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همایش بزرگ بانـوی آب  در 
زنجان  برگزار می شود

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان زنجــان گفــت: 
ــه  ــف جامع ــار مختل ــور اقش ــا حض ــوی آب ب ــزرگ بان ــش ب همای
ــای  ــش ه ــالن همای ــده در س ــه آین ــان هفت ــتان زنج ــوان اس بان

بین المللــی مهرانــه زنجــان برگــزار می شــود.
خبرنــگارجــامجــمزنجــان:علیرضــا جــزء قاســمی اظهــار 
کــرد: هــدف از برگــزاری ایــن همایــش ارتقاء ســواد آبی و مشــارکت 

بیشــتر بانــوان در مدیریــت مصــرف بهینــه آب می باشــد.
وی افــزود: ایــن همایــش بــا حضــور 500 نفــر از 
بانــوان اســتان زنجــان و بــا ســخنرانی دکتــر عاطفــه 
ــوی آب  ــی بان ــرح مل ــدع ط ــود مب ــه خ ــد ک مجته
بــوده اســت برگــزار خواهــد شــد.مدیر عامــل 
ــرد... ــح ک ــان تصری ــتان زنج ــای اس ــرکت آبف ش
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جرایم تبلیغات انتخاباتی به جد 
پیگیری می شود

وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  قضایی  معاون 
تبلیغات  گفت:  اردبیل  استان  دادگستری  جرم 
زودهنگام، خرید و فروش آراء، استفاده از امکانات 
دولتی و تخلفات در فضای مجازی از مهم ترین 
جرایم تبلیغات انتخاباتی است که دستگاه قضایی 

آن را به جد پیگیری می کند.
جم جام خبرنگار – امامي محسن
مشترک  نشست  در  خدادادی  یوسف  اردبیل: 
از  پیشگیری  ستاد  اعضای  و  ناظران  مجریان، 
مجلس  دوره  یازدهمین  داوطلبان  با  جرم  وقوع 
شورای اسامی حوزه انتخابیه اردبیل نیر، نمین 
فجر  مبارک  دهه  اهلل  ایام  تبریک  با  و سرعین، 
گفت:   و  پرداخت  انتخابات  اهمیت  تشریح  به 
انتخابات نعمت، موهبت و اثری ماندگار از امام 
راحل و انقاب اسامی ایران بوده و مظهر اراده 
ملت و اعمال حق مردم در تعیین سرنوشت خود 
است، لذا حفاظت و صیانت از آن مسلماً تمامی 
آب  بر  نقش  را  دشمنان  توطئه های  و  نقشه ها 
می کند.  وی با اشاره به مهمترین آسیب ها که 
گری،  طایفه  افزود:   می کند  تهدید  را  انتخابات 
قومی و قبیله گری از آسیب هایی است که موجب 
تعهد و  امانتداری،  زایل شدن شایسته ساالری، 
تخصص افراد می شود و یقیناً نادیده گرفتن تعهد 
افراد  انتخاب  و  انتخابات  در  افراد  تخصص  و 
توسعه نیافتگی  موجب  قومیت  اساس  بر  صرفاً 
شد.وی  خواهد  استان  و  منطقه  عقب ماندگی  و 
باید  انتخاباتی  نامزدهای   و  داوطلبان  گفت:  
وظایف قانونی نمایندگان مجلس شورای اسامی 
میزان  از  مردم  برای  آن  تشریح  با  و  احصاء  را 
عنوان  به  قوانین  این  اجرای  در  خود  توانمندی 

تبلیغات انتخاباتی خود استفاده نمایند.

خبر

سـرمایه گذاری  پـروژه   ۳۴
خارجـی در آذربایجان غربی 

اجراسـت حال  در 

دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
با  پروژه  آذربایجان غربی گفت: هم اکنون ۳۴ 
کشورهای  از  خارجی  سرمایه گذاران  حضور 
و  فرانسه  عراق،  چین،  ترکیه،  آذربایجان ، 

آلمان در استان درحال اجراست. 
داوود  آذربایجان غربی،  جام جم  گزارش  به 
غفارپور در نشست خبری به تشریح وضعیت 
پرداخت  استان  در  خارجی  سرمایه گذاری 
خدمات  مرکز  کار  به  آغاز  زمان  از  گفت:  و 
 ۱۸5 و  میلیارد  یک  استان،  سرمایه گذاری 
میلیون دالر حجم مصوب سرمایه گذاری بود 
که سرمایه  گذاری شرکت توسعه جاده ابریشم 
با حجم مصوب ۷00 میلیون دالر محقق نشد 
به  واقعی حجم سرمایه گذاری مصوب  آمار  و 

۴۸5 میلیون دالر کاهش یافت. 
حضور  با  پروژه   ۳۴ هم اکنون  گفت:  وی   
کشورهای  از  خارجی  سرمایه گذاران 
آذربایجان ، ترکیه، چین، عراق، فرانسه و آلمان 
در استان درحال اجراست. غفارپور اذعان کرد: 
از مجموع حجم سرمایه گذاری مصوب، ۱00 
میلیون دالر حجم سرمایه وارده است که به 
علت ورود منابع مالی از منابع غیررسمی و نه 
از طریق شبکه بانکی نسبت به حجم مصوب 
سرمایه گذاری کم است. وی از ثبت یک هزار 
سامانه  در  سرمایه گذاری  درخواست   ۷۳5 و 
پنجره واحد اقتصادی خبر داد و گفت: از این 
صدور  به  منجر  مورد   ۲۲0 و  یک هزار  تعداد 
مجوز شده، ۶0 مورد در جریان است و حدود 
پاسخ  انتظار  یا  استعام  حال  در  مورد   ۱۴۴

استعام از سوی دستگاههای مرتبط است.
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی با اشاره به رشد 
شاخص های توسعه استان گفت: در کنار توجه به جذب سرمایه گذاران خصوصی 
به ایجاد زیرساخت ها از سوی دولت تاکید داریم تا با ترغیب سرمایه گذاران 

بخش خصوصی روند توسعه استان را بیش از این شتاب بخشیم.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، ناصر حضرتی پر  در نشست خبری با اشاره 

به پایین بودن شاخص نیروی انسانی شامل شاخص سامت، سرانه درآمد و 
شاخص آموزش گفت: از سالهای گذشته تاش می شود ضمن کاهش شکاف 
بین شاخص های توسعه استان با متوسط کشوری، عدم تعادل و توازن رشد 
شاخص های توسعه در شهرستانهای استان نیز به حداقل برسد. وی افزود: در 
حال حاضر دو هزار و ۲00 پروژه در سطح وجود دارد که سهم  شهرستان های 

چالدران و تکاب به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی از این پروژه ها بیشتر است. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی اعتبارات عمرانی استان 
در سالجاری را ۱500 میلیارد تومان اعام و خاطرنشان کرد: اعتبارات عمرانی 
آذربایجان غربی در سال ۹۹ به ۱۶00 میلیارد تومان افزایش یافته است که در 

جایگاه ششم کشوری قرار داریم.
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دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل گفت:  
و  استاندار  پیگیری  با  و  اخیر  سال های  در 
ساالنه  سهم  برابر  سه  استانی  مسئوالن 
استان  جذب  اعتبار  ملی  ردیف  از  اعتبار 

اردبیل شده است.
نرگسامامي–خبرنگارجامجماردبیل:
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
شایقی«  »داوود  اردبیل  استان 
در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی 
ارائه  با  نمین  شهرستان 

گزارشی از بودجه استان اردبیل اظهار کرد:  تنها شاخص 
توزیع اعتبارات در کشور جمعیت است که در استان اردبیل 
این توزیع اعتبارات بر مبنای ۱۷ شاخص انجام می شود که 

جمعیت یکی از آنهاست.
استان  در  کشور  جمعیت  درصد   ۱.5 اینکه  بیان  با  وی 
سرانه  لحاظ  از  کرد:   خاطرنشان  هستند،  ساکن  اردبیل 
تا   ۷00 ساالنه  و  است  کشوری   ۲۳ ما  رتبه  جمعیتی 
۸00 میلیارد تومان اعتبار به استان اردبیل در نظر گرفته 
می شود که با تخصیص 50 تا ۶0 درصد این منابع جذب 
و  مدیریت  سازمان  می شود.رئیس  اجرایی  دستگاه های 
ساالنه  کنار جذب  در  گفت:   اردبیل  استان  برنامه ریزی 
اعتبارات استان و توزیع آن در شهرستان های مختلف در 
ردیف  از  استان  بودجه ای  سهم  برابر  سه  سال  سه  این 
محل  از  کرد:   تصریح  شایقی  کردیم.  منابع جذب  ملی 
سفر رئیس جمهور دو سفر دکتر نوبخت و مدیران عامل 
به  به مبلغ دو هزار و ۴00 میلیارد تومان منابع  بانک ها 
بودجه  متفرقه  اعتبارات  ردیف  از  که  شده  تزریق  استان 
و مشارکت بانک های عامل بوده است.وی بیان کرد:  با 
احتساب این ارقام پیش بینی شده در مسیر توسعه استان 

جایگاه ما تا چهارم کشوری در جذب اعتبارات ملی ارتقا 
می یابد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل 
اردبیل  آهن  راه  برای  گذشته  سال   ۱۳ طول  در  گفت:  
سه  این  در  که  بود  یافته  اختصاص  تومان  میلیارد   ۴50
به  اعتبار  تومان  میلیارد   ۸00 و  هزار  یک  از  بیش  سال 
این پروژه اختصاص یافته  یا در سال آینده تامین خواهد 
راه  مسیر  کیلومتر   ۱00 تا   ۸0 ریل گذاری  به  شد.شایقی 
آهن اردبیل اشاره و اظهار کرد:  تا پایان سال ۹۹ قرار است 
خط ریلی اردبیل افتتاح شود.وی چهاربانده شدن راه ها و 
ردیف دار شدن همه راه های استان در بهره مندی از منابع 
ملی را یادآور شد و بیان کرد:  ساالنه 50 کیلومتر بزرگراه 
احداث خواهد شد که ۴00 میلیارد تومان  استان  این  در 
اعتبار برای این امر در نظر گرفته شده است.رئیس سازمان 
نمین  در  افزود:   اردبیل  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت 
احداث تونل دوم نمین – آستارا و چهارخطه کردن این 
مسیر جزو اولویت هاست و در کنار آن در سایر بخش های 
بهداشت و درمان، کشاورزی، تکمیل سدها، منابع دو هزار 
تا در کنار  و ۴00 میلیارد تومانی ملی هزینه خواهد شد 

سرمایه گذاری بخش خصوصی کارها به انجام برسد.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی اردبیل: 

۳ برابر اعتبار استانی منابع ملی را جذب کردیم

ــان  ــتان زنج ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
ــار  ــور اقش ــا حض ــوی آب ب ــزرگ بان ــش ب ــت: همای گف
ــده در  ــه آین ــتان زنجــان هفت ــوان اس ــه بان ــف جامع مختل
ســالن همایــش هــای بیــن المللــی مهرانــه زنجــان برگــزار 

می شــود.
خبرنــگارجــامجــمزنجــان: علیرضــا جــزء 
ــش  ــن همای ــزاری ای ــرد: هــدف از برگ ــار ک قاســمی اظه
ارتقــاء ســواد آبــی و مشــارکت بیشــتر بانــوان در مدیریــت 

مصــرف بهینــه آب می باشــد.
وی افــزود: ایــن همایــش بــا حضــور 500 نفــر از بانــوان 
اســتان زنجــان و بــا ســخنرانی دکتــر عاطفــه مجتهــد کــه 
ــزار  ــوده اســت برگ ــوی آب ب ــی بان ــدع طــرح مل خــود مب

ــای اســتان زنجــان  خواهــد شــد.مدیر عامــل شــرکت آبف
تصریــح کــرد: برگــزاری برنامــه هــای آموزشــی و هنــری 
از جملــه تئاتــر، موســیقی و مســابقه از مهمتریــن قســمت 
ــت:  ــمی گف ــزء قاس ــد بود.ج ــش خواه ــن همای ــای ای ه
ــان  ــتان زنج ــوی آب در اس ــی بان ــرح مل ــی از ط رونمای
بــا حضــور مســئولین کشــوری و اســتانی از دیگــر برنامــه 
هــای همایــش بانــوی آب در زنجــان اســت.این مســئول 
خاطرنشــان کــرد: در همایــش بانــوی آب اســتان زنجــان 
ــا  ــی و خانمه ــناس زنجان ــرطان ش ــی س ــوش مقیم از مین
مهســا جــاور و اعظــم خدایــاری، از قهرمانــان ورزش ملــی 
ــا اهــدای  ــوان ســفیران آب ب ــه عن ــز ب ــارا المپیــک نی و پ

تندیــس تجلیــل خواهــد شــد.

همایش بزرگ »بانـوی آب«  در زنجان  برگزار می شود

 رئیـس دانشـگاه تبریـز بـا اشـاره بـه انتخابـات 
پیـش روی مجلس شـورای اسـامی گفـت: قهر 
از مشـکات  بـا صندوق هـای رای هیـچ کـدام 

کشـور را حـل نمـی کنـد.
رضـا مجیـدی  افـزود: مـردم سـاالری دینـی در 
کشـور ما به عنـوان یک حرکت پیشـرو در جهت 
حـل مشـکات مطـرح اسـت و رسـانه ها در ایـن 
برهـه زمانـی وظیفـه دارنـد تا مـردم را بـه حضور 

بـر سـر صندوق هـای رای دعـوت کنند.
سیاسـی  فعالیت هـای  خصـوص  در  وی 
داخـل  در  دانشـجوی  نهادهـای  و  دانشـجویان 
دانشـگاه در خصوص انتخابـات، ادامه داد: معتقدم 
دانشـجویان بایـد سیاسـی باشـند ولی نبایـد ابزار 

شـوند. سیاسـی 
و  دانشـگاه ها  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  مجیـدی 
دانشـگاهیان در پیروزی انقاب اسـامی و بعد از 
آن گفت: دانشـگاه تبریز نخسـتین دانشگاه کشور 
بـود کـه ادوات نظامـی تولیـد کرد و توسـط رژیم 

بعثـی عـراق ایـن دانشـگاه بمباران شـد.

وی بـا بیـان اینکه مهـم ترین وظیفه دانشـگاه ها 
تـا  کـرد:  اظهـار  اسـت،  وفنـاوری  علـم  تولیـد 
دهـه ۶0 دانشـگاه های کشـور عهـده دار تربیـت 
نیروهـای متخصـص بـرای جامعه بودنـد، در دهه 
۶0 دانشـگاه های نسـل دوم ایجـاد شـد و تربیـت 
نیـروی انسـانی متخصـص در دوره هـای ارشـد و 

دکتـرا را آغـاز کردند.
رئیـس دانشـگاه تبریـز افـزود: دانشـگاه های مـا 
توانسـتند بـا شـتاب بسـیار باال بـه دانشـگاه های 
نسـل سـوم و چهارم برسـند و امروز از سند چشم 
انـداز نیـز جلوتـر هسـتند بـه طـوری کـه اکنون 
رتبـه ۱۶ در دنیـا و رتبـه نخسـت در منطقـه را 
کسـب کـرده انـد. وی بـا اشـاره بـه تحریم هـای 
دشـمنان، گفـت: تحریم های دانشـگاهی از همان 
بـا وجـود  مـا  و  داشـت  انقـاب وجـود  ابتـدای 
تحریم هـای ۴0 سـاله دانشـگاه ها توانسـته ایـم 
حرکـت بزرگـی علمـی انجـام دهیم و رتبـه ما در 

تولیـدات علمـی در منطقـه اول اسـت.
مجیـدی بـا بیـان اینکـه دانشـگاه ها بایـد در حل 
مشـکات جامعـه قـدم بردارنـد، افـزود: وظیفـه 
برقـراری  چهـارم  و  سـوم  نسـل  دانشـگاه های 
ارتبـاط بـا جامعـه و جوامـع بیـن المللـی اسـت 
کـه در ایـن راسـتا توانسـته ایـم گام هـای خوبی 
در ارتبـاط بـا صنعت، کشـاورزی، جامعـه و جوامع 

بیـن الملـل برداریـم.
وی اضافـه کـرد: تحریم هـا یـک فرصـت بـرای 

خودکفایـی بیشـتر اسـت و مشـکات اجتماعـی 
و اقتصـادی حـل نمـی شـود مگـر بـا ایمـان بـه 
دانشـگاه ها، بایـد مسـووالن دانشـگاه  ها را بـاور 

کننـد و نگـرش بـه دانشـگاه ها تغییـر یابـد.
رئیـس دانشـگاه تبریـز گفـت: ایـن دانشـگاه بـه 
عنـوان یکـی از سـه دانشـگاه حامـی پژوهـش و 
دومیـن دانشـگاه از نظـر ارتباطـات بیـن الملل در 

کشـور مطرح اسـت. 
وی با اشـاره بـه فعالیت های بین المللی دانشـگاه 
تبریـز، افـزود: در حـدود ۳00 دانشـجوی خارجی 
از کشـورهای آلمـان، ترکیـه، عـراق، افغانسـتان 
و برخـی کشـورهای آفریقایـی در دانشـگاه تبریز 

مشـغول تحصیل هسـتند.
مجیـدی یـادآور شـد: قبـل از انقـاب دانشـگاه 
تبریـز ۱۲ هـزار دانشـجو تربیـت کـرده بـود ولی 
اکنـون بیش از ۲0 هزار دانشـجو در این دانشـگاه 
مشـغول تحصیـل هسـتند کـه از ایـن تعـداد ۴0 
درصـد دانشـجویان تحصیـات تکمیلی هسـتند.

 ۱۲ آموزشـکده،  و  دانشـکده  داد:۲0  ادامـه  وی 
مرکـز پژوهشـی، ۴ قطب علمی، ۳00 آزمایشـگاه 

در ایـن دانشـگاه فعـال اسـت.
رئیـس دانشـگاه تبریـز در خصـوص زمین هـای 
شـاکی  دارای  و  دانشـگاه  ایـن  تصـرف  تحـت 
خصوصـی نیـز گفـت: در هیـچ جـای دنیـا علیـه 
مـردم  و  نمی شـود  ارایـه  شـکواییه  دانشـگاه 
زمین هـای خود را به دانشـگاه بخشـش می کنند.

قهر با صندوق رای مشکالت
 کشور را حل نمی کند



مدیریــت شــعب بانــک مســکن آذربایجان غربــی 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــته ۳0 ه ــال گذش ــت: در ۴ س گف
تســهیات مســکن پرداخــت شــده  کــه 5۶ درصــد از 
ــه خــود  ســهم تســهیات حــوزه مســکن اســتان را ب

ــت.  ــاص داده  اس اختص

 بــه گــزارش جام جــم آذربایجان غربــی، غامرضــا 
زنده طلــب در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران بــا 
ــرد: ۳0  ــار ک ــک مســکن اظه ــات بان ــه خدم ــاره ب اش
درصــد کل خانه هــای کشــور از محــل تســهیات 
بانــک مســکن ســاخته شده اســت و ایــن فراینــد 

ــه دارد.  ادام
وی بانــک مســکن را بانــک تخصصــی حــوزه مســکن 
ــی  ــردازی و طراح ــال ۹۴ ایده پ ــزود: از س ــد و اف خوان
ــکن  ــک مس ــان بان ــده کارشناس ــر عه ــز ب ــکن نی مس
ــی  ــن مال ــق ۱۴00 تامی ــد در اف ــا بتوان ــت ت بوده اس

مســکن اقشــار آســیب پذیر و کم درآمــد را پوشــش 
ــب خاطرنشــان کرد: در ۴ ســال گذشــته  دهــد. زنده طل
از کل 5۲ هــزار میلیــارد ریــال تســهیات بخــش 
ــادل 5۶  ــال مع ــارد ری ــزار میلی ــتان ۳0 ه ــکن اس مس

ــک مســکن اســت.  درصــد ســهم بان
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طرح »یاریگران زندگی«، بستری 
ارزشمند برای اقدامات پیشگیرانه 

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل گفت:  طرح 
اقدامات  برای  ارزشمند  بستری  زندگی  یاریگران 
فرهنگی و اجتماعی پیشگیرانه در جامعه فراهم 

کرده است.
رقیهلهجه-خبرنگارجـامجماردبیل: 
کارگاه  در  که  موسوی  خلیلی  سیدغامحسن 
زندگی  یاریگر  کانون های  اعضای  توانمندسازی 
بود، تهاجم و جنگ  یافته  استان حضور  مدارس 
مهندسی  از  استفاده  با  را  دشمن  فرهنگی  نرم  
ذائقه  و  رفتار  تغییر  راستای  در  رسانه  انحصار  و 
و جوانان  نوجوانان  تربیتی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
هدفمند و کارشناسی شده بیان و اقدامات فرهنگی 
و تربیتی را بهترین و اثربخش ترین راه مقابله با 

آن عنوان نمود. 
خلیلی موسوی بستر اجرایی، فرهنگی  و تعامل 
بین بخشی ایجاد شده در برنامه یاریگران زندگی 
را فرصتی خوب برای ارتقای ظرفیت های جامعه 
به منظور مقابله با رفتارهای پرخطر، پیشگیری از 
اعتیاد و توانمندسازی روانی و اجتماعی گروه های 
هدف دانست و از معلمان و مربیان شرکت کننده 
در کارگاه خواست تا اهتمام ویژه ای برای استفاده 
از ظرفیت تشکل های دانش آموزی برای انتقال 
پیام های پیشگیرانه و مراقبتی به خانواده ها، دانش 
جمع  در  باشند.وی  داشته  جامعه  آحاد  و  آموزان 
برنامه های  اجرای  از  هدف  خود   بندی سخنان 
فرهنگی و تربیتی بویژه یاریگران زندگی را کمک 
سبک  توسعه  زندگی،  سالم  الگوهای  ترویج  به 
زندگی ایرانی- اسامی، پیشگیری از بروز و شیوع 
در چارچوب ساحت های شش  پرخطر  رفتارهای 
گانه تربیتی مورد تاکید سند تحول بنیادین دانست 
و افزود: نتیجه آن در تربیت انسان های فرهیخته، 
اجتماعی و تحقق  و  انسانی  ارتقای سرمایه های 
حیات طیبه، تمدن ساز و اثربخش مهم  می باشد.

رصد ورود و خروج دانشجویان 
خارجی به زنجان

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان گفت: همه 
بیماری  اطاع رسانی  موضوع  در  باید  دستگاه ها 
کرونا ورود پیدا کرده و در صورت کوتاهی با موارد 

برخورد جدی خواهد شد.
خدابخش  زنجان: جم جام خبرنگار
پدافند  زیستی  قرارگاه  جلسه  در  مرادی نافچی 
غیرعامل استان، اظهار کرد: گزارشاتی از دانشگاه 
علوم پزشکی استان مبنی بر همکاری و تاش برخی 
از دستگاه های استان و عدم همکاری و ارائه گزارش 
برخی دیگر از دستگاه ها درخصوص پیشگیری از 
ویروس کرونا داده شده است. همه دستگاه ها باید با 
اقدام به موقع و با همه امکانات موجود به این مسئله در 
راستای تامین و حفظ سامت مردم و ایجاد آرامش 

روانی در جامعه ورود کنند.
این مسئول در رابطه با یکی از مصوبات جلسه در 
رابطه با ورود اتباع خارجی به استان، تصریح کرد: 
سازمان صنعت و معدن استان، اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه 
انتظامی  در استان، مراکز آموزش عالی، فرمانده 
میراث  و  خارجی  اتباع  و  امنیتی  دفتر  استان، 
فرهنگی موظف هستند در صورت ورود همه اتباع 
خارجی بویژه اتباع کشور چین به استان با فوریت 

به دانشگاه علوم پزشکی زنجان اعام کنند.
ادامه  زنجان  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
مدیران  استنکاف  صورت  در  فرمانداران  داد: 
دستگاه های اداری ذی ربط و عدم همکاری افراد 
مشغول در یک واحد تولیدی، معدنی و اقتصادی 
با  رابطه  در  شده  اعام  مصوبات  درخصوص 
پزشکی  علوم  دانشگاه  به  باید  کرونا،  ویروس 
استان معرفی کرده تا در شورای تامین استان یا با 
تشکیل شورای تامین شهرستان تمهید شده و در 

این خصوص تصمیم گیری شود.

رئیــس شــورای اســامی شــهر زنجــان بــا اشــاره بــه افزایــش بازداشــتی های 
ــا پایــان بهمــن  ــه چهــار نفــر گفــت: انتخــاب شــهردار ت شــهرداری زنجــان ب

ــود. ــام می ش انج
ــا  ــرد: ب ــار ک ــدی اظه ــا حمی ــان:حمیدرض ــمزنج ــامج ــگارج خبرن
ــتی های  ــمار بازداش ــان، ش ــهر زنج ــق ش ــی از مناط ــهردار یک ــت ش بازداش

ــت. ــیده اس ــر رس ــار نف ــه چه ــان ب زنج
ــتی  ــائل بازداش ــه مس ــان اینک ــا بی ــان ب ــهر زنج ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــت  ــدر اس ــم آن چق ــت و حج ــده چیس ــه پرون ــا اینک ــت: ام ــت، گف ــی اس مال
ــده  ــه وجــود آم ــا شــرایط ب ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ــدارم.وی ب ــی از آن ن اطاع
شــورای شــهر نیــز پیگیــر انتخــاب شــهردار اســت، اضافــه کــرد: بحــث بررســی 
افــراد در شــورا در حــال پیگیــری اســت و از بیــن ۱0 یــا ۱5 نفــر شــخصی را 

انتخــاب خواهیــم کرد.حمیــدی بــا بیــان اینکــه انتخــاب شــهردار در 
ــودن  ــر ب ــه زمان ب ــه ب ــا توج ــت: ب ــد، گف ــک رخ می ده ــده نزدی آین

ــد.رئیس  ــد ش ــام خواه ــر انج ــی زودت ــاب خیل ــث انتخ ــم، بح حک
ــاش  ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش شــورای اســامی شــهر زنجــان ب

شــورا انتخــاب شــهردار تــا آخــر بهمــن اســت، اضافــه 
بــرای  تاکنــون گزینــه غیربومــی   کــرد: مــا 

شهرداری نداشتیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه لیســت اولیــه تهیــه 
ــاالی ۱0 نفــر اســت، تصریــح کــرد:  شــده ب
امیدواریــم بــزودی بحــث انتخــاب شــهردار 

تعییــن تکلیــف شــود.

شهردار زنجان تا پایان بهمن انتخاب می شود

استاندار آذربایجان غربی روند توسعه استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
این روند گرچه در قیاس با سالهای گذشته مطلوب است اما با توجه به 

ظرفیت های بی نظیر موجود قابل قبول نیست.
آذربایجان غربی، محمدمهدی شهریاری در هفتمین  به گزارش جام جم 
جلسه شورای اداری با اشاره به سرمایه گذاری های بی نظیر دولت در 
استان گفت: در جریان سفر رئیس جمهور به استان در اردیبهشت ماه امسال 
۲500 میلیارد تومان، در هفته دولت ۴ هزار میلیارد تومان، در سفر معاون 

اول رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسامی ۱500 میلیارد تومان و 
در دهه فجر نیز ۲۲00 میلیارد تومان پروژه افتتاح شده است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین از این خبر داد که برخی پروژه های مهم 
چون تاالر مرکزی ارومیه، بیمارستان جامع زنان ارومیه، بیمارستان آیت اهلل 
خوئی، بیمارستان تکاب، تونل انتقال آب از زاب به دریاچه ارومیه، پتروشیمی 
میاندوآب و نیروگاه بخار ارومیه و تکمیل و افتتاح ۳500 واحد مسکن مهر 
نیز با رفع اندک نواقصات موجود در سفر رئیس جمهور به استان به بهره 

برداری می رسد.
محمدمهدی شهریاری با بیان اینکه خبرهای خوب توسعه ای برای استان 
در راه است، رشد توسعه را مطلوب دانست و گفت: با این وجود این وضعیت 
مطابق ظرفیت های بی نظیر انسانی و جغرافیایی نیست و باید بیشتر از 

این تاش کرد.
وی رشد درآمدهای استان و کسب رتبه برتر محیط کسب و کار برای 
سومین فصل پیاپی را از دیگر دستاوردهای مثبت اقتصادی استان دانست و 
افزود: تداوم این روند در گرو حفظ و تقویت وحدت و انسجام، اهتمام بیشتر 

و توجه به دغدغه های مردم است.
شهریاری در ادامه به نبود مشکل در بحث صادرات سیب اشاره کرد و گفت: 
با پیگیری های انجام گرفته از مجموع نزدیک به ۸00 هزار تن سیب در 

سردخانه های استان ۳00 هزار تن باقیمانده و روزانه شاهد صادرات ۲ تا ۳ 
هزار تنی سیب هستیم.

به  سفر  بویژه  مردمی  ارتباطات  افزایش  با  تا  خواست  مدیران  از  وی 
شهرستانها نسبت به حل دغدغه های مردم اقدام کنند.

استاندار آذربایجان غربی صرفه جویی در مصرف انرژی در ادارات، تسریع 
در جذب تسهیات حمایت از تولید و اشتغال، توجه به حفظ بیت المال و 
مقررات مالی و اداری، توجه به رعایت اخاق در مواجه با کارکنان و ارائه 
گزارش عملکرد ۶ ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت ارزیابی را 
نیز مورد اشاره قرار داد و از اعضای شورای اداری خواست در این خصوص 

اهتمام جدی داشته باشند.
شهریاری با اشاره به انتخابات دوم اسفند ماه از برخورد با کسانی خبر داد 
که امکانات دولتی را علیه یا به نفع نامزدی مورد استفاده قرار می دهند، در 
این رابطه افزود: تخطی از این مسئله غیر قابل بخشش است و با متخلفین 

برابر قانون برخورد می شود.
وی رعایت اصل بیطرفی و امانتداری را از جمله وظایف مهم مجریان 

انتخاباتی عنوان کرد.
مقام عالی استان همچنین بر ضرورت حمایت مدیران دستگاه های اجرایی 

از پشتیبانی انتخابات تاکید کرد.

استاندار:
روند توسعه آذربایجان غربی مطلوب اما قابل قبول نیست
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خبرخبر

افتتـاح و کلنگ زنـی ۱۵۷ طرح 
گازرسـانی در آذربایجان شرقی 

در نهمین روز از دهه فجر انقاب اسامی ۱5۷ 
میلیارد  با سرمایه گذاری ۷۹۲  طرح گازرسانی 
کلنگ زنی  و  افتتاح  آذربایجان شرقی  در  ریال 

شد.
از مجموع طرح های فوق ۹۲ پروژه افتتاحی 
به  استان  مختلف  روستاهای  و  شهرها  در 
شامل  ریال  میلیارد   ۶0۸ بر  بالغ  ارزش 
تبریز،  شهرستان  روستاهای  به  گازرسانی 
اسکو، عجب شیر، بستان آباد، مراغه، کلیبرف 
خداآفرین،چارایماق، جلفا، میانه، مرند، هریس، 
اهر، ورزقان، هشترد و هوراند و گازرسانی به 
با  هریس  شهرستان  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
و  زیرسازی   ، گاز  میترینگ  ایستگاه  ساخت 
ایستگاه سی جی اس  آسفالت جاده سرویس 
ایستگاه  برداری  بهره  و  اندازی  راه  مراغه، 
تاسیسات  اجرای  مرند،  بی اس  شاهلوق  تی 
برقی ایستگاه سی جی اس خاتون آباد میانه و 
ساخت دو واحد مرکز تعمیرات و بهره برداری 
بهره  است.با  میانه  اس  جی  سی  ایتسگاه  در 
برداری از طرح های یاد شده تعداد سه هزار 
گاز  نعمت  از  آذربایجان شرقی  خانوار  و ۸5۳ 

بهره مند شدند. 
به  نیز  طرح   ۶5 اجرایی  عملیات  همچنین 
ارزش  بیش از ۱۸5 میلیارد ریال در شهرستان 
های تبریز، خداآفرین، سراب، کلیبر و ورزقان 
نیز  خانوار   5۶۲ و  هزار  جمعیتی  پوشش  با 
آغاز  اسامی  انقاب  فجر  دهه  میمنت  به 
شرقی  آذربایجان  گاز  شرکت  عامل  شد.مدیر 
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در 
تمامی شهرهای استان دارای گاز است، گفت: 
۹۶.5 درصد از روستاهای آذربایجان شرقی نیز 
تاکنون از نعمت گاز بهره مند شده اند که این 
است. باالتر  کشوری  متوسط  به  نسبت  ارقام 

گاز  مشترکان  مجموع  توحیدی،  رهنمای 
اعام  نفر  و ۶00 هزار  میلیون  را یک  استان 
و اضافه کرد: هم اکنون در استان ۸۹۱ هزار و 
۶۲۸ خانوار شهری و ۳۲0 هزار و ۱۹۶ خانوار 

روستایی از نعمت گاز بهره مند هستند.

۳ واحــد صنعتــی در شــهرک 
ــلیمی«  ــهید س ــی »ش صنعت

ــد ــاح ش افتت

ــه  ــه فجــر، س ــام اهلل ده ــا ای ــان ب همزم
واحــد تولیــدی و در شــهرک صنعتــی 
ــرداری رســید. ــه بهره ب شــهید ســلیمی ب

شــرکت  مدیرعامــل  حضــور  بــا 
اســتان  صنعتــی  شــهرک های 
ــدار آذرشــهر و  آذربایجــان شــرقی، فرمان
ــدی  ــای تولی ــران، واحده ــی از مدی جمع
ــع  ــه و صنای ــیمی خاورمیان ــا پتروش ارس
ســنگ کارا و همچنیــن افتتــاح خــط 
ــری در  ــی نظ ــروه صنعت ــر گ ــد ویف تولی
شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمی افتتــاح 

رســید. بهره بــرداری  بــه  و 
شــرکت ارســا پتروشــیمی خاورمیانــه 
خارجــی   گــذار  عنــوان ســرمایه  بــه 
ــی  ــای صنعت ــواع روانکاره ــده ان تولیدکنن
ــا ســرمایه گذاری۲50هزار دالرو فراهــم  ب
شــدن ۱0 فرصــت شــغلی در زمینــی بــه 
ــر  ــع و زی ــزار و۷50 مترمرب ــاحت ه مس
ــه  ــت ک ــع اس ــزار ۲00 مترمرب ــای ه بن
ــم  ــلی را فراه ــرت ش ــا ۱0 ف ــه ایج زمین

. می کنــد
همچنیــن صنایــع ســنگ کارا، تولیدکننده 
انــواع ســنگ ماربلی)تراورتــن و...( نیــز بــا 
ــه  ــال زمین ــارد ری ســرمایه گذاری ۴5 میلی
ــغلی  ــت ش ــر فرص ــرای ۱0 نف ــتغال ب اش
در زمینــی بــه مســاحت چهــار هــزار 
ــای هــزار ۳00  ــر بن ــع و زی و500 مترمرب

ــرداری رســید. ــه بهــره ب ــع ب مترمرب
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
آذربایجــان  صنعتــی  شــهرک های 
شــرقی، در ادامــه بــا اقتتــاح خــط جدیــد 
ــار  ــا اعتب ــی نظــری ب ــروه صنعت ــر گ ویف
ــر  ــر دیگ ــرای ۱5 نف ــان، ب ــارد توم ۹میلی
ــر  ــرای ۲00 نف ــتقیم و ب ــور مس ــه ط ب
ــر مســتقیم اشــتغال ایجــاد  ــه طــور غی ب

. می شــود

شـــهرک های  شـــرکت  مدیرعامـــل   
ــت: در ۱0  ــرقی گفـ ــی آذربایجان شـ صنعتـ
ــی  ــای صنعتـ ــاری واحدهـ ــال جـ ــاه سـ مـ
تشـــکل های  و  متوســـط  کوچـــک، 
ـــون  ـــه ارزش ۹۳.۸ میلی ـــتان ب ـــی اس صادرات

ــد. ــادر کردنـ ــارج صـ ــه خـ ــورو کاال بـ یـ
مرتضـــی نیرومنـــد افـــزود: از ایـــن میـــزان 
۸۶ میلیـــون یـــورو توســـط واحدهـــای 
ــایی  ــط شناسـ ــک و متوسـ ــی کوچـ صنعتـ
شـــده اســـتان صـــادر شـــده کـــه در 
ـــته  ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــا م ـــه ب مقایس
۲۱ درصـــد افزایـــش نشـــان مـــی دهـــد.

ـــز  ـــورو نی ـــون ی ـــت: ۷.۸ میلی ـــار داش وی اظه
ـــتان در  ـــی اس ـــای صادرات ـــکل ه ـــط تش توس
ـــزان  ـــن می ـــه ای ـــده ک ـــادر ش ـــدت ص ـــن م ای
در مقایســـه بـــا مـــدت مشـــابه ســـال 
ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــد افزای ـــته ۱0 درص گذش

وی گفـــت: تشـــکل هـــای صادراتـــی 
ــارت  ــین پـ ــان ماشـ ــامل آرمـ ــتان شـ اسـ
ـــاک  ـــزن ت ـــاب، رای ـــاک بن ـــل ت ـــز، قیزی تبری
بنـــاب، فنـــاوران راهبـــر صنعـــت ایرانیـــان 
ـــب  ـــه در قال ـــت ک ـــارت آراز اس ـــحا تج و س
ــز،  ــودرو تبریـ ــات خـ ــای قطعـ ــه هـ خوشـ
ـــوازم  ـــه، ل ـــکان و مراغ ـــاب، مل ـــمش بن کش
ــز فعالیـــت  ــه تبریـ ــز و حولـ ــی تبریـ خانگـ

مـــی کننـــد.
نیرومنـــد، تعـــداد خوشـــه هـــای شناســـایی 

شـــده اســـتان را ۴0 مـــورد اعـــام کـــرد 
و ادامـــه داد: از ایـــن تعـــداد 5 خوشـــه در 
ــرای ۸  ــل اجـ ــوده و مراحـ ــرا بـ ــال اجـ حـ
ـــت. ـــه اس ـــان یافت ـــز پای ـــی نی ـــه صنعت خوش

وی یـــادآوری کـــرد: خوشـــه هـــای در 
حـــال اجـــرا در اســـتان شـــامل حولـــه 
بافـــی تبریـــز، تجهیـــزات نفـــت و گاز 
ـــی  ـــع چوب ـــان، صنای ـــی ممق ـــز، نخودچ تبری
و مبلمـــان مرنـــد و فـــرش و تابلـــو فـــرش 
تبریـــز و خوشـــه هـــای پایـــان یافتـــه 
شـــامل قطعـــات خـــودرو، کفـــش چرمـــی، 
ســـنگ، لـــوازم خانگـــی، مبلمـــان چـــرم، 
ـــکان  ـــه و مل ـــاب، مراغ ـــمش بن ـــبزه و کش س

ــت. ــز اسـ ــکبار تبریـ ــل و خشـ و آجیـ
*۱۰۷واحـــدصنعتـــیجدیـــد
بـــه صنعتـــی شـــهرکهای در
اســـت رســـیده بهرهبـــرداری

شـــهرک های  شـــرکت  مدیرعامـــل 
صنعتـــی آذربایجان شـــرقی گفـــت: بـــه 
ســـالگرد  یکمیـــن  و  چهـــل  مناســـبت 
ــد  ــامی ۱0۷ واحـ ــاب اسـ ــروزی انقـ پیـ
ــزار و  ــرمایه ۳ هـ ــا سـ ــد بـ ــی جدیـ صنعتـ
ـــره  ـــه به ـــتان ب ـــی در اس ـــارد ریال ۷۹۸ میلی

ــت. ــیده اسـ ــرداری رسـ بـ
ـــا  ـــن واحده ـــه در ای ـــان اینک ـــا بی ـــد، ب نیرومن
بـــرای یـــک هـــزار و 5۷۸ نفـــر اشـــتغال 
ایجـــاد شـــده اســـت، افـــزود: بـــا توجـــه 

ـــد  ـــده ۸5 واح ـــام ش ـــای انج ـــری ه ـــه پیگی ب
ــل  ــه دلیـ ــه بـ ــز کـ ــتان نیـ ــی اسـ صنعتـ
ـــل  ـــای قب ـــال ه ـــف در س ـــکات مختل مش
تعطیـــل شـــده بـــود مجـــدد راه انـــدازی و 
ـــن  ـــد و در ای ـــته ان ـــد بازگش ـــه تولی ـــه چرخ ب
ـــد. ـــده ان ـــغول کار ش ـــر مش ـــا ۷۳۹ نف واحده

از  درصـــد   ۳0 داشـــت:  اظهـــار  وی 
واحدهـــای بـــه بهـــره بـــرداری رســـیده در 
ـــع  ـــه صنای ـــوط ب ـــاری مرب ـــال ج ـــاه س ۱0 م
شـــیمیایی، ۲۸ درصـــد فلـــزی، ۲5 درصـــد 
ــد  ــلولزی، ۶ درصـ ــد سـ ــی، ۹ درصـ غذایـ
ــاجی  ــد نسـ ــزی  و ۲ درصـ ــی غیرفلـ کانـ

اســـت. 
*افتتـــاح۲۴پـــروژهعمرانـــیدر
شـــهرکهـــایصنعتـــیاســـتان

بـــهمناســـبتدهـــهفجـــر
مدیرعامـــل شـــرکت شـــهرک های صنعتـــی 
آذربایجان شـــرقی گفـــت: همزمـــان بـــا 
ـــی  ـــروژه عمران ـــر از ۲۴ پ ـــارک فج ـــه مب ده
ــون  ــارد و ۲۴5 میلیـ ــار ۲۱5 میلیـ ــا اعتبـ بـ

ریـــال بـــه بهـــره بـــرداری مـــی رســـد.
نیرومنـــد، بـــا بیـــان اینکـــه اعتبـــار پـــروژه 
ـــال  ـــه س ـــبت ب ـــال نس ـــی امس ـــای عمران ه
ـــت،  ـــه اس ـــش یافت ـــد افزای ـــته ۱۸0 درص گذش
ـــبت  ـــن مناس ـــه همی ـــن ب ـــه داد: همچنی ادام
ـــار ۱۹۴  ـــا اعتب ـــی ب ـــروژه عمران ـــات ۶ پ عملی
میلیـــارد و ۷۷۲ میلیـــون ریـــال در شـــهرک 

ـــود. ـــی ش ـــاز م ـــتان آغ ـــی اس ـــای صنعت ه
وی یـــادآوری کـــرد: در ایـــن ایـــام توســـعه 
ـــلیمی  ـــهید س ـــامل ش ـــی ش ـــهرک صنعت ۴ ش
در زمینـــی بـــه وســـعت ۴0۶.۴ هکتـــار بـــا 
ــدی و  ــد تولیـ ــتقرار 5۷0 واحـ ــکان اسـ امـ
اشـــتغال ۱۲ هـــزار نفـــر، شـــهرک صنعتـــی 
ســـنگ شـــهر بـــه مســـاحت ۷۸.۶ هکتـــار 
بـــا امـــکان اســـتقرار ۱۶0 واحـــد تولیـــدی 
ـــهرک  ـــر، ش ـــزار و 500 نف ـــتغال ۲ ه ـــا اش ب
صنعتـــی آیـــت الـــه هاشـــمی رفســـنجانی 
بـــه مســـاحت ۸۲ هکتـــار بـــا امـــکان 

ـــتغال  ـــا اش ـــدی ب ـــد تولی ـــتقرار ۱۱۲ واح اس
۴ هـــزار نفـــر و شـــهرک صنعتـــی اســـکو 

آغـــاز مـــی شـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه طـــرح هـــای توســـعه 
ـــت:  ـــتان گف ـــی اس ـــای صنعت ـــهرک ه ای ش
ـــاد  ـــا انعق ـــاری ب ـــال ج ـــرکت در س ـــن ش ای
قـــرارداد بیـــش از ۳۴۶ میلیـــارد ریالـــی 
اقـــدام بـــه ایجـــاد زیرســـاخت هـــای 
ــرده  ــتان کـ ــی اسـ ــای صنعتـ ــهرک هـ شـ
ـــزار  ـــا ۲ ه ـــرح ه ـــن ط ـــرای ای ـــا اج ـــه ب ک
ـــتان  ـــی اس ـــی صنعت ـــه اراض ـــار ب و ۲۶۹ هکت

اضافـــه شـــده اســـت.
ـــه  ـــا ده ـــان ب ـــه همزم ـــان اینک ـــا بی ـــد، ب نیرومن
مبـــارک فجـــر عملیـــات اجرایـــی ۳ تصفیـــه 
خانـــه در اســـتان آغـــاز مـــی شـــود، افـــزود: 
ــه  ــه خانـ ــام تصفیـ ــن ایـ ــا ایـ ــان بـ همزمـ
فاضـــاب ناحیـــه صنعتـــی ولیعصـــر ملـــکان 
بـــه ظرفیـــت ۱00 متـــر مکعـــب در روز بـــا 
صـــرف اعتبـــار بیـــش از ۴0 میلیـــارد ریـــال 
ـــی  ـــهرک صنعت ـــاب ش ـــه فاض ـــه خان و تصفی
ـــب در  ـــت ۳00 مترمکع ـــا ظرفی ـــب ب ـــی نس عال
روز بـــا صـــرف بیـــش از 50 میلیـــارد ریـــال 

ـــد. ـــی رس ـــرداری م ـــره ب ـــه به ب
ـــای ـــهرکه ـــرارداددرش *۲۳۰ق
شـــرقی آذربایجـــان صنعتـــی

منعقـــدشـــد
ـــی  ـــهرک های صنعت ـــرکت ش ـــل ش مدیرعام
آذربایجان شـــرقی گفـــت: در ســـال جـــاری 
۲۳0 قـــرارداد در شـــهرک هـــای صنعتـــی 
ــداد  ــن تعـ ــه ایـ ــده کـ ــد شـ ــتان منعقـ اسـ
ـــته  ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب نس

۳0 درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت.
ـــده  ـــذار ش ـــی واگ ـــاحت اراض ـــد، مس نیرومن
را ۸۲.۲ هکتـــار اعـــام کـــرد و ادامـــه داد: 
ـــیس  ـــواز تاس ـــره ج ـــدت ۲۹5 فق ـــن م در ای
بـــا زمینـــه اشـــتغال ۴ هـــزار و 5۸۹ نفـــر 
و ســـرمایه گـــذاری ۹ هـــزار و ۷5 میلیـــارد 

ـــت. ـــده اس ـــادر ش ـــال ص ری

صادرات ۹۳.۸ میلیون یورویی  واحدهای صنعتی 
خبرخبر
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