداری آذربایجان غربی 

افزایش مشارکت مردمی در کمک به نیازمندان 
در آذربایجان غربی

خبرخبر

در 8 ماه گذشته از سال جاری به 33۶ پرونده تخلف در کمیسیون 
های ماده ۱۱ و ۱2  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

رسیدگی شده است.
 به گزارش جام جم آذربایجان غربی، مدیر کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای آذربایجان غربی از بررســي و صدور حکم برای 33۶ 
پرونده تخلف حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان در سال جاری خبر 
داد و گفت : این بررســی در جلسات کمیسیون هاي ماده ۱۱ و ۱2 
به صورت مجزا انجام شــد که از این میزان  242 پرونده مربوط به 

کمیســیون ماده ۱۱ و تعداد 94 پرونده در کمیســیون ماده ۱2 مورد بررسي و صدور حکم قرار گرفت.
ارســالن شکری افزود: رســیدگي به تخلفات ارتکابي شــرکت هاي حمل ونقل بار و مسافر وهمچنین 

رانندگان باعث کاهش مســائل و مشکالت جاده اي خواهد شد. 
وی با اشاره به آرای صادره در کمیسیون ماده ۱۱ گفت:  ۱4۶ مورد تذکر ، ۱5 مورد بررسی مجدد، 7 مورد 
برائت و ۶3 مورد لغو موقت کارت هوشــمند بر حســب تعداد و نوع تخلف در بازه زمانی یک تا 3 ماهه از آرای 

صادره در این کمیسیون بوده است. 
وی در خصوص احکام صادر شــده مربوط به تخلفات موسســات و شرکتهای حمل و نقل کاال و مسافر در 
کمیســیون ماده ۱2 از ابتدای ســال  جاری تا کنون گفت: آرای پرونده های بررسی شده در این کمیسیون را 

4۶ مورد جریمه نقدی ، ۱۱ مورد تذکر ، 25 مورد برائت و ۱۱ مورد بررســی مجدد شــامل می شود.

کمک های مردم خیر آذربایجان غربی به نیازمندان اســتان از ۱۱3 
میلیارد تومان فراتر رفت.

بــه گزارش خبرنگار جام جــم آذربایجان غربی، عزیز ســهندی، 
مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی با اشــاره به افزایش چشــمگیر 
کمک های مردمی به نیازمندان گفت: کمک مردم استان به نیازمندان 
طی ســال جاری به بیش از ۱۱3 میلیارد تومان رســید که این رقم 4۰ 

میلیارد تومان بیشتر از زمان مشابه سال گذشته است.
وی اضافــه کــرد: افزایش  یک و نیم برابــری  کمک های مردم 

آذربایجان غربی به نیازمندان نشان دهنده توجه بیشتر مردم به وضعیت این قشر بوده و امیدواریم این افزایش در 
3 ماه آینده نیز با شدت بیشتری تداوم یابد.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی اظهار کرد: زکات، صدقه پرداختی مردم به صندوق های ســطح شــهر 
و منــازل و همچنیــن کمک در قالب اکرام ایتام و فرزندان محســنین از جمله مهمترین بخش های کمک مردم 
آذربایجان غربی به نیازمندان اســت. وی با بیان اینکه امســال بیش از 35 میلیارد تومان زکات در آذربایجان غربی 
جمع آوری شده، ادامه داد: طی سال جاری همچنین نزدیک به پنج میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان صدقه جمع آوری 

و در راستای رفع نیازهای مددجویان استان هزینه شده  است.
 سهندی گفت: میزان صدقه پرداختی مردم آذربایجان غربی به نیازمندان در سال جاری نسبت به زمان مشابه 

سال گذشته ۱7 درصد رشد داشته است.

ضرورت احیای ظرفیت گردشگری  دریاچه ارومیه 

روابط عمومي اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل 

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده
مهلت ارائه الکترونیکي اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز 98 از 

طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 15 دي ماه سالجاري است.

آگهی تشکیل مجمع مدیران کارگاه های مشمول قانون کار شهرستان اردبیل
جهت انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیأت های حل اختالف شهرســتان اردبیل

بدینوســیله از کلیه کارگاه های )دارای شخصیت حقوقی( حوزه شهرســتان اردبیل دعوت به عمل می آید جهت شرکت در 
مجمع مدیران که به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیأت حل اختالف شهرستان اردبیل راس ساعت 10 صبح  روز 
پنجشنبه مورخ 98/10/19 در محل مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان اردبیــل واقع در کارشناسان، شهرک 

اداری، روبروی بانک ملی تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.
افرادی که مجاز به شرکت در مجمع مدیران می باشند:

1- اعضای هیات مدیره و مدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاه های مشمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی هستند. 
هرکدام از این کارگاه ها می توانند یک نفر از مدیران خود را برای شرکت در مجمع معرفی نمایند.

2- وزارتخانه ها، موسســات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شــرکت های دولتی که دارای کارگر مشمول 
 قانون کار هســتند چنانچه خود راســاً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار اســتفاده می نمایند 
می توانند باالترین مقام دستگاه یا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره را حداقل سه روز قبل از تشکیل مجمع و برگزاری 

انتخابات برای شرکت در مجمع کتباً معرفی نمایند.
 هر یک از مدیران واحدهای منطقه که تمایل به شــرکت در مجمع فوق را داشته باشــند باید حداقل پنج روز اداری قبل از 
انتخابات مراتب درخواست خود را همراه با مستندات و مدارک موید دارا بودن شرایط به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان اردبیل یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردبیل تسلیم نمایند.

روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتاندار 
آذربایجان غربی گفت: ظرفیت گردشــگری دریاچه 
ارومیه باید مدیریت و شــکوفا شود که در این صورت 
می توان به توســعه بیش از پیش گردشگری در استان 
امیدوارتر بود. بهنام شهدی در کارگروه رفع موانع تولید 
آذربایجان غربی که در راســتای رفع موانع و مشکالت 
مجتمع تفریحی گردشــگری باری ارومیه برگزار شد، 
افزود: گردشــگری یکی از شاخصه های توسعه استان 
به شــمار می رود و باید برای توسعه این بخش تالش 
و برنامه ریزی کــرد. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه 
دریاچه ارومیه نســبت به سال های گذشته در وضعیت 

خوبی قرار داشــته و مجتمع های ســاحلی نظیر باری 
ظرفیــت خوبی بــرای پذیرش گردشــگر دارد، باید 
برنامه ریزی الزم برای توســعه صنعت گردشــگری 
در این گونــه مجتمع ها صورت گیــرد. وی بیان کرد: 
سیاست دولت، رونق تولید و اشتغال است که می توان 
از ظرفیت گردشــگری در استان برای تحقق بیش از 
پیش این سیاســت بهره برد. معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: باید برای 
رفع مشــکالت مجتمع تفریحی و گردشگری باری، 
فکر عملیاتی با برنامه جامع و کامل، توجیه فنی، مالی 
و اقتصادی اندیشیده و اقدامات الزم در این راستا انجام 

شود. به گزارش ایرنا، در این جلسه برخی از مشکالت 
مجتمع تفریحی گردشــگری باری ارومیه عنوان و با 
هم فکری تدابیر الزم برای رفع این موانع و مشکالت 
اندیشیده و دستورات الزم در این خصوص صادر شد.

مجتمع بــاری یکی از مجتمع های گردشــگری 
اطراف دریاچه ارومیه اســت کــه در غرب این دریاچه 

قرار دارد.
دریاچــه ارومیه با تدبیر ویژه دولت تدبیر و امید احیا 
شــده و آب موجود در آن در رقم باالتر از ســه میلیارد 
مترمکعب تثبیت شده اســت که ایــن امر در افزایش 

حضور گردشگران در این منطقه اثرگذار بوده است.


