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آگهی مزایده مرحله هفتم 
 نوبت دوم سال98

۵۰۰ تخت به تخت های بیمارستانی 
زنجان افزوده می شود

عطر گل های داوودی در ارومیه 
می پیچد
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میزان آب موجود در دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته 2 میلیارد متر مکعب افزایش یافت

خبر خوش برای دریاچه ارومیه
4

امدادرسانی به 3677 حادثه دیده اردبیلی 
در نیمه اول سال 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل از امدادرســانی به 3 هزار و 677 نفر حادثه دیده در نیمه اول سال 
98 توسط عوامل این جمعیت خبر داد.

محســن امامي - خبرنگار جام جم اردبیل: رامین معبودی با اعالم این خبر افزود: 2 هزار و 116 نفر در 
برف و کوالک، 820 نفر در حوادث جاده ای، 406 نفر در خدمات مناســبتی،  102 نفر در ســیل و آبگرفتگی، 96 نفر 
در کوهســتان، 60 نفر در طوفان، 35 نفر در خدمات حضوری، 25 نفر در حوادث شــهری، 15 نفر در حوادث دریایی 

و ســاحلی، یک نفر در ریزش آوار و یک نفر در حادثه صنعتی و ...

کشاورزی سال هاست از 
مدل تار عنکبوتی رنج 

می برد
3

2

وژیه آرذبایجان

2

3 3

خوشا آانن هك با زعت ز گيتي                                           بساط خويش ربچيدند و ردنتف

ز كاالاهي اين آشفته بازار                                           محبت را پسنديدند و ردنتف
با نهايت احترام و رعايت ادب و در كمال تواضع و ارادت و با عرض ســپاس خداي را سپاسگزاريم 
كه در غمناكترين روزهاي زندگي مان ما را از نعمت حضور دوســتان و ســروران مهربان بهره مند 
ســاخت كه همدردي شان التیامي اســت بر دلهاي داغديده ما ابراز همدردي و بذل محبت علماي 
اعالم، مسئولین محترم ادارات دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي، فرماندهان محترم نیروهاي نظامي 
و انتظامي، اصناف و بازاريان، همســايگان محترم، بستگان و دوستان ارجمندي كه از تهران و ساير 
شهرستان ها با حضور در مراسم تشییع، تدفین و مجالس ترحیم پدر عزيزمان مرحوم مغفور شادروان » حاج نصرت متوسل « و نیز ارسال 
پیام، تاج گل، تابلوی تسلیت و... مديون لطف و غريق محبت خويش نمودند و موجب تسلي خاطر ما شدند شايسته بهترين قدرداني ها و 

سپاسگزاري ها مي باشد.
ضمن آرزوي ســالمتي و بهروزي از درگاه يكتاي بي همتا براي همه بزرگان، امیدواريم با شركت در محافل و مجالس شادي هايتان لطف 

و زحمات يكايك شما عزيزان را جبران نمائیم. از اينكه به علت تالمات روحي، توفیق تشكر حضوري میسر نشد، قلباً پوزش مي طلبیم.

خانواده متوسل  

تشکر و سپاسگزاري

وزیر نیرو مطرح کرد؛

هر هفته باید یک طرح آب و برق به بهره برداری برسد
وزارت نیــرو از این هفتــه تا پایان 
ســال هر هفته پویشــی تحت عنوان 
الف - ب ایران در اســتان های کشور 
اجرا می کند. ایــن مطلب را وزیر نیرو 
در ارتباط ویدئوکنفرانســی با مدیران 
عامل شــرکت های آب و برق سراسر 

کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار جام جم زنجان 
به نقل از  روابط عمومی شــرکت برق 
منطقــه ای زنجان در این ارتباط زنده 
تصویری،  رضــا اردکانیان در ارتباط 
ویدیو کنفرانسی از محل ستاد وزارت 
نیرو با مدیران عامل شرکت های آب و 
برق سراسر کشور برای تشریح پویش 
»الــف، ب، ایران« یکی از مولفه های 
اصلــی برنامه وزارت نیــروی دولت 
دوازدهــم را مدیریت توامان عرضه و 
تقاضــا در بخــش آب و انرژی عنوان 

کــرد و افــزود: این مســئله مهم در 
شــاخه علوم اجتماعی تعریف شده و 
مســتلزم یک ارتباط ســازمان یافته 
بــا مصرف کنندگان و مردم اســت.

وی با اشــاره به اینکه بــا اجرای این 
پویــش 227 طرح بــزرگ آب و برق 
تا پایان امســال در 31 اســتان کشور 
افتتاح خواهد شــد، ادامه داد: براساس 
برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده 

اســت تا پایان امســال هر هفته یک 
طرح مهم آب و بــرق به بهره برداری 

برسد.
وزیر نیرو میانگین ســرمایه گذاری 
در هر اســتان را بیــش از هزار میلیارد 
تومــان برشــمرد و افزود: بــا اجرای 
این پویش افتتاح 19 ســد در 6 استان 
کشــور، 29 تصفیه خانه فاضالب، 12 
تصفیه خانه آب شرب، 26 هزار هکتار 

شــبکه آبیاری و زهکشی، 20 نیروگاه 
حرارتی با ظرفیت ســه هزار مگاوات، 
28 نیــروگاه تجدیدپذیــر با ظرفیت 
278 مگاوات و آبرسانی به هزار و 124 
روستا در دستور کار قرار گرفته است.

اردکانیــان تاکید کــرد: این طرح 
با هــدف افزایش تولیــد محصوالت 
کشــاورزی، جلوگیــری از آلودگــی 
آب های ســطحی، کنترل ســیالب، 
اســتفاده مجدد از پساب، اشتغال زایی 
و رونق اقتصادی، تامین برق مطمئن 
بــرای بخش های مختلــف کاهش 
مهاجرت به ویــژه در مناطق مرزی و 
محروم، تشویق و فراهم کردن زمینه 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصی، 
تامین آب شرب ســالم و پایدار برای 
مصارف مختلــف و جمع آوری و دفع 

بهداشتی فاضالب آغاز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

وابسته به بانک سپه



بانك مهر اقتصـاد درنظر دارد ملك مشـروحه ذيل را از طريـق مزايده به فـروش برسـاند.متقاضیان می توانند حداكثـر ظرف مـدت 7 روز ازتاريخ درج آگهـی )98/7/22( جهـت بازديد از محل 

و كسـب اطالعات بیشـتر و دريافت فرم شـركت در مزايـده و تكمیل و ارائه پیشـنهاد قیمت به نشـانی ذيل مراجعـه نمايند.

آگهی مزایده مرحله هفتم  نوبت دوم سال98
بانک مهراقتصاد استان اردبیل با شرایط نقد 

شرایط واگذاری :
*شرایط نقد: واريز 7۰ % مبلغ پس از اعالم به برنده مزايده و 3۰ % مانده در دفترخانه و هنگام انتقال قطعی .

توضیحات: 

1 - مبلغ سـپرده شـركت در مزايـده معـادل ۵ درصد مبلـغ پايه مزايـده مندرج در آگهي مي باشـد كـه بايد توسـط متقاضي به حسـاب مورد اشـاره در فرم پیشـنهاد قیمـت واريز و رسـید آن بـا قید رديف 

و  مشـخصات دقیق ملك مـورد انتخاب متقاضـي به  همراه سـاير مـدارک داخل پاكت در بسـته  تحويـل گردد.

2 - جهت خريد اسناد شركت درمزايده به نشانی: اردبیل-میدان شريعتی -ساختمان بانك مهر اقتصاد - طبقه چهارم - دايره پشتیبانی و مهندسی استان مراجعه فرمايید.

3 -  ملك با وضع موجود به فروش می رسد و جهت ارائه پیشنهاد ، بازديد از ملك ضروری است.

4 - صرف شركت در مزايده هیچگونه تعهدی برای مزايده گر )متقاضی خريد( ايجاد نكرده و مزايده گزار)بانك( در رد يا قبول هر يك يا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.

۵ - هزينه آگهی بر عهده برنده  مزايده می باشد.

6 - وضعیت سند، قطعی يا وكالتی يا قانون تسهیل می باشد . 

7  - جهت كسب اطالعات بیشتر می توانید به نشانی فوق الذكر مراجعه و يا با شماره تلفن 33231497-33231498 تماس حاصل فرمايید.

مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر اســتان اردبیل از 
امدادرســانی به 3 هزار و 677 نفر حادثه دیده در نیمه اول 

سال 98 توسط عوامل این جمعیت خبر داد.
محســن امامي - خبرنگار جام جم اردبیل: 
رامیــن معبودی با اعالم این خبر افزود: 2 هزار و 116 نفر 
در برف و کوالک، 820 نفر در حوادث جاده ای، 406 نفر در 

خدمات مناسبتی،  102 نفر در سیل و آبگرفتگی، 96 نفر در 
کوهستان، 60 نفر در طوفان، 35 نفر در خدمات حضوری، 
25 نفر در حوادث شــهری، 15 نفــر در حوادث دریایی و 
ساحلی، یک نفر در ریزش آوار و یک نفر در حادثه صنعتی 
و کارگاهی حادثه دیده بودند.وی با بیان اینکه 349 فقره 
حادثه امدادرسانی شده است، تصریح کرد: 13 مورد برف 
و کــوالک، 232 مورد حادثه جــاده ای، 4 مورد خدمات 
مناســبتی، 8 مورد ســیل و آبگرفتگی، 28 فقره حوادث 
کوهســتان، 2  مورد طوفان، 30 مورد خدمات حضوری، 
19 مورد شهری، 9 مورد حادثه دریایی- ساحلی، یک مورد 
ریزش آوار، یک مورد صنعتی و کارگاهی، یک مورد آتش 
ســوزی جنگل و مرتع و یک مورد رانش زمین بوده است. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اردبیل با بیان این 
کــه در این حوادث 626 نفر مصدوم شــده بودند، اضافه 

کرد: از این تعداد افراد مصدوم شــده در طول شش ماهه 
اول ســال جاری 172 نفر توســط عوامل جمعیت هالل 
احمر به مراکز درمانی اســتان انتقال داده شــده و 62 نفر 
هم به صورت ســرپایی درمان شده اند. این مسئول تعداد 
نیروهای عملیاتی بکار گرفته شــده برای امدادرسانی به 
ایــن حوادث را هزار و 771 نفر در قالب 459 تیم عملیاتی 
عنوان کرد و گفت: 362 دســتگاه خودروی آمبوالنس، 
189 دستگاه خودروی ست نجات، 49 دستگاه خودروی 
کمک دار پشتیبانی، 3 دستگاه خودروی کمک دار سنگین 
و یک فروند بالگرد هوایی برای امدادرسانی به این حوادث 
بســیج شــده بودند. معبودی افزود: 600 نفر در نیمه اول 
سال جاری توسط جمعیت هالل احمر اسکان اضطراری 
یافته بودند که 571 نفر آنها در برف و کوالک و 29 نفر در 
طوفان بوده و 15 بسته غذایی بین آن ها توزیع شده است.

امدادرسانی به 3677 حادثه دیده اردبیلی در نیمه اول سال 
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: با اجرای طرح پیمایش 
شیرآالت شبکه آبرسانی در شهر زنجان قطعی آب مناطق در حین اجرای عملیات 

اصالح و بازسازی، به طور چشمگیری کاهش می یابد.
خبرنگار جام جم زنجان: علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: با اجرای طرح 
پیمایش شــیرهای آب در شبکه توزیع آب شــهر زنجان، در حین اصالح و یا رفع 

اتفاقات آب دیگر شاهد قطعی آب بصورت گسترده در نقاط مختلف شهر نخواهیم 
بود و تنها آب نقطه ای که عملیات در آن اجرا می شود قطع خواهد شد. وی افزود: 
در جریان اجرای این طرح تعداد 291 شــیر معیوب و بیش از یک هزار و 309 عدد 
شیر سالم در سطح شهر زنجان شناسایی و پیمایش شده است.مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان زنجان اضافه کرد: عملیات تعمیرات پیشگیرانه شیرآالت 

شــبکه توزیــع مطابق برنامه بصورت هر 3 ماه یکبار جهــت اطمینان از عملکرد 
شــیرآالت در زمان حادثه صورت می پذیرد که تاثیر بســیار باالیی در ارتقاء بهره 
برداری از شــبکه توزیع دارد.جزء قاسمی بیان داشت: با اجرای طرح های روزآمد 
و نوین در شــهرهای استان زنجان شاهد تحولی چشمگیر در ارائه خدمات بخش 

آب و فاضالب و توسعه این صنعت در استان زنجان خواهیم بود.

در حین اجرای عملیات آب و فاضالب؛ قطعی آب مناطق زنجان کاهش چشمگیری می یابد

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

برادران مكرم و معزز متوسل 
با دلي آكنده از غم و اندوه فقدان غم انگیز پدر گرامیتان مرحوم مغفور 
شادروان » خیرالحاج نصرت متوسل « را از صمیم قلب تسلیت و تعزيت 
عرض نموده، از درگاه خداوند مهربان براي روح آن مرحوم علو درجات 
و رحمت واسعه الهي و براي شما عزيزان و ساير بازماندگان محترم صبر 

و شكیبايي مسئلت  مي نمايم.
نورالدين امامي – سرپرست روزنامه جام جم استان اردبیل

»بازگشت همه به سوي اوست«

نشانی ملکشماره ملک
نوع
ملک

پالک
وضعیت انتقال مشخصات ملکامتیازاتقیمت پایه)ریال(اعیانعرصهثبتی

سند

اردبیل – اول شهرک ترابری ۵-7-7918
)تپه نادری ( 

بدون كاربری  – مشرف -7۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰-73/2843999زمین
قطعیبه كاربری مسكونی

آخرين مهلت بخشودگي جرائم مالیاتي قابل بخشش موضوع مواد 169 ، 19۰، 193، 197، 199 قانون 
مالیات هاي مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاريخ پرداخت مانده بدهي قطعي شده

درصد بخشودگي جرايم

موديان حقیقي و حقوقي تولید داراي پروانه بهره برداري تولیدي 
از مراجع ذيصالح

ساير موديان

1۰۰%1۰۰%لغايت 1398/۰7/3۰

اطالعيه مهم و فوري
موديان اشخاص حقيقي و حقوقي

روابط عمومي اداره كل امور مالیاتي استان اردبیل

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه ســفر های اســتانی خود، در سفری دو روزه به 
اســتان اردبیل از چندین طرح و واحد صنعتی، شهرکهای صنعتی کوثر و رضی بازدید به 

عمل آوردند.
رقیه لهجه - خبرنگار جام جم اردبیل: رضا رحمانی در این برنامه کاری، پس 
از بازدید شــرکت نئوپان خلخال و ناحیه صنعتی کوثر، در جلســه ای با فعاالن اقتصادی 

شهرستان خلخال مسائل صنعتی، معدنی و تجاری این منطقه را مورد بررسی قرار داد.
شرکت نئوپان خلخال در زمینه تولید نئوپان خام فعالیت می کند. سرمایه گذاری انجام 
شــده در شــرکت نئوپان خلخال بالغ بر 1500 میلیارد ریال است که زمینه اشتغال حدود 
160 نفر را فراهم نموده است. گفتنی است این واحد طی سال های گذشته راکد بوده و با 
پیگیری های وزارت صنعت، معدن و تجارت احیاء و امروز با حضور رحمانی، وزیر صمت 

مجدداً به چرخه تولید بازگشت.
برای نوسازی و بازسازی ماشین آالت شرکت نئوپان خلخال طی چند ماه گذشته بالغ 
بر 70 میلیارد ریال ســرمایه گذاری انجام شــده و طرح توسعه این واحد با سرمایه گذاری 
پیش بینی شــده بالغ بر 660 میلیارد ریال در حال اجرا می باشد که زمینه اشتغال بیشتر از 

250 نفر دیگر را تا سال آینده فراهم می کند.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از شــرکت آرتاویل تایر اردبیل و طرح توسعه 
آن بازدید نمودند. نشست با فعاالن اقتصادی و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان بخش 

بعدی برنامه سفر رضا رحمانی به اردبیل بود.

در پایان این ســفر وزیر صمت با حضور در شهرســتان مشگین شــهر پس از بازدید 
شــرکت حدید مبتکران خاطر نشــان کرد: امیدواریم این کارخانه با تولید 3 هزار دستگاه 
فرصت خوبی را برای بیکاران منطقه فراهم آورده و با توســعه صنایع وابسته و زنجیره ای 
امکان اشتغال بیشتر نیز به وجود آورد. در ادامه وي افزود: این واحد در حال بهره برداری در 
سفر رئیس جمهور کارخانه کامیون سازی اولین محصول خود را با عنوان »چاپار« اولین 
محصول کامیون سازی ایرانی تولیدات خود را روانه بازار خواهد کرد تا در مدت چهار سال 
شهرک حدیدمبتکران به عنوان شهرک خصوصی در تولید قطعات داخلی با برند ایرانی و 

نام تجاری چاپار بتواند محصوالت خود را عرضه کند.

نشست با فعاالن اقتصادی و نماینده ولی فقیه 
در استان اردبیل

وابسته به بانک سپهوابسته به بانک سپه



پــروژه هــای عمرانی شــهرکهای صنعتی اســتان زنجان با 
حضور معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شــهرکهای صنعتی ایران افتتاح و مــورد بهره برداری قرار 

گرفت.
بــه گزارش خبرنگار جام جم زنجان به نقل از روابط عمومی 
شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان زنجان، مهندس محسن 
صالحی نیا در ســفر یک روزه خود به اســتان زنجان ابتدا در 
جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حضور یافت.

در ادامه این ســفر شــهرک صنعتی ســلطانیه بــا اعتباری 
افــزون بــر 80 میلیــارد ریــال در مســاحت 103 هکتار به 
صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت. بهره برداری از 
پســت برق 63 کیلوولت با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال، 
مخابرات شــهرک صنعتی افق با اعتبــاری بالغ بر 10میلیارد 
ریال و مرکز کســب و کار شــهرک صنعتی افق ابهر با اعتباری 
افــزون بر 40 میلیارد ریــال مورد بهره برداری قرار گرفت و 
بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب شــهرک صنعتی شریف 
ابهــر با اعتباری بالغ بر 50 میلیــارد ریال از دیگر برنامه های 

این سفر یک روزه بود.
شــایان ذکر اســت حضور در مزار شــهدای زنجان و ادای 
احترام به مقام شــامخ شــهیدان، دیدار با اســتاندار زنجان، 
بازدید از شــرکت راشا کاســپین ایرانیان در شهرک صنعتی 
اشــراق زنجان و بازدید از شــرکتهای نورد فوالدکاران افق و 
پویا ریس در شهرک صنعتی افق ابهر از دیگر برنامه های سفر 
معاون وزیر و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای 

صنعتی ایران به استان زنجان بود.

* استان زنجان ظرفیت توسعه صنعتی را دارد
معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتی ایران گفت: با توجه به نســبت جمعیتی استان زنجان 
در کشــور و مقایسه شــاخص های صنعتی کشور با سهم این 
اســتان ، مــی توان نتیجه گرفت که ظرفیت و پتانســیل های 

توسعه صنعتی در زنجان وجود دارد.
مهندس محسن صالحی نیا در جلسه شورای گفتگوی بخش 
دولتی و خصوصی در استان زنجان با بیان مطلب فوق افزود : 
سهم استان زنجان از لحاظ جمعیتی حدود 1/3 درصد کشور 
می باشــد ، این در حالی اســت که با وجود 16 شهرک و ناحیه 

صنعتی سهم استان در این زمینه 2/1 درصد است.
وی تصریح کرد : میزان واحدهای به بهره برداری رســیده 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی کشور 44 هزار واحد است که 
این میزان در استان زنجان 965 واحد است که 2/3درصد 

سهم کشور را به خود اختصاص می دهد.
صالحی نیا با اشاره به اینکه سهم استان در زمینه اشتغالزایی 
واحدهــای بــه بهره بــرداری رســیده کشــور2/3درصد و 
واحدهــای در حال انجام عملیات ســاخت و ســاز 2/1 درصد 
اســت یادآور شد : مقایسه این شــاخص ها در استان زنجان 
نشــان می دهد که 2 تا 2/5 درصد از شــاخص های صنعتی 
کشــور در شــرایط فعلی و توســعه های آتی به استان زنجان 
اختصاص دارد و این امر حاکی از وجود ظرفیت و پتانسیل راه 
اندازی واحدهای جدید و توسعه صنعتی در این استان دارد.

وی در ادامه اظهار داشــت : هم اکنون خوشبختانه با توجه 
بــه محدودیت واردات در کشــور ، افزایش نرخ ارز و عرضه 
مناســب تولیــدات در بــازار داخلی و صــادرات ، کمتر واحد 

تولیدی مشکل بازار جهت فروش محصوالت خود را دارد.
مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی 
ایران با اشــاره به اینکه هم اکنون 93 درصد صنایع مستقر 
در شــهرک های صنعتی کشور ، صنایع کوچک هستند عنوان 
کرد : از 44 هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی 
صنعتی کشــور 39 هزار واحد جزء صنایع کوچک به شمار می 
روند.وی افزود : بالغ بر 10 هزار و 500 واحد راکد در صنایع 
کوچک وجود دارد که در راستای رفع این رکود ، 1350 واحد 

امسال به چرخه تولید باز خواهند گشت.
صالحــی نیا از راه اندازی کلینیــک صنعتی پایش ، عارضه 
یابــی و احیای واحدهای صنعتی در کشــور خبــر داد و یادآور 
شد: کلیه واحدهای تولیدی می توانند با ورود در این سامانه 
موارد و مشکالت خود را مطرح نمایند تا به کمک گروه مشاوره 

در این کلینیک عارضه یابی و پایش صورت گیرد.
مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی 
ایران یکی از روش های توســعه صنایع کوچک در کشــور را 
از طریق ایجاد خوشــه ها دانســت و خاطر نشــان ساخت : هم 
اکنون صدمین خوشه به ثمر رسیده را در کشور بهره برداری 
خواهیــم کــرد و برای ایجاد 300 خوشــه صنعتی در کشــور 

برنامه ریزی صورت گرفته است.

با حضور معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران صورت گرفت؛

افتتاح و بهره برداری از پروژه های شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان
 با اعتباری بالغ بر 230 میلیارد ریال
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از سوی استاندار آذربایجان شرقی انجام شد؛

تمجید از عملکرد مدیریت مجتمع فوالد بناب در سال رونق تولید 

اســتاندار آذربایجان شــرقی در بازدید از مجتمع فوالد صنعت بناب فعالیت های 
انجام شده را تحسین برانگیز خواند.

  پورمحمدی 18 مهرماه با حضور نماینده و فرماندار شهرستان بناب و با همراهی 
مسئوالن استانی و شهرستانی از خطوط تولید این مجتمع بازدید به عمل آورد.

بعد از بازدید ذوب قوس 150،  از واحد ذوب 520 القائی و ســت پنجم کوره القائی 
این واحد که به دســت متخصصان داخلی مجتمع ســاخته و کامل بومی سازی شده 

بازدید کرد و درجریان گزارش کامل ساخت و بهره برداری آن قرار گرفت.
اســتاندار آذربایجان شــرقی در بازدید از واحدهای تولیدی مجتمع فوالد صنعت 
بنــاب که با حضور ســید ابوتراب فاضل مدیرعامل و نائب رئیــس هیئت مدیره این 
مجتمع انجام شــد از نزدیک در جریان فعالیت های انجام شــده در سال رونق تولید 

قرار گرفت و اقدامات انجام شده توسط مدیریت مجموعه را تحسین برانگیز خواند.
ابوتراب فاضل مدیرعامل مجتمع نیز در این بازدید گزارشــی از فعالیت های انجام 
شــده در یک ســال اخیر اعم از فعالیت مجدد ذوب قوس 150 و خط نورد 18 اســتند 
این مجتمع که در ســال های اخیر غیرفعال بودند ارائه و از افزایش چشمگیر صادرات 
محصوالت به خارج از کشــور و پروژه های در دســت اقدام از جمله کوره جدید قوس 

50 تنی خبر داد.
شــایان ذکر اســت، مجتمع فوالد صنعت بناب در حال حاضر در قالب واحدهای 
ذوب و ریخته گــری قوس و القائی شــمش های 150*150  و در قالب خطوط نورد 
انــواع مقاطع فوالدی اعم از میلگرد آجدار از ســایز 8 الــی 32 با گریدهای مختلف، 
تیرآهن، نبشــی و ناودانی را مطابق با اســتانداردهای جهانی تولید و روانه بازارهای 

داخلی و خارجی می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

کشاورزی سال هاست از مدل تار عنکبوتی رنج می برد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 
با بیان اینکه بخش کشــاورزی سال هاست از مدل 
تار عنکبوتی رنج می برد، مطرح کرد: عرضه و تقاضا 
در الگوی تار عنکبوتی با یکدیگر متناســب نیست، 
عرضــه پائین یک محصول باعث افزایش قیمت آن 
می شود و سال بعد عرضه محصول بیش از حد تقاضا 
بــوده و به کاهــش قیمت محصول در بــازار منجر 

می شود.
به گــزارش ایســنا، اکبــر فتحــی در همایش 
نکوداشــت روز ملی روستا و عشایر در تبریز با اشاره 
بــه اینکه محصوالت کشــاورزی در اســتان های 
سردســیر بویژه استان آذربایجان شرقی بعد از اشباع 

بازار توزیع می شــوند، ادامه داد: اگر نوســانات نرخ 
محصوالت کشــاورزی به صورت نمودار نشان داده 
شــود، مدل تار عنکبوتی به وجود می آید که نشانگر 

آشفتگی بازار محصوالت زراعی است.
فتحی با تاکید بر ضــرورت ایجاد صنایع تبدیلی 
برای محصوالت فســادپذیر، اظهار کرد: میزان کل 
محصوالت کشــاورزی اســتان بالغ بر پنج میلیون 
تن در ســال اســت که برای چهار میلیون تن از این 
محصوالت صنایع تبدیلی ایجاد و راه اندازی شــده 

است.
وی گفت: اولویت این ســازمان در اشتغال پایدار 
روســتایی، احداث صنایع تبدیلی برای فرآورده های 
کشاورزی است. در بند الف تبصره 18 نیز در اشتغال 
پایدار روستایی صنعت تبدیلی محصوالت زراعی به 

عنوان اولویت کاری تصریح شده است.
فتحــی با تصریــح این موضوع که با پشــتیبانی 
تســهیالتی، صنعت تبدیلی باید تمامی محصوالت 
کشــاورزی را در برگیرد، اظهار کرد: در کشــاورزی 
خرده پا که ســطح زیرکشــت پایین بوده و قطعات 
کمتر از نیم هکتار هســتند، دهیاری و سازمان تعاون 
روســتایی شهرســتان می توانند برای این اراضی 

درخواست ایجاد صنایع تبدیلی را ارائه کنند.
وی افزود: صنایــع تبدیلی جــزو تغییر کاربری 
زمین هــای زراعی تلقی نمی شــود و بــه هیچ وجه 

مشکل قانونی ندارد.
رئیس ســازمان جهادکشاورزی استان در بخش 
پایانی ســخنان خود با بیــان اینکه بازاریابی و رونق 
اقتصادی بخش کشــاورزی با کمک اســتارتاپ ها 
و اپلیکیشــن ها تحقــق می یابد، گفت: اســتفاده از 
اپلیکیشن های مناســب برای بازاریابی محصوالت 
کشــاورزی در فضای مجازی که اتفاقًا از مشتریان 
بی شــماری نیز برخوردار اســت، موثرترین راهکار 
بازاریابی محصوالت زراعی در فضای مجازی است.
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
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سرپرست استان آذربایجان شرقی: وحیده حاج محمدیاری-041-35579285-9
سرپرست استان  آذربایجان غربی: رضوان آیرملو-  044-32243421

سرپرست استان اردبیل: نورالدین امامی - 045-33454400
سرپرست استان زنجان: پروانه سهرین بیگلو- 024-33560822-3

رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شــهرداری ارومیه گفت:  کاشــت گل های 
پاییــزی چون گل های داوودی در رنگ های 

متنوع در سطح شهر آغاز شده است.
به گــزارش جام جم آذربایجان غربی، علی 
شایگان با بیان این که گل هاي   پاییزه، مناظر 
زیبایــی در فضای شــهری ارومیه ایجاد می 

کند، اظهار کرد:  امســال فضای شهر ارومیه 
با عطــر بیش از 50 هــزار گل داوودی عطر 

آگین می شود.
وی افــزود: با آغــاز فصل پائیز کاشــت 
انبــوه گلهــای پاییزی به ویــژه داوودی در 
معابر ،میدان ها، بلوار ها و پارکهای شــهر به 
منظور افزایش زیبایی بصری شهری و ایجاد 

فضایی با نشــاط و رنگارنگ در دســتور کار 
سازمان قرار گرفت.

رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شــهرداری ارومیه از شــهروندان درخواست 
کرد بــرای حفظ زیبایی ســیمای شــهر در 
نگهداری این فضاها با این سازمان همکاری 

کنند.

عطر گل های داوودی در ارومیه می پیچد

 تراز آب دریاچه ارومیه به میزان 75 ســانتیمتر در مهرماه 
سالجاری نسبت به زمان مشــابه در سال 97 افزایش یافته 

است.
بــه گزارش جام جم آذربایجان غربی، بررســی تغییرات 
تراز دریاچه ارومیه از ســوی مدیریت آبنگاري و امور جزر و 

مدي سازمان نقشه برداری کشور حاکی از آن است که روند 
کاهشی تراز آب دریاچه ارومیه از سال 76 آغاز شده و تا سال 

گذشته کم وبیش ادامه داشته است. 
تراز آب دریاچه ارومیه در سال 76 ماکزیمم مقدار خود را 
بــه میزان نزدیک به هفت متر باالتر از تراز فعلی این دریاچه 
تجربه کرده و کمترین تراز مربوط به ســال 96 اســت که در 
این سال تراز دریاچه به یک متر پایین تر از تراز فعلی دریاچه 

کاهش یافت. 
 تراز فعلــی آب دریاچه ارومیه تقریبا مشــابه تراز آن در 
ســال 1389 است. میزان آب موجود در این دریاچه نسبت به 
زمان مشــابه در سال گذشــته بیش از دو میلیارد متر مکعب 

افزایش یافته است.

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق 
آذربایجان غربی گفت: باتوجه به اجرایی شدن 
طرح ملی حذف قبوض کاغذی، مشــترکین 
دیگر به شــکل گذشــته قبض های کاغذی 
دریافت نخواهند کرد و مشــترکان می توانند 
قبوض خــود را به صورت الکترونیکی دریافت 

کنند.
 اکبر حســن بکلو در رابطه با حذف قبوض 

کاغذی بیان کرد: جهت اجرای هرچه بهتر طرح 
ملی قبض ســبز و نیز استفاده از نظرات سازنده 

مشترکین کمیته استانی تشکیل شده است. 
وی  گفت: کمیته اســتانی طرح ملی قبض 
سبز در جهت بررسی نیازمندی های مشترکین 
تشکیل شده است تا در صورت بروز  مشکالتی 
برای برخی مشــترکین در جهت اصالح این 
امور اقدامات الزم انجام شــده و در اسرع وقت 
رفع شود.حســن بکلو اظهارکــرد: باتوجه به 
اجرایی شدن طرح ملی حذف قبوض کاغذی، 

مشــترکین دیگر به شکل گذشته قبض های 
کاغــذی دریافت نخواهند کرد و مشــترکان 
می توانند قبوض خود را به صورت الکترونیکی 

دریافت کنند.
وی افزود: مشــترکان برای دریافت و رویت 
اطالعات قبوض خــود به همان صورت قبلی 
به صورت الکترونیکی می توانند از لینک هایی 
استفاده کنند که در پیامک های شرکت توزیع 
نیروی برق به آن ها ارسال شده و تنها با ورود به 
لینک ها اطالعات قبوض خود را دریافت کنند.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تصریح 
کــرد: راه دیگــر مشــاهده و پرداخت قبوض 
اپلیکیشــن وزارت نیرو است که بر روی سایت  
توانیر قرار گرفته و مشترکان می توانند با استفاده 
از آن، عالوه بــر دریافت قبوض الکترونیکی، 
تمامی خدمات مشــاهده و پرداخت را از طریق 
این اپلیکیشــن دریافت کنند. همچنین امکان 
ثبت اطالعــات از طریق تمامی نرم افزار های 
پرداخت الکترونیکی مانند آپ، روبیکا و ســکه 
برای مشترکین سراسر کشور فراهم شده است.

تشکیل کمیته استانی برای اجرای هرچه بهتر 
طرح ملی قبض سبز

بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
از یار آشنا سخن آشنا شنید

ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن
کاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید

حافظ

خبر خوش برای دریاچه ارومیه

اســتاندار آذربایجان غربی با اشــاره به اهتمام دولت برای 
احیای دریاچه ارومیه، مشارکت و همراهی مردم را نقطه قوت 
این امر دانست و گفت: خوشبختانه مردم امروز همراهی خوبی 

با برنامه های احیای  دریاچه ارومیه دارند.

محمدمهدی شهریاری افزود: یکی از راهکارهای اساسی 
در صیانت از منابع ملی برای نســل های آینده توجه به مباحث 
آینده پژوهشی اســت.معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت نیز در این دیدار با اشاره به اینکه مرکز 
آینده پژوهشــی دریاچه ارومیه در آینده نزدیک شــروع بکار 
می کند، گفت: بــرای اجرای این موضوع منتظر ایجاد و اتمام 
ســاختمان مرکز آینده پژوهشی در سال آینده نخواهیم بود و 
اگر نیاز باشد حتی در چادر هم کارها را شروع می کنیم. عیسی 
کالنتــری افزود: در این مرکز مباحث مهم دریاچه و حفظ آن و 
نیز فعالیتهای مربوط به دریاچه پایش و رصد می شود.وی ادامه 

داد: در آینده این مرکز متولی اصلی دریاچه ارومیه خواهد بود.

راه اندازی مرکز آینده پژوهشی دریاچه ارومیه 

مرحله استانی جشنواره قصه گویی در ماکو 

 رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی استان زنجان با 
بیان اینکه 500 تخت بیمارستانی به تعداد تخت های 
بیمارســتانی ولیعصر زنجان افزوده می شود، گفت: 

توسعه تخت های بیمارستانی به جد دنبال می شود.
خبرنــگار جام جم زنجان: پرویز قزلباش با 
بیان اینکه 500 تخت بیمارستانی به تعداد تخت های 
بیمارســتانی ولیعصر زنجان افزوده می شود، گفت: 

توسعه  تخت های بیمارستانی به جد توسط دانشگاه 
دنبال می شــود و از ســه ماه گذشته کارهای اجرایی  
آغاز شــده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجان با بیان اینکه هر تخت بیمارستانی تخصصی 
و فــق تخصصی بیش از 3 میلیارد تومان هزینه دارد، 
گفت: در  توســعه تخت های بیمارســتانی خیرین 
کمک می کنند. قزلباش تاکید کرد: از این تعداد تخت 

بیمارستانی 400 تخت تخصصی و فوق تخصصی و 
100 تخت هم تشخیصی و درمانی خواهد بود. 

وی با بیان اینکه توســعه تخت های بیمارستان 
ولیعصر تحــول بزرگی در حوزه ســالمت و درمان 
ایجاد می کند، افزود: رویکرد دولت توجه  به توســعه 
بهداشــت و درمان  و نگاه عدالت محور در این حوزه 
اســت و تاکنون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 

هم در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به مردم  خوب 
عمل کرده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجان بر اجتماعی سازی سالمت در جامعه تأکید کرد 
و گفت: در این رابطه از ظرفیت ســمن ها و مؤسسات 

خیریه استفاده می شود.

۵00 تخت به تخت های بیمارستانی زنجان 
افزوده می شود

مرحله اســتانی بیست و دومین جشنواره بین المللی 
قصــه گویی طی روزهــای 20 و 21 مهر در منطقه آزاد 

ماکو برگزار شد.
  به گزارش جام جم آذربایجان غربی، جواد زاهدی، 
مدیــرکل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
آذربایجان غربی اظهار کرد: در مرحله اســتانی بیست 
و دومین جشــنواره بین المللی قصه گویی 33 قصه گو 
در سه بخش، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، بزرگساالن 
باالی 18 ســال و دختران و پسران زیر 18 سال به قصه 

گویی  پرداختند.

وی افــزود: در ایــن مرحله از قصه گویــی پنج نفر 
برگزیده در بخش بزرگســاالن به مرحله منطقه ای راه 
یافتند و ســه نفر از بخش پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و 
ســه نفر از بخش دختران و پســران به صورت مستقیم 

راهی مرحله کشوری جشنواره شدند.
زاهدی گفت: مرحله منطقه ای جشــنواره روزهای 
26 و 27 آبــان 98 بــا حضــور قصه گویان 5 اســتان 
آذربایجان غربی، آذربایجان شــرقی، اردبیل، زنجان و 

قزوین در ارومیه برگزار می شود.


