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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی 
گفت: از سال 94 تا کنون در مجموع حدود یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان برای مرمت بخش های مختلف بازار ســنتی ارومیه هزینه شده 

است.
جلیل جباری با اعالم این خبر افزود: از سال 94 تاکنون، بازار سنتی ارومیه به عنوان 

مجموعه ای تاریخی و ...

كمک ۵۵۰ میلیونی 
خیران اردبیل برای 

آزادی زندانیان 

همزمان با والدت امام حسن مجتبی)ع(؛

مرمت بازار سنتی ارومیه
با هزینه یک میلیاردی انجام شد؛

استان ؛ رتبه  نخست 
بهبـود محیط کسب و کار 

38 درصد ناوگان باری 
فرسوده است

در تبریز صورت گرفت؛

مدیر كل راهداری استان  مطرح استاندار آذربایجان غربی: 
كرد؛

توزیع ۲۷ هزار بسته 
 معیشتی بین خانواده های

 آسیب پذیر 

عمارت شهرداری، آماده دریافت آثار فاخر ناجا

33
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گفــت:  آذربایجان غربــی  اســتاندار 
آذربایجــان غربی رتبه نخســت بهبود 

محیط کسب و کار کشور در سال 9۸ را کسب کرد.
به گزارش جام جــم آذربایجان غربی، محمد مهدی 

شهریاری افزود: نتایج پایش ملی محیط کسب  و ...

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
آذربایجان شــرقی گفت: در حال حاضر 
۳۸ درصد از ناوگان باری این مجموعه فرســوده 

بوده و نیاز به نوسازی دارد.
اروجعلــی علیزاده مجمــوع ناوگان حمــل و نقل 

جاده ای آذربایجان شرقی...
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خبر

ــل از  ــتاندار اردبی ــر اس تقدی
مدیــر شــرکت ملــی پخــش 

ــی  ــای نفت فرآورده ه

تالش  از  سپاسی  لوح  ارسال  با  اردبیل  استاندار 
پخش  ملی  شرکت  کارکنان  و  مدیریت 
فرآورده های نفتی منطقه اردبیل در جهت اجرای 
طرح مدیریت مصرف سوخت در آبان سال ۹۸ 

تقدیر و تشکر کرد.
پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، اکبر بهنام جو 
استاندار اردبیل  با اهداء لوحی از تالش های مجدانه 
سید حجت مدنی، مدیر منطقه اردبیل در خصوص 
مدیریت و کنترل سیاست اصالح و اجرای طرح 
مدیریت مصرف سوخت در آبان سال ۹۸ که به 
نحو احسن و بدون نارضایتی در استان اجرا شد، 
تقدیر و تشکر کرد.قابل ذکر است که شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل در قالب 
مناسب  مدیریت  با  قانونی  وظیفه  و  چارچوب 
استانهای سراسر کشور  با  آبان ۹۸ همزمان  در 
طرح  منطقه  جایگاه های  باب  در ۷۲  حضور  با 
مدیریت مصرف سوخت را با هماهنگی ارگانهای 

مرتبط بدون هیچ مشکلی به اجرا گذاشت.
سید حجت مدنی - مدیر شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل
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فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از دستگیری عامل توزیع کننده مواد مخدر و 

کشف ۵ کیلو و ۲۱۰ گرم تریاک در این شهرستان خبر داد.
اقدامات  پی  در  گفت:  غنیمتی  محسن  سرهنگ  زنجان  جم  جام  گزارش  به 
اطالعاتی، فنی و پلیسی، فردی که در یکی از روستاهای شهرستان در زمینه تهیه 

و توزیع مواد مخدر فعالیت داشت، شناسایی شد و دستگیری متهم در دستور کار 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.وی ادامه داد: ماموران با همکاری 
عوامل انتظامی کالنتری ۱۱ قیدار نبی، کالنتری ۱۳ اشراق و پاسگاه محمود آباد 
با هماهنگی قضائی و با هدایت عملیات ویژه استان با ایجاد ایست بازرسی موقت 

در یک عملیاتی ضربتی متهم، در حین جابه جایی مواد مخدر با خودروی نیسان 
متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت.غنیمتی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی 
متهم موفق شدند ۵ کیلو و ۲۱۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند که 

پس از تشکیل پرونده مقدماتی متهم به مرجع قضایی معرفی شد.
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 وحیـد خرمـی: شـروع مرحله 
سـوم غربالگری کرونا در زنجان 

طرح  اجرای  سوم  مرحله  گفت:  زنجان  استاندار 
غربالگری و تست سرپایی بیماری کرونا در استان 

زنجان آغاز شد.
به گزارش جام جم زنجان، فتح اهلل حقیقی در جلسه 
ستاد پیشگیری از کرونا در محل استانداری زنجان، 
به روز جهانی قدس اشاره کرد و گفت: در راستای 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا برنامه های روز قدس 
در استان زنجان برگزار نمی شود.وی از لغو برگزاری 
راهپیمایی خودرویی روز قدس  در استان زنجان خبر 
این  داد و اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد کرونا 
برنامه های روز قدس در هیچکدام از شهرستان های 
استان برگزار نمی شود و اگر شهرستانی سفید باشد 
با رعایت پروتکل های بهداشتی راهپیمایی برگزار 
نامه  قرائت قطع  خواهد شد.استاندار زنجان گفت: 
روز قدس تنها در شهرستان هایی که سفید اعالم 
شده اند آن هم با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
فاصله اجتماعی در مکان های روباز برگزار می شود.

حقیقی، به بازگشایی مدارس در استان اشاره کرد و 
افزود: مدارس با حضور تعداد کمی از دانش آموزان 
در استان آن هم با رفع اشکال درسی برگزار می شود 
و  بهداشتی  پروتکل های  تمام  باید  مدارس  در  و 
شود. رعایت  هوشمند  اجتماعی  گذاری  فاصله 

استاندار زنجان  از حضور مردم با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و رعایت فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 
در مراسم های ویژه  شب های قدر در استان تقدیر و 
تشکر کرد و گفت: از مردم درخواست می شود باز 
هم پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.حقیقی به 
برگزاری نماز عید فطر در استان اشاره کرد و گفت: 
نماز عید فطر تنها در مساجدی که دارای فضای های 
رو باز هستند برگزار خواهد شد. مرحله سوم غربالگری 
کرونا در استان شامل سنجش سطح ایمنی بیمارانی 

خواهد بود که قبال به این بیماری مبتال شده اند.

شهردار اردبیل با اشاره به خدمات ناجا گفت: عمارت شهرداری اردبیل به 
عنوان مجموعه ای پرافتخار از پیشینه، تاریخ، فرهنگ، تمدن و هویت پرشکوه 
اردبیل است و آماده پذیرش آثار، عکس و اسناد قدیمی مربوط به نیروی 

انتظامی است.
جام جم اردبیل: شهردار اردبیل، »حمید لطف اللهیان« در بازدید حسینی 
فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل از موزه عمارت شهرداری اردبیل گفت: 
جایگاه نیروی انتظامی و نقش آن در تامین نظم و امنیت برکسی پوشیده نیست 
و همواره نیروی انتظامی حامی و پشتیبان مجموعه مدیریت شهری بوده است.

وی ضمن تقدیر از تالش، تعامل و همکاری نیروی انتظامی با شهرداری 
اردبیل افزود: در دهه های گذشته لزوم ارتقای کیفیت زندگی شهروندان عالوه 
بر اینکه شهرداری را با گستردگی خدمات روبرو کرده است؛ بلکه  وظیفه 
انتظامی گذاشته است. نیز  برعهده نیروی  خطیر و ماموریت سنگینی را 

شهردار اردبیل با تبیین نقش شهرداری در فرهنگسازی و کاهش آسیب های 
اجتماعی بیان کرد: شهرداری اردبیل بر حسب رسالت و ماموریت فعلی خود 
که برمبنای توسعه فرهنگی و اجتماعی است؛ برخود وظیفه می داند تا در ابتدا 

با فرهنگسازی و ارایه آموزش های شهروندی آسیب های اجتماعی را کاهش 
دهد تا مجموعه خدوم نیروی انتظامی را متحمل زحمت نکند.لطف اللهیان در 
این دیدار همچنین تصریح کرد: تغییر نگرش مدیران شهری و برنامه ریزی 

شهری بر مبنای اولویت ها و توسعه فرهنگی منجر شده مدیران شهری تقدم 
و تاخر را در اجرای پروژه ها و طرح ها رعایت کنند و چنانچه فقط به سوی 
پروژه های عمرانی حرکت کنیم قطعا کار نیروی انتظامی را سنگین تر کرده 
ایم.وی بر همکاری و تعامل همه جانبه مجموعه شهرداری اردبیل با نیروی 
انتظامی تاکید کرد و گفت: توسعه شهر بدون همراهی و همکاری نیروی 
انتظامی معنی نداردو ارایه خدمات همواره با زحمتهایی برای شهروندان فراهم 
است که با پوشش نیروی انتظامی قطعا توسعه محقق نخواهد شد.شهردار 
اردبیل ادامه داد: چنانچه امروز شاهد رفتارهای هنجارشکن توسط راننده ای 
در شورابیل یا اینگونه رفتارهای ناشایست هستیم این نشان آن است که این 
افراد با هویت، پیشینه و تاریخ و فرهنگ پرافتخار شهر خود آشنا نیستند و 
امروز چنین اقدامات ناپسندی را انجام می دهند.لطف اللهیان احیا و بازآفرینی 
عمارت شهرداری اردبیل را فرصتی برای معرفی هویت و تاریخ فرهنگ شهر 
به نسلهای کنونی و آینده دانست و گفت: این موزه آماده پذیرش جمع آوری 
آثار و اسناد مربوط به مفاخر و مشاهیر نیروی انتظامی است تا خدمات زحمت 

کشان این عرصه به فراموشی سپرده نشود.

عمارت شهردار ی، آماده دریافت آثار فاخر ناجا

کمک ۵۵۰ میلیونی خیــران اردبیل برای آزادی زندانیان
همزمان با فرا رسیدن سالروز میالد باسعادت حضرت امام حسن مجتبی )ع( 
اولین نشست جشن گلریزان نمایندگی ستاد دیه استان به ریاست ناصر عتباتی 
رئیس کل دادگستری و رئیس هیأت امنای نمایندگی ستاد دیه استان با حضور 
جمعی از مسوولین و خیرین استان و با رعایت اصول و موازین  بهداشتی در 
راستای پیشگیری از شیوع  کرونا ویروس در دو مرحله صبح و عصر در محل 

اتاق جلسه دادگستری کل استان برگزار گردید. 
عتباتی در این نشست با دعوت از خیرین نوعدوست و مردم والیت مدار 
استان برای یاری رساندن به این ستاد مردمی جهت آزادسازی زندانیان جرایم 
غیرعمد ومالی  همانند سال های گذشته، اظهار داشت: امید است امسال نیز 
خیرین این استان در این امر پیشگام شده و شادی را به خانواده های چشم 

انتظار زندانیان جرایم غیر عمد و مالی در ماه مهمانی خدا هدیه کنند.
وی افزود: زندانیان جرایم غیر عمد و مالی انسان های بیگناهی هستند که 
بر اثر نوسانات اقتصادی یا حوادث ناشی از تصادفات رانندگی یا کارگاهی 

گرفتار شده و در زندان به سر می برند. 
رئیس کل دادگستری با تاکید بر اینکه  زندانیان جرایم غیر عمد و مالی 
چشم امید به جشن های گلریزان در ماه رمضان دارند گفت: جشن های 
گلریزان امسال به خاطر پیشگیری از شیوع کرونا ویروس به صورت غیر 
برگزار  اجتماعی   نام  پویش کمک مومنانه در شبکه های  با  حضوری 
از  این ستاد  به  را  خواهد شد و خیرین می توانند کمک های مالی خود 

طریق شماره حساب های اعالم شده در جهت آزاد سازی محکومین مالی 
غیرعمد واریز کنند. 

* آزادی هزار زندانی توسط نمایندگی ستاد دیه اردبیل 
کریم اهلل محبوبی، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل با ارایه گزارش 
مقایسه ای عملکرد  چهار ساله نمایندگی ستاد دیه استان اظهار داشت: 
۱۰4۸ زندانی جرایم غیر عمد و مالی از سال ۱۳۹۵ تا به امروز با مبلغ 

آزاد  استان  زندان های  از  تومان  و ۶۱۶میلیون  میلیارد  محکومیت ۱4۵ 
شدند که به تفکیک محکومیت، مالی ۷۸۷ فقره، مهریه ۲۰۲ فقره و دیه 
ناشی از تصادف رانندگی و کارگاهی ۵۹ فقره بوده است. محبوبی افزود: 
در چهار سال اخیر تعداد هزارو ۱۱۲۷ فقره پرونده از زندان های استان به 
این ستاد ارسال شده است.مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل ضمن 
اشاره به افزایش ۷۰ درصدی کمک های مردمی در سال ۱۳۹۸تصریح 
کرد: در چهار سال اخیر مبلغ  ۵ میلیارد و ۱۱۳میلیون تومان توسط خیرین 
این ستاد  به  مالی  و  غیر عمد  زندانیان جرایم  آزادسازی  استانی جهت 
مردمی کمک شده است. محبوبی مبلغ کمک ستاد دیه کشور و استان 
را به زندانیان جرایم غیر عمد و مالی  در طول این چهار سال ۹ میلیارد 
و ۲۵۵ میلیون تومان اعالم کرد. مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با بیان 
اینکه امسال جشن های گلریزان حضوری برگزار نخواهد شد از  مسوولین 
خیر  امر  این  در  گذشته  سال های  همچون  خواست  استان  خیرین  و 
مشارکت فعاالنه داشته باشند.وی افزود: شماره حساب ۵۰۱۲۱۲۱۲۷۰ 
و شماره کارت ۶۱۰4۳۳۷۹4۳۲۳۷4۷۷ به نام ستاد دیه اردبیل نزد بانک 
ملت شعبه ساعت به منظور جمع آوری کمک های مردمی و خیرین جهت 
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد اعالم شده است.گفتنی است در این 
دو مراسم مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان توسط خیرین استان جهت آزادسازی 

زندانیان جرایم غیر عمد و مالی کمک شد.

آگهي مزايده شماره  02 / 99

بانك كارآفرين در نظر دارد، امالك مازاد مشروحه ذيل را در شهرستان اردبيل بصورت ) ششدانگ( با شرايط پرداخت نقد / قرارداد اجاره به 
شرط تمليك از طريق مزايده عمومي بفروش برساند.

شرايط و نحوه شركت در مزايده:
1 مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5% مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد كه مي بايست توسط متقاضي به حساب مورد اشاره در 
برگ شرايط مزايده )قابل پرداخت در تمامي شعب بانك كارآفرين( واريز و اصل رسيد آن را با قيد رديف و مشخصات ملك انتخابي تحويل نمايند.
2 متقاضياني كه جهت دريافت اسناد مزايده بصورت حضوري به بانك مراجعه مي كنند مي بايست فيش واريزي به مبلغ 200/000 ريال به شماره حساب

 9 –  651 - 01 به نام امورمالي بانك واريز نمايند.
3 بانك در قبول يا رد ، يك يا تمامي پيشنهادات مختار است.

4 كليه امالك مربوطه با وضع موجود و شرايط روز ملك به فروش مي رسند و بانك تعهدي از بابت هرگونه طرح احتمالي امالك ) مطروحه از 
جانب شهرداري( و اخذ پايانكار جديد نخواهد داشت و خريدار شخصا مسئول مي باشد.

5 در مواردي كه سهم الشركه بصورت مشاعي واگذار مي گردد، بانك هيچگونه مسئوليتي در قبال افراز سهم مشاعي و اخذ سند تفكيكي ندارد و 
خريدار شخصا مسئول مي باشد.

6 در خصوص امالك عدم تخليه ) داراي متصرف(، بانك هيچگونه مسئوليتي در خصوص تخليه ندارد و مسئوليت كامل رفع تصرف و تخليه متصرف به 
عهده خريدار مي باشد.

شرايط پرداخت بهاي مورد معامله:
1- نقد: 50%  بهاي مورد معامله ظرف مدت 10 روز از تاريخ اعالم نتايج بازگشايي پاكات و مابقي ثمن معامله پس از اخذ استعالمات مربوطه از 

مراجع ذيربط و همزمان با انتقال قطعي مورد معامله و تحويل ملك به خريدار در دفتر اسناد رسمي دريافت مي گردد.
2- قرارداد اجاره به شرط تمليك:

گروه الف( قرارداد اجاره به شرط تمليك بصورت پرداخت 50%  بهاي مورد معامله نقداً همزمان با انعقاد قرارداد، پرداخت 50%  بصورت اقساط 24 
ماهه با نرخ %18

گروه ب( قرارداد اجاره به شرط تمليك بصورت پرداخت 40% بهاي مورد معامله نقداً همزمان با انعقاد قرارداد، پرداخت 60% بصورت اقساط 
36 ماهه با نرخ %18

گروه ج( قرارداد اجاره به شرط تمليك بصورت پرداخت 30% بهاي مورد معامله نقداً همزمان با انعقاد قرارداد، پرداخت 70% بصورت اقساط 
48 ماهه با نرخ %18

در شرايط مساوي بودن قيمت پيشنهادي، تقاضاي نقدي براي كليه امالك در اولويت مي باشد.
 متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر از وضعيت مورد واگذاري، بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده مي توانند از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يك هفته 
به " شعبه سيمتري اردبيل" واقع در: ميدان امام خميني، اول خيابان سيمتري، روبروي بازار 110، پالك 133، كدپستي: 5613685511 با شماره تلفن هاي   
3-33368602 – 045  مراجعه و يا از طريق سايت اينترنتي بانك به نشاني www.karafarinbank.ir  جهت دريافت فرم شركت در مزايده اقدام فرمايند.
 متقاضيان مي بايستي پيشنهادات خود را به آدرس: تهران، صندوق پستي 4659-15875 و يا حضوراً به نشاني ساختمان مركزي بانك كارآفرين 

تا تاريخ اعالمي تحويل و رسيد دريافت نمايند.
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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی 
گفت: از سال ۹4 تا کنون در مجموع حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان برای مرمت بخش های مختلف بازار سنتی ارومیه هزینه شده 

است.
جلیل جباری با اعالم این خبر افزود: از سال ۹4 تاکنون، بازار سنتی 
ارومیه به عنوان مجموعه ای تاریخی و به هم پیوسته به طور مستمر 
زاده،  نصیر  راسته های  کرد:  اضافه  است.وی  گرفته  قرار  مرمت  مورد 
مهمترین  پنیرفروشان  و  زرگران  افشار،  نظمی  عطاران،  بذرفروشان، 
آنها  در  گسترده ای  و  اساسی  مرمت های  که  بوده  بازار  بخش های 
انجام شده است.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
آسیب دیده  پایه های  و  گنبدها  مرمت  داد:  ادامه  آذربایجان غربی 
راسته های مختلف، ترمیم سقف ها و عایق بندی، مین ترک ها در گنبدها 
و دیوارها، ساماندهی وضعیت نابسامان سیستم برق رسانی، رسیدگی به 

کانال ها و سیستم فاضالب، زدودن آلودگی ها و رسوبات از دیوارهای 
آجری حجرات و جداره ها از جمله اقدامات کلی و ضروری بوده که در 
ادامه مرمت راسته های مختلف بازار انجام شده است.وی ادامه داد: در 
تعدادی از کارگاه های مرمتی، تصمیم بر آن شده که احیاء و بازسازی 
اساسی صورت گیرد که نمونه آن مربوط به راسته پنیرفروشان است که 
پس از قطعی شدن وجود فرسودگی کلی گنبدها و دیوارها، بازسازی 
اساسی در دستور کار قرار گرفت.جباری در خصوص برنامه های آتی 
برنامه های مدنظر، برچیدن شیروانی های موجود  از  عنوان کرد: یکی 
در بخش شمالی بازار، سبک سازی سقف و اجرای ایزوالسیون است.

مطالعه  و  افشار  نظمی  راسته  ورودی  اجرای سردر  کرد:  تصریح  وی 
و طراحی جداره میدان والیت فقیه از جمله برنامه های دیگر است که 
برای مرمت و ساماندهی مجموعه بازار برای سال جاری و سال آتی در 
نظر گرفته شده است.وی در پایان ضمن تشکر از شهرداری و شورای 

شهر گفت: بخش هایی از هزینه های مربوط به مرمت بازار با همکاری 
سازمان عمران و بهسازی فضاهای شهری و شورای شهر ارومیه تامین 

شده است.

آذربایجان  گفت:  آذربایجان غربی  استاندار 
غربی رتبه نخست بهبود محیط کسب و کار 

کشور در سال ۹۸ را کسب کرد.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، محمد 
ملی  پایش  نتایج  افزود:  مهدی شهریاری 

محیط کسب  و کار کشور در سال ۱۳۹۸ 
اقتصادی  اطالعات  و  آمار  مرکز  سوی  از 
غربی  آذربایجان  و  شد  منتشر  ایران  اتاق 
رتبه نخست محیط کسب و کار کشور را 
کسب کرد.وی گفت: بر اساس یافته های 

غربی  آذربایجان   ۹۸ سال  در  شده  انجام 
رتبه نخست و استان های گیالن و زنجان 
در رده های بعدی بهترین وضعیت محیط 
کسب  و کار نسبت به سایر استان ها ارزیابی 
از  پیش  کرد:  تصریح  شده اند.شهریاری 

تولید،  فرایند  تسهیل  راستای  در  نیز  این 
آذربایجان غربی در فصول بهار، تابستان و 
پائیز رتبه نخست و در زمستان سال گذشته 
رتبه دوم بهبود فضای کسب و کار کشور را 

www.jamejamdaily.irکسب کرده بود. 3
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خبر

ــاری  ــاوگان ب ــد ن 38 درص
ــت ــوده اس فرس

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر ۳۸ درصد 
از ناوگان باری این مجموعه فرسوده بوده و نیاز 

به نوسازی دارد.
نقل  و  حمل  ناوگان  مجموع  علیزاده  اروجعلی 
جاده ای آذربایجان شرقی اعم از مسافری و باری 
را حدود ۲۵ هزار دستگاه اعالم کرد که بر اساس 
آخرین آمارها از این تعداد ۹ هزار و ۱۰۵ دستگاه 
باالی ۲۵ سال عمر دارند. وی افزود: از سوم خرداد 
امسال متقاضیان ورود خودروهای باری سنگین تا 
۳ سال ساخت می توانند در آدرس اینترنتی بخش 
نوسازی و توسعه ناوگان ثبت  نام کند.علیزاده اظهار 
داشت: این اطالعیه جهت آگاهی و اطالع رسانی 
خودروهای  داخلی  کننده  تولید  شرکت های  به 
دارای  توانمند  نقل  و  سنگین، شرکت های حمل  
مجوز از سازمان راهداری و حمل  و نقل جاده ای، 
شرکت های وارد کننده کامیون های سنگین دارای 
مجوز از وزارت صمت و مالکان حقیقی و حقوقی 
متقاضی  و  شرایط  واجد  فرسوده  کامیون های 

واردات صادر شده است.
وی اضافه کرد: از جمله شرایط واردات کامیون های 
فوق، این است که بیش از سه سال از زمان ساخت 
فروش  از  پس  خدمات  از  و  باشد  نگذشته  آنها 
از مصرف کنندگان خودرو  موضوع قانون حمایت 

و آئین نامه اجرایی آن برخوردار باشند.
علیزاده ادامه داد: کامیون های وارداتی باید از نظر 
با  ایمنی، کیفیت و آالیندگی های محیط زیست 
استانداردهای روز و اجباری که مورد تائید مراجع 
استاندارد  دارای  و  داشته  انطباق  است،  ذیربط 

e-mark نیز باشند.

یادداشت

و  بــورس  انــداز  چشــم 
تحــوالت بــازار ســرمایه

مدرس   ، شکوری  احمد  سید  دکتر 
ارزش  موسسه  عامل  مدیر  و  دانشگاه 

آفرینان مالی  بازار سرمایه
بلند  مقامات  جانبه  همه  حمایت  شاهد  امروزه   
پایه کشور از جمله رئیس جمهور از بازار سرمایه 
هستیم و در هر محفلی و حتی در اکثر خانواده ها 
بازار  در  گذاری  سرمایه  جهت  عمومی  اقبال 
بورس به وفور دیده می شود. صف های طوالنی 
دهنده  نشان  خود  بورسی  کد  دریافت  جهت 
توسعه بورس و  تبدیل شدن آن به یک موضوع 
است.  تخصصی  موضوع  یک  جای  به  عمومی 
آرام آرام افراد دیگر همه بورس را می فهمند و 
اشتیاق برای ورود به این بازار و سرمایه گذاری 
برای خود و خانواده رفته رفته  جزو اولویت های 
زندگی  قرار می گیرد. دیگر مثل چند ماه قبل و 
سالهای گذشته چشم فعاالن بازار سرمایه به عدد 
دوخته  آن  مقاومت های  و  و حمایت ها  شاخص 
نشده چرا که هر روز با ورود نقدینگی های کالن 
برای  مرزی  و  بازار هیچ حد  این  به  و گسترده 
شاخص کل متصور نیستیم و نخواهیم بود. باید 
قبول کنیم عمق بازار سرمایه رفته رفته بزرگتر 
باید مسئولین ذیربط در خصوص  خواهد شد و 
زیر ساخت های آموزشی و توسعه کمی و کیفی 
هرچه  و  کرده  اندیشی  چاره  ارزشمند  بازار  این 
سریعتر بسترهای الزم و زیر ساخت های فنی و 
الکترونیکی بورس را برای پذیرش عموم مردم 
بازار  نمایند.  آماده  بازار  این  به  افراد عالقمند  و 
بورس یک بازار کامال تخصصی  است که قطعا 
فرهنگ سازی و آموزش مدیریت سرمایه و نحوه 
تشکیل سبد سرمایه گذاری عموم اقشار جامعه 

مورد توجه قرار می گیرد

استان؛ رتبه نخست بهبود محیط کسب و کار 

اندازی رزمایش همدلی و کمک  راه  بر تشکیل و  فرامین مقام معظم رهبری مبنی  به  لبیک  راستای  در 
مومنانه ۲۷ هزار بسته معیشتی به ارزش ۹۰ میلیارد ریال بین اقشار آسیب پذیر از کرونا در تبریز توزیع 
گردید.حسن صفدری با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به بیکاری کارگران روزمزد و کسب و کارهای آسیب 
دیده از ویروس کرونا با لبیک به فرامین مقام معظم رهبری در تشکیل و راه اندازی رزمایش همدلی و کمک 

مومنانه، سپاه ناحیه امامت تبریز یکی از نواحی پیشرو در این امر، با تشکیل و ایجاد حساب دو امضائی در 
تهیه و توزیع کامل بسته های معیشتی و حمایتی به خانواده های آسیب پذیر اقدام نمود.

این بسته های حمایتی و معیشتی با تدبیر و هدایت دکتر سید آل هاشم، نماینده ولی فقیه در استان، سردار 
خرم فرمانده سپاه عاشورا و حمایت خیرین استانی، مدافعان سالمت و پویش رحمت، با شناسایی خانواده های 

آسیب دیده با همکاری پایگاه های بسیج محالت منزل به منزل توزیع شد.
همچنین با تشویق و انگیزه دهی به خیرین محترم در یک عمل خداپسندانه ۵۰ راس گوسفند و 4 راس دام 

سنگین ذبح و بین خانواده های آسیب پذیر اهداء شد.
صفدری، فرمانده ناحیه امامت تبریز با بیان اینکه ارزش هر بسته معیشتی غذایی  ۲۰۰ الی  ۳۳۰ هزار تومان 
است، افزود: این اقدامات با همکاری بسیجیان با الگو از شهدای ۸ سال دفاع مقدس و مدافعان حرم شکل 

گرفت تا بار دیگر همچون عرصه های انقالب در کنار مردم قرار بگیریم.
وی همچنین از معرفی ۲۲۵ خانواده از اقشار آسیب پذیر به کمیته امداد امام خمینی )ره( جهت دریافت 
کمک هزینه نقدی برای هر نفر صد هزار تومان خبر داد و گفت: همچنین در منطقه محروم باغ معروف 
نیز صد بسته معیشتی به خانواده های امدادی و ۲ هزار بسته معیشتی به خانواده های آسیب پذیر از کرونا 
اهداء شد و در کنار این ۲۷ هزار بسته معیشتی غذایی، ۲۷ هزار  بروشور آموزشی و پیشگیری از کرونا نیز 

توزیع گردید.
در پایان این خدمت رسانی به عنوان سربازان نظام تا ریشه کنی کامل بیماری و رفع کامل آسیب های ناشی 

از آن در کنار مردم خواهیم بود.

توزیع ۲۷ هزار بسته معیشتی بین خانواده های آسیب پذیر

مرمت بازار سنتـی ارومیه

ادامه دارد

قسمت اول

با هزینه یک میلیاردی انجام شد؛



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

 صاحب امتیاز :           
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 تحریریه شهرستانها:            ۰21-44233۵11

     سرپرست آذربایجان شرقی: وحیده حاجی محمد یاری  ۰41-3۵۵7928۵-9
    سرپرست استان  آذربایجان غربی: رضوان آیرملو-  ۰44-32243421

    سرپرست استان اردبیل: نورالد ین امامی - ۰4۵-334۵44۰۰
    سرپرست استان زنجان: احمد حسنی - ۰24-33362236

یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد
به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

آن جوانبخت كه می زد رقم خیر و قبول
حافظبنده پیر ندانم ز چه  آزاد نکرد

4 روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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به  دینی  آموزه های  در  كه  ارزشمندی  مفاهیم  جمله  از 
و  قرارگرفته  توجه  و  عنایت  مورد  قرآن كریم،  خصوص 

به آن سفارش شده، احسان و نیكوكاری است. 
عرصه های  در  زیادی  كاركردهای  نیكوكاری  و  احسان 

فردی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی و... دارد. 
مومنان واقعی و انسان های صاحب خرد و اندیشه در هر 
عصر و نسلی، سعی و تالش نموده اند خود را به صفت و 
ویژگی احسان و نیكوكاری، آراسته سازند و این توصیه 

و سفارش سعدی است كه می گوید:

دست  ایستاده ای  چو  گیر،  آزاده  مردان  نیک  ره   *
افتاده گیر

امروزه، بشر دوستی به معنای سخاوت در اشكال مختلِف 
كمک به دیگران برای داشتن زندگی بهتر تعریف شده 

است. 
آغاز  لحظه ای  هر  از  را  نیكوكاری  می تواند  انسان 
بازار،  و  كوچه  در  سالمند  فرد  یک  به  لبخند  یک  كند. 
در  شركت  خیابان،  كنار  در  پیرمرد  یک  از  كردن  خرید 
یا  نیازمند  مردم  به  كمک  برای  داوطلبانه  فعالیت های 
به  بالیای طبیعی،  كمک  در  دیده  آسیب  مناطق  مردم 
مثبت  فعالیت های  از  بسیاری  و  غذا  پختن  در  همسر 

دیگر، همگی نیكوكاری محسوب می شوند. 
اما در این میان آنچه حائز اهمیت است مساعدت های 
شرایط  در  كه  است  افرادی  دوستانه  انسان 
و  سودجویان  كه  زمانی  و  اضطراری 
برای  موقعیتی  هر  از  طلبان  فرصت 
كسب و كارهای نامشروع خود استفاده 
اهداف  به  رسیدن  راه  در  و  می كنند 
جان  برای  حتی  خود  غیرانسانی 
قائل  ارزشی  كوچكترین  مردم 
می بینیم  را  افرادی  نیستند. 
و  نوعدوستانه  كمک های  با  كه 
با اهدای جان و مال خود باری از دوش  بشردوستانه و 
كمک  مقدم  خط  در  و  دارند  برمی  نیازمندان  و  مردم 

رسانی یار و یاور محرومان و محتاجان هستند.
آذربایجان  غیرتمند  مردم  میان  در  االیام  قدیم  از 
بودند.   عام  و  خاص  زبانزد  كه  داشتند  وجود  انسانهایی 
انسانهایی چون باكری ها و شفیع زاده ها كه با ایثار جان 
خود ریشه انقالب را محكم تر كردند و خیری چون حاج 
و  جنگ  سخت  شرایط  در  تنها  نه  كه  افتخاری  حسین 
ویروس  با  جهان  سراسر  كه  اكنون  بلكه  مقدس  دفاع 

مواد  اهدای  با  است،   گریبان  به  دست  كرونا  منحوس 
به  بهداشتی  نیاز  مورد  اقالم  دیگر  و  كننده  ضدعفونی 
بیمارستان ها  درمان  كادر  و  پرستاران  و  پزشكان  كمک 
و  تهیه  با  و  خود  واالی  همت  و  بلند  طبع  با  و  شتافته 
توزیع مواد غذایی و بهداشتی مورد نیاز به روستاییان و 

افراد نیازمند نیز كمک رسانده است. 
حاج حسین تنها در دوران مقابله با ویروس كرونا تاكنون 
بیش از 8 میلیارد ریال از جیب خود هزینه كرده و محور 
كمک های خود را به اقشاری اختصاص داده كه به جهت 
دیده اند،  خسارت  یا  و  شده  بیكار  كرونا  ویروس  شیوع 
خود  بچه  و  زن  شرمنده  روزها  این  بهتر؛  عبارت  به  یا 

هستند.
كمک های انسان دوستانه حاج حسین به همین جا ختم 
نمی شود. وی این روزها مشی و مرام مردانگی و ضعیف 
یاریگر  و  ادامه می دهد  از گذشته  بیش  را  نوازی پدرش 
خانواده های  به  خدمت رسانی  در  جهادی  گروه های 

نیازمند و مستضعف جامعه است.
حتی  و  شهر  خیرین  میان  كه  افتخاری  حسین  حاج 
از  یكی  است،  معروف  لوتی گری  مرام  به  عادی  مردم 
می شود.  محسوب  نیز  مقدس  دفاع  دوران  رزمنده های 
خودش می گوید 14 سال داشت كه در زمان دفاع مقدس 
خود  وظیفه  به  رزمندگان  دیگر  با  جبهه  مقدم  خط  در 
ناموس  و  خاک  از  دفاع  انقالب جهت  و  مردم  قبال  در 
كشورش عمل كرده و بیش از 20 ماه سابقه خدمت دارد. 
و  شب  افتخاری  حسین  حاج  دوستانه  انسان  فعالیتهای 
از  اعم  جامعه  اقشار  همه  طوریكه  به  نمی شناسد.  روز 
مجلس،  نماینده  سیاسی،  تاجر،  هنرمند،  مهندس،  دكتر، 
ثابت  پای  را  وی  همه  و  همه  جمعه  امام  و  شهردار 
مرد  این  روی  و  می دانند  شهر  خیریه  مهم  حركت های 

خیراندیش حساب باز كرده اند.
این  نیک  اقدامات  و  وی  رئوف  قلب  و  مومنانه  همت 

بزرگمرد به قدری ارزشمند و اثرگذار بوده است كه بارها 
ولی  نماینده  آل هاشم  االسالم  حجت  حضرت  سوی  از 
لشكری  مسئولین  و  مذهبی  هیئت های  استان،  در  فقیه 
مورد  جامعه  اقشار مختلف  و  فرهنگ  اهالی  و كشوری، 
تقدیر و تجلیل قرار گرفته و تبدیل به الگویی برای یاری 
از نیازمندان شهر شده است.حاج حسین نه تنها به صورت 
نیازمندان می كند، بلكه  اقدام به امدادرسانی به  مستقیم 
ارگان هایی  با  غذایی  و  بهداشتی  مختلف  اقالم  تهیه  با 
و  بهزیستی  بسیج،  خمینی،  امام  امداد  كمیته  همچون 
هالل احمر نیز تعامل نزدیک دارد تا نیازمندان واقعی را 

شناسایی و یاری كند.
عضو  افتخاری  صورت  به  حسین  حاج  پیش  چندی 
به  خود،  مالی  بر كمک های  تا عالوه  شده  احمر  هالل 
صورت عملیاتی نیز در فعالیت های امدادرسانی به یاری 
در  فعالیت  كنار  در  نیک  انسان  این  بشتابد.  نیازمندان 
در  داوطلب،  خیر  عنوان  به  استان  احمر  هالل  جمعیت 

كرونایی  روزهای  در  بضاعت  بی  افراد  نیاز  تامین  جهت 
و ماه مبارک رمضان نیز از پای ننشسته و اقدام به تهیه 
و توزیع بیش از 250 میلیون تومان اقالم غذایی در بین 

نیازمندان نموده است.
از زلزله و سیل  وی معتقد است در شرایط بحرانی اعم 
آید  برمی  دستش  از  كه  هركاری  هركس  كرونا  حتی  و 
باید انجام دهد. مهم نیت كار است كه باید خیرخواهانه 
داد  به  قوا  تمام  با  این شرایط  در  باید  ما  باشد.  مثبت  و 
هرچه  خدا  یاری  با  باشیم  امیدوار  و  برسیم   نیازمندان 

زودتر این بال را از سر مملكت و حتی جهان دور كنیم.
دیار  و  به شهر  به قدری  تبریزی  این خیر  نماند،  ناگفته 
خود تعصب دارد كه در هر حركت خیریه ای كه توانش 
چنانكه طی سال های  می كند،  مشاركت  باشد،  داشته  را 
شده  واقع  طبیعی  بالیای  و  حوادث  با  همزمان  گذشته 
در آذربایجان، كمر همت بسته و در میدان خدمتگزاری 

حضور یافته است.
از جمله اقدامات نوعدوستانه حاج حسین افتخاری در ایام 
كرونا می توان به توزیع محلول ضدعفونی و ماسک های 
تهیه شده توسط وی به مردم عنصرود به منظور مقابله 
و پیشگیری از ویروس كرونا، اهدای بیش از 17 كارتن 
به  )ضدكرونایی(  بیمارستانی  مخصوص  لباس  و  ماسک 
خادمین خط  استفاده  تبریز جهت  بیمارستانهای  از  یكی 
مقدم درمان كرونا، توزیع ماسک و دستكش رایگان به 
جایگاه  به  گیری  سوخت  جهت  كه  سواری  خودروهای 
سوخت او مراجعه می كنند، اهداء بیش از چهارصد كارتن 
جمعیت  به  ضدعفونی  مایع  صابون،  بهداشتی،  پكیج 
تبریز  نشین  حاشیه  مناطق  در  آن  توزیع  و  احمر  هالل 

و ... اشاره كرد.
خوشا به حال چنین مردان بلندطبعی كه با سخاوتمندی 
و  گرانقدر  ای  توشه  خود  نوعدوستانه  كمک های  و 

ارزشمند برای آخرت خود ذخیره می كنند.

شتاب در کار خیر مـرام» افتخـاری « است
 ایـن خیـر تبریزی به قـدری به 
شـهر و دیـار خود تعصـب دارد 
کـه در هـر حرکـت خیریـه ای 
کـه توانـش را داشـته باشـد، 
مشـارکت می کنـد، چنانکه طی 
همزمـان  گذشـته  سـال های 
بـا حـوادث و بالیـای طبیعـی 
آذربایجـان،  در  شـده  واقـع 
کمـر همـت بسـته و در میـدان 
یافتـه  حضـور  خدمتگـزاری 

سـت ا

رپرتاژ


