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مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان:

Tuesday

تصمیمات مدرسه محور برای
اجرای برنامههای کرونایی در اردبیل

کاهش مشکالت واحد های
تولیدی در آذربایجان شرقی

4

استاندار زنجان:

ویژه گرامیداشت سردار سلیمانی؛

مدیران جوان را حمایت میکنیم

همایش بزرگ ادبیات مقاومت
در آذربایجان غربی برگزار شد
همایش بزرگ ادبیات مقاومت ویژه گرامیداشت نام و یاد سردار رشید
اسالم سپهبد شهید قاسم سلیمانی در سطح کالن ملی برگزار میشود.
به گزارش جامجم ناصر رکاب رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
ارومیه ،از برگزاری همایش بزرگ ادبیات مقاومت ،ویژه گرامیداشت نام ،یاد و خاطره
سردار رشید اسالم و انقالب سپهبد شهید قاسم سلیمانی خبر داد و گفت :این
ادبی با مضامین مقاومت ،امنیت ،وفاق ملی و نقش سردار سپهبد شهید سلیمانی
در گسترش فرهنگ مقاومت در قالبهای شعر ،مقاله و پوستر برنامهریزی و در
سطح کالن برگزار خواهد شد.

4

2

3

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان:

رئیس کل دادگستری اردبیل خبر داد؛

تمدید مهلت ارسال آ ثار به همایش
ملی روز روستا و عشایر

دستگیری عامل تبلیغ گروهک
ضد انقالب تندر

4

اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق
هیچگاه از یاد نخواهد رفت

برادر ارجمند
جناب آقای دكتر صادق صالحی
مدیرکل سابق اداره كل دامپزشكی
استان اردبيل
از اینکه در کنف الطاف خاصه الهی چندين سال متوالی را درکسوت خدمت به مردم شريف و واليتمدار
اردبيل بويژه در حمايت همه جانبه از واحدهاي توليدی به انجام وظیفه ثمربخش و موثر پرداخته اید ،بسی
شایسته است .به پاس تالشهاي صادقانه و زحمات مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه
اداره كل دامپزشكي استان اردبيل ،نهایت سپاس و قدردانی خود را خدمت حضرتعالی ابراز مي دارم .از خداوند
متعال برایتان سالمتی ،بهروزی و توفیق استمرار خدمتگزاری در سازمان دامپزشکی کشور را مسالت دارم.

فرهاد ترابی  -مديرعامل مجتمع صنايع غذايی آيدا گستر ايرانيان

برادر بزرگوار  ،جناب آقای دکتر بهلول تکلوی
انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی به عنوان « مدیر کل دامپزشکی
استان اردبيل » بسیار باعث مسرت و خشنودی است.
به گواهی تعهد و ايمان و به پشتوانه آشنایی و دانایی شما در
امر کارگشایی و نیک رایی و نظر به اطمینان خاطر و اعتماد وافر
نسبت به توانمندی های علمی و مدیریتی که
محصول تدبیر مدبرانه و مدیریت کارگشایانه
جنابعالی درحوزه كار و فرهنگ جهادی بوده است
به رسم ارادت و اخالص و درکمال امتنان و افتخار
این منصب خطیر را به محضر شریفتان تبریک
و تهنیت عرض میکنم.
توفيق روزافزون جنابعالي را از درگاه خداوند
تبارك و تعالی مسالت می نمايم.

فرهاد ترابی  -مديرعامل مجتمع صنايع
غذايی آيدا گستر ايرانيان

سرپرست معاونت اقتصادی منطقه
آزاد ماکو:

2

منطقهآزادماکو،میزبانشرکتهای
دانشبنیانواستارتاپها

3

منبع :خبرگزاری تسنیم

همایش در اجرای توصیه و تاکید شهردار محترم ارومیه با محوریت تولید آثار فاخر

2
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اجتماعی
اقتصادی

سرعتعملیاتعمرانیشهرداریاردبیلبادستگاههایپیشرفته
عملیات زیرسازی و تحکیم بستر ورودی شهر با بهره
گیری از دستگاههای نوین آغاز شد.
به گزارش جام جم ،شهردار اردبیل با اعالم این خبر
گفت :با توجه به تسریع عملیات عمرانی در فصل

کاری برای اولین بار با استفاده از دستگاه  wrعملیات
تحکیم بستر در ورودی شهر از طرف جاده سرعین
آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
حمید لطف اللهیان گفت :بهرهمندی از فناوریهای

نوین و تجهیزات پیشرفته ضمن کاهش هزینهها،
ارتقای کیفی و صرفهجویی در هزینه تمام شده
طر حهای عمرانی را در پی داشته و نقش بسزایی در
مدیریت زمانبندی پروژهها و تسهیل خدمات رسانی

به مردم دارد .شهردار اردبیل ادامه داد :با توجه به
ضرورت افزایش عمر و ماندگاری آسفالت ،تمامی
عملیات زیرسازی و آسفالت در شهر اردبیل به شکل
استاندارد و اصولی انجام میشود.

ضمیمهرایگانروزنامهدر آذربایجان
خبر

رئیس کل دادگستری اردبیل خبر داد؛

دبیر دوم شورای شهر:
نبایــد زیربــار تعهــد پرداخــت
 50درصد نقد برویم

در جلسهای رئیس کمیسیون مشارکت و
سرمایهگذاری شورای شهر اردبیل به عقد
تفاهمنامه شهرداری با قرارگاه خاتماالنبیاء
اشاره کرد و گفت :اینکه در این قرارداد به
پرداخت  50درصد نقد از سوی شهرداری و بقیه
به صورت ارائه خدمات و واگذاری زمین اشاره
شده باید اصالح شود.
به گزارش جامجم یعقوب عزیززاده اظهار کرد:
امکان پرداخت نقدی منابع به قرارگاه وجود
ندارد و شایسته نیست با دست خودمان در
چنین مباحث حقوقی گرفتاری برای شهرداری
ایجاد کنیم .وی افزود :بهتر است به جای
پرداخت نقد از محل مایملک پرداختیها به
این قرارگاه انجام شود چرا که شهرداری توان
پرداخت پیشپرداخت را به صورت نقد ندارد.
عزیززاده به پیشنهاد شهرداری برای تعیین
خرید نئوپالن داخلی برای ادامه اجرای پروژه
پل قدس اشاره و خاطر نشان کرد :عمر مفید
نئوپالن خارجی سه تا پنج برابر تولید داخلی
است ولی شورا در جایگاهی نیست که در
مسائل فنی ریز نظیر خرید سیمان ،میلگرد و
نئوپالن ورود پیدا کند.
وی پیشنهاد کرد؛ کمیتهای متشکل از مشاور
و پیمانکار ،نماینده شهرداری و شورا ،بازرسی و
شورای فنی استان در مورد خرید نئوپالن خارجی
یا داخلی برای  50درصد باقیمانده پل قدس
تصمیمگیریکند.

دستگیری عامل تبلیغ گروهک
ضد انقالب تندر

رئیس کل دادگستری استان اردبيل گفت :بر اساس گزارش سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل
اطالعات استان عامل فعال تبلیغی و رسانهای مرتبط با گروهک تندر که سرکرده آن نیز چندی قبل دستگیر
شده بود در استان شناسایی و دستگیر شد .این فرد از سرپل گروهک تندر خط میگرفت و در فضای
رسانهای فعالیتهای گسترده تبلیغی علیه اعتقادات مذهبی ،تمامیت ملی ،امنیت کشور ،توهین به
مقدسات مسلمانان ،مکتب تشیع و ائمه اطهار و نیز ترویج افکار انحرافی انجام میداد.

تصمیمات مدرسه محور برای
اجرای برنامههای کرونایی در اردبیل
امسال در استان اردبیل  251هزار دانشآموز
پوپک قاسمی
با احتساب پیش دبستانیها در وضعیت
کرونایی راهی مدرسه شدند این در حالی
خبرنگار جامجم
اردبیل
است که خانوادهها نگران وضعیت بهداشتی
مدارس برای حضور دانش آموزان هستند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان میگوید :شرایط حضور دانش آموزان
در مدرسه مشروط به وضعیت کرونا طبق اعالم ستاد کرونای استان
است .احمد ناصری با اشاره به مدرسه محور بودن برنامهها میافزاید:
مدیران مدارس و شورای هر مدرسه بسته به وضعیت قرمز ،سفید و
زرد برنامههای خود را هماهنگ با آموزش و پرورش تدوین کردهاند.
وی با بیان اینکه در مناطق سفید مانند اصالندوز و شهرستان کوثر
و انگوت مدارس با روال عادی و با پروتکل بهداشتی به کار خود ادامه
میدهند میافزاید :در مناطق قرمز مثل شهرستان اردبیل و مشگین
شهر بیشتر تاکید بر آموزش مجازی و حضور محدود دانش آموزان در
کالس خواهد بود .هر چند به تاثیر حضور دانش آموزان در کنار معلمان
واقف هستیم و هیچ جانشینی برای این شرایط مطلوب نیست اما در

وضعیت کرونا نمی توانیم آموزش را تعطیل کنیم یا سالمت خانوادهها
را به خطر بیندازیم بنابراین آموزش حضوری با شبکه شاد دو که
امکانات بیشتری به آن اضافه شده است در حال حاضر مناسبترین
گزینه است.
ناصری با اشاره به احتمال درصد بیشتر کالسهای حضوری برای
پایههای ورودی اول ابتدایی و کالس دهمیها اضافه میکند :در مناطقی
که وضعیت زرد دارند دانش آموزان به گروههایی تقسیم شدهاند و در
کنار آموزش مجازی آموزش حضوری نیز ارائه خواهد شد.
ناصری در پاسخ به مشکالت دسترسی به شبکه شاد عنوان میکند :در
حال حاضر  85درصد دانشآموزان استان در شبکه شاد عضو هستند
و  7درصد باقی ماند ه به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و  8درصد به
دلیل نبود گوشی هوشمند در شبکه شاد عضو نشدهاند .مدیر کل
آموزش و پرورش در مورد تکلیف گروههای بازمانده از شبکه شاد
عنوان میکند :عدم دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی و عشایری
وجود دارد که تعداد جمعیت دانش آموزی کمتر است و در این مدارس
کالسها اغلب حضوری برگزار خواهد شد اما برای آنهایی که گوشی

پذیرش آگهی در استان های شمال غربی کشور
آذربایجان شرقی 041-35579285
آذربایجان غربی

به گزارش جامجم ناصر عتباتی اظهار داشت :فرد خاطی با این تصورکه فعالیت حرفهای و پیچیده وی
قابل رصد از سوی مراجع و نهادهای امنیتی نیست نهایت سعی و تالش خود را در گمراه کردن جوانان
و خانوادهها در حوزههای ،اعتقادی ،اخالقی ،فرهنگی و اجتماعی انجام میداد که با پیگیری و تالشهای
دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی دستگیر شد .با توجه به مستندات متعدد کشف شده از فعالیتهای
این فرد پرونده کیفری برای وی تشکیل شده و با قرار قانونی روانه زندان گردیده است.
رئیس کل دادگستری استان ضمن اشاره به تهدیدها و آسیبهای فضای مجازی از شهروندان و خانوادهها
خواست تا نظارتهاو مراقبتهای الزم در نحوه استفاده از فضای مجازی به منظور افزایش امنیت اخالقی
و روانی فرزندان و جوانان خویش داشته باشند.
وی در پایان ضمن هشدار به کسانی که فکر میکنند فضای مجازی فرصتی است که میتوانند فعالیتهای
ً
مجرمانه خود را در این حوزه ادامه دهند ،گفت :مسلما دستگاه قضایی با هماهنگی نهادهای اطالعاتی
و امنیتی مجال فعالیت به چنین افرادی را نخواهد داد و با قاطعیت و مطابق با قانون با این افراد برخورد
میکند.

044-32256311-13

«بازگشت همه به سوی اوست»

برادران ارجمند باقی
با نهايت تالم و تاثر درگذشت غمانگيز
والده گرامیتان ،مرحومه مغفوره فقيده
سعيده شادروان «حاجيه خانم فهيمه
محمدی صائم» را تسليت و تعزيت عرض
نموده ،از درگاه خداوند رحمان و رحيم
برای آن مرحومه رحمت بيكران الهی و برای
شما عزيزان و ساير بازماندگان محترم صبر
جميل و اجر جزيل خواهانيم.
دالور امامي ،اباذر پوردنيا ،حامد پوردنيا و
نورالدين امامی  -سرپرست روزنامه جام جم
در استان اردبيل

اردبیل

045-33353800

زنجان

024-33362236

حضرت
حجت االسالم
و المسلمين،
حاج سيدحسين
علوی
با نهايت افتخار انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت
« معاون قضائی رئيس كل دادگستری و رئيس شوراهای حل اختالف
استان اردبيل» که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگیهای
جنابعالی در صحنه های خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری
ً
اسالمی ایران و خصوصا دستگاه قضایی است تبریک عرض
می نمائیم .امید واثق داريم با حضور موثر و مقتدر حضرتعالی در این
جایگاه خطیر نیز شاهد پیشرفت های بیش از پیش در مجموعه
شوراهای حل اختالف باشیم .دوام توفیق جنابعالی را از خداوند
منان مسالت می نمائیم.
حجت االسالم و المسلمين حبيب فرهودي ،جعفر شجاعی
و نورالدين امامی – سرپرست روزنامه جام جم در استان اردبيل

هوشمند ندارند ضمن اینکه مدیران مدارس با مشارکت خیران تا
حد امکان گوشی تهیه میکنند بستهها و پکیجهای آموزشی برای
آنها ارائه خواهد شد و گاه به صورت انفرادی برای تدریس در کالسها
حضور مییابند تا از سیر آموزشی بازنمانند .وی تاکید میکند آموزش و
پرورش مشکل مالی از بابت تعمیر مدارس و تهیه تجهیزات بهداشتی
و ضدعفونی کننده ندارد و هر مدرسهای اعالم نیاز کند حتما در اولین
فرصت برآورده خواهد شد.
این مسئول با اشاره به پوشش  20درصدی مدارس غیرانتفاعی برای
ارائه آموزش به دانش آموزان عنوان میکند :در مدارس غیرانتفاعی
نیز مانند مدارس دولتی و هیات امنایی تصمیمات مدرسه محور و با
نظارت و هماهنگی آموزش و پرورش خواهد بود.

خبر

برپایی نمایشگاه عکس
«هوای تازه» در خلخال

نمایشگاه عکس «هوای تازه» در روستای درو
از توابع بخش شاهرود شهرستان خلخال در
حال برگزاری است.
به گزارش جامجم ،نمایشگاه عکس «هوای
تازه» که نماهایی مستند از زندگی اهالی
روستای «درو» از توابع بخش شاهرود
شهرستان خلخال در اردبیل است با  ۱۹قطعه
عکس در اندازه  ۳۰در  ۴۰سانتیمتر به نمایش
گذاشته میشود.
مهدی ویسانیان در این روستا بهدنیا آمده و
زندگی کرده است؛ بنابراین ثبت صحنههایی
از زندگی روزمره اهالی از جمله اهداف وی
برای برگزاری چنین نمایشگاهی در این روستا
میباشد تا بتواند فرهنگ و آیین خاص این
روستا را در تاریخ ماندگار سازد.
ویسانیان متولد شهریور سال  ۱۳۶۶است
و عکاسی را از اواخر سال  ۱۳۹۴تجربه و آغاز
کرده و تمرکز نگاه ایشان بر روی موضوع زندگی
روستایی و مستند اجتماعی است .از جمله
افتخارات وی در این زمینه میتوان به حضور
در چندین نمایشگاه عکس داخلی و پذیرش
در جشنوارههای ملی و بینالمللی اشاره کرد.
عالقمندان میتوانند تا پایان شهریور سال
جاری همه روزه از ساعت  ۹تا  ۲۰از این
نمایشگاه عکس در شرکت آرمان جاودان
آسمان چال به آدرس :ابتدای روستای درو در
محل دبستان قدیمی دیدن کنند.
بخشی از درآمد حاصل از فروش قابها به
بنیاد خیریه آسام روستای درو اهدا خواهد
شد.

نوبت دوم

فرمانده انتظامی استان خبر داد؛

کشف  ۱۸۲میلیارد ریال کاالی قاچاق در آذربایجان غربی

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از توقیف یک دستگاه تریلی کشنده و
کشف کاالی قاچاق به ارزش  ۱۸۲میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از ایسنا سردار مسعود خرم نیا افزود :ماموران
پلیس گمرک امنیت اقتصادی استان آذربایجان غربی از طریق منابع

اطالعاتی باخبر شدند یک دستگاه خودروی ترانزیتی خارجی حامل پارچه،
پرده ،کفش و رومبلی از طریق گمرک مرزی بازرگان وارد ایران شده و قرار
بوده از مسیر گمرک آستارا به مقصد کشور دیگری خارج شود که رسیدگی
به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت .فرمانده انتظامی استان

افزود :با بررسی دقیق تر موضوع مشخص شد که تریلی کشنده از مسیر
اصلی خارج و درگمرک آستارا اعالم وصول نشده است که با توجه به
حساسیت موضوع و با هماهنگی مراجع قضائی ،نماینده شرکت حمل
و نقل به مقر پلیس گمرک بازرگان دعوت و نامبرده پیرامون این موضوع

خبر

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه
آزاد ماکو با مدیر پارک علم و فناوری آذربایجان غربی دیدار و
گفت و گو کرد.
به گزارش جامجم ابراهیم جلیلی در این دیدار گفت :منطقه
آزاد ماکو با داشتن ظرفیتهای مناسب در بخشهای
صنعت ،معدن ،لجستیک ،کشاورزی و گردشگری میتواند
میزبان مناسبی برای شرکتهای دانش بنیان ،نوآور و فناور و
استارتاپها بوده و نقش مهمی در ارتقا و انتقال فناوری ایفا
کند.

وی افزود :در راستای اثربخشی ملی در این زمینه الزم است
مجموعههایی با ماموریت یکسان به جای رقابت؛ تعامل و هم
افزایی داشته باشند تا با همراهی همدیگر بتوانیم از جوانان
ایده پرداز و خالق حمایت کنیم تا دانش آنها به ثروت تبدیل
گردد .در این دیدار دکتر عبدالحمیدی مدیر پارک علم و فناوری
استان آذربایجان غربی نیز با اعالم آمادگی برای ایجاد مرکز رشد
در منطقه هرگونه تعامل را موجب ایجاد ارزش افزوده دانست و
از اقدامات انجام شده توسط سازمان در بخش فناوری و نوآوری
تقدیر کرد.

ویژه گرامیداشت سردار سلیمانی؛

همایش بزرگ ادبیات مقاومت در
آذربایجان غربی برگزار شد
همایش بزرگ ادبیات مقاومت ویژه گرامیداشت نام و
یاد سردار رشید اسالم سپهبد شهید قاسم سلیمانی
در سطح کالن ملی برگزار میشود.
به گزارش جامجم ناصر رکاب رئیس سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ،از برگزاری همایش
بزرگ ادبیات مقاومت ،ویژه گرامیداشت نام ،یاد و
خاطره سردار رشید اسالم و انقالب سپهبد شهید
قاسم سلیمانی خبر داد و گفت :این همایش در اجرای
توصیه و تاکید شهردار محترم ارومیه با محوریت تولید
آثار فاخر ادبی با مضامین مقاومت ،امنیت ،وفاق ملی
و نقش سردار سپهبد شهید سلیمانی در گسترش
فرهنگ مقاومت در قالبهای شعر ،مقاله و پوستر
برنامهریزی و در سطح کالن برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
ارومیه ،همکاری و همافزایی ادارات ،دستگاهها و
نهادهای فرهنگی استان را در اجرای اثربخش این
همایش از ضرورتهای اجتنابناپذیر در این زمینه

توصیف کرد و افزود :خوشبختانه سطح همکاری
و تعامل نهادهای فرهنگی مرکز استان در اجرای
طر حهای مشترک فرهنگی بسیار سازنده بوده و این
ت و مشارکت فعال استانداری
همایش نیز با مساعد 
آذربایجان غربی ،شورای اسالمی شهر ارومیه ،صدا و
سیمای جمهوری اسالمی ایران مرکز آذربایجانغربی،
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
استان ،بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همچنین
ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه برگزار میگردد.
ناصر رکاب در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه
اعتالی فرهنگ مقاومت ،ترویج روحیه سلحشورانه و
حماسه دفاع مقدس و تقویت ارزشها و آرمانهای
انقالبی در جامعه با استفاده از توسعه ادبیات مقاومت
در جامعه محقق میگردد ،خاطرنشان ساخت :ادبیات
مقاومت با رویکردهای اساسی خود ،رسالت بزرگ
انتقال فرهنگی مضامین حماسی و آرمانی به نسلهای
بعدی را برعهده دارد و سازمان فرهنگی ،اجتماعی و

ورزشی شهرداری با مشارکت و همکاریهای تنگاتنگ
ادارات و نهادهای فرهنگی برای برگزاری این رویداد بزرگ
ادبی و فرهنگی در سطح کشوری برنامهریزیهای الزم
را به عمل آورده است .طبق زمانبندی مندرج در این
همایش ،تمام متقاضیان اعم از شاعران ،نویسندگان
و گرافیستها و دیگر هنرمندانی که تمایل به ارسال
آثار خود با موضوعات مفهوم مقاومت ،مقاومت و
امنیت ،مقاومت و وفاق ملی و نقش سردار سلیمانی
در گسترش فرهنگ مقاومت دارند تا  10مهر امسال
فرصت دارند تا آثار خود را به آدرس پست الکترونیک

حمایت میـراث فـرهنگی آذربایجانغربی از سرمایهگذاری
در تاسیسات گردشگری

آذربایجان غربی ،دارای بیشترین
آمار دانش آموزانعشایری

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی
گفت :استان با  ۳۵هزار دانش آموز در بخش
عشایری رتبه اول را در سطح کشور دارد.
به گزارش جامجم سپیده طیب قاسمی در
خصوص وضعیت مدارس در مناطق عشایری
استان اظهار کرد :هم اکنون  ۱۱۲کالس درس
کانکسی و  ۴۶باب کالس درس مصالح بنایی در
بخش روستایی و عشایری استان دایر است.
وی کمبود سرویسهای بهداشتی و تجهیزات
آموزشی را از مهمترین مشکالت مدارس عشایری
استان عنوان کرد و افزود :در راستای برقراری عدالت
آموزشی آماده سازی و کیفیت بخشی به امر آموزش
و پرورش در مدارس عشایری نیازمند مساعدت
در تهیه وسایل و تجهیزات آموزش و فناورانه برای
مدارس است .مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس آذربایجان غربی در خصوص مدارس در
سایر بخشهای استان نیز گفت :آذربایجان غربی
در زمینه سرانه فضای آموزشی وضعیت مناسبی
ندارد و نیازمند همراهی خیرین مدرسه ساز در
این بخش هستیم .قاسمی با اشار ه به اینکه
سال گذشته خیران مدرسه ساز آذربایجان غربی
 ۶۶مدرسه با  ۲۷۰کالس درس را ساختند و به
بخش آموزش استان تحویل دادند  ،اضافه کرد:
در حال حاضر  ۱۱۰مدرسه شامل  ۵۵۵کالس درس
با مشارکت خیران در مناطق مختلف استان اجرا
میشود .مدیر کل نوسازی مدارس آذربایجان غربی
با بیان اینکه رسالت اداره کل نوسازی مدارس
ایجاد مدارس با کیفیت در استان است ،افزود :با
توجه به محرومیتهای موجود به جهت شرایط
اقلیمی استان سرانه آموزشی ما در رتبههای پایینتر
کشوری قرار دارد .قاسمی عنوان کرد :با پیشنهاد
سازمان نوسازی مدارس کشور و تأکیدات وزارت
آموزش و پرورش طرح تحولی مشارکتهای مردمی
موسوم به آجر به آجر پیش بینی شده است که در
این طرح همگانی هرکس با هر تمکن مالی اقدام به
جذبمشارکتهای مردمی از آحادجامعهمیکند که
هدف اصلی آن دریافت کمکهای خرد جامعه اما در
ابعاد گستردهتر است که باید ابتدا این طرح در سطح
جامعه فرهنگ سازی شود.

بیان داشت راننده تریلی تبعه خارجی بوده و تلفن همراه خود را خاموش
کرده است .وی بیان کرد :ماموران موفق به شناسایی  ۴نفر که با خارج
کردن تریلی از مسیر اصلی و هدایت آن به یکی از کارگاههای مبلسازی
شهرهای مرکزی کشور و قصد فروش کاالها را داشتند ،دستگیر شدند.

منطقه آزاد ماکو ،میزبان
شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها

اشتغالزایی برای  ۳هزار نفر
در آذربایجانغربی

مدیر صندوق کارآفرینی امید آذربایجانغربی گفت:
این صندوق طی  ۲سال اخیر با پرداخت بیش از
هزار میلیارد ریال تسهیالت زمینه ایجاد اشتغال
برای سه هزار نفر در سطح استان را فراهم کرده
است.
علیرضا آخوندزاده در گفت و گو با خبرنگار جامجم
در سردشت اظهار داشت :صندوق کارآفرینی امید
به عنوان یک نهاد توسعهای و حامی اشتغال
جوانان بویژه در نواحی روستایی و کمتر برخوردار،
دغدغه توسعه جوامع محلی و توانمندسازی افراد
را در راستای رفع فقر و ایجاد اشتغال پایدار را در
این نواحی دارد .وی افزود :یکی از رسالتهای این
صندوق پرداخت تسهیالت از محل منابع مشترک
صندوق توسعه ملی و تلفیقی با منابع صندوق
کارآفرینی امید است که پرداخت آن در حوزه
اشتغال پایدار روستایی را برعهده دارد.
مدیر صندوق کارآفرینی امید آذربایجانغربی اضافه
کرد :طی سالهای  ۹۷و  ۹۸اعتبار تخصیصی برای
اشتغالزایی این صندوق در استان  ۹۲۰میلیارد
ریال بود که با تالشهای انجام شده این میزان
هماکنون به بیش از هزار میلیارد ریال افزایش پیدا
کرده است .وی ادامه داد :در راستای رونق اشتغال
طی این  ۲سال ،هزار و  ۴۷۰فقره پرونده تشکیل و
برای ۳هزار و ۲۰۰نفر در زمینههای کشاورزی ،گلخانه،
پرورش دام ،قالیبافی و گردشگری با ایجاد مراکز
بومگردی شغل ایجاد شده است.
مدیر صندوق کارآفرینی امید آذربایجانغربی بیان
کرد :برای سالجاری هم تاکنون  ۵۸۰میلیارد ریال
اعتبار تخصیص یافته است که از این مبلغ ۱۱۰
میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق کارآفرینی
امید و صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت
شده است .وی تاکید کرد :حمایت از اشتغال
روستایی و توسعه طر حهای روستامحور از
مهمترین برنامههای حمایتی این صندوق است
تا بتواند از مهاجرت روستاییان به شهرها و توسعه
حاشیهنشینیدر شهرهاجلوگیری کند.
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مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
آذربایجانغربی گفت :میراث فرهنگی استان از
سرمایهگذاری در ساخت تاسیسات گردشگری
مدرن مانند پلهای معلق و تلهکابین به طور ویژه
حمایت میکند.
به گزارش جامجم ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی ،جلیل
جباری ،با اعالم این مطلب اظهار کرد :یکی از
اقدامات برای رونق گردشگری در استان حمایت
از انجام سرمایهگذاری است که برای همین منظور

ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان بستههای ویژه سرمایهگذاری تهیه و در
اختیار عالقهمندان قرار میدهد .وی افزود :از
آنجایی که در حال حاضر تاسیسات گردشگری
مدرن مانند ساخت تلهکابین ،پل معلق ،پل
شیشهای و ...از جذابیت باالیی برای مسافران
برخوردار است ترویج این نوع گردشگری و سوق
دادن سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در این
بخش از جمله برنامههای ادارهکل میراثفرهنگی
استان است .مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی آذربایجانغربی عنوان کرد :در صورت
اثبات صالحیت مالی و فنی سرمایهگذار ،اقدامات
الزم برای صدور مجوزهای الزم در اسر ع وقت انجام
خواهد شد تا سرمایهگذاران درگیر بروکراسیهای
اداری نباشند.
وی تصریح کرد :در حال حاضر تعدادی از
سرمایهگذاران برای ساخت پل شیشهای در سد
مهاباد و پل معلق بر روی رودخانههای مهم استان
اعالم آمادگی کردند.

آغاز دوره بینالمللی پوشش همگانی سالمت در تبریز

دوره آموزشی بین المللی «پوشش همگانی
سالمت» ،موسوم به ( )UHCدر مرکز کشوری
آموزش مدیریت سالمت در تبریز آغاز شد.
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا ،دوره آموزشی
«پوشش همگانی سالمت» به منظور تقویت
نظام سالمت در پاندومی کووید  ۱۹و با هدف
توانمندسازی مدیران عالی حوزه سالمت در
مقابله با کرونا به مدت  ۱۰روز برگزار میشود.
در این دوره  ۳۴نفر از اساتید خارجی و  6نفر از
اساتید داخلی به صورت مجازی مطالب آموزشی
خود را ارائه میکنند و بیش از  ۷۰نفر از مدیران
فعال در حوزه بهداشت و درمان کشور در این
برنامه آموزشی شرکت دارند.

* شناسایی ۳۰هزار مبتالی کرونا در آذربایجان
شرقی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آیین
آغاز به کار این پویش اظهار کرد :تا کنون حدود
۳۰هزار نفر مبتال به کرونا در آذربایجان شرقی
شناسایی شده و چهار و نیم درصد مبتالیان فوت
کرده اند.
محمدحسین صومی با اشاره به  ۲برابر شدن
تعداد مبتالیان به کرونا در آذربایجان شرقی گفت:
اگر چه تعداد فوتیهای استان در ۲۴ساعت
گذشته تنها چهار نفر بود ،اما بستریها به
 ۲۰۰نفر رسیده است و هم اکنون  ۷۸۰نفر در
بیمارستانهای استان بستری هستند.
وی رعایت نکردن شیوه نامههای بهداشتی را
علت افزایش شمار مبتالیان به کرونا و انتشار این
ویروس در استان عنوان و ابراز امیدواری کرد این
روند ادامه پیدا نکند.
دوره آموزشی بین المللی پوشش همگانی
سالمت با هدف توانمندسازی مدیران حوزه
سالمت در پاندومی کووید ۱۹به مدت ۱۰روز در
مرکز ملی آموزش مدیریت سالمت تبریز برگزار
میشود.

سازمان به نشانی  farhangiurmia.ir@gmail.comیا به
آدرس پستی سازمان به نشانی ارومیه ،خیابان شهید
آیتاهلل دستغیب ،خیابان دفاع مقدس ،فرهنگسرای
قرآن و عترت ،ارسال یا جهت کسب اطالعات بیشتر
با شماره تلفن  04432259371داخلی  4امور ارتباطات
سازمان تماس حاصل نمایند .مطابق همین برنامه
زمانبندی ،زمان داوری  15مهر تعیین شده و مراسم
اختتامیه و اعالم نفرات برتر نیز  17مهر برگزار و به
برندگان اول تا پنجم این همایش ،جوایز نفیسی به
همراه لوح یادبود اهداء خواهد شد.

اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در آذربایجان
خبر

تداوم عملیات اجرایی  ۶هزار
و  ۴۹۰واحد مسکن ملی در
آذربایجانغربی

مدیرکل راهو شهرسازی آذربایجانغربی گفت :هم
اینک  ٣٢درصد تعهدات طرح اقدام ملی مسکن
در این استان در بحث تامین زمین محقق شده و
عملیات اجرایی  ۶هزار و  ۴٩٠واحد مسکن ملی نیز
در حال انجام است.
به گزارش جامجم سیدمحسن حمزهلو اظهار
داشت :در زمان حاضر اراضی مورد نیاز برای احداث
مسکن ملی در آذربایجانغربی برای  ١٢هزار و
 ۴٣۶واحد مسکن تامین شده است .وی افزود:
سهمیه این استان در طرح اقدام ملی مسکن
احداث  ۲۰هزار و  ۹۷۰واحد مسکونی است .مدیرکل
راهو شهرسازی آذربایجانغربی بیان کرد :براساس
طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای باالی  ۱۰۰هزار
نفر جمعیت شامل ارومیه ،خوی ،بوکان ،مهاباد
و میاندوآب ۱۲ ،هزار و  ۴۷۷واحد مسکونی احداث
میشود .حمزهلو گفت :احداث چهار هزار و ۱۹۴واحد
مسکونی در شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت و
چهار هزار و و  ۲۷۴واحد مسکونی در حوزه بازآفرینی
شهری از دیگر موارد احداثی مسکن ملی در این
استان است .وی بیان کرد :افراد تایید شده بعد از
دریافت پیامک از سامانه اقدام ملی مسکن تا ٣١
شهریور جاری فرصت دارند تا با مراجعه به بخش
«پیگیری» در سایت  https://tem.mrud.irنسبت
به ارائه مدارک مورد نیاز خود اقدام کنند .استفاده
نکردن از تسهیالت مسکن در سالهای پس از
انقالب اسالمی ،متاهل بودن ،سکونت بیش از
پنج ساله در محل مورد تقاضا از جمله مهمترین
ملزومات ثبتنام در این طرح به شمار میرود.

اطالعیه بسیار مهم
قابـل تـوجه جایگاهداران سوخت
فراخوان مشموالن مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده
با عنایت به مفاد جزء (پ) بند ( )3ماده ( )2آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره ( )14ماده واحده قانون بودجه سال
 1399کل کشور و اختیارات حاصل از مقررات ماده ( )18قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه جایگاهداران سوخت
(فرآوردههای نفت و گاز) با هر حجم از فروش و يا درآمد کاال و ارائه خدمات که به موجب فراخوانهای قبلی ،تاکنون
برای اجراي قانون فراخوان نشدهاند ،مشمول اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال 1399خواهند شد.
اشخاص مذکور كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد ،تأسيس و به ثبت ميرسند و يا شروع به انجام فعاليت ميكنند ،در
صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد (كاال و خدمت) مشمول اجراي قانون از تاریخ شروع فعالیت ميباشند   .

 تذكر بسيار مهم:

جایگاهدارانی كه واجد شرايط فراخوانهای یادشده قبلی و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بودهاند ،حتي در صورت انطباق
با شرايط مشموليت مرحله هشتم ثبتنام اين نظام مالياتي جزو مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبتنام و اجراي قانون محسوب و
مكلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوطه خواهند بود.
کارمزد و مالیات و عوارض ارزش افزوده جایگاهداران در قیمتهای تکلیفی فرآوردههای نفت و گاز لحاظ شده است
و جایگاهداران اجازه وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده مازاد بر قیمت تعیینشده را از خریداران سوخت ندارند.
مهلت و نحوه انجام ثبتنام

از فعاالن اقتصادي فراخوانشده دعوت ميگردد از تاريخ درج اطالعيه در جرايد ،در صورت ثبتنام در سامانه عملیات الکترونیک
مالیاتی (ثبتنام الکترونیک) به نشانی  tax.gov.irنسبت به تکمیل آن و در صورت عدم ثبتنام نسبت به ثبتنام در سامانه
فوقالذکر اقدام نمایند.
تاريخ اجراي قانون

اشخاص مشمول این فراخوان ،از تاريخ  1399/1/1مكلف به اجراي تكاليف مقرر در قانون از جمله وصول ماليات و عوارض ارزش
افزوده نسبت به کارمزد فروش فرآورده و فروش سایر کاالها و خدمات از خريداران کاال و خدمات ،ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و
عوارض بر ارزش افزوده به حسابهاي تعيينشده توسط سازمان امور مالياتي كشور ميباشند.
اين اطالعيه در حكم بخشنامه براي ادارات كل امور مالياتي ،اتحاديههاي ذيربط و ساير مجامع و تشكلها محسوب
ميگردد.

 021 – 35019ستاد خبري دفتر مركزي حراست

 1526مركز ارتباط مردمي

روابط عمومي اداره كل امور مالياتي استان اردبيل

سرپرستآذربایجانشرقی:وحیدهحاجیمحمدیاری041-35579285-9
سرپرست استان آذربایجان غربی :میثم قربانی 044-32256311-13
سرپرست استان اردبیل :نورالدین امامی 045-33353800-
سرپرست استان زنجان :احمد حسنی 024-33362236-

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
تحریریه شهرستانها021-44233511 :
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران

w w w. d a n e s h p a y a m . i r

اى پي ــرط ـ ـ ـ ــريق ،دستگيرى فرما
طفليم در اين طريق پيرى فرما
فرسوده شديم و ره به جايى نرسيد
يارا ،تو درين راه اميرى فـ ــرما

امامخمینی

(ره)

w w w. j a m e j a m d a i l y. i r

سه شنبه  18شهریور 1399
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استاندار زنجان:

مدیر عامل آبفای زنجان خبر داد؛

مدیران جوان را حمایت میکنیم

اجرای  6کیلومتر اصالح شبکه
توزیع آب در خرمدره

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان
گفت :طی  5ماهه سال جاری  6کیلومتر شبکه
توزیع آب شرب در شهرستان خرمدره اصالح و
بازسازی شد.
به گزارش جامجم علیرضا جزء قاسمی اظهار
کرد :طی سال جاری بیش از  2هزار متر عملیات
لوله گذاری و توسعه شبکه توزیع آب نیز در
شهرستان خرمدره اجرایی شده است که برای
اجرای این عملیات اعتباری افزون بر  4میلیارد
ریال هزینه شده است .وی گفت :با توسعه
زیرساختهای آبرسانی در شهرستان خرمدره،
هم اکنون تعداد آحاد انشعابات واگذار شده در
این شهرستان نزدیک به  28هزار فقره میباشد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان
گفت :در مدت  5ماهه نخست سال جاری  46فقره
انشعاب غیر مجاز در شهرستان خرمدره کشف و
شناسایی شده است که تمامی این انشعابات
تبدیل به مجاز گردید.
جزء قاسمی افزود 827 :دستگاه کنتور خراب نیز
در این مدت در شهرستان خرمدره شناسایی
شده است که از این میزان 292 ،دستگاه تعویض
گردیده است .وی میزان حجم آب تولیدی در 5
ماهه نخست سال جاری در شهرستان خرمدره
را بیش از  3میلیون متر مکعب اعالم کرد و از
شهروندان خواست تا با مصرف بهینه آب ،در
استفاده بهتر از این نعمت الهی بیشتر بکوشند.
این مسئول به استانداردسازی  88فقره انشعاب
فرسوده نیز اشاره کرده و گفت :در حوزه رفع
حوادث شبکه ،انشعابات ،خطوط انتقال و...
ً
مجموعا  505فقره حادثه رفع شده است.

ساخت واحد مســکونی برای
بازنشستگانومستمریبگیران
آذربایجانشرقی

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی گفت:
برای خانوادههای کارکنان ،کارگران ،بازنشستگان
و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین
اجتماعی استان واحد مسکونی ارزان قیمت
ساخته میشود.
به گزارش جامجم ابوالقاسم سلطانی افزود :این
کار در قالب امضای تفاهمنامه همکاری بین این
اداره کل و اداره کل تعاون ،کار و رفاه امور اجتماعی
استان انجام میشود.
وی اظهار داشت :این تفاهم نامه با هدف کمک به
رفع بخشی از مشکل تامین مسکن خانوادههای
این اقشار و کارکنان فاقد مسکن اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان امضا شد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی گفت:
در قالب این تفاهم نامه واحد مسکونی مناسب
ارزان قیمت و مقرون به صرفه به صورت ملکی و
استیجاری در شهرهای هدف استان برای تامین
مسکن خانوادههای کارگری ،بازنشستگان و
مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین
اجتماعی فاقد مسکن و کارکنان واجد شرایط
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی
و سازمانهای تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در استان در راستای اجرای طرح اقدام
ملی مسکن ساخته میشود.
سلطانی ،با بیان اینکه مدت اجرای این تفاهم
نامه  ۳سال و قابل تمدید است ،ادامه داد :به
منظور راهبری موضوع این تفاهم نامه و ایجاد
زمینه اجرای مفاد توافق شده در آن ،کارگروه
مشترکی متشکل از نمایندگان ادارات کل راه و
شهرسازی و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تشکیل
میشود.
وی یادآوری کرد :در این تفاهم نامه طرفین
تعهداتی را متعهد شده اند که باید به آنها عمل
کنند.

خبر

استاندار زنجان گفت :نقش مدیران جوان در پیشبرد ،چابک
سازی و بهرهوری در ادارات بسیار برجسته است.
به گزارش جام جم؛ فتح اهلل حقیقی در جلسه شورای راهبری
مدیریت استان گفت :نگاه به آقایان و خانمها تا حد ممکن

یکسان است و تا به امروز  368نفر از بانوان در پستهای مدیریتی
استان مشغول خدمت هستند.
استاندار زنجان با بیان اینکه  59نفر از کارمندان جوان ادارات که
زیر  38سال سن داشتند در کالسهای آموزشی زیر نظر سازمان
مدیریت و برنامه ریزی شرکت کرده اند ،اعالم کرد :این کارشناسان
جوان و آموزش دیده به مرور وارد چرخه مدیریت میشوند که این
امر ُحسن بزرگی برای سیستم اداری است تا چابکتر شود.
مقام عالی استان همچنین نیروی انسانی را مهمترین سرمایه
هر دستگاهی دانست و افزود :نظام شایسته ساالری با حضور
بر اساس انتخاب صحیح مدیران امکان پذیر میشود و آموزش
مدیریت به بانوان و آقایان هم در همین راستاست و با شایسته
ساالری بهرهوری نیز افزایش خواهد یافت.

وی از مدیران خواست در سپردن مسئولیت به جوانان تردید
نکنند چرا که جوانان همواره ثابت کردهاند مرد میدان عمل
هستند و استفاده از توان ،استعداد و ظرفیت آنها هنر یک مدیر
را نشان خواهد داد.
در جلسه شورای راهبری مدیریت استان اعالم شد اداره کل
اقتصاد و دارایی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و
درمانی استان ،اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،شرکت توزیع
نیروی برق ،اداره کل جهاد کشاورزی و اداره کل فنی و حرفه ای
استان با کسب بیشترین امتیاز در شاخصهای اعالمی ،به عنوان
دستگاههای اجرایی برتر در سال  98انتخاب شدند که قرار است
اواخر شهریور در جشنواره شهید رجایی تجلیل شوند.

اقامتگاه بومگردی آقبالغ آرپاچای ،ثمره اجرای طرح مدیریت جامع
مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
در هفته دولت با حضور در روستای آقبالغ زنجان گفت :اقامتگاه
بومگردی آقبالغ آرپاچای ثمره اجرای طرح مدیریت جامع و مشارکتی
در حوزه آبخیز قزل تپه است.
به گزارش جام جم ،اسماعیل کرمی دهکردی مدیرکل دفتر ترویج
دانش و فناوری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که طرح
مدیریت جامع و مشارکتی حوزه آبخیز طی سالهای اخیر مورد توجه
مسئوالن استانی و کشوری بوده است گفت :این طرح در استان
زنجان از سال  1391در حوزه قزل تپه شروع شده که  7روستا در این
حوزه را شامل میشود.
وی ،اجرای مدیریت جامع و مشارکتی در حوزه آبخیز قزل تپه و
همچنین بهبود شرایط و منابع طبیعی منطقه را از اهداف اصلی اجرای
این پروژه برشمرد و افزود :در حال حاضر مطالعات اولیه صورت گرفته
است.
کرمی در ادامه به استفاده از ظرفیت سازمانها و نهادهای دولتی
و خصوصی تاکید کرد و افزود :سازمانهایی که مرتبط با این حوزه
بودند در قالب کمیته و کارگروههایی وارد میدان شده و کار خود را آغاز
نمودند .مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی وزارت جهاد
کشاورزی خاطرنشان کرد :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ،سازمان

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی
با اشاره به بهبود فضای کسب و کار استان با وجود
دشواریهای ناشی از تحریم و کرونا اعالم کرد :تعداد
واحدهای تولیدی و صنعتی مشکلدار استان از ۳۰
واحد به زیر  ۱۰واحد در ماههای اخیر کاهش یافته
است.
به گزارش جامجم حسین فتحی در جمع خبرنگاران
با اشاره به اینکه برای سال جاری اعتباری معادل
هشت میلیارد تومان برای اشتغال خانگی این
استان اختصاص یافت ،افزود :باید با برنامه
ریزی ،مشارکت و همراهی دستگاههای همکار
این تسهیالت در حوزه پشتیبانی و نیز مستقل
خوداشتغالی توزیع شود.
وی اعتبار ابالغی را متناسب با فعالیت و عملکرد
آذربایجان شرقی در حوزه مشاغل خانگی ندانست
و اظهار داشت :به لحاظ حساسیت و قابلیتهای
باالی این مشاغل ،توسعه مشاغل خانگی در
شرایط کنونی فرصتی برای آینده کار فراهم میسازد
و این امر توجه ویژه و خاصی را به مشاغل خانگی
میطلبد.
فتحی افزود :تسهیالت  ۸میلیارد تومانی ابالغی
شامل  ۷۰درصد برای پشتیبانان و  ۳۰در صد به
صورت مستقل خود اشتغالی اختصاص خواهد
یافت و مقرر شده این تسهیالت به صورت برش
شهرستانی و دستگاهی سه ماه به صورت ثابت
و سه ماه بعدی به صورت شناور تخصیص یابد

جهاد کشاورزی ،بنیاد مسکن و اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی از جمله سازمانهای پای کار در این طرح میباشند.
به گفته کرمی روستای آقبالغ یکی از روستاهای این حوزه است که
طرح جامع مدیریتی در آن کلید خورده و در صدد هستیم که تا پایان
سال با مشارکت فعال بهرهبرداران ،برنامههای راهبردی نهایی تکمیل
شود.
وی با بیان این که اقامتگاه بومگردی آقبالغ آرپاچای ثمره اجرای
طرح مدیریت جامع و مشارکتی در حوزه آبخیز قزل تپه است افزود:
این اقامتگاه با مساحت  ۹۰۰مترمربع  6اتاق دارد و آماده پذیرایی از
گردشگران و مسافران میباشد.
کرمی با اشاره به این که حفظ منافع مردم در روستاها مهمترین دغدغه
فعاالن این حوزه است گفت :با تکمیل شدن این طرح در روستاهای
مشخص شده در استان به ظرفیت سازی جوانان و زنان روستایی
کمک بسزایی میشود و شاهد مهاجرت معکوس نیز خواهیم بود.
وی اظهار داشت :ایجاد فرصتهای شغلی ،بهبود وضعیت معیشت
مردم روستا ،حفظ ،احیا و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی ،بهبود
وضعیت بهداشت و آموزش روستانشینان ،اصالح زیرساخت روستا و
وضعیت جادهها از جمله پیامدهای مثبت اجرای طرح مدیریت جامع
و مشارکتی در حوزههای آبخیز است.

کاهش مشکالت واحد های
تولیدی در آذربایجان شرقی
تا نسبت به جذب کامل اعتبارات برای توسعه
مشاغل خانگی استفاده شود.
وی ادامه داد :بر اساس پژوهش و تحقیقات
سازمان بین المللی کار ،بعد از  ۱۵سال ۸۰ ،درصد
از مشاغل کنونی از بین خواهند رفت و مشاغلی
مبتنی بر کسب و کار الکترونیکی در فضای مجازی
ظهور خواهند کرد که توجه به این نکته جایگاه
مشاغل خانگی را در حوزه اقتصادی مشخص

میکند.
فتحی نرخ بیکاری جوانان آذربایجان شرقی را ۲۱.۳
درصد اعالم و اضافه کرد :حضور جوان تحصیلکرده
استان در بازار کار  ۱۸.۷درصد و زنان  ۱۵درصد است
که از میانگین کشوری باالتر است.
وی نرخ بیکاری آذربایجان شرقی در سال گذشته
را  ۹.۸درصد اعالم کرد و اظهار داشت :میزان نرخ
بیکاری در استان پایین تر از میانگین کشوری است

که دالیلی از جمله مهاجرت نیروی کار از استان
دارد که باید زیرساختها و اشتغال تقویت شود تا
مهاجرت معکوس نیروی کار به استان صورت گیرد.
فتحی با اشاره به مصوبات شورای گفتگوی بخش
خصوصی و دولت در آذربایجان شرقی گفت :مساله
فروش و بازاریابی یکی از مشکالت و چالشهای
مهم تولیدات مشاغل خانگی است که با دستور
استاندار آذربایجان شرقی به شهرداری ،با همکاری
دستگاههای اجرایی ضمن استفاده از ظرفیتهای
فضای مجازی با برپایی نمایشگاه و حمایت و
بازاریابی به فروش و عرضه محصوالت تولیدی در
این بخش فرصت الزم در استان اقدام خواهد شد.
وی با بیان اینکه بیش از  ۸۷درصد واحدهای کسب
و کار آذربایجان شرقی را واحدهای کوچک تشکیل
میدهند ،افزود :بخش بزرگی از این کارگاهها طی سه
تا پنج سال آینده از چرخه فعالیت خارج میشوند
که این امر ایجاد تحرکی جدی در حوزه کارگاههای
کوچک از جمله تامین مالی و نوسازی تجهیزات را
ایجاب میکند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان
شرقی به وضعیت برخی از واحدهای مشکل دار
استان اشاره کرد و گفت :یکی از این واحدها کارخانه
بلیرینگ سازی بود که با واگذاری آن به فعال
صنعتی ،نه تنها اخراجی کارگران روی نداد ،بلکه
 ۵۰کارگر جدید نیز در این واحد تولیدی استخدام
شدند.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

باید خشکسالی را به عنوان واقعیتی تلخ پذیرفت

اکبر فتحی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در نهمین
همایش ملی سامانههای سطوح آبگیر باران با بیان این مطلب اظهار کرد :با
وجود کشت محصوالت کشاورزی ،در منابع بویژه در بخش آب محدودیت
داریم و منابع استان ما در این حوزه بسیار محدودتر است.
به گزارش جامجم فتحی گفت ۸۰۰ :هزار هکتار زمین دیم و  ۳۰۰هزار هکتار
زمین آبی در استان داریم و برای قطره قطرهی آب باید برنامه داشته باشیم.

وی با اشاره به استحصال آب باران در مزار ع برخی شهرستانهای آذربایجان
شرقی از گذشته ،اظهار کرد :در باغهای شهرستانهایی مانند مراغه و اسکو
از گذشته به فکر جمع آوری آب باران برای آبیاری باغهای دیم بودهاند و این
روش به صورت سنتی و عملیاتی اجرا میشود.
فتحی با تاکید بر ضرورت استفاده از رواناب حاصل از بارش باران و برف،
گفت :تمام نزوالت جوی حاصل از بارش باران ،برف و تگرگ پس از برخورد
به زمین به شکل متفاوت تقسیم میشوند یا در قالب آب زیرزمینی به
داخل خاک فرو میروند یا بر روی زمین جاری شده یا بخار میشوند .رئیس
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اضافه کرد :رواناب ،آن بخش از
بارش است که متاسفانه به خاک وارد نمیشود و وجود پوشش گیاهی یا
هر روشی که منجر به کاهش مقدار رواناب و جمعآوری آن در دامنهها شود،
مفید است .وی ،تحقق استحصال آب باران و استفاده از رواناب را نیازمند
هماهنگی بین دستگاهی دانست و گفت :تاکنون دستگاههای مختلف
به این نتیجه نرسیدهاند .فتحی در ادامه ،تغییر کاربری اراضی ،استفاده از
ماشین آالت سنگین و فعالیتهای صنعتی و غیرصنعتی را از علل به هم
ن خاک عنوان و اظهار کرد :کاهش چشمگیر نفوذپذیری
خوردن ساختما 
خاک منتهی به رواناب و سیالب شده و این خاک دیگر به درد کشاورزی

نمیخورد و پراکنش نامناسب بارندگی در استان نیز از دیگر مشکالتی
است که جمع آوری رواناب را با سختی مواجه میکند .وی با تاکید بر
کشاورزی حفاظتی ،اظهار کرد :الزمه این کار ،کم خاک ورزی است که رطوبت
بیشتری را در اختیار گیاه قرار میدهد .کشت دیم ،اولویت اول در استان ما
بوده که تحت عنوان طر حهای مختلف در برخی شهرستانها در حال انجام
است .وی خاطرنشان کرد :به دلیل بحران دریاچه ارومیه ،کشت دیم در
شهرستانهای جنوبی آذربایجان شرقی چندان امکانپذیر نیست ،اما در
شهرستانهای شمالی مانند شهرستانهای کلیبر و هوراند اقدامات خوبی
در این زمینه انجام شده که سماق هوراند و باغهای بادام کلیبر از آن جمله
هستند.
وی با اشاره به کشت دیم برخی از گیاهان دارویی در استان ،اظهار کرد:
میتوان این تجربه را در مورد سایر گیاهان دارویی نیز به اجرا در آورد.
فتحی در بخش دیگری از سخنانش استفاده از سوپر جاذبهای اسفنجی
هنگام ایجاد رواناب را از جمله طر حهای پایلوت عنوان کرد که میتواند الگوی
مهمی باشد .رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی درخاتمه
ابرازامیدواری کرد ،مقالههای ارائه شده در نهمین همایش ملی سامانههای
سطوح آبگیر باران بتواند کمک حال بخش کشاورزی باشد.

کشف  56ماینر غیر مجاز
در استان زنجان

معاون فروش و خدمات مشترکین از
شناسایی  56مورد مزار ع استخراج رمز ارزهای
غیر مجاز خبر داد.
به گزارش جام جم این مقام مسئول
خاطرنشان کرد :از موارد شناسایی شده در
مجموع  59میلیارد ریال تفاوت نرخ برق مصرفی
محاسبه و به حساب مشترکین مربوطه اعمال
شد و از مبلغ یادشده  42میلیارد ریال اخذ و
 17میلیارد ریال در مرحله پیگیری قضایی می
باشد.
وی افزود :طبق مصوبه شرکت توانیر در
راستای افزایش شاخص بهره وری انرژی و
جذب سرمایه گذاری در طر حهای بهینه سازی
مصرف برق  ،شرکت توزیع نیروی برق استان
زنجان از هرگونه همکاری در زمینه مراکز تولید
رمز ارزهای دیجیتال استقبال می کند .نثار
با بیان اینکه بر اساس این طرح  ،در ازای
سرمایه گذاری صورت پذیرفته ،معادل انرژی
الکتریکی صرفه جویی شده در طول عمر طرح
که حداکثر به مدت  10سال است ،گواهی صرفه
جویی قابل انتقال به غیر و همچنین قابل
معامله در بورس انرژی به سرمایه گذار ارائه
خواهد شد ،افزود :گواهی صرفه جویی برای
تمامی کاربریهای رایج از جمله استخراج رمز
ارزها صادر خواهد شد.
معاون فروش و خدمات مشترکین با ذکر
این که رویكرد جدید وزارت نیرو در اعطای
امتیاز برق و فعالیت ماینرها به شكلی است
كه بعد از اینکه صاحبان مزار ع ،پروانه كسب
و كار را از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارائه
كردند تامین برق این مزار ع قانونی در اولویت
قرار می گیرد ،ادامه داد :در اقتصاد آینده دنیا،
رمز ارزها نقش مهمی را خواهند داشت و
باید از زیرزمینی شدن این فعالیتها با اجرای
دستورالعملهای قانونی و قضایی جلوگیری
كرد.
شایان ذكر است طبق مطالعات اقتصادی
و بررسیهای كارشناسان صنعت برق ،برای
تولید هر رمز ارز در حدود  72هزار كیلووات
ساعت برق مصرف می شود كه به طور
میانگین ،با مصرف برق  28مشترك خانگی
برابری می كند.

تمدید مهلت ارسال آ ثار به
همایش ملی روز روستا و عشایر

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایراستان آذربایجان شرقی از
تمدید مهلت ارسال آثار به همایش ملی «روز
روستا و عشایر تا پایان شهریور خبر داد.
به گزارش جامجم محمد نظری افزود :محورهای
این همایش شامل :توانمندسازی ،اشتغال،
محیط زیست ،سالمت و حمایت اجتماعی از
زنان و کودکان میباشد.
وی ادامه داد :این همایش پانزدهم مهر،
همزمان با روز روستا به صورت ویدئو کنفرانسی
برگزار خواهد شد .مدیر صندوق بیمه اجتماعی
کشاورزان ،روستاییان و عشایر استان آذربایجان
شرقی خاطرنشان ساخت :از تمامی فعاالن
حوزههای ذکر شده دعوت میشود تا گزارشی
از طر حهای اجرا شده خود در این زمینه به
صورت فایل  pdfحداکثر تا  2هزار کلمه ،همراه
با مستندات؛ شامل فیلم ،عکس و ارزیابیهای
انجامشده ،حداکثر تا پایان شهریور سال
جاری به ایمیل دبیرخانه جشنواره به نشانی
 roozeroosta@gmail.comارسال نمایند.
نظری در پایان گفت :عالقهمندان به شرکت
در این همایش میتوانند برای کسب اطالعات
بیشتر با شماره  )021( 84682368تماس حاصل
نمایند.

