
کشــاورزان،  اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  مدیــر 
روستاییان و عشــایر آذربایجان شرقی از افزایش 
۸ درصــدی اعضــای صندوق در یکســال گذشــته 
در  اســتان  صنــدوق  موفقیت هــای  تــداوم  و 
کســب رتبه نخســت کشــوری به لحــاظ آمــار افراد 

تحت پوشش خبر داد.
محمــد نظــری در گفت وگو بــا خبرنگاران با اشــاره 
ع بــه کار صنــدوق  بــه گذشــت ۱۵ ســال از شــرو
 ، بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و عشایر
اظهار داشــت: ســاکنان روســتا، ســاکنان مناطق 
۲۰هــزار نفــر  عشــایری، ســاکنان شــهرهای زیــر 
جمعیــت، کشــاورزان غیرســاکن در روســتا )دو 
ســکونته یــا طبــق مشــاغل ۲3۰ گانــه کشــاورزی(، 
کارکنــان شــرکت های تابعــه ســازمان های نظــام 
نظــام  کشــاورزی و منابــع طبیعــی و  مهندســی 
دامپزشــکی )محــل اســتقرار روســتا یــا شــهرهای 
زیــر ۲۰هــزار نفــر جمعیــت(، قالیبافــان شــهری و 
، راننــدگان  روســتایی، زنــان سرپرســت خانــوار
وصاحبــان  شــهری  بیــن  مســافر  و  بــار  حمــل 
حــرف و صنایــع دســتی شناســنامه دار ســاکن 
در روســتا و مناطــق عشــایری و شــهرهای زیــر 
، زنبــورداران، زنــان سرپرســت خانــوار  ۲۰ هــزار نفــر
مددجــوی بهزیســتی و مــردان و زنــان سرپرســت 
خانــواده مددجــوی کمیتــه امــداد امــام)ره( بــا 
ارائــه معرفی نامــه و نیــز افــراد شــاغل در صنایــع 
دســتی و هنرهــای ســنتی وابســته بــه ســازمان 
میراث فرهنگــی صنایع دســتی و گردشــگری جزو 
مشــموالن عضویــت در ایــن صندوق محســوب 

می شوند.
* انتقال ســوابق از صندوق بــه تامین اجتماعی و 

بالعکس امکانپذیر شد
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه شــرایط نقــل و انتقال 
ســوابق بیمــه ای بیــن صنــدوق بیمه کشــاورزان، 
روستاییان و عشــایر و ســازمان تامین اجتماعی، 
خاطرنشــان کــرد: براســاس مصوبــه جدیــد، بــه 
منظــور هماهنگــی در نقــل و انتقــال حــق بیمــه 
صندوق هــای  بیــن  بازنشســتگی  کســور  بــا 
بازنشســتگی کشــوری و به اســتناد تبصره)۲( بند 
الف مــاده)۵۷( قانــون احــکام دائمــی برنامه های 
-مصوب ۱3۹۵- نقــل و انتقــال  توســعه کشــور
حق بیمه با کســور بازنشســتگی از صندوق بیمه 
اجتماعــی کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر بــه 

ســایر ســازمان ها و صندوق های بازنشســتگی یا 
بالعکس امکانپذیر شده است.

کشــاورزان،  اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  مدیــر 
روستاییان و عشــایر اســتان ادامه داد: براساس 
مصوبــه شــورای عالــی رفــاه و تامیــن اجتماعــی، 
درچارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق بیمه 
مقصــد، بــا لحــاظ تاثیــر ســوابق منتقلــه در میزان 
مستمری و شرایط احراز و برای بهره مندی از مزایا 
و تعهــدات بلندمــدت و همچنیــن رعایــت نحــوه 
محاســبه و پرداخت مابــه التفاوت و ســایر موارد 
مربوطــه براســاس قانــون نقــل و انتقــاالت حــق 
ئین نامه  بیمه یا بازنشســتگی-مصوب ۱3۶۵- و آ

اجرایی مربوطه انجام می شود.
وی افــزود: ایــن امــکان بــه گونــه ای برنامه ریــزی 
شــده که هر ایرانــی بتواند ســابقه بیمــه ای خود را 
در طول عمر یکبار از صندوق بــه تامین اجتماعی 
یا بالعکــس منتقــل نمایــد. همچنیــن در صورت 
فوت اشخاص نحوه انتقال ســابقه از صندوق به 

تامین اجتماعی و بالعکس میسر خواهد بود. 
خانگــی،  مشــاغل  صاحبــان  و  بســیجیان   *

مشموالن جدید صندوق
نظــری در بخــش دیگــری از ســخنانش از تحــت 
پوشــش قــرار گرفتــن مشــاغل خانگی خبــر داد و 
گفــت: از 33۰ رشــته مشــاغل خانگی، حــدود ۱4۹ 
رشــته شــامل رشــته های حــوزه صنایــع دســتی، 
فــرش و کشــاورزی تحــت پوشــش بیمــه ای قــرار 
می گیرنــد و فعــاالن رشــته های فرهنگــی و هنــری 
نیــز بــه شــرط ســکونت در روســتاها و شــهرهای 
زیر ۲۰ هــزار نفر جمعیت می توانند تحت پوشــش 
ایــن صنــدوق قــرار گیرنــد. ایــن تعــداد، حــدود 
۹۱ درصــد فعــاالن مشــاغل خانگــی را تشــکیل 

می دهد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه امضــای تفاهمنامــه 
همــکاری بیــن ســازمان بســیج مســتضعفین و 
صنــدوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان 
، تصریح کرد: بر اســاس این تفاهمنامه،  و عشایر
بــه  مراجعــه  بــا  اســتان  در  ســاکن  بســیجیان 
کارگزاری هــای صنــدوق در ســطح اســتان و ارائــه 
تحــت  بســیج،  مقاومــت  نواحــی  معرفی نامــه 

پوشش این بیمه قرار گیرند.
نظری، گســترش پوشــش و ترویج بیمه درســطح 
روســتاییان و عشــایر کشــور و رفــع دغدغه هــای 

ظرفیت هــای  از  اســتفاده  و  آنهــا  معیشــتی 
بســیجیان بــه عنــوان گروه هــای مرجــع مــردم در 
روستاها را  دو هدف عمده در امضای تفاهمنامه 

این صندوق با سازمان بسیج برشمرد.
* حمایــت صنــدوق بیمــه اجتماعــی از رتبه هــای 

برتر کنکور سراسری
ح حمایــت تحصیلی  وی در ادامــه بــا اشــاره به طــر
 ، صنــدوق بیمــه اجتماعــی از رتبه های برتــر کنکور
گفــت: ایــن صندوق بــه منظــور افزایــش خدمات 
کوتاه مــدت خــود و بــا تاکیــد بــر رفــع دغدغه هــای 
تحصیلی خانوارهای روســتایی، حمایت تحصیلی 
از فرزنــدان آنهــا را اولویــت قــرار داده و بــه همیــن 
ح بورســیه تحصیلــی رتبه هــای برتــر  منظــور طــر

کنکور سراسری سال جاری را اجرا می کند.
مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــی اســتان ادامــه 
از  نظرســنجی  ح،  طــر ایــن  اجــرای  مبنــای  داد: 
خانواده هــای عضــو صنــدوق بود کــه بــا همکاری 
مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران )ایســپا( 
صــورت گرفــت و مشــخص کــرد موضــوع حمایت 
مالــی از تحصیــل فرزنــدان یکــی از دغدغه هــای 

اصلی این عزیزان به شمار می رود.
از بورســیه  بــا تشــریح شــرایط بهره منــدی  وی 
تحصیلــی صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، 
، گفــت: مهم تریــن معیــار  روســتاییان و عشــایر
، مــادر یا خود  ح، عضویــت پدر اســتفاده از این طر
فرد در صندوق بیمه اجتماعی است. مشمولین 

ح طــی دوران 4 ســاله تحصیــل خــود در  ایــن طــر
مقطــع کارشناســی در صــورت تمدیــد عضویــت 
والدین یا خود دانشــجو، می توانند در ســال های 

ح بهره مند شوند. آتی نیز از مزایای طر
از  ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  نظــری 
حقــوق  همسان ســازی  ح  طــر شــدن  عملیاتــی 
مســتمری بگیران صنــدوق در ســال ۹۹ خبــر داد 
و اظهــار داشــت: ۱۹ هــزار و ۲3۲ مســتمری بگیر 
ح بهره منــد شــده و معوقــات  اســتان از ایــن طــر
محاســبه شــده از اول ســال ۹۹ تاکنون، همزمان 
با حقــوق آبان  بــه حســاب اعالمــی خانوارهــا واریز 
گردیــده اســت. وی اضافــه کــرد: بــا اجــرای ایــن 
ح، میانگین مبلــغ دریافتــی مســتمری بگیران  طــر
بازنشســتگی پیــری ۵۰ درصــد، مســتمری بگیران 
ازکارافتــاده کلــی 4۲ درصــد و مســتمری بگیران 
درصــد   ۵۷ متوفــی  شــده های  بیمــه  بازمانــده 
میــزان  ع  مجمــو در  کــه  اســت  یافتــه  افزایــش 
افزایــش مســتمری ها در آذربایجان شــرقی ۵3 

درصد بوده است.
وی بــا بیــان این کــه بــه طــور میانگیــن افزایــش 
مســتمری بگیران  از  یــک  هیــچ  مســتمری 
درصــد   ۱۵ از  کمتــر  همسان ســازی  ایــن  در 
ح  نبــوده، خاطرنشــان کــرد: پــس از اجــرای طــر
مســتمری بگیران،  حقــوق  همسان ســازی 
و  تومــان  هــزار   ۱۶۷ دریافتــی  مبلــغ  کمتریــن 

بیشترین آن  ۸33 هزار و 4۰۰ تومان شده است.

به گفته مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
ح  آذربایجان شــرقی، طــر روســتائیان و عشــایر 
بیمه شــدگان  از  آن دســته  همسان ســازی، 
فــوت،  مســتمری  احــکام  کــه  بازمانــدگان  و 
بازنشســتگی و از کارافتادگی شان قبل از سال ۹۹ 

صادر شده است را شامل می شود.
*   رشــد ۸ درصــدی اعضــای صندوق در یک ســال 

گذشته
پرداخــت  ســخنانش،  ادامــه  در  نظــری 
مســتمری های بازنشســتگی )بــه شــرط ۱۵ ســال 
ســابقه و ۶۵ ســال ســن تمــام(، از کارافتادگــی 
کلــی )بــه شــرط تاییــد کمیســیون پزشــکی مبنــی 
بــر از دســت دادن ۶۶ درصــد تــوان جســمی(، و 
فــوت )ناشــی از کار حداقــل بــا یک ســال ســابقه( 
را ســه خدمــت اصلــی صنــدوق بیمــه کشــاورزان، 

روستاییان و عشایر اعالم کرد.
صنــدوق  کار  ع  شــرو از  این کــه  بیــان  بــا  وی 
4۰۰ هــزار نفــر در  بایــد  ۱3۸4 تاکنــون  در ســال 
آذربایجان شــرقی تحــت پوشــش صنــدوق قــرار 
می گرفــت، خاطرنشــان کــرد: تــا امــروز بــا تــالش 
همــکاران و کارگزاری هــای صنــدوق در ســطح 
اســتان موفــق شــده ایم ۲۱3۲4۸ نفــر را بــه عضــو 
صندوق درآوریم که ۵3 درصد جمعیت مشــمول 
را شــامل می شــود.مدیر صندوق بیمــه اجتماعی 
کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر اســتان افــزود: 
طبــق آمــار اســتخراج شــده، شــمار اعضــای تحت 
پوشــش صنــدوق در آذربایجان شــرقی در دهــه 
فجــر ســال جــاری نســبت بــه زمان مشــابه ســال 

قبل، ۸ درصد رشد داشته است.
وی بــا تشــریح جزئیــات آمــاری مســتمری بگیران 
 ۲۰۸۹۹ ع  مجمــو از  گفــت:  اســتان  در  صنــدوق 
مســتمری بگیر صنــدوق در اســتان، ۱۰4۹4 نفــر 
مســتمری بگیر فوتــی، ۶33 نفــر مســتمری بگیر از 
کارافتــاده و ۹۷۷۲ نفر مســتمری بگیر بازنشســته  

می باشند. 
وی افــزود: آذربایجان شــرقی رتبــه اول کشــوری 
را از لحــاظ جــذب بــه خــود اختصــاص داده اســت 
و در داخــل اســتان نیــز بســتان آباد، هریــس و 
ســراب بیشــترین درصــد عضویــت مشــموالن 
در صنــدوق را دارنــد که جــا دارد همین جــا مراتب 
تقدیر و تشــکر خود را از طــرف مجموعه صندوق 
بیمــه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر 

از اهالی بــا فرهنــگ و عاقبت اندیش ایــن مناطق 
اعالم نمایم. 

نظری همچنین بیشــترین آمار مســتمری بگیران 
اســتان را بــا 33۷۷ نفــر متعلــق بــه شهرســتان 
مرند اعالم کرد و گفت: شهرســتان های ســراب با 
۲۲4۰ نفر و شبســتر با ۲۲۲3 نفر مستمری بگیر در 

رتبه های بعدی قرار دارند.
*  آخریــن فرصــت متولدیــن ۱۳۴۹ بــرای عضویت 

در صندوق
کشــاورزان،  اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  مدیــر 
روســتائیان و عشــایر آذربایجان شــرقی همچنین 
با بیان این که تمام زنان و مــردان متولد ۱34۹ )بر 
اســاس روز و مــاه تولد( تــا پایــان امســال فرصت 
نام نویســی و عضویت در صنــدوق را دارند ، گفت: 
عالقمنــدان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و 
عضویــت در صنــدوق و برخــورداری از مزایــای 
بازنشســتگی، از کار افتادگی و فــوت می توانند به 
کارگزاری هــای معتبــر سراســر اســتان مراجعــه یــا 
با شــماره تلفــن 3۵۵۵۸۸۰۸-۰4۱ تمــاس حاصل 
www. نماینــد یــا بــه ســایت ســازمان بــه آدرس
roostaa.ir مراجعــه کننــد. وی از وجــود ۸ ســطح 
حقوقــی در صنــدوق بیمــه اجتماعــی روســتاییان  
خبــر داد و افــزود: بــر ایــن اســاس پرداختــی حــق 
بیمــه اعضا از33۰هــزار تــا ۸4۰هزار تومان در ســال 
متغییــر اســت و هر فــرد بســته بــه تــوان و اختیار 
خــود می توانــد یکــی از ایــن ســطوح را انتخــاب و 

پرداخت کند. 
بــا  بــا مقایســه حقــوق پرداختــی صنــدوق  وی 
پرداختــی نهادهــای حمایتــی، خاطرنشــان کــرد: 
بــا ورود افــراد بــه صنــدوق بیمــه اجتماعــی، نوعی 
توانمندســازی برای این افراد ایجاد می شــود تا در 
دوران سالمندی و ازکار افتادگی بتوانند با حقوق 
دریافتی خود به طــور عزتمندانه زندگــی کنند. چرا 
که جنس مســتمری بیمه بــرای مشــارکت فرد در 
صندوق با اعانه متفاوت اســت و مســتمری بگیر 
صنــدوق برخــالف مســتمری بگیران نهادهــای 

حمایتی در برابر صندوق لحنی طلبکارانه دارد.
تمــام  از  ســخنانش  خاتمــه  در  نظــری  محمــد 
مســئوالن اســتانی بــه ویــژه مدیــرکل روســتایی 
اســتانداری، دهیــاران و اعضــای کارگــروه توســعه 
روســتایی و عشــایری اســتان بــرای همــکاری و 

همراهی شان تشکر و قدردانی نمود.

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

آذربایجان شرقی

ح کرد؛   رئیس سازمان صمت استان مطر
معافیت گمرکی ۱00 میلیون دالری ماشین آالت خط تولید

۳

تقدیر از داروسازی شهید 
قاضی، چهره  نامی صنعت 

و اقتصاد

ح های  افتتاح طر
آبخیزداری در

 آذربایجان شرقی

شتاب تجاری سازی 
ایده های برق در 

آذربایجان شرقی 

تاکید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 

دادگستری استان :

نیروگاه زباله سوز،  مکمل 
پروژه  ای بزرگ در مدیریت 

پسماند
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۳
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افتتاح نخستین درمانگاه بانک ملی  در آذربایجان شرقی

۴ 2

بیشتر بخوانید

رئیس پارک علم و فناوری استان:

 همزمان با هفته منابع طبیعی؛ 

رکوردشــکنی های مجتمع فوالد صنعت 
بناب به دمای ذوب رسید 
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معاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دفــن  مرکــز  پــروژه  اســتان  دادگســتری 
مهندسی و بهداشتی پســماندهای شهری 
و بیمارســتانی را گامــی بــزرگ در عرصــه حفاظــت از 
 ، محیط زیســت خواند و از تالش های شــهرداری تبریز
ســازمان مدیریــت پســماند و قــرارگاه خاتــم االنبیــاء 

تقدیر کرد.

ح کرد؛ مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان شرقی مطر

افزایش ۵۳ درصدی دریافتی مستمری بگیران در سال ۹۹



 همزمان با هفته منابع طبیعی؛
ح های آبخیزداری  افتتاح طر

در آذربایجان شرقی

آذربایجان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
 ۹ در  آبخیزداری  ح های  طر افتتاح  از  شرقی 
شهرستان این استان در هفته منابع طبیعی و 

آبخیزداری خبر داد.
افزود:  مهردادی  رحیم  جام جم،  گزارش  به 
ح های آبخیزداری که در استان به بهره برداری  طر

می رسد با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان خواهد بود.
هفته  اسفند   ۲۱ تا   ۱۵ سال  هر  کرد:  بیان  وی 
منابع طبیعی و آبخیزداری نامگذاری شده است 
هم  با  »همه  شعار  با  هفته  این  نیز  امسال  که 
طبیعی«  منابع  صیانت  و  حفاظت  برای  جهاد 

برگزار می شود.
مهردادی ادامه داد: در اولین روز از هفته منابع 
 ، طبیعی در محوطه مصلی امام خمینی ره تبریز
آل هاشم،  االسالم  حجت  توسط  نهال  غرس 
صورت  شرقی  آذربایجان  در  فقیه  ولی  نماینده، 

می گیرد.
رایگان  صورت  به  نهال  توزیع  از  همچنین  وی 

در استان با همکاری شهرداری تبریز خبر داد.
آذربایجان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
منابع  هفته  برنامه های  دیگر  از  گفت:  شرقی 
فعاالن  با  تخصصی  نشست  استان،  در  طبیعی 
با  نامه  تفاهم  انعقاد  و  زیست  محیط  رسانه ای 
و  استان  فناوری  و  علم  پارک   ، تبریز دانشگاه 
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان 

خواهد بود.

مدیر کل بنیاد مسکن خبر داد:
بازسازی ۴۱۴۶ واحد مسکونی و 

دامی زلزله زدگان میانه و سراب
بــا مدیــرکل بنیــاد مســکن آذربایجان شــرقی 
گفــت: عملیــات ســاختمانی چهــار هــزار و ۱4۶ 
واحد مســکونی و دامی مناطق زلزله زده میانه و 

سراب تمام شد.
، با بیــان این که در زلزله آبان ســال  حافظ باباپور
گذشــته تــرک  ۶ هــزار و ۵۵۲ واحــد مســکونی در 
شهرســتان های میانــه و ســراب خســارت دیــد، 
افــزود: واحدهــای مســکونی خســارت دیــده 
شــامل یک هزار و ۷۹۷ واحــد شــهری و 4 هزار و 

۷۵۵ واحد روستایی بود.
وی اظهــار داشــت: تــا کنــون ســه هــزار واحــد 
۵۵۲ واحــد شــهری و  احــداث و ســه هــزار و 
روســتایی تعمیــر شــده و ۱۱ هــزار و ۵۵۲ واحــد 
برای دریافت تسهیالت احداث واحدهای دامی 
و معیشــتی بــه بانک هــای عامــل معرفــی شــده 
اســت. مدیرکل بنیاد مســکن آذربایجان شرقی 
با اشــاره به این که در این مدت ســه هــزار و ۸۷۱ 
واحــد مســکونی و دامــی آواربــرداری و پنــج هــزار 
واحــد مســکونی و دامــی پــی کنی شــده اســت، 
گفت: برای چهار هــزار و ۹4۰ واحد فونداســیون، 
چهــار هــزار و ۹۲4 واحــد اســکلت و بــرای چهــار 
هــزار و ۸۱۸ واحــد مســکونی و دامی ســقف اجرا 

شده است.
، بــا تاکید بر این که بازســازی مناطق زلزله  باباپور
زده در میانــه و ســراب بــه شــیوه نویــن انجــام 
شــد، یــادآوری کــرد: مدیریــت ســریع و صحیح و 
اعطای وام های بالعوض بعد از چند روز از وقوع 
زلزلــه منجر شــد تــا همــه موضوعــات بــه خوبی 
پیش رود.زلزله ۵.۹ ریشتری ۱۷ آبان سال ۱3۹۸ 
آذربایجــان شــرقی بــا کانون تــرک میانــه موجب 
جان باختن پنج تن و خســارت ۱۰ تــا ۱۰۰ درصدی 
بــه بیــش از ۶ هــزار واحــد مســکونی شــهری و 
روســتایی در شهرســتان های ســراب و میانــه 

شد./ ایرنا
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دو شنبه   ۱۸  اسفند  ۱۳۹۹   شماره ۵۸۹۵

مســئولیت پذیری  سراســری  اجــالس  ســومین   
یــم  ویکــرد تکر اجتماعــی و فرهنــگ ســازمانی )بــا ر
از چهره هــای نامــی صنعــت و اقتصــاد کشــور  بــا 
همــکاری وزارتخانه  هــای »صمــت« و »تعــاون، کار و 

رفــاه اجتماعــی« در ســالن دیپلماتیــک وزارت امــور 
خارجه برگزار شد.

 ایــن گــزارش حاکــی اســت؛ بــا توجــه بــه عملکــرد 
وســازی شــهید قاضــی ضمــن  مطلــوب شــرکت دار

اهــدا تندیس ایــن مراســم توســط فریدون عباســی 
ســعید  از  مجلــس،  ژی  انــر کمیســیون  رئیــس 
باســمنجی مدیرعامل این شــرکت به عنــوان  چهره  

نامی صنعت و اقتصاد کشــور تقدیر شد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

تقدیر از چهره نامی صنعت و اقتصاد  کشور

اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

از وقــوع جــرم  معــاون اجتماعــی و پیشــگیری 
دادگســتری اســتان پــروژه مرکز دفن مهندســی و 
بهداشــتی پســماندهای شــهری و بیمارســتانی را 
گامــی بــزرگ در عرصــه حفاظــت از محیــط زیســت 

، ســازمان  خوانــد و از تالش هــای شــهرداری تبریــز
مدیریــت پســماند و قــرارگاه خاتــم االنبیــاء تقدیر 

کرد.
به گزارش جام جــم، موقری در بازدیــد از پروژه های 
دفــن  مرکــز  در  پســماند  مدیریــت  ســازمان 
مهندسی و بهداشــتی پســماندهای تبریز با بیان 
این که مدیر کل دادگستری استان تاکید بسزایی 
بــر حفاظــت از محیــط زیســت در حــوزه مدیریــت 
پســماند دارد و ایــن بازدیــد نیــز بــه دســتور وی 
صورت گرفتــه ضمــن قدردانــی از عملکرد قــرارگاه 
خاتــم االنبیــاء در ایــن پــروژه، تحقــق پروژه هــای 
دردســت اجــرا در مرکــز دفــن را گامــی بــزرگ در 

موضوع حفاظت از محیط زیست دانست
وی افــزود : قــرارگاه خاتــم االنبیــاء هــم در بحــث 
تخصــص و هــم در مبحــث تعهــد بــه پیشــرفت 
کشور در عرصه سازندگی همیشــه پیشرو بوده و 

عملیاتی شــدن پروژه های مرکز دفن مهندســی و 
بهداشتی شهرداري تبریز در آینده نزدیک مکمل 
خوبــی بــرای تولیــد انــرژی از پســماندهای شــهری 

خواهد بود.
موقــری در پایــان بــا اشــاره بــه عملکــرد مثبــت 
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداري تبریــز در 
عرصه هــای زیســت محیطی خاطــر نشــان کــرد : 
طی بازدیدهــای صــورت گرفتــه از پروژه هــای قبلی 
و فعلــی ســازمان مدیریــت پســماند اقدامــات 
درخور توجــه آن در حوزه های مدیریت پســماند و 

حفاظت از محیط زیست قابل مشاهده است.
علیرضــا اصغــری مدیرعامــل ســازمان مدیریــت 
از  تقدیــر  ضمــن  تبریــز  شــهرداري  پســماند 
حمایت های ارگان های مختلــف اجرایی و قضایی 
اســتان بــه خصــوص دادســتانی و دادگســتری 
دربــه ثمــر نشســتن پروژه هــای زیســت محیطــی 

تصریح کرد : با حمایت هاي دستگاه های مختلف 
دست اندرکار حامی محیط زیست و دستگاه های 
و  مهــم  محیطــی  زیســت  پروژه هــای  نظارتــی 

تاثیرگذاری در کالنشهر تبریز اجرا خواهد شد. 
پــروژه  تکمیــل  رونــد  از  گزارشــی  نیــز  اصغــری 
شــیرابه  خانــه  تصفیــه  توســعه   ، زباله  ســوز
عملیاتــی  مراحــل  و  شــهری  پســماندهای 
، پنــج و ســلول دفــن  ســلول های دو، ســه، چهــار
پســماندهای بیمارســتانی عادی شــده ارائه کرده 
و از زحمات و تالش های شبانه روزی قرارگاه خاتم 

االنبیاء در این پروژه ابراز تشکر و قدردانی کرد. 
وی اضافه کرد :انجام کارهــای بزرگی همچون مرکز 
دفن پســماند تبریز مســتلزم همکاری ارگان های 
مختلف اســت و بدون حمایت ها و همکاری های 
صــورت گرفتــه انجــام چنیــن پروژه هایــی کاری 

سخت و غیر ممکن است.

تاکید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان :

،  مکمل پروژه  ای بزرگ در مدیریت پسماند نیروگاه زباله سوز

 

 رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت آذربایجان شــرقی اعــالم کرد: 
ماشین آالت وارداتی خط تولید و تکنولوژی ماده ۱۱۹ به تعداد ۲۵۰ فقره 

۱۰۰ میلیون دالر معافیت گمرکی گرفتند.
حبیب امیــن زاده اظهار کرد: معافیــت گمرکی واردات مــواد اولیه مورد 
نیاز واحدهای تولیدی موضوع ماده ۱۲۱ قانون امور گمرکی نیز به تعداد 

۸ فقره صادر شده است.  
وی همچنین با تاکید بــر حمایت از واحدهای تولیدی و حفظ اشــتغال 
یــادآور شــد: در راســتای صیانــت از اشــتغال و جلوگیــری از تعطیلــی 
واحدهای صنعتی و تولیدی بدهی ۲۸۲ واحد تولیدی آذربایجان شــرقی 
به میزان ۲ هــزار میلیــارد تومــان از طریق کارگروه تســهیل و رفــع موانع 

تولید این استان استمهال شد.
امیــن زاده اضافــه کــرد: بــا هــدف رفــع موانــع تولیــد تعــداد ۹۷ کارگــروه 
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد تشــکیل شــده کــه ۲۷۰ پرونــده در ایــن 
جلســات رســیدگی شــده اســت  و 4۵ درصــد مصوبــات اجرایــی شــده 

است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: 
در راســتای تامین مــواد اولیه پایــدار برای واحدهــای تولیدی اســتان و 
خرید بی واسطه از بورس تعداد ۸۰ واحد تولیدی جدید برای خرید مواد 

اولیه به بورس معرفی شده است.
امیــن زاده همچنیــن اظهــار کــرد: در ســال جهــش تولیــد ۱۱۰ واحــد 
تولیــدی اســتان دوباره بــه چرخه تولید بازگشــتند و بــا ایــن کار جایگاه 

شــغلی حدود ۲ هزار نفر تثبیت شــد. وی افــزود: در ابتدای ســال جاری 
بازگرداندن ۱۰۰ واحد تولیدی اســتان بــه چرخه تولید پیش بینی شــده 
بــود که ایــن تعــداد بــه ۱۵۰ واحــد تولیــدی افزایــش یافــت که در ســتاد 
تســهیل اســتان مشــکالت ۱۱۰ واحــد تولیــدی برطرف شــد و بــه چرخه 
ح  تولیــد بازگشــتند.وی بــا بیــان این کــه هــم اکنــون یــک هــزار و ۹۰۰ طر
ایجادی و توســعه ای در سطح اســتان در حال اجراســت،  یادآوری کرد: 
ح ها بر اســاس پیشــرفت تا ۲۵ درصد، ۲۵ تــا ۵۰ درصــد، ۵۰ تا ۷۵  این طر
درصــد و باالتــر از ۷۵ درصد تقســیم بندی  شــده انــد که اولویــت اصلی 
ح باالی ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی است.  تســریع در راه اندازی ۸۰۰ طر
ح با حجم  امین زاده همچنین از پایــش و رصد ســرمایه گذاری ۱۹۰۰ طــر
ســرمایه گذاری پیش بینی شــده ۲۰ هــزار میلیــارد تومــان و پیش بینی 

اشتغال ۵۲ هزار نفر در آذربایجان شرقی خبر داد.
 حدود چهار هزار واحد صنعتی و تولیدی در آذربایجان شــرقی فعالیت 

می کنند./ایرنا

انقــالب فرهنگــی،   نشســت دبیــر شــورای عالــی 
حجت االســالم ســید ســعید رضــا عاملــی بــا روســای 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشــی  برخی از مدیران صنایع 
مــادر اســتان آذربایجان شــرقی در تــاالر شــهید باکری 

دانشگاه تبریز برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز در ایــن 
نشســت دکتــر میــر رضــا مجیــدی رئیــس دانشــگاه 
تبریــز ضمــن خیــر مقــدم و اشــاره اجمالــی بــه تاریــخ 
درخشــان آذربایجــان و تبریــز در عرصه هــای مختلف 
علمی و فنآوری و نقش دانشگاه تبریز در رویدادهای 
اجتماعــی و سیاســی کشــور در هشــت دهــه اخیــر 
افــزود: آذربایجــان، تبریــز و دانشــگاه تبریــز همــواره 
منشــا خدمات خیر به مردم ایران و جهان بــوده اند و 
آنچه امــروزه در جهــان با عنــوان دانشــگاه کارآفرین و 
جامعه محور مطرح است حدود هفتصد سال پیش 
در ربــع رشــیدی تبریز بعنــوان دانشــگاه بیــن المللی 
اجراء می شد و اکنون دانشــگاه تبریز بعنوان دومین 
دانشــگاه ایــران و مشــهد الشــهدای دانشــگاه های 
علمــی،  هیــات  هفتصدعضــو  از  بیــش  بــا  کشــور 
دانشــکد ها و پژوهشــکده های مختلــف در راســتای 
حل مشــکالت علمــی وفنــآوری در عرصه هــای ملی و 
بین المللی فعالیت می نماید و در برخی از رشته های 

فنی و مهندسی جزو سیصد دانشگاه برتر دنیاست.
دکتر مجیــدی همــکاری پژوهشــی دانشــگاه تبریز با 
مراکــز علمی و پژوهشــی کشــور ترکیــه در قالــب طرح 
ح هــای بیــن المللــی دانشــگاه تبریــز  توبیتــاک را از طر
برشــمرد و افــزود: دانشــگاه تبریز بــه عنــوان کانون و 
مرکــز ارتباطــی پژوهشــگران ایرانــی بــا دانشــگاه های 
ترکیــه از طــرف وزارت علــوم معرفــی شــده اســت 
همچنیــن انعقــاد تفاهمنامــه بــا بیــش از دویســت 
دیپلماســی  آمــدن  وجــود  بــه  موجــب  دانشــگاه 
علمــی گســترده اســاتید ایــن دانشــگاه بــا اســاتید 

دانشگاه های جهان شده است.
بــه  اشــاره  بــا  اســتان  معیــن  دانشــگاه  رئیــس 
آموزشــی دانشــگاه های  توانمندی هــای علمــی و 
اســتان آذربایجان شــرقی و فعالیــت ۱۰۷ دانشــگاه و 
موسســه آمــوزش عالــی در اســتان گفــت: ۱33 هــزار 
دانشجو و 43۵۵۰ عضو هیات علمی در دانشگاه های 
استان در رشته های مختلف فعال هستند و با توجه 
بــه ظرفیت هــای غنــی، معــادن، صنایــع، کشــاورزی، 
اجتماعی و فرهنگی در اســتان می توان با برنامه ریزی 
صحیح و تفویض اختیارات بیشــتر به دانشــگاه ها در 
افق ۱4۲۰ شاهد پیشــرفت علمی و فناوری در کشور و 

گسترش دیپلماسی علمی بشویم.
 در ادامه حجت االسالم سید ســعید رضا عاملی دبیر 

شــورای عالی انقالب فرهنگی ضمن ابراز خشنودی از 
حضور در استان آذربایجان شرقی از آذربایجان و تبریز 
بعنــوان ســرزمین افتخارات بــزرگ یــاد نمــود و افزود: 
دینداری و التزام به مبانی دینی، تمدن سازی وداشتن 
میراث های ارزشــمند مادی و معنــوی تمدن، انقالبی 
بــودن و تاثیــر گــذاری در همــه ادوار انقــالب اســالمی 
وحــواث مختلــف دوران انقــالب و جنــگ، ســرزمین 
اولین ها و نوآوری ها و داشــتن روحیه تجدد و پیشرو 
بودن در عرصه های مختلف فنآوری از ویژگی های بارز 
آذربایجان است که همواره بعنوان نقطه اتکاء انقالب 
اسالمی محســوب می شــود و خصایص بارز فرهنگی 
مــردم آذربایجــان مقــوم و مشــوق فرهنــگ ایــران و 
آذربایجان اســت و باید ضمن احترام بــه آن از فرهنگ 
غنــی آذربایجــان در راســتای تقویــت فرهنــگ کشــور 

استفاده نمود.
دکتــر عاملــی بــا اشــاره بــه این کــه تاریخچــه تدویــن، 
تصویــب و اجــرای ســند نقشــه جامــع علمــی کشــور 
ح در ســطح کشــور ۱۰ اســتان  افــزود: بــرای اجــرای طــر
بعنوان پایلوت انتخاب شده است که استان بوشهر 
بعنوان اولین استان بخشــی از برنامه ها را تا حدودی 
اجراء نموده است واســتان آذربایجان شرقی دومین 
اســتانی اســت که فرآینــد اجرایــی در آن آغاز می شــود 
و الزم اســت کــه همــه دســتگاه های مرتبــط از جملــه 
اســتانداری و ســازمان مدیریــت برنامــه و بودجــه و 
دانشگاه ها، صنایع، شرکت های دانش بنیان ضمن 
ح اولیــه و رفــع نــکات منفــی بــا همــکاری  بررســی طــر
و تعامــل بــا یکدیگــر زمینــه توســعه علــم و فنــاوری، 

پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را فراهم نمایند.
دبیر شــورای عالــی انقالب فرهنگــی با تاکیــد براین که 
برنامه ریــزی مدیریــت باال بــه پاییــن و دســتور از مرکز 
دارای اشــکاالت اساســی در اجراســت و همــواره در 
افــزود:  تــوام می گــردد  بــا شکســت  اجــرا  مرحلــه 
برنامه ریــزی که بر مبنــای منطقــه و از طــرف ذینفعان 
شــکل می گیــرد موجــب پیشــرفت کشــور و اســتان 

می گــردد کــه ماموریــت گرایــی، تمرکــز بــر برخــی از 
حوزه هــای مهــم، تقســیم کار اســتانی، ســامان دهی 
از درون عناصــر فعــال و بهــره بــرداری از ظرفیت هــا و 
توانمندیهــای طبیعــی، اولویــت دادن بــه ســرمایه 
انسانی و اجتماعی استان از ویژگیهای مهم این طرح 

است.
حجت االسالم عاملی با تاکید بر این که با برنامه ریزی 
کلی و بدون توجه به ویژگی های خاص هرمنطقه نمی 
توان زمینه پیشرفت رافراهم کرد افزود: برنامه ای که 
برای بوشــهر مدنظر اســت متناســب با ظرفیت های 
آن اســتان اســت و نمی توان آن را به ســایر اســتان ها 
تعمیــم داد چنانچــه اســتان آذربایجانشــرقی دارای 
بــزرگ در زمینــه کشــاورزی، صنایــع  ظرفیت هــای 
مختلــف، معــادن زیــر زمینــی، فنــآوری پیشــرفته، 
 ، ظرفیتهــای صــادرات وحــوزه مــرزی بــا ســه کشــور
نیروی انســانی ماهر و متخصص، پیشینه های مهم 
اجتماعــی و انســانی، دانشــگاه های معتبر و اســاتید 
برجسته هست که باید در برنامه ریزی مسئوالن مد 
نظر باشــند و متناســب بــا این ظرفیتهــا برنامــه ریزی 

شود.
 دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی علــم و پژوهش را 
پایه محوری و راهبرد اساسی درزمینه کسب قدرت و 
پیشرفت کشور دانســت و افزود: با برنامه ریزی های 
صورت گرفته در ســال های گذشــته موفق به کســب 
مدارج باالی علم و فن آوری در جهان شده ایم چنانچه 
ایران در زمینه مقاله نویســی و علم نانــو بعنوان یکی 
از کشورهای دارای اعتبار وپیشــرفته در سطح جهان 
مطرح اســت وحدود هشــتاد درصد از برنامه های مد 
نظر برای دانشگاه ها در زمینه علم و فن آوری در سند 
اولیــه تحقــق یافتــه اســت ایــن موفقیت هــا مرهون 
برنامه ریزی است و الزم اســت با توجه به تغییر برخی 
از شــرایط در حوزه های مختلف نسبت به بروز رسانی 
ســند جامــع علمــی کشــور متناســب باشــرایط اقدام 

نمود.

بــه گــزارش جــام جــم ، "میرنقــی موســوی"، در گفتگــو بــا خبرنــگار جــام جــم  بــا بیان 
این که از ســال ۱3۹۷ براســاس تفاهــم نامه ای کــه با شــرکت آب و فاضالب اســتان 
داشــتیم، اقدام به تولید این دریچه های نانو کامپوزیت  نمودیم، اظهار داشــت: به 
دلیل ســرقت بــاالی دریچه هــای چدنــی و در پــی آن، بروز مشــکالت و حــوادث برای 
شهروندان، با استفاده از تکنولوژی نانو اقدام به ساخت دریچه های نانوکامپوزیت 

بتنی کردیم.
وی با بیان این که شرکت لرزه پایدار آذربایجان در زمینه ساخت نانوکامپوزیت بتنی 
در داخل کشــور تنها شــرکتی هســت که از یک تکنولــوژی خاص اســتفاده می کند، 
تصریح کرد: از مزایای این دریچه های نانوکامپوزیت بتنی نسبت به موارد مشابه در 
داخل کشور، قیمت پایین و همچنین مقاومت بســیار باالی آن در مقابل سایش 
و فرســودگی اســت و در صــورت عبــور وســایل نقلیــه از روی دریچه های مذکــور، به 
دلیل این که در ســاخت بتن از الیاف پلیمری اســتفاده شده اســت، وسایل نقلیه 
دچار آسیب نمی شوند. موسوی به مقاومت باالی این دریچه ها اشاره کرد و اذعان 
داشــت: بتن اســتفاده شــده در ایــن دریچه هــا خاص بــوده و براســاس اســتاندارد 
EN۱۲4 اروپا ساخته شده است؛ همچنین به دلیل پایین بودن وزن مخصوص بتن 
در مقایســه با چدن، حتی دریچه های بتنی کــه در ابعاد بزرگتــر از جنس چدن تولید 

می شوند، دارای وزن کم تری در مقایسه با دریچه های چدنی هستند.
موســوی با اشــاره به این که تاکنــون هیچ گزارشــی از ســرقت این دریچه هــای بتنی 

نشــده اســت، افزود: همچنین به دلیــل غیرقابل بازیافــت بودن بتــن، این جنس 
ارزش سرقتی ندارد و بدیهی است که ســارقان هیچ تمایلی برای سرقت آن نداشته 

باشند.
وی افزود: حتی شــرکت لرزه پایــدار آذربایجان  بــه دلیل اطمینان از کیفیت ســاخت 
محصول خــود، عمر مفیــد این محصــول را کــه ۲۰ ســال اســت را تضمیــن می کند و 
مســئولیت بروز مشــکل یا شکســتگی در این ۲۰ ســال را بر عهده می گیرد.ســعید 
پورشــاهی ، مدیر فــروش این شــرکت نیــز افزود کــه دریچه هــای بتنی ســاخت این 
شــرکت از شــهریور ســال ۱3۹۸ در تبریــز و بعضــی از شهرســتان های اســتان مــورد 
اســتفاده قرار گرفته اســت، خاطرنشــان کرد: حدود چهــار هزار قطعــه از دریچه های 
بتنی ســاخت این شــرکت، در شهرســتان های مرند، مراغه، بناب، شبستر، سراب، 
آذرشــهر و... و همچنین در برخی محالت تبریز مانند ارم، طالقانی و... مورد استفاده 
قرار گرفته اســت و به خوبی جــواب داده اند. پورشــاهی با بیان این که بــه زودی خط 
تولید دریچه های نانوکامپوزیت برای کنتورهای خانگی با طرح ها و رنگ های مختلف 
نیز آغاز خواهد شد، تصریح کرد: شــرکت لرزه پایدار آذربایجان اخیرا با برخی ارگان ها 

در حال مذاکره است افزایش فعالیت های خود را با آینده ای روشن تلقی کرد.
وی در ادامه به قیمت تمام شــده این دریچه ها اشــاره کرد و اذعان داشــت: قیمت 
دریچه هــای نانوکامپوزیت بتنی حــدود ۶۰ %  دریچه هــای چدنی اســت و پیمانکاران 
به دلیل قیمــت پایین و همچنیــن مقاومت بــاالی آن، رغبت بیشــتری بــرای خرید 
دریچه های نانوکامپوزیت بتنی دارند و این دریچه ها چالش امنیت جانی مردم را در 
جامعه رو به بهبود می برد . مدیرفروش شــرکت دانش بنیان مســتقر در دانشگاه 
تبریز از آمادگی این شــرکت برای تولیــد انبوه این محصول و همچنین صــادرات آن 
برای کشورهای دیگر خبر داد و خاطرنشان کرد: هم اکنون امکان دریافت نمایندگی 
در ســایر اســتان ها و  شهرســتان ها را داریــم  و از بحــث صــادرات در حــوزه دریچه ها 
بسیار اســتقبال می کنیم . مدیر عامل شــرکت لرزه پایدار آذربایجان در پایان ضمن 
تشــکر از همکاری خوب اداره آب و فاضــالب اســتان و ارگان های در حال مذاکــره ، از 
نهادهای مربوطه خواســت تا این شــرکت را در نیل به اهداف خود و ایجاد اشتغال 

برای جوانان این مرز و بوم یاری کنند.
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آقا یا خانم
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استاد تبریزی برنده جایزه »نقد زرین« 
ریــن« بــه کار خــود پایــان داد کــه  نخســتین جایــزه دوســاالنه »نقــد ز

اســتاد تبریزی یکی از برگزیدگان این دوســاالنه ادبی بود.
یــن«،  ر ین کــوب »نقــد ز ر نخســتین جایــزه دوســاالنه عبدالحســین ز
، مدیرعامــل خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران،  بــا حضــور ایــوب دهقانــکار
، رئیــس انجمن علمــی نقد ادبــی ایران و دبیــر جایزه و  ابراهیم خدایــار

روزبه زرین کوب در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شــد. 
، اســتاد تبریــزی دانشــگاه  بــه گــزارش جام جــم رحمــان مشــتاق مهــر
شــهید مدنــی آذربایجــان و عضــو هیــأت مدیــره بنیــاد فرهنــگ، هنــر و 

ادب آذربایجــان یکی از برگزیدگان این دوســاالنه ادبی بود.
مقالــه »بازخوانــی تعلیقــات شــفیعی کدکنــی بــر غزلیــات شــمس« اثــر 

ثــاری از داوود پورمظفــری و  ایــن اســتاد مبــرز حــوزه ادبیــات در کنــار آ
ثــار برگزیــده جایــزه نقــد زریــن شــناخته  ســینا جهان دیــده بــه عنــوان آ
رین کــوب  شــد.اختتامیه نخســتین جایــزه دوســاالنه عبدالحســین ز
»نقــد زرین« بــا پیامــی از اســتاد محمدرضــا شــفیعی کدکنــی و در محل 

موسســه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

دو شنبه   ۱۸  اسفند  ۱۳۹۹   شماره ۵۸۹۵

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اجتماعی
اقتصادی

بانک ملی ایران با قدمتی ۹۰ ســاله و با ۲۹3۸ شعبه 
فعال در داخل، ۱4 شــعبه فعال و 4 سابسیدری در 
، ۱۸3 باجــه و دارا بودن بالغ بــر 3۹ هزار  ج کشــور خار
کارمنــد فعــال یکــی از بزرگتریــن موسســات مالــی 
دنیاست. این موسســه مالی در کنار فعالیت های 
اقتصــادی خــود رســالت های مختلفی را بــرای خود 
تعریــف کــرده اســت کــه ورود بــه حــوزه بهداشــت 
و درمــان در راســتای حفــظ ســالمتی کارکنــان و 
خدمت رســانی به مردم شــریف ایران اسالمی یکی 
از این ماموریت هاست.در همین راستا بانک ملی 
ایران اقدام بــه افتتاح نخســتین درمانــگاه خود در 
شــهر تبریز نمود. ایــن درمانگاه کــه در نزدیکی پل 
، تقاطع چایکنــار و خیابان شــهید بهشــتی  منصــور
قــرار دارد در مجمــوع دو طبقه دارای مســاحت 4۰۰ 
متر مربع می باشــد. این درمانــگاه دارای اتاق عمل 
، اتاق  سرپایی، ســه اتاق پزشــک، ۶ تخت تحت نظر
احیا بــا تمــام تجهیــزات، دو یونیــت دندانپزشــکی، 
دســتگاه اتوکالو، بخــش تزریقات آقایــان و بانوان، 
اتــاق احیــا می باشــد و پزشــکان  دســتگاه اکــو، 
متخصــص داخلی، متخصص قلــب، فوق تخصص 
غدد، فوق تخصص ریه، چشــم پزشک، متخصص 
جراحــی عمومــی، دندانپزشــک و پزشــک عمومــی 
اقدام بــه خدمــت رســانی بــه کارکنــان بانــک ملی و 
مردم می نماینــد. همچنین فعالیــت این درمانگاه 
شــبانه روزی خواهد بــود و خدمات آن بــرای عموم 

مردم نیز قابل استفاده می باشد.
 ایــن درمانــگاه بعــد از تکمیــل کادر خــود از اوایــل 
اردیبهشت ســال آینده شــروع به فعالیت خواهد 
کــرد. در ایــن مراســم کــه بــا حضــور محمدرضــا پور 
آذربایجــان شــرقی،  حســن  محمــدی اســتاندار 
مونســان عضــو هیــات عامــل و معــاون شــعب 
بانك ملــی ایران، حســینعلی ســخندان مدیــر امور 
بیمارســتان و دانشــکده پرســتاری، ســید امیررضا 
قوامــی رئیــس اداره کل حراســت بانک ملــی ایران، 
علي اصغر عباس زاده مدیر کل اقتصادی و دارایی 
اســتان آذربایجــان شــرقی، علــی اصغــر اصغــرزاده 
رئیــس اداره امــور شــعب اســتان آذربایجــان غربی 
برگزار شــد از عادل غالمی رئیس اداره امور شــعب 
اســتان آذربایجان شــرقی به پــاس تالش هایش در 

افتتاح این درمانگاه تقدیر شد. 
در ایــن مراســم رئیــس اداره امــور شــعب اســتان 
آذربایجــان شــرقی عنــوان کــرد: » از ابتــدای همــه 
گیــری بیمــاری کرونــا تمــام همــکاران بانــک ملی در 
سراســر کشــور ۵ دوره غربالگری شــده اند و جهت 
بررســی مســتمر ســالمت کارکنــان، آزمایش هــای 
مختلــف از آنهــا اخــذ شــده اســت کــه بــر خــود الزم 
می دانــم در ایــن خصــوص از زحمــات و تالش های 
کادر درمان بانک ملی کمال تشکر را داشته باشم. 
ایــن عزیــزان در راســتای حفــظ ســالمت کارکنــان 
و جهــت ایجــاد انگیــزه مضاعــف و همدلــی بیــن 
همــکاران بــه روشــهای گوناگــون از جملــه تلفــن 
گویا و مرکز تماس تــا مراجعه حضوری به اســتانها، 
جویای حال همه همکاران بودنــد که جای تقدیر و 

تشکر فراوان دارد.«
بانک ملی پرچمدار بانک ها در حمایت از مردم

عــادل غالمــی در خصــوص عملکــرد بانــک ملــی در 
ســال ۱3۹۹ گفت:»  ۲3 الــی ۲۵ درصد منابع اســتان 
آذربایجــان شــرقی و  نزدیــک بــه ۲۷ درصــد مصارف 
اســتان در اختیــار بانــک ملــی اســت. بانــک ملــی 

همیشــه تالش داشــته اســت بــه عنــوان پرچمدار 
بانک ها در ارتباط بــا حمایت از واحدهــای صنعتی، 
اعطای تسهیالت حمایتی برای اقشــار آسیب پذیر 
و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا حرکت کند.
نزدیــک بــه 34 درصــد تســهیالت پرداختــی کرونــا 
از  طریــق بانــک ملــی اعطــاء شــده اســت. در ۱۱ ماه 
گذشــته مــا نزدیک بــه 4۲  هــزار میلیارد تســهیالت 
پرداخــت کــرده ایم کــه نزدیک بــه 3۷ الــی 4۰ درصد 
آن در بخش صنعــت و معدن، نزدیک بــه ۱۰ درصد 
در بخــش مســکن و مابقــی در بخــش کشــاورزی، 

بازرگانی و... بوده است. 
بانک کارگشــایی اســتان آذربایجان شــرقی نزدیک 
بــه 4۵ هــزار فقــره تســهیالت اقشــار آســیب پذیــر 
را پرداخــت کــرده اســت. نزدیــک بــه ۲۰۰ هــزار فقــره 
پرونده تسهیالتی در اســتان پرداخت شده است. 
33 درصــد تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج  در 
اســتان از طــرف بانــک ملــی پرداخــت شــده اســت 
کــه  نزدیــک بــه ۹۰ درصــد افــراد معرفــی شــده وام 
دریافــت کــرده انــد و مابقــی نیــز بــه زودی دریافــت 
میکننــد. تــالش بانــک ملــی در اســتان بــر اتخــاذ 
اهــداف و  راســتای تحقــق  رویکــردی خــاص در 
سیاســت های دولــت و حمایــت از کســب و کارها، 
واحدهای تولیــدی و صنعتی واقشــار آســیب پذیر 

بوده است.«
بیمارستان بانک ملی، بیمارستان سبز 

رئیــس امــور بیمارســتان و دانشــکده پرســتاری 
بانک ملــی در خصــوص تاریخچــه این بیمارســتان 
گفت: »در سال ۱3۱۷ درمانگاهی به عنوان بهداری 

بانک ملی ایران افتتاح می شود.
 سال ۱3۵3 ســاختمان فعلی بیمارســتان به کمک 
همــکاران افتتــاح می شــود کــه یکــی از بهتریــن 
بیمارســتان های کشــور و خاورمیانــه بــود و برخــی 
از مقامــات عالــی وقــت کشــور از خدمــات ایــن 
بیمارســتان اســتفاده می کردند. این بیمارستان از 
جهت وضعیت ســاختاری، ســاختمان و تجهیزات 
بســیار پیشــرفته بود طوری کــه هنوز هــم در برخی 

از قسمت از تجهیزات آن زمان استفاده می شود.
 البتــه در بیمارســتان بانک ملــی قبــل از ورود آقای 
دکتر حســین زاده به عنوان مدیر عامل بانک ملی 
مشــکالتی به وجــود آمده بود کــه ســبب نارضایتی 
همکاران شده بود. در بحث درمان اگر ساختمان، 
تجهیــزات و کادر درمــان بــه روز  نباشــد مشــکالت 
یــادی می شــود. وی بعــد از انتخــاب، ســالمت  ز

همــکاران در بانــک ملــی را جــزو اولویت هــای کاری 
خــود معرفی نمودنــد و تمام حمایــت و تالش خود 
را نیز در راســتای تحقق ایــن اولویت انجــام دادند. 
امــروزه مدعی ایــن هســتیم کــه بیمارســتان بانک 
ملی بهتریــن تجهیــزات روز دنیــا را دارد و در کشــور 
بــه عنــوان بیمارســتان ســبز نیــز شــناخته شــده 
اســت که این مهم بدون تالش کارکنان و حمایت 

مدیران ارشد امکان پذیر نبود.«
اولویت ما تشکیل پرونده سالمت است

دکتر حســینعلی ســخندان ادامه داد:» در راســتای 
بررســی مســتمر ســالمت همــکاران در اســتان 
آذربایجان شــرقی مــا اقــدام بــه غربالگــری 43۰۰ نفر 
نمودیــم. در ایــن اســتان ۲۷4 نفــر از همــکاران 
خــدوم مــا بــه کرونــا مبتــال شــدند کــه متاســفانه 4 
نفــر از ایــن عزیــزان ایثارگر جــان خــود را در ایــن راه 
از دســت دادنــد امــا یــاد آنهــا بــرای ما تــا ابــد گرامی 
خواهد ماند. از اولویت های کاری ما در بیمارستان 
بانک ملی تشکیل پرونده ســالمت برای همکاران 
بانکــی، وزارت دارایی و ســازمان مالیاتی می باشــد. 
انجام غربالگری همــکاران دارایی در مرکــز به اتمام 
رســیده و در حال حاضــر نیمی از همــکاران مالیاتی 

نیز غربالگری شده اند. 
در حــال حاضــر حــدود ۱۸۲ هــزار پرونــده ســالمت 
در بیمارســتان بانــک ملی تشــکیل شــده اســت و 
به لطــف خــدا در آینــده نزدیــک تمــام دفترچه های 
کاغــذی جمــع آوری می شــود و سراســر کشــور بــه 

صورت برخط به HIS بیمارستان متصل می شوند.
همکاران می توانند به بیمارســتان ها، آزمایشگاه ها 
خدمــات  کیفیــت  بهتریــن  بــا  داروخانه هایــی  و 
مراجعــه کــرده و تمــام اقدامــات انجــام شــده در 

پرونده سالمت آنها ثبت خواهد شد.
در حــال حاضــر بانــک ملــی در کل کشــور ۲3۰ نفــر 
بیمــار کرونایــی دارد کــه از ایــن تعــداد ۱۰۵ نفــر 
متعلــق بــه تهــران، 4۰ نفــر متعلــق بــه خوزســتان و 
بقیــه بــه ســایر اســتان ها اختصــاص دارد. تعــداد 
بســتری در بیمارســتان بانک ملی 3۰ نفر اســت اما 

خوشبختانه در استان ها بستری نداریم.«
رسالت بانک ملی صرفا اقتصادی نیست

حســن مونســان معــاون شــعب و عضــو هیــات 
عامل بانک ملی ایران در این مراسم گفت :» بانک 
ملــی یک بانــک حاکمیتــی اســت و صرفا یــک بانک 
اقتصــادی نیســت. رســالتی کــه بانــک ملــی دارد بر 
کسی پوشیده نیست  و سیاست هایی که تدوین 

میکنــد همســو بــا سیاســت های حاکمیــت نظــام 
اســت. این بانک از ابتــدا در دوران ســلطه علیرغم 
میل باطنــی حاکمــان شاهنشــاهی و با خواســت و 
اراده مــردم تاســیس شــد. در دوران دفــاع مقدس 
نیز همه شــاهد بودیم که اگر بانک ملی نبود جنگ 
به پیروزی نمی رســید. در دوره ای که همه بانک ها 
در راستای اصل 44 قانون اساســی قرار شد واگذار 
شوند مقام معظم رهبری  دســتور حاکمیتی دادند 
کــه بانــک ملــی بایــد دولتــی باقــی بمانــد و چابک و 
توانمنــد به مــردم خدمــت کنــد و افتخــار امــروز ما 

خدمت به مردم عزیز کشور مان است.
 در کنــار ایــن خدمــات بانــک ملــی رســالت های 
اجتماعی زیادی از قبیل تاســیس مدرســه، احداث 
درمانگاه، آزادی زندانیان، پرداخت وام های ازدواج 
و ... بــر  عهده گرفته اســت تا بتوانــد بخش اعظمی 
از نیازهــای مــردم عزیــز کشــورمان را کــه در طبقــه 
پاییــن تــری قــرار دارنــد مرتفــع کنــد. ایــن رســالت 
عظیمــی اســت کــه همــکاران در سراســر ایــران 
خصوصــا اســتان آذربایجــان شــرقی علیرغــم تمــام 
مشــکالت بــا اعتقاد تمــام در راســتای به ســرانجام 
رســاندن آن تالش میکنند که بر خــود الزم میدانم 
از تمام آنها تشــکر و قدردانــی بنمایــم. تمام تالش 
ایــن اســت کــه ســالمت ایــن عزیــزان را کــه منابــع 
ارزشــمند نظــام جمهــوری اســالمی هســتند حفــظ 

کنیم.«
همدلی و همراهی در مدیریت فرآیندی

اســتاندار آذربایجان شــرقی در این مراســم گفت:» 
خوشبختانه در استان ما همدلی و همراهی خوبی 
بین همه مجموعه ها وجــود دارد. مدیریت در این 
اســتان چنــدان وظیفه محور نیســت که هر کســی 
کار مختــص به خــودش را انجــام دهد بلکه بیشــتر 
یک مدیریت فرآیندی است. بر اثر همین همراهی 
و همدلی که البته در سراســر کشــور نیز وجود دارد 
موفق به مدیریت شــرایط بیماری کرونا شده ایم و 
علیرغم این که کشورهای پیشــرفته دنیا در مقابل 
کرونا زانــو زده اند امــا ســازمان بهداشــت جهانی از 

مدیریت ایران تقدیر کرده است. 
البتــه نگرانی هایــی در خصــوص همــه گیــری نــوع 
جهــش یافتــه ویــروس و شــلوغی های ایــام عیــد 
وجــود دارد. در حــال حاضر تعــداد فوتی ها بــه ۲ نفر 
و تعــداد بســتری های کرونایــی از ۱۵۰۰ نفــر بــه 3۹۰ 
نفر کاهش یافته است.«دکتر پورمحمدی افزود:» 
در مباحــث و مشــکالت مختلــف از  زلزلــه ســراب 
و میانــه، کرونــا تــا جهــش تولیــد همــه در کنــار هم 
بودیم و نقــش و کارکرد بانک ها در ایــن امور ممتاز 
بود. با این که وجــود تحریم های ظالمانــه و بیماری 
کرونــا مشــکالتی را ایجــاد کــرده اســت ولــی چــون 
روابــط صمیمانــه ای بیــن دولت، بخــش خصوصی 
و بانک هــا وجــود دارد نتایــج خوبــی حاصــل شــده 

است.
 بانک هــا پــس از همــه گیــری کرونــا تالش ویــژه ای 
در خدمــت رســانی بــه مردم داشــته انــد و بــا وجود 
از  نیمــی  بــا  ســازمان ها  و  ادارات  برخــی  این کــه 
پرســنل خدمــت رســانی می کردنــد اما ایــن عزیزان 
ایثارگرانــه با تمــام ظرفیت مشــغول خدمت بودند 
خ  و کوچکتریــن تعلــل و کوتاهــی در فعالیــت آنها ر
نداد.بــه همیــن علــت بــر خــود الزم میدانــم کــه به 
مقام رفیع همه شــهدا خصوصا شهدای سالمت و 

خدمت ادای احترام بنمایم.«

افتتاح نخستین درمانگاه بانک ملی در آذربایجان شرقی  تفاهم نامه توانمندسازی 
سازمان  و  استاندار  بین  زندانیان 

زندان ها
زندان ها  سازمان  و  شرقی  آذربایجان  استانداری 
راستای  در  کشور  تربیتی  و  تامینی  اقدامات  و 
زندانیان  کردن  بازاجتماعی  و  توانمندسازی 
آنان  خانواده  اجتماعی  آسیب های  کاهش  و 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
که  تفاهم نامه  این  در  جام جم،  گزارش  به 
استاندار  پورمحمدی  محمدرضا  امضای  به 
حاج محمدی  محمدمهدی  و  شرقی  آذربایجان 
تامینی  اقدامات  و  زندان ها  سازمان  رئیس 
مهارت آموزی،  بر  رسید،  کشور  تربیتی  و 
پایدار  و  مولد  اشتغال  توسعه  و  توانمندسازی 
و  کیفر  تحمل  حین  در  محکومان  صددرصدی 
آزادی  از  پس  جرم  مجدد  ارتکاب  از  پیشگیری 
زندگی  معیشت  و  رفاه  به  کمک  هم چنین  و 
است.  شده  تاکید  نیازمند  زندانیان  خانواده 
زندان ها  سازمان  تفاهم نامه،  این  اساس  بر 
را  آنان  هدف،  گروه  نیازمندی های  تشخیص  با 
معنوی  و  مادی  حمایت های  از  بهره مندی  برای 
تولید  راستای  در  و  کرده  معرفی  استانداری  به 
محصوالت و ارائه خدمات مورد نیاز استانداری با 
مشارکت گروه هدف همکاری خواهد کرد.بر این 
اساس استانداری نیز متعهد  شده تا در راستای 
در  کارگاهی  فضای  راه اندازی  و  تجهیز  توسعه، 
زندان ها برای تبدیل زندان به فضای کسب وکار 

مساعدت های الزم را انجام دهد.
زندان  همیاران  تشکل  ایجاد  در  همکاری   
و  معتمدان  و  کارآفرینان  خیران،  بر  مشتمل 
و  مطالعاتی  و  پژوهشی  زمینه های  در  همکاری 
مشترک  تعهدات  از  آموزشی  دوره های  برگزاری 
طرفین این تفاهم نامه است و اجرای آن بر عهده 
استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  کل  اداره 
تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  کل  اداره  و 

استان است. /ایسنا

شهرداری  سبز  فضای  سازمان  مدیر 
تبریز خبر داد:

برای  نفری  هزار   ۶ تقاضای 
کاشت نهال

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
برای  نفر  هزار   ۶ ثبت نام  از  تبریز  شهرداری 

کاشت 4۸ هزار اصله نهال خبر داد.
 مسعود برزگر جاللی اظهار داشت: بر اساس 
شهروندان   ، تبریز شهرداری  جدید  ح  طر
سازمان  سامانه  در  نام  ثبت  با  می توانند 
یا محل  در منزل  نهال  ، کاشت  و منظر سیما 

کار خود را تقاضا کنند.
در  شهروندان  ثبت نام  از  پس  افزود:  او 
ما  ، همکاران  و منظر وبسایت سازمان سیما 
به  اقدام  و  یافته  حضور  شده  ارائه  آدرس  در 

کاشت نهال می کنند.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
درختی  گونه های  به  اشاره  با  تبریز  شهرداری 
ارائه شده اعالم کرد: بیشترین تقاصای نهال 
مربوط به درختان مثمر و به اصطالح درختان 
ع وقت  داریم در اسر که تالش  میوه هستند 

اقدام به کاشت نهال کنیم.
او اضافه کرد: نهال کاشت شده در منزل و یا 
محل کار شهروندان، به صورت مستمر مورد 
ارائه توصیه های  بر  نظارت قرار گرفته و عالوه 
الزم جهت حفظ و نگهداری، به صورت رایگان 

کوددهی و سایر خدمات نیز ارائه می شود.
کار  محل  و  منزل  در  نهال  کاشت  ح  طر
دوستی  »درخت  عنوان  تحت  شهروندان 
در  تبریز  شهرداری  جدید  اقدام  بنشانیم«، 
شهری  پایدار  سبز  فضای  توسعه  راستای 
تبریزی  شهروندان  آن  اساس  بر  که  است 
سازمان  وبسایت  به  مراجعه  با  می توانند 
تبریز  شهرداری  سبز  فضای  و  منظر  سیما، 
اقدام   /https://parks.tabriz.ir آدرس:  به 
نهال  نوع  و  تعداد  و  مشخصات  ثبت   به 
درخواستی نمایند. پس از ثبت نام، همکاران 
صورت  به  و  یافته  حضور  محل  در  شهرداری 

رایگان اقدام به کاشت نهال می کنند.

رئیس پارک علم و فناوری استان:
شــتاب تجاری ســازی ایده های 

برق در آذربایجان شرقی 
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری آذربایجان شــرقی 
حــوزه  شــتاب دهنده  اســتقرار  بــا  گفــت: 
الکترونیــک در پــارک علــم و فنــاوری اســتان، 
و  الکترونیــک  و  بــرق  حوزه هــای  ایده هــای 
هوشمندسازی با شتاب بیشتری تجاری سازی 

می شود.
عبدالرضــا واعظــی روز شــنبه در مراســم امضــا 
قرارداد اســتقرار یک شــرکت شــتاب دهنــده در 
پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان شــرقی، اظهــار 
کــرد: این شــتاب دهنــده از ایده هــای حوزه های 
سخت افزارهای برق و الکترونیک، سامانه های 
سیســتم های  و  اشــیا  اینترنــت  بــا  مرتبــط 

هوشمند اتوماسیون حمایت  می کند.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان شــرقی 
افزود: این شــتاب دهنده بــه تیم های متقاضی 
ایجاد کســب و کارهای نوپا در عرصــه فناورانه و 
نوآورانــه، خدمات شــتابدهی توســعه کارآفرینی 

ارائه می کند.
وی با اشاره به آموزش و توانمندسازی نیروهای 
مــورد نیــاز کســب و کارهــا و اســتارتاپ های 
اســتانی در موضوعات این شتاب دهنده تاکید 
کــرد: ایجــاد فضایــی جــذاب بــرای جوانــان بــرای 
برگــزاری مســابقات، دورهمی هــای کارآفرینــی و 
نشســت های تخصصی، کالس ها و کارگاه های 
اســتارتاپی برای توســعه کســب و کارهای فناور 

محور از دیگر اهداف این مجموعه است ...
واعظی خاطر نشان کرد: شــرکت شتاب دهنده 
یک شرکت دانش بنیا است که در راس آن یک 
هیــات علمــی دانشــگاه قــرار دارد و ٢٥ درصــد از 
٥٨٠ نفر از کارکنان آن در بخش تحقیق و توسعه 
شرکت مشغول هستند و از شرکت های موفق 
و خالق در حوزه الکترونیک اســت که بــا آغاز کار 
شــتاب دهنــده می تواند بــه شــکوفایی جوانان 
عالقــه منــد حــوزه الکترونیــک کمــک شــایانی 
بکنــد. مدیرعامــل شــرکت شــتاب دهنــده نیــز 
 ، گفــت: ایــن شــتاب دهنــده خدمــات اســتقرار
مشــاوره و مانیتورینــگ را بــه تیم هــای پذیرش 

شده در دوره شتابدهی ارائه خواهد کرد.
جعفــر صبحــی افــزود: ارتبــاط دهــی تیم هــا بــه 
شــبکه ای از ســرمایه گــذاران، متخصصــات و 
رهبــران تجــاری و مشــارکت در زمینــه برپایــی 
نمایشگاه جشنواره و تورهای علمی از خدمات 
این شــتابنده به ایده های حوزه هــای حوزه های 
سخت افزارهای برق و الکترونیک، سامانه های 
مرتبط با اینترنت اشیا و سیستم های هوشمند 

اتوماسیون ارائه می شود.

خبرخبر

مدیر شهرک های صنعتی استان:

نواحی  و  شهرک ها  برق  تامین 
صنعتی آذربایجان شرقی

صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
گفت: طی جلسه ای، مقرر شد  آذربایجان شرقی 
به ویژه  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  برق  تامین 
شهرک های تقاضا محور از جمله شهرک صنعتی 
شهرک  آن،  توسعه  و  سلیمی  شهید  شهید 
صنعتی  شهرک  خارجی،  گذاری  سرمایه  صنعتی 
انجام  فوریت  با  بناب  صنعتی  شهرک  و   ۲ میانه 

شود.
نیرومند  مرتضی  سید  جام جم،  گزارش  به 
اسکویی در جلسه بررسی مشکالت برق واحدهای 
پیرو  گفت:  شرقی  آذربایجان  صنعتی  و  تولیدی 
استاندار  جدی  پیگیری های  و  اکید  دستورات 
برق  مشکل  رفع  منظور  به  آذربایجان شرقی 
با  جلسه ای  استان،  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها 
استان  برق  مدیران  و  نیرو  وزیر  معاون  حضور 
محل  در  شرقی  آذربایجان  استاندار  ریاست  به 

استانداری آذربایجان شرقی تشکیل شد.
گزارش  ارائه  ضمن  جلسه،  این  در  افزود:  وی 
کاملی از مسائل و مشکالت شهرک ها و نواحی 
برق،  زیرساخت  خصوص  در  استان  صنعتی 
توانیر  شرکت  و  نیرو  وزارت  ویژه  توجه  خواستار 
به تامین برق بخش صنعت و رفع مشکالت برق 

شهرک ها و نواحی صنعتی استان شدیم.
وی ادامه داد: عالوه بر پیگیری توافقات جلسات 
در  صنعت  بخش  ضروری  موارد  سایر  قبلی، 
مقرر  و  شده  بررسی  نیز  برق  زیرساخت  حوزه 
شد تامین برق شهرک ها و نواحی صنعتی بویژه 
شهرک های تقاضا محور از جمله شهرک صنعتی 
شهرک  آن،  توسعه  و  سلیمی  شهید  شهید 
صنعتی  شهرک  خارجی،  گذاری  سرمایه  صنعتی 
انجام  فوریت  با  بناب  صنعتی  شهرک  و   ۲ میانه 
برق  تامین  منظور  به  افزود:  نیرومند  شود. 
منطقه هشترود و چاراویماق در راستای توسعه 
مناطق،  این  صنعتی  توسعه  و  استان  متوازن 
سه  مدت  طی  توانیر  توسط  4۰۰کیلوولت  پست 
برق  شرکت  آن،  اول  فاز  در  که  شد  اجرا  سال 
تامین برق شهرک صنعتی  به  منطقه ای نسبت 
آزادراه  کنار  در  موجود  امکانات  با  چارایماق 

پیامبر اعظم اقدام خواهد کرد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

عـــاشق دوست ز رنـــــگش پیداست         
 بیدلــــــــــی از دل تنگـــش پیداست
نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن 

ایــــن سخن، از دل سنگش پیداست

دو شنبه   ۱۸  اسفند  ۱۳۹۹   شماره ۵۸۹۵

امام خمینی )ره(

رکوردشکنی های مجتمع فوالد صنعت بناب به دمای ذوب رسید 
سال ثبت رکوردهای مجتمع فوالد صنعت بناب که از بدو تاسیس بی سابقه 
در  دیگر  رکوردی  ثبت  تولید،  گرم  گرما  در  تا  رسید  ذوب  دمای  به  بوده 
فوالدسازی این مجتمع با میزان تولید روزانه ۱۵۶4 تن در روز شنبه مورخه ۹ 

اسفند را شاهد باشیم. 
به گزارش روابط عمومی مجتمع فوالد صنعت بناب،  ذوب شهریار با تولید 

4۹۲ تن با ۶۹ درصد مصرف آهن اسفنجی و ذوب شاهین با تولید ۱۰۷۲  تن با 
۹۹  درصد مصرف آهن اسفنجی توانسته اند این رکورد را ثبت نمایند، این در 
حالیست که رکورد قبلی رخداده ۱۵4۰ تن  در مورخه ۹۹۰۸۲4 بوده است که آن 

هم امسال و به همت پرسنل تالشگر مجتمع محقق شده بود. 
گفتنی است در ۱۱ ماهه سالجاری میزان تولید انجام شده در مجموع ذوب و 
نورد به عدد ۷۷۰ هزار تن رسیده است که در مقایسه با سال قبل افزایش و 

رشد ۶۶ درصدی انجام گرفته است.
بر  عالوه  است  توانسته  تولید  جهش  سال  در  بناب  صنعت  فوالد  مجتمع 
، رکوردهای تولید روزانه، ماهانه و ساالنه را از بدو تاسیس  عمل به این شعار
به ثبت برساند و افتخارات ویژه ای از جمله صادر کننده نمونه را از آن خود 

کند.
 گواهینامه  ce مجتمع فوالد صنعت بناب برای دومین بار برای صادرات 

بین المللی و اروپا تمدید شد 
آن که به درخواست این  CE برای تمدید  در پایان ممیزی مجدد گواهینامه 
ددال  شرکت  نماینده  توسط  که  ممیزی  اساس  بر  یافت،  انجام  مجتمع 
گواهینامه  تمدید  به  موفق  بار  دومین  برای  شرکت  این  گرفت،  صورت 
CE، برای محصوالت تولیدی  خود  اروپا  استاندارد محصول اجباری اتحادیه 
شد. گفتنی است که به منظور  اعتباردهی این گواهینامه هر سال یك دوره 
ممیزی مراقبتی انجام می گیرد و طی ممیزی انجام گرفته همه سیستم ها و 
آزمایشگاه  مستندات،  شامل  نهایی  محصول  کیفیت  و  تولید  فرآیندهای 
و  بررسی  مورد  مربوطه  سوابق  همه  و  تولید  خطوط  کیفی،  کنترل  مرکزی، 
مشاهده  عدم  به  نظر  سرممیزی،   اعالم  به  باتوجه  و  گرفت  قرار  ممیزی 

هیچ گونه عدم انطباق، گواهینامه فوق مورد تمدید قرار گرفت. 
کشورهای  به  صادرات  برای  آن  بودن  الزامی  بر  عالوه   CE استاندارد  گواهی 
کشورهای  سایر  به  کاال  صادرات  برای  جهانی  مبنای  یک  عنوان  به  اروپایی، 
آسیایی و آفریقایی نیز به شمار می رود و دارندگان این استاندارد اجازه صدور 

محصول در بازرهای جهانی به ویژه اروپا را دارا می باشند. 
به  توجه  با  بناب  صنعت  فوالد  شرکت  در  شده  تولید  نوردی  محصوالت 
برای عرضه محصول طبق  باال، تنوع محصول و تعدد خطوط تولید  کیفیت 
با  و مطابق  استانداردهای داخلی  بر اساس  زمان  نیاز مشتریان در حداقل 
تولید  توان  داشتن  با  و  بناب  شاهین  تجاری  نام  با  جهانی  استانداردهای 
اعم  فوالدی  مقاطع  انواع  و  مختلف  گریدهای  با   3۲ الی   ۸ سایز  از  میلگرد 
سبد  ترین  کامل  فوالدی،  شمش  همچنین  و  ناودانی  تیرآهن،  نبشی،  از 

محصوالت فوالدی را تولید و روانه بازار های صادراتی می کند.
 رتبه برتر مجتمع فوالد صنعت بناب در عمل به مسئولیت های اجتماعی 
صنعت بناب عنوان برتر سومین اجالس مسئولیت پذیری  مجتمع فوالد 

اجتماعی و فرهنگ سازمانی را کسب کرد .
رویکرد  با  سازمانی  فرهنگ  و  اجتماعی  پذیری  مسئولیت  اجالس  سومین 
از  مسئوالن  حضور  با  کشور  اقتصاد  و  صنعت  نامی  چهره های  از  تکریم 
، تعاون و رفاه، وزارت صمت و نمایندگان مجلس شورای اسالمی  وزارت کار
و شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی در تاالر دیپلماتیک وزارت امور خارجه 
روز سه شنبه ۱۲ اسفند برگزار و از بابك علیزادشهیر مدیرعامل این مجتمع 

با اهداء تندیس اجالس، تجلیل شد . 
در  سازمان ها  تاثیرگذاری  و  پذیری  تاثیر  و  عملگرایی  اجتماعی،  مسئولیت 
مقابل آنچه که در اجتماع می گذرد را ایجاب می کند و فرآیندهای تعریف شده 
برای هر مجموعه ای با نگاه مسئولیت پذیرانه می تواند در رشد و پایداری آن 
به موازات فرآیندهای خدماتی، تولیدی و اقتصادی نقشی اساسی را ایفا کند 
را ترسیم نماید که  و در افکار عمومی و مخاطبان تصویری روشن و مثبت 

همانا شکل گیری شخصیت محبوب و مانای آن مجموعه را فراهم می کند.
هر شرکت یا بنگاه تولیدی به طبع ارائه محصول یا خدمات، فقط و صرفا برای 
طیف خاصی وجود معناداری دارد بنابراین برای ایجاد معنا در ذهن اکثریت 
جامعه، رفتارهایی باید تعریف و شکل بگیرد تا طیف گسترده تری در جهت 
پذیرش وجودی آن مجموعه و احترام قائل شدن به آن اقدام نمایند و این 
ممکن نخواهد شد مگر به مدد پذیرش مسئولیتی فراتر از فعالیت تولیدی، 
خدماتی و اقتصادی و تاثیرگذاری مثبت در روند حرکت جامعه که بخشی از 
آن شاید به خاطر تاسیس این بنگاه متحمل هزینه های زیست محیطی و 

غیره می شود و برای بهتر شدن اوضاع باید تالش نماید.
گاهی و شناخت، بررسی، برنامه ریزی و اقدام در جهت نیازهای تعریف شده  آ
در قالب مسئولیت های اجتماعی در این مجموعه فوالدی هم در دستور کار 
است به طوری که در برنامه بودجه ساالنه پیش بینی شده، منابع مالی الزم 
برای این حوزه نیز به طور جداگانه در دستور کار قرار می گیرد و به عنوان یك 

فرهنگ و یك رفتار سازمانی ایده آل برای شرکت پذیرفته شده است.
مجتمع فوالد صنعت بناب در سالجاری با عمل به مسئولیت های اجتماعی 
در قالب کمک های نقدی و غیر نقدی در قالب اقدامات فرهنگی، اجتماعی 
فضای  و  بسترها  ایجاد  بناب،  در  ورزشی  استخر  ساخت  به  اقدام  جمله  از 
حال  در  هم  مجتمع  داخل  در  فرهنگی  برنامه های  و  ورزش  برای  مناسب 

انجام است.
رزمایش  ملی  کمپین  قالب  در  که  معیشتی  بسته های  توزیع  و  تهیه 
توسط  گردشگری  مالی  گروه  اهدایی  کمك های  قالب  در  و  مومنانه  کمك 
بیماری  شیوع  دیدگان  آسیب  بین  مختلف  شهرهای  در  تابعه  شرکت های 
سی  زلزله زده  مناطق  به  نقدی  غیر  کمك های  اخیرا  و  گرفت  صورت  کرونا 

سخت ارسال شد.
با توجه به شرایط پیش آمده در دوران پیك کرونا و نیاز مبرم بیمارستان ها 
مستمر  صورت  به  گذشته  سال  یک  در  اکسیژن،  به  کرونایی  بیماران  و 
با  تنگاتنگ  همکاری  و  است  گرفته  صورت  الزم  میزان  به  اکسیژن  تامین 
بیمارستان های منطقه و شهرهای اطراف به صورت شبانه روزی در جریان 

بوده است.
به  مربوط  پروژه های  اجرای  و  طراحی  و  محیطی  زیست  تعهدات  به  عمال 
مساعدت  و  همکاری  با  پیمانکاران،  با  قرارداد  عقد  با  هوا  آالیندگی  کاهش 
محیط زیست، ایجاد فضای سبز و کاشت بیش از ۱۰۰۰ اصله نهال و مشارکت 
گرفته،  از جمله فعالیت های صورت  برنامه های مختلف زیست محیطی  در 
برون  و  درون  اقدامات  دیگر  از  ورزشی  فرهنگی،  برنامه های  در  مشارکت 
سازمانی است که توسط واحدهای مرتبط با این موضوعات برنامه ریزی و در 

حیطه مسئولیت پذیری اجتماعی بوده است.
و  متخصص  انسانی  نیروی  نفر   ۱۲۵۰ از  بیش  مستقیم  اشتغال  به  توجه  با 
و  حفظ  هستند  فوالدی  عظیم  مجموعه  این  اصلی  سرمایه های  که  متعهد 
بار امسال  اولین  کار بوده است و برای  کار نیز در دستور  از نیروی  صیانت 
کورد و بهره وری هم در  آ رکورد تولید،  پاداش  بر پرداخت های قانونی،  عالوه 
لیست پرداخت های ماهانه قرار گرفته است و ارائه بسته های معیشتی ویژه 

کارکنان به صورت فصلی انجام می گیرد.

رکوردشکنی های مجتمع فوالد صنعت بناب به دمای ذوب رسید 


