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آذربایجان غربی؛ قطب اول تولید 
سیب درختی کشور

24 هزار مترمربــع به فضای 
شرقی  آذربایجان  بهداشــتی 

4اضافه شد 3

ایران از نظر اراضی مزروعی پنجمین 
کشور جهان است

اســتاد تمام دانشگاه تبریز گفت: ایران از نظر مقدار اراضی مزروعی پنجمین کشور جهان است.
محســن امامي - خبرنگار جام جم اردبیل: علی اصغر جعفرزاده در ســومین گردهمایی بزرگداشت روز 
جهانــی خاک در دانشــگاه محقق اردبیلی با بیان این مطلب افــزود: در کل دنیا ۱۳ میلیارد هکتار اراضی وجود دارد 
که ۱.۸۷ میلیارد هکتار از آن اراضی مزروعی اســت. وی با بیان اینکه ۱۶.۵ میلیون هکتار از اراضی کشــور ما قابل 
کشــت اســت، تصریح کرد: بیش از نصف این مقدار زیر کشت دیم اســت که به صورت غیرعلمی کشت می شود. 

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز ادامه داد: عوامل...

 ثبت نام طرح اقدام ملی 
مسکن در آذربایجان غربی 

آغاز شد
4

2

 در سایه پیگیری، همت و تالش مدیران محقق شد؛

وژیه آرذبایجان
31

2

شهردار تبریز عنوان کرد؛

بهره برداری از 24 بوستان 
در 24 ماه

راه آهــن منطقــه زنجان به 
فهرست آثار ملی پیوست

2

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین استانداری اردبیل
 و دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

اســتاندار اردبیل ازانعقاد تفاهم نامه بین استانداری اردبیل و دانشگاه 
فنی و حرفه ای کشورخبر داد.

اکبر بهنام جو در حاشــیه دیدار با رئیس دانشــگاه های فنی حرفه ای 
کشــور اظهار کرد: مقرر شد ظرف مدت ۲ سال ۲۰ میلیارد تومان به طور 
مشــترک برای احداث فضای آموزشــی ۳۰۰ متری، احداث ۱۸۰۰متر 
فضای ورزشــی، ۴۰۰ متر فضای فرهنگی مذهبی جهت آموزش پسران 
و ۱۲۰۰ متر فضای ورزشــی و ۴۰۰ متر فضای فرهنگی برای خواهران 

سرمایه گذاری کنیم.
وی اظهار کرد: فضای سرمایه گذاری جمعا ۶۸۰۰ متر زیربنا با ارزش 
حدود ۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که در آینده نزدیک سرمایه 

گذاری و احداث فضاها آغاز می شود. استاندار اردبیل گفت: دانشگاه فنی 
و حرفه ای اردبیل می تواند نقش اساسی در تامین نیروی انسانی مورد نیاز 
بخش صنعت داشــته باشد، ولی از امکانات الزم و کافی برخوردار نیست. 
وی افزود: گرچه استان اردبیل به معنای خاص استان صنعتی نیست، اما 

به سمت صنعتی شدن حرکت می کند. 
وی با بیان اینکه هرساله شاهدافزایش نیروی انسانی خالق از دانشگاه 
های فنی و مهندسی هستیم افزود: نیروی انسانی آموزش دیده و متبحر 
باید در واحد های صنعتی مشــغول به کار شــده که با توجه به توســعه 

کارخانجات استان آموزش نیروی انسانی ضرورت دارد.
بهنام جو با اشــاره به اینکه نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده مانع 

از رکود در کارخانه ها می شوند گفت: نیروی انسانی آکادمیک و تحصیل 
کرده درآموزشــگاه های عالی می توانند کاخانه ها و مراکز صنعتی را به 
شکل علمی مدیریت کنند. وی افزود: یکی از مراکزی که نیروی انسانی 
را برای مراکز صنعتی خوب تربیت می کند دانشگاه فنی و حرفه ای است.

اســتاندار اردبیل با بیان اینکه دانشــگاه فنی و حرفه ای از امکانات الزم و 
کامل برخوردار نیســت تصریح کرد: این دانشــگاه از لحاظ کالس های 
آموزشی، کارگاه ها و همچنین امکانات رفاهی برای دانشجویان امکانات 
مناســبی ندارد. وی افزود: در روز ۱۶ آذر در جریان بازدید از دانشگاه فنی 
و حرفه ای اســتان، کمبودها و مســائل و مشکالت احصا شد که این امر 
زمینه دیدار با دکتر صالحی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای را فراهم کرد.

جذب 88 درصد از نوآموزان 
اردبیل در دوره پیش دبستانی

مدیــرکل آموزش و 
پرورش اســتان اردبیل 
با بیان اینکــه تا کنون 
۱۸ هــزار و ۵۶۸ نوآموز 
در سیستم ســناد ثبت 
نام شده اســت، گفت: 
بــا جــذب ۸۸ درصد از 
نوآموزان، استان اردبیل در این حوزه رتبه ۶ کشوری 

را به خود اختصاص داده است.
رقیه لهجه - خبرنــگار جام جم اردبیل: 
احمد ناصری در این جلســه که در مرکز آموزشــی و 
رفاهی خانه معلم اردبیل برگزار شد از کسب رتبه برتر 
کشــوری در عملیاتی کردن پروژه مهر توسط استان 

اردبیل خبر داد. 
وی در ادامه به ســاماندهی و مدیریت انسانی در 
ســال تحصیلی 9۸-99 اشاره کرد و اظهار داشت: با 
تدابیری که در اســتان اندیشیده شد، خوشبختانه در 
سال تحصیلی جدید ساماندهی نیروی انسانی بدون 
هیچ حاشــیه ای انجام شد و در این راستا برای تامین 
کمبود نیروی انسانی ۳۰۳ نفر به عنوان حق التدریس 

وارد چرخه آموزش و پرورش شده است.
 وی در بخش دیگری از ســخنانش بــا تاکید بر 
تقویــت درآمدهای اختصاصــی در مناطق و نواحی 
گفت: درآمدهای اختصاصی منبع پایداری اســت که 
می توان بدان تکیه کرد که بحمداهلل اســتان اردبیل 
موفق به افزایش این منبع مالی در چند سال اخیرشده 

است. 
مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان همچنین به 
تعامــل اثربخــش آموزش و پرورش بــا حوزه های 
مختلف در مناطق و نواحی اشــاره کرد و بیان داشت: 
در ســایه این تعامالت است که آموزش و پرورش در 
تمامی برنامه ها مــی تواند از حداکثر ظرفیت نهادها 

استفاده کند.
ناصری از برگزاری اجالس سراســری نماز در ۲۱ 
آذر به میزبانی اســتان گلســتان خبر داد و گفت: در 
شهرســتان های نمین، خلخال، مشگین شهر و بیله 
سوار نیز اجالس شهرســتانی نماز در حال برگزاری 
اســت. وی با بیان اینکه پوشش تحصیلی استان در 
دوره های پیش دبســتانی، ابتدایی و متوســطه دوره 
اول باالتر از میانگین کشــوری اســت، عنوان کرد: 
بایــد تالش برای ارتقای پوشــش تحصیلی در دوره 
متوســطه دوم نیز مضاعف شود. وی در ادامه با تاکید 
بر ایجاد انگیزه در بین معلمان به عنوان اساس روابط 
انسانی گفت: سعی کنیم در بازدیدهای دوره ای نقش 
مشاور داشته باشیم و سطح تحمل خود را باال ببریم تا 

روابط انسانی مثبتی برقرار شود.

خبر

ثبت کاال در ســامانه جامع 
انبارها ضروری است

رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان 
اردبیل گفــت: ثبت کاال 
در ســامانه جامع انبارها 
از ســوی افــراد حقیقی و 
حقوقی ضروری بوده و با 

متخلفان برخورد قانونی می شود.
رامین صادقی در جلســه ستاد تنظیم بازار افزود: 
بر اســاس طرح ســامانه جامع انبارهــا که قبال نیز 
اطالع رسانی شده، همه اشخاص حقیقی و حقوقی 
کــه کاال خرید و فروش و انبار می کنند باید آدرس و 
مشــخصات دقیق انبارهای خود را در سامانه جامع 
www.( انبــار و مراکز نگهداری کاال به نشــانی

nwms.ir( ثبت کنند.
وی اظهار کرد: اگر بازرســان در بازرســی های 
نوبه ای خود کاالیی را که ثبت نشده، مشاهده کنند 
به عنوان کاالی احتکار شــده تلقی شــده و پس از 
تشــکیل پرونده تخلف، جهت طی مراحل قانونی 

و صدور رای به مراجع قانونی ارجاع خواهند داد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اردبیل همچنین درباره الزام قانونی ثبت یک انبار در 
این ســامانه گفت: در راستای قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز مصوب ســوم دی 9۲ مجلس شــورای 
اسالمی، ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
به تبــع از وزارت متبوع موظف اســت با همکاری 
دستگاه های اجرایی با استفاده از سامانه نرم افزاری 
به شناســه دار کردن انبارها و مراکز نگهداری کاال و 
ثبت مشــخصات مالک کاال، نوع و میزان کاالهای 
ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناســایی 

کاالهای قاچاق اقدام کند.
صادقی بیان کرد: هر مکان یا به عبارتی دقیق تر 
هــر مرکز نگهــداری کاالیی که کاال یــا بار در آن 
نگهــداری یا به آن وارد یا از آن خارج می شــود باید 
در این ســامانه ثبت شود که این مکان ممکن است 
انبار، واحد تولیدی، واحد صنفی، واحد کشــاورزی، 
معدن، ســردخانه، واحد بهداشتی و درمانی یا واحد 

دامی باشد.
وی شــفافیت در موجودی کاالهای انبار شده را 
از جمله مزیت های ســامانه انبار ذکر کرد و افزود: با 
داشــتن اطالعات انبارها، احتکار و اختفای کاالها 
کاهش می یابــد. وی از تفکیک کار ثبت انبارهای 
محصوالت کشــاورزی از حیطه وظایف ســازمان 
صنعت ،معدن وتجارت و واگذاری این کار به سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان خبر داد و گفت: این قانون 
شامل انبارهای نگهداری محصوالت کشاورزی و 

مراکز فرآوری و بسته بندی این محصوالت است.

خبر مدیران شهرداری اردبیل از فعالیت های انتخاباتی پرهیز کنند
شهردار اردبیل گفت: همانطور 
که در سال های گذشته نیز اثبات 
شده اســت شــهرداری اردبیل 
پایگاه سیاســی تبلیغاتی نیست و 
هیچ فعالیــت مداخله گرانه ای در 
انتخابات انجــام نداده و نخواهد 
داد و ثابت قدم در مســیر خدمت 

رسانی به مردم خواهد بود.
حمید لطف اللهیان در جلســه 
شــهرداری  معاونین  شــورای 
اردبیل اظهار داشــت: همانطور 
که در سال های گذشته نیز اثبات 
شده اســت شــهرداری اردبیل 
پایگاه سیاســی تبلیغاتی نیست و 
هیچ فعالیــت مداخله گرانه ای در 
انتخابات انجــام نداده و نخواهد 

داد و ثابت قدم در مســیر خدمت 
رسانی به مردم خواهد بود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه 
شهرداری اردبیل به هیچ عنوان 
پایگاه سیاســی نیست و همزمان 
با آغــاز انتخابــات دور یازدهم 
مجلس شورای اسالمی مدیران 
و معاونان ایــن نهاد باید همواره 
در مســیر خدمت قدم برداشــته 
و از جانبــداری و طرفــداری از 

کاندیدایی خاص پرهیز کنند.
لطف اللهیــان با بیــان اینکه 
خدمــت به مــردم خــط قرمز 
مجموعه مدیریت شهری است، 
گفت: در عین حال که وظیفه خود 
می دانیم در ایجاد شور انتخاباتی 

و مشــارکت مردمی نقش داشته 
باشــیم، اما قطعا تالش می کنیم 
بدون جانبداری از فرد خاصی به 
وظیفه ذاتــی خود که همان ارائه 
خدمات و توسعه و عمران شهری 
است، اقدام کنیم. شهردار اردبیل 
ادامــه داد: چنانچــه مدیری از 

مجموعه مدیریت شــهری خود، 
تمایــل دارد فعالیــت انتخاباتی 
داشته باشد قطعا باید از مدیریت 
در این ســازمان انصراف داده و 
ســپس بــه فعالیــت انتخاباتی 

بپردازد.
وی افزود: این شایسته نیست 

که برخی از کاندیداهای مجلس 
در تبلیغات خود با شایعه ســازی 
اتهام بــه مجموعه شــهرداری 
وارد کنند، چرا که این کار از دایره 
انصاف خارج است و رقابت سازنده 
و ســالم، در راستای توسعه شهر 
صــورت می گیرد.لطف اللهیان با 
تاکید بر اینکــه علیرغم اتهامات 
به شــهرداری مبنی بــر فعالیت 
انتخاباتی و تبلیغاتی شــهرداری 
همچنان بر مدار خدمت اســت، 
تصریح کرد: سلســله شــایعاتی 
که توســط افرادی خاص مطرح 
است بی ارتباط با مقوله  انتخابات 
نیســت و بــه افرادی کــه این 
شایعه ها را دامن می زنند توصیه 

می کنــم چنانچه تاریــخ اثبات 
کرده اســت این حاشیه سازی ها 
و شــایعه ها نتیجه بخــش نبوده 
و صرفا حق النــاس ایجاد کرده 
و حقــوق شــهروندان را پایمال 
می کند، لذا از این اقدامات دوری 

کنند.
شهردار اردبیل با بیان اینکه با 
رمزها و کدهای مختلف از جمله 
عزل، استعفا، استیضاح یا غیره به 
مجموعه مدیریت شهری حمله 
می کننــد، تاکید کــرد: مکانیزم  
و عملکــرد شــهرداری کامــال 
مشخص اســت و شــهرداری 
اهتمام ویژه در پیشــبرد اهداف 
و برنامه های توسعه شهری دارد.

راه اندازی سامانه اطالعات واحدهای کارگری اردبیل

مدیر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اردبیل گفت: با راه اندازی سامانه 
اطالعات واحدهــای کارگری یک بانک 

اطالعاتی قوی از واحدهای تولیدی استان 
شکل خواهد گرفت. 

قاســم رحیمی در جلسه توسعه دولت 
الکترونیــک ایــن اداره کل بر ضرورت 
ارتقای خدمــات الکترونیکی تاکید کرد و 
گفت: در سال های اخیر گام های موثری 
در جهــت ارائه خدمــات الکترونیکی به 
مخاطبان برداشــته شــده اســت. وی با 

اشــاره به اینکه گاهی مشــاهده می شود 
ســامانه های الکترونیکــی به دلیل عدم 
جامعیت، بروکراســی اضافی را متحمل 
سیســتم اداری می کنند، گفت: شفافیت، 
افزایش سرعت و کاهش بروکراسی یکی 
از مهمتریــن مولفه های ســاختار دولت 
الکترونیک در ارائه خدمات به مشــتریان 

است.

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اردبیل عنوان کــرد: با راه اندازی 
ســامانه اطالعات واحدهــای کارگری 
تمامــی اطالعات واحدهــای تولیدی به 
صــورت یکپارچه قابل مشــاهده و رصد 
خواهد بود. وی تصریح کرد: با شــروع به 
کار سامانه ساوک و ثبت اطالعات بازرسی 
های انجام شــده از واحدهای کارگری در 

آن و شــکل گیری یک پایگاه داده قوی 
کمک مهمی به مراجــع حل اختالف در 
جهــت صدور آرا در شــکایات کارگری و 
کارفرمایی خواهد شــد. رحیمی افزود: در 
طراحی سامانه های الکترونیکی با مطالعه 
و پیش امکان ســنجی به جای کارایی به 
دنبال اثر بخشــی و خروج از روزمرگی و 

فرایندهای زائد هستیم.
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نصب نیروگاه خورشــیدی در 
پشت بام شرکت گاز اردبیل

دفتر  سرپرســت 
تحقیقــات شــرکت 
توزیــع برق اســتان 
اردبیل گفت: شرکت 
برق  نیــروی  توزیع 
اســتان اردبیــل در 
تحقــق  راســتای 
تصویب نامــه هیئت وزیران مبنی بــر تامین حداقل ۲۰ 
درصــد از انرژی مصرفی دســتگاه های اجرایی از انرژی 
های تجدید پذیر با همکاری دستگاه های اجرایی استان، 
تاکنون ۲۳ نیروگاه خورشــیدی را در نقاط مخلتف استان 
اجرا و پیگیری های الزم در خصوص تجهیز بقیه دستگاه 
های اجرایی به نیروگاه هــای تجدید پذیر در حال انجام 
می باشد.مسعود حامدی گفت: بیست و چهارمین نیروگاه 
خورشــیدی با توان ۱۰ کیلووات با هدف فرهنگ سازی، 
توســعه استفاده از انرژی های پاک، کاهش تلفات شبکه، 
پیک ســائی و کاهش هزینه های برق مصرفی دســتگاه 
های اجرایی در پشت بام ساختمان امور مهندسی شرکت 
گاز اســتان اردبیل واقع در میدان ارتش احداث شده است.

دانشــگاه زنجان، در جایگاه 
نخست ملی گرین  متریک

در ســیاهه گریــن متریک، دانشــگاه زنجان صاحب 
جایگاه نخست ملی و جایگاه ۴۸ جهانی شد.

به گزارش ایســنا بر پایه ویرایــش ۲۰۱9 رتبه بندی 
جهانی دانشــگاهی »گرین متریک« در خصوص توسعه 
پایدار، ۲۲ موسســه ایرانی در سیاهه سبزترین های جهان 
جــای گرفته اند که دانشــگاه زنجان در این ســیاهه در 
جایگاه نخســت ملــی و جایگاه ۴۸ جهانــی قرار گرفت 
که در ویرایش ۲۰۱9 نظــام رتبه بندی »گرین متریک« 
۷۸۰ موسسه از سراســر جهان ارزیابی شده اند.این نظام 
رتبه بنــدی )گرین متریک( با هدف ارائه چشــم اندازی 
فراگیر از وضعیت و سیاست های زیست محیطی و توسعه 
پایدار موسســه های آموزش عالی جهان راه اندازی شده 
اســت. گرین  متریک در نوع خود یگانــه و ابزاری برای 
آگاه سازی مدیران و سیاست گذاران دانشگاهی در رابطه 

با مسائل زیست محیطی و مصرف انرژی است.

استاد تمام دانشگاه تبریز گفت: ایران از نظر مقدار اراضی مزروعی 
پنجمین کشور جهان است.

محسن امامي - خبرنگار جام جم اردبیل: علی اصغر 
جعفرزاده در ســومین گردهمایی بزرگداشت روز جهانی خاک در 
دانشــگاه محقق اردبیلی با بیان این مطلب افــزود: در کل دنیا ۱۳ 

میلیارد هکتار اراضی وجود دارد که ۱.۸۷ میلیارد هکتار از آن اراضی 
مزروعی است. وی با بیان اینکه ۱۶.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور 
ما قابل کشت است، تصریح کرد: بیش از نصف این مقدار زیر کشت 
دیم است که به صورت غیرعلمی کشت می شود. عضو هیات علمی 
دانشگاه تبریز ادامه داد: عوامل متعددی مانند فرسایش خاک، آلودگی 

خاک، تنوع زیستی و عوامل دیگر در تخریب خاک تاثیرگذار هستند.
اکبر قویدل، رئیس دانشکده کشاوزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: هر ســال ۲ میلیارد تن از خاک کشور دچار فرسایش 
می شود و از این طریق هزینه های گزافی به اقتصاد کشور تحمیل 
می شود.  وی  تشریح کرد: هدررفت خاک قابل جبران نیست و باید 

کاهش هدررفت خاک بیش از پیش برنامه ریزی و تالش شــود. در 
این برنامه مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اردبیل، 
مدیرکل محیط زیست استان اردبیل، رئیس سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، مدیر کل جهاد کشاورزی 

استان اردبیل و مسئوالن دانشگاهی حضور داشتند.

ایران از نظر اراضی مزروعی پنجمین کشور جهان است

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

شهردار تبریز با تاکید بر توسعه فضاهای 
سبز و احداث پارک های محله ای و منطقه ای 
در این شــهر گفت: طبق هدفگذاری انجام 
شده طی دو سال گذشته ۲۴ پارک و بوستان 
محلی به ویژه در مناطق کم برخوردار افتتاح 

و به بهره برداری رسیده است.
ایرج شهین باهر با بیان این مطلب اظهار 
داشت: رویکرد توســعه فضای سبز همواره 
مورد توجه بوده و بر همین اســاس سال 99 
نیز توســط شورای اسالمی شــهر تبریز به 
عنوان سال فضای سبز و توسعه پارک های 

محله ای نامگذاری شده است.
وی یادآور شــد: از آغاز به کار دوره جدید 
مدیریت شهری تبریز، اختصاص فضاهایی 
برای احداث بوستان های محله ای همواره 

مورد توجه بــوده و در این راســتا گام های 
موثری برداشــته شــد که نتایج آن در شهر 

مشهود است.
 شــهین باهر یادآور شــد: با وجود اینکه 

موضوع فضای ســبز و احــداث پارکه های 
محله ای در دو ســال گذشته مورد توجه بوده 
و پارک هــای موفقی همچون »باغ شــهر 

تبریز« احداث شده است، ولی در صدد این 
هســتیم نگاه ویژه به این موضوع ادامه یابد 
که اختصاص ردیف ستاره دار در بودجه سال 

آینــده  نیز مزید بر همین علت خواهد بود.
شــهردار تبریز توجه بــه موضوع فضای 
ســبز را سیاســت کلی مجموعه شهرداری 
تبریز دانســت و افــزود: در این بین موضوع 
پــارک های منطقه ای  مثــل عباس میرزا، 
پــارک بــزرگ و... نیز بســیار حائز اهمیت 
اســت که در ســال آتی نگاهی ویژه به این 
مجموعه ها صورت می گیرد. شــهین باهر در 
پایان ســخنان خود تصریح کرد: در این بین 
پارک فــرا منطقه ای آرپا دره ســی نیز باید 
تعیین تکلیف و ســال آینده به طور رســمی 

افتتاح شود.

شهردار تبریز عنوان کرد؛

بهره برداری از ۲۴ بوستان در ۲۴ ماه
ثبت نــام 234 نفــر در انتخابات 

مجلس شورای اسالمی در اردبیل

رئیس ســتاد انتخابات استان اردبیل گفت: ۲۳۴ نفر به صورت 
قطعی برای شــرکت دررقابت های انتخابات مجلس یازدهم 

در ۵حوزه انتخابیه اســتان اردبیل ثبت نام کردند.
نرگس امامي - خبرنــگار جام جم اردبیل: بهروز 
ندایــی اظهار کرد: تا پایــان ثبت نام ۲۳۴نفر برای شــرکت 
دررقابتهــای انتخابــات مجلس یازدهم در۵حــوزه انتخابیه 
اســتان اردبیل به صورت قطعی ثبت نام کردند. ندایی افزود: با 
پایان کار ثبت نام داوطلبان در استان اردبیل، در حوزه انتخابیه 
اردبیل، نیر، نمین و ســرعین ۱۰۱ نفر در حوزه انتخابیه پارس 
آباد، بیله ســوار و اصالندوز ۶۰ نفر، درحــوزه انتخابیه خلخال 
و کوثــر ۳۸ نفر، در حــوزه انتخابیه گرمــی ۱۴نفر و در حوزه 

انتخابیه مشــگین شهر ۲۱ثبت نام کردند.
وی گفت:۲۱ نفر از داوطلبان دارای مدرک دکترا، ۱9۵نفر 
فوق لیســانس،۱۱ نفر لیســانس و۷نفر دارای مدرک حوزوی 
هســتند . معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل با بیان اینکه 
۲۰نفر از شــرکت کنندگان از بانوان هســتند افزود: جوانترین 
داوطلب ۳۰ساله و مســن ترین داوطلب۷۰ساله است. ندایی 
با اشــاره به اینکه میزان ثبت نام نســبت به دوره گذشته ۱۳ و 
۳ دهم درصد رشــد نشــان می دهد گفت: در استان اردبیل به 
ازای هر کرســی مجلس ۳۳ نفر ثبــت نام کردند و این رقم در 
حــوزه انتخابیــه پارس آباد، بیله ســوار و اصالندوز ۶۰ نفر به 

ازای یک کرسی مجلس است.
 وی افــزود: به دلیل ثبت نام احتمالــی برخی از داوطلبان 
در دیگر شــهرها و وزارت کشــور و طوالنی شدن مراحل ثبت 
نام ممکن اســت تغییراتی جزئی در آمار اعالم شــده رخ دهد. 
ندایــی گفت: همه نمایندگان فعلی اســتان اردبیل به جز یک 

نفر ثبت نام کردند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان 
از اســتقرار اولین پایگاه اورژانس ریلی اســتان در ایســتگاه 

راه آهن خرم دره خبر داد.
به گزارش ایسنا اصغر جعفری در جلسه هماهنگی استقرار 
پایگاه اورژانس ریلی در شهرســتان خــرم دره با بیان این که 
تفاهم نامه ای بین رئیس سازمان اورژانس و مدیرعامل راه آهن 
جمهوری اســالمی ایران بابت پایگاه های مستقر در ایستگاه 
راه آهن و به تبع آن ایجاد اورژانس ریلی منعقد شده است، اظهار 
کرد: ایجاد اورژانس های ریلی می تواند منشــأ خدمات زیادی 
به مســافران خطوط باشــد. وی تصریح کرد: با پیگیری های 
انجام شده از طریق اورژانس کشور ایستگاه خرم دره در استان 
زنجان به عنوان یکی از سایت های استقرار اورژانس پیشنهاد 

و موافقت شد.
جعفری با اشاره به این که استقرار اورژانس و راه آهن ریلی در 
ایســتگاه خرم دره باید به بهترین شکل ممکن انجام شود تا در 
شان استان و مردم شهرستان باشد، افزود: طبق تفاهم نامه ای 
پایگاه یک پایگاه مجهز به آمبوالنس است که با دو تکنیسین 

آماده برای اعزام ها در منطقه در صورت نیاز است.
وی ادامه داد: یک تکنیســین به عنوان نفر ســوم هم قرار 
اســت در این ایســتگاه برای ارائه خدمات ســرپایی از قبیل 
کنترل فشــارخون، قند، پانســمان و ... به مسافران بین راهی 

و ایستگاهی حضور داشته باشد.
در ادامه این جلســه نیز فرماندار خرم دره با بیان این که طی 
ســال های گذشته گام های بســیار خوبی در راه آهن خرم دره 

برداشــته شــده اســت، اظهار کرد: از مهم ترین این گام ها 
می تــوان به ایجاد ســکوها زیرگذر، ایجاد کریــدور و ایجاد 

پاسگاه اشاره کرد.
حجت محمدی با اشاره به این که ایستگاه خرم دره یکی از 
بهترین ایستگاه های سطح استان محسوب می شود، تصریح 
کرد: این ایستگاه به ســه شهرستان ابهر، خرم دره و سلطانیه 
ارائه خدمات می دهــد و قریب به ۲۰۰ هزار نفر از خدمات آن 

بهره مند می شوند.
این مســئول با بیان این که مردم شهرستان خرم دره مردم 
خیر هســتند، یادآور شــد: ۱۵ واحد بهداشت و درمان در طی 
دوران دولت تدبیر و امید با کمک خیرین در شهرستان احداث 

شده است.

استقرار اولین پایگاه اورژانس ریلی استان
 در خرم دره

خبر

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
انجمن صنفي دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان اردبیل

به اطالع کلیه اعضاء انجمن مي رساند :
 مجمــع عمومــي فــوق العــاد ه راس ســاعت 10 صبــح مورخــه 
1398/10/05 روز پنجشــنبه د ر محــل انجمــن صنفي واقــع د ر بزرگراه 

ــرد د . ــي گ ــر 4 تشــكيل م بســيج بطــرف وحــد ت اول كوچــه كارگ

د ستور هاي مجمع عمومي فوق العاد ه :
ــنامه د ر  ــاد ه 7 اساس ــف م ــد  ال ــري بن ــاح و بازنگ ــرح اص ــف: ط ال
خصــوص افزايــش ميــزان ورود يــه اعضــاء جد يــد  بــه مبلــغ 

.) ريــال   50/000/000(
ــاد ه 11 اساســنامه ) د عــوت مجامــع  ب : طــرح اصــاح تبصــره 1 م
عمومــي بصــورت الكترونيكــي- د عــوت از طريــق پيــام رســان هــاي 

مجــازي و ســايت انجمــن(.

) نوبت اول (

هیات مد یره انجمن صنفي د فاتر پیشخوان د ولت استان ارد بیل مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

معاون استاندار آذربایجان شرقی: 

توسعه کشور در گرو آموزش و مهارت است
شورای مهارت استان آذربایجان 
شــرقی با حضور معاون امور اقتصاد 
و توســعه منابع انســانی استاندار و 
مدیــرکل آموزش فنــی و حرفه ای 
اســتان آذربایجان شــرقی و جمعی 
از مســئولین دســتگاه های اجرایی 
مرتبــط با حوزه آموزش و مهارت در 
محل اســتانداری آذربایجان شرقی 

تشکیل شد.
به گزارش روابــط عمومی اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
آذربایجان شــرقی، یعقوب نماینده، 
مدیــرکل آموزش فنــی و حرفه ای 
اســتان در ابتدای این جلسه با بیان 
این مطلب کــه آموزش های فنی و 
حرفــه ای و مهارتی با هدف ایجاد و 
ارتقای شــغلی و توانمندسازی منابع 
انسانی در ســطوح و اشکال مختلف 
ارائه می شود، گفت: این آموزش ها، 
ماهیت بین بخشــی و فرادستگاهی 
دارد و ایــن ماهیت بر ضرورت ایجاد 
بســتری که بتواند هماهنگی های 

الزم را ایجاد کند، تاکید دارد.
وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی 
تعاملــی و حکمرانی محلی آموزش 
های فنی و حرفــه ای از ضروریات 
امروز اســت، افزود: این امر، موجب 

انسجام بخشــی، ارتقای بهره وری 
و اســتفاده حداکثری از منابع انسانی 
و مادی شــده و در ارائه فعالیت های 
آموزشــی و برنامــه ریــزی تامین 
نیازهای آموزشــی نیــروی جویای 
کار و مشــاغل بخش های مختلف 

استان موثر واقع می شود.
نماینــده خاطر نشــان کرد: در 
شرایط فعلی جامعه، معموال کمترین 
توجــه به هماهنگــی در این بخش 
بوده و به همین دلیل کارهای موازی 
موجب ایجــاد هزینه های گزاف نیز 
می شود و این در حالی است که تعداد 
قابل توجهی از دســتگاه ها، سازمان 
هــا، موسســات و ارگان های صرفا 
دولتی غیر مرتبط، از بودجه عمومی 
برای ارائه آموزش های فنی و حرفه 

ای استفاده می کنند.
 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان آذربایجان شــرقی، با اشاره 
به ماهیت تشــکیل شورای مهارت 
در اســتان گفت: در راستای انسجام 
بخشــی و امکان استفاده از امکانات 
منابع انســانی، مــادی و فیزیکی و 
اســتقرار مدیریت همســو و جامع 
در امــر مهــارت آموزی و اشــتغال 
اســتان، شــورای توســعه مهارت 
متشــکل از دســتگاه های اجرایی 
ذی مدخل در حــوزه آموزش های 
مهارتی و اشــتغال به ریاست معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار و 
بــا دبیرخانه اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای اســتان و در شهرستان ها 
نیز، این شــورا به ریاست فرمانداران 

شهرستان تشکیل می گردد.
امــور  معــاون  جهانگیــری،   
اقتصادی اســتاندار نیز در این جلسه 
گفت: اهمیت آمــوزش های فنی و 

حرفه ای بر کسی پوشیده نیست.
 وی با اشــاره بــه صنعتی بودن 
اســتان، عدم تامین نیروی کار ماهر 
بــرای حوزه صنعت و در دیگر بخش 
های خدماتی را از آسیب های جدی 
در عدم تحقق شــعار ســال » رونق 
تولید « برشــمرد و افــزود: موضوع 
مهارت در استان باید به یک موضوع 

مستقل تبدیل شود.
وی در ادامه اظهار داشت: دستگاه 
ها و سازمان های مرتبط با آموزش و 
مهارت می توانند با حذف نگرش ها 
و حرکت های جزیره ای با شــناخت 
وضع موجود و نیازســنجی بازارکار و 
احصاء تجهیــزات وامکانات موجود 
در اســتان به منظور سیاست گذاری 
برای آموزش شغل های نو و عرضه 
نیروی کار ماهــر برای صنایع اقدام 
نماینــد. در ادامه جلســه، جمعی از 
مدیران و مســئولین دســتگاههای 
اجرایی اســتان در خصوص اهداف، 
چشــم اندازها و برنامه های شورا به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.

سرپرســت اداره  کل میراث فرهنگی 
استان زنجان گفت: راه آهن منطقه زنجان 
شامل محور و ایستگاه های آن که بخشی 
از راه آهن شمال غرب ایران است، به عنوان 
میراث صنعتی در فهرست آثار ملی به ثبت 

رسید.
خبرنگار جام جــم زنجان: امیر 
ارجمند افزود: با ثبت راه آهن منطقه زنجان 

که در ســال ۱۳۱9 احداث شــده است، در 
همایش ملی ثبت در اســتان خوزستان که 
در بندر ماهشهر برگزار شد، به عنوان میراث 
معماری صنعتی کشــور موافقت شد. وی 
تصریح کرد: طول راه آهن در حوزه استان 
زنجان از قروه ابهر تا رجعین از شهرســتان 
زنجان در ابتدای حوزه میانه ۱9۱ کیلومتر 
است. این مســوول با بیان اینکه مدیریت 
راه آهن شــمال غرب کشــور بــا راه آهن 
زنجان است، خاطرنشــان کرد: طول آن 
۳۱۷ کیلومتر بوده و عالوه بر حوزه اســتان 
زنجان، شامل قســمتی از استان قزوین و 

آذربایجان شرقی است.

راه آهن منطقه زنجان به فهرست آثار ملی پیوست
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مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل از کاهش 
۱۴.۵% )چهار ده و نیم درصد( ارســال نفتگاز به نیروگاه سیکل ترکیبی 

سبالن درهشت ماهه گذشته سال9۸ خبر داد. 
 ســید حجت مدنی در مورد ارسال  نفتگاز به نیروگاه سیکل ترکیبی 
سبالن گفت: در هشت ماهه گذشته سال جاری، 9۶ میلیون لیتر نفتگاز 

از طریــق خطوط لوله از انبــار نفت اردبیل به نیروگاه انتقال یافته که این 
مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۴.۵% )چهار ده و نیم درصد( 
کاهش داشــته است. مدنی افزود : علت اصلی این کاهش ذخیره سازی 
بموقع سوخت در مخازن نیروگاه است.مدیر منطقه اردبیل  همچنین درباره 
مصرف نفتگاز بخش غیرنیروگاهی افزود: مصرف بخش غیرنیروگاهی 

این فرآورده، در بازه زمانی یاد شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
بیش از چهار درصد افزایش داشته است که بیشترین افزایش مصرف، در 

بخش حمل و نقل بوده است .
شایان ذکر اســت  نیروگاه گازی سبالن اردبیل عمده ترین مصرف 
کننده نفتگاز منطقه می باشد که نفتگاز مصرفی خود را از )طریق خط لوله( 

از انبار نفت اردبیل دریافت می کند که این مقدار ســوخت جهت ذخیره 
ســازی و مصرف در فصل زمستان می باشد که در زمان اوج مصرف گاز 
شهری در ســرما و برودت هوا برای جلوگیری از افت فشار گاز، مصرف 
گاز طبیعی نیروگاه متوقف شــده و از سوخت دوم نفتگاز جهت تولید برق 

استفاده می شود .

کاهش 14/5 درصدی ارسال نفتگاز به نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن  

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه  جام جم

سومین دوره مسابقات مناظره دانشجویی ویژه دانشجویان
 دانشگاه جامع علمی کاربردی 

سومین دوره مســابقات مناظره  دانشجویی ویژه  
دانشــجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور 
۱۶ تیم منتخب از ۱۶ اســتان کشور، از ۱۷ تا ۲۰ آذر به 

میزبانی تبریز برگزار شد.
رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان 
شــرقی با اشــاره به اهمیت برگزاری ســومین دوره 

مســابقات مناظره  دانشــجویی، اظهار کرد: با توجه 
به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر گفتمان ســازی 
در دانشــگاه ها و استقبال از کرسی های آزاد اندیشی، 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی در این زمینه پیشرو 
بوده و هر سال مسابقه مناظرات دانشجویان دانشگاه 
را به این منظــور برگزار می  کند.فرزان قالیچی افزود: 
قطعا اگرما بتوانیم گفتمان سازی را در بین دانشجویان 
نهادینه کنیم، گام بســیار مهمی در راســتای تحقق 
اهداف مهارتی دانشــگاه برداشته می شــود. وی با 

تاکیــد بر این که ماهیت دانشــگاه علمی - کاربردی 
تربیت نیروهای مهارتی اســت، افزود: تحقق اهداف 
مهارتی دانشگاه ها وابسته به پارامترهای بسیار زیادی 
است، اکنون در شرایط تحریم، موضوع مهارتی یکی 
از نیازهای اصلی کشــور محسوب می شود به همین 
دلیل نیز کســب مهارت در بین اقشــار مختلف برای 
رفع مشــکالت جامعه، امری بســیار ضروری است.

قالیچی عمده هدف برگزاری مسابقات دانشجویی را 
ایجاد شور و نشــاط عنوان کرد و گفت: برگزاری این 

مســابقات فضا را برای انجام فعالیت های فرهنگی و 
دیده شدن دانشــجویان و گفتمان سازی آماده کرده 
و نشســت و برخاست دانشجویان با داوران مطرح نیز 
امتیاز بزرگی برای دانشــجویان به شمار می آید. وی 
خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که دانشجویان باید در 
دانشگاه انجام دهند، کارهای فوق برنامه است، معتقدم 
برگزاری مناظرات یکی از زمینه های هویت بخشــی 
به دانشجویان است که در آن دانشجویان می توانند با 

یکدیگر به گفت وگو پرداخته و مناظره کنند.

استقبال مدارس تبریز از طرح 
»قطار دانایی«

مدیرعامل شــرکت بهره برداری قطارشهری تبریز از 
حضور پرشور و اســتقبال کم نظیر مدارس از طرح »قطار 

دانایی« خبر داد.
 ســعید بشیریان بناب با اعالم این مطلب اظهار داشت: 
از نخستین روزهای ســال تحصیلی جدید طرح آموزشی 
»قطار دانایی« با مشارکت جمعی از مدارس با هدف تعلیم 

فرهنگ مترو آغاز شد.
مدیرعامل شــرکت بهره برداری قطارشــهری تبریز 
افزود: این طرح آموزشی که باهمکاری اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان در حال اجراست دانش آموزان را با مفاهیم 
مختلف مترو آشنا کرده و به شکل اصولی فرهنگ آموزش 
شهروندی را به آنان تعلیم می دهد. وی با اشاره به استقبال 
چشــمگیر مدارس از این طرح تصریح کرد: هرچند از آغاز 
طرح آموزشــی »قطار دانایی« ۴ ســال می گذرد اما طبق 
برنامه ریزی های ارائه شــده به مــدارس تا پایان ترم اول 
ســال تحصیلی جاری، ظرفیت آموزشی این طرح به پایان 
رسیده و از ابتدای ترم بهمن تا انتهای اردیبهشت سال آینده 
به مدیران عالقمند مدارس نوبت دهی می شود. بشیریان 
مهم ترین موارد آموزشــی این طرح را تکریم ســالمندان، 
رعایت بهداشت و نظافت قطار، خط زرد لبه سکو، حق تقدم 
در ســوار و پیاده شدن از قطار، جلوگیری از آسیب به اموال 
عمومی، ایمنی در پله برقی، استفاده از بلیت الکترونیکی و 
گذر از گیت ها و مواجهه با پیشامدهای احتمالی عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز در پایان 
خاطرنشــان کرد: با توجه به نوپا بودن مترو در این شــهر، 
اجــرای طرح »قطار دانایی« و تکمیل نواقص و راه اندازی 
کامل خط یک که افزایش چشــمگیر مسافران مترو را در 
پی خواهد داشــت، ضمن کاهش آسیب های اجتماعی در 
قطار بر میزان رضایتمندی و استفاده حداکثری از این وسیله 

حمل و نقل عمومی پاک خواهد افزود.

خبر خبر

بین  دوســتی  تفاهم نامــه 
شهرداری تبریز و کاشان امضا 

شد

شهردار و رئیس شورای شهر تبریز با شهردار و رئیس 
شورای شهر کاشــان تفاهم نامه ای با عنوان »دوستی« 

امضا کردند.
ایرج شهین باهر، شــهردار تبریز به همراه تعدادی از 
اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری به منظور بازدید 
از طرح های شهرداری کاشان در احیای بافت تاریخی شهر 
بویژه خانه های تاریخی به این شــهر سفر کرده است. در 
نشست مشترکی که با حضور شهردار، مدیران شهرداری 
و اعضای شــورای شهر کاشــان برگزار شد، تفاهم نامه 

همکاری بین این دو شهر امضا شد.
در متــن این تفاهم نامه بر »هم افزایی در زمینه تبادل 
تجارب موفق و همکاری در زمینه های فرهنگی، هنری، 
اجتماعی، علمی، عمرانی و اقتصادی میان دو شهرداری و 
ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباطات میان دیگر نهادها« 
تاکید شــده است. اقدام به نامگذاری یکی از خیابان های 
تبریز به نام کاشــان و به طور متقابل در شــهر کاشان به 
نام تبریز، شناسایی، معرفی و توسعه فرصت های سرمایه 
گــذاری، همکاری در برگزاری همایش ها و جشــنواره، 
همکاری در خصوص تالیف و انتشــار کتب و نشــریات 

علمی و فرهنگی از جمله مفاد این تفاهم نامه است.
همچین در تفاهم نامه دوســتی کاشان و تبریز تولید 
و اجرای برنامه های فرهنگی و محصوالت رســانه ای 
مشــترک، حمایت از توسعه صنایع دســتی، حمایت از 
برقراری تورهای گردشگری و تبادل تجارب و اطالعات 
در زمینه های مدیریت شهری، حمل و نقل، محیط زیست 

و... مورد تاکید قرار گرفته است.
این تفاهم نامه ۱۷ بند دارد که به امضای ایرج شــهین 
باهر، شــهردار تبریز، شهرام دبیری، رئیس شورای شهر 
تبریز، سعید ابریشــمی راد، شهردار کاشان و علی رسول 

زاده، رئیس شورای اسالمی شهر کاشان رسیده است.

چندی پیش دکتر حسن روحانی رئیس جمهور 
کشــورمان به همراه برخی از وزرای کابینه خود از 
جمله دکتر نمکی وزیر بهداشــت و درمان به استان 
آذربایجان شرقی سفر کرده بود تا از نزدیک از روند 
رسیدگی به اوضاع زلزله زدگان شهرستانهای میانه 
و سراب مطلع شده و تعدادی از پروژه های به اتمام 
رســیده این استان را افتتاح کند. از جمله این پروژه 
ها ۲۵ پروژه بهداشــتی و درمانی بود که با اعتباری 
بالغ بر یک هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال در شــهرهای 

مختلف استان به بهره برداری رسیدند.
گفته می شــود با بهره بــرداری از این پروژه ها 
زمینه اشــتغال حدود ۵۰۰ جوان جویای کار فراهم 
شــده و بالغ بر ۲۴ هزار مترمربع به فضای بهداشتی 

و درمانی مجموعه دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
اضافه گردید.

افتتاح بــزرگ تریــن اورژانس بیمارســتانی 
کشور شــامل بخش های اورژانس، آندوسکوپی، 
کلونوسکوپی، غربالگری سرطان و مرکز تحقیقات 
گــوارش در زیر بنای ۱۱ هزار متر مربعی و اعتباری 
بالــغ بر 9۰۰ میلیارد ریال، افتتــاح ۲۰ مرکز جامع 
خدمات ســالمت و خانه بهداشت در ۱۱ شهرستان 
آذربایجان شــرقی، در زیربنایی بالغ بر ۱۰ هزار متر 
مربع و اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریالی از دیگر پروژه های 

افتتاح شده است.
بهســازی، تکمیل و تجهیز اولین بیمارســتان 
دندانپزشــکی کشور با ســه اتاق عمل در زیربنای 
۱۰۰۰ متری و با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریالی، رونمایی 
از ناوگان جدید اورژانس با ۲۰ دستگاه آمبوالنس با 
اعتباری بالغ بر ۲۷۰ میلیارد ریال و نوســازی سالن 
باشــگاه اســاتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز با زیــر بنای ۱۵۰۰ متر مربعــی و اعتبار ۳۵ 
میلیارد ریالی از دیگــر طرح هایی بود که با حضور 

وزیر بهداشت و دستور رئیس جمهور افتتاح شد.
در این ســفر که دکتر نمکی وزیر بهداشــت و 
درمان نیــز رئیس جمهور را همراهــی می کرد با 

بیان اینکه تا پایان ســال جاری و به رغم مشکالت 
و فشــارهای اقتصادی ناشی از تحریم هزار پروژه 
بهداشتی و درمانی در کشور آماده افتتاح است گفته 
بــود هرهفته بیش از ۵۰ طــرح بزرگ و کوچک به 
بهره برداری می رسد و ۶۶ بیمارستان نسبتا بزرگ 
در مناطق محروم و کمتر توســعه یافته نیز از جمله 
این طرح هاست.ســعید نمکی اظهار داشــت: در 
اســتان آذربایجان شــرقی در طول تاریخ و تا قبل 
از ســال 9۲، حدود ۳۵۰۰ تخت بیمارستانی وجود 
داشــت کــه ۲۵۰۰ تخت جدید تا پایــان دولت به 
ظرفیت این اســتان اضافه می شــود و تعداد تخت 
های بیمارســتانی این اســتان از مرز ۶ هزار تخت 

عبور می کند.
دکتر محمدحســین صومی، رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی تبریز نیز از افتتاح بیش از 9۰۰ طرح 
بهداشــتی - درمانی در کمتر از ۶ سال اخیر خبر داد 
و گفته بود بعد از افتتاح پروژه هایی چون بزرگترین 
مرکز اورژانس شــمال غرب کشــور و مهم ترین 
پروژه  ارائه دهنده خدمت اســتان، بهره برداری از 
اولین بیمارستان دندانپزشکی، فعالیت ۲۰ دستگاه 
آمبوالنس، افتتاح ۲۱ مرکز ســالمت، نوســازی و 
بهره برداری از ســالن و باشــگاه اساتید و کارکنان 

و ... تالش می کنیم تاپایان ســال جاری ۸۵ طرح 
دیگر را نیز به اتمام برســانیم و برای بعد از عید فقط 

چهار یا پنج طرح باقی بماند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تصریح کرد: 
یک پروژه از هزار پروژه نشــان دهند که تمام نشده 
یا خالی مانده یا به بهره برداری نرســیده اســت. در 
اورژانس نیز دنبال راضی کردن مردم هستیم و االن 
روند ارائه خدمت در تمام خانه های بهداشت، جریان 
دارد. طی روزهای گذشته مرکز جامع سالمت را در 

محروم ترین نقطه استان افتتاح کردیم.
وی خاطرنشــان کرد: ۲۶۸ مرکز ســالمت در 
اســتان داریم کــه ۱۸۰ مرکــز را در دوره فعالیت 
دولت تدبیر و امید ساخته ایم. داشتن بخش پیوند و 
سوختگی جزو آرزوهای ما بود که االن، بیمارستان 
پیوند و ســوختگی را ایجاد کرده ایم و بخش روان 
توسعه پیدا کرده است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز در ادامه با اشــاره به ارتقاء روز به روز رتبه این 
دانشگاه در رتبه بندی های مختلف خاطرنشان کرد: 
در آخرین رنکینگ تایمز، دانشــگاه علوم پزشکی 
تبریز، بعد از دانشگاه تهران قرار داشت و تعهد همه 
ما در دانشــگاه این اســت که تا سال ۲۰۲۵ به رتبه 

زیر ۵۰۰ برسیم.

بابهره برداری از 25 پروژه بهداشتی - درمانی آذربایجان شرقی؛

24 هزار مترمربع به فضای بهداشتی استان اضافه شد

اســتاندار زنجان گفت: گام مهمــی در بودجه 
پیشنهادی ســال 99 این اســتان برداشته شده و 
میانگین رشــد آن در الیحه بودجه ۱۱.۸۴ درصد 
و این میزان در اســتان زنجان ۱۶.۴ درصد است و 

زنجان از لحاظ رشــد، رتبه چهارم کشور را دارد.
خبرنــگار جام جم زنجان: فتح اهلل حقیقی 
در جلســه شــورای برنامه ریزی و توسعه استان، 
افزود: این رشــد در ســایه پیگیری، همت و تالش 

مدیران استان صورت گرفته است.
وی با اشــاره به اینکه استان زنجان در مجموع 
اعتبارات در رتبه ۲۶ کشور قرار دارد، اظهار داشت: 
این که پایه اعتبارات اســتان با مبلغ پایین، بســته 
شده باید از طریق سازمان برنامه و بودجه و مجلس 

شورای اسالمی پیگیری و حل شود.
حقیقــی تصریح کــرد: باید به ایــن نکته توجه 
داشت که میزان رشــد بودجه استان در سال های 
گذشــته، برابر با متوسط کشور بود، اما امسال و در 
این شرایط، رشــد اعتبارات استان زنجان بیشتر از 

میانگین کشور است.
اســتاندار زنجان در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشاره به مولدســازی، ساماندهی و استفاده 
بهینه از فضاهای اداری، گفت: برای تعیین تکلیف 
ساختمان های مازاد اداری، کمیته ای تشکیل شود 
تــا متولیان، ناظــر بر اجرای مصوبات باشــند و از 

عملکردهای شخصی، جلوگیری شود. 
وی با بیان اینکه تمام اقدامات باید در چارچوب 

قانون باشد، تاکید کرد: معاونان اقتصادی و توسعه 
مدیریــت اســتاندار، رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریــزی و مدیر کل امــور اقتصادی و دارایی 
اســتان بر اجرای دقیق مصوبات باید نظارت داشته 

باشند.
حقیقــی با تاکیــد بر ارائه طــرح و راهکارهای 
مناســب برای تعیین ساختمان و اســتفاده بهینه 
از فضاهای اداری در بخش هــای مختلف، اظهار 
داشــت: برای جوانان باید مکانی زیبا، دلنشــین و 
خوب تامین شود. وی با اشــاره به تمهید مقدمات 
برگزاری کنگره ۳ هزار شهید استان زنجان، افزود: 
ســاختمان قدیمی اداره کل بیمه ســالمت نیز به 
صــورت موقت در اختیار این کنگــره قرار گیرد تا 

اقدامات خود را در آن انجام دهند. اســتاندار زنجان 
خاطرنشان کرد: ســند آمایش سرزمین استان نیز 
به منظر نخبگان گذاشــته شود، زیرا دیدگاه آنان، 

پشتوانه محکمی بر تحقق سند است.

 در سایه پیگیری، همت و تالش مدیران محقق شد؛

رتبه چهارم زنجان در رشد بودجه پیشنهادی سال 99

70 درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی زنجان 
واحدهای کوچک اند

۷۰ درصد واحدهــای تولیدی 
در شــهرک صنعتی استان زنجان 
واحدهای کوچک مقیاس هســتند 
که با مشــکالتی از جمله نداشتن 
توجیــه اقتصادی بــه دلیل ورود 
کاالهای مشــابه داخلــی مواجه 
هســتند که همین موضوع باعث 
می شود ســاالنه ۳۰ الی ۳۳ واحد 
کوچک در اســتان از چرخه تولید 

خارج شود.
خبرنگار جام جم زنجان: 
صنایع کوچک و متوســط مزایای 
باالتــری نســبت بــه صنایــع 
بــزرگ دارنــد، زیــرا نــوآوری، 
و  انعطاف پذیــری  اشــتغالزایی، 
حجــم ســرمایه گذاری پایین در 
این صنایع بیشــتر است اما دارای 
معایبی مانند بازاریابی نیز هستند، 
با این وجود صنایع کوچک نیازمند 
حمایــت و توجــه ویــژه در زمینه 
توســعه زیرساخت، توســعه بازار، 
بهبود فضای کســب و کار و توسعه 

فناوری نیز هستند.
شــهرک صنعتی استان زنجان 
۸۵۰ واحد تولیــدی دارد که حدود 
۷۰ درصــد مختــص واحدهــای 
تولیدی کوچک اســت و در ســال 
گذشته ۷۰ واحد توانست صادرات 
به کشورهای دیگر داشته باشد، اما 
در حال حاضــر برخی از واحدهای 
کوچک شــهرک صنعتی غیر فعال 

است.
در صورتی کــه تمام واحدهای 
کوچک فعال شود به همراه صنایع 
بزرگ اســتان می توانــد برای ۵۰ 
هزار نفر اشــتغال زایی داشته باشد، 
اما در حال حاضر برخی از واحدهای 
کوچک غیرفعال اســت و مجموع 
اشــتغال ایجــاد شــده واحدهای 
صنعتــی کوچک و بزرگ اســتان 

کمتر از یک سوم این مقدار است.
مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان زنجان در گفت و گو 
با خبرنگار تسنیم از زنجان با اشاره 

به ایــن که ۷۰ درصــد واحدهای 
تولیدی مستقر در شهرک صنعتی 
اســتان واحدهای کوچک هستند، 
اظهار داشت: ۱۷ درصد واحدهای 
تولیــدی شــهرک صنعتی زنجان 
غیرفعــال اســت، زیرا ســاالنه 
مشــکالتی در واحدهای صنعتی 
کوچک ایجاد می شــود که موجب 
خروج این واحدهــا از چرخه تولید 

می گردد.

وی وجود مشــکالتی از جمله 
اختالف بین شــرکا، قدیمی بودن 
دانش فنی، مشــکالت فرسودگی 
در تاسیسات، ورود برخی کاالهای 
مشــابه به کشــور کــه واحدهای 
کوچک تــوان رقابت بــا آن ها را 
ندارند، موجــب تعطیلی واحدهای 
تولیدی در شــهرک های صنعتی 

استان می شود.
به گفته ایــرج احمدی، ۳۰ الی 

۳۳ واحــد صنعتی با این که ســال 
گذشــته به چرخه تولید برگشــته 
بودنــد؛ امــا دوباره همیــن تعداد 
در سطح شــهرک صنعتی استان 
غیرفعــال شــده اند، زیــرا صنایع 
کوچک یک سال توجیه اقتصادی 
دارند و ممکن است سال بعد توجیه 
اقتصــادی را از دســت بدهند.وی 
بــا بیان این که بــا ورود کاالهای 
مشابه داخلی کارخانجات کوچک 
توان رقابت را از دســت می دهند، 
خاطرنشــان کرد: برخی از واحدها 
به همین دلیل از چرخه تولید خارج 
می شــوند تا این که دوباره مواردی 
از جملــه  تعرفه  ورود برخی کاالها  
اعمــال  و در نهایــت رونق دوباره 
صنایــع کوچک در اســتان تجربه 

شود.
 احمدی با اشــاره بــه این که 
تقریبــا ۱۵ هزار نفر در شــهرک 
صنعتی اســتان زنجان مشغول به 
کار هســتند، اظهار داشــت: طبق 

برنامه ریزی هــا شــهرک صنعتی 
شــهید شــهریاری »زنجان ۴« 
امســال به بهره برداری می رســد 
که اســتاندار زنجان نیز در تالش 
برای استقرار سرمایه گذاران ترک 

در این شهرک است.
مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان زنجان با بیان این 
که در ۶ ماه نخست سال جاری ۵۱ 
هــزار تن بالغ بــر 9۴ میلیون دالر 
صادرات انجام شــده است، گفت: 
در ســال گذشته ۷۰ واحد در داخل 
شــهرک صنعتی صادرات داشته 
است، اما در سال جاری به ۴۳ واحد 

کاهش یافته است.
وی با بیان این که ۱۲۸ واحد در 
شهرک های صنعتی استان دارای 
پتانسیل صادرات هستند، تصریح 
کرد: امسال حجم صادرات شهرک 
صنعتی استان بنا به دالیلی از جمله 
اشــباع بازار داخلی از طریق عرضه 

در بورس کاهش یافته است.

ایجــاد 15۰۰ فرصت 
شــغلی در کمیته امداد 

زنجان
س  ســا ا بر
آمارهــای موجــود 
تا پایان آبان ســال 
جــاری ۱۵ میلیارد 
تومان زکات واجب، 
مستحبی و فطره در 
اســتان زنجان جمع آوری شده و برنامه هدف 
گذاری شده در این بخش ۱۲۴ درصد محقق 

شده است.
به گزارش جام جم زنجان هدایت صفری، 
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان در دیدار با 
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان 
جهاد کشــاورزی استان، با اشاره به آمار زکات 
جمع آوری شــده گفت : براســاس آمارهای 
موجــود در قالب زکات واجب، مســتحبی و 
فطره تا پایان آبان امســال ۱۵ میلیارد تومان 
در استان زنجان جمع آوری شده است.وی با 
اشاره به اینکه برنامه ریزی شده است تا پایان 
امسال میزان زکات جمع آوری شده در استان 
زنجــان به ۱۸ میلیــارد و ۱۰۰ میلیون تومان 
برســد، افزود: با هم افزایــی و تعامل صورت 
گرفته با دفاتر نمایندگی ولی فقیه در اســتان 
و تالش و همت مجموعه همکاران این نهاد، 
برنامه هدف گذاری شده در بخش جمع آوری 
زکات در ۸ ماهه امســال ۱۲۴ درصد محقق 
شده است.صفری  ادامه داد: تالش می کنیم 
با بهره گیری مناسب  از ظرفیت های موجود 
در استان کارکردهای این نهاد موجب کاهش 
آســیب های اجتماعی و افزایش ســرمایه 
های اجتماعی نظام شــود. وی تصریح کرد: 
راهبرد کمیته امــداد تالش جهادی در حوزه 
فقرزدایی از طریق ارائــه خدمات اثربخش، 
هدفمند و زمان دار با هدف بسترســازی برای 
توانمنــدی اقتصادی و معیشــتی گروه های 
مختلــف مددجویی تحت حمایت و اطمینان 
بخشــی به کارکردهای اثربخــش در حوزه 
محرومیت زدایی و در نهایت ارتقاء مشارکت 
خیران در برنامه های اجرایی این نهاد اســت.

صفری همچنین ادامه داد: با همین رویکرد و 
اولویت بخشی به بخش اشتغال و ایجاد زمینه 
درآمدزایی برای خانواده های تحت حمایت ، 
هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی با سرمایه گذاری ۳۱ 
میلیاردی در این بخش برای مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد اســتان زنجان از ابتدای 

امسال تاکنون ایجاد شده است.

افزایــش 2/5 برابری 
بازرســی از واحــد های 

صنفی زنجان

میــزان بازرســی های روزانــه صورت 
گرفته در اســتان زنجان ۲/۵ برابر افزایش 

یافته است.
به گزارش جام جم زنجان ناصر فغفوری، 
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان زنجان در کارگروه تنظیم بازار استان 
با اعالم خبر فوق افــزود: هم اکنون روزانه 
۲۵۰ مورد بازرســی از واحدهــای صنفی، 
تولیدی و خدماتی اســتان صورت می گیرد 
که نســبت به یــک ماه گذشــته ۲/۵  برابر 

افزایش یافته است.
وی تصریح کرد : از این تعداد بازرسی ۱۰ 
درصد منتج به تشکیل پرونده می گردد که به 
تعزیرات حکومتی ارسال می شود. فغفوری با 
اشــاره به افزایش تعداد گشت های مشترک 
اظهار داشــت: تعداد گشت های مشترک از 
یک بار در هفته به روزانه ۴ الی ۵ بار افزایش 
یافته اســت. وی با اشــاره به تعداد بازرسی 
های صورت گرفته در ۲۵ روز اخیر در استان 
عنوان کرد: در این مدت ۴۳۵9 مورد بازرسی 
و ۸۴ مورد گشــت مشترک در استان گرفته 
اســت که منجر به تشــکیل ۵۱۰ پرونده به 

ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال گردیده است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان یادآور شد: ۳۳۴ مورد شکایت مردمی 
نیز در این مدت ثبت شــده کــه ۳۲۲ مورد 
قابل پیگیری بوده اســت. وی افزود : ۲۰۳ 
مورد از شــکایات به صورت تلفنی ، ۸۶ مورد 
حضوری، ۱۰ مورد کتبی و ۳۵ مورد اینترنتی 

بوده است. 
فغفوری با اشــاره به عــدم افزایش غیر 
منطقی اقالم اساســی پس از افزایش قیمت 
بنزین خاطر نشان ســاخت: با بررسی های 
صورت گرفته در اقالم اساسی شاهد افزایش 
قیمــت متاثر از افزایش قیمت بنزین نبودیم 
و صرفــا افزایش قیمت برخی اقالم به لحاظ 
فصل تولید بوده است که ساالنه شاهد بروز 

این امر در مقاطع مختلف سال بودیم.

خبر خبر
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الکترونیکی  25هزار کارت 
اتوبوس آماده توزیع در ارومیه 
ســازمان مدیریت حمل ونقل، بار و مســافر 

شــهرداری ارومیه 
گفــت: در حــال 
حاضــر ۲۵ هــزار 
الکترونیکی  کارت 
اتوبوس برای رفاه 
بیشــتر شهروندان 
در استفاده از ناوگان 
حمل و نقل عمومی 

آماده توزیع در ارومیه است.
مهدی مژدهی فر در گفت وگو با خبرنگار جام جم 
آذربایجان غربی اظهار کــرد: کمبود کارت های 
الکترونیکی در ســطح شــهر ارومیه باعث شده تا 

توزیع آن به صورت تدریجی انجام شود.
وی افزود: از ابتدای ســال جاری ۴۰ هزار کارت 
الکترونیکی در سیستم وارد شده و در حال حاضر در 
تمامی باجه های کارت الکترونیکی و شارژ سطح 
شهر ارومیه موجود می باشد و مردم می توانند تهیه 

و استفاده کنند.
مژدهی فر با بیان اینکه به مردم توصیه می شود از 
کارت های الکترونیکی اتوبوس استفاده کنند گفت: 
استفاده از کارت های الکترونیکی به صرفه تر است 
و امر پرداخت هزینه های که مشمول کرایه می شود 
را آســان می کند.این مسئول ادامه داد: شهروندان 
می توانند برای تهیه کارت الکترونیکی اتوبوس به 
باجه های موجود در شهر مراجعه کنند و اگر کارت 
بلیط الکترونیکی موجود نباشد می توانند با شماره 
۱۳۷ تماس گرفته و مشــکل خود را اطالع دهند.

وی گفت: باجه های فروش بلیط اتوبوس موظف 
به ارائه کارت الکترونیکی هســتند و این باجه ها به 
صورت روزانه از سوی مسئوالن متولی و بازرسان 

سازمان رصد می  شود. 
مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل ونقل و بار 
و مســافر شهرداری ارومیه افزود: هم اینک کارت 

الکترونیکی در شهر موجود است. 
همچنین ۱۵ هزار به فروش رفته و ۲۵ هزار نیز در 
سیستم وجود دارد و شهروندان می توانند با مراجعه 

به باجه های فروش آن را دریافت کنند.

پیشــرفت 8۶ درصــدی 
پروژه تقاطع غیرهمسطح در 

محور خوی - قطور 

مدیر کل راه و شهرســازی استان آذربایجان 
غربی از پیشــرفت ۸۶ درصدی پــروژه احداث 
تقاطــع غیرهمســطح در ۳۵ کیلومتری محور 

خوی به قطور-رازی خبر داد. 
به گــزارش جام  جم آذربایجان غربی، ســید 
محســن حمزه لو با بیان این  که این طرح با اعتبار 
۲۴ میلیارد ریال اجرا شــده، افزود: پروژه احداث 
تقاطع غیر همســطح در قطعــه ۳ طرح تعریض 
و بهســازی محور خوی به قطــور - رازی اجرا 

می شود.
 حمــزه  لو با بیان این  که تعریض و بهســازی 
محور خوی به قطور - رازی موجب ارتقای ایمنی 
مســیر ارتباطی پایانه مرزی رازی می شود، ادامه 
داد: طــرح تعریض و بهســازی محور خوی به 

قطور - رازی در سه قطعه اجرا می شود. 
وی با اعالم این که احداث پل اصلی سه دهانه 
و تعریــض پل ها از مهم تریــن اقدامات اجرایی 
پروژه  احداث تقاطع غیر همسطح در محور خوی 
به قطور - رازی است، افزود: عملیات راهسازی 
شامل: عملیات خاکریزی، خاکبرداری، عملیات 
بتن ریزی، زیراســاس، اساس و اجرای یک الیه 
آســفالت در ساخت این تقاطع غیر همسطح اجرا 

شده است.
 گفتنــی اســت، آبان امســال، وزیــر راه و 
شهرســازی  از طرح تعریض و بهســازی محور 
خــوی به قطور  -رازی بازدید کرد و توســعه راه 
دسترســی به پایانه مرزی رازی را از اولویت های 

اجرایی برشمرد.

خبر

چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من
ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من

روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل
حافظور بگویم باز پوشان باز پوشاند ز من

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان 
غربی با اشــاره به صادرات بخش قابل توجهی سیب از 
استان به کشورهای مختلف دنیا و مشکالت پیش روی 
صادر کنندگان گفت: صادرات مناسب سیب درختی یکی 
از دغدغه های مهم مدیریت اســتان اســت و ما تمامی 
تالش خود را برای رفع موانع و توســعه صادرات سیب از 

استان به کار می گیریم.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، بهنام شهدی در 
جلسه شــورای راهبردی بخش کشاورزی استان که با 
محوریت بررسی مشکالت تولید و صادرات سیب درختی 
استان، در سالن جلسات شهید نیکخواه استانداری برگزار 
شد، اظهار کرد: چالش استفاده از روش های غیراستاندارد 
برای جمع آوری سیب صنعتی را می توان از طریق ایجاد 
کنسرسیومی بین واحدهای صنایع تبدیلی و جایگاه های 
جمع آوری ســیب صنعتی  مورد بررسی قرار داد و مرتفع 

کرد.
شــهدی اظهار امیدواری کرد با کمک  تشکل های  
کشاورزی و با مشــارکت کارخانه های تولید کنسانتره 
بتوانیم با ایجاد جایگاه های مناســب جمع آوری سیب 
صنعتی، ضمن جمع آوری بهداشتی سیب، کیفیت تولید 

کنسانتره در استان را نیز ارتقا دهیم.
وی اضافه کرد: اعطای یارانه های مختلف و مشــوق 
های صادراتی، تدوین بخشــنامه ها و اعطای مجوزها و 
رفــع موانع تعرفه ای در برخی از بازارهای هدف می تواند 
تسریع کننده در امر صادرات محصول سیب درختی باشد.

شهدی با بیان اینکه روند جمع آوری سیب صنعتی در 
اســتان باید مدیریت شود، خاطرنشان کرد: چالش های 
بخش تولید و صادرات ســیب درختی اســتان باید از هم 

اکنون برای ســال آینده مدیریت، برنامه ریزی و مرتفع 
شود.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین راهکارهای صادرات 
محصول کشــاورزی در قالب بازارپسند و صادراتی آن، 
نبود بسته بندی و چینش تفکیک شده و مناسب محصول 

است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان 
غربی در ادامه سخنان خود ارتقای کیفیت سیب تولیدی 
و باال بردن کیفیت نگهداری ســیب در سرخانه ها،  برند 
سازی، درجه بندی و بسته بندی مناسب سیب را از جمله 
مهمترین عوامل موثــر در بازاریابی و افزایش صادرات 
سیب استان به کشورهای مختلف عنوان کرد و گفت: با 
توجه به تولید بیش از یک سوم سیب کشور در آذربایجان 
غربی، تصمیم های موثر گرفته شــده در حوزه صادرات 
سیب اســتان می تواند در صادرات سیب کشور نیز موثر 
باشــد و آذربایجان غربی می تواند در این زمینه به عنوان 

الگو در بین اســتان های تولید کننده سیب کشور مطرح 
شود.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان نیز در این 
جلسه با اشــاره به وضعیت تولید سیب درختی استان در 
سال جاری گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده امسال 
یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن سیب درختی از باغات استان 
برداشــت شــد که از این میزان در حدود ۳۵۰ هزار تن به 
مصرف صنایع تبدیلی و ۵۰ هزار تن به مصرف تازه خوری 

رفته است .
جلیلی با بیان اینکه آذربایجان غربی قطب اول تولید 
سیب درختی کشور را به خود اختصاص داده است، ادامه 
داد:  امسال در حدود ۷۰۰ هزار تن از محصول تولیدی در 
سردخانه های اســتان ذخیره سازی شد که برای فروش 

روانه بازارهای مصرف داخلی و خارجی می  شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر روزانه ۶۰۰ تن محصول 
ســیب درختی از طریق مرزهای مختلف به کشورهای 

همســایه از قبیل عراق، ترکمنستان، پاکستان و آسیای 
میانه صادر می شــود و امیدواریم تا پایان سال این روند 

همچنان ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه ســیب درختی در تمامی شــهرها و 
مناطق استان کاشــت و تولید می شود، افزود: بیشترین 
سطح تولید ســیب به ترتیب در شهرستان های ارومیه و 
اشــنویه، میاندواب و ســلماس و مهاباد است که در این 
راستا امســال نیز جهت حل مشکل دپوی سیب در کنار 
جاده ها مجوز ایجاد ۴۳ مرکز خرید سیب با نظارت وکنترل 
معاونت غذا و دارو و سازمان جهاد کشاورزی صادر گردید.

رســول جلیلی افزود: آذربایجان غربی قطب اصلی تولید 
ســیب در کشور اســت که توجه ویژه به زیرساخت ها از 
جمله ســورت و بسته بندی، به روزرسانی صنایع تبدیلی 
و تکمیلی و واحدهای ســردخانه ای در استان در جهت 

کمک به افزایش صادرات این محصول ضروری است .
وی خاطرنشــان کرد: رفع موانع تعرفه ای در برخی از 
بازارهای هدف، مشکالت بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادی کشــور، عدم وجود یارانه ها و مشوق 
هــای صادراتی بموقع و در حــد کفایت و تجهیز ناوگان 
حمل و نقل به کامیون های یخچال دار از اهم چالش های 
پیش رو در جهت توسعه صادرات محصول سیب درختی 
استان است .این مســئول همچنین عدم آشنایی تولید 
کنندگان با سلیقه بازارهای هدف، استفاده از روش های 
غیراستاندارد برای جمع آوری سیب صنعتی، هزینه باالی 
تولید، تغییرات اقلیمی، سرمازدگی و عدم استقبال تولید 
کنندگان از ارقام جدید پایه های رویشی و کمبود اعتبارات 
مالی برای اصالح و نوســازی باغــات را نیز از مهمترین 

چالش های بخش تولید سیب درختی عنوان کرد.

آذربایجان غربی؛ قطب اول تولید سیب درختی کشور
خبر

مدیــر کل کمیته امــداد آذربایجان  غربی گفت: اشــتغال مددجویان 
نخســتین گام در خودکفایی خانواده های مددجو بوده و از ابتدای امســال 
در این راســتا ۲ هزار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان غربی 

صاحب شغل شدند.
عزیز ســهندی در گفت وگو با خبرنگار جام  جم آذربایجان غربی اظهار 
کرد: برای صاحب شــغل شــدن این تعداد مددجوی تحت حمایت کمیته 
امداد آذربایجان غربی، بیش از ۷۰ میلیارد تومان تســهیالت اشــتغالزایی 

پرداخت شــده اســت. وی با اشــاره به هدف گذاری ۲۲۱ میلیارد تومانی 
پرداخت تسهیالت اشــتغالزایی برای مددجویان آذربایجان غربی در سال 
جاری اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۲ درصد این هدف گذاری 
محقق شــده است. وی بیان کرد: عالوه بر آن، امسال اشتغال هشت هزار و 
۶۰ نفری مددجویان در آذربایجان غربی برنامه ریزی شده که شاهد تحقق 
حدود ۲۵ درصدی در این خصوص هســتیم. ســهندی از تمهید این نهاد 
برای کاریابی در راستای اشتغال مددجویان در استان خبر داد و اظهار کرد: 

قرار است در سال جاری 9۱۱ مددجو از این طریق صاحب شغل شوند. وی 
خاطرنشان کرد: در این راستا، از ابتدای امسال 9۱ مددجو صاحب شغل شده 

و روند کاریابی در استان با سرعت بیشتر در حال انجام است.

اشتغال ۲ هزار مددجوی کمیته امداد 
آذربایجان  غربی 

رئیس ســتاد انتخابات آذربایجان غربی از ثبت نام 
۵۳۱ نفر داوطلب یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس 

در ۱۰ حوزه انتخابیه اســتان خبر داد و گفت: از مجموع 
این افراد ۴۸۱ نفر آقا و ۵۰ نفر نیز خانم هســتند که در 

مقایسه با دوره دهم شاهد رشد ۲۰ درصدی هستیم.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، علی مصطفوی 
در جمــع خبرنگاران با اعالم این خبر گفت: از مجموع 
ثبت نام کنندگان، ۲۸ نفر دارای مدرک لیسانس، ۳9۵ 
نفر کارشناسی ارشــد، 9۲ نفر دکتری و ۱۵ نیز دارای 
مدرک حوزوی هســتند. وی ادامه داد: از این افراد ۸۱ 
نفر فرهنگی، ۵9 نفر اســتاد دانشگاه، ۱۴۵ نفر کارمند، 
۴۷ نفر بازنشسته، ۵۸ نفر شغل آزاد، ۱۶ نفر بیکار، 9 نفر 

نماینده مجلس، ۲۱ نفر پزشک، ۷۲ نفر سایر مشاغل، 
۷ نفر روحانی، ۳ نفر نظامی و ۱۳ نفر نیز شــغل وکالت 
یا قضاوت را عهده دار هستند. مصطفوی با بیان اینکه 
۲9 درصد از ثبت نام کنندگان دارای سابقه ایثارگری و 
۵ درصد سابقه نمایندگی مجلس هستند تصریح کرد: 
۲۳ درصد نیز ســابقه ثبت نام در ادوار گذشته مجلس 
را دارند. رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی افزود: 
حوزه انتخابیه ارومیه با ۱۶۳ نفر بیشــترین و پیرانشهر 
وسردشــت با ۲9 نفر کمترین میزان ثبت نام شدگان را 

به خود اختصاص داده اند.

مصطفــوی ادامه داد: در حوزه نقده و اشــنویه ۶9 
نفــر، خوی و چایپاره ۴9 نفر، شــاهین دژ و تکاب ۴۷ 
نفر، سلماس ۳۵ نفر، میاندوآب ۳۰ نفر، ماکو،چالدران، 
شــوط و پلدشت ۴۱ نفر و بوکان ۳۵ نفر در مدت زمان 
قانونــی ثبت نام نمودند. وی افزود: در آخرین روز ثبت 
نــام نیز ۱۸۲ نفر بــه تفکیک ۱9 خانم و ۱۶۳ آقا در ۱۰ 
حوزه انتخابیه ثبت نام کردند. رئیس ســتاد انتخابات 
استان خاطرنشان کرد: مسن ترین داوطلب با ۷۴ سال 
از حــوزه انتخابیه خوی و چایپاره و جوانترین نیز با ۳۰ 

سال و یک روز از ارومیه ثبت نام کرده اند.

ثبت نام طــرح اقدام ملی 
مســکن در آذربایجان غربی 

آغاز شد

 مدیر کل راه و شهرسازی استان آذربایجان 
غربــی از آغاز نام نویســی از متقاضیان واجد 
شرایط  در سامانه ملی ثبت نام طرح اقدام ملی 

تولید مسکن خبر داد.
بــه گــزارش جام جــم آذربایجان غربی، 
سیدمحســن حمزه لو با بیان اینکه ثبت نام از 
ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه آغاز شده است، 
اظهار کرد:ثبت نام متقاضیان به مدت سه روز 
تا ۱۰ صبــح روز پنجشــنبه ۲۱ آذر ماه ادامه 

خواهد یافت.
وی گفــت: متقاضیان مــی توانند قبل از 
تکمیــل ظرفیت بــرای ثبت نام به نشــانی

https://tem.mrud.ir مراجعه کنند. 
وی با اشــاره به این که فاز نخست طرح اقدام 
ملی تولید و عرضه مســکن در 9 شــهر استان 
اجرا می شــود، ادامه داد: این شــهرها شامل: 
ارومیه، خوی، نقده، سردشــت، شــاهین دژ ، 
اشنویه، تکاب، محمدیار و سیه چشمه است. 

وی درخصــوص شــرایط الزم متقاضیان 
تصریح کرد: متقاضیان ثبت نام در طرح اقدام 
ملی، خود و همســر باید فاقد زمین مسکونی یا 
واحد مســکونی از روز اول فروردین ماه ۸۴ به 
بعد باشند و پس از انقالب اسالمی از امکانات 
نهادهای دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل 
زمین، واحد مســکونی و یا تسهیالت یارانه ای 
خرید و یا ســاخت واحد مســکونی اســتفاده 
نکرده باشــد. به عبارتی فرم ››ج‹‹ در استعالم 

از سامانه مربوطه باید سبز باشد. 
مدیرکل راه و شهرســازی استان ادامه داد: 
متقاضیــان باید متأهل و یا سرپرســت خانوار 
که  دارای حداقل ۵ ســال ســابقه سکونت در 
شــهر مورد تقاضا باشــند. طرح اقــدام ملی 
تولیــد و عرضه مســکن طرحی اســت که به 
منظــور احداث ۴۰۰ هزار واحد مســکونی در 
سراسر کشــور آغاز شده که از این تعداد سهم 
آذربایجان غربــی نزدیک بــه ۲۱ هزار واحد 

است.

ســرانه مصــرف ماهی در 
آذربایجان غربی به ۷ کیلو رسید

سرپرست اداره شیالت و آبزیان آذربایجان غربی 
گفت: در حال حاضر ســرانه مصرف ماهی در استان 

به هفت کیلوگرم رسیده است.
محمدباقر قریشــی در گفتگو بــا خبرنگار مهر با 
بیان اینکه هم اکنون میانگین مصرف سرانه آبزیان 
در کشــور ۱۰ کیلوگرم اســت افزود: این مقدار در 
آذربایجان غربــی کمتر از هفــت کیلوگرم برای هر 
نفر اســت که بــا افزایش میزان تولید و گســترش 
صنعت آبزی پروری می توان امید داشــت که میزان 
مصرف ماهی در این استان نیز به میانگین کشوری 

نزدیک تر شود.
وی با بیان اینکه اســتان با تولید ساالنه بیش از 
۱۵ هزار تن انواع ماهیان سردآبی و گرمابی در مزارع 
پرورش ماهی اســتان در بین استانهای غیرساحلی 
رتبــه برتر را به خود اختصاص داده اســت افزود: در 
آذربایجان غربی ۲۶۰ مزرعه پرورش ماهی سردآبی 

و ۸۰ مزرعه پرورش ماهیان گرمابی فعال است.
قریشــی با اعالم اینکه همچنین این استان تنها 
منبع آبی پرورش تولید شــاه میگوی آب شــیرین 
را داراست افزود: شــاه میگو دراز آب شیرین کشور 
مختص آذربایجان غربی اســت و ســاالنه بیش از 
۵.۵ تن شــاه میگو صید شــده در دریاچه سد ارس 
پــس از عمل آوری و بســته بندی به صورت زنده به 
کشــورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و ایتالیا 

صادر می شود.
وی با اشــاره به تولید ساالنه بیش از ۵۰ میلیون 
قطعه بچه ماهی در مراکــز تکثیر آذربایجان غربی 
اضافــه کرد: هم اکنون پنج مرکــز تکثیر بچه ماهی 
ســردآبی و یک مرکز تکثیــر بچه ماهی گرمابی در 
اســتان فعال است و نیاز مزارع پرورش به بچه ماهی 
را تامیــن می کند.سرپرســت مدیریت شــیالت و 
آبزیان آذربایجان غربی با اشــاره به آغاز رهاسازی 
بچه ماهیان گرمابی در منابع آبی گفت: امسال هفت 
میلیــون و ۳۰۰ هزار قطعه انــواع بچه ماهی در ۱۰ 

دریاچه پشت سد استان رها می  شوند.
قریشی افزود: این ماهی ها شامل کپور، فیتوفاک، 
بیگ هد و آمور اســت که طبق برنامه مستمر ساالنه 
در مرکز بازســازی ذخایر ژنتیکی شــهید کاظمی 
پلدشــت تکثیر و بعد از رســاندن بــه اوزان چهار تا 

۱۰گرم در منابع آبی استان رها می شوند.
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مدیر جهاد کشــاورزی مهاباد 
گفت: تاکنــون ۷۰ درصد مطالبه 
شهرســتان  ایــن  کشــاورزان 
چغندرقنــد  کارخانه هــای  از 
آذربایجان غربــی پرداخت شــده 

است.
جعفر ایمانیــان در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: میانگین 
پرداختــی مطالبه چغنــدرکاران 
مهابادی بین ۶۰ تا 9۰ درصد است 
و همزمان بــا تحویل چغندرقند به 
کارخانه ها، پرداخت مطالبه آنان نیز 

ادامه دارد.
وی ادامه داد: تاکنون ۵۸ هزارتن 

چغندرقند این شهرســتان تحویل 
کارخانه های قند میاندوآب، ارومیه 
و خوی داده شده است که پیش بینی 
می شود بیش از هفت هزار تن دیگر 
نیز طی روزهای آینده تحویل این 

کارخانه ها شود.
ایمانیان اضافــه کرد: میانگین 
برداشــت چغندرقند در مزارع این 
شهرستان امسال بیش از ۴۵ تن در 
هکتار است که این مقدار نسبت به 
سال گذشــته در هر هکتار پنج ُتن 

کاهش داشته است.
مدیر جهاد کشــاورزی مهاباد 
افزود: امســال در راســتای کمک 

به مشــکالت حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه، میزان اراضی زیرکشت این 
محصول ۴۰۰ هکتار کمتر شده و به 
کشت سایر محصوالت اختصاص 

یافته است.

وی اظهــار داشــت: امســال 
چغندرقنــد با عیــار ۱۶ به قیمت 
هر کیلوگــرم چهار هــزار و ۳۵۰ 
ریال خریداری می شــود که طبق 
برنامه ریزی هــا قرار اســت برای 

سال آینده به پنج هزار و ۵۰۰ ریال 
افزایش پیدا کند.

از ۱۵  برداشــت چغندرقنــد 
شهریور در این شهرستان آغاز شده 
اســت و تا پایان آذر ادامه می یابد؛ 
سال گذشته در مجموع ۸۰ هزار ُتن 
چغندرقند در یک هزار و ۸۰۰ هکتار 

از مزارع مهاباد برداشت شده بود.
چغندرقنــد یکی از محصوالت 
اساســی و ماده اولیــه صنایع قند 
و شــکر اســتان اســت و از لحاظ 
اقتصادی و اشــتغالزایی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و این استان 
نیز با دارا بودن پنــج کارخانه قند، 

نقــش عمده ای را در تولید شــکر 
و خودکفایی کشــور در تامین این 
محصــول و جلوگیری از خروج ارز 

از کشور را دارد.
آذربایجان غربی به لحاظ سطح 
زیر کشــت، تولید در واحد سطح و 
میــزان درصد عیار قند در کشــور 
دارای رتبه نخست را در تولیدچغندر 

قند دارد.
مهاباد در جنوب آذربایجان غربی 
و ۱۱۶ کیلومتری مرکز استان واقع 
شده و دارای بیش از ۸۰ هزار هکتار 
اراضی مستعد کشــاورزی و باغی 

است.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد:

70 درصد مطالبه چغندرکاران مهابادی پرداخت شد

خبر خبر

روز ۲۱ آذر ۹۸؛  نخستین مهرواره سرود آفرینش در ارومیه برگزار می شود
مرحله استانی نخستین مهرواره سرود آفرینش با عنوان 
»نغمه های روشن فردا« ۲۱ آذر ۱۳9۸ در محل سینماتئاتر 
مجتمع شــهید فرخی کانون پــرورش فکری کودکان و 

نوجوانان برگزار می شود.
به گزارش جام جــم آذربایجان غربی، جــواد زاهدی 

مدیــرکل کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
آذربایجان غربی هــدف از برگزاری این مهرواره را تقویت 
روحیه مشارکت، همکاری، نشاط و شادابی در مخاطبان، 
کشــف و پرورش استعداد و شــکوفایی خالقیت، مهارت 
افزایــی و پایدارســازی اعضا عنــوان کرد.زاهدی گفت: 

مرحله اســتانی نخستین مهرواره سرود آفرینش با حضور 
۱۱ گروه ســرود نمایش و پنــج نماهنگ راه یافته از مراکز 
کانون سراسر اســتان به این مرحله از مهرواره برگزار می 
شود.وی افزود: با پایان یافتن مرحله داوری، فیلم سه گروه 
ســرود نمایش برگزیده از هر اســتان به دبیرخانه مرکزی 

مهرواره در تهران ارســال می شــود تا با داوری بیش از 9۰ 
اثر از سراســر کشــور، هفت گروه برگزیده به عالوه یک 
گروه از گیالن، جواز حضور در مرحله پایانی را کسب کنند.

مرحله پایانی نخســتین مهرواره سرود آفرینش با عنوان 
»نغمه های روشن فردا« در گیالن برگزار خواهد شد.


