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استاندار:
ضرورت تجهیز ناوگان امدادی 

هالل احمر آذربایجان غربی
ــوان  ــای ت ــدادی در ارتق ــاوگان ام ــز ن ــم تجهی ــش مه ــه نق ــاره ب ــا اش ــی ب ــان غرب ــتاندار آذربایج اس
عملیاتــی هــال احمــر گفــت: شــرایط جغرافیایــی و بــروز حــوادث مختلــف طبیعــی و انســانی می طلبــد 
ــای  ــس و خودروه ــژه در خصــوص آمبوالن ــی بوی ــر آذربایجــان غرب ــدادی هــال احم ــاوگان ام ــا ن ت

پیشــرفته تجهیــز گــردد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری آذربایجــان غربــی؛ در جریــان دیــدار معــاون عملیــات ســازمان 
امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر کشــور بــا اســتاندار آذربایجــان غربــی، محمدمهــدی شــهریاری 
از تاشــهای امدادگــران جمعیــت هــال احمــر در امدادرســانی بــه حادثــه دیــدگان بایــای مختلــف 
تقدیــر کــرد و گفــت: تاش هــای جمعیــت هــال احمــر در مدیریــت بحــران و رســیدگی بــه حادثــه 

دیــدگان جــای تقدیــر دارد...

معاون استاندار اردبیل:

هزینه کرد
 نامزدهای انتخاباتی 

4استعالم می شود

2
2

تعرفه های انتخاباتی 
به حوزه های انتخاباتی 

زنجان ارسال شد

بهره برداری از 8 پروژه 
ترافیکی ، فرهنگی و 
فضای سبز در سال 99
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تفاهم نامه همکاری  
بین دانشگاه محقق 

اردبیلی، آرتاویل تایر و 
2صمت منعقد شد 

3روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

تمهیدات تنظیم بازار زنجان
  در روزهای پایانی سال



خبر

در  کاداسـتر  طـرح  اجـرای 
118 هـزار هکتـار از اراضـی 

زنجان  ملـی 

کل  اداره  اراضـی  امـور  و  حفاظـت  معـاون 
منابـع طبیعـی وآبخیـزداری اسـتان زنجان از 
اجـرای طرح کاداسـتر در 118 هـزار هکتار از 

اراضـی ملی اسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش جـام جـم زنجـان؛ پیمـان فقیه 
بـا اشـاره به ایـن کـه از ابتدای سـال تاکنون 
64 پـاک کاداسـتر اراضـی ملی انجام شـده 
اسـت، مسـاحت این طرح انجام شـده را 118 

هـزار هکتار اعـام کرد.
وی افـزود :  در ایـن بـازه زمانـی 160 هکتار 
اسـتعداد یابـی و تخصیـص اراضـی ملی هم 

صـورت گرفته اسـت.
کل  اداره  اراضـی  امـور  و  حفاظـت  معـاون 
اظهـار  اسـتان  وآبخیـزداری  طبیعـی  منابـع 
داشـت: از ایـن تعـداد 30 هکتـار طبـق ماده 
تولیـد و  از  قانـون سـاماندهی و حمایـت   4
عرضه مسـکن و به منظور توسـعه روسـتایی 

بـه بنیـاد مسـکن تخصیـص یافتـه اسـت.
بـه گفتـه فقیـه 64 هکتار هم جهت شـرکت 
دامپـروری صنعتـی در کوشـک آبـاد خدابنده 
ای  توسـعه  عرصـه  بـه  هکتـار   2/1 نیـز  و 
یافتـه  تخصیـص  ایرانیـان  شـفای  سـرنگ 
اسـت که ایـن مـوارد از جمله شـاخص ترین 
تخصیصـات اراضـی ملـی اسـت.وی بـا بیان 
ایـن کـه امسـال از محـل صنـدوق توسـعه 
ملـی 700 میلیـون تومان به حفاظـت و امور 
اراضـی اداره کل منابـع طبیعـی وآبخیزداری 
اسـتان در نظـر گرفته شـده گفـت: طرح های 
ایـن معاونـت تـا کنـون 60 درصد پیشـرفت 

فیزیکـی دارد.

خبر

سمت  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دانشگاه فناور حرکت می کند

انعقاد  از  زنجان  اسامی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
با بخش صنعت خبر داد  تفاهم نامه های متعدد 
و گفت: دانشگاه آزاداسامی  به سمت دانشگاه 

فناور حرکت می کند.
به گزارش جام جم زنجان علیرضا فیروزفر در 
دانشگاه  گزینش  مدیر  معارفه  و  تکریم  مراسم 
آزاد  دانشگاه  کرد:  اظهار  زنجان  اسامی  آزاد 
و  داشته  بسیاری  تحوالت  اخیرا  اسامی 
ریل گذاری  جدید،   مدیریتی  تیم  سیاست های 
مناسب و ایجاد تحول با توجه به نیازهای روز 

جامعه بوده است.
اشاره  با  زنجان  اسامی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
از  تبعیت  با  نیز  زنجان  استان  در  اینکه  به 
صورت  الزم  ریل گذاری  اباغی  سیاستهای 
اداری،  حوزه های  در  امر  این  گفت:  گرفته 
است. بوده  مشهود  پژوهشی  و  علمی  مالی، 

و  دانشکده ها  تجمیع  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سازماندهی گروههای آموزشی چابک سازی در 
برای  بدنه دانشگاه صورت گرفته است، گفت: 
آور  فن  و  کارآفرین  دانشگاه  سمت  به  حرکت 
همه ارکان دانشگاه باید منسجم و متحد زمینه 

رشد ایده ها را فراهم آورند.
فیروزفر به تاسیس مدرسه الگوی دانشگاه آزاد 
اسامی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: این 
به کار خواهد کرد. آغاز  از مهر 1399  مدرسه 

رئیس دانشگاه آزاد اسامی زنجان با اشاره به 
اینکه حرکت دانشگاه آزاد به سمت کارآفرینی 
 و تقویت ایده های خاقانه است گفت: در یک 
تاشهای  همه  خداوند  فضل  به  اخیر  سال 
خروجی  و  محصوالت  و  داده  نتیجه  همکاران 

خوبی از پژوهش های استان داریم.

استاندار زنجان:

آمـوزان  دانـش  و  جوانـان 
فرصـت  و  ثـروت  بزرگتریـن 

هـر جامعـه هسـتند

پرورش  و  آموزش  می گوید:  زنجان  استاندار 
که  دارد  ارزشمندی  و  واال  بسیار  جایگاه 
متولیان و دست اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت 

باید این مهم را حفظ  کنند.
به گزارش جام جم زنجان؛ فتح اهلل حقیقی در 
جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار 
و  آموزش  در  خوبی  فضای  اکنون  هم  کرد: 
این  که  است  شده  ایجاد  استان  این  پرورش 
امر با وجود مدیران الیق و باکفایت باید بیش 

از گذشته ارتقاء یابد.
مقام عالی دولت در استان با اشاره به اهمیت 
اسامی  انقاب  افزود:  اسفند  دوم  انتخابات 
ایران در سایه وحدت شکل گرفته که تداوم 
استوار  محور  این  بر  آینده  و  حال  در  نیز  آن 
است، در این راه  هیچ فردی نباید تماشاچی 
باشد و در این میان متولیان امر تعلیم و تربیت 
برای  را  دیگران  خود  حضور  بر  عاوه  نیز 
حضور در پای صندوق های رای تشویق کنند.

استاندار زنجان با بیان اینکه آمریکا با اقداماتی 
از قبیل تروریستی اعام کردن سپاه پاسداران 
سپهبد  شهید  سردار  ترور  اسامی،  انقاب 
قاسم سلیمانی و موارد دیگر ناخواسته وحدت 
ایجاد کرد،  ایران  بین مردم  در  را  افزون  روز 
برهه های  در  دشمن  اینکه  وجود  با  گفت: 
سازی  پیاده  برای  تاشی  هیچ  از  مختلف 
کشورمان  علیه  خود  موردنظر  برنامه های 
و  انسجام  نیز  بار  این  است،  نکرده  مضایقه 
حضور باشکوه مردم در پای صندوق های رای 

تجلی خواهد یافت.
در  و  انتخابات  در  حضور  زنجان  استاندار 
صحنه بودن را نماد وحدت ملت ایران دانست 
برای  تدابیر  تمام  زنجان  استان  در  گفت:  و 
فراهم  قانونمند  و  سالم  انتخاباتی  برگزاری 
است و مردم در دوم اسفند  با حضور در پای 
قوی  ایرانی  سرنوشت  در  رای  صندوقهای 

سهیم خواهند شد.
در پایان این جلسه 21 دستگاه خودرو تحویل 
استان  پرورش  و  آموزش  گانه   14 مناطق 

تحویل شد.
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دبیر ستاد انتخابات استان می گوید: تعرفه های انتخابات مجلس با رعایت 

موارد امنیتی و انتظامی به حوزه های انتخاباتی ارسال شده است.
به گزارش جام جم زنجان؛ خیراهلل ترخانی گفت: بر اساس جدول زمان 
انتخابات شورای  دوره  یازدهمین  تعرفه های  استان،  انتخابات  بندی ستاد 
با  شهرستانها  نظارت  هیات  و  فرمانداران  نمایندگان  حضور  با  اسامی 

همراهی تیم امنیتی تحویل شد.به گفته دبیر ستاد انتخابات استان امسال 
757 شعبه اخذ رای در استان زنجان پیش بینی شده است که از این تعداد 
439 شعبه اخذ رای ثابت و 318 شعبه سیار است و بیشترین شعبه اخذ رای 
سیاسی  می باشد.مدیرکل  با 319 شعبه  طارم  و  زنجان  انتخابیه  حوزه  در 
و انتخابات استانداری خاطر نشان کرد: برای حوزه انتخابیه خدابنده 154 

شعبه، ابهر 97، خرم دره 49 و سلطانیه 30 شعبه اخذ رای پیش بینی شده 
است.همچنین 59 شعبه اخذ رای در شهرستان ماهنشان و 49 شعبه اخذ 
رای برای شهرستان ایجرود در نظر گرفته شده است.قریب به 20هزار نفر 
نیز به عنوان عامل اجرایی، نظارت و امنیتی در روند اجرای انتخابات دوم 

اسفند در استان زنجان نقش دارند.
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رئیـس سـازمان صنعـت ، معـدن و تجـارت اسـتان زنجـان در 
بیسـتمین جلسـه کارگـروه تنظیـم بـازار و کمیسـیون تعزیـرات 
حکومتـی اسـتان با اشـاره بـه اقدامـات صـورت گرفته بـه منظور 
تامیـن میـوه شـب عیـد گفـت : طـی برگـزاری 6 جلسـه کمیتـه 
راهبـردی میـوه ، پرتقـال و سـیب مورد نیاز اسـتان از اسـتان های 
در  و  خریـداری  باغـداران  اتحادیـه  توسـط  ارومیـه  و  مازنـدران 

سـردخانه های اسـتان ذخیـره سـازی شـده اسـت.
خبرنـگارجـامجمزنجـان: ناصر مغفـوری تصریح کـرد : با 
توجـه بـه نظارت هـای صـورت گرفته کیفیـت میوه های دپو شـده 

مطلـوب بوده و در بهترین شـرایط ذخیره شـده اسـت.
فغفـوری بـا اشـاره بـه اینکـه اولویـت اصلـی مـا تامیـن بموقع و 
کافـی کاالسـت اظهـار داشـت : هـم اکنـون تمـام اقام اساسـی 
و مـورد نیـاز مـردم بـه میـزان کافی ذخیره سـازی شـده و موجود 
از  ادامـه  در  نـدارد.وی  وجـود  زمینـه  ایـن  در  نگرانـی  و  اسـت 

برگـزاری نمایشـگاه عرضـه مسـتقیم کاال در ایام پایان سـال خبر 
داد و یـادآور شـد : مجـری ایـن نمایشـگاه اتـاق اصنـاف تعییـن 
لغایـت 23 اسـفند در محـل نمایشـگاه  از 17  شـده اسـت کـه 
 ، برگـزار خواهـد شـد.رئیس سـازمان صنعـت  کاسـپین  دائمـی 
معـدن و تجـارت اسـتان افـزود : بـه منظـور عرضـه اقـام مورد 
نیـاز مـردم در ایـام پایـان سـال بـا قیمت هـا و کیفیـت مناسـب 
مقـرر گردیـد غرفه هـای ایـن نمایشـگاه بـا کمتریـن هزینـه در 

اختیـار صنـوف قـرار گرفتـه و اقام زیـر نظر بازرسـین به نحو 
احسـن عرضـه گردد.ایـن مقـام مسـئول در ادامـه از اجـرای 

طـرح تشـدید بازرسـی در اسـتان خبـر داد و عنـوان 
کـرد : ایـن طـرح از اسـفند تا پایـان فروردین 

بـا حضـور بازرسـین اجرایـی خواهد شـد 
و بـا هرگونـه تخلـف احتمالـی ، افزایـش 

قیمـت و احتـکار برخـورد می شـود.

تمهیدات تنظیم بازار زنجان در روزهای پایانی سال

استاندار زنجان:

عوامل اجرایی در روز انتخابات صبر و تدبیر کنند
اسـتاندار زنجـان می گویـد: تمـام تـاش 
برگـزاری  نظـارت  و  اجرایـی  عوامـل 
انتخاباتـی سـالم و قانونـی بـا مشـارکت 
حداکثری اسـت و در ایـن راه باید صبر و 

تدبیـر داشـته باشـند.
بـه گـزارش جـام جـم زنجـان؛ 
جلسـه  در  حقیقـی  الـه  فتـح 
اسـتان کـه  انتخابـات  سـتاد 
بـا حضـور معاونان اسـتاندار، 
بخشـداران  و  فرمانـداران 
برگـزار شـد، بـا بیـان اینکه 
حوزه هـای  فرمانـداران 
تمهیـد  بایـد  انتخابیـه 
همـه امکانـات و پیـش 
روز  شـرایط  بینـی 

همـه  کـرد:  تاکیـد  باشـند،  داشـته  را  انتخابـات 
امکانـات تحـت  تمـام  اسـتان  اجرایـی  مدیـران 
مدیریـت خـود را طبـق توافق با سـتاد انتخابات و 
بـر اسـاس قانون بایـد در اختیـار فرمانـداران قرار 

دهنـد. 
مقـام عالـی اسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه تعامـل 
در  نظـارت  و  اجـرای  هیات هـای  بیـن  کامـل 
اسـتان حاکـم اسـت، رعایـت نظـم و قانـون در 
روز انتخابـات را اصـل اساسـی دانسـت و گفـت: 
برگـزاری  رونـد  در  دخالـت  حـق  هیچکـس 
انتخابـات را نـدارد و نماینـدگان فرمانـداران هـم 
بایـد بـا صبـر و مدیریـت خـود بـر رونـد امـور 

باشـند.  داشـته  نظـارت 
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان بـه پیـش بینـی 
از  و  کـرد  اشـاره  انتخابـات  روز  جـوی  شـرایط 

فرمانـداران خواسـت بـا هماهنگی هیئـت نظارت 
بـر انتخابـات، یـک روز قبـل صندوق هـای اخـذ 
رای را بـه شـعب پیـش بینی شـده ارسـال نمایند 
تـا در روز رای گیـری مردم با آسـودگی خاطر آراء 
خـود را بـه صنـدوق بیاندازنـد. اسـتاندار زنجـان 
همچنیـن بـا بیـان اینکـه تمـام امکانـات بـرای 
بـرق و  تامیـن  راه هـای مواصاتـی،  بازگشـایی 
اتصـال سیسـتم های مخابراتـی اندیشـیده شـده 
اسـت تاکیـد کـرد: بایـد از صندوقهـای رای در 
همـه شـعب پیـش بینـی شـده حتـی در مناطـق 
صعـب العبور برای اخذ آراء اسـتفاده شـود. گفتنی 
اسـت؛ از اسـتان زنجـان 802 هـزار و 736 نفـر 
واجد شـرایط حضـور در یازدهمیـن دور انتخابات 
مجلس شـورای اسـامی هسـتند که از این تعداد 

38 هـزار و 211 نفـر رای اولـی هسـتند.

ــرارگاه  ــر ق ــا حضــور دبی ــل ب ــتان اردبی ــا مفاســد اقتصــادی کشــور و دادگســتری کل اس ــارزه ب ــرارگاه مب ــم اندیشــی ق نشســت ه
ــد.  ــزار ش ــتانی برگ ــرارگاه اس کشــوری و اعضــای ق

محســنامامــي–خبرنــگارجــامجــماردبیــل: رئیــس کل دادگســتری » ناصــر عتباتــی « در ایــن نشســت بــا اشــاره 
بــه حضــور میلیونــی مــردم در راهپیمایــی 22 بهمــن اظهــار داشــت: حضــور گســترده مــردم در راهپیمایــی نشــان دهنــده  ایــن 
اســت کــه مــردم در انجــام وظایــف خــود بــه نحــو مطلــوب عمــل مــی نماینــد و ایــن مســئله، احســاس مســئولیت و وظایــف 

مــا را در انجــام خدمــت صادقانــه بــه مــردم بیــش از پیــش ســنگین تر می کنــد.
 وی افــزود: مســلمًا یکــی از مولفه هــای خدمتگــزاری بــه مــردم و ایجــاد رضایتمنــدی در آنــان برقــراری عدالــت اقتصــادی 
ــه ویــژه مفاســد اقتصــادی اســت کــه در ایــن خصــوص و در راســتای سیاســت های  ــا فســاد در ابعــاد مختلــف ب و مبــارزه ب
کان قــوه قضاییــه در امــر مبــارزه بــا فســاد، دســتگاه قضایــی اســتان بــا جدیــت  بــه ایــن مســئله ورود پیــدا نمــوده و موفــق 
شــده اســت اقدامــات مطلوبــی در ابعــاد اســتانی و ملــی انجــام بدهــد. کشــف فســاد در حــوزه پتروشــیمی، ورود جــدی دســتگاه 

قضایــی اســتان بــه مســئله واگــذاری کشــت و صنعــت مغــان و پیشــگیری و مقابلــه بــا دههــا پرونــده فســاد اقتصــادی 
از دیگــر اقدامــات دســتگاه قضایــی اســتان است.شفاف ســازی، نظــارت درون ســازمانی و بــرون ســازمانی، مقابلــه و 

برخــورد بــا متخلفــان در حــوزه فــرار از مالیــات کــه بــا اســتفاده از خاء هــای قانونــی در صــدد ســودجویی هســتند 
از جملــه تاکیــدات رئیــس کل دادگســتری اســتان در امــر مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی بــود.

 رئیــس کل دادگســتری اســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه لــزوم همــکاری مــردم در امــر مبــارزه بــا مفاســد گفــت: 
دســتگاه قضایــی اســتان از طــرق مختلــف آمــاده دریافــت گــزارش مردمــی اســت کــه ســامانه ســجام در ایــن 

ــدازی شــده و آمــاده دریافــت گزارشــات مردمــی اســت. خصــوص در قــوه قضاییــه راه ان
ــی از اقدامــات  ــا قدردان ــن نشســت ب ــز در ای ــا مفاســد اقتصــادی کشــور نی ــارزه ب ــرارگاه مب ــر ق  گــودرزی دبی
دســتگاه قضایــی اســتان در امــر مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی بــر لــزوم اتخــاذ راهکارهــای مناســب مســئوالن 

ــا اســتفاده از روشــها و تکنولوژهــای نویــن تأکیــد کــرد. ــا فســاد ب ــه ب ــرای مقابل دســتگاه ها و نهادهــا ب

نشست هم اندیشی قرارگاه مبارزه  با مفاسد اقتصادی کشور در اردبیل
بین  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد 

بهزیستی و کانون در اردبیل
با  به منظور ایجاد زمینه های همکاری مشترک 
دانش  سطح  ارتقاء  ضرورت  و  اهمیت  به  توجه 
و  توانایی ها  افزایش   ، انسانی  نیروی  مهارت  و 
مراکز  و  کودک  مهدهای  مربیان  قابلیتهای 
تفاهم  باالتر  سنی  گروه  کودکان  و  نگهداری 
اداره کل بهزیستی و کانون  نامه همکاری بین 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان منعقد 

شد .
کانون  مدیر  زاده  احد  زعفر  نشست  این  در 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل 
گرفته  صورت  اقدامات  و  فعالیتها  به  اشاره  با 
بخصوص  خانواده ها  به  کانون  این  طریق  از 
کودکان گفت: خوشبختانه کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در سایه حمایتهای دولت و 
مردم متولی انتقال فرهنگ های هنری ، علمی ، 

ادبی و مذهبی می باشد .
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  مدیرکانون 
از سخنان خود ضمن  دیگری  در بخش  استان 
در  اجرایی  دستگاههای  مسئوالن  از  دعوت 
رابطه با تداوم ، استمرار و تثبیت فرهنگ عامه 
به  نامه  تفاهم  این   : کرد  تصریح  کودکان  به 
منظور گسترش همکاریهای آموزشی ، فرهنگی 
تا  است  تنظیم شده  اداره کل  دو  بین  و هنری 

از این طریق خاهای موجود فرهنگی پرشود .
ادامه دکتر ستاری مدیرکل بهزیستی استان  در 
هم با اشاره به اهمیت کانون فرهنگی و پرورشی 
کودکان و نوجوانان بویژه در کسب موفقیتهای 
 ، هنری  متعدد  عرصه های  در  آمده  دست  به 
خاطر  شناختی  تحول  رشد  و  خاقیت  پرورش 
فکری  پرورش  کانون  مطمئنًا   : ساخت  نشان 
کودکان و نوجوانان در پرورش و رشد شخصیت 
سالم کودکان و نو جوانان از اهمیت بسیار باالیی 
در  استان  بهزیستی  .مدیرکل  است  برخوردار 
بخش دیگری از سخنان خود فعالیتها و اقدامات 
صورت گرفته از سوی بهزیستی استان در قبال 
و  دانست  اهمیت  نیزحائز  را  هدف  جامعه  افراد 
مشترک  همکاری های  زمینه  ایجاد  با   : گفت 
در زمینه پرورش استعدادها ، خاقیتها و انتقال 
نسلهای  به  ای  منطقه  و  بومی  فرهنگ های 
فرهنگ های  شیوع  و  بروز  از  توان  می  آینده 
ازتهاجم فرهنگی جلوگیری  بیگانه و در نهایت 
جامعه  سازی  حساس   : داد  ادامه  .ستاری  کرد 
از  دیگر  یکی  آن  در  ساکن  افراد  و  خانواده   ،
در  است  که الزم  است  برنامه هایی  و  سیاستها 
جامعه  ارزش های  حفظ   ، بخشی  هویت  زمینه 
به  جدی  تاشهای  آیندگان  به  دهی  آگاهی  و 
امضای  با  نامه  تفاهم  این  پایان  .در  آید  عمل 
پرورش  کانون  و  بهزیستی  کل  )اداره  طرفین 
فکری کودکان و نوجوانان ( به منظور عملیاتی 

نمودن مفاد تنظیم شده به اتمام رسید .

شهردار منطقه پنج تبریز گفت : سال آینده 8 پروژه ترافیکی ، 
فرهنگی و فضای سبز توسط شهرداری منطقه پنج تبریز افتتاح 

و به بهره برداری می رسد.
میرعلی اصغر نساج  افزود : اتمام طرح های عمرانی نیمه تمام 
پروژه   8 افزود:  وی  است.   آینده  سال  در  منطقه  این  اولویت 
ترافیکی ، فرهنگی و فضای سبز در سال آینده به بهره برداری 

می رسد. 
اجرای  برای  ریالی  میلیارد   1500 اعتبار  به  اشاره  با  نساج 
طرح های عمرانی و خدمات محله ای این منطقه در سال جاری 
اظهار داشت : عاوه بر اتمام چند طرح عمرانی در سال جاری 
چندین پروژه های بزرگ واساسی نیز در حال اجرا می باشد که 

سال آینده شاهد بهره برداری از آنها خواهیم بود.
شهردار منطقه پنج تبریز در این رابطه گفت : 3 پروژه ترافیکی 
بهره  به   99 سال  فرهنگی  پروژه  یک  و  سبز  فضای  4پروژه   ،
برداری می رسد. وی در این رابطه افزود : باند کندروی جنوبی 
جاده تهران ، دومین تقاطع غیرهمسطح اتوبان والیت ، فاز دوم 
بزرگراه دوکمال پروژه های ترافیکی هستند که سال 99 از آنها 
فرهنگسرای  افتتاح  به  همچنین  نساج  می شود.  برداری  بهره 

در  پروژه  فضای سبز  از 4  برداری  بهره  و  نمود  اشاره  نیاوران 
دیگر  از  را  سی  آرپادره  و  امر  ولی   ، مرزداران   ، بهشتی  کوی 

طرح های عمرانی دانست که در سال آینده افتتاح خواهند شد.
در  نشــایی  هــزار گل  تولیــد 250  نشســتن  ثمــر  بــه   *

5 منطقــه  گلخانه هــای 
شهرداری  گلخانه های  در  نشایی  گل  انواع  تولید   : افزود  وی 
منطقه پنج تبریزنتیجه داده است که ازاواخراسفند وبا فرارسیدن 
نساج  اصغر  میرعلی  می شود.  کاشته  حوزه  سطح  نوروزدر  عید 
تولید  نشایی  گل  هزار   250 منطقه  این  گلخانه های  در  گفت: 
شده است. وی تصریح کرد: با کاشت گلهای نشایی تولید شده 
دراین منطقه درفضاهای سبزحوزه به استقبال عید نوروز می رویم 
انواع گلهای فصلی و  .شهردار منطقه پنج تبریزهمچنین گفت: 
نشایی در گلخانه های این منطقه تولید و در طول سال کاشته 
می شود. نساج  با بیان اینکه 6 گونه گل نشایی تولید شده  در 
گلخانه ها از اواخر اسفند در فضاهای سبز کاشته می شود در این 
رسدم،   ، میمونی   ، میخک  آنادورا،  گلهای  نمود:  تصریح  رابطه 
ناز فرانسه و استوسپریوم به تعداد 250 هزار عدد در عید نوروز 

امسال در معرض دید شهروندان قرارمی گیرد.

شهردار منطقه 5 تبریز خبر داد ؛

بهره برداری از 8 پروژه ترافیکی ، فرهنگی و فضای سبز در سال 99



یک  خط  سوم  فاز  افتتاح  با  همزمان 
در  مسافر  پذیرش  تبریز،  قطارشهری 

ایستگاه های جدید آغاز شد.
بهره  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
بشیریان  "سعید  تبریز،  قطارشهری  برداری 
بناب" با اعام این مطلب در جمع خبرنگاران 

ایستگاه   89/11/42 تاریخ  از  داشت:  اظهار 
های  ایستگاه  سایر  همانند  )محققی(  کهن 
فاز اول و دوم از 03/6 تا 12 آماده خدمات 
بود.مدیرعامل  خواهد  مسافران  به  رسانی 
تبریز  شهری  قطار  برداری  بهره  شرکت 
تبریز  فاز سه خط یک قطار شهری  افزود: 

حدفاصل ایستگاه کهن )محققی(تا شهرک 
نور است که در حال حاضر توان بهره برداری 
از سه ایستگاه شهرک نور، شهید باکری و 
به  و مي توان  داشته  وجود  )ع(  امام حسین 
صورت محدود همزمان تا رفع کامل نواقص 
ها اقدام به مسافرگیری کرد. وی در بخش 

دیگری از سخنان خود با ارج نهادن به مقام 
قاسم  شامخ سپهبد سرافراز اسامی سردار 
قیام  سالروز  و  فجر  اهلل دهه  ایام  سلیمانی، 
تاریخی مردم تبریز را فرصتی مغتنم برای 
ادای دین به مردم قهرمان این شهر از طریق 

خدمات رسانی بی وقفه عنوان نمود.

www.jamejamdaily.ir آغاز مسافرگیری از ایستگاه های جدید متروی تبریز
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بهره برداری از 5 طرح با سرمایه 

گذاری بانک کشاورزی

پنج طرح تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی با 
سرمایه گذاری  بانک کشاورزی استان آذربایجان 
شرقی در ایام ا... دهه مبارک فجر به بهره برداری 

رسیدند.
جواد محمودی مدیر شعب بانک کشاورزی استان 
گفت: با استفاده از تسهیات بانک کشاورزي، فاز 
اول بزرگترین  گلخانه شیشه ای کشور بانام  ارس 
تارال امیر به ظرفیت10 هکتار در شهرستان جلفا 
به بهره برداری رسید، کل سرمایه گذاري مورد 
بالغ بر 1800 میلیارد ریال است  این طرح   نیاز 
که  1000 میلیارد ریال آن از محل منابع اعتباري 
بندالف تبصره 18 توسط بانک کشاورزي استان 
، زمینه  این طرح  اندازي  راه  با  تامین مالي شد. 

اشتغال 300 نفر به طور مستقیم فراهم گردید.
همچنین با استفاده از تسهیات بانک کشاورزي، 
سه خط تولیدی کیک وکلوچه ارس پر بنیس با 
بصورت  نفر   50 وبااشتغالزایی  1000تن  ظرفیت 
مستقیم در روستای بنیس شهرستان شبستر بهره 
برداری شد.بانک کشاورزی استان برای این طرح 
بالغ بر  60 میلیارد ریال از محل اعتبارات اشتغال 

پایدار روستائی سرمایه گذاری کرده است.
وی در پایان گفت: با استفاده از تسهیات بانک 
سردخانه  و  طائی  سیب  سردخانه   کشاورزي، 
سهندآوا هر یک  به ظرفیت 5 هزارتن در روستای 
کلب کندی شهرستان هشترود استان آذربایجان 
شرقی به بهره برداری رسیدند کل سرمایه گذاری 
ریال  میلیسارد  بر 124  بالغ  ها   این طرح  برای 
است که86میلیارد ریال آن توسط تسهیات بانک 
کشاورزي و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 
تامین شد، به طوری که با راه اندازي این طرح 
به طور مستقیم  برای 30نفر  اشتغال  ، زمینه  ها 

فراهم شد.

برای  الزم  تمهیدات  بینی  پیش 
حوزه  در  انتخابات  برگزاری 

ارومیه و آمادگی راهداران 
نقل جاده ای  و  راهداری و حمل  اداره  رئیس 
شهرستان ارومیه گفت: با همکاری و همدلی 
دیگر متولیان برگزاری انتخابات، هیچ مشکل 
مواصاتی  محورهای  بازگشایی  در  خاصی 
وجود ندارد و همه تمهیدات الزم برای برگزاری 
انتخاباتی سالم و پرشور در حوزه این شهرستان 

فراهم شده است.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی حبیب زاده در 
جلسه آمادگی راهداران و اتخاذ تهمیدات الزم 
برای انتخابات پیش رو که با حضور مدیریت 
بحران فرمانداری و کارشناسان اداره برگزار شد، 
خاطر نشان کرد: بازگشایی محورها و جلوگیری 
از مسدود شدن تمام راه های روستایی از برنامه 

های راهداران طی روزهای آتی است.
وی با بیان اینکه انتخابات آبرو و اقتدار نظام 
بخش  های  ظرفیت  از  استفاده  افزود:  است، 
خصوصی و افزایش تعداد ماشین آالت از جمله 
لودر،گریدرو بلدوزر به صورت استیجاری بخشی 

از اقدامات این حوزه است.
ای  نقل جاده  و  راهداری و حمل  اداره  رئیس 
سیار  های  اکیپ  داد:  ادامه  ارومیه  شهرستان 
راه و مجهز  راهداری شامل کارشناسان خبره 
به تجهیزات زمستانی  24 ساعت قبل از شروع 
انتخابات در محورها حضور داشته و همچنین 
تمامی  بندی  شیفت  با  نیز  مرکزی  ستاد 
به  پاسخگویی  آماده  راهداران  و  کارشناسان 

مشکات راه و کاربران جاده ای است.
اصلی  محورهای  بازگشایی  مسئول  مقام  این 
،فرعی و روستایی جهت برگزاری بدون دغدغه 
راهداران  های شاخص  فعالیت  از  را  انتخابات 
و  برشمرد  زمستانی  راهداری  عملیات  طی 
توضیح داد: شیفت بندی و تقسیم بندی ماشین 
آالت و استقرار آنها جهت پیشگیری از مسدود 
شدن جاده بر اثر بارش برف ،اعزام اکیپ های 
خاص و ویژه به مناطق صعب العبور و برفگیر 
شهرستان ارومیه در دستور کار این اداره قرار 

دارد.
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پرداخت ۴۴۰۰ میلیارد ریال تسهیالت به بخش کشاورزی آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: 4400 میلیارد تسهیات بانکی به زیربخش های دام و طیور، 

شیات، گلخانه، زراعت، باغبانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی استان پرداخت شد.
اکبر فتحی اظهار کرد: میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی از دهه فجر 1397 تا ایام دهه 

فجر امسال از رشد قابل توجهی برخوردار است.
وی ادامه داد: میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی با توجه به جذابیت سرمایه گذاری در 
امر کشاورزی بدون انتظار نسبت به دریافت تسهیات بانکی، از محل آورده متقاضی افزایش یافته است؛ بخش 
دولتی با توجه به محدودیت های مالی در حد توان خود هم از اعتبارات ملی و هم از محل اعتبارات استانی نسبت 
به سال های گذشته سرمایه گذاری های خوبی در امر ایجاد زیرساخت های عمرانی و کشاورزی داشته است.  فتحی 
اظهار کرد: توسعه شبکه های آبیاری که به عنوان زیرساخت های کشاورزی تلقی می شوند در سال های گذشته بیش 
از 2 هزار هکتار نبود که در حال حاضر از محل اعتبارات دولتی، ملی و استانی به سه هزار و 670 هکتار افزایش 
یافته است.وی ادامه داد: ایجاد و توسعه سیستم های نوین آبیاری اعم از قطره ای، بارانی و کم فشار با توجه به اینکه 
تقاضا محور می باشند از 2200 هکتار در سال های گذشته به 3800 هکتار از محل اعتبارات دولتی ارتقا یافته است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در رابطه با کانال های آبیاری عمومی نیز، گفت: در طول سال 
جاری کانال های عمومی در حدود 56 کیلومتر بهسازی و 56 فقره قنات در راستای افزایش آبدهی و استفاده بهینه 
کشاورزان الیروبی شده است.وی با اشاره به اهمیت مکانیزاسیون کشاورزی، با بیان اینکه تزریق تراکتور، کمباین، 
ادوات دنباله بند بخش کشاورزی باعث ارتقای بهره وری کشاورزی و کاهش میزان ریزش در دستگاه های کمباین 

می شود، افزود: در سال جاری حدود 80 میلیارد تومان تسهیات از محل خط اعتباری مکانیزاسیون برای افزایش 
ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی پرداخت شده است. 

فتحی با اشاره به یکپارچه سازی اراضی زراعی گفت: متاسفانه در سال های گذشته یکپارچه سازی اراضی کشاورزی 
از روند کندی برخوردار بود، با توجه به نقش یکپارچه سازی زمین های کشاورزی در کاهش قیمت تمام شده 
محصوالت زراعی و رشد آگاهی کشاورزان نسبت به اهمیت این امر، یکپارچه سازی اراضی زراعی به صورت 
تولیدی  واحدهای  برای  مجوزها  صدور  تعداد  خصوص  در  می شود.وی  انجام  کشاورزان  خود  توسط  داوطلبانه 
کشاورزی، اظهار کرد: میزان صدور مجوزها در زیربخش های مختلف دام و طیور، شیات، گلخانه، زراعت، باغبانی، 
صنایع تبدیلی و تکمیلی از رشد قابل قبولی برخوردار است به طوری که 148 فقره مجوز برای ایجاد و راه اندازی 
گلخانه در استان صادر شده است؛ میزان گلخانه ها در سال 1397 حدود 157 هکتار بود که در حال حاضر این 
رقم به 223 هکتار افزایش و به مرحله تولید و بهره برداری رسیده است.رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان 
شرقی اضافه کرد: در حدود 300 هکتار نیز متقاضی ایجاد گلخانه در استان وجود دارد که از این میزان 163 هکتار 
از پیشرفت 50 الی 60 درصدی برخوردار بوده و پیش بینی می شود که بقیه آن در طول سه ماه آینده به مرحله 
بهره برداری برسد. فتحی ادامه داد: برای یک هزار و 153 واحد دامداری روستایی مجوز فعالیت صادر شده است و 
این بدین معناست که دامداری های روستائی که شامل 10 الی 18 راس می باشند، توسعه یافته اند.وی در خصوص 
صنایع تبدیلی گفت: در صنایع تبدیلی و تکمیلی برای 122 واحد تولیدی پروانه تاسیس صادر شده که از این تعداد، 

65 واحد منجر به بهره برداری شده و در مجموع 679 واحد پروانه تاسیس تحویل گرفته اند.

مدیرکل کار اردبیل گفت: شرکت های تعاونی تولیدی استان اردبیل در یک  سال 
گذشته موفق به صادرات 18 میلیون دالر محصول به کشورهای منطقه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی در ستاد تسهیل رونق تولید اردبیل با تشریح 

انجام پذیرفته شرکت های تعاونی استان به کشورهای همسایه گفت:  صادرات 
کشورهای عراق، گرجستان، قطر، روسیه و جمهوری آذربایجان عمده کشورهای 

مقصد کاالهای اردبیل در صادرات شرکت های تعاونی هستند.
رحیمی افزود: صادرات مرغ، سرامیک و پتو از عمده محصوالت صادراتی استان 
است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل یادآور شد: در سال جاری 
تاکنون 54 میلیون دالر عملکرد بخش تعاون در بخش صادرات است که 18 
میلیون دالر آن مربوط به تعاونی های تولیدی و بقیه آن مربوط به شرکت های 
تعاونی مرزنشینان است.رحیمی یادآور شد: هم اکنون یک هزار و 800 شرکت 
به ترتیب کشاورزی،  تعداد  این  از  فعالیت هستند که  استان در حال  تعاونی در 
خدمات و صنعت بیشترین نوع خدمات را به خود اختصاص دادند.مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل توجه به بخش تعاونی ها را از جمله مهمترین 
ضرورت های موجود جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار 
دانست و افزود: با حمایت و ایجاد انگیزه در بین جامعه هدف سهم بخش تعاون 

در اقتصاد ملی می تواند بسیار باالتر از حد کنونی باشد.

صادرات 18 میلیون دالری شرکت های تعاونی تولیدی در استان اردبیل

شهردار تبریز با بیان اینکه صرفه جویی و جلوگیری از ریخت و پاش ها جزو مزایای 
دوره فعلی مدیریت شهری بوده است، گفت: هم اکنون بیش از یک هزار میلیارد 
تومان از دستگاه های دولتی طلب داریم که این رقم بدون در نظر گرفتن طلب از 

پاالیشگاه و پتروشیمی است.
ایرج شهین باهر در یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای اسامی شهر تبریز 
اظهار کرد: شهرداری ها عاقه دارند که بودجه جاری شان متورم باشد و دستشان 
برای حوزه های جاری باز باشد تا راحت تر هزینه کنند اما در دوره فعلی شهرداری 
اولویت های  جزو  پاش ها  و  ریخت  از  جلوگیری  و  جویی  صرفه  تبریز 
مشارکت،  اوراق  بخش  در  داد:  ادامه  است.وی  بوده  مدیریت شهری 
دولت، سهم  مطالبات  محل  از  ما  و  است  دولت 50درصد  سهم 
خود را می گیریم. در این حوزه تاش زیاد، باعث کسب نوعی 
درآمد می شود.شهردار تبریز عنوان کرد: 50 درصد بقیه اوراق 
را که شهرداری پرداخت می کند نیز نوعی درآمد است، چون 
این  سال  طول  در  تا  کند  کسب  درآمد  باید  شهرداری 
بدهی های  پرداخت  افزود:  کند.وی  پرداخت  را  درصد   50
پنجم  شورای  افتخارات  جزو  اخیر،  سال  دو  در  شهرداری 

چند  تاکنون  و  می کنیم  پرداخت  را  گذشته  دوره  بدهی های  و  اقساط  ما  است. 
شهرداری  مطالبات  پیگیر  درآمد،  عنوان  به  و  ایم  کرده  پرداخت  میلیاردتومان 
هستیم.ایرج شهین باهر گفت: بعضی از دستگاه ها توان پرداخت بدهی های خود به 
شهرداری را ندارند و ما مثا بجای اینکه پول آسفالت را بگیریم، تهاتر کرده ایم که 

این مورد نیز درآمد محسوب می شود. 
از دستگاه های دولتی طلب داریم  از یک هزار میلیارد تومان  هم اکنون ما بیش 
که این رقم غیر از طلب از پاالیشگاه و پتروشیمی است.وی با بیان اینکه پرداخت 
اقساط وام نقطه قوت شهرداری است، ادامه داد: ما این شهر را با کلی بدهی تحویل 
و  ایم  پرداخت کرده  را  بودجه جاری، بدهی های گذشته  از  قبل  ایم. سال  گرفته 
همچنین اقساط اغلب پروژه های قبلی را که از طریق وام اجرا شده بود را در این 
دوره پرداخت می کنیم.شهردار تبریز با اشاره به اینکه بعضی سازمان های شهرداری 
از جمله آتش نشانی، فرهنگی و اتوبوسرانی خصیصه عمرانی ندارند، گفت: چیزی 
که ما در موضوع بودجه 99 به آن توجه کرده ایم، بستن بودجه واقعی بوده است. 
تاش ما در شهرداری و کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، بستن یک بودجه 
واقعی برای سال 99 است و خروجی بودجه 98 نیز نشان داد که در هشت سال 

گذشته تا این اندازه تحقق بودجه وجود نداشته است.

شهردار تبریز:

صرفه جویی در هزینه، از مزایای دوره فعلی مدیریت شهری



ذخیره سازی آب با اجرای طرح های 
آبخیزداری در آذربایجان غربی

آذربایجان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
هکتار  250هزار  سطح  در  امسال   : گفت  غربی 
از عرصه های منابع طبیعی پروژه های آبخیزداری 
اجرا شده و از این طریق 132 میلیون متر مکعب 

آب ذخیره سازی شده است.
میرصمد  آذربایجان غربی،  جام جم  گزارش  به 
اظهار  منابع طبیعی  با گرامیداشت هفته  موسوی 
امام حسن عسکری)ع(،  با والدت  کرد: همزمان 
سال  آذر   14 در  نهال  میلیون   14 کاشت  طرح 
جاری به نیت چهارده معصوم ، همزمان با سراسر 
جبل  روستای  در  نیز  غربی  آذربایجان  در  کشور 
کندی شهرستان ارومیه با کاشت 241هزار اصله 
در  که  است  شده  آغاز  استان  سرتاسر  در  نهال 
راستای اجرای این طرح در سطح 672 هکتار از 
عرصه های ملی تا پایان سال جاری نهال غرس 
می شود.موسوی بیان کرد: نهال زینتی در استان 
در این هفته به صورت رایگان در بین مردم توزیع 

و غرس می شود. 
مانور  قبیل  از  برنامه هایی  برگزاری   گفت:  وی   
منابع  زنگ  نواختن   ، حفاظت  یگان  نیروهای 
طبیعی در مدارس ، توزیع نهال در روز جمعه در 
بین نمازگزاران و مراکز نظامی و انتظامی ، تجلیل 
طبیعی  منابع  از  حفاظت  عرصه های  فعاالن  از 
اهم  از  و...  خانواده معظم شهدا  با  دیدار   ، استان 
برنامه های بزرگداشت هفته منابع طبیعی در استان 
هفته  این  برنامه هاي  کرد:  تصریح  است.موسوی 
با هدف ترویج فرهنگ منابع طبیعي و استفاده از 
مشارکت مردمي و نهادهاي دولتي و غیردولتي در 
حراست از عرصه هاي ملي اجرا مي شود و هدف 
اصلي ما استفاده از توان مردم در حفظ و احیاي 
نشان  خاطر  مسئول  است.این  ملي  عرصه هاي 
کرد: همچنین در ادامه هفته منابع طبیعی در روز 22 
اسفند که به نام پاسداشت مقام شهدا نامگذاری شده 
است مراسمی با عنوان منابع طبیعی ؛  یاد شهداء 
انقاب اسامی زنده و پویا برگزار می شود که این 
روز نیز با حضور کارکنان اداره کل در مزار شهداء و 

با اجرای مراسم درختکاری دنبال خواهد شد.
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استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نقش مهم تجهیز 
احمر  هال  عملیاتی  توان  ارتقای  در  امدادی  ناوگان 
مختلف  حوادث  بروز  و  جغرافیایی  شرایط  گفت: 
هال  امدادی  ناوگان  تا  می طلبد  انسانی  و  طبیعی 
احمر آذربایجان غربی بویژه در خصوص آمبوالنس و 

خودروهای پیشرفته تجهیز گردد.
به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ 
در جریان دیدار معاون عملیات سازمان امداد و نجات 
جمعیت هال احمر کشور با استاندار آذربایجان غربی، 
محمدمهدی شهریاری از تاشهای امدادگران جمعیت 
بایای  دیدگان  حادثه  به  امدادرسانی  در  احمر  هال 
مختلف تقدیر کرد و گفت: تاش های جمعیت هال 
احمر در مدیریت بحران و رسیدگی به حادثه دیدگان 

جای تقدیر دارد.

وی در ادامه به وضعیت جغرافیایی استان و حادثه خیز 
بموقع  افزود: رسیدگی  و  اشاره کرد  منطقه  این  بودن 
پیشرفته  امکانات الزم و  نیازمند  و درست در بحرانها 

است.
نجات جمعیت هال  و  امداد  سازمان  عملیات  معاون 
این  از تاشهای  ارائه گزارشی  نیز ضمن  احمر کشور 
جمعیت در امدادرسانی زمستانی، به طرح ویژه امدادی 
در 5 استان غربی کشور به منظور مدیریت درست برف 
امکانات  طرح  این  در  گفت:  و  کرد  اشاره  کوالک  و 
امدادی از نقاطی که درگیر برف و کوالک نیستند به 

مناطق غربی گسیل می شود.
هال  امدادی  ناوگان  تجهیز  برای  سجادی  حامد 
احمر آذربایجان غربی از جمله تامین آمبوالنس قول 

مساعد داد.

استاندار:

ضرورت تجهیز ناوگان امدادی 
هالل احمر آذربایجان غربی

خبر
ــزی  ــال، واری ــون ری 2 میلی
ــل  ــینان از مح ــرای مرزنش ب

ــوخت ــروش س ف

اســتاندار اعــام کــرد: بــزودی از محــل 
ــاکنان 20  ــاب س ــه حس ــوخت ب ــروش س ف
کیلومتــر نــوار مــرزی مبلــغ 2میلیــون ریــال 

واریــز می شــود.
بــر اســاس شــیوه جدیــد، وزارت نفــت 
متولــی فــروش ســوخت شــده و 20 درصــد از 
ســهمیه فــروش را بــه حســاب اســتان واریــز 
ــته  ــاه گذش ــفانه در 6 م ــه متاس ــد ک می کن
ریالــی واریــز نکــرده بــا ایــن همــه بــزودی 
از محــل درآمدهــای فــروش ســوخت در 
ــر  ــاکنان 20 کیلومت ــاب س ــه حس ــته ب گذش
ــز  ــال واری ــون ری ــغ 2میلی ــرزی مبل ــوار م ن

می شــود.
ســال قبــل از محــل فــروش ســوخت، هزینه 
تحصیــل تمــام پیــش دبســتانی ها پرداخــت 
شــد؛ امســال بــه دلیــل اینکــه هنــوز وزارت 
ــرده،  ــت نک ــتان را پرداخ ــهمیه اس ــت س نف
ــه  ــد ک ــار مشــکل شــده بودن ــا دچ خانواده ه
ــارد  ــا پرداخــت 2 میلی ــزودی ب ــد ب ــرر ش مق
ــن  ــا در ای ــرد خانواده ه ــه ک ــان از هزین توم
ــن 10  ــود. همچنی ــری ش ــوص جلوگی خص
میلیــارد تومــان بــرای بهبــود وضعیــت 
ــش  ــبانه روزی دان ــای ش معیشــت خوابگاه ه
ــان  ــارد توم ــد و 2 میلی ــک ش ــوزی کم آم
ــتانی های  ــش دبس ــه پی ــک هزین ــرای کم ب

ــار شــد. ــن اعتب ــرزی تامی ــوار م ن

استان  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  فرهنگی  معاون 
در  کتاب  نمایشگاه  هفدهمین  برگزاری  از  آذربایجان غربی 

هفته دوم اسفند خبر داد.
در  بابازاده  رسول  آذربایجان غربی،   جام جم  گزارش  به     
جلسه هماهنگی هفدهمین نمایشگاه کتاب استان، گفت: این 

نمایشگاه از 10 تا 15 اسفند سال جاری برگزار می شود.
وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب بزرگترین رویداد فرهنگی 
حول محور کتاب است، افزود: این رویداد در سالیان گذشته؛ 
همواره در استان آذربایجان غربی برگزار شده و خوشبختانه 

مردم نیز استقبال خوبی از آن داشتند.
و  مختلف  اقشار  و  مردم  برای حضور جدی  داد:  ادامه  وی 
خانواده ها، نیازمند فراهم سازی بستر مناسب و همکاری تمام 
ارگان های دولتی و غیردولتی هستیم که به صورت مناسب 
باید بتوانند در این رویداد حاضر شوند.معاون فرهنگی اداره 

کرد:  عنوان  آذربایجان غربی  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
با توجه به بُعد مسافت از شهر تا محل برگزاری نمایشگاه، 
تا  است  شده  تعبیه  مختلف  مناطق  در  سرویس هایی 
عاقمندان بتوانند به سهولت رفت و آمد کنند.وی اظهار کرد: 
برای بن کتاب برنامه ریزی داریم که مطابق با آن 20درصد 
طرف  از  10درصد  و  نمایشگاه  موسسات  طرف  از  تخفیف 
در  افزود:  شد.بابازاده  خواهد  اعمال  خریداران  برای  ناشران 
نمایشگاه کتاب، رسانه های دیجیتال حضور دارند که در این 
شده  گرفته  درنظر  حوزه  این  فعاالن  برای  غرفه  راستا 25 
اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  فرهنگی  است.معاون 
استان آذربایجان غربی در پایان سخنان خود گفت: هفدهمین 
نمایشگاه سراسری کتاب در پارک جنگلی ارومیه و در سه 
سالن با حدود 300 غرفه، با حضور ناشران استانی و کشوری 

برگزار خواهد شد.

هفدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی اسفند برگزار می شود

بین  پژوهشی  علمی،  های  همکاری  نامه  تفاهم   
دانشگاه محقق اردبیلی، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 
و سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور استاندار 

اردبیل منعقد شد.
با  –خبرنگارجامجماردبیل:  رقیهلهجه
های  همکاری  نامه  تفاهم  اردبیل  استاندار  حضور 
اردبیلی،  محقق  دانشگاه  بین  پژوهشی  علمی،  
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر و سازمان صنعت، معدن 
و تجارت به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز 
مجتمع و گسترش همکاری  های علمی، آموزشی و 
پژوهشی و توسعه تحقیقات کاربردی و تقاضامحور 
و  مجتمع  های  پتانسیل   از  استفاده  با  منطقه  در 

دانشگاه با شرایط مدنظر منعقد شد.
 همکاری در تأمین نیروی انسانی و توسعه همکاری 
مجتمع،  بین  آموزشی  و  پژوهشی  علمی،   های 
بوده و   نامه  تفاهم  این  دانشگاه موضوع  سازمان و 
مورد  انسانی متخصص  نیروی  تأمین  در  همکاری 
و مطالعاتی  تحقیقاتی  توسعه خدمات  نیاز مجتمع، 
در  موجود  های  پتانسیل   از  حداکثری  استفاده  و 
و همچنین همکاری  مجتمع   و  سازمان  دانشگاه، 
در اجرای پروژه  های تحقیقاتی مورد نیاز واحدهای 
تولیدی، صنعتی مرتبط با مجتمع اهداف و زمینه های 

همکاری مدنظر در این تفاهم نامه می باشند.
رشته  های  در  دانشگاه  فارغ التحصیان  معرفی 
شیمی،  )شامل  مجتمع  طرف  از  شده  درخواست 
فیزیک، ریاضی، مهندسی شیمی، مهندسی کامپیوتر، 
در  درخواستی  رشته های  سایر  و  برق  مکانیک، 
طرح  در  همکاری  جذب،  برای  مجتمع  به  آینده( 

)تاپ(  پایدار  اشتغال  توسعه  و  تولید  توانمندسازی 
وزارتین صمت و عتف، اجرای پروژه  های کاربردی 
حمایت  دانشگاه،   ضوابط  طبق  مجتمع  نیاز  مورد 
های  رساله   و  ارشد  کارشناسی  های  پایان  نامه   از 
در  همکاری  مجتمع،  نیازهای  با  مرتبط  دکترای 
مجتمع  نیاز  مورد  تحصیلی  رشته  های  راه  اندازی 
و  دانشگاه طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات  در 
فناوری، ایجاد زمینه  های همکاری برای کارآموزی و 
کارورزی دانشجویان دانشگاه، استفاده از منابع علمی 
فارسی و التین دانشگاه اعم از چاپی و الکترونیکی، 
برگزاری سمینارها و همایش  های علمی مشترک، 
توسط  تخصصی  آموزشی  های  کارگاه   برگزاری 
و  علمی  دانش  تبادل  برای  نیاز  حسب  بر  طرفین 
تجربیات، اولویت  بخشی به اجرای طرح  ها و پروژه 

اولویت   و  دانشگاه  طرف  از  مجتمع  ارجاعی   های 
بخشی به پروپوزال  های ارسالی از دانشگاه از طرف 
مجتمع، همکاری در بازدید اعضای هیأت علمی و 
تبادل  از مجتمع، همکاری در  دانشجویان دانشگاه 
رشته   معرفی  قبیل  از  طرفین  نیاز  مورد  اطاعات 
تحقیقاتی  و  کاری  های  زمینه   و  تحصیلی  های 
اساتید دانشگاه و اطاعات علمی و تجربی پرسنل 
آزمایشگاهی  امکانات  از  مجتمع  استفاده  مجتمع، 
دانشگاه طبق ضوابط دانشگاه، همکاری در اجرای 
دوره  های فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در 
صنعت و جامعه طبق شیوه نامه اجرایی و همکاری 
در به کارگیری دانشجویان کم  بضاعت دانشگاه در 
مجتمع به  صورت پاره  وقت با معرفی بنیاد حامیان 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز از جمله مواردی هستند 

که طرفین تفاهم نامه بر اجرای آن تاکید کردند.

با حضور استاندار اردبیل؛

تفاهم نامه همکاری  بین دانشگاه محقق اردبیلی، آرتاویل تایر و صمت منعقد شد 

در آیین رونمایی از استارت آپ گردشگری اوبا در سیزدهمین 
عنوان  به  اردبیل  تهران،  گردشگری  المللی  بین  نمایشگاه 
اقامتگاه های  رزرواسیون  ملی  سامانه  اندازی  راه  پایلوت 

عشایری کشور انتخاب شد.
رقیهلهجه–خبرنگارجامجماردبیل: مدیرکل دفتر 
استارت  از  رونمایی  آیین  در  گردشگری  تبلیغات  و  بازاریابی 
و  آموزش  به لحاظ معرفی،  را  این طرح  اوبا  آپ گردشگری 
قابل  عشایر  گردی  بوم  اقامتگاه های  توسعه  در  تاثیرگذاری 

توجه خواند.
بوم  اقامتگاه های  اینکه  بر  تاکید  با  ابراهیم الریجانی  محمد 
دارند،  استان ها  گردشگری  توسعه  در  ویژه  اهمیت  گردی 
اوبا به سایر استان ها توجه  انتظار می رود استارت آپ  افزود: 
تا  شود  سامانه  این  وارد  اطاعات  زمان  مرور  به  و  داشته  

راه  اقامتگاه های عشایری  رزرواسیون  ملی  نهایت سامانه  در 
آموزش  سامانه  این  در  اینکه  بر  تاکید  با  شود.وی  اندازی 
نیز ظرفیت قابل توجهی است، اضافه  راهنمایان گردشگری 
عشایر  گردشگری  جاذبه های  می رود  انتظار  ویژه  به  کرد: 

کشور به تورهای خارجی معرفی شود.
و صنایع  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  آیین  این  در 
دستی استان اردبیل بر تاکید به اینکه گردشگری عشایر یکی 
از جاذبه های کم نظیر استان اردبیل است، گفت: با راه اندازی 
این سامانه معرفی عشایر استان به آژانس های مسافرتی  و 

راهنمایان تور تسهیل می شود.
این  مطالعاتی  پشتوانه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  فاحی  نادر 
راستای  در  را  جاذبه  این  گسترده  سطح  در  می توان  سامانه 
معرفی گردشگری فرهنگی استان اردبیل مورد تاکید قرار داد.

اردبیل؛ پایلوت راه اندازی سامانه ملی رزرواسیون اقامتگاه های عشایری 

معاون استاندار اردبیل:
انتخاباتی  نامزدهای  هزینه کرد 

استعالم می شود

اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
ــای  ــام نامزده ــت: تم ــل گف ــتاندار اردبی اس
ــف  ــور موظ ــوی وزارت کش ــات از س انتخاب
ــاب در  ــماره حس ــاح ش ــا افتت ــد ب ــده ان ش
ــرد  ــه ک ــمی ، هزین ــای رس ــی از بانک ه یک

ــد. ــام کنن ــود را اع خ
ــری  ــی خب ــت و گوی ــی در گف ــروز ندای به
افــزود: نامزدهــای انتخاباتــی بایــد یــک نفــر 
را بــه عنــوان مســئول امــور مالــی انتخــاب 

ــد. و معرفــی کنن
انتخابــات  نامزدهــای  کــرد:  بیــان  وی 
ــداران  ــردم و طرف ــه از م ــی را ک ــر کمک ه
ــت و  ــد ثب ــد ، بای ــی کنن ــت م ــود دریاف خ

مستندســازی کننــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــل  ب ــتاندار اردبی ــاون اس مع
عــدم رعایــت زمــان ســخنرانی توســط 
ــخص  ــای مش ــا در مکان ه ــی نامزده برخ
ــه دار  ــح کــرد: در صــورت ادام شــده، تصری
شــدن بــی نظمی هــا ممکــن اســت در 
ــات از  ــی تبلیغ ــاس و پایان ــای حس زمان ه
ســخنرانی های مشــخص شــده محــروم 
شــوند.وی اظهــار کــرد: تبلیغــات نامزدهــای 
انتخابــات از روز پنجشــنبه 24 بهمــن شــروع 
ــوزه  ــی در 5 ح ــزد انتخابات ــده و 109 نام ش
انتخابیــه تبلیغــات خــود را آغــاز کــرده انــد.

ندایــی گفــت: از 241 نفــر ثبــت نــام کننــده  
از پنــج حــوزه انتخابیــه 114 نفــر تاییــد 
ــد کــه بعــد از انتشــار  صاحیــت شــده بودن
ــم  ــر ه ــددا 6 نف ــن مج ــامی در 23 بهم اس

ــد. ــراف دادن انص
انتخابیــه  حــوزه  از  نفــر   43 گفــت:  وی 
ــر  ــرعین، 26 نف ــن و س ــر، نمی ــل، نی اردبی
حــوزه پــارس آبــاد و بیلــه ســوار و اصانــدوز 
،23 نفــر خلخــال و کوثــر،10 نفــر مشــگین 
 شــهر و7 نفــر هــم از گرمــی  رقابــت 

می کنند.

استاندار:
احــداث شــهرک مــرزی 
ــول  ــل را متح ــارت اردبی تج

ــد ــی کن م

صنعتی  شهرک  احداث  گفت:  اردبیل  استاندار 
و  اقتصادی  پایه های  مغان  در  مرزی  مشترک 

تجاری استان اردبیل را تقویت خواهد کرد.
جم جام خبرنگار – امامي نرگس
اقتصاد  ستاد  جلسه  در  بهنامجو  اکبر  اردبیل:
با  کرد:  اظهار  بیله سوار  شهرستان  مقاومتی 
نهایی شدن توافق دو کشور برای راه اندازی این 
شهرک صنعتی مشترک بزودی با حضور روسای 
ایران و آذربایجان کلنگ زنی  جمهور دو کشور 

این پروژه را در پارس آباد شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به شبانه روزی شدن گمرک بیله سوار 
و تسهیل بیشتر در امر تجارت و سهولت تردد 
اقدامات  این  با  کرد:  خاطرنشان  خارجی  اتباع 
زیرساختی رشد 35 درصدی صادرات در استان 

در سال های اخیر رقم خورده است.
باید  ما  بازرگانان  افزود: تجار و  اردبیل  استاندار 
تاش خود را متمرکز کنند تا محصوالت مورد 
نیاز با ارزش افزوده بیشتر را به کشور آذربایجان 
و آسیای میانه صادر کرده و امکان بهره مندی از 
مزایای آن را فراهم کنند.بهنامجو گفت: دولت با 
تامین اعتبار در این شرایط سخت اقتصادی سعی 
دارد تا زیرساخت هایی نظیر راه و راه آهن را مهیا 
راه های  این زمینه چهارخطه شدن  کند که در 
پارس آباد  به  اردبیل  آهن  راه  اتصال  و  استان 
منطقه  این  برای  تحول  خوب  نقطه  می تواند 
از  دور  به  ما  تمرکز  تمام  کرد:  بیان  باشد.وی 
همه حاشیه ها بر توسعه زیرساخت ها و همچنین 
تکمیل پروژه های نیمه تمام متمرکز شده و سال 
خوش  خبرهای  با  همراه  امیدبخش  سالی   99
برای اهالی استان در تکمیل و افتتاح پروژ ه های 
ایجاد  هدف  با  آن  گرفتن  سرعت  و  زیربنایی 

اشتغال و رونق اقتصادی خواهد بود.
مجلس  انتخابات  نزدیکی  به  اردبیل  استاندار 
این  آحاد مردم در  شورای اسامی و مشارکت 
رویداد سرنوشت ساز اشاره و تصریح کرد: مردم 
دوم اسفند حماسه ای بی نظیر و پرشورتر از 22 
اسباب دلسردی دشمن  تا  را خلق کرده  بهمن 

فراهم آید.


