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مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی وعده داد؛
گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی استان، همین امسال
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مدیر کل زندان های استان:

۳۱ درصد زندانیان آذربایجان شرقی مجرمان 
موادمخدر هستند

مدیــرکل زندان هــای آذربایجان شــرقی گفــت: در حــال حاضر بیــش از ۳۱ درصــد از مجمــوع زندانیــان این اســتان را 
مجرمان و متهمان موادمخدر تشکیل می دهند.

به گزارش جام جم محمد یاری در نشســت شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان، افزود: طبق آخرین آمار 
موجود، هم اکنــون تعداد ۲ هــزار و ۱۲۲ نفر مرتبط با مــواد مخدر در زندان های آذربایجان شــرقی به ســر می برند که از 

این تعداد یکهزار و ۱۲۳ نفر را محکومان و بقیه را متهمان این نوع جرایم شامل می شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:

پیمانکار اتوبوس های 
»بی  آر تی« موظف به پرداخت 

حقوق کارگران است
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مدیرکل امور مالیاتی استان:

عملکرد موفق امور مالیاتی 
استان در دیدارهای مردمی 

مدیرکل ثبت  احوال استان هشدار داد؛

آذربایجان شرقی  با کاهش  
رشد جمعیت روبه رو ست

مدیرعامل تراکتورسازی ایران:

 انبار محصوالت، ناشی 
از کروناست
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دهه کرامت، فرصتی برای تقویت بزرگ منشی در جامعه

مدیرعامل پتروشیمی تبریز خبر داد؛

 تولید ۱8تن پلی اتیلن، هر ساعت 
در پتروشیمی تبریز

شرکت صنایع شیمیایی و دارویی تبریز- آقای مهندس دریاباز

استاد ارجمند وگرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
انتصاب حضرتعالی را  به  ســمت  معاون  غذا  و دارو دانشــگاه علوم پزشکی 
تبریز صمیمانه تبریک و تهنیت عرض  می نماییم. پرواضح است با  این انتصاب 
شایسته  و تجارب ارزنده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، 
شاهد بهبود روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان 

را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

ایزد منان خواستارم.

مدیریت و اعضای هیئت مدیره شرکت داروسازی زهراوی

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود روز 
افــزون ســالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقــات روزافزونتان را  از درگاه 

ایزد منان خواستاریم.
مجتمع صنایع غذایی تک ناز آذربایجان/ مجتمع صنایع غذایی شهالن

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود روز 
افزون ســالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه ایزد 

منان خواستارم.
شرکت کشت و صنعت پیاذر)محصوالت آسان(

دکتر خلیل قلی پور خلیلی

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمایم. پرواضح است با این انتصاب شایسته  و تجارب ارزنده 
و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود روز افزون 
ســالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه ایزد منان 

خواستارم.

مدیریت شرکت شوکو زرین

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود روز 
افزون ســالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه ایزد 

منان خواستارم.
شرکت شکوه آذین و تصفیه شکر و قند ناب آذربایجان شرقی

هاللی
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
،  بــا آذربایجان شرقی ح بهداشــتی و درمانــی در شهرســتان های کلیبــر و اهــر پنــج طــر

حضــور قاســم جان بابایــی، معــاون درمــان وزیــر بهداشــت افتتــاح 
شد.

به گــزارش جام جــم در کلیبــر مرکــز دیالیــز ۱۱ تختخوابــی بیمارســتان 

امــام خمینــی)ره( ، مرکــز جامــع ســامت شــهری و روســتایی آبــش 
بــه  کلیبــر  تراکمــه  وســتای نجــف  احمــد و مرکــز جامــع ســامت ر

بهره برداری رسید. 
ح هــا در مجموع  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برای اجــرای ایــن طر

بیش از ۴۴ میلیارد ریال هزینه کرده اســت.
 در اهــر هــم بخــش اعصــاب و روان بیمارســتان باقرالعلــوم و مرکــز 
خدمات جامع ســامت روســتای رواســجان بــا ۱۱00مترمربع وســعت 

افتتاح شد.

با حضور معاون وزیر بهداشت صورت گرفت؛
ح بهداشتی و درمانی در کلیبر و اهر افتتاح 5 طر

آذربایجان شرقی  با کاهش  رشد 
جمعیت روبه روست

مدیــرکل ثبــت احــوال آذربایجان شــرقی بــا هشــدار 
خ رشــد پاییــن جمعیــت در اســتان بر  نســبت به نر

لزوم تدبیر برای مواجهه با این وضعیت تاکید کرد. 
احــد جــودی در گفتگــو بــا جام جــم در جلســه ثبــت 
وقایــع حیاتــی در شهرســتان ملــکان گفــت: ســال 
گذشته نرخ رشــد جمعیت در آذربایجان شرقی یک 
درصد بود که متاسفانه این رقم امسال به ۸۵ صدم 
درصد رســیده اســت. وی ایــن آمــار را نگــران کننده 
خوانــد و افــزود: اگــر ایــن رونــد ادامه داشــته باشــد، 
در آینــده جمعیــت فعــال، پویــا و جــوان نخواهیــم 
داشت . مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی ادامه 
داد:  کاهش جمعیت و داشــتن فرزند کمتر، توطئه 
دشمنان و غرب برای کاهش جمعیت فعال کشور 
است و ضرورت دارد با تشــویق و ترغیب جوانان به 
افزایش ازدواج بر فرزندآوری بیشــتر نیز تاکید شود.
جــودی همچنیــن دربــاره وضــع صــدور کارت ملــی 
هوشــمند در اســتان گفــت: ۸۵ درصــد افــراد واجد 
شــرایط در آذربایجــان شــرقی کارت ملــی هوشــمند 
دریافت کرده انــد و علت تاخیر در صــدور کارت های 
ج و  جدیــد، واردات تراشــه کارت هوشــمند از خــار
تحریم آن اســت. فرماندار ملکان نیز در این جلسه 
بر لزوم اســتخراج به روز و دقیق آمار جمعیتی تاکید 
کرد و گفت: آمارگیری ۱0 ســاله و یا ۵ ســاله برای امروز 
پاسخگو نیست. صابر تقویمی همچنین وجود آمار 
متعــدد در ادارات را غیراصولــی و گاه منحرف کننده 
دانســت و افزود: بعضی اوقــات آمارها ارائه شــده در 
ادارات با یکدیگر همخوانی ندارد و برنامه ریزی ها را با 

مشکل مواجه می کند.

خبر

یکشنبه   15  تیر  1399    شماره 5697

بیمارســتان امام رضــا)ع( تبریز 
از  مراقبــت  کشــوری  نمونــه 

بیماران کرونایی

معاون درمان وزارت بهداشت  ، درمان و آموزش 
پزشــکی در بازدیــد از بیمارســتان امــام رضــا )ع( 
تبریز گفــت: بنده از تمام بیمارســتان های کشــور 
بازدید کرده  ام به جرات می توان گفت بیمارستان 
امــام رضــا )ع( تبریــز نمونــه تریــن و بهتریــن مرکز 

مراقبت از بیماران کرونایی در کل کشور هست.
 قاســم جــان بابایــی در گفتگو بــا جام جــم  ضمن 
بیمارســتان  مختلــف  بخش هــای  از  بازدیــد 
امــام رضــا )ع( تبریــز اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه 
ارزیابی هایــی کــه از کل بیمارســتان ها و مراکــزی 
که مراقبــت از بیمــاران کرونایی درکشــور برعهده 
داشــتند بــه جــرات می تــوان گفــت بیمارســتان 
امام رضــای تبریز به عنوان ســانتر اصلــی مراقبت 
از بیمــاران کرونایــی در اســتان آذربایجــان شــرقی 
بهتریــن مراقبــت و عملکــرد را داشــته و ایــن 
مرهــون زحمات رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی 
اســتان  و  رئیس این مرکز اســت. معــاون درمان 
وزیر بهداشــت افزود: زیرســاخت هایی کــه از آغاز 
ریاســت رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی در نقاط 
مختلــف اســتان حتــی در جاهــای کــم برخــوردار 
انجام یافته و به بهره برداری رسیده االن نتایج آن 
ملموس بوده و امروز به داد مردم منطقه رسیده 
اســت. جان بابایی ادامه داد: بر اساس آماری که 
ارائــه گردیــده  حــدود ۱۴0 نفــر بیمــار مشــکوک به 
کرونا در این مرکز بســتری هســتند کــه نزدیک به 
نیمی از آنها با مشــکات جدی  مواجه هســتند و 

تحت مراقبت ویژه هستند.

خبر

نماینــده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی و 
امام جمعــه تبریــز با تاکیــد بر تقویــت مبانی 
فرهنــگ در جامعــه، گفــت: دهــه کرامــت 
فرصتــی بــرای پیونــد نســل ها و تقویــت 

بزرگ منشی در جامعه است.
بــه گــزارش جام جــم حجــت االســام ســید 
محمدعلی آل هاشم با حضور در محل امام 
زاده سید ابراهیم تبریز، امام زاده ها را قرارگاه 
فرهنگی کشــور دانســت و اظهار کــرد: دهه  
کرامت که مصادف با آغاز ذی القعده و از روز 
والدت با سعادت حضرت فاطمه معصومه 
)س( تا روز والدت امام هشــتم )ع( اســت، را 

باید عزیز و محترم بداریم.
 وی با بیــان این که کرامت بــه معنای تکریم 
و احتــرام اســت، افــزود: پــس از ذی القعده، 
ماه هــای حــرام آغاز می شــود کــه بــا توجه به 
این که حرام به معنای محترم شمردن است 
بایــد احتــرام را در طــول این چهــار مــاه حرام، 

هرچه بیشتر حفظ کنیم.
 امام جمعــه تبریــز ادامــه داد: دهــه کرامت، 
فرصت مناســبی  بــرای تشــریح ســیره ائمه 
معصومیــن فراهــم می کنــد و باعــث ایجــاد 
پیونــد و ارتبــاط مســتحکمی بیــن جوانــان 
و نوجوانــان بــا قــرآن و ائمــه معصــوم )ع( 
می شــود.حجت االســام آل هاشــم گفــت: 

ایــن دهــه پربرکــت، فرصتــی بــرای تبییــن 
فرهنــگ قرآنــی و درک معارف اهــل بیت )ع( 
اســت؛ در طــول ایــن روزهــا بایــد بــه دنبــال 
افزایش محبت مردم نســبت بــه اهل بیت 
)ع( باشیم تا محبت دوســتداران اهل بیت 
در بیــن مــردم بیشــتر شــود.وی اظهــار کرد: 
این دهه، فرصت خوبی برای تبیین و ترویج 

معــارف دینی اســت تــا از طریــق عاقه قلبی 
شــیعیان و بــه خصــوص ایرانیــان نســبت 
بــه امــام رضــا )ع( و ترویــج و نهادینــه کــردن 
ارزش هــای موجــود، ســنت و ســیره ایــن 
بــزرگان را جــزو اهــداف و اولویت هــای خــود 
قرار دهیــم. امام جمعه تبریز بــا بیان این که 
دهــه کرامت، فرصتــی را برای حــوزه فرهنگی 
و دینی فراهــم می کند، گفت: دســتگاه های 
اجرایی بایــد از این فرصت بخوبی اســتفاده 
کنند و در راستای تقویت پیوند بین نسل ها 
و تقویــت بزرگــی و بــزرگ منشــی در جامعــه 
اقــدام کننــد.وی با اشــاره به اهمیــت تکریم 
جایــگاه زن در دنیــای کنونــی، یــادآور شــد: 
دنیــای بــه اصطــاح توســعه یافتــه غــرب از 
زنان به عنوان ابزار اســتفاده کــرده و موجب 
تنــزل مقام آن هــا می شــود از ایــن رو بایــد در 
 این دهه، به مقام زن توجه بیشــتری شــود.
امــام جمعــه تبریــز افــزود: بــا توجــه بــه لزوم 

افزایش بصیرت دینــی و دوری از ناپاکی ها در 
جامعه اســامی، این دهه، فرصت مناسبی 
بــرای افزایــش تقــوا و بصیــرت دینی اســت. 
حجت االسام آل هاشم گفت: دهه کرامت، 
فرصت مناســبی برای بررســی بیشتر مبانی 
اعتقادی و اخاقی است تا با شخصیت های 
اهــل بیــت )ع( هرچــه بیشــتر آشــنا شــویم؛ 
خوشبختانه وجود دو مرقد مطهر امام رضا 
)ع( و حضرت فاطمه معصومه )س( در ایران 
اسامی، منشا برکات بســیاری بوده که باید 

از این فرصت مهم نهایت بهره را برد. 
وی ادامــه داد: باید بــا تبییــن و ترویج بیش 
از پیــش آموزه هــای رضــوی و معــارف غنــی 
فاطمی در این جامعه اســامی نهایت بهره 
را ببریــم چــرا که ایــن دهه یــک فرصــت برای 
پویایــی فعالیت هــای فرهنگــی اســت و 
دستگاه های فرهنگی استان و کشور باید از 

این فرصت، نهایت استفاده را ببرند.

ح کرد؛ امام جمعه تبریز مطر

دهه کرامت؛  فرصتی برای تقویت بزرگ منشی در جامعه

مدیرعامــل مجتمــع تراکتورســازی ایــران در تبریــز گفــت: انبــار تراکتــور در 
ایــن کارخانــه بــه دلیــل توقــف حمــل و نقــل در اثــر شــیوع کرونــا و اعمــال 
محدودیت هــای تــردد جــاده ای در ماه هــای اســفند ســال قبــل و فروردین 

امسال است.
بــه گــزارش جام جــم ابوالفتــح ابراهیمــی در یــک گفــت و گــوی خبری افــزود: 
مطالبی که به تازگــی راجع به انبــار تراکتــور در پارکینگ فــروش گروه صنعتی 
تراکتورسازی ایران در برخی رسانه ها منتشر شــده ، نشان دهنده واقعیت 
موجود نیست.وی اظهار کرد: تراکتورهای پیش فروش شده در اسفند ۹۸ 
تا پایان فروردین امســال، امکان ارسال نداشته اند و به همین دلیل بیش 
از ۲ هزار دستگاه تراکتور در پارکینگ تجمیع شده است که با از سرگیری روند 

تحویل از پایان اردیبهشت، به زودی پارکینگ به حالت عادی بر می گردد.
مدیرعامــل تراکتورســازی ایــران در خصــوص افزایــش قیمــت چنــد بــاره 
تراکتورهــا با بیــان این کــه بیــش از ۹0 درصــد قطعــات تولیدات این شــرکت 

داخلــی اســت، اضافــه کــرد: از آنجایــی کــه ریختــه گــری تراکتورســازی اولیــن 
نقطه از خط تولید مجموعه و مــاده اولیه آن نیز آهن قراضه اســت، افزایش 
چشــمگیر قیمت آن از ۹۷0 تومان در ســال ۹۷ به ۵۲00 تومان در ســال جاری 
بــه صــورت مســتقیم در افزایش قیمــت محصــول تراکتــور تاثیرگــذار بوده 

اســت. وی ادامه داد: با لحاظ افزایش قیمت ماده اولیه، قیمت تراکتور هم 
باید ۵ برابر شــود، ولی بــه دلیــل حمایــت از کشــاورزان و تاش بــرای ارتقای 
بهره وری سعی شده است حداکثر ۲.۵ برابر افزایش قیمت داشته باشیم. 
صراحــی، رییــس فــروش مجتمــع صنعتــی تراکتورســازی ایــران نیــز گفــت: 
تمام محصوالت ما بــه صورت پیش فــروش و تنهــا از طریــق ۱۸0 نمایندگی 
موجود در سراســر کشــور ارســال می شــود و از آنجایی کــه رونــد تحویل نیز 
مراحــل مختلفــی دارد، در مجموع فرآینــد تحویل ۴ تــا ۱0 روز طول می کشــد.
وی افزود: بیمه تراکتورها ، پــاک گذاری اولیه در پارکینــگ  و  تکمیل پرونده 
در راهنمایی و رانندگی مهم ترین مراحلی است که قبل از رسیدن تراکتور به 
اراضی کشــاورزی انجام می شــود. صراحی ادامه داد: با ارســال روزانه ۱00 تا ۱۵0 
دستگاه تراکتور به استان های مختلف، تحویل پیش فروش اسفند ۹۸ تا 
۲ هفته دیگر به پایان می رســد و روند واگذاری تراکتورهــای پیش فروش ۹۹ 

آغاز می شود.

مدیرعامل تراکتورسازی ایران: 

 انبار محصوالت، ناشی از کروناست

به چندنفر آقا وخانم ویزیتور باسابقه در زمینه 
پخش دستمال کاغذی باحقوق و مزایای قانون کار 

به اضافه پورسانت نیازمندیم

به یک نفرمدیر مالی  در شرکت معتبر تعاونی 
دهیاری های بخش مرکزی تبریز نیازمندیم

ارسال رزومه از طریق واتساپ به شماره  09141195341

یک نفر مدیر مالی

5 سال سابقه کار در شرکت های معتبر

 آشنا به حسابداری

پیمانکاری عمرانی و نرم افزار های حسابداری بخصوص تکرو سیستم

091499۷39۶۸

استخدام 

استخدام 

    زینب قادری 
مدرسه  هشتم  پایه  دانش آموز 
کل  معدل  با  الزهرا  دولتی  نمونه 
و  معلمین  از  19/98،باسپاس 
مسئولین و مدیر محترم سرکار خانم 

عادلی
                     غالمرضا قادری

محمدحسین قادری

دوم  کالس  ممتاز  آموز  دانش   

ـ با سپاس از معلم  مدرسه شفق مهر

مسئولین  و  دواتگری  دلسوزخانم 

زحمتکش آموزشگاه        
                        غالمرضا قادری

مریم ناموران

سوم  کالس  نمونه  آموز  دانش 

آموزشگاه پنج تن آل عباـ باتشکر 

از معلم مربوطه خانم نهالپروری و 

مدیر محترم خانم زمانی                        

         داود ناموران

کسری دیده بان 
 کسری جان موفقیت چیزی نیست که 

دیگران از تو انتظار دارند موفقیت چیزی 
است که تو به آن می اندیشی.

تبریکات صمیمانه ی ما را  را پذیرا باش
دانش آموز کالس چهارم ازمدرسه ی 

از طرف پدر و مادر یادگارامام با مدیریت خانم فریاد 



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

ݤ  ݤسهݤ ساݤرݨݐ ݤاݤنݤ مدݤر ݤصدݤ تعهدݤ خیر 8۰ݤ دݤر
استان محقق شد

مدرسه ســاز  یــن  خیر مجمــع  مدیرعامــل 
آذربایجان شــرقی اهمیــت دادن بــه تعلیــم و 
تربیت را عامل رشــد و توســعه کشــور دانست 
و گفــت: ۸0 درصــد تعهد ســال گذشــته خیران 

مدرسه ساز اســتان محقق شده است.
بــه گــزارش جام جــم منــاف کســایی در آییــن 
در  خیرســاز  کاســه   ۲ مدرســه  کلنگ زنــی 
روســتای ســرخه شهرســتان مرنــد اعــام کــرد: 
خیریــن اســتان در ســال گذشــته ۱0۵ میلیــارد 
تومــان تعهــد احــداث مدرســه داشــته اند کــه 

حدود ۸0 درصد این رقم تحقق یافته اســت.
ورش شهرســتان ویــژه  آمــوزش و پــر مدیــر 
مرنــد هــم اظهــار کــرد: ایــن مدرســه ۲ کاســه 
در فضایــی بــه مســاحت زیربنــای ۷۵ مترمربــع 
احــداث خواهــد شــد کــه کل هزینه احــداث آن 
را خانواده هــای کســایی و اردبیلچی)همســر 
شــهید کســایی( تقبــل کرده انــد. ابــاذر کاظمی 
” در  ح “ آجــر بــه آجــر بــا اشــاره بــه اجــرای طــر
، از تمــام افرادی کــه به هــر اندازه  ســطح کشــور
مدرسه ســازی  ح  طــر راســتای  در  می تواننــد 
در مناطــق محــروم ســهیم باشــند، دعــوت بــه 

مشارکت کرد.
 وی بــا بیــان این کــه کلنــگ چهارمیــن مدرســه 
۹۹ بــه زمیــن زده شــد،  شهرســتان در ســال 
در  نیــز  مدرســه  بــاب  یــک  احــداث  ود:  افــز
روســتای قمیش آغل این شهرســتان در آینده  

نزدیک کلنگ زنی خواهد شد.

تدوین بسته سرمایه گذاری بازارچه صنایع دستی آذربایجان شرقی 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
آذربایجان شــرقی از تدوین بسته ســرمایه گذاری بازارچه 
صنایع دســتی قزلجه میــدان تبریز بــه عنــوان بزرگترین 

بازارچه استان خبر داد.
به گــزارش جام جم به نقــل از ایرنا احمد حمــزه زاده پس 

از جلســه بررســی و تعییــن بســته های ســرمایه گذاری 
پیشــنهادی بازارچــه صنایع دســتی قزلجــه میــدان بــه 
ریاســت معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری، 
گفــت: بازارچــه صنایع دســتی قزلجــه میــدان در ورودی 
شــهر تبریــز جنــب آزادراه و روســتای قزلجــه میــدان 

واقع شــده و از مســاحتی بیــش از ۴۳ هــزار مترمربــع 
برخوردار است. 

 وی بــا اشــاره بــه این کــه در ایــن جلســه بســته های 
پیشــنهادی ســرمایه گذاری ایــن اداره کل و شــرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان تدوین شــد، افزود: در این 

جلســه مقــرر شــد تــا ایــن بســته پیشــنهادی به صورت 
مشــارکت مدنی طــی مراحــل اداری در قالب مــاده ۲۷ در 
فراخوانــی ارائه  شــود و پــس از جــذب ســرمایه گذار برای 
بازارچه صنایع دســتی قزلجه میدان، عملیات ســاخت و 

تکمیل این پروژه تداوم خواهد یافت.

خبرخبر

یکشنبه   15  تیر  1399    شماره 5697

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی تبریز و حومه با بیان این که در حق ۱۳0 
کارگر مسیر اتوبوس های تندرو بی آر تی این شهر اجحاف شده است، گفت: 

پیمانکار طرف قرارداد موظف به پرداخت حق و حقوق این افراد است.
 ایمان غنی زاده، در گفت و گو با جام جم افزود: خدمات شــارژ و کنترل بلیت 
مســیر بی آر تی از حدود ۹ ســال گذشــته و پیش از زمان تصدی گری بنده در 
شرکت واحد اتوبوسرانی و حومه به صورت حجمی از طریق برگزاری مناقصه 
و مزایده و ترک مناقصه به شرکت پیمانکار »ایمن مکان مهران« واگذار شده 

است.
وی اظهار داشت: شرکت پیمانکار نیز برای کسب منافع بیشتر یا جلوگیری 
از ضــرر و زیان خــود، حق و حقــوق کارگــران این مســیر را بر اســاس قانون کار 

پرداخت نکرده و موجب تضییع حقوق این افراد شده است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با اشــاره به این که حدود 
۱00 نفر از کارگران این شرکت برای احقاق حقوق خود به اداره کار شکایت کرده 
اند، گفت: مرجع رسیدگی به این موضوع در صاحیت اداره کار بوده و ما نیز از 

این طریق پیگیر مطالبات کارگران هستیم.
غنــی زاده، با اشــاره بــه این که نحــوه همــکاری کارگران این مســیر با شــرکت 
خصوصی طــرف قــرارداد ارتباطی با شــرکت واحد اتوبوســرانی تبریــز و حومه 
ندارد، ادامه داد: گفته می شود شرکت پیمانکار برای کاهش میزان پرداخت 
حقوق از بازنشســته ها یــا از افــراد کمتری اســتفاده و حــدود ۷00 هــزار تومان 

حقوق ماهانه به کارگران این مسیر پرداخت می کرد.
وی یادآوری کرد: شرکت واحد اتوبوســرانی تبریز و حومه تابع قانون کار بوده 
و بــه کارگرانی کــه به صورت مســتقیم با این شــرکت طــرف قرارداد هســتند.  
براساس قانون کار حقوق پرداخت می کند و در امور شرکت دیگری نمی  واند 

دخالت کند ولی موضوع حقوق کارگران مسیر بی آر تی را پیگیری می کند.
غنــی زاده افــزود: با توجه بــه اتمام قــرارداد حجمی شــرکت مذکور در اســفند 
سال گذشته، اقدامات الزم برای برگزاری مناقصه و مزایده جدید انجام شده 

و در روزهــای آینــده شــرکت برنده 
مشــخص می شــود و در شــرایط 
عمومی مناقصه آن قید شــده که 
حــق و حقــوق کارگــران بایــد طبق 

قانون کار پرداخت شود و نواقص قرارداد گذشته در آن برطرف شده است.

 واریــز 5۰۰ هــزار تومان به حســاب 75۱ نفــر از کارگران و رانندگان شــرکت 
واحد اتوبوسرانی تبریز

مدیرعامل شــرکت واحــد اتوبوســرانی تبریز و حومــه گفت: به علت شــیوع 
ویــروس کرونــا و تعطیلــی حــدود ۴۵ روزه خدمــات اتوبوســرانی و بیــکاری 
رانندگان و کمک رانندگان ناوگان بخش خصوصی و کارگران فروش و شــارژ 
کارت بلیــت، بــا حمایــت اعضــای شــورای اســامی و شــهردار تبریــز ۵00 هزار 
تومان به حســاب ۷۵۱ نفر از آنــان واریز شــد.غنی زاده، با اشــاره به این که هم 
اکنون ۹۴0 راننده و کمک راننده در ناوگان اتوبوســرانی تبریز و حومه به مردم 
خدمات ارائه می کنند، ادامه داد: برای سایر کارکنان ناوگان بخش خصوصی 
و کارگران فروش و کنترل کارت بلیت مســیر تندرو مشــمول دریافت کمک 
هزینه معیشــتی که مدارک آن ها ناقص اســت پــس از تکمیل مــدارک، این 
کمــک هزینه به حســاب آن هــا واریــز می شــود. وی اظهــار داشــت: در دوران 
شیوع ویروس کرونا تمامی اتوبوس های ناوگان حمل و نقل مسافری درون 
شــهری روزانه ضدعفونی و بر رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی در آن ها 

نظارت و بر آن تاکید شده و این کار همچنان ادامه دارد.  
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی تبریــز و حومه با اشــاره بــه اقدامات و 
برنامه هــای ایــن شــرکت بــرای هوشمندســازی نــاوگان اتوبوســرانی، گفت: 
تعمیرگاه این شــرکت و ۲0 ایســتگاه اتوبوس نیز در ســطح شــهر بــه صورت 
پایلوت هوشمند شده و اتوبوس ها و ۵ پایانه مسافری نیز هوشمندسازی 

می شود.  

غنــی زاده، ادامه داد: برای حمایت و پشــتیبانی از بهره برداران و شــرکت های 
حمل و نقل درون شهری بخش خصوصی تسهیات ویژه بانکی با همکاری 
بانک شهر اعطا می شــود و میزان این تســهیات برای هریک از بهره برداران 
و شرکت های تحت نظارت شــرکت واحد اتوبوســرانی تبریز و حومه از سوی 

بانک مشخص می شود.

میانگین عمر ناوگان اتوبوسرانی تبریز و حومه ۱۰ سال است 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی تبریز و حومه با بیان این که هم اکنون 
۷۶۸ دســتگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی این شــهر و حومه وجود دارد، 
گفت: عمــر ایــن نــاوگان از اســتاندارد بــاال بــوده و میانگین عمــر آن ۱0 ســال 
است. غنی زاده، افزود: ۸۱ درصد از ناوگان اتوبوسرانی تبریز و حومه در بخش 
خصوصی فعالیت دارند و میانگین عمر ناوگان دولتی این شرکت ۷ سال و 
میانگین ناوگان بخش خصوصی ۱۱ ســال اســت. وی اظهار داشت: با توجه 
به عمر باالی نــاوگان اتوبوســرانی تبریز و حومه حــدود ۲۴0 دســتگاه تا پایان 
سال جاری از رده خاج می شود و برای جبران کمبود اتوبوس در حوزه حمل و 
نقل عمومی درون شهری ۲00 دستگاه اتوبوس بازسازی می شود.مدیرعامل 
شــرکت واحد اتوبوســرانی تبریز و حومه گفت: با توافق شــرکت اتوبوسرانی 
تبریز و حومه با بانک شــهر ۱0 میلیون تومان نیز برای بازسازی اتوبوس های 
ناوگان حمل و نقل درون شهری اعطا می شود. غنی زاده ادامه داد: بر اساس 
تفاهم نامه با وزارت کشــور مجوز واردات ۴۵0 دســتگاه اتوبوس اخذ شده و 
شهرداری آماده تامین اعتبار برای وارد کردن ۲00 دستگاه اتوبوس است ولی 

تحریم کشور موجب قطع ورود قطعه و خودرو شده است. 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:

پیمانکار اتوبوس های »بی  آر تی« 
موظف به پرداخت  حقوق 

کارگران است

مالیاتی  امور  موفق  عملکرد 
استان در دیدارهای مردمی 

اداره کل امــور مالیاتی آذربایجان شــرقی باالترین 
عملکــرد  ارزیابــی  در  مثبــت  اقــدام  عملکــرد 
دیدارهای مردمی مدیران کل امور مالیاتی کشور 

را کسب کرد.
مالیاتــی  امــور  کل  مدیــر  شــریفی  غامرضــا 
آذربایجــان شــرقی در گفتگــو بــا جام جــم اظهــار 
کــرد: نتایــج بررســی، تجزیــه و تحلیــل عملکــرد 
مدیران کل امور مالیاتی کشــور در حــوزه برگزاری 
برنامه هــای دیــدار چهــره بــه چهــره در ســه ماهه 
سوم ۹۸ توســط مرکز ارتباط مردمی نهاد ریاست 
جمهوری منتشــر شــد. وی افزود: بر اساس این 
گــزارش، اداره کل امــور مالیاتی آذربایجان شــرقی 
باالتریــن عملکرد اقــدام مثبــت را در بیــن ادارات 
سراســر کشــور احــراز نمــوده و رتبه نخســت این 

ارزیابی را به دست آورد. 
وی بــه نتایــج ایــن ارزیابــی اشــاره کــرد و گفــت: از 
۷۳ مــورد مراجعــه مودیــان برای دیــدار چهــره به 
چهــره در بــازه زمانــی مــورد ارزیابــی، همــه آنهــا بــا 
اقــدام مثبــت اداره کل مواجــه شــده و ۱00 درصــد 
مــوارد مطروحــه از ســوی ماقــات شــوندگان بــا 
عملکــرد مثبــت، حــل و فصــل گردیــده اســت. 
شــریفی افــزود: ماقات هــای چهــره بــه چهــره بــا 
مردم بــه منظور انجــام اقدامات شایســته جهت 
حــل مشــکل آنهــا، ســبب ایجــاد آرامــش دربین 
شــهروندان، افزایــش اعتمــاد و مشــارکت مــردم 
در امــور شــهری و بــه طــور کلــی موجــب تقویــت 
مودیــان تکریــم  و  عمومــی  منــدی  رضایــت   و 

 مالیاتی می شود.

مادرگرامیتان  درگذشت 
را تســلیت عرض نموده 
و از خداونــد متعال براي 
آن مرحومه علو درجات و 
براي همه بازماندگان صبر 

و شکیبایي آرزومندم.
رضا شفیع زاده 

  رییس اداره ارشاد شهرستان سراب

همکار ارجمند جناب آقای بهنام عباسی
با نهایت تأسف و تأثر ضایعه در گذشت پدربزرگ گرامی تان را خدمت 
شــما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنیم. بقای عمر با عزت برای 
شــما و همچنین رحمت واســعه برای آن مرحوم را از خداوند متعال 

خواستاریم.
سرپرست و کارکنان روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی

برادر ارجمند جناب آقاي دکتر بایرامي 
  معاون محترم بهداشت دانشکده علوم پزشکی سراب 

این روزهــا در مجامع عادی و عمومی از شــیوع یــک نوع بیماری بنام فاســیوالزیس 
صحبت می شود و به دلیل هراسی که از بیماری کرونا در دل مردم افتاده وهمچنین 
به دلیل عدم آگاهی کافی مردم در مورد این بیماری بشدت شایعه سازی می شود و 

هراس مردم بی اطاع را مضاعف می کند.  
در صورتی کــه اگــر کمــی در مــورد آن اطاعاتی داشــته باشــیم واقعیت چیــز دیگری 
است.این بیماری به نام های فاسیوالزیس – فاسیولیازیس و اسامی دیگر خوانده 
می شــود و در فارســی در قدیم به آن کپلک  جگر ســیاه گوســفند و یا گندیدگی کبد 
می گفتند. ایــن یک بیمــاری عفونی انگلی غیرقابل ســرایت مســتقیم از انســان به 

انسان است.
عامل بیماری

عامــل بیمــاری دو نــوع کــرم اســت ایــن کرم هــا از نــوع ترماتدهــا بــوده بنام هــای 
( و فاسیوژیگانتیکا  فاســیوهپاتیکا  ) Fasciola Hepatica( به طول ) ۳-۲ سانتیمتر

)Fasciola gygantica( به طول ) ۱0-۴  سانتیمتر ( می باشد.
شیوع 

این بیماری شیوع گسترده ای در جهان دارد. غیر از قاره استرالیا تقریبا بقیه قاره ها 
درگیرهستند و در برخی کشــورها مانند پرو در آمریکای جنوبی و آرژانتین – روسیه 
و تاجیکستان به صورت اندمیک وجود دارد. در ایران بیشتر در شمال کشور دیده 
می شود. هرچند سایر استان ها نیز عاری ازاین بیماری نیستند. طبق برآورد سازمان 

بهداشت جهانی در دنیا ۲/۴ میلیون نفر به این بیماری مبتا هستند .
)در ایــران حدود ۱۵ هــزار نفــر و در جهان بیــش از ۱۸0 میلیون نفــر در معرض تهدید 
جدی این بیمــاری هســتند( کا در مناطقی کــه مرطوب بــوده و گاو و گوســفند زیاد 

باشد این بیماری شایع تر است. 

 چرخه بیماری
این کرم هــا درخاک زندگــی می کنند و تخم هــای خــود را کــه در آب و یا خــاک می ریزند 
توســط میزبان واســط )حلزون آب شــیرین ( بلعیده می شــود. کرم در بــدن حلزون 
از تخم هــا بیرون می آیــد و به صــورت توده ماننــد و به شــکل اولیه بــر روی گیاهان و 
علف های اطراف جوی ها و نهرها توسط حلزون ریخته می شود و انسان و حیوانات 
علفخواری که از این گیاهان و ســبزی ها تغذیه کنند کرم وارد بدن انســان می شود. 
همچنیــن غذاهای تهیه شــده از جگر گوســفند اگر بــه صورت کامل پخته نشــوند 

می تواند کیست ها و الروها را به انسان منتقل کنند.
 بیماری زایی 

الروهای ابتدایی و یا کیســت های واســط کرم که وارد معده و روده انســان می شود، 
کرم های نابالغ ابتدا روده را ســوراخ کــرده واز ســوراخ کرم نابالغ به حفره شــکمی وارد 
می شود و خود را با احشاء شکمی مانند کبد – کلیه و حتی ریه می رساند ولی تمایل 

زیادی به کبد دارد.
در کبد  بیماری در دو مرحله روی می دهد : 

الف- در مرحله پارانشــیم کبدی : با رســیدن کرم نابالغ در کبد تخریب بافتی شــروع 
می شــود زیرا وجــود کــرم در کبد ضمــن تغذیــه از پارانشــیم کبد باعث حساســیت 
و التهاب شــدید کبد می گــردد کــه ظاهرا کبــد حالت ملتهــب و فرسایشــی و حالت 

انهدامی پیدا می کند.
ب- مرحله صفراوی: در این مرحله کرم خود را به مجاری صفراوی می رساند و از خون 
دیواره مجاری صفــراوی تغذیه می کند وشــروع به تخم ریزی می کند.ضمن آســیب 
مجاری صفراوی و احتمال سوراخ شــدن آن تجمع تخم های ریخته شده کرم باعث 
انســداد مجاری صفراوی هم می شــود. شــروع عائم بیماری در همه افراد یکســان 
نیســت و از ۲ هفته تا ۳ مــاه می تواند متفاوت باشــد و عائم آن نیز می تواند بســیار 
متنوع باشد زیرا بخشی از عائم به علت راکسیون بدن به انگل – بخشی به دلیل 
سوراخ شدن روده و تحریک مزانتر و بخشی هم بعلت تهاجم کبدی کرم  می باشند. 
در کل عائم می تواند بصورت : -  تب باالی ۴0 درجه، تنگی نفس،  درد مبهم شــکم، 
آســیت شــکمی  ،ملنا، حالت نزاری،  اســهال، تهوع،  اســتفراغ،  نفخ،  ضعف و الغری 
شــدید – کهیر، یرقــان و زردی، کم خونــی و ... پس از خوردن نشســته ســبزیجات و 
مخصوصا سبزیجات وحشی و خوردن جگر و سایر احشاء خام و نیمه خام حیوانات 

خودداری شود. 
دکتر   امید علی قرداشخانی  - متخصص بیماری های عفونی 
دکتر عباس دیندوست -  مشاور مدیرعامل 

بیماری »فاسیولیازیس«چیست ؟
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

بـــا تو هستم، ز تو هرگز نشدم دور ولی      
چه توان کرد که بانگ جــــرسی نیست مرا
، به جان تـــــو قســم      پــــرده از روى بینداز

غیـــر دیــــدار رخت مـــلتمسی نیست مرا
امام خمینی - ره
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خبر خبر

گازرســانی به واحدهــای تولیدی و 
صنعتی استان، همین امسال

مدیرعامــل شــرکت گاز آذربایجان شــرقی وعــده داد 
در ســال جــاری همــه بخش هــای صنعتــی اســتان 

نزدیک رسانی و تأمین گاز شوند.
 ســیدرضا رهنمــای توحیــدی گفــت: از زمــان ابــاغ 
مصوبه شــورای اقتصاد مبنی بر نزدیک رسانی گاز به 
بخش های تولیدی و صنعتی مشمول این مصوبه، 
شــرکت گاز ۹۷ درصــد نزدیک رســانی تعهــدات خــود 
را در ایــن بخــش تحقــق بخشــیده اســت. وی ادامه 
داد: از ۶۶۳ واحد صنعتی مشــمول این مصوبه۶۴۳ 
واحد نزدیک رسانی شــده و ۲0 واحد باقیمانده است 
که به یاری خدا این تعداد نیز در ســال جاری به جرگه 
مصرف کننــدگان گاز طبیعــی خواهنــد پیوســت. 
توحیدی با اشــاره به اهمّیــت جایگزینــی گاز طبیعی 
بــا ســایر فرآورده های میــان تقطیر، خاطرنشــان کرد: 
گاز، انرژی پاک و دوســتدار محیط زیست بوده و بهره 
مندی بخش هــای صنعتــی و تولیــدی از گاز طبیعی، 
عاوه بر حفظ محیط زیست، از بعد اقتصادی نیز، به 
لحاظ ایجاد ارزش افزوده، اهمیت قابل توجهی برای 
اســتان خواهد داشــت. وی گفــت: از دســتاوردهای 
پروژه نزدیک رسانی شــبکه گاز به واحدهای صنعتی 
مشمول مصوبه شــورای اقتصاد صرفه جویی۵۷/۲ 
میلیــون لیتــر ســوخت مایــع در ســال می  باشــد. 
توحیدی با اشاره به این که احداث و افزایش ظرفیت 
هفــت ایســتگاه C.G.S در ســطح اســتان بــا ظرفیت 
بیــش از ۵00 هــزار متــر مکعب بر ســاعت در دســتور 
کار واحد گازرســانی به صنایع قــرار دارد، گفت: به این 
ترتیــب زیرســاخت های الزم بــرای تامیــن گاز تمامــی 
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی در ســطح اســتان، در 

صورت وجود تقاضا فراهم می شود.

مدیرعامل پتروشــیمی تبریز با اشــاره بــه اتصال خط 
لولــه اتیلــن غــرب بــه ایــن مجتمــع گفــت: ۱۸تــن پلی 

اتیلن در ساعت در واحد تولید می شود.
بــه گــزارش جام جــم ســیاوش درفشــی اظهــار کــرد: 
افزایــش تبریــز  پتروشــیمی  پلی اتیلــن   تولیــد 

 ۲۵ درصــدی یافتــه و واحــدی که در گذشــته بــه دلیل 
نبود خوراک با ظرفیت پایین تولید داشــته، موفق به 

تولید ۱۸ تن پلی اتیلن در ساعت شده است.
تولیــد  رکــورد  تولیــد  میــزان  ایــن  بــا  افــزود:  وی 
»پلی اتیلــن« شکســت و تبریــز از واردات بوتــن یــک 

بی نیاز شد.  

درفشــی گفــت: همزمان بــا اتصــال پتروشــیمی تبریز 
بــه خط اتیلــن غــرب و برنامــه ریزی برای ســاخت ســه 
کریلونیتریل  ح جدید تولیــد پلی اتیلــن ســنگین، آ طر
و پلی پروپیلن، رکورد تولیــد پلی اتیلن در این مجتمع 

در پتروشیمی کشور شکسته شد. 
، بــا اتصال پتروشــیمی  وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر
تبریــز به خــط اتیلن غــرب، خریــد محصــول بوتن یک 

این مجتمع پتروشیمیایی هم متوقف شده است. 
ح مجتمع پتروشیمی تبریز در قانون بودجه سال  طر
ح در بهمن  ۱۳۶۶ کل کشور تصویب شــد و کلیات طر
۱۳۶۷ بــه تائیــد هیئــت مدیــره شــرکت ملــی صنایــع 

پتروشــیمی رســید، فعالیت های طراحی و مهندســی 
در نیمــه دوم ســال ۱۳۶۸ و عملیــات نصــب در ســال 

۱۳۷۱ آغاز شد.

شــرکت پتروشــیمی تبریز در زمینی به مســاحت ۳۹۱ 
هکتــار در جــوار غربــی پاالیشــگاه تبریــز واقــع شــده 

است.

: مدیرعامل پتروشیمی تبریز

تولید 18تن پلی اتیلن، هر ساعت 
یز در پتروشیمی تبر

مدیــرکل زندان هــای آذربایجان شــرقی گفــت: در حــال حاضــر بیــش از ۳۱ 
درصد از مجمــوع زندانیان این اســتان را مجرمــان و متهمــان موادمخدر 

تشکیل می دهند.
به گــزارش جام جم محمد یــاری در نشســت شــورای هماهنگی مبــارزه با 
مواد مخــدر اســتان، افــزود: طبق آخریــن آمــار موجود، هــم اکنــون ۲ هزار 
و ۱۲۲ نفــر مرتبــط بــا مــواد مخــدر در زندان هــای آذربایجــان شــرقی به ســر 
می برند کــه از این تعــداد یکهزار و ۱۲۳ نفــر را محکومان و بقیــه را متهمان 
این نــوع جرایم شــامل می شــود. وی مجمــوع زندانیان آذربایجان شــرقی 
را ۶ هــزار و ۷۲۲ نفــر اعــام و اضافه کــرد: از ایــن تعداد افــزون بر ۴ هــزار نفر 
در زندان مرکزی شــهر تبریــز جای گرفتــه اند که بــا توجه به کمبــود فضای 
، بــه نوعــی اداره کل زندان هــای اســتان را   فیزیکــی و نیــز محــل ایــن مرکــز

با مشکات عدیده مواجه کرده است.
آذربایجــان شــرقی  زندان هــای  ۱۵ درصــدی ورودی  کاهــش  از   یــاری 
در ۳ ماهه اول سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در همین مدت حدود 
۲ کیلوگــرم انواع کشــفیات مــواد مخــدر در زندان های اســتان ثبت شــده 
اســت که ۸0 درصد آن مربوط به مبادی ورودی زندان هــا و از طریق پرتاب 
به داخل زندان ها بوده اســت. به گفته وی ۲0 درصد کشفیات مواد مخدر 
در زندان های اســتان نیز در داخل ایــن مجموعه ها صورت گرفته اســت. 
یاری با اشــاره به اقدامات تامینی و درمانــی اداره کل زندان های آذربایجان 

، گفت: در ایــن رابطه دو نوع درمان شــامل ام  شــرقی در حوزه مواد مخــدر
 ام تــی و ان آ در داخل زندان ها انجام می شــود کــه تاکنون یکهــزار و ۲00 نفر 
از زندانیان مواد مخدر به وســیله درمان نوع اول و متادول درمانی شــده 

اند و ۷۲0 نفر نیز از طریق قرص های زیرزبانی در حال درمان هستند. 
وی ارائه خدمات مشاوره ای به زندانیان مواد مخدر و خانواده های آنها را 
از دیگــر برنامه های اداره زندان های آذربایجان شــرقی بــرای مجرمان مواد 
مخدر برشمرد و یادآور شــد: در این خصوص نیز تاکنون ۷ هزار و ۲00 نفر از 

خدمات مشاوره ای بهره مند شده اند. 

مدیــرکل زندان هــای آذربایجــان شــرقی بــا بیــان این کــه اداره زندان هــای 
استان بسیار ســخت و در شــرایط اقتصادی کنونی دشــوارتر شده است، 
تصریح کرد: در صورتی که این مشــکات در ســریع ترین زمان ممکن رفع 

نشود، در آینده اداره این مجموعه ها با بحران جدی مواجه خواهد شد. 
یــاری، تناســب نداشــتن جمعیت کیفــری بــا فضاهــای فیزیکــی زندان ها، 
کمبــود نیــروی انســانی در حوزه هــای حفاظتــی، خالــی بــودن بســیاری 
از پســت های ســازمانی، کمبــود و در پــاره ای مــوارد نبــود دوربین هــای 
حفاظتــی و مداربســته، نبــود دســتگاه ها و تجهیــزات امنیتــی و درمانــی و 
نبود خودروهای مخصــوص زندان بــر را از جمله مشــکات و چالش های 
زندان هــای آذربایجــان شــرقی اعــام کــرد کــه نیازمنــد رفــع ســریع و فوری 
هســتند. وی گفــت: اداره کل زندان هــای آذربایجــان شــرقی در زمینــه 
کمبود نیــروی انســانی با چنان مشــکات بزرگی روبروســت کــه بندهایی 
با جمعیــت کیفــری ۶00 نفــر را با یــک نفر در طــول شــبانه روز و ۲۴ ســاعت 
حراســت می کنیــم. یــاری مشــکات مالــی زندان هــای آذربایجــان شــرقی 
را بســیار وســیع خوانــد و افــزود: مشــکات مالــی باعــث شــده اســت 
ســاخت ســوله برای کمپ شهرســتان مرند که در حــال حاضــر ۴00 زندانی 
در آن نگهــداری می شــود ســال ها بــه درازا بکشــد و در ایــن زمینــه بــه 
 شــدت نیازمنــد حمایــت و پشــتیبانی اســتانداری و نماینــدگان مجلــس

 شورای اسامی هستیم.

۳۱ درصد زندانیان آذربایجان شرقی مجرمان موادمخدر هستند

پیشــرفت 6۰ درصــدی ایســتگاه 
پانزدهم متروی تبریز

ح خط یک قطار شهری تبریز و حومه از  مجری طر
پیشــرفت فیزیکی بیش از ۶0 درصدی ایســتگاه 

پانزدهم خط یک قطار شهری تبریز خبر داد.
ݤ  ݤݤضــاݤ ر از ایســنا  بــه نقــل  گــزارش جام جــم  بــه 
ݤ  ݤینــدݤݤگاݤݤنݤݤ مجلــسݤ ݤ نماݤ ݤیــدݤ ݤدݤ ݤ ݤز ݤ باݤ ݤیــاݤݤنݤ ݤ ݤ جر ݤ ݤر ݤ دݤ ݤ ݤئــر اݤ ݤ ݤ  ز
ݤݤ وݤݤ اݤݤعضــاݤݤیݤݤ  ݤݤدݤݤاݤݤر ݤݤ،ݤݤ شــهر ݤݤماݤݤنــدݤݤاݤݤر ݤݤاݤݤیݤݤ اݤݤســاݤݤمیݤݤ،ݤݤ فر شــوݤݤر
ݤݤهݤݤ بهݤݤ تــدݤݤاݤݤوݤݤمݤݤ  ݤݤ باݤݤ اݤݤشــاݤݤر ݤݤیز ݤݤ تبر ݤݤ کاݤݤنشــهر ݤݤاݤݤیݤݤ شــهر شــوݤݤر
ݤݤ،ݤݤ  ݤݤیز ݤݤیݤݤ تبر ݤݤ شهر ݤݤهݤݤ قطاݤݤر ݤݤوݤݤژ ݤݤ پر ݤݤاݤݤنیݤݤ دݤݤر فعاݤݤلیتݤݤ هاݤݤیݤݤ عمر
ݤݤ اݤݤیســتگاݤݤهݤݤ ۱۵ݤݤ )الݤݤلهݤݤ( ݤݤاݤݤنیݤݤ دݤݤر ݤݤدݤݤ:ݤݤ عملیاݤݤتݤݤ عمر ݤݤ کر اݤݤظهاݤݤر

ݤݤ خــطݤݤ یــکݤݤ،ݤݤ طــیݤݤ ســاݤݤلݤݤ هاݤݤیݤݤ ۹۵ݤݤ وݤݤ ۹۶ݤݤ تعطیــلݤݤ بــوݤݤدݤݤ وݤݤ 
ݤݤ ســاݤݤلݤݤ  ݤݤهݤݤ دݤݤر ݤݤوݤݤژ ݤݤدݤݤاݤݤدݤݤ اݤݤینݤݤ پر ݤݤاݤݤر خوݤݤشــبختاݤݤنهݤݤ باݤݤ اݤݤنعقاݤݤدݤݤ قر
ݤݤفتݤݤ قاݤݤبــلݤݤ  ݤݤ طــوݤݤلݤݤ دݤݤوݤݤ ســاݤݤلݤݤ گذݤݤشــتهݤݤ پیشــر ۹۷ݤݤ،ݤݤ دݤݤر

ݤݤدݤݤهݤݤ اݤݤستݤݤ.ݤݤ  توݤݤجهیݤݤ کر
ݤݤ  ݤݤهݤݤ بــهݤݤ حجــمݤݤ عملیــاݤݤتݤݤ اݤݤنجــاݤݤمݤݤ شــده دݤݤر وݤݤیݤݤ بــاݤݤ اݤݤشــاݤݤر
ݤݤ  ݤݤاݤݤر ݤݤ ۲0ݤݤ هــز ݤݤ بیــشݤݤ اݤݤز ݤݤوݤݤز اݤݤینݤݤ اݤݤیســتگاݤݤهݤݤ،ݤݤ گفــتݤݤ:ݤݤ تاݤݤ بــهݤݤ اݤݤمــر
ݤݤ تــنݤݤ  ݤݤاݤݤر ݤݤیݤݤ،ݤݤ ۱۵ݤݤ هــز ݤݤدݤݤاݤݤر ݤݤ مکعــبݤݤ َپــیݤݤ کنــیݤݤ وݤݤ خاݤݤکبــر متــر
ݤݤ  ݤݤیݤݤ دݤݤر ݤݤیــز ݤݤ مکعبݤݤ بتــنݤݤ ر ݤݤ متــر ݤݤاݤݤر ݤݤبنــدݤݤیݤݤ وݤݤ ۱۱ݤݤ هــز ݤݤماݤݤتوݤݤر ݤݤر آ
ݤݤ  ݤݤاݤݤر ݤݤ ۱۲ݤݤ هــز اݤݤیــنݤݤ مجموݤݤعــهݤݤ اݤݤنجــاݤݤمݤݤ شــدݤݤهݤݤ اݤݤســتݤݤ.ݤݤ وݤݤیݤݤ اݤݤز
ݤ  ݤ ݤ اݤݤیســتگاݤݤهݤݤ خبــر ݤ اݤݤیــنݤ ݤ ݤر ݤ دݤ ݤ بنــدݤݤیݤ ݤݤبــعݤݤ قاݤݤلبݤ ݤݤ مر متــر
ݤݤ  ݤݤاݤݤر ݤݤ طــوݤݤلݤݤ دݤݤوݤݤ ســاݤݤلݤݤ گذݤݤشــتهݤݤ ۱0ݤݤ هــز ݤݤوݤݤدݤݤ:ݤݤ دݤݤر دݤݤاݤݤدݤݤ وݤݤ اݤݤفــز
ݤݤمݤݤ ِمشݤݤ  ݤݤیݤݤ توݤݤنــلݤݤ وݤݤ ۷۵۳۱ݤݤ کیلوݤݤ گــر ݤݤمکعــبݤݤ حفــاݤݤر متر
ݤݤهݤݤ  ݤݤوݤݤژ ݤݤ اݤݤیــنݤݤ پــر ݤݤیتݤݤ دݤݤر ݤݤبــعݤݤ شــاݤݤتکر ݤݤ مر بنــدݤݤیݤݤ وݤݤ ۱۲۵0ݤݤ متــر
ݤݤ  ݤݤشݤݤ اݤݤیســناݤݤ،ݤݤ بــهݤݤ نقــلݤݤ اݤݤز ݤݤاݤݤر اݤݤنجــاݤݤمݤݤ شــدݤݤهݤݤ اݤݤســتݤݤ.بهݤݤ گــز
ݤ ݤ ݤیــز ݤ ݤ تبر ݤݤیݤ ݤݤ شــهر ݤر ݤݤماݤݤنݤݤ قطــاݤ ݤز ݤبــطݤݤ عموݤݤمــیݤݤ ســاݤ ݤاݤ ݤوݤ ݤ  ر
ݤݤهݤݤ بــهݤݤ دݤݤغدݤݤغهݤݤ  ݤݤحݤݤ خــطݤݤ یکݤݤ باݤݤ اݤݤشــاݤݤر ݤݤیݤݤ طر  وݤݤ حوݤݤمه مجــر
ݤݤ  ݤݤگشــاݤݤییݤݤ بخشــیݤݤ اݤݤز ݤݤ خصــوݤݤصݤݤ باݤݤز ݤݤوݤݤندݤݤاݤݤنݤݤ دݤݤر شــهر
خیاݤݤبــاݤݤنݤݤ الݤݤلــهݤݤ گفــتݤݤ:ݤݤ بــاݤݤ تاݤݤشݤݤ هــاݤݤیݤݤ اݤݤنجــاݤݤمݤݤ شــدݤݤهݤݤ 
ݤݤگشــاݤݤییݤݤ  ݤݤیــمݤݤ بتوݤݤاݤݤنیــمݤݤ تــاݤݤ پاݤݤیــاݤݤنݤݤ تاݤݤبســتاݤݤنݤݤ باݤݤز اݤݤمیدݤݤوݤݤاݤݤر
ݤݤاݤݤهݤݤ الݤݤلهݤݤ( ݤݤر ݤݤسیدݤݤهݤݤ بهݤݤ چهاݤݤر ݤݤیݤݤ )نر ݤݤ خیاݤݤباݤݤنݤݤ ساݤݤالݤݤر بخشیݤݤ اݤݤز

ݤݤ حاݤݤلݤݤ اݤݤنجاݤݤمݤݤ اݤݤستݤݤ،ݤݤ عملیاݤݤتیݤݤ کنیمݤݤ. ݤݤهݤݤ دݤݤر ݤݤوݤݤژ ݤݤاݤݤ کهݤݤ پر ݤݤ ر

جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دار و دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این 
سمت صمیمانه تبریک و تهنیت عرض  می نمائیم. 
پرواضح اســت با این انتصاب شایسته  و تجارب 
ارزنده و مدیریت عالمانــه  جنابعالی ، با توکل به 
خداوند منان، شــاهد بهبود روز افزون ســالمت  
جامعه خواهیــم بود دوام توفیقات روزافزونتان را 

از درگاه ایزد منان خواستاریم.

کارخانه آرد سازی ستاره تبریز

جناب آقای دکتر  محمد علی تربتی
 معاون محترم غذا و دار و دانشــگاه علوم پزشکی   تبریز

 انتصاب حضرتعالی به عنوان معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی   
تبریز را  تبریک  عرض   نموده، امید اســت در ســایه ایزد منان و با اســتفاده 
از تجربیــات و توانمندی خود و دیگــر همکاران در اعتالی آرمان های نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر  محمد علی تربتی
 معاون محترم غذا و دار و دانشــگاه علوم پزشکی   تبریز

 انتصاب حضرتعالی به عنوان معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی   
تبریز را  تبریک  عرض   نموده، امید اســت در ســایه ایزد منان  و با اســتفاده 
از تجربیــات و توانمندی خود و دیگــر همکاران در اعتالی آرمان های نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر  محمد علی تربتی
 معاون محترم  غذا و دار و دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این 
سمت صمیمانه تبریک و تهنیت عرض  می نمائیم. 
پرواضح اســت با این انتصاب شایسته  و تجارب 
ارزنده و مدیریــت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به 
خداوند منان، شــاهد بهبود روز افزون سالمت  
جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را 

از درگاه ایزد منان خواستاریم.

شرکت تولیدی خشکبار فجر بناب 
عبدا...حدادی بناب

سرپرست روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی 
وحیده حاجی محمدیاری

 شرکت آرمان گلدشت
صنایع غذایی بقاء


