
تامین ۵ هکتار زمین برای راه اندازی مزرعه فندق و گیاهان دارویی در اردبیل

آنفلوانزا در زنجان کنترل شــده 
است  

کشاورزي  بانك  تســهیالت 
آذربايجان شرقي در مرز 10 هزار 

4میلیارد ريال 2

برنامه افزایش ضریب نفوذ بیمه در اردبیل 
تدوین می شود

اســتاندار اردبیل گفت: برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در اســتان برنامه سه ساله توسط شورای هماهنگی بیمه 
استان تدوین می شود.

نرگس امامی - خبرنگار جام جم اردبیل: اکبر بهنام جو در جلســه شــورای هماهنگی بیمه های استان 
تصریح کرد: در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در استان 2.3 درصد و برابر با متوسط کشوری می باشد.وی افزود: الزم 
اســت در چارچوب برنامه سه ســاله عوامل موثر در افزایش ضریب نفوذ بیمه در استان لحاظ شود تا همه نهادهای 

عمومی ، دولتی و خصوصی را در این خصوص بســیج کنیم.استاندار اردبیل...

حرکت جهادی بانک ملی 
در اجرای رمز دوم یکبار 
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مدیر شعب بانک ملی آذربایجان شرقی:
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در کمتر از 40 دقیقه در زنجان ؛

ظرفیت ثبت نام طــرح اقدام ملی 
مسکن تکمیل  شد

زيســتی شیمیايی  رزمايش 
شهرداری ارومیه برگزار شد

4

اصالحیه 
آگهی مناقصه شرکت مس مزرعه اهر    

 پیرو   آگهی مناقصه شــرکت مس مزرعه  اهر  با موضوع ســاخت ســاختمان سوله انبار  و اجرای عملیات 
محوطه سازی که در تاریخ 1398/9/13 این روزنامه به چاپ رسیده است  بدین  وسیله به  اطالع می رساند 

که ردیف یک بند"د" ) شرایط متقاضیان ( و مهلت دریافت اسناد به شرح زیر اصالح گردید. 
د( شرایط متقاضیان:

1-داشــتن شــخصیت حقوقی؛ مطابقت اساسنامه  با موضوع مناقصه  و  دارا   بودن حداقل   رتبه  ۵  ابنیه   یا  
راه  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،

 مهلت دریافت اسناد مناقصه :
تا ساعت 16 مورخ 98/10/4 ) روز چهارشنبه ( تمدید گردید پنج شنبه و  تعطیالت رسمی  روز کاری نمی 

باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر ، متقاضیان  می  توانند با شماره تلفن 443834۷۲-041  )آقای رضوی 

م / الف ۵۷9
نژاد( تماس حاصل نمایند،                                                                                                                                                                                                      

بیمه شدگان زنجانی، باالتر از میانگین کشوری 

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 
زنجان با حضور دکتر ساالری مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی کشور ، استاندار 
زنجــان و اعضای کارگروه در شــرکت 

ایرانترانسفو برگزار گردید.
خبرنــگار جام جــم زنجان: 
مصطفی ســاالری، مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی با بیان اینکه نســبت بیمه 
شدگان در استان زنجان نسبت به میانگین 
کشــوری باالتر است اظهار داشت: استان 
زنجان یک اســتان صنعتی است و این امر 
باعث افزایش تعداد بیمه شــدگان در این 

استان شده است.

وی تصریــح کرد : هــم اکنون از یک 
میلیون و 60هزار نفر در اســتان ، 542 هزار 
نفر بیمه شده اصلی هستند که این امر حاکی 
از آن اســت که 50 درصد جمعیت استان 
زنجان بیمه شــده اند. ساالری یادآور شد : 
جدیت مسئوالن استان در رفع مشکالت و 
موانع موجود، تکلیف ما را سنگین تر می کند، 
لذا هر تصمیمی کــه در این کارگروه اخذ 
شود، قطعا سازمان تامین اجتماعی متعهد 

به انجام آن خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکه در ســال جاری 
تعداد افــرادی که بیمه بیــکاری و بیمه 
مقرری بگیران دریافت می کنند هیچ گونه 
افزایشی نداشته اســت که این امر نشانه 
بسیار خوب و مهمی است، تصریح  کرد: از 
این رو می توان گفت که در موضوع اشتغال، 
استان زنجان در موقعیت و وضعیت بسیار 

مناسب و خوبی قرار دارد.
این مسئول در ارتباط با اقدامات سازمان 
تامین اجتماعی، بیان کرد: در روند کنونی 

سازمان، ۹600 میلیارد تومان به صورت نقد 
هزینه می کنــد و 250 هزار میلیارد تومان 
نیز طلبکار است.مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعــی افزود: 3 میلیون و 300 هزار نفر 
مســتمری بگیر وجود دارد که حدود 20 تا 
30 ســال کار و تالش کــرده  و به  صورت 
امانت پول این افراد در صندوق وجود دارد 
و الزم اســت که به این تعهد عمل شــود.

این مســئول در خصوص شرایط سازمان 
تامین اجتماعــی نیز بیان کرد: شــرایط 
سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر رو 
به بهبود اســت و این روند رشد و بهبودی 
را می توان بر اســاس حساب و کتاب های 

انجام شده بخوبی مشاهده کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در 
ارتباط با لزوم اهمیت دادن به بیمه شدگان، 
گفت: باید همکاری ها و تالش ها بیشــتر 
صــورت گیرد تا بیمه شــدگان هیچ گونه 
دغدغه ای نداشته باشند.در ادامه، فغفوری 
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان با اشاره به گزارشی از روند برگزاری 
جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
در اســتان اظهار کرد: 74درصد مصوبات 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان 

زنجان اجرایی شده است. 
وی افــزود: پس از آذر همه جلســات 
کارگــروه به ریاســت اســتاندار زنجان 
بخوبی برگزار شده است و زنجان نیز مانند 
کرمانشاه از لحاظ تعداد حضور استاندار در 

جلسات کارگروه در ردیف اول قرار دارد.
فغفوری ادامه داد: 5۸6 مصوبه تاکنون 
اجرا و 2۹4 مصوبه نیز در دســت اجراست. 
وی عنــوان کــرد: تا کنــون ۸6 درصد از 
مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 

محقق شده است.
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان خاطرنشان کرد: تا کنون هیچ واحد 
تولیدی در اســتان زنجان تعطیل نشده و 
عالوه بر این تعــداد 6 واحد تولیدی نیز به 

بهره برداری رسیده است.

آیین اختتامیه دومین جایزه کتاب سال 
در آذربایجان غربی  برگزار شد
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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آیین اختتامیه دومین جایزه کتاب سال استان آذربایجان 
غربی با حضور مدیرعامل موسســه خانه کتاب، مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی، جمعی از مسئوالن 
استانی و نیز مولفان، مترجمان، پژوهشگران و اهالی قلم این 

استان، در محل خانه مطبوعات ارومیه برگزار شد.
www.daneshpayam.ir3
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امســال 61روستای استان آذربایجان شرقی به 
مدار مصرف گاز طبیعی متصل گردیده است.

 به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
آذربایجان شــرقی، مدیرعامل این شرکت با اعالم 
این مطلب گفت: امســال با تأمین گاز 61 روســتا، 
2207خانوار جدیــد از نعمت گاز طبیعی بهره مند 

گردیده است.

سیدرضا رهنمای توحیدی افزود: 606کیلومتر 
شبکه گازرســانی توزیع کننده گاز طبیعی در این  
61 روستا بوده اســت. وی با اشاره به نزدیک بودن 
اتمام گازرســانی به شهرها و روســتاهای استان 
آذربایجان شــرقی ادامه داد: هــم اکنون 35/۹5 
درصد خانوارهای روســتایی استان، تحت پوشش 
گاز طبیعی قرار دارند. توحیدی به ســایر پروژه های 
در حال اجرای گازرســانی روستایی اشاره و اظهار 
نمود: گازرسانی به 335 روستای استان در دست اجرا 
می باشد که با اتمام این پروژه ها درصد بهره مندی 
خانوار روســتایی به 74/۹۸ درصد افزایش خواهد 

یافت.مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اهداف 
و چشم انداز آتی این شرکت پس از اتمام گازرسانی 
اذعان داشت: شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 
برترین شرکت خدماتی استان و یکی از سه شرکت 
برتر گاز اســتانی کشور تا ســال 1404 با تمرکز بر 
اهداف کالن، بیشترین سهم جایگزینی گاز طبیعی 
با سایر سوختهای فسیلی، رشد سطح کیفیت خدمات 
توزیع گاز طبیعی به مشتریان، توسعه پایدار فرهنگ 
مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، رشد مستمر بهره 
وری عملیات شــرکت و نوآوري در ارائه خدمات و 

فناوری های گازرسانی خواهد بود.

طرح ترافیکی و راهداری زمستانی سال 13۹۸ استان آذربایجان شرقی 
با انجام رزمایشی با حضور نیروهای پلیس راه، هالل احمر، اورژانس، شرکت 

گاز و امدادخودرو آغاز شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در این رزمایش با اشاره 
به اینکه راهداری زمستانی نیازمند همکاری ارگانهای ذیربط می باشد گفت: 

با تجهیز 466 دستگاه ماشین آالت مختلف سبک و سنگین برای راهداری 
زمستانی شامل بلدوزر. لودر. گریدر. برف خور نمک پاش و سایر ماشین آالت 
این اداره کل آماده ارائه خدمات به مسافران هستیم.اورجعلی علیزاده افزود: 
1100 نفر از عوامل راهداری زمستانی شامل نیروی انسانی ثابت و فصلی و 
پشتیبان در50 باب راهدارخانه ثابت و موقت برای خدمات رسانی به کاربران 

جاده ای ساماندهی شده  اند.
وی همچنین از تشــکیل قرارگاه حمل و نقل و راهداری زمستانی در 
ایــن اداره کل برای برنامه ریزی و هماهنگــی اجرای عملیات راهداری 
زمستانی خبر داد.جانشین فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی نیز 
در این رزمایش با آرزوی زمستانی پر بارش برای کشور و استان برآمادگی 

دستگاه های مسوول در اجرای مطلوب طرح ترافیکی زمستانی سال جاری 
تاکید کرد. سردارعلی محمدی افزود: هماهنگی دستگاه های ذی ربط در 
ارتقای ایمنی تردد جاده ای بسیار مهم است و با توجه به کاهش آمار تلفات 
جاده ای در سال جاری در استان باید تالش برای ادامه این روند درسه ماهه 

آخر سال ادامه یابد.

راهداری زمستانی در آذربایجان شرقی آغاز شد

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

نشست مشترك توســعه صادرات غیرنفتي 
صاحبان صنایــع در مجتمع فوالد صنعت بناب 

برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومــي مجتمع فوالد 
صنعت بناب، نشست مشترك توسعه صادرات 
غیرنفتــي صاحبــان صنایع شهرســتان بناب 
با حضور ســردار نوعي اقــدم فرمانده قرارگاه 
حضرت زینب )س(، رفیعي فرماندار شهرستان 
بناب، امین زاده رئیس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت آذربایجان شــرقي، صاحبان صنایع و 
واحد هــاي تولیدي و صــادر کننده گان دراین 

مجتمع برگزار شد.
طاهرزاده قائــم مقــام مدیرعامل مجتمع 
فــوالد صنعــت بنــاب در ابتداي این جلســه 
گفت: در ســالي که بنا به فرمــوده مقام معظم 
رهبري ســال رونق تولید نامگذاري شده است 
این مجتمع به معناي واقعي در این راســتا قدم 
برداشــته و باوجود مشــکالت عدیده توانسته 
اســت ضمن افزایش تولید و بهــره برداري از 
واحدهــاي غیرفعال و اقدامات توســعه اي، در 
زمینه صــادرات نیز رتبــه اول میزان افزایش 
صــادرات را در میــان شــرکت هاي فوالدي 

داشته است.
وي با اشاره به اشتغال مستقیم باالي 1200 
نفــري در این مجتمع افــزود : مجموعه فوالد 
صنعت بناب با داشتن اشــتغال مستقیم باالي 
1200 نفري  نقش بســزائي را در رونق تولید و 
حفظ اشــتغال ایفا نموده است و در حال حاضر 
نیاز مبرم به حمایت و بهره مندي از پتانســیل و 

ظرفیت هاي قانوني ســتاد تسهیل و رفع موانع 
تولیــد براي اســتمرار تولید، حفظ اشــتغال و 

فعالیت هاي مجموعه دارد.
ســردار نوعي اقدم در این جلســه با اشاره به 
راهکارهاي صادرات به ســوریه گفت :  در حال 
حاضر فضا و شــرایط مناســب براي فعالیت در 
کشور سوریه به وجود آمده است و حمایت هاي 
الزم در ایــن زمینــه از ســرمایه گــذاران و 
تولید کننــدگان به عمل مي آیــد و با توجه به 
نیازمندي هاي موجود، کشــور سوریه مي تواند 
براي چندین ســال بازار هدف تولید کنندگان و 

صادرکنندگان مد نظر قرار بگیرد .
وي با اشــاره به پتانسیل و توانمندي موجود 
در منطقــه نیز گفت : مجتمع فوالد صنعت بناب 
با اشــتغال باالي 1200 نفر و توان باالي تولید 
محصــوالت فوالدی داراي جایــگاه و اهمیت 
ویژه اي اســت و شهرســتان بناب از توانمندي 
و ظرفیــت باالئي در صنعــت و تولید برخوردار 

اســت که در زمینه صادرات غیر نفتي مي تواند 
نقش بسزائي را در بازار سوریه داشته باشد و باید 
اذعان کرد که در شــرایط کنوني مراکز مقابله با 
مشــکالت اقتصادي واحد هاي تولیدي هستند 
و مــا آماده هرگونه حمایت و پشــتیباني در این 

زمینه هستیم.
امیــن زاده رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان آذربایجان شــرقي هم در این 
نشســت گفت : در 6 ماهه اول امسال صادرات 
محصــوالت غیرنفتی به خارج کشــور از لحاظ 
ریالــی 42 درصد و از لحــاظ وزنی 100 درصد 

افزایش یافته است.
وی بــا تاکیــد بر حضور پررنگ تــر در بازار 
ســوریه نیز عنوان کرد: در سال های اخیر کشور 
ســوریه در میان 10 کشــور بازار هدف ما نبوده 
است ولی با برنامه ریزی هایی که توسط اعضاء 
میز تجاری ســوریه صــورت گرفته، امیدواریم 
صادرات اســتان به سوریه بیش از پیش توسعه 

یابــد . انــواع صنایــع فلــزی و غذایی جزو 
اولویت های صادراتی به کشــور ســوریه است 
که در هــر دو زمینه آذربایجان شــرقی دارای 

ظرفیت های بسیار خوبی است.
رئیس ســازمان صمت آذربایجان شرقی از 
صاحبان صنایع شهرســتان بناب و اعضاء میز 
تجاری ســوریه در آذربایجان شرقی خواست تا 
هرچه سریع تر با بررسی ظرفیت های اقتصادی 
این کشــور برای پذیرش کاالهــای غیرنفتی 
آذربایجان شــرقی در تأمین نیازهای اساســی 
کشــور سوریه تالش کنند و در این راستا برنامه 
عملیاتی خوبی تدوین شده و امیدواریم بتوانیم 
با شــناخت کافی و بهره مندی از ظرفیت های 
تجاری کشــور ســوریه میزان صادرات به این 

کشور افزایش پیدا کند.
رفیعي فرماندار شهرســتان بناب نیز در این 
نشســت از هدفگذاري براي صــادرات 200 
میلیــون دالري خبر داد و گفــت : هدفگذاري 
بــرای صــادرات 200 میلیــون دالر صادرات 
محصــوالت تولیــدي ایــن شهرســتان در 
ســال جاری انجام شده اســت  و در حال حاضر 
افزایش 100 درصدی را نســبت به مدت مشابه 

سال قبل شاهد هستیم.
وي در پایــان بــه توانمنــدي موجــود در 
شهرســتان اشــاره کرد و افزود : بــا توجه به 
توانمندي بــاال و فعالیت واحد هاي تولیدي که 
در زمینــه صادرات هم در عرصــه ملي موفق 
هستند در بازار سوریه هم مي توان جایگاه ویژه 
اي را براي تولیدات این شهرستان متصور شد.

نشست مشترك توسعه صادرات غیرنفتي صاحبان صنایع
 در مجتمع فوالد صنعت بناب

بانک ملی استان آذربایجان شرقی از 15 آذر سال جاری و با بسیج  
تمامی ابزارهای الزم از جمله امکانات آموزشــی و  تامین زیرساخت 
های مورد نیاز، حرکت جهادی خود را با آمادگی صد در صدی همکاران 
و کارشناسان مستقر در تمامی شعب بانک ملی در راستای ایجاد زمینه 
مناسب برای اجرایی کردن طرح رمز دوم یکبار مصرف آغاز کرد . بانک 
ملی که در تمامی عرصه های بانکداری پیشــرو می باشد این بار نیز 
مثل همیشه با تمام توان به میدان آماده است تا مشتریان بانک بدون 
هیچ دغدغه ای از ابتدای دی و همزمان با آغاز رسمی اجرای طرح رمز 
دوم یکبار مصرف، خدمات بانکی خود را در بستری ایمن، مطمئن و با 
سهولت بیشتری دریافت کنند. اپلیکیشن 60 در همین راستا  از سوی 
بانک ملی طراحی و در اختیار مشتریان عزیز بانک ملی قرار گرفته است 
تا با دیگر شعار مشتری مداری در این بانک جامه عمل پوشیده و برگ 

زرین دیگری از دفتر افتخارات بانک ملی ورق بخورد.
با توجه به دستور بانک مرکزی برای استفاده از رمز پویا از ابتدای 
دی و تبیین اهمیت استفاده از این رمز که امکان هرگونه سوء استفاده 
بانکــی را به صفر می رســاند، روزنامه جام جم آذربایجان شــرقی 
گفتگویی با عادل غالمی، مدیرشــعب بانک ملی آذربایجان شرقی 

ترتیب داده که در ادامه می خوانید:
مدیرشعب بانک ملی آذربایجان شرقی و رئیس شورای هماهنگی 
بانکهای اســتان در این رابطه گفت: امروزه به واسطه گسترش شیوه 
های پرداخت و رشــد روشهای سوء اســتفاده و کالهبرداری های 
اینترنتی باال بردن امنیت تراکنش های بانکی به یکی از چالش های 

اصلی بانک ها تبدیل شده است.
عادل غالمی افزود: باال بودن میزان اســتفاده از کارت به صورت 
حضوری یا غیرحضوری همچون درگاه های پرداخت اینترنتی، باال 

بردن امنیت این نــوع تراکنش ها یکی از اصلی ترین دغدغه بانک 
هاســت . وی با اشاره به اینکه استفاده از رمز دوم پویا )یکبار مصرف( 
موجب ارتقای امنیت پرداخت و کاهش خطرات ناشــی از برداشت 
های غیرمجاز و سوءاســتفاده از کارت های بانکی در تراکنش های 
اینترنتی می گردد، ازهمشهریان درخواست کرد چنانچه هنوز از رمز 
ایستا استفاده می کنند در اسرع وقت از طریق بانک صادرکننده کارت 
خود، نسبت به فعال سازی رمز دوم پویا )یکبار مصرف( اقدام فرمایند.

مدیر شــعب بانک ملی آذربایجان شرقی و رئیس شورای هماهنگی 
بانکهای استان ادامه داد: در همین راستا بانک ملی ایران طرح استفاده 
از رمزهای یکبار مصرف را به عنوان یکی از ابزارهای مفید در دستور 
کار قرار داد و با توجه به عدم رغبت مشتریان برای استفاده از دستگاه 
مجزا جهت تولید رمز یکبار مصرف، اســتفاده از اپلیکیشــن های 
کاربردی بر روی گوشــی های تلفن هوشمند به عنوان یک گزینه 

مناسب و منطقی را معرفی نمود.
غالمی خاطرنشــان کرد: برای دسترســی به رمز پویا دو مسیر 
وجــود دارد که عبارتنداز: 1- نرم افزار 60 که برای نصب در گوشــی 
های هوشمند طراحی شــده و 2- رمز یکبار مصرف یواس اس دی 
)USSD(  که برای نصب در گوشی های هوشمند و غیرهوشمند 

طراحی شده است
اپلیکیشن 60:

وی افزود: اپلیکیشــن 60 )شــصت ثانیه( بانــک ملی در هر بار 
اســتفاده از کارت بانکی، می تواند رمز جدیدی برای کاربر تولید کند، 
این اپلیکیشن همزمان دو مشکل سختی حفظ کردن رمز کارت و نیز 

نگرانی از بابت لو رفتن رمز را حل می کند.
مدیرشــعب بانک ملی آذربایجان شرقی تصریح کرد: چون رمز 
تولید شده با اپلیکیشــن 60 یک بار مصرف بوده و پس از 60 ثانیه از 
بین می رود؛ بعید است کسی بتواند در این مدت کوتاه، از این رمز سوء 
اســتفاده کند.غالمی یادآور شد: امن ترین اپلیکیشن برای تولید رمز 
پویا اپلیکیشن 60 است، زیرا هیچگونه امکان دسترسی و سوء استفاده 
در این نرم افزار وجود ندارد و رمز یکبار مصرف در همان گوشی تولید 
می شود و چون نوشتن اعداد و ارقام توسط کاربر نیاز نیست، لذا سرعت 

عمل را باال می برد.
 :USSD  فعالسازی از طریق رمز یکبار مصرف

وی ادامه داد: مشتریانی که فاقد گوشی هوشمند بوده یا تمایلی به 
استفاده از خدمات رمز یکبار مصرف به صورت نرم افزار موبایلی ندارند، 
می توانند خدمات بانک را به صورت پیامک دریافت نمایند.مدیرشعب 

بانک ملی آذربایجان شرقی افزود: امکان استفاده از رمز یکبار مصرف 
بــرای انجام تراکنش های غیر حضوری برای تمامی دارندگان ملی 

کارت با نصب برنامه 60 یا کد دستوری #60*737* میسر است.
غالمی در ادامه به ضرورت فرهنگ ســازی برای استفاده از رمز 
پویا اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف اصلی بانک ملی اطالع رسانی 
و فرهنگ سازی شهروندان در نصب و استفاده از رمز پویا و اپلیکیشن 

60 در گوشی های خود است.
وی در ادامه یادآور شد: اهمیت این رمز زمانی مشخص می شود 
که کالهبرداران از رمز دوم فردی که دارای رمز ایستاست سوء استفاده 
می کنند و چون امکان برگرداندن مبلغ دزدی در این نوع کالهبرداری 
ها تقریبا صفر بوده و غیرقابل برگشــت است و اینجاست که رمز پویا 

جایگاه خود را نشان می دهد.
مدیرشعب بانک ملی استان با اعالم اینکه در رمز ایستا اکثر هکرها 
و کالهبرداران دارای حســاب جعلی بوده و قابل شناســایی نیستند 
خاطرنشان کرد: در این نوع کالهبرداری ها هکرها و سارقان اینترنتی 
یک قدم از ما جلوترند، اما با اســتفاده از رمز پویا عمال امکان هرگونه 
سوء استفاده توسط هکرها سلب می شود و اینجاست که ما ازآنها یک 

قدم جلو می زنیم.
غالمی با اشاره به اینکه بانک ملی از سال ۹6 با طراحی اپلیکیشن 
60 و استفاده از آن جزو اولین بانکهایی بود که فرهنگ سازی و استفاده 
از رمز پویا را در دستور کار خود قرار داده بود، گفت: در شرایط فعلی تمام 
زیرساخت های بانک ملی برای اجرای این طرح فراهم شده و از 15 آذر 
سال جاری و در یک حرکت جهادی تمام شعب بانک   ملی تا ساعت 
17 فعالند و نســبت به شناسایی و راهنمایی مشتریان خود )سازمان 
هــا و ادارات دولتی و غیردولتــی( اقدام می کنند. همچنین تدابیری 
اتخاذ شده تا کارکنان در پایگاه های شبانه روزی عالوه بر راهنمایی 
مشتریان نسبت به نصب و فعال سازی اپلیکیشن 60 اقدام نمایند .وی 
اظهار امیدواری کرد: تا پایان دی حداکثر مشــتری های بانک ملی از 
این سیســتم استفاده کنند تا سطح امنیت حساب هایشان باال رود و 
جلوی کالهبرداری هایی که قبال از طریق رمز ایستا اتفاق می افتاد 
گرفته شود. مدیرشعب بانک ملی استان افزود: برنامه 60 عالوه بر رمز 
پویــا امکانات دیگری چون پرداخت قبض، صدور خالفی ها، امکان 
انتقال کارت به کارت و ... نیز دارد و انتظار داریم شهروندان از این برنامه 
استقبال خوبی کنند.غالمی در پایان گفت: یکی دیگر از مزایای این 
اپلیکیشــن این است که روی گوشی ofline بوده و در جاهایی که 

حتی اینترنت در دسترس شما قرار ندارد به کمکتان می آید.

مدیر شعب بانک ملی آذربایجان شرقی:

حرکت جهادی بانک ملی در اجرای رمز دوم یکبار مصرف

همایش سرمایه گذاران در اردبیل 
برگزار می شود

سرپرســت فرمانداری اردبیل گفت: 
همایش ســرمایه گذاران با هدف معرفی 
ظرفیت های سرمایه گذاری اردبیل برگزار 

می شود. 
مسعود امامی یگانه که در آئین معارفه 
سرپرســت معاونت برنامه ریزی و توسعه 
فرمانداری اردبیل ســخن مــی گفت، با 
اعالم این خبر تشــریح کــرد: به منظور 
جلب و جذب سرمایه گذاران اردبیلی مقیم 
در نقاط مختلف کشــور و خارج از کشــور 
برای ســرمایه گذاری در اردبیل  و معرفی 
مزیت ها و ظرفیت های ســرمایه گذاری 
در قالب بسته های ســرمایه گذاری این 
همایش در اردبیل برگزار می شــود. وی با 
بیان اینکه حمایت از سرمایه گذاری بخش 

خصوصی و ایجاد اشتغال، اولویت برنامه 
ریزی اقتصادی فرمانداری اردبیل است، 
ببان کرد: در بازدیدهای میدانی و مســتمر 
از واحدهای تولیدی شهرســتان اردبیل 
مسائل و مشکالت سرمایه گذاران و موانع 

تولید احصا و مرتفع می شود.
سرپرســت فرمانــداری اردبیــل در 
ادامه بهنام محمــدی معاضد را به عنوان 
سرپرســت معاونت برنامه ریزی و توسعه 
فرمانــداری اردبیل معرفی وگفت: با 
تالش معاون جدیــد و همکاری و تعامل 
همه مجموعه ها و دستگاه های مربوطه 
شاهد رشد و تحول در حوزه سرمایه گذاری 
و اشتغال باشــیم.امامی یگانه تاکید کرد: 
برگزاری منظم جلســات ستاد تسهیل و 

رفع موانــع تولید، تعامل با مجموعه های 
اقتصــادی، حمایت از ســرمایه گذاری و 
برگزاری همایش سرمایه گذاران، رعایت 
دقیق قوانین و مقررت حوزه مالی، مدیریت 
اعتبــارات و هزینه هــا و تامین نیازهای 
اعتباری فرمانداری، پیگیری امور رفاهی و 
ارتقای شغلی همکاران از اهم برنامه ریزی 

و اولویت کاری این معاونت قرار گیرد.

61 روستای آذربایجان شرقی، بر مدار مصرف 
گاز طبیعی

تسهیالت بانک کشاورزي آذربایجان شرقي 
در مرز 10 هزار میلیارد ریال

مدیر شــعب بانک کشــاورزی اســتان 
آذربایجان شرقي در گفتگو با خبرنگار روزنامه 
جام جم آذربایجان شــرقی گفت: شعب این 
بانــک  تاپایان آبان  ســال جاری در مجموع  
بالغ بر۹۹00میلیارد ریال به تعداد 36735 نفر 

تسهییالت کشاورزی پرداخت کردند .
به گــزارش روابط عمومی مدیریت  بانک 
کشــاورزی اســتان آذربایجان شرقی شعب 
استان آذربایجان شرقي بیشترین تسهیالت را در بخش زراعت، بالغ بر 2۹10میلیارد 
ریال براي طرح هاي زراعي اعم از کاشــت و برداشــت غالت و حبوبات برای 14433 
نفر پرداخت کردند. محمودی گفت: ســپس در بخش دام و طیور 1553میلیارد ریال، 
به 53۹7 متقاضی، در بخش صنایع و خدمات کشاورزی بالغ بر 2522 میلیارد ریال به  
350۸نفر از متقاضی بیشترین تسهیالت اعطاء شده است.وی گفت: عالوه بر این ها 
شعب این بانک  بالغ بر 1100میلیارد ریال تسهیالت براي طرح هاي باغداری به 5664 
نفر و براي طرح هاي قالیبافی و صنایع دستی روستائی 21۹میلیارد ریال  به 1۹74 نفر 
فعال در این بخش تسهیالت پرداخت شده است. محمودی سپس به سرفصل قرض 
الحسنه ازدواج  پرداخت و گفت: شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقي بالغ بر 
۹12 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به 3062زوج با نرخ 4درصد پرداخت نمودند. 
مدیر شعب بانک کشاورزي استان آذربایجان شرقي در پایان به مکانیزاسیون کشاورزی 
اشاره کرد و گفت: شعب استان از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور، 44۸ میلیارد ریال 

تسهیالت براي ۸40 دستگاه ماشین آالت وادوات کشاورزی  پرداخت کردند.

هوای تبریز برای گروه های 
حساس ناسالم است

اداره کل حفاظت محیط زیســت آذربایجان شرقی اعالم 
کرد هوای کالن شــهر 1.۸ میلیون نفــری تبریز در وضعیت 

ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
بــه گزارش اداره کل حفاظت محیط زیســت آذربایجان 
شرقی، شاخص هوای تبریز در زمان حاضر 103 بوده و با توجه 
به پیش بینی های هواشناســی و ســکون هوا امکان کاهش 

کیفیت هوا وجود دارد. 
کودکان، افراد ســالخورده و بیماران ریوی و قلبی در این 
شــرایط هوا از حضور در فضاهای باز خودداری کنند. شاخص 
آلودگــی از 0 تا 100هوای قابل قبــول، از 100 تا 150 هوای 
ناســالم برای گروه های حســاس و از 150 تا 200 نیز بیانگر 
ناســالم بودن هوا برای تمامی گروه ها و بیش از 200 وضعیت 

بحرانی است. 

اقدامات الزم برای ایجاد کمپ های جدید بر 
اساس آمار معتادان جمع آوری شده انجام شود

رئیس کل دادگستری استان زنجان با 
بیان اینکه جمع آوری معتادان متجاهر بر 
اساس طرح جدید دستور کار پلیس مبارزه 
با مواد مخدر اســتان آن هم بدون لحاظ 
تکمیــل ظرفیت کمپ ها باشــد، گفت: 
متولیان امر باید اقدامات الزم برای ایجاد 
کمپ های جدید براســاس آمار معتادان 

جمع آوری شده انجام دهند.
به گزارش خبرنگار جــام جم زنجان 
اســماعیل صادقی نیارکــی در پنجمین 
جلســه کمیته حقوقی و قضایی شورای 
هماهنگــی مبارزه با مواد مخدر اســتان 
زنجــان اظهار کرد: ســاماندهی معتادان 
متجاهر در کمپ ها مســتلزم داشتن آمار 
دقیق از این افراد اســت که بر اساس آمار 
موجود بایــد برنامه ریزی های الزم برای 

ترك اعتیاد و سایر اقدامات به عمل آید.
وی با بیــان اینکه جمع آوری معتادان 
متجاهر بر اســاس طرح جدید دستور کار 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان آن هم 
بدون لحاظ تکمیل ظرفیت کمپ ها باشد، 
خاطر نشان کرد: متولیان امر باید اقدامات 

الزم برای ایجاد کمپ های جدید براساس 
آمار معتادان جمع آوری شده  انجام دهند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با 
اشــاره به این موضوع که اصالح معتادان 
متجاهــر بایــد هدفمند و بــا اثرگذاری 
دوره های آموزشــی تدوین و اجرا شــود، 
افزود: معتادان متجاهر ممکن است مدتی 
پاك  باشــند و مواد مصرف نکنند، اما بعد 
از ســپری شــدن مدت کوتاهی مجددا 
به ســمت اســتعمال مواد مخدر خواهند 
رفت، لــذا توجه به این مقولــه باید مورد 
اهتمام جدی مسؤولین کمپ ها و شورای 
هماهنگــی مبارزه با مواد مخدر اســتان 
باشــد. وی  اظهار کرد: وجود کمپ های 
موجود در اســتان برای تــرك معتادان و 
ارائه برنامه های آموزشــی با توجه به آمار 
معتادان کم می باشــد، لذا متناسب نبودن 
جمعیت معتادان بــا کمپ های موجود با 
استانداردهای اعالمی، اجرای برنامه های 
اصالحــی، اثرگــذاری الزم را نخواهد 

داشت.
صادقی نیارکی ادامه داد: معتادان افراد 

خاصی هستند و آمدن آنها به کمپ ها اکثرا 
از روی اختیار نیســت، لذا اصالح این افراد 
شــرایط خاص خودش را دارد که باید ارائه 
برنامه های اصالحی و دوره های آموزشی 
برای تــرك این افراد دقیق و بر اســاس 

ضوابط باشد.
رئیس کل دادگســتری استان زنجان 
همچنین به موضوع  توزیع شربت متادون 
به معتــادان  برای تــرك در داروخانه ها 
و برخــی عطاری ها اشــاره و تأکید کرد: 
در این خصوص دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان و اتحادیه عطاری ها باید کنترل و 
نظارت دقیق بر این  مراکز داشته باشند، لذا 
مراکز بدون مجوز حق توزیع این شربت ها 

را ندارند. 

طرح امداد زمستانی اورژانس در زنجان آغاز شد
همزمان با کشور، طرح امداد زمستانی اورژانس 
115 با ارائه خدمات به همشــهریان و مسافران در 
تمامی پایگاه های شهری و جاده ای استان زنجان 

آغاز شد.
به گــزارش خبرنگار جام جــم زنجان، معاون 
اورژانس اســتان زنجان با اعالم اینکه طرح امداد 
زمستانی اورژانس 115 همزمان با اورژانس کشور 
در زنجان نیز آغاز شد اظهار کرد: در این طرح تمام 
پایگاه های شــهری و جاده ای اســتان آماده ارائه 

خدمات به همشــهریان و مسافران عزیز خواهند 
بود. ابراهیم خسروشاهی افزود: 400 نفر از پرسنل 
فوریت های پزشــکی در 5 پایگاه اورژانس آماده 
ارائه خدمات در طرح زمســتانی بوده و تمهیدات 
الزم در خصوص فراخوان نیروهای خارج از شیفت 
جهت مقابله با شرایط بحرانی مرتبط با برف و سرما 

نیز انجام شده است.
وی تصریــح کــرد: تمامــی آمبوالنس های 
این مرکز خصوصــا آمبوالنس های کمک دار به 

تجهیزات فنی زمســتانی تجهیز شــده اند و آماده 
انجام ماموریت می باشــند. معاون اورژانس 115 
اســتان ضمن اعالم آماده بــاش مراکز درمانی و 
بیمارســتان های اســتان جهت پذیرش بیماران 
و مصدومین حوادث ناشــی از حوادث ترافیکی و 
زمســتانی افزود: اورژانس هوایی استان نیز آماده 
انجام ماموریت در حوادث ترافیکی و موارد ویژه در 
مناطق صعب العبور و روستاهای محصور در برف 
و نجات بیماران و مصدومین اورژانســی می باشد. 

طرح امداد زمســتانی اورژانس زنجان تا 22 اسفند 
ادامه خواهد داشت.
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۸۸0 پاکبان و 45 خودرو ســازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری ارومیه در آماده باش کامل برای خدمت به 

شهروندان هستند.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، همزمان با آغاز 
بارش ها، ۸۸0 پاکبان، 45 خودرو اداره ماشــین آالت و 

عوامل اجرایی ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
ارومیه در آماده باش کامل و در حال خدمت رســانی به 

شهروندان هستند.
نحوه فعالیت پرســنل ســازمان مدیریت پسماند و 
اداره ماشین آالت به گونه ای است که در روزهای گرم 

و سرد سال به صورت شبانه روزی برای داشتن شهری 
پاك و بدون مشکل خدمت رسانی می کنند.

بازگشــایی معابر، رفع کردن آبگرفتگی ها از جمله 
فعالیت هایی اســت که در ایام ســرد و زمستانی توسط 
مجموعه ســازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه 

انجام می گیرد.
 تمام تالش مجموعه مدیریت پســماند شهرداری 
ارومیه در کنار خانواده بزرگ شــهرداری بر این است 
که شــهروندان با آرامش کامل در شهر تردد کنند و از 

نزول نعمت الهی لذت ببرند.

8803 پاکبان شهرداری ارومیه، در آماده باش کامل ضمیمه رایگان 
روزنامه  جام جم

آغاز اجــرای طــرح یاریگران 
زندگی در مدارس آذربایجان غربی

اجرای طــرح یاریگران زندگی با حضور معاون سیاســی 
امنیتــی و اجتماعی اســتاندار آذربایجان غربــی و جمعی از 

مسئوالن استانی در مدرسه فاطمیه ارومیه آغاز شد.
به گــزارش خبرنگار جام جم آذربایجان غربی، مصطفوی، 
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در 
این آیین آغاز به کار این طرح، یکی از مهمترین آســیب های 
اجتماعی در کشور را ابتالی افراد به مصرف مواد مخدر عنوان 
کــرد و افزود: یکی از مهمترین دغدغه ها و اولویت های نظام 
جمهوری اسالمی ایران، مبارزه با تهیه و توزیع و مصرف مواد 
مخدر در جامعه اســت و در این راه نیــز هزینه های زیادی را 

متقبل شده است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مبارزه با مواد مخدر، 
ادامــه داد: بعد از پیروزی انقالب اســالمی، نیروهای نظامی، 
انتظامی و امنیتی  بیش از 4 هزار شهید و 12 هزار جانباز در راه 

مبارزه با مواد مخدر تقدیم اسالم و انقالب کرده اند.
وی بــا تاکید بر ضرورت جلب مشــارکت های مردمی در 
مبارزه با مواد مخدر، ادامه داد: علیرغم تالش دولت ها در کشور 
برای مبارزه با مواد مخدر، نیاز به یک مشارکت اجتماعی عظیم 
برای مبارزه با مواد مخدر در کشور وجود دارد و بدون شک بدون 
حضور و مشارکت مردم در این مبارزه موفق نخواهیم بود. وی 
با اشاره به شرایط ویژه استان آذربایجان غربی به عنوان استانی 
که محل ترانزیت مواد مخدراست، گفت:  با توجه به شرایط ویژه 
استان طرح یاریگران زندگی با هدف ایجاد حس مسئولیت در 
میان مردم، گروه های مختلف اجتماعی و بویژه دانش آموزان 
به منظور پیشــگیری از وقوع اعتیاد و نیز نحوه یاری رسانی به 
افراد و قربانیان ناشی از سوء مصرف مواد مخدر تدوین و در 20 
درصد از مدارس آذربایجان غربی اجرا می شــود. وی در پایان 
اظهار امیدواری کرد: با مشــارکت مردم شــاهد کاهش تعداد 
معتادان در جامعه و ریشه کن شدن تهیه و توزیع مواد مخدر در 

کشور و استان آذربایجان غربی باشیم.

خبر خبر

طی 8 ماه گذشته امسال؛
14 هــزار تن ســیب از 

آذربایجان غربی صادر شد

 معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان آذربایجان غربی از 
صدور 14 هزار تن ســیب استان از گمرکات طی ۸ 

ماهه امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان در نهمین 
جلسه شورای ســاماندهی مبادالت مرزی با بیان 
اینکه در زمینه صادرات ســیب مشــکلی در استان 
نداریم اظهارداشــت: تنها مانع تسریع در صادرات 
ســیب از اســتان معطلی محصوالت صادراتی در 
برخی گمرکات اســتان است که رایزنی های الزم 

در این زمینه صورت گرفته است. 
وی بــا بیان اینکه طی ۸ ماه گذشــته امســال 
14 هزار تن ســیب تولیدی از گمرکات آذربایجان 
غربی به خارج از کشــور از جمله عراق، پاکســتان، 
افغانستان و هندوستان صادر شده است افزود: آمار 
دقیق میزان صادرات سیب استان از سایر گمرکات 

کشور هنوز مشخص نیست.
دهقان با تاکید بر رفع موانع گمرکی برای سرعت 
بخشــی در امر صادرات بــه خصوص محصوالت 
کشــاورزی به دلیل افت کیفت در صورت معطلی 
در گمرکات عنوان کــرد: هم اکنون 750 هزار تن 
سیب ذخیره سازی شــده در سردخانه های استان 
وجود دارد که بخش اعظمی از آن قابلیت صادراتی 
دارد. وی در زمینــه مبادالت مرزی از طریق کارت 
هــای پیله وری نیز گفت: در اســتان 5 هزار کارت 
پیله وری داریم که از این طریق ۸ ماهه امسال 6۹۸ 
میلیون دالر صادرات و 125 میلیون دالر واردات از 

این طریق صورت گرفته است.

آییــن اختتامیه دومین جایزه کتاب ســال 
اســتان آذربایجان غربی با حضور مدیرعامل 
موسســه خانــه کتــاب، مدیــرکل فرهنگ و 
ارشــاد اســامی آذربایجان غربــی، جمعی از 
مســئوالن اســتانی و نیز مولفان، مترجمان، 
پژوهشــگران و اهالــی قلم این اســتان، در 

محل خانه مطبوعات ارومیه برگزار شد.

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
آذربایجــان غربی در این مراســم اظهار کرد: 
پــس از ارزیابی دقیق و علمی هر اثر توســط 
حداقل دو نفــر از داوران، ۴ عنوان کتاب به 
عنــوان برگزیــده و ۴ عنوان کتاب شایســته 

تقدیر شناخته شد.
حجت االســام خدایاری تصریح کرد: آثار 
رســیده به دبیرخانــه بــرای داوری به خانه 
کتــاب جمهــوری اســامی ایــران در تهران 
ارسال شد و پس از سه مرحله داوری توسط 
۳۷ نفــر از داوران برجســته کشــوری، آثار 
برگزیده معرفی شــدند. وی افزود: هدف از 
برگزاری این دوره حمایت و تشــویق مؤلفان، 
مترجمان و ناشــران متعهد و ارتقای فرهنگ 
جامعــه اســامی، حفــظ اســتقال و هویــت 

فرهنگ است.

* پیشــنهاد نامگذاری جایزه کتاب سال به 
نام مفاخر فرهنگی و هنری

نیکنــام حســینی پور، مدیرعامــل خانــه 

کتاب نیز در این مراســم خواندن کتاب را از 
مهم تریــن مهارت های اساســی دنیای امروز 
خواند و افزود: مطالعه، برای داشــتن ارتباط 
با جامعه امروز امری ضروری اســت. خواندن 
کتاب قدرت تخیل را فزونی می بخشــد و این 
امر موجب ارتقای خاقیت در جامعه می شود، 
حافظــه و تمرکــز بهبــود می یابــد و موجــب 
پیشــرفت جامعــه در زمینه هــای فرهنگی، 

اقتصادی و اجتماعی می شود. 
وی افــزود: کســانی کــه بــدون داشــتن 
فرهنگــی عمیــق و قوی و تحمــل نکردن رنِج 
تحقیق و تتبع و نداشــتن زمینه های مناسب 
ماننــد کتابخانه هــای مهــم و کتابخوان هــای 
عاقه مند و خأِل داشــتن مؤلفان و اســاتیدی 
متفکر، سودای عظمت را در سر دارند بسیار 
در اشتباه اند زیرا تفوق علم بر جهل و برتری 
فضایل بر رذایل مشــیّت ازلی و ســنت الهی 
است. مدیرعامل خانه کتاب ادامه داد: البته 
در زمانه جدید بایــد آن قدر فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی را ارتقاء بخشــید که خواننده بین 

کتــاب خوب و کتــاب غیر مفید تفــاوت قائل 
شود. 

در زمانــی کــه اذهان مردم توســط فضای 
مجــازی و غیــره بمباران اطاعاتی می شــود و 
بــه همین خاطــر خیلی از افراد نیــاز به کتاب 
خواندن را احســاس نمی کنند، باید با معرفی 
کتاب هــای خــوب، اذهــان آنــان را بــه تأمل 
واداشــت؛ زیرا علی رغم این که کتاب رقبای 
جّدی ای در طول تاریخ داشــته اما هیچکدام 
مانا و پایــدار نبوده اند و نتوانســته اند جای 
لــذت کتــاب و کتابخوانــی را بگیرند ؛ شــاید 
شــکل آن را تغییــر داده باشــند. به هر روی 
بایــد از فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی 
به عنوان یک فرصت استفاده کرد نه تهدید.
حســینی پور گفت: کتاب هم از نظر شــکل 
و هــم از نظر محتوا برای مخاطب بســیار مهم 
است . در اینجاست که نقش گرو ه های مرجع 
پر رنگ می شــود. ایــن افراد و حتــی نهادها 
در زمانۀ پرتاطم امروز مســئولیت بیشتری 

برای معرفی کتاب های خوب دارند. 

مدیرعامل خانه کتاب تاکید کرد: آذربایجان 
غربــی دروازه تمــدن بــه ایران بــوده و چه 
بزرگانــی که در این زمینه تأثیر ملی داشــته 
 اند، کســانی که در عین حال به فرهنگ بومی 
زادگاه خود اهمیت مــی دادند، فرهنگ ملی 
را از یاد نبرده اند و این خیلی ارزشمند است 
بنابراین برای حفظ نام این بزرگان، پیشنهاد 
می شود جایزه کتاب سال استان، هر سال به 
نام یکی از چهره های فرهنگی و ادبی اســتان 
برگزار شود، تا موجب نسل  پروری شود. نام 
آنها بر سر در مدارس و مراکز فرهنگی نصب 
شود، تا دانش آموزان آن را ببینند بلکه یکی 

ادامه دهنده راه آنها باشد.
 حفــظ ایــن میراث معنوی و میــراث بانی از 
آن بــه عهده اصحاب فرهنگ و هنر و مدیران 
فرهنگی اســت. بــه امید اینکه ایــن مفاخر 
قدر ببینند و بر صدر بنشــینند.در مراســم 
اختتامیــه دومین جایزه کتاب ســال اســتان 
آذربایجــان غربــی از برگزیدگان بــا اهدای 

تندیس، لوح و هدیه نقدی تجلیل شد.

آیین اختتامیه دومین جایزه کتاب سال در آذربایجان غربی
 برگزار شد

اســتاندار آذربایجــان غربی 
با اشــاره به تالشــهای صورت 
گرفته برای توسعه بازارچه مرزی 
» ســاری ســو« به منظور رونق 
اشتغال و تقویت مناسبات تجاری 
و اقتصادی با اســتان های مرزی 
کشــور ترکیه گفت: بــا تکمیل 
و افتتــاح کامل ایــن بازارچه ها 
گام های موثری در بهبود مناسبات 

اقتصادی دو کشور رخ خواهد داد.
به گــزارش روابــط عمومی 
اســتانداری آذربایجــان غربی؛ 
محمدمهدی شهریاری در دیدار 
والــی آغری ترکیه ضمــن ابراز 
خوشــحالی از تقویــت مراودات 
استان های مرزی دو کشور ایران 
و ترکیــه و ضــرورت بهبود این 

مناســبات، آذربایجــان غربی را 
استانی بهره مند از پتانسیل های 
کم نظیر در حوزه های انســانی، 
کشــاورزی، گردشگری، معدنی 
و صنعتــی برشــمرد و افــزود: 
دستاوردهای شاخص اقتصادی 
اســتان در دو ســال اخیــر در 
حوزه های کاهــش نرخ بیکاری، 
بهبود شاخص محیط کسب و کار، 
رشد سرمایه گذاری و پایین ترین 
نرخ تورم گویای عزم استان برای 

توسعه فراگیر است.
به ظرفیت های  شــهریاری 
کشــاورزی و معدنی استان اشاره 
کــرد و گفــت: آذربایجان غربی 
در ایــن زمینه ها در رتبه های برتر 

کشوری قرار دارد.

وی به خودکفایی در شــرایط 
تحریــم اشــاره کــرد و افزود: 
تحریم های اعمال شــده از سوی 
دشمنان باعث شده تا در بسیاری 
از بخش ها به خودکفایی دســت 

یابیم. 
دســتارودهای کســب شده 
در شــرکت های دانــش بنیان، 

میکروالکترونیــک و هوافضا از 
جمله این دستاوردهاست.

اســتاندار آذربایجــان غربی 
افزود: به طور قطع کشــورهایی 
که در شرایط تحریم و فشارهای 
استکبار همراه ما هستند از حافظه 
مردم ایران پاك نمی شوند و کشور 

ترکیه از جمله آنهاست.

شــهریاری تقویت مناسبات 
با ترکیه را مهم دانســت و گفت: 
ارتباطاتــی کــه از طریق حضور 
مسئولین شکل می گیرد استحکام 

تاریخی مراودات را به همراه دارد.
مقام عالی استان تصریح کرد: 
به منظور تقویت مناسبات و بهره 
مندی ســاکنان دو طــرف مرز، 
بازارچه » ســاری سو« بزودی به 

مرحله نهایی و تکمیلی می رسد.
* گســترش مناسبات 
مرزی باعث تقویت امنیت، 
کاهــش قاچاق و رشــد 

اقتصادی شده است
والــی آغری نیز در این دیدار با 
قدردانی از مهمان نوازی مسئولین 
استانی ضمن اشاره به پیوندهای 

تاریخــی دو کشــور و ضرورت 
توســعه این پیوندها گفت: نقاط 
مشــترك دو کشــور می طلبد تا 
بیــش از اینها برای نزدیکی مردم 

دو کشور استفاده کرد.
ســلیمان البــان با اشــاره به 
تالشــهای صورت گرفته برای 
تکمیل بازارچه » ســاری ســو« 
و نقش آن در اشــتغالزایی، رشــد 
اقتصادی و سرمایه گذاری افزود: از 
هرگونه پیشنهادی برای گسترش 

مراودات استقبال می کنیم.
وی بــا ابــراز ناراحتــی از 
تحریم های اســتکبار علیه ایران 
گفــت: از این مســئله ناراحتیم و 
همه تالشــمان را برای کاهش 
سختی های ایران به کار می بریم.

رزمایش زیستی شــیمیایی مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل شــهرداری ارومیه با هدف تمرین 
و مقابله در برابر هرگونه تهدید شیمیایی و هرگونه 

اقدام تروریستی برگزار شد.
در این رزمایش که با پیام سحابی معاون خدمات 

شــهری شــهرداری ارومیه و با حضور مسئوالن 
شهری و استانی آغاز شد، سناریویی مبنی بر اقدام 
تروریســتی و شیمیایی در نزدیکی یکی از مدارس 

سطح شهر اجرا شد.
طی تماس شهروندان با سامانه 137 شهرداری 
مبنی بر آتش ســوزی، ابتدا ماموران آتش نشانی 
شــهرداری بودند که به محل اعزام شدند و پس از 
بررســی های اولیه مشخص شد دود ناشی از آتش 
سوزی یکی از سطلهای زباله غیرعادی است و دو 
نفر مصدوم در نزدیکی محل وجود دارد و بالفاصله 
با دستور رئیس سازمان آتش نشانی نیروهای ویژه 
میکروبی شیمیایی و هسته ای آتش نشانی همراه 
با تجهیزات مربوطه جهت هرگونه مداخله در محل 

حاضر شدند.
بالفاصله موضوع به اورژانس و پلیس نیز اطالع 

داده شــد و پلیس در اســرع وقت اقدام به محدود 
کردن و انسداد اطراف محل حادثه کرد و نیروهای 
مجهز به تجهیزات ضد شیمیایی و میکروبی یگان 
ویژه به محل اعزام شده و استقرار یافتند و نیروهای 
تامین نیز امنیت محل را برعهده گرفتند و ســپس 
نیروهای احتیاط هــالل احمر نیز در محل حضور 

یافتند.
در ادامــه طی هماهنگی با فرمانداری و قرارگاه 
زیستی آذربایجان غربی و با توجه به احتمال ازدیاد 
مصدومان چند دســتگاه آمبوالنس و یک دستگاه 
اتوبــوس آمبوالنس به محل اعزام شــد و پس از 
هماهنگی با اداره اطالعات، نیروهای چک و خنثی 
لشکر 3 حمزه سپاه به محل حادثه آمدند تا رفع خطر 
کنند و با انتقال مصدومین شیمیایی کار پاکسازی 

محیط را آغاز کنند.

همزمان بــا این موارد نیروهای آتش نشــانی 
شــهرداری اقدام به تخلیه مدرسه از دانش آموزان 
از دیوار پشــتی  کرده و مدیریت بحران شهرداری 
نیز دانش آموزان مصدوم را به اتوبوس آمبوالنس 
هدایــت کرده و ســایر دانش آمــوزان را نیز با دو 

دستگاه اتوبوس از محل حادثه خارج کرد.
نیروهای مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری نیز با اســتقرار در محل حادثه، بحران 
به وجود آمده را از لحاظ رســانه ای و افکار عمومی 
مدیریت کرده و با ایجــاد فضای آرامش و اقناعی 
و اطالع رسانی ســریع و ارتباط آنی با خبرنگاران 
حاضر در محل حادثه و با همراهی رســانه ها، سعی 
در آرام کــردن فضا و جلوگیری از التهاب در جامعه 
از طریق جلوگیری از انتشــار اخبار کذب و شایعات 

در فضای مجازی را داشتند.

رزمایش زیستی شیمیایی شهرداری ارومیه برگزار شد

استاندار آذربایجان غربی:

اشتراکات ایران و ترکیه فرصتی ارزنده برای بهبود شاخص های اقتصادی است

بازدید مدیرعامل خانه کتاب از کتابفروشی آواگستر دیدار مدیرعامل خانه کتاب و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی آذربایجان غربی 
با آیت اهلل قریشی نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری

مراسم اختتامیه دومین جایزه کتاب سال آذربایجان غربی
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ای که مهجوری عشاق روا می داری
عاشقان را ز بر خویش جدا می داری
تشنه ی بادیه را هم به زاللی دریاب

حافظبه امیدی که در این ره به خدا می داری

نشســت خبری رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی اســتان زنجان با تشریح 
برنامه هــا و مــوارد مربوط به بیمــاری HIV/ ایدز و 

آنفلوآنزا برگزار شد.
بــه گزارش خبرنگار جام جم زنجان، پرویز قزلباش 
در این نشســت با بیان اینکــه روز جهانی ایدز، روزی 
اســت که برای جلب توجه جهانیان نسبت به یک امر 
و بیماری بســیار مهم در نظر گرفته شــده است افزود: 
شــعار این مناسبت در سال  جاری؛ آگاهی و پیشگیری، 
آزمایش و درمان، "همه در یک کشــتی نشســته ایم" 
بوده اســت که همه اینها نشــان می دهــد همچنان 
توجه به آگاه ســازی، اطالع رسانی و نیز توجه جدی به 
پیشــگیری در حیطه بیماری ها بویژه ایدز و آنفلوآنزا و 
 /HIV پرداختن به آزمایشــات پاراکلینیکی و درمانی
ایدز و اینکه سرنوشت همه به هم پیوسته است و تحت 
الشــعاع قرار می دهد یک اصل است که در همه جا در 

بحث بیماری ها، جایگاه خاص خودش را دارد.
مقام عالی دانشــگاه علوم پزشکی زنجان ادامه داد: 
به خاطر اهمیتی کــه بیماری ایدز در حیطه اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگــی و روانی دارد یکی از دغدغه های 
مردم دنیاســت و این بحث بیشتر از کشورهای توسعه 
یافته شــروع شد و گســترش آن در کشورهایی مثل 
آفریقا خیلی برجســته بود و بتدریج در سایر نقاط جهان 
بیشــتر خودش را نشان داد و به تبع در ایران هم همین 

وضعیت را داریم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه 
در کشور ما موج اول این بیماری با فرآورده های خونی 
وارداتی آغاز شد ابراز داشت: در واقع انتقال این بیماری 
به کشــور ما به طور برجسته از طریق خون های آلوده 
وارداتــی بود و در دنیا هم اینگونه بوده و موج دوم نیز از 
طریق تزریق مواد مخــدر بود و االن هم اعتیاد و مواد 

تزریقــی باز، جزو اصلی ترین علل انتقال ایدز و ابتال به 
HIV در کشور ما هستند.

وی ادامه داد: نگرانی که در این خصوص وجود دارد 
این است که کنترل این بیماری از دست بشر خارج شود 
و شاهد همه گیری هایی باشــیم بویژه تغییراتی که در 
اپیدمیولوژی و رفتار این بیماری و رفتارهای پرخطرها 
وجود دارد، در واقع نگرانی هایی را ایجاد می کند بویژه 

تغییر الگوی گسترش بیماری به لحاظ ابتال.
قزلباش با بیان اینکه در کشور بحث انتقال از مادر به 
کودك که درصد بسیار کمی است و فرآورده های خونی 
تقریبًا با توجه به پیشــرفتی کشــور داشته دیگر دیده 
نمی شود افزود: استفاده از وســایل تزریقی و معتادان 
مواد مخدر که از وســایل مشترك و سرنگ های آلوده 
اســتفاده می کنند، همچنان یک قســمت برجسته را 

تشکیل می دهد. 
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی زنجان تصریح کرد: 
آن چه باعث نگرانی اســت این اســت که  ما از مصرف 
وسایل تزریقی به سمت روابط جنسی محافظت نشده 
پیش رفتیم و بتدریج ســهم روابط جنسی در انتقال اچ 
آی وی و ابتال به ایدز ســنگین تر می شود و این نشان 
می دهــد که نیازمند توجه جــدی به رفتارهای پرخطر 
هســتیم؛ چرا که همچنان به سمتی پیش می رویم که 
این رفتارهای پرخطر خودشان را در ابتال به ایدز نشان 
می دهند و این می تواند موج های جدیدی از اچ آی وی 

را در در دنیا و کشور ما ایجاد کند.
وی بــا بیــان اینکه در حــال حاضــر اصلی ترین 
فاکتورهایــی که در این بیمــاری کمک می کند تا فرد 
مبتــال امید بــه زندگی را مثل افراد دیگــر حفظ کند، 
شناســایی و تشخیص زودرس اســت. این مسئول با 
اشــاره به اینکه گروه های جوانتری درگیر این بیماری 
می شــوند تصریح کرد: بیماری ایدز در گروه های 25 تا 
34 سال بیشترین شیوع را دارند و این پایین آمدن سن 
ابتال یک نشــانه خطر است؛ چرا که گروه فعال و جوان 
جامعه درگیر می شــوند و باز می تواند تبعات اجتماعی، 
اقتصادی و روانی خاص خودش را به دنبال داشته باشد 
و ما همچنان باید در این راســتا به بحث اطالع رسانی 
بیشتر بپردازیم تا از رفتارهای پرخطر جلوگیری کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ادامه با اشاره 
بــه موضوع بیماری آنفلوآنزا اظهــار کرد: موارد فوتی 
تایید شــده طبق اســتاندارد تعریف شده در کشور که 

نمونه گیری و ارسال نمونه به آزمایشگاه پاستور است، 
7 نفر آقا بوده است.

به گفته قزلباش شیوع بیماری آنفلوآنزا برای کشور 
ما مســئله جدیدی نیســت و در واقع یک فرآیند است، 
تصریح کرد: الگوها نشان می دهد که موج اول آنفلوآنزا 
شدید است و موج دوم که در نیمه اسفند شایع می شود، 
کمتر اســت. در ادامه این نشســت معاون بهداشــت 
دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان نیز اظهــار کرد: تا به 
امروز 2۹0 بیمار مشــکوك به ابتال به بیماری آنفلوآنزا 
در مراکز درمانی بســتری شــده اند که 55 مورد از این 
افراد ابتالی قطعی مثبت داشتند و بقیه به بیماری های 

دیگر تنفسی مبتال بودند.
محمدرضا صائینی با بیان اینکه در ابتدای شــیوع 
بیماری آنفلوآنزا کمبودهایی در زمینه واکسن آنفلوآنزا 
در اســتان وجود داشت، افزود: 12هزار و ۹00 کپسول 
را در مراکــز درمانی دولتی و حدود 17 هزار کپســول 
هم در مراکز درمانی خصوصی توزیع شــده که تجویز 
آن توســط متخصصان امور با درج دلیل تجویز قابلیت 
توزیع خواهد داشــت.رئیس مرکز بهداشــت اســتان 
زنجان بــا بیان اینکه آزمایش مــوارد ابتال به بیماری 
آنفلوآنزا جنبه تشــخیصی ندارد و مدیریتی محســوب 
می شــود، تصریح کرد: بر اساس این نوع ارزیابی، 25 
درصــد مراجعان به مراکز درمانی به این بیماری مبتال 

یا مشکوك بودند.
وی بــا بیان اینکه واکســن به میــزان کافی برای 
گروه های در معرض خطر تأمین و در اختیار قرار گرفت 
افزود: خدمات درمانی ارائه شــده برای درمان بیماری 
آنفلوآنزا در مراکز مختلف بر اســاس سطح بندی انجام 
شــده، ارائه می شــود و در همه مراکز درمانی استان، 
امکان ارائه خدمات به بیماران در بخش بستری وجود 

دارد.
صائینــی با بیان اینکه اواخر شــهریور و اوایل مهر 
بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزاست افزود: میزان 
ایمنی ســازی واکســن آنفلوآنزا 30 تا 70 درصد است 
و بــه دلیل اینکه ویروس آنفلوآنزا مدام شــکل عوض 
می کند افرادی که واکســینه شــده اند هم باید آداب 
تنفســی و بهداشــتی را رعایت کنند. وی تاکید کرد: 
بیماری آنفلوآنزا در اســتان زنجان کنترل شــده است 
که این امر حاصل  تعامل و همکاری مردم، رســانه ها و 

ارگان های مسئول بود.

آنفلوانزا در زنجان کنترل شده است  

رئیس جهاد دانشــگاهی واحد استان اردبیل از تامین پنج 
هکتــار زمین برای راه اندازی مزرعه فندق و گیاهان دارویی 

با اهداف تحقیقاتی در اردبیل خبر داد.
محســن امامي - خبرنگار جام جم اردبیل: مهران اوچی 
اردبیلی با اعالم این خبر در حاشــیه بیســتمین جشــنواره 
تجلیل از پژوهشــگران و فناوران برتر استان در سال 13۹۸ 
افزود: با امضــای قرارداد با اداره کل منابع طبیعی اســتان 
زمین مناســبی برای راه اندازی کلکسیون، اجرای تحقیقات 
و ایجاد نهالســتان بــرای تولید نهال فندق شناســنامه دار 

فراهم کرده ایم.
وی با اشــاره به اینکه این طرح در راستای تحقق اهداف 
تحقیقاتی )هدف چهار( مصوب در برنامه ششم توسعه جهاد 
دانشــگاهی اردبیل در حوزه کشــاورزی است، خاطرنشان 
کرد: با انجام عملیات خاك ورزی مناســب در چند ماه آینده 
نســبت به راه اندازی این مزرعه تحقیقاتی اقدام خواهد شد.

رئیس جهاد دانشــگاهی اســتان اردبیل یادآور شد:ادامه 
مطالعــات و تحقیقــات جهت دســتیابی بــه ژنوتیپ های 
امیدبخش برای کشــت و توســعه فندق در استان به منظور 
ایجــاد درآمد پایدار برای روســتائیان اردبیل از اهداف این 
پروژه اســت که امیدوارم با راه اندازی این مجموعه بتوانیم 

در اصالح الگوی کشــت اســتان که از ماموریت های بسیار 
مهم واگذار شــده از سوی اســتاندار محترم اردبیل به جهاد 

دانشگاهی است، گام اساسی برداریم.
اوچی اردبیلی در بخش دیگری از سخنان خود به تکمیل 
فاز تحقیقاتی تولید نشاســته پلیمری در جهاددانشــگاهی 
اردبیل اشــاره کرد و گفــت: در چند روز اخیــر با برگزاری 
جلســات متعدد با مســئوالن جهاد دانشــگاهی کشور، این 
طرح فناورانه وارد فاز جدیدی شــده و قرار است با اختصاص 
اعتبار از محل صندوق توســعه ملی، مقدمات ایجاد کارخانه 

تولید نشاســته پلیمری جهاد دانشــگاهی در اردبیل فراهم 
شــود و این افتخاری بزرگ برای استان محسوب می شود.

وی بیــان کرد: با توجه به اینکه این محصول از کشــور 
چین با قیمت بســیار باال تامین می شود لذا جهاد دانشگاهی 
می توانــد با بهره مندی از این فنــاوری و راه اندازی پایلوت 
نیمه صنعتی تولید نشاســته پلیمری می تواند بخشــی از نیاز 
کشــور به این محصول وارداتی را تامین و به اقتصاد کشور 

و استان کمک کند.
عضــو هیئــت علمی جهاد دانشــگاهی اســتان اردبیل 
تصریح کرد: با تاســی از تدبیر ایجاد ســاالنه 20 هزار شغل 
در اســتان از طرف اســتاندار اردبیل، با ایجاد کارخانه تولید 
نشاســته ســبز در اردبیل برای 44 نفر در فــاز اول فرصت 

شغلی ایجاد می شود.
اوچی اردبیلی ایجاد پایلوت نیمه صنعتی تولید نشاســته 
پلیمری با ظرفیت یک هزار و 500 تن در سال را از برنامه های 
اولویت دار جهاد دانشــگاهی اردبیــل عنوان و تصریح کرد: 
در اســتان اردبیل 750 هزار تن ســیب زمینی تولید می شود 
که 250 هزار تن آن درجه ســه و غیرقابل استفاده است که 
می تــوان از آن برای تولید نشاســته پلیمری که در صنعت 

حفاری نفت کاربرد دارد استفاده کرد.

تامین ۵ هکتار زمین برای راه اندازی مزرعه فندق 
و گیاهان دارویی در اردبیل

دانشــگاه علوم پزشــکی اردبیــل بین ۹ 
دانشــگاه برتر از 67 دانشگاه و دانشکده علوم 
پزشکی کشور در جشنواره شهید رجایی قرار 

گرفت. 
رقیه لهجه - خبرنــگار جام جم 
اردبیل: دکتر داورنیا معاون توسعه مدیریت 

و منابع دانشگاه با تبریک این موفقیت توسط 
مجموعــه دانشــگاه گفت: دانشــگاه علوم 
پزشــکی اردبیل در راســتای اجرائی نمودن 
برنامــه ها و اهداف کمی و تخصصی در قالب 
شــاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی 
عملکرد، با کســب ۹2.0۸ درصد از نمره کل 
ارزیابی نهایی جشنواره شهید رجایی در میان 
۹دانشگاه علوم پزشکی برترکشور رتبه عالی 
را کســب کرد و از طرف وزارت بهداشت مورد 

تقدیر قرار گرفت. 
وی با اشاره به جزئیات و آیتم های ارزیابی 
عملکرد افزود: در راستای استقرار نظام جامع 
مدیریــت عملکرد و در جهت پایش و ارزیابی 
میزان موفقیت دستگاههای اجرائی، ارزیابی 
عملکــردی صورت می پذیرد و امســال نیز 

بر اســاس ارزیابی نمرات کسب شده توسط 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور در جشنواره 
شــهید رجایی عالوه بر رده بندی اســتانی، 
دســتگاه ها  تخصصی نیز اقدام به رده بندی 
زیر مجموعه های خود می نمایند که بر همین 
اساس دانشــگاه علوم پزشکی اردبیل در رده 
بندی وزارت بهداشــت ، درمــان و آموزش 
پزشکی و براساس اعالم نتایج نهائی ارزیابی 
عملکرد سال ۹7 دستگاههای اجرائی کشور 
در میان67دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی 
کشــور رتبه چهارم را به خود اختصاص داده 
اســت.وی با تاکید بر نحوه کسب رتبه عالی 
در این جشــنواره توضیح داد و گفت: دانشگاه 
با کسب بیش از ۹0درصد نمره شاخص های 
مــورد ارزیابی در حالی در رده بندی عالی قرار 

گرفت که تنها ۹دانشــگاه به این رتبه دست 
یافته اند، و این مهم با تالش بی وقفه و شبانه 
روزی مجموعه کارکنان و بدنه کارشناســی 
و تخصصی خدوم و ســاعی دانشگاه محقق 

گردیده است. 
گفتنی اســت: بر همین اســاس تشویق 
و تقدیر نامه ای از ســوی وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی صــادر و از تالش 
های ارزشمند ریاست دانشگاه، مدیران و تمام 
همــکاران که با تعهد و بکارگیری فعالیتهای 
تخصصــی در جهت تحقق اهــداف مدون 
ماموریت های اصلــی و برنامه های اصالح 
نظام اداری به منظور توسعه تعالی و پیشرفت 
دانشگاه تالش نموده اند قدردانی بعمل آمده 

است.

برنامه افزایش ضریــب نفوذ بیمه در اردبیل 
تدوین می شود

استاندار اردبیل گفت: برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در استان برنامه سه ساله 
توسط شورای هماهنگی بیمه استان تدوین می شود.

نرگس امامی - خبرنگار جام جم اردبیل: اکبر بهنام جو در جلســه 
شورای هماهنگی بیمه های استان تصریح کرد: در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه 
در اســتان 2.3 درصد و برابر با متوسط کشوری می باشد.وی افزود: الزم است در 
چارچوب برنامه سه ساله عوامل موثر در افزایش ضریب نفوذ بیمه در استان لحاظ 
شود تا همه نهادهای عمومی ، دولتی و خصوصی را در این خصوص بسیج کنیم.

وی بیان کرد: بیمه یکی از موارد ضروری در مواقع بحران ها و حوادث می باشد و 
واحدهای تولیدی و کشاورزی و باغ هایی که بیمه می باشند ، در مواقع حادثه می 

توانند بخشی از خسارت ها را دریافت کنند. 
بهنام جو گفت: در این خصوص باید فرهنگ سازی های الزم جهت بیمه کردن 
واحدها تولیدی یا مزارع کشاورزی و باغات انجام شود.وی اظهار کرد: بهسازی و 
نوســازی بافت های روســتایی هم می تواند کمک بسزایی در جلوگیری از بروز 
خسارت هم به اهالی و هم بیمه ها داشته باشد. وی ادامه داد : در سال گذشته 600 
واحد مسکونی روستایی بهســازی شده بود که امسال به دلیل جذب تسهیالت 
مناسب بهسازی به استان مقرر شد در طول سه سال 21 هزار واحد روستایی مقاوم 
سازی شود.بهنام جو تصریح کرد:سهمیه استان در سالجاری هفت هزار واحد در 
نظر گرفته شده که تا کنون 2 هزار و 500 واحد در بانک ها برای دریافت تسهیالت 
تشکیل پرونده داده اند.رئیس شورای هماهنگی بانک های استان نیز در این جلسه 
از فعالیت 1۹ شرکت بیمه ای در استان با 750 نماینده و یک هزار و 500 نفر فعال 
خبر داد.فرهنگ جوادی گفت: عمده ترین فروش بیمه ها از محل بیمه شــخص 
ثالث و درمان تکمیلی در استان می باشد.وی افزود: با توجه به اینکه بیمه ها از محل 
پرداخت خسارت های نابجا متضرر می شوند ، الزم است هماهنگی های الزم با 

دستگاه های اجرایی مرتبط جهت کاهش این خسارت ها انجام شود.

شهردار اردبیل:
توســعه فرهنگی و هنری 
مقدم بــر توســعه خدمات 

شهری است

 شــهردار اردبیل گفت: توســعه فرهنگی و هنری 
مقدم بر توسعه عمرانی و خدمات شهری است.

نرگس امامی - خبرنگار جام جم اردبیل: 
حمید لطف اللهیان در بازدید از انجمن سینمای جوانان 
اســتان اردبیل با بیان اینکه توسعه شهر فقط با توسعه 
کالبد شهر اتفاق نمی افتد، افزود: توسعه شهر با ارتقای 
شــاخص های فرهنگی و هنری رقم خــورده و اگر 
بخواهیم دقیق اشــاره کنیم، توسعه فرهنگی و هنری 

مقدم بر توسعه عمرانی و خدمات شهری است.
وی یادآور شــد: شهرداری و شورای اسالمی شهر 
اردبیل برگــزاری رویدادهای فرهنگــی را فرصتی 
می داند برای توســعه اجتماعی شــهر که طبیعتا این 
اقدامات باعث توســعه خدمات اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی خواهد شد.
شهردار اردبیل از جشنواره فیلم، فیلمنامه و عکس 
»شورابیل« به عنوان یک رویداد فرهنگی مهم نام برد 
و افزود: پروژه های شهر با اولویت عناصر با ارزش اتفاق 
می افتد و عناصر با ارزش هر شــهر و استانی مشخص 
اســت و اردبیل هم با داشتن مواهب طبیعی و تاریخی 
از موقعیت مناســبی برای رشــد صنعت گردشگری 

برخوردار است.
وی ادامه داد : خوشبختانه شاهد برگزاری جشنواره 
فیلم و عکس شــورابیل به عنــوان مهمترین رویداد 
فرهنگی و هنری در اســتان هســتیم که این رویداد 
ضمن اینکه سرزندگی شهری و مشارکت نسل جوان 
و هنرمندان را فراهم می کند، منجر به توسعه شهری 
نیز خواهد شد.شهردار اردبیل تصریح کرد: توسعه شهر 
بدون توجه به مقوله فرهنگ و هنر امکان پذیر نیست 
و اگر بخواهیم به توسعه شهر دست یابیم، باید توسعه 
فرهنگــی و هنری را مقدم بر ســایر محورها بدانیم.

لطف الهیان ادامه داد: قطعا جشنواره شورابیل فقط به 
دنبال جذب آثار هنری نیســت بلکه به دنبال افزایش 
مشارکت شهروندان، بخش فرهیخته و نسل جوان در 
توسعه شهر اســت و این رویداد فرهنگی این فرصت 
را برای نســل جوان فراهم می کند که در توسعه شهر 

مشارکت بیشتری را از خود به نمایش گذارند. 

خبر خبر

کسب رتبه عالی توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در جشنواره 
»شهید رجائی«

بدين وســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
بعمل می آورد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت در ســاعت 16مورخ 98/10/09 به آدرس: 
اردبیل، خیابان باهنر، نبش کوچه بجروانی تشکیل 

می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: ابطال قولنامه فروش لودر مورخه 
92/12/15و درخواســت از مديرعامل مبنی بر ارائه 
صورتهای مالی و تقسیم سود سنوات 87لغايت 97.

آگهی دعوت از سهامداران برای تشکیل مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت زرین کاران آرتاویل 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 3691

هیات مدیره شرکت زرین کاران آرتاویل

رئیس اداره ممیــزی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان زنجان در جلسه رفع موانع و 
مشکالت حوزه کاداســتر اراضی گفت: تا کنون 
برای  120 هزار هکتار از اراضی اســتان سند تک 

برگی صادر شده است.
به گزارش خبرنگار جام جم زنجان، محمدعلی 
فرخی رئیس اداره ممیزی اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری استان زنجان از برگزاری جلسه رفع 
موانع و مشکالت حوزه کاداستر اراضی با حضور 
مدیران ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اســناد و 

امالك استان خبر داد.
وی با بیان این که در نقاط شــمیم برای انجام 
مراحل کاداســتر اراضی با مشکالتی مواجه بوده 
ایم افزود: در این جلســه اداره ثبت قول همکاری 
بــا اداره کل منابع طبیعی در ایــن حوزه را دادند 
. فرخــی گفــت: همچنین مقرر شــد اداره ثبت 
عالوه بر همکاری و تعامل در نقاط شــمیم و نقاط 
برداشــت حدود ثبتی، نیروهای خود را برای رفع 
مشــکالت این حوزه و همکاری با کارشناســان 
اداره کل منابع طبیعی اســتان آموزش دهد. این 
مقام مسئول اظهار داشت: انتظار می رود با تعامل 
و هم اندیشــی بین این دو اداره کل اجرای طرح 

کاداســتر اراضی در اســتان از رشــد مطلوبی 
برخوردار شود.

بــه گفته فرخی تــا کنون بــرای  120 هزار 
هکتار از اراضی اســتان ســند تک برگی صادر 
شــده است. وی با اشــاره به این که در حدود ۸0 
هزار هکتــار از اراضی اســتان  عملیات اجرایی 
کاداســتر انجام شــده و در حال صدور اسناد این 
زمین ها نیز می باشــیم خاطر نشــان کرد: 200 
هزار هکتار نیز در حال انجام اســت. فرخی ادامه 
داد: کاداستــــر به نظـامي اطـالق مي شـود که 
هـدف از آن تعییــن محـــدوده هاي مالکیتي 
بــه همراه اطالعات حقوقــي مرتبط به هر ملک 
مي باشــد و مشــخصه های زمین مانند اندازه، 
کاربری، مشــخصات رقومی، ثبتی یا حقوقی به 

نقشه بزرگ مقیاس اضافه می شود.

صدور سند تک برگی کاداستر برای 120 هزار هکتار
 از اراضی ملی زنجان

مدیــر مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان زنجان گفت: ظرفیت ثبت نام 
بــرای طرح اقدام ملی تولید مســکن در زنجان 

تکمیل شد.
به گزارش ایسنا محسن محرمی  یگانه اظهار 
کرد: ثبت نام متقاضیان در طرح اقدام ملی تولید 
مسکن از ساعت 10 صبح 23 آذر در زنجان آغاز 

و در کمتر از یک ســاعت، ظرفیت تعیین شــده 
تکمیل و سایت بسته شد.

وی تصریــح کرد: ثبت نام کننــدگان در این 
طرح طبق ضوابط تعیین شده پاالیش می شوند 
و افرادی که واجد شــرایط نباشند از رده خارج و 
بر اســاس ظرفیت ایجاد شــده دوباره فراخوان 
برای ثبت نام مجدد اعالم می شــود که این روند 

احتماال یک ماه به طول می انجامد.
مدیــر مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان زنجان با اشــاره به اینکه 
برای اســتان زنجان 4۹22 سهمیه در طرح ملی 
تولید مســکن در نظر گرفته شــده است، بیان 
کرد: در محدوده شــهر زنجان زمین هایی برای 
ساخت واحدها شناسایی شده که بزودی قطعی 

می شود.

این مســئول یادآور شــد: متقاضیان باید 
دارای حداقل 5 ســال ســابقه سکونت در شهر 
مــورد تقاضای مســکن باشــند. همچنین در 
شهرهای جدید ســابقه سکونت حداقل 5 سال 
در شهر جدید مورد تقاضا یا در شهر مادر، مالك 
اســت. محرمی یگانه با بیان اینکه نداشتن منع 
قانونــی برای دریافت تســهیالت بانکی )نظیر 
چک برگشتی، تســهیالت معوقه و ...( از دیگر 
شــروط ثبت نام در طرح اقدام ملی اســت، بیان 
کرد: توانایی تأمین هزینه ســاخت مسکن مازاد 
بر تسهیالت بانکی نیز در این طرح مالك است. 
وی خاطرنشــان کرد: شرایط ساخت و واگذاری 
در مراحل بعدی اعالم می شود که نحوه ساخت 
می تواند به شکل خودمالک، ۹۹ ساله یا فروش 

اقساطی باشد.

در کمتر از 40 دقیقه در زنجان ؛

ظرفیت ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن تکمیل  شد


