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فرماندار اردبیل خبرداد:

 ساماندهی محل ایستگاه 
موقت و دفن زباله در اردبیل

مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل خبر داد:

تامین مصالح پروژه های مرمتی 
اردبیل از تولیدات بومی 

همزمان با سال جهش تولید؛ 

 واگذاری کارخانه نساجی 
ابریشم سبالن به بخش خصوصی 
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اردبیل
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بازدید امام جمعه و استاندار اردبیل از مرکز تولیدات گل و گیاه شهرداری اردبیل به روایت
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اردبیل سومین استان کشور
 در پالسما درمانی

تقاضای مدیر درمان تامین اجتماعی استان از مردم برای اهداءخون جهت درمان بیماران کرونایی
کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان و بیمارستان سبالن اردبیل با راهنمایی و هدایت دکتر برجی از پزشکان 
متخصص، دلسوز و مردم دوست اردبیل تعطیالت عید را به روزهای پرکار تبدیل کرده و پالسما درمانی را در استان اردبیل 
شروع کردند.دکتر قادر برجی در خصوص روش جدید درمانی پالسمافرز برای درمان بیماران کرونا که در بیمارستان 
سبالن تامین اجتماعی در حال انجام است.این روش درمانی بعد از بیمارستان هایی در تهران و قم، در استان اردبیل به 

عنوان سومین استان مورد استفاده قرار می گیرد و.....
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۴۵۰ هزار تن گندم 
امسال در استان اردبیل 

خریداری می شود

از  سرگیری فعالیت خط واحدها ازابتدای اردیبهشت 
 با رعایت  فاصله گذاری اجتماعی 

4
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

اردبیل
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در خصوص فعالیت 
اکیپ های اجرایی این شرکت در ایام تعطیالت نوروزی گفت:  ۲۷۹ 
نفر از همکاران تالشگر شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل  در 

قالب ۳۰ اکیپ اتفاقات و عملیات و۱۲ اکیپ تعمیرات و روشنایی 
معابر به  صورت شبانه روز در ایام نوروز امسال مشغول خدمات 
رسانی به مردم شریف استان بودند. وی افزود: تالشگران صنعت 
برق همیشه بیدار در ایام نوروز ضمن رعایت موارد بهداشتی جهت 

پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در بخش های اتفاقات و عملیات، 
تعمیرات و روشنایی معابر به صورت شبانه روزی مشغول پایش 
و کنترل وضعیت شبکه بودند تا در صورت بروز هر گونه مشکل 
احتمالی در کمترین زمان ممکن جهت رفع مشکل پیش آمده 

اقدام نمایند .حسین قدیمی خاطر نشان کرد: مرکز دیسپاچینگ و 
فوریت های شرکت توزیع نیروی برق استان به صورت تمام وقت در 
این ایام فعال بوده و پاسخگویی ۲۴ ساعته از طریق سامانه تلفنی 

۱۲۱ نیز در ایام تعطیالت انجام شده است.

مدیر عامل توزیع نیروی برق استان خبر داد : اکیپ های اداره برق در ایام نوروز

خبر
خبر

 در سـال جهـش تولیـد و بـا حضور اسـتاندار 
اردبیـل و مدیریـت بانـک ملـی کارخانـه 
حسـین  بـه  سـبالن  ابریشـم  نسـاجی 
پیرمـوذن سـرمایه گذار بخـش خصوصـی 

واگـذار شـد.
بـه گـزارش حـوزه ریاسـت و روابـط عمومی 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان 
اردبیـل، در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور 
مدیـران اسـتانی و ارتبـاط ویدئوکنفرانـس 
بـا وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی برگـزار شـد، در قالب قـرارداد 
رسـمی کارخانه نسـاجی ابریشـم سـبالن به 
سـرمایه گذار بخش خصوصـی واگذار شـد تا 
بعـد از سـال ها رکـود و تعطیلـی ایـن بنـگاه 

اقتصـادی فعالیـت خـود را آغـاز کنـد.
رئیـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع و معـادن و 
کشـاورزی اسـتان اردبیل که صاحـب جدید 
ایـن کارخانـه اسـت، اظهـار کـرد: تـالش 
خواهیـم کـرد تـا ایـن کارخانـه را بـا ورود و 
تجهیـز ماشـین آالت از آلمـان و ایتالیـا بـه 
بزرگتریـن کارخانـه نسـاجی کشـور تبدیـل 
کنیـم. حسـین پیرمـوذن خاطرنشـان کـرد: 
در پنج سـال گذشـته ایـن کارخانه بـه حالت 
رکـود و تعطیلـی درآمـده بـه طـوری کـه 
بخشـی از ایـن کارخانـه دچـار حریـق شـده 
و ماشـین آالت آن نیـز فرسـوده گشـته بـود 
که بـا توجـه بـه پیگیـری و تاکیـد اسـتاندار 
اردبیـل سـعی خواهیم کـرد تا ایـن مجموعه 
تولیـدی را بـا اشـتغالی مناسـب بـه چرخـه 

فعالیـت بازگردانیـم.
وی از سـرمایه گذاری ۱۱۰ میلیـارد تومانـی 
در ایـن مجموعـه بعـد از خریـد کامـل ایـن 
کارخانـه از بانـک ملـی خبـر داد و گفـت: 

بـا تحویـل ایـن مجموعـه از بانـک ملـی و 
نوسـازی و بهسـازی کـه در شـکل فیزیکـی 
کارخانـه و قطعـات انجـام خواهیـم داد، تـا 
سـه مـاه آینـده سـعی مان بـر ایـن اسـت تـا 
با همراهی مسـئوالن اسـتانی اسـتارت اولیه 
فعالیـت کارخانـه را بزنیم.ایـن سـرمایه گذار 
و  همراهـی  ضـرورت  خصوصـی  بخـش 
همـکاری مسـئوالن اسـتانی را در فعالیـت 
مجـدد کارخانـه نسـاجی ابریشـم سـبالن 
یادآور شـد و بیـان کرد: تـا 6 ماه آینـده 5۰۰ 

کارگـر و نیـروی توانمنـد بـه ایـن مجموعـه 
جـذب خواهـد شـد و ایـن ظرفیـت تـا هـزار 

نفـر نیـز قابـل افزایـش اسـت.
پیرمـوذن از راه انـدازی واحـد تولیـد مـودم 
هوشـمند در اردبیـل خبـر داد و اظهـار کرد: 
بـا همراهـی شـرکت شـاتل و یـک شـرکت 
کـره ای در ماه هـای آینـده واحـد تولیـدی 

مـودم هوشـمند افتتـاح خواهـد شـد.
وی تصریـح کـرد: در ایـن کارخانـه نیـز یک 
هزار و ۲۰۰ تـا یک هـزار و ۳۰۰ نفـر فعالیت 

خواهنـد کـرد کـه راه انـدازی ایـن دو واحـد 
در سـال جهـش تولیـد حرکتـی مناسـب در 
اسـتان در مسـیر توسـعه صنعتی خواهد بود.

نماینـده بخش خصوصی با اشـاره بـه رویکرد 
دولـت در حمایـت از واحدهـای تولیـدی 
دچـار ضـرر و زیـان از محـل بیمـاری کرونـا 
گفـت: دولـت در تصمیم گیـری حمایتـی از 
بخـش خصوصـی عجلـه کـرد چـرا کـه قرار 
نیسـت در پسـاکرونا واحدهای تعطیل شـده 
در اولویـت قـرار گیرنـد بلکـه مهمتـر از آنها 
واحدهـای فعالـی اسـت کـه بـا شـیوع ایـن 
بیمـاری ظرفیـت تولیـد و اشـتغال خـود را 
کاهـش دادنـد و منتظـر پایـان ایـن شـرایط 
سـخت هسـتند تـا دوبـاره بـه چرخـه تولید 
بازگردند.پیرمـوذن افـزود: بـه هیـچ وجـه 
پرداخـت تسـهیالت حتـی بـا نـرخ سـود 
چهـار درصـد دوای درد واحدهـای تولیـدی 
و صنعتـی نیسـت بلکـه ضـروری اسـت تـا 
نینـی اعمـال شـود تـا در  مقـررات و قوا
ماه هـای آینـده اسـتمهال بدهـی  و معوقـات 
بانکـی و حتـی چک هـای برگشـتی صاحبان 
واحدهـای تولیـدی مدنظـر قـرار کـرد و 
بـه نوعـی کـه از محـل تسـهیالت فنـی – 
اعتبـاری وام هـای ارزان قیمت بـا بازپرداخت 

طوالنـی مـد نظـر شـده.
رئیـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع و معـادن 
تصریـح  اردبیـل  اسـتان  کشـاورزی  و 
از  بایـد  دولـت  شـرایط  ایـن  در  کـرد: 
دسـتورالعمل های  و  بخشـنامه ها  صـدور 
مکـرر و مـداوم پرهیـز کنـد و متناسـب بـا 
دیدگاه هـای فعاالن بخـش خصوصـی زمینه 
حمایـت از واحدهـای تولیـدی را بـه وجـود 

آورد.

همزمان با سال جهش تولید؛ 

 واگذاری کارخانه نساجی ابریشم سبالن به بخش خصوصی 
مزایای توسعه تجارت الکترونیکی

رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اردبیل طی مصاحبه ای در 
خصوص مزایای توسعه تجارت الکترونیکی 
اظهار داشت : فعالسازی ظرفیت های تجارت 
بدون محدودیت زمانی و مکانی، جلوگیری از 
اتالف وقت و کاهش ترددهای غیر ضروری، 
افزایش شفافیت برای خریداران و تمامی 
دستگاه های نظارتی، نوآوری در روشهای ارائه 
کاال و خدمات ، افزایش بهره گیری از منابع، 
ایجاد فرصتهای تجاری جدید و حصول عدالت 
اجتماعی در راه اندازی کسب و کارها و کاهش 
تبعیضات و تحصیل امتیازات تجاری بخشی از 
مزایای توسعه تجارت الکترونیکی است. رامین 
صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اردبیل طی مصاحبه ای در خصوص 
مزایای توسعه تجارت الکترونیکی اظهار داشت : 
فعالسازی ظرفیت های تجارت بدون محدودیت 
زمانی و مکانی، جلوگیری از اتالف وقت و 
کاهش ترددهای غیر ضروری، افزایش شفافیت 
برای خریداران و تمامی دستگاه های نظارتی، 
نوآوری در روشهای ارائه کاال و خدمات ، افزایش 
بهره گیری از منابع، ایجاد فرصتهای تجاری 
جدید و حصول عدالت اجتماعی در راه اندازی 
کسب و کارها و کاهش تبعیضات و تحصیل 
امتیازات تجاری بخشی از مزایای توسعه تجارت 
الکترونیکی است. دکتر صادقی در ادامه تصریح 
کرد : با شیوع ویروس کرونا مزایای استفاده از 
کسب و کارهای مجازی جهت تامین و توزیع 
کاال، بار دیگر مورد تاکید و توجه تولید کنندگان 
و مصرف کنندگان قرار گرفته است. وی افزود: 
در این راستا وزارت صنعت ، معدن و تجارت 
به منظور افزایش مشارکت تمامی ذینفعان، 
عالوه بر حمایت از پویش، از خانه بخریم با 
برگزاری جشنواره های مختلف فروش اینترنتی، 
ایجاد تعامل مابین اتحادیه ها ، اتاق اصناف 
ایران و اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی 
و تقویت و استمرار فروش اینترنتی و توسعه 

تجارت الکترونیکی می باشد. 

فرماندار اردبیل خبرداد:
 سـاماندهی محـل ایسـتگاه موقت و 

دفـن زبالـه در اردبیل

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردبیل، 
مسعود امامی یگانه در بازدید از ایستگاه موقت 
زباله اردبیل اظهار داشت: متاسفانه محل 
ایستگاه موقت و دفن زباله اردبیل وضعیت 
مناسبی نداشته وزیبنده این شهر نیست و باید 
ساماندهی شود .این امر گالیه اهالی و مردم 
را نیز به دنبال داشته است.وی گفت: جلسه 
باحضور شهردار اردبیل و مسئوالن مربوطه 
در فرمانداری اردبیل برگزارشد ودراین جلسه 
مقررشد: شهرداری اردبیل هرچه سریعتر 
براساس دستورالعمل محیط زیست استان 
وشهرستان نسبت به ساماندهی محل ایستگاه 
موقت زباله در مسیر ثمرین اردبیل اقدام نماید.

فرمانداراردبیل از الزام سازی کامیون های 
حمل زباله برای رعایت موازین بهداشتی 
مقررگردید  همچنین  افزود:  و  خبرداد 
شهرداری اردبیل درسریع ترین زمانممکن 
نسبت به ساماندهی جاده مسیر حمل زباله که 

براساس تردد کامیون تخریب شده اقدام کند.
امامی یگانه افزود: متاسفانه دفن زباله در 
روستای طالب قشالقی اردبیل سالها ست که 
به طور سنتی انجام می شود و بر اساس تصمیم 
کارگروه پسماند بر ایمن سازی این منطقه و 
الزام رعایت اصول دفن بهداشتی تاکید شد تا 

مشکالت موجود برطرف شود.

آگهي دعوت به همکاري
شـرکت مهندسـي سـنجش کیفي ارتبـاط  ) پیام 
گسـتر (، پیمانـکار نگهـداري ارتباطات زیرسـاخت 

خـود،  نقلیـه  مجموعـه  تامیـن  جهـت  اسـتان 

دار  اجـاره دو دسـتگاه خـودرو کمـك  بـه   نیـاز 

) دو دیفرانسـیل( سـواري یـا دو کابیـن ) پیـکاپ ( 

مـدل 9۵ به بـاال دارد لذا از عالقمنـدان به همکاري 

دعوت مي شـود جهـت اطالعات بیشـتر در سـاعات 

اداري بـه دفتر شـرکت به  آدرس اردبیـل – خیابان 

سـعدي بعـد از پل باغمیشـه، سـاختمان تجـاري و 

خدماتـي امیـر، طبقـه 2 ،واحـد ۴ مراجعـه و یـا 

بـا  شـماره تلفـن ۰۴۵33۴29827 تمـاس حاصل 

. یند ما فر
شرکت پیام گستر
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3بازدید امام جمعه و استاندار اردبیل از مرکز تولیدات گل و گیاه شهرداری اردبیل به روایت ضمیمه رایگان 

روزنامه د  راستان 
اردبیل

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل 
به همراه استاندار و شهردار اردبیل از مرکز 
پرورش گل و گیاه شهرداری اردبیل بازدید 

کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، نماینده 

ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل به همراه 
استاندار و شهردار اردبیل از مرکز پرورش گل 
و گیاه شهرداری اردبیل بازدید و بر ضرورت 
افزایش سرانه فضای سبز در سطح استان و مرکز 

اردبیل تاکید کردند.

آیت اهلل سیدحسن عاملی در این بازدید شرایط 
برای رشد گیاهان  را  اردبیل  استان  اقلیمی 
سازگار و زودبازده مناسب دانسته و افزایش 
درختکاری و سرانه فضای سبز در استان را یکی 
از عوامل اصلی برای جذب و ماندگاری گردشگر 

دانست.
استاندار اردبیل نیز در این دیدار با اعالم رضایت 
از فعالیت شهرداری در راستای گل کاری و 
درختکاری سطح شهر از راه اندازی و احداث باغ 

ملی در استان اردبیل خبر داد.

خبر

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل 
خبر داد:

تصویب اعمال تخفیف هزینه های 
در  مهندسی  نظام  و  شهرداری 
پروژه های طرح اقدام ملی تولید 

مسکن استان 
محسن امامي – خبرنگار جام جم اردبیل

مدیرکل راه و شهرسازي استان اردبیل از تصویب 
اعمال تخفیف هزینه های شهرداری و نظام مهندسی 
در پروژه های طرح اقدام ملی تولید مسکن استان 

اردبیل خبر داد.
 محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازي استان 
اردبیل در خصوص مصوبات یکصدو شانزدهمین 
جلسه شورای مسکن استان اردبیل که با حضور معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری و اعضای شورای 
مسکن استان در محل سالن جلسات شیخ صفی 
استانداری اردبیل برگزار شد با اعالم این مطلب افزود: 
به منظور حمایت و کاهش هزینه های اجرایی پروژه 
های طرح اقدام ملی تولید مسکن در استان اردبیل 
در این جلسه مقرر گردید شهرداری های استان و 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نسبت به 
اعمال تخفیف در هزینه های سهم خود در این پروژه 
ها اقدام و نتیجه را جمع بندی و گزارش نمایند.وی 
به تشکیل کمیته تامین زمین و زیرساخت های طرح 
اقدام ملی تولید مسکن در استان اردبیل با محوریت 
استانداری اردبیل و اداره کل راه و شهرسازی استان 
اشاره کرد و اظهار داشت: تشکیل جلسات کمیته 
تامین زمین و زیرساخت های طرح اقدام ملی تولید 
مسکن در استان اردبیل با حضور مدیرکل دفتر 
فنی استانداری اردبیل ، نماینده راه و شهرسازی و 
فرمانداری های شهرهای استان و مدیران شرکت های 
متولی زیرساخت با مسئولیت راه و شهرسازی استان 
برگزار گردد.دبیرشورای مسکن استان اردبیل برخی 
دیگر از مصوبات یکصدو شانزدهمین جلسه شورای 
مسکن استان اردبیل را عنوان کرد و گفت: پیگیری 
طرح آبرسانی آب شرب و بهداشتی شهرک مهر نمین 
با هدف تامین آب شرب و تکمیل باقیمانده آسفالت 
معابر شهرک های مهر نیایش و اندیشه اردبیل توسط 

شهرداری اردبیل از دیگر مصوبات این جلسه بود. 

نرگس امامي– خبرنگار جام جم اردبیل
به دنبال برگزاری مراسم تکریم وقدردانی 
از زحمات دکتراخوان اکبری ریاست سابق 
دانشگاه و معارفه سرپرست جدید دانشگاه علوم 
پزشکی اردبیل دکترشهرام حبیب زاده ، نشست 
کمیته ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا دانشگاه 
با حضور معاون کل وزارت بهداشت دکتر 
حریرچی، معاون سیاسی امنیتی استانداری، 
سرپرست جدید دانشگاه دکتر حبیب زاده و 
اعضای دانشگاهی، معاونین و اپیدمیولوژیست 
های کشوری و استانی برگزار شد. دکتر حبیب 
زاده ابتدا ضمن تشکر و قدردانی از حضور معاون 
کل وزارت بهداشت در استان و هیات همراه، 
گزارشی از وضعیت استان در رابطه با اقدامات 
صورت گرفته در خصوص کرونا وروند آماری 
مبتالیان به کرونا را تشریح ونگرانی خود را از 
فلت وادامه داربودن بیماری و عدم سیرنزولی 

بیماری دراستان ابراز داشت.

علوم  دانشگاه  زاده سرپرست  دکتر حبیب 
پزشکی با اشاره به گزارش اپیدمیولوژیستهای 
شده  گرفته  تصمیمات  و  واستانی  وزارتی 
دراین جلسه افزود با توجه به وضعیت نگران 
کننده موجود از لحاظ ثابت ماندن ابتال به 
بیماری وعدم کاهش آمار مبتالیان در استان 
تصمیمات مقتضی پیشنهاد و  اتخاذ گردید. 

ستاد استانی پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس 
جدیداقدامات عملی را بر تردد و اعمال دقیق 
فاصله گذاری های اجتماعی و فیزیکی افراد 
اجرا نمایند همچنین اطالع رسانی جدی در 
خصوص رعایت آحاد جامعه، تشدید نظارت 
بردستورالعمل های گام دوم و پروتکل های 
الحاقی و فعالیت اصناف، افزایش انجام تست 

آزمایشگاهی و شناسایی بیشتر مبتالیان و تحت 
پوشش قرار دادن آنها و خانواده های افراد مثبت 
ازجمله پیشنهادات و تصمیمات این نشست بود 
که مقرر گردید از طریق مراجع ذیربط و ستاد 
ملی مبارزه با کرونای استان با دستورات صریح 
رئیس ستاد مبارزه با کرونا اقدامات الزم صورت 

پذیرد
وی افزود؛ با توجه به حساسیت موجود چنانچه 
فاصله گذاری های اجتماعی و تردد عادی مردم 
در سطح شهر به این شکل انجام شود واین 
ترددها به منزله مهار بیماری تلقی شود قطعاً 
سیر صعودی این بیماری به مراتب بیشتر از 
مراحل اولیه افزایش خواهد یافت و کنترل آن 
برای متولیان حوزه سالمت استان بسیار دشوار 
خواهد بود، لذا از عموم همشهریان عزیز مسرانه 
تقاضا می شود موازین بهداشتی وفاصله یک 
ونیم متری را دقیقاً رعایت نموده و از تردد های 

بیجا در سطح شهر اکیداً خودداری نمایند.

نشست کمیته پیشگیـری و مبارزه  با کــرونا 
 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

خبر

همزمان با شیوع کرونا اتفاق افتاد؛ 
همراهی صاحبان واحدهای تولیدی 
اردبیل در پویش مومنانه کمك به افراد 

نیازمند 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل بر 
همراهی صاحبان واحدهای تولیدی در پویش 
مومنانه کمک به افراد نیازمند آسیب دیده از 
ویروس کرونا تاکید کرد. رئیس شورای قشر 
بسیج کارگری: ویروس کرونا به شدت برخی 
از مشاغل و افراد را تحت تاثیر قرار داده که این 
امر کمک افراد توانمند را می طلبد.وی افزود: 
بسته ها و طرح های حمایت  دولتی قطعا ظرفیت 
پاسخگویی به تمام افراد صدمه دیده از این ویروس 
را ندارد و الزم است واحدهای تولیدی برای کمک 
به طیف نیازمند جامعه مشارکت جدی داشته 
باشند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل 
خاطرنشان کرد: افرادی که درآمد مستقیم 
و شغل ثابت ندارد در وضعیت مناسبی به سر 
نمی برند و نباید دغدغه های گرسنگی و اقتصادی 
به نگرانی های شیوع ویروس دامن بزند.رحیمی 
گفت: اختصاص تسهیالت سرمایه درگردش، 
افزایش ظرفیت تعاونی تولیدکننده اقالم بهداشتی 
پرداخت بیمه بیکاری و تعویق پرداخت بیمه سهم 
کارفرمایی از برنامه های اقتصادی دولت جهت 
کاهش تبعات ویروس است.سرهنگ پاسدار شکر 
عبدی، معاون هماهنگی سپاه حضرت عباس )ع( 
در ادامه این جلسه گفت: تا پایان ماه رمضان دو 
رزمایش حمایتی از اقشار صدمه دیده با همت 
خیرین و صاحبان واحدهای تولیدی انجام 
می شود.وی عنوان کرد: هشت سال دفاع مقدس 
صحنه همبستگی ملت در جنگ با عراق بود و این 
مهم برای مهار اقتصادی کرونا نیز با حضور مردم در 
صحنه دوباره تکرار خواهد شد.صاحبان بنگاه های 
اقتصادی استان با دعوت از سایر مدیران واحدهای 
تولیدی جهت کمک به اقشار ضعیف جامعه 
پیش قدم شده و حمایت خود را اعالم کردند.

حمایت های نقدی و پخش ۲۸ هزار قطعه مرغ در 
طی ایام ماه مبارک رمضان از اقدامات خداپسندانه 

صاحبان بنگاه های اقتصادی حاضر در جلسه بود.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از احراز شرایط دریافت 
تقدیر نامه ۲ ستاره از جایزه تعالي سازماني در سومین دوره 

ارزیابی سرآمدی مجموعه شرکت ملی گاز ایران خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، سردار 
اسماعیلی مدیر عامل این شرکت افزود:  بر اساس ارزیابی صورت 
پذیرفته از طرف ستاد شرکت ملی گاز ایران  این شرکت حائز 
شرایط دریافت سطح تقدیر نامه ۲ ستاره از سوی دبیرخانه 
سومین دوره ارزیابی سرآمدی مجموعه شرکت ملی گاز ایران 

شناخته شد. 
اسماعیلی در توضیح فرآیند اعطای تقدیر نامه یاد شده، افزود: 
شرکت گاز استان اردبیل با آگاهی از لزوم یک نگاه علمی و مبتنی 
بر تجربه روز دنیا به موضوع تعالی از چندین سال پیش تصمیم 

به بهبود و ارتقاء عملکرد بر اساس مدل بومی تعالی 
سازمانی گرفت که بتواند راهنمای مناسبی برای این 
امر باشد. اسماعیلی، در پایان ضمن تقدیر و تشکر از 
مسئولین برگزار کننده جایزه سرآمدی شرکت ملی 
گاز ایران،  دست یابی به این مهم را نتیجه همت و 
همراهی رؤسا، دبیران و اعضاء محترم کارگروههای 
تعالی و تمامی همکارانی که در فرآیند خود ارزیابی 
و ارزیابی نهایی تعالی سازمانی در سال گذشته به هر 
نحوی مشارکت نموده اند، و پرسنل زحمتکش شرکت 
گاز استان دانست و ابراز امیدواری نمود در سال پیش رو 
با هّمت مسئولین ذیربط شاهد جهِش این حوزه تاثیر 

گذار در سرآمدی شرکت گاز استان اردبیل باشیم.

کسب تقدیر نامه دو ستاره تعالی سازمانی توسط شرکت گاز استان اردبیل

مجازي  کارهاي  و  کسب  صاحبان 
حقوقي(  و  حقیقي  اشخاص  از  )اعم 
مشمول  اقتصادي  فعاالن  سایر  همانند 
قوانین مالیاتي مربوط مي باشند و فارغ 
از محل فعالیت، مي بایست تکالیف زیر 
را به انجام برسانند. در غیر این صورت 
مشمول جرایم قانوني مقرر خواهند شد:

ظرف  مکلفند  مشاغل  صاحبان   1
چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را 
کتباً به اداره امور مالیاتي محل شغل خود 
اقدام  به تشکیل پرونده  اعالم و نسبت 
نمایند. اشخاص حقوقي پس از تاسیس، 
مکلفند دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقي 
مربوطه  مالیاتي  امور  کل  اداره  از  را 
دریافت نمایند و نسبت به تشکیل پرونده 
) دریافت شماره واحد مالیاتي و شماره 
کالسه پرونده( و پرداخت حق تمبر اقدام 

نمایند.
2 از طریق مراجعه به درگاه عملیات 
نشاني  به  مالیاتي  مودیان  الکترونیکي 

www.tax.gov.ir
نسبت به ثبت نام الکترونیکي و دریافت 

شماره اقتصادي اقدام نمایند.
قانون   ۱6۹ ماده  اجراي  در    3
مالیاتهاي مستقیم، کلیه اشخاص حقوقي 
و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که 
حسب اعالم سازمان امور مالیاتي کشور 
مالیاتي  نظام  در  نام  ثبت  به   موظف 

مي شوند، مکلفند براي انجام معامالت 
شماره  و  صادر  صورتحساب  خود، 
در  را  معامله  طرف  و  خود  اقتصادي 
صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد 

مشابه درج نمایند.
4 اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل 
باید  مستقیم  مالیاتهاي  قانون  موضوع 
ارائه خدمات  یا  در موارد فروش کاال و 
صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب 
مورد به شرح زیر صادر و نگهداري نمایند:

به  باید  اول  نوع  ۱(صورتحساب 
چاپي  سریال  شماره  با  دستي  صورت 
و یا ماشیني با شماره سریال ما شیني  
)حسب مورد( با درج تاریخ، صادر گردد 
و حداقل در بر گیرنده اطالعات هویتي، 
نام شخص  یا  نام خانوادگي  نام،  شامل 
حقوقي، شماره اقتصادي، نشاني کامل و 
کدپستي فروشنده و خریدار و مشخصات 
کاال یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ 

آن باشد.
۲( صورتحساب نوع دوم صرفاً در موارد 
استفاده از سامانه صندوق فروش)صندوق 
صادر  فروش)  )مکانیزه(   ماشیني  
سریال  شماره  داراي  باید  و  شود  مي 
برگیرنده  در  حداقل  و  تاریخ  ماشیني، 
اطالعات هویتي، شامل نام، نام خانوادگي 
یا نام شخص حقوقي، شماره اقتصادي، 
و  فروشنده  کدپستي  و  کامل  نشاني 

شده،  ارائه  خدمات  یا  کاال  مشخصات 
مقدار و مبلغ آن باشد.

صاحبان  حقوقي،  اشخاص  کلیه   5
 ۲ ماده  موضوع  اول  گروه   مشاغل 
قانون   ۹5 ماده  اجرایي  نامه  آئین 
مشاغل  صاحبان  و  مستقیم  مالیاتهاي 
از  که  افزوده  ارزش  بر  مالیات  مشمول 
آنها فراخوان بعمل آمده است، مکلفند 
اقالم  مطابق  را  خود  معامالت  فهرست 
لینک  طریق  از  درخواستي  اطالعاتي 
الکترونیکي”  فصلي  معامالت  “صورت 
الکترونیکي مودیان  در سامانه عملیات 
www.tax.gov. نشاني  به  مالیاتي 

ماهه   سه  مقاطع  در  حداکثر  و  irتهیه 
)فصلي( و تا یک ماه و نیم پس از پایان 
هر فصل به صورت الکترونیکي به سامانه 
معامالت ارسال و یا به صورت لوح فشرده 
در قالب اطالعات درخواستي به اداره امور 

مالیاتي ذیربط ارائه نمایند.
  مودیاني که از صورتحساب نوع اول 
و دوم براي فروش کاال یا ارائه خدمات 
خود به مصرف کننده نهایي استفاده مي 
قبیل  این  اطالعات  توانند  مي  نمایند، 
صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال 

نمایند.
 در خصوص معامالتي که تا میزان 
5% حدنصاب معامالت کوچک موضوع 
برگزاري  قانون    )۳( ماده   )۱ ( تبصره 

مناقصات مي باشند، مشمولین صدر این 
بند )بند 5 ( مي توانند فهرست معامالت 
مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

اشخاص  از  اعم  مودیان،  تمامي   6
تسلیم  به  مکلف  حقوقي  و  حقیقي 
اظهارنامه مالیاتي در موعد مقرر قانوني 
پایان  تا  حقیقي  )اشخاص  باشند  مي 
خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقي 
حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال 

مالي(.
حقوقي  اشخاص  مالیاتي  اظهارنامه 
۲ ماده  اول  گروه  مشاغل  صاحبان   و 

آئین نامه اجرایي ماده ۹5 قانون مالیاتهاي 
مستقیم شامل ترازنامه و صورت حساب 
که  است  اي  نمونه  طبق  زیان  و  سود 
توسط سازمان امور مالیاتي کشور تهیه 

مي شود .
دوم  هاي  گروه  مشاغل  صاحبان 
باید  نیز  حقیقي  اشخاص  سوم  و 
نمونه  طبق  را  خود  مالیاتي  اظهارنامه 
کشور  مالیاتي  امور  سازمان  شده  تهیه 
اظهارنامه  نمایند.  تسلیم  و  تنظیم 
مالیاتي باید از طریق مراجعه به سامانه 
نشاني به  مالیاتي  الکترونیکي   عملیات 

 www.tax.gov.ir تسلیم اداره امور 
مالیاتي ذیربط گردد. 

7 فهرست حقوق کارکنان خود را تا 
پایان ماه بعد، از طریق لینک “فهرست 

درگاه  در  الکترونیکي”  حقوق  مالیات 
عملیات الکترونیکي به مودیان مالیاتي 
به    www.tax.gov.ir نشاني  به 
اداره امور مالیاتي ذیربط ارسال و مالیات 

متعلقه را حسب مورد پرداخت نمایند.
دفاتر،  مکلفند،  مالیاتي  مودیان    8
ماهانه، خالصه  هزینه  و  درآمد  صورت 
درآمد و هزینه ساالنه و اسناد و مدارک 
حسب مورد نگه داري و حسب درخواست 
براي  ربط  ذي  مالیاتي  ماموران  کتبي 

رسیدگي به آنها ارائه نمایند.
9 مودیاني که بر مبناي فراخوا نهاي 
هفتگانه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده 

محسوب مي شوند، مکلفند:
تشکیل  مربوط  مالیاتي  واحد  در   

پرونده دهند.
  بر اساس فراخوانهاي هفت گانه در 
نشاني   به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نظام 

www.evat.ir ثبت نام نمایند.
و  صورتحساب  صدور  به  نسبت    
وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از 

کاالهاي مشمول اقدام نمایند.
- ظرف مدت ۱5 روز پس از پایان هر 
دوره مالیاتي اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افزوده را تسلیم و مالیات و عوارض ارزش 

افزوده را پرداخت نمایند.
  دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداقل 

به مدت ۱۰ سال نگهداري نمایند.

روابط عمومي اداره کل امورمالیاتي استان اردبیل

اطالعیه قابل توجه صاحبان کسب و کارهاي مجازي



رقيــه لهجــه – خبرنگار جام جم اردبيل
ــافر  ــار و مس ــل، ب ــل و نق ــازمان حم ــس س رئي
اتوبوس هــای  گفــت:  اردبيــل  شــهرداری 
فعاليــت  مــاه  اردیبهشــت  اول  از  شــهری 
ــاز  ــتی آغ ــن بهداش ــت موازی ــا رعای ــود را ب خ

. می کننــد
رحيــم ســعيدی اظهــار کــرد: بــه دنبــال شــيوع 
بيمــاری کرونــا و بــا تشــکيل کميتــه پيشــگيری 
از ایــن بيمــاری در شــهرداری اردبيــل تهيــه و 
ــک و  ــده، ماس ــی کنن ــول ضدعفون ــع محل توزی

خــط  و  تاکســی  راننــدگان  بيــن  دســتکش 
واحــد نيــز آغــاز شــد کــه مــا از همــان روزهــای 
ــا  ــم ت ــعی کردی ــق س ــارت دقي ــا نظ ــتين ب نخس
تاميــن ســامت مــردم را مدنظــر قــرار دهيــم.
شــهردار  تاکيــد  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
پيشــگيری  کميتــه  تصميمــات  و  اردبيــل 
از شــيوع کرونــا اقدامــات و فعاليت هــا بــا 
حساســيت بيشــتر در حــال انجــام اســت و 
ــه  ــد و توجــه ب ــا ادامــه ایــن رون ــم ب اميدواری
ــه  ــن بره ــم از ای ــردم بتواني ــامت م ــظ س حف

حســاس نيــز بــه ســامت عبــور کنيــم.
ــافر  ــار و مس ــل، ب ــل و نق ــازمان حم ــس س رئي
ــا  ــن ســازمان ب ــل افــزود: ای شــهرداری اردبي
تمــام کادر پرتــاش و عوامــل اجرایــی خــود 
روزانــه کار جابجایــی ۵۰۰ هــزار نفــر را در 
ســطح شــهر انجــام می دهــد کــه بــه نظــر 
می رســد در ایــن امــر بایــد پروتکل هــای 
بهداشــتی و موازیــن مــورد تاکيــد کميتــه 
پيشــگيری از کرونــا مــورد توجــه قــرار گيــرد.
ســعيدی تصریــح کــرد: 6۰۰۰ راننــده تاکســی 
و اتوبــوس بــا هــدف حفــظ ســامت مــردم 
بســته های بهداشــتی را در مراحــل مختلــف 
محلــول  کــه  طــوری  بــه  کردنــد  دریافــت 
گنــدزدا بــه ميــزان 3۵۰۰ ليتــر ویــژه ســطوح 
بيــن راننــدگان تاکســی و اتوبــوس توزیــع 
ــول  ــر محل ــا 17۵۰۰ ليت ــم ت ــن رق ــده و ای ش
ــت. ــدام اس ــت اق ــده در دس ــی کنن ضدعفون

وی بــا بيــان اینکــه 4۰۰۰ ليتــر نيــز مــواد 
ضدعفونــی کننــده بيــن راننــدگان توزیــع 
ــا 12۰۰۰  ــم ت ــن رق ــزود: ای ــت، اف ــده اس ش
ليتــر قابــل افزایــش اســت و بــه صــورت 
مرتــب ایــن مــواد در اختيــار راننــدگان قــرار 
می گيــرد تــا زمينــه بــرای حفــظ ســامتی و 
تندرســتی راننــدگان و مســافران در تاکســی 

فراهــم آیــد.
ــافر  ــار و مس ــل، ب ــل و نق ــازمان حم ــس س رئي
ــدد  ــزار ع ــع ۸ ه ــل از توزی ــهرداری اردبي ش
دســتکش در بيــن راننــدگان وســایط نقليــه 
کنــار  در  کــرد:  بيــان  و  داد  خبــر  عمومــی 

پوســترهای  و  بنرهــا  اقــام  ایــن  توزیــع 
ــن  ــا و اماک ــز در اتوبوس ه ــداردهنده ني هش
عمومــی توزیــع شــده تــا عمــوم افــراد جامعــه 
ــت و  ــد در رف ــورد تاکي ــن م ــت موازی ــا رعای ب

آمــد خــود دقــت الزم را داشــته باشــند.
ســعيدی ادامــه داد: بــه صــورت روزانــه 
تاکســی  راننــدگان  بيــن  در  مــواد  ایــن 
توزیــع می شــود و در صورتــی کــه افــراد 
کننــد،  اســتفاده  تاکســی  از  مریض احــوال 
محــض  بــه  موظفنــد  تاکســی  راننــدگان 
ــود را  ــی خ ــکوک تاکس ــرد مش ــدن ف ــاده ش پي
گندزدایــی کــرده و نســبت بــه ضدعفونــی 

نماینــد. اقــدام  کــردن محيــط 
کــه  زمانــی  و  عيــد  از  قبــل  افــزود:  وی 
می کردنــد  فعاليــت  شــهری  اتوبوس هــای 
مــا نســبت بــه شستشــوی مرتــب و روزانــه 
ایــن اتوبوس هــا اقــدام می کردیــم کــه بــا 
ــردم در  ــی م ــور تجميع ــرایط حض ــه ش ــه ب توج
اتوبوس هــا فعاليــت آنهــا از اواخــر ســال 
گذشــته ممنــوع شــد و قــرار اســت از اول 
اردیبهشــت مــاه بــا رعایــت فاصله گــذاری 
از  را  خــود  فعاليــت  اتوبوس هــا  اجتماعــی 

 . ند بگير ســر
همچنيــن شــهردار اردبيــل گفــت: در راســتای 
پيشــگيری از شــيوع ویــروس کرونــا جابجایــی 
بيــش از 2 سرنشــين در صندرلــی عقــب 
تاکســی هــای شــهری در اردبيــل ممنــوع شــد.

درادامــه شــهردار اردبيــل »حميــد لطــف 
تاکســی های  کــرد:  تصریــح  اللهيــان« 

ــردن  ــوار ک ــه س ــف ب ــل موظ ــهری در اردبي ش
2 سرنشــين در صندلــی عقــب خودرو هــای 
ــت برخــورد  ــا جدی ــان ب ــا متخلف ــوده و ب خــود ب

خواهــد شــد. 
وی افــزود: از همشــهریان نيــز تقاضــا داریــم 
راننــدگان  تخلــف  مشــاهده  صــورت  در 
تاکســی های شــهری در جابجایــی مســافران 
ــا در  ــزارش داده ت ــل گ ــهرداری اردبي ــه ش ب
ــا تخلفــان برخــورد  ســریعترین زمــان ممکــن ب

شــود.
شــهردار اردبيــل افــزود: ســامت مــردم خــط 
قرمــز ماســت و همــگان بایــد پروتکل هــای 
بهداشــتی و طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی 
را مبنــای کار قــرار دهنــد تــا ایــن ویــروس 

ــود. ــن ش ــه ک ــا ریش کرون
ــردم  ــی م ــکاری و همراه ــان از هم ــف اللهي لط
ــه گــذاری  ــه اول طــرح فاصل اردبيــل در مرحل
اجتماعــی در شــهر اردبيــل قدردانــی کــرد 
و افــزود: انتظــار مــی رود ایــن همراهــی در 
مرحلــه دوم فاصلــه گــذاری اجتماعــی نيــز 

بســيار خــوب باشــد.
و  کســبه ها  و  اصنــاف  از  کــرد:  بيــان  وی 
بــاز  از  خواســت  اردبيــل  شــهر  بازاریــان 
گذاشــتن اقــام و محصــوالت خــود خــودداری 
ــردم حســاس  ــامت م ــرده و نســبت بــه س ک
محــل  در  را  بهداشــتی  الزامــات  شــوندو 

فــروش اقــام خــود رعایــت کننــد.

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

  صاحب امتياز :           
  سازمان صد  ا و سيمای جمهوری اسامی ایران  
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   سرپرست استان اردبيل: نورالدین امامی
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اردبیل

دانی که چيست دولت دیدار یار دیدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن
از جان طمع بریدن آسان بود وليکن
حافظاز دوستان جانی مشکل توان بریدن

از  سرگیری فعالیت خط واحدها ازابتدای اردیبهشت  با رعایت  فاصله گذاری اجتماعی 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان اردبیل از تامین مصالح پروژه 
های مرمتی اردبیل از تولیدات بومی خبر 
داد و گفت: » استفاده از تولیدات بومی در 
مرمت بناهای تاریخی زمینه ساز حمایت از 

تولیدکنندگان و رونق اشتغال می شود«
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اردبیل، نادر فالحی پیش از ظهر امروز در 
جلسه فنی میراث فرهنگی اردبیل اظهار کرد: 
»با توجه به شعار سال مبنی بر جهش تولید 
و تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه 
تالش و جدیت بر این است تا بتوانیم در حوزه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

گام های اساسی در این حوزه برداریم.«
او حمایت از تولیدات بومی را گامی اساسی 
در راستای تحقق شعار سال دانست و افزود: 
»از مهمترین برنامه ها در این حوزه استفاده از 
آجرهای مرمتی تولیدکنندگان بومی استان در 

اجرای پروژه های مرمت بناها، پل ها، بازارها و 
مکان های تاریخی است.«

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان اردبیل استفاده از تولیدات بومی 
در مرمت بناهای تاریخی را زمینه ساز حمایت 

از تولیدکنندگان و رونق اشتغال دانست و 
تصریح کرد: » تولیدات بومی کیفی که دارای 
استانداردهای الزم باشد مورد حمایت جدی 

قرار می گیرد.«
فالحی بیان کرد: »در کنار استفاده از این 

تولیدات در پروژه های بومی، در زمینه معرفی 
این تولیدات به استان های دیگر در راستای 
افزایش تولید و اشتغال در این مجموعه ها، 

برنامه ریزی و اقدامات الزم انجام می شود.«
او با تاکید بر اینکه در اجرای پروژه های مرمتی 
در استان به هیچ عنوان از مصالح غیربومی 
استفاده نخواهد شد، گفت: » بدون شک این 
اقدام، گامی اساسی در راستای رونق تولید و 

اشتغال در واحدهای تولیدی بومی خواهد بود.«
تهیه موالژ از ظروف چینی خانه

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان اردبیل تهیه موالژ از ظروف 
چینی موجود در چینی خانه اردبیل برای ارائه 
به گردشگران را ضروری دانست و افزود: »این 
اقدام از لحاظ تاریخی و هویتی دارای اهمیت 
بسزایی بوده و اقدامی ماندگار در استان خواهد 

بود.«
فالحی از برنامه ریزی برای ارائه موالژهای 

تولیدشده بومی 

خبر
خبر

پاالیـش شـرایط متقاضیـان طرح 
اقـدام ملی مسـکن در اسـتان 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل 
ضمن بیان خبر انجام پاالیش شرایط متقاضیان 
طرح اقدام ملی مسکن در سطح استان اردبیل 
اظهار داشت: بر اساس مکاتبات و صورتجلسات 
انجام شده با اداره کل راه و شهرسازی در ۱۰ شهر 
استان اردبیل ظرفیت ساخت تعداد ۹۷۴ واحد 
مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن اعالم 
گردیده و به همین تعداد نیز متقاضی در سامانه 
طرح اقدام ملی ثبت نام اولیه را انجام داده اند. 
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه &quot; فرم 
ج&quot; افراد به صورت آنالین و توسط خود 
سامانه بررسی شده بود، تعداد 6۳۳ نفر)یعنی 
حدود 65 درصد( افراد &quot;فرم ج&quot; سبز 
اعالم شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل، مهندس 
فرهاد سبحانی گفت: براساس اولویت بندی اعالم 
شده دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
کشور، متقاضیان دارای &quot;فرم ج&quot; سبز 
و واجد شرایط شهرهای بیله سوار و جعفرآباد از 
۲۴ تا ۲۸ بهمن و متقاضیان شهرهای نمین و 
پارس آباد از تاریخ ۴ اسفند تا ۹ اسفند و متقاضیان 
شهرهای خلخال و هشتجین نیز ۱۲ ام الی ۱۷ 
ام اسفند ماه سال ۹۸ بر اساس پیامکی که از 
طرف دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
به آنها ارسال شده بود، فرصت داشتند تا نسبت 
به بارگذاری مدارک خود اقدام نمایند که از این 
میان تعدادی نسبت به بارگذاری مدارک خود 
اقدام نموده اند و البته متاسفانه تعدادی هم موفق به 
بارگذاری مدارک خود در این سامانه نشده اند. فلذا 
با پیگیری های انجام شده مقرر شده است تا انشاهلل 

فرصت مجدد به متقاضیان مذکور داده شود. 

مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل خبر داد:

تامین مصالح پروژه های مرمتی اردبیل از تولیدات بومی 
اسـتان  سـومین  اردبیـل 
کشـور در پالسـما درمانـی

تقاضای مدیر درمان تامین اجتماعی استان از مردم 
برای اهداءخون جهت درمان بیماران کرونایی

کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان و 
بیمارستان سبالن اردبیل با راهنمایی و هدایت دکتر 
برجی از پزشکان متخصص، دلسوز و مردم دوست 
اردبیل تعطیالت عید را به روزهای پرکار تبدیل 
کرده و پالسما درمانی را در استان اردبیل شروع 
کردند.دکتر قادر برجی در خصوص روش جدید 
درمانی پالسمافرز برای درمان بیماران کرونا که در 
بیمارستان سبالن تامین اجتماعی در حال انجام 
است.این روش درمانی بعد از بیمارستان هایی در 
تهران و قم، در استان اردبیل به عنوان سومین استان 
مورد استفاده قرار می گیرد و از روش های نوین 
پیشنهاد شده در سطح جهانی برای درمان بیماری 
کرونا می باشد. درمان کرونا با فناوری پیشرفته 

پالسما درمانی در اردبیل مورد استفاده قرار گرفت
دکتر قادر برجی مدیر درمان تامین اجتماعی استان 
اردبیل از همکاری سه جانبه برای درمان بیماری 
کرونایی به شیوه پالسما درمانی خبر داددکتر برجی 
در این زمینه گفت: طرح پالسما درمانی با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مدیریت درمان تامین 
اجتماعی استان اردبیل و سازمان انتقال خون اردبیل 
در حال انجام است. اولین مورد آن در ۱۳ فروردین 
۱۳۹۹ با جداسازی پالسما از بیمار بهبود یافته در 
بیمارستان تامین اجتماعی سبالن اردبیل توسط 
کارشناسان این مرکز آغاز و تزریق آن به بیماری در 
بیمارستان امام خمینی ) ره( انجام شد. مدیر درمان 
تامین اجتماعی اردبیل افزود: این طرح با تمام توان و 
همکاری سه جانبه در حال انجام است و نوید روزهای 
خوبی برای درمان بیماران مبتال به کرونا ویروس 
می دهد.بر طبق اعالم  بهنام جو، استاندار اردبیل؛ 
مجوز پالسما درمانی بعد از تهران و قم به عنوان 
سومین استان کشور برای استان اردبیل صادره 
شده است.قابل توضیح است که بهره گیری از پالسما 
درمانی در بیماری های ویروسی سابقه ای بیش 
از یک قرن دارد. اولین بار این شیوه در اوایل قرن 

بیستم در همه گیری بیماری آنفوالنزا استفاده شد. 

اردبیل - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل 
از پیش بینی و برآورد خرید ۴5۰ هزار تن گندم در سال جاری از 

کشاورزان استان خبر داد.
ارژنگ عزیزی روز یکشنبه در جلسه شورای آرد و نان استان اردبیل 
افزود: قیمت خرید گندم بر اساس مصوبه دولت کیلویی ۲5 هزار ریال 

بوده و از گندمکاران استان نیز به همین قیمت خریداری خواهد شد.
وی با اشاره به هماهنگی الزم برای خرید تضمینی گندم کشاورزان 
استان از فعال شدن 66 مرکز خرید تا زمان برداشت گندم خبر داد و 
بیان کرد: همانند سال های گذشته برداشت و خرید گندم از شمال 

استان آغاز می شود.
وی با بیان اینکه امسال پیش بینی می شود 5۷۰ هزار تن گندم در 
استان تولید شود، گفت: 5۱ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی دیم و ۲۳5 

هزار هکتار آبی استان امسال زیر کشت گندم رفته است.
عزیزی با اشاره به ضرورت نظارت بر نانوایی های استان جهت پخت 
با کیفیت نان بر اجرای پروتکل های بهداشتی در این واحدها تاکید 

کرد.
بیشترین تولید گندم استان اردبیل در شهرستان های بیله سوار و 

پارس آباد مغان صورت می گیرد

۴۵۰ هزار تن گندم امسال در استان اردبیل خریداری می شود 
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