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مزایده فروش امالک مازاد بر نیاز 
بانک سپه واقع در شهرک اندیشه 

تبریز

فعالیت بانوان زنجانی در ۳۵ 
ایستگاه ورزش صبحگاهی 

معارفه رئیس روابط عمومی 
شرکت گاز آذربایجان شرقی
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دانش آموزان اردبیلی سفیران مدیریت شهر 
می شوند

4

مزایای استفاده از اپلیکیشن پرداخت 
قبوض برق

مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: اســتفاده از نرم افزار پرداخت قبض سبب 
کاهش چشــمگیر در هزینه ها می شــود که با این صرفه جویی می توان روشنایی را به خانه های شهروندان بیشتری 

هدیه کرد. 
داوود صالح نمدی با اشــاره به حذف قبوض کاغذی، از مردم استان خواست از نرم افزار موبایلی پرداخت قبوض 
استفاده کنند و در این صرفه جویی اقتصادی سهیم باشند. وی در تشریح طرح استفاده از اپلیکیشن پرداخت قبوض 

برق گفت: در راســتای افزایش ارائه خدمات به مشترکین و...

توزیع دو هزار بسته 
آموزشی در مناطق 

محروم اردبیل
4

4

کدام بانک ایرانی از سوی َبنِکر به عنوان 

موسسه مالی اسالمي برتر جهان برگزیده شد؟

ارزيابی و بررسی عملکرد بانک ها همواره از موضوعات پر اهمیت در اقتصاد و روند  حرکت کشورها محسوب مي شود. مقايسه و 
انطباق میان شاخص هاي عملکرد بانک ها با استانداردهاي جهاني و نیز ارتقا و بهبود سطح کار و سیاست هاي بانکداري نوين يکي از 

مهمترين روش ها در بررسي عملکرد بانک ها محسوب مي شود.
نشــريه معتبر بَنِکر )The Banker( با بیش از ۹۰ ســال ســابقه حرفه اي در زمینه بانکداري در سطح جهاني، هر سال با توجه به 
صورت هاي مالي حسابرسي شده مؤسسات مالي و بانکي در سال قبل و با در نظر شاخص هايي همچون سود خالص، سرمايه پايه، بازده 
دارايي ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت هزينه به درآمد و نسبت تسهیالت غیرجاري، مزيت هاي استراتژيک، پاسخ گويي 
به نیازهاي بازار، قدرت رويارويي با تغییرات اقتصادي در دوره مالي مورد نیاز و مقايسه آن با دو دوره مالي متوالي قبلي، اقدام به 
ارزيابي بانک ها مي کند. بَنِکر به عنوان مهم ترين منبع امور بانکي و مالي در سراسر جهان شناخته مي شود. اين نشريه در ۱۸۰ کشور 

توزيع شده و يکي از مراجع کلیدي اطالعاتي و تحلیلي براي صنعت بانک داري است.

خوانندگان نشريه بنکر
خوانندگان اصلی نشــريه بنکر، بانک ها، موسســات مالی، شــرکت های چند منظوره، بانک هاي مرکزي و وزارتخانه ها در سراسر 
جهان هستند. در اين نشريه، بانک ها بر اساس فاکتورهايي همانند سرمايه پايه، دارايي ها، نرخ کفايت سرمايه، رشد واقعي سود 
و بازگشت سرمايه ارزيابي مي شود. بر اساس اعالم اين نشريه ۶۰ درصد از خوانندگان نشريه را مديران عامل، رؤساي شرکت ها 

و مديران ارشد مالي و خزانه داران سازمان ها تشکیل مي دهند.

دسته بندی رهبران مالی جهان
تمرکز اصلی نشريه بر بینش ها و تفسیرهاي مالي، پروفايل هاي بانک ها در سطح بین الملل، مصاحبه با بانک ها و ساير اشال مالي در 
دنیاست. يکي از مطالب بسیار مهم و سودمند تشريح شده در نشريه بنکر، اعالم سالیانه ۱۰۰۰ بانک برتر در سطح جهان در هر سال 
بر اساس يافته هاي پايگاه داده نشريه است. به کمک اين دسته بندي، رهبران مالي در سطح جهان در صنعت بانک داري بر اساس 

کشور با در نظر گرفتن دستاوردهاي آنها، شناسايي مي شوند.

بانک قرض الحسنه مهر ايران، موسسه مالی برتر جهان
بر اساس آخرين رتبه  بندی برترين موسسات مالی اسالمي در جهان که توسط نشريه بین المللي بنکر در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، 
بانک قرض الحسنه مهرايران در صدر موسسات مالي اسالمي در جهان قرار گرفت.بر اين مبنا، نشريه بین المللی بنکر رشد دارايي 
هاي موسســات کامال اســالمي و موسســات با باجه هاي اسالمي را مورد بررسي قرار داده است که بر اساس آن بانک قرض الحسنه 
مهرايران به عنوان بانک کامال اسالمي با ۶۱.۱ درصد رشد و ۳ هزار و ۸۷۸ میلیون دالر دارايي منطبق بر شريعت، در رتبه اول بانک 
هاي ايران و رتبه برتر موسسات کامال اسالمي دنیا قرار گرفت.بانک قرض الحسنه مهر ايران با هدف جذب و تخصیص منابع قرض 
الحسنه با سرمايه اولیه ۱۵ هزار میلیارد ريال در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد و در حال حاضر ۵۳۰ شعبه اين بانک در سراسر کشور 
مشــغول اعطاي تســهیالت قرض الحســنه به نیازمندان واقعي جامعه مي باشد.اين بانک از بدو تاسیس تا کنون بالغ بر ۵ میلیون و 
۱۴۲ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش ۴۱۲ هزار و ۸۱۵ میلیارد ريال به متقاضیان پرداخت کرده است که نزديک به 

۲ میلیون فقره اين تسهیالت به اعتبار ۱۸۹ هزار میلیارد ريال در سال ۱۳۹۷ و پنج ماه نخست سال ۱۳۹۸ پرداخت شده است.
نسبت مطالبات به مصارف بانک قرض الحسنه مهرايران در طول مدت فعالیت آن حدود يک درصد است و مانده منابع آن با اعتماد 
و استقبال مردم از خدمات و طرح های تسهیالتي متنوع بانک بالغ بر ۲۱۴ 
هزار و ۳۶۲ میلیارد ريال اســت.با توجه به شرايط اقتصادی حال حاضر 
جامعه، اين بانک در ســال ۹۶ از ۸۲ درصد و در ســال ۹۷ از ۵۵ درصد 
رشــد منابع قرض الحســنه بهره مند شده اســت و منابع بانک در ۵ ماه 

نخست سال جاری نیز بالغ بر ۲۶ درصد رشد داشته است.

وژیه آرذبایجان

ثبت بیش از 63 میلیون تردد 
در محورهای مواصالتی اردبیل

 مدیــرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
اردبیل گفت: در شش ماه اول امسال 63 میلیون و 762 
هــزار تردد در محورهای مواصالتی اســتان اردبیل به 

ثبت رسید. 
رقیه لهجه - خبرنگار جام جم اردبیل: علی 
رحمتی در هشتمین جلسه کمیسیون مدیریت اجرائی 
ایمنی حمل و نقل استان افزود: این میزان تردد توسط 64 

سامانه تردد شماری در 6 ماه گذشته به ثبت رسیده است.
عضو شــورای اداری استان اردبیل با اشاره به اینکه 
بیشــترین تردد با 6 میلیــون و 513 هزار مورد در محور 
اردبیل - آستارا و بالعکس به ثبت رسیده گفت: عالوه بر 
64 سامانه تردد شماری 40 دوربین نظارت تصویری،27 
ســامانه ثبت تخلفات عبور و مرور ســرعت و 2 سامانه 
توزیــن حین حرکت نیــز در محورهــای مواصالتی 
اســتان اردبیل فعال اســت.رئیس کمیته حمل ونقل 
ستاد خدمات سفر اســتان اردبیل از کاهش 9 درصدی 
تصادفــات جاده ای در 6 ماه گذشــته خبر داد و تصریح 

کرد: حضور شــبانه روزی گشت های تلفیقی پلیس راه 
و راهداری در محورهای مواصالتی نقش بســزایی در 

کاهش تصادفات داشته است.  
دبیر کمیســیون مدیریت اجرائی ایمنی حمل و نقل 
اســتان اردبیل مجهز شدن 167 کیلومتر از محورهای 
مواصالتی اســتان به سیستم روشــنایی را یادآور شد و 
افزود: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
اردبیل هوشمندسازی جاده ها را اولویت اصلی خود قرار 
داده و در این زمینه جزو اســتان های پیشــرو در کشور 

است.

مدیریت شعب استان اردبیل
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
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سرپرست استان آذربایجان شرقی: وحیده حاج محمدیاری-041-35579285-9
سرپرست استان  آذربایجان غربی: رضوان آیرملو-  044-32243421

سرپرست استان اردبیل: نورالدین امامی - 045-33454400
سرپرست استان زنجان: پروین سهرین بیگلو- 024-33560822-3

مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: 
اســتفاده از نرم افزار پرداخت قبض ســبب کاهش چشــمگیر در هزینه ها 

می شــود که با این صرفه جویی می توان روشنایی را به خانه های شهروندان 
بیشتری هدیه کرد. 

داوود صالــح نمدی با اشــاره به حذف قبوض کاغذی، از مردم اســتان 
خواســت از نرم افزار موبایلی پرداخت قبوض اســتفاده کنند و در این صرفه 
جویی اقتصادی ســهیم باشند. وی در تشریح طرح اســتفاده از اپلیکیشن 
پرداخت قبوض برق گفت: در راســتای افزایش ارائه خدمات به مشترکین و 
استفاده از تکنولوژی های جدید نرم افزاری، مشترکین برق می توانند بدون 
مراجعه به شــرکت توزیع برق، با نصب و استفاده از سامانه موبایلی از تمامی 

خدمات مربوط به شرکت توزیع برق استفاده کنند. 

وی افزود: اســتفاده از نرم افــزار امکانی را ایجاد می کنــد که در آینده 
مشترکین تمامی خدمات عمومی مورد نیاز را بدون مراجعه به شرکت توزیع 
برق یا دفاتر خدمات مشــترکین و تنها از طریق گوشــی تلفن همراه خود در 

هر زمانی و از هر نقطه ای ، دریافت کنند.
صالح نمدی ادامه داد: در حال حاضر مشــترکین با نصب اپلیکیشن های 
پرداخت قبوض می توانند با ثبت شناسه قبض صورتحساب در این نرم افزار 
، اطالعات انشعاب، گزارش و نمودار مصرف انرژی و گزارش پرداخت خود 
را مشــاهده کنند .  وی اضافه کرد: با دریافت و پرداخت صورتحساب قبوض 

برق براحتی می توان در وقت و هزینه صرفه جویی کرد.

پرداخت  اپلیکیشن  از  استفاده  مزایای 
قبوض برق

توزیــع 2 هزار بســته 
آموزشی در مناطق محروم 

اردبیل
مــل  عا یر مد
توزیع  شــرکت 
نیروی برق استان 
اردبیل با حضور در 
دبســتان ابتدایی 
پســرانه شــهید 
کاظمی گلمغان ، 

که نماینده مردم شهرســتان اردبیل، نیر ، نمین و 
ســرعین و مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز 
حضور داشتند ،گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی 
جدید دو هزار بســته آموزشی از محل صرفه جویی 
حاصــل از حذف قبــوض کاغذی بــرق در بین 
دانش آموزان مناطق محروم استان توزیع می شود.

نرگــس امامی – خبرنــگار جام جم 
اردبیل: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق 
اســتان اردبیل » حســن محمدی « با اشــاره به 
عملیاتی شــدن طرح تبدیل قبــوض کاغذی به 
الکترونیکــی بیان کرد: آغاز رســمی این طرح از 
ابتدای مهر امسال خواهد بود و براساس آن قبوض 
کاغذی برق حذف و قبوض الکترونیکی جایگزین 
آن می شــود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان اردبیل افزود: با صرفه جویی حاصل از حذف 
ساالنه قبوض کاغذی توانستیم امسال بسته های 
آموزشــی تهیه و برای توزیع در بین دانش آموزان 
مناطق محروم در اســتان آماده کنیم تا همزمان با 

زنگ مهر در بین دانش آموزان هدف توزیع شود.
محمدی تصریح کرد: ســاالنه در کشور برای 
تامین کاغذ مورد نیــاز قبوض برق حدود 12 هزار 
اصله درخت قطع می شــد که بــا تغییر روش ارائه 
صورتحســاب برق بــه مشــترکان از کاغذی به 
دیجیتالــی حرکت موثری با هــدف حفظ محیط 
زیســت انجام شــده اســت. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان اردبیل گفت: مشترکان 
شــرکت برق می توانند با نصب اپلیکیشن خدمات 
غیرحضوری برق ایران یا آســان پرداخت )آپ( یا 
ملت ) سکه ( وبرخی روش های الکترونیکی دیگر 
نســبت به رویت و پرداخت قبوض برق اقدام کرده 

و گامی در راستای حفظ محیط زیست بردارند .

دانش آموزان اردبیلی سفیران 
مدیریت شهر می شوند

شهردار اردبیل گفت: با فراهم شدن شرایط برای انعقاد 
تفاهم نامه همکاری بــا آموزش و پرورش، دانش آموزان 
اردبیلی به عنوان سفیران مدیریت شهری معرفی می شوند.

به گزارش خبرنگار جام جم اردبیل، شــهردار اردبیل 
» حمیــد لطف اللهیان « با حضور در بیــن دانش آموزان 
هنرســتان آیت اهلل مــروج اردبیل عنــوان کرد: تربیت 
انسان های توسعه یافته و داشتن شهری انسان محور در گرو 
تعامل و همکاری مستمر مدیران مدارس با مسئوالن فعال 
در بخش مدیریت شــهری بوده و با معرفی دانش آموزان 
به عنوان سفیران شهر می توان روند توسعه فرهنگی را با 

سرعت و کیفیت مناسبی طی کرد.
شهردار اردبیل با اشاره به اینکه پذیرای ایده های نوین 
جوانان در توسعه فرهنگی شهر هستیم، افزود: در شرایطی 
که جنگ فرهنگی وســیعی در کشور حاکم است نیازمند 
آن هســتیم تا نهاد شــهرداری در کنار آموزش و پرورش 
برای اعتالی شهر و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و 
ارتقای مفاهیم تعلیم و تربیت در کنار یکدیگر قرار گرفته 
و همکاری هــای خود را بیش از گذشــته افزایش دهند.

شهردار اردبیل با اشاره به اینکه فعاالن فرهنگی به عنوان 
رهبران تعلیم و تربیت شناخته می شوند، افزود: فراهم آوردن 
شرایط مناسب برای افزایش نقش آفرینی دانش آموزان 
در مدیریت شهری همواره به عنوان مطالبه اساسی مطرح 
است. وی با تأکید بر همراهی و تعامل بیشتر شهرداری با 
آموزش و پرورش افزود: نیازمند انعقاد تفاهم نامه مشترکی 
بین شهرداری و آموزش و پرورش هستیم تا هر دو مجموعه 
به عنوان نهاد فرهنگی ارتباط تنگاتنگ خود را برای توسعه 

فرهنگ شهر گسترش دهند.
به تعبیر لطف اللهیان، شــهرداری و شورای شهر در 
تمامــی برنامه  ریزی های خود بــه مقوله فرهنگ توجه 
ویژه ای داشــته و در برنامه ها سعی شــده تا از پرداخت به 

ردیف فرهنگی غفلت نشود.
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رئیس جدید روابط عمومی شرکت گاز استان 
آذربایجان شرقی معرفی شد. به گزارش روابط 
عمومی شــرکت گاز استان آذربایجان شرقی، 
مدیرعامل این شــرکت طی حکمی غالمرضا 
قنبــری را به عنوان رئیس جدید روابط عمومی 
منصوب و از زحمــات محمدعلی فتح اله زاده 

رئیس ســابق این واحد تقدیر نمود.
بر اســاس این گزارش: بخشــی از متن این 

حکم بدین شرح است:
انتظار دارد فعالیت های ارزنده انجام شــده در 

بهره  گیری همه  جانبه از ابزارهای رسانه  ای  و 
توســعه زیرساخت های اطالع  رسانی در راستای 
انعــکاس فعالیت هــای مســؤولیت  اجتماعی، 
حقوق شــهروندی  و دســتاوردهای  شــرکت  
بیش از پیش مورد پیگیری قرار گرفته و علی-

الخصوص توجــه ویژه به مقوله ارتقاء فرهنگ 
عمومی در زمینه مصــرف بهینه و ایمن از گاز 
طبیعــی به منظور کاهش آمار حوادث  ناشــی 
از ســهل  انگاری در مصــرف گاز طبیعی مورد 

می  باشد. تأکید 

معارفه رئیس روابط عمومی شرکت 
گاز آذربایجان شرقی

تخصیص 155میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات 
ناشی از وقوع سیل 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ســازمان جهاد 
کشــاورزی آذربایجان غربی از تخصیص 155میلیارد 
ریال اعتبار جهت جبران خســارات  ناشی از وقوع سیل 

سال جاری در استان خبرداد.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، غالمعلی مرادی 
در جلسه کارگروه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده 
ســال جاری در اســتان که با حضور آرامون سرپرست 

معاونت امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی برگزار 
شد ، با اعالم این خبر اظهار کرد: با پیگیری های سازمان 
جهاد کشــاورزی و مسئولین استانی 155 میلیارد ریال 
اعتبار جهت جبران خســارات سیل سال جاری استان 
به خســارت دیدگان پرداخت می شود که از این میزان 
80 میلیــارد ریال اعتبار به صــورت کمک بالعوض 
و 75 میلیــارد ریــال در قالب تســهیالت بانکی ارزان 
قیمت به خســارت دیدگان پرداخت می شود. مرادی 
افزود: براســاس هماهنگی های انجام شده با سازمان 
فضایی کشور تایید مناطق  و میزان خسارت  توسط این 
سازمان براورد و پس از تایید سازمان متبوعه پرداخت می 
شــود. وی خاطر نشان کرد: بیشترین خسارات وارده  از 
شهرســتان میاندواب گزارش شده که جبران خسارات  
وارده در دستور کار قرار دارد. مدیرکل دامپزشکی استان 
نیز در این جلســه گفت : بعد از خسارات سیل فروردین 

بیش از یک میلیون دوز واکسن دامی و 1500 لیتر سموم 
ضدعفونی به صورت یارانه ای و رایگان دربین سیل زده 
گان توزیع شده است.کامیار داهیم بیان کرد: در راستای 
کاهش خسارات احتمالی وقایع طبیعی طرح پیشگیری، 
رصد و پایش مناطق مســتعد در مناطق مختلف استان 
در حال انجام اســت. سرپرست معاونت هماهنگی امور 
عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت 
: پیشــگیری و پایش نقاط مستعد به خسارات از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت و جلوگیــری و برخورد جدی با  
تخریب کنندگان اراضی کشــاورزی ، منابع طبیعی و 
جنگلها و تغییر کاربری غیر مجاز جهت کاهش خسارات 
احتمالی ضروری اســت .پیمان ارامون افزود: کاهش 
بروکرواســی اداری و تســریع در پرداخت تسهیالت و 
اعتبارات بال عوض دولتی در اســرع وقت توسط بانک 

های عامل الزم و ضروری است.

افتتاح پایگاه مقاومت »شهید حسن زاده« کارخانه آسفالت شهرداری اردبیل 
رئیس هیات اندیشــه ورز بســیج 
کارگــری شهرســتان اردبیل گفت: 
اجــرای 10 برنامه و افتتــاح پایگاه 
مقاومت شهید حســن زاده کارخانه 
از  اردبیــل  شــهرداری  آســفالت 
گرامیداشــت  برنامه های  مهمترین 
هفته دفــاع مقدس در شهرســتان 

اردبیل است 

محســن امامی – خبرنگار 
جام جــم اردبیل: اصغــر مناف 
زاده، رئیس هیات اندیشــه ورز بسیج 
کارگری شهرســتان اردبیل در جلسه 
هماهنگــی برنامه های دفاع مقدس 
در پایــگاه مقاومت شــهید محدث 
خلخالی آتش نشــانی شهرســتان 
اردبیــل از اجــرای 12 برنامه متنوع 

به مناســبت گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس توســط پایگاه های مقاومت 
بســیج کارگری مستقر در واحدهای 
تولیدی خبر داد.رئیس هیات اندیشه 
ورز بسیج کارگری شهرستان اردبیل 
از مهمتریــن برنامه هاي این هفته به 
رژه حماسی کارگران بسیج کارگری، 
برگــزاری جلســه اخــوت کارگری 

و کارفرمایــی در محــل واحدهای 
تولیــدی منتخب، طرح ایــران یار 
بــه منظور آشــنایی اقشــار مختلف 
بــا کاالی ایرانــی، افتتــاح پایگاه 
مقاومت شهید حســن زاده کارخانه 
آسفالت شهرداری اردبیل و برگزاری 
نشست های روشــنگری، بصیرتی و 

طرح شیفت ایثار اشاره کرد.

گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن
یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

بفشان عرق ز چهره و  اطراف باغ را
حافظچون شیشه های دیده ما پر گالب کن

مســئول امور بانــوان اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان زنجان گفت: نتایج بازدیدهای انجام شده 
از ایســتگاههای ورزش صحبگاهی بانوان شــهر 
زنجان بیانگر اســتقبال خوب این قشــر اســت که 
طبق برنامهریزی ها، مقرر شــده اســت این برنامه 
در 6 ماهه دوم امســال در سالن های ورزشی تعیین 

شده تداوم یابد .
شــهال کاظمی افزود: ســال گذشــته ورزش 
صبحگاهــی بانــوان در 6 ماهه دوم ســال در 16 
سالن ورزشــی و با استقبال گروههای هدف برگزار 
شــد که تالش می شــود این تعداد در سال جاری  

افزایش داشته باشــد. وی یادآوری شد: هم اکنون 
بانوان اســتان زنجان در 46 هیات ورزشی فعالیت 
می کنند که این تعداد در سال های گذشته 30 تا 36 
رشــته بود. این فعال ورزشی  ادامه داد: هیات ها ی 
ورزشــی می توانند با بستر ســازی ورزش همگانی 
در  بعــد قهرمانــی  اثر گــذار باشــند. وی افزود: با 
کارهای انجام شــده 100 نفر از بانوان ورزشکار این 
اســتان در تیم های ملی حضــور دارند که این مهم 
نشــان از ظرفیت های باالی این بخش و ضرورت 
ســرمایه گــذاری الزم در آن دارد.  کاظمی با بیان 
ایکه طی 2 ســال گذشــته توجه ویژه ای به ورزش 
بانوان شده اســت، گفت: از میان برداشتن تفکیک 
جنســیتی می تواند به حضور هر چه بیشتر بانوان در 

عرصه های  ورزشی منجر شود.
هــم اکنون 35 ایســتگاه ورزش صبحگاهی در 
استان زنجان فعال است که از این تعداد 13 ایستگاه 
در شــهر زنجان واقع شده و طبق آمارها روزانه بین 
100 تا 150 شــرکت کننده در هر ایستگاه مشغول 

ورزش صبحگاهی می شوند.

فعالیت بانوان زنجانی در ۳۵ ایستگاه 
ورزش صبحگاهی 

خبر


