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 مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: تبریز 
شهری زنده و پویاست که نقش نخست این رویکرد توسط 

شهردار و شورای شهر رقم می خورد.
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محمد اهلــی، مدیرعامل شــرکت 
شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: 
در 9 ماهه ســال 98 تعــداد 57 قرارداد به 
مســاحت بیش از 23 هکتار با متقاضیان 
ســرمایه گذاري در شــهرکها و نواحي 
صنعتي اســتان منعقد شده که در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال قبل، هــم از نظر 
میزان واگذاری زمیــن و هم از نظر تعداد 
انعقاد قرارداد با ســرمایه گذاران افزایش 
چشــمگیری داشــته که ایــن امر یک 
اتفاق مهم برای اقتصاد و صنعت اســتان 
محسوب شده که می تواند اشتغال پایدار 

را برای مردم استان فراهم نماید.
نرگــس امامي - خبرنگار جام 
جم اردبیــل: اهلی افزایــش میل به 
ســرمایه گذاری در شــهرکهای صنعتی 
را در راســتاي حمایت ها و مشــوق هاي 
جدیدی دانســت که در جهت ایجاد رونق 
اقتصادی، اشتغال پایدار و حمایت از تولید 
کاالي ایراني انجام شــده است که در این 
راستا شرکت شهرک های صنعتی از هیچ 
تالشی برای رونق تولید و حضور سرمایه 
گذاران در شــهرکهای صنعتی خود دریغ 

نخواهد کرد.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
صنعتــی اســتان اردبیل با بیــان اینکه 
رشــد تولید و ایجاد اشتغال پایدار یکی از 
مولفه های ایجاد رونق اقتصادی اســت، 
خاطرنشــان کرد: هدف اصلــی از ایجاد 
شــهرکها و نواحی صنعتی، ایجاد بســتر 
مناســب براي ســرمایه گذاری بوده که 
با ایجاد آن، زمینه برای حضور ســرمایه 

گذاران در اســتان تسهیل شده که تالش 
می شود با تامین زیرساخت هاي الزم در 
شهرکهای صنعتی، میل به سرمایه گذاری 
در شــهرکهای صنعتی افزایش یابد و این 
شرکت از تمام توان خود در جهت تکمیل 
زیرســاخت هــای الزم در شــهرکهای 
صنعتی اســتفاده خواهد کرد. وی با اشاره 
به نامگذاری ســالجاری به عنوان ســال 
رونق تولید از ســوی مقام معظم رهبری، 
اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی 
پیشران ایجاد رونق تولید بوده و امیدواریم 
با جذب سرمایه ها در بخش تولید و صنعت 
بتوانیم گامهای مهمی در راســتای ایجاد 
اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی برداریم. 
شــایان ذکر است 19 شــهرک و ناحیه 
صنعتی مصوب در استان وجود دارد که با 
توجه به تأمین زیرساختهای  انجام شده، 
واگــذاری زمین در 15 شــهرک و ناحیه 
صنعتی اســتان جهت ایجــاد واحدهای 
صنعتی و خدماتی در حال انجام می باشد.

استاندار زنجان گفت:واجدان شرایط دریافت مسکن در طرح 
اقدام ملی مسکن به حق خود می رسند استاندار زنجان در حاشیه 
جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به تکمیل ظرفیت نام نویسی 
واجدان شــرایط طرح اقدام ملی مسکن در روز نخست گفت: این 

مرحله پیش ثبت نام است و اطالعات درج شده در سامانه با دقت 
بررسی و پایش می شود.

خبرنگار جام جم زنجان: فتح اهلل حقیقی به نگرانی برخی 
از جامانده ها در این مرحله از نام نویسی اشاره کرد و افزود: امکان 

افزودن درخواست در سامانه پیش بینی شده است و این اطمینان 
را می دهیم کسانی که شروط پنج گانه را برای دریافت مسکن در 
طرح اقدام ملی را دارند به حق خود خواهند رسید.مقام عالی دولت 
در استان همچنین ضمن تاکید بر این نکته که اجازه سودجویی به 

هیچکس در این طرح را نمی دهیم، مدیران راه و شهرسازی استان 
را موظف کرد پــس از پاالیش اطالعات به مردم گزارش دهند و 
شرایط نام نویســی برای دیگر متقاضیان را فراهم نمایند. سهم 

استان زنجان از طرح اقدام ملی مسکن 4 هزار و920 واحد است.

استاندار زنجان: واجدان شرايط دريافت مسکن در طرح اقدام ملی مسکن به حق خود می رسند

ضمیمه رايگان 2
روزنامه جام جم

اولین جلســه گروه تخصصي انرژي 
اســتان با حضور نمایندگاني از 9 ارگان 
دولتــي و نهادهاي عمومي غیردولتي به 
میزباني شرکت توزیع نیروي برق استان 

تشکیل شد. 

به گزارش جام جــم زنجان، علیزاده 
مدیر عامل شــرکت توزیــع نیروي برق 
اســتان زنجان ضمن ابراز  خرسندي از 
تشــکیل  گروه انــرژي در زیرمجموعه 
کارگــروه مصالح و تجهیــزات صنعت 
ســاختمان این امر را گامي بزرگ و امید 
بخــش جهــت مدیریت انــرژي و ایده 
پردازي و یافتن راهکارهاي جدید جهت 
بهبود شاخص هاي مصرف انرژي ازجمله 
شدت انرژي در اســتان عنوان کرد. وی 
با بیــان اینکه اتخاذ برخي تصمیمات هر 
چند کوچک مي تواند تاثیر بســزایي در 

کاهش مصرف انرژي داشته باشد، تدوین 
دســتورالعمل هاي کاربــردي و اجرایي 
نمودن آنهــا را از مهمترین وظایف گروه 

برشمرد.
در ادامه  صبایي رئیس کارگروه مصالح 
و تجهیزات صنعت ساخت استان زنجان 
نیز طي ســخناني با بیان این مطلب که 
تصمیمــات گروه هاي تخصصي پس از 
تصویــب در کارگروه مصالح و همینطور 
شوراي برنامه ریزي و فني استان، قابلیت 
اجرایي پیــدا مي کند، ابراز امیدواري کرد 
که تشکیل گروه تخصص انرژي در کنار 

استمرار و پیگیري وظایف محوله، تأثیر 
چشــمگیر و قابل توجهــي در مدیرت و 
بهبود مصرف انرژي در استان داشته باشد.

گفتنی است سهیل قائم مقام مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق اهداف تشــکیل و 
محورهاي فعالیت گروه انرژی استان را 
تشریح کرد و گزارشي از وضعیت انرژي 
برق مصرفي در ادارات و ارگانهاي استان 
ارائه و بر مشارکت و همراهي نمایندگان 
ارگان هاي عضو کارگروه جهت پیشبرد و 
به ثمررســاندن اهداف تعیین شده تاکید 

کرد.

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی انرژی در محل توزیع 
برق زنجان

رقیه لهجه - خبرنگار جام جم اردبیل: 
شب َیلدا یا شب چله یکی از کهن ترین جشن های 
ایرانی اســت. در این جشــن، طی شدن بلندترین 
شب ســال و به دنبال آن بلندتر شدن طول روزها 
در نیم کره شــمالی که مصادف با انقالب زمستانی 
اســت، گرامی داشته می شــود. نام دیگر این شب 
»ِچله« مي باشــد، زیرا برگزاری این جشــن، یک 
آیین ایرانی اســت ابوریحان بیرونی از این جشن با 
نــام »میالد اکبر« نام برده و منظور از آن را »میالد 

خورشید« دانسته است.
* تولد يلدا در اردبیل 

واژه »یلدا« به معنــای » زایش زاد روز« و تولد 
است. ایرانیان باستان با این باور که فردای شب یلدا 
با طلوع خورشید، روزها بلندتر و تابش نور آن زیادتر 
خواهد شــد آخرین روز پاییز و اول زمستان را شب 
یلــدا می  خوانند و برای آن جشــن بزرگی بر پا مي 
کنند. شب یلدا در شهرهاي مختلف کشور آیین ها 
و رســوم متنوعي دارد، اما در کل روز تولد یلداست، 
در اردبیل به آن »  چیله گئجه ســی « مي گویند و 
نمادی از مهرباني، صفا، صمیمیت، دورهمي و صله 
رحم اســت. در این شب همه در خانه مادربزرگها و 
پدربزرگها دور هم جمع  مي شوند و یلدا را جشن مي 
گیرند.  این نامگذاری از آن جهت است که در اردبیل 
مردم فصل زمستان را در روزشمار خود به 3 قسمت 
تقسیم کرده اند: 40 روز اول آن را چله بزرگ، 20 روز 
بعــد از آن را چله کوچک و 30 روز آخر را نیز » بایرام 
آیی « یا ماه عید مي نامند. از این رو پایان فصل پاییز 
و آغاز » چله بزرگ « و زمســتان در اردبیل مصادف 

با شب یلداست. 
در ضمــن 4 روز آخر چله بزرگ را بویوک چیله 
)چلــه بزرگ( و 3 روز اول چله کوچک را )کیچیک 
چیله( است یعنی 7 تا 13 بهمن در اردبیل به )خیدیر( 
معروف اســت، چون در فاصلــه این روزها از قدیم 

بارش برف بیشتر از سایر روزهاست.

* تنقالت شب يلدا در اردبیل 
اگر چه این روزها جشــن شــب چله تا حدودی 
رنگ و بوی باســتانی و سادگی خود را از دست داده 
و تجمالتي شــده اســت، اما در برخی از روستاها و 
شــهرهای کوچک هنوز رسم  شب چله به همان 
صفا و شیرینی گذشــته باقی مانده است. با وجود 
زندگي شــهري و پیشرفت وسایل زندگي هنوز در 
برخي روســتاها شب چله کرسي ها در هر خانه اي 
بر پا مي شــود و تا پایان زمستان همچنان گرماي 
زندگي بخشي را به دورهمي هاي شبانه مي بخشد.

جمع شدن دور کرسی، رفتن به خانه بزرگ خانواده 
و طایفه و بر پا کردن خونچه یلدا روي کرسي یکي 
از رســوم شب چله است. افراد مسن خانواده شروع 
به تعریف کردن قصه های کهن و شاهنامه خوانی 
مي کنند همچنین خانــواده تفالی به دیوان حافظ 
می زنند و اهل ذوق و شــاعری، سروده های خود را 
برای دیگــران می خوانند. در مجموع این ها آدابی 

هســتند که از فرهنگ باستانی مهر در میان مردم 
باقی مانده و هر سال با شب یلدا نو می شوند. 

* قووت، نامي آْشــنا در خونچه شب 
چله

آیین های شب چله در اردبیل تقریبا مشابه با آیین 
هایی اســت که در دیگر استان های کشور برگزار 
می شــود، اما تنها تفاوت آن را مي توان در تنقالت 
شب چله عنوان کرد. در گذشته به این صورت نبود 
که براحتي بتوان آجیل شــب یلدا را تهیه کرد و تنها 
تنقالت شــب چله قووت، قورقا، کشمش و سنجد 
بود که توسط زنان در خانه ها تهیه مي شد و در بین 
میــوه ها نیز داش کلمي، هویج، لبو، کدو حلوایي را 

مي توان  نام برد.
* فراموش نشدني هاي يلدا 

عالوه بر شــیریني و آجیل، هندوانه از فراموش 
نشدني های یلدا که در اردبیل به آن چیله قارپوزی 

)هندوانه شب چله( مي گویند.
درســت اســت که هر کدام از میوه هاي شب 

یلــدا بار معنایی نمادیني را با خود به همراه دارد، اما 
اولین چیزی که از یادآوری شــب چله به ذهن مي 
رسد »هندوانه« اســت. هندوانه مظهر شیرینی، 
خونگرمی، سرســبزی و ســرخ فامی، شادابی و 
ســرزندگی است هندوانه با قاچ  های گردش مانند 
خورشــید یادآور گرمای تابســتان و فرونشاندن 
عطش است. پذیرایی با هندوانه تنها رسمي است 
که الزمه شــب چله بــوده و در برابر تغییرات و گذر 
زمان تا کنون بدون تغییر باقی مانده اســت. انار نیز 
از ســمبل هاي یلداســت که صندوقچه اي از دانه 
 های مروارید سرخ که خود نماد تناسل نسل و زایش 
است و با شکستنش شادی به همراه می آورد و چند 
لحظه اي همه را به ســکوت وا مي دارد از فراموش 
نشدني هاي این شب است. هندوانه و انار را به خاطر 
سرخی رنگ شــان نمایندگی از خورشید در شب 

تصور می کنند.

* بــردن شــب يلدايی بــرای تازه 
عروس ها 

تازه عروس ها شــب یلدا را یکی از خاص ترین 
شــب ها برای خود می دانند، چرا که در این شــب 
مراسم دلنشین و جذابی برای عروس خانم ها برگزار 
می شود. رســم جالبی که از گذشتگان به جا مانده 
است. در این شب عزیز هدایایی زیبا از طرف خانواده 
داماد برای تازه عروس ها تدارک دیده می شــود و 
به نیت مهمانی و شــب نشینی به خانه عروس می 
روند و خانواده عروس نیز آماده میزبانی و پذیرایی از 
خانواده داماد می شوند. آیین شب چله به همان شیوه 
قدیمی اجرا می شود و خانواده ها هدایای خرید شده 
را داخل یک سینی بزرگ قرار داده که در بعضی جاها 
نیز به عنوان خوانچه چله معروف است که زن های 
خانواده داماد آن سینی ها را روی سر خود گذاشته و 

راهی منزل عروس خانم ها می شوند. 

شب نشینی باستانی ایرانیان؛

یلدا؛ ترنم زمزمه های مهربانی

ثبت تعاونی ها الکترونیکی می شود
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
زنجــان گفت: ســامانه جامع و هوشــمند بخش 
تعاون بــه منظور الکترونیکی شــدن فعالیت این 

حوزه راه اندازی شد.
به گزارش خبرنگار جام جم زنجان، محمدرضا 
یوســفی اظهار کرد: از روزهای گذشــته »سامانه 
جامــع و هوشــمند بخــش تعاونی کشــور« به 
منظــور فراهم شــدن شــرایط الزم بــرای ارائه 
خدمــت الکترونیک بــه »مدیران و بازرســان و 
اعضای شــرکت ها و اتحادیه هــای تعاونی« و نیز 
به متقاضیان تشــکیل شــرکت ها و اتحادیه های 
تعاونــی بدون نیاز به مراجعــه حضوری به ادارات 

تعاون کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است.
وی گفــت: بــا فعالیت این ســامانه تشــکیل 
تعاونی ها و اتحادیه ها از طریق سامانه مذکور بدون 

نیــاز به مراجعــه متقاضی بــه ادارات و به صورت 
خدمت الکترونیکی انجام می شــود. وی با اشــاره 
به اینکه با امکان فراهم شــده باید مراحل تشکیل 
تعاونی تا صدور موافقتنامه تشــکیل از مســیر این 
سامانه و امور مربوط به صورت غیرحضوری انجام 
شــود، گفت: کاهش مراجعه فعاالن بخش تعاونی 
بــه ادارات تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از اهداف 
فعالیت این ســامانه است.یوسفی با اشاره به اینکه 

مجموع زمان رســیدگی به درخواست متقاضیان و 
بررسی مدارک آنها، از سامانه مذکور نباید از 5 روز 
کاری تجاوز کند و ایــن موضوع به صورت برخط 
بررسی می شود، گفت: باید در این حوزه هماهنگی 

الزم با ادارات ثبت به عمل آید. 
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
زنجان گفت: سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی 
https://taavoni.mcls. آدرس  بــه 

gov.ir در دســترس متقاضیــان و تعاونگران 
است. گفتنی اســت، در حال حاضر 1170 تعاونی 
در اســتان زنجان فعال اســت که این امر موجبات 

اشتغال 12 هزار نفر را فراهم کرده است. 
با احتســاب سهام عدالت در حال حاضر بیش از 
80 درصد جمعیت اســتان زنجان عضو تعاونی ها 

هستند.

معاون اقتصادی استاندار زنجان:

چاقوسازی زنجان با حفظ اصالت، صنعتی شود
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتاندار زنجان گفت: چاقوسازی، به 
عنــوان مهمترین صنایع دســتی این 
اســتان محسوب می شــود که ارزش 
افزوده باالیــی دارد و باید ضمن حفظ 
اصالت، صنعتی شدن آن نیز مورد توجه 

باشد.
به گزارش خبرنگار جام جم زنجان، 
فرامرز نیک سرشــت در جلسه شورای 
گفت وگوی دولــت و بخش  خصوصی 
اســتان افزود: بــر این اســاس، باید 
به مــوازات تولید بــرای صنعت چاقو 
زنجیــره تولید و عرضه را نیز تشــکیل 
داد و عالوه بر آن، لوازم کاربردی چاقو 
بــرای عرضه را تهیه کرد که تحقق این 
مهم و هدف گذاری برای توسعه خوشه 
چاقو نیز نیازمنــد کمک همه بخش ها 
برای دســتیابی به اهداف ترسیم شده 

است.
وی با اشاره به نحوه برگزاری چنین 
جلســاتی اضافه کرد: در این جلسات، 
فقط مســاله و مشــکل بیان می شود 
بــه همین دلیــل باید کارگــروه های 
تخصصــی بــرای پیش بینــی راه حل 

مشــکالت نیز مورد توجــه قرار گیرد و 
موضوع تعاونی ها بــه عنوان محوریت 
قرار داشــته باشد. این مســئول ادامه 
داد: تعاونی ها آن گونه که باید و شــاید 
جایگاه خود را در نظــام اقتصادی پیدا 
نکرده اند و بــه طور کلی می توان گفت 
که در حــوزه تعاونی های بخش اقتصاد 

کوتاهی شده است. 
نیک سرشــت با تاکید بــر اینکه در 
مورد تعاونی ها بازبینی های الزم انجام 
گیرد، افزود: ایــن بازبینی باید به بهبود 
مدیریــت در تعاونی ها منجر شــود و از 
طرفی بــه این مهم باید توجه داشــت 
کــه توانایی های دولــت در این بخش 
محدود بــوده و نباید اثرگذاری در همه 
نقش هــا در اقتصاد را صرفــا از دولت 

انتظار داشت.

معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتاندار زنجــان ادامــه داد: اقتصاد 
تک محصولی»وابســته  کشــورمان 
به نفــت« اســت بنابرایــن باید عدم 
فــروش این محصول را بــه فال نیک 
گرفــت چراکه تحریم ها موجب تحرک 
اقتصاد در بخش های دیگر شــده این 
در حالی اســت که کشورهای پیشرفته 
بدون توجه به این انرژی به پیشــرفت 
های مهمی نائل شــده اند. وی اضافه 
کرد: کشاورزان در حفظ آب و منابع آبی 
همراهی کرده و در این میان باید حقابه 
این استان حفظ شــود که همکاری ها 
در ایــن زمینه نیز امری مهم و ضروری 

است.
ایــن مســئول همچنین با اشــاره 
بــه مصــرف  نادرســت آب در بخش 
کشــاورزی یادآور شــد: بــا توجه به 
آمارهــای ارائه شــده 90 درصد آب در 
بخش کشــاورزی مصرف می شود که 
این میزان مصرف، بســیار غیرمنطقی 
است و به همین دلیل توسعه کشاورزی 
صنعتی و افزایش بهره وری این بخش 

اهمیت زیادی دارد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان:

افزایش آمار کشف چوب های قاچاق 
فرمانده یــگان حفاظت اداره 
کل منابــع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان زنجــان از افزایش آمار 
کشــف چوب های قاچاق توسط 
عوامــل یگان ایــن اداره کل و 
شهرســتان های تابعه طی ماه 

های اخیر خبر داد.
به گــزارش خبرنگار جام جم 
زنجان، ســرگرد رضا مهدیون، 
فرمانــده یگان حفاظــت اداره 
کل منابــع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان زنجان گفت: در راستاي 
اجراي دســتورالعمل پیشگیري 
و مقابله بــا قاچاق چوب، برنامه 
ریزي هاي الزم بــراي حضور 
موثر تمــام ادارات منابع طبیعی 
شهرستان های استان در عرصه 
و فعال و هدفمند نمودن گشــت 
ها در ساعات مختلف شبانه روز 
و همچنیــن بازدید مســتمر از 
کارگاه هــای چوب بری و محل 
های دپوی چوب به منظور تنگ 
و نــا آرام نمــودن عرصه براي 

قاچاقچیــان و افراد ســودجو و 
فرصت طلب در دســتور کار قرار 

گرفته است.
وی افزود: ایــن موضوع در 
امــر پیشــگیري از ایــن پدیده 
شــوم تاثیر خوبی در پی داشــته 
است به طوری که اغلب افرادی 
کــه در کار خرید و فروش چوب 
می باشــند بــدون رویت و اخذ 
مجوزهــای مربوطــه از خرید و 
فروش چوب ممانعت می نمایند. 
مهدیون اظهار داشت: همچنین 
آمار مراجعان بــه ادارات منابع 
طبیعی شهرســتان های استان 
برای اخــذ مجوزهای مربوط به 
قطع و حمل درختان باغات خود 

افزایش داشته اســت. فرمانده 
یگان حفاظــت اداره کل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری اســتان 
گفت: آمار کشــفیات چوب های 
قاچــاق توســط عوامــل یگان 
حفاظــت اداره کل منابع طبیعی 
استان و شهرســتان های تابعه 
نیز طی ماه هــای اخیر افزایش 
داشــته اســت به طوری که در 
8 ماهــه ســالجاری 33 درصد 
افزایش کشــفیات نسبت به 12 

ماهه سال 97 داشته ایم.
وی با اشــاره به ایــن که در 
سال جاری شهرســتان طارم با 
19 فقره بیشــترین آمار کشــف 
الــوار قاچاق را به خود اختصاص 
داده اســت گفت: در همین بازه 
زمانی زنجان نیز با 7 فقره در رده 
دوم قــرار دارد. مهدیون تاکید 
کرد: برای حفــظ جان درختان 
جنگلــی، همچنــان برخورد با 
ســودجویان و متخلفان در این 

حوزه با جدیت ادامه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان:

نقد منصفانه باعث پیشرفت و 
دلگرمی خادمان مردم می شود

و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
اجتماعی اســتاندار زنجان گفت: در 
شرایط کنونی، مشکالت اقتصادی 
در جامعــه وجود دارد، ولی در مقابل 
اقدامات موثر و مفید هم برای رونق 
اشــتغال و تولید در کشــور و استان 
زنجان صــورت گرفته که باید اینها 

به مردم بیان شود.
خبرنــگار جام جم زنجان: 
مرادی نافچی در جلســه شــورای 
اطالع رسانی اســتان با بیان اینکه 
بنا بر اعالم مرکز آمار ایران اســتان 
زنجان جزو سه استان برتر کشور در 
کنترل نرخ بیکاری اســت افزود: در 
یک ســال گذشــته با تمام تالش و 

همت و انسجام مدیران استانی هیج 
واحد تولیدی در استان تعطیل نشده 
بلکه چند واحد بزرگ افتتاح شــد و تا 
پایان ســال چند واحد دیگر با حجم 
سرمایه گذاری باال افتتاح می شود.

وی وظیفــه و رویکرد اصلی این 
روزهای شــورای اطالع رسانی را 
امیــد آفرینی، توجــه دادن مردم به 
آینده کشور و مشارکت جویی برای 
کارزار انتخابــات دانســت و افزود: 
همچنــان اعتقاد راســخ داریم که 
مجلس در راس امور است و یکی از 
قوای موثر در سیاســتگذاری برنامه 

های کالن کشور است.
 معــاون سیاســی، امنیتــی و 
اجتماعی اســتاندار زنجان همچنین 
ضــرورت حضــور در انتخابــات را 
یادآور شــد و گفــت: انتخابات نماد 
مردم ســاالری در کشــور ماست و 
باید بســتر را برای حضوری آگاهانه 

و پرشور برای مردم فراهم کنیم.

انعقاد 57 قرارداد واگذاري زمین با متقاضیان 
سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی اردبیل

در جلســه صحن شــورای اسالمی شهر 
ارومیه؛ دوم بهمن به عنوان روز فرهنگی شهر 
ارومیه با تمام آرای اعضای شــورای اسالمی 

شهر به تصویب رسید.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، بر اساس 
نامه ای که از ســوی دبیرخانه کالنشهرهای 
کشور به شــورای اسالمی شهر ارومیه ارسال 

شده، شوراهای اسالمی کالنشهرها باید یک 
روز را بعنوان روز فرهنگی اعالم کنند.با توجه 
به این موضوع و طی برگزاری جلسات متعددی 
که با حضور کارشناسان ، متخصصان و اساتید و 
صاحبنظران در مرکز مطالعات و پژوهش های 
شــورا انجام شــده بود نهایتا در جلسه صحن 
شورا چند پیشنهاد مطرح شد که پس از بحث و 
گفتگوی اعضای شورای اسالمی شهر ارومیه، 
روز 2بهمن به عنوان روز فرهنگی کالنشــهر 
ارومیه معرفی شد.با توجه به اینکه روز 2 بهمن 
سال 1357، سالروز به توپ بستن مسجد اعظم 
ارومیه و نماد انقالبی گری ، مقاومت و شجاعت 

مردم آذربایجان به فرماندهی مجاهد نســتوه 
مرحوم حجت االســالم حاج شیخ غالمرضا 
حسنی و آغاز  مبارزه مسلحانه با رژیم منحوس 
پهلوی برای نخستین بار در کشور نقطه عطفی 
را در تاریخ ایران اســالمی به وجود آوردند و این 
روز به عنوان روز فرهنگی شهر ارومیه معرفی 

شد.
2 بهمن سال 57 یادآور حماسه تاریخی به 
توپ بستن مسجد اعظم ارومیه و مردمی است 
که نخستین قیام مســلحانه خود را با رهبری 
حجت االسالم غالمرضا حسنی مجاهد نستوه 

آذربایجان  به پا کردند.

دوم بهمن؛ روز فرهنگی ارومیه
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مدیــرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شــرقی گفت: متهم قاچاق 38 
راس دام زنــده در شبســتر بــه 542 میلیون ریال جریمــه در حق دولت 

محکوم شد.
سیداحد یوزباشــی در گفت و گو با ایرنا افزود: این تعداد گوسفند قاچاق 
در بازرســی پلیس آگاهی شهرستان کشف شــد که پس از تشکیل پرونده 

به اداره تعزیرات حکومتی شبســتر ارســال شد و در شعبه قاچاق کاال و ارز 
مورد رســیدگی قرار گرفت. وی اظهار کرد: دام مکشــوفه به انبار سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی اســتان تحویل داده و پس از بررســی 

کارشناسان مشــخص شد که این گوسفندان از نوع ایرانی هستند.
 وی گفت: جهاد کشــاورزی شبســتر در پاســخ به اســتعالم تعزیرات 

حکومتی قیمت هر کیلو گوسفند زنده را 380 هزار ریال اعالم کرد و بر این 
اساس ارزش ریالی دام های قاچاق 542 میلیون ریال برآورد شد. یوزباشی 
ادامــه داد: بــا توجه به اینکه متهــم مجوز حمل دام از اداره دامپزشــکی 
شهرســتان مبدا را نداشــته و فاقد ســند حمل بار از سازمان راهداری بود، 

قاچاق وی محرز و مســلم تشخیص داده شد.

3جريمه ۵۴۲ میلیون ريالی قاچاقچی دام زنده در شبستر ضمیمه رايگان 
روزنامه  جام جم

شهرداری و شورای شهر در پويايی 
تبريز نقش اول را دارد

 مدیرکل آمــوزش و پرورش 
آذربایجان شــرقی گفــت: تبریز 
شــهری زنده و پویاست که نقش 
نخست این رویکرد توسط شهردار 

و شورای شهر رقم می خورد.
 جعفر پاشــایی در آیین تنفیذ 
احکام شــهرداران مدارس اظهار داشت: همان گونه که شهرداری 
به تنهایی قادر به حل  مشــکالت شهری نیست، آموزش و پرورش 
هم به تنهایی قادر به حل مشــکالت حوزه آموزش نیست و نیازمند 

شهروندانی مسئولیت پذیر و مشارکت جو هستیم.
پاشــایی موضوع شــهرداران مدارس را نماد مشارکت جویی، 
مســئولیت پذیری و بهداشــت محیط در شهر دانســت و افزود: 
شهرداران مدارس باید به موضوع بهداشت روحی و جسمی دانش 
آموران نیز کمک کنند.او در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره 
به تدوین کتب آموزش شــهروندی با مشارکت شهرداری تبریز و 
آموزش و پرورش، تصریح کرد: رونمایی از این کتب یکی از برنامه 

های سفر وزیر آموزش و پرورش به تبریز خواهد بود.
مدیــرکل آمــوزش و پرورش آذربایجان شــرقی افــزود: اگر 
هماهنگی بین بخشــی اتفاق افتد اقدامات بزرگی می توان انجام 
داد. توســعه ورزش دانش آموزی و بخصوص ورزش دانش آموزان 
مناطق کم برخوردار تبریز از دیگر فعالیت های مشترک بین دو نهاد 
شــهرداری و آموزش و پرورش است.پاشایی یادآور شد: در بیشتر 
موارد بحث منابع ملی مطرح نیست بلکه موضوع آموزش و آموزش 
و آموزش اســت.او ادامه داد: اگر امروز شــهر تبریز در موضوعات 
حقوق شهروندی، شهر تمیز و دیگر حوزه های مختلّف شهر تبریز 
و شــهرداری تبریز حرفی برای گفتن داشته باشند در کمبود منابع 

مالی این اقدامات رخ داده است.

اعــزام ۲ مــوی تــای کار هیات 
انجمن های ورزشی آذربايجان غربی 

به مسابقات آسیايی 
بــه گــزارش جام جــم آذربایجان غربــی،  دو موتــای کار 
آذربایجان غربی به همراه تیم ملی جوانان راهی رقابتهای قهرمانی 

آسیا در ابوظبی امارات شدند.
ســتار قادرزاده و محمد برقی دو موی تای کار ملی پوش هستند 
که از شهرســتان شــاهیندژ به همراه تیم ملی در مسابقات آسیایی 

حاضر می شوند.

خبر خبر

ريالی اعتبار پژوهشی برگشت 
نخورده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: 
در حال حاضر ریالی از اعتبارات پژوهشی استان اردبیل به خزانه 

برگشت نخورده است.
محسن امامي - خبرنگار جام جم اردبیل: مدیرکل 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، داود شایقی در 
مورد اعتبارات پژوهشی بیان کرد: 25 دستگاه اجرایی استان که 
اعتبارات استانی دارند یک درصد اعتبارات هزینه ای خود را باید 
در حوزه پژوهش هزینه کنند که امسال این رقم 495 میلیون 
تومان است. وی تصریح کرد: در قالب فراخوانی که منتشر شده 
ما مراحل مختلف عقد قرارداد و بررسی طرح ها را انجام دادیم 
تا بتدریج با جذب اعتبارات پژوهشی این طرح های پژوهشی 
اجرایی و عملیاتی شود.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان اردبیل با اشــاره به برپایی نمایشــگاه دستاوردهای 
پژوهشی استان در دانشگاه محقق اردبیلی و مشارکت سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی گفت: ما در این نمایشــگاه سند توسعه 
اشــتغال روستایی را در معرض دید عالقمندان قرار داده ایم تا 
عمــوم مردم در جریان اجرای این برنامه قرار گیرند. شــایقی 
بیان کرد: 645 روســتای استان اردبیل در قالب برنامه ششم 
توسعه مشمول تهیه این سند خواهند بود که ساالنه قرار است 
برای 129 روستا سند توسعه اشتغال تدوین شود. وی گفت: در 
دو ســال گذشته این سند برای بیش از 258 روستا تدوین شده 
که ما در این نمایشــگاه نمونه ای از طرح های پژوهشی را در 
این حوزه ارائه کردیم. وی بیشــترین اعتبارات حوزه پژوهشی 
را بــا 120 میلیون تومان مربوط به اســتانداری اعالم و اظهار 
کرد: به غیر از دســتگاه های اجرایی که اعتبارات ملی دارند 25 
دســتگاه اجرایی استان بهره مند از این ردیف اعتباری هستند. 
شایقی ادامه داد: ما در قالب 44 فراخوان نسبت به پذیرش 142 
طرح پژوهشی در بخش های کشاورزی، فنی و مهندسی، علوم 
انسانی، بهداشت و زنان اقدام کرده و تالش کردیم تا این طرح ها 

با کیفیت مناسب مورد بررسی، تحقیق و تحلیل قرار گیرند.

سرتیپ دوم خلبان ســید جاوید هاشمی، فرمانده 
پایگاه شکاری خلبان شهید جواد فکوری ضمن دیدار با 
نادر سلیمانی مدیر شعب بانک سپه استان از تالشهای 
ایشان در توسعه همکاریهای دوجانبه و ایجاد اطمینان 
خاطر و اعتماد سازی در مسیر تولید، رشد و شکوفایی 
اقتصاد جامعه با اهداء لوح تقدیر و تابلوی نشان نیروی 
هوائی ج.ا.ا قدردانی کرد.در این دیدار سلیمانی با تقدیر 
از زحمــات جان برکفان ارتش جمهوری اســالمی 

ایران، همکاری بانک ســپه با نیروهای مسلح را یک 
همکاری با پیشــینه طوالنی و پرافتخار عنوان کرد و 
ارائه خدمات به نیروهای مســلح را مایه مباهات بانک 
سپه دانست. سلیمانی امنیت میهن اسالمی را حاصل 
فداکاری ها و رشادتهای تمام عزیزان نیروهای مسلح 
بیان کرد و برای همه این عزیزان در مســیر خدمت به 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران آرزوی توفیق و 

سربلندی کرد.

 شــهردار تبریز گفت: نگاه ما به شــهرداران 
مدارس همانند شــهرداران مناطق است و انتظار 

داریم آن ها نیز مانند شــهرداران مناطق گزارش 
عملکرد داشته باشند.

 ایــرج شــهین باهر در آییــن تنفیــذ احکام 
شــهرداران مــدارس با بیان ایــن مطلب اظهار 
داشــت: چندین ســال از اجرای طرح شهرداران 
مدارس سپری شــده و حاال شهرداران مدارس 
باید نقش شــهردار را بخوبی ایفا کنند. وی اعالم 
کــرد: باید پس از بررســی عملکرد شــهرداران 

مدارس، به موفق ترین آن ها پاداش داده شود.
وی گره کور مشــکالت شهری را نبود بهینه 
آموزش عنوان کرد و گفت: باید بتوانیم شهروندان 
را مسئولیت پذیر تربیت کنیم به طوری که آن ها 

احساس کنند تمامی اقداماتی که در شهر رخ می 
دهد باید توسط آنها انجام شود. این در حالی است 
که امروز با شکافی در شهر و کشور روبه رو هستم 
و تمام اقشار این تفکر و انتظار را دارند که تنها باید 
خدمات بگیرند و در جامعه نقشــی نداشته باشند.

شــهردار تبریز خاطرنشــان کرد: مردم باید این 
احساس را داشته باشند که تمام امکانات شهری 
بــه مردم تعلق دارند که در این صورت کســی به 
خود اجازه نمی دهد بــرای نمایش ویترین مغازه 

خود شبانه درختی را قطع کند.
وی پروژه شــهرداران مــدارس را گامی در 
راســتای افزایش این احســاس تعلق دانســت 

و افزود: از شــهرداران مــدارس انتظار داریم در 
مدارس احساس تعلق را بین دانش آموزان تزریق 
کننــد تا آن ها بدانند مدرســه برای آن ها بوده و 
نگهداری و نظافت آن نیز بر عهده خودشان قرار 
دارد. این را باور کنیم که بســتر آموزش و پرورش 
خــاک حاصلخیزی اســت که هر چــه بکارید 

بهترین نتیجه را می دهد.
شــهردار تبریز ادامه داد: شــهرداری تبریز با 
مشــارکت آمــوزش و پرورش اســتان موضوع 
آموزش شهروندی رســمی را برای نخستین بار 
در ایران آغاز کرده است. طرحی که در نتیجه آن 

ســال بعد تحولی عظیم در تبریز اتفاق می افتد.

شهردار تبریز:

هر يک از شهرداران مدارس مديران موفق آينده هستند

تقدير فرمانده پايگاه شکاری »شهید فکوری« 
از مدير شعب بانک سپه آذربايجان شرقی

فرشــاد مقیمــی مدیــر عامــل 
ایران خودرو 24 آذر در حاشیه مراسم 
امضای تفاهم نامه تامین مالی دوگانه 
سوز کردن خودروهای عمومی گفت: 
برنامه ریــزی کرده ایم کــه تا پایان 
سال روزانه بین 300 تا 800خودروی 
دوگانه ســوز را تولید و به بازار عرضه 

کنیم. 

وی افزود: در گذشــته بحث دوگانه 
سوز شــدن خودروها در ایران خودرو 
مطــرح بود، اما به خاطــر ثابت بودن 
نرخ بنزین طی چند سال و نبود انگیزه 
اقتصــادی برای دوگانه ســوز کردن 
خودروها، تقاضــا برای این خودروها 
کم شده بود و ما نیز به جز خودروهای 
عمومــی و تاکســی ، تولید خودروی 

سی ان جی را کاهش داده بودیم.
 در حال حاضر بــا توجه به افزایش 
انگیــزه اقتصادی مشــتریان با دلیل 
جهش قیمــت بنزیــن، تقاضا برای 
خودروهای دوگانه سوز بیشتر شده و 
در این راســتا ایران خودرو قرار است 
تا پایان ســال روزانه بین 300 تا 800 
خودروی دوگانه ســوز تولید و به بازار 

عرضه کند.

تولید روزانه ۳۰۰ تا ۸۰۰ خودروی 
دوگانه سوز 

همزمان با سیزدهمین ســالگرد تاسیس بانک قرض 
الحسنه مهرایران ازدو ســامانه میعاد و غدیر رونمایی 
گردیــد. با کمک ســامانه میعاد شــعب بانک قرض 
الحســنه مهرایران درسراسر کشوربا الکترونیکی شدن 
، فرایندهای ثبت کاغذی را به حداقل می رســانند و با 
سامانه غدیر هم ارزیابی شــاخص ها وعملکرد تمامی 

شعب بانک در سراسرکشورقابل دسترس خواهد بود.
درســال 86 وزمانیکه این بانک با سهامداری 10 بانک 
بزرگ کشــوردرقالب عقد قرض الحسنه تاسیس شد 
کســی باورنداشت این بانک به حدی پیشرفت کند که 
تا سه سال آینده به یکی از بزرگترین بانک های قرض 

الحسنه کشورتبدیل شود.
بانــک قرض الحســنه مهرایران در ســال جاری بعد 
از بانــک زراعت ترکیــه والجزایر به عنوان ســومین 
بانک برتردنیای اســالم انتخاب شد تا خدمات خود را 
بیشتردراختیارمحرومان، اشتغال های خرد و جامعه آسیب 

پذیرقراردهد.
این بانک درابتدا با 2000 واحد بانکی متشــکل از 300 
شــعبه واگــذاری از بانکهای ســهامدار و 1700 واحد 
بانکي ) باجه( مستقردرشعب بانکهاي سهامدارشروع به 
کارنمود که پس از تشکیل ساختار و سازمان این بانک 
به دلیل توسعه کیفیت شعب بانکي کلیه شعب آن بانک 
به صورت مســتقل شروع به کار نمود که هم اکنون با 
بیش از 527 شعبه فعال به صورت Online در حال 

فعالیت هستند .
گفته می شــود هم اکنون منابع بانک 280هزارمیلیارد 
ریال است که سعی مدیران براین است 10درصد آن را 
برای سپرده قانونی و 88 درصد را هم برای تسهیالت 

قرض الحسنه کنار بگذارند.
در حالــی که بانک های کشــوربین 15 تــا 20درصد 
ســود پرداخت می کنند، جذب ســپرده قرض الحسنه 
بسیارســخت است، بااین حال از ســال 95 تا 98 این 
بانک شاهد رشد 500 درصدی منابع قرض الحسنه بود 
و بیشترین رشد بانک هم درمناطق محروم بوده است.

سرمایه بانک از15 هزارمیلیارد ریال به 25 هزارمیلیارد 
ریال رســیده اســت .این بانک درهشــت ماهه اول 
ســالجاری، یک میلیون و 300 هزارفقره وام پرداخت 
کرده وقراراست تا پایان سال تعداد تسهیالت پرداختی 

را به دومیلیون وام برساند.
هرچند تنها پنج درصد سپرده های جاری قرض الحسنه 
کشــورنزد این بانک اســت،ولی 25درصد تسهیالت  

قرض الحســنه کشوررا بانک قرض الحسنه مهر ایران 
پرداخت می کند و 30درصد حساب های افرادی که نزد 

این بانک است حقوقی و 70درصد آن ها حقیقی است.
مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در آذربایجان 
شرقی در تشــریح عملکرد  این بانک گفت: باتوجه به 
اینکه بانک  قرض الحسنه مهر ایران به اشتغال و توسعه 
جامعه کمک می کند، لذا وام های کوچک با کارمزد کم ، 
بهترین ابزار مبارزه با فقر و ناهنجاری در کشور بشمار 

می روند. 
رضا منافی آذردرخصوص بانکــداری الکترونیکی این 
بانک اظهار داشــت: بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
رابطه با بانکداری دیجیتــال و IT همپای بانک های 
دیگــر پیش می رود و هیچ مشــکلی در این خصوص 

ندارد. 
وی گفت: این بانک در ســال 95 در آذربایجان شرقی 
دوهزارمیلیارد ریال منابع داشت که اکنون این میزان به 

هشت هزار و 400 میلیارد ریال رسیده است.
مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهرایران درآذربایجان 
شرقی افزود: هم اکنون در سطح استان 23 شعبه بانک 
قرض الحسنه مهر ایران فعالیت می کند که از این تعداد 
10 شعبه در تبریزاســت. منافی آذرادامه داد: این بانک 
بــه منظورارائه خدمات مطلوبتر به مردم، درنظر دارد در 
آینده نزدیک ازمعرفی ضامن توسط وام گیرنده به هنگام 
دریافت وام خودداری کند و بجای ضامن از اعتبار افراد 
استفاده کند و رمز موفقیت در این کار به فرهنگ سازی 

و آماده نمودن جامعه بستگی دارد.
وی درادامــه به برخی از طرح های در دســت اجرای 
بانک قرض الحســنه مهر ایران اشــاره کرد و گفت: 
طرح اندوخته بانوان مهر ایران یکی از طرح هاست. در 
ایــن طرح به منظور کمک به بهبود اوضاع اجتماعی و 

اقتصادی اقشــار آسیب پذیر و اشتغال آنها این طرح در 
حال اجراست. 

مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهرایران در آذربایجان 
شــرقی  افزود: طرح دو وام در یک حســاب در بانک 
قرض الحســنه مهر ایران یکی دیگر از طرح های در 
حال اجراست. این طرح برای کسانی که برای پوشش 
هزینه های آینده می خواهند استفاده کنند طرح مناسبی 

است. 
منافــی آذر درادامــه به طرح همیــاران مهراین بانک 
اشاره کرد و گفت: بانک قـــرض الحسنه مهـر ایـران 
درراســتای توسعه وگســترش فرهنگ قرض الحسنه 
وهمســو با نیات خیرخواهانه هموطنان، اقدام به تأمین 
مالي جمعي، به منظور حمایت از نیازمندان تحت عنوان 

"طرح همیاران مهر" نموده است.  
* کمکهای بانک قرض الحســنه مهرایران به ســیل 

زدگان استانهای سیل زده
وی ابراز کرد : این بانک درراســتای مســئولیت های 
اجتماعي خود پس ازوقوع سیل دراستان هاي مختلف 

کشوربه یاري سیل زدگان شتافت و به توزیع مایحتاج 
ضروري و بســته هاي حمایتي میان آسیب دیدگان از 
جمله سیل زدگان شهرهای پلدختر، معموالن، چگینی، 

دلفان استان لرستان و خوزستان  اقدام کرد.
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در آذربایجان 
شــرقی پرداخت 515 میلیارد ریــال وام به مددجویان 
کمیتــه امــداد و 23 میلیارد ریال بــه 152 مددجوی 
بهزیســتی را از دیگر اقدام های این بانک در ســطح 

استان اعالم کرد.
منافی آذر بــا بیان اینکه 60 درصــد منابع این بانک 
درشهرســتان ها و بقیه در تبریز است، اظهار داشت: در 
ســال جاری دوهزار و 700 فقره وام 50 میلیون ریالی 
کارگشــایی برای اقشــار نیازمند، 600 فقره وام 150 
میلیون ریالی ودیعه مسکن به میزان 90 میلیارد ریال، 
300 فقره وام اشــتغالزایی تا سقف 500 میلیون ریال 
و بیش از 695 فقــره وام ازدواج 300 میلیون ریالی به 

متقاضیان استان پرداخت شده است.
وی درادامه با اشــاره به ایــن موضوع که بانک قرض 

الحســنه مهرایران دراســتان آذربایجان شرقی گمنام 
مانده اســت بر ضرورت ورود رسانه ها در زمینه تببین 
عملکرد ایــن بانک تاکید کرد وگفت: با توجه به اینکه 
بانک قرض الحسنه مهرایران ، اولین بانک تخصصی 
قرض الحســنه درایران و جزو بانک های توسعه یافته 
درکشوراســت و با توجه به نوعدوستی مردم آذربایجان 
شرقی انتظارمشارکت و همراهی بیشتری از سوی مردم  
می رود ،کمااینکه دریکی دو سال اخیر، گام های مثبتی 
برای استفاده حداکثری مردم از وام های قرض الحسنه 
این بانک با نرخ کارمزد چهار درصدی برداشــته شده 

است.
* پرداخت 6 هزار و 300 میلیارد ریال وام قرض الحسنه 

در آذربایجان شرقی
مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهرایران درآذربایجان 
شرقی دربخش دیگری ازسخنان خود به پرداخت بالغ 
بر 6 هــزار و 300 میلیارد ریال وام قرض الحســنه به 
متقاضیان این استان اشاره کرد و گفت: این مبلغ وام از 
زمان تاسیس بانک تاکنون و در قالب طرح های مختلف 

به متقاضیان این استان پرداخت شده است.
منافی آذربا بیان اینکه این بانک تســهیالت بانکی را 
در قالــب طرح های مختلف با کارمزد صفر تا 4 درصد 
در اختیار متقاضیان قرار می دهد، ادامه داد: با توجه به 
شرایط ســخت اقتصادی کنونی و مشکالت مربوط به 
نقدینگی، وام های خرد این بانک توانسته مشکل خیلی 
از افــراد نیازمند را در جامعــه حل کند همچنین زمینه 
توسعه اشــتغال خرد را فراهم کند.وی گفت : درسطح 
کشوردو بانک نســبت کفایت سرمایه باالیی دارند که 
بانک قرض الحسنه مهرایران با 18.6 درصد یکی ازاین 
بانک ها است.مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهرایران 
درآذربایجان شــرقی ادامه داد: مطالبــات این بانک از 
مشتریان نسبت به سایربانک ها درسطح استان و کشور 
کم و نسبت مطالبات بر مصارف زیر یک درصد بوده که 

این میزان ازاستاندارد جهانی نیزپایین تراست.
منافی آذربا اشاره به اینکه ماهانه به طورمتوسط درسطح 
استان برای سه هزارمتقاضی وام قرض الحسنه در قالب 
های مختلف پرداخت می شود، یادآوری کرد: مطالبات 
ایــن بانک 63 میلیــارد ریال بوده کــه 70 درصد آن 

نیزمربوط به  طبقه سررسید گذشته است.
* حذف کاغذ دربانک قرض الحسنه مهرایران

وی درادامــه از اجــرای طرح » میعــاد« و حذف روند 
کاغذی افتتاح حساب و پرداخت وام از سوی این بانک 

خبر داد و افزود: این طرح به صورت آزمایشــی از یک 
ماه پیش در شــعب این بانک اجرا می شد و از امروز به 
صورت رســمی اجرا گردید و تمامــی مراحل در آن به 
صورت دیجیتالی از طریق کارت ملی هوشمند مشتری 
انجام می پذیردمدیرشعب بانک قرض الحسنه مهرایران 
درآذربایجان شــرقی یادآوری شد: برای افتتاح حساب، 
ازهیچ کدام ازمشــتریان، مدارکی جزارائه ی کارت ملی 
تقاضا نمی شــود؛ به طوری که افتتاح حساب از طریق 
امضای دیجیتال درعرض پنج دقیقه بدون این  که کپی 
شناسنامه و یا مدرک دیگری الزم باشد، انجام می شود.

منافی آذر با بیان این  که هزینه های سرسام آور با اجرای 
طرح میعاد، کاهش یافته و رضایت مشتریان را به دنبال 
خواهد داشت، افزود: در اخذ وام نیزهیچ گونه قراردادی 
به صورت کاغذی امضا نمی شــود و تمامی مراحل به 

صورت دیجیتالی انجام می شود.
وی با بیان این که همه چیز در تمامی شعب بانک قرض 
الحســنه مهر ایران به صورت شفاف مشخص است، 
گفت: صورت های مالی هر سه ماه یکبار در سایت بانک 
درج می شــود، این بانک با کارمزد صفر تا چهار درصد 

اداره می شود و با سرمایه ی خود بنگاه داری نمی کند.
مدیرشــعب بانک قرض الحسنه مهرایران درآذربایجان 
شــرقی این بانک را مکانی برای ارائه ی وام های خرد 
دانســت و گفت: این بانک باید توسعه یابد و در خدمت 
اشتغال خرد جامعه قرار گیرد تا براساس آن، امنیت مالی 
نیز تامین شــود، زمانی که فردی پنج میلیون تومان را 
درزمــان نیاز، در قالب وام ازاین بانک دریافت می کند، 

قطعا امنیت مالی آن شخص و جامعه تامین می شود.
منافی آذر با بیان این که کارآفرینان نیز می توانند وام های 
مختلفی برای اشتغال زایی از این بانک اخذ کنند، گفت: 
هرفردی که از شــعبه ی ما درخواست وام داشته باشد 
برای ما عزیز و محترم است و همکاران همواره روند وام 

گیری را تسهیل می کنند.
وی با اشــاره به این که بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در اسفندماه سال جاری نیز وام پرداخت می کند، گفت: 
پیش بینی می شود، نزدیک به یک هزار میلیارد ریال در 

سه ماه آخر سال وام توسط بانک پرداخت شود.
مدیرشــعب بانک قرض الحسنه مهرایران درآذربایجان 
شرقی با بیان این که خوشبختانه مطالبات بانک قرض 
الحسنه  مهر ایران نسبت به سایر بانک ها زیر یک درصد 
اســت، گفت: مطالبات این بانک دراســتان آذربایجان 

شرقی 63 میلیارد ریال است.

همزمان با سیزدهمین سالگرد تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران

سامانه میعاد وغدیر بانک قرض الحسنه مهر ایران رونمایی شد
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ای که مهجوری عشاق روا می داری
عاشقان را ز بر خويش جدا می داری
تشنه ی باديه را هم به زاللی درياب

حافظبه امیدی که در اين ره به خدا می داری

مدیــر ارتباطات و اموربین الملل شــهرداری ارومیه 
گفت:  نمایشــگاه فروش اقالم شب یلدا از 25 لغایت 29 
آذر در محل نمایشگاه شمس به مدت 5 روز برپا می شود.

به گزارش جام جم آذربایجان غربی، علی اصغر احمد 
زاده  با بیان اینکه نمایشــگاه »چیلله گئجه ســی«  با 
هدف حفظ ســنت ها و آداب و رســوم و ترویج فرهنگ 
بومــی در ارومیه آغاز به کار می کند ، اعالم کرد:  عرضه 
انواع خوراکی های مخصوص شب یلدا، پخت غذاهای 
محلی، به نمایش گذاشــتن نمادهای شب چله همچون 
کرسی به عنوان نماد آمدن فصل زمستان، اجرای مراسم 
قصه خوانــی  و انجام بازی های بومی و محلی و اجرای 
جنگ های شــادی با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی  
از برنامه های متنوع  در حاشیه برگزاری نمایشگاه است.

وی عنوان کرد: متقاضیان می توانند جهت درخواست 

غرفه نمایشگاه فروش اقالم شب یلدا از25 لغایت29 آذر 
با شماره تماس09365146331  ارتباط  حاصل کنند.

احمد زاده بیان کرد:  ســازمان های مردم نهاد و زنان 
سرپرســت خانوار و خانواده های تولید کننده اقالم شب 
یلدا  در غرفه ها به منظور تســهیل خرید شــهروندان و 
برگــزاری این آیین در نمایشــگاه حضور خواهند یافت 
و تخفیف  هــای ویژه ای در نظر گرفته  شــده اســت که 

می تواند اسباب رضایت شهروندان  را فراهم کند.
وی اظهار کرد: جشنواره یلدا  امسال مانند سال های 
گذشــته بدون بار مالی برای شــهرداری ارومیه برگزار 
می شــود و تمام هزینه های جشنواره از محل واگذاری 

غرفه ها تامین می شود.
مدیر ارتباطات و اموربین الملل شــهرداری ارومیه با 
دعــوت از عموم مردم برای بازدید از نمایشــگاه، گفت:  
نمایشــگاه  شب یلدا از ســاعت 16 لغایت 20 شب برای 

بازدید عالقمندان دایر است.
وی در ادامه با اشــاره به فضا سازی شهر ارومیه، بیان 
کــرد: نصب المان های موضوعی یکــی از برنامه ها در 
راســتای ایجاد شور و نشــاط در سطح شهر است که به 
مناسبت شب یلدا )چیله گئجه سی(  ، طوالنی ترین شب 
سال چندین المان در معابر مختلف شهر نصب می شود.

احمــد زاده ابراز امیــدواری کرد با نصــب المان ها 
و زنده نگه داشــتن آیین ها وســنت های قدیمی زمینه 

رضایتمندی هرچه بیشتر شهروندان را فراهم آوریم.
وی با اشاره به فروش میوه شب یلدا با قیمت مناسب، 
عنوان کرد:  شــهرداری ارومیــه تدابیری اتخاذ کرد که 
قیمت میوه شــب یلدا چــون هندوانه و پرتقال در بازار با 
قیمت مناســب عرضه شود و در این راستا  بیش از 500 
تن محصول هندوانه در بازار توزیع می شــود تا شــاهد 

افزایش قیمت نباشیم.
مدیر ارتباطات و اموربین الملل شــهرداری ارومیه  با 
بیان اینکه جمع شــدن اعضای خانواده و فامیل، محور 
زنده نگهداشتن آیین شب یلداست، اظهار کرد:  با توجه 
به گستردگی استفاده از شبکه مجازی بهتراست مراسم 
شــب یلدا در فضایی گرم و صمیمی و به دور از اینترنت و 
فضای مجازی برگزار شــود تا از کنار هم بودن لذت برده 
و  در این راســتا شهرداری طرح شب یلدا بدون اینترنت  
کنار خانواده را  در قالب پوستر جهت ترویج و انعکاس در 

شبکه های مجازی و سطح شهر اجرا می کند.
گفنتنی اســت؛ نامگذاري شــب چله بــراي یلدا در 
آذربایجان غربي از این جهت اســت که در روز شــمار 
محلي مردم، شب یلدا پایان فصل پاییز و آغاز چله بزرگ 
و زمســتان است و فصل زمستان به سه دوره تقسیم مي 
شــود که 40 روز اول آن چله بــزرگ ، 20 روز بعد از آن 
چلــه کوچــک و 30 روز آخر » بایرام آیــي« یا ماه عید 

نوروز است.

فضا سازی شهر ارومیه در آستانه شب يلدا

معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتاندار 
آذربایجان غربی گفت: در راســتای توســعه و رونق 
تولید استان،  مدیران بانکی باید بیش از پیش، پیگیر 
جذب اعتبارات و تســهیالت برای توسعه اقتصادی 

استان باشند.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، بهنام شهدی 
در  کمیســیون هماهنگی بانکها، به نقش سیســتم 
بانکی در توســعه استان اشــاره کرد و گفت: بیش از 
90 درصد اقتصاد کشــور بانک محور است و با توجه 
به ارتباط مســتقیمی که سیستم بانکی با تحوالت 
اقتصادی دارد شفافیت و شتاب دهی به امور بانکی و 
جذب اعتبارات در شرایط فعلی الزم و ضروری است.

وی بــا بیــان اینکه از نظر اقتصادی در شــرایط 
ویژه ای قــرار داریم، افــزود : تحریم های ظالمانه 

و شــوکهای خارجی و تروریســم اقتصادی از جمله 
موانع و مشکالت اقتصاد کشور است که خوشبختانه 
علیرغم این مشــکالت با تدابیر دولت بر اساس آمار، 
مســیر رو به رشــد اقتصادی را طی می کنیم.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی در 
ادامه به  دستور ویژه معاونت قضایی دادستان کشور 
برای سیستم بانکی اشــاره کرد و اظهار داشت: باید 
با تمام توان برای رفع موانع و مشــکالت واحدهای 
تولیدی و بنگاههای اقتصادی راکد تالش کنیم تا به 
چرخه تولید بازگردند و با ارائه راهکارهای مناســب 

قدمی برای مشکالت این واحدها برداریم. 
شهدی با بیان اینکه در خصوص واحدهای تولید 
راکد و مشــکل دار، اجــرا و تملیک امالک به عنوان 
آخرین راهکار در نظر گرفته شود، گفت: تملیک اموال 
این واحدها گره از مشکل بانکها باز نمی کند چرا که 
در این شرایط از سرفصل مطالبات غیرجاری برداشته 

و به سرفصل امالک تملیک شده اضافه می شود .
وی اضافه کــرد: ارائه راهکار و تعیین زمان برای 
بنگاههای اقتصادی راکد برای تســویه در شــرایط 
فعلی بهترین راه به حســاب می آید تا در سالی که به 
نام رونق تولید اســت سیستم بانکی جلوتر از همه به 

یاری تولیدکنندگان بشتابد.

معــاون هماهنگی امور اقتصادی همچنین به 
تامین مالی بنگاههای ایجادی اشــاره نمود و گفت: 
بــا توجه به کمبــود اعتبــارات، محدودیت منابع و 
جذب تســهیالت کم ، نیاز به سرعت و شتاب دهی 
در جذب منابع برای اســتان وجود دارد و در شــرایط 
فعلی نیاز اســت مدیران بانکی بیش از پیش پیگیر 
جذب اعتبارات و تســهیالت برای توسعه اقتصادی 

استان باشند.
وی اختصاص اولویت های پرداخت به طرحهای 
دانــش بنیان و دانش محــور و فناوری محور، توجه 
بــه بخش صادرات ، تامین مالی در خصوص ناوگان 
حمل و نقل یخچالــی را از مواردی ذکر کرد که اگر 
در برنامه کاری قرار گیرند گامهای خوبی برای رونق 

تولید و توسعه اقتصاد استان برداشته می شود.
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتاندار 
آذربایجان غربی همچنین به منابع استان اشاره نمود 
و گفت: امسال 245 هزار میلیارد ریال منابع به استان 
اختصاص یافته بود که از این میزان 200 هزار میلیارد 
ریال مصارف و 45 هزار میلیارد ریال مازاد منابع است 
که در این خصوص مقام عالی استان توصیه و تاکید 
نموده اند که تمام منابع اســتان برای رونق و توسعه 

تولید استان هزینه شود.

معاون استاندار آذربایجان غربی:

مدیران بانکی پیگیر جذب اعتبارات برای توسعه اقتصادی 
باشند

رئیس ســازمان نظام دامپزشــکی 
کشور گفت: دامپزشکی استان آذربایجان 
غربی در زمینه کنترل بیماری و سالمت 

محصول پیشرو است و اقدامات خوبی را 
در راستای رسالت خود انجام داده است.

به گزارش جام جم آذربایجان غربی، 
محمد رضــا صفری، رئیس ســازمان 
نظام دامپزشکی کشور در دیدار با رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی  
گفت: دامپزشکی استان آذربایجان غربی 
در زمینــه کنترل بیماری و ســالمت 
محصول پیشرو است و اقدامات خوبی را 
در راستای رسالت خود انجام داده است.

وی افزود: امروز سازمان نظام دامپزشکی 
در جایگاهی اســت که توانمندی های 
بزرگ قانونی و مهمی در ســطح کالن 
تصمیم  گیری هــا دارد و تالش می کند 
از فارغ التحصیالن این بخش در خدمت 
رســانی بهتر به بهره بــرداران بخش 
کشــاورزی استفاده کند. صفری با بیان 
اینکه در حال حاضــر در حدود 40 هزار 
نفر با مدرک دکتــرای تخصصی و پیرا 
دامپزشــکی در نظام دامپزشکی کشور 

عضویت دارند، خلطرنشان کرد: تمام 
تالش مجموعه نظام این اســت که در 
کنار متولیان بخش کشاورزی در جهت 
خدمت به بهره برداران  بخش کشاورزی 
باشــند.وی تصریح کرد: سازمان نظام 
دامپزشــکی با وجود اینکه از نظر مالی و 
حقوقی یک سازمان غیردولتی و مستقل 
است، نیازمند تحول و ارتقای ساختاری 
جدید و حمایت وزارت جهاد کشاورزی 

است.

دامپزشکی آذربايجان  غربی؛ پیشرو در کنترل و سالمت محصول 

مدیریت شــعب بانک قرض الحسنه 
مهــر ایران اســتان آذربایجــان غربی از 
پرداخت تســهیالت قرض الحسنه بدون 
ســود و کارمزد برای اولین بار در شــبکه 
بانکی توســط بانک قرض الحســنه مهر 

ایران خبر داد.

 علیرضا پورحســین ضمن تبریک 22 
آذر دوازدهمین ســالروز تاســیس بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، اظهار داشت: 
این بانــک به عنوان بــزرگ ترین بانک 
قرض الحسنه کشور طی 12 سال فعالیت 
با بهره منــدی از 550 شــعبه آنالین در 
کنار خانواده ها در راســتای توانمندسازی، 
اشــتغال و رفع نیازهای آحاد مردم بوده و 
توســعه خدمات بانکداری الکترونیکی با 
بهره مندی از تجهیزات ســخت افزاری 
و نرم افزاری پیشــرفته، سامانه دیجیتال 
اســناد، افتتاح حساب و تسهیالت آنالین 

در راســتای حذف کاغذ از دیگر اقدامات 
این بانک می باشد.وی عنوان کرد: کسب 
عنوان ســومین بانک برتر جهان اسالم در 
سال2019 از سوی نشــریه بنکر از دیگر 
افتخارات این بانک می باشد.پورحســین 
خاطرنشان کرد: در راستای مسئولیت های 
اجتماعی، انعقاد تفاهم نامه های کشوری با 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان های 
بهزیســتی و بنیــاد برکــت و. .. به منظور 
حمایت از اقشــار نیازمند جامعه قدم های 
خوبی در قالب پرداخت تســهیالت قرض 
الحسنه اشــتغالزایی برداشته شده است.

وی از پرداخت تســهیالت قرض الحسنه 
بدون سود و کارمزد برای اولین بار در شبکه 
بانکی خبر داد و افزود: پرداخت تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج بدون نوبت و رفع 
احتیاجات ضــروری از دیگر اقدامات این 
بانک می باشد. مدیریت شعب بانک قرض 
الحسنه مهر ایران استان آذربایجان غربی 
با اشــاره به فعالیت 24 شعبه بانک قرض 
الحســنه مهر ایران در استان، ابراز داشت: 
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات 
بیشــتر به یکی از شعب این بانک مراجعه 

کنند.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه بدون کارمزد از سوی
 بانک مهر ايران 


