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قادر برجی، مدیر درمان ســازمان تامین اجتماعی اردبیل:
6 روش اســتعالم دفترچه های تامین اجتماعی

زمان ارسال به سردبیر: 16:15زمان صفحه آرایی:11:20زمان دریافت مطالب: 9:15

امضای دبیرزمان ارسال به دبیر: 15:00زمان ویراستاری و خوانش: 9:20-10:45

جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:استاندار زنجان:شهردار اردبیل خبر داد؛

 اجرای نورپردازی های نوین 
در ورودی های شهر 

 مجبـور شویم محدودیت ها
 را   بر می گردانیم

نخبگان و صاحبنظران 
مهم ترین دارایی یک کشورند

مسئوالن آموزش و ترویج منابع طبیعی زنجان 
آستین همت را باال زدند؛

 معرفی 70 صنعتگر برای دریافت 
زمین کارگاهی در زنجان

دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری   ، فرهنگـی  میـراث  کل  مدیـر  ارجمنـد  امیـر    
بـرای  اسـتان  ایـن  دسـتی  صنایـع  صنعتگـران  از  نفـر   70 معرفـی  از   زنجـان 

دریافت زمین کارگاهی از شهرک صنعتی شماره دو زنجان خبر داد.

در راستای حمایت از صنعتگران صنایع دستی صورت گرفت؛

تالش بـرای نجات
 جان طبیعت
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شهادت سردار سلیمانی 
نشان از ضعف آمریکاست
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فعاليت هاي شغلي مشمول تبصره 2 بخشنامه:

شرايط ويژه بخشودگي جرايم مالياتي در 
راستاي حمايت از توليد و فعاالن اقتصادي

مطابـق بخشـنامه 200/99/509 مـورخ 1399/03/20 اشـخاص حقیقـي و حقوقـي در صـورت پرداخت بدهي مالیاتي قطعي شـده 
خـود تـا پایـان سـال جـاري، از تسـهیالت بخشـودگي جرایـم مالیاتي قابل بخشـش به شـرح جدول ذیـل برخوردار خواهند شـد:

روابط عمومي اداره كل امور مالياتي استان اردبيل 

تاريخ 
پرداخت

ابالغ قطعي تا 1398/10/30

آسيب ديده از كروناگروه هاي عادي
 ) تبصره 2 بخشنامه(

غير توليديتوليديغير توليديتوليدي

80 %90 %خرداد 99
% 90% 80

78 %88 %تير 99

78 %88 %76 %86 %مرداد 99

76 %86 %74 %84 %شهريور 99

74 %84 %72 %82 %مهر 99

72 %82 %70 %80 %آبان 99

70 %80 %68 %78 %آذر 99

68 %78 %66 %76 %دي 99

66 %76 %64 %74 %بهمن 99

64 %74 %62 %72 %اسفند 99

ابالغ قطعي
از 1398/11/01 تا 1399/03/31

 آسيب ديده از كرونا گروه هاي عادي
) تبصره 2 بخشنامه(

% 100
% 100

% 98

% 96% 98

% 94% 96

% 92% 94

% 90% 92

% 88% 90

% 86% 88

% 84% 86

ابالغ قطعي
از تاريخ 1399/04/01 به بعد

گروه هاي عادي
آسيب ديده از 

كرونا ) تبصره 2 
بخشنامه(

تا يك ماه پس از 

ابالغ برگ قطعي 

100 % و پس از 

آن به ازاي هر 

ماه 2% از مبلغ 

بخشودگي كسر 

می گردد.

تا دو ماه پس از 

ابالغ برگ قطعي 

100 % و پس از 

آن به ازاي هر 

ماه 2% از مبلغ 

بخشودگي كسر 

می گردد.

شـرط بخشـودگي جرایـم مـاده 169 ق.م.م بـراي سـنوات 1391 الـي 1394 پرداخـت بدهـي عملکـرد و بـراي سـنوات 
1395 بـه بعـد ارسـال فهرسـت معامـالت هریـك از سـال هاي مذكـور می باشـد. 

 مراكـز تولیـد و توزیـع غذاهـاي آمـاده اعـم از رسـتوران ها، بوفه هـا، طباخي هـا، 
تاالرهـاي پذیرایـي، قهـوه خانه هـا، اغذیـه فروشـي ها

مجتمع هـاي  آپارتمان هـا،  هتـل  هتل هـا،  شـامل:  گردشـگري  بـه  مربـوط  مراكـز   
جهانگردي و گردشـگري مهمان پذیرها، مهمانسـراها، مسـافرخانه ها، مراكز بوم گردي، 

مراكـز اقامتـي، پذیرایـي، تفریحـي، خدمـات بیـن راهـي، موزه هـا و زائرسـراها
 حمل و نقل عمومي مسافر برون شهري اعم از هوایي، جاده اي، ریلي و دریایي

 دفاتر خدمات مسافرتي، گردشگري و زیارتي

 مراكز، باشگاه ها، و مجتمع هاي ورزشي و تفریحي
 مراكز و مجتمع هاي فرهنگي، آموزشي، هنري و رسانه اي

 مراكز تولید، توزیع و فروش صنایع دستي
 آموزشگاه هاي رانندگي، آرایشگاه ها و سالن زیبایي
 مراكز تولید و عرضه گل هاي زینتي و ماهیان زینتي

 واحدهاي پرورش مرغ مادر گوشتي و مرغ گوشتي
 صنایع دستي و مراكز بوم گردي عشایري

 رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی تشریح کرد؛

3اکثریت کارکنان و مدیران شهرداری تبریز پاکدست هستند

ظریف در کنگره ملی
ح کرد؛  » نفس های سوخته « مطر



خبر
شهردار اردبیل خبر داد؛

نوین  پردازی های  نور اجرای 
در ورودی های شهر 

اجرای  از  اردبیل  شهردار  لطف اللهیان،  حمید 
در  نوین  نورپردازی های  و  روشنایی  ح  طر

ورودی های شهر اردبیل خبر داد.
بازدید  در  و  جام جم  با  گفتگو  در  لطف اللهیان 
منظور  به  داشت:  اظهار  اردبیل  ورودی های  از 
و  روشنایی  ح  طر شهر  سطح  زیباسازی 
نورپردازی های نوین در ورودی های شهر اردبیل 

اجرا می شود.
اغتشاشات  جمع آوری  عالوه  بر  افزود:  وی 
بصری در ورودی های شهر به جهت زیباسازی 
خلق  هدف  با  نیز  نورپردازی  ح  طر مناطق  این 
تکمیل  و  اجرا  حال  در  زیبا  بصری  جلوه های 
شدن است. لطف اللهیان تصریح کرد: با توجه 
به ساماندهی ورودی های شهر عالوه  بر این که 
نورهای  و  روشنایی  و  نوین  نورپردازی های 
تزئینی در حال اجرا است عملیات اجرایی پروژه 
بهسازی و آسفالت ریزی نیز در این محدوده ها 

در دستور کار قرار گرفته است.
شهردار اردبیل بیان کرد: همزمان با فصل کاری 
هزار   ۲۳ از  بیش  کنون  تا  سال  ابتدای  از  نیز 
شهرداری  عمران  سازمان  توسط  آسفالت  تن 
اردبیل تولید و در سطح شهر توزیع شده است 
وی اظهار کرد: عملیات تولید و توزیع آسفالت 
حتی در تعطیالت نیز متوقف نشده و سازمان 
و  شیفتی  صورت  به  اردبیل  شهرداری  عمران 
شهر  در  آسفالت  توزیع  به  اقدام  روزی  شبانه 

کرده است.

خبر
رئیس سازمان صمت زنجان اعالم کرد؛
زنجان  صادرات  باالی  ارزش 

نسبت به میانگین کشور

متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی در استان 
زنجان بیش از میانگین کشوری است.

رئیس  فغفوری،  ناصر  جم،   جام  گزارش  به 
زنجان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
با بیان مطلب فوق افزود: هم اکنون قیمت اقالم 
ازای هر  به  صادراتی در استان یکهزار و 4۳1 دالر 
دالر  ۳08 کشور  در  میزان  این  که  می باشد   تن 

 به ازای هر تن می باشد.
سال  در  استان  صادرات  میزان  به  اشاره  با  وی 
 98 گفت: حجم صادرات استان در سال گذشته 
بر ۳59 میلیون دالر  بالغ  از استان  تولید  با مبدا 
تراز  فغفوری  می باشد.  تن  هزار   ۲50 میزان  به 
تجاری استان را مثبت 1۲ میلیون و 47 هزار دالر 
استان  خارجی  تجارت  حجم  افزود:  و  کرد  عنوان 
بالغ بر 705 میلیون دالر می باشد. وی یادآور شد: 
توسط  استان  صادرات  از  درصد   8۳ اکنون  هم 
سازمان  رئیس  می گیرد.  صورت  صنعت  بخش 
صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به عمده 
اکنون  هم  داشت:  اظهار  استان  صادراتی   اقالم 
 ، 76 درصد شمش روی، کابل برق، ترانسفورماتور
مفتول آهنی و پروفیل، خرما و کشمش، لبنیات، 
شمش سرب، محصوالت پالستیکی خط تولید، 
نبافته،  منسوج  میوه،  آب  کاهی،  و  تیشو  کاغذ 
اقالم  عمده  جزو  بچه  پوشک  و  روی  اکسید 
کرد:  تصریح  وی  می باشند.  استان   صادراتی 
 66 درصد از اقالم صادراتی استان به کشور ترکیه 

و 1۳ درصد به کشور عراق صادر می شود.

اردبیل  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل  معبودی،   رامین 
از برگزاری مرحله استانی انتخابات مجامع جمعیت هالل احمر خبر 

داد.
احمر  هالل  جمعیت  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
استانی  مجمع  افزود:  خبر  این  اعالم  با  معبودی  اردبیل،   استان 

۲6 تیر همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل برگزار خواهد شد. 
 وی با اشاره به این که در مرحله شهرستانی که ۲۳ خرداد برگزار شد،

 ۲۲ نفر از 10 شهرستان استان به عنوان نمایندگان مجمع شهرستان 
انتخاب شدند افزود: در مرحله استانی از بین ۲۲ عضو مجمع استان، 
4 نفر به عنوان اعضای هیات مدیره و ۲ نفر هم به عنوان بازرس 

انتخاب خواهند شد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اردبیل 
می شود،  تشکیل  برنامه  طبق  هم  کشوری  مجمع  این که  بیان  با 
احمر  هالل  مجمع  هم  استان ها  مجمع  منتخبان  کرد:  تصریح 
کشور را تشکیل داده و اعضای شورای عالی را انتخاب خواهند کرد. 
معبودی ادامه داد: برگزاری مجامع جمعیت هالل احمر در راستای 

بهره گیری از نظرات و استفاده از ظرفیت های اعضای جمعیت هالل 
احمر در راستای ارتقای سطح جمعیت و خدمات این جمعیت مردم 
داوطلب  احمر  هالل  جمعیت  این که  به  اشاره  با  وی  است.  نهاد 
محور است، تصریح کرد: هر جا ردپایی از جمعیت هالل احمر وجود 
دارد، قطعا داوطلبان و اعضای جمعیت در آن نقش آفرین هستند.

 دوشنبه  9 تير  1399   شماره 5692
با هدف استفاده از ظرفیت  اعضای جمعیت برگزار شد؛

مرحله دوم انتخابات مجامع جمعیت هالل احمر اردبیل اجتماعی2

همایش سراسری قوه قضائیه با سخنرانی رهبر معظم انقالب و رئیس 
محترم قوه قضائیه از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس برگزار شد. 

یکی  عنوان  به  اردبیل   استان  دادگستری  کل  رئیس  عتباتی،  ناصر 
کرامت  دهه  تبریک  ضمن  همایش،  این  سخنرانی  منتخبان   از 
و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و تبریک »هفته قوه قضائیه« 
ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضایی استان پرداخت و گفت: یکی  به 
از اقدامات شاخص دستگاه قضایی استان تعیین تکلیف پرونده های 
حوزه های  تمام  با  هماهنگی  از  پس  خصوص  این  در  که  بود  معوق 
حوزه های  وضعیت  استخراج  نیز  و  موضوع  اهمیت  تبیین  و  قضایی 
قضایی، برنامه ریزی متناسب برای هر حوزه پیشنهادات و راهکارهای 
الزم داده شد و با بهره گیری از  تمام ظرفیت استانی و در سایه تالش 
 شبانه روزی قضات و کارمندان با نظارت رئیس کل دادگستری و 6 نفر 
زمان  سریع ترین  در  و  العاده   فوق  صورت  به  کل،  رئیس  معاونان  از 

ممکن به این پرونده ها رسیدگی شد.
اقدامات  به  استان  قضایی  دستگاه  عملکرد  گزارش  ادامه   در  وی 
رسانی  خدمت  در  دیگر  مجموعه های  با  تعامل  و  قضایی  دستگاه 
بهتر به مردم گفت: جلسات هماهنگی مختلفی با کانون کارشناسان 

تقویت  منظور  به  ضابطان  و  قانونی  پزشکی  قوه،  کارشناسان  مرکز، 
گرفته  صورت  قضایی  مختلف  حوزه های  در  مشکالت  رفع   و 
ح شده در کمیسیون های تخصصی پزشکی  و به تمام پرونده های مطر
اشاره  با  ادامه  در  استان  دادگستری  کل  رئیس  شد.  رسیدگی  قانونی 
مدونی  و  جامع  ریزی های  برنامه  گفت:  قضائیه  قوه  تحولی  سند  به 
همکاری  و  تعامل  همفکری،  با  مرکز  از  ابالغی  برنامه های  با  مطابق 
بتوانیم  مدیریت ها  تقویت  ضمن  تا  شده  انجام  قضایی   حوزه های 
در سریع ترین زمان ممکن خدمات مطلوب به مردم ارائه نماییم.  رئیس 
کل دادگستری استان همچنین در خصوص وضعیت موجودی شعبات 
تجدیدنظر  دادگاه های  شعبات  گرفته،  صورت  تالش های  با   گفت: 
کل  در  و  دارند  فعالیت  حاضر  حال  در  موجودی  کاهش  درصد   48 با 
پرونده ها  موجودی  درصدی   ۲۲ کاهش  شاهد  نیز  استان  شعبات 
استان  قضایی  دستگاه  استفاده  به  اشاره  با  همچنین  وی   هستیم. 
استفاده زیرساخت های  آوردن  فراهم  با  گفت:  الکترونیکی  خدمات   از 
 از خدمات الکترونیکی قضایی هم اکنون بیش از 91 درصد اوراق قضایی 
بیش گذشته  سال  به  نسبت  که  می شود  ابالغ  الکترونیکی  طریق   از 
پرونده ها   کنترل و مدیریت ورودی  افزایش داشته است.   از ۲0 درصد 

به محاکم قضایی با استفاده از راهکارهای پیشگیری از جرم و استفاده 
از ظرفیت شوراهای حل اختالف، راه اندازی سامانه صدور گواهی عدم 
جهش  اعالم  و  الکترونیکی  دادرسی  اندازی  راه  کیفری،  پیشینه   سوء 
توسط  شده  ارائه  اقدامات  اهم  از  شفاهی  کیفرخواست  در  برابری   ۳

رئیس کل دادگستری در این همایش بود.

رئیس کل دادگستری اردبیل:

تعیین تکلیف پرونده های معوق؛ اقدام مهم دستگاه قضایی 

اجتماعی  تأمین  سازمان  درمان  مدیر  برجی،  قادر 
درمانی  مراکز  و  پزشکان  گفت:  اردبیل  استان 
از 6 روش، اعتبار دفترچه های  می توانند با استفاده 
آسان  و  فوری  صورت  به  را  اجتماعی  تأمین  درمان 

استعالم کنند. 
از خبرگزاری فارس برجی  به گزارش جام جم به نقل 
کرد:  اظهار  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در 
استفاده  با  می توانند  درمانی  مراکز  و  پزشکان 

تأمین  درمان  دفترچه های  اعتبار  روش،   6 از 
کنند  آسان استعالم  و  به صورت فوری  را   اجتماعی 
اپلیکیشن  از  استفاده  روش ها  این  جمله  از  که 
 موبایل، استفاده از نسخه وب و همچنین استفاده 
یا   *4*14۲0*1# یا   *4*14۲0# دستوری  کدهای  از 
دستوری  کدهای  این  به  کدملی  ارائه  و   *1666#
است. وی افزود: پروژه استقرار سامانه الکترونیکی 
است  خورده  کلید  اردبیل  استان  در   97 سال  از 
بیمه  درمانی  نسخه های  تمام  سال جاری  تیر  از  و 
آنالین  صورت  به  استان  اجتماعی  تأمین  شدگان 
موضوع  این  نیز  هم اکنون  و  شد  خواهد   تولید 
انجام  حال  در  استان  شهرستان های  از  برخی  در 
ارائه  و  هزینه ها  کاهش  در  مثبتی  گام  که  بوده 
خدمات مطلوب و بهتر به مردم بوده است. مدیر 
اردبیل  استان  اجتماعی  تامین  سازمان  درمان 

پس  این  از  ح  طر این  کامل  اجرای  با  کرد:  بیان 
ارائه  همچنین  و  درمانی  دفترچه های  اعتبار  تمدید 
دفترچه ها به صورت فیزیکی انجام نشده و تمامی 
از  و  می شود  ثبت  الکترونیکی  صورت  به  اطالعات 
برای  تومان  70 میلیارد  کشور  که ساالنه در  آنجایی 
اجرای  با  می گردد  هزینه  درمانی  دفترچه های  چاپ 
بهتر  مدیریت  و  هزینه ها  کاهش  شاهد  ح  طر این 
 منابع شده و نیز تمامی سوابق درمانی بیمه شدگان

به صورت جامع و کامل ثبت می شود.
 اعتبار ۴۳۸ میلیارد تومانی در سال ۹۹ برای حوزه 

درمان اردبیل
نفر هزار   606 حاضر  حال  در  کرد:  عنوان   برجی 
بیمه  پوشش  تحت  اردبیل  استان  جمعیت  از 
عرصه  در   99 سال  در  و  دارند  قرار  اجتماعی  تأمین 
تومان میلیارد   ۲16 بر  بالغ  مبلغی  مستقیم   درمان 

 و در کنار آن ۲۲۲ میلیارد تومان اعتبار در حوزه درمان 
غیرمستقیم تجهیز منابع صورت گرفته است.  وی 
ادامه داد: هم اکنون 700 واحد شامل 16 بیمارستان، 
۳9 درمانگاه، 10 مرکز بهداشتی درمانی، 160 داروخانه، 
6 مرکز جراحی و تعدادی مطب خصوصی با سازمان 
بوده  قرارداد  طرف  اردبیل  استان  اجتماعی  تأمین 
و در سال 98 به 5 میلیون و ۲00 هزار سند درمانی 
کرونا  ویروس  گفت:  وی  است .  شده  رسیدگی 
همچنان در جامعه وجود دارد و از این رو همچنان 
هستیم  مردم  توسط  مداوم  مراقبت   نیازمند 
و در طول چند ماه گذشته نیز اقدامات مناسبی توسط 
مقابله راستای  در  استان  اجتماعی  تامین   سازمان 
 با کرونا انجام شده و استان اردبیل سومین استانی 
بود که روش پالسمافریز را برای درمان بیماری کرونا 

به کار گرفت.

قادر برجی، مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی اردبیل:

6 روش استعالم دفترچه های تامین اجتماعی

ساختمان مركزی:
مدرسه  ساز، جنب  مدرسه  ميدان خيرين  فاز يك سبالن،  اردبيل،   

امام جعفر صادق )ع( 
تلفن: 5- 33634403-045 دورنگار: 045-33634402

 دفتر اسماعيل بيك: اردبيل، خيابان شيخ صفی، خيابان بيضاء اردبيلی
 تلفن: 33260280 و 045-33260899

 تلفن پاسخگويی تمام وقت بنياد: 09143516154
و   09018103419 سرطانی:  بخش  وقت  تمام  پاسخگويی  تلفن   

045-33634407
*741*3*045#  USSD كد 

 شماره حساب ها:
ملی سيبا: بنياد 0105333351006 – سرطانی 0110901090000

ملی )كارت به كارت(: 6037991199511209
قرض الحسنه نبوی: بنياد 1211 – سرطانی 1311

 سامانه آنالين كمک های مردمی:
Pay.khayerian-ard.ir

هر قطره از مساعدت شما، دريايی است بيکران
 در دل كودكان يتيم و مبتال به سرطان

 بنیاد حمایت از کودکان
 بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل

»بازگشت همه به سوي اوست«
بزرگ خانواده هاي محترم صبور و اوجاقي

داوود  حاج  حسيني  غالم  پير   « شادروان  مغفور  مرحوم  انگيز  غم  گذشت  در  اندوه  و  غم  نهايت  با 
اوجاقي « پدر شهيد واال مقام حسين اوجاقي  را از صميم قلب تسليت و تعزيت عرض نموده، از درگاه 
خداوند رحمان و رحيم برای آن مرحوم رحمت واسعه الهي براي شما و جميع بازماندگان محترم صبر 

جميل و اجر جزيل خواهانيم.
نورالدين امامي – سرپرست روزنامه جام جم  در استان اردبيل

بازرگانـان  و  اصنـاف  امـور  مرکـز  رئیـس  حضـور  بـا 
مشـکالت  و  مسـائل  زنجـان  اسـتان  در  کشـور 
اصنـاف  و  تجـار  معدنـی،   صنعتـی،  واحدهـای 

گرفـت. قـرار  بررسـی  مـورد  اسـتان 
، رئیـس مرکـز   بـه گـزارش جـام جـم جمشـید گلپـور
اصنـاف و بازرگانـان کشـور در جلسـه شـورای هـم 
خانـواده صنعـت،  معـدن،  تجـار و اصنـاف اسـتان 
اظهـار داشـت: در شـرایط کنونـی کشـور اصلی ترین 
صنفـی  و  تولیـدی  واحدهـای  درآمـد  مـا  دغدغـه 

اسـت.
بـوده،  بازرگانـان  و  تجـار  حامـی  مـا  افـزود:  وی 
مشـکالت  و  می دانیـم  را  آنـان  دغدغه هـای 
معـدن صنعـت،  وزارت  عالـی  مقـام  بـه   مطروحـه 

 و تجارت منعکس و پیگیری می شود.
گلپـور گفـت: برخـی واحدهـای صنفـی ماننـد تاالرها 
بـه دلیـل جلوگیـری از شـیوع بیمـاری کرونـا تعطیل 
شـده اند، امـا بایـد توجـه داشـت تا زمانـی که عرضه 
عرضـه  و  بـود  نخواهـد  فعـال  نیـز  تولیـد  نباشـد، 
همیشـه  بـرای  زیـرا  برسـد  مصـرف  حلقـه  بـه  بایـد 

نمی تـوان تولیـدات را انبـار کـرد.
رئیـس مرکـز امـور اصنـاف و بازرگانـان کشـور یادآور 
کنـار  در  بایـد  کشـور  بهداشـتی  متولیـان  شـد: 
اقتصـاد دغدغـه  سـالمتی  اهمیـت  و   حساسـیت 

 و معیشت کشور را نیز در نظر داشته باشند.
رئیـس  فغفـوری،  ناصـر  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان زنجـان 

بـرای اصنـاف  ایجـاد شـده  بـه مشـکالت  بـا اشـاره 
موجـود  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  اکنـون  هـم  گفـت: 
بیشـتری  حمایت هـای  نیازمنـد  اصنـاف   کشـور 
فقـط  حمایت هـا  ایـن  و  هسـتند  دولـت  سـوی  از 
نبایـد محـدود بـه اعطـای مهلـت بـه افـراد آسـیب 

باشـد. دیـده 
برنـد  ثبـت  اختیـار  لـزوم تفویـض  وی در خصـوص 
بـه اسـتان ها عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه تجربـه موفق 
تفویـض ثبـت سـفارش بـه اسـتان ها،  بـا تفویـض 
توانـد مـی  امـر  ایـن  اسـتان  بـه  برنـد  ثبـت   اختیـار 

 با سرعت بیشتری صورت گیرد.
صـورت  مسـائل  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  فغفـوری 
گرفته در معادن اسـتان در راسـتای حفظ پوشش 
گیاهـی گـون از سـوی منابـع طبیعـی اظهـار داشـت: 
مشـکالت  از  برخـی  بـروز  از  جلوگیـری  جهـت  در 
گـردد  مـی  پیشـنهاد  راسـتا  ایـن  در  افتـاده  اتفـاق 
هـر  مسـاحت  در  معدنـی  عملیـات  منـع  مصوبـه 
هکتـار ۲00 گـون بـه صـورت میانگیـن در کل زمیـن 
مهندسـی  نظـام  سـازمان  کارشـناس  حضـور  بـا  و 

گـردد. اجرایـی  معـدن 
جهـت  گـذار  سـرمایه  جـذب  خصـوص  در   وی 
راه انـدازی واحـد فـرآوری معدنی یادآور شـد: جهت 
مزایـده بایـد  سـرمایه گذاری  بـرای  افـراد   انتخـاب 
با شـرط داشـتن پروانه بهره برداری برای متقاضیان 
تـا شـاهد ورود سـرمایه گذاران واقعـی  گـردد   لحـاظ 

در این بخش و مانع ورود سود جویان باشیم.

؛ با حضور رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور

مشکالت واحدهای تولیدی و صنفی زنجان بررسی شد
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مسئوالن آموزش و ترویج منابع طبیعی 
زنجان آستین همت را باال زدند؛

تالش برای نجات جان طبیعت

خشک  دلیل  به  تابستان  فصل  در  ساله  همه 
آمار  جنگل ها  و  مراتع  گیاهی  پوشش  بودن 
آتش سوزی افزایش می یابد، اما این بار مسئوالن 
زنجان استان  طبیعی  منابع  ترویج  و   آموزش 
برای نجان جان طبیعت آستین همت باال زده اند.
به گزارش جام جم، آتش ساالنه سطح وسیعی 
از اراضی ملی را به تلی از خاکستر بدل می کند که 
 طبق بررسی های انجام شده سهل انگاری افراد 

از مهم ترین علت های این حادثه می باشد.
مشارکت های  و  ترویج  آموزش،  اداره 
زنجان  استان  طبیعی  منابع  کل  اداره   مردمی 
اوایل  از  زنجان  دانشگاه  تسهیل گران  کمک  با 
وقوع  از  پیشگیری  منظور  به  امسال  خرداد 
ملی  عرصه های  در  احتمالی  آتش سوزی های 

گام های موثری برداشته اند.
مشارکت های  و  ترویج  آموزش،  اداره  رئیس 
گفت:  استان  طبیعی  منابع  کل  اداره  مردمی 
حضور  با  زمانی  بازه  این  در  نفره   4 تیم   یک 
کهناب،  ذاکر،  روستاهای  بحرانی  مناطق  در 
چفتان،  آباد،  یحیی  الر،  امام،  خانچای،  گلستان، 
دلبر،  اولن  ییالق  گلجه،  چلگان،  تهم،  قلعه، 
ییالق سندستان و ییالق قرخ قزالر آموزش های 
اعضای  و  دهیاران  بهره برداران،  برای  را  الزم 

شوراهای اسالمی ارائه نموده اند.
ایده لویی افزود: تیم مسئوالن آموزش و ترویج 
و همچنین تسهیلگران در قالب نشست های 
صمیمی، جوامع محلی و دهیاران را با روش های 

پیشگیری و اطفاء حریق آشنا کرده اند.

استاندار زنجان:
 مجبـور شویم  محدودیت ها

 را   بر می گردانیم

اجتماعی  فاصله  رعایت  گفت:  زنجان  استاندار 
خطر  زنگ  این  و  رسیده  خود  حد  کمترین   به 
 19 کووید  به  مبتالیان  تعداد  افزایش  معنای  به 

است.
ستاد  در  حقیقی  اهلل  فتح  جم،  جام  گزارش  به 
استان  در  گفت:  ویروس  کرونا  با  مقابله  استانی 
زنجان ۳6 هزار تست کرونا بصورت سرپایی گرفته 
شده و نمونه آزمایش 6 هزار نفر مثبت اعالم شده 
است و باید بگوییم بیماریابی سرپایی بیشترین 
کمک را به ما کرد تا بتوانیم شیوع کرونا را مدیریت 
 کنیم. رئیس ستاد مقابله با کرونای استان با انتقاد 
فاصله  رعایت  گذشته  ماه  یک  در  این که  از 
حداقل  به  بهداشتی  پروتکل های  و  اجتماعی 
روزانه  اردیبهشت  پایان  تا  افزود:  است  رسیده 
نفر در بیمارستان ها بستری می شدند،  حدود ۳5 
ولی امروز شاهدیم که 75 نفر در یک روز در مراکز 
اشغال  معنی  به  این  و  می شوند  بستری  درمانی 
وضعیت  اگر  و  است  بیمارستانی   تخت های 
بستری  برای  تخت  برود  پیش  منوال  همین  به 
استان  عالی  مقام  داشت.  نخواهیم  بیماران 
سختی ها  تمام  با  که  درمانی  کادر  از  قدردانی  با 
عزیزان  این  قبال  در  ما  همه  گفت:  ایستاده اند 
مراسم  برگزاری  با  فردی  اگر  و  هستیم  مسئول 
کرونا  بیماری  به  کسی  ابتالی  عامل  برنامه ای  و 
چه و  شرعی  لحاظ  به  چه  بداند  شود   ویروس 
 به لحاظ قانونی مسئول است و باید پاسخگو باشد 
و دستگاه قضایی استان نیز اعالم آمادگی کرده که 

حتما برخورد قانونی صورت گیرد.

خبر خبر

در راستای حمایت از صنعتگران صنایع دستی صورت گرفت؛
معرفی 70 صنعتگر برای دریافت زمین کارگاهی در زنجان

  امیر ارجمند مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی 
زنجان از  معرفی 70 نفر از صنعتگران صنایع دستی این استان برای 
دریافت زمین کارگاهی از شهرک صنعتی شماره دو زنجان خبر داد.

ارجمند در گفتگو با جام جم با اعالم این خبر افزود: دو زمین کارگاهی 

در حوزه چاقوسازی و مسگری در شهرک صنعتی شماره ۲ نوآوران 
بهره برداری  به  استان  این  صنعتی  شهرک های  همکاری  با  زنجان 
دستی  صنایع  صنعتگران  از  حمایت  راستای  در  کار  این  می رسد. 
استان است بهترین فرصت استان جهت توسعه صنایع دستی، 

از توانمندی سرمایه گذاری و منابع مالی صاحبان صنایع  استفاده 
فعلی استان است. وی گفت: این واگذاری با همکاری شهرک های 
صنعتی استان انجام می شود تا امر واگذاری زمین از محل شهرک 

صنعتی شماره دو زنجان انجام شود.

کوچك  و  خرد  بنگاه هاي  در  اشتغالزایي  کرد:  خاطرنشان  ارجمند   
می رسد  نتیجه  به  زودتر  و  دارد  کمتری  گذاری  سرمایه  به   نیاز 
استان  صنعتی  شهرك هاي  در  کارگاهی  واحدهاي  ایجاد  رو  این   از 

در دستور کار قرار دارد.
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اقتصادی

اکثر  شرقی  آذربایجان  دادگستری  کل  رئیس 
پاکدست  را  تبریز  شهرداری  مدیران  و  کارکنان 

معرفی کرد
نیز  خلیل اللهی  موسی  جام جم  گزارش   به 
تبریز  شهرداری  مدیران  و  شهردار  دیدار   در 
که  به مناسبت هفته قوه قضائیه صورت گرفت، 
بزرگ  مجموعه ای  تبریز  شهرداری  کرد:   اظهار 
با هزاران نفر نیروی انسانی، دهها ماموریت مهم 
می تواند  هم  این،  که  است  باال  مالی  گردش  و 
اوقات  برخی  هم  و  شده  تلقی  فرصت  عنوان  به 

زمینه ساز سوءاستفاده فرصت طلبان باشد.
وی با بیان این که بیشتر کارکنان و بویژه مدیران 
شهرداری تبریز افرادی پاکدست، مومن و متدین 
توجه  با  تبریز  شهرداری  باید  گفت:   هستند، 
به سه مولفه فراوانی نیروی انسانی، ماموریت ها 
و گردش مالی باال، بسترهای آسیب را شناسایی 
رئیس  کند.  مقابله  جدی  شکلی  به  آن  با  و  کرده 
کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر این که 
باید در شهرداری تبریز از نیروهای کارآمد، متعهد 
و پاکدست حمایت شود، افزود: در کنار تشویق 
منافع  برای  که  افراد  برخی  با  باید  کارآمد  نیروی 
حقوق  به  توجه  بدون  و  خود  گروهی  یا  شخصی 
مردم اقداماتی غیرقانونی انجام می دهند، به طور 

جدی برخورد شود.
رئیس  اخیر  اظهارات  به  اشاره  با  همچنین  وی 
برخورد  در  این که  خصوص  در  قضائیه   قوه 
افزود:  با متخلفان، هیچ خط قرمزی وجود ندارد، 
وجود  قضا  دستگاه  برای  قرمز  خط  یک  تنها 
انسان ها دلیل  بدون  که  است  این  آن،  و   دارد 
انسان  چراکه  بکشانیم  محاکمه  میز  پای  به  را 
صرفا به دلیل انسانیت خود حرمت دارد و کسی 

حق ندارد حرمت ها را بشکند.
آذربایجان  دادگستری  کرد:  تصریح  خلیل اللهی 
که  تبریز  شهرداری  از  می داند  ملزم  را  خود  شرقی 
حمایت  است  مردم  بیت المال  از  بخشی  متولی 

کند.
امالک  مالکیت  ثبت  ضرورت  بر  پایان  در  وی 
همین  به  که  کارگروهی  توسط  تبریز  شهرداری 

منظور فعالیت می کند، تاکید کرد.
تعامل  نتیجه   ، شهر سرمایه  از  صیانت   

دستگاه قضا و شهرداری 
، شهردار تبریز صیانت از 7 هزار  ج شهین باهر ایر
تعامل  نتیجه  را  شهر  سرمایه  از  تومان  میلیارد 

دستگاه قضا و شهرداری تبریز عنوان کرد.
دیدار  در  باهر  شهین  ج  ایر جام جم  گزارش  به 
داگستری  کل  رئیس  با  تبریز  شهرداری  مدیران 
آذربایجان شرقی، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه 
اظهار کرد: مجموعه دادگستری استان در ۳ سال 
ویژه ای  نگاه  شهرداری  موضوعات  به  گذشته 
حقوق  احقاق  و  بیت المال  از  دفاع  در  و  داشته 
مدیریت  مجموعه  از  ویژه  شکلی  به  شهروندان، 

شهری حمایت کرده است.
 ، وی اعالم کرد: در دوره اخیر مدیریت شهری تبریز
قضایی پرونده  تومان  میلیارد  هزار   4 ارزش   به 

 

جلوگیری  شهر  سرمایه  و  المال  بیت  هدررفت  از 
امالک  از  تومان  میلیارد  هزار   ۳ از  بیش  و  شده 
شهرداری عودت داده شده است که در مجموع 
 ، صیانت از  7 هزار میلیارد تومان از سرمایه شهر
شهرداری  و  قضا  دستگاه  ویژه  تعامل  بیانگر 

تبریز است.
دوره ای هیچ  در  این که  بیان  با  تبریز   شهردار 
اندازه  به  دادگستری  و  شهری  مدیـریت   از 
نهاد  دو  این  بین  همدلی  و  تعامل  اخیر  سال   ۳
مدت،  این  در  افزود:  است،  نداشته  وجود 
مرتبط  مطروحه  پرونده های  اکثریت  خروجی 
نشانگر  که  بوده  شهرداری  نفع  به  شهرداری  با 
 حساسیت دادگستری نسبت به موضوع صیانت 

از بیت المال و همکاری دو دستگاه است.
ج شهین باهر در بخش دیگری از صحبت های  ایر
در  شهرداری ها  قوانین  ضعف  به  اشاره  با  خود 
قوانین  بیشتر  شد:  یادآور  مختلف  حوزه های 
امروزه  گذشته تصویب شده،  که در  شهرداری ها 

پاسخگو نبوده و نیازمند به روزرسانی است. 
ورودی  پرونده های  تعداد  کاهش   وی 
یکی  را  قضا  دستگاه  به  تبریز  شهرداری  سوی   از 
عنوان  شهری  مدیریت  مجموعه  اولویت های  از 
بیشترین  عمران  حوزه  گذشته،  در  گفت:  و  کرد 
پرونده ها را به خود اختصاص داده بود که سعی 
گذاشتن  کنار  و  قانونمند  اقداماتی  با  کردیم 
برخی تبصره ها، پرونده های این حوزه را به میزان 

چشمگیری کاهش دهیم.
شفافیت  ایجاد  و  فساد  با  مبارزه   وی 
فعلی  دوره  رویکرد  محوری ترین  و  اصلی ترین  را 
افزود:  و  کرد  عنوان  تبریز  شهری  مدیریت 
سایت  وب  در  آن  نتایج  و  مناقصه ها  انتشار 
ماده  آراء  تجمیع  ساماندهی  شهرداری،  رسمی 
شهرسازی پرونده های  شدن  الکترونیکی  و   100 

 از جمله اقدامات انجام شده در حوزه شهرسازی 
شفافیت  ارتقای  و  فساد  از  پیشگیری   برای 

مالی و اداری است.

فساد  با  مبارزه  این که  بیان  با  باهر  شهین  ج  ایر
همه  حمایت  گفت:  دارد،  زیادی  بسیار  هزینه 
توجه  و  تبریز  شهرداری  از  قضا  دستگاه  جانبه 
مردم  خدمتگزاران  بیت المال  حفظ  به   ویژه 
روند  این  تداوم  برای  و  دلگرم  پیش  از  بیش  را 

امیدوار می کند.

 رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی تشریح کرد؛

اکثریت کارکنان و مدیران شهرداری تبریز پاکدست هستند

که  خبری  نشست  در  زنجان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  علیزاده،   علیرضا 
با هدف مدیریت پیک بار تابستان برگزار شده بود گفت: 15 خرداد تا 15 شهریور 
به خاطر افزایش دما، مدت زمان پیک مصرف انرژی برق در کشور است و ساعت  
طالیی مدیریت مصرف انرژی برق استان از ساعت 1۳ تا 17بعدازظهر و ۲0 تا ۲۲ 

شب می باشد.
افزود:  ایران  برق  صنعت  توانایی های  به  اشاره  با  جم  جام  با  گفتگو  در  علیزاده 
صنعت برق ایران، رتبه یک خاورمیانه و رتبه 14جهانی را به خود اختصاص داده 

است  و همه زیرساخت های الزم را در راستای تولید و توسعه این صنعت دارد. 
محسوب  بخش  برترین  هزینه  برق،  تولید  این که  عنوان  با  مسئول  مقام  این 
می شود گفت: احداث نیروگاه نیازبه هزینه های کالن دارد و در کل دنیا در جهت 

افزایش تولید انرژی از فسیل ها استفاده می شود.
توزیع  انتقال،  تولید،  حلقه  چهار  از  برق  توزیع  شرکت  استان  در  داد:  ادامه   وی 

 و مدیریت مصرف براي خدمت رسانی به مردم استفاده می کند.
مدیریت مصرف، حلقه  چهارم است که جدیدا به آن پرداخته شده  است و آن 
مدیریت و هدایت مصرف است، مردم در این زمینه نقش مهمی را می توانند ایفا 
کنند تا بتوانیم حتی بدون یک مورد خاموشی برق براحتی دوره پیک مصرف برق 

را بگذرانیم.
علیزاده گفت: شرکت  نیروی برق در استان زنجان 14 هزار و ۳17 کیلومتر شبکه 
توزیع دارد. مشترکان خانگی80 درصد کل مشترکان استان را تشکیل می دهند. 
این بخش 18 درصد مصرف انرژی برق استان را به خود اختصاص داده است. 
بخش تجاری و عمومی هر کدام 5 درصد مصرف کل انرژی استان زنجان را در بر 

می گیرند.  
 وي اظهار داشت: دو بخش کشاورزی و صنعتی مولد هستند و برای تولید، توسعه 

و کسب ثروت فعالیت دارند، بیشتر مصرف برق استان در بخش صنعتی است.
 استان زنجان در بخش مصرف صنعتي در کشور شاخص است متوسط مصرف 

صنعتی کشور ۳7 درصد است که این رقم در استان 5۲ درصد می باشد.
علیزاده خاطر نشان کرد: فصل تابستان، فصل پیک مصرف برق است که مصرف 
سیستم سرمایشي در مناطق گرم امری حیاتي است و باعث می شود ساالنه، نیاز 

به افزایش ظرفیت 7 درصد را در نیروگاه ها، خطوط انتقال و توزیع داشته باشیم.

وی ادامه داد: ۳00 ساعت، در کل سال ظرفیت منصوبه، پاسخ مصرف را نمی دهد 
که نیاز نیست برای این زمان، نیروگاه جدید احداث شود، بلکه با مدیریت مصرف 

می توان این ۳00 ساعت را مدیریت کرد.
 با استفاده از پتانسیل و همکاری مردم می توان این پیک  مصرف را سپری کرد.

این مقام مسئول  با اشاره به برنامه های تشویقی این شرکت برای گذر از پیک 
مصرف گفت: با مشترکان صنعتی و کشاورزی برای جابه جایی بار روزانه، تفاهم 

نامه های مختلفی را امضا کرده ایم. 
امسال تعداد شرکت کنندگان در پیک مصرف نسبت به سال گذشته افزایش 

زیادی دارد. 
وي یادآور شد: واحدهای تولیدی، امسال با مدیریت مصرفي که انجام می دهند 
جهش  که  سال  شعار  به  توجه  با  بلکه  داشت  نخواهند  تولید  کاهش  تنها  نه 

تولید است، لطمه ای هم به تولید زده نمی شود.
برق  مصرف  پیک  دوره  از  گذر  برای  کرد:  تاکید  زنجان  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کشاورزان  اگر  این که  بر  مبنی  کردیم  امضا  نامه ای  تفاهم  کشاورزی  بخش   با 
دریافت  رایگان  برق  بقیه  ساعت   ۲0 نکنند،  استفاده  برق  از  پیک  ساعت   4 در 

می کنند. 
وی گفت: در بخش خانگی، رعایت الگوی مصرف را شاخص قرار داریم، امسال 
می کنیم،  استفاده  خانگی  مصرف  مدیریت  در  نیز  آپ ها  استارت  ظرفیت  از 
 سقف مصرف خانگی  و تجاری در زنجان، ۳00 کیلووات در فصل تابستان  است 
، 16 درصد به هزینه قبض خانگی و تجاری  و در صورت  مصرف بیش از این مقدار

افزوده می شود.
علیزاده با بیان این که متوسط مصرف خانگی در زنجان 150 کیلووات است گفت: 

می توان با مدیریت مصرف، کمتر از ۳00 کیلووات مصرف کرد.
 از طرفی تنها 15 درصد مشترکان باالی الگوی مصرف در استان مصرف می کنند.

وی ادامه داد: شرکت توزیع برق بحث کیفیت خدمات را سرلوحه و جزو اهداف 
خود قرار داده است و کیفیت در شاخص های برق، استفاده از سیستم خط گرم، 
استفاده از فناوری ها و سیستم های هوشمند، تعویض سیم های مسی با کابل 

خود نگهدار را در این خصوص انجام می دهد.
وی ارائه خدمات غیرحضوری را از دیگر اقدامات این شرکت در راستای افزایش 
هم  و  خدمات  زمان  مدت  هم  روش  این  با  گفت:  و  دانست  خدمات  کیفیت 
کنونی  زمان  نصف  به  را  رسانی  خدمات  فرآیندهای  و  دهیم  کاهش  را  هزینه ها 

کاهش خواهیم داد.
 علیزاده با اشاره به راه اندازی دفتر خدمات غیرحضوري گفت: با توجه به شیوع 
شده  اندازی  راه  برق  توزیع  شرکت  در  غیرحضوری  خدمات  دفتر  کرونا،   بیماری 
 و  نیاز به حضور مردم در محل شرکت برای گرفتن خدمات نیست و مشترکان 

با شماره گیری 1۲1، می توانند خدمات خود را دریافت کنند.
 هدف نهایی ما رسیدن درصد مراجعه حضوری به صفر درصد است. 

وی گفت: راه اندازی مرکز تخصصي پایش بار و انرژی برق، در راستای هوشمندسازی 
 شبکه های توزیع از دیگر اقدامات ما می باشد که مقادیر مصرف مشترکان مختلف
 از این طریق پایش می شود و در این راستا تعداد کنتورهای هوشمند را افزایش 
 می دهیم. این مقام مسئول گفت: ارائه خدمات  منوط به دریافت بموقع مطالبات است 

و در حال حاضر80 میلیارد تومان از تعرفه های مختلف در استان طلب داریم.

ح کرد؛ مدیرعامل توزیع برق زنجان مطر
تابستان بدون خاموشی با صرفه جویی در ساعات اوج مصرف 

حمایت همه جانبه دستگاه قضا 
از شهرداری تبریز و توجه ویژه به 
خدمتگزاران  بیت المال  حفظ 
دلگرم  پیش  از  بیش  را  مردم 
امیدوار  روند  این  تداوم  برای  و 

می کند
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خبر

استاندار آذربایجان غربی:
ملت ها پیگیر حقوق قربانیان 

سالح های شیمیایی باشند
آذربایجان  استاندار  شهریاری،  مهدی  محمد 
غربی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و جانبازان 
را یکی  بمباران شیمیایی سردشت، این حادثه 
جهان  تاریخی  حوادث  ترین  تلخ  و  مهم ترین  از 
دانست و از مردم و ملت های آزاده دنیا خواست 
سالح های  قربانیان  اساسی  حقوق  پیگیر 

شیمیایی باشند. 
ملی  همایش  در  شهریاری  جام جم  گزارش  به 
سومین  و  سی  یادبود  سوخته«  »نفس های 
تجلیل  و  سردشت  شیمیایی  بمباران  سالگرد 
صورت   به  که  آمریکایی  بشر  حقوق  قربانیان  از 
شهید  بنیاد  کل  اداره  محل  در  کنفرانس  ویدئو 
خاطره و  یاد  گرامیداشت  با  شد،  برگزار   استان 

شیمیایی  جانباز   518 و  هزار  و  شهید   1۲0
سردشت، اظهار داشت: فاجعه بمباران شیمیایی 
مهم ترین  از  یکی  تردید  بدون   سردشت 
رویدادهای  و  کشور  تاریخی  حوادث  تلخ ترین  و  
دوگانه  رفتار  گفت:  وی  است.  جهان  در  یگانه 
شهروندی  حقوق  از  سو  یک  از  که  کشورهایی 
ملت ها دفاع می کنند و در عین حال با در اختیار 
دیکتاتورها  به  شیمیایی  سالح های  دادن  قرار 
باعث خلق جنایات منحصر به فرد در نقاط مختلف 
دارد. شگفتی  و  تاسف  جای  می شوند  جهان 

تحریم های  از  انتقاد  با  غربی  آذربایجان  استاندار 
ظالمانه علیه کشورمان توسط کشورهای مدعی 
مورد  داروهای  ورود  از  جلوگیری  و  بشر  حقوق 
نیاز جانبازان شیمیایی سردشت به کشور، اظهار 
داشت: در شرایط کنونی کشور مشاهده می کنیم 
توسط  شیمیایی  جانبازان  نیاز  مورد  داروهای 
تحریم  بشر  حقوق  حامی  اصطالح  به  کشورهای 
می شوند.  کشورمان  به  داروها  این  ورود   مانع  و 
شهریاری ادامه داد: امروز وظیفه تمام ملت های 
آزاده جهان است که ضمن محکوم کردن اهدای 
سالح های کشتار جمعی به کشورهای غیر متمدن 
و صاحبان قدرت، پیگیر حقوق اساسی و حقوق 

بشر قربانیان سالح های شیمیایی باشند.

گفتگو  در  غربی  آذربایجان  دادگستری  کل  رئیس  گروسی،  اکبر   علی 
با جام جم اظهار کرد: نخبگان و صاحبنظران مهم ترین دارایی یک کشور 

هستند و کشور عزیزمان از این لحاظ جزو غنی ترین کشورهاست.

صاحبنظران و  شخصیت ها  با  هم اندیشی  نشست  در   گروسی 
عدم  و  سازنده  انتقاد های  به  توجه  کرد:  اظهار  آذربایجان غربی   
آشکار  برای مدیران  را  کاستی ها  و  نواقص  آن ها  موضع گیری در مقابل 

می کند تا آن ها بتوانند با تدابیر شایسته این نواقص را رفع کنند.
افزود: همه ما می دانیم که کمبود هایی در کشور وجود دارد، ولی  وی 
که  کند چرا  و مایوس  ناامید  را  ما  که  آن است  از  داشته های ما بیش 
مردم کشور ما مردمی دانا، عالم، اندیشمند و پشتیبان نظام هستند 

و با همدلی و همبستگی این مشکالت را پشت سر خواهند گذاشت.
توجه  گفت:  خود  سخنان  ادامه  در  استان  دادگستری  کل   رئیس 
به تکمیل فناوری های نوین توسط همه دستگاه ها و نهاد های اداری 
بسیار مهم و ضروری است که به نوعی ارتباط با احقاق حقوق افراد هم 
 دارد و نوعی تضمین کننده امنیت جامعه است و می توان با استفاده

 از آن ها ارائه خدمات به مردم را تسهیل نمود.
کشور  یک  دارایی  مهم ترین  صاحبنظران  و  نخبگان  گروسی  گفته  به 
کشورهاست،  غنی ترین  جزو  لحاظ  این  از  عزیزمان  کشور  و  هستند 
پیشرفت  و  اعتالء  در  کشور  نخبگان  ایده های  و  نظرات  از  استفاده 

دستگاه های خدمت رسان به مردم نقش بسزایی دارد و دستگاه قضا 
نیز از این امر مستثتی نیست و ما حاضر هستیم از پیشنهادات علمی 
جلب  و  رسانی  خدمت  بردن  باال  منظور  به  استانی  نخبگان  و  حضار 

رضایت مردم نهایت بهره را ببریم.
باید  قانونمداری  این که  بر  تاکید  با  استان  دادگستری  کل   رئیس 
قانون  به  نکردن  عمل  قبح  گفت:  شود،  فرهنگ  به  تبدیل  جامعه  در 
تبیین  جامعه  در  قانون  به  احترام  فرهنگ  و  شود  داده  آموزش  باید 
در  می شوند  تلقی  هم  غیرعمد  که  رانندگی  از  ناشی  جرایم  مثاًل  شود، 
که تقصیر یا بی احتیاطی ناشی می شود  انگاری  از یک نوع سهل   واقع 
آموزش  با  و  زیادی دارد  تاثیر  آن  انسانی هم در  گریزی عامل  و  قانون 
قانومندی و احترام به حقوق خود و دیگران از بسیاری از این تخلفات 

پیشگیری خواهد کرد.
دستگاه ها  همه  توسط  نوین  فناوری های  تکمیل  به  توجه  افزود:  وی 
ارتباط  نوعی  به  که  است  ضروری  و  مهم  بسیار  اداری  نهاد های   و 
 با احقاق حقوق افراد هم دارد و نوعی تضمین کننده امنیت جامعه است 

و می توان با استفاده از آن ها ارائه خدمات به مردم را تسهیل نمود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:
نخبگان و صاحبنظران مهم ترین دارایی یک کشورند

شیمیایی  بمباران  این که  بیان  با  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد 
سردشت روز سربلندی مردم ایران و شکست آمریکا است، گفت: 
دارو  انواع  واردات  از  مانع  غیرانسانی  تحریم های  طریق  از  آمریکا 
مواد  و  دارویی  تحریم های  شاهد  کرونا  دوران  در  حتی  و  می شود 

بهداشتی هستیم. 
ظریف در سخنرانی که به صورت ویدئو کنفرانس به مناسبت »کنگره 
بمباران  جانبازان  و  شهدا  نکوداشت  در  سوخته«  نفس های  ملی 
شیمیایی  بمباران  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  سردشت  شیمیائی 
رژیم  به  آن مربوط  که جنبه وحشی گری  سردشت دو جنبه داشت 
شیمیایی  جانبازان  و  ایثارگران  به   مربوط  آن  انسانی  جنبه  و  عراق 
درد  و  رنج  تحمل  و  مقاومت  با  ایثارگران  کرد:  تصریح  وی  است.  
ج نشدند و مقابله  بمباران شیمیایی، هیچگاه از دایره انسانیت خار
ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  خارجه  امور  وزیر  نکردند .   مثل   به 
با این انسانیت ثابت کرد در مقابله با ظلم و وحشی گری از اصول 
بمباران  از  پس  داد:  ادامه  ظریف  نمی کند.  تخطی  خود  انسانی 
شیمیایی سردشت، سازمان ملل متحد، چندین بار از ایران بازرسی 

استفاده  شیمیایی  سالح  از  عراق  شد  مشخص  نهایت  در  و  کرد 
کرده و استفاده ایران از سالح شیمیایی رد شد. وی با بیان این که 
رژیم  گفت:  است،  صدام  رژیم  وحشی گری  اوج  نقطه  سردشت 
صدام برای رسیدن به اهداف نامشروع خود از هیچ قانونی تبعیت 
نمی کند و صرفا برای این که به اهداف خود برسد از انواع روش های 

غیرانسانی استفاده می کند.
این  اوج  نقطه  سردشت  و  حلبچه  داشت:  اذعان  مسؤول  این 
عراق  رژیم   1۳6۳ سال  از  که  طوری  به  بود  عراق  در  وحشی گری 
استفاده از سالح شیمیایی را در جنگ شروع کرد و ما این واقعیت 
 را به سازمان ملل متحد اعالم کردیم اما قدرتمندان که منافع خود 

را در حمایت از رژیم متجاوز می دیدند سکوت کردند.
ظریف اعالم کرد: در زمان بمباران شیمیایی، دبیر کل سازمان ملل 
 متحد که در آن زمان بویی از انسانیت برده بود چند هیات بازرسی
شیمیایی  سالح  از  عراق  رژیم  شد  مشخص  و  کرد  اعزام  ایران  به   
استفاده کرده است، ولی هیچگاه سازمان ملل متحد اقدامی نکرد 
محکومیت  به  اقدام  وحشی گری  این  قبال  در  امنیت  شورای  و 

متجاوزان نکرد. وی گفت: هنوز هم شورای امنیت ملل حاضر نشده 
است این تجاوز عراق را محکوم کند. ظریف به شهادت سردار شهید 
 قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: تحریم اقتصادی، تحریم دارویی 

و شهادت سردار سلیمانی نشان از ضعف آمریکا است

ح کرد؛ ظریف در کنگره ملی »نفس های سوخته« مطر

شهادت سردار سلیمانی نشان از ضعف آمریکاست

خبر

استاندار زنجان:
زنجیـره  بزرگ تـرین  احداث   
بزودی   ، قرمز گوشت  تولید 

گفت:  زنجان  استاندار  حقیقی،  فتح اله 
است  باال  زنجان  استان  کشاورزی  ظرفیت های 
و امیدواریم تا پایان تابستان واحد 60هزار راسی 

پرورش دام سبک به بهره برداری برسد.
تسهیل  کارگروه  در  حقیقی  جم  جام  گزارش  به 
حوزه  مسائل  به  که  استان  تولید  موانع  رفع  و 
کشاورزی و دامی اختصاص داشت به وضعیت 
کرد اشاره  استان  در  غ  مر کشتار  و   تولید 
خ  غ گرم را بر اساس نر و  از مرغداران خواست مر

مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه کنند. 
مقام عالی استان تاکید کرد: با توجه به وضعیتی 
کرونا در استان حاکم است  که به خاطر شیوع 
کاال  عرضه  در  تولیدکنندگان  همه  داریم  انتظار 

انصاف و قانون را رعایت کنند.
از  بازدید  از  پس  و  ادامه  در  زنجان  استاندار 
و  کشت  و  کشتارگاهی  زمینه  در  که  واحد  چند 
 صنعت فعالند به ایجاد واحد پرورش دام سبک
  60 هزار راسی در زنجان اشاره کرد و افزود: در دیدار
موضوع  این  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  با   
ح شد که آقای خاوازی ضمن تمجید از این  مطر
اجرای  برای  با اختصاص ۲00 میلیارد تومان  ح  طر
آن موافقت نمود. به گفته حقیقی تالش می شود 
آینده  ماه   ۳ تا  حداکثر  طرح  این  نخست   فاز 
به بهره برداری برسد که بخش عمده ای از نیاز کشور 
استاندار  کرد.  خواهد  برطرف  را  قرمز  گوشت  به 
کشور  بانک های  عامل  مدیران  سفر  به   زنجان 
به زنجان اشاره کرد و افزود: کشاورزی استان برای 
توسعه ظرفیت باالیی دارد و می توان طرح های این 

بخش را برای دریافت تسهیالت معرفی کرد.
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آگهي مـزايده 
شماره  03 / 99

 بانك كارآفرين در نظر دارد، امالك مازاد مشروحه ذيل را در شهرستان اردبيل بصورت
 ) شش دانگ( 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 می باشد كه می 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 می كنند می 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 می رسند و بانك تعهدي از بابت هرگونه طرح احتمالي امالك ) مطروحه از جانب 

شهرداري( و اخذ پايانكار جديد نخواهد داشت و خريدار شخصا مسئول می باشد.
5 در مواردي كه سهم الشركه بصورت مشاعي واگذار می گردد، بانك هيچگونه مسئوليتي در قبال افراز سهم مشاعي و اخذ سند تفكيكي ندارد و خريدار 

شخصا مسئول می باشد.
6 در خصوص امالك عدم تخليه ) داراي متصرف(، بانك هيچ گونه مسئوليتي در خصوص تخليه ندارد و مسئوليت كامل رفع تصرف و تخليه متصرف به 

عهده خريدار می 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 می 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 24ماهه 

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 می باشد.

 متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر از وضعيت مورد واگذاري، بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده می 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 می 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.

پذيرش آگهی در استان های شمال غربی كشور

آذربايجان شرقی    041-35579285

آذربايجان غربی                044-32256311-13

اردبيل                             045-33353800

زنجان                           024-33362236


