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شــهردار خبر داد:
توزیع 17 هزار تن آســفالت دراردبیل

اعتبارات حاصل از فروش پسماند
 در الیحه بودجه 

بخش خصوصی
 نیازمند حمایت 

مردمی

امسال، سال پایانی 
طرح های نجات 

دریاچه ارومیه 

در راســتای حمایــت از رونــق تولیــد و اشــتغال 
ناصــر عتباتــی رییــس کل دادگســتری اســتان 
بــه همــراه رئیــس حــوزه قضایــی و دادســتان شهرســتان 
ــتان  ــن شهرس ــان ای ــیرآالت قهرم ــه ش ــی از کارخان گرم

بازدید به عمل آوردند. 

را   99 بودجه کشور سال  و  برنامه  سازمان  رئیس 
ارومیه  پایانی طرح های اصلی نجات دریاچه  سال 
عنوان کرد و گفت: دی سال جاری بهره برداری از تونل انتقال 

آب به دریاچه آغاز می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان خبر داد؛

استاندار زنجان عنوان کرد؛

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:رئیس کل دادگستری اردبیل:

13550؛ سهم استان از 
طرح  ملی  اقدام مسکن
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تجهیز و تعمیر 
پاسگاه های محیط بانی 

استان اردبیل 

دستور بررسی ویژه 
مناطق زلزله زده

 قطور 

برخورداری از اقتصاد 
پویا در افق 1404

ضرورت گفتمان سازی 
درباره مسائل 
محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

از سوی استاندار صادر شد؛

شهردار ارومیه خبر داد؛

حجت االسالم آل هاشم تاکید کرد؛
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به يك نيروي حسابدار 
)صندوقدار( در يك فروشگاه 

معتبر واقع در سرعين نيازمنديم.
09123223305

دعوت
 به همکاري

با نهایت تالم و تاثر درگذشت غم انگیز  پدر گرامیتان، 
مرحوم مغفور شادروان  »حاج سیروس برادران 

نویري« پدر معظم شهید واالمقام محمدجواد بـرادران 
نویري را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت 

عرض نموده، از درگاه خداوند رحمان و رحیم 
برای روح آن مرحوم علو درجات و برای شما و 

 سایر بازماندگان محترم صبر و شکیبایی 
مسئلت می نمایم.

خانواده هاي گرامي   بـرادران نـويري 

امير بهزاد اعلمی- شرکت ارس تجهيز

»بازگشت همه به سوي اوست«

ویژه ها

صنایع   و  گردشگری  میراث  فرهنگی،  مدیرکل 
بوم  خانه های   ساماندهی  گفت:  زنجان  دستی 
تقویت گردشگری  گردی گام مثبت و موثری در 

استان است.
به گزارش جام جم امیر ارجمند گفت: »با ساماندهی 
80 خانه بوم گردی در استان، رعایت استانداردها، 
شرایط ایمن و مناسب برای اقامت گردشگران مورد 

بررسی دقیق قرار گرفته است تا صنعت گردشگری 
گفت:  وی  شود.«  تر  یافته  سامان  استان  این  در 
»تنوع تعداد واحدهای بوم گردی در زنجان موجب 
با  است.  شده  گردشگری  ظرفیت های  توسعه 
زیرساخت های  تقویت  خانه ها،   این  ساماندهی 
گردشگری در روستاها، توسعه کسب  و کار مرتبط با 
گردشگری و  ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت 
روستاییان انجام می شود.« وی  تصریح کرد: »با 
رونق بوم گردی مردم نقاط مختلف کشور و دنیا 
می توانند از فرهنگ، آداب و رسوم و آیین های بکر 
و دست نخورده مناطق مختلف، غذاهای سالم و 
طبیعی، نحوه فعالیت روستائیان، صنایع دستی زنان 
و مردان روستانشین و مناظر طبیعی زیبا و دیگر 

جاذبه های گردشگری این مناطق بهره مند شوند و  
با اشاره به رشد واحدهای اقامتی بوم گردی در حال 
حاضر در شهرستان زنجان، خدابنده و ابهر، تا کنون 
بیش از 120 اقامتگاه بوم گردی برای خدمات رسانی 
مطلوب به گردشگران و مسافران فعال  در زنجان 
گردشگری  میراث  فرهنگی،  مدیرکل  مهیاست.« 
اندازی  راه  »با  افزود:  زنجان  صنایع دستی  و 
در  آنها  باالی  تنوع  و  گردی  بوم  اقامتگاه های 
مسائلی از قبیل هزینه، طراحی، کاربری، موقعیت 
برای  مناسبی  زمینه  اقلیمی  شرایط  و  جغرافیایی 
اجتماعی،  فرهنگی،  مختلف،  جاذبه های  معرفی 
طبیعی، تاریخی و اقتصادی مناطق مختلف استان 

فراهم شده است.«

یک گام مثبت برای تقویت گردشگری؛

ساماندهی خانه های بوم گردی در زنجان 
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پدافند هوايی، در اوج آمادگی
جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( :



خبر

توزيع 17 هزار تن آسفالت
 در اردبيل

شهردار اردبیل از تولید و توزیع مداوم آسفالت 
توسط کارخانه آسفالت و سنگ شکن شهرداری 
اردبیل خبر داد و گفت: همزمان با فصل کاری از 
ابتدای سال تا کنون بیش از 1۷ هزار تن آسفالت 

تولید و در شهر اردبیل توزیع شده است.
حمید لطف اللهیان در گفتگو با جام جم در جریان 
بازدید از عملیات عمرانی در سطح شهر تصریح 
کرد: عملیات تولید و توزیع آسفالت حتی در ایام 
عمران  سازمان  و  نشده  متوقف  نیز  تعطیالت 
شبانه  و  شیفتی  صورت  به  اردبیل  شهرداری 
شهر  سطح  در  آسفالت  توزیع  به  اقدام  روزی 
کرده است. لطف اللهیان با اشاره به فعالیت 2۴ 
ساعته و شبانه روزی اکیپ های آسفالت ریزی در 
شهر افزود: در سه روز گذشته اکیپ اول فینشر 
سازمان عمران در پاسگاه آراز علی، اکیپ دوم از 
ساعت 11 الی ۵ صبح شب کاری در میدان ایثار 
جهت آسفالت ریزی مستقر بودند و تنها میزان 
آسفالت تولید شده در روز جمعه )1۶ خرداد(۳8۳ 
کاری  فصل  آخر  تا  عملیات  این  که  بوده  تن 
ادامه خواهد داشت. وی همچنین در بازدید از 
خیابان  و  میراشرف  جهانبانی  نونهال،  خیابان 
مالکی محله آل عبا ضمن دستور به تسریع در 
افزایش  به  منطقه،  این  عمرانی  فعالیت های 

میزان آنها تاکید کرد.
شهردار با اشاره به توزیع 1۷ هزار تن آسفالت 
شهری  متوازن  توسعه  همواره  گفت:  شهر  در 
بوده  شهری  مدیریت  مجموعه  کار  دستور  در 
و ضروری است برخی از عملیات عمرانی اعم 
از زیرسازی بهسازی و آسفالت ریزی در فصل 

کاری در معابر منطقه ۴ تسریع شود.

خبر

پدافند هوايی، در اوج آمادگی

جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( 
منطقه  مختلف  قسمت های  از  بازدید  ضمن 
پدافندی و دیدار چهره به چهره با کارکنان پایور 
و وظیفه توان رزمی نیرو ها را مورد ارزیابی قرار 

داد.
در  زاده  رحیم  سرتیپ  امیر  جام جم  گزارش  به 
حاشیه این بازدید در جمع فرماندهان و مسئوالن 
این  منطقه پدافندی در سخنانی با اشاره به ادامه 
دار بودن توطئه ها و تقابل تفکرات سلطه جهانی 
و  منطقه  امروز  شرایط  گفت:  اسالمی  نظام  با 
جهان ایجاب می کند که همه ما با درک صحیح 
از مسئولیت در قبال انقالب و کشور و مردم هر 
برسانیم.  ظهور  منصه  به  داریم  توان  در  آنچه 
جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( 
ادامه داد: عرصه پدافند هوایی عرصه ثانیه هاست 
پس در تمام لحظات باید ذهنیت و آمادگی کامل 

را برای مقابله داشته باشیم تا غافلگیر نشویم. 
وی تصریح کرد: در راستای اعتالی هم افزایی و 
وحدت فرماندهی در بخش پدافند هوایی، قرارگاه 
پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( در سال 98 با 
فرمان فرماندهی معظم کل قوا تشکیل گردید تا 
با تمامی ظرفیت و توانمندی سامانه ها و نیروی 
عمل  مسئولیت ها  به  شکل  بهترین  به  انسانی 
کنیم.  امیر سرتیپ رحیم زاده به فرمایشی از امام 
العالی( که می فرمایند کسانی  خامنه ای )مدظله 
درون  از  اول  می خورند،  شکست  دشمن  از  که 
خودشان از دل خودشان شکست خورده اند اشاره 
کرد و گفت: روزمرگی آفت است و داشتن روحیه 
جهادی باعث کار مضاعف و برنامه ریزی صحیح 
برای نتیجه گیری و پاسخگویی به بهترین شکل 

در زمان عمل است.

روابط عمومي اداره کل امور مالياتي استان اردبيل

فروش سیم کارت دائمی همراه اول ویژه جوانان 18 
تا 25 ساله 

با 50 % تخفیف و 10 گیگا بایت اینترنت یک ماهه

خرید و فعالسازی با مراجعه به کلیه نقاط 
فروش و خدمات همراه اول و فروشگاه 

Shop.mci.ir آنالین با نشانی

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان های 

آذربایجان
افزایش بهره وری آب و توسعه سامانه های  با توجه به اهمیت 
نوین آبیاری در اراضی کشاورزی و با پیگیری های به عمل آمده 
اعتباری  و  فنی  کمک های  محل  از  اعتبار  ریال  میلیارد   ۴80
از  هکتار   ۳000 تجهیز  جهت  آبیاری  نوین  سامانه های  توسعه 

اراضی کشاورزی استان به سیستم های آبیاری قطره ای، بارانی، 
یافته  تخصیص  لینیر(  و  )سنترپیوت  آبیاری  ماشین های  و  تیپ 

است.
مطلب  این  بیان  ضمن  جام جم  با  گفتگو  در  داوودی  فریدون 

افزود: این اعتبار در قالب کمک های بالعوض بوده و حدود ۵0 
درصد هزینه کل اجرای طرح سیستم های آبیاری نوین در مزارع 
آب  شد.مدیر  خواهد  پرداخت  شرایط  واجد  کشاورزان  به  استان 
و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان 

بهره  برداری  پروانه  دارای  که  کشاورزانی  کرد:  تصریح  زنجان 
از  بهره مندی  جهت  می توانند  هستند  کشاورزی  زمین  و  معتبر 
یا نمایندگی های نظام  این تسهیالت به مراکز جهاد کشاورزی 

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مراجعه نمایند.

 چهارشنبه  21 خرداد  1399   شماره 5678
مدیر امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان:

اعتبار 480 ميلياردی برای توسعه آبياری زنجان

رئیس کل دادگستری اردبیل:

بخش خصوصی نیازمند حمایت مردمی
کل  رییس  عتباتی  ناصر  اشتغال  و  تولید  رونق  از  حمایت  راستای  در 
به همراه رئیس حوزه قضایی و دادستان شهرستان  استان  دادگستری 
گرمی از کارخانه شیرآالت قهرمان این شهرستان بازدید به عمل آوردند. 
با  گفتگو  در  و  بازدید  این  حاشیه  در  استان  دادگستری  کل  رییس 
تولیدی،  واحدهای  وضعیت  از  اطالع  منظور  به  کرد:  اظهار  جام جم 
شیرآالت  کارخانه  از  بازدیدی  استان  در  اشتغال  و  گذاری  سرمایه 
قهرمان به منظور بررسی مسائل و مشکالت آنها صورت گرفت. وی 
استان می باشد که  بزرگ در  تولیدی  از واحدهای  این کارخانه  گفت: 
این  وجود  و  است  تاسیس شده  برخوردار  و کم  منطقه ای محروم  در 
گونه کارخانه ها در مناطق محروم و کم برخوردار موجب رونق تولید و 
اشتغال در این مناطق و البته در کل استان می گردد. وی با قدردانی 
از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در مناطق محروم یاد آور شد: 
ورود بخش خصوصی برای ایجاد واحدهای صنعتی در این گونه مناطق، 
برطرف  برای  متولی  دستگاه های  و  مسئوالن  جدی  حمایت  نیازمند 

کردن موانع و مشکالت به منظور ایجاد زمینه و بستر برای راه اندازی 
این واحد ها در مناطق مختلف استان است.رئیس کل دادگستری استان 
در بازدید از خطوط مختلف این کارخانه که بیش از دو ساعت به طول 
کمیته  در  تولیدی  واحد  این  در  شده  مطرح  مشکالت  گفت:  انجامید 
حمایت قضایی از سرمایه گذاری مطرح و تالش می شود تا مشکالت 
این واحد تولیدی با همکاری و هماهنگی مسئوالن دستگاه های متولی 
در اسرع وقت برطرف شود تا زمینه استفاده بهینه از تمام ظرفیت این 

واحد تولیدی فراهم گردد.
با  نوار مرزی شهرستان گرمی  از  دادگستری  رئیس کل  این سفر  در 
همراهی رئیس و دادستان حوزه قضایی و فرمانده مرزبانی شهرستان 
بازدید نموده و در پایان با حضور و سرکشی به دادگستری گرمی ضمن 
از  الزم،  قضایی  دستورات  صدور  و  رجوع  ارباب  با  حضوری  مالقات 
از نزدیک در خصوص درخواست   بازدید نموده و  نیز  زندان این شهر 

مددجویان دستورات الزم را صادر کرد.

 

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: 
برق  کنتور  مشترکان  توسط  کنتور  قرائت  طرح 

عملیاتی  شد.
به گزارش جام جم حسین قدیمی با اشاره به لزوم 
هدف  با  اجتماعی  گذاری  فاصله  طرح  رعایت 
ممانعت از شیوع  بیشتر کرونا ویروس، گفت: امکان 
خوداظهاری رقم کنتور برق برای تمامی مشترکان 

روش های  داشت:  اظهار  وی  است.  شده  فراهم 
برق  کنتور  کارکرد   خوداظهاری  برای  مختلفی 
اقدام شده  و این امکان برای تمام مشترکان فراهم 
استان  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر  است.  شده 
گفت: مشترکان می توانند از طریق ارسال  پیامک، 
ساپا  سامانه  برق،  غیرحضوری  خدمات  اپلیکیشن 
برق  توزیع  اینترنتی خدمات غیرحضوری  و سایت 
اردبیل، رقم قرائت شده را اعالم کنند. قدیمی، با 
بیان این که مشترک می تواند ابتدا از روی شماره 
قبض  پیامک  در  شده  اعالم  کنتور  سریال  بدنه 
شناسایی  به  نسبت  شرکت  طرف  از  ارسالی  برق 
روش  گفت:  کند،  مشخص  را  خود  برق  کنتور 
قرائت در کنتورهای دیجیتال و مکانیکی متفاوت 
است. وی ادامه داد: دارندگان کنتور های دیجیتال 
از  پس  و  نمایشگر  دکمه  فشردن  با  تعرفه ای  سه 
مصارف،  مجموع  تعرفه  و  تاریخ  ساعت،  مالحظه 
باری  میان  دو:  تعرفه  بار،  اوج  یک:  تعرفه  اعداد 
و  نموده  یادداشت  را خوانده،  باری  تعرفه سه: کم 

ارسال  به  نسبت  شده  ارائه  روش های  از  یکی  به 
شماره های یادداشت شده اقدام نمایند. ضمنا برای 
کنتورهای مکانیکی تک تعرفه مشترکان می توانند 
کارکرد کنتور را بدون لحاظ شدن رقم آخر سمت 
عدد  زیر  روش های  از  یکی  به  و  قرائت  راست، 

قرائت شده را ارسال کنند.
شماره  به  التین   صورت   به  پیامک  ارسال   -1

10000۴۵1121
 1-1- متن پیامک باید برای کنتورهای مکانیکی 

به صورت ذیل باشد:
کارکرد * شماره اشتراک هشت رقمی * 1۵0 

اشتراک  شماره  بدهی:  آخرین  از  اطالع   -1-2
 1۶0*

و برای کنتورهای دیجیتالی به صورت ذیل: 
عدد کم باری * عددمیان باری * عدد اوج بار* 

شماره اشتراک هشت رقمی * 1۵0 
به  شرکت  غیرحضوری  سامانه  به  2-مراجعه 
خدمت  میز  لینک  و   www.aped.ir آدرس: 

اعالم  صورتحساب،  خدمات  بخش  الکترونیکی 
قرائت با استفاده از شماره اشتراک 8 رقمی.

از لینک ساپا )سامانه آنالین مشاهده  ۳- استفاده 
https://saapa. برق(  پرداخت غیر حضوری  و 

ir/ که لینک آن در متن پیامک قبض برق ارسال 
شده توسط شرکت توزیع برق استان وجود دارد.

حضوری  غیر  خدمات  اپلیکیشن  از  استفاده   -۴
 برق ایران، قابل دانلود از سایت شرکت به آدرس:

www.aped.ir 
اعالم  در صورت عدم  است  بدیهی  قدیمی گفت: 
قرائت کنتور توسط مشترک، ماموران قرائت طبق 
روال قبلی برای قرائت کنتور مراجعه خواهند کرد.

وی تاکید کرد: استفاده از این خدمات منوط به ثبت 
شماره تلفن همراه برای دریافت پیامکی قبض بود 
ثبت  را  خود  شماره  که  مشترکانی  است  الزم  و 
نکرده اند هرچه سریع تر با ارسال پیامک اشتراک 
هشت رقمی قبض خود به سامانه 10000۴۵1121 
نسبت به ثبت شماره تلفن همراه خود اقدام نمایند.

امکان کنتورخوانی برق توسط مشترکان فراهم شد
مدیرعامل توزیع برق اردبیل:

بدینوســیله از ریاســت و کارکنــان محتــرم بیمــه 
آســیا شــعبه زنجــان، بخصــوص کارشناســان محتــرم 
آقایــان جمشــید ندرلــو و نیــاز علــی محمــدی نهایــت 
تقدیــر و تشــکر را داشــته و امیــدوارم در تمــام 

ــید.   ــد باش ــق و موی ــل کاری موف مراح

تقـدير و تشکر

                                                                                                      
م مقــد



بر  شرقی  آذربایجان  در  فقیه  ولی  نماینده   
ضرورت گفتمان سازی پیرامون مسائل محیط 

زیستی و در اولویت قرار دادن آن تاکید کرد.
حجت االسالم محمد علی آل هاشم در گفتگو 
با جام جم در اولین روز از هفته محیط زیست در 
جمع کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست 
مسائل  رعایت  ضروت  بر  شرقی  آذربایجان 
و  جامعه  آحاد  تمامی  سوی  از  زیستی  محیط 
کاهش آالیندگی ها و آلودگی آب و هوا تاکید 
کرد و گفت: در سال های اخیر حساسیت ها به 
منظور حفظ محیط زیست افزایش یافته است و 
این مسئله بر ضرورت برنامه ریزی دقیق برای 
مدیرکل  می افزاید.  صنایع  آالیندگی  کاهش 
حفاظت محیط زیست استان هم در این دیدار 
گزارشی از عملکرد و برنامه های این اداره کل 
کلنگ  قاسمی  حمید  داد.  ارائه  جاری  سال  در 
زنی ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهر جدید 
دیدار  و  حفاظت شده  مناطق  در  حضور  سهند، 
مجازی  جشنواره  از  رونمایی  محیط بانان،  با 

و  محلی  کمیته  برگزاری  محیط زیست،  و  هنر 
مانور  گل،  قوری  المللی  بین  تاالب  پاکسازی 
یاشیل،  پناهگاه  در  زیست محیطی  مشترک 
افتتاح خانه کوهنوردی، برنامه مشترک تهیه و 
اهدای بسته های معیشتی با انجمن حمایت از 
برنامه های  مهم ترین  به عنوان  را  و...  زندانیان 
هفته محیط زیست در استان آذربایجان شرقی 

عنوان کرد. 

کرونا  پاندومـی  کنتـرل  کليد 
مردم در دسـت 

در  بهداشت  وزیر 
جماران  بیمارستان 
»مدیریت  گفت: 
وفاق  و  جهادی 
توفیق  عامل  ملی 
برابر کرونا می باشد. 
مبنای حرکت ما در 
بود  با کرونا، حرکت های دفاع مقدس  مبارزه 
که منبعث از رهنمودهای حضرت امام راحل 
کشور  درمان  و  بهداشت  وزیر  سخن  بود.« 
طی  که  می شود  بیان  فضایی  در  متاسفانه 
همین 1۴ خرداد کل مبتالیان کووید 19 در 
که  چنان  گذشت؛  نفر  هزار   ۳ مرز  از  کشور 
کرونا  ویروس  شروع  ابتدایی  روزهای  گویی 

تکرار می شود!
مدیریت  بردن  سوال  زیر  شد  یادآور  باید 
را  کرونا  اپیدمی  مشکل  ناموفق،  کشورهای 
به  کردن  نگاه  جای  به  و  کرد  نخواهد  حل 
پیشگیری  موضوع  در  ضعیف  مدیریت های 
را  موفق  کشورهای  مدیریتی  الگوی  کرونا، 
نحوه  از  و  داد  قرار  خود  قیاس  مبنای  باید 

موفقیت این کشورها سخن گفت.
مطلب بسیار جالب در موضوع ویروس کرونا 
است   کشور  بهداشت  وزیر  معاون  مباحث  
کرونا  مدیریت  از  »ناگفته هایم  می گوید:  که 
برخورد  موضوع  در  کرد«  خواهم  کتاب  را 
هشدارآمیز  پست  کرونا،  موضوع  با  چندگانه 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، 
از  فروردین   اواخر  که  است  یادآوری  قابل 
تاخیر  با  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  مخالفت 
اولیه و  به حالت  بازگشت  در  آذربایجان غربی 
این  با  بود.  داده  خبر  کرونا  پاندومی  تشدید 
پشت  در  که  است  محسوس  کامال  مباحث 
و  است  دادن  رخ  حال  در  اتفاقاتی  چه  پرده 
و  نیستند  هماهنگ  هم  با  تنها  نه  مسئوالن 
 19 کووید  کنترل  برای  مشخصی  برنامه 
تبعیت  به  روزها  این  بلکه  ندارند  کشور  در 
خسته  نیز  استان  مسئوالن  برخی  کشور  از 
شده و همه چیز را به حال خود رها کرده اند. 
مکرر  جلسه های   و  جمعی  دسته  افتتاح های 
خود  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بدون 
بیانگر همین موضوعات است. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی آذربایجان غربی در همان پست 
خود  جان  مسئول  را  مردم  خود،  هشدارآمیز 
نشان  را  این  نیز  زمان  گذشت  بود؛  دانسته 
درصد   90 شامل  که  دیده  رنج  مردم  که  داد 
زیر خط فقر هستند، به دنبال لقمه نانی برای 
سیر کردن شکم شان، جان خود را کف دست 
پنجه  در  پنجه  برای کسب روزی،  و   گذاشته 

کرونا انداخته اند.  
همین عامل باعث اوج گرفتن دوباره ویروس 
کرونا بویژه در آذربایجان غربی شده است چنان 
که نگارنده در یادداشت دو ماه پیش خود نیز 
نوشته بودم: »از بی خیالی، دوباره بحران کرونا 
سر بر می آورد«؛ همانی که دارد رقم می خورد. 
باید به فکر خود باشند  به نظر نگارنده مردم 
پروتکل های  عزیزانشان،  جان  حفظ  برای  و 
نمایند،  رعایت  شرایطی  هر  در  را  بهداشتی 
با رعایت فاصله گذاری هوشمند و عزم  مردم 
را  مسئوالن  برخی  عزم  عدم  می توانند  ملی، 

جبران کرده و کرونا را شکست دهند.

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت 
استان؛

پاسـگاه های  تعميـر  و  تجهيـز 
محيـط بانـی اردبيـل 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از 
آغاز عملیات تجهیز و تعمیر پاسگاه های محیط 
بانی در استان با تخصیص اعتباری بالغ بر ۳ 

میلیارد ریال خبر داد. 
به گزارش جام جم سعید شهند در جلسه شورای 
محیط  هفته  آستانه  در  و  کل  اداره  معاونان 
زیست با اشاره به این که امسال تجهیز و تعمیر 
تمام پاسگاه های محیط بانی استان در دستور 
عملیات  اول  فاز  داشت:  اظهار  دارد  قرار  کار 
تجهیز و تعمیر پاسگاه های محیط بانی استان با 
اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال آغاز شده است.

شهند با اشاره به وجود 11 پاسگاه محیط بانی 
در استان بیان داشت: محیط بانان در مناطق 
آق  مغان،  منطقه  شامل  استان  شده  حفاظت 
شکار  مناطق  همچنین  و  نئور  خلخال،  داغ 
ممنوع و سایت های احیا و تکثیر مرال فندقلو 
و  مستمر  گشت های  انجام  با  مغان  آهوی  و 
شبانه روزی به حفاظت از محیط زیست استان 
هفته  شعار  به  اشاره  با  وی  هستند.   مشغول 
محیط زیست طی امسال که با عنوان جهش 
تولید، حفظ محیط زیست، برای توسعه پایدار 
ایران انتخاب شده است افزود: برنامه های هفته 
محیط زیست استان از 1۷ الی 22 خرداد و با 

تاکید بر این شعار اجرا خواهد شد.

يادداشتخبر

رییس آموزش فنی و حرفه ای 
کشور در سفر به تبریز:

آموزش و مهـارت ضامن ايمنی 
کارخانه ها در 

مدیرعامل کارخانه تراکتور سازی ایران- تبریز 
کمترین  مهارت،  و  آموزش  پیشرفت  با  گفت: 

خطا در کارخانه رخ می دهد.
ابراهیمیدر گفتگو با جام جم،  تشکر از اقدامات 
مهندس هاشمی، گفت: در جامعه کارگری اگر 
نیز  عملکردها  شود  انجام  درست  آموزش ها 
گفت:  پایان  در  ابراهیمی  می شود.  درخشان 
تسهیالتی که در آن به جای مالیات، آموزش 
بوده  تاثیر گذار  صورت می گیرد بسیار مهم و 
در  مسئوالن  سایر  برای  الگویی  باید  و  است 

بخش های مختلف شود. 
آموزش  سازمان  رئیس  هاشمی،  اوسط   علی 
شک  بی  گفت:  نیز  کشور  ای  حرفه  و  فنی 
را  زیر ساخت ها  و  انبار  را  تمام سرمایه ها  اگر 
آماده کنیم ولی در مورد اصل محوریت توسعه 
و  جّدی  و  عمیق  توجه  است  انسان  خود  که 
پایدار نداشته باشیم نمی توانیم به دستاوردی 
منطبق با تقاضا و اقبال بازار دست یابیم چرا 
که پیشرفت هر کشوری را نیروی انسانی آن 

کشور رقم می زند. 
عنوان  به  آموزش  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
اصلی  نقش  همچنین  و  اساسی  رکن  یک 
انسان  گفت:  امور  پیشرفت  در  انسانی   نیروی 
به  اوج  در  را  می تواند خالقیت  و  جریان زاست 
نمایش بگذارد که مورد توجه دیگران قرار گیرد. 
با اشاره به پیشرفت های  علی اوسط  هاشمی، 
کشور ژاپن پس از جنگ جهانی افزود: کشور 
اتکاء  با  جزیره  در  گرفتن  قرار  وجود  با  ژاپن 
سرمایه  اصل  به  توجه  و  انسانی  منابع  به 
ثروت زا خودکفا شده و توانسته است با استفاده 
اوج  سال   ۵0 از  کمتر  در  نرم  آموزش های  از 
در  که  طوری  به  شد  برند  دنیا  در  و  گرفت 
برند  و  نام  با  المپ  یک  حداقل  خانه ای  هر 
برای جهش  است. هاشمی  روشن  این کشور 
افزود: و  کرد  ارزیابی  مهم  را  رکن  دو   تولید 

 قانون گرایی و آموزش، یک نوع توانمندسازی 
جامعه و فراهم نمودن بستر برای نقش آفرینی 
پیشرفت  و  موفقیت  رمز  که  آنهاست  ممتاز 
سازمان  رئیس  است.  بوده  نیز  ژاپن  کشور 
با  پایان  در  کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
تاکید بر تدوین ملی استاندارد مهارت در این 
باید خیلی  حوزه، خاطر نشان کرد: آموزش را 
جّدی گرفت و مهارت را وارد زندگی و کارگاه 
ببریم  است  آنان  کشت  زمین  که  کشاورزان 
راستای مهارت  در  موثری  گام های  بتوانیم  تا 
از  بازدید،  این  برداریم. در حاشیه  آنان  افزایی 
کارگران منتخب دوره های مهارت آموزی جوار 
کارگاهی شرکت تراکتورسازی ایران تقدیر به 

عمل آمد.

13550؛ سهم استان از طرح 
ملی  اقدام مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی زنجان گفت: سهم 
استان زنجان از طرح ملی اقدام مسکن بیش 
از 1۳ هزار و ۵۵0 واحد است و ساخت بیش 
از 1۵ هزار واحد مسکن طرح ملی آغاز شده 

است.
در  منش  بیات  مسعود  جام جم  گزارش  به 
جلسه ویژه شورای مسکن در محل استانداری 
اقدام مسکن  ملی  اجرای طرح  گفت:  زنجان 
مسکن  تولید  برای  طالیی  بسیار  اقدام  یک 
وی  است.  جامعه  متوسط  دهک های  برای 
اظهار کرد: تولید مسکن در استان زنجان تولید 
اشتغال و اقتصاد استان را هم به دنبال دارد. 
مسکن  اقدام  ملی  واحد   800 پروژه  به  وی 
یاد  و  کرد  اشاره  زنجان  شهر  نصر  کوی  در 
ستاد  توسط  واحدهای مسکونی  این  آور شد: 
اجرایی امام اجرا می شود و پیمانکار این طرح 

هم شرکت جهاد نصر است. 
از  استان  سهم  این که  بیان  با  منش  بیات 
و  هزار   1۳ از  بیش  مسکن  اقدام  ملی  طرح 
 1۵ از  بیش  ساخت  گفت:  است،  واحد   ۵۵0
آغاز  استان  در  ملی  طرح  مسکن  واحد  هزار 
 ۶۷0 زنجان  شهر  در  گفت:  وی  است.  شده 
واحد مسکن برای افراد تحت پوشش در شهر 
زنجان اختصاص یافته و در سایر شهرستان ها 
و  مسکن  پوشش  تحت  افراد  برای  باید  هم 

زمین اختصاص یابد.

از سوی استاندار آذربایجان غربی صادر شد؛
دستور بررسی ويژه مناطق زلزله زده قطور

استاندار آذربایجان غربی در بازدید از روند خدمات رسانی و بازسازی 
منازل در منطقه زلزله زده قطور خوی  با ابراز نارضایتی از روند احداث 
واحدهای مسکونی برای زلزله زدگان  گفت: اگر چه اقدامات خوبی 
انجام گرفته اما به هیچ وجه رضایت بخش نیست و گالیه های مردم 

در خصوص تعلل در روند ساخت واحدهای مسکونی درست است.
به گزارش جام جم، وی برای آزاد سازی حساب های بانکی خسارت 
بیمه اماکن روستایی، پرداخت وام ۳ میلیون تومانی کمک معیشتی 
برای همه مشمولین، تعیین تکلیف اماکن روستایی زلزله زده احداث 

حمایتی،  خدمات  سریع  دریافت  برای  محدوده  از  خارج  در  شده 
در  بانکی  سیستم  و  مسکونی  واحدهای  احداث  ملزومات  استقرار 
مناطق زلزله زده، لزوم شناسایی و حمایت جدی از زنان سرپرست 
خانوار و بانوان سالمند بدون سرپرست و سرعت بخشی به احداث 

این  ادامه  در  داد.  ویژه  دستور  شده  تخریب  مسکونی  واحدهای 
قطور  زده  زلزله  منطقه  بازسازی  مسکونی  واحد  نخستین  بازدید، 
غربی  آذربایجان  استاندار  شهریاری  محمدمهدی  حضور  با  خوی 

افتتاح شد.

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان های 

آذربایجان
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رضوان آیرملو

یعنی  شهر   1۴0۴ افق  محورهای  از  یکی  گفت:  ارومیه  شهردار 
برخورداری مردم از اقتصاد پویا که با جذب سرمایه گذار و اجرای 

می خورد.  رقم  سیتادیوم  پروژه  چون  سرمایه گذاری  پروژه های 
از  بهره برداری  مراسم  در  حضرت پور  محمد  جام جم  گزارش  به 
تدوین  به  اشاره  با  سیتادیوم  تفریحی  و  تجاری  مرکز   هایپراستار 
ارومیه،  افق 1۴0۴ شهر  و  اسالمی شهر  بلند مدت شورای  برنامه 
بیان کرد: در افق 1۴0۴ ارومیه به یک شهر سالم، فرهنگی، سبز، 
و  حمل  و  اطالعات  فناوری  به  مجهز  و  پویا  اقتصاد  از  برخوردار 
نقل ریلی تبدیل می شود که یکی از آیتم های آن یعنی برخورداری 
مردم از اقتصاد پویا با جذب سرمایه گذاری رقم می خورد و اینک با 
گشایش یکی از پروژه های سرمایه گذاری چون سیتادیوم این مهم 

تحقق می یابد.
وی با اشاره به رونق اقتصادی و برخورداری مردم از اقتصاد مناسب، 
اظهار کرد:  با افتتاح فاز اول پروژه شاهد اشتغال ۳00 نفر هستیم که 

با گشایش فاز نهایی آن  نیز برای ۵00 نفر اشتغال ایجاد می شود.
جهت  در  شهری  مدیریت  توان  تمام  کرد:   عنوان  ارومیه  شهردار 
توسعه شهری بر این معطوف شده است که سرمایه گذاران  بتوانند 

با کمترین دغدغه پروژه های سرمایه گذاری چون سیتادیوم را مورد 
بهره برداری قرار دهند.

تامین گوشت گوسفندی  هایپرهای کشور از ارومیه
وی عنوان کرد:  توافق شده که گوشت گوسفندی تمام  هایپرهای 
کشور توسط اسپانسرها و هلدینگ های ایجاد شده توسط مجموعه 
از  بهره برداری  با  که  شود  تامین  ارومیه  شهر  از  سیتادیوم  بزرگ 
برای  کامل  آینده یک چرخه  ماه  یک  تا  ارومیه  کشتار گاه صنعتی 
تامین گوشت گوسفندی نه تنها برای تمامی  هایپرهای کشور بلکه 

برای  هایپرهای آسیا و صادرات نیز فراهم می شود. 
کشور،  هایپرهای  گوشت   تامین  کرد:  نشان  خاطر  ارومیه  شهردار 
اقتصادی در جمعیت ۳0 درصدی شاغل در بخش  منجر به رونق 
کشاورزی و دامپروری آذربایجان غربی و افزایش سرانه درآمدهای 
هایپراستارهایی  چنین   گیری  شکل  افزود:  وی  می شود  شهروندان 
پایدار  درآمدهای  ایجاد  و  شهروندان  هزینه های   کاهش  به  منجر 

برای مجموعه شهرداری  ارومیه می شود.

برخورداری از اقتصاد پويا در افق 1404

حسین فتحی، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
آذربایجان شرقی تحقق اهداف و برنامه های اداره کل تعاون کار و 
ر فاه اجتماعی را نیازمند همراهی تشکل های کارگری، کارفرمایی و 

استفاده از تجربیات ارزشمند پیشکسوتان جامعه کار و تولید دانست.
و  کارگری  جامعه  فعاالن  دیدار  در  که  فتحی  جام جم  گزارش  به 

بازنشستگان استان آذربایجان شرقی سخن می گفت با اشاره به نقش 
مهم تشکل های صنفی اظهار داشت: وجود این تشکل ها به عنوان 
بسترهای  می تواند  کارفرمایان  و  بازنشستگان  کارگران،  نمایندگان 
مناسب کاری را برای فعالیت این اداره کل در جهت رفع مشکالت 

جامعه کار و تولید فراهم کند.
وی حضور تشکل های صنفی استان در آغاز مسئولیت جدیدش در 
این اداره کل را مشوق و دلگرم کننده عنوان کرد و گفت: خدمتگزاری 
به مردم مهم ترین وظیفه خود و اداره کل  تعاون کار و رفاه اجتماعی 

استان آذربایجان شرقی  می باشد که باید در اولویت امور قرار گیرد.
بروز  گفت:  و  کرد  اشاره  کرونا  بیماری  موضوع  به  ادامه  در  فتحی   
این بیماری سبب شد تا برخی از واحدهای تولیدی در استان بویژه 
واحدهای زیر ۵0 نفر عمال  فرصت فروش و صادرات محصوالت خود 

را در حدود ۵ ماه از دست بدهند.
وی افزود: این موضوع با تحریم ها و وضعیت اقتصادی نامناسب نیز 
همراه بوده اما با تدابیر مسئوالن استانی و نجابت کارگران که بخشی 
از حقوق خود را دریافت نکردند واحدهای تولیدی استان آذربایجان 

شرقی با آرامش همراه بود.
 فتحی با بیان این که تعدیل نیروی کار ناشی از بیماری کرونا  در 
استان آذربایجان شرقی  کمترین میزان  در میان استان های  کشور را 
دارد تصریح کرد: حدود ۴۵ هزار نفر برای برخورداری از بیمه بیکاری 
هم  کامل  اخراج  البته  که  کرده اند  نام  ثبت  کرونا  بیماری  از  ناشی 

نیستند و با رفع مشکالت دوباره سرکار بازخواهند گشت.

آذربایجان  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  سرپرست 
شرقی در ادامه به وضعیت برخی از واحدهای مشکل دار در استان 
اشاره کرد و گفت: یکی از این واحدها کارخانه بلبرینگ سازی بود که 
با واگذاری آن به فعال صنعتی نه تنها اخراجی رخ نداد بلکه ۴0 کارگر 

جدید نیز در این واحد تولیدی استخدام شد.
وی رفع مشکالت مربوط به کمپرسورسازی و واگذاری آن به فردی 
با اهلیت  را از دیگر اقدامات جدید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
استان آذربایجان شرقی بر شمرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات جدید 
چینی  کارخانه  به  مربوط  استان  در  دار  مشکل  واحدهای  زمینه  در 
بهداشتی ارس بود که با توجه به ضرورت تغییر و نوسازی خط تولید 
آمد و  به عمل  قبلی  بین مدیریت جدید و  آن، هماهنگی های الزم 
مقرر شد ظرف سه ماه با نوسازی ماشین آالت این کارخانه  مجددا 

راه اندازی شود.
اولویت های کاری خود  از  را   فتحی فعال بودن کمیسیون کارگری 
حضور  کمیسیون  این   در  کارگری  نمایندگان  گفت:  و  کرد  عنوان 
جامعه  مسایل  طرح  صورت   در  تا  می شود  تالش  و  دارند  فعالی 
کارگری در این کمیسیون باعث احقاق حقوق جامعه کارگری شویم.

آذربایجان  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  سرپرست 
شرقی در خاتمه سخنان خود بر ضرورت  همکاری میان تشکل های 
کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان  تاکید کرد و گفت: تالش خواهد 
شد تا از ظرفیت  این تشکل ها به نحو مقتضی استفاده و از تجارب 

ارزنده بازنشستگان بهره الزم برده شود.

آذربايجان شرقی با کمترين تعديل ناشی از کرونا 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سال 99 را سال پایانی طرح های 
جاری  سال  دی  گفت:  و  کرد  عنوان  ارومیه  دریاچه  نجات  اصلی 

بهره برداری از تونل انتقال آب به دریاچه آغاز می شود.
به  آب  انتقال  تونل  از  بازدید  حاشیه  در  نوبخت  جام جم  گزارش  به 
تونل  این  کرد:  اظهار  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  ارومیه   دریاچه 
با  که  است  خود  ساخت  پایانی  مراحل  در  کیلومتری   ۳۶  حدود 
بهره برداری از آن در دی سال جاری ۶00 میلیون مترمکعب آب به 
سمت دریاچه ارومیه منتقل خواهد شد. وی با بیان این که مشکلی 
از بابت اعتبارات وجود ندارد، اظهار داشت: این پروژه بر اساس ارزش 
روز بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان برآورد می شود و این نوعی سرمایه 
غربی،  آذربایجان  مردم  خاطر  رضایت  جلب  و  ایجاد  برای  گذاری 
بودند  دریاچه  این  نگران  نحوی  به  که  مردمی  و  آذربایجان شرقی 
محسوب می شود و افزایش بیش از 12۶ سانتی متر تراز دریاچه و 
هزار و 82 کیلومتر مربع مساحت دریاچه نشان از موفقیتی است که 

دوستان برای تامین رضایت مردم انجام داده اند. وی با بیان این که 
سال 99 سال جمع بندی همه زحمات ۶ سال گذشته و اجرایی شدن 
طرح های احیای دریاچه محسوب می شود، اظهار داشت: 12 طرح در 
این خصوص اجرا شد که یکی از مهم ترین طرح های احیای دریاچه، 
انتقال آب از رودخانه زاب و از پشت دریاچه یا سدکانی سیب است. 
نوبخت افزود: ۵۶0 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اتمام پروژه 
انتقال آب هم تامین شده که ۴۵0 میلیارد آماده تخصیص و بقیه آن 
اعتبارات هم طبق زمانبندی تخصیص خواهد یافت و امیدواریم که 
در ماه های آینده و در بازه زمانی دی ماه شاهد بهره برداری و تکمیل 

این ابرپروژه باشیم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 
طرح احیای دریاچه ارومیه، طرح عظیم ملی و جزو مطالبات مردم 
سراسر کشور و حتی عالقمندان به طبیعت در سراسر جهان بود و 
مردم دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی به خاطر آثار سوء 

خشک شدن این دریاچه و گرد و غبار نمکی نسبت به این موضوع 
حساس تر بودند.

امسال، سال پايانی طرح های نجات درياچه اروميه 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:

استاندار زنجان می گوید: برای کاهش اثرات 
آالیندگی کیک های دپو شده در شهرک روی، 

اطراف آن به طور کامل دیوار کشی شده است.
به گزارش جام جم فتح اهلل حقیقی در جلسه تعیین 
تکلیف پسماند در استان گفت: سال گذشته اولویت 
ما به سرانجام رساندن این امر و البته به نفع مردم 
بود که با توجه آیت اهلل رییسی، رییس قوه قضاییه 

و همچنین ریاست دادگستری و دادستان استان، 
رای به نفع دولت و مردم استان زنجان صادر 
شد. نماینده عالی دولت تاکید کرد: پس از تعیین 
تکلیف پسماندهای روی، اقدام بعدی ساماندهی 
وضعیت کیک های  انبار شده بود که برای این 
شیرابه های  تا  شد  ایجاد  حوضچه هایی  کار 
روی از محل خارج نشود و عالوه برآن اطراف 
مرکز دپو به طور کامل دیوار کشی شده است.  
مساحت پسماندهای روی انبار شده ۲۸ هکتار 
است. استاندار زنجان با بیان این که در معاونت 
معدنی وزارت صمت کمیته ای برای ساماندهی 
پسماندهای روی ایجاد شده است، افزود: امسال 
۵۰ میلیارد تومان سهم و اعتبار استان از محل 
فروش حاصل از پسماند هاست که در الیحه 
بودجه مصوب شده است. وی با تاکید بر این که 
مرام ما صداقت در گفتار و عمل است، اضافه کرد: 
وظیفه ما تامین و حفظ سالمتی مردم است و در 

مقابله با ویروس کرونا این را نشان دادیم 

حجت االسالم آل هاشم تاکید کرد؛
ضرورت گفتمان سازی درباره مسائل محيط زيست

استاندار زنجان عنوان کرد؛
اعتبارات حاصل از فروش پسماند در اليحه بودجه 

شهردار ارومیه  خبر داد؛



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 آذربایجان شرقی: وحیده حاجی محمد یاری  041-35579285-9
    سرپرست استان  آذربایجان غربی: رضوان آیرملو-  044-32243421

    سرپرست استان اردبیل: نورالد ین امامی - 045-33454400
    سرپرست استان زنجان: احمد حسنی - 024-33362236

عالم اندر ذکر تو در شور و غوغا هست و نیست
   آنکه سر در کوی او نگذاشته، آزاده نیست 
   آنکه دل خواهد، درون کعبه و بتخانه نیست

امام خمینی )ره(   عاشقان روی او را خانه و کاشانه نیست

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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  مرحله دوم 

پيرو آگهی های مرحله اول ، شركت پاالیش نفت تبریز به منظور فراهم آوری تمهيدات الزم براي داوطلبان جذب كه به نحوي از انحاء از جمله حائز شرایط نبودن در موعد آگهي قبلي )98/12/03 لغایت 98/12/12( موفق به ثبت نام نشده بودند ، به اطالع می رساند به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در واحد هاي عملياتي ، بهره برداري )نوبتكاري( 
و واحد هاي ستادي )روزكار( حسب نيازمندي هاي شركت از بين فارغ التحصيالن مرد واجد شرایط بومي استانهاي آذربایجان شرقي ، آذربایجان غربي و اردبيل مطابق جدول زیر از طریق برگزاري آزمون كتبي ، مصاحبه حضوري ، گزینش و طب كار در چارچوب قانون كار و تأمين اجتماعي بصورت قرارداد مدت موقت دعوت به همكاري می نماید.

آگهی تمديد ثبت نام جذب نيروی انسانی شرکت پااليش نفت تبريز

مواد آزمونگرايشرشته تحصيلي

مهندسي كامپيوتر
زبان تخصصي- ساختمان داده ها و الگوریتم ها- طراحي الگوریتم- اصول طراحي پایگاه داده نرم افزار

ها- مهندسي نرم افزار- سيستم عامل

مهندسي كامپيوتر
)IT(فناوري اطالعات

مدیریت سيستم هاي 
اطالعاتي- سيستم هاي 

تكنولوژي اطالعات

زبان تخصصي- ساختمان داده ها و الگوریتم ها- اصول طراحي پایگاه داده ها
مهندسي نرم افزار- طراحي الگوریتم- شبكه هاي كامپيوتري

مهندسي برق

الكترونيك 
قدرت 

ابزار دقيق

زبان تخصصي/ الكترونيك 1/ سيستم هاي كنترل خطي - ماشين هاي الكتریكي 1 و 2/ تحليل 
سيستم هاي انرژي الكتریكي -   درس مخصوص متناسب با گرایش )فقط یك درس(

درس مخصوص گرایش الكترونيك : مدار هاي پالس و دیجيتال- درس مخصوص گرایش قدرت : 
رله و حفاظت- درس مخصوص گرایش ابزار دقيق : ابزار دقيق

مدیریت بازرگاني

بازاریابي، تجارت 
الكترونيك،مدیریت 

استراتژیك ، بازرگاني 
داخلي

اصول و مباني و مدیریت از دیدگاه اسالم
ریاضي و آمار/تئوري هاي مدیریت

اقتصاد خرد و كالن
 تحقيق در عمليات/ بازاریابي

مدیریت دولتي
 مدیریت صنعتي مدیریت 

منابع انساني

توسعه منابع انساني، 
مدیریت تحول رفتار 
سازماني-  مدیریت 

عملكرد،كيفيت و بهره 
وري مدیریت استراتژیك

اصول و مباني و مدیریت از دیدگاه اسالم
 ریاضي و آمار تئوري هاي مدیریت/ اقتصاد خرد و كالن

ماليه عمومي و بودجه
مدیریت منابع انساني

زبان تخصصي- ریاضي و آمار- حسابداري ماليحسابداريحسابداري
حسابداري صنعتي- حسابرسي

مواد آزمونگرايشرشته تحصيلي

مهندسي شيمي

صنایع گاز،پتروشيمي،پاالیش،طراحي فرآیند، مهندسي صنایع 
نفت،مهندسي پليمر، فرآیند هاي جداسازي،پدیده هاي انتقال،مدل 

سازي، شبيه سازي كنترل، فرآوري، انتقال گاز،  ترمودیناميك 
سينيتيك،ترموسينيتيك و كاتاليست،مخازن هيدروكربوري

كنترل فرآیند ها
 انتقال حرارت

ترمودیناميك/نتقال جرم 
و عمليات واحد/مكانيك سياالت/ طراحي راكتور

شيمي
 محض و كاربردي

شيمي آلي/ شيمي تجزیه/ شيمي فيزیك/ شيمي معدني
اصول محاسبات صنایع شيميایي/  )اصول صنایع شيميایي(

عمران،آب،سازه،ژئوتكنيك سازه هاي دریایي،راهمهندسي عمران
خاك  پي - ساختمان سازي

بتني  هاي  سازه  طراحي  پي/  مهندسي  مصالح/  مقاومت  استاتيك/ 
مكانيك سياالت فوالدي/  هاي  طراحي سازه 

مهندسي مكانيك

ساخت و توليد
 حرارت ، سياالت جامدات، 

طراحي كاربردي و تبدیل انرژي

استاتيك ، مقاومت مصالح و طراحي اجزا/ دیناميك ، دیناميك ماشين 
و ارتعاشات/ سياالت 1 ، ترمودیناميك 1 و انتقال حرارت 1

كنترل/ سياالت 2 ، ترمودیناميك 2 و انتقال حرارت 2
سيستم هاي هيدروليكي ، پنوماتيكي و سيستم هاي توليد مخصوص

گرایش HSE  ، مهندسي آتشمهندسي شيمي
ریاضي عمومي 2 و معادالت دیفرانسيل

 استاتيك و مقاومت مصالح
مكانيك سياالت )هيدروليك و انتقال سياالت(

حریق و روش هاي مبارزه با آن- بهداشت و محيط زیست
ایمني در صنایع نفت و پتروشيمي

ایمني صنعتيمهندسي صنایع

مهندسي ایمني و 
حفاظت صنعتيبازرس فني

سخت افزارمهندسي كامپيوتر
زبان تخصصي-  ساختمان داده ها و الگوریتم ها - مدار منطقي 

معماري كامپيوتر- شبكه هاي كامپيوتري- سيستم عامل

گــرايشرشته تحصيليمقطع تحصيلي

ظرفيت

پذيرش

نفر

واحد سازماني اشتغال

مهندسي شيميكارشناسي يا كارشناسي ارشد

صنايع گاز، پتروشيمي،پااليش،طراحي فرآيندمهندسي صنايع نفت، مهندسي پليمر 
،فرآيند هاي جدا سازي، پديده هاي انتقال،مدلسازي،شبيه سازي و كنترل،فرآوري و 
عمليات  بهره برداري )نوبتكاري(27انتقال گاز،ترموديناميك و سينيتيك،ترموسينيتيك و كاتاليست ، مخازن هيدروكربوري

عمليات بهره برداري )نوبتكاري(1محض و كاربردي شيميكارشناسي يا كارشناسي ارشد

كارشناسي يا كارشناسي ارشد

گرايش HSE ، مهندسي آتشمهندسي شيمي

2
QHSE

)نوبتكاري (
ايمني صنعتيمهندسي صنايع

حفاظت صنعتيمهندسي ايمنی و بازرسی فنی

عمليات  نگهداري و تعميرات)نوبتكاري(4ساخت و توليد، حرارت، سياالت و جامدات، طراحي كاربردي، تبديل انرژيمهندسي مكانيككارشناسي يا كارشناسي ارشد

عمليات  نگهداري و تعميرات)نوبتكاري(5قدرت ،الكترونيك ، ابزاردقيقمهندسي برقكارشناسي يا كارشناسي ارشد

فن آوري اطالعات و ارتباطات كارشناسي يا كارشناسي ارشد
) IT(

فن آوري اطالعات و ارتباطات )IT (،مديريت سيستم هاي اطالعاتي،سيستم هاي 
تكنولوژي اطالعات

)نوبتكاري(1 واحد حراست 

كارشناسي يا كارشناسي 
ارشد

مديريت بازرگاني4بازاريابي، تجارت الكترونيك، مديريت استراتژيك، بازرگاني داخليمديريت بازرگاني

توسعه منابع انساني،مديريت تحول، رفتار سازمانيمديريت دولتي

3
مديريت منابع انساني

مديريت عملكرد،كيفيت و بهره وريمديريت صنعتي

مديريت عملكرد،كيفيت و بهره وري، مديريت استراتژيكمديريت منابع انساني

مديريت مالي1حسابداریحسابداريكارشناسي يا كارشناسي ارشد

خدمات فني و مهندسي1عمران، آب،سازه،ژئوتكنيك،سازه هاي دريايي راه،خاك پي و ساختمان سازيمهندسي عمرانكارشناسي يا كارشناسي ارشد

فن آوري اطالعات و ارتباطات1نرم افزارمهندسي كامپيوتركارشناسي يا كارشناسي ارشد

سخت افزارمهندسي كامپيوتركارشناسي يا كارشناسي ارشد
1

فن آوري اطالعات و ارتباطات

مواد آزمون دروس عمومي براي كليه رشته ها شامل : فارسي ، معارف اسالمي و زبان انگليسی 
عمومي

1-  آزمون عمومی و تخصصی به صورت چهارگزینه ای خواهد بود .
2-  مفاد سواالت دروس آزمون در سطح مقطع كارشناسی خواهد بود.

تبصره:  اقليتهای مذهبی از پاسخگوئی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و امتياز آن در سایر 
مواد آزمون عمومی توزیع خواهد شد.

تذکرات بسيار مهّم :
1-  داوطلباني كه در مرحله اول )اسفند ماه سال 1398( با شرایط اعالم شده ، ثبت نام نموده اند 

نياز به ثبت نام مجدد  ندارند.
2-  داوطلبان براي آگاهي از همۀ مراحل )ساعت، تاریخ و محل آزمون( بدليل تغييرات احتمالي به 

صورت مستمر به نشانی اینترنتی شركت  www.tbzrefinery.co.ir  مراجعه نمایند.

3-  در هر مرحله از جذب و پس از آن چنانچه محرز شــود داوطلب اّطالعات خالف واقع داده یا 
فاقد شرایط مندرج در آگهي بوده ، از ادامه مراحل بعدی محروم خواهد شد.

4-  به مدارك ناقص یا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد و مسئوليت ناشی از عدم رعایت دقيق 
شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا تغذیۀ مدارك به صورت ناقص به عهده داوطلب خواهد بود.

5-  با توجه به اینكه شركت پاالیش نفت تبریز به بخش خصوصي واگذار شده است امكان انتقال 
جذب شدگان به سایر واحد هاي نفتي و یا ارگانهاي دولتي و تبدیل وضعيت آنان از قراردادي به 

رسمي ميسر نمي باشد .
6-  شركت هيچگونه تعهدی برای تأمين محل اسكان پذیرفته شدگان در طول خدمت ندارد .

7-  ســرویس ایاب و ذهاب پذیرفته شــدگان جهت انجام وظيفه در شركت در محدوده فعلي 
سرویس ها ) داخل شهر تبریز( مي باشد.

8-  در صورت انصراف از ادامه خدمت در شركت در طول مدت تعهد , كليه هزینه هاي آموزشي , 

خدماتي و سایر هزینه هاي مرتبط از انصراف دهنده اخذ خواهد شد .
9-  ضروري اســت دواطلبان به هنگام حضور و  شركت در جلسه آزمون عالوه بر كارت ورود به 

جلسه , كارت ملي خود را نيز همراه داشته باشند .
10- پس از اتمام مهلت ثبت نام متقاضياني كه كد رهگيري دریافت نموده اند و در بررســي هاي 
اوليه اطالعات و مدارك ارائه شده مورد تأیيد واقع گردیده ، مي توانند با مراجعه به سایت شركت 

در ایام تعيين شده )جدول ذیل( نسبت به چاپ كارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند . 
11-  جهت كسب اطالعات بيشتر داوطلبان مي توانند در طول ایام هفته به غير از ایام تعطيل و 
در ســاعات اداري با  شماره تلفن هاي  21148135 و 21148131 و 21148130 -041  واحد تأمين 
و برنامه ریزي نيروي انســاني و در خصوص اختالل در سامانه ثبت نام با واحد IT  به شماره تلفن  

21148838 - 041 تماس حاصل نمایند .

شرح اقدامتاریخ

ثبت نام در سامانه - اخذ كد رهگيري و رفع مغایرت هاي احتمالي از طرف شركتاز تاریخ 99/03/24 لغایت 99/04/02

ویرایش اطالعات ثبت شده )درصورت نياز( از تاریخ 99/04/03 لغایت 99/04/04

مراجعه به سایت و چاپ كارت ورود به جلسه و دریافت كروكي محل آزمونمتعاقبٌا اعالم خواهد شد

برگزاري آزمون ساعت ....... تاریخ ....... محل آزمون .......       متعاقبٌا اعالم خواهد شد

تأمین و برنامه ریزي مدیریت منابع 
انساني شركت پاالیش نفت تبریز                          
   روابط عمومي و امور بین الملل 

شركت پاالیش نفت تبریز

جدول زمانی اقدامات توسط داوطلبان :

مواد آزمون دروس اختصاصي براي رشته هاي مختلف به شرح جدول ذیل مي باشد

شرایط عمومي داوطلبان :
1-  تابعيت نظام جمهوري اسالمي ایران.

2-  التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران.
3-  متدین به دین مبين اســالم و یا یكي از ادیان رســمي كشور 

مصرح در قانون اساسي .
4-  داشتن تندرســتي و توانایي كامل جسماني و روانشناختي به 

تأیيد طب كار /  بهداشت و درمان صنعت نفت تبریز.
5-  عدم اشــتغال و تعهد خدمت در دســتگاه هاي دولتي و غير 

دولتي و مراكز وابسته و سایر نهادها .
6-  داشتن كارت پایان خدمت نظام وظيفه یا معافيت دایم غير پزشكي 
7-  نداشتن سوءپيشــينه كيفري به تائيد مراجع ذیصالح و عدم 

اشتهار به فساد اخالقي و اعتياد به مواد مخدر .
8-  داوطلبيــن نباید به صورت رســمي یا پيماني در اســتخدام 

واحدهاي تابعه صنعت نفت باشند .
9-  تعهد 5 ســاله محضري و تحویل تضامين اعالم شــده از طرف 
شركت ، توسط داوطلب اشتغال برای خدمت در شركت پاالیش نفت 
تبریز و یا هر محل دیگری كه شركت پاالیش نفت تبریز صالح بداند .

شرایط اختصاصي داوطلبان :
1-  داشــتن مدرك تحصيلي در مقطع كارشناســي یا كارشناسي 
ارشــد از دانشگاه هاي سراسري كشوركه مورد تأیيد وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري مي باشــند) سراسري ، پيام نور، آزاد اسالمي، 

علمي كاربردي و غيرانتفاعي( 
2-  حداقل معدل براي دانشگاه هاي سراسري در مقطع كارشناسي 
14 ، مقطع كارشناسي ارشد 15  و براي دانشگاه هاي آزاد اسالمي ، 

پيام نور ، علمي كاربردي و غير انتفاعي هر دو مقطع 17 می باشد.
3-   حداكثر ســن داوطلبان 29 ســال تمام می باشد. )متولدین 

1369/01/01 به بعد(
4-  به نمره مكتســبه آزمــون كتبي، براي خانــواده هاي معظم 
شــهدا و ایثارگران ) فرزندان آزادگان و جانبازان باالي 25درصد( 
و رزمندگان یا فرزندان آنان )12%( اضافه خواهد شــد و همچنين 
به فرزندان كاركنان شــاغل ، بازنشسته ، از كارافتاده و متوفي در 

شركت پاالیش نفت تبریز نيز)10%( افزوده خواهد شد .
 تبصره 1 : در صورت دارا بودن بيش از یك مورد از امتيازات بند4 ، 
فقط یكي از امتيازات بند مذكور) امتياز باالتر( تعلق خواهد گرفت .
  تبصره2 : الصاق مدارك و مستندات الزم جهت بهره مندي از امتياز 
قيد شــده در بند 4 ) خانواده هاي شهدا – آزادگان جانبازان باالي 
25درصد - رزمندگان یا فرزندان آنان و فرزندان كاركنان شاغل ، 
بازنشسته ، از كار افتاده و متوفي پاالیش نفت تبریز( الزامي است .
تبصره 3 : رزمنده به كسي اطالق مي شود كه حداقل 6 ماه متوالي یا 
9 ماه متناوب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته باشد

تبصره 4 : مقاطع تحصيلي اعالم شده در این آگهي صرفًا مورد نياز 
شركت بوده و چنانچه افراد پذیرفته شده در حين خدمت موفق به 
اخذ مدرك تحصيلي باالتر گردند ، شــركت هيچ گونه تعهدي در 

رابطه با تعدیل مدرك مأخوذه و یا ارتقاء داوطلب نخواهد داشت .
شرایط بومي داوطلبان :     

1-  مالك تشــخيص بومي بودن : محل تولد داوطلب یا همسر در 

یكي از استان هاي مندرج در این آگهي باشد
حداقل چهار ســال متوالي یا متناوب از سنوات تحصيلي ابتدایي/
راهنمایي/دبيرستان/دانشگاه در یكي از استان هاي مندرج در این 

آگهي باشد. 
داوطلب ،پدر ، مادر و یا همسر ایشان داراي حداقل چهار)4( سال 

سابقه پرداخت حق بيمه دریكي از استان هاي مندرج 
تبصره: بارگذاري تصویر اصل مدارك معتبر و رسمي ، ممهور به مهر 
آموزش و پرورش/ دانشــگاه  مبني بر چهار سال محل تحصيل و یا  

ازسازمان تأمين اجتماعي اصل نامه بيمه واریزي الزامي مي باشد. 
نحوه ثبت نام : 

1-  پس از مرحله اول ، ثبت نام ایــن مرحله در آزمون منحصراً از 
تاریــخ 1399/03/24  لغایت  1399/04/02 با مراجعه به نشــاني 
اینترنتي www.tbzrefinery.co.ir انجام می پذیرد . متقاضيان 
می بایســت پس از مطالعه شــرایط عمومی و اختصاصی جذب و 
تكميل فرم ثبت نام ، اطالعات و مدارك خود را در ســامانه ثبت و 
كد رهگيری دریافت و نزد خویش نگهداري نمایند. ضمنًا كليه اطالع 

رسانی های آتی از طریق همين سایت صورت خواهد گرفت.
2-  الزم به ذكر اســت هر داوطلب تنها امكان یك بار ثبت نام را 
دارد. ضمنًا ثبت نــام به صورت ناقص یا به غير از ثبت نام از طریق 

نشانی اینترنتی شركت مورد قبول و امكان پذیر نمی باشد.
مدارك مورد نياز :

1-  تكميــل فرم الكترونيكي تقاضاي ثبت نام )قابل دســترس در 
سایت اینترنتی شركت(

2-  اســكن مدارك تحصيلي، صفحه اول شناســنامه )در صورت 
داشتن توضيحات ، اسكن صفحه توضيحات نيز ضروری است( كارت 
ملي، كارت پایان خدمت نظام وظيفه یا معافيت دائم غير پزشكي و 
در صورت داشتن مدارك و شرایط اختصاصي )فرزندان معزز شهدا 
، آزادگان ، رزمندگان و جانبازان حداقل25% ( و فرزندان شاغل و 
بازنشسته ، از كار افتاده و متوفي شركت پاالیش نفت تبریز و بومي 
بودن به ترتيب در یك فایل PDF و بارگذاري آن در محل مشخص 

شده در نشاني اینترنتی 
3-  اسكن عكس 4×3  جدید با مشخصات ذكر شده در سایت ثبت 

نام و بارگذاري آن در محل مشخص شده .
4-  اســكن فيش پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال )000ر500 ریال( 
بابت ثبت نام و شركت در آزمون كتبي بنام خود داوطلب از طریق 
سامانه ثبت نام )الزم به ذكر است هزینه ثبت نام تحت هيچ عنوان 

و شرایطی قابل عودت نخواهد بود(.
5-  واریز مبلغ ثبت نام در آزمون به شماره حساب 500059990  نزد  
بانك تجارت شعبه مركزي تبریز  بنام شركت پاالیش نفت تبریز كد 
شعبه 5000  و قابل پرداخت در كليه شعب بانك ها  با شماره شباي  

IR 340180000000000500059990
تاریخ، محل آزمون و زمان توزیع كارت ورود به جلسه : 1-  بدليل 
شرایط خاص پيش آمده ) شــيوع ویروس كووید 19 كرونا( تاریخ 
دریافت كارت ورود به جلسه، تاریخ، ساعت و محل برگزاري آزمون 
به همراه كروكي، متعاقبٌا از طریق نشــاني اینترنتي شركت اطالع 

رساني خواهد شد.


