
رشد 5 برابری جذب وکیل در آزمون وکالت اردبیل

شهردار ارومیه مطرح کرد؛

مذاکره بــا وزیر صمت در رابطه با 
صادرات سیب آذربایجان غربی

امیدواریم سازمان فرهنگی با 
همین قدرت و وســعت کارهای 

4خود را ارائه دهد 2

به منظور رعایت حقوق شهروندان اردبیلی انجام می شود؛ 
افزایش خدمات مبتنی بر بستر الکترونیک

مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اردبیل گفــت: افزایش خدمات مبنتی بر بســتر الکترونیک در 
راســتای تحقق رعایت حقوق شهروندان در دستور کار قرار دارد. 

رقیه لهجه - خبرنگار جام جم اردبیل:قاســم رحیمی در ســومین جلســه کمیته حقوق شهروندی بر 
رعایت حقوق ارباب رجوع در خدمات رســانی بموقع و مطلوب تاکید کرد...

نام نویسی ۱۴ هزار نفر برای 
بهره مندی از بیمه اجباری
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در آذربایجان غربی صورت گرفت؛

4

معاون وزیر بهداشت،  درمان و آموزش پزشکي و رئیس سازمان غذا و دارو درتبریز :

   هیچ اغماضي در مورد کسي که سالمت 
مردم را نشانه گرفته، روا نیست 

استاندار زنجان:

کیفیت تولیدات آرد باید مالک 
درجه بندی باشد
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خدمات بیمارستان فوق تخصصی بهبود 
تبریز قابل تقدیر است
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

4

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاون  معاون بخش  کبیری، 
اجتماعی- که به همراه مدیرکل استان آذربایجان شرقی 
و هیئت همراه از بیمارستان بهبود بازدید می نمود، از 
خدمات ارزنده و پیشرفت های صورت گرفته در قالب 

شرکت تعاونی قدردانی نمود.  www.daneshpayam.ir2

مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان غربی با اشاره به اجرای طرح پوشش بیمه اجباری از ۱۵ آبانماه، گفت: در این مدت بالغ بر ۱۴ هزار 
نفر برای ثبت نام اولیه جهت پوشش بیمه اجباری مراجعه کرده اند.

به گزارش جام جم آذربایجان غربی، نادر نانبخش در نشست خبری به موضوع تبادل الکترونیک اسناد اظهار کرد: در ۲۳ بیمارستان 
بخش دانشــگاهی و دولتی تبادل الکترونیک اســناد انجام می شود و تنها در یک بیمارستان به علت تغییر نرم افزار بیمارستانی این 

طرح اجرا نمی شود.
وی افزود: تبادل الکترونیک اسناد بیمارستانی در بیمارستان های خیریه، غیر دولتی و ...
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مسیح اله معصومی، شهردار زنجان در آیین پنجمین جشنواره »یلدای 
ماندگار« ضمن تشکر از کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری در اجرای 
برنامه هایی که باعث شادی مردم می شوند عنوان کرد: اگر با نگاه منصفانه 
به موضوع نگاه کنیم سازمان فرهنگی یکی از سازمانهایی است که در اجرای 
مراسمات مختلف مشارکت فعالی دارد و زحمات زیادی در برگزاری برنامه ها 

متحمل می شود. به گزارش خبرنگار جام جم زنجان، وی گفت: امیدواریم 
همیشه باپیشرو بودن در ارائه خدمات فرهنگی باهمین قدرت و وسعت کار خود 
را ارائه دهند و مطمئن باشند مردم عزیز ما این زحمات را می بینند و قضاوت 
می کنند. معصومی درخصوص تعهدات خود در مدیریت شهری عنوان کرد: 
همیشه سعی کردیم، زنجان در کشور در عرصه های گوناگون به عنوان شهر 

پیشرو در زمینه های مختلف باشد که فاز اول فعالیتهای انجام شده، اتمام 
کارهای نیمه تمام چون، پل سید الشهدا، پارک بانوان و پیاده راه سبزه میدان 
و در فاز دوم برنامه ها که با هدف توسعه و عمران شهری بود می توان از ایجاد 
پل امام حسن مجتبی)ع( نام برد که در زمان اعالم شده به بهره برداری رسید 
و بزودی نیزدومین پارک بانوان در غرب شهرتحویل شهروندان خواهد شدو 

پروژه دیگری که مردم تقاضا داشتند هرچه سریعتر به سرانجام رسد، پروژه 
سبزه میدان است که هرهفته طی جلسات مختلف پیشرفت این پروژه را رصد 
می کنیم تا جلوتر از زمان اعالم شده تحویل شهروندان دهیم. وی به برنامه های 
ترسیم شده در سال ۹۹ اشاره کرد و افزود: بهسازی و افزایش کیفیت شهر در سال 

پیش رو مواردی است که در بودجه بندی لحاظ خواهیم کرد.  

شهردار زنجان: امیدواریم سازمان فرهنگی با همین قدرت و وسعت کارهای خود را ارائه دهد

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

اعطای ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای صنعتی 
رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت 
آذربایجان شرقی گفت: تا کنون ۸۰۰ میلیارد تومان 
تســهیالت بانکی در اختیار واحدهای صنعتی استان 

قرار گرفته است.
حبیب امین زاده در جلســه کارگــروه رفع موانع 
تولید شهرســتان هریس در شهرک بیلوردی افزود: 
این تسهیالت به صورت اســتانی در اختیار شرکت 
های مشــکل دار قــرار گرفته و در همین راســتا با 
افزایــش این میزان به نفع شهرســتان ها نیز اقدام 

می شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون همه مصوبات تسهیل 
و رفع موانع تولید در مرکز اســتان و شهرســتانها از 
ســوی نهادهــای مرتبط الزم االجراســت، اظهار 

داشــت: عدم تحقق هریک از مصوبات بدون توجیه 
فنی قابل پیگیری از مراجع قانونی است.

 رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت 
آذربایجان شــرقی با اشاره به اینکه در شرایط جنگ 
اقتصادی هســتیم و الزم است واحدهای صنعتی با 
برنامــه و پیش بینی هــای الزم گام بردارند، گفت: 
مدیــران واحدهای صنعتی تســهیالت بانکی را به 

منظــور افزایش و تداوم تولیــد و طبق برنامه برنامه 
های عملیاتی تدوین شــده، هزینه کنند. امین زاده، 
با اشاره به بخشودگی جرایم بیمه واحدهای صنعتی 
نیز ادامــه داد: طبق قانون اگــر واحدهای صنعتی 
و تولیــدی بدهکار تا آخر آبان اصــل بدهی خود را 
پرداخت کنند مشــمول بخشــودگی جرایم خواهند 
شد. وی خواستار تعامل و همگرایی متقابل بانک ها 
و مدیــران واحدهای صنعتی در جهت تعیین تکلیف 

بدهی های معوق شد.
بدهی های مالیاتی، بیمه، بانک، سهمیه سوخت، 
تامین ســرمایه در گردش و خدمات )برق، گاز وآب( 
از دیگر موارد مطرح شــده صاحبان صنایع شهرک 

صنعتی بیلوردی هریس در این نشست بود.

کمبود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار معلم در سال ۱۴۰۴

مدیرعامل بنیاد خیرین حامی دانشــگاه فرهنگیان 
کشور گفت: به علت بازنشستگی معلمان در سال ۱۴۰۴ 
کشور با کمبود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار معلم مواجه می شویم.

مهدی احمدی در حاشیه برگزاری انتخابات اعضای 
هیات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشــگاه فرهنگیان 
آذربایجان شــرقی در گفت و گو بــا خبرنگاران افزود: 
در زمان کنونی دانشگاه فرهنگیان با شیب تندی برای 
جبــران این کمبــود مرکز ثقل تعلیم و تربیت کشــور 

تالش می کند.
وی یادآوری کــرد: بنیاد خیرین حامی دانشــگاه 
فرهنگیان کشــور می تواند در کمی و کیفی ســازی 
کمک حال دانشــگاه فرهنگیان باشــد و در این راستا 
از ۷۰ درصــد ظرفیــت های مردمــی و کمک های 
خیــران بهره می برد. مدیرعامــل بنیاد خیرین حامی 
دانشگاه فرهنگیان کشــور افزود: این بنیاد تالش می 
کند با تاســیس ۳۱ شعبه در اســتان های کشور سنت 
حســنه وقف را در جهت کمی و کیفی سازی دانشگاه 
فرهنگیــان عملیاتی کند و مشــکالت پیش پا افتاده 

پردیس ها و مراکز آموزش عالی را رفع کند.
احمدی ظهار داشــت: بنیاد خیرین حامی دانشگاه 
فرهنگیان در این راســتا طرح شــعار » یکصد، سی و 

یک« را با تکیه بر ثروت مشــروع نیکوکاران کشــور 
عملیاتی می کند و در آن تالش می کند در ۳۱ اســتان 
کشور ۱۰۰ هکتار به ساخت دانشگاه فرهنگیان واگذار 

شود.
مدیرعامل بنیاد خیرین حامی دانشــگاه فرهنگیان 
کشور گفت: هم اکنون نقشه آن ها آماده و همه خدمات 
مســائل دانشجویی در آن لحاظ شــده و امید است با 
کمک مســووالن در خصوص اهدای زمین برای این 
منظور و مشــارکت خیران این دانشگاه ها در استان ها 
ســاخته شود. احمدی ادامه داد: امروز دوازدهمین بنیاد 
خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان در آذربایجان شرقی 
تاســیس و اعضای هیات مدیره آن انتخاب شــدند و 
تاســیس شعبه این بنیاد در سایر استان ها نیز در دستور 

کار است.
* رســانه ها نیکوکاران را برای کمک به 

ساخت دانشگاه فرهنگیان سوق دهند
رئیــس هیات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشــگاه 
فرهنگیان نیز در این مراســم با اشــاره به سابقه زیاد 
مردم ایران در امر وقــف و نیکوکاری، گفت: هر وقت 
صحبت از خیرین می شــود همه به یاد خیرین سالمت 
و مدرســه ساز می افتند و کسی به فکر خیر دانشگاهی 

نمی افتد.
علیقلی حســنی اعظمی اظهار داشت: آذربایجان 
شــرقی و تبریز دارای ســابقه باالیی در مباحث وقف 
و نیکــوکاری دارد و در ارتبــاط با مراکز آموزشــی و 
دانشــگاهی از ظرفیت باالیی برخوردار اســت و می 
توان با کمک خیران دانشگاه فرهنگیان را در این شهر 
احداث کرد. ۳ هزار و ۳۶۸ دانشجو در مقاطع کارشناسی 
و کارشناسی ارشد در دانشــگاه فرهنگیان آذربایجان 

شرقی مشغول تحصیل هستند.
رئیس دانشــگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی نیز در 
این نشســت بــا بیان اینکه هم اکنــون ۳ هزار و ۳۶۸ 
دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در این 
دانشگاه مشغول تحصیل هستند، گفت: از این تعداد ۳ 
هزار و ۳۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی و ۶۸ دانشجو 

در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کنند.

برگزاری اختتامیه ارزیابی تعالی 
سازمانی شرکت گاز اردبیل

 عباس علمدار، ارزیاب ارشد جایزه 
ســرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی 
گاز ایران با اشــاره به روند ارزیابی سه 
روزه انجام شــده در شرکت گاز استان، 
اظهار داشــت: در طول مدت ارزیابی 
تمــام کارکنان در جهــت ارایه آمار و 
اطالعات همکاری بی نظیری داشتند 
و امیدواریم شــرکت گاز استان اردبیل 

جایگاه مناسبی را در جایزه سرآمدی کسب نماید.
 وی با تشریح ارزش های محوری تعالی سازمانی، افزود: امیدواریم شرکت 

گاز استان اردبیل در مسیر تعالی به اهداف تعیین شده خود دست یابد.
ســردار اسماعیلی، مدیرعامل شرکت گاز اســتان اردبیل نیز در این جلسه 
گفت: امیدوارم توانسته باشیم در طول مدت ارزیابی میزبان خوبی برای ارزیابان 
جایزه ســرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران بوده باشیم و قطعا تمام 
نقاط قابل بهبود احصاء شــده راهگشای حرکت مستمر تعالی سازمانی در این 

شرکت خواهد بود.
وی یکی از فوائد ارزیابی را شــناخت نقــاط قابل بهبود و قوت عنوان کرد و 
گفت: با ارزیابی، حوزه های قابل بهبود شناســایی شــده و برای اصالح امور در 

راستای پیشرفت سازمان برنامه ریزی می شود.

با حضور وزیر صمت و استاندار آذربایجان شرقی؛

عملیات اجرایی کارخانجات ذوب
 و پاالیش مجتمع مس سونگون آغاز شد

عملیات اجرایی کارخانجات ذوب و 
پاالیش مجتمع مس سونگون با حضور 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار 
آذربایجان شرقی در شهرستان ورزقان 

آغاز شد.
در این مراســم، عملیــات اجرایی 
فاز ســه تغلیــظ، کارخانجــات ذوب، 

پاالیشــگاه و اسیدســولفوریک با ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن مس کاتدی آغاز شد 
که با بهره برداری از آن امکان تکمیل چرخه تولید در مجتمع مس ســونگون فراهم 

می شود.
این طرح امکان اشــتغالزایی برای ۵۰۰ نفر به طور مســتقیم و ۲۰۰۰ نفر به طور 
غیرمســتقیم را فراهم کــرده و با بهره بــرداری از آن، تا پایان ســال جاری ظرفیت 
کارخانجات ذوب مس کشــور به ۴۰۰ هزار تن می رســد. همچنین با بهره برداری از 
کارخانــه ذوب مس ســونگون در آینده، ظرفیت ذوب در شــرکت مس به ۵۰۰ هزار 
تن مس آندی حاصل از فرایند پیرومتالورژی خواهد رســید.عملیات اجرایی کارخانه 
فلوتاســیون درباره مس ســونگون با ظرفیت ورودی ۹۰۰ تن سرباره در روز و با هدف 
افزایش بهره وری و بازیابی مس موجود در ســرباره های ایجاد شده در مراحل ذوب نیز 
آغاز شد. همچنین ساختمان اداری مرکزی مجتمع مس سونگون در زیربنای ۱۰ هزار 
مترمربع جهت تجمیع خدمات اداری و مالی این مجتمع صنعتی به بهره برداری رسید.

 خدمات بیمارستان فوق تخصصی بهبود تبریز قابل تقدیر است 
کبیری، معاون بخش تعــاون وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی- که به همراه مدیرکل استان آذربایجان 
شــرقی و هیئت همراه از بیمارستان بهبود بازدید می 
نمود، از خدمات ارزنده و پیشرفت های صورت گرفته 

در قالب شرکت تعاونی قدردانی نمود. 
به گزارش روابط عمومی بیمارســتان بهبود این 
دیدار از برنامه های ســفر ۲روزه دکتر کبیری در قالب 
بازدید از شــرکت های تعاونی موفق و برتر اســتان 
آذربایجان شــرقی صورت گرفــت.  کبیری ضمن 
ابراز خشــنودی از عملکرد بیمارستان بهبود در قالب 
شــرکت تعاونی، گفت: روح تعاونگری و مشارکت و 
جلب رضایت بیماران در نحــوه مدیریت و برخورد با 
مراجعین مجموعه به عینه ملموس و مشــهود است. 

وی از مسئولین همراه استان خواست تا مدیران ارشد 
اســتانداری و اســتاندار، در جریان برنامه های طرح 
توســعه بیمارســتان بهبود قرار گیرند و در آیین های 
افتتاح بخشــهای توسعه یافته دعوت شوند. حسینی، 
مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان- نیز، 
با قدردانی از مدیرعامل بیمارستان بهبود در مدیریت 
و اســتفاده بهینه از منابع و نیروی انسانی متخصص، 

پیشرفتهای مجموعه تعاونی هتل و بیمارستان بهبود را 
قابل تحسین خواند. مدیرعامل و بنیانگذار بیمارستان 
بهبود نیــز ضمن قدردانی از حضور مهمانان، خدمات 
شرکت تعاونی بهبود را بیمارمحور خواند. بهمن ذیجاه 
هدف بیمارســتان بهبود را در ارائه خدمات با کیفیت و 
بهره گیری از آخرین تکنولوژی های روز دنیا در بخش 
های مختلف همچون تصویربرداری، آزمایشگاه، اتاق 
های عمل و بستری را سالمتی و تندرستی خانواده ها 
خواند و طرح های رایگان تشــخیصی درمانگاه های 
تخصصی و فوق تخصصی همچون معاینات رایگان 
پستان و بیماریهای تناسلی زنان و کولورکتال و کنترل 
فشار خون را موجب افزایش آگاهی جامعه و پیشگیری 

از ابتال به بیماریها دانست.

برگزاری تمرین دوساالنه طرح اضطراری 
در فرودگاه ارومیه 

چهاردهمين تمرين دوســاالنه طرح اضطراري فرودگاه های 
کشور در سال جاری در فرودگاه اروميه برگزار شد.

بــه گزارش روابــط عمومی فرودگاه هــای آذربايجان غربی، 
محمدعلــی نائــل قراملکــی، مديــرکل فرودگاه های اســتان 
برگــزاری تمرين کامل طرح اضطراری را در راســتای الزامات 
تکليفــی ســازمان هواپيمايــی کشــوری عنــوان و اظهارکرد: 
شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوايی ايــران ملزم به انجام آن 

است.
وی افــزود: در اين تمرين، ســازمان هواپيمايی کشــوری، 
شرکت هواپيمايی آتا و شرکت هندلينگ کننده )سبحان سفر 
آذربايجان( نيز مطابق دســتورالعمل ها در پاســخ به شــرايط 

اضطراری به صورت جدی مشارکت کردند. به گفته قراملکی، 
در اين تمرين از ظرفيت امداد و نجات ارگان ها و سازمان های 

استان آذربايجان غربی نيز استفاده شد.
*فــرودگاه اروميــه؛ چهاردهميــن فــرودگاه برگزارکننده 

تمرين دوساالنه طرح اضطراری
فرشيد گليج، مدير کل دفتر مقررات فرودگاهي، مديريت 
بحران و پدافند غيرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوايی 
ايران نيز تمرين دوساالنه طرح اضطراری در فرودگاه اروميه 
را مثبت ارزيابی کرد و گفت: نقطه اساسی در تمرين دوساالنه 
طرح اضطراری بر اساس الزامات سازمان هواپيمايی کشوری، 
برگــزاری تمرينــات دور ميزی 6 ماهه برای فــرودگاه ها، يک 
ســاله محدود و دوســاالنه کامل اســت. وی هدف از برگزاری 
تمرينات را ارزيابی ســه فاکتور اصلی فرماندهی، هماهنگی و 

ارتباطات در فرودگاه ها و عوامل استانی عنوان کرد.
گليج افزود: در ســال جاری فــرودگاه اروميه چهاردهمين، 
فرودگاهی اســت که اقدام به برگزاری تمرين دوساالنه طرح 

اضطراری کرده است. 
چهاردهمين تمرين دوســاالنه طرح اضطراری فرودگاه های 
کشور در فرودگاه اروميه با حضور گليج مديرکل دفتر مقررات 
فرودگاهــی، مديريت بحران و پدافنــد غيرعامل، رضايی فر 
مديرکل بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپيمايی کشوری 
و ارزيابان سازمان و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوايی ايران 

برگزار شد.

اجرای عملیات شستشوی شبکه 
فاضالب زرین آباد

مدیر امور آبفای شهرستان ایجرود 
گفت: عملیات شستشــوی شــبکه 
فاضالب شهر زرین آباد به طول بیش 

از ۱۷ کیلومتر در دست اجرا می باشد.
خبرنگار جام جم زنجان: سید 
جواد موسوی زواجری اظهار کرد: این 
عملیات پیش از افتتــاح تصفیه خانه 
فاضالب شــهر زرین آباد انجام شده و 

هدف از اجرای آن رفع انســدادهای احتمالی شــبکه و آماده سازی برای استفاده 
شهروندان زرین آبادی است.

وی افزود: تاسیســات جمع آوری و تصفیه فاضالب شهر زرین آباد با اعتباری 
بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال اجرایی شده است و جمعیتی افزون بر ۵ هزار نفر را تحت 

پوشش قرار می دهد.
مدیر امور آبفای شهرســتان ایجرود یادآور شــد: در حال حاضر تصفیه خانه 
فاضالب در شهرهای زنجان، ابهر، ماهنشان و دندی در دست بهره برداری بوده 
و شــهر زرین آباد نیز به عنوان پنجمین شهر استان زنجان از ایام اهلل مبارک دهه 
فجر سال جاری، از خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب بهره مند می شود.

گفتنی اســت تصفیه خانه فاضالب شهر زرین آباد با ظرفیت هزار متر مکعب در 
شبانه روز و با سیستم لجن فعال با قابلیت حذف نیتروژن احداث شده است.

شهرداری سراب در نظر دارد به استناد بند یک مصوبه شماره 253 مورخه 98/04/05 شورای محترم اسالمی شهر سراب تعداد 
یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در خیابان شهید علوی روبروی مدرسه استثنایی را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل 

واگذار نماید.
الف( مشخصات قطعه 

قطعه شماره دوم به شماره پالک 631/3451 به مساحت 230  هر متر مربع 29/000/000 ریال  جمعا به مبلغ 6/670/000/000ریال
ب( شرایط مزایده:

1- متقاضیان بایستی 5 درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده به حساب 3100002952005 شهرداری نزد بانک ملی شعبه سراب 
واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته از تاریخ نشرآخرین آگهی حداکثر تا ده روز 

تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 98/10/19  به دبیر خانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
2- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

3- به تقاضاهای مخدوش، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- هزینه متعلقه ) نشر آگهی ، دارائی و دفترخانه و...( به عهده برنده مزایده خواهد بود.

5- سپرده نفرات اول تا سوم  تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از برندگان سپرده آن 
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

6- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به دایره فنی و شهرسازی با درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های 43228167-68

                                                            ابراهیم ساجد- سرپرست شهرداری سراب

"آگهی فروش جای خانه "  ) مرحله سوم( نوبت اول
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معاون وزیر بهداشت،  درمان و آموزش پزشکي و رئیس سازمان غذا و دارو  در تبریز؛

   هیچ اغماضي در مورد کسي که سالمت مردم را نشانه گرفته، روا نیست 
برگزاري جلســات متعدد قرارگاهي در 
دانشــگاه ها و دانشکده هاي مختلف که به 
نشستي به میزباني دانشگاه علوم پزشکي 
تبریز و با حضور رئیس سازمان غذا و دارو و 
دیگر روساي دانشگاه هاي علوم پزشکي 
و معاونــان غــذا و دارو و مدیران منطقه 
2 آمایشي کشــور در مرکز ملي مدیریت 
ســالمت تبریز منتهي شــد، بسیاري از 
گرهها و مشــکالت اصلي به ویژه در حوزه 
دارو را گشــود و تفاهم نامه همکاري بین 
ســازمان غذا و دارو و دانشگاه هاي علوم 
پزشکي قطب شــمال غرب کشور منعقد 

گردید.

معاون وزیر بهداشــت،  درمان و آموزش 
پزشکي و رئیس سازمان غذا و دارو  :

*   هیچ اغماضي در مورد کسي که سالمت 
مردم را نشانه گرفته، روا نیست 

معاون وزیر بهداشت-  درمان و آموزش پزشکي 
و رئیس سازمان غذا و دارو  نیز در این نشست با بیان 
اینکه حوزه غذا و دارو شوخي بردار نبوده و یک لحظه 
هم نمي توانیم از دشــمن غافل شویم، گفت: ساختار 
نظارتــي ما در حوزه غذا و دارو و تجهیزات پزشــکي 

باید بیشتر شود.
محمدرضا شــانه ســاز افزود : هیچ اغماضي در 
مورد کسي که ســالمت مردم را نشانه گرفته است، 
روا نیســت. برخوردها و توالي نمونه برداري و پایشها 

در شرکتها باید مداوم انجام شود.
وی با بیان اینکه سیستم توزیع باید از حالت سنتي 
خارج شود، گفت: سیستم TTAC )نظام ردگیري 
و رهیابي ســازمان غذا و دارو( مانند قطار در حرکتي 
است که نباید آن را متوقف کرد، بلکه باید ایرادهایش 

را برطرف کرد.
معاون وزیر بهداشت،  درمان و آموزش پزشکي و 
رئیس ســازمان غذا و دارو  افزود: این سیستم یکي از 
کاملترین و پیشــرفته ترین سامانه ها در دنیا است و با 
مدیراني که در راســتاي اجراي دولت الکترونیک از 
این سیستم استفاده نمي کنند، برخورد جدي خواهیم 

داشت.
شــانه ســاز  از نظارت کامل این سازمان بر نحوه 
توزیع شــیرهاي خشــک، دارو و برخي از مکمل ها 

خبر داد و گفت: به تازگي شــایعه  اي مبني بر آلودگي 
شــیرهاي خشک شنیده مي شــود که باید در پاسخ 
بگوییم، آلودگي شــیرهاي خشــک اصال ممکن 
نیســت زیرا فني و افراد داراي صالحیت و سیســتم 

معتبر پخش مي شود.
وي گفت: با اجرایي و اجباري شــدن تمام و کمال 
نظام ردگیري و رهیابي و نهادینه شدن آن در سیستم 
توزیع محصوالت تولیدي، شاهد مواردي مانند مورد 
کیکها نخواهیم بود که البته باید شــرکتها و عوامل 

توزیع دخیل در این موارد پیگیري شوند.
شانه ساز بیان کرد: با توجه به جا نیفتادن سیستم 
و نظام ردگیري و رهیابي براي شناســایي متخلفان 
مجبور به اســتفاده از سیســتم ســنتي اطالعاتي و 

انتظامي هستیم.
معاون وزیر بهداشت،  درمان و آموزش پزشکي و 
رئیس ســازمان غذا و دارو  گفت: باور بسیاري از افراد 
بر این است که سالمت محصوالت بر عهده وزارت 
بهداشــت و ســازمان غذا و دارو بوده و این امر باعث 

شــده وزارت بهداشت همواره در معرض اتهام باشد، 
اما این باور درســتي نبوده و سالمت هر محصول با 

تولید کننده و پخش کننده آن است.
شانه ساز  در بخش دیگري از سخنانش با اشاره به 
برخي از سیاستهاي وزارت خزانه داري آمریکا، بیان 

کرد: آمریکا به تازگي در اقدامي وقیحانه و غیر انساني 
خواسته است که شرکتهاي همکاري کننده با ایران 
تراکنشهاي مالیشان را در اختیار وزارت خزانه داري 
آمریکا قرار دهند و هیچ دلیلي براي این اقدام نداشته 

و روز به روز فشار را بر این شرکتها بیشتر مي کنند.

* تولید واکسن آنفلوانزا در کشور تا یکي 
دو سال آینده

وي اضافه کرد : ســال گذشــته ۵۰۰ هزار واحد 
واکسن آنفلوانزا منقضي شده بود، اما امسال همگي 
مصرف شــدند. ظرف یک الي دو سال آینده واکسن 
آنفلوانزا را هم تولیــد مي کنیم و برخالف تبلیغات و 
زیرنویسها کمبودي در دارو و واکسن آنفلوانزا نداریم 
و بیش از دو برابر سال گذشته داروي خوراکي آنفلوانزا 
وارد کرده ایم.معاون وزیر بهداشت-  درمان و آموزش 
پزشکي و رئیس سازمان غذا و دارو  در بخش دیگري 
از ســخنانش از تولید ۹۸ درصــد از داروها در داخل 
کشــور خبر داد و گفت: تنها یک الي دو درصد داروها 
وارداتي هستند و با وجود مشکالت نقل و انتقال پول و 
تهدیدات آمریکا شرکتها حاضر به از دست دادن بازار 

بزرگ و جذابي مانند بازار ایران نیستند.
شانه ســاز ادامه داد: با توجه به تنوع علوم، دانش 
و محصوالت مانند سل تراپي، فعالیت کارخانه هاي 
بیوتکنولوژي و تولیــد رادیو داروها که روز به روز در 

حال پیشروي سریع هستند، امکان انجام این حجم از 
وظایف توسط سازمان غذا و دارو میسر نبوده و باید از 
توان بخش خصوصي نیز در این زمینه استفاده کنیم.

وي در ادامه به تفویض اختیارات دانشــگاههاي 
علوم پزشکي سراسر کشــور در آینده نزدیک اشاره 
کرد و گفت: امور مربوط به دانشــکده هاي هر قطب 
باید به خود دانشــگاه واگذار شده و دانشگاه ها حتي 
به پرونده هایي که به ســتاد نظارت وزارت بهداشت، 

ارجاع مي شوند هم کمک کنند.
معاون وزیر بهداشت،  درمان و آموزش پزشکي و 
رئیس ســازمان غذا و دارو  در ادامه بیان کرد: همیشه 
بــا اطمینــان خاطر و قوت قلبي ویــژه در این خطه 
آذري نشــین حضور پیدا مي کنیم واین استان یکي 
از مهمترین مناطق ما با توجه به امکانات خدادادي و 
نعمــات موجود در آن بوده و ما فقط بخش کوچکي از 

توانمندي هاي آن را مدیریت میکنیم.
شانه ساز یادآور شد: داروهاي بسیار با اهمیتي در 
حوزه پیوند در این منطقه تولید مي شــود و ریشه این 
مهم، توانمندي مردم نخبه، تحصیلکرده و با فرهنگ 

آذربایجان شرقي است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛

* سعي کنیم گره ها را یکي یکي باز کنیم
محمدحســین صومــي رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکي تبریز در این نشست گفت: متاسفانه در این 
روزهاي سخت برخي حوزه ها مانند حوزه غذا و دارو 

که تقریبا آرام بودند را هم  دچار تنش کرده اند.
وي افزود: ســعي کنیم کمتر حرف بزنیم، بیشتر 

عمل کنیم و گره ها را از پیش روي مدیران برداریم.
صومي در ادامه بــا تاکید بر اینکه چه بخواهیم و 
چه نخواهیم ما مســئول هستیم، گفت: سعي تمامي 
کساني که مي خواهند مردم را ناامید کنند، این است 

که همه را به اختالس و ناکارآمدي متهم کنند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکي تبریز، اضافه کرد: 
گاهي اوقــات در حوزه هاي متعدد دســتورالعملي 
براي شهرســتان صادر مي شــود که در برخي نقاط 
شهرستان، قابلیت اجرایي ندارد و این در برخي موارد 

بهانه اي براي کوبیدن سیستم مي شود.
وي در خاتمه خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو 
متذکر شد: باید افتخار کرد که با وجود همه تحریمها 
دانشگاه ها را طوري نگه داشته اید که مشکل خاصي 

در دانشگاه ها وجود ندارد.

سالهاست تولیدکنندگان استان 
آذربایجــان شــرقی و در راس آن 
تبریــز باتولیــد انواع شــیرینی و 
شــکالت و کیــک و کلوچه های 
خوشــمزه و ســالم و صدور آن به 
اقصی نقاط کشــور و حتی خارج از 
مرزها، عنوان قطــب اصلی تولید 
شــیرینی و شکالت کشــور را به 
خود اختصاص داده اند. توسعه این 
صنعت در اســتان ما به حدی است 
کــه حتی در اوج تحریم ها تبریزی 

ها می توانند طعم شــکالت خــود را به حداقل ۶۰ 
کشــور دنیا بچشانند و از این راه میلیون ها دالر ارز 

عاید کشور بکنند. 
متاســفانه در روزهای اخیر شــایعاتی مبنی بر 
دستکاری  انواع کیک ها و کلوچه ها و نیز شیرهای 
خشک توسط عده ای سودجو در فضاهای مجازی 
منتشــر شده و این امر باعث ایجاد ناآرامی ها و عدم 

اعتماد به مصرف برخی محصوالت غذایی داخلی  
شــده بود که روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز در راستای حفظ امنیت روانی جامعه و حمایت 
از کاالی ایرانــی و رونق تولید در حرکتی خالقانه 
و ابتــکاری اقدام به توزیــع کیک ها و کلوچه های 
تولید شده در کارخانه های معتبر استان آذربایجان 
شرقی در همایش یک روزه روسای دانشگاههای 
علوم پزشکی و معاونان غذا و دارو و مدیران منطقه 

۲ آمایش کشور که با حضور معاون وزیر بهداشت،  
درمان و آموزش پزشــکی و رئیس ســازمان غذا و 
دارو که همگی از مراجع اصلی تایید صالحیت مواد 
غذایی کشورند - به میزبانی تبریز برگزار گردید نمود 
تا بدین وسیله از سالمتی صنعت شیرینی و شکالت 
و مواد غذایی اســتانی که یکی از قطب های اصلی 
تولید این محصوالت در کشــور است حمایت کند 
و به هم وطنان عزیز و مصرف کنندگانی که مدتی 

با این شــایعات روح  و روانشان 
دســتخوش ناآرامی ها شده بود 
اطمینان دهــد این محصوالت 
از زیــر ذره بین کســانی که به 
عنوان ناظــر و تامین کنندگان 
امنیــت غذایی جامعــه و مراجع 
اصلی و معتبــر تایید صالحیت 
مواد غذایی در وزارت بهداشــت 
و درمان و آموزش پزشــکی  اند 
عبور کرده بدست مشتریان می 
رسد. در ضمن در پایان همایش 
مهمانــان از یکی از کارخانه های معتبر شــیرینی 
و شــکالت استان آذربایجان شــرقی بازدید کرده 
و بــرای چندمین بار بر عدم امکان دســتکاری در 
مرحله تولید صحه گذاشتند اگر چه این دستکاری 
ها و خرابکاری از دید مســئولین امنیتی و انتظامی 
دور نمانــده و در حال پیگیری های تکمیلی جهت 

دستگیری و معرفی عوامل خرابکار می باشد  .

اقدام خالقانه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حمایت از کاالی ایرانی و ایجاد امنیت روانی جامعه 

به همت موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه برگزار شد؛

 همایش بررسی بازار سرمایه و چشم انداز آن در سه ماهه آخر سال
همایش بزرگ بررسی بازار سرمایه و چشم انداز آن 
در سه ماهه آخر سال به همت موسسه ارزش آفرینان 
مالی بازار ســرمایه و با همکاری مشترک کارگزاری 
ســینا در تبریز در ســالن همایش های تاالر اندیشه 
تبریــز واقع در پارک ائل گلی برگزار شــد. تجلیل از 
فعاالن این حوزه، بررســی اجمالی بودجه سال ۹۹، 
بررســی افق صنایع مختلف بورسی، پرسش و پاسخ 
مدعوین)کارگاه آموزشی( و بررسی افق بازار جهانی 

از محورهای این همایش بود.
  مدیرعامل و موســس ارزش آفرینان مالی بازار 

سرمایه:
* باگذرانــدن دوره هــای آموزشــی وضعیــت 

اقتصادی خود را بهبود بخشید
 دکتر ســید احمد شــکوری مدیرعامل و موسس 
ارزش آفرینان مالی بازار ســرمایه نیز در این همایش 
در خصوص موسســه خود گفت: این موسسه از بهار 
سال ۹۷ فعالیت خود را با کسب مجوز از سازمان فنی 
و حرفه ای استان آذربایجان شرقی و کمیته راهبری 
آموزش بازار ســرمایه و بیمــه مرکزی آغاز نمود و در 
جهــت آموزش های از صفر تــا صد بورس و صنعت 

بیمه گام های موثری برداشته است.
وی افــزود: در ایــن مدت کم توانســتیم بیش از 
یــک هزار و صد نفــر را در دوره های مختلف تحلیل 
تکنیکال مقدماتی و پیشرفته – تحلیل بنیادی – دوره 
هــای بازار خوانی بین المللی و دوره های تابلوخوانی 

آموزش بدهیم.
موسس موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه 
هدف از برگزاری همایش را بررسی و ارزیابی وضعیت 
بازار سرمایه در سه ماهه آخر سال عنوان کرد و گفت: 
شاخص بازار سرمایه از مهر سال گذشته از ۱۵۴ هزار 
واحــد به حدود ۳۶۰ هزار واحد رســیده و اکثر فعالین 
نگران این موضوع بودند که ریزش شاخص به ضررو 

زیان آنها تمام می شود.
وی اطمینان داد تاکنون اکثریت شرکت های ما با 
پی برگی های مناسب در حال خرید و فروش هستند 
و شــرکت های ما هنوز جای رشــد دارند و به یقین تا 

پایان سال شاخص و عددهای باالیی خواهیم دید.
مدیرعامل موسســه ارزش آفرینــان مالی بازار 
ســرمایه در عین حال به سرمایه گذاران توصیه کرد 
حتما شــرکت هایی که وضعیت فروش و سودآوری 
و بحث هایی که شــرکت ها به کــدال مرکز اطالع 
رســانی سازمان بورس مربوط اســت توجه ویژه ای 
داشــته باشند و ســعی کنند اکثر سهامشان در حوزه 
ســهام بنیادی باشــد تا در صورت ریزش شــاخص 

متضرر نشوند.
وی درادامــه اظهار امیــدواری کرد این همایش 
فرصتی باشــد تا فعالین اقتصادی از این بازار ســود 
ببرند و مطمئن باشــند در صورت فراگرفتن آموزش 
های الزم بــازار پربازدهی خواهند داشــت و بدانند 
به خاطر پرریســک بودن بــازار بدون آموزش جواب 
نخواهندگرفت. پس با گذراندن دوره های آموزشــی 
هم وضعیت اقتصادی خودشان بهتر خواهد شد و هم 

وضعیت اقتصادی دوستان و خانواده شان.
مدیرکل آمــوزش فنی و حرفــه ای آذربایجان 

شرقی:
* بازار بورس در کشور ما شناخته شده نیست

مدیرکل آموزش فنی و حرفــه ای با بیان این که 
بازار ســرمایه تنها بازاری اســت که دارای انباشت و 
تراکم ســرمایه بوده و برای اقتصاد کشور بسیار مفید 
است، اظهار کرد: این بازار از همه جهت مفید بوده اما 
متاسفانه در کشــور ما شناخته شده نیست و بسیاری 
افــراد یا این بازار را نمی شناســند و یــا از ورود به آن 

واهمه دارند.
یعقوب نماینده در همایش "بررسی بازار سرمایه 

و چشــم انداز آن در ســه ماه آخر ســال"، با تاکید بر 
این که ضریب نفوذ بورس در بین مردم ایران در بحث 
بورس، حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد است، افزود: متاسفانه 
موفق نشده ایم حتی یک نمونه از بنگاه های اقتصادی 
و بخش خصوصی استان را به این سمت سوق دهیم و 
همه این مشکالت نیز ناشی از عدم آشنایی، آگاهی و 

تسلط و سواد در حوزه بازار سرمایه است.
وی بــا تاکید بر این که بهترین روش تبلیغ، ترویج 
و توسعه یک محصول از طریق آموزش است، افزود: 
متاسفانه این موضوع در حوزه بورس انجام نشده و بعد 

از جنگ تحمیلی که اقتصاد کشور جان دوباره گرفت، 
هرگز شاهد یک آموزش اساسی و نهادینه شده در این 
رابطه نبوده ایم و این معضل نیز به ضعف گردانندگان، 

مدیران و علمای بازار سرمایه برمی گردد.
وی در این خصوص افزود: طی دو ســال گذشته، 
اداره کل فنــی و حرفــه ای اســتان به دو موسســه 
فعال در حوزه بورس مجوز داده که موسســه ارزش 
آفرینان مالی بازار ســرمایه از جمله آن بوده و آغازگر 

فعالیت های خوب در این رابطه بوده است.

مدیرعامل شرکت کارگزاری سینا
* بازارسرمایه جذابترین بازار کشور است:

ملماسی مدیرعامل شرکت کارگزاری سینا نیز در 
این همایش بازار سرمایه را یکی از جذابترین بازارها در 
سطح کشور دانست و گفت: ابزار کارگزاری یا صنعت 
بازار سرمایه برای توسعه خود در بازار به سواد و دانش 
مالی نیاز دارد و ســرمایه گذار در بازار سرمایه زمانی 
می تواند به سودآوری مناسبی برسد که بتواند به یک 

دانش مالی مناسب مجهز باشد.
وی افزود: به همین دلیــل برگزاری رویدادهای 
آموزشــی – برگزاری همایش ها و نمایشگاههای 
مختلف در ارتقا و رشــد دانش مالی ســرمایه بسیار 
موثر است و با بررســی بازار سرمایه در بلندمدت می 
توانیم به این موضوع برســیم که بازار سرمایه یکی 
از جذابترین بازارها در ســطح کشور است.مدیرسابق 
بورس اوراق بهادار تهران بااشاره به اینکه کارگزاری 
سینا با ۱۵ سال سابقه یکی از کارگزاران قدیمی کشور 
محســوب می شــود افزود: این کارگزاری در ابتدای 
تاسیس متعلق به بنیاد مستضعفان بود اما در سال ۹۷ 
با تغییر ماهیت ســهامداری به صندوق بازنشستگی 
بانک ها منتقل شد و در حال حاضر سهامدار اصلی این 

کارگزاری صندوق بازنشستگی بانکهاست.
ملماســی یادآور شد: این کارگزاری از سال ۹۷ که 
مجوز خود را در بخش ســهام دریافــت کرد به فکر 
توسعه راهبردی مشــتریان خود در سراسر کشور از 
جمله استان آذربایجان شرقی بود و باتوجه به پتانسیل 
و ظرفیت های بالقوه و بالفعل و گردش مالی بسیار زیاد 
این اســتان صنعتی، یکی از استانهای بزرگ و هدف 
کارگزاری سیناســت و به دنبال این هســتیم هرچه 
بیشــتر ضریب نفوذ کارگزاری را در این استان توسعه 
دهیم.وی یادآور شد: به نظر من اشتباه استراتژیک و 
راهبردی که در کشــور ما اتفاق افتاده این اســت که 

بجای اینکه بازار و جهت سرمایه گذاری را به سرمایه 
گذار نشان دهیم کاالی مصرفی را به او معرفی کردیم 
و قدرت پول را به ســمت بازارهای مسکن – کاال و 
خودرو بردیم و آشفته بازار کنونی جامعه نتیجه همین 

اشتباه راهبردی ماست.
مشاور مدیرکل آموزش فنی استان در حوزه کسب 

و کار:
* بازار بورس سرمایه ، حلقه اتصال درآمد جوانان 

و تولید مولد
پرویز مهرورز مشاور مدیرکل آموزش فنی استان 
در حوزه کســب و کار نیز در این همایش رسالت بازار 
سرمایه را آموزش دوره های مهارتی در کشور دانست 
که مدارک دوره ها تقریبا از سطح استاندارد ملی و بین 

المللی برخوردارند و قابل ترجمه اند.
وی افزود: در سالهای گذشته دیدگاه فنی و حرفه 
ای بیشــتر متمرکز آموزشــهای مهارتی فنی بود اما 
از چند ســال قبل ضمن تقویت بخش خصوصی به 
این نکته رسیدند که بخشی از آموزشها تحت عنوان 
مهارتهای نرم و آموزشهایی که خیلی جنبه فنی ندارد 
و به سمت و سوی مهارتهای فردی – مهارتهای نرم 

و آموزشهای حوزه مدیریت سوق پیدا کرده است.
مهرورزعدم وجود سرمایه کافی در دست جوانان 
را یکی از مشــکالت اصلی آنها در بحث کار و اشتغال 
دانســت و گفت: همچنین از دیدگاه کالن دوســت 
داریم ســرمایه های کوچک طوری هدایت شوند که 
منجر به تولید مولد شود.مشاورمدیرکل آموزش فنی 
حرفه ای اســتان بازار بورس سرمایه را حلقه اتصال 
درآمد جوانــان و تولید مولد عنوان کرد و گفت: حلقه 
ای کــه می تواند این دو تــا را به هم وصل کند یعنی 
برای جوانان با ســرمایه کم بتواند درآمد ایجاد کند و 
از طرف دیگر این ســرمایه ها بتوانند انتقال پیدا کنند 

برای تولید مولد بازار بورس سرمایه است.

دکتر سید احمد شکوری مدیرعامل و موسس:
 موسســه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه از بهار سال 97 فعالیت خود را با 
کسب مجوز از سازمان فنی و حرفه ای اســتان آذربایجان شرقی و کمیته 
راهبری آموزش بازار سرمایه و بیمه مرکزی آغاز نمود و در جهت آموزش 

های از صفر تا صد بورس و صنعت بیمه گام های موثری برداشته است
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هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود

از دماغ من سرگشته خیال دهنت
حافظبه جفای فلک و غصه دوران نرود

استاندار اردبیل:
ایجاد شهرک صنعتی مشترک توسعه اقتصادی به دنبال دارد

استاندار اردبیل گفت:  ایجاد شهرک صنعتی مشترک و تعامل با کشور 
آذربایجان در شمال استان امتیاز ویژه ای برای کشور و اردبیل است و این 

اقدام توسعه اقتصادی به دنبال دارد.
محسن امامي - خبرنگار جام جم اردبیل: اکبر بهنام جو  در 
جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد : ایجاد این 
شهرک در منطقه مرزی شمال استان رونق اقتصادی و سرمایه گذاری 
کالن سرمایه گذاران هر دو کشور و استفاده از ظرفیت و قوانین کشورهای 

آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه شهرک صنعتی مشترک و اتصال ریلی به کشور 
آذربایجان بار مالی چندانی برای دولت ندارد گفت: انجام عملیات اجرایی 
این پروژه ها از سوی بخش خصوصی و سرمایه گذاران انجام می شود و 
با توجه به انعقاد تفاهم نامه راه اندازی خط ریلی بر اساس موافقت راه آهن 
جمهوری اسالمی مرکز لجستیک بار و بارانداز ریلی در پارس آباد احداث 
می شود و دارای توجیه اقتصادی است. بهنام جوافزود: در آینده نزدیک 
با سفر مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران به جمهوری 
آذربایجان اقدامات نهایی در زمینه همکاری های مشترک دنبال می شود 
تا پروژه های اقتصادی و تفاهم نامه بین المللی برای استان به نتیجه 

تبدیل شود. استاندار اردبیل احداث خط ریلی در مرز ایران و آذربایحان 
را به نفع هر دو کشور دانست و گفت: سرانجام این پروژه ارتباط تجاری 
و صادراتی استان با کشورهای آسیای میانه و روسیه را افزایش داده که 
زمینه راه اندازی صنایع، واحدهای تبدیلی و بسته بندی را نیز در منطقه 

مهیا می کند.
بهنام جو در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: پرداخت تسهیالت 
مالی به واحدهای تولیدی از سوی بانک ها باید با کوتاهترین بروکراسی 

اداری انجام شود. وی تخصیص سهم استان ادبیل از محل تبصره ۱۸ را 
۲۰درصد اعالم کرد و گفت: به منظور اتمام و تکمیل پروژه ها این مبلغ 

باید به صورت صد درصد تخصیص یابد.
رئیس شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اضافه کرد: باالترین 
میزان تسهیالت را بانک کشاورزی از محل تبصره ۱۸ به واحد های 
تولیدی و صنعتی پرداخت کرده و بقیه بانک ها هم باید در پرداخت این 

تسهیالت در اسرع وقت اقدامات الزم را انجام دهند.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه استان اردبیل در سه بخش کشاورزی 
، صنعت و گردشگری برنامه ریزی مدون داشته باشد افزود: سازمان های 
جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و گردشگری باید برای حمایت 
از تولید و اشتغال پیشگام بوده و برای توسعه فعالیت های خود از بخش 
خصوصی حمایت کنند. وی افزود: سرمایه گذاری غیر دولتی در استان 
اردبیل نسبت به سایر استان ها رونق بیشتری دارد و دستگاه های اجرایی 

مرتبط باید زیرساخت های الزم را برای سرمایه گذاران ایجاد کنند.
در این جلسه رئیس کل دادگستری استان اردبیل، رئیس اتاق بزرگانی 
استان و چند نفر از مدیران دستگاه های اجرایی در راستای رفع موانع و 
تسهیل در سرمایه گذاری پیشنهادها و راهکارهای خود را تشریح کردند.

ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
آذربایجان غربی گفت: ساالنه ناوگان حمل و نقل 
باری استان ۱۲ میلیون تن کاال و ناوگان مسافری 

هشت میلیون نفر مسافر را جابه جا می کنند.
ارسالن  آذربایجان غربی،  جام جم  گزارش  به 
شکری در نشست خبری به مناسبت هفته حمل 
و نقل و راهداری با بیان اینکه آذربایجان غربی 
با دارا بودن پنج پایانه مرزی و سهم ۲۳ درصدی 
از مجموع پایانه های مرزی کشور گفت: از ابتدای 
سالجاری تاکنون سه میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر 
با رشد ۴۷ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه 

پارسال از مرزهای استان تردد کرده اند.
 وی با بیان اینکه ۶۰ درصد ترددهای مرزی 
مربوط به پایانه های مرزی بازرگان و تمرچین بوده 
است، ادامه داد: از کل تردد مرزی استان، ۳۴ درصد 
مربوط به مرز بازرگان ماکو، ۲۶ درصد مربوط به 
مرز تمرچین پیرانشهر و ۲۱ درصد مربوط به مرز 

رازی خوی است.
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل   
آذربایجان غربی از اعزام شش هزار دستگاه ناوگان 

حمل و نقل جاده ای به بنادر جنوبی کشور خبر داد و 
گفت: امسال نزدیک به شش هزار دستگاه ناوگان 
حمل و نقل جاده ای استان جهت حمل کاالهای 
اساسی از بنادر جنوبی کشور به آذربایجان غربی و 

سایر استان ها اعزام شده است.
 شکری همچنین از فعالیت ۱۸ هزار دستگاه 
انواع کامیون و چهار هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه 
مسافری در بخش حمل و نقل جاده ای استان خبر 
داد و گفت: ساالنه ناوگان حمل و نقل باری استان 
۱۲ میلیون تن کاال و ناوگان مسافری هشت میلیون 

نفر مسافر را جابه جا می کنند.
 این مقام مسئول اضافه کرد: در هشت ماهه 
گذشته بالغ بر ۳۲۰ کیلومتر در سطح کلیه محورهای 
شریانی، اصلی، فرعی و روستایی آذربایجان غربی 
با اعتباری بالغ بر ۱۱۶۹ میلیارد ریال اجرایی شده 
اکیپ   ۶۸ امسال  اینکه  بیان  با  شکری  است.  
راهداری و ۲۰ اکیپ گشت راهداری همزمان با 
اجرای طرح زمستانی در استان فعالیت خود را آغاز 
کردند افزود: طرح راهداری زمستانی از اواخر آذرماه 
امسال آغاز شده و تا پایان زمستان در استان این طرح 

اجرا می شود.  وی با بیان اینکه اکیپ های راهداری 
در ۶۸ باب راهدارخانه استان مستقر هستند عنوان 
کرد: در این راستا ۹۰۰ نفر پرسنل راهدار و ۴۲۰ 
دستگاه انواع ماشین آالت و ۲۰ دستگاه برف روب 
مکانیزه فعالیت دارند.دبیر کمیسیون ایمنی حمل 
و نقل راه های استان با بیان اینکه بیش از دو هزار 
کیسه نمک برای مواقع بحرانی و اضطراری در 
گردنه های برفگیر، و ۴۵ هزارتن نمک با ماسه 
شده  سازی  ذخیره  استان  های  راهدارخانه  در 

است ،عنوان کرد: نظارت و بازرسی بر تعداد ۲۱ 
مجتمع خدماتی - رفاهی بین راهی جهت استفاده 
کاربران جاده ها ، آماده کردن جیره غذایی برای 
اسکان و نجات مسافرین نیازمند کمک و اسکان 
موقت از دیگر اقدامات این اداره کل برای اجرای 
طرح زمستانی راهداری است. وی افزود: ۱۸ گردنه 
مهم در شبکه راه های اصلی و ۷۱ گردنه در راه های 
روستایی به طول حدود ۶۵۰ کیلومتر در استان 

تحت پوشش  طرح زمستانی قرار دارد.

از طریق ناوگان حمل و نقل آذربایجان غربی؛

 ساالنه ۱۲ میلیون تن کاال و ۸ میلیون مسافر جابه جا می شوند

 رشد 5 برابری 
 جذب وکيل در 

آزمون وکالت اردبيل

ناصر عتباتی،  رئیس کل دادگستری استان 
به همراه رئیس حفاظت و اطالعات دادگستری 
استان ضمن بازدید از  برگزاری آزمون وکالت 
دانشگاه  همکاری  با  نمود:  اعالم   اردبیل  در 
محقق اردبیلی و پیام نور و مجموعه مرکز وکال و 
کارشناسان قوه قضاییه در دادگستری استان این 
آزمون برگزاری می شود که حدود ۲۴۰۰ داوطلب 
دارای تحصیالت کارشناسی و باالتر در حوزه 
رشته های حقوق در این آزمون شرکت کرده اند.

جم  جام  خبرنگار   - امامي  نرگس 
اردبیل: وی هدف از برگزاری این آزمون را 
جذب وکیل و مشاور برای ارائه خدمات به عموم 
هم استانی های محترم اعالم نمود و افزود: با 
عنایت به اینکه در دسترس بودن وکیل  و مشاور 
وکال  به  مردم  مراجعه  کردن  و سهل  حقوقی 
و مشاوران  می تواند در کم کردن اختالفات، 
آسیب ها و مشکالت و بالطبع کاهش پرونده های 
وارده به دادگستری تاثیرگذار باشد، خوشبختانه 
دادگستری  مدیریت  پیگیری های  با  امسال 
آخرین  به  نسبت  استان  استان، سهمیه جذب 
آزمون برگزار شده به ۵ برابر افزایش یافته است 
و ما در صدد این هستیم که این ظرفیت را در 

سال های آینده نیز افزایش دهیم.
تعداد  این  از   : نمود  اعالم  پایان  در  وی 
اولیه خواهند شد که  نفر جذب  داوطلب ۳۰۰ 
بعد از مصاحبه ها و اختبار های تخصصی نهایتًا 
۱۵۰ نفر جذب نهایی خواهند شد و با گذراندن 
به  خاص  آموزش های  و  تخصصی  دوره های 

جرگه وکال خواهند پیوست.

استاندار زنجان:
هنر عامل وحدت و 
انتقال فرهنگ بين 

تمدن هاست

اســتاندار زنجــان در دیدار با رئیــس منطقه 
ای صنایع دســتی آســیا و اقیانوسیه و نمایندگان 
ســازمان جهانی صنایع دســتی یونسکو گفت: 
اســتان زنجان اســتانی زیبا، با فرهنگ و تمدن 
غنی اســت که خاســتگاه برخی صنایع دســتی 

همچون ملیله است.
به گزارش جام جــم زنجان؛ فتح اهلل حقیقی با 
بیان این که هنر و صنایع دســتی، گردشــگری و 
میــراث فرهنگی از محورهــای مورد توجه برای 
توسعه اســتان اســت افزود: بنای تاریخی گنبد 
سلطانیه، مردان نمکی و بازار سنتی از آثار دیدنی 
و مطرح زنجان اســت که شهرت جهانی نیز دارند 
و تمام تالش ما این است تا بتوانیم ملیله را نیز که 

ثبت ملی شده به ثبت جهانی برسانیم.
وی اعطــای تســهیالت ارزان قیمــت برای 
هنرمندان،ثبــت آثار هنرمنــدان در کوتاهترین 
زمــان و همچنیــن واگذاری زمین بــرای ایجاد 
مکانی با هدف ارائه صنایع دســتی را از اقدامات 
اثر گذار در حمایت از هنرمندان اســتان برشمرد و 
تأکید کرد: اولویت ما در اســتان زنجان حمایت از 
هنرمندان اســت چرا که اعتقاد داریم با زبان هنر 
می توان فرهنگ غالب اســتان زنجان و ایران را 
که همان صلح و دوســتی است به جهانیان منتقل 
کنیم و نمایندگان سازمان جهانی میراث فرهنگی 

نیز در این راه وظیفه خطیری دارند.
استاندار زنجان همچنین معاون عمرانی خود، 
شهردار زنجان و مدیرکل میراث فرهنگی استان 
را موظف کرد تــا تدابیر الزم را برای ثبت جهانی 

ملیله بیاندیشند.
در ایــن دیدار غاده هجــاوی رئیس منطقه ای 
صنایع دســتی آســیا و اقیانوســیه و آقای کوین از 
نمایندگان ســازمان جهانی صنایع دستی یونسکو 
ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در اســتان 
زنجان در حوزه صنایع دستی گفتند: در دو روزی که 
در اســتان زنجان بودیم از کارگاه ها و مراکز آموزش 
ملیلــه بازدید کردیم و یقیــن داریم زنجان ظرفیت 
الزم را برای تبدیل شدن به شهر جهانی ملیله دارد.

مذاکره با وزير صمت در 
رابطه با صادرات سيب 

آذربايجان غربی

محمد حضرت پور، شــهردار ارومیه در جلسه بررسی 
مشــکالت و موانع صادرات سیب آذربایجان غربی که با 
حضور دستگاه ها، نهادها و ادارات مرتبط و متولی برگزار 
شد، اظهار کرد: کمک به کشاورزان و باغداران کمک به 
اقتصاد ارومیه و اســتان است و همه دستگاهها و ادارات 

باید هرآنچه که در توان دارند در این راه مساعدت کنند.
بــه گزارش مدیریــت ارتباطات و امــور بین الملل 
شــهرداری ارومیه، وی بــا توجه به صحبت هایی که در 
حین جلســه مبنی بر ضرورت وجود بخشــنامه هایی از 
سوی وزارت صمت و ابالغ آن جهت تسریع روند صادرات 
مطرح شد، ادامه داد: با دکتر رحمانی وزیرمحترم صمت 
حتما صحبت می کنم تا مشکل صادرات سیب ارومیه را 
حل کند، چرا که نمی گذاریم باغداران سیب و همچنین 
بازرگانان متضرر شوند. شهردار ارومیه با توجه به مباحثی 
پیرامون واردات میوه های گرمســیری در ازای صادرات 
ســیب و برخی صحبت ها مبنــی بر پیش آمدن موانعی 
برای این کار گفت: همه باید بدانند سود بازرگانان سیب 
از واردات میوه های گرمسیری است و باید تضمین الزم 
به آنها داده شــود وگرنه سبب اختالل در فرآیند صادرات 
خواهد شــد.حضرت پور تأکید کرد: از هرگونه اقدامی که 
باعث زمینگیر شدن صادرکنندگان می شود باید  جدا حذر 
کرد، چون در نهایت در بلندمدت این باغداران و روستاییان 

و اقتصاد این استان است که متضرر می شود. 
وی درخواســت کــرد: از بانک کشــاورزی منابعی 
در اختیــار اســتان قراربگیــرد و از معاونــت اقتصادی 
اســتاندار درخواســت این موضوع را داریــم تا در بحث 
ســورت و کامیون های یخچالدار مســاعدت کنند .در 
ادامه گروســی مدیرکل دادگســتری آذربایجان غربی 
نیز از تشکیل این جلســه با پیشنهاد و پیگیری شهردار 
ارومیــه تقدیر و تشــکر نمود و تأکید کرد: این جلســه 
و نتایــج و مصوبــات آن در کمترین زمــان ممکن باید 
 اجرایی شده و تســریع در صادرات سیب از استان را باید 

شاهد باشیم.

در آذربایجان غربی صورت گرفت؛
نام نويسی ۱۴ هزار نفر برای 

بهره مندی از بيمه اجباری

مدیرکل بیمه ســالمت آذربایجان غربی با اشاره به 
اجرای طرح پوشــش بیمه اجباری از ۱۵ آبانماه، گفت: در 
ایــن مدت بالغ بر ۱۴ هــزار نفر برای ثبت نام اولیه جهت 

پوشش بیمه اجباری مراجعه کرده اند.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، نادر نانبخش در 
نشست خبری به موضوع تبادل الکترونیک اسناد اظهار 
کرد: در ۲۳ بیمارســتان بخش دانشگاهی و دولتی تبادل 
الکترونیک اسناد انجام می شود و تنها در یک بیمارستان 
به علت تغییر نرم افزار بیمارستانی این طرح اجرا نمی شود.

وی افزود: تبادل الکترونیک اســناد بیمارستانی در 
بیمارستان های خیریه، غیر دولتی و دانشگاهی اجرا نشده 
و ابالغی برای اجرا نداریم اما احتماال از ســال آینده این 

مراکز نیز به چرخه تبادل الکترونیک اسناد بپیوندند.
نانبخش به آغاز طرح نسخه نویســی الکترونیکی در 
آذربایجان غربی از اسفند ۹۷ در شهرستان نقده  اشاره کرد 
و گفت: در حال حاضر ۱۵۹ پزشک، داروساز، ازمایشگاه و 
مرکز رادیولوژی در ۷ شهرستان تحت پوشش این طرح 
است.  مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان غربی اصافه کرد: 
با اجرای نسخه نویسی الکترونیکی در شهرستانهای خوی 
و مهاباد تا پایان سال، ۵۰ درصد شهرستانها تحت پوشش  

این طرح قرار می گیرند. 
وی گفت: تا پایان شهریور سال آینده همه شهرستانها 
تحت پوشش نسخه نویســی الکترونیکی قرار خواهند 
گرفت. نانبخش با اشــاره به اجرای طرح پوشــش بیمه 
اجبــاری از ۱۵ آبانماه، گفت: در این مدت بالغ بر ۱۴ هزار 
نفر برای ثبت نام اولیه جهت پوشش بیمه اجباری مراجعه 
کرده اند که ۸۰۰ نفر با پرداخت ســرانه حق بیمه دفترچه 
دریافت کرده اند.نانبخش مدت نام نویسی برای پوشش 
بیمه اجباری را شــش ماه اعالم و تصریح کرد: افراد فاقد 
هرگونه پوشــش بیمه ای تا ۱۵ اردیبهشت ماه فرصت 
دارند جهت نام نویسی برای دریافت دفترچه بیمه به دفاتر 
مراجعه کنند. وی اعالم کرد: صدور دفترچه بیمه اجباری 
رایگان مشــروط به انجام آزمون وسع است و در صورت 
احراز عدم تمکن مالی ۱۰۰ درصد ســرانه حق بیمه سه 
دهک اول و ۵۰ درصد ســرانه حق بیمه دهک چهارم  را 

دولت تقبل می کند. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: افزایش 
خدمات مبنتی بر بستر الکترونیک در راستای تحقق رعایت حقوق 

شهروندان در دستور کار قرار دارد. 
رقیه لهجه -خبرنگار جام جم اردبیل: قاسم رحیمی 
در سومین جلسه کمیته حقوق شهروندی بر رعایت حقوق ارباب 
رجوع در خدمات رسانی بموقع و مطلوب تاکید کرد.وی با اشاره به 
اینکه هم اکنون تعدادی از خدمات این اداره کل در قالب میزخدمت 
الکترونیکی در دسترس شهروندان است افزود: جهت تسهیل 
ارایه خدمات به مخاطبین به دنبال ارائه خدمات بیشتر در بستر 

سامانه های الکترونیکی هستیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با اشاره به اینکه 
رعایت حقوق شهروندی یکی از مولفه های ارزیابی عملکرد ادارات 
است، گفت: الزم است تمامی پرسنل این اداره کل تمام تالش خود 
را جهت تحقق تمامی شاخص ها در این ارزیابی به کارگیرند. قاسم 
رحیمی یادآور شد: کاهش مدت زمان رسیدگی به دادخواست های 
کارگری و کارفرمایی یکی از مواردی است که در سال های اخیر در 
مراجع حل اختالف جهت ارایه خدمات مطلوب به مراجعین انجام 
شده است.مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل یکی 

دیگر از وظایف این اداره کل را مناسب سازی ساختار 
فیزیکی ساختمان های ادارات زیرمجموعه جهت 
دسترسی بهتر افراد توانخواه عنوان کرد.وی افزود: 
برقراری مقرری بیمه بیکاری در چهارچوب قانون کار 

یکی از مهمترین وظایف این اداره کل است که باید 
در کمترین زمان ممکن پاسخگویی شود. وی 

تاکید کرد: ضروری است درخواست های 
شهروندان در اسرع وقت و بدون هرگونه 

بروکراسی زاید انجام شود.

به منظور رعایت حقوق شهروندان اردبیلی انجام می شود؛ 

افزایش خدمات مبتنی بر بستر الکترونیک

استاندار زنجان:
کیفیت تولیدات آرد  باید مالک درجه بندی باشد

رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی: 
نوآوری در ملیله راهکار توسعه این صنعت است

خبرخبر

اســتاندار زنجان بر ضرورت توجه به کیفیت آرد تولیدی در استان 
اشاره کرد و گفت: باید درجه بندی ها و ارزیابی ها بر اساس کیفیت آرد 

تولید کارخانه ها انجام شود.
بــه گزارش جام جم زنجــان؛ فتح اله حقیقی در پنجمین جلســه 
کارگروه ســاماندهی آرد و نان استان زنجان، ایجاد رقابت برای تولید 
محصوالت با کیفیت در اســتان را خواستار شــد و تاکید کرد: عدالت 
واقعی با ایجاد رقابت واقعی میان تولیدکنندگان آرد برقرار می شــود تا 
در این صورت، کارخانه هایی که کیفیت تولید بیشتری دارند از سهمیه 

بیشتری برخوردار شوند.
وی تصریح کرد: میزان جلب رضایت مشــتریان، رعایت شاخص های استاندارد در تولید آرد و ارتقاء کیفیت در 
ارزیابی ها و تعیین درجه کارخانه ها مورد توجه قرار گیرد.مقام عالی استان ادامه داد: با افزایش میزان مکانیزه بودن 
دســتگاه ها و ارتقاء سطح سیستم های مورد استفاده، می توان مشکالت بخش تولید آرد را مرتفع نمود و واحدها را 
به ریل تولید رقابتی بازگرداند.استاندار زنجان بار دیگر تصریح کرد: پیش از تامین نیاز استان، هیچ گندمی از استان 
خارج نخواهد شد. وی در زمینه برخورد با تخلفات واحدهای تولیدی آرد نیز اظهار کرد: در این زمینه تنها با مدیران 

متخلف برخورد خواهد شد، به گونه ای که لطمه ای به اشتغال کارگران وارد نشود.

رئیس منطقه آســیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی گفت: 
ایجاد نوآوری در صنایع دســتی از جمله ملیله یکی از راهکارهای موثر 

در توسعه این صنعت در بازارهای جهانی است.
بــه گزارش جام جم زنجان، غاده حجاوی در بازدید از مرکز رشــد 
صنایع فرهنگی خالق جهاد دانشــگاهی زنجان گفت: امروز در مرکز 
رشــد جهاددانشگاهی زنجان تلفیق نبوغ و نوآوری را در صنعت ملیله 

دیدیم و این می تواند تنوع بازار ملیله را به دنبال داشته باشد.
غاده حجاوی به همراه ارزیابان شــورای جهانی صنایع دســتی، 

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان و رئیس جهاد دانشگاهی زنجان از پارک علم و فناوری های نرم 
و نیز مرکز رشد صنایع فرهنگی خالق جهاددانشگاهی زنجان بازدید کرد.

در ادامه خانه ملیله زنجان با حضور وی و ارزیابان این شورا در روند بررسی پرونده زنجان جهت ثبت به عنوان 
شهر جهانی ملیله افتتاح شد. 

تیم ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی نیز به بازدید از کارگاه های تولید ملیله در خانه ملیله زنجان پرداختند.
در این بازدید رئیس شورای جهانی صنایع دستی از نمایشگاه آثار فاخر ملیله استان که موفق به دریافت مهراصالت 

یونسکو و نشان ملی مرغوبیت شده اند ، بازدید کرد.

دومین جلسه شورای مسئوالن شهرداری برگزار شد 
دومین جلســه شورای مســئولین واحد ها با حضور شهردار و پرسنل 

شهرداری برگزار شد.
در این جلســه ابتدا صورتجلســه گذشــته مورد بررسی قرار گرفت و 
مسئولین واحد های فضای سبز، دفتر فنی و امور مالی مشکالت واحد های 

خود را مطرح کرده و در جلسه برای حل آنها بحث و گفت گو شد.
بنا به دستور شهردار سرعین مهندس هدایت جلسه شورای مسئولین 
هر هفته پنجشــنبه ها ســاعت ۱۴ در دفتر شــهردار برگزار خواهد شد تا 

مشکالت واحد ها مورد بررسی قرار گیرد .


