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میشــود؛ بهمناســبتهفتهدولتبرگزار
زنجان پذیر جشــنوارهانتخاببرترینروســتایگردشــگر

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

ح کرد؛ یز مطر شهردار تبر

داد؛رئیسسازمانحملونقلشهرداری: داد؛مدیرعاملتوزیعبرقاستانخبر مدیرکلکمیتهامدادآذربایجانغربیخبر

افتتاح شهروندانخویمنتظر
خریدمنطقهباشند مجهزترینمرکز

آغازثبتنامطرحنوسازی
تاکسیهایفرسودهدرزنجان

پوشش99.9درصدیمشترکان
اردبیل برقدر

حمایتویژهکمیتهامداداستان
ازدواجمددجویان از

 باید قبول کنیم که تغییرات شرایط و سبک زندگی مردم به گونه ای عوض 
شده که سبک خرید از خرید اجباری از فروشگاه های کوچک و متعدد که 
سبد محصوالتشان کامل نیست به انتخاب مراکز بزرگ و مجهز خرید تغییر یافته 
است، تجربه ای فراتر از خرید که عالوه بر امکان خرید تمامی محصوالت مورد نیاز 
خانوار لذت با هم بودن و یک خرید مفرح را نیز می چشند؛ شهرستان خوی  در روزهای 
آتی شاهد افتتاح یکی از خاص ترین مجتمع های خرید منطقه خواهد بود؛ مجتمع 
ایران زمین، با توجه به دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد، مورد توجه عموم مردم 
واقع گردد. این مرکز در زمینه برندینگ و مارکتینگ برنامه های منظمی را اجرا نموده و 
اجرایی شده  تبلیغاتی توسط شرکت مکعب  کمپین  همچنین طراحی استراتژی و 

است. 

یکخریدعادی؛ از لذتیفراتر

احکام برنامه پنج ساله،  تحولی 
یت شهری در مدیر

4

مزارشهدایگمنامهشترود؛
محلیبرایگردشگریمذهبی

حکرد؛ هشترودمطر شهردار
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دســتورالعمل بازگشایی مدارس 
اردبیل تدوین می شود

؛ نا و کر ع  ز  نظر شــیو ن  ا ســتا ضعیت ا س و ســا بر ا

4



خبرخبر

در نیازمندان رایگان مداوای
درمانگاهشوکاردبیل

در  مهرپرور  خیریه  موسسه  درمانی  خدمات 
بیشتر  قوت  با  جامعه  کنونی  اقتصادی  شرایط 

ادامه دارد.
مدیرعامل  امیرپور  علی  جم  جام  گزارش  به 
درمانگاه شوک اردبیل با بیان این خبر در جمع 
خبرنگاران گفت: این درمانگاه با اشتغال 62 نفر 
نیرو طی یک سال به چهار هزار و 950 نفر نیازمند 

خدمات رایگان ارائه کرده است.
موسسه  فعالیت های  توسعه  به  اشاره  با  وی 
اورژانس  فرهنگی،  فعالیت های  زمینه  در  خیریه 
گروه های  افزود:  سالمت  گردشگری  و  اجتماعی 
، در 13 منطقه  جهادی این موسسه با اخذ مجوز
و  یافته  حضور  استان  شده  شناسایی  محروم 
ارائه  مردم  به  درمانی  خدمات   500 و  هزار  هفت 
طریق  از  اشتغالزایی  افزود:  امیرپور  اند.  کرده 
خانه  اندازی  راه  و  قالیبافی  کارگاه های  اندازی  راه 
از  آسیب  باران برای کمک به دختران در معرض 
اقدامات این موسسه بوده و اپلیکیشن درمانی 
نیز  تلویزیون مجازی  اردبیل و  بار در  اولین  برای 

در حال راه اندازی است.

برگزار دولت هفته مناسبت به
میشود؛

جشنوارهانتخاببرترینروستای
گردشگرپذیرزنجان

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
هفته  مناسبت  به  گفت:  زنجان  استان  دستی 
برترین  انتخاب  جشنواره  کل  اداره  دولت، 
برگزار  را  زنجان  استان  پذیر  گردشگر  روستای 

می کند.
با  گفت:  ارجمند  امیر  جم،  جام  گزارش  به 
در  گردشگری  وضعیت  کلی  ارزیابی  هدف 
گردشگری  کیفیت  ارتقای  و  استان  روستاهای 
برگزار  رویداد  این  روستاهایگردشگرپذیر  در 
توسعه  اهمیت  به  اشاره  با  ارجمند  می شود. 
گردشگری در مناطق روستایی افزود: گردشگری 
در روستاها از جمله راهکارهایی است که منجر 
به اشتغال پایدار روستایی و حفظ محیط زیست 
روستایی  گردشگری  کرد:  بیان  وی  می شود. 
گردشگری  مقاصد  به  بخشیدن  تنوع  موجب 
شده و با متنوع نمودن منابع درآمد روستائیان 
در ارتقای معیشت آنان نیز موثر است. مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
گردشگرپذیرترین  انتخاب  چگونگی  به  اشاره  با 
شاخص   29 گفت:  زنجان  استان  روستاهای 
گردشگری،  مدیریت،  و  برنامه ریزی  گروه   8 در 
سرمایه گذاری،  دستی،  صنایع  فرهنگی،  میراث 
مشارکت اقتصادی، زیرساخت و پایداری زیست 
محیطی مورد ارزیابی قرار می گیرد. ارجمند افزود: 
نتیجه نهایی این ارزیابی در روز جهانی گردشگری 
هر  برتر  روستای  انتخاب  با  جاری  سال  مهر  طی 

شهرستان و استان اعالم خواهد شد.

مدیرعاملتوزیعبرقاستانخبرداد؛
پوشش99.9درصدیمشترکان

اردبیل برقدر

از  اردبیل  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
اردبیل خبر  پوشش 99.9 درصدی مشترکان برق 
داد و گفت: تمامی روستاهای باالی 10 خانوار استان 

از پوشش برق برخوردار هستند.
به  اشاره  با  قدیمی  حسین  جم،  جام  گزارش  به 
برق رسانی 17 روستای دیگر استان در سال جاری 
احداث  حال  در  استان  در  برق  پست  سه  افزود: 
است و شرکت توزیع برق استان اردبیل در حوزه 
خدمات رسانی از بخش کمیت خارج شده و با ورود 
پیشگام  و  پیشرو  خدمات رسانی  کیفیت  فاز  به 

شرکت های توزیع برق در کشور است.
اردبیل  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
در  اردبیل  استان  برق  شرکت  سیاست های  به 
راستای کاهش تلفات و خاموشی ها نیز اشاره کرد 
و افزود: ما سعی کردیم تا قبل از شروع ایام پیک 
بار تفاهم نامه همکاری را با 100 مشترک صنعتی، 63 
سوخت  جایگاه  مشترک   59 کشاورزی،  مشترک 
امضا  به  با مولدهای خودتامین  تفاهم نامه  و 26 
برسانیم تا با تعدیل مصرف امکان صرفه جوئی در 

فصل تابستان و تامین برق پایدار فراهم آید.

نوسازی طرح نام ثبت  آغاز
زنجان تاکسیهایفرسودهدر

تاکسی های  تعویض  و  جایگزینی  طرح  نام  ثبت 
نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  جهت  فرسوده 

عمومی درون شهری، آغاز شد. 
نقل  و  حمل  سازمان  رئیس  جم  جام  گزارش  به 
این  اعالم  با  سخنانی  شهرداری،طی  مسافر  و  بار 
خبر اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به لزوم 
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری 
در راستای رفاه حال شهروندان و رانندگان جهت 
رفیعی  فرهاد  شده است.  اقدام  طرح  این  اجرای 
گفت: از تمامی مالکان تاکسی های فرسوده دعوت 
می شود تا نسبت به ثبت نام اولیه جهت دریافت 
ریال   948982128 قیمت  به  سمند  جدید  تاکسی 
صورت  به  ریال   885894025 قیمت  به   ۴۰۵ پژو  و 
رعایت  به  توجه  با  افزود:  کنند.وی  اقدام  نقدی 
پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های فاصله 
گذاری هوشمند اجتماعی برای پیشگیری از شیوع 
و انتشار ویروس کرونا از افراد دارای شرایط اعالمی 
با شماره ۳۳۷۷۹۲۰۱  تقاضا می گردد ضمن تماس 
نوبت  اخذ  برای  هماهنگی  جهت  سازمان  این 

مراجعه اقدام شود. 

داد؛ اردبیلخبر استاندار

و عزاداری دستههای حرکت
مراسمشبیهخوانی،ممنوع

پرشور  مراسم  برگزاری  به  که  اردبیل  استان  در 
عزاداری ماه محرم شهرت دارد امسال برای تامین 
سالمت جامعه و حمایت از کادر درمان با هدف 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مراسم طشت 
استان  این  مختص  و  دیرین  رسوم  از  که  گذاری 

است به شکل سال های گذشته انجام نمی شود.
یه گزارش جام جم استاندار اردبیل در این زمینه 
دسته جات  حرکات  و  شبیه خوانی  هرگونه  گفت: 
در خیابان ها ممنوع اعالم شده و طشت گذاری نیز 

نباید به شکل سنوات گذشته برگزار شود.
اکبر بهنامجو اظهار کرد: عزاداران فهیم و باشعور 
حسینی در استان اردبیل با رعایت کامل پروتکل 
هیئت های  و  دستگاه ها  همه  به  که  بهداشتی 
مذهبی ابالغ شده هرگونه تبلیغات سوء دشمن را 
خنثی می کنند و ما نیز پشتیبان برگزاری مراسم با 

شکوه ایام محرم هستیم.
وی افزود: طبق پروتکل بهداشتی ستاد ملی کرونا 
مراسم در فضای باز برگزار می شود و همه باید این 
پروتکل را طبق منویات مقام معظم رهبری رعایت 
کنیم و اگر مسجدی محوطه و حیاط نداشته باشد 
حیاط  در  بخشداران  و  فرمانداران  هماهنگی  با 

مدارسی که دیوار دارند برگزار شود.
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با  نشستی  در  اردبیل  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل  محمدی،  رحیم 
ح  کارشناسان اداره کل و روسای واحد های ثبتی اردبیل، با اشاره به اجرای طر
جامع حدنگار اظهار داشت: بسیاری از مشکالت و دعاوی مردم در دستگاه 
قضایی به دلیل مشخص نبودن حدود زمین ها و اراضی ملی و منابع طبیعی 

و  حقیقی  امالک  حدود  حدنگار  جامع  ح  طر اجرای  با  است.  دولت  اراضی  و 
حقوقی و دولتی مشخص و سند مالکیت صادر و اطالعات دقیق هر ملک 

ج می شود. در پرونده در
ح جامع حدنگاری را یکی از  به گزارش جام جم محمدی همچنین اجرای طر

راه های مبارزه با زمین خواری برشمرد و افزود: در استان اردبیل تالش های 
ح صورت گرفته است، البته کمبودهایی وجود  زیادی در حوزه اجرای این طر
دارد که سعی می شود این کمبودها رفع شود و برای صدور اسناد کاداستری 

یا تعویض اسناد مالکیت نیز تسریع می شود.

راههایمبارزهبازمینخواری؛ بهعنوانیکیاز
راستایکاهشدعاویقضایی در اجرایطرحجامعحدنگار اقتصادی2

اجتماعی

آذربایجان ضمیمهرایگانروزنامهدر

رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای شهر اردبیل گفت: 
دولت شهرداری ها را در مدیریت و عمران مناطق حاشیه شهر کمک 

کند تا این مناطق به توانمندی اقتصادی برسند.

شهر  شورای  رسمی  جلسه  در  عزیززاده  یعقوب  جام جم  گزارش  به 
اردبیل اظهار کرد: به تناسب اکثر شهرهای کشور در اردبیل نیز 10 درصد 
مناطق شهری بافت فرسوده است که قرار بود در برنامه چهارم و پنجم 

توسعه این بافت فرسوده احیا شود.
وی خاطرنشان کرد: در این دو برنامه تنها 10 درصد بافت های فرسوده 
در کشور احیا شدند که ضرورت دارد در برنامه های توسعه ای پیش رو 

به تقویت این حوزه کمک شود.
اردبیل  شهر  شورای  سرمایه گذاری  و  مشارکت  کمیسیون  رئیس 
و  کرد  اعالم  ناچیز  و  کم  را  شهری  عمران  حوزه  در  دولتی  اعتبارات 
آنجائی که میانگین درآمد مردم در این مناطق پائین است و  گفت: از 
شهرداری ها نیز درآمد پایداری ندارند، ساخت و ساز در حاشیه شهرها 
با مشکالتی روبه رو شده که انتظار می رود دولت به عمران و آبادانی این 

مناطق توجهی جدی داشته باشد.
چهار  جذب  وجود  با  مناطق  این  در  اردبیل  شهرداری  افزود:  عزیززاده 
در  را  شهری  عمران  هزینه  درصد   30 مناطق  این  از  خود  درآمد  درصد 
همین مناطق متمرکز کرده که همچنان برخی عقب ماندگی ها را در این 

بخش شاهد هستیم. وی ضرورت افزایش اختیارات شوراهای شهر را 
به عنوان منتخبان مردم یادآور شد و بیان کرد: در بسیاری از کشورها 
شوراها مسئوالن و متولیان هر شهر هستند، ولی در قانون اساسی 
به شوراها و شهرداری ها اختیارات دامنه داری داده نشده که امیدواریم 
دولت با تفویض اختیارات و واگذاری مدیریت بخش های آب، برق، گاز و 

فاضالب به مدیریت یکپارچه شهری کمک کند.
رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای شهر اردبیل پرهیز 
از تظاهر و خودنمایی را در ارائه خدمات مقطعی و در موسم انتخابات 
اردبیل  مردم  درآمد  میانگین  که  آنجائی  از  افزود:  و  کرد  ارزیابی  مهم 
نصف میانگین کشوری است در حوزه سرمایه گذاری مشکالت جدی 
 وجود دارد که انتظار می رود مشوق های بیشتری برای شهرهای کمتر 

توسعه یافته در این حوزه در نظر گرفته شود.
سرمایه گذاران  اعتماد  جلب  برای  را  اردبیل  شهرداری  تالش  عزیززاده 
یادآور شد و گفت: با وحدت نمایندگان و اعضای شورای شهر هم در 
تکمیل پل قدس و هم تعیین تکلیف پادگان و باغ شریعت می توانیم 

کارها را درست و اصولی پیش ببریم.

اردبیل: رئیسکمیسیونمشارکتوسرمایهگذاریشورایشهر

کمککند عمرانحاشیهشهر دولتشهرداریهارادر

رئیس کانون وکالی دادگستری استان اردبیل گفت: 
تا  که  هستند  استان  وکالی  کانون  عضو  وکیل   600
کنون حدود یک پنجم وکیل های استان تودیع کرده 

و دفتر خود را بسته اند.
مشکالت  به  اشاره  با  زرعی  رضا  جم  جام  گزارش  به 
کرد:  اظهار  کانون وکال  نامه اصالحی استقالل  آیین 
تمامی  و  است  مدنی  نهادهای  از  فراتر  وکال  کانون 
انجام  افتخاری  اعضا  سوی  از  کانون  این  اقدامات 
خودانتظامی  کانون  اقدامات  نوعی  به  و  می شود 
است، بنابراین شایسته نیست نهادهای مدنی که 
به شکل مستقل بدون وابستگی به دولت فعالیت 
و  شده  زمینگیر  خود  فعالیت  روند  در  می کنند، 

حرکت آنها محدود و محصور شود.
معاضدتی،  خدمات  که  وکال  کانون  کرد:  اظهار  وی 
ارائه می کند کمترین  رایگان  تسخیری و مشاوره ای 
یک  عنوان  به  و  دارد  دولتی  نهادهای  به  وابستگی 
خود  موکالن  حقوق  از  دفاع  در  مستقل  مجموعه 
سعی می کند تا براساس سوگندی که به آن قسم یاد 
کرده فعالیت خود را به صورت تخصصی و حرفه ای 

انجام دهد.
وی خواستار تک شغلی شدن وکال شد و افزود: بهتر 
است برای ایجاد زمینه اشتغال و فعالیت جوانان، 
قضات بازنشسته نیز مانند وکال بعد از بازنشستگی 
رئیس  بسپارند.   جوانان  به  را  امور  و  شده  تودیع 

تصور  برخالف  گفت:  اردبیل  استان  وکالی  کانون 
عموم، برخی وکال در استان قادر به تامین هزینه های 

زندگی خود نیستند.
از بیمه برخوردار  این که برخی وکال حتی  بیان  با  وی 
نیستند افزود: برخالف تصور عموم برخی از وکال قادر 
تامین هزینه های  و  بیمه خانواده خود  به پوشش 

زندگی نیستند. زرعی با اشاره به این که در الیحه ای 
لغو دایر کردن دفتر وکالت در ساختمان مسکونی 
واحدهای  صرفا  دفاتر  بعد  من  تا  شده  درخواست 
انتظار  کرد:  اضافه  شوند،  دایر  خدماتی  و  تجاری 
می رود چنین تصمیماتی با در نظر گرفتن توان مالی 

وکال بازنگری شود.

کانون عضویت600وکیلدر
وکالیاردبیل

خصوص  در  شده  ابالغ  بهداشتی  پروتکل های  گفت:  زنجان  استاندار 
مراسم محرم باید به معنای واقعی رعایت شود تا پیشگیری واقعی از 

شیوع کرونا محقق شود.
با  استان  محرم  ستاد  جلسه  در  ا...حقیقی  فتح  جم   جام  گزارش  به 
بیان این که نقش آفرینی و تالش هیات های مذهبی در مقابله با کرونا 
بخصوص  محرم  مراسم  نکردن  برگزار  افزود:  است،  ناشدنی  فراموش 

برنامه هایی که در زنجان برد جهانی داشتند، خیلی سخت است، ولی 
باید با این شرایط کنار بیاییم.  وی ادامه داد: ممکن است برخی افراد 
ناآگاه یا برخی از روی غرض ورزی یا حتی بیگانگان در صدد باشند ما در 
این شرایط تصمیم احساسی بگیریم و فاجعه ای از حیث شیوع کرونا 

پیش بیاید.
موجود  واقعیت های  اساس  بر  باید  تصمیم ها  این که  بیان  با  حقیقی 
از  و  اظهار داشت: الزم است در اطالع رسانی ها هم دقت شود  باشد، 

اظهار نظرهایی که در ذهن مردم ابهام ایجاد می کند، اجتناب گردد.
تولید  افزایش  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  زنجان  استاندار 
روزانه ماسک در استان به میزان ۶۰۰ هزار عدد اشاره کرد و گفت: اکنون 
مشکلی  هیچ  استان  در  ماسک  تولید  برای  اولیه  مواد  تامین  نظر  از 
وی  می کنیم.   ارسال  اولیه  مواد  هم  استان ها  سایر  به  بلکه  نداریم، 
کادر  اختیار  در  شده  تولید  ماسک های  از  عدد  هزار  این که ۳۰۰  بیان  با 

شده  انجام  برنامه ریزی های  اساس  بر  افزود:  می گیرد،  قرار  درمان 
ماسک های  از  ماسک  هزار   ۳۰۰ روزانه  آینده،  روز  چند  ظرف  است  قرار 
تولید شده نیز به قیمت هزار تومان از طریق فروشگاه ها، تعاونی های 
ضرورت  به  حقیقی  برسد.  فروش  به  روستایی  تعاونی های  و  مصرف 
گفت:  و  کرد  تاکید  استان  در  محرم  رسانی  اطالع  کمیته  شدن  فعال 
رعایت نکردن پروتکل های ابالغ شده فاجعه به بار می آورد و کسی هم 
افزود: باالی ۴۵ درصد فوتی های  کند.  وی  را جمع  آن  تواند تبعات  نمی 
افتاد.   اتقاق  شد،  کمرنگ  پروتکل ها  رعایت  که  تیر  طی  استان  در  کرونا 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان نیز در این جلسه گفت: 
امسال در ماه محرم تجلی شعور حسینی مقدم بر شور حسینی خواهد 
در زنجانی ها  حرکت  که  همانگونه  افزود:  خاتمی  علی  االسالم  حجت   بود. 
 یوم العباس در کشور، شاخص شده است، امسال نیز جلوه کمک های 

مومنانه عرصه دیگری از حماسه آفرینی زنجانی ها ایجاد خواهد کرد.

زنجان: استاندار
پروتکلهایبهداشتیمراسممحرمبایدرعایتشود

کرد: هم  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان اعالم 
اکنون 18 درصد از سرمایه گذاری خارجی کشور در استان زنجان صورت 

می گیرد.
به گزارش جام جم ناصر فغفوری ادامه داد: سرمایه گذاری خارجی صورت 
گرفته در سال 98 در کشور 856 میلیون دالر بود که بالغ بر 154 میلیون 

دالر در استان زنجان اتفاق افتاده است.
یکی  عنوان  به  شرکت  این  پرایمری  و   GTI توسعه  ح  طر به  وی 
افزود:  و  کرد  اشاره  استان  در  خارجی  بزرگ  سرمایه گذاری های  از 
تومان  بر 800 میلیارد  بالغ  این واحد  برای  گرفته  سرمایه گذاری صورت 

است که تا بهمن به بهره برداری می رسد.
 GTI شرکت  توسعه  ح  طر اجرای  با  داشت:  اظهار  مسئول  مقام  این 

میزان تولید سیگار این شرکت از 30 میلیارد نخ به 41 میلیارد نخ افزایش 
می یابد.

نیز  و  ترکیه ای  سرمایه گذاران  توسط  حیات  پاک  شرکت  اندازی  راه  وی 
راه اندازی واحدهایی از سوی سرمایه گذاران چینی و آلمانی را از جمله 

سرمایه گذاری های خارجی در استان عنوان کرد.
در  گرفته  صورت  صنعتی  سرمایه گذاری  میزان  خصوص  در  فغفوری 
بر  پایان سال 92  گفت: حجم سرمایه گذاری صنعتی استان در  استان 
اساس پروانه های بهره برداری صادره بالغ بر 2500 میلیارد تومان بود که 

این میزان هم اکنون به بیش از 10 هزار میلیارد تومان رسیده است.
از  کشور  در  استان  صنعتی  رتبه  اساس  این  بر  داشت:  اظهار  وی 

هجدهم در سال 92 به رتبه دوازدهم در سال جاری ارتقا یافته است.

رئیسسازمانصمتاستان:
زنجانانجاممیشود در 18درصدازسرمایهگذاریخارجیکشور

ح های  استاندار زنجان گفت: در استان زنجان باید به دنبال طر
ح های حوزه خدمات این قابلیت  دارای ارزش افزوده باشیم و طر

را دارد.
اقتصاد  ستاد  جلسه  در  حقیقی  ا...  فتح  جم  جام  گزارش  به 
مقاومتی استان گفت: در ارائه آمارهای مهمی همچون اشتغال 
باید واقعیت ها را در نظر گرفت و مرجع اعالم آمار باید یک منبع 
موثق باشد تا بتوان بر اساس آن برنامه ریزی و هدفگذاری نمود.
عملیاتی  باید  استان  کار  و  کسب  راه  نقشه  این که  بیان  با  وی 
باشد تاکید کرد: در زمینه اشتغال باید بین حوزه های مختلف 
در  و  باشد  تناسب وجود داشته  کشاورزی، صنعت و خدمات 
زمینه هایی همچون کشاورزی با ایجاد واحدهای فراوری به جای 

کمیت به کیفیت پرداخته شود.

توسعه  راه  نقشه  و  تولید  جهش  ح  طر  27 به  اشاره  با  حقیقی 
ح ها باید در راستای یکدیگر اجرا شود به  استان افزود: این طر

طوری که پیشرفت هر مرحله قابل ارزیابی باشد.
و  فرش  صنعت  اشتغال،  وضعیت  از  گزارشی  جلسه  این  در 
این  درباره  زنجان  استاندار  که  شد  ارائه  استان  واحد  پنجره 

گزارش ها توضیحاتی داد.
استاندار زنجان گفت: در زمینه صنعت فرش، نام استان کمرنگ 
است و با توجه به 21هزار و 550 دار قالی و فعالیت 60 هزار بافنده 
افزوده  ارزش  و  سود  استان،  راه  نقشه  اساس  بر  است  الزم 
حاصل از این هنر به هنرمند زنجانی برسد و باید وضع موجود 

ساماندهی شود.
گفت:  نیز  واحد  پنجره  و  سرمایه گذاری  راه  نقشه  درباره  وی 

را  واحد  پنجره  سیستم  که  است  استانی  اولین  زنجان  استان 
ایجاد کرده و در دولت نیز ارائه شده و باید این امر به نام استان 
با  استان  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  رئیس  برسد.  ثبت  به  زنجان 
اشاره به آمارهای ارائه شده در زمینه کسب و کارهای نو یا همان 
استارتاپ ها نیز تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان و کسب 
کارهای نو نیازمند حمایت هستند و این واحدها در صورت  و 
حمایت می توانند هم اشتغال ایجاد نموده و هم ارزش افزوده 

خدمات را عاید استان کنند.
حقیقی از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خواست 
آمارهای واقعی در زمینه کسب و کار و میزان اشتغال را احصاء 
عملیاتی  استان  کار  و  کسب  راه  نقشه  آن  اساس  بر  تا  نمایند 

شود.  

زنجانبیانکرد؛ استاندار
افزایشبهرهوری،هدفاصلیاقتصادمقاومتی



بهدلیلشیوعکرونا؛
نمیشود هشترودبرگزار »علمگردانی«در

در  علم گردانی  آیین  گفت:  هشترود  فرماندار   
شیوع  دلیل  به  شهرستان  چرتقلوی  روستای 

بیماری کرونا برگزار نخواهد شد.
ستاد  جلسه  در  امینیان   امین  جام جم  گزارش  به 

عزاداری ها  در  تجمع  هرگونه  این که  بیان  با  محرم 
افزود:  کروناست  با  مقابله  ستاد  مصوبات  خالف 
امسال همچنین برگزاری مراسم شیرخوارگان علی 

اصغر و تشت گذاری ممنوع است.

رعایت  ضرورت  به  توجه  با  کرد:  اضافه  وی 
دستجات عزاداری های  اجتماعی،   فاصله گذاری 

در  گسترده  صورت  به  که  گویان  حسین  شاه   
برپا  می شد  برگزار  شیر  عجب  امام)ره(  چهارراه 

نخواهد شد.  امینیان با بیان این که هرگونه تجمع 
با  گفت:  کروناست  ستاد  دستورالعمل  قرمز  خط 
رعایت  را  دستورالعمل ها  و  مصوبات  که  افرادی 

نکنند برخورد می شود.
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اقتصادی
اجتماعی

»عضو  عنوان  به  را  حضرتعالی  شایسته  انتصاب  مسرت  کمال  با 
هيات مديره سازمان صنايع کوچك و شرکت شهرك های صنعتی 
که در اين  یم  یک و تهنیت عرض نموده، رجاء واثق دار ايران« تبر
عرصه جدید نيز همچون عرصه های  دیگر در سایه الطاف الهی در 
خدمتگزاری و پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ايران کماکان موفق، موید و پیروز باشيد.

»عضو سمت  به  جنابعالی  انتصاب  افتخار  و  مسرت  کمال   با 
 هيات مديره سازمان صنايع کوچك و شرکت شهرك های صنعتی ايران« 
زی از توانايی های ارزشمند آن عزيز فرهيخته وتالش های  را که نماد بار
یک عرض می نمایم. اميد است  خستگی ناپذير حضرتعالی می باشد تبر
در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ايران و جامعه توليد و صنعت موفق و سربلند باشيد .

گرمی( يت شركت پروفيل صنعت سازان خلخال  -   ذوالفقار بفراجردیهيات امنای شهرك صنعتی شهرستان مغان ) مدير

برادر گرانقدر 
جناب آقای دكتر 
سيد حامد عاملی

برادر ارجمند 
جناب آقای دكتر 
سيد حامد عاملی

پرست روزنامه جام جم در استان اردبيل نورالدين امامی – سر

برادر ارجمند جناب آقای مهندس اژدر عزيزپور

باید قبول کنیم که تغییرات شرایط و سبک زندگی مردم به گونه ای عوض 
شده که سبک خرید از خرید اجباری از فروشگاه های کوچک و متعدد 
مجهز  و  بزرگ  مراکز  انتخاب  به  نیست  کامل  محصوالتشان  سبد  که 
خرید تغییر یافته است، تجربه ای فراتر از خرید که عالوه بر امکان خرید 
تمامی محصوالت مورد نیاز خانوار لذت با هم بودن و یک خرید مفرح 
را نیز می چشند؛ شهرستان خوی  در روزهای آتی شاهد افتتاح یکی از 
خاص ترین مجتمع های خرید منطقه خواهد بود؛ مجتمع ایران زمین، 
با توجه به دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد، مورد توجه عموم مردم 
واقع گردد. این مرکز در زمینه برندینگ و مارکتینگ برنامه های منظمی را 
اجرا نموده و همچنین طراحی استراتژی و کمپین تبلیغاتی توسط شرکت 
مکعب اجرایی شده است. جام جم برای آشنایی بیشتر با این مجتمع 
با آقایان خالص بروکی میالن، رئیس هیات مدیره مجتمع تجاری ایران 
گرجی مشاور هیات  و عماد  بروکی میالن مدیرعامل  زکی  نیز  و  زمین 
مدیره این مجتمع و مدیرعامل شرکت مکعب در خصوص جزئیات این 

پروژه عظیم تجاری به گفتگو پرداخته  است. 
زمین  ایران  تجاری  مجتمع  مدیره  هیات  رئیس  میالن،  بروکی  خالص 

درباره کلیات این طرح بزرگ اینگونه می گوید: مجتمع ایران زمین یک 
مرکز تجاری و خدماتی می باشد که پروژه ساخت آن در فروردین 92 آغاز و 
اواخر خرداد 99 به اتمام رسید. این مجموعه با هدف اشتغالزایی و ایجاد 
فرصت های شغلی جدید، در مرکز شهر خوی و در زمینی به مساحت 
2000 متر و زیربنای 17200 مترمربع در 9 طبقه بنا شده است. مجتمع ایران 
محیط  ایمنی،  بهداشت،  سالمت  استاندارد  گواهینامه  دارای  زمین 
HSE-( و نیز گواهی نامه نشان تعالی )HSE ( زیست و کیفیت ساختمان
MS(  از سوی وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.  ما در این مجموعه 
ارائه خدمات  با در نظر گرفتن نیازها و سالیق تمامی اقشار به دنبال 
مطلوب به مردم هستیم که امیدواریم این مجموعه در گام اول مورد 
استقبال عموم مردم خوی و با توجه به پتانسیل های زیاد موجود در 
این پروژه مورد توجه سایر شهرها نیز واقع شود.  رئیس هیات مدیره 
مجتمع تجاری ایران زمین پاسخگوی سواالت خبرنگار ما درباره جزئیات 

بیشتری از این طرح بزرگ عمرانی بوده که در ادامه آن را می خوانید.
باتوجهبهموقعیتخاصجغرافیاییایرانزمینچهخدماتیبرای

نظرگرفتهشدهاست؟ رفاهحالمراجعاندر
با توجه به این که خوی شهری مرزی بوده و نزدیک ترین مرز زمینی به 
ترکیه را دارد، پتانسیل ویژه ای برای جذب گردشگر و مسافران داخلی را 
دارد؛ این مرکز عالوه بر بخش های مختلف تجاری با داشتن رستوران، 
پارکینگ، روف گاردن و بخش های دیگر هر آنچه را که یک فرد برای خرید 
و تفریح نیاز دارد برای بازدیدکنندگان فراهم می کند.  از ابتدای این پروژه 
آذربایجان غربی  درصدد این بودیم تا با بهره گیری از ظرفیت های ویژه 
بخصوص شهر خوی گامی برای کمک به رونق اقتصادی منطقه برداریم.   
این مجتمع جهت رفاه و آسایش عموم مردم در مرکز شهر خوی واقع 

شده و از این حیث دسترسی آسانی با سایر نقاط شهر نیز دارد. 
مجتمعتجاریایرانزمیننسبتبهسایرمراکزتجاریچهمزایایی

دارد؟
برخوردار  خاصی  ویژگی های  از  ای  مجموعه  هر  می دانیم  که  همانطور 
با توجه به نوع نیاز و نگرش مردم، ممکن  می باشد که این ویژگی ها 
است معایب یا محاسن محسوب شوند، مجتمع ایران زمین نیز قطعا 
از این مورد مستثنی نیست ولی نکته حائز اهمیت این است که این 
مرکز با داشتن موقعیت خاص قرارگیری این مجتمع در مرکز شهر خوی 
به عنوان پرترددترین منطقه شهر، برخورداری از  امکانات خاص و جدید 
مانند فضای سبز در پشت بام، فودکورت، فودهال، رستوران، پارکینگ، 
آسانسورهای با ظرفیت باال و نیز دارا بودن از چندین در ورودی مشرف 

به خیابان های اصلی و فرعی خوی مزیت های و یژه ای نسبت به سایر 
مراکز موجود دارد.   دغدغه اصلی این مجموعه مورد پسند واقع شدن 
آن توسط مردم عزیز و معرفی کامل این مرکز در سطح شهر و سایر 

شهرها می باشد. 
نظرگرفته اینمجتمعچهتمهیداتیدر در برایرونقکسبوکار

شدهاست؟
با توجه به این که این مجتمع برای فروش واحدهای تجاری ، سیستم
CRM  یا ) مدیریت ارتباط با مشتری( را سرلوحه کار خود قرار داده است 
و با در نظر گرفتن این که سیستم CRM یک سیستم نوظهور در راستای 
ارج نهادن به مشتریان بوده و درواقع هدف این سیستم ، آغاز تعهد 
نسبت به مشتری می باشد، بنابراین مجتمع ایران زمین برای فروش 
واحدهای تجاری و نیز رونق کسب و کار در این مرکز با مشکل چندانی 
روبه رو نشده است و همچنین تا حد توان سعی نموده ایم تا انتظارات 

مشتریان را در این راستا برآورده نماییم.
زکی بروکی میالن، مدیرعامل مجتمع خرید ایران 
زمین نیز درباره برنامه های آینده ایران زمین اظهار 
کرد: با توجه به تمایل مردم به خرید کاالهای برند 
به  آمد متعدد مردم  امر سبب رفت و  که همین 
و  می شود  ترکیه  همسایه مان  و  همجوار  کشور 
نتیجه این سفرها برای تامین کاالی مورد نیاز خروج 
ارز از کشور می باشد، بنابراین ما تالش نموده ایم تا 
زمینه هایی فراهم کنیم تا اشخاصی که تمایل به 
فعالیت در زمینه برندینگ دارند، با خیال آسوده 
بتوانند در این مرکز به فعالیت پرداخته و نگران 
متحمل شدن هزینه های سنگین رفت و آمد به 
ترکیه نباشند. همچنین این مجتمع در نظر دارد 
تا برنامه هایی جامع در زمینه آموزشی برای تامین 
رضایت مراجعه کنندگان در تمامی زمینه ها را تقبل 

نماید.
برندینگ فعالیتهای اجرای روند درباره

مجتمعتجاریایرانزمینتوضیحدهید؟
با توجه به روند رو به رشد جمعیت و خلق ایده ها و خالقیت های نوین 

و …
عماد گرجی، مدیر عامل شرکت مکعب نیز درباره مجتمع ایران زمین 
است.  خرید  فرهنگ  در  تغییر  برای  آغازی  واقع  در  زمین  ایران  گفت: 

شاید اگر تا دیروز شخصی به قصد خرید، به مراکز خرید موجود در مرکز 
شهرمراجعه می نمود، با مشکالتی چون نداشتن جای پارک مناسب، 
نیافتن رستوران و مشکالتی از این قبیل روبه رو می شد، ولی امروزه با 
ساخت مجتمع های تجاری بخصوص مراکزی که در آنها مدیریت  برند، 
حرف اول را می زند، و نیز مراکزی که به ارائه خدمات تجاری و رفاهی به 
صورت یکجا و متراکم می پردازند چنین مشکالتی تا حدود زیادی مرتفع 
شده است؛ ما نیز در مجتمع ایران زمین با در نظر گرفتن تمامی زوایای 
یک مجتمع تجاری مطلوب مشتریان تمام سعی خود را کرده ایم تا در 
این مجموعه به نوبه خود سهم کوچکی در برآورده سازی نیازهای تمامی 

شهروندان داشته باشیم. 
*اینمرکزتجاریچهگروهیازمخاطبانراهدفقراردادهاست؟

باتوجه به این که این مجتمع در دسترس ترین منطقه خوی واقع شده 
و دارای امکانات رفاهی متنوعی برای اقشار مختلف جامعه می باشد، 
بنابراین انتظار می رود مورد استقبال عموم مردم در 
همه رده های سنی واقع شود. در واقع مجتمع تجاری 
امکانات و تجهیزات مدرن و  با داشتن  ایران زمین 
ویژه در قدم نخست پاسخگوی نیازهای مردم شهر 
خوی و در سطوح گسترده پذیرای هموطنان عزیز و 

حتی کشورهای همسایه خواهد بود. 
دربارهفعالیتهایتبلیغاتیانجامشدهبرایمان

بگوئید.
در  تجاری  مجموعه  این  تبلیغاتی  فعالیت های 
فازهای مختلف با در نظر گرفتن تمامی اصول جذب 
که  گرفت  صورت  گام  به  گام  صورت  به  و  مشتریان 
در فاز اول تبلیغات این مجتمع با هدفجلب نظر و 
سطح  بیلبوردهای  طریق  از  مخاطب  ذهن  پیگیری 
برای  را  بنا  این   « آن ها جمله  که در  انجام شد  شهر 
از رنگ های سفید  با استفاده   « ایم...!  شما ساخته 
عرصه  در  که  است  رنگ هایی  جزو  که  سرمه ای  و 
تبلیغات حس خوبی را به مخاطبان القا می کند، چاپ 
شده بود و در سطح شهر نصب شد. سپس در فاز 
دوم جهت نشان دادن بنای این مجتمع اقدامات موثری انجام شد و 
در فازهای بعدی نیز این شعار همواره تداعی کننده معمایی است که 
مدتی مخاطب را به خود مشغول کرده بود که ثمره آن تحت تاثیر قرار 

دادن ناخودآگاه ذهن جمعی و به تبع آن دیده شدن کامل است.

خبر

مدیرکلکمیتهامدادآذربایجانغربی
خبرداد؛

امداد کمیته ویژه حمایت
ازدواجمددجویان استاناز

 

ازدواج  از  آذربایجان غربی  امداد  کمیته 
و  داشته  ویژه ای  حمایت  استان  مددجویان 
در راستای تشکیل زندگی مشترک مددجویان 

گام های موثری برداشته است. 
مدیرکل  سهندی،  عزیز  جام جم  گزارش  به 
امسال  گفت:  آذربایجان غربی  امداد  کمیته 
هزینه  کمک  تومان   میلیون   ۶۰۰ از  بیش 
کمیته  حمایتی  چتر  زیر  زوجین  به  ازدواج 
ادامه  وی  است.  شده  پرداخت  استان  امداد 
به  شده  پرداخت  کمک هزینه  مقدار  این  داد: 
مددجویان تحت حمایت در هفته ازدواج  و در 
شده  پرداخت  بالعوض  مساعدت های  قالب 
جهیزیه  تامین  این که  به  اشاره  با  وی  است.  
نوعروسان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد 
جزو اولویت های کمیته امداد امام خمینی )ره( 
هفته  در  شد:  یادآور  است،  غربی  آذربایجان 
جهیزیه  تامین  هزینه  کمک  مورد   ۳۵ ازدواج، 
نیز به مددجویان شهرهای محروم استان اهدا 
شده است.   سهندی اظهار کرد: در سال جاری 
به  امداد  کمیته  حمایت  تحت  زوج   ۵۰۰ برای 
صورت فردی و با رعایت پروتکل های بهداشتی 

مشاوره ازدواج ارائه شده است.  
نخست  ماهه  سه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
سال جاری در راستای توانمندسازی و اشتغال 
جوانان،  بویژه  و  حمایت  تحت  مددجویان 
تومان  میلیون    ۵۰۰ و  ۱۱میلیارد  به  نزدیک 
تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شده است.   

یکخریدعادی؛ از لذتیفراتر
خریدمنطقهباشند افتتاحمجهزترینمرکز شهروندانخویمنتظر

قابل توجه موديان محترم مالیاتی
باتوجه به تصمیمات سازمان امور مالیاتی کشوردرخصوص گسترش ارائه خدمات الکترونیکی، 
امکان ابالغ اوراق مالیاتی به صورت الکترونیکی فراهم شده است. لذا مودیان محترم مالیاتی 
می توانند با مراجعه به سامانه سازمان مالیاتی کشور به نشانی www.tax gov.ir  نسبت به 

فعالسازی خدمات ابالغ الکترونیکی اقدام نمایند.

سامانه ارتباط مردمی۱۵۲۶ اين اداره کل آماده پاسخگويی به سواالت موديان محترم می باشد. 

مراحل ثبت ردخواست ابالغ الکترونیک 

روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل 

کلیک برروی گزينه تايید اطالعات و درخواست 

انتخاب کادرهای درخواست ارسال پیامک و تايید صحت اطالعات 

کلیک بر روی گزينه درخواست فعالسازی ابالغ الکترونیک
 از ستون سمت چپ جدول اطالعات مؤدی

انتخاب گزينه ابالغ الکترونیک از نوار سمت راست صفحه

ورود به حساب کاربری مؤدی
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یاست بانك پاسارگاد  با نهایت مسرت انتصاب ارزشمند حضرتعالی به سمت »ر
عرض  یک  تبر صميمانه  شماست  شایستگی  از  نشان  که  را  اردبيل«   شعبه 
یت  اثربخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر  می نمایم. مطمئنا مدير
جنابعالی مزید توفيقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در 
جهت ارائه خدمات بيشتر به مردم فهيم و والیتمدار اردبيل خواهد بود. از خداوند 
منان آرزوی موفقيت فراوان برای حضرتعالی و استواری گام هایتان را در راه تعالی و 

قرب به خداوند خواستارم. 

ما در این مجموعه با در 
نظر گرفتن نیازها و سالیق 
تمامی اقشار به دنبال ارائه 
خدمات مطلوب به مردم 

هستیم که امیدواریم این 
مجموعه در گام اول مورد 

استقبال عموم مردم خوی 
و با توجه به پتانسیل های 
زیاد موجود در این پروژه 

مورد توجه سایر شهرها نیز 
واقع شود

اردبیل – خیابان شریعتی – جنب بیمارستان فاطمی  
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بزرگترین مرکز فروش کارتخوان در شمال کشور

  045-33231949  - 09120914415 
  09101460085 -09142882355

شماره تماس های فروش:

پذیرش آگهی در استان های شمال غربی کشور

آذربایجان شرقی    041-35579285

آذربایجان غربی                044-32256311-13

اردبیل                             045-33353800

زنجان                           024-33362236

)با مدیریت خیاطی(
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: صاحبامتیاز
سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران 

تحریریهشهرستانها:021-44233511

     سرپرست آذربایجان شرقی: وحیده حاجی محمد یاری  041-35579285-9
    سرپرست استان  آذربایجان غربی: میثم قربانی   044-32256311-13

    سرپرست استان اردبیل: نورالد ین امامی - 045-33353800
    سرپرست استان زنجان: احمد حسنی - 024-33362236

اینجـــــاهالنکهدعوىارشادمیکنند
»منم«تحفهاىمیاب خرقهشانبهغیر در

ماعیبونقصخویشوکمالوجمالغیر
امامخمینی)ره(پنهــــــــاننمودهایم،چوپيرىپسخضاب

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

سهشنبه28مرداد1399

خبرخبر

مدیرکلراهداریآذربایجانشرقی:
راههای از آسفالت140کیلومتر

روستایی

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
و  آسفالت ریزی  عملیات  گفت:  آذربایجان شرقی 
روکش در ۱۴۰ کیلومتر از راه های روستایی استان در 

حال اجراست.
اروجعلی علیزاده در گفتگو با جام جم افزود: این 
عملیات در قالب طرح ابرار ) اقدام برای بهسازی و 
آسفالت راه های روستایی( در حال اجرا بوده و در 
و  روستایی  راه های  از  کیلومتر  باید ۴۰۰  راستا  این 

فرعی استان احداث، تکمیل و آسفالت شود.
راه های  از  کیلومتر   ۲۶۰ تاکنون  این که  بیان  با  وی 
اظهار  است،  شده  روکش  و  آسفالت  روستایی 
راه های  طول  طرح  این  اجرای  صورت  در  داشت: 
آسفالته روستایی استان به ۵ هزار و ۶۶۰ کیلومتر 
می رسد.  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
آذربایجان شرقی گفت: با اجرای این طرح ۹۳ درصد 
از جمعیت روستایی و ۶۰ درصد از روستاهای استان 

از نعمت راه روستایی آسفالته برخوردار می شوند.
علیزاده ادامه داد: طرح ابرار با همکاری ادارات کل 
راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان از سال ۹۸ آغاز شده و در آن ۱۲۶ پروژه با طول 
بیش از ۶۵۴ کیلومتر ابالغ شده بود که از این تعداد 
۳۳ پروژه با بیش از ۱۴۴ کیلومتر به اتمام رسیده 
است. وی یادآوری کرد: در اجرای این طرح ۸ پروژه 
پیشرفت  درصد   ۸۰ دارای  کیلومتر  طول ۴۶.۵  به 
فیزیکی بوده، ۱۱ پروژه به طول ۸۱ کیلومتر تا ۴۰ درصد 
پیشرفت دارد و ۴۹ پروژه به طول ۲۶۳ کیلومتر به 
طور میانگین با ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال 

اجراست.

حکرد؛ مطر تبریز شهردار
ســاله پنــج برنامــه احــکام
شــهری مدیریــت  در تحولــی

کلی  اهداف  تصویب  گفت:  تبریز  شهردار 
راهبردی-عملیاتی  برنامه  کمی احکام  شاخص های 
کار شورای شهر  پنج ساله شهرداری که در دستور 
گرفت، می تواند تحولی در مدیریت شهری ایجاد کند.
به گزارش جام جم ایرج شهین باهر در یکصد و نود و 
ششمین جلسه علنی شورای شهر تبریز از تصویب 
فعلی  دوره  در  مهم  اتفاقی  عنوان  به  احکام  این 
مدیریت شهری یاد کرد و افزود: مدیریت و برنامه 
ریزی ما در شهر بر اساس همین برنامه پنج ساله 
برنامه پنج  کرد:  تاکید  رقم می خورد. وی همچنین 
ساله را همکاری برای دوره های بعد مدیریت شهری 

و ضمانت تداوم فعالیت ها در آینده است.
احکام  اجرای  وابستگی  به  اشاره  با  تبریز  شهردار 
برنامه پنج ساله به وضعیت روز جامعه، اعالم کرد: 
در صورتی که وضعیت اقتصادی جامعه خوب باشد، 
ما می توانیم طبق برنامه پنج ساله و حتی سریع تر از 
آن پیش برویم. ایرج شهین باهر در بخش دیگری 
کرد:  اعالم  شورا  صحن  در  خود  صحبت های  از 
ساخت، توسعه یا نگهداری اتوبان شهید کسایی 
بر عهده شهرداری نیست و همچنین باید در مورد 
نحوه کاهش ترافیک اتصال اتوبان تبریز-سهند به 

کسایی تصمیم گیری شود.
وی همچنین درباره افزایش آمار مرگ و میر ناشی از 
تصادف در اتوبان شهید کسایی گفت: این اتوبان 
جزو اتوبان های داخل شهر تبریز محسوب می شود 
که حادثه خیز بودن آن بر میزان مرگ و میر ناشی از 
تصادفات شهر ما تاثیرگذاشته است و انتظار می رود 
دستگاه ها  دیگر  از  دعوت  با  شهر  شورای  اعضای 

اقدامات سازنده ای در این خصوص ترتیب دهند.

صوفیان  سیمان  عام  سهامی  شرکت  مدیرعامل 
دالر  میلیون   ۲۰.۵ ماهانه  گفت:  شرقی  آذربایجان 
از محصوالت  گلینکر  سیمان و ۱۴.۵ میلیون دالر 

سیمانی این کارخانه به ارمنستان صادر می شود.
به گزارش جام جم ولی اهلل اخالقی فرددر نشست 

با خبرنگاران اظهار کرد: این محصوالت صادر شده 
ماهانه ۱۰ تا ۱۴ هزار تن را شامل می شود که البته 
صادر  عراق  کردستان  اقلیم  به  گذشته  سال  تا 

می شد. 
ماهه  سه  در  صوفیان  سیمان  کارخانه  افزود:  وی 

اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۴۰ درصد افزایش تولید داشته و ۶.۳ برابر جهش 
سود را تجربه کرده است که این افزایش را مدیون 

مدیریت منابع و مصرف هستیم. 
صوفیان  سیمان  اکنون  داد:  ادامه  فرد  اخالقی 
تیپ  پنج  و  فعالیت  روز  در  تن  هزار   7 ظرفیت  با 
سیمان تولید می کند که به قیمت مصوب دولتی 
البته  می شود،  مشتری  تحویل  کارخانه  محل  در 
بسته به تقاضای بازار می تواند انواع دیگر سیمان 

را نیز به خط تولید خود اضافه کند. 
با اشاره به این که سیمان صوفیان  وی همچنین 
میزان  و  می شود  محسوب  منطقه  سبز  صنایع  از 
آذربایجان  زیست  محیط  توسط  واحد  آلودگی 
بهینه سازی  گفت:  می شود،  آنالین  رصد  شرقی 
خواست  تا  شده  انجام  کارخانه   غبارگیرهای 

محیط زیست برآورده شود.
ریال  میلیارد   ۵۰ اعتبار  با  کارخانه  این  افزود:  وی 
ح زیست محیطی جدید که تاکنون ۶۰ تا ۷۰درصد  طر
پیشرفت فیزیکی دارد به سامانه مافوق استاندارد 
غبارگیر برقی مجهز می شود که تمام این تالش و 

بوده  همراه  تحریم  سختی های  با  دستاوردها 
است. 

کرونا  اثر  در  شده  ایجاد  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
پیشگیری  و  مقابله  برای  کارخانه  این  اقدامات  و 
کنترل  هدف  با  گفت:  بیماری،  این  به  ابتال  از 
شده  تجهیز  کارخانه  تاکنون  اول  روز  از  کرونا 
کامل  طور  به  بهداشتی  پروتکل های  و  است 
رعایت می شود.  اخالقی فرد اظهار کرد: ۴۵۰ تخته 
کرونا  با  درگیر  بیمارستان های  به  ملحفه  و  پتو 
نیز  اطراف  روستاهای  و  شهرها  به  و  شده  کمک 
خودروهای ضدعفونی اعزام و تجهیزات اهدا شده 
سیمان  عام  سهامی  شرکت  مدیرعامل  است.  
صوفیان آذربایجان شرقی اضافه کرد: در این راستا 
مومنانه  کمک های  قالب  در  معیشتی  بسته   ۵۰۰
نیز  کارخانه  پرریسک  کارکنان  و  است  شده  توزیع 

پنج تا ۶ماه است در مرخصی هستند. 
سیمان صوفیان تبریز در سال ۱۳۴۶ تاسیس شد 
و با چهار خط تولید و ظرفیت اولیه ۴۶۰۰ تن در روز 
هفت  به  آن  ظرفیت   ۸۰ دهه  در  و  کرد  کار  به  آغاز 

هزار تن افزایش یافت.
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محلی  به  گمنام  شهدای  مزار  تبدیل  از  هشترود  شهردار 
برای گردشگری مذهبی خبر داد و گفت: هزینه ساماندهی 
با  و  گنجانده شده  گمنام در بودجه سال ۹۹  مزار شهدای 
واگذاری مالکیت این محل از راه و شهرسازی به شهرداری، 

عملیات عمرانی انجام می شود.
المان  نصب  افزود:  پورصادق  مهدی  جم  جام  گزارش  به   
کار  دستور  در  گمنام  شهدای  مزار  در  مبلمان  اجرای  و 

شهرداری قرار گرفته است.
اجرای راستای  در  تا  کرد  درخواست  هشترود  مردم  از   وی 

ح های عمرانی و خدماتی، عوارض خود را بموقع   بی وقفه طر
پرداخت کنند.

مسیر  مالکیت  گفت:  نیز  هشترود  شهر  شورای  رئیس 
منتقل  هشترود  شهرداری  به  باید  گمنام  شهداری  مزار  و 
به  نسبت  مهندسی  اصول  با  بتواند  اداره  این  تا  شود 

ساماندهی آنجا اقدام کند.
مزار  آبادانی  برای  کرد:  خاطرنشان  قهرمانپور  محمدرضا 
شهدای گمنام باید از ظرفیت تمامی ادارات استفاده کرد تا 
بتوان حداقل کار ممکن را برای این شهیدان گلگون کفن 

و افرادی که در آن منطقه ساکن هستند انجام داد.
وی افزود: از اداره راه و شهرسازی می خواهم که با رایزنی از 
اداره کل متبوع، مسیر و محدوده مزار شهدای گمنام را در 

اختیار شهرداری هشترود قرار دهد.

مزار شهدای گمنام هشترود ؛  محلی  
برای گردشگری مذهبی 

یزمان ایران سهیم هستیم همه در آبادانی کشور عز

اظهارنامه مالیاتی

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل
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بازگشایی  دستورالعمل  تدوین  از  اردبیل  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
مدارس بر اساس ارزیابی سه وضعیت سفید، زرد و قرمز کرونایی خبر داد و 
گفت: مدارس از ۱۵ شهریور بازگشایی خواهد شد و بر اساس دستورالعمل 
باشد،  سفید  وضعیت  در  استان  صورتی که  در  نواحی  و  مناطق  به  ارسالی 
آموزش در شرایط عادی، وضعیت زرد نیمه حضوری و قرمز به صورت مجازی 

ارائه خواهد شد.

به گزارش جام جم احد ناصری با تاکید بر اولویت پیشگیری از شیوع کرونا در 
بازگشایی مدارس اظهار کرد: در شهرها به لحاظ تراکم جمعیت کالس ها روز 
پنجشنبه به روزهای فعال هفته اضافه خواهد شد و هفته و کالس های درس 
به ۲ بخش تقسیم می شود، دانش آموزان نیز در ۲ گروه در یکی از روزهای هفته 

در مدرسه حاضر خواهند شد.
سال  در  شاد  دانش آموزی  شبکه  در  معلمان  فعالیت  به  همچنین  وی 
تحصیلی قبل اشاره کرد و گفت: ۱۰۰ درصد مدیران، ۹۳ درصد از معلمان و ۹۵ 
درصد از کالس های درسی در این شبکه آموزشی فعال هستند و ۸۰ درصد از 
دانش آموزان نیز در این شبکه فعالیت می کنند که امیدواریم در سال تحصیلی 
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی  یابد.   افزایش   ۱۰۰ به  میزان  این  جدید 
نبود  نیز  و  استان  نقاط  از  برخی  در  اینترنت  پوشش  عدم  قبیل  از  مشکالت 
گوشی های هوشمند اشاره و اظهار کرد: اگر آموزش در سال تحصیلی جدید به 
صورت حضوری نباشد، مدیران مدارس موظفند اسامی دانش آموزانی را که با 
این مشکالت مواجه اند اعالم کنند تا بسته های آموزشی مناسب در اختیار آنان 
قرار بگیرد.  به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جدید، 
۲۵۰ هزار دانش آموز استان اردبیل در قالب ۱۰ هزار کالس درس در سه هزار و 

۴۰۰ واحد آموزشی و با هدایت نزدیک ۲۰ هزار معلم مشغول تحصیل می شوند.

شهردار منطقه پنج تبریز از احداث ۵ پارک محله ای و افزایش یک متر مربعی سرانه 
فضای سبز این منطقه در سال جاری خبر داد و گفت: عالوه بر این نگهداری ۲۵ پارک 

با ۵۵۵ هکتار مساحت در طول سال انجام می شود. 
به گزارش جام جم این خبر را میرعلی اصغر نساج اعالم کرد و افزود : توسعه فضای 

سبز از اولویت های شهرداری است . 
وی در ادامه به تخصیص اعتبار فضای سبز اشاره نمود و در این رابطه اظهار داشت: 
امسال کل اعتبار اختصاص یافته فضای سبز در منطقه پنج تامین می شود. نساج در 
پایان بر ساماندهی سرویس های بهداشتی واقع در پارک های محله ای اشاره نمود و 
از تعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری با این منطقه قدردانی کرد. همچنین 
دکتر مسعود برزگر جاللی مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری در این 

جلسه گفت: امسال سالی متفاوت درزمینه توسعه فضای سبز بود. 
درزمینه  شهرداری  گرفته  صورت  اقدامات  از  شهروندان  رضایتمندی   : افزود  وی   
حاصل  جاری  سال  در  میادین  و  معابر  زیباسازی  همچنین  و  درختکاری  گلکاری، 
شده است. وی گلکاری های انجام شده در عید نوروز را باعث افزایش روحیه نشاط 
و شادابی در ایام کرونایی دانست و در ادامه به شروع گلکاری در فصل پاییز اشاره 
نمود و گفت : از شهریور گل های دائمی داودی که با آب و هوای پاییزی و زمستانی 
تبریز سازگار است در فضا های سبز شهر کاشته می شود.  برزگر جاللی همچنین 
تصریح کرد: امسال توسط شهرداری منطقه پنج تبریز ۱۵۰ هزار گل داودی در فصل 
پاییز کاشته می شود. گفتنی است در پایان این جلسه مدیر عامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری تبریز با اهدای لوح سپاس از تالش های شهردار منطقه پنج، 
معاون خدمات شهری و اجرایی، مسئول فضای سبز و ناظران فضای سبز این منطقه 

قدردانی نمود.
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