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یجان
آذربا

شهــــردار اردبیل:
16 کیلومتر جاده تندرستی در حال اجراست

رئیس گروه مالی گردشگری در بازدید از فوالد بناب:

ح توسعه ای و افزایش صادرات در اولویت برنامه ها باشد اجرای 5 طر
رئیـس گـروه مالـی گردشـگری در بازدیـد از مجتمـع فـوالد صنعـت بنـاب گفـت: 
ح توسـعه ای، افزایـش صـادرات و رسـیدن بـه تولیـد حداکثـری در  اجـرای 5 طـر

اولویـت برنامه هـای مجتمـع در سـال جهـش تولیـد باشـد.
بـه گـزارش جام جـم بـه نقـل از روابـط عمومـی گـروه مالـی گردشـگری، مهـدی 
جهانگیری افزود: احداث یک واحد ذوب با ظرفیت سـاالنه یک میلیون و 450 
هـزار تـن بـرای تولیـد شـمش فـوالد، احـداث واحـد ذوب 450 هـزار تنـی شـاهین 
میلیـون   90 ظرفیـت  بـه  اکسـیژن  تولیـد  بـرای  پلنـت  اکسـیژن  ایجـاد  بنـاب، 
ح تولیـد فروآلیـاژ )فروسـیلیس، فروسـیلیکومنگنز  مترمکعـب در سـال و طـر
ح هـای مجتمـع  ( بـه ظرفیـت 50 هـزار تـن در سـال از مهم تریـن طر و فرومنگنـز

فـوالد بنـاب محسـوب می شـود.
ح هـای توسـعه، جـزو الینفـک فعالیت هـای مجتمـع  وی تصریـح کـرد: اجـرای طر
مجـرب،  پیمانـکاران  و  مشـاوران  کارگیـری  بـه  بـا  بایـد  کـه  اسـت  بنـاب  فـوالد 

اولویـت بنـدی و عملیاتـی شـود.
جهانگیـری ادامـه داد: در سـال جـاری اقدامـات مثبتـی در مجتمـع فـوالد بنـاب 
انجـام شـده امـا الزم اسـت تالش هـا بـرای رشـد تولیـد و صـادرات و همچنیـن 

ورود سـهام ایـن شـرکت در بـورس بیـش از پیـش افزایـش یابـد.
وی کـه در جمـع مدیـران مجتمـع فـوالد صنعت بناب سـخن می گفـت، تصریح 
و  عمـران  همچنیـن  و   مجتمـع  توسـعه  صـرف  بنـاب  فـوالد  درآمدهـای  کـرد: 

آبادانـی شهرسـتان بنـاب خواهـد شـد.
رئیـس گـروه مالـی گردشـگری  بـر لـزوم اختصـاص 20 درصـد تولیـدات مجتمـع 
بـه صـادرات تاکیـد کـرد و از مدیـران مجتمـع خواسـت تا با اسـتفاده از نیروهای 
توانمنـد شـرکت و بـه کارگیـری مشـاوران مجـرب حضـور در بازارهـای جهانـی را 

تقویـت کنند.
در این بازدید، مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب گزارشی از فعالیت های 

انجـام شـده در سـال جـاری ارائـه کـرد و گفـت: در سـال جهش تولیـد، وضعیت 
مالـی  صورت هـای  و  تولیـد  جملـه  از  شـاخص ها  از  بسـیاری  در  شـرکت  ایـن 

مثبـت بـوده و در مقایسـه بـا سـال های گذشـته رشـد کـرده اسـت.
از  تـن   700 و  هـزار   19 تاکنـون  امسـال  ابتـدای  از  افـزود:  شـهیر  علیـزاد  بابـک 
ج از کشـور صادر شـده و بازاریابی برای افزایش  محصوالت این شـرکت به خار
میـزان صـادرات در نیمـه دوم سـال جـاری در اولویـت برنامه هـای ایـن شـرکت 

قـرار گرفتـه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه کیفیـت بـاالی تولیـدات مجتمـع تصریح کـرد: با هـدف بازاریابی 
برای صادرات بیشـتر محصوالت مجتمع بناب، امسـال در نمایشـگاه اربیل و 
کردسـتان عـراق شـرکت می کنیـم و در صـورت لـزوم  دفتـر صـادرات در عـراق را 

ایجـاد خواهیـم کرد.
ح های توسـعه مجتمع فـوالد بناب اشـاره کرد و  علیـزاد شـهیر همچنیـن بـه طر
از اصالح سـاختار مالی شـرکت برای ورود سـهام این شـرکت به بورس تا پایان 

سـال جاری خبر داد.
مدیرعامـل مجتمـع فـوالد بنـاب همچنیـن از بومـی سـازی برخـی از تجهیـزات و 
اقـالم مـورد نیـاز خطـوط تولیـد خبـر داد: داخلـی سـازی بعضـی از اقالم مـورد نیاز 
توسـط متخصصان این شـرکت با قیمتی کمتر از یک پنجم مشـابه خارجی آن 
باعـث شـده تـا عـالوه بـر ارتقـاء دانـش فنـی نیروهـا، صرفه جویـی ارزی مطلوبـی 

برای کشـور ایجاد شـود. 
ایـن گـزارش حاکـی اسـت: مهـدی جهانگیـری رئیـس گـروه مالـی گردشـگری و 
هیـات همـراه در سـفر بـه شهرسـتان بنـاب از خطـوط تولیـد، اقدامـات انجـام 
ح هـای توسـعه و همچنیـن فعالیت های انجـام گرفته در  شـده در خصـوص طر
خصـوص بومـی سـازی تجهیـزات مورد نیـاز مجتمع فوالد صنعت بنـاب بازدید 

کردند.
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مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی:
بیشتر بخوانید

پویش همسایه 
مهربان؛ ایفای 

مسئولیت اجتماعی 

اسپو؛ استارتاپی 
در حوزه ناباروری 

مردان

دانشگاه جامع علمی 
کاربردی آذربایجان 

شرقی دانشجو 
می پذیرد

رئیس سازمان فرهنگی و  
اجتماعی شهرداری ارومیه:

راه حلی خالقانه برای درمان 
ناباروری؛

در رشته های فرهنگ و هنر ؛

 کسب اولین جایگاه
  مدرسه سازی توسط

 بانک سپه آذربایجان شرقی 

برنامه های جهش تولید در 
استان بخوبی پیش می رود

در  برخوردار  کم  روستایی  مناطق  از  زیادی  تعداد 
رفاهی،  امکانات  فاقد  کشور  مختلف  استان های 
آموزشی، خدماتی، بهداشتی و ... هستند. چه بسیار کودکان و 
نوجوانانی که به رغم برخورداری از هوش و استعداد به دلیل 
کمبود امکانات و فضاهای آموزشی از تحصیل بازمی مانند یا چه 
بسیار بیمارانی که به دلیل نبود یا کمبود امکانات بهداشتی و 

پزشکی نمی توانند دوباره سالمتی خود را بازیابند.  

استاندار زنجان:

با ساخت 6 مدرسه و با 34 
کالس درس؛
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خسارت هزار و 124 میلیارد ی کرونا   به تاسیسات گردشگری استان
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رئیس سازمان صمت زنجان:

ن  ما ن تو 630 میلیــو خــت  ا د پر
ن   گا کننــد لید ت بــه تو تســهیال

ن فا شــبا و فر



خبر

خسارت هزار و 124 میلیارد ی کرونا   
به تاسیسات گردشگری استان

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان  غربی با اشاره به 
میزان خسارات ناشی از بیماری کرونا بر تاسیسات 
گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی گفت: 
ریال  میلیارد   ۱۲۴ و  هزار  یک  مبلغ  مدت  این  در 

خسارت بر این بخش ها وارد شد. 
 به گزارش جام جم جلیل جباری با اشاره به میزان 
تاسیسات  بر  کرونا  بیماری  از  ناشی  خسارات 
گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان 
به خاطر بیماری کرونا اظهار داشت: در این مدت، 
در مجموع یک هزار و 124 میلیارد ریال خسارت بر 

این بخش ها وارد شد.
وی تصریح کرد: در این راستا خسارت تاسیسات 
پذیرایی بین راهی و سفره خانه سنتی 15 میلیارد، 
دفاتر  خسارت  میلیارد،  چهار  راهنمایان  خسارت 
موسسات  خسارت  میلیارد،   185 مسافرتی 
مراکز  و  هتل ها  خسارت  میلیارد،  چهار  آموزشی 
اقامتگاه های  خسارت  میلیارد،   315 اقامتی 
پروژه ها  و  سرمایه گذاری  میلیارد،   15 بومگردی 
500 میلیارد، بناها و محوطه های تاریخی و موزه ها 
چهار میلیارد و خسارت مراکز آموزشی، کارگاه های 
تولیدی، فروشگاه ها و بازارچه ها 82 میلیارد ریال 
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  است.  بوده 
به  اشاره  با  آذربایجان  غربی  گردشگری  و  دستی 
و  گردشگری  تاسیسات  شده  تعدیل  نیروهای 
صنایع دستی گفت: در این رابطه نیز در گردشگری 
487 و در بخش صنایع دستی 20 نفر و در مجموع 
هم  کرد:  بیان  وی  شدند.  نیرو  تعدیل  نفر   487
اکنون شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری 
استان به تعداد 95 نفر در وضعیت فعلی تعطیل 

موقت بوده و فاقد فعالیت گردشگری هستند.

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

نوبت دوم

سه شنبه   25 شهریور  1399   شماره 5756

انتخابـات هیـات رئیسـه جدیـد شـورای اسـالمی شـهر ارومیـه برگـزار 
شـد. 

انتخابـات در صحـن شـورای اسـالمی شـهر  ایـن  گـزارش جام جـم  بـه 
ارومیـه بـه ریاسـت علیـزاده امامـزاده و بـا حضـور اعضـای شـورا برگـزار 

. شد
شـورای  رئیـس  عنـوان  بـه  بخشایشـی  حسـین  انتخابـات  ایـن  در 
شـورای  رئیـس  نائـب  اصغـرزاده،  ارومیه_رسـول  شـهر  اسـالمی 
اسـالمی  شـورای  اول  دبیـر  پیـری  مرتضـی  ارومیـه_  شـهر  اسـالمی 

شـهر  اسـالمی  شـورای  دوم  دبیـر  ابراهیمـی،  زلفعلـی  ارومیـه_  شـهر 
 ارومیـه_ حسـین پناهـی، سـخنگوی شـورای اسـالمی شـهر ارومیـه_ 
شـهر  اسـالمی  شـورای  دار  خزانـه  خلیل پـور  محمـد  االسـالم  حجـت 

شـدند. انتخـاب  ارومیـه 

برگزاری انتخابات هیات رئیسه جدید شورای اسالمی شهر ارومیه اقتصادی2
اجتماعی

استان   برق  نیروی  توزیع  شرکت  مسئوالن  اندیشی  هم  جلسه 
و  استان  پیشگیری  پلیس  رئیس  صمدپور  با  غربی  آذربایجان 
اقدامات  بررسی  هدف  با  غربی  آذربایجان  آگاهی  رئیس  شکری 
شبکه های  تجهیزات  سرقت  کاهش  خصوص  در  شده  انجام 
شرکت این  جلسات  سالن  محل  در  جاری  سال  طی   برق 

 برگزار شد. 
در ابتدای این جلسه علی نژاد معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ضمن تشکر و قدردانی 
در  استان  انتظامی  نیروی  همکاران  ارزنده  تعامل  و  همکاری  از 
کرد:  بیان  برق،  تجهیزات  سرقت  و  تخریب  از  جلوگیری  راستای 
سرقت تجهیزات برقی چالشی جدی است که صدمات و خسارات 
قابل توجهی به شبکه های توزیع برق وارد می کند و موجب آسیب 
جدی به وسایل و تجهیزات الکتریکی مشترکان می شود بنابراین 
صیانت از تاسیسات حوزه توزیع برق امری مهم و حساس است 

آن نیازمند همکاری و مساعدت دستگاه های قضایی  که تحقق 
ونیروی انتظامی است.  

ایجاد  پذیر،  آسیب  نقاط  بررسی  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
حساسیت در کارکنان نیروی انتظامی و شرکت توزیع نیروی برق 
به جهت اهمیت موضوع، لزوم سرکشی مداوم از مالخران، برخورد 
گشت  برق،  تاسیسات  و  شبکه ها  تجهیزات  سارقان  با  جدی 
مشترک پلیس و برق از جمله مواردی است که اجرای آن ها نقش 
بسیار موثری در پیشگیری از وقوع سرقت تجهیزات برق دارد و 

باید توجه ویژه ای شود.
علی نژاد ادامه داد: طبق برنامه ریزی های انجام شده شرکت توزیع 
نیروی برق به منظور جلوگیری از سرقت و خدمات رسانی مطلوب 
ح تبدیل شبکه های مسی فرسوده  به مشترکان در حال اجرای طر

به کابل خودنگهدار در سطح استان می باشد. 
در ادامه این جلسه صمدپور رئیس پلیس پیشگیری استان به 

ارائه گزارش و وضعیت استان در این خصوص پرداخت و گفت: در 
سال جاری ۲۶۵ فقره سرقت کابل و تجهیزات برقی در استان ثبت 
شده که ۶۵ درصد از این آمار مربوط به شهرستان ارومیه می باشد. 
برق  راکد  انشعابات  و  متروکه  امالک  داد:  ادامه  همچنین  وی 

بیشتر از سایر اماکن مورد هدف سارقان قرار می گیرد. 
انتظامی  نیروی  کرد:  اضافه  استان  پیشگیری  پلیس  رئیس 
شرکت  مانند  رسان  خدمات  شرکت های  تجهیزات  از  حفاظت 
توزیع نیروی برق را که همواره در هر شرایطی در حال ارائه خدمات 
مطلوب به مردم هستند وظیفه خود می داند و تمامی تالش خود 

را در این زمینه انجام خواهد داد. 
صمدپور تشکیل جلسات پیشگیری را به صورت مستمر و مداوم 
امری ضروری دانست و گفت: برای اطالع از وضعیت فعالیت ها و 
و  مداوم  صورت  به  مشترک  جلسات  تشکیل  دوسویه  تعامل 

مستمر امری مهم و ضروری است.

ارومیه  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس  رکاب  ناصر 
اجرای پویش همسایه مهربان در سطح محالت شهر ارومیه را در راستای 
ترویج  و  همدلی  تقویت  هدف  با  شهروندان  اجتماعی  مسئولیت  ایفای 
نیکوکاری در جامعه عنوان کرد و گفت: نیکی به همسایه بخش اعظمی از 
توصیه های ائمه اطهار به مسلمانان بوده و در آیات، احادیث و روایات کثیری 
توجه به اوضاع و احوال همسایه و نیکی به آنان مورد توصیه و تاکید واقع 

شده است.
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس  جام جم  گزارش  به 
به  آموزه های دینی ما، همسایه نسبت  در  که  این موضوع  بیان  با  ارومیه 
همسایه حقوق متعددی دارد افزود:بر اساس حدیثی از نبی مکرم اسالم حق 
همسایگی، حق خویشاوندی و حق برادری همسایگان نسبت به همدیگر از 
جمله این حقوق بوده و طبق همین آموزه های ارزشمند، همسایگان باید در 
مصائب و تنگناها و گرفتاری های زندگی در جهت یاری یکدیگر گام بردارند و 

از مشکالت زندگی همدیگر گره گشایی کنند. رکاب،  رئیس سازمان فرهنگی، 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ارومیه  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
ح های نیکوکاری و توجه به مسئولیت  ارومیه در طر مشارکت شهروندان 
اجتماعی را به عنوان بارزترین ویژگی شهروندان فهیم ارومیه توصیف کرد 
در  مهربان  همسایه  پویش  اجرای  برای  برنامه ریزی  ساخت:  خاطرنشان  و 
سطح محالت با هدف تجمیع اقالم آموزشی، مواد غذایی، کاال و اثاثیه خانگی 
اعم از دست اول و دست دوم و مواد ضدعفونی و لوازم بهداشتی و توزیع 
به  می تواند  جامعه  امروز  شرایط  در  جامعه  کم برخوردار  اقشار  بین  در  آن 
بهبود روحیه و ارتقای سطح عواطف و احساسات تمام اقشار جامعه بویژه 

نیازمندان بیانجامد. 
و  توصیه ها  ارومیه،  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
تاکیدات شهردار کالنشهر ارومیه در کنار حمایت های اثربخشی را که برای 
طراحی و پیاده سازی برنامه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از سوی ایشان 

عنوان  برنامه هایی  چنین  اصلی  مشوق  و  محرک  عنوان  به  می شود  ارائه 
کرد و افزود: پویش همسایه مهربان با همکاری فرهنگسراهای شهرداری 
ارومیه و مشارکت بسیار امیدبخش شهروندان ارومیه هم اکنون در حال 
شهروندان  هدایای  و  اقالم  تجمیع  واحدهای  شهر  نقطه  در 6  و  بوده  اجرا 

استقرار یافته اند. بر اساس اطالعیه صادره شهروندان محترمی که قادر به 
تحویل هدایا و اقالم خود به صورت حضوری نیستند یا امکانات 

ایستگاه های  به  خود  وهدایای  اقالم  انتقال  برای  را  الزم 
تجمیع مستقر در سطح شهر را نداشته باشند می توانند 

همراه  شماره  و   32378843 تلفن های  شماره  با 
09148160589 تماس حاصل نمایند تا همکاران واحد 

پشتیبانی سازمان با مراجعه به منازل آنان نسبت 
اقدام  آنان  هدایای  و  اقالم  انتقال  و  تحویل  به 

نمایند. 

رئیس سازمان فرهنگی و  اجتماعی شهرداری ارومیه:

پویش همسایه مهربان؛   ایفای مسئولیت اجتماعی 

رئیس پلیس پیشگیری استان:

65 درصد از سرقت تجهیزات برقی در ارومیه صورت می گیرد 

پذیرش آگهی در استان های شمال غربی کشور

آذربایجان شرقی    041-35579285

آذربایجان غربی                044-32256311-13

اردبیل                             045-33353800

زنجان                           024-33362236

یک باب مغازه ۲۰ متری، واقع 
نیار  اصلی  خیابان  اردبیل،  در 
برق،  آب،  کامل  امتیازات  با 
کرکره  کامپوزیت،  نما  گاز، 
برقی، ارتفاع ۶ متر، کاشیکاری، 
سند  با  بالکن،  متر   ۸ دارای 
ششدانگ به صورت ملکیت، 
وکالتی، قیمت 410 میلیون به 

فروش می رسد.
09215790648 - 09149529401  

فروش یا معاوضه 

اطـالعیـه

مهلت ارائه الكترونيكي اظهارنامه عملكرد سال 98 و پرداخت ماليات مربوطه از طريق 
سامانه www.tax.gov.ir  حداكثر تا پايان شهريور ماه سال جاري است. 

قابل توجه مودیان محترم مالیاتي )اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری( 

35019 – 021 ستاد خبري دفتر مركزي حراست
روابط عمومي اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل 
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درخشش مستند »رحمت توری« در جشنواره استرالیا
فیلم  جشنواره  کارگردانی  بهترین  جایزه  توری«  »رحمت  مستند 

مسلمانان استرالیا را دریافت کرد.
به گزارش جام جم به گفته مدیر حوزه هنری زنجان فیلم مستند »رحمت 
توری« به کارگردانی بهزاد علوی در جشنواره فیلم مسلمانان استرالیا 
 : افزود  نعمتی  کرد.  کسب  را  جشنواره  این  کارگردانی  بهترین  جایزه 

این فیلم با موضوع محیط زیست در سال 1394 به تهیه کنندگی حوزه 
هنری زنجان تولید شده است و با حضور در جشنواره های متعدد ملی 
و بین المللی موفقیت های بسیاری را کسب کرده است. این فیلم در 
خصوص صیادی است که طبق روال هر ماه همانند مردم دیگر برای 
دارد.   دیگران  از  متفاوت  صیدی  ولی  می رود  دریاچه  کنار  ماهی  صید 

رحمت اهل زنجان معروف به رحمت توری است که حاال 60 سال سن 
دارد. این دوستدار محیط زیست سال هاست که با عالقه به جای صید 

ماهی با تورش زباله های سدها و دریاچه های استان را پاکسازی می کند.
حوزه هنری زنجان در سال 94 با ساخت این مستند ، اقدام این مرد 

دوستدار محیط زیست را در حفظ آن به همگان گوشزد می کند.

سه شنبه   25 شهریور  1399   شماره 5756
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

اقتصادی
اجتماعی

خبر

در  ترددشماری  سامانه  فعالیت 68 
محورهای مواصالتی اردبیل

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
در  شماری  تردد  سامانه   68 فعالیت  از  اردبیل 

محورهای مواصالتی استان خبر داد.
مراسم  در  وثوقی  اهلل  کلیم  جم  جام  گزارش  به 
مدیریت  مرکز  جدید  رئیس  معارفه  و  تودیع 
گفت: ۶۸  جاده ای  ونقل  حمل  و  راه ها  اطالعات 
مواصالتی  محور های  در  شماری  تردد  سامانه 

استان اردبیل فعال است.
وی هوشمندسازی جاده ها را از جمله برنامه های 
جاده ای  ونقل  حمل  و  راهداری  کل  اداره  مهم 
استان اردبیل دانست و تصریح کرد: ۴۰ دوربین 
عبور  تخلفات  ثبت  سامانه  تصویری، ۵۲  نظارت 
حرکت  حین  توزین  سامانه   ۲ و  سرعت  مرور  و 
نیز در محور های مواصالتی استان اردبیل نصب 
اجرائی  مدیریت  کمیسیون  دبیر  است.  شده 
ایمنی حمل و نقل استان اردبیل در حکم رئیس 
حمل  و  راه ها  اطالعات  مدیریت  مرکز  جدید 
وضعیت  بموقع  رسانی  اطالع  بر  جاده ای  ونقل 
جهت  راه ها  اطالعات  مدیریت  استان،   راه های 
و  نظارت  جاده ای،  وقایع  ثبت  آماده سازی، 

برنامه ریزی کارگاه های جاده ای تاکید کرد.
در ادامه این مراسم از تالش های ۸ ساله کرامت 
عنوان  به  نسیمی  امید  و  قدردانی  نیاری  حمزه 
رئیس جدید مرکز مدیریت اطالعات راه ها و حمل 

ونقل جاده ای استان اردبیل معرفی شد.
گفتنی است حمزه نیاری نیز به عنوان رئیس اداره 
ایمنی راه و حریم راهداری و حمل ونقل جاده ای 

استان اردبیل مشغول فعالیت است.

در  سراب  شهرداری  اقدامات 
سال جاری

زیباسازی  نیز  و  بازسازی  و  بهسازی  راستای  در 
خیابان ها و معابر شهر سراب شهرداری این شهر 
در سال جاری موفق به اجرای عملیات زیرسازی 
شهر،  سطح  معابر  کفپوش  اجرای  آسفالت،  و 
رفع معضل سد معبر،  کشی،  آبروگذاری، جدول 
شهر  مختلف  نقاط  در   ... و  سبز  فضای  توسعه 

شده است.
به گزارش جام جم محمدرضا علیپور شهردار شهر 
سراب بااعالم این خبر گفت: در این مدت بیش 
از 67 هزار مترمربع از کوچه ها و معابر سطح شهر 
این شهر  )بیش از 17 هزار مترمربع از کوچه ها و 
( با اعتباری  50 هزار مترمربع از معابر سطح شهر
آسفالت  و  زیرسازی  تومان  بر چهار میلیارد  بالغ 
از جدول های  از سه هزار مترمربع  و بیش  شده 
سطح شهر با اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان 
شهر  شهردار  است.   شده  گذاری  جدول  و  آبرو 
سراب افزود: در سال جاری با همت دوستان و 
از  مترمربع  هزار   12 از  بیش  توانستیم  همکاران 
معابر  از  مترمربع   5500 و  چهارراه ها  و  خیابان ها 
سطح شهر را با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 500 
بیش  همچنین  کنیم.  کفپوش  تومان  میلیون 
آسفالت های قدیمی سطح  از  از 20 هزار مترمربع 
شهر را با هزینه ای بالغ بر 160 میلیون تومان و با 
کن تراش داده شده  از دستگاه ویت  استفاده  
و  موقت  بازارچه  ایجاد  با  داد:   ادامه  وی  است. 
دائمی جهت انتقال میوه فروشان سیار در سطح 
شهر کمک بزرگی به رفع معضل سد معبر شهر  
نموده است. علیپور تصریح کرد: با مشارکت در 
هزار   5 حدود  مساحت  به  دانش  پارک  احداث 
حاشیه ای  بافت های  احیای  راستای  در  مترمربع 
این  سبز  فضای  توسعه  به  شهری،  ناکارآمد  و 
پروژه  آغاز  همچنین  است.  شده  کمک  شهر  
هدایت آب های سطحی حدفاصل میدان آزادی و 
توحید به رودخانه تاجیار را عامل معضل چندین 
مسیرگشایی  جهت  امالک  تملک  اهالی،  ساله 
علوی،  و  احمدی  بیژن  شهیدان   خیابان های 
نمودن  سنگفرش  جهت  طراحی  و  برنامه ریزی 
هسته مرکزی شهر و ...از دیگر اقدامات شهرداری 

شهر سراب در سال جاری می باشد.

پیشرفت  امروزی،  یافته  توسعه  جهان  در 
توسعه  به  منوط  امری،  هر  در  جامعه  یک 

فرهنگی آن جامعه می باشد.
جامعه  یک  مسئوالن  و  ساکنان  چنانچه 
آن  پیشرفت  و  توسعه  برای  ضرورتی 
از  درجه  آن  به  یا  نکنند  احساس  جامعه 
دست  اجتماع  قبال  در  مسئولیت پذیری 
در  بالندگی  و  رشد  مسیر  قطعا  نیابند،  
با  بسا  چه  حتی  و  نشده  میسر  اجتماع  آن 
گاهی از مسئولیت  گذشت زمان به دالیل متعددی از جمله عدم آ

فردی در قبال اجتماع، آن جامعه رو به انحطاط نیز برود.
شهرستان هشترود یکی از شهرستان های مهم استان آذربایجان 
شرقی است که با وجود دارا بودن ظرفیت های فراوان برای توسعه 
باید  که  طور  آن  اقتصادی،  و  عمرانی  بعد  در  خصوصا  پیشرفت،  و 

رشد نیافته و مسیر ترقی را طی نکرده است.
آنها  بودن  دارا  باوجود  شهرستان  این  که  پتانسیل هایی  جمله  از 
برداری  بهره  آنها  از  ایده آل  و  مطلوب  حد  در  نتوانسته  هیچگاه 
نماید، وجود معادن غنی چون سنگ گچ، کنگلومرا، مرمر و سنگ 

نمک و... است.
از  یکی  آنها  فرآوری  و  استخراج  و  معادن  وجود  که  مستحضرید 
فاکتورهای رشد و بالندگی اقتصادی یک منطقه محسوب می شود.

متاسفانه در کشورهای کمتر توسعه یافته وجود بروکراسی اداری 
و زد و بندهای پشت پرده در زمینه استخراج و استحصال و فراوری 
این  از  نیز  شهرستان ها  و  استان ها  برخی  که  شده  باعث  معادن 
هشترود  شهرستان  که  بمانند  عقب  و  محروم  خدادادی  نعمت 

یکی از این مناطق می باشد. 
معظم  مقام  حکیمانه  رهنمودهای  و  تدبیرات  سایه  در  البته  صد 
یا در حال  گرفته  اقدامات مفیدی صورت  این خصوص  رهبری در 
درست  بندی  زمان  و  موقعیت شناسی  نیازمند  که  است  پیگیری 
مسئوالن ارشد منطقه ماست تا با جذب سرمایه گذار و استفاده 
منطقه  بهره برداری(،  و  استحصال  )استخراج،  معادن  از  بهینه 

پله های ترقی و توسعه خود را سریع تر طی کند.
و  زراعی  اراضی  به واسطه داشتن  این شهرستان  از سوی دیگر     
نقش  می تواند  خود،   ) آبی  و  )دیم  پربار  و  حاصلخیز  بسیار  باغی 
مهم تر و مثبت تری در مسیر تولید غالت و مرکبات استان و کشور 
به  می توان  محصوالت  این  راهبردی ترین  و  مهم ترین  از  بردارد.    
سرمایه گذاری  که  دیدیم  خوشبختانه  کرد.  اشاره  سیب  و  گندم 
سردخانه های  یا  خصوصی  بخش  سیلوهای  مانند  حوزه  این  در 
این  تولید  روزافزون  رشد  جوابگوی  تنها  نه  منطقه  افزون  روز 
از  مسئوالن  چنانچه  داد  نشان  بلکه  بود،  راهبردی  محصوالت 
بنمایند،  را  الزم  حمایت های  بومی  بویژه  و  واقعی  سرمایه گذاران 
جامعه انسانی هشترود ظرفیت و توانایی خودنمایی در استان و 

حتی باالتر را دارد.
   از دیگر توانمندی های بالقوه شهرستان هشترود، دارا بودن آثار 

تاریخی و جاذبه های گردشگری، اکوتوریستی است.
  هشترود با وجود قلعه باشکوه ضحاک )تخت جمشید آذربایجان 
( با 3000 سال قدمت، تاالب های یانیق، سلطان تپه سی و روستای 
همچون  می تواند  و...  بیگ  آتش  همچون  باستانی  تاریخی 
شمالغرب  و  استان  توریسم  صنعت  تارک  در  درخشان  نگینی 
وجود  و  مسئوالن  حمایت های  عدم  بازهم  که  بدرخشد  کشور 
بروکراسی های اداری طویل و گاه زائد، مانع از تحقق رویای هشترود 

توریستی می گردد.
تحقیق  یک  نیازمند  هشترود  ظرفیت های  از  نوشتن  چند  هر 
گسترده علمی و میدانی بوده و یک مثنوی می توان در این مورد 
یعنی  اقتصادی  مهم  حوزه  سه  در  تا  کردم  سعی  بنده  اما  نوشت، 
کدام  هر  مدرن  دنیای  در  امروزه  که  توریسم  و  کشاورزی  معدن، 
را دارد، اشاره کنم که  اداره یک کشور  از این ها به تنهایی قابلیت 
جمله  از  مختلف  دالیل  به  دور  چندان  نه  سال های  در  متاسفانه 
عدم حمایت کامل مسئوالن وقت از سرمایه گذاران بویژه سرمایه 
گذاران بومی و  کسانی که به هر دلیلی خواهان توسعه شهرستان 
بودند، هر روز هم از مسیر توسعه و پیشرفت خود دورتر و دورتر 

شده است.
امپریالیسم  ظالمانه  تحریم های  فشار  در  که  حال  است  ضروری 

حکمیانه  تدابیر  سایه  در  جهانی 
مقام معظم رهبری اقتصاد جهادی 
می بینیم،  خود  روی  پیش  را 
شهرستان  محترم  مسئوالن 

دوشادوش مردم عالقمند و فهیم هشترود فتیله چراغ راه توسعه 
با روند رو به رشد کشوری با فضاسازی برای  را همسو  شهرستان 
انگیزش نیروهای جوان، مستعد و خالق هشترودی با بسترسازی 
برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی ها در حوزه های 
به  و  نمایند  تر  آماده   ... و  گردشگری  فرهنگی،  اقتصادی،  مختلف 
بیشتری  اعتماد  شده  یاد  حوزه های  بومی  فرهیختگان  و  نخبگان 
که  همانطور  می توانند  هشترودی  جوانان  که  کنند  باور  و  نمایند 
بارها و بارها در حوزه های مختلف علمی و سیاسی و فرهنگی ثابت 
کرده اند، باز چنانچه مسئوالن به این قشر اعم از دختران و زنان 
گاه و با شعور اعتماد کنند و کار  فهیم و مومنه یا پسران و مردان آ
را به آنها بسپارند مسیر رشد و ترقی بهتر و سریع تر هموار می گردد.
بیشتر  هرچه  شناساندن  با  بتوانند  منطقه  مسئوالن  است  امید 
ظرفیت ها و استعدادهای شهرستان هشترود، زمینه جذب هر چه 
بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم کنند و در این راه از 
گاه شهرستان بهره مند  آ انسانی  از غنی ترین حوزه یعنی نیروهای 
تر  یافتنی  دست  و  کوتاه تر  مسیر  هم  و  سهل تر  راه  هم  که  شوند 

خواهد شد.

توسعه هشترود، در گرو جذب سرمایه گذار

سیده زهرا طاهر 
موسوی

عضو شورای شهر 
سابق هشترود

یادداشت

تعداد زیادی از مناطق روستایی کم برخوردار در استان های مختلف کشور فاقد امکانات 
که  نوجوانانی  و  کودکان  بسیار  چه  هستند.   ... و  بهداشتی  خدماتی،  آموزشی،  رفاهی، 
از  آموزشی  از هوش و استعداد به دلیل کمبود امکانات و فضاهای  به رغم برخورداری 

تحصیل بازمی مانند یا چه بسیار بیمارانی که به دلیل نبود یا کمبود امکانات بهداشتی 
و پزشکی نمی توانند دوباره سالمتی خود را بازیابند.  

منظور  به  حقوقی  چه  و  حقیقی  صورت  به  چه  زیادی  خیرین  که  است   سال  سال های 

رسیدگی به مشکالت این عزیزان با مشارکت در کارهای انسان دوستانه و مومنانه به 
داد هموطنان عزیز خود شتافته و در این راه از هیچ کمکی دریغ نمی کنند. 

یکی از این خیرین که توانسته با کارهای انسان دوستانه خود کمک های زیادی به مردم 
و نیازمندان بکند بانک سپه استان آذربایجان شرقی است. 

نادر سلیمانی مدیر شعب بانک سپه استان در این رابطه به خبرنگار جام جم می گوید: 
حوزه  در  خود  مستقیم  مسئولیت های  بر  عالوه  شرقی  آذربایجان  استان  سپه  بانک 
در  را  جایگاه  اولین  توانسته  و  برداشته  بزرگی  گام های  نیز  اجتماعی  مسئولیت های 

استان از آن خود کند. 
وی افزود: در مجموع بانک سپه توانسته است از سال 92 تاکنون 6 مدرسه با 34 کالس 
درس در زمینی به مساحت یک هزار و 625 متر مربع و با هزینه ای بالغ بر 17 میلیارد ریال 

به بهره برداری برساند. 
ساربان  کندی،  یاور  کالنکش،   ، جیغه  روستاهای  در  مدارس  این  داد:  ادامه  سلیمانی 

قلی، علیشاه و افیل ساخته شده است. 
توابع  از  مرکیه  روستای  شهدای  گلزار  بازسازی  جاری  سال  در  بانک  این  افزود:  وی 
نظر در  اعتبار  ریال  میلیون   500 حدود  امر  این  برای  و  دارد  کار  دستور  در  را   مرند 

 گرفته است. 
مدیر شعب بانک سپه ادامه داد: همچنین سال گذشته و در راستای فرمایش مقام 
سعی  جانبی  هزینه های  و  المال  بیت  میل  و  حیف  از  جلوگیری  بر  مبنی  رهبری  معظم 
کردیم به جای چاپ انواع سررسید و تقویم و ... یک دستگاه آمبوالنس خریداری کرده و 
پس از تجهیز آن در سال 97 تقدیم دانشگاه علوم پزشکی شد تا برای خدمت به مردم 

مناطق محروم و دورافتاده استان مورد استفاده قرار گیرد.

کسب اولین جایگاه مدرسه سازی توسط بانک سپه آذربایجان شرقی 

دانشگاه جامع علمی - کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری است که تاسیس آن در مهر سال 1371 به 

تصویب رسید.
مهارت  سطح  باالبردن  هدف  با  دانشگاه  این  جام جم  گزارش  به 
شاغالن بخش های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای 
می باشند  اجرایی  تجربٔه  فاقد  که  آموزش  مرکز  غ التحصیالن  فار
تشکیل و با به کارگیری و سازمان دهی امکانات، منابع مادی و انسانی 
دستگاه های اجرایی، نسبت به برگزاری دوره های علمی–کاربردی در 

مقاطع کاردانی و کارشناسی اقدام می کند.
و  سازمان ها  مشارکت  موجبات  آوردن  فراهم  دانشگاه،  هدف 
آموزش نیروی انسانی  دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی برای 
و  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف  بخش های  نیاز  مورد  و  متخصص 
فرهنگی کشور می باشد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای 
را کسب  آن ها محول می شود، دانش و مهارت الزم  فعالیتی که به 

نمایند.
دانشگاه جامع علمی   کاربردی مسئولیت برنامه ریزی، سازمان دهی، 
پشتیبانی های کارشناسی، عملیاتی، اطالعات و سیاست گذاری های 

کالن و نیز نظارت و ارزشیابی مراکز   علمی کاربردی را برعهده دارد. 
قالیچی،  فرزان  دکتر  سراغ  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  مناسبت  به 
رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی آذربایجان شرقی رفته و با وی 

گفتگویی ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید:
- شروع زودتر از موعد سال تحصیلی جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟

در ابتدا با توجه به نزدیک شدن به چهلمین سالگرد هشت سال دفاع 
مقدس، یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی را گرامی می دارم. آنهایی که 
با اهدای خون پاک خود ضامن سالمتی و بقای ما شدند و اجازه ندادند 

یک وجب از خاک وطن دست دشمنان و بیگانگان بیفتد.
در خصوص بازگشایی زودتر از موعد باید عرض کنم امسال به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و این که به گفته رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا 
آنفلوآنزا را  با شروع فصل پاییز موج سوم شیوع کرونا و نیز بیماری 
کشور شاهد خواهیم بود و قطعا در صورت عدم رعایت اصول  در 
افزایش  بیماری  این دو  به  این فصل تعداد مبتالیان  بهداشتی در 

چشمگیری خواهد داشت، لذا برای این که در این فصل ضربه زیادی 
به پیشرفت تحصیلی دانشجویان وارد نشود سعی کردیم دو هفته 
زودتر از موعد سال تحصیلی را آغاز کنیم تا اگر در فصل پاییز با این 
دو بیماری مواجه شدیم در کالس درس دانشجویان وقفه ای ایجاد 

نشود.
معدود  جزو  کاربردی   – علمی  دانشگاه  ما  استان  در  حال  این  با 
دانشگاه هاست که کالس های درسی خود را از 15 شهریور آغاز کرده 

است.
- با عنایت به زیاد بودن دروس عملی و مهارتی، برنامه های دانشگاه 

برای اجرای آنها چیست؟
از  کرونا و این که استان ما  از دستورات ستاد ملی  به منظور پیروی 
نظر میزان ابتال به کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد، اکثر کالس های 
نظری دانشجویان به صورت مجازی و آنالین برگزار می شود اما چون 
دانشگاه ما یک دانشگاه عملی و مهارتی بوده و گذراندن واحدهای 
سعی  بنابراین  ندارد  امکان  عملی  مهارت های  کسب  بدون  عملی 
می کنیم با شروع کالس ها از 15 شهریور و با رعایت تمامی پروتکل های 
جمله  از  دانشجویان  سالمتی  حفظ  برای  شرایط  ایجاد  و  بهداشتی 
حضور دانشجویان با تعداد کمتر در کالس ها، واحدهای عملی خود را 

به صورت حضوری برگزار کنیم.
- با عنایت به فعالیت دانشگاه علمی – کاربردی در حوزه کارآفرینی و 

اشتغال، آیا برنامه ای برای برگزاری رویدادها و استارت آپ ها دارید؟
هرچند حوزه کارآفرینی و اشتغال جزو تفکیک ناپذیر دانشگاه علمی 
– کاربردی است اما در شرایط کنونی که کل دنیا با بیماری کرونا درگیر 
است امکان برگزاری استارت آپ و رویداد به صورت حضوری وجود 

ندارد.
با این حال برای این که هم استارت آپ ها را برگزار کرده و هم نکات 
بهداشتی را رعایت کنیم با فراهم کردن زیرساخت های الکترونیکی 
این رویدادها را به صورت مجازی برگزار خواهیم کرد و با برنامه ریزی های 
صورت گرفته قرار است در ترم جاری حدود سه تا چهار رویداد را به 

صورت آنالین برگزار کنیم.
- برنامه های دانشگاه برای جلوگیری از شیوع کرونا چیست؟

خود  سالمتی  حفظ  برای  مردم  دانشگاه  از  بیرون  در  که  همانطور 
تمام  و  اجتماعی  فاصله  رعایت  و  ماسک  زدن  به  موظف  دیگران  و 
پروتکل های بهداشتی هستند در داخل دانشگاه هم باید این موارد 

رعایت شود. 
یکی از مواردی که ملزم به رعایت آن هستیم برگزاری کالس های دروس 

نظری به صورت غیرحضوری و آنالین است.
کردم  عرض  قبال  که  همانطور  هم  عملی  واحدهای  خصوص  در 

کالس های عملی ما با تعداد دانشجوی کمتر برگزار خواهد شد.
در رابطه با بقیه مراجعان اعم از آنهایی که برای پیگیری مدرک تحصیلی 
و ... در مراکز علمی – کاربردی حضور می یابند زدن ماسک الزامی است 
و کسانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند طبق مصوبه دولت 

از ارائه خدمات جلوگیری خواهد شد.
- در خصوص توسعه کمی و کیفی دانشگاه خبر جدیدی دارید؟

پیرو بخشنامه دولت مبنی بر تعطیلی مراکز آموزش علمی – کاربردی 
در  نشدند  قادر  دانشجویان  از  تعدادی  دولتی  نهاد  به  وابسته 
رشته های مورد عالقه خود درس بخوانند. در این رابطه با راه اندازی 
مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر الف تبریز سعی کردیم با جذب 

متقاضیان تا حدودی این خالء را پر کنیم.
در  دانشجو  پذیرش  به  اقدام  جاری  سال  مهر  از  همین  برای 

دو  در  و...  کارگردانی  بازیگری،  سینما،  تئاتر،  چون  رشته هایی 
تمدید  به  توجه  با  و  نمودیم  کارشناسی  و  کاردانی  مقطع 

مهلت چند روزه متقاضیان می توانند تا 23 شهریور با 
مراجعه به سایت سنجش نسبت به ثبت نام خود 

اقدام کنند.
کاربردی   – علمی  جامع  دانشگاه   -
افتخاراتی  چه  گذشته  سال  یک  در 

کسب کرده است؟
یک  ما  دانشگاه  این که  به  باتوجه 
سال  است،  کارآفرین  دانشگاه 

گذشته یکی از کارآفرینان برتر کشور از 
استان و دانشگاه ما بود. 

همچنین دو مرکز علمی کاربردی ماشین سازی و شهرداری جزو 10 مرکز 
برتر ارزیابی شده کشوری بود.

عالوه بر این ها دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در دوران کرونا نیز 
در تولید لوازم بهداشتی مورد نیاز جامعه از جمله ماسک و مواد ضد 

عفونی کننده دست و محیط سهم بسیار زیادی دارد.

      

؛  در رشته های فرهنگ و هنر
دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی دانشجو می پذیرد
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و  کشت  واگذاری  در  تخلف 
صنعت مغان محرز است

بر  نظارت  و  تولید  جهش  ویژه  کمیسیون  دبیر 
تخلفات  گفت:  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  اجرای 
مغان  صنعت  و  کشت  واگذاری  در  گسترده 
محرز است و ابطال واگذاری از طریق قوه قضائیه 

پیگیری می شود.
به گزارش جام جم صدیف بدری اظهار کرد: واگذاری 
به  مغان  دامپروری  و  صنعت  و  کشت  شرکت 
با  که  بود  جدی  ابهامات  دارای  خصوصی  بخش 
ورود مجلس دهم و هیات تحقیق و تفحص مورد 
بررسی قرار گرفت. عضو هیات تحقیق و تفحص 
با  داد:  ادامه  مغان  صنعت  و  کشت  واگذاری  از 
بررسی های انجام شده تخلفات گسترده و تضییع 
حقوق بیت المال در جریان این واگذاری نظیر روند 
گزارش  و  محرز  قانونی،  روال  طی  و  قیمت گذاری 
نظارتی  نهادهای  به  مستندات  همراه  به  نهایی 
ارسال شد.وی با بیان این که رأی هیات تحقیق و 
تفحص ابطال واگذاری بود افزود: در ادامه پرونده 
به هیات داوری اختالفات ناشی از واگذاری ها ارجاع 
شد که با ورود دولت رأی به سقوط دعوی داد تا 
اردبیل،  مردم  نماینده  شود.  مسکوت  جریان 
نمین، نیر و سرعین به ادامه پیگیری ها برای ابطال 
واگذاری و مکاتبه با رئیس دستگاه قضا اشاره کرد 
و گفت: در نتیجه پیگیری های انجام شده شعبه 
هیات  حکم  ابطال  به  رأی  تهران  دادگستری   21
داوری داد تا پرونده واگذاری و تخلفات محرز رخ 
داده مجددا در هیات داوری مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تاکید بر اجرای دقیق قانون و صدور حکم 
این  ابطال  گفت:  پرونده  این  مورد  در  عادالنه 
واگذاری و عرضه شرکت به صورت سهام در بازار 
سرمایه و صرف عایدات آن برای توسعه استان و 
بویژه منطقه مغان در سفر روزهای آینده رئیس 
قوه قضائیه به استان اردبیل پیگیری خواهد شد.

رئیس سازمان صمت زنجان:
تومان  میلیون   630 پرداخت 
تولیدکنندگان  به  تسهیالت 

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان 
زنجان اعالم کرد: در 5 ماهه نخست سال جاری 
630 میلیون تومان تسهیالت از محل اعتبارات 
و فرشبافان  تولیدکنندگان  به  مشاغل خانگی 

استان زنجان پرداخت شده است.
به گزارش جام جم  ناصر فغفوری اظهار داشت: 
تاکنون 28 نفر جهت دریافت تسهیالت به اداره 
که  اجتماعی معرفی شده اند  رفاه  و  کار  تعاون، 
و  تعاون  بانک های توسعه  از طریق  تسهیالت 

رفاه به آنها پرداخت شده است.
از  حمایت  منظور  به  تسهیالت  این  افزود:  وی 
تولید فرش دستباف از محل اعتبارات مشاغل 

خانگی با کارمزد 4 درصد پرداخت می شود.
این  پرداخت  خصوص  در  مسئول  مقام  این 
سال 98   در  گفت:  گذشته  سال  در  تسهیالت 
استان  وفرشبافان  تولیدکنندگان  از  نفر   223
یک  میزان  به  تسهیالت  که  شدند  معرفی 

میلیارد و 968 میلیون تومان پرداخت شد.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان 
در ادامه با اشاره به کاهش میزان تولید فرش در 
استان یادآور شد: شیوع بیماری کرونا از یک سو 
و  کارگاه ها  فعالیت  بر  حاکم  شرایط  دلیل  به 
و  فرشبافی  کارگاه های  ماهه  دو  تعطیلی  نیز 
همچنین بسته شدن مرزها که باعث کاهش 
میزان صادرات فرش شده بود بر کاهش میزان 
مواد  قیمت  افزایش  بود.وی  گذار  تاثیر  تولید 
خرد  تولیدکنندگان  توان  آمدن  پایین  و  اولیه 
از دیگر عوامل کاهش تولید فرش در  را  فرش 
سال  در  کرد:  تصریح  فغفوری  دانست.  استان 
جاری تا کنون 45 هزار مترمربع فرش دستباف 
تولید شده است که این میزان در مدت مشابه 
سال گذشته بالغ بر 60 هزار متر مربع بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل در حاشیه افتتاح مجتمع پوشاک 
عرفان در ناحیه صنعتی رضی که به صورت مراسم ویدئو کنفرانس با ریاست جمهوری 
برگزار شد گفت: با مشوق های ارائه شده تالش شد تا حجم سرمایه گذاری ها در مناطق 

محروم استان گسترش یابد.
اردبیل،  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
محمد اهلی ضمن اعالم این خبر اظهار کرد: بنا به دالیل مختلف، سرمایه گذاران میلی 
برای حضور در ناحیه صنعتی رضی نداشتند اما با تکمیل زیرساخت ها و ارائه مشوق های 
از افزایش چشمگیری  سرمایه گذاری، در سالیان اخیر حضور متقاضیان در این ناحیه 

برخوردار گردید به نحوی که در حال حاضر زمینی برای واگذاری در آن وجود ندارد. 
شده  ارائه  مشوق های  جمله  از  اردبیل  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
برای شکوفایی این ناحیه صنعتی را اعطای مشوق 50 درصدی در قیمت حق بهره برداری 
ح صنعتی خود را در زمان مقرر  ح متقاضیانی که طر زمین بیان نمود و افزود: طبق این طر

به پایان رسانده و موفق به اخذ پروانه بهره برداری می شوند از بخشودگی 50 درصدی در 
این  از  متقاضیان  از  تعدادی  اساس  این  بر  که  می شوند  مند  بهره  خود  واریزی  اقساط 

ح صنعتی خود را در زمان مقرر به پایان رسانند. مشوقات استفاده نموده و طر
اهلی میزان قرارداد منعقده در ناحیه صنعتی رضی با سرمایه گذاران را 14 قرارداد برشمرد 
و افزود: در قالب این 14 قرارداد تاکنون 3 واحد تولیدی موفق به اخذ پروانه بهره برداری 

ح صنعتی خود می باشند.  شده اند و بقیه در حال احداث طر
ناحیه  برای شکوفایی هرچه بیشتر  برنامه های شرکت شهرک های صنعتی  از   وی یکی 
ح توسعه این ناحیه برشمرد و افزود: مقدمات توسعه ناحیه صنعتی  صنعتی رضی را طر
رضی از جمله تصویب در شورای برنامه ریزی استان انجام شده و طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته، 50 هکتار زمین برای توسعه این ناحیه در نظر گرفته شده است که طی 
فرآیند قانونی و پس از کسب مجوز از ادارات مربوطه، نسبت به توسعه آن اقدام خواهد 

شد.

شایان ذکر است واحد تولیدی مجتمع پوشاک عرفان با سرمایه گذاری 140 میلیارد ریال 
در زمینه تولید پوشاک، ماسک و البسه بیمارستانی به بهره برداری رسید که در فاز اول 

ح تولیدی 75 نفر مشغول به کار شدند. این طر
ناحیه صنعتی رضی با مساحت 14 هکتار در شهرستان مشگین شهر واقع شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اردبیل:

ناحیه صنعتی رضی توسعه می یابد 

شهردار اردبیل گفت: با شعار انسان محوری و ایجاد انگیزه در 
ارتقای سالمت 16 کیلومتر جاده تندرستی به  بین مردم برای 

همت شهرداری اردبیل در حال اجراست.
رئیس  با  دیدار  در  لطف اللهیان  حمید  جم،  جام  گزارش  به 
اردبیل  شهرداری  عمارت  در  همگانی  ورزش های  فدراسیون 
اظهار کرد: در چند سال اخیر در حوزه ورزش همگانی برنامه های 
شهرداری  مناسب  زیرساخت های  تامین  با  که  شده  اجرا  خوبی 
رویدادها  این  برگزاری  مطلوبیت  و  اجرا  به  می کند  تالش  نیز 

کمک کند.
مبنای  بر  را  اردبیل  شهـــــداری  شعار  وی 
سالمت  تقویت  برای  تالش  و  انسان  محوری 
افراد جامعه یادآور شد و خاطرنشان کرد: ما تنها 
را  معابر  بازگشایی  و  پارک ها  ع،  شوار توسعه 
که  چرا  ندادیم  قرار  خود  کارهای  سرلوحه 
در  گسترده ای  فعالیت های  ما  از  پیش 
این زمینه انجام شده و در آینده نیز این 

رویکرد فرهنگی  به  اردبیل  انجام می رسد.  شهردار  به  کار معمول 
تحرک بخشی  و  شهروندان  سالمت  ارتقای  در  شهرداری  ورزشی   –
در مسیر تندرستی اشاره کرد و گفت: در پنج سال اخیر شهرداری 
10 کیلومتر جاده تندرستی و 10 کیلومتر نیز جاده دوچرخه سواری در 

شورابیل و سایر مناطق شهری راه اندازی کرده است.
در  تندرستی  جاده  احداث  کیلومتر   16 داد:  ادامه  لطف اللهیان 
دستور کار شهرداری است که امیدواریم در مدت زمان کوتاه این 

پروژه را نیز به سرانجام برسانیم.
یک  در  پاک  و  سالم  شهر  شعار  به  رسیدن  برای  کرد:  بیان  وی 
پویش عمومی استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل 
راه اندازی  با  حتی  و  گرفته  قرار  جدی  توجه  و  حمایت  مورد  سالم 
شهروندان  تا  است  این  بر  سعی  دوچرخه سواری  ایستگاه های 
شخصی  نقلیه  وسایط  آوردن  از  و  کرده  تردد  نقلیه  وسیله  این  با 
شهروندان  سالمت  به  توجه  اردبیل  شهردار  کنند.  خودداری 
از  غیر  به  شهرداری  ماموریت  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مهم  بسیار  را 
اساسی  ماموریت  یک  خدماتی  و  عمرانی  روزمره  فعالیت های 

توسعه  ارتباط  این  در  که  است  شهروندان  سالمت  تامین  در 
برگزاری  لطف اللهیان  ضرورت هاست   و  الزامات  از  همگانی  ورزش 
اخیر  سال   5 در  را  ورزشی  مختلف  رویدادهای  و  همایش ها 
رویدادها  این  انعکاس  عدم  مشکل،  تنها  کرد:  بیان  و  شد  یادآور 
برخی  برخالف  دهیم  نشان  همه  به  تا  بوده  ملی  رسانه های  در 
کالنشهرها همایش ها و رویدادهای ورزشی این استان با استقبال 

بی نظیر مردم روبه رو شده تا نشاط اجتماعی افزایش یابد.
وی افزود: در دوره جدید فعالیت ورزش همگانی سعی خواهیم کرد 
تا در ترویج و تبلیغ برنامه های تندرستی در کنار سایر مجموعه ها 
انجام  بخوبی  عمومی  سالمت  تامین  در  را  خود  رسالت  تا  باشیم 
دهیم.  شهردار اردبیل با ابراز خرسندی از جایگاه سوم اردبیل در 
همچنان  اردبیل  شهرداری  کرد:  اظهار  فعال  شهرهای  ح  طر اجرای 
همگانی  ورزش  زیرساخت های  تدارک  و  تهیه  در  خود  تعهدات  به 
با گسترش  تا  کرد  پایبند است و سعی و تالش مضاعف خواهیم 
و  رسیده  حداقل  به  اجتماعی  آسیب های  ورزشی  برنامه های 

مسئولیت و ماموریت خود را در قبال شهروندان انجام دهیم.

شهــــردار اردبیل:
16 کیلومتر جاده تندرستی در حال اجراست

استاندار زنجان گفت: به همت بخش خصوصی و همراهی مدیران 
ح های بزرگی خواهیم بود. شاهد افتتاح طر

به گزارش جام جم فتح اله حقیقی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی استان با قدردانی از حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
استان  در  اقتصادی  مختلف  شاخص های  گفت:  زنجان  در  مسلح 
مشارکت  خ  نر و  کار  و  کسب  حوزه  در  که  طوری  به  است  مطلوب 
و  نموده  کسب  کشور  در  باالیی  جایگاه  زنجان  استان  اقتصادی 

فعالیت های استان بر اساس نقشه راه در حال تداوم است.
و  کرد  اشاره  تولید  جهش  سال  در  گرفته  صورت  اقدامات  به  وی 
تدوین  استان  راه  نقشه  سال  نخستین  روزهای  همان  از  افزود: 
نوبت  در  استان  صنعتی  بزرگ  واحدهای  افتتاح  برای  امروز  و  شده 

اختصاص فرصت افتتاح توسط رئیس جمهور است.
ح کاداستر، خرید 350هزار تن گندم،  رتبه نخست استان در اجرای طر
آبیاری های نوین، ایجاد  تجهیز نیمی از اراضی مستعد کشاورزی به 

وضعیت  ساماندهی  سبک،  دام  پرورش  راسی  هزار   60 مجتمع 
زیرساخت های آی تی و آی سی تی از دیگر اقداماتی بود که استاندار 

زنجان به آنها اشاره کرد. 
مردم  همراهی  و  همدلی  از  قدردانی  با  همچنین  زنجان  استاندار 
در ایام سوگواری امام حسین)ع( گفت: نمایش والیتمداری مردم 
زنجان در هشتم محرم بود که به جای اجتماع حسینی در همایش 
کمک های مومنانه شرکت کردند که در آن برنامه 120 هزار بسته به 

ارزش 33 میلیارد تومان تقدیم نیازمندان شد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در جلسه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی استان زنجان با تمجید از انسجام و همراهی خوب 
و  هستند  والیتمداری  نمایش  اسوه  زنجانی ها  گفت:  مسئوالن 
چشم ها به عزاداری مردم زنجان در هشتم محرم دوخته شده بود که 
بخوبی اظهار لطف مردم را به حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( دیدیم 
گرفته  اقدامات صورت  امیر حاتمی  امیر سرتیپ  که بی مثال بود.  

در حوزه جهش تولید را در استان زنجان مثبت ارزیابی کرد و افزود: 
ح های صنعتی استان بیانگر آن است که تفکر تامین نیاز داخل  طر
خصوصی  بخش  توجه  مورد  و  دغدغه  ملی  سطح  در  خودکفایی  و 
که  است  تولید  از  حمایت  و  رونق  با  بدانیم  باید  و  بوده  مدیران  و 

بسیاری از مشکالت کشور حل خواهد شد.
وی به ظرفیت خوب استان به لحاظ موقعیت جغرافیایی اشاره کرد و 
افزود: توسعه محورهای مواصالتی و همچنین ریلی استان می تواند 

زمینه رفت و آمد و جابه جایی کاال را فراهم نماید.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه، حوزه صادرات را برای 
رونق و توسعه  گفت:  تولید بسیار مهم دانست و  رونق و جهش 

صادرات مکمل جهش تولید خواهد بود.
ح بزرگ صنعتی با 13هزار میلیارد تومان  در سال جهش تولید 26 طر
ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال نزدیک به 4هزار نفر 

در مراحل افتتاح و تکمیل هستند

استاندار زنجان:

برنامه های جهش تولید در استان بخوبی پیش می رود

سـال  نخسـت  ماهـه   5 طـی  گفـت:  زنجـان  اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  عامـل  مدیـر 
جـاری بیـش از 6.5 کیلومتـر عملیـات اصـالح و بازسـازی شـبکه توزیـع آب در 16 روسـتای 

شهرسـتان ایجـرود اجـرا شـد.
بـه گـزارش جـام جـم ، علیرضـا جـزء قاسـمی اظهـار کـرد: ایـن عملیـات بـا مشـارکت اهالـی، 
سـپاه شهرسـتان ایجرود، دهیاری روسـتاها و شـرکت آب و فاضالب اجرایی شـده است.
بـر 4 میلیـارد و 500 میلیـون ریـال  وی افـزود: بـرای اجـرای ایـن عملیـات اعتبـاری افـزون 

اسـت. شـده  هزینـه 
مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان زنجـان تصریـح کـرد: اگـر ایـن حجـم عملیـات 
 10 بـر  بالـغ  اعتبـاری  می پذیرفـت،  انجـام  مشـارکتی  غیـر  صـورت  بـه  و  پیمانـکار  توسـط 
میلیـارد ریـال نیـاز داشـت کـه بـا مشـارکت مـردم ایـن میـزان به بیـش از 50 درصـد کاهش 
داشـته اسـت. جـزء قاسـمی بـا بیـان این کـه شهرسـتان ایجرود 72 روسـتای دارای سـکنه 
دارد گفـت: 56 روسـتا در ایـن شهرسـتان تحـت پوشـش خدمـات شـرکت آب و فاضـالب 

اسـتان زنجـان قـرار دارنـد.
آب  توزیـع  شـبکه  کیلومتـر   270 ایجـرود  شهرسـتان  کـرد:  خاطرنشـان  مسـئول  ایـن 

دارد. بازسـازی  و  اصـالح  بـه  نیـاز  میـزان،  ایـن  از  درصـد   70 کـه  دارد  روسـتایی 

اسپو؛ استارتاپی 
در حوزه ناباروری مردان

طی 5 ماهه نخست سال جاری؛
اجرای 6.5 کیلومتر عملیات اصالح شبکه در 16 روستای ایجرود

اکوسیسـتم نـوآوری در حـوزه سـالمت دیجیتـال چنـد سـالی اسـت در کشـور 
موضـوع  روی  بـر  تمرکـز  بـا  اسـتارتاپی  میـان  ایـن  در  اسـت.  گرفتـه  شـکل 

اسـت. داده  ارائـه  خالقانـه ای  حـل  راه  نابـاروری 
گـزارش جـام جـم؛ دکتـر گلمحمـدی رئیـس مرکـز فـوق تخصصـی درمـان  بـه 
نابـاروری ART علـوم پزشـکی اردبیـل اظهـار می کنـد: طبـق بررسـی های انجـام 
آنالیـز تعـداد اسـپرم ها موفـق بـوده و  شـده نـرم افـزار گجـت در شـمارش و 

عملکـرد آن قابـل قبـول و مـورد تاییـد می باشـد.
حسـین واثقـی دکتـرای فیزیولـوژی تولیدمثـل و بنیانگـذار ایـن اسـتارتاپ بـه 
تـا 20  بیـن 15  ایـران  نابـاروری در  گفـت: متاسـفانه شـیوع  خبرنـگار جـام جـم 
درصـد بـرآورد شـده اسـت و در حـال ورود بـه یـک مرحلـه نگران کننده اسـت. 
وی افـزود: از هـر پنـج زوج ایرانـی یـک زوج نابـارور اسـت. در ایـن میـان دلیـل 
40 درصـد از ناباروری هـا، مـردان هسـتند. در همیـن راسـتا اسـتارتاپی با هدف 
توسـعه تسـت های سـریع ارزیابـی اسـپرم مـردان قابـل اسـتفاده در منـزل بـه 
کمـک تلفن هـای هوشـمند در یـک پلتفـرم ارائـه خدمـات مشـاوره بـاروری بـا 

یـک تیـم 5 نفـره از سـال 98  شـروع بـه فعالیـت کـرده اسـت.
فنـاوری  و  علـم  پـارک  در  کـه  اسـپو  اسـتارتاپ  می کنـد:  عنـوان  واثقـی 
تحلیـل  هزینه هـای  کـردن  کـم  هـدف  بـا  اسـت  مسـتقر  اردبیـل  اسـتان 
جنسـی  سـالمت  بـه  نسـبت  مـردان  بـه  بخشـی  گاهـی  آ نابـاروری،  داده هـای 
آغـاز کـرده آن هـا فعالیـت خـود را   و ایجـاد تغییـر در سـبک زندگـی نادرسـت 

 است. 
گاهـی و ارتقـای بهداشـت روانـی مـردان و سـاده سـازی چالش هـای ناباروری   آ
از  مـردان  نابـاروری  مـورد  در  گفتگـو  فرهنگـی  تابـوی  شکسـتن  و  مـردان  در 

اهـداف ایـن اسـتارتاپ پزشـکی فـرد محـور اسـت.
شـده  طراحـی  گجـت  از  اسـتفاده  بـا  اسـپو  پلتفـرم  پژوهشـگر  ایـن  گفتـه  بـه 
مخصـوص خـود ایـن امـکان را بـه مـردان می دهـد کـه بـدون مراجعـه بـه مرکـز 
آنالیـز کننـد و بعـد از آن  بتواننـد بـا  نابـاروری در خانـه نمونـه اسـپرم خـود را 
را  بـاروری  سـالمت  توصیه هـای  و   کـرده  برقـرار  ارتبـاط  متخصـص  پزشـکان 

نماینـد. دریافـت 
واثقـی اظهـار کـرد: مجموعـه پزشـکی اسـپو، بـا توجـه بـه تجربـه کار در مراکـز 
بخـش  در  مراکـز  ایـن  در  موجـود  مشـکالت  مشـاهده  و  نابـاروری  درمـان 
عـدم  تابـوی  شکسـتن  جهـت  دیگـر  طـرف  از  و  گیـری  نمونـه  اتاق هـای 
نمـوده  پلتفـرم   ایـن  طراحـی  بـه  اقـدام  مـردان  در  نابـاروری  مـورد  در  گفتگـو 
خانـواده گیـری  شـکل  در  مـردان  مشـارکت  افزایـش  موجـب  تـا   اسـت 

 سالم شود.


