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مرکزی

کالهبرداري تحت عنوان خرید 

و فروش وام هاي بانكي 

مصالح مردم خط قرمز من است 
 آیین تودیع دکتر حسن طاهر احمدی ، رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد.

این مراســم، دوشنبه 10 دی با حضور معاون فرهنگي و دانشــجویي وزیر بهداشت ، درمان و 
آموزش پزشــکي ؛ اســتاندار مرکزی و جمعی از مدیران و مســئوالن استان برگزار شد تا پس از 5 سال و 7روز 
حضور وی در جایگاه مدیر ارشد این مجموعه ، تکریم و دکتر سید محمد جمالیان به عنوان سرپرست دانشگاه 

علوم پرشکی استان معارفه شود.
* وزارت بهداشــت 40 میلیارد تومان از منابع ارزش افزوده برای تکمیل بیمارستان 

ولیعصر اراک تخصیص خواهد داد
» اجراي طرح تحول نظام سالمت ، دسترسي عادالنه و مناسب به خدمات درمانی و ...

بازرسان خانه مطبوعات استان 
مرکزی انتخاب شدند
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سرپرست دانشگاه علوم پزشكی استان مرکزی : 



سه شنبه 11 دی 1397   شماره 5288

با برگــزاری مجمع عمومی خانــه مطبوعات و برگــزاری انتخابات 
الکترونیک بازرســان خانه مطبوعات اســتان برای مدت یکسال انتخاب 

شدند
به گزارش جام جم اســتان مرکزی در جلســه مجمع عمومی نهم دی 

1397 که با مشــارکت اعضــای اصلی خانه مطبوعات اســتان مرکزی 
برگــزار گردید امیر ســلیمانی و  ثمین مامقانی نژاد با کســب بیشــترین 
آرا به عنوان بازرســان اصلی خانه مطبوعات اســتان برای مدت یکسال 

انتخاب گردیدند . 

بر همین اســاس مجید صادقی نیز بــه عنوان بازرس علی البدل خانه 
مطبوعات استان مرکزی انتخاب شد 

شــایان ذکر اســت مدت فعالیت بازرســان در خانه مطبوعات طبق 
اساسنامه یکساله می باشد .

بازرسان خانه مطبوعات استان مرکزی انتخاب شدند

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان از  
کالهبرداری مجرمان ســایبري با تبلیغات گسترده 
تحت عنوان خرید و فروش وام هاي بانکي خبر داد و 
گفت:  این افراد با دریافت مبالغ بیعانه و یا سوء استفاده 
از مدارك مشتریان خود اعمال مجرمانه خود را برنامه 

ریزي مي کنند. 
بــه گــزارش جــام جــم اســتان مرکــزی ، 
سرهنگ"احســان آنقــي" در این بــاره گفت:  در 
برخي موارد مجرمان ســایبري با تبلیغات گسترده 
در فضاي مجازي تحــت عنوان خرید و فروش وام 
و با ســوء استفاده از نام بانک هاي معتبر، در پوشش 
شــرکت های جعلی یا همان شرکت های کاغذی 
که صرفاً مراحل ثبت یک شــرکت را طی کرده و با 
نیت کالهبرداری و بدون قصد واقعی برای تجارت 
به ثبت رســیده اند، نقشه کالهبرداري خود را برنامه 
ریزي مي کنند.وي ادامــه داد: در این کالهبرداری 
با جلب اعتماد مشــتریان مبالغی تحت عنوان بیعانه 
دریافت و پس از اخذ مبلغ، تماس های مشتري دیگر 
پاسخ داده نمی شود و در مواردی نیز با دریافت مدارك 
مورد نیاز همانند اصل و کپی کارت ملی، شناسنامه و 
... اطالعات مالباختگان به فروش گذاشته می شود 
و یا در اهداف مجرمانه دیگر مورد ســوء استفاده قرار 

می گیرد.
وی بــا بیان اینکه ســودجویان به منظور جذب 
مخاطب اقدام به تبلیغات گســترده در سایت های 
تبلیغاتی از قبیل دیوار و شــیپور کرده اند بیان داشت: 
البته قابل ذکر اســت دامنه تبلیغاتی آن ها محدود به 
سایت های تبلیغاتی نشده و در شبکه های اجتماعی 
نظیر تلگرام نیز کانال های متفاوتی راه اندازی کرده 

اند.
این مقــام انتظامی اظهار داشــت: بــه منظور 
پیشگیری از گرفتار شدن در دام چنین کالهبردارانی 

توجه به چند نکته الزامی است:
خریــد و فروش وام ممنوعیت قانونی دارد و ارائه 
هرگونه خدمات بانکی صرفاً از طریق سیستم بانکی 
که تنها مرجع رســمی این گونه خدمات می باشــد، 

صورت می گیرد و در این رابطه هر خدمتی که توسط 
سایرین در خارج از شبکه بانکی کشور تبلیغ   و ادعای 

انجام آن اعالم شود، معتبر نیست.
در اختیار قرار دادن اصل یا کپی مدارك شناسایی 
چه به صورت حضوری و چه از طریق ارســال ایمیل 
دارای تبعات قانونی اســت و هر گونه سوء استفاده از 

این مدارك بر عهده فرد قرار دارد.
بانک ها هیچگونه تبلیغاتــی در فضای مجازی 
برای فروش وام یا تسهیالت بانکی ندارند و تبلیغات 
منتشر شده در فضای مجازی و سایت های تبلیغاتی 
قابل اعتماد نبوده و از ســوی کالهبرداران صورت 

می پذیرد.
 * فــرار مالیاتــي میلیــاردی يکي از 

دانشگاه هاي ساوه
فرمانده انتظامي شهرستان ساوه از پیگرد قضائي 
یکي از دانشــگاه هاي این شهرســتان به علت فرار 
مالیاتــي به مبلغ پنج میلیارد و 800 میلیون ریال خبر 

داد. 
به گزارش جام جم اســتان مرکزی ، ســرهنگ 
"پرویز اسدي" در بیان جزئیات این خبر بیان داشت: 
در پي ارجاع پرونده اي از دادسراي عمومي و انقالب 
شهرستان ســاوه در خصوص فرار مالیاتي در یکي 
از دانشــگاه هاي این شهرستان، بررسي موضوع در 
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهي قرار گرفت.وي 
با اشــاره به این که این دانشگاه از زمان آغاز فعالیت 
داراي پرونده مالیاتی نبوده اســت، تصریح کرد:  در 
تکمیل تحقیقات و با توجه به اسناد و مدارکي که مورد 
تائید کارشناســان اداره امور مالیاتي نیز قرار گرفت، 
مشخص شد که این دانشگاه در حدود پنج میلیارد و 

800 میلیون ریال فرار مالیاتي داشته است.
ایــن مقام انتظامی خاطر نشــان کرد: با تکمیل 
تحقیقات پلیس، پرونده تشــکیل شــده براي سیر 

مراحل قانوني به مرجع قضائي معرفي شد.
* گرداننده ســايت شرط  بندی آنالين 

دستگیر شد  
خانمی که با راه اندازی یک ســایت شرط  بندی 

آنالین، اطالعات حســاب بانکي، ســه هزار کاربر 
را ســرقت و از حســاب آنان در حدود یک میلیارد و 
300 میلیون ریال برداشــت کرده بود، در تحقیقات 
کارشناسان پلیس فتا استان شناسایی و دستگیر شد. 
ســرهنگ "احســان آنقی" رئیــس پلیس فتا 
فرماندهي انتظامي اســتان مرکزي در گفت و گو با 
جام جم اســتان مرکزی  گفــت: از جمله ترفندهای 
که مجرمان ســایبري به منظــور کالهبرداري از 
شــهروندان در فضاي مجــازي اجرایي مي کنند، 
راه اندازی سایت های شرط بندی و قماربازی آنالین 

است.
وي با اشاره به عنوان مجرمانه، عضویت و فعالیت 
در ســایت هاي قمار و شرط بندي آنالین بر اساس 
ماده هاي قانوني 705 تا 711 قانون مجازات اسالمي 
گفت: در این سایت ها با وعده های کذب و دروغین و  
پول دار شدن افراد با مهندسي اجتماعي و شگردهایي 
خاص در کمترین زمان اطالعات حساب کاربران به 
ســرقت مي رود.این مقام انتظامی با اشاره به پرونده 
دســتگیري یک گرداننده سایت شرط بندي آنالین 
در عملیات پلیس فتا اســتان مرکزي بیان داشــت : 
با شــکایت یک شهروند اراکي در خصوص برداشت 
غیرمجاز از حساب بانکي اش،  تحقیقات کارشناسان 
پلیس آغاز شد و در بررسي فعالیت هاي اینترنتي این 
فرد، مشخص شــد که چندي قبل، این فرد در یک 
ســایت آنالین شرط بندي ثبت نام کرده و بعد از آن 

اطالعات حسابش به سرقت رفته است.
وي افزود: در رونــد تحقیقات تخصصي پلیس، 
مشخص شد که این ســایت شرط بندي آنالین در 
سطحي گسترده در شبکه هاي اجتماعي تبلیغات مي 
کند و بســیاري از شهروندان در دام تبلیغات دروغین 
این سایت گرفتار شده و با ترفندي خاص، اطالعات 
حساب آنها سرقت و از حساب شان به صورت غیرمجاز 
برداشت مي شود.رئیس پلیس فتا فرماندهي انتظامي 
اســتان مرکزي با اشــاره به تحقیقات چندین ماهه 
پلیس در شناسایي و دستگیري گرداننده این سایت 
اینترنتي گفت: سرانجام با تکمیل تحقیقات، خانمي 

که اقدام به راه اندازي این سایت شرط بندي آنالین 
کرده بود، شناسایي و در عملیات پلیس دستگیر شد.

سرهنگ آنقي ادامه داد: با توجه به اسناد و مدراك 
به دست آمده، فرد دستگیر شده، به سرقت اطالعات 
حساب سه هزار شهروند و برداشت حدود یک میلیارد 
و 300 میلیون ریال از حســاب بانکي آنان در سطح 

کشور اعتراف کرد.
این مقام انتظامي تصریح کرد:  شهرونداني که از 
این طریق از آنان کالهبرداري شده است مي توانند 
براي رســیدگي به پرونده خود با پلیس فتا اســتان 
مرکزي به شــماره تلفــن 0862184068 تماس 

بگیرند.
وی بــه شــهروندان توصیه کــرد: از عضویت 
و فعالیت در ســایت های شــرط بندی و قماربازی 
خودداری کرده و فریب تبلیغات اغواکننده و فریبنده 
این ســایت ها را نخورند، چراکــه نه تنها یک عمل 
مجرمانه و غیرقانونی را انجام داده اند بلکه آگاهانه به 

دام مجرمان سایبری پا گذاشته اند.
رئیس پلیس فتا اســتان مرکزی در پایان گفت: 
کاربران می توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد 
مشــکوك آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس 
WWW.Cyberpolice.ir بخــش مرکز 
فوریت های ســایبری، لینک ثبــت گزارش های 

مردمی با این پلیس در میان بگذارند. 

کالهبرداري تحت عنوان خرید و فروش وام هاي بانکي 

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

مرکزی

ســعید نادری ، گزینه نهایی فراکسیون امید پارلمان 
شــهری با رای هر هشــت عضو این فراکسیون به عنوان 

شهردار اراك انتخاب و معرفی شد.
به گزارش جام جم ، در نشست صحن رسمی فوق العاده 
شورای کالنشهر اراك که عصر دوشنبه 10 دی ماه با دستور 
کار ارائــه برنامه های گزینه های نهایی و انتخاب شــهردار 
اراك برگزار شد ، ســعید نادری به عنوان گزینه فراکسیون 
امید و محمد جعفر پور، گزینه ســه عضو اصولگرای شورای 
شهر اراك برای تصدی سمت شهرداری اراك معرفی شدند. 
پس از ارائه برنامه ها و پاســخگویی به سواالت اعضای 
شورا ، رای گیری برای انتخاب شهردار جدید اراك انجام شد 
کــه در نهایت ، » ســعید نادری « با کســب 8 رای موافق 

فراکسیون امید در مقابل 3 رای اصولگرایان شورا به » محمد 
جعفرپور« ، توانست سکان هدایت مجموعه شهرداری اراك 

را به دست گیرد و به عنوان شهردار اراك انتخاب شد.

بر اساس معیارهای شرکت ملی گاز ایران در رابطه با 
تولید کنندگان مواد اولیه گرانول های مصرفی جهت تولید 
لوله و اتصاالت پلی اتیلن گاز و به دنبال اعالم فهرست منابع، 
محصول B100CRP شــرکت پتروشیمی شازند در 

فهرست منابع این شرکت قرار گرفت.
به گزارش جام جم استان مرکزی،پس از تولید موفقیت 
آمیز محصول N100CRP در شــرکت پتروشــیمی 
شــازند و ارســال نمونه هایی از این محصول به تعدادی از 
شرکت های لوله سازی گاز جهت انجام تست های مرتبط و 
در ادامه با تولید محصول B100CRP در دی ماه سال 
1396 و ارسال مجدد این دو محصول، تست های الزم روی 
آنها انجام شد و محصول مورد تایید شرکت های لوله سازی 

گاز قرار گرفت.
در ادامــه برای کســب تاییدیه هــا و مجوزهای الزم از 
شــرکت ملی گاز ایران و نیز وزارتخانه هــای نیرو و جهاد 
کشاورزی جلسات متعددی با کارشناسان کارگروه پلی اتیلن 
شــرکت ملی گاز و نیز انجمن تولیدکنندگان لوله و شرکت 

های بازرســی طرف قرارداد وزارتخانه هــای نیرو و جهاد 
کشــاورزی برگزار گردیــد و در خصوص رونــد تولید این 
محصول و کســب اســتانداردهای الزم مذاکرات مختلفی 
صورت پذیرفت که تعدادی از مســئولین و کارشناسان این 
وزارتخانه ها از مجتمع بازدید و از نزدیک با روند تولیدی این 
محصــول آشــنا شــدند کــه خوشــبختانه محصــول 
B100CRP تولیدی مجتمع پتروشیمی شازند به تایید 
کیفی شــرکت ملی گاز رسید و در فهرست منابع این شرکت 
قرار گرفت.همچنین این محصول گواهی پروانه ســاخت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ساخت لوله 
هــای انتقال آّب آشــامیدنی را نیز کســب نمود. محصول 
B100CRP شرکت پتروشیمی شازند در ناحیه دو بهره 
برداری این مجتمع تولید می شود و جهت ساخت لوله های 
پلی اتیلن برای گاز رســانی کاربــرد دارد که مراحل کنترل 
کیفی آن به تایید بازرســین شرکت ملی گاز ایران رسید و در 
نسخه جدید فهرســت منابع تولید کنندگان مواد اولیه پلی 

اتیلن شرکت ملی گاز ایران قرار گرفت.

با رای 8 عضو فراکسیون امید شورا ؛ 

شهردار اراک انتخاب شد

 محصولB100CRPشرکت پتروشیمی شازند 
در فهرست منابع شرکت ملی گاز ايران
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قائم مقام وزیر راه و شهرسازی: 

431 واحد مسکن مهر شهر جدید امیرکبیر امسال به بهره برداری می رسد

قائــم مقام وزیر راه و شهرســازی در طرح 
مســکن مهر ، از روند اجرایی پروژه مســکن 
مهر شهر جدید امیرکبیر که شامل واحدهای 
مســکن مهــر ویالیی احــداث شــده و دیگر 
خدمات زیربنایی و روبنایی می باشد ، بازدید 

کرد.
به گزارش جام جم اســتان مرکزی ، احمد 
اصغــری مهرآبادی 5 دی در جریان ســفر به 
اســتان مرکزی و شهر اراک ، از روند اجرایی 
پروژه احداث واحدهای مســکن مهر ویالیی 
شــهر جدیــد امیر کبیــر بازدید نمــود و طی 
برگزاری نشســتی با حضور مرزبــان ، مدیر 
کل راه و شهرســازی اســتان و طهماســبی 
، سرپرســت شــرکت عمــران شــهر جدید 
امیرکبیــر ، وضعیــت ایــن طــرح و خدمــات 
روبنایــی و زیربنایی ارائه شــده را بررســی 
نمود . در این نشســت ضمن ارائه گزارشی 
در ایــن خصــوص ، مشــکالت موجــود برای 
تســریع در اتمام عملیات ســاخت واحدهای 
باقیمانــده مســکن مهر و ارائــه خدمات نیز 
مورد بررســی قرار گرفت و تصمیمات الزم 
اتخاذ شد.شرکت در نشست شورای مسکن 
استان که با حضور آقازاده استاندار مرکزی 
تشــکیل شــد ، نیز از دیگر برنامه های سفر 
قائــم مقــام وزیــر راه و شهرســازی در طرح 
مسکن مهر به اراک بود.قائم مقام وزیر راه و 
شهرسازی در طرح مسکن مهر در حاشیه این 
بازدیــد در گفتگو بــا خبرنگار ما بیان کرد : از 
مجموع 2 میلیون و 200 هزار واحد مســکن 

مهر در سطح کشور که احداث آن از سال 86 
آغاز شــده ، تا امروز یک میلیون و 724 هزار 
واحد تحویل شــده که تکمیل و بهره برداری 
از یــک میلیــون و ٩0 هزار واحــد در دولت 
تدبیــر و امید انجام و بــه متقاضیان تحویل 

داده شده است.
احمد اصغری مهرآبادی با اشاره به مطلب 
فــوق بیان کرد : عملیات ســاخت 260 هزار 
واحــد نیز در کشــور به اتمام رســیده و تنها 
نصب انشــعابات و انجام برخی خدمات برای 
تکمیل و تحویل شــدن باقی مانده است.او 
وضعیت اســتان مرکــزی را در اجرای پروژه 
هــای مســکن مهــر مناســب و قابــل قبول 
دانســت و تصریــح کرد : با توجه به دســتور 
اکیــد رئیــس جمهور ، متعهد بــه اتمام همه 
پروژه های مســکن مهر کشــور به جز پروژه 
های دارای مشــکالت حقوقی تا پایان ســال 
٩8 شــده ایم که بازدید از روند اتمام پروژه 
ها از اســتان هایی که وضعیت مناسب تری 
دارند ، آغاز شــده اســت.اصغری مهرآبادی 
با بیان اینکه ســهم استان مرکزی در اجرای 
پروژه های مســکن مهر، 3٩ هزار واحد بوده 
که در احداث این واحدها موفق عمل شــده ، 
افزود : تنها 663 واحد از پروژه هاي مسکن 
مهر در این استان نیمه تمام باقي مانده است 
که 431 واحد مربوط به شهر جدید امیرکبیر 
اســت و پروژه های باقیمانده قابلیت اتمام 
تــا پایــان ســال را دارد ، در همیــن راســتا 
حمایــت های الزم را جهت تســریع در اتمام 

واحدهای مســکن مهر شهر جدید امیرکبیر 
انجــام خواهیــم داد.او خارج شــدن پروژه 
هایی که در مرحله فوندانسیون باقی مانده 
از سرفصل واحدهای مسکن مهر را سیاست 
وزارتخانه عنوان کــرد و گفت : ادامه اجرای 
ایــن پروژه ها توجیه نــدارد و قابل پذیرش 
نیست که باید در استان ها نیز به انجام این 
دســتورالعمل توجه شــود..قائم مقام وزیر 
راه و شهرســازی در طرح مسکن مهر با اشاره 
به پرداخت بالغ بــر 50 هزار میلیارد تومان 
تســهیالت به مجموع پروژه های مسکن مهر 
تا کنون بیان کرد : در یکی از بندهای تبصره 
هشت الیحه بودجه ٩8 ، اختصاص بالغ بر 45 
هزار میلیارد تومان تسهیالت از خط اعتباری 
برای اتمام پروژه های مسکن مهر پیش بینی 
شــده که در صورت تصویب مجلس و اجرای 

آن می تواند راهگشا باشد.
او ادامه داد : در این الیحه دولت پیشنهاد 
کرده اســت که بدهی بانک مســکن به بانک 
مرکزی بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح 
مسکن مهر تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به 
حســاب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل 
و مبلغ یادشــده به عنوان افزایش سرمایه 
دولت در بانک مســکن منظور شود.اصغری 
مهرآبــادی در ادامه صحبت های خود گفت : 
همچنیــن وزارت راه و شهرســازی)از طریق 
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید 
و ســازمان ملی زمین و مسکن ( مجاز است تا 
ســقف 15 هزار میلیــارد ریال از محل منابع 

داخلــی و یــا تهاتر اراضی و امــالک متعلق به 
شرکت های یادشده را به قیمت کارشناسی 
صرف اجرای طرح هــای فوق کند.قائم مقام 
وزیــر راه و شهرســازی در طرح مســکن مهر 
بیان کــرد: در صــورت درخواســت مالکان 
اعیانی واحدهای مســکن مهر، شــرکت مادر 
تخصصی عمران شــهرهای جدید و سازمان 
ملی زمین و مســکن مجاز به واگذاری قطعی 
زمین های اجاره ای ٩٩ ســاله اســت و منابع 
حاصله پس از واریز به حساب این شرکت ها 
نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرح 
های فوق خواهد شــد.او افزود : وزارت راه 
و شهرســازی مجاز است زمین های متعلق به 
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید 
و ســازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف 30 
هزار میلیــارد ریال در قراردادهایی با بانک 
های عامل و صندوق های تامین مالی در رهن 
آنــان قرار داده و متناســب با آن تســهیالت 
الزم را بــرای اجرای طرح های جامع، تفضیلی 
و آماده ســازی مصوب اخــذ و صرف تکمیل 
این طــرح ها کند.اصغری مهرآبادی در پایان 
گفت : طرح مسکن مهر پارسال در استان های 
زنجان، یزد و چهارمحــال و بختیاری به اتمام 
رســیده، و حدود 6 اســتان نیز تا پایان سال 
جاری در در برنامه تکمیل است که بقیه طرح 
های مســکن مهر کشــور نیز بر اساس وعده 
رئیــس جمهوری بایــد تا پایان ســال ٩8 به 

اتمام رسد.
* سرپرســت شــرکت عمران شهر جدید 

امیرکبیــر :700 واحد مســکونی تــا کنون 
تکمیل شده است 

سرپرســت شــرکت عمران شــهر جدید 
امیرکبیر در جریان این بازدید ، با بیان اینکه 
فاز اول این شهر با احداث هزار و 131واحد 
مســکن مهر آغاز و 700 واحد مسکونی این 
پروژه تا کنون تکمیل شــده اســت ، افزود : 
510 واحد نیز تا امروز به متقاضیان تحویل 
داده شده است و اکنون 250 خانوار در شهر 

جدید امیرکبیر سکونت دارند. 
طهماســبی افزایــش خدمــات و امکانات 
روبنایی را یکی از برنامه های شرکت عمران 
شهر جدید امیرکبیر عنوان کرد و ادامه داد 
: خدمات زیربنایی نظیر شــبکه انتقال آب و 
برق و گاز و جمع آوری فاضالب در مسکن مهر 
اجرا شــده و امکانات روبنایــی مثل احداث 
مســجد ، دو باب مدرسه ، درمانگاه و پاسگاه 
انتظامی نیز به بهره برداری رســیده اســت. 
بدون شــک وجــود این امکانــات در جذب و 
ماندگاری شــهروندان در این مناطق بسیار 
تأثیرگذار خواهد بود. او به برگزاری نشست 
های متعدد با مدیران دســتگاه های خدماتی 
استان به منظور تسریع در اجرای پروژه های 
مربوطه و تکمیل ارائه خدمات در شهر جدید 
امیرکبیر اشاره کرد و گفت : عملیات اجرایی 
خط انتقال آب به شــهر جدیــد امیرکبیر نیز 
پس از پیگیری های صورت گرفته با امضای 
تفاهــم نامــه در این خصــوص ، از مردادماه 
امســال آغاز شده و مشــکالت مربوط به این 

بخش نیز مرتفع شد.
سرپرســت شــرکت عمران شــهر جدید 
امیرکبیــر تصریــح کــرد : چشــم انــداز 
شــهرجدید امیرکبیر را می توان به صورت 
شــهری ســبز و طبیعــت گــرا با جاذبــه های 
طبیعی وگردشگری تلقی کرد که در عین خود 
کفایی اقتصادی، ســکونت و اشــتغال را نیز 
به دنبال دارد.طهماســبی بیان کرد : با توجه 
به تاکید مســئوالن ، تالش ما فراهم نمودن 
همــه امکانات و خدمات جانبی در بخش های 
رفاهی،تفریحی ،فرهنگی ،انتظامی و...بوده 
است که خوشــبختانه دستگاه های خدماتی 
همکاری مناســبی بــرای ایجاد زیرســاخت 
های مناسب داشــته اند.او در بخش پایانی 
صحبــت های خود با اشــاره بــه ظرفیت های 
متعدد شهر مهاجران از اجرای پروژه موسوم 
به ٩8 هکتاری شهر مهاجران در محله یک این 
شــهر خبر داد و گفت : با همکاری شهرداری ، 
شورای شهر و همچنین شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی شازند ، این طرح با ظرفیت احداث 
دو هزار واحد ویالیی آماده اجرا خواهد شــد 
و شاخص های زیست محیطی نیز مورد توجه 
قــرار خواهد گرفت.طهماســبی ادامه داد : 
در همین راســتا 40 هکتار از اراضی حاشیه 
بلوار امام خمینی )ره( با مشــارکت شــرکت 
پاالیش نفت امام خمینی شــازند و شــرکت 
عمران شــهر جدید امیرکبیر تعیین تکلیف 
و وارد مرحلــه جدیــدی از توســعه در ایــن 

محدوده خواهد شد. 

آیین تودیع دکتر حسن طاهر احمدی ، رئیس سابق 
دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد.

ایــن مراســم، دوشــنبه 10 دی بــا حضــور معاون 
فرهنگــي و دانشــجویي وزیــر بهداشــت ، درمــان و 
آموزش پزشکي ؛ استاندار مرکزی و جمعی از مدیران 
و مسئوالن استان برگزار شد تا پس از 5 سال و 7روز 
حضور وی در جایگاه مدیر ارشد این مجموعه ، تکریم 
و دکتــر ســید محمد جمالیــان به عنوان سرپرســت 

دانشگاه علوم پرشکی استان معارفه شود.
* وزارت بهداشــت 40 میلیــارد تومــان از منابــع 
ارزش افزوده برای تکمیل بیمارستان ولیعصر اراک 

تخصیص خواهد داد
» اجراي طرح تحول نظام سالمت ، دسترسي عادالنه 
و مناسب به خدمات درمانی و بهداشتی را ایجاد نمود 
و براي همه نقاط کشور فرصت بهره برداري را فراهم 
کــرد ، تا قبــل از اجراي این طرح ، میــزان پرداختي از 
جیب مــردم بین 50 تا 60 درصد بــود که اجراي این 
طرح سبب شد تا میزان پرداختي به 50 درصد کاهش 

یابد.«
به گزارش جام جم استان مرکزی ، معاون فرهنگي 
و دانشــجویي وزیــر بهداشــت ، درمــان و آمــوزش 
پزشکي در این آیین با تاکید بر مطلب فوق بیان کرد : 
بهداشت و سالمت در دولت تدبیر و امید به سه حوزه 
اولویــت دار تبدیل شــد ، در حالي کــه در دولت هاي 
قبل جز اولویت هاي آخر قرار داشــت ، در این بخش 
پول پاشي صورت نگرفته بلکه آنچه اختصاص یافته ، 
حق مردم بوده اســت ؛ البته هنوز چالش هایي در این 
خصوص وجود دارد.دکتر محمد فراهانی با اشــاره به 
اینکــه در حال حاضر 8 درصد تولیــد ناخالص ملي به 
این حوزه اختصاص مي یابد که نســبت به ســال هاي 
گذشته 2 درصد افزایش یافته است ، ادامه داد : این 
در حالی است که در سیاست هاي کالن تعیین شده که 
میزان تخصیص منابع در حوزه سالمت ، باید متناسب 
با تخصیص هاي کشــورهاي منطقه باشد ولی به دلیل 
محدودیت های موجود ، این مســئله محقق نمی شود.

او متذکر شد : اخیرا صحبت هایي مبني بر تزریق بیش 
از حد منابع مالي به حوزه بهداشــت و درمان مي شود 
درحالي که این چنین نیســت، کارکنان دانشگاه هاي 
علوم پزشکي در کشور با معوقات 10 ماهه تا یک ساله 

کارانه هاي خود مواجه هستند..
*تاخیــر در پرداخــت کارانه پزشــکان و پرســنل ، 

بیماری مزمنی در کشور است
فراهانــی تصریــح نمــود : اینکه کارانه پزشــکان 
و پرســنل با تاخیر پرداخت شــود ، بیماري مزمني در 
کشــور است که از دهه هاي گذشته نیز وجود داشته 
اســت. اوایل اجراي طرح تحول نظام سالمت پرداخت 
کارانه ها با 2 تا 3 ماه تاخیر انجام مي شــد ، اما به دلیل 
تخصیص کم منابع زمان هاي پرداخت طوالني تر شد و 
این مشــکلي است که دولت باید براي آن تدبیر جدی 
بیندیشد.او از نهایی شدن دریافت 50 میلیارد تومان 
وام از بانک ملت توسط دانشگاه علوم پزشکی استان 
بــرای تکمیل و تســریع در اجرای پروژه بیمارســتان 
ولیعصــر اراک خبــر داد و گفــت : وزارت بهداشــت 
نیز توافق و تفاهمنامه ای با دانشــگاه علوم پزشــکي 
اســتان مرکــزی دارد ، مبني بــر اینکه اگر دانشــگاه 
موفــق به دریافت وام شــود ، مبلغ 40 میلیارد تومان 
از یــک درصد ارزش افــزوده وزارتخانه برای تکمیل 
این پــروژه تخصیص خواهد یافت کــه قطعا عملیاتی 
خواهد شــد.. معــاون فرهنگــی و دانشــجویی وزیر 
بهداشــت افزود : تخصیص 20 میلیــارد تومان لحاظ 
شــده در الیحه بودجه برای تکمیل پروژه بیمارستان 
ولیعصر ، به وضعیت کنوني کشــور و میزان درآمدها 
مرتبط است و باید تالش شود که بخش عمده این رقم 

اختصاص یابد.
فراهانــی تاکید کرد : اثرات اتفاقات اخیر کشــور، 
تــورم و تغییــر نــرخ ارز هنــوز در صنعت ســاختمان 
مشــخص نیســت و نمي توان به طور دقیق اعتبارات 
مــورد نیاز براي ســاخت بیمارســتان را بــرآورد کرد 
، امــا با ارقام در نظر گرفته شــده به نظر مي رســد که 
بتوان این پروژه را تکمیل و به بهره برداری رســاند.
وی در خصوص مطالبات پرســتاران و پرسنل با اشاره 
بــه اخباری در ارتباط بــا تخصیص هزار میلیارد تومان 

از ســوي سازمان بیمه ســالمت به دانشگاه هاي علوم 
پزشــکي ، بیان کرد: دولت در ســال جــاري با توجه به 
تحریم هــا و میزان فروش نفت بــا تنگناهایي مواجه 
است و اگر بودجه دولت و درآمدها محقق شود و منابع 
پیش بیني شده روي کاغذ محقق شود ، بخش اعظمي از 

مشکالت اعتباري حل خواهد شد. 
* ثمــرات طرح تحول نظام ســالمت با مدیریت موثر 

دانشگاه علوم پزشکی در استان محقق شد 
» حوزه بهداشت و درمان طي 5 سال اخیر در کشور 
و اســتان مرکزي ارتقا یافته و طرح تحول نظام سالمت 
که با ابتکار وزیر بهداشــت اجرا شــد ، امروز خدمات 
بسیاري را به همه نقاط کشور ارائه مي کند و بخشي از 
ثمرات این طرح نیز با مدیریت موثر این بخش ، شامل 

حال استان مرکزي شده است.«
به گزارش جام جم استان مرکزی ، استاندار مرکزی 
نیــز در آیین تودیــع و معارفه رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی استان به مطلب فوق تاکید کرد و گفت : توجه 
جدي مجموعــه وزارتخانه به تعیین تکلیف و پرداخت 
220 میلیارد تومان مطالبات دانشــگاه علوم پزشکي 
اســتان مرکزي ، ضروری است و یکی از خواسته های 

مهم ما می باشد.
ســید علی آقازاده بیان کرد : از حدود 1.5 ماه اخیر 
و جدیت یافتن اســتعفاي دکتر طاهراحمدي ، فرآیند 
انتخاب رییس جدید دانشــگاه در فضایي کامال آزاد و 

هماهنگ با مجموعه استان انجام گرفت.
 او در بخش دیگری از صحبت های خود به پرداخت 
اولین قسط تسهیالت 50 میلیاردی تکمیل بیمارستان 
ولیعصــر از بانــک ملت تا یک هفته آینده اشــاره کرد 
و بــا تاکید به اینکه با بهره برداری از این بیمارســتان 
ســرانه خدمات بهداشتي و درماني استان با میانگین 
کشــور همســان مي شــود ، افزود : این تسهیالت می 
تواند باعث سرعت بخشی به اجرای پروژه شود ، امید 
است که دولت نیز به وعده هاي خود عمل کند تا بتوان 

بیمارستان را در سال ٩8 به بهره برداري رساند.
* وزارت بهداشت دین خود را به استان ادا کند

» دانشــگاه علوم پزشکي استان مرکزي در سالهای 
گذشته و هنگام تحویل با بدهی های سنگین و کسري 
بودجــه مواجه بود ، اما با تالش هاي مجموعه همکاران 
در دانشــگاه ، امروز تراز دانشگاه 40 میلیارد تومان 
مثبت است ؛ به طوري که طبق آخرین آمار 180 میلیارد 
تومان بدهي و 220 میلیارد تومان طلب براي دانشگاه 

علوم پزشکي استان مرکزي برآورد شده است.«
بــه گزارش جام جم اســتان مرکزی ، رییس ســابق 
دانشــگاه علوم پزشکي استان نیز در بخش دیگری از 
این مراســم ، ضمن بیان این مطلب به دریافت حدود 

130 میلیــارد تومــان کمک خیرین اســتان  در مدت 
حضور در این جایگاه اشاره کرد و افزود : در دوران 5 
ساله مدیریتي بنده ، 18 ماه بدهي به پزشکان به 11 
مــاه و 11 ماه معوقه کارمنــدان به 8 ماه کاهش یافته 
و اکنون وضعیت دانشــگاه نسبت به متوسط کشوري 
مطلوب اســت.دکتر حســن طاهر احمدی تصریح کرد 
: طــي 5 ســال اخیر با وجود تعامــل و عملکرد متحدانه 
مجموعه دانشــگاه هیچ گونه باج سیاســي داده نشده 
است ، ریالي از بیت المال هدر نرفت و سعي بر خدمت 
بود که این رفتار تاوان و هزینه هایی در پي داشت که 
یک نمونه آن تخریب 20 همکار بود ، متاســفانه ادامه 
این تخریب ها به مجموعه استان آسیب مي زند.او در 
خصــوص تاخیر در بهره برداری و تکمیل بیمارســتان 
ولیعصر اراک گفت : دولت متعهد شــده بود ، در سال 
هاي ٩5 و ٩6 ســاالنه 40 میلیارد تومان به این پروژه 
پرداخت کند که این امر محقق نشــد ، در حالي که اگر 
اعتبــارات تخصیص یافته بود ، ســال گذشــته با 80 
میلیارد تومان این بیمارســتان تکمیل شــده بود؛ اما 
امســال باید با 140 میلیارد تومان این پروژه تکمیل 
شــود و شــاید براي ســال آینده نیز تــا 200 میلیارد 

تومان هزینه نیاز باشد.
طاهــر احمــدی یــادآور شــد : در حــوزه تخت هاي 
بیمارســتاني ، اســتان مرکزي با وجود افزایش 700 
تخت طي ســال هاي اخیر همچنان از میانگین کشوري 
عقب اســت ، اما با وجود مشــکالت متعدد ، طي 5 سال 
اخیر 100 هزار مترمربع براي توســعه حوزه سالمت 
اســتان اختصاص یافت که تاکنون 50 هزار مترمربع 

به سرانجام رسیده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان در بخش 
دیگری از صحبت های خود بر اثربخشــي حضور دکتر 
هاشــمي در راس مدیریتــی وزارت بهداشــت تاکید 
کرد و خواســتار اداي دین و پرداخت بدهکاري دولت 
و وزارت بهداشــت به اســتان شد و گفت: امید است 

که اســتعفاي وي مورد قبول دکتر روحاني قرار نگیرد 
، چراکــه عدم حضور وي به وزارت بهداشــت آســیب 

خواهد زد. 
* کیفی ســازی اقدامــات از برنامه های مهم خواهد 

بود
» مصالــح مردم خط قرمز من اســت و هیچ گاه با کار 

اجرایي و سیاسي پیوند نخواهند خورد.«
 به گزارش جام جم اســتان مرکزی در بخش پایانی 
این آیین ، سرپرســت دانشگاه علوم پزشکي استان 
مرکزي بر این نکته تاکید کرد و ادامه داد : بسترسازي 
کمي در حوزه آموزش به خوبي پیش رفته است و امید 
اســت بتوان در زمینه کیفي ســازي نیز به خوبي عمل 
نمــود و پزشــکان متخصص مورد نیاز اســتان تربیت 

شوند.
دکتر سید محمد جمالیان اصلي ترین برنامه خود را 
تکمیل بیمارســتان ولیعصر )عج( به عنوان مهمترین 
مرکز آموزشــي و درماني در غرب کشور عنوان کرد و 
گفت: با ســاخت ایــن مرکز و تکمیل پــروژه ، بیش از 
50 درصــد مشــکالت فعلي این بیمارســتان رفع مي 
شــود و مي توان خدماتي در شــان و مــورد نیاز مردم 
اســتان مرکزي ارائه کرد که همــواره مطالبه ای مهم 
بوده اســت.او با اشاره به اینکه تاکنون پیشرفت 62 
درصدي پروژه حاصل شده و براي تکمیل بیمارستان 
140 میلیــارد تومــان اعتبــار نیاز اســت ، بیان کرد: 
تکمیــل و راه انــدازي کلینیــک ســالمت در هپکــو و 
تکمیل ســایر کلینیک های درمان و دندانپزشــکي از 

دیگر برنامه های بنده خواهد بود.
جمالیان با تاکید بر کیفي سازي آموزش در دانشگاه 
گفت: همچنین بحث توســعه پژوهش براســاس نیاز 
اســتان و کشــور جهت رفع مشــکالت اساسي مدنظر 
است و در این دوره تقویت شهرستان ها و ارائه کلیه 
خدمات بهداشــتي و درماني جهــت جلوگیري از تردد 

بین شهري و استاني دنبال خواهد شد.
سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی استان در پایان 
بیان کرد : از روز گذشــته که کار را شــروع کرده ام ، 
کمیته انتصاب دانشــگاه فعال شده است تا بتوانیم 
در کوتاهتریــن زمــان ممکن فرد شایســته، جوان و 
کارآمدی براي ریاست بیمارستان ولیعصر )عج( اراک 

انتخاب کنیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشكی استان مرکزی : 

مصالح مردم خط قرمز من است 
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ضمیمه رايگان روزنامه در استان مرکزی

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم
دل ديوانه از آن شد که نصیحت شنود
حافظمگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

 اهدای جوایز برندگان جشنواره کمک هزینه سفر به جام جهانی همراه اول 
در مخابرات منطقه مرکزی 

مراســم اهدای جوایــز برندگان 
جشــنواره کمک هزینه جــام جهانی 
همــراه اول بــا حضورمهندس ملک 
حســینی مدیــر مخابــرات منطقــه 
مرکزی ،جمعــی ازمدیران مخابرات 
، برنــدگان خــوش شــانس ایــن 
جشــنواره و اصحــاب رســانه در 
مخابرات منطقه مرکزی برگزار شد.

مدیــر تجــاری و امور مشــتریان 
مخابرات منطقه مرکزی درحاشــیه 
این مراســم ودر جمــع خبرنگاران 
اظهــار داشــت : در این جشــنواره 
کــه در بــازه زمانــی دی مــاه ٩6 تا 
خردادمــاه ٩7 برگزار گردید ، همه 
مشــترکین دائمــی و اعتباری فعال 
همراه اول با هــر میزان کارکرد در 
این قرعه کشی شرکت داده شدند 
وبــه قیــد قرعه هزارکمــک هزینه 
100 میلیــون ریالــی بــه برندگان 
این جشــنواره در کشــور اهدا شد 
که ازاین تعداد 18 برنده متعلق به 
اســتان مرکزی و از شهرهای ساوه ، 
محالت ، دلیجان ، کمیجان ، شــازند و 

اراک می باشند .

*60 میلیون مشترک فعال همراه 
اول در کشور

علیرضا فرهادی با تاکید به اینکه 
شــرکت مخابرات و همراه اول یکی 
از خــوش قول ترین ســازمان های 
ارائه دهنده خدمات ارتباطی است 
، افزود : در طی ســال چندین مرحله 
قرعــه کشــی در قالــب ســرویس 
های متنــوع مخابراتی و همراه اول 
برگزار و جوایز در نظر گرفته شــده 

نیز به برندگان اهدا می شود. 
او همراه اول را یکی از بزرگترین 
اپراتورهــای ســیار خاورمیانــه بــا 
داشــتن حدود 60 میلیون مشترک 
فعال عنوان کرد و گفت : 66 درصد 
سهم بازار مشترکین را همراه اول 
به خــود اختصاص داده که باالترین 
ســهم را در میان اپراتورهای فعال 
در کشــور شامل می شود و این آمار 

باالتر از میانگین کشوری است .
مدیــر تجــاری و امور مشــتریان 
مخابــرات منطقــه مرکزی با اشــاره 
بــه اینکــه در حــال حاضربیــش از 
یــک میلیون و 500 هزار مشــترک 
در اســتان مرکــزی تحت پوشــش 
خدمــات همراه اول قرار دارند ، به 
بیــان برخی دیگر از طرح های جدید 

همراه اول و مخابرات پرداخت.

*ظرفیت ســازی ارائه ســرویس 
فیبــر نوری بــه 20 هزار مشــترک 

خانگی 
فرهادی از ظرفیت ســازی ارائه 
ســرویس فیبر نوری بــه حدود 20 
هزار مشترک خانگی در استان خبر 
داد و بیــان کرد:یکی از بســترهای 
مخابراتی جدید ، ایمن و پرسرعت با 
پهنای باند وسیع ، شبکه فیبر نوری 
اســت که هم هزینه های تمام شده 
مشــترکین را در قیــاس با شــبکه 
های مســی قدیمی کاهش می دهد 
و از ســویی نیز از ســرعت و کیفیت 

باالتری برخوردار است.
او با بیان اینکه شــبکه فیبر نوری 
خانگی » ســرویس تانوما «  تا امروز 

به 800 مشــترک در استان واگذار 
شــده و فعال می باشــد ، ادامه داد 
: این ســرویس خدماتی بــه تمامی 
ســازمان ها و شــرکت هــای دولتی 
و خصوصــی ، قابــل ارائــه اســت و 
همچنیــن بــا توجــه به اســتفاده از 
خدمــات بــه روز بر روی این بســتر 
کــه شــامل تلفــن ثابــت ، اینترنت 
پرســرعت و ســرویس های مولتی 
مدیا می باشــد ، برای انبوه ســازان 
نیز می تواند بســیار مناسب باشد و 

سبب کاهش هزینه ها شود.

تعرفــه  تریــن  ارزان  ارائــه   *
اینترنت ADSL با عنوان سرویس 

غزال ، توسط شرکت مخابرات 
مدیــر تجــاری و امور مشــتریان 
شــرکت مخابــرات منطقــه مرکزی 
در ادامــه با تاکید بــه اینکه درحال 
حاضرارزان تریــن تعرفه اینترنت 
ADSLبا عنــوان ســرویس غزال 
توســط شــرکت مخابــرات ارائــه 
مــی شــود ، افزود : اســتان مرکزی 
سومین اســتان در کشور است که 
خدمات در قالب این سرویس را به 
مشــترکین ارائه مــی دهد و حدود 
132 هزار مشترک اینترنت خانگی 
در اســتان تحــت پوشــش خدمات 
مخابرات منطقه مرکزی قرار دارند.
فرهادی ســرعت بیشــتر و زمان 
اســتفاده بیشــتر بــدون افزایش 
تعرفــه را از مزایــای طــرح غــزال 
عنــوان کرد و بــا بیان اینکــه ارائه 
خدمت بیشــتر به مشتریان وفادار 
شــرکت و همچنین جذب مشتریان 

جدیــداز اهــداف مهم اجــرای این 
طــرح می باشــد ، اظهار داشــت : در 
سرویس های طرح غزال، مشتریان 
عالوه بر افزایش سرعت تا 4 برابر، 
زمــان اســتفاده از اینترنت خود را 
نیز افزایش می دهند؛ یعنی به ازای 
هــر 3 ماه تمدید قرارداد اینترنت، 
برای هر مشــتری به میزان یک ماه 
اینترنــت رایــگان بــدون دریافت 

هزینه اضافی ارائه می شود.
وی افزود : تمام دارندگان خدمات 
تلفن ثابت شــرکت مخابرات ایران، 
کلیــه مشــتریان فعــال و غیرفعال

همچنیــن  و  ADSLمخابــرات 
مشــتریان جدیــد می توانند از این 
طرح استفاده کنند که سرویس های 
مختلــف بــا ســرعت 512 کیلوبیت 
بــر ثانیه تا 16 مگابیت بــر ثانیه به 
مشــتریان با شــرایط ویــژه و بدون 

افزایش تعرفه ارائه می شود.

* قرعه کشــی بزرگ همراه اول با 
اهدای هر ماه 20 جایزه 50 میلیون 

تومانی 
مدیــر تجــاری و امور مشــتریان 
مخابرات منطقه مرکزی قرعه کشی 
بــزرگ همراه اول بــا اهدای هر ماه 
بیســت جایزه 50 میلیــون تومانی 
به مشــترکین را یکــی دیگر از طرح 
هــای در حال انجــام تا پایان ســال 
عنــوان و بیان کــرد : در این طرح به 
60 نفــر از مشــترکین همــراه اول 
کــه از ابتــدای آذر تا انتهــای بهمن 
ماه ســال جاری اقدام به فعالسازی 
بســته های اینترنت کننــد، به قید 

قرعه50 میلیون تومان جایزه اهدا 
می شــود.همه مشــترکین دایمی و 
اعتباری کــه بســته اینترنت فعال 
دارند ، مشــمول این طرح می شوند 
و جهت شــرکت در قرعه کشــی نیاز 
بــه ثبت نام یا اقدام خاصی توســط 
مشترک نیست.فرهادی ادامه داد 
: در کنــار این طــرح ، جوایز جداگانه 
ای مختص به مشترکین همراه اول 
در قالــب شــرکت در ســایر طرح ها 
نیز اهدا می شــود که شامل گوشی 
های هوشمند ، مودم های مربوط به 
اینترنت پرسرعت و همچنین سیم 
کارت های دائمی همراه اول است.

*استفاده از سرویس های متنوع 
با اجرای طرح ترابرد به همراه اول

وی در خصــوص طــرح ترابرد به 
همراه اول ، با بیان اینکه مشترکین 
هر یک از اپراتورها می توانند بدون 
تغییر شــماره خود مشــترک همراه 
اول شوند و از سرویس های متنوع 
و خدمات ارائه شــده استفاده کنند 
، افزود : پوشش گسترده و کیفیت 
باالی مکالمه و دیتا ، تنوع بسته های 
اینترنت از جمله طرح مدار فیروزه 
ای و همچنیــن تماس درون شــبکه 
و کاهش هزینه هــا از جمله مزایای 
طرح ترابرد به همراه اول اســت که 
مشترکین از طریق مراجعه به دفاتر 
پیشــخوان ، فروشــگاه های همراه 
اول و تمــاس با شــماره ٩٩٩0 می 

توانند وارد طرح ترابرد شوند.
مدیــر تجــاری و امور مشــتریان 
مخابــرات منطقه مرکــزی در ادامه 

راه انــدازی بانک اطالعات مشــاغل 
از طریــق ســامانه 118 مخابرات را 
یکی دیگــر از طرح هایی عنوان کرد 
که برای نخســتین بار در کشــور در 
استان مرکزی اجرا شده و گفت : به 
منظور کمک به بهبود فضای کسب و 
کار و دسترســی مناسب به اطالعات 
مربوطه ، در این طرح شــبکه بزرگ 
مشــترکینی که از طریق سیم کارت 
خود کســب درآمد مــی کنند ، ایجاد 
شــده و معرفــی نام و شــماره تلفن 
مشــاغل عمومــی ، خدماتی و تجاری 

انجام می شود.
فرهــادی در پایان ، اجرای کمپین 
سوار بر سرعت تا اواسط اسفندماه 
کــه فقــط مختص به اســتان مرکزی 
اســت و همچنین طرح ارائه ســیم 
کارت های سازمانی با سرویس های 
متنــوع را از دیگــر خدمــات همراه 

اول در استان برشمرد.

*اسامی برندگان جشنواره کمک 
هزینــه ســفربه جام جهانــی همراه 

اول دراستان مرکزی 
پیروز،اقــدس  صاحبــی  زهــرا 
نصیــری، معصومــه کرمعلــی،آرزو 
میرزایــی مهرآبادی،عادلــه بابایی 
مجید،زهرا قربانــی بزچلویی،روح 
ا... طالبی، مهــدی صارم پور، محمد 
چقایــی، احمــد فراهانــی، محمــد 
ولــی میرزایی، نــور احمــد اکبری، 
قاســم قربان بیگی،خوش ســاعت 
ا...حســینخانی  اســکندری،عزت 
هزاوه،محمــد مهدی مالیــی ،حمید 

شجاعی ومهدی نیکروی.


