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آگهی مزایده بانک مسکن 
آذربایجان شرقی

۲۰۲ هــزار نفــر از جاذبه های 
گردشگری زنجان بازدید کردند

برپایی یادواره شهدای کارمند 
و شهدای شهرداری های اردبیل

3 2

تبریز شهری از جنس فرهنگ و ادب

2

بازدید مدیر مسئول روزنامه جام جم و 
هیات همراه از دفتر سرپرستی 

آذربایجان شرقی
عرفاتی، مدیرمســئول روزنامه جام جم به همراه جمعی از مســئوالن بلندپایه این روزنامه برای بررسی وضعیت 
روزنامه و ایجاد تعامل بیشــتر دفتر سرپرســتی با مسئوالن ارشد استان و نیز بازدید از دفتر سرپرستی جدید روزنامه، 

مهمان شــهر اولین ها بود. در این سفر که قندهاری، مدیرعامل موسسه جام جم و...

افزایش 93 درصدی 
سرمایه گذاری در معادن 

آذربایجان غربی
4
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وژیه آرذبایجان

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان زنجان از برگزاری 
رقابت های جودو قهرمانی دختران کشور در زنجان خبر 
داد وگفت: این رقابت ها قرار است از ۱۳ مهرماه به مدت ۲ 

روز به میزبانی زنجان برگزار شود.
علی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه 
رقابت های جودو قهرمانی دختران کشــور قرار اســت با 

حضور ۲۵۰ ورزشــکار در رده سنی نوجوانان برگزار شود، 
افزود: با توجه به اینکه رقابت های مذکور در حکم انتخابی 
تیم ملی است، به همین خاطر از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت و ورزشکاران تالش خواهند کرد تا با ارائه بهترین 

عملکرد، جایگاه خود را برای حضور در اردو تثبیت کنند.
وی با بیان اینکه زنجان جزو اســتان هایی اســت که 
میزبانی های شایسته ای را از رقابت های مختلف ورزشی 
به عمل آورده اســت، تصریح کرد: بی شــک، برگزاری 
ایــن رویداد نیز به یکی دیگر از افتخارات ورزش اســتان 
تبدیل خواهد شــد و در حــال حاضر همه برنامه ریزی ها 
جهت برگزاری هر چه بهتر این مسابقات در زنجان انجام 

شده است.
خلیلــی با یادآوری اینکه پذیرش ورزشــکاران برای 

حضور در این رویداد کشوری از ۱۲ مهر انجام و مسابقات 
مذکور نیز از ۱۳ مهر آغاز خواهد شــد، ادامه داد: بعد از به 
اتمام رسیدن این رقابت ها که قرار است در سالن شش هزار 
نفری امام خمینی )ره( مجموعه ورزشــی انقالب زنجان 
برگزار شود، مسابقات جودو قهرمانی نوجوانان کشور در 

بخش پسران برگزار خواهد شد.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان زنجان در ادامه با 
اشــاره به اینکه رقابت های انتخابی جودو دختران کشور 
قرار اســت در دو نوبت صبح و عصر برگزار شود و ۲۴ داور 
نیز قضاوت این مسابقات را بر عهده خواهند داشت، اظهار 
کرد: خوشــبختانه زنجان نیز تیم خوبی را با ۱۸ ورزشکار 
بــرای این دوره از مســابقات آماده کــرده که امیدواریم 

عملکرد خوبی از تیم زنجان شاهد باشیم.

برگزاری رقابت های جودو قهرمانی دختران کشور در زنجان
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معضل ترافیك سنگین در 
اردبیل

خیابان های اردبیل با توسعه روزافزون و شتابان 
شهر در چند سال گذشته به محل ترافیک خودروها 
تبدیل شده است. هر روز گره های جدید ترافیکی در 
محله های مختلف ایجاد می شود که مانند گذشته 
محدود به هسته مرکزی شهر نیست و در کمربندی 
و شهرک های تازه ساخت و خیابان های حاشیه ای 

شهر شاهد ترافیک سنگین خودرو هستیم. 
نرگــس امامي- خبرنــگار جام جم 
اردبیل: کارشناسان معتقدند این ترافیک دالیل 
متعددی دارد که می تواند به مشکل زیرساخت های 
حمل و  نقل شهری، نبود پارکینگ های طبقاتی و 
رعایت نشدن قوانین راهنمایی و رانندگی مربوط 
باشــد. در نگاه کلی می توان گفت الزمه حل گره 
ترافیکی شــهر اجرای طرح جامعی است که همه 
ملزومات حمل و نقل روان شهری را در نظر گرفته 

باشد.
از جمله عوامل مؤثر بر وضعیت ترافیکی شهر 
اردبیــل که گاهی خود نیز به عنوان یک مشــکل 
کلی و مستقل قابل بررسی هستند می توان موارد 

زیر را بر شمرد:
* ساختار شبکه بندی ارتباطی بافت شهر

* نحوه کاربری نامتوازن شهر اردبیل
* عدم جایگاه مهندسی ترافیک شهر اردبیل

* برنامه ریزی شهری نادرست و چیدمان غلط 
مراکز خدماتی شهر اردبیل

* عدم اصالح نقاط حادثه خیز شهر
بــر اســاس نتایج به دســت آمــده، می توان 
نتیجه گیــری کرد کــه تمام مســائل اجتماعی، 
فرهنگی، زیســت محیطی و اجرایی شهروندان، 
ســاختار شــبکه ارتباطی و خصوصیات کالبدی 
و جمعیتــی شــهر و ناکارآمــدی برنامه ریزی ها 
و طرح هــای ارائه شــده در  زمینه حل مســائل و 
معضالت ترافیکی شهر به عنوان عوامل دخیل در 
ایجاد معضل ترافیک در شهر اردبیل نقش بسزایی 

را ایفا می کنند.
چند پیشــنهادي که می تواند در کاهش تراکم 

ترافیک در شهر اردبیل مؤثر باشد:
* فرهنگ ســازی ترافیک در شهر و آموزش 
رانندگان و عابران پیاده توســط فرهنگ ترافیک 
باهماهنگــی معاونــت اجتماعی ناجــا از طریق 

صداوسیما.
*بــه پای کار کشــیدن ســایر ســازمان ها 
درخصوص تهیه عالیم ترافیکی مورد نیاز و تهیه 
بنرها و پوســترهای آموزشــی و منصوب در نقاط 

اصلی شهر.

یادداشت

یکی از راه های تحول آفرینی در عرصه صنعت تغییراتی است که 
در عرصه مدیریتی شــرکت ها روی می دهند. مدیران جدید با توجه 
بــه افق های دید تازه ای که دارند مــی توانند تحول هایی جدی در 
حــوزه فعالیت خود ایجاد کننــد. در این زمینه در حوزه صنعت فوالد 
تجربه های جدید مدیریتــی وجود دارد که توجه به عملکرد آنها در 
این عرصه می تواند تغییراتی جدی برای آینده رقم بزند. فعالیت یک 
ساله دکتر سید ابوتراب فاضل در مجتمع فوالد صنعت بناب، توانسته 
است تحوالتی جدی را رقم بزند که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

مدیرعامــل مجتمع فوالد صنعت بناب در پاســخ به مشــکالت 
ســاختاری تولید در این مجتمع گفت: در جهــان امروز فوالد یکی 
از مولفه های صنعتی شــدن به شــمار می رود و کشورهای صنعتی 
رقابت شــدیدی را برای ارتقای جایگاه و ظرفیــت تولید، نوآوری، 
خالقیت، بهبود مزیت نسبی، سودآوری، بهبود فرآیند زنجیره تولید 

و دسترســی به بازارهای هدف در پیش گرفته اند. 
وی افزود: کشــور ما هم با هدف تنوع بخشــی به منابع درآمدی 
وعبوراز اتکا بیش از اندازه به نفت و پتروشــیمی توسعه صنعت فوالد 
را در برنامه های کالن توسعه دنبال می کند. هدفی که در عین جدیت 
و اهتمام با مشکالت و مسائل بنیادین مواجه است، این مشکالت را 
می توان در حوزه زیرســاخت ها و تحریم، ناپیوستگی زنجیره تولید، 
فقدان اســتانداردهای تولید، عدم توجه به توانمندسازی نیروی کار 
و... مشاهده کرد. هرچند تاکنون تالش های زیادی در این خصوص 
صورت گرفته اما هنوز این مشــکالت وجــود دارد و تاکنون نتیجه 

محسوســی در پیگیری خواسته ها به دست نیامده است.

* مجتمع فوالد بناب نگاه ملی می طلبد
فاضــل ادامه داد: از زمان انتخاب به عنــوان مدیرعامل مجتمع 
بنــاب به همراه دیگر همکاران ســعی کردیم علی رغم اینکه فوالد 
صنعت بناب جزئی از صنایع کالن صنعت فوالد کشور است اما تمام 
اهداف و برنامه های آن باید در یک نگاه ملی تعقیب شود نه محلی و 
بخشــی. در این خصوص توفیقاتی قابل توجه کسب نموده ایم و این 
توفیقات را می توان در فاصله گرفتن از زیان دهی، ســود عملیاتی، 

توسعه محصول و ارتقاء کیفی محصوالت مشاهده کرد.
وی در پاســخ به چگونگی ارزیابی جایگاه امروزی مجتمع فوالد 
بناب باتوجه به نامگذاری ســال ۱۴۰۰ به سال فوالد بناب گفت: در 

بســته سیاستی که ارائه کردم برنامه های راهبردی با نگاهی آسیب 
شناســانه به گذشته تدوین شد و سعی کردیم تا زمینه برای استفاده 
بهینــه از امکانات و منابع، بهره گیری از ظرفیت های راکد، اصالح 
خطوط و... فراهم شــود. براین اســاس در نامگذاری سال ۱۴۰۰ به 
ســال فوالد بناب صرفــًا توجه به ابعاد نظــری و اعالمی برنامه ها 
مدنظرنبــود. گزارش عملکرد مجتمع از لحاظ دســتاوردها مبین و 
موید این موضوع اســت. به طوری که نمودارهای مقایسه ای تولید 
خالص در 6 ماه اول ســال جاری ۲۳ درصد رشــد نشان می دهد که 

بیشــترین میزان تولید در طی پنج سال گذشته است.  

* افزایش 11 برابری صادرات در مجتمع فوالد بناب
وی افــزود: به طور مثال افزایش نزدیک بــه ۱۱ برابری میزان 
صادرات در ســال ۹۸ نسبت به زمان مشابه در سال ۹۷ ورود مجتمع 

به بازارهای رقابتی صادرات را نشان می دهد. 
مدیرعامــل مجتمع فــوالد بناب در ادامه بــه عمده محورهای 
فعالیت مجتمع اشــاره کرد و گفت: نگاه سیستمی به تولید، توجه به 
داده ها و ســتانده ها با هدف دستیابی به نقاط مطلوب است. در این 
راستا در کنار اصالحات ســاختاری در بخش خطوط تولید و حاشیه 
سود منطقی در دو موضوع محوری اقداماتی شایسته صورت گرفته 

که عبارتنداز:
محور اول، توانمندســازی نیروی انسانی بزرگترین و موثرترین 
سرمایه مجتمع است. در این راستا موضوع میدان دادن به نیروهای 
تحصیلکرده،انتخاب مدیران شایســته، توانمند و سالم پیگیری شد 
و همین امر ســبب انگیزش و مشــارکت نیروی انســانی در تولید و 

بهبود راندمان تولید شده است.
در محور دوم، توجه به مســئولیت اجتماعی که شــامل توجه به 
مســائل رفاهی نیروی تولید، موضوعــات درمانی با هدف خدمات 
گســترده تر به پرســنل و خانواده هایشــان، توجه بــه موضوعات 
اجتماعی محیط تولیدی اعم از کارخانه و جوار آن شامل بهره گیری 
از نظرات و دیدگاه های ســازمان های مردم نهاد و ... و بسترسازی 
برای مقابله با آســیب ها و تهدیدات زیست محیطی از جمله آلودگی 

های هوا است، با جدیت دنبال می شود.
نگاه بنده به مســئولیت اجتماعی به معنی گســترده و وسیع آن 
باعث شــده که حتی موضوع شفافیت در عرصه های مختلف خرید، 

تولید، فروش را ذیل همین مسئله تعریف کنم.
فاضل در پاســخ بــه مهمترین برنامه های تعقیب شــده در افق 
توســعه مجتمع فوالد بناب گفــت: موضوع تولیــد تابعی از مولفه 
هایــی همچون هــدف گذاری دقیق منابع و امکانــات، ثبات بازار، 
دسترســی به بازارهای هدف، نیروی انســانی ماهر و توانمند است. 
طبیعتًا در راهبردهای توســعه مجتمع با نگاهی همه جانبه به مسائل 
و مشــکالت بیــن المللی، اعم از تحریم هــا، منازعات، رقابت ها و 
سیاسی بودن بازار از یک طرف و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکری 
و سیاستگذاری مجتمع از طرف دیگر، مهمترین اهداف بر موارد زیر 
متمرکز شــده اند: صرفه اقتصــادی در تولید یا بهینگی تولید، ارتقاء 

ظرفیت تولید، حضور در بازارهای منطقه ای.  
مدیرعامــل مجتمع فوالد بناب در ادامه به اقدامات انجام شــده 
برای بومی سازی ساخت خطوط تولید و تعمیرات اشاره کرد و گفت: 
با توجه به سیاســت های توســعه مجتمع در حوزه زیرســاخت ها و 
اصــالح خطوط، صرفه جویی ارزی قابل توجهی در بحث راه اندازی 
خطوط جدید از جمله افتتاح ســت پنجم کوره القایی و راه اندازی ۱۸ 
اســتند حاصل شده است.وی در تحلیل آینده صنایع فوالدی گفت: 
در موضوع فوالد یکی از مشــکالت بنیادی به فقدان سیاستگذاری 
باز می گردد و همین مســئله ســبب شده اســت تا ذینفعان در قالب 
شــرکت یا مجتمع نگاهی بخشــی به صنعت فوالد داشــته باشند. 
بــرای رهایی از این وضعیت همکاری هــای صنفی تولید کنندگان 
بایکدیگــر ضروری اســت. تا زمانی که این موضــوع اتفاق نیفتد و 
هرکدام از صاحبان صنایع فوالدی به صورت بخشــی فعالیت کنند 
نتیجه ای جز سیاســت ها و اقدامات سینوســی متصور نمی شــود. 
اعتقاد راســخ دارم که حل مشــکالت صنعت فــوالد در حین توجه 
بــه مقتضیــات محلی و خرد نیاز به عمــل در چارچوب ملی و پیوند 

تنگاتنگ فعالین این حوزه دارد.

مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب:

سال ۱۴۰۰ سال فوالد بناب است
تبریز شــهری از جنس فرهنگ و 

ادب
ســپاه  فرمانــده 
آذربایجان  عاشــورای 
شــرقی گفت: دســت 
کارگری را که نیمه شب 
برای تمیزی و پاکی شهر 
تبریــز در تالش اســت 

می بوسم.
سردار عابدین خرم با بیان اینکه هفته دفاع مقدس هفته 
اقتدار نظام اســت، اظهار داشــت: در دوران دفاع مقدس ما 
توانستیم جلوی تمام قلدران جهان بایستیم. وی گفت: آنچه 
در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی توسط مقام معظم رهبری 
اعالم شده در واقع دستاوردهای دفاع مقدس است. فرمانده 
ســپاه عاشورای اســتان در ادامه با بیان تک تک مواد بیانیه 
گام دوم انقالب اظهار داشــت: اوج اخالق مداری، معنویت، 
ایستادگی در برابر قلدران، مشارکت اجتماعی، ارتقاء بینش 
سیاسی و دین باوری در دوران دفاع مقدس ایجاد شد.سردار 
خرم در بخش دیگری از ســخنانش به بررسی وضعیت شهر 
تبریز پرداخته و افزود: تبریز از گذشــته تا به حال شــهری از 
جنس فرهنگ و ادب بوده و هست. وی گفت: باید این داشته 
فرهنگی را توســط هنرمندانی که به تاریخ، انقالب اسالمی 
و فرهنگ اســالمی باور دارند در جامعه نمود پیدا کند. حاج 
بهزاد پروین قدس یکی از هنرمندانی اســت که می تواند در 
این موضوع کمک کند.سردار خرم افزود: این اقدام می تواند 
به احیای هویت بخشــی محالت تبریز و افزایش دلبستگی 
به تاریخ انقالبی تبریز منجر شــود.وی در بخش دیگری از 
سخنانش با بیان اینکه در شــهر آسیب هایی نیز وجود دارد 
گفت: جعل یا سانسور بخشی از تاریخ انقالبی تبریز یک آفت 
بزرگ است. فرمانده سپاه عاشورای استان افزود: تاریخ شهر 
تبریز یک میراث گرانبهاســت که باید از آن محافظت کنیم. 
سردار خرم با انتقاد از توزیع ناعادالنه امکانات شهری گفت: با 
برنامه ریزی می توان مشکل محالت مختلف را حل کرد.وی 
با بیان اینکه سپاه از طریق قرارگاه خاتم همراه شهرداری ها 
برای توسعه شهرهاست گفت: در شهر تبریز دو دستگاه تی بی 
ام در حال کار است که در کشور کم نظیر است. فرمانده سپاه 
عاشــورای استان در پایان تاکید کرد: تفاوت قرارگاه با دیگر 
پیمانکاران روحیه کار جهادی موجود در قرارگاه خاتم است. 
این روحیه اگر در تمام مســئولین باشد بسیاری از مشکالت 

قابل حل است.

 همزمــان با گرامیداشــت هفته 
دفاع مقدس، یادواره شهدای کارمند 
و شــهدای شــهرداری ها با حضور 
خانواده های شــهدا و مســئوالن و 
مدیران شهری در نمایشگاه فرهنگی 

رزمی والفجر ۸ برگزار شد.
محســن امامي – خبرنگار جام 
جم اردبیل: »حمیــد لطف اللهیان« 
شهردار اردبیل در این مراسم، اظهار 
کرد: آرامش و آسایش امروز در سایه 
رشــادت ها و فداکاری های شهدا و 
جانبازان و رزمندگان انقالب اسالمی 

و  ۸ ســال دفاع مقدس اســت. وی 
افــزود: اگرچه امروز میدان نبرد تغییر 
یافته و به جای جنگ تن به تن، جنگ 
اقتصــادی و فرهنگی پیش آمده، اما 
مقاومت و ایستادگی ملت ایران هیچ 
تغییــری نکرده و همه ما ادامه دهنده 
راه شهدا خواهیم بود.شهردار اردبیل 
با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ نوع خدمات 
توسط شهرداری ها به شهروندان ارائه 
می شود، تصریح کرد: در چنین شرایط 
ســخت اقتصادی عرصه خدمت و 
تالش همچنان پابرجاســت و باید 

تالش جهــادی و خدمات مضاعف 
مورد توجه قرار گیرد تا همان گونه که 
خانواده شهدا عزیزان و فرزندان خود 
را برای پیروزی ایران اسالمی تقدیم 
کردند تا همنوعان خــود در آرامش 
باشند، ماهم به  وظیفه خود عمل کنیم 
تا خدماتی در خور شــأن و شخصیت 
شهروندان ارائه دهیم. لطف اللهیان 
بیان کــرد: هدف از برگــزاری این 
یادواره تجدید میثاق با شهداســت تا 
ضمن تداعی فداکاری های شــهدا از 

یادگارانشان محافظت کنیم. 
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مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از مصرف ۱۲۲۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعي طي 
6 ماهه ســال جاری در اســتان خبر داد و گفت: با توجه به کوهستانی بودن و برودت هوا در 
استان اردبیل و با شروع فصل زمستان، مصرف گاز مشترکین خانگی در روزهای اخیر نسبت 

به روزهای قبل از آن افزایش یافته است. 
رقیه لهجه – خبرنگار جام جم اردبیل: سردار اسماعیلی با بیان اینکه در 6 ماهه 

ســالجاری در بخش هاي خانگي، تجاري و صنعتي اســتان ۱۲۲۰ میلیون مترمکعب گاز 
مصرف شــده، افزود: از کل گاز مصرف شــده در استان، 6۴۴ میلیون متر مکعب مربوط به 
مصرف خانگی و صنعتی و ۵۷6 میلیون متر مکعب گاز نیز از سوی نیروگاه سیکل ترکیبی 
اردبیل مصرف شده است.وی در ادامه اظهار داشت: این میزان مصرف گاز طبیعی در استان 
۵.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته که بخش خانگی و صنعتی با 6۴۴ 

میلیون متر مکعب مصرف، با رشد ۱۲.۴ درصدی و بخش نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با 
۵۷6 میلیون متر مکعب مصرف، با کاهش ۱۹.۲ درصدی مصرف گاز نسبت به سال گذشته 
مواجه بوده است.در پایان مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل تصریح کرد: شهروندان گرامی 
می توانند در مواقع بروز حوادث مربوط به گاز طبیعی و مشکالت فنی با واحد امداد شرکت گاز 

استان اردبیل در هر ساعت از شبانه روز با شماره گیری ۱۹۴ تماس بگیرند.

مصرف بیش از 1.22 میلیارد مترمكعب گاز طبیعي در اردبیل 

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

خبر

قابل توجه داوطلبان محترم آزمون کارشناسان
 رسمی دادگستری 1398

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اردبیل

)یادآوری اطالعیه شورای عالی کارشناسان مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ 1398/۰7/۰1(

 دفترچه راهنمای ثبت نام، همزمان با انتشار آگهی، در دو نشانی زیر در دسترس متقاضیان می باشد:

www.hcioe.org سایت شورای عالی 
www.sanjesh.org سایت سازمان سنجش آموزش کشور 

 مهلت ثبت نام از تاریخ ۱398/۰7/۰3 تا پایان روز ۱398/۰7/۱3

برپایی یادواره شهدای کارمند 
و شهدای شهرداری های اردبیل 

مدیر محترم امور شعب بانک قرض الحسنه مهرایران - استان اردبیل
با نهایت افتخار انتخاب بانك قرض الحســنه مهــر ایران به عنوان 
بانك اســالمي برتر جهان را خدمت حضرتعالــي و یكایك همكاران 
سختكوش تان صمیمانه تبریك و تهنیت عرض نموده، از درگاه یكتاي 
بي همتا موفقیت، سعادت و سالمتي شــما را در خدمت به آحاد مردم 

شریف استان خواهانم.
نورالدین امامي – سرپرست روزنامه جام جم استان اردبیل

جناب آقاي مهندس وکیلي



دکتر هلگه کرنر، مشــاور ارشــد موسسه فدرال 
آموزش هــای فنی و حرفــه ای آلمــان در ایران به 
همراه امیر رادفر، مدیر همکاری های موسسه فدرال 
آموزش های فنی حرفه ای آلمان در ایران در راستای 
گسترش همکاری های دوجانبه ایران و آلمان 6 مهر 
۹۸ از مراکز آموزش علمی - کاربردی شیرین عسل، 

ماشین سازی و ایدم بازدید به عمل آوردند. 
دکتــر کرنر هــدف از ایــن بازدید را گســترش 

همکاری های متقابل موسسات آموزش فنی و حرفه 
ای آلمان بــا مراکز آموزش علمــی کاربردی ایران 
بیان کــرد و گفت: پیرو ارتباطــات و همکاری های 
قبلی و در راســتای بررســی ظرفیت های بین المللی 
مراکز آمــوزش علمی کاربردی ایران این بازدید ها از 
مراکز اســتانی انجام می شود. وی همچنین برگزاری 
دوره های کوتاه مدت و دوره های آموزشی تخصصی 

را از دیگر موضوعات و اهداف این سفر عنوان کرد. 
مشاور ارشد موسســه فدرال آموزش های فنی و 
حرفــه ای آلمان در ایران طی بازدید از مراکز آموزش 
علمی کاربردی ماشین ســازی، شرین عسل و ایدم 
با اشــاره به امکانات و پتانسیل های این مراکز گفت: 
حقیقتا از دیدن امکانات و تجهیزات این مراکز آموزشی 
شگفت زده شــدم؛ چرا که قبل از بازدید از این مراکز 
تصور نمی کــردم مراکز آموزش علمی کاربردی این 

امکانات را در اختیار داشته باشند و اینگونه کارگاه های 
عملی و فضای مناســبی را در اختیار دانشجویان قرار 

دهند. 
وی ارتباط مستقیم با کارخانجات و در جوار صنعتی 
بودن را از اصلی ترین مزیت های این مراکز آموزشی 
برشــمرده و گفت: موسســات فنی و حرفه ای آلمان 
دنبــال این نوع مراکز آموزشــی و صنعتی برای آغاز 
همــکاری هســتند و این امکانات مراکز آموزشــی 

می تواند آغاز همکاری با موسسات آلمانی باشد. 
در پایــان هیات بازدید کننــده آلمانی ضمن بیان 
اینکه اســتان آذربایجان شــرقی و شــهر تبریز یک 
قطب صنعتی می باشــد گفت: نتیجه ایــن بازدید را 
خوب ارزیابــی می کنیم و امیدواریم بزودی بتوانیم با 
همکاری موسسات فنی و حرفه ای آلمان، دوره های 
کوتاه مدت در استان آذربایجان شرقی برگزار نماییم.

مشاور موسسه فدرال آموزش های فنی و حرفه ای آلمان در بازدید از مراکز آموزشی علمی – کاربردی تبریز:

تبریز یک قطب صنعتی است
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 ۲۰۲ هزار نفر از جاذبه های گردشگری زنجان بازدید کرده اند 
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان زنجان گفت: در نیمه نخست سال جاری، حدود ۲۰۲ 
هزار نفر از جاذبه های گردشگری استان زنجان بازدید کرده اند که از این تعداد ۳ هزار۷۰۳ 

نفر خارجی بوده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از میراث فرهنگی اســتان زنجان، یحیی رحمتی 
افزود: در نیمه نخســت ســال جاری ، حدود ۲۰۲ هزار نفر از جاذبه های گردشگری استان 

زنجان بازدید کرده اند که از این تعداد۳ هزار۷۰۳ نفر خارجی بوده اند. 
وی اظهار کرد: ســلطانیه  بیش از نیمی از گردشــگران را به خود اختصاص داده و رتبه 

نخست بازدید ها را دارد .
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان زنجان گفت: طی سال گذشته درمجموع ۲۸۳ هزار 
گردشگر داخلی  و ۲۹ هزار  گردشگر خارجی از جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی استان 

بازدید کردند.

3در نیمه نخست امسال؛2۰2 هزار نفر از جاذبه های گردشگری زنجان بازدید کردند ضمیمه رایگان 
روزنامه جام جم

مسوول انجمن عکس بسیج هنرمندان آذربایجان 
شرقی گفت: چهارمین دوساالنه  سراسری عکس نور 

در این استان برگزار می شود.
ســید داوود قریشــی گفت: چهارمین دوســاالنه 
سراســری عکس نور ، با هدف ایجاد بستری مناسب 
برای بروز خالقیت هــای هنری، تالش برای معرفی 
ارزش هــا و آرمان های ایران اســالمی، ارتقاء ارتباط 
میان هنرمندان عکاس در سراســر کشــور و...  برگزار 
می شــود.  وی درخصوص موضــوع و محورهای این 
فعالیت دوساالنه گفت: بازخوانی ارزش ها و آرمان های 
انقالب اسالمی، سبک زندگی ایرانی – اسالمی، رونق 
تولیــد و ترویج فرهنگ حمایــت و مصرف از کاالی 
ایرانی، خانواده و آســیب های اجتماعی فرا رو شامل: 
طالق، اعتیاد و آســیب های فضــای مجازی، نگاهی 

نو به دفــاع عزت آفریــن و غیرتمند اقــوام مختلف 
کشــور و معرفی قهرمانان و مبارزین انقالبی بومی و 
محلی، توانمندی ها و شــکوه عزت و اقتدار و سازندگی 
و پیشــرفت در چهلمین سال تاسیس و تشکیل بسیج، 
سالم سازی فضای اجتماعی با ترویج فرهنگ حجاب 
و عفاف، نشاط بخشی، امید آفرینی و تقویت روحیه امید 
در جامعه اســالمی، نقش مادران و همسران فداکار در 
هشت سال دفاع مقدس، دفاع از حرم و تداوم مقاومت و 
مبارزه با استکبار، موضوعات و محورهای این جشنواره 
اســت. دبیر چهارمین جشنواره دوساالنه عکس نور در 
آذربایجان شرقی گفت: دوساالنه امسال در دو بخش: 
الف. بخش ویژه)برای عکاسان شبکه عکس بسیج( و، 
ب. بخش آزاد )برای عموم عکاســان( برگزار می شود.

قریشــی اعالم کرد: در بخــش آزاد، محدودیتی برای 

شــرکت عکاســان اســتانی وجود نخواهد داشت و 
عکاسان باید آثارشان را در قالب مجموعه ارسال کنند 
که در این راســتا، )۷ تــا ۱۲ فریم( قابل پذیرش بوده و 
تک عکــس، در هیچ یک از بخش ها پذیرفته نخواهد 
شد.وی اعالم کرد: عالقمندان جهت کسب اطالعات 
بیشــتر درخصوص نحوه ثبت نام در جشنواره، تقویم 
اجرایی آن، شــورای سیاست گذاری، هیات انتخاب و 
داوری آثــار، جوایز، امتیازات و آیین نامه آن، می توانند 
www. :از طریق پایگاه اطالع رســانی به نشــانی

torfehonar.ir اقــدام کرده یا به آدرس بســیج 
هنرمندان اســتان آذربایجان شرقی واقع در: بلوار ۲۹ 

بهمن تبریز، طبقه دوم مراجعه کنند.

در آذربایجان شرقی؛ 

دوساالنه  عکس نور برگزار می شود

بازدید مدیر مسئول روزنامه جام جم و هیات همراه 
از دفتر سرپرستی آذربایجان شرقی

عرفاتی، مدیرمسئول روزنامه جام جم 
به همراه جمعی از مســئوالن بلندپایه این 
روزنامه برای بررســی وضعیت روزنامه 
و ایجاد تعامل بیشــتر دفتر سرپرستی با 
مسئوالن ارشد استان و نیز بازدید از دفتر 
سرپرســتی جدید روزنامه، مهمان شهر 

اولین ها بود.
در این ســفر که قندهــاری، قائم مقام 

موسســه جام جم و تنی چنــد از مدیران 
روزنامــه وی را همراهــی مــی کردند با 
صفری، مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان 
شــرقی و محمدپور، مدیــرکل اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســامی استان دیدار و 
در خصوص افزایش تعامل بیشــتر دفتر 
سرپرستی روزنامه با ادارات مذکور بحث 

و تبادل نظر شد.

گفتنی اســت مراســم معارفه وحیده 
حاجی محمدیاری به عنوان سرپرســت 
جدیــد روزنامه جام جــم در آذربایجان 
شرقی در دیدار مدیرمسئول و هیات همراه 
با صفری، مدیرکل صدا و ســیمای استان 
صورت گرفــت و از زحمات بهمن راحری 
سرپرست سابق روزنامه تشكر و قدردانی 

شد.
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

تحریریه شهرستانها:            021-44233511

چهار شنبه 1۰ مهر 1398   شماره 5493 ضمیمه رایگان روزنامه جام جم

سرپرست استان آذربایجان شرقی: وحیده حاج محمدیاری-۰۴۱-۳۵۵۷۹۲۸۵-۹
سرپرست استان  آذربایجان غربی: رضوان آیرملو-  ۰۴۴-۳۲۲۴۳۴۲۱

سرپرست استان اردبیل: نورالدین امامی - ۰۴۵-۳۳۴۵۴۴۰۰
سرپرست استان زنجان: پروین سهرین بیگلو- ۰۲۴-۳۳۵6۰۸۲۲-۳

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اظهار داشت: در 6 
ماهه نخست سال جاری در بخش معدن بیش از ۱۹۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است که نسبت به 

بازه زمانی مشابه سال گذشته  ۹۳ درصد رشد داشته است.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی پریســا عابدپور افزود: نیمه نخســت سال جاری در حوزه اکتشافات 
معدنی ۳۴ فقره پروانه اکتشاف صادر و ۱۳ معدن اکتشافی نیز به مرحله دریافت گواهی کشف رسیده است.

عابدپور همچنین اضافه کرد: در 6 ماه گذشــته ۲۲ فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت اســتخراج ۴۵۸ 
هزار و ۳۰۰ تن ، ذخیره قطعی بیش از ۱۵ هزار تن و با ایجاد زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۸6 نفر در استان 

آذربایجان غربی صادر شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی ســازمان صنعت، معدن وتجارت آذربایجان غربی تصریح کرد: هم 
اکنون ۴۷۳ معدن دارای پروانه بهره برداری با اســتخراج ۱6 میلیون و ۳۴۵ هزار و ۴۵۰ تن و ذخیره قطعی 

یک میلیون و ۱۴۳ میلیون تن در حال فعالیت است.

وی گفت: این معادن با حجم سرمایه گذاری ۳ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال مشغول فعالیت هستند که برای 
۵ هزار و ۱۴۲ نفر به صورت مستقیم زمینه اشتغال فراهم کرده است.

عابدپور ادامه داد: ۲۱۱ محدوده اکتشــافی در اســتان وجود دارد که در حال اجرای مراحل اکتشافی را 
طی می کنند و ۲6 محدوده معدنی نیز موفق به دریافت گواهی کشــف شــده اند که در شرف بهره برداری 

قرار دارند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی در خصوص 
میزان برداشــت نمک از دریاچه ارومیه اذعان کرد: در خصوص برداشــت نمک از محدوده دریاچه ارومیه 
تاکنون ۵ فقره مجوز برداشــت موقت با حجم برداشت ۴6 هزارتن صادر شده است و ۲ معدن بهره برداری 

با حجم برداشت ۱۵ هزارتن نمک از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه فعال هستند.
وی افــزود: تمامی مجوزهای برداشــت و پروانه های بهره برداری در حــوزه دریاچه ارومیه بعد از اخذ 

استعالم از محیط زیست استان صادر می گردد.

افزایش 93 درصدی 
سرمایه گذاری در معادن 

آذربایجان غربی
سونایین اون دؤرد گئجه لیـک دوغان چاغ دا گونش باتیر

آیال گونش گوزل دوشونجه لرده هر زامان سئوگیلی دیرلر
اونالرین سئوگي سی سونسوزاولوب دیل لره دوشور

اما یازیق کی هئچ زامان بیربیرینه چاتا بیلمیرلر
روزهای بلند تابستان را پشت سر گذاشتیم بی خبر از زیبایی 
هایی که عالوه برآفرینش خالق یکتا، تفکر انسان اندیشمند نیز 
از دیرباز  بر دالرایی طبیعت دلنشین افزوده  و آن را چند برابر کرده 
است. بعضی از روزهای سال در فرهنگ و ادبیات عامیانه مردمان 
آذربایجان فلسفه خاصی دارد و در این بین آخرین روزهای گرم 
و شــرجی شهریور با گرمای عشق و محبت همراه شده و به نام 

روز عشاق نامگذاری شده است.  
ســون آی son ay(۱( در فولکلــور آذربایجان به آخرین 
شب های مهتابی تابستان گفته می شود. در چنین شبی ماه کامل 
در شرق و خورشید هنگام غروب در غرب در پهنه آسمان چشم 
در چشــم هم قرار می گیرند. در تفکر اسطوره ای آذربایجان ماه 

و خورشید عاشقان ابدی یکدیگرند که هرگز به هم نمی رسند.
ســونای در واقــع روز عشــق در آذربایجــان اســت که 
»ســئوگیلی«ها با یاد یکدیگر، عشق و محبت خویش را افزون 
می کنند. این جشــن، قدمتی بس طوالنی دارد و حتی پیشتر از 
ظهور اسالم، در جای جای مناطق ترک نشین رواج داشته است.

* طلوع ماه شــب چهــارده در افســانه های 
آذربایجان 

زیبایی خیره کننده ماه شــب چهارده همواره بشر را مسحور 
خود کرده است و همانند دیگر ملل دنیا  اغلب افسانه ها و اسطوره 
ها در فرهنگ آذربایجانی هاو کال ترک ها ارتباط تنگاتنگ این 
مردمان  با ماه مشــهود است .ماه در اسامی، اعیاد و رسومات ما 

به طور کامل رخنه کرده و زیبایی افسانه  ای به آنها داده است.
رســم  »ســونای « نیز  همانطور که از اســمش  پیداست با 
ماه آغاز شــده و با آن پایان می پذیرد. شبهای مهتابی سونای با 
صدای»آواوا«که با طرز خاصی ادا می شــود همراه می شود و با 
این صداســت که مرد و زن و پیر و جوان همه در یک جا گرد هم 
می آیندو بعد از این اســت که مراسم مخصوص این شب زیبای 
مهتابی اســت که عشاق قدیمی در همراهی با خورشید و ماه که 
بعد از مدتها  به دیدار هم نایل شــده اند دیدار با عشق خود را تازه 
می کنند و مراســم مخصوص به آن شــروع می شودو البته این 
دیدارهای عاشقانه پیر و جوان نمی شناسد و همه حتی پیرمردها 
و پیرزنها گرد هم می آیند ومراســمی چــون» مالالهارای«و 

»بنؤوشه بنده دوشــه« اجرا می شود . بعد از سونای در شهر ها 
و روستاهای آذربایجان خواستگاری ها، نامزدی ها و عروسی ها  

شروع شده و تا بهار ادامه دارد.
»او تای پنجره دن اسیرلیک تانریسی چالیشیردی گونَشین 
باتماســینی گؤرسون. بوتای پنجره دن ایســه سارا گلین آیین 

دوغماسی نین گؤرمه یینه جان آتیردی.........
اسیرلیک تانریسی گونشه باخدیقدا محو اولموشدو...........

 من بیرجه بیر آندا هر ایکیسینی ده جان آتماقدا گؤردوم؛ آیی 
دوغا دوغا، گونشی باتا باتا.«۲

این متن که بخشــی از رمان »آواوا « نوشته ناصر منظوری 
اســت ، تنها مرجع از میان نوشته های معاصر است که توانسته 
حق مطلب را در باب مفهوم  »ســونای« ادا کرده و به زیباترین 
شکل ممکن ، عشق ازلی و ابدی ماه و خورشید و وصال آن دو را  

در یک  داستان بلند رئال به تصویر کشد.۳

پی نوشت
 )son ay( ۱. سون آی

سونای یک رسم دیرینه است. رسمی اسطوره ای و افسانه وار 
در آذربایجان  که قبل از ظهور اسالم تا به امروز پاس داشته شده 
اســت. این رسم دیرینه گرچه به مرور زمان کم رنگ تر شده اما 
هنوز هم حداقل روستاهایی هستند که این رسم را برپا می دارند. 

 
۲.)آووا رومانی - ناصر منظوری- ص 6۴ و 6۵(

ترجمه:
»اســیرلیک تانریســی« )خدای اسارت( ســعی داشت از 
پنجره روبرو غروب خورشــید را تماشا کند. از سویی دیگر» سار 

گلینن«برای دیدن بر آمدن ماه تقال می کرد.
»اسیرلیک تانریسی «یک آن در نگاه خورشید محو شده بود. 
و من همزمان و در یک آن هر دو را در حال تقال کردن دیدم؛ 
مــاه را در حال بر آمدن، خورشــید را در حال غروب کردن.«۳. 

نگارنده )آووا رومانی- ناصر منظوری(
رمان)آواوا( نوشــته استاد ناصر منظوری کاملترین و شیرین 
ترین نوشته در مورد “سونای” است. در مقدمه و بخش اول کتاب 
توضیحات کاملی در مورد اسطوره ها و سونای و کلمات کلیدی 
داده شده و در بخش اصلی می توانید رمانی جذاب بر اساس این 
موضوع بخوانید. با خواندن این رمان از تمام جنبه های ســونای 

آگاه خواهید شد.

 مدیــر کنترل کیفیت و نظارت بر بهداشــت آب شــرکت آب و 
فاضالب شــهری آذربایجان غربی گفت: درصد مطلوبیت آب شرب 

شهرهای استان فراتر از استانداردهای ملی است.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی  ســهراب طالبی با اشــاره به 
اهمیت حوزه ســالمت و ضرورت کنترل کیفیت آب شــرب اظهار 
داشت: در بخش آب، ضمن همکاری و اهتمام در اجرای برنامه های 
ایمنی آب )WSP( با بهره گیری از ۱۷ واحد آزمایشــگاهی کیفیت 
آب را از منابع تامین تا نقطه مصرف به طور مستمر تحت کنترل داشته 
و بر اساس آخرین استاندارد های ابالغی ساالنه بیش از یکصد هزار 

آزمایش  مختلف  انجام می پذیرد.

وی  درصد مطلوبیت آب شــرب شــهر های اســتان را  فراتر از 
اســتاندارد های ملی و باالی ۹۸/۹۹ در صد بیان کرد و افزود: عالوه 
بر نمونه برداری های انجام شــده توسط کارشناسان آزمایشگاه ها  
در ســطح گسترده،  سامانه سنجش لحظه ای Online به صورت 
اتوماتیک نسبت به کنترل کیفیت آب خروجی مخازن و تصفیه خانه 

ها به صورت شبانه روزی و مستمر اقدام می کند.
وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر اســتقرار اســتاندارد بین 
المللــیISO/IEC ۱۷۰۲۵ که در نتیجه تجربیات و تالش های 
وسیع پرســنل آزمایشگاه مرکزی شــرکت آب و فاضالب شهری 
استان آذربایجان غربی  اســت، تضمین کننده صحت و دقت نتایج 

حاصل از آزمایشــگاه است، این استاندارد شامل تمام الزاماتی است 
که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا 
بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و از نظر فنی 

صالحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر  است.

میزان مطلوب بودن آب شرب 
آذربایجان غربی، فراتر از استانداردهای ملی 

حجاب چهره جان می شود غبار تنم
خوشا دمی که از آن چهره پرده برفكنم

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
روم به گلشن رضوان که مرغ این چمنم

حافظ

یادداشت

سونای؛ سمبل عشق  در آذربایجان

وصال در آخرین شب های مهتابی 
صحرا رضایی

آسفالت بیش از ۲۰۰ کیلومتر از راههای روستایی آذربایجان غربی در قالب طرح ملی ابرار


