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همگام با افزایش جمعیت جهان، اهمیت کشاورزی و 
رفع نیازهای انسان ها از طریق آن روز به روز افزایش 
می یابد امروزه دیگر روش های دستی و سنتی جوابگوی 

این نیازها نیست.   www.daneshpayam.ir3

اسکان 80 مسافر در راه مانده توسط 
هالل احمر زنجان 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان زنجان اعالم کرد: همزمان با بارش برف و کوالک نیروهای امداد و نجات هالل 
احمر این استان روز جمعه ۸۰ مسافر در راه مانده را در جاده ترانزیت زنجان – ابهر اسکان دادند.

خبرنگار جام جم زنجان: غفور آقاجانلو افزود: نیروهای امداد و نجات ۸۰ مســافر در راه مانده ناشــی از برف و کوالک 
را در کیلومتر ۳۰ جاده ترانزیت زنجان – ابهر اسکان دادند. وی تاکید کرد: با اسکان این تعداد مسافر در مسجد امام حسین)ع( 
روستای خیرآباد، پتو و کنسرو بین آنها توزیع شد.وی گفت: جمعیت هالل احمر استان در جاده های پرتردد و پرخطر این استان 
به اســتقرار پســت های موقت و ثابت در قالب طرح ملی امداد و نجات زمستانه اقدام کرده است.آقاجانلو خاطرنشان کرد: در این 

طرح، به کارگیری آمبوالنس، خودروی پشتیبان و......
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رئیس شورای اسالمی شهر خرم دره استعفا داد

2
خبرخبر

 علیرضا امینی، رئیس شورای اسالمی شهر خرم دره استعفا داد. 
چند روزی است که تغییر و تحوالت شورای اسالمی شهر 
خرم دره، نقل محافل رسمی و غیررسمی بویژه فضای مجازی 

این شهر شده است. 
هر چند هر بار در فضای مجازی دالیل ضد و نقیضی از این استعفا 

به گوش می رسد اما تاکنون هیچ مسئولی به طور رسمی دلیلی 
بر استعفا اعالم نکرده و حتی اعالم شده است که خبر دستگیری 
وی نیز صحت ندارد. با استعفای علیرضا امینی، انتخابات هیئت 
رئیسه شورای اسالمی شهر خرم دره برگزار شد که طی آن 
مرتضی صالحی نژاد که ریاست کمیسیون شهرسازی و معماری 

شورای عالی استان ها را نیز بر عهده دارد به عنوان رئیس شورای 
اسالمی شهر خرم دره انتخاب شد. اعضای شورای اسالمی 
شهر خرم دره همچنین عباس طاهری را به عنوان نایب رئیس 
و ابوالفضل مرادی را به عنوان خزانه دار و غالمرضا کالنتری را به 

عنوان سخنگوی شورای اسالمی شهر انتخاب کردند.

راه انـــدازی کلینیـــک 
ــگاهی  ــی دانشـ تخصصـ

ــنتی   ــب سـ طـ

ـــم  ـــام ج ـــگار ج ـــه - خبرن ـــه لهج رقی
اردبیـــل : ضمـــن تبریـــک فـــرا رســـیدن 
ایـــام شـــکوهمند دهـــه فجـــر بـــه اطـــالع 
می رســـاند اولیـــن کلینیـــک تخصصـــی 
دانشـــگاهی طـــب ســـنتی ایرانـــی در مرکـــز 
ــة  ــی رحمـ ــام خمینـ ــی امـ ــی درمانـ آموزشـ
اهلل علیـــه اردبیـــل زیـــر نظـــر متخصصیـــن 
ــت  ــای هیئـ ــی و اعضـ ــنتی ایرانـ ــب سـ طـ
علمـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی اردبیـــل 
تحـــت پوشـــش بیمـــه راه انـــدازی شـــده و 
خدمـــات تخصصـــی طـــب ســـنتی شـــامل: 
ـــی،  ـــبک زندگ ـــالح س ـــاوره، اص ـــت و مش ویزی
ــو درمانـــی،  ــواع بادکـــش، حجامـــت، زالـ انـ
ــز  ــهریان عزیـ ــه همشـ ــاژ را بـ ــد و ماسـ فصـ
ارایـــه می کنـــد، خواهشـــمند اســـت در ایـــن 
ــذول  ــانی الزم را مبـ ــالع رسـ ــوص اطـ خصـ

فرمائیـــد. 
 آدرس :بیمارســـتان امـــام خمینـــی  ره 
ــاس ۹۲۵۲۲۴۱۳۵۴۰ و  ــماره تمـ ــل ،شـ اردبیـ

    ۷۵۵۲۲۴۱۳۵۴۰
روزهـــای ویزیـــت )بـــا تعییـــن وقـــت قبلـــی(: 
ـــاعت  ـــنبه س ـــه ش ـــا س ـــنبه ت ـــح: ش ـــت صب نوب
ـــه  ـــا س ـــنبه ت ـــر : یکش ـــت عص ـــی ۱۳ و نوب ۹ ال
ـــر  ـــه ذک ـــی ۱۹:۳۰ الزم ب ـــاعت ۱۷  ال ـــنبه س ش

اســـت می باشـــد
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ـــافر در راه  ـــکان ۸۰ مس اس
مانـــده توســـط هـــال 

احمـــر زنجـــان 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
زنجان اعالم کرد: همزمان با بارش برف و کوالک 
نیروهای امداد و نجات هالل احمر این استان روز 
جمعه ۸۰ مسافر در راه مانده را در جاده ترانزیت 

زنجان – ابهر اسکان دادند.
خبرنگار جام جم زنجان: غفور آقاجانلو 
افزود: نیروهای امداد و نجات ۸۰ مسافر در 
راه مانده ناشی از برف و کوالک را در کیلومتر 
۳۰ جاده ترانزیت زنجان – ابهر اسکان دادند. 
وی تاکید کرد: با اسکان این تعداد مسافر 
در مسجد امام حسین)ع( روستای خیرآباد، 
پتو و کنسرو بین آنها توزیع شد.وی گفت: 
جمعیت هالل احمر استان در جاده های پرتردد 
و پرخطر این استان به استقرار پست های 
موقت و ثابت در قالب طرح ملی امداد و نجات 
زمستانه اقدام کرده است.آقاجانلو خاطرنشان 
کرد: در این طرح، به کارگیری آمبوالنس، 
خودروی پشتیبان و نیروهای عملیاتی در 
جاده های پر تردد و مبادی ورودی شهرها 
به منظور اجرای سریع عملیات های نجات و 
امداد رسانی در حوادث جاده ای و سایر حوادث 
احتمالی در محدوده عملیاتی پایگاه ها کرده 
ایم.وی اضافه کرد: برای ارائه خدمات مطلوب 
عالوه بر این پایگاه ها ۸ پایگاه پشتیبان نیز 
در شهرستان های استان زنجان فعال است. 
آقاجانلو تاکید کرد: هموطنان در صورت گرفتار 
شدن در سوانح و حوادث با شماره ۱۱۲ برای 
دریافت خدمات امداد و نجات در هر ساعت از 

شبانه روز می توانند تماس برقرار کنند.

در  ملـی  رسـانه  سیاسـت های  تبییـن  جلسـه 
نتخابـات مجلـس شـورای اسـامی بـا حضـور  ا
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان در جمع مسـئولین، 
مجریـان، گوینـدگان، گزارشـگران، دبیـران و 
سـردبیران و جمعی از برنامه سـازان صدا و سـیمای 
مرکز اردبیـل در محـل نمازخانـه مرکز  برگزار شـد.

محسـن امامـي - خبرنگار جـام جـم اردبیل: 
در  این مراسـم و نشسـت صمیمـی، عتباتـی رئیس 
کل دادگسـتری اسـتان ضمن تسـلیت ایـام فاطمیه 
و شـهادت سـردار دلها حـاج قاسـم سـلیمانی گفت: 
سـبک زندگـی، والیـت مـداری و نحـوه شـهادت 
 این شـهید بزرگـوار بهتریـن الگو بـرای مسـئولین و 
خادمـان مـردم اسـت تـا خسـتگی را در خدمـت به 
مـردم خسـته کننـد. وی در ادامه بـا تاکید بـر اینکه  

قانـون در همـه حوزه هـا بویـژه در مقولـه انتخابـات 
فصـل الخطـاب اسـت و همـه بایـد پایبنـد بـه قانـون 
باشـیم افـزود: اصل مهـم ضـرورت قانـون مـداری باید 
برای تـک تک افـراد جامعـه تبیین شـود کـه در تحقق 

این اصـل رسـانه ملـی نقـش بسـزایی دارد.
وی در ادامـه سـخنان خـود نقـش آفرینی رسـانه ملی 
در تنویـر، تبییـن و مدیریـت افـکار عمومـی و ارتقـاء 
آگاهی هـای  بویـژه  اجتماعـی  آگاهی هـای  سـطح 
حقوقـی را مهـم و ملمـوس عنـوان کـرد و گفـت: 
امیدواریـم بـا بصیـرت افزایـی رسـانه ملـی شـاهد 
انتخاباتـی پـر شـور و مجلسـی انقابـی باشـیم. در 
خاتمـه ایـن جلسـه و نشسـت صمیمـی، رئیـس کل 
دادگسـتری اسـتان بـه سـواالت و درخواسـت های 

حاضـران پاسـخ گفـت.

رئیس کل دادگستری اردبیل:

 قانون در حوزه انتخابات فصل الخطاب است 

رئیـس سـازمان مدیریـت پسـماند شـهرداری ارومیـه اظهـار 
کـرد: ماهانـه 20 تن پسـماند خشـک توسـط سـه غرفـه ثابت 
سـازمان مدیریـت پسـماند شـهرداری ارومیـه و خودروهـای 
سـیار جمـع آوری پسـماند خشـک کـه بـه بخـش خصوصـی 

واگـذار شـده، جمـع آوری می شـود.
جام جـم  خبرنـگار  بـا  گفت و گـو  در  یوسـفی  احـد 
تفکیـک  غرفـه  سـه  هم اکنـون  گفـت:  آذربایجان غربـی 
زباله های خشـک در شـهرفعال هسـتند که شـهروندان ارومیه 
می تواننـد بـا تحویـل پسـماند های خشـک خـود همـه روزه از 
سـاعت 8 صبـح تـا 17 عصـر، کارت شـارژ تلفـن همـراه، دفتر 
نقاشـی و بـزودی کیسـه های پارچـه ای، موادشـوینده، کارت 

سـوخت و کارت بلیـط الکترونیکـی تحویـل بگیرنـد.
در  ارومیـه  در  خشـک  پسـماند  غرفه هـای  افـزود:  وی 
آدرس هـای فلکـه خیریـن، فلکـه مولـوی و حضرت پـور واقـع 

شـده اسـت.
وی خاطر نشـان کـرد: مهم ترین مفهـوم در مدیریت پسـماند، 

بازیافـت اسـت که گامـی سـبز در جهـت توسـعه پایـدار تلقی 
می شـود و بهتریـن و آرمانی تریـن بازیافـت تفکیـک از مبـدا 
اسـت در ایـن راسـتا سـازمان مدیریـت پسـماند شـهرداری 
ارومیـه اهدافـی چـون کاهـش تولیـد پسـماند، تفکیـک از 

مبـدا، اسـتفاده مجدد،بازیافـت و بازیابـی انـرژی را در 
دسـتورکار خـود قـرار داده اسـت. رئیـس سـازمان 
مدیریـت پسـماند شـهرداری ارومیـه گفـت: بـا توجـه 
بـه سـرانه تولیـد پسـماند در ارومیـه کـه بـه ازای هـر 
نفـر حـدود 730 گـرم اسـت، پسـماند تولیـدی روزانه 

شـهروندان ارومیـه بیـش از 500 تـن اسـت.
تولیـد  کاهـش  شـیوه  دو  کـرد:  اظهـار  یوسـفی 
پسـماند و تفکیـک از مبـدا بـر سـایر روش هـا ترجیـح 
داده می شـود. تفکیـک پسـماند از مبـدا بـه معنـای 
جداسـازی پسـماند های تر و خشـک از یکدیگر اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه حصـول نتیجـه در روش هـای  
کاهـش زبالـه و تفکیـک از مبـدا بـدون مشـارکت 

شـهروندان امکان پذیـر نیسـت، اظهار کـرد: لذا انتظـار می رود 
کـه همشـهریان در راسـتای اهـداف فـوق همـکاری هرچـه 
بیشـتر در زمینـه تفکیـک پسـماند خشـک و تحویـل آن بـه 

سـازمان مدیریـت پسـماند داشـته باشـند.

جمع آوری ماهانه 2۰ تن پسماند خشک در ارومیه



ــاح و  ــی از افتت ــرکت گاز آذربایجان غرب ــل ش مدیرعام
ــتای  ــه ۱۸۷ روس ــانی ب ــای گازرس ــی پروژه ه کلنگ زن

اســتان همزمــان بــا دهــه فجــر خبــر داد.
ــم  ــگار جام ج ــا خبرن ــو ب ــیخی در گفت و گ ــا ش  علیرض
ــارک  ــه مب ــا ده ــان ب ــت: همزم ــی گف آذربایجــان غرب

فجــر، پروژه هــای گازرســانی بــه ۴۵ روســتا و ۶۳ 
صنعــت بــا صــرف ۵/۳۸ میلیــارد تومــان اعتبــار 
اعــالم  وی  می گیرنــد.  قــرار  بهره بــرداری  مــورد 
ــاده  ــک و دو ج ــای ی ــتاها در محوره ــن روس ــرد: ای ک
ــدوآب، محــور  ــاد، محــور تــک آغــاج میان برهــان مهاب

ــور  ــاهین دژ، مح ــال ش ــاروجه و اقب ــن، س ــور، آلچی قط
یلقــون آغــاج تــکاب، محــور خورنــج پیرانشــهر، بیــوران 
و مالشــیخ سردشــت، علــی ملــک، لواشــلو و تازه کنــد 
دیــم نقــده و همچنیــن محورهــای گل شــیخان و نــی 
ــای در  ــه پروژه ه ــتند.وی ب ــع هس ــه واق ــاالن ارومی چ

ــر  ــه فج ــی در ده ــرای کلنگ زن ــده ب ــه ش ــر گرفت نظ
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن پروژه هــا شــامل ۱۴۲ 
روســتا، ۵۳ صنایــع و ۳ خــط تغذیــه اســت کــه بــرای 
اجرایــی شــدن آنهــا ۲۰۸ میلیــارد تومــان اعتبــار بــرآورد 

شــده اســت.
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استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه گزارش هایی مبنی بر افت تحصیلی 
در مدارس روستایی بخاطر کم کاری برخی معلمان و نبود امکانات دریافت 

کرده است، از آموزش و پرورش خواست تا این مسئله را بررسی کند. 
در  شهریاری  محمدمهدی  آذربایجان غربی؛  جام جم  گزارش  به 
جلسه شورای آموزش و پرورش استان، گفت: متاسفانه گزارشی هایی مبنی 
بر دریافت پول از خانواده های روستایی برای تامین سوخت و سیستم ایاب و 
ذهاب دانش آموزان به مدارس شبانه روزی دریافت کرده ام که باید آموزش 
و پرورش هر چه سریعتر نسبت به بررسی و حل مسئله اقدام نماید. وی افزود: 
وضعیت تغذیه دانش آموزان در مدارس شبانه روزی به هیچ وجه مناسب 
نیست و باید برای افزایش سرانه دانش آموزی و رفع نیازهای دانش آموزان 
در خوابگاه ها اقدام فوری انجام گیرد. شهریاری با بیان اینکه در دو سال 

گذشته از محل اعتبارات استانی، حمایت های خوبی از آموزش و پرورش و 
نوسازی مدارس شده است گفت: متاسفانه شاهدیم برخی خیرین مدرسه ساز 
برای مشارکت در ساخت مدرسه گرفتار بروکراسی اداری و گاهی کم توجهی 
مدرسه  امر  تسهیل  به  نسبت  مدارس  نوسازی  می شوند.  مسئولین  برخی 
سازی و تکریم خیرین بیش از پیش اهتمام نماید. رئیس شورای آموزش و 
پرورش آذربایجان غربی تصریح کرد: نوسازی باید قبل از فرا رسیدن فصل 
سرما نسبت به تامین و تعمیر سیستم های گرمایشی معیوب اقدام می نمود. 
شهریاری همچنین با انتقاد از روند حذف مدارس کانکسی در استان گفت: 
نوسازی مدارس باید برای سال آینده تحصیلی بخش عمده مدارس کانکسی 
را حذف نماید.در این جلسه به دستور استاندار آذربایجان غربی ۱۰ میلیارد 

تومان برای تجهیز خوابگاه های شبانه روزی استان اختصاص یافت.

همگام با افزایش جمعیت جهان، اهمیت کشاورزی و رفع نیازهای 
انسان ها از طریق آن روز به روز افزایش می یابد امروزه دیگر روش های 

دستی و سنتی جوابگوی این نیازها نیست.
برای موفق شدن در این راه باید از کشاورزی به روش سنتی فاصله 
گرفته و روش های مدرن کشاورزی را در کشور پیاده کنیم. در این مسیر 

وجود متخصصان کشاورزی در زمینه های مختلف بسیار ضروری است.

 استفاده از ماشین آالت و ابزارهای پیشرفته و روش های جدید در 
کشاورزی بسیار راهگشاست. مکانیزاسیون کشاورزی استفاده از 
وسایل و ادوات مکانیکی و به عبارت کلی تر استفاده از تکنولوژی روز 
در کشاورزی برای افزایش بهره وری و رسیدن به توسعه پایدار می باشد. 
مکانیزاسیون کشاورزی در بعد فنی آن، مسائل مربوط به ماشینی کردن 
کشاورزی و در بعد اقتصادی آن، مدیریت مناسب برای افزایش درآمد و 
کاهش هزینه ها مد نظر قرار می گیرد. بانک کشاورزی استان آذربایجان 
شرقی نیز در همین راستا ساالنه بخشی از منابع بانکی را در این بخش 
به صورت تسهیالت مشارکت مدنی در اختیار کشاورزان قرار می دهد. 
مهندس جواد محمودی مدیر شعب بانک کشاوری استان آذربایجان 
شرقی گفت: طی مدت 9ماهه سالجاری شعب بانک کشاورزی استان 
بالغ بر 6۸6میلیارد ریال تسهیالت در بخش مکانیزاسیون کشاورزی 
پرداخت کرده اند. به طوریکه ۸4درصد اعتبار تخصیصی استان تاکنون 
جذب شده است. وی افزود: این تعداد تسهیالت در قالب ۱۸69 پرونده 
تسهیالتی در اختیار کشاورزان وزحمتکشان این عرصه قرار گرفته است. 
مدیر شعب بانک کشاورزی استان اظهار داشت: بیشترین تسهیالت 
پرداختی در بخش مکانیزاسیون به تعداد 7۸۳ دستگاه  مربوط به خرید 
تراکتوربوده که با مشارکت بانک کشاورزی و شرکت تراکتورسازی وبا 

تاسی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی انجام می پذیرد .وی گفت : 
سایر پرداختی ها مربوط  به 99۳ دستگاه دنباله بند،46 دستگاه کمباین، 
5 دستگاه ماشین آالت کششی و 4۲ مورد ماشین آالت دام وصنایع 
تبدیلی می باشد.      مهندس محمودی درپایان گفت :عالوه بر مبلغ  فوق   
در6سال گذشته بالغ بر  ۳هزار۳۲5میلیارد ریال تسهیالت در بخش 
مکانیزاسیون کشاورزی توسط شعب بانک کشاورزی استان  تسهیالت  
پرداخت شده است که استان آذربایجان شرقی  جزء استانهای برتر دراین 

زمینه به شمار می رود. 

بررسی پرداخت تسهیات در بخش مکانیزاسیون کشاورزی  در 
بانک کشاورزی آذربایجان شرقی

نیم نگاهی به پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون 
بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی

استاندار آذربایجان غربی:
  دالیل افت تحصیلی دانش آموزان روستایی بررسی شود

و  شــهرها  در  گردشــگری 
ــل  ــدف اردبی ــتاهای ه روس

ــت ــه اس ــق گرفت رون

اسـتاندار اردبیـل گفـت: صنعـت گردشـگری در 
شـهرها و روسـتاهای هـدف اسـتان بـا راه انـدازی 
مناطـق گردشـگری نمونه و ایجاد زیرسـاخت های 

الزم رونـق گرفتـه اسـت.
اکبـر بهنامجـو در جلسـه شـورای برنامه ریـزی 
اردبیـل بـا بیـان اینکـه گردشـگری از مهم تریـن 
اسـت،  اسـتان  توسـعه یافتگی  برنامه هـای 
از  بـه ظرفیت هـای گردشـگری  توجـه  افـزود: 
جملـه راه انـدازی چهـار پیسـت اسـکی جهـت 
هدایـت گردشـگران خارجـی و داخلـی در اولویـت 

گیـرد. قـرار  برنامه ریزی هـا 
وی همچنیـن از حمایـت از سـرمایه گذاران حـوزه 
گردشـگری بویـژه اماکـن اقامتـی در اسـتان خبـر 
داد و بیـان  کـرد: قطب هـای گردشـگری از جملـه 
سـرعین در اسـتان اردبیـل بایـد مـورد حمایـت 
ویـژه دولـت در خصـوص اختصـاص تسـهیالت 
قـرار گیـرد تـا زمینـه توسـعه گردشـگری و ایجـاد 
اشـتغال بیشـتر فراهـم شـود. اسـتاندار بـا اشـاره 
بـه طـرح جامـع تفصیلـی مشگین شـهر افـزود: بـا 
اجـرای ایـن طـرح تحـول بزرگـی با لحـاظ کردن 
طـرح ترافیک،گردشـگری، بهداشـت و سـالمت 
ایجـاد می شـود. وی از احـداث هتـل پنـج سـتاره 
در مشگین شـهر خبـر داد و گفـت: طبـق برنامـه 
سـاختمان ایـن هتـل سـال آینده تکمیل می شـود. 
گردشـگری در کنار کشـاورزی و صنعـت به عنوان 
سـه محـور توسـعه ایـن خطـه در نظر گرفته شـده 
اسـت. دریاچـه شـورابیل، دریاچـه نئـور ،جنـگل 
فندقلـو نمیـن، کوه سـبالن با ظرفیـت کوهنوردی 
و وجـود پیسـت اسـکی آلـوارس در ۲۱ کیلومتری 
سـرعین و چشـمه های بهشـتی نیـر، سـرعین 
و مشگین شـهر از جملـه جاذبـه گردشـگری 

اسـتان اردبیـل اسـت.

استاندار زنجان:
ــرد  ــد عملک ــاف را در نق انص
خدمتگــزاران  و  مدیــران 

ــم ــت کنی رعای

از عملکرد مدیران  انتقاد  استاندار زنجان گفت: 
سازنده خواهد بود اما باید جانب انصاف را هم 

رعایت نمود.
اهلل  فتح  زنجان،  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
برنامه  شورای  جلسه  سیزدهمین  در  حقیقی 
ریزی و توسعه استان تأکید کرد: نقد منصفانه 
از عملکرد مدیران، سازنده خواهد بود و ما هم 
اذعان داریم باید بیش از اینها به مردم خدمت 
کنیم و اگر تأخیری در اجرای طرحها به وجود 
آمده ضمن عذر خواهی از مردم باید بگوییم که 
در یک سال گذشته با همت همین مدیران بوده 
اعضای  بین  در  امروز  زنجان  استان  که  است 

هیئت دولت جایگاه ویژه ای دارد.
وی با قدردانی از حضور خبرنگاران در جلسات 
تمام  گفت:  استانی  مدیران  عملکرد  انعکاس  و 
به  صادقانه  خدمت  استان  مدیران  غم  و  هم 
مردم است و در این راه از هیچ کوششی دریغ 
نخواهند کرد.  مقام عالی دولت در استان با اشاره 
به خدمات صورت گرفته در یک سال گذشته 
طرحهای  افزایش  همچون  زنجان  استان  در 
تعداد  سقف  افزایش  زنجان،  استان  شاخص 
بودجه هزینه و  واحدهای مسکن مهر، ضریب 
کسب رتبه چهارم کشور، افزایش اجرای تعداد 
افزایش  روستایی،  اعتبارات  و  طرحهای هادی 
و  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  اعتبارات 
قابل  تعداد  تولید  چرخه  به  بازگشت  همچنین 
اقدامات  جمله  تولیدی  واحدهای  از  توجهی 
در  استان  مدیران  عملکرد  و  فعالیت  از  بخشی 

یک سال گذشته است.  



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