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فرماندار ارومیه گفت: همزمان با دهه فجر امسال ۱۲۲ 
پروژه عمرانی با اعتبار  ۶۲۰ میلیارد تومان افتتاح و 

کلنگ زنی خواهد شد.
www.daneshpayam.ir3

 تسريع و تسهیل ارائه خدمات
 با استقرار میز خدمت الکترونیکی

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با بیان اینکه نگاه ویژه ای که دولت به تکریم ارباب رجوع داشته سبب راه اندازی میز خدمت 
در دستگاه های اجرایی شده است، اظهار داشت: شرکت گاز استان اردبیل نیز در راستای ارائه خدمات بهینه یکی از سازمان های 

پیشرو در راه اندازی میز خدمت حضوری و الکترونیکی بوده است.
نرگس امامي - خبرنگار جام جم اردبیل: ســردار اســماعیلی با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع، عدم سرگردانی مردم در 
راهروهای اداری و جلوگیری از فســاد اداری از جمله اهداف اصلی راه اندازی میز خدمت در ادارات اســت، گفت: با راه اندازی میز 

خدمت، ارباب رجوع از طریق یک میز تمام خدمات خود را دریافت می کند و...

همزمان با چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در زنجان؛
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صادرات روزانه ۳۰۰۰ تن 
 سیب از 

آذربایجان غربی

 آرمان بیمارستان فوق 
تخصصی بهبود تبریز؛ 
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تبدیل طبقه »منفی 
یک« پروژه سبزه میدان به 

پارکینگ، شدنی نیست
2

1420 کوچه در تبریز به نام شهــدا مزین شده است

به مناسبت دهه فجر در ارومیه؛



خبرخبر

تبدیل طبقه »منفی یک« پروژه سبزه 
میدان به پارکینگ، شدنی نیست

امروز  زنجان گفت:  اسالمی شهر  رئیس شورای 
بزرگ  پروژه  اجرای  روند  در  عقب ماندگی  وجود 

سبزه میدان کامال مشهود است.
خبرنگار جام جم زنجان: حمیدرضا حمیدی 
شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  در 
پروژه  اجرایی  عملیات  روند  کرد:  اظهار  زنجان 
سبزه میدان به گونه ای است که تا به امروز شاهد 
پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصدی این پروژه که یکی 

از انتظارات دیرینه مردم این شهر است، هستیم.
بزرگ  پروژه  اصلی  مشکالت  از  یکی  وی 
سبزه میدان را که باعث به وجود آمدن عقب ماندگی 
جابه جایی  به  مربوط  است  شده  طرح  این  در 
تاسیسات برق دانست و افزود: باوجود اقداماتی که 
تا به امروز در این زمینه انجام شده، اما همچنان 
هستیم. طرح  این  در  تعارضاتی  وجود  شاهد 

حمیدی با یادآوری اینکه دو پست شمالی و ضلع 
جنوب غربی از جمله مشکالت این بخش به شمار 
می رود، تصریح کرد: بعد از بررسی های به عمل 
آمده هزینه ای که برای جابه جایی پست برق تعیین 
شده، مبلغی به میزان ۳ میلیارد تومان بود، هر چند 
تا به امروز زمین مناسبی برای این منظور پیدا نشده 
است.وی با اشاره به اینکه یکی از نقاط قوت این 
مالی عقب ماندگی  لحاظ  به  که  است  این  طرح، 
نداشته و تا به امروز ۷ میلیارد تومان از کل مبلغ به 
پیمانکار پرداخت شده است، ادامه داد: اگر بخواهیم 
طبق روندی که پیش بینی شده است، پروژه ها را 
دست  از  را  پارکینگ ها  از  مقداری  ببریم،  پیش 
خواهیم داد.حمیدی در خصوص طومار مربوط به 
پارکینگ کردن طبقه منفی سبزه میدان، خاطرنشان 
کرد: معتقدیم اگر بخواهیم به این طومار تن دهیم، 
به این معنی است که ایجاد ترافیک در مرکز شهر 

منجر به ایجاد ترافیک خواهد شد.

سیب تن   ۳000 روزانه   صادرات 
 از آذربایجان غربی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی 
تا ۳۰۰۰ تن سیب درختی  گفت: روزانه ۲۵۰۰ 
استان به افغانستان، پاکستان، عراق و کشورهای 

اوراسیایی و بویژه روسیه صادر می شود.
رسول  آذربایجان غربی،  جام جم  گزارش  به 
جلیلی در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه های 
دهه فجر پرداخت و گفت: کشتارگاه پیرانشهر با 
سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد تومان با حضور سرپرست 
وزارت جهاد کشاورزی روز شنبه، ۱۹ بهمن  افتتاح 

می شود.
وی گفت: همزمان با دهه فجر، بهره برداری از ۵۲۶ 
پروژه کشاورزی  در استان با اعتباری بالغ بر ۱۳۷ 
میلیارد تومان و اشتغال زایی یک هزار و ۶۱ نفر آغاز 

می شود. 
جلیلی در ادامه به موضوع سیب درختی در استان 
پرداخت و گفت: امسال در استان یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار تن سیب درختی تولید شده بود که از این میزان 
۷۵۰ هزار تن اوایل از آبان در سردخانه ها ذخیره شده 
است. وی نبود بازار داخلی و صادرات سیب ذخیره 
شده را دغدغه مسئوالن و کشاورزان دانست و گفت: 
با هماهنگی استاندار و رییس کل دادگستری استان 
با گمرک، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، 
موضوع صادرات سیب تسهیل شده است و روزانه 
۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تن سیب به افغانستان، پاکستان، 
روسیه  بویژه  و  اوراسیایی  کشورهاط  و  عراق 
کشاورزی  جهاد  سازمان  می شود.رئیس  صادر 
هزارتن   ۴۰۰ هم اکنون  گفت:  آذربایجان غربی 
سیب درختی در سردخانه های استان موجود است 
که امیدواریم این میزان با ادامه صادرات و همچنین 
تامین سیب شب عید کشور از سوی آذربایجان غربی 

تاپایان سال به صفر برسد.
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400پروژه 
توزیع برق به 
بهره برداری 
می رسد

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از افتتاح 
۴۰۰پروژه توزیع برق همزمان با چهل ویکمین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی در استان زنجان خبر داد.
پیشرفت های  علیزاده  علیرضا  زنجان،  جم  جام  گزارش  به 
بزرگترین  از  یکی  را  کشور  برق  صنعت  در  شده  حاصل 
برق  صنعت  افزود:  و  دانست  اسالمی  انقالب  دستاوردهای 
تحریم های  وجود  با  انقالب  نخستین  سال های  در  کشور 
گوناگون و جنگ تحمیلی که بارها زیرساخت های این صنعت 
را هدف قرار داده بود با سختکوشی و توانمندی بزرگمردان 
این صنعت هم اکنون سربلند در جایگاهی قابل قبول در منطقه 
و جهان قرار دارد و این سربلندی و عزت جز با سختکوشی 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  گفت:  وی  است.  نشده  حاصل 
استراتژیک  انداز  را در چشم  زنجان ۳ شاخصه مهم  استان 
۱۴۰۴ شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ترسیم نموده 
است که رساندن میانگین خاموشی هر مشترک در سال به 
۱۴۰دقیقه، حذف مراجعه حضوری متقاضیان و مشترکان با 
استفاده از فناوری های نوین و کاهش تلفات انرژی برق به 
کمتر از ۴ درصد، از هدف گذاری این استراتژی است و البته 
هم اکنون شرکت توزیع نیروی برق زنجان در هر کدام از این 
شاخصه ها جایگاه باالیی در کشور دارد و می توان گفت استان 
زنجان یکی از استان های سرآمد در صنعت تولید و توزیع برق 

اینکه کشاورزی در استان یکی از صنایع  با اشاره به  است. 
اصلی و مادر است گفت: پیش از انقالب فقط ۷ چاه آب در 
استان برق دار بود ولی اکنون بیش ۶۵۱۳ چاه آب کشاورزی 
و صنعتی در استان برق دار هستند و این افزایش ۱۱۰برابری 
یکی از مهم ترین دالیل پیشرفت کشاورزی استان نسبت به 
سال های پیش از انقالب است که به آبادانی روستاها و رونق 
گرفتن کشاورزی در استان منجر شده است. وی با اشاره به 
بهر ه برداری از ۴۰۰پروژه توزیع برق در فجر امسال گفت: این 
پروژه های در بخشهای مختلف توزیع برق در نقاط مختلف 
استان به بهر برداری خواهد رسید در حالی که در هفته دولت 
۹8 نیز ما شاهد بهره برداری از ۷۳۰ پروژه مختلف توزیع برق 
استان بودیم و این ۴۰۰ پروژه آمار افتتاح پروژ های شرکت 
از ۱۱۰۰ پروژه در سال ۹8 خواهد رساند  به بیش  را  توزیه 
که رکورد کم نظیری در صنعت برق کشور است. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان افزود: این ۴۰۰پروژه 
آماده افتتاح با اعتباری بالغ بر ۲۲۰میلیارد ریال به انجام رسیده 
که از این تعداد ۱۶۴پروژه در شهرستان زنجان، ۶۳پروژه در 
شهرستان ابهر، ۷۱پروژه در شهرستان خدابنده، ۳۴پروژه در 
شهرستان خرمدره، ۱۶پروژه در شهرستان ایجرود، ۱۲پروژه در 
شهرستان سلطانیه، ۲8 پروژه در شهرستان طارم و ۹ پروژه در 

شهرستان ماهنشان به بهره برداری خواهد رسد.

نصب  آغاز  مراسم  در  تبریز  شهردار  باهر،  شهین  ایرج 
فرا  تبریک  با  شهر  در  افتخاری  میزین  کوچه  تابلوهای 
رسیدن دهه مبارک فجر گفت: اعتقاد مجموعه شهرداری 
این است که برای گام برداشتن در راستای تکریم شهدا و 

فرهنگ شهادت، نیازی به الزام و بخشنامه نیست.
خود  فهم  و  باور  اندازه  به  باید  هرکس  داد:  ادامه  وی 
و  آسایش  موجب  امروز  که  شهادت  فرهنگ  و  شهدا  از 
ایفای  به  حوزه  این  در  است،  شده  ما  جامعه  در  امنیت 

نقش بپردازد.
تبریز  در  ۴۲۰کوچه  و  هزار  اینکه  بیان  با  تبریز  شهردار 
طول  در  هرچند  افزود:  است،  شده  مزین  شهدا  نام  به 
و  معرفی  برای  ای  پراکنده  اقدامات  گذشته  های  سال 
گرامیداشت شهدا در معابر شهر انجام شده اما طرح کوچه 
میزین افتخاری اقدامی منسجم و یکدست در این راستا 

به شمار می آید.
وی در ادامه تشریح کرد: تابلوهای طرح کوچه میزین 
افتخاری شامل تصویر شهید، نام و نام خانوادگی، تاریخ 
است.ایرج  نامه  وصیت  از  وفرازی  شهادت  تاریخ  تولد، 
شهین باهرهمچنین درباره هدف اجرای این طرح اضافه 
افتخاری شهروندان  میزین  اجرای طرح کوچه  با  کرد: 
وقتی هر صبح منزل خود را ترک می کنند، با تصویر و 
نام کسانی که برای امنیت و آسایش آنان از جان خود 
گذشته اند مواجه می شوند که این بسیار ارزشمند است.

در  که  بنیاد شهید  و  سپاه  از  قدردانی  با  تبریز  شهردار 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  اداره کل  این طرح  اجرای 
امروز  گفت:  اند،  کرده  همراهی  را  تبریز  شهرداری 
نیمی از تابلوهای چاپ شده در شهر نصب می شود و 

امیدواریم که شاهد تداوم این امر باشیم.

1420 کوچه در تبریز به نام شهــدا مزین شده است

جلسه کمیته الوصولی با حضور مدیر مخابرات منطقه، 
معاونت و اعضای اصلی کمیته در اتاق جلسه برگزار شد.

در  اردبیل:  جم  جام  خبرنگار   – لهجه  رقیه 
افزود: اهمیت  اردبیل  این جلسه مدیر مخابرات منطقه 
بدهی های  دریافت  و  الوصولی ها  کاهش  پیگیری 

مشترکین به عنوان یکی از ارکان اصلی "کسب درآمد 
" به شمار می آید و ارائه خدمات با کیفیت میسر نخواهد 

شد مگر با کسب درآمد بیشتر.
همکاران  هستیم  امیدوار  افزود:  ادامه  در  زاده  اسمعیل 
محترم با بهره گیری از خرد جمعی، توان گروهی و بهره 

جستن از تجارب ارزشمند دیگر استانها به بهترین شکل 
و شیوه برای کاهش الوصولی دست یابند. شایان ذکر 
است علی قلیزاده، معاون مدیر منطقه گزارش اقدامات 
برای کاهش الوصولی و نیز اقدامات در دست اجرا برای 

کاهش الوصولی ها را ارائه نمود.

همزمان با چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در زنجان؛
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به  نگاه ویژه ای که دولت  اینکه  بیان  با  اردبیل  استان  مدیرعامل شرکت گاز 
تکریم ارباب رجوع داشته سبب راه اندازی میز خدمت در دستگاه های اجرایی 
شده است، اظهار داشت: شرکت گاز استان اردبیل نیز در راستای ارائه خدمات 
بهینه یکی از سازمان های پیشرو در راه اندازی میز خدمت حضوری و الکترونیکی 

بوده است.
نرگس امامي – خبرنگار جام جم اردبیل: سردار اسماعیلی با بیان اینکه 
تکریم ارباب رجوع، عدم سرگردانی مردم در راهروهای اداری و جلوگیری از 
فساد اداری از جمله اهداف اصلی راه اندازی میز خدمت در ادارات است، گفت: با 
راه اندازی میز خدمت، ارباب رجوع از طریق یک میز تمام خدمات خود را دریافت 

می کند و با ایجاد لینک میز خدمت الکترونیکی در وبسایت شرکت گاز استان 
به آدرس )www.nigc-ar.ir( از مردم انتظار داریم که با استفاده از خدمات 
الکترونیک ضمن کاهش هزینه هاي خود و دولت در ارائه خدمات در سریعترین 

زمان و با کیفیت مطلوب از خدمات شرکت گاز استان اردبیل بهره مند شوند.
اسماعیلی با بیان این موضوع که در حال حاضر اکثریت خدمات ارائه شده به 
ارائه  الکترونیکی و در کوتاهترین زمان قابل  از طریق میز خدمت  مشترکین 
عنوان  خدمت   ۲۲ تعداد  به  را  الکترونیکی  بستر  در  شده  ارائه  خدمات  است، 
کرد و افزود: نمایش لیست قبوض، نمایش لیست پرداخت ها، اعالم کارکرد، 
تغییر نام، اصالح شماره موبایل، درج کد ملی، اصالح مبلغ قبض، درخواست 
تست کنتور و ... نمونه ای از خدمات ارائه شده در بستر وبسایت شرکت گاز 
استان اردبیل می باشد که با ایجاد زیرساختهای مناسب و با برنامه ریزی های 
منسجم و به منظور توسعه خدمات الکترونیک در دستور کار این شرکت قرار 
دارد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه بسیاری از اصالحات در دستگاه های 
دولتی از اطالع رسانی گویا و پاسخگو  بودن به ارباب رجوع شروع می شود تأکید 
رجوع  ارباب  به  میزهای خدمت  اطالع رسانی ضعیف  دلیل  به  متأسفانه  کرد: 
به  پاسخگویی  فرآیند  الکترونیکی  خدمت  میز  با  مردم  عموم  آشنایی  عدم  و 
نیازمندی های مراجعان در حال حاضر هزینه و زمان بیشتری را به مشترک و 
سازمان تحمیل می نماید.اسماعیلی در پایان با عنایت به شرایط حساس کنونی، 
تمامی تالش مدیران و کارشناسان شرکت گاز استان اردبیل در عدم وقفه برای 
ارائه خدمت و ساده سازی فرآیندها، تسریع و تسهیل امور و افزایش سرعت 
رسیدگی و انجام کار آنها می باشد و همچنین تشکیل کمیته های مختلف در 

رابطه با این موضوع نیز در همین زمینه صورت پذیرفته است.

تسریع و تسهیل ارائه خدمات با استقرار میز خدمت الکترونیکی

افتتاح و کلنگ زنی 122 پروژه عمرانی 
ــر  ــه فج ــا ده ــان ب ــت: همزم ــه گف ــدار ارومی فرمان
امســال ۱۲۲ پــروژه عمرانــی بــا اعتبــار  ۶۲۰ میلیــارد 

ــد. ــد ش ــی خواه ــگ زن ــاح و کلن ــان افتت توم
ــا جام جــم  ــو ب علیرضــا مالمحمــدی زاده  در گفت و گ
ــه  ــا ده ــان ب ــت: همزم ــار داش ــی اظه آذربایجان غرب
ــارد  ــار ۱۲۹ میلی ــا اعتب ــی ب ــرح عمران ــر ۵۱ ط فج

ــرداری خواهــد رســید. ــه بهــره ب ــان ب توم
فرمانــدار ارومیــه ادامــه داد:  ۱۶ طــرح  اقتصــادی بــا 
اعتبــار 8۶ میلیــارد تومــان در شهرســتان نیــز افتتــاح 

می شــود.
ــوزه  ــد: در ح ــادآور ش ــه ی ــدی زاده در ادام مالمحم
پروژه هــای آمــاده افتتــاح شــهرداری هــای شهرســتان 
ارومیــه نیــز در مجمــوع ۴۶ طــرح بــا اعتبار کلــی ۲8۷ 

میلیــارد تومــان بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
وی در پایــان افــزود: ۹ طــرح نیــز بــا اعتبــاری بالــغ بر 
۱۱۶ میلیــارد تومــان در طــول دهــه فجــر امســال در 

شهرســتان آمــاده کلنــگ زنــی شــده اســت.

به مناسبت دهه فجر در ارومیه؛
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