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نماینده ولی فقیه در اردبیل:
استاندار زنجان تاکید کرد؛به مناسبت روز ملي شوراها؛

اجرای چهارمین 
 منظـومه روستایی

 در خلخال 

گشایش فاز سوم پروژه 
تقاطع غیرهمسطح 

آذربایجان؛ هفته دولت 
شــهردارارومیه گفت: فاز سوم پروژه 
تقاطع غیر همســطح آذربایجان  در 

هفته دولت امسال گشایش می یابد.
در  جم  جام  با  گفتگو  در  پور  حضرت  محمد 

آیین بهره برداری ...

بنیاد مسکن انقالب اسالمی  مدیر کل 
استان اردبیل گفت: مقاوم سازی مسکن 
روستایی در اقصی نقاط استان ضروري است که در 
این  روستایی  مسکونی  واحد  هزار  حاضر ۹  حال 

شهرستان نیازمند مقاوم سازی می باشد.

شهردار ارومیه خبر داد؛مدیر کل بنیاد مسکن اردبیل:
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نقش هــال احمر در حوادث 
ویژه است

قدرداني شهــردار 
از اعضــاء شــوراي شــهر 

ســرعين 

تشکيل کميته  ساماندهی 
متکدیان   در استان 

با حضور مســئوالن صورت گرفت؛
بهره برداری از 10  پروژه عمـــرانی  در منطقه ۴ تبریز 
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی خبر داد؛

خسارت 210 میلیاردی 
کرونا به اصحاب فرهنگ

با انتخاب 4 روستای زنجان به عنوان مرکز توسعه صنایع دستی؛

فرصــت گردشــگری در خدمــت 
مهاجــرت معکــوس

3



به مناسبت » روز ملی شورای ها « مهندس 
سید روح اله هدایت شهردار سرعین همراه 
دیدار  به  شهرداری  واحد های  مسئولین 
از  و  رفتند  سرعین  شهر  شورای  اعضای 
در  محترم  اعضای  و حمایت های  زحمات 
و  تشکر  شهر  آبادانی  و  پیشرفت  راستای 

قدردانی کرد.
شهردار  دیدار  این  در  جم  جام  گزارش  به 
تعامل  و  همفکری  به  اشاره  با  سرعین 
تشکر  شهرداری  مجموعه  با  شورا  اعضای 
شهرداری  عملکرد   از  گزارشی  و  کرده 
 ۹۸ سال  دوم   ماه  در شش  افزود:  و  ارائه 
 ) تومان  میلیون  دویست  و  میلیارد  پانزده   (
از بودجه۲۵ میلیاردی این سال محقق شد و 
الیحه بودجه سال ۹۹ با مبلغ )چهل هشت 
تقدیم  مشخص  زمان  در   ) تومان  میلیارد 
تصویب  به  و  شد  شهر  اسالمی  شورای  

اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید . 
عمرانی  پروژه های  از  ادامه  در  هدایت 
و  داد  ارائه  گزارشی  سرعین  شهرداری 

افزودند : 
- تکمیل پروژه کمربندی پیامبر اعظم )ص(

-آغاز عملیات عمرانی پل کمربندی 
مالکان  با  آناهیتا  پارک  توافقات  انجام   -

محترم 
-اتمام پروژه سنگ فرش مسجد تا مسجد

-اغاز عملیات عمرانی سنگ فرش خیابان 
دانش تا گاومیش گلی 

-واگذاری پارک آناهیتا به بخش خصوصی
-تکمیل ساختمان آتش نشانی

شهری  محدوه  از  هوایی  برداری  -تصویر 
سرعین توسط واحد شهرسازی 

-افزایش سرانه فضای سبز 
و ادامه روند زیباسازی شهری در دستور کار 

شهرداری سرعین در سال ۹۹ قرار دارد .
وی در پایان از همکاری همه همشهریان، 
با  مقابله  در  که  سرعینی  جوانان  و  اصناف 
شورای  و  شهرداری  مجموعه  کرونا  شیوع 

اسالمی شهر را یاری نمودند تشکر کرد.

خبر
عبدی خبر داد؛

ــی  ــت محیط ــار زیس اخط
ــده  ــای آالین ــه واحده ب

طی یک ماه گذشته چهار اخطاریه زیست محیطی 
برای واحدهای آالینده شهرستان اردبیل صادر شد. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردبیل 
در گفتگو با جام جم گفت: طی یک ماه گذشته ۸6 
مورد پایش واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی 
در شهرستان انجام شده است که به واحدهای 
متخلف در حوزه هوا دو مورد، در حوزه پسماند یک 
مورد و در حوزه پساب یک مورد اخطاریه زیست 
محیطی جهت رفع آالیندگی صادر شده است.

فاضل عبدی صدور مجوزهای زیست محیطی به 
واحدهای صنعتی، خدماتی و سایر مجوزها را در 
سطح شهرستان اردبیل 31 مورد اعالم کرد.عبدی 
انجام گشت های تخصصی جهت  در خصوص 
پیشگیری و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و 
کاهش آالینده های ناشی از عوامل آالینده افزود: 
1۵مورد پایش صنایع آالینده، مراکز فنی معاینه 
خودرو، پایش پسماندهای پزشکی و محل دفن 
زباله شهری توسط کارشناسان پایش شهرستان 
انجام شده است. وی گفت: تعداد 7 مورد نظارت 
بر پایش پسماندهای بیمارستانی و 10 مورد نظارت 
بر پایش واحدهای صنعتی و خدماتی انجام شده و 
این اداره از توانمندی شرکت های معتمد سازمان 

محیط زیست استفاده کرده است.

در شرکت گاز  اردبیل صورت 
گرفت؛

کالیبراسـیون بیش از 300 دستگاه 
اندازه گیـری  گاز

به  اشاره  با  اردبیل  مدیر عامل شرکت گاز استان 
لزوم توجه به دقت در اندازه گیری گاز طبیعی و 
مبادی  در  گاز  مصرف  و  دریافت  میزان  تطابق 
با  گفت:  جام جم  خبرنگار  به  و مصرفی  ورودی 
برنامه ریزی های انجام شده و مطابق استانداردهای 
مدیریتی استقرار یافته در شرکت گاز استان اردبیل 
و بر مبنای روش اجرایی کالیبراسیون، تجهیزات 
پایش و اندازه گیری تمام تجهیزات اندازه گیری در 
ایستگاه های گاز و جایگاه های CNG در استان بر 
اساس زمانبندی مورد بازبینی و کالیبراسیون قرار 
گرفتند که در سال گذشته بیش از 300 دستگاه 
اندازه گیری توسط کارشناسان و متخصصین مجرب 

کالیبره شده است.
اسماعیلی این فرآیند را در راستای صحه گذاری 
بر میزان دقیق مصرف گاز و شناسایی نقاط آسیب 
پذیر و مقابله با هدر رفت گاز طبیعی بر شمرد و 
اظهار داشت: با توجه به ارتباط عملکرد صحیح 
مصرفی  گاز  میزان  با  گیری  اندازه  دستگاه های 
تجهیزات  کالیبراسیون  گاز،  رفت  و کاهش هدر 
با  شده  انجام  گیری های  اندازه  تطابق  و  مرجع 

استانداردهای بین المللی ضروری است.
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1۹20 اشتراک پذیری جدید شرکت گاز دراستان 

2
شدن  اضافه  از  آذربایجان غربی  گاز  شرکت  مدیرعامل 

1۹۲0 اشتراک جدید طی سال جاری خبر داد.
علیرضا شیخی در گفت وگو با جام جم در آذربایجان غربی 
گفت: 1۴73 مشترک از این تعداد شهری و ۴۴7 مشترک 

کل  تعداد  اینکه  بیان  با  وی  می باشند.  روستایی  نیز 
مشترکین شرکت گاز در آذربایجان غربی امسال به ۹۹1 
هزار و ۹۸3 مشترک رسیده است، افزود: از این تعداد 7۸6 
هزار و 33۲ مشترک شهری و ۲0۵ هزار و 6۵1 اشتراک 

نیز روستایی هستند.مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی 
در ادامه با اشاره به نصب ۸11 انشعاب جدید طی سال 
جاری، اظهار کرد: ۲۵1 فقره از این تعداد شهری و ۵60 
فقره نیز روستایی است.به گفته شیخی، تعداد کل انشعابات 

است.وی،  فقره  و ۵۵  هزار  استان ۴۵۲  در  شده  نصب 
همچنین با بیان اینکه امسال 1۹۹6 واحد مسکونی گازدار 
شده اند، افزود: از این تعداد 1۵۲0 واحد شهری و ۴76 واحد 

دیگر نیز روستایی به شمار می روند.
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ارزی  مدیر  با  نشست  حاشیه  در 
بانک مرکزی مطرح شد؛

ارزی  مشــکالت  پیگیــری 
ــدی اردبیل  ــای تولی واحده

مشاور و نماینده استاندار اردبیل در امور ارزی 
ارزی  مشکالت  پیگیری  از  مرکزی  بانک 

واحدهای تولیدی استان خبر داد.
در  زاده  عظیم  حسن  جم  جام  گزارش  به 
مرکزی  بانک  ارزی  مدیر  با  نشست  حاشیه 
امور  اردبیل  استاندار  تاکید  اساس  بر  افزود: 
از  استان  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  ارزی 
تایر،  آرتاویل  نمین،  سبز  آرتا  آتاماشین،  جمله 
مورد  استان  واحدهای  سایر  و  ارتاپالست 

پیگیری قرار گرفت.
بانک  ارزی  امور  اعالم  اساس  بر  گفت:  وی 
زیر  بانک  این  جاری  سیاست های  در  مرکزی 
بوده  نیمایی  ارز  مشمول   ۲۲ و   ۲1 گروههای 
و گواهی های آن ها توسط سیستم و بدون هر 
به  انسانی  عامل  توسط  تصرف  و  دخل  گونه 
فاصله ۴0 تا ۵0 روز پس از ایجاد تایید می شود.

تا  زیر گروههای ۲3  کرد:  زاده تصریح  عظیم 
۲6 نیز مشمول ارز اشخاص از محل صادرات 
همان  با  سیستم  توسط  و  بوده  غیر  یا  خود 
به  داد:  ادامه  تایید می شوند.وی  قبلی  مکانیزم 
گروه ۲7 فعال ارز تخصیص نمی شود تا تکلیف 
استاندار  قبلی مشخص شود.مشاور  الویت های 
ارزی  مشکالت  پیگیری  اینکه  بیان  با  اردبیل 
کرد:  اظهار  می یاید،  ادامه  تولیدی  واحدهای 
زمان  در  با مشکل  برخورد  در صورت  واحدها 
ثبت سفارش یا بعد از آن مراتب اعالم کنند تا 

به سرعت مورد پیگیری قرار گیرد.

قابل توجه موسسات خیریه و عام المنفعه
در اجــرای بنــد 1 تبصــره 17 مــاده واحــده قانــون بودجــه ســال 13۹۹ کل کشــور، آن بخــش از هزینــه هــای موسســات خیریــه خصوصــی کــه بــه اشــخاص پرداخــت مــی شــود، 
صرفــا در صــورت ثبــت در ســامانه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی )بــه تفکیــک کــد ملــی فــرد دریافــت کننــده حمایــت( از معافیــت هــای مالیاتــی برخــوردار مــی شــوند.

روابط عمومي اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل گفت: مقاوم 
سازی مسکن روستایی در اقصی نقاط استان ضروري است که در 
حال حاضر ۹ هزار واحد مسکونی روستایی این شهرستان نیازمند 

مقاوم سازی می باشد.
به گزارش جام جم فرهاد سبحانی در نشست با فرماندار شهرستان 
خلخال که با حضور کارشناسان دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی و مشاور ارشد طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی، 
برگزار می گردید با عنوان مطلب فوق تصریح کرد: با توجه به پتانسیل 
و جاذبه های گردشگری روستایی استان، بویژه شهرستان خلخال، 
چهارمین طرح از مجموعه طرح های منظومه های روستایی در این 
شهرستان اجرا می گردد و قطعًا اجرای چنین برنامه های مدونی عالوه 
بر تحقق توسعه و عمران روستایی، می تواند در ارتقاء زمینه های 

اشتغال روستائیان و افزایش سطح درآمد آنان موثر واقع گردد.  وی 
در ادامه این نشست با بیان استمرار عملیات اجرایی بهسازی معابر 
روستایی در 2 روستای هدف گردشگری اندبیل و گیلوان طی امسال، 
 خبر از انجام مطالعات اجرای پروژه های بهسازی معابر در چند 
روستای دیگر این شهرستان با رویکرد روستای هدف گردشگری 
همانند روستاهای شال و اسبو واقع در بخش شاهرود را داده که با 
تخصیص اعتبارات مورد نیاز، طی امسال عملیات اجرایی این طرح ها 

اجرا خواهد شد. 
وی همچنین بر ضرورت مقاوم سازی مسکن روستایی در اقصی 
نقاط استان تاکید نمود و افزود: تا کنون ۱3 هزار مسکن کم دوام و 
بی دوام در روستاهای خلخال از طریق پرداخت تسهیالت بانکی 
ارزان قیمت مقاوم سازی و بهسازی شده است و علیرغم اقدامات 

انجام شده در حال حاضر ۹ هزار واحد مسکونی روستایی این 
شهرستان نیازمند مقاوم سازی می باشد.

 فرماندار شهرستان خلخال نیز در این نشست با اعالم آمادگی 
جهت همکاری در اجرای این طرح ها در روستاهای شهرستان 
گفت: علیرغم ویژگی های این شهرستان و برخورداری این منطقه 
از ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری، همچنان نام خلخال در لیست 
مناطق محروم استان قرار دارد و امیدواریم با اجرای چنین طرح هایی 
روند زندگی و معیشت مردم این منطقه ارتقاء و بهبود یابد. طرح 
توسعه پایدار منظومه روستایی بر اساس بند ح ماده ۱۹۴ قانون برنامه 
پنجم توسعه به پیشنهاد بنیاد مسکن انقالب اسالمی و در چهارچوب 
طرح توسعه و عمران )جامع( ناحیه ای یا سایر طرح های فرادست 

تهیه شده است .

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: جمعیت هالل احمر در تمام 
حوادث نقش ویژه ای دارد و خدمات قابل تقدیری به آحاد مختلف مردم 

ارائه می کند. 

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان 
اردبیل، آیت اهلل سید حسن عاملی در مراسم توزیع هزار سبد معیشتی 
در قالب طرح دست یار ویژه نیازمندان و بیماران متاثر از کرونا توسط 
اعضای  و  کارکنان  داشت:  اظهار  اردبیل  استان  احمر  هالل  جمعیت 
جمعیت هالل احمر به دلیل توفیق حضور و خدمت در این جمعیت 

باید شکرگذار باشند.
وی با بیان اینکه باید جمعیت هالل احمر در بین خیرین نفوذ کرده 
افزود:  رسانند،  یاری  اقشار محروم  به  انها  از کمک های  استفاده  با  و 
جمعیت هالل احمر باید خیرین را شناسایی و آنها را به جامعه معرفی 
کند تا الگوسازی شود.امام جمعه اردبیل با تاکید بر اینکه وثوق مردمی 
برای دستگاه ها خدمات رسان مثل جمعیت هالل  بزرگترین سرمایه 
احمر است، تصریح کرد: ملت ایران، ملت عاطفی است و در هر شرایطی 
به همنوعان خود کمک می کنندعاملی با اشاره به اینکه جمعیت هالل 
احمر مورد وثوق مردم است، بیان کرد: جمعیت هالل احمر قدسیت دارد 

و قدسیت این جمعیت باید حفظ شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اظهار کرد: جمعیت هالل 

احمر با جذب خیرین توانسته است خدمات شایسته ای در بحث کرونا 
داشته باشد.وی گفت: جمعیت هالل احمر استان اردبیل خدمات قابل 

تقدیر در زمینه کرونا داشت.
امام جمعه اردبیل با اشاره به اینکه خدمت در جمعیت هالل احمر شرف 
بزرگی برای کارکنان و اعضای این جمعیت است، ادامه داد: جمعیت 
هالل احمر با حفظ کرامت انسانی اقدام به توزیع این بسته های معیشتی 
می کند و این تنها یکی از ده ها برنامه جمعیت هالل احمر استان اردبیل 
است که بنده اینجا حاضر شدم تا به نمایندگی از مردم استان از زحمات 
تقدیر و تشکر کنم.گفتنی است؛ جمعیت هالل  احمر  جمعیت هالل 
احمر استان اردبیل با مبلغ 3 میلیارد ریال، یک هزار بسته شامل برنج 
10 کیلویی، دو بسته شکر ۹00 گرمی، یک بسته عدس ۹00 گرمی، 
۲ قوطی تن ماهی 1۸0 گرمی، یک بسته چای ۵00 گرمی، یک بسته 
روغن مایع خوراکی ۸10 گرمی، یک بطری روغن مایع سرخ کردنی 
۸10 گرمی، ۵ بسته ماکارونی 700 گرمی، 3 بسته سویای ۲۵0 گرمی 
و یک قوطی رب گوجه فرنگی ۸00 گرمی تهیه کرده و توزیع آن امروز 

در قالب کمک های مومنانه در بین مردم محروم آغاز شد.

نماینده ولی فقیه در اردبیل:

نقش هالل احمر در حوادث ویژه است

مدیر کل بنیاد مسکن اردبیل:

اجرای چهارمین منظومه روستایی در خلخال 

به مناسبت روز ملي شوراها؛
قدرداني شهردار از اعضاء شوراي شهر سرعین 



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســالمی  آذربایجان غربی گفت: بر اساس 
برآوردهای اولیه حجم خســارت وارده به اصحــاب فرهنگ وهنر و 
موسسات قرآنی این استان در ایام شــیوع بیماری کرونا بالغ بر ۲10 

میلیارد ریال بوده  است.
به گزارش جام جم، حجت االســالم ناصر خدایاری در جلسه شورای 
فرهنگ عمومی شهرستان اشــنویه اظهار کرد: اصحاب فرهنگ و 
هنر و موسســات قرآنی آذربایجان غربی نیز همانند سایر مشاغل از 

شیوع بیماری کرونا، دچار خسارت شدند.
وی با بیان اینکه حجم خسارت وارد شده به اصحاب فرهنگ و هنر 
در کشــور به دلیل بیماری کرونا، ۹ هــزار و 700 میلیارد ریال بوده 
 است، افزود: به طور قطع برآورد این میزان و حجم خسارت بی پاسخ 
نخواهد ماند و در قالب تسهیالت کم بهره و کمک های بالعوض و 

معافیت حق بیمه بخش هایی از آن جبران خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی  آذربایجان غربــی ادامه داد: 
نشســت های مکرری بــا جامعه هــدف، موسســات و انجمن ها 

جهت راســتی آزمایی میزان خســارت و حجم برآوردها برگزار شده 
و تصویر روشــن تری از حجم خســارت وارد شــده اعالم خواهد 
شد.حجت االســالم خدایاری اضافه کرد: »کرونا« تنها یک بیماری 
نبوده بلکه بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن تبعات نامطلوبی 
در بســیاری از بخش های مختلف جامعه به دنبال داشــته است به 
طوری که اقشار و صنوف مختلفی در کشور آسیب های ناشی از این 

بیماری را تجربه کرده اند.
وی بیان کرد: در این میان هنرمندان، نویســندگان، چاپخانه داران، 
صاحبان کانون های آگهــی و تبلیغاتی، روزنامه نگاران، ناشــران، 
انجمن های موســیقی، موسســات قرآنــی، موسســات فرهنگی، 
ســینماها، اهالی تئاتــر و تمامی صنوفــی که به نحــوی در تولید 
محصوالت فرهنگی هنری نقش داشــتند، از ایــن وضعیت متضرر 

شده اند.
در ادامه جلســه موسی تســبیحی به عنوان سرپرســت جدید اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی اشنویه معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از شناسایی 
و دستگیری سارق سابقه دار ساختمان های نیمه کاره 
آگاهی  پلیس  ماموران  توسط  سرقت  فقره   ۲7 با 

شهرستان خرم دره خبر داد.

به گزارش جام جم، ایرج خانی پور اظهار کرد: در پی 
وقوع چند فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره در 
ماموران  کار  در دستور  شهرستان خرم دره، موضوع 

پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

و  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  ماموران  افزود:  وی 
بررسی های همه جانبه سارق را که دارای اعتیاد و 
سابقه سرقت بوده شناسایی و پس از هماهنگی های 
قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاه 

متهم  داد:  ادامه  کردند.خانی پور  دستگیر  خود 
سرقت  فقره   ۲7 به  شده  انجام  بازجویی های  در 
ساختمان های نیمه کاره همراه با یک متهم اعتراف 
www.jamejamdaily.irو پرونده به همراه متهم تحویل مراجع قضایی شد. 3
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زیستگاهی  اشک؛  جزیره 
برای حیات وحش

رییس اداره حیات وحش اداره کل حفاظت محیط 
زیست آذربایجان غربی گفت: جزیره اشک دریاچه 
ارومیه به پناهگاهی برای حیات وحش تبدیل شده 
و عالوه بر گوزن زرد ایرانی، ۴00 راس قوچ و میش 
ارمنی، پلنگ ایرانی، روباه و شغال، پرندگانی مثل 
کرکس و عقاب و خزندگانی مثل مار افعی گرزه در 

آن زیست می کنند.
این  افزود:  جم  جام  گفتگو  در  یوسفی  امید 
از  جزیره یک چشمه آب شیرین دارد و یکی 
جالب ترین زیستگاه های پرندگان بومی و مهاجر 
می آید؛  حساب  به  تنجه  و  فالمینگو  جمله  از 
جزیره »اشک« از نظر پوشش گیاهی غنی تر از 
جزیره »کبودان« بوده و به سبب داشتن پوشش 

جنگلی آن شبیه مناطق زاگرس است.

در 800 مرکز و موسسه خصوصی؛
ــی  ــی الکترونیک ــخه نویس نس

ــی ــز درمان در مراک
مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان غربی از نسخه 
۸00 مرکز و  نویسی الکترونیکی در بیش از 
موسسه خصوصی طرف قرارداد با بیمه سالمت 

در استان خبر داد.
نادر نانبخش در گفت وگو با جام جم  با اشاره به 
آغاز نسخه نویسی الکترونیکی و کاهش کاربرد 
دفترچه کاغذی در بسیاری از موسسات درمانی 
سطح استان تصریح کرد: از خرداد حدود ۸۲۲ مرکز 
و موسسه خصوصی طرف قرارداد با بیمه سالمت 
استان اقدام به نسخه نویسی الکترونیک کرده اند.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف بیمه پایه اجباری 
سالمت تحت پوشش قرار دادن افراد دهک پایین 
جامعه وافراد فاقد بیمه است، اظهار کرد: ارزیابی 
وسع افراد خواهان این نوع بیمه و دهک بندی 
آنها توسط وزارت تعاون، انجام  و میزان پرداختی 
مشخص می شود.وی افزود: افراد در این ارزیابی 
که به ده دهک تقسیم بندی شده و طبق آن حق 
بیمه سه دهک پایین جامعه به صورت 100 

درصدی توسط دولت پرداخت شده  است.

استاندار زنجان تاکید کرد؛
ــاماندهی  ــه س ــکیل کمیت تش

ــتان  ــان در اس متکدی

ساماندهی  کمیته  تشکیل  بر  زنجان،  استاندار 
متکدیان در استان زنجان تاکید کرد و گفت: 
این کمیته سیاست گذاری الزم در خصوص 

ساماندهی متکدیان را مد نظر قرار دهد.
به گزارش جام جم فتح اهلل حقیقی در جلسه 
شورای اجتماعی، بر تشکیل کمیته ساماندهی 
متکدیان در استان زنجان تاکید کرد و گفت: 
این کمیته سیاست گذاری الزم در خصوص 

ساماندهی متکدیان را مد نظر قرار دهد.
باید پدیده شوم تکدی گری  وی اظهار کرد: 
این  که  چرا  ریشه کن شود  زنجان  استان  از 

متکدیان افراد دهان بازی هستند.
سطح  از  که  متکدیان  گفت:  زنجان  استاندار 
شهر توسط شهرداری و بهزیستی جمع آوری 
آنها  اطالعات  و  شده  پایش  باید  می شوند 

بخوبی تهیه شود.
حقیقی تاکید کرد: خیلی از این متکدیان بومی 
به تکدی  اقدام  استان های دیگر  از  و  نیستند 

گری می کنند.
وی افزود: تکدی گری زیبنده و در شان مردم 
استان زنجان نیست و باید ارگان های مربوطه 
استان  در  گری  تکدی  کنی  ریشه  به  نسبت 

اقدامات الزم را مد نظر قرار دهند.
استاندار زنجان تصریح کرد: باید متکدیان غیر 
بومی به استان خود عودت داده شوند و آنهایی 
کمیته  و  بهزیستی  به  نیازمند هستند  که  هم 

امداد معرفی شوند.
از  برای  استان  اجتماعی  حوزه  گفت:  حقیقی 
بین بردن ریشه تکدی گری در استان برنامه 

عملیاتی شده ارائه دهد.

در خرم دره صورت گرفت؛
دستگیری سارق ساختمان های نیمه کاره با 27 فقره سرقت 

شهردارارومیه گفت: فاز سوم پروژه تقاطع غیر همسطح 
آذربایجان  در هفته دولت امسال گشایش می یابد.

محمد حضرت پور در گفتگو با جام جم در آیین بهره برداری 
از  تشکر  با  آذربایجان  سطح  هم  غیر  تقاطع  دوم  فاز  از 
نیروهای   و  مسئوالن  از  شهری  مدیریت  مجموعه  طرف 
شهرداری  نیروهای  و  طرح  مشاوران  استان،  انتظامی 
ارومیه در اجرای پروژه تقاطع غیر هم سطح آذربایجان، 
به  گفت:  فازدوم پروژه تقاطع غیر هم سطح آذربایجان 
طول   970 متر و عرض 12/90 متر شامل 22 دهانه، 

23 ستون و 110 شمع است.
وی عنوان کرد: در این مسیر وزن میلگرد مصرفی شمع ها 
418 تن، حجم بتن ریزی شمع ها 3129 مترمکعب، سطح 
افزودنی  مواد  وزن  مربع،  متر   17600 ریزی  آسفالت 
مصرفی بتنی 3285 کیلوگرم، سطح کف سازی و پیاده رو 
سازی 1200 متر مربع، سطح قالب بندی 1132 متر مربع 

و تعداد پایه چراغ روشنایی 40 عدد است.
تقاطع  پروژه  سوم  فاز  به  اشاره  با  ارومیه  شهردار 
به  که  سوم  فاز  کرد:  تصریح  آذربایجان،  غیرهمسطح 
بلوار شیخ شلتوت ملحق و زیر گذر شیخ شلتوت به جاده 
میاندوآب –مهاباد را متصل می کند،  هفته دولت امسال 

به بهره برداری می رسد.
تا  آذربایجان  همسطح  غیر  بزرگ  تقاطع  کل  افزود:   وی 
پایان سال جاری گشایش می یابد  و در تالشیم 24 حرکتی 
که در اجرای این پروژه  مدنظر مشاوران طرح بود تامین و 

موجب استفاده و رفاه شهروندان شود.
در  پروژه  مگا  یک  آذربایجان  همسطح  غیر  تقاطع  پروژه 
شهر  متروی  یک  خط  مطالعه  /آغاز  است  ارومیه  شهر 
ارومیه در امسال استاندار آذربایجان غربی پروژه تقاطع 
غیر همسطح آذربایجان را  یک مگا پروژه در سطح شهر 
از مجموعه شهرداری ارومیه در اجرا و  ارومیه خواند و 

گشایش آن تشکر کرد.

در  غربی  آذربایجان  استاندار  شهریاری،  مهدی  محمد 
آذربایجان  همسطح  غیر  تقاطع  از  بهره برداری  مراسم 
اعضای  ارومیه،   از شهردار  پروژه   این  اجرای  محل  در 
شورای اسالمی و نیروهای شهرداری و پیمانکاران پروژه 
در تکمیل و بهره برداری تقاطع غیر هم سطح آذربایجان 
ترافیک  روان سازی  گفت:  و  کرد  وقدردانی  تشکر 
توسط  مهم  این  که  است  بزرگ  شهرهای  نیاز  مهمترین 

مدیریت شهری ارومیه نیز در دستور کار قرار دارد
وی اضافه کرد: این پروژه یک طرح بزرگ عمرانی بوده و 
می توان آن را یک مگاپروژه دانست که با همت شهرداری 

ارومیه بخش زیادی از آن اجرایی شده است.
استاندار آذربایجان غربی ابراز امیدواری کرد که بتوانیم 
با  از تقاطع غیر همسطح آذربایجان را  پروژه های بزرگتر 
انجام دهیم  شروع مطالعه خط یک مترو در شهر ارومیه 
چرا که این مهم در رفت و آمدهای شهری تاثیر بسزایی 

خواهد داشت.
 مردم قدردان مسئوالن خدمتگزار هستند

فقیه  ولی  نماینده  قریشی  مهدی  سید  االسالم  حجت 
فاز  از  بهره برداری  آیین  در   نیز  آذربایجان غربی  در 
تالشگران  همه  از  آذربایجان    همسطح  غیر  تقاطع  دوم 
مدیریت شهری ارومیه در اجرای این پروژه فاخر تشکر 

و قدردانی کرد.
غیر  تقاطع  پروژه  افزود:   جم  جام  با  گفتگو  در  وی   
همسطح آذربایجان یک پروژه فاخر در شهرارومیه است 
که موجبات تامین رفاه و آسایش مردم را فراهم خواهد 

آورد.
ما همیشه قدردان  یادآورشد: مردم  ارومیه  امام جمعه 
ازهیچ  مسئوالن  بنابراین  هستند  گذار  افرادخدمت 

کوششی برای تامین آسایش مردم فرو نگذارند.
آذربایجان  همسطح  غیر  تقاطع  دوم  فاز  افتتاح  با 

07درصد آن به بهره برداری رسید

اسالمی  شورای  رئیس  زاده  امام  علیزاده  محمدرضا   
غیر  تقاطع  فازدوم  افتتاح  با  افزود:  نیز  ارومیه  شهر 
به  آذربایجان  پل  70درصد  درواقع  آذربایجان  همسطح 

بهره برداری رسید. 
پایانی  فاز  است  امید  اعتبار  تزریق  با  کرد:  تصریح  وی 
به  و  افتتاح  جاری  سال  پایان  تا  آذربایجان  پروژه 

بهره برداری برسد. 
رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه یاد آور شد:  با تکمیل 
این پروژه بار ترافیکی ورودی ارومیه تا حد چشمگیری 

رفع خواهد شد. 
قدردانی رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه از شهردار  

فاخر  پروژه  دوم  فاز  از  بهره برداری  مراسم  حاشیه  در   
رییس  امامزاده  علیزاده  آذربایجان،  غیرهمسطح  تقاطع 
ولی  نماینده  حضور  در  ارومیه  شهر  اسالمی  شورای 
فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، استاندار 
امنیتی  و  انتظامی  نظامی،  فرماندهان   غربی،  آذربایجان 
استان و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان با اهدا 
معاون  زوار  و  پور شهردار  زحمات حضرت  از  گل  دسته 
تالش  راستای  در  ارومیه  شهرداری  عمرانی  و  فنی 
و اقدامات عمرانی در سطح شهر  این پروژه  اتمام  برای 

قدردانی کرد.

شهردار ارومیه خبر داد؛

گشایش فاز سوم پروژه تقاطع غیرهمسطح آذربایجان؛ هفته دولت 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان گفت: 
چهار روستا در شهرستان ایجرود استان به عنوان پایلوت در جهت 
انتخاب  حوزه  این  در  هدفمند  فعالیت های  و  صنایع دستی  توسعه 

می شوند.
توانمندسازی  و  »آموزش  گفت:  ارجمند  امیر  جم  جام  گزارش  به 
از مهم ترین محورهای طرح توسعه صنایع دستی در  بهره برداران، 
همین  در  و  است  زنجان  استان  در  ایجرود  روستاهای شهرستان 
گالبر،  روستاهای  اهالی  برای  آموزشی  دوره های  برگزاری  زمینه 
چاپوق، تله گرد و اوچ تپه پیش بینی شده است. در این طرح اهداف 

توسعه پایدار برای منطقه روستایی پیش بینی شده است.«
 وی اظهار داشت: »اجرای طرح توسعه در روستاها، زمینه توسعه 
بیش از پیش روستاها را فراهم کرده و موجب مهاجرت معکوس 

می شود. 

باید  افراد  این  و  زنان تشکیل می دهند  را  بیشتر جمعیت روستاها 
در محیط روستایی در تامین معیشت و تولید صنایع دستی، نقش 

موثری داشته باشند.«
وی ادامه داد: »ظرفیت کم نظیری در حوزه صنایع دستی، اقامتگاه 
بوم گردی و گردشگری طبیعی در این روستاها وجود دارد که در 
قالب برنامه های مدون جهت توسعه روستا مورد توجه قرار خواهد 
روستاییان  مهاجرت  از  جلوگیری  و  روستایی  امنیت  حفظ  گرفت. 

منوط به تامین معیشت روستاییان است.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان گفت: 
»حمایت از صنایع دستی می تواند در کاهش مهاجرت روستاییان 
و  روستاها  و  کوچک  شهرهای  در  مناسب  شغل  نبود  علت  به 
تقویت اقتصاد خانواده روستایی با مشارکت زنان در تولید و فروش 

محصوالت در این بخش داشته باشد.«

با انتخاب 4 روستای زنجان به عنوان مرکز توسعه صنایع دستی؛

فرصت گردشگری در خدمت مهاجرت معکوس

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی خبر داد؛

خسارت 210 میلیاردی کـرونا به اصحاب فرهنگ



افتتاح 10 پروژه عمرانی شهرداری منطقه ۴ تبریز به صورت 
به  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  و  متمرکز  و  همزمان 

بهره برداری رسید.
به گزارش جام جم، 10 پروژه عمرانی شهرداری منطقه ۴، به 
صورت متمرکز در محل بزرگترین پروژه منطقه )مسیرگشایی 
شهید خلیلی( و با رعایت پروتکل های بهداشتی و ایمنی 10 
خرداد با حضور مسئوالن استانی و شهری مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
تقویـت  راسـتای  در   ۴ منطقـه  پروژه هـای 

زیرساخت های شهری 
شهردار تبریز با بیان اینکه سال ۹۹، سال شکوفایی این شهر 
اساس  بر   ۴ منطقه  پروژه های  گفت:  است،  شده  نامگذاری 
برنامه های کلی مدیریت شهری و برای تقویت زیرساخت های 

شهری این منطقه به بهره برداری رسید.
عمرانی  طرح   10 افتتاح  آئین  حاشیه  در  باهر  شهین  ایرج 
شهرداری منطقه ۴ تبریز، اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح 10 
طرح ریز و درشت در منطقه ۴ تبریز  هستیم که در یکی از 
مناطق کم برخوردار واقع شده است که اغلب این پروژه ها در 

حوزه مسیرگشایی، پارک و ساماندهی معابر است.
به  مباحث خدمات  در  اغلب  که  پروژه ها  این  داد:  ادامه  وی 
مردم منطقه است، در این منطقه موجب ایجاد ارزش افزوده 
و ایجاد نوسازی شده و در نتیجه رفاه مردم را به دنبال خواهد 

داشت.
 ۴۴0 حدود  را  پروژه ها  این  شده  تامین  اعتبار  تبریز  شهردار 
پروژه هایی  اعالم کرد و گفت: تالش می کنیم  ریال  میلیارد 
برنامه ریزی هایی که در بودجه سال ۹۹ شورا برای  با  برابر 

توسعه مناطق کم برخوردار شهر مصوب شده، اجرا کنیم.
ایجاد  موجب  فرسوده  بافت  در  مسیرگشایی ها  افزود:  وی 
ارزش افزوده و باعث توسعه یافتگی منطقه می شود و منطقه 
۴ جزو مناطقی است که بیشترین مسیرگشایی ها در آن اتفاق 

افتاده است. 
اعتباری  با  خلیلی  شهید  خیابان  مسیرگشایی  راستا  این  در 
بالغ بر 16 میلیارد تومان افتتاح می شود. شهین باهر با اشاره 
به دیگر پروژه های شهرداری منطقه ۴ تبریز که افتتاح شده 
اساسی  ریزی  آسفالت  رود،  مهرانه  ساماندهی  گفت:  است، 
معابر این منطقه و کانال های هدایت آب های سطحی جهت 
جلوگیری از سیالب که معموال در این منطقه اتفاق می افتاد، 
شده  اجرا  منطقه  این  در  زیرساختی  برنامه های  راستای  در 

است.
وی ادامه داد: بحث پیاده روسازی و احیای جداره های بافت 
تاریخی تبریز که قسمتی از مغازه های سنگی در این منطقه 

واقع شده است نیز افتتاح شد.
به گفته شهردار تبریز، دو پارک محله ای که در برنامه کاری 
سازی  آماده  و  بهسازی  سازی،  و کف  داشت  قرار   ۹۸ سال 
مورد  بهداشتی  سرویس  چند  همچنین  و  قطعات  از  تعدادی 

نیاز، جزو پروژه های مورد افتتاح است.
افتتاح  برای  تبریز  برنامه شهرداری  باهر در خصوص  شهین 
پروژه های سایر مناطق، اظهار کرد: با توجه به اینکه با رعایت 
انجام  را  پروژه ها  افتتاح  می توانیم  اجتماعی  گذاری  فاصله 
سایر  در  ترتیب  به  و  مستمر  به صورت  افتتاح ها  این  دهیم، 

مناطقه شهرداری تبریز انجام خواهد شد.
مشکالت  تحریم،  محدودیت،  که  داریم  اعتقاد  افزود:  وی 
اقتصادی و حتی کرونا نمی تواند باعث شود تا میزان خدمت 

رسانی به مردم را کاهش دهیم.
شهردار تبریز گفت: نه تنها خدمات رسانی کاهش پیدا نکرده، 
بلکه خوشبختانه با تالش کارکنان و مدیران شهرداری سال 
۹۹ را سال شکوفایی شهر تبریز نامگذاری کرده ایم و در تمام 
ای  ویژه  پروژه های  و عمرانی،  از جمله فضای سبز  حوزه ها 

داریم که در برنامه های بعدی اطالع رسانی می کنیم.
 مسیرگشایی فاز دوم خیابان شهید خلیلی

مسیرگشایی فاز دوم خیابان شهید خلیلی با طول ۵00 متر و 
عرض 1۸ متر و با اعتبار 16 میلیارد تومان، بزرگترین پروژه 
آماده این منطقه است که به عنوان طرح مکمل فاز نخست، 
وضعیت  تقویت  و  ترافیکی  بافت  بهبود  در  کارساز  نقش 
به  خلیلی،  شهید  مسیرگشایی  پروژه  داشت.  خواهد  کالبدی 
رغم محدودیت های اقتصادی و افزایش هزینه های تملک و 

احداث، از برنامه های محوری منطقه ۴ است.
 ساماندهی آخرین قطعه مهرانه رود 

نابسامانی  و  آلودگی  که  است  مسیرهایی  از  یکی  مهرانه رود 
در بستر آن، سال ها باعث تجمع آب های سطحی و گل والی 
و زباله های مختلف، بخصوص در بخش غربی این رودخانه 
شده بود که این امر بوی تعفن و آلودگی را در پی داشت. برای 
حل این معضل، شهرداری منطقه ۴ با هزینه ای بالغ بر ۸۸ 
میلیارد ریال، در مسیری به طول 3 کیلومتر و عرض 30 متر، 
در حال اجرای آخرین مراحل از قطعه نهایی مهرانه رود است.

 آسفالت ریزی ۲۶ هزار و ۶00 تنی معابر
آسفالت ریزی و بهسازی معابر در کنار سایر طرح های عمرانی 
 ۴ منطقه  شهرداری  عمرانی  و  فنی  عوامل  توسط  جدیت  با 
پیگیری می شود که از طرح های آسفالت ریزی معابر به میزان 

۲6 هزار و 600 تن بهره برداری شد.
 کانال هدایت آب های سطحی اطلس

طول   به  اطلس  سطحی  آب های  هدایت  کانال  ساخت  کار 
3۵0 متر و با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان به پایان رسیده 
آب های  با هدف هدایت  کانال  این  رسید.  بهره برداری  به  و 
اجرا شده است که  پاسداران  اتوبان  باالدست  سطحی مسیر 
منطقه  در  مثبت زیست محیطی  تاثیرات  آن شاهد  افتتاح  با 

می شویم.
 کانال هدایت آب های سطحی میدان آذربایجان

به گونه ای است  تبریز  شیب و عوارض جغرافیایی کالنشهر 
که مسیر آب های سطحی غالبا به غرب شهر منتهی می شود 

آب های  کنترل  و  هدایت  جهت  آذربایجان  میدان  کانال   و 
سطحی و جلوگیری از سیالب احداث شده است. این کانال به 
طول ۵00 متر و با اجرای عملیات خاکبرداری، تعبیه لوله های 
600 کاروگیت و همچنین اجرای شانزده حلقه منهول جهت 
الیروبی و پاکسازی با هزینه ۴ میلیارد و 6۵0 میلیون ریال 
به  توجه  با  می گیرد.  قرار  افتتاح  مورد  که  است  احداث شده 
پایین دست قرار دارد، تالش  تراز  آذربایجان در  اینکه میدان 
تجمع  قدیمی  معضل  مقاوم،  کانال های  اجرای  با  تا  شده 

آب های سطحی بخصوص در فصل بارش، برطرف شود.
تاریخی  جداره های  احیای  و  سازی  پیاده راه    

مغازه های سنگی
داش ماغازاالر  همان  یا  سنگی  مغازه های  تاریخی  پیاده راه 
تبریزی ها، یادگار تبریز قدیم است که فضای جذاب سنگفرش، 
ارتباط با محالت قدیمی مرکز شهر و تنوع مغازه ها، آن را به 
یکی از پیاده راه های مهم و خاطره انگیز در مرکز شهر تبدیل 

کرده  است. 
در طول سال های متمادی، این پیاده راه، از گذشته فاخر خود 
فاصله گرفته و به مسیری، آشفته و ناسازگار تبدیل شده بود.

زوائد  سطحی،  آب های  معضل  گاه وبی گاه،  حفاری های 
این  بود  شده  موجب  که  بود  عواملی  از  بدمنظر  الحاقات  و 
پیاده راه، علی رغم ثبت درفهرست آثار ملی، در وضعیتی آشفته 
به سر ببرد. کف سازی سنتی، نصب مبلمان شهری و ایجاد 
آبنماها را از اقدامات کلی طرح در فاز پیاده راه و احیای جداره ها 
نیز یک هارمونی کامل در سراسر این پیاده راه به وجود آورده 
است. ۴ میلیارد تومان از سوی شهرداری منطقه ۴ برای این 

پروژه اختصاص یافته است که رسما افتتاح شد.
 افتتاح پارک های محله ای صنوبر و رز

کار  دستور  در  پیش  سال  دو  از  محله ای  پارک های  احداث 
توسعه  راستای  در  طرح  این  که  است  بوده  تبریز  شهرداری 
بیشتری  شهرداری، شدت  امسال  شعار  و  سبز  فضای  پایدار 
تملک  از  رز پس  و  محله ای صنوبر  پارک های  است.  گرفته 

زمین های آنها تکمیل و تجهیز شده است. 
پارک  با مساحت یک هزار و ۲00  متر و  پارک محله ای رز 
میلیارد   ۴ اعتبار   با  و  متر   ۹۵۸ مساحت  با  صنوبر  محله ای 
تومان  که شامل هزینه تملک و ساخت این دو پارک محله ای 

است، تکمیل شده است.
 ایجاد سرویس بهداشتی میدان معلم و میدان 

ورزشی شهید تجالیی
سالن  درخواست  و   ۴ منطقه  اهالی  نیازهای  رفع  راستای  در 
اعتبار  با  بهداشتی  سرویس  باب  دو  تجالیی،  شهید  ورزشی 
شهید  ورزشی  میدان  و  معلم  میدان  در  تومان  میلیون   ۲۵0

تجالیی احداث شده است.
 آماده سازی قطعات مسکونی شهیدان ذاکر

از طریق تملک و ساخت واحدهای  بافت فرسوده  بازآفرینی 
مسکونی جدید یکی دیگر از خدمات مدیریت شهری است. 

برای  زمین ها  آماده سازی  قبیل  از  نهادها  دیگر  با  همکاری 
بازآفرینی  حوطه  در  شهرداری  خدمات  دیگر  از  ساخت وساز 
بافت فرسوده است که در این راستا قطعات مسکونی خیابان 
اعتبار  با  طبقه ای   1۴ بلوک   10 ساخت  برای  ذاکر  شهیدان 

۲۵0 میلیون تومان انجام شده است.
 کف سازی و بهسازی معابر

کف سازی و بهسازی پیاده راه ها موجب تسهیل عبور و مرور 
رفع  را  معابر  در  آن ها  روی  پیش  موانع  و  شده  شهروندان 

می کند. 
شهرداری منطقه ۴ تبریز با اعتبار ۲۵0 میلیون تومان، اقدام 
به اصالح نابسامانی های پیاده راه ها و بهسازی آنها کرده است 

که مورد بهره برداری قرار گرفت.
در مجموع، در اولین روز از این هفته، 10 پروژه عمرانی مهم 
در سطح منطقه ۴ با اعتبار ۴۴0 میلیارد ریال مورد بهره برداری 

این  افتتاح  آیین  که  شد  افتتاح  و  گرفته  قرار 
در  و  متمرکز  صورت  به  پروژه ها 

رعایت  با  و  محل  یک 
بهداشتی  پروتکل های  

صورت گرفت.

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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یادداشت

ــورس و تحوالت  ــداز ب ــم ان چش
ــرمایه بازار س

چندان  نه  آینده  در 
دور شاهد ورود اکثر 
کوچک  شرکتهای 
این  به  بزرگ  و 
بود. خواهیم  بازار 

بویژه  جوانان  آرزوی 
تحصیلکــرده  قشر 
و  کشور  نخبگان  و 
برای  آفرینان  کار 
ورود به این بازار باید سریعا محقق گردد. بزودی 
بازار سرمایه همپای بازار  پول در تصمیم گیرهای 

اقتصادی و سیاسی نقش آفرینی خواهد کرد.
امروزه شاهد ایجاد یک جرقه اقتصادی و تحول 
فکری در دولتمردان کشور عزیزمان شده ایم که 
مطمئنا با اقدامات صورت گرفته در تیم اقتصادی 
بازار  یک  به  کوچک  بازار  یک  از  بورس  دولت 
تاثیر گذار در کشور در تمام زمینه های اقتصادی، 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  تبدیل خواهد شد. 
نقدینگی  و  تورم  کنترل  موازی  بازار های  کنترل 
و جلوگیری از حباب سکه و ارز و کنترل قیمت 
از  جلوگیری  جهت  بویژه  خودرو  و  مسکن 
آسیب های اقتصادی  تحریم های ظالمانه دشمنان 
تنها با مشارکت عمومی و ورود نقدینگی سرگردان 

به بازار بورس محقق خواهد شد. 
در خصوص نگرانی های اخیر فعاالن بازار سرمایه 
از رشد چشمگیر شاخص بورس هم باید به این 
بازار  ذات  و اصالح  ریزش  کنیم که  توجه  نکته 
است و بازار همیشه دوره رونق و رکود دارد الزمه 
رشد بازار همین اصالحات قیمتی سهام شرکتها 
از  یکی  عنوان  به  اینجانب  توصیه  بود.  خواهد 
به  الورود  جدید  افراد  به  سرمایه  بازار  فعاالن 
بورس این است که با توجه به پر ریسک بودن 
این بازار به هیچ عنوان سرمایه خود را از طریق 
فروش دارایی های خود از جمله ماشین، منزل و 
طال به بورس نیاورند و با توجه به اینکه فعالیت 
به  نیاز  تخصصی  و  علمی  کامال  بازار  یک  در 
آموزش دارد حتی المقدور آموزش های اولیه ورود 
به بازار را در موسسات مورد تایید سازمان بورس 
سازمان  تایید  مورد  صندوق های  از  یا  بگذرانند 
بازار سرمایه  نمایند.  استفاده  بهادار  اوراق  بورس 
قطعا  و  داد  خواهد  ادامه  خود  رشد  به  همچنان 
جهت فعالیت مستمر و کسب سود در این بازار 
باید از روند سودسازی شرکت ها وضعیت فروش 
انجام  گذاری های  سرمایه  شرکت  درآمدهای  و 
انتخاب  جهت  گذار  تاثیر  آیتم های  سایر  و  شده 
سهام های پر بازده اطالعات کافی و الزم داشته 
باشیم. موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه 
بازار  آموزش  راهبری  کمیته  از  رسمی  بامجوز 
سرمایه مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار و 
سازمان فنی و حرفه ای کشور و بیمه مرکزی از 
بهار سال 13۹7 فعالیت خود را به طور تخصصی 
جهت آموزش های از صفر تا صد بورس و بیمه 
در منطقه شمال غرب با محوریت تبریز آغاز نموده 
و توانسته  با بکارگیری اساتید با تجربه و دلسوز 
بیش از ۴000 نفر دانش پذیر را در صنعت بورس 
این  بازار کار نماید.  بیمه آموزش داده و روانه  و 
مرکز بزودی با افتتاح ساختمان جدید خود آماده 
آموزش  زمینه  برگزاری دوره های تخصصی در 
تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته 
به روش  بنیادی، آموزش موج شماری  ، تحلیل 
اخذ  متقاضیان  آموزش  همچنین  و  الیوت  امواج 
نمایندگی بیمه خواهد بود. عالقمندان می توانند 
به دفتر مرکزی این موسسه به صورت حضوری 
یا از طریق سایت موسسه ارزش آفرینان به آدرس 

FVCM.IR  مراجعه و ثبت نام نمایند.

دکتر سید 
احمد شکوری

مدرس دانشگاه 

با حضور مسئوالن صورت گرفت؛

بهره برداری از 10 پروژه عمرانی در منطقه ۴ تبریز 

 ایرج شهین باهر

        مسیرگشایی ها در 
موجب  فرسوده  بافت 
ایجاد ارزش افزوده و باعث توسعه 
یافتگی منطقه می شــود و منطقه ۴ 
جزو مناطقی اســت که بیشــترین 
افتاده  اتفاق  آن  در  مسیرگشایی ها 

است


