
مهم ترین عامل پیشگیری از انتشار کرونا 
حذف چرخه سرایت است

ــردم  ــد م ــه بای ــاری اســت ک ــن بیم ــل ســرایت ای ــن عل دســت دادن و روبوســی کــردن مهمتری
ــد. ــه آن توجــه کنن شــریف اســتان ب

محســن امامــي – خبرنــگار جــام جــم اردبيــل: اخیــرا مــوارد مشــکوکی از ایــن ویــروس 
در اســتان مشــاهده شــده و نتایــج آزمایشــات از طریــق آزمایشــگاه های وزارت بهداشــت در دســت 
بررســی اســت و در صــورت مثبــت بــودن آن، اطــاع رســانی الزم از طریــق وزارت بهداشــت و 
دانشــگاه انجــام خواهــد گرفــت. بهتریــن راه مقابلــه بــا ایــن بیمــاری، رعایــت مســائل بهداشــتی 
ــان  ــوی، زن ــی - ری ــاران قلب ــدارد بیم ــاری واکســن و دارو ن ــن بیم ــه ای ــه اینک ــه ب اســت.با توج

بــاردار و بیمــاران ســرطانی بیشــتر در معــرض خطــر قــرار دارنــد و...
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یجان
آذربا

نیر،  اردبیل،  شهرستان هاي  شریف  مردم  منتخب  عنوان  به  جنابعالي  موفقیت 
تهنیت عرض  و  تبریك   را  انتخابات مجلس شوراي اسالمي  نمین و سرعین در 
نموده، برایتان سالمتي و توفیق روزافزون مسئلت داریم. بي تردید خدمتگزاري 

قرار  تعالي  حق   لطف  مشمول  هم  مدبرانه،  نگاه  با  امیدوارم  که  است  مغتنمي  فرصت  عزیز  همشهریان  به 
گیرید و هم اسباب رضایت خاطر آحاد مردم عزیز را فراهم سازیدکه آنچه باعث سرافرازي و سربلندي است 

خرسندي مخلوق و خشنودي خالق است.

محضر مبارك حضرت حجت االسالم و المسلمین 
حاج سید کاظم موسوي

نماینده منتخب مردم فهیم شهرستان هاي اردبیل، نیر، نمین و 
سرعین در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی

شرکت آیدا گستر -  ترابي

مردم   نماینده  عنوان  به  جنابعالي  مجدد  انتخاب  افتخار  و  مسرت  کمال  با 
شهرستانهاي اردبیل، نیر، نمین و سرعین را که نماد بارزي از توانایي هاي ارزشمند شما و تالش هاي 
خستگي ناپذیر جنابعالي مي باشد تبریك و تهنیت عرض مي نمایم. امید است در سایه الطاف الهي 

در پیشبرد اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران موفق و موید باشید.

برادر گرانقدر 
جناب آقاي مهندس صدیف بدري

نماینده منتخب مردم بزرگوار شهرستان هاي اردبیل، نیر، 
نمین و سرعین در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی

کارخانه آرد سعید -  سیروس رستمي

مردم   نماینده  سمت  به  را  شما  ارزشمند  و  شایسته  انتخاب  بدینوسیله 
شهرستانهاي اردبیل، نیر، نمین و سرعین در انتخابات مجلس شوراي اسالمي 

نظام مقدس  و  مردم  به  افزون  روز  توفیق خدمت  منان  ایزد  از  برایتان  نموده،  تهنیت عرض  و  تبریك  را 
جمهوري اسالمي را آرزومندم. بدون شك رمز موفقیت منتخبین ملت در پیشگاه مردم و انقالب، استقامت 

و پایداري بر اصول و ارزشهاي مقدس انقالب اسالمي و شهیدان واالمقام و تحقق آرمان هاي آنها است.

محضر مبارك حضرت حجت االسالم و المسلمین 
حاج سید کاظم موسوي

نماینده منتخب مردم والیتمدار شهرستانهاي اردبیل، نیر، نمین و 
سرعین در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی

کارخانه آرد سعید -  سیروس رستمي

آخرین وضعیت مناطق
 زلزله زده در آذربایجان غربی

انتخاب جنابعالی توسط مردم شریف و بزرگوار شهرستانهاي اردبیل، نیر، نمین و سرعین 
برای نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی را صمیمانه تبریك و تهنیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند مّنان توفیق روز افزون شما را در عمل به وظایف نمایندگی مجلس 
شورای اسالمی که امری بسیار خطیر می باشد، مسئلت دارم .امید است انشااهلل در پاسخ به اعتماد و محبت مردم متدین 
و انقالبی شهرستانهاي اردبیل، نیر، نمین و سرعین با توانمندی هایی که خداوند متعال به شما عنایت فرموده همواره در 
خط امام و رهبری و تقویت نظام مقدس جمهوری اسالمی و در رفع مشکالت، کمبودها و نیازهای این شهرستانها تالشی 

مضاعف داشته باشید .

برادر ارجمند  جناب آقاي دکتر علي نیكزاد 
نماینده منتخب مردم شریف شهرستانهاي اردبیل، نیر، نمین و 

سرعین  در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی

کارخانه آرد سعید -  سیروس رستمي
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خبر

فرماندار زنجان:
اکثریت   از  زنجان  شورای شـهر 

د  فتا ا
شورای  اعضای  از  دیگر  نفر   2 دستگیری  با 
شهر زنجان شمار اعضایی که نمی توانند در 
جلسات شورا شرکت کنند، به چهار نفر رسید.

فرماندار زنجان ، با بیان اینکه شرایط شورای 
که  کرد  ایجاب  طوری  زنجان  شهر  اسامی 
گفت:  شود،  نهاد  این  وارد  علی البدل  عضو 
عضو  اول  نفر  آینده  هفته  قانون،  اساس  بر 
زنجان  شهر  اسامی  شورای  به  علی البدل 

معرفی خواهد شد.
رضا عسگری با بیان اینکه حضور نیافتن هر 
ماه،   2 مدت  به  شهر  اسامی  شورای  عضو 
بعدی  نفر  حضور  برای  را  شرایط  می تواند 
این رابطه بسیار  افزود: قانون در  فراهم کند، 
ما  و  است  کرده  اعام  را  خود  نظر  واضح، 
مسئول  کرد.این  خواهیم  عمل  آن  با  مطابق 
احضار  که  نیز  دیگر  نفرات  کرد:  خاطرنشان 
شده اند، باید منتظر تعیین تکلیف آن ها باشیم 
عمل  قانون  مطابق  نیز  خصوص  این  در  که 

خواهد شد.

احداث پست هوایی در محله فرهنگیان
عمل  به  بررسی  به  توجه  با  گفت:  عبداللهیان 
از  ناشی  برق  ضعف  که  شد  مشخص  آمده 
ولتاژ  و  بوده  شبکه  فیدر  بار  و  طول  بودن  زیاد 
از2۰۰ولت کمتر  به  مسیرها  از  بعضی  در   برق 

می رسید.
رقيه لهجه- خبرنگار جام جم اردبيل: وی 
در مورد اجرای این پروژه افزود : این اقدام  با احداث 
ترانس کم تلفات به قدرت ۱2۵ کیلو ولت آمپر ، 
خط 2۰ کیلو ولت هوایی با هادی روکش دار به 
طول 2۵۰ متر و کابل زمینی 2۰ کیلو ولت به طول 
۴۰ متر وبا  خروج 2 فیدر جدید و کاهش ۹۶۰ متر 
طول فیدر فشار ضعیف انجام شد.وی خاطر نشان 
کرد: این اقدامات در راستای طرح کاهش تلفات 
از  جلوگیری  و  مشترکین  رضایتمندی  افزایش  و 

خسارت به لوازم خانگی مشترکین انجام شد.

خبر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:
مهم ترین عامل پیشگیری از انتشار 

کرونا حذف چرخه سرایت است

علل  مهمترین  کردن  روبوسی  و  دادن  دست 
سرایت این بیماری است که باید مردم شریف 

استان به آن توجه کنند.
جم  جام  خبرنگار   – امامي  محسن 
اردبيل: اخیرا موارد مشکوکی از این ویروس 
از  آزمایشات  نتایج  و  مشاهده شده  استان  در 
در  بهداشت  وزارت  آزمایشگاه های  طریق 
بودن  بررسی است و در صورت مثبت  دست 
وزارت  طریق  از  الزم  رسانی  اطاع  آن، 

بهداشت و دانشگاه انجام خواهد گرفت.
رعایت  بیماری،  این  با  مقابله  راه  بهترین 
این  اینکه  به  توجه  است.با  بهداشتی  مسائل 
قلبی -  بیماران  ندارد  دارو  و  واکسن  بیماری 
بیشتر  سرطانی  بیماران  و  باردار  زنان  ریوی، 
که  است  الزم  و  دارند  قرار  خطر  معرض  در 
و  جلسات  در  مورد  بی  حضور  از  افراد  این 
کنند.تمهیدات  خودداری  عمومی  نشست های 
امکانات  تامین  و  تجهیز  خصوص  در  الزم 
و  استان  بیمارستانهای  برای  درمانی  لوازم  و 
ابتاء  از  پیشگیری  جهت  حفاظتی  تجهیزات 
کارکنان بیمارستان در نظر گرفته شده است.

کادر درمانی در جبهه مقدم ابتاء این ویروس 
قرار دارند و برای اینکه کارکنان مراکز درمانی 
به این بیماری مبتا نشوند امکانات الزم در 
در  بتوانند  تا  شود  می  داده  قرار  آنها  اختیار 
صحت و سامت مراقبتهای الزم را از بیماران 
الزم جهت  بیاورند.اقدامات  عمل  به  احتمالی 
کننده  ضدعفونی  مواد  با  سطوح  گندزدایی 
در مراکز درمانی در حال انجام است و مردم 
شریف استان نیز باید به این مورد دقت الزم 

را داشته باشد.
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ارومیه گفت:  اتوبوسرانی شهرداری  مدیرعامل سازمان حمل و نقل و 

ناوگان اتوبوسرانی درون شهری ارومیه ضد عفونی می شود.
مهدی مژدهی فر در گفت وگو با جام جم آذربایجان غربی افزود:  پس 
از اعام شیوع ویروس کرونا در کشور و برای جلوگیری از شیوع این 
ارومیه  شهری  درون  اتوبوسرانی  ناوگان  تمامی  ارومیه  در  ویروس 

ضدعفونی می شود.
انجام  اینکه این عملیات به صورت متمادی و هرروز  با تاکید بر  وی 
خواهد شد، یاد آورشد: ۳۴2 دستگاه اتوبوس شهری ارومیه هر روز صبح  

ضدعفونی و گندزدایی خواهند شد.
ارومیه  شهرداری  اتوبوسرانی  و  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 

جزو  نیز  اتوبوس  ایستگاه های  براتوبوس ها،  عاوه  کرد:  خاطرنشان 
برنامه های  ضدعفونی  و گند زدایی  سازمان است.

بخش  همکاری  با  اکیپ ها  صبح  روز  هر  کرد:  اظهار  فر  مژدهی 
خصوصی و شهرداری  تمامی صندلی ها، شیشه ها و میله های اتوبوس ها 

را بامحلول ضدعفونی می کنند.
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در آذربایجان غربی زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر در ساعت ۹:22 
دقیقه صبح روز دوشنبه ۵ اسفند در بخش قطور و با همین ریشتر 
عصر همان روز در زرآباد از توابع شهرستان خوی در آذربایجان غربی 
به وقوع پیوست که در اثر این زمین لرزه خسارات ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی 
در روستاهای منطقه گزارش شده است. خوشبختانه این زلزله خسارت 

جانی در بر نداشت ولی به ۴۳ روستا آسیب هایی وارد شد.  
* انتقال ۱۰ مصدوم زمین لرزه جهت مداوا به بیمارستان خوی

 معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: ۱۰ مصدوم جهت 
مداوا به بیمارستان خوی منتقل شدند.

قطور ضمن  زلزله زدگان  آخرین وضعیت  به  اشاره  با  رحمانی   آیدین 
اشاره به زلزله روز دوشنبه در این منطقه و قطع برق و ارتباط تصریح 
کرد: خوشبختانه زمین لرزه ۵.۷ قطور با توجه به آگاهی مردم تلفات 
اورژانس بافاصله به محل  نیروهای هال احمر و  نداشته و  جانی 

اعزام و خدمات الزم را ارائه کردند.
وی با بیان اینکه تعداد مصدومین ۹۵ نفر بود که ۸۵ نفر به صورت 
سرپایی مداوا شدند، تصریح کرد: ۱۰ نفر نیز به بیمارستان خوی جهت 

مداوا اعزام شدند.
رحمانی با بیان اینکه 2۷روستا و یک شهر  قطور به ظرفیت ۵۰۰۰ 
خانوار در گیر زمین لرزه بودند، گفت: به دلیل وجود پس لرزه ها و ترس 
از اسکان توسط خانوارها اقدامات الزم جهت احداث کمپ و اسکان 

اضطراری و موقت در منطقه فراهم شده است.
وی با اشاره به ارسال اقام امدادی و گرمایشی به مناطق زلزله زده 
همچنین  شده  توزیع  پتو   ۱2۰۰ و  چادر  دستگاه   ۴۰۰ کرد:  تصریح 

۱۴۰۰ چادر نیز از استانهای دیگر ارسال شده است.
رحمانی از حضور 2۹ تیم امدادی در منطقه زلزله زده خبر داد و گفت: 
تیم عملیاتی همراه با ۵۵۰ دستگاه چادر،یک هزار تخته پتو و یک 
هزار بسته غذایی از جمعیت هال احمر استان آذربایجان شرقی به 

منطقه اعزام گردیدند. 
اهدایی  ساعته  امدادی ۷2  بسته  از ۸۰۰  بیش  گفت: همچنین  وی 
از  دیگر  چادر  دستگاه   ۵۰۰ و  شمالی  خراسان  احمر  هال  جمعیت 
انبار های امدادی استان آذربایجان غربی در حال بارگیری و انتقال به 

مناطق متأثر از زمین لرزه هستند. 
معاون استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه همه خانوارها بیمه بودند، 
تصریح کرد: نیروهای بنیاد مسکن برای ارزیابی برای آواربرداری در 
محل حضور دارند تا در اولین فرصت ممکن نسبت به آواربرداری و 

احداث مساکن اقدام کنند
 * اتصال برق مناطق زلزله زده  آذربایجان غربی

 مدیرعامل شرکت برق آذربایجان غربی از اتصال برق مناطق زلزله 

زده خبر داد.
حسن بکلو با اشاره به وقوع زمین لرزه اول در قطور خوی و قطع برق 
مناطق افزود: بافاصله اکیپ های شرکت برق در منطقه حضور یافته 
و برق خطوط اصلی در کمتر از 2ساعت پس از وقوع زمین لرزه وصل 
شد و تا ساعت ۱۳ ظهر نیز برق تمامی مشترکین روستاها وصل شد.

مدیر عامل شرکت برق آذربایجان غربی ادامه داد: ۴۰ اکیپ در محل 
برای ارائه خدمات آماده هستند.

* خسارتی به بناهای تاریخی وارد نشد
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  جباری،  اعام  براساس 
تاریخی  بناهای  به  آسیبی  هیچ  آذربایجان غربی،  گردشگری  و 

آذربایجان غربی وارد نشده است.
* زلزله خوی تلفات جانی نداشت

خوشبختانه علیرغم وقوع زلزله نسبتا شدید در خوی و پس لرزه های 
مداوم تلفات جانی برای این حادثه گزارش نشده است.

باقر بهرامی در گفت و گو با جام جم آذربایجان غربی اظهار داشت: 
به  پزشکی  تجهیزات  با  آمبوالنس  دستگاه  حادثه 2۵  وقوع  از  پس 
همراه یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس به مناطق زلزله زده اعزام شدند.

وی افزود: ۳۶ نفر تنها در این زلزله مصدوم شده و به مراکز درمانی 
منتقل شدند.بهرامی گفت: خوشبختانه بیشتر مصدومین زلزله دیشب 

به صورت سرپایی مداوا شده و ترخیص شدند.
وی با بیان اینکه تجهیزات پزشکی و اورژانسی از شهرهای مختلف 
تصریح  اعزام شدند،  زده  زلزله  مناطق  به  ارائه خدمات  برای  استان 
کرد:۱۰۵ نفر به سبب وقوع زلزله در شهرستان خوی مصدوم شدند 
ولی از این تعداد تنها ۱۹ نفر در بخش های بیمارستانی بستری هستند 

و حال عمومی آنها رو به بهبودی است.

آخرین وضعیت مناطق زلزله زده درآذربایجان غربی

بسته  یک هزار  گفت:  زنجان  استان  احمر  هال  جمعیت  مدیرعامل 
مواد غذایی مورد نیاز از این استان برای هموطنان زلزله زده در استان 

آذربایجان غربی ارسال شد.
به گزارش جام جم زنجان شهرام میرزایی افزود: با توجه به زلزله در 
برخی از مناطق آذربایجان غربی، نخستین محموله از مواد غذایی و 

اقام مورد نیاز از استان زنجان برای این هموطنان ارسال شد.
وی تاکید کرد: این مواد غذایی ارسالی شامل خرما، کنسرو لوبیا، تن 

ماهی و برنج پخته آماده است. مدیرعامل جمعیت هال احمر استان 
جمعیت  نجات  و  امداد  نیروهای  همه  حاضر  حال  در  گفت:   زنجان 
هال احمر استان زنجان در آماده باش هستند تا در صورت نیاز به 
خدمات  ارائه  و  امدادرسانی  برای  غربی  آذربایجان  زده  زلزله  مناطق 
امدادی اعزام شوند.پیش از این نیز جمعیت هال احمر استان زنجان 
بیش از ۱۰ هزار بسته مواد غذایی به استان های سیل زده در مناطق 

جنوب و جنوب شرق کشور ارسال کرده بود.

هالل احمر زنجان هزار بسته موادغذایی به  ارومیه ارسال کرد

سفال
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دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران گفت: در ۱۰ سال اخیر سهم صنعت 
بیمه از تولید ناخالص ملی با ۸2 درصد رشد به 2.۳۸ درصد رسیده است.

بیمه های  هماهنگی  شورای  در  کریمی  سیدمحمد  ایسنا،  گزارش  به 
به  ایران  بیمه  تنها  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  اردبیل  استان  بازرگانی 
عنوان شرکت بیمه دولتی فعالیت می کند به طوری که هم اکنون ۳2 

شرکت بیمه در کشور فعال است.
وی خاطرنشان کرد: حجم کل پرتفوی این صنعت در سال گذشته به 
بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان پرتفوی استان است که یک رقم قابل تامل 

است.
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران به سابقه یک قرن فعالیت بیمه در 
کشور اشاره کرد و گفت: در راستای تصویب قانون بیمه در سال ۱۳۱۶ 
نسبت به تاسیس سندیکای بیمه گران ایران و عضویت شرک های بیمه 
خارجی اقدام شد که این خود نقطه آغاز تحوالت بازار بیمه کشوربود.

کریمی ادامه داد: در سال ۱۳۴۰ جمعی از بیمه گران دور هم جمع شدند و 
برای فعالیت بیشتر سندیکا مذاکراتی انجام دادند که در نهایت با توجه به 
بند آخر ماده ۹ تصویب نامه هیئت وزرا اساسنامه سندیکا در سال ۱۳۴2 

تهیه و به تصویب وزارت اقتصاد وقت رسید.
وی هدف از تشکیل سندیکا را حفظ و حمایت منافع حقه شرکت های 
در  بیمه  تعمیم  و  توسعه  و  هماهنگی  و  ایجاد همکاری  و  بیمه  کشور 
بیمه  به  بیمه  شرکت های  امور  بر  نظارت  افزود:  و  کرد  اعام  ایران 
مرکزی محول شد اما این سندیکا به عنوان تشکل صنفی، حرفه ای و 

غیرانتفاعی ماموریت ها و مسئولیت های مختلفی را انجام می دهد. دبیر 
کل سندیکای بیمه گران ایران صیانت از حقوق و منافع قانونی، حرفه ای 
و صنفی اعضا، نهادینه کردن اخاق و رفتار حرفه ای در صنعت بیمه، 
توسعه و ترویج فرهنگ بیمه در کشور و کمک به توسعه همکاری های 
بین المللی صنعت بیمه را از اهداف و وظایف سندیکا برشمرد.کریمی به 
تشکیل ۱۳ کارگروه تخصصی در قالب سندیکای بیمه گران ایران اشاره 
و تصریح کرد: این کارگروه های تخصصی در حوزه آتش سوزی، اتکایی، 
اتومبیل، باربری، بیمه های مسئولیت، بیمه عمر و زندگی و ... است. از 

۱۱میلیون موتور سیکلت ۹ میلیون بدون بیمه نامه است.  
وی اظهار کرد: عاوه بر مرکز کشور در تمامی استان ها این مجموعه 
فعال شده و تاش بر این است تا فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ 
بیمه در استان ها را با ایجاد هماهنگی و وحدت رویه مطلوب تر به پیش 
بریم. دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران خاطرنشان کرد: سعی ما بر این 
بازار بیمه در استان و گسترش  است تا ضمن حفظ و تقویت سامت 
معیارهای اخاقی و حرفه ای از رقابت های غیرسازنده در صنعت بیمه 

پرهیز شود.
کریمی گفت: در همه استان ها تاکید بر این است تا با همکاری صاحبان 
تریبون بویژه ائمه جمعه و جماعات، صدا و سیما و اصحاب رسانه نسبت 
ابعاد ترغیب و تشویق مردم به این امر مهم  به تبیین موضوع بیمه و 
اقدام شده و زمینه برای جلب و جذب رضایت عمومی از ثمرات و برکات 

صنعت بیمه فراهم آید.
* نشست رئيس کل دادگستری استان اردبيل با دبير کل 

سندیکای بيمه گران ایران
نشست مشترک دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران و رئیس شورای 
معاون  استان،  دادگستری  کل  رئیس  با  استان  های  بیمه  هماهنگی 
قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و جمعی 
دیگر از فعاالن و صاحبنظران این حوزه به منظور  اتخاذ  تدابیر و تمهیدات 
الزم برای راه اندازی مجتمع تخصصی تصادفات در دفتر حوزه ریاست 
دادگستری  کل  رئیس  عتباتی،  شد.ناصر  برگزار  استان  دادگستری  کل 
استان در این نشست با اعام اینکه دستگاه قضایی استان در راستای 
خدمتگزاری مطلوب به مردم جلسه تخصصی دادگستری استان با بیمه 
امور  به  نگاه تخصصی تشکیات قضایی  است گفت:  برگزار کرده  ها 

مرتبط و از جمله حوزه تصادفات و  ایجاد مجتمع تخصصی تصادفات با 
حضور نهادهای مرتبط را منشاء تسریع، تسهیل و تدقین در امور است.

وی در ادامه با اشاره به برخی از مصادیق و آثار و برکات این مجتمع 
افزود: با راه اندازی این مجتمع مسلما هم مردم، هم بیمه و هم دستگاه 
اعام  با  استان  دادگستری  رئیس کل  گردند.سپس  منتفع می  قضایی 
اقتصادی و غیره تصادفات، به ضرورت   ، اجتماعی  هزینه های باالی 
اتخاذ تدابیری برای کاهش تصادفات و فرهنگ سازی در این خصوص 
تأکید کرد. کریمی، دبیر کل سندیکای بیمه گران کشور  نیز از هماهنگی 
و تعامل مطلوب بیمه های استان اردبیل با دستگاه قضایی قدردانی کرد 
بیمه گران کشور و شرح وظایف و  و گفت: فلسفه تشکیل سندیکای 
اهداف آن ، ایجاد مجتمع تخصصی تصادفات را امری مبارک در تسهیل 
و تدقین و تسریع در خدمت به مردم عنوان و با اعام ایجاد این مجتمع 
ها در برخی استان های کشور همچون استان خوزستان و کرمان ، ایجاد 
این مجتمع در استان اردبیل را با عنایت به پیگیری های جدی دستگاه 
قضایی از برنامه های در دستور کار این سندیکا عنوان و ابراز امیدواری 
کردند بتوانیم با همکاری دادگستری استان به این مهم دست یابیم.وی 
در ادامه با اشاره اجمالی به برخی خدمات و مشکات بیمه ها از اهتمام 

حداکثری سندیکای بیمه گران 
برای تسهیل در امور و حذف فرآیندها و تشریفات غیر ضروری 

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  قضایی،  معاون  داد.خدادادی  خبر 
دادگستری استان هم در این نشست با اعام اینکه استان اردبیل بعد 
ویژه  مجتمع  ایجاد  پیگیری  که  بود  استان  دومین  خوزستان  استان  از 
تصادفات را در دستور کار خود قرار داده است گفت: با وصف اتخاذ تدابیر 
و انجام هماهنگی های مقتضی به جهت نبود مکان و عدم چاره اندیشی 
هزینه های تجهیز و غیره به سر انجام نرسید و امید است که بتوانیم به 
این مهم دست یابیم. خدادادی در ادامه با اعام اینکه با پیگیری دستگاه 
قضایی و همکاری و همراهی سایر دستگاه ها  نقاط حادثه خیز استان از 
۱۰۵ نقطه به 2۰ نقطه رسیده افزود: این امر منجر به کاهش تصادفات و 
در نتیجه کاهش بار مالی بیمه ها می گردد و هر گونه تدبیر و هزینه در 
حوزه تصادفات یک نوع سرمایه گذاری برای بیمه ها برای کاهش هزینه 
های صنعت بیمه است اعام گردد ما انتظار داریم اختیارات واحدهای 

استانی بیمه ها افزایش یابد.

سهم صنعت بیمه از تولید 

ناخالص ملی ۲/۳8  صدم  است

دکتر کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران:

فرماندارهشترود از مشارکت ۶۴ درصدی مردم شهرستان  هشترود 
دریازدهمین دوره  انتخابات مجلس شورای اسامی خبر داد.

محل  در  که  خود  مطبوعاتی  و  خبری  نشست  در  امینیان   امین 
و  برگزاری سالم  به  اشاره  با  برگزار شد  این شهرستان  فرمانداری 
باشکوه انتخابات گفت: انتخابات نشانگرعزم و رشد ملی یک کشور 
،دانایی و هوشیاری یک ملت و پایبندی ملت به آرمانهای  نظام 
اسامی ، مردم ساالری  دینی ، نماد حاکمیت  ملی و تجلی اراده 
ملت بود ومردم با شرکت در این ازمون الهی مشت محکمی بر دهان 
یاوه گویان و استکبار جهانی زده  ونشان دادند که همیشه در صحنه 

حضور یافته و یار و یاور انقاب و پشتیبان والیت فقیه هستند.
وی در ادامه به چگونگی روند برگزاری انتخابات پرداخت و گفت: 
تک   تک  روزی  شبانه  وکوشش  با همت  و   منان  خداوند  بایاری 
اعضای تاشگر ستاد مدیریت بحران  استان و شهرستان از جمله 

 ، شهرداری   ، نظرکهریزی  بخش  و  مرکزی  بخش  بخشداریهای 
برق ، صنعت ، معدن وتجارت، اورژانس ۱۱۵ وبا کمک تجهیزات 
و امکانات  بخش خصوصی ،جمعیت هال احمر ، ،اداره  راهداری  
و حمل و نقل جاده ای استان و شهرستان ، ارتش پادگان  مراغه و 
سپاه ناحیه هشترود  بازگشایی تمامی مسیرهای روستاهای شهرستان 
هشترود انجام شد ومردم عزیز بموقع  در پای صندوقهای رای گیری 
حاضر شده و کار رای گیری با سامت کامل به پایان رسید .فرماندار 
هشترود با تشکر از ایثاروفداکاری  برخی از افراد خاطرنشان کرد: 
در برخی از مسیرها عوامل اجرایی برای اینکه حقی از کسی ضایع 
نشود و رفتن با خودرو امکان پذیر نبود با پای پیاده صندوق را به 
محل اخذ رأی رساندند تا مردم آن منطقه و روستا نیز در آینده خود 
ادامه به تعداد  مشارکت داشته باشند.نماینده دولت در هشترود در 
افراد واجد شرایط  رأی گیری اشاره کرد و افزود: ۶۳۸۵۵ نفر واجد 

شرایط بودند و در یک حوزه انتخابی اصلی و سه حوزه انتخابی فرعی 
چاراویماق، نظر کهریزی و شادیان اقدام به رأی گیری شد. دراین 
انتخاباتی نزدیک به سه هزار نفر عوامل اجرایی مشارکت  جریان 
داشتند که جا دارد از تک تک آنها قدردانی شود.فرماندار هشترود 
تعداد افراد شرکت کننده در انتخابات را ۴۰۹۵۱ نفر اعام کرد و 
گفت: ۸ رأی باطله غیر مأخوذه ،۱۱۳۱ رأی باطله مأخوذه و ۳۹۸۱2 
رأی صحیح مأخوذه تعداد آرا بوده است. وی خاطر نشان کرد: از جمع 
آرای به دست آمده هر کاندیدایی 2۰ درصد آرای صحیح را به خود 
اختصاص می داد می توانست به عنوان نماینده راهی بهارستان شود 
که سید حمزه امینی در این دوره نیز با کسب این آرا توانست عنوان 
دومین مرحله دومین بار  نماینده مجلس شورای اسامی از حوزه 
هشترود، چاراویماق و نظر کهریزی و شادیان انتخاب شده و راهی 
بهارستان شد.امینیان در آخر با بیان برگزاری یک انتخابات سالم و 

پرشور و باشکوه  از تاش تمامی عوامل  دست اندر کار برگزاری 
امر مهم  انتخابات و نیز از مردم شریف هشترود و چاراویماق به 
خاطر حضور ومشارکت  پرشور و باشکوه  دریازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسامی تشکر و قدردانی نمود.   الزم به ذکر است 
به گفته فرماندار هشترود تمهیدات ذیل صورت گرفت:  تعداد کل 
شعب اخذ رای حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق : ۱۵۸ - ثابت 
۴۵ - سیار ۱۱۳ شهرستان هشترود : ۹۵ - ثابت ۳۷ - سیار 
۵۸ ) بخش مرکزی ۶۷ ثابت ۳۵- سیار ۳2 ( ) بخش نظر کهریزی 
2۸ - ثابت 2 - سیار 2۶ ( شهرستان چاراویماق : ۶۳ - ثابت 
۸ - سیار ۵۵ ) بخش مرکزی ۴۱ - ثابت ۶ - سیار ۳۵ ( )بخش 
شادیان 22- ثابت 2 - سیار 2۰ (تعداد نامزدها بدین لحظه : 
۱۹  نفر تعداد پرسنل همکار انتخابات حدود ۳۰۰۰ نفر برای کل حوزه 
انتخابیه هشترود و چاراویماق تعداد کل واجدین شرایط حوزه انتخابیه  
هشترود و چاراویماق :۶۳۸۵۵ نفر واجدین شرایط رای دادن فقط 

شهرستان هشترود :  ۴2۳۴۱
رای اولی های کل حوزه انتخابیه  :۳۱۱۵ نفر

مشارکت 6۴ درصدی هشترودی ها در انتخابات مجلس

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان 
از اخراج ۸۰۰ واحد دامی غیر مجاز از مراتع استان زنجان طی ماه گذشته 

خبر داد.
به گزارش جام جم زنجان، رضا مهدیون افزود: در این بازه زمانی ۱۰ مورد 

خلع ید و و رفع تصرف به میزان ۴۳.۶۵ هکتار صورت گرفته است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان 
همچنین از ۱2 مورد وصول گزارشات مردمی خبر داد و گفت: طی بهمن 
طبیعی  عرصه های  به  متجاوز  ادوات  و  آالت  ماشین  دستگاه  دو  امسال 
استان نیز توقیف شده است.وی افزود: از تصرف حدود ۶ هکتار از اراضی 

ملی استان زنجان در طی این مدت پیشگیری شده است.

اخراج 800 واحد دامی غیر مجاز از مراتع استان زنجان

قدردانی می نماییم.

قدردانی می نمایم.


