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مدیر شعب  بانك كشاورزی استان خبر داد؛
پرداخت 27هزار میلیارد ریال تسهیالت  به كشاورزان
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ح كرد: شهردار تبریز مطر

اضافه شدن ۱۰۰ دستگاه 
اتوبوس و مینی بوس به 

ناوگان حمل و نقل شهری

اجرایی كــردن 363 میلیارد 
ریال پروژه توسط  اداره برق

رئیس دانشگاه علوم پزشکی  
آذربایجان شرقی  اعالم كرد:

افزایش بیش از 2 برابری 
مبتالیان كرونا

مدیر تعاون  استان خبر داد؛

افزایش ۱۰ هزار نفری اشــتغال 
در آذربایجان شرقی
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رئیسادارهامورشعببانکملیآذربایجانشرقیخبرداد:

نقش50هـزارمیلیاردیبانکملیدرتحققشعارجهشتولید

3 2

بیشتر بخوانید

مدیرعامل شركت توزیع نیروی 
: برق تبریز

  بانك كشاورزی استان آذربایجان شرقی
27هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت كرد
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اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  مدیــر 
آذربایجان شــرقی اعــالم کــرد: بــا تالش هــای 
انجــام گرفتــه میــزان اشــتغال در ســال ۹۹ 

نسبت به سال قبل ۱۰ هزار نفر افزایش یافته است.
به گزارش  حسین فتحی در نشست شورای هماهنگی 
ادارات و ســازمان های تابعه وزارت در آذربایجان شرقی، 
بــا اشــاره بــه عملکــرد مثبــت مجموعــه ادارات اســتان 
افــزود: بــا همــکاری و همراهــی مجموعــه ادارات تعداد 
مســتمر بگیران بیمــه بیکاری نیــز به میــزان ۲ هــزار نفر 

کاهش یافته است.

شركت مهندسی تولید  و تامین قطعات تراكتورسازی)سهامی خاص(

شــركت مهندســی تولیدوتامیــن قطعــات تراكتورســازی 
درنظردارداقالم ضایعاتی خودرابه فروش رساندلذاعالقه مندان 
می توانندجهت رویت از تاریــخ 1400/01/21 لغایت آخر وقت 

اداری مورخ 1400/01/25 ازساعت 9 الی12به دروازه 1 شركت
مهندســی تامین قطعات تراكتورســازی مراجعه گردد. بازدید 
وتحویل پاكت درآخرین روزتاساعت 12می باشد وبعدازساعت 
اعالمی پاكتی دریافت نخواهدشــد.به تمامی مبالغ پیشــنهادی 

9درصدارزش افزوده اضافه خواهدشد. 
شماره تماس:   04134296163

      

اقالم مزایدهردیف
ضایعات كارتن به صورت بارگیری  روزانه تا پایان سال 1400

ضایعات نایلون به صورت بارگیری  روزانه تا پایان سال 2400

ضایعات تخته و چوب به صورت  جارویی و بارگیری  روزانه 3
تا پایان سال 400

آگهی مزایده  )شماره 601 - 400(

یز رقابت دوچرخه سواران شمال غرب در تبر

صنایع پمپ ســازی نوید سهند تندیس طالیی 
رعایت حقوق مصرف کنندگان آذربایجان شرقی 

را کسب کرد .
ــواره حـــــامـــــیـــــان حـــقـــوق  ــ ــ ــن ــ ــ ــش ــ ــ پـــنـــجـــمـــیـــن ج
مــصــرف کــنــنــدگــان آذربـــایـــجـــان شــرقــی بـــا حــضــور 
عباس تابش، معاون وزیــر صمت و مدیرعامل 
ســـــازمـــــان حـــمـــایـــت از مـــصـــرف کـــنـــنـــدگـــان و 
تولیدکنندگان و با معرفی واحد های نمونه برگزار 
شد .در این جشنواره که به صورت ساالنه برگزار 
مــی شــود از بین ۱۲۵ واحـــد اســتــانــی حــائــز شرایط 
حــضــور در جــشــنــواره، ۴۳ واحـــد بــرگــزیــده تقدیر 

شدند. 
صنایع پمپ ســازی نوید سهندبا کسب امتیاز 
کامل از دبیرخانه جــشــنــواره توانست تندیس 
طــالیــی رعــایــت حــقــوق مــصــرف کــنــنــده را کسب 
از میربیوک احقاقی بناب مدیر عامل  نماید. و 

شرکت تجلیل به عمل آمد.
خــاطــر نــشــان مــی گــردد، ایــن انــتــخــاب بــا تــوجــه به 
ــرای تولید  ــ رعـــایـــت تــمــامــی شــاخــص هــای الزم ب
مــحــصــول بــا کیفیت و همچنین ارائـــه خــدمــات 
جامع جهت رعایت حقوق مصرف کننده صورت 

پذیرفته است. 
شرکت  توسط  شده  کسب  عناوین 

نوید سهند
ــوق  ــت حــق ــ ــای ــ ۱- دریــــافــــت تـــنـــدیـــس زریــــــن رع

مصرف کنندگان در سال ۱۳۹8
۲- اخذ عنوان واحد ارزش آفرین و صاحب کاال و 
خدمات برتر در جشنواره حمایت از تولید ملی 

)حاتم(  در سال ۱۳۹8

۳- اخــذ تاییدیه به عنوان شرکت دانــش بنیان 
از مــعــاون علمی و فــنــاوری ریــاســت جمهوری در 

سال ۱۳۹8
۴- دریــافــت حــق اســتــفــاده از مــونــوگــرام انجمن 

نفت ایران ) I P I ( از سال ۱۳۹8
یــافــت گواهینامه اســتــانــی رعــایــت حقوق  ۵- در

مصرف کنندگان در سال ۱۳۹7
ــان لــیــاقــت در ششمین  ــش 6- اخـــذ تــنــدیــس ن
جشنواره حمایت از تولید ملی )حاتم ( در سال 

۱۳۹7
7- برگزیده به عنوان پیشکسوت نمونه صنعتی 

استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹7
8- اخذ نشان عالی مدیر سال در سال ۱۳۹6 

ــافــت گواهینامه اســتــانــی رعــایــت حقوق  ی ۹- در

مصرف کنندگان در سال ۱۳۹6
ــر از ســوی  ــرت ــرگــزیــده کــنــگــره یــکــصــد بــرنــد ب ۱۰- ب

انجمن متخصصین ایران در سال ۱۳۹۴
۱۱- واحــد نمونه صنایع ماشین ســازی دراستان 

آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۴
۱۲- بــرگــزیــده بــه عــنــوان تالشگر بــرتــر کیفیت در 

سال ۱۳۹۴
ــافـــت گــواهــیــنــامــه مــلــی رعـــایـــت حــقــوق  ۱۳- دریـ

مصرف کنندگان در سال ۱۳۹۳
۱۴- بــرگــزیــده هــشــتــمــیــن جــشــنــواره امــتــنــان از 
کارآفرینان برتر استان آذربایجان شرقی در سال 

۱۳۹۱
۱۰-دریافت گواهینامه ارزیابی سیستم مدیریت 
کیفیت ســازنــدگــان- پــیــمــانــکــاران از ســـوی تــام 

ایرانخودرو در سال ۱۳۹۱
 ۱۱-دریــــافــــت گــواهــیــنــامــه مــلــی رعـــایـــت حــقــوق 

مصرف کنندگان در سال ۱۳۹۰
یــده هشتمین جشنواره ملی امتنان از  ۱۲-بــرگــز

کارآفرینان برتر در سال ۱۳۹۰
۱۳-برگزیده به عنوان یکی از بزرگان توسعه ملی 

از سوی شورای ملی رقابت در سال ۱۳۹۰ 
یــده جشنواره یکصد برند برتر سازمان  ۱۴-بــرگــز
صنعت، مــعــدن و تــجــارت در اســتــان آذربــایــجــان 

شرقی در سال ۱۳۹۰
یده هفتمین جشنواره ملی امتنان از  برگز  -۱۵  
کارافرینان برتر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی در سال ۱۳۹۰
یده نخستین جشنواره یکصد برند برتر  ۱6- برگز

استان آذربایجان شرقی

درپنجمینجشنوارهحامیانحقوقمصرفکنندگان؛

نویدسهندتندیسطالییکسبکرد



مدیر تعاون استان خبر داد؛
اشتغال  نفری  هزار   ۱۰ افزایش 

در آذربایجان شرقی
 

ــار و رفـــــاه اجــتــمــاعــی  ــ ــاون، کـ ــ ــع ــ ــر کــــل ت ــدیـ مـ
آذربایجان شرقی اعالم کرد: با تالش های انجام 
به  نسبت   ۹۹ ســال  در  اشتغال  میزان  گرفته 

سال قبل ۱۰ هزار نفر افزایش یافته است.
شورای  نشست  در  فتحی  حسین  گــزارش   به 
وزارت  تابعه  سازمان های  و  ادارات  هماهنگی 
در آذربایجان شرقی، با اشاره به عملکرد مثبت 
همکاری  بــا  ــزود:  افــ اســتــان  ادارات  مجموعه 
مستمر  تــعــداد  ادارات  مجموعه  هــمــراهــی  و 
نفر  هــزار   ۲ میزان  به  نیز  بیکاری  بیمه  بگیران 

کاهش یافته است.
ــار و رفـــــاه اجــتــمــاعــی  ــ ــاون، کـ ــ ــع ــ ــر کــــل ت ــدیـ مـ
ــاد مختلف  ــع اب تــشــریــح  ــا  ب ــایــجــان شــرقــی  آذرب
نو،  ســال  آغــاز  در  انقالب  معظم  رهبر  بیانات 
باید  سال  شعار  تحقق  بــرای  کــرد:  خاطرنشان 
ــزایـــی شـــورای  ــدت و هــمــدلــی و هـــم افـ ــ بـــا وح
هدف  جامعه  انــتــظــارات  و  نیازها  هماهنگی، 
و  پشتیبانی ها  بــرای  الزم  برنامه ریزی  و  احصا 
حــوزه  در  مــقــررات  و  قوانین  در  مــانــع زدایــی هــا 

عملکرد به عمل آید.
شـــورای  عــضــو  کــل  مــدیــران  نشست  ایـــن  در 
ــات و  ــدامـ ــیــان مــهــم تــریــن اقـ هــمــاهــنــگــی بــه ب
توسعه  از  و  پــرداخــتــنــد   ۹۹ ســال  در  عملکرد 
خدمت  ســامــانــه هــای  کــز  متمر  سیستم های 
در  الکترونیکی  کــامــاًل  خــدمــات  ارائـــه  و  رســانــی 

آذربایجان شرقی خبر دادند.

ح كرد: شهردار تبریز مطر
ــاه  ــگ ــت ــه شـــــدن ۱۰۰ دس ــ ــاف ــ اض
اتوبوس و مینی بوس به ناوگان 

حمل و نقل شهری

۱۰۰ دستگاه اتوبوس  شــهــردار تبریز گفت: 
و مــیــنــی بــوس شــامــل اتــوبــوس  هــای جدید 
ــده و مــیــنــی بــوس صــفــر طی  ــ و نـــوســـازی ش
تی به ناوگان حمل و نقل عمومی  هفته های آ

شهر اضافه می شود.
ج شهین باهر اظهار کرد: تولید اتوبوس   ایر
ــوده و پیگیر  در کــشــور بــا مشکل مــواجــه بـ
ایـــن هستیم کــه از تــولــیــدات داخــلــی کــه با 
موتورهای یــورو ۳ تولید می شود، خریداری 

کنیم.
وی افــزود: علی رغم تــالش زیــاد بــرای واردات 
ــان پــذیــر  ــکـ ــار امـ ــ ــن ک ــ ــوس، تــاکــنــون ای ــ ــوب ــ ات
نبوده و در همین راستا اقــدام به نوسازی و 

بهسازی ناوگان اتوبوسرانی کرده ایم.
شـــهـــردار تــبــریــز بــا اشــــاره بــه ورود چندین 
دستگاه اتوبوس جدید نیز گفت: تعدادی 
ــداری شــده هــم اکنون  از اتــوبــوس هــای خــری
در پارکینگ شرکت واحد اتوبوس رانی تبریز 
و حومه اســت که در آینده نزدیک همراه با 
ــازی شـــده بــه نــاوگــان  ــوس دپــاتــوبــوس هــای ن

حمل و نقل عمومی اضافه می شود.
وی با اشــاره به اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان 
از 6۰۰ میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت 
پیش شده در بودجه سال ۱۴۰۰ اضافه کرد: 
تالش داریم با فروش این اوراق، ۲۰ دستگاه 
اتــوبــوس جدید دیگر خــریــداری و بــه ناوگان 

حمل و نقل عمومی تبریز اضافه کنیم.

خبرخبر

ــک کـــشـــاورزی  ــان جــــواد مــحــمــودی مــدیــرشــعــب ب
اســتــان آذربــایــجــان شــرقــی اظــهــار داشــــت: شعب 
ــال گذشته   ــان سـ ــای ــاپ ــاورزی اســتــان ت ــشـ ــانــک کـ ب
یــال بــه تعداد  و 86 میلیارد ر ــزار ع  ۲7هــ در مجمو
۵۵ هـــزار نفر تسهیالت  در بــخــش هــای مختلف 
کــشــاورزی پــرداخــت کــرده انــد کــه نسبت بــه سال 

قبل  ۳6درصد رشد دارد..
ــزارش جــام جــم مــحــمــودی گــفــت: بیشترین  ــ بــه گ
تسهیالت  در بخش زراعــت بالغ بر  ۵۲۵۲  میلیارد 
ریال ،در بخش صنایع و خدمات کشاورزی بالغ بر 

6۱۴۵ میلیارد ریال پرداخت شد.
ــانـــک  در  ــن بـ ــ ــب ای ــع ــرآن ش ــ ــالوه بـ ــ ــ ــزود :ع ــ ــ وی اف
یــال ،برای  بخش دام وطیور مبلغ  ۳۳۵۰ میلیارد ر
ح های بــاغــداری   ۲۳۰8  میلیارد ریــال تسهیالت   طر

پرداخت نموده اند

وی در مــــورد تــســهــیــالت  قــرض  الــحــســنــه ازدواج 
ــعـــب بـــانـــک کــــشــــاورزی اســتــان  ــرد:شـ تــصــریــح کـ
ــال گــذشــتــه بــاجــذب  ــی سـ ــی درطــ ــرق ــان ش ــج ــای آذرب

یــال  ۱۰۳۹ میلیارد ر کــل اعتبار تخصیصی، بالغ بــر 
ــد تسهیالت  ــ خ ۴درصـ وج بـــانـــر بـــه تـــعـــداد ۲۰۵۱ ز

قرض  الحسنه پرداخت نمودند.

مـــحـــمـــودی در ادامــــــه در خـــصـــوص تــســهــیــالت 
ــت: شعب  ــ مــکــانــیــزاســیــون کـــشـــاورزی بــیــان داش
یال  ۱۵8۱ میلیارد ر استان تا پایان اسفند  مبلغ  
ــراکــتــور ،  ــرای ۱۹۱8 دســتــگــاه انــــواع ت ــ تــســهــیــالت ب
الت وادوات کشاورزی  پرداخت  کمباین ، ماشین آ

کردند.
مـــــدیـــــر شــــعــــب بـــــانـــــك کــــــــشــــــــاورزی اســــتــــان 
ح هــای توسعه  آذربــایــجــان شــرقــی در پــایــان  بــه طــر
ــاده ۵۲  ــ کــشــت گــلــخــانــه ای از مــحــل تــبــصــره ۱8 وم
الحاقی صندوق توسعه ملی  اشــاره کرد و گفت:.
ع  8۴ هــکــتــار گلخانه  ۹۹ در مــجــمــو ــال ــ ــی سـ ــ درط
شیشه ای  در اقصی نقاط استان باسرمایه گذاری 
ــداث و تجهیز شــده  ــ بــانــک کـــشـــاورزی اســتــان اح
ح ها  است ،تسهیالت پرداختی بانک برای این طر

بیش از ۵۳۹6  میلیارد ریال است .

مدیر شعب  بانك كشاورزی استان خبر داد؛

یال تسهیالت  به کشاورزان پرداخت 27هزار میلیارد ر

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره بــه شناســایی 
یکهــزار کرونایی مثبــت در شــبانه روز گذشــته در آذربایجان شــرقی، 
پیش بینــی کرد کــه وضعیت شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ در اســتان در 
تــی بدتر شــود. بــه گــزارش ایرنا، محمــد حســین صومی  هفته هــای آ
در یــک گفت وگــوی خبــری افــزود: در مجموعــه اســتان های کشــور 
شــاهد افزایــش تعــداد بیمــاران بســتری و ســرپایی هســتیم و در 

آذربایجان شرقی نیز تعداد بیماران بستری رو به افزایش است.
وی با اشــاره به بســتری بودن 8۵8 نفر کرونایی در بیمارســتان های 
آذربایجان شــرقی گفت: این آمار در تاریخ سی ام اسفند پارسال ۳8۵ 

نفر بود، اما آمار کنونی افزایش بیش از دو برابری را نشان می دهد.
وی همچنین به بســتری بودن ۱8۳ نفر کرونایــی در بخش های ویژه 
بیمارســتان های آذربایجان شــرقی، اشــاره و اظهار کرد: 6۰ نفــر از این 

تعداد به کمک دســتگاه تهویه مکانیکی نفس می کشند.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز همچنیــن از افزایــش بیــش 
پایی خبــر داد و اضافــه کــرد:  از ۲.۵ برابــری تعــداد مراجعــان ســر
و  ود جــز ، میانــه و هشــتر شهرســتان های جلفــا، ســراب، شبســتر
، مرنــد و  ، کلیبــر ، اهــر شــهرهای قرمــز و پرخطــر و پنــج شــهر تبریــز
چاراویماق نارنجی بوده و در آذرشــهر و بناب نیز تعداد بســتری ها رو 

به افزایش است.
در  ونایــی  کر بســتری های  درصــد   ۲۵ این کــه  بیــان  بــا  وی 
آذربایجان شــرقی در روزهای اول، افراد غیربومی بودند، تشــریح کرد: 
بررســی آمارها بر اســاس موبایل ها در طول ۱۵ روز گذشــته افزایش 
۱۲7 درصدی ورودی مســافر به استان را نشــان می دهد، در حالی که 

خروجی استان ما تنها ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی ادامــه داد: ایــن نشــان می دهــد کــه هنــوز بســیاری از افــراد غیــر 
بومــی در اســتان مــا حضــور داشــته و عامــل انتشــار ویــروس کرونــا 

هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی  آذربایجان شرقی  اعالم كرد:

افزایش بیش از 2 برابری مبتالیان كرونا

رقابتدوچرخهسوارانشمالغربدرتبریز گزارش 
تصویری

شنبه     2۱  فروردین     ۱4۰۰   شماره 59۰9

 مدیر عامل شرکت توزیع برق تبریز از اجرای تعداد ۴۲۲ پروژه به ارزش ۳6۳ 
میلیارد ریال توسط امور برق نوسازی این شرکت در سال گذشته خبر داد.

به گزارش جام جم عادل کاظمی اعالم کرد: تعداد ۳۱۲ فقره از این پروژه ها 
پروژه   ۱۱ تعداد  و  است  رسیده  بهره برداری  به  ریال  میلیارد   ۴۴۳ ارزش  به 

به ارزش ۹۱ میلیارد ریال نیز در آستانه تحویل است.وی گفت: بیشترین 
برق  توزیع  شرکت  نوسازی  امور  رسیده  بهره برداری  به  پروژه های  تعداد 
تبریز در سال ۹۹، به ترتیب مربوط به امور برق ائل گلی با 8۴ پروژه، امور برق 
روشنایی با 6۴ پروژه، امور برق باغمیشه با ۹۳ پروژه و امور برق گلستان با 

۵۳ پروژه است.کاظمی همچنین اعالم کرد: پروژه های اجرایی امور نوسازی 
طی این مدت از نظر مبلغ به ترتیب شامل امور برق باغمیشه و ائل گلی با 
بیش از ۱7 میلیارد ریال، امور برق گلستان با ۳6 میلیارد ریال و امور برق 

روشنایی با 8۵ میلیارد ریال است.

: مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق تبریز
اجرایی كردن 363 میلیارد ریال پروژه توسط  اداره برق اجتماعی2

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

در  كشــور  شــمال غرب  دوچرخه ســواران  رقابــت 
بخش هــای كورســی و كوهســتان در رده هــای ســنی 
بزرگســاالن، جوانــان و نوجوانــان در ورزشــگاه یــادگار 

امام ره تبریز برگزار شد.



بانک هــا از مهم تریــن ارکان اقتصادی هســتند کــه نحوه عملکــرد آنهــا می تواند در 
تمامی شــرایط اقتصادی حیاتی باشــد.در حال حاضــر که ما درگیر جنــگ اقتصادی 
و مبارزه بــا بیماری کرونا هســتیم حساســیت عملکــرد بانک ها دو چنــدان بوده و 
رسالت آنها را در این خصوص سنگین تر می کند.از سوی دیگر انتخاب شعارهای 
اقتصادی برای چندین ســال پیاپی از طرف مقام معظم رهبری این نکته را گوشزد 
می کنــد کــه تمامــی ارگان ها و ســازمان های کشــور و همــه مــردم و مســئولین باید 
دســت به دســت هم دهند تا از جبهــه اقتصــادی نیز ماننــد جبهه جنــگ تحمیلی 
با ســربلندی بیــرون آییم.بانک ملــی چه در روزهــای جنــگ تحمیلی و چه در فشــار 
اقتصادی ناشــی از تحریــم همواره پشــتیبان مــردم و گوش بــه فرمان فرمایشــات 
مقام معظــم رهبری بــوده اســت.در همین راســتا همــکالم شــدیم با رئیــس اداره 
امــور شــعب بانــک ملــی در اســتان آذربایجان شــرقی تــا از ایشــان بشــنویم بانــک 
ملــی در راســتای تحقق شــعار جهش تولیــد چــه اقداماتی انجــام داده اســت و چه 

برنامه هایی برای مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در سال پیش رو دارد.
* كارنامه بانک ملی در تحقق جهش تولید

رئیس اداره امور شــعب بانک ملی استان آذربایجان شــرقی در مصاحبه با جام جم 
ضمن تبریک ســال جدید گفــت:» در ابتدا بــه میمنت مــاه عزیز شــعبان و حرمت 
ماه مبــارک رمضان امیــدوارم خــدای تعالی بشــریت را مورد لطــف خود قــرار داده و 
جامعه بشــریت  از این بیماری منحوس رهایی یابد.ســال ۱۳۹۹  با توجه به شــیوع 
بیماری کرونــا و تحریم های ظالمانه و جنــگ تمام عیار اقتصادی که علیه کشــور در 
حال انجام اســت ســال پرتنشــی بود. مقــام معظــم رهبری برای ســال ۱۳۹۹  شــعار 
جهش تولید را انتخاب نمودند و به این ترتیب این شــعار از ابتدای ســال در راس 

برنامه¬های ما قرار گرفت. 
مــا در اســتان آذربایجان شــرقی در راســتای تحقــق شــعار جهــش تولیــد ۵۰ هــزار 
میلیــارد تســهیالت در تمامی بخش هــای مختلــف پرداخــت کردیم که نســبت به 
سال ۹8 به میزان ۱۰۰ درصد رشد داشته اســت. ۴۵ درصد از تسهیالت پرداختی در 
سال ۹۹ فقط در بخش صنعت و تولید و در راســتای حمایت از تولید بوده است و 
۱۵ درصد از این تســهیالت در بخش کشــاورزی بود. در ســال ۹۹ تعداد ۴۵ جلســه 
ستاد تســهیل برای پرونده های بانک ملی برگزار نمودیم و تعداد ۱۵۲ فقره پرونده 

تسهیالتی در این جلسات بررسی شد.
 این پرونده ها مربوط به مطالبات غیرجاری بوده و جــزو موانع معامالتی واحدهای 
تولیــدی و صنعتی بود که منجــر به اخذ مصوبــه و رفع موانع تولیدی شــده، تعیین 
تکلیــف گردید و  به نحوی یا تقســیط شــده و یــا به تســهیالت جاری تبدیل شــد. با 
توجه به سیاســت های اصلی بانــک ملی در اعــاده و واگذاری واحدهــای تولیدی به 
صاحبــان اصلــی آن و خــروج از بنــگاه داری تعــداد ۱۰ واحد صنعتــی تولیــدی که طی 
ســال های گذشــته تملیک شــده بود و در قالــب جانشــینی در اختیــار ما بــود را در 
اختیار صاحبان اصلــی واحدهای تولیــدی قرار دادیــم تا مجــددا فعالیت های خود 
را شــروع نماینــد و به تولیــد موثــر و ایجــاد اشــتغال بپردازند.این اقدامــات همگی 
، افزایــش و تثبیت اشــتغال و ایفای نقش  در راســتای رونق اقتصــادی، تولید موثر
سیســتم بانکی، خصوصا بانــک ملی در راســتای تحقق شــعار جهــش تولید بوده 

است.«
عادل غالمی ادامه داد:» در ســال ۹۹ با توجه به بحران کرونا و آســیب های وارده به 

کسب و کارها به ما تکلیف شــد که به اعطای تســهیالت بپردازیم. در همین راستا 
بانک ملــی اســتان رتبــه اول از بابــت تعــداد پرداخــت و مبلــغ پرداخت تســهیالت 
به کســب و کارهای آســیب دیده از کرونا را ما بین بانک های اســتان کســب نمود. 
نزدیک به ۴۰ درصد از سهم تســهیالت پرداختی کرونا سهم بانک ملی بوده است. 
سیســتم بانکــی اســتان آذربایجان شــرقی نیــز در ایــن خصــوص جــز ۴ اســتان برتر 

کشور بوده است . 
ســال گذشــته با توجه به شــیوع کرونا وظایف مضاعفی در کنار وظایف همیشــگی 
سیســتم بانکی به این سیســتم محول شــد که بر اســاس آن کار بانکــی مضاعف 
شــد. آن هــم در زمانــی کــه تمامــی واحدهــای صنعتی،تولیــدی، ســازمان ها  و 
نهادها همگــی یا تعطیــل بودند یــا با حداکثــر نیمــی از کارمنــدان خود بــه فعالیت 
میپرداختند، سیســتم بانکــی و بانک ملی بــا تمام تــوان کارهای خود را در راســتای 
جهــش تولیــد انجــام میــداد و بــا پرداخــت تســهیالت کرونایــی، حمایت از اقشــار 
آســیب پذیر و پرداخــت یارانه های معیشــتی ســهم خــود را بــدون هیچ خللــی ایفا 

نمود. 
اداره امــور شــعب بانــک ملــی اســتان آذربایجان شــرقی رتبــه چهــارم کشــور را در 
خصــوص پرداخــت تســهیالت تبصــره ۱8 بیــن ادارات امــور شــعب بانــک ملــی 
کســب کرد. بانک ملــی به پرداخــت تســهیالت در بخش های مســکن روســتایی، 

خوداشــتغالی و مســکن کمیتــه امــداد و بهزیســتی پرداختــه و  جــزء رتبه هــای 
برتــر اســتان در ایــن خصــوص بــود کــه بــه موجــب آن از طــرف اســتاندار محتــرم و 
همچنیــن ریاســت کمیته امــداد امــام خمینی مــورد تقدیــر و تشــکر قــرار گرفتیم. 
در سال گذشــته بانک کارگشــایی اســتان که تمام منطقه شــمال غرب را پوشش 
می دهد ۳۵۰۰۰ فقره تســهیالت قرض الحسنه کارگشــایی در قالب گروگذاری طال و 
جواهرآالت پرداخت نموده است. در سال ۹۹ از مجموع تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواجی که در ســامانه بانک مرکزی ثبت شــده بــود نزدیک به ۲۴ درصــد به تعداد 
حــدود ۱۰۳7۰ فقــره به بانــک ملی معرفی شــده بــود که بــا پرداخــت ۹6 درصــد افراد 
معرفی شــده رتبه اول اســتان را به خود اختصاص دادیم و در ایــن خصوص هم در 

کشور دارای رتبه باالیی بودیم. 
* بانک ملی، پیشرو در بانکداری الکترونیکی

 وی ادامــه داد:» جهــش تولیــد اما تنهــا بــا پرداخت تســهیالت محقــق نمیگردد و 
سیســتم های الکترونیکی نیــز یکی از ابزارهــا و عوامــل تاثیر گــذار در جهش تولید 
می باشــد. بــر اســاس آمــاری کــه مــا در پایــان ســال داریــم تنهــا در ۲8 اســفند مــاه 
۱۱۱میلیــون تراکنــش غیرحضــوری در بانک ملی انجام شــده اســت که این مســاله 
مســتلزم فراهــم نمــودن بســترهای الزم و امکانــات الکترونیکــی و ســامانه های 
غیرحضوری می باشــد که انجام پذیرفته اســت. همچنیــن با توجه به شــیوع کرونا 

جهت کاهش تــردد مــردم در ســطح شــهر و کاهــش مراجعه مشــتریان بــه بانک، 
تالش مضاعفی در خصوص توســعه خدمات الکترونیکی شــده اســت. بانک ملی 
در این خصــوص موفــق به کســب رتبــه اول اســتقرار بانکــداری دیجیتالی شــد که 
به همین دلیل لوح تقدیری توســط مقــام محتــرم وزارت اقتصاد جنــاب آقای دکتر 
دژپســند به مدیــر عامــل محتــرم بانک ملــی اهــدا گردیــد. در تمــام ۵ شــاخصی که 
ارزیابی انجام شــد بانک ملی جزء ۵ رتبه اول کشــور قرار داشــت و در زمینه استقرار 
یانکــداری دیجیتالــی نیز رتبــه اول کشــوری را کســب نمــود. اولیــن بار در ســال ۹۹ 
تســهیالت کرونایی ازطریــق ســامانه های غیرحضــوری پرداخت گردیــد. بانک ملی 
این افتخار را داشــت که ســال ۹۹ هــم امضــای دیجیتالی و هــم ســفته دیجیتالی را 
برقرار نماید و با حضور وزیر محترم اقتصاد این موارد رونمایی شــد. ما در ســال ۹۹ 
برای این که مشــتریان بانک کارگشــایی  را ســر و ســامان بدهیم به طراحی و نصب 
سیســتم نوبــت دهــی تلفــن بانکــی در بانــک کارگشــایی پرداختیم.اخیرا ســامانه 
زرنشان برای پرداخت غیرحضوری تسهیالت کارگشایی راه اندازی شده است و در 
مرحله عملیاتی شدن است.اولین شعبه بانک ملی در تهران با عنوان شعبه ملی 
پالس افتتاح شــده و در نظر داریم در اســتان نیــز آن را افتتاح کنیم. اواخر ســال ۹۹ 
درمانگاه بانک ملی اســتان ، زیر نظر  بیمارســتان بانک ملی که یکــی از مجهز ترین 
بیمارستانهای کشور و خاورمیانه می باشــد جهت سرویس دهی و خدمت رسانی 
به همکاران و همشهریان افتتاح شد و از اول اردیبهشت ماه خدمت رسانی خود 
را آغــاز می کنــد. همچنیــن بانک ملــی در راســتای ایفــای مســئولیت های اجتماعی 
ح هــای مومنانه که توســط دســتگاههای مختلف اســتان انجام  در ســال ۹۹ در طر
گرفت، مشــارکت نموده و اقدامات مختلفی انجام پذیرفت که میتوان به تهیه ۱۵ 
کپســول اکســیژن از طرف همکاران بانک ملی که از طریق دانشــگاه علوم پزشکی 

در اختیار بیمارستانهای استان قرار گرفت، اشاره کرد.«
* تمام ظرفیت ها در راستای مانع زدایی

غالمــی اظهــار داشــت:» بــرای ســال ۱۴۰۰ مقــام معظــم رهبــری شــعار  تولیــد، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا را انتخــاب نمودند. بانــک ملی در واقع در ســال های 
گذشــته در راســتای تحقــق این شــعار بــا عنوان هــای دیگر قدم برداشــته اســت و 
آن را عملیاتی نموده اســت و شــعار ما در ســال های گذشــته اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت هــا بوده اســت که اگر مــا بتوانیــم از همــان ظرفیت ها به صــورت حداکثری 
اســتفاده نماییم، مانع زدایی عمال انجــام میپذیرد. نامگذاری مقــام معظم رهبری 
در سیاســت های ما بســیار اثرگذار بوده و دســت ما را در سیســتم بانکی خصوصا 

در بانک ملی در رابطه با رفع موانع تولید باز نموده است.
 به این ترتیب مــا می توانیم هم تســهیل و تســریع در فرآیندهای خــود انجام داده 
ج کرده و حــذف نماییم.  و هم بوروکراســی های اداری دســت و پاگیــر را از چرخه خار
مدیرعامــل محتــرم بانــک ملــی نیــز در وبینــار نــوروزی کــه داشــتند تاکید داشــتند 
که مانــع زدایی و پشــتیبانی از تولیــد باید در حد شــعار نمانــده و جامه عمــل به آن 
پوشــانده شــود.اولین مورد مــا اســتفاده حداکثــری ازظرفیتها در خصــوص تحقق 
این شــعار اســت تــا بتوانیــم نقش مــان را در رونــق تولیــد و افزایــش اشــتغال ایفا 

کنیم. 
ما بــرای تحقق این شــعار ۴ کمیته ویژه  تشــکیل داده ایــم تا بتوانیم بــه لطف خدا 

سال خوبی را در راستای فرمایشات رهبری برای مردم عزیز رقم بزنیم.«

کــــــه »۹۵ درصــــــد  گـــــــــــزاره  ایــــــــن  تــــأمــــلــــی در   
ــه گــذاری هــای آذربــایــجــان شــرقــی در حــوزه  ســرمــای
صنعت و تــولــیــد تــوســط بــخــش خــصــوصــی انــجــام 
شده اســت«، از ظرفیت های باال و رسالت دشوار 

این بخش در تحقق شعار سال حکایت می کند.
ــر چـــنـــد آذربــــایــــجــــان شــــرقــــی امـــــــــروز از نــظــر  ــ هـ
سرمایه گذاری های دولتی در حوزه صنعت و تولید 
در مقایسه با استان هایی چون اصفهان، خراسان 
رضوی، کرمان، فارس، یزد، سمنان، اراک و قزوین 
و حتی ســاوه در رده هــای پایین تــری قــرار دارد، اما 
تجربه زیستِه بخش خصوصی آن در حوزه صنعت 

و تولید در سطح کشور کم مانند است. 
ناظران محلی با اشاره به افتتاح مجتمع پتروشیمی 
ح دولــتــی پــس از پیروزی  بــه عــنــوان بــزرگ تــریــن طــر
آذربایجان شرقی  در  انقالب شکوهمند اسالمی 
می گویند که در این شرایط، بخش خصوصی وارد 
گـــود شـــده و بــا اتــکــا بــه ســنــت قــنــاعــت و مقتصد 
بودن مردم این خطه، در ۴۰ سال گذشته گام های 
اســاســی در مــســیــر شــکــوفــایــی تــولــیــد و صنعت 

برداشته است. 
بــــــرآیــــــنــــــد تــــــــالش هــــــــای بـــــخـــــش خــــصــــوصــــی 
ــالء ســرمــایــه  ــردن خـ ــرای پــر کــ ــ ــی ب ــرق ــان ش ــج ــای آذرب
گذاری های کالن دولتی برای اجرای مگاپروژه های 
 ، ــان در دهـــه هـــای اخــیــر ــت قــابــل تــوجــه در ایـــن اس
ــادرات غیرنفتی سالیانه ســه میلیارد دالری از  صـ
این استان را رقم زده که در سطح کشور بی مانند 

است.
در تشریح این واقعیت می توان به پیشرو بودن 
آذربــایــجــان شــرقــی در صنعت شیرینی و شکالت 
کشور بــا اشتغالزایی بیش از ۲۰ هــزار نــفــری  این 
بخش و صــادرات ساالنه ۲۰۰ میلیون دالری آن به 
8۰ کشور جهان اشــاره کــرد؛ به عبارت دیگر بیش 
از ۵۰ درصد شیرینی و شکالت کشور در این خطه 

تولید می شود. 
اهــمــیــت صنعت شــیــریــنــی و شکالت  در تبیین 
آذربایجان شرقی در کمک به تحقق شعار سال، 
اشــاره به ایــن نکته خالی از لطف نیست که بنا بر 
گفته حبیب امین زاده، رئیس سازمان صنعت، 
مــعــدن و تــجــارت آذربــایــجــان شــرقــی، گـــردش مالی 
، ۱8۰ هــــزار مــیــلــیــارد  صــنــایــع شــکــالت در کـــشـــور
ــه بـــه ســهــم ۵۵ درصـــدی  ــوج ریــــال اســـت کـــه بـــا ت
، بیش از نیمی از این رقم  آذربایجان شرقی و تبریز
به این استان تعلق دارد که در نوع خود رقم بسیار 

بــاالیــی اســـت کــه اگـــر بــه درســتــی مــدیــریــت شــود، 
مــی تــوانــد بــه منبع مناسبی بـــرای ارزآوری تبدیل 

شود.
همچنین نباید از ایــن نکته غــافــل شــد کــه رشد 
بیش از ۳۰ درصــدی ارزش افــزوده بخش صنعت 
و ۳.۳ بــرابــری بخش مــعــدن آذربــایــجــان شــرقــی در 
فاصله ســال هــای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹8 بر پویایی بخش 
صنعت و معدن استان و ظرفیت های بی نظیر آن 
در تحقق شعار سال، به رغم تحریم های نامشروع 
آمریکا و همپیمانانش علیه کــشــورمــان، داللــت 

دارد. 
از ســوی دیگر صنعت فــوالد آذربایجان شرقی نیز 
به عنوان یکی از سه استان نخست ایران در تولید 
فــوالد، ساالنه ۲۰ هــزار میلیارد تومان گــردش مالی 
دارد و آذربایجان شرقی، اولین استان ایران است 
کــه انجمن تخصصی فـــوالد را بــه صـــورت استانی 
راه انـــدازی کــرده و فعالیت رسمی آن از حــدود پنج 
سال پیش در قالب ۹ واحد و کارخانه تولیدی آغاز 

شده است.
کریم رحیمی، رئیس انجمن تولید کنندگان فوالد 
آذربــایــجــان شــرقــی مــی گــویــد: هــم اکــنــون حـــدود ۱۵ 
ــزار و ۵۰۰ نــفــر اشتغالزایی  ــد تــولــیــدی بــا ۴ هـ واحـ
مستقیم در صنعت فوالد آذربایجان شرقی فعال 
ــت کــه بــا حــمــایــت هــای همه جانبه مسئوالن  اس
ــازرگــانــی تــبــریــز امــکــان  ــتــی و همچنین اتـــاق ب دول
ــن صــنــعــت در اســتــان  ــ ــبــه ای تــوســعــه هــمــه جــان
مهیا می شود.همچنین باید به ایــن نکته توجه 
داشـــت کــه آذربــایــجــان شــرقــی در بخش فـــوالد، از 
نــظــر ســـرمـــایـــه  گـــذاری شــرکــت هــای خــصــوصــی در 
رتبه نخست کشوری قــرار دارد و در ایــن حــوزه ۵۰ 
ــال توسط بخش های مختلف در  هــزار میلیارد ری

سطح استان سرمایه گــذاری شده است؛ در واقع 
آذربایجان شرقی بعد از اصفهان و خوزستان که 
اغلب واحــدهــای ایــن دو اســتــان دولــتــی هستند، 
رتبه سوم در تولید فوالد کشور را دارد که 8۵ درصد 
ایــن تولیدات نیز توسط بخش خصوصی صورت 

می گیرد.
آذربــایــجــان شــرقــی همچنین سهم ۵۰ درصـــدی از 
تولید لـــوازم مــنــزل در کــشــور دارد، بــه گــونــه ای که 
به گفته داود بهبودی، رئیس ســازمــان مدیریت 
و برنامه ریــزی اســتــان، در محصوالتی مثل اجــاق 
گــاز معمولی حــدود 8۵ درصـــد، در کولر آبــی 6۰ تا 
 ، 6۵ درصد و در یخچال ۳۰ تا ۳۵ درصد بــازار کشور
متعلق به تولیدکنندگان استان آذربایجان شرقی 
ــازی  ــه س ــع ــط ــــان در صــنــعــت ق ــت ــن اســ ــ ــت.ایـ ــ اسـ
خــودرو نیز سرآمد اســت و حــدود 6۰۰ واحــد قطعه 
ــر ۲۵ هـــزار نــفــر در  ــزون ب ــ ــا اشــتــغــالــزایــی اف ســـازی ب

آذربایجان شرقی فعالیت می کنند و ظرفیت تولید 
بیش از 7۰ درصد قطعات مورد نیاز خودرو را دارند؛ 
قطعه ســازان آذربایجان شرقی، عنوان اولی کشور 
ــذاری بــخــش خــصــوصــی در صنعت  در ســرمــایــه گــ

خودروسازی را به خود اختصاص داده اند.
اظـــهـــارات مــقــام هــای ســازمــان صــنــعــت، مــعــدن و 
تجارت آذربایجان شرقی نشان می دهد که ساالنه 
بیش از ۳۰۰ هزار تن قطعات خودرو در این استان 
ــزرگ و مــتــوســط  ــ ــای بـ ــ ــده ــ ــیــد مـــی شـــودو واح ــول ت
قطعه سازی، طراحی و ساخت انواع قطعات خودرو 

و وسایل نقلیه سبک و سنگین را بر عهده دارند.
آذربایجان شرقی در مسیر تالش بخش خصوصی 
برای تحقق شعار سال، مزیت های نسبی پرشمار 
ــری از قــبــیــل وجــــود شــهــرک ســرمــایــه گـــذاری  ــگ دی
خــارجــی و رتــبــه نخست کــشــور در صنعت چــرم و 
کفش را دارد که پرداختن به هر یک از آنها مجال 

دیگری می طلبد.
اســـتـــانـــدار آذربـــایـــجـــان شـــرقـــی: فـــعـــاالن بخش 
خصوصی در تحقق شعار ســال رسالت سنگینی 
ــدار آذربـــایـــجـــان شـــرقـــی بـــا تــاکــیــد بر  ــانـ ــتـ ــداسـ دارنـ
اینکه پشتیبانی و مــانــع زدایــی از بخش تولید، از 
اولــویــت هــای اصلی اســتــان اســت، گفت: فعاالن 
بخش خصوصی در ایــن زمینه، رسالت سنگینی 

بر عهده دارند.
محمدرضا پورمحمدی با قدردانی از اقدامات این 
مجموعه در رفــع مشکالت واحــدهــای تولیدی و 
رونق تولید در سال ۹۹، گفت: در سایه تالش های 
ــه عــنــوان دبیر  ــجــارت ب خــانــه صــنــعــت، مــعــدن و ت
کــارگــروه تسهیل و رفــع موانع تولید استان، تمام 
ح در جلسات این کارگروه مورد  پرونده های مطر
رسیدگی قــرار گرفته و تصمیمات مناسب بــرای 
حل مشکالت اتخاذ شــده اســـت.وی با اشــاره به 
تاکید رهبر معظم انقالب بر پشتیبانی و مانع زدایی 
ــت: از فعاالن  ــال ۱۴۰۰، اظــهــار داشـ از تولید در س
بخش خصوصی و تولیدکنندگان انتظار داریم که 
بــه رســالــت اصلی خــود در تقویت بخش تولید و 

صادرات عمل کنند.
پــورمــحــمــدی، هــمــزمــانــی کــرونــا و تــحــریــم را عامل 
اصلی مشکالت اقتصادی کشور دانست و گفت: 
صنعتگران و تولیدکنندگان استان به رغم تمامی 
ایـــن مــشــکــالت، نــه تنها هــیــچ واحــــدی را تعطیل 
ــاری را تــعــدیــل نــکــردنــد، بلکه در  و هــیــچ نــیــروی کـ
خ بیکاری استان  افزایش آمار اشتغال و کاهش نر

نیز نقش عمده ای ایفا کردند.
وده  ــز ــ زش اف ــدی ار ــ * افـــزایـــش بــیــش از 3۰ درصـ

صنعت آذربایجان شرقی
رئـــیـــس ســــازمــــان صـــنـــعـــت، مـــعـــدن و تـــجـــارت 

آذربایجان شرقی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
با اشاره به ظرفیت های بی بدیل بخش خصوصی 
اســتــان در تحقق شعار ســال اظــهــار کــرد: از سال 
ــزوده بخش صنعت از ۱۵۲  ۱۳۹۲ تا ۱۳۹8 ارزش اف
هزار و 87۹ میلیارد ریال به ۲۰۹ هزار و 8۴7 میلیارد 
ریـــال افــزایــش یافته کــه در مجموع افــزایــش ۳7 

درصدی را نشان می دهد.
حبیب امــیــن زاده گــفــت: تــعــداد شاغلین بخش 
صنعت از 7۴ هــزار و ۴۵۳ نفر در سال ۱۳۹۲ به ۱۰۰ 
هزار و 7۵6 نفر در سال ۱۳۹8 رسیده که ۳۵ درصد 

افزایش یافته است.
وی همچنین خاطر نشان کــرد: صـــادرات بخش 
صنعت نیز از ۳۴6 میلیون دالر به 8۰6 میلیون دالر 
ارتقا یافته که ۱.۳۳ برابر افزایش دارد، ارزش افزوده 
بخش معدن نیز از چهار هزار و 6۹۱ میلیارد ریال به 
۲۰ هزار و ۲7۴ میلیارد ریال رسیده که بیش از ۳.۳ 

برابر افزایش را نشان می دهد.
 امین زاده ادامه داد: صــادرات در این بخش نیز از 
هفت هزار و ۵۵۰ هزار دالر به ۱۰7 هزار و ۴۵۵ هزار 

دالر رسیده که ۱.۳ برابر افزایش یافته است.
وی اضــافــه کــرد: نگاهی گــذرا بــر ایــن آمــار از تالش 
بخش خصوصی آذربــایــجــان شــرقــی بـــرای جهش 
تولید در سال های گذشته و ظرفیت های آن برای 

پشتیبانی و مانع زدایی از تولید حکایت می کند.
* رفع موانع، جهش تولید را به دنبال دارد

محمدحسین باقری رئیس خانه صنعت، معدن 
و تــجــارت آذربــایــجــان شــرقــی نیز بــا اشـــاره بــه موانع 
موجود در بخش تولید، گفت: امیدواریم در سال 
جدید بتوانیم با همکاری مدیران استان و همت 
ویــژه فــعــاالن بخش خصوصی، عــالوه بــر افزایش 
آمــار اشتغال جوانان، در افزایش میزان صــادرات 

نیز سهیم باشیم.
ــرورت حــمــایــت نــهــادهــای  ــ بـــاقـــری بـــا تــاکــیــد بـــر ضـ
مسئول از فعالیت های تولیدی بخش خصوصی 
ــودی واحـــدهـــای صــنــعــتــی و  ــ ــزود: فــلــســفــه وجـ ــ ــ اف
تــولــیــدی آذربــایــجــان شــرقــی کــه بخش عــمــده آنها 
بــا ســرمــایــه بــخــش خــصــوصــی مــی چــرخــد، تــولــیــد و 
توسعه آن و به عبارت دیگر حرکت در مسیر تحقق 

شعار سال است.
ــاالن بخش  ــع ــر ایـــن اســـاس ف ــه کـــرد: ب ــاف  وی اض
خصوصی نیز از نهادهای تصمیم ساز انتظار دارند 
که حرکت تولیدکنندگان را در مسیر تحقق شعار 

سال، تسهیل کنند. /ایرنا

رسالت دشوار     بخش خصوصی آذربایجان شرقی در تحقق شعار سال

3 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:
رفع موانع تولید موجب كاهش میزان فقر در كشور

 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، رفع موانع تولید را باعث شکوفایی و رونق تولید و در نتیجه 
کاهش فقر در کشور دانست.

از اعضای فعال  آل هاشم در مراسم تجلیل  به گزارش جام حم حجت االسالم سیدمحمدعلی 
ستاد پشتیبانی مدافعان سالمت استان با بیان این که، گزارش موجود از زحمات شما عزیزان 

 خدمات شما بدون منت، برجسته و قابل ستایش است، 
ً
نشان دهنده این است که واقعا

اظهار کرد: امسال هم به امید خدا شعار سال را که مقام معظم رهبری عنایت کردند می توانیم با 
برداشتن موانع تولید، تولید را در کشور شکوفا کرده و روز به روز شاهد کاهش فقر و نیازمندی 
به بسته های کمک معیشتی باشیم.وی افزود: امسال شما می توانید سمت و سوی خود را به 

سمت تولید و اشتغالزایی پیش برده و درآمدزایی کنید و افرادی که در این دوران کرونایی کار 
خود را از دست داده اند کمک کنید، انجام این کارهای خیر توفیقی می خواهد که نصیب شما 
شده است تا به افراد نیازمند کمک رسانی کنید، پس باید خدا را شاکر باشید که این توفیق شامل 

حالتان شده است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

رئیس اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی خبر داد:

نقش 50 هزار میلیاردی بانک ملی 
در تحقق شعار جهش تولید 

اقتصادی
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           : صاحب امتیاز
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی:        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       ۰2۱-45897
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:9-   ۰4۱-35579285

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

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

این سخن، از دل سنگش پیداست

شنبه     2۱  فروردین     ۱4۰۰   شماره 59۰9

امام خمینی )ره(

مدیركل راهداری خبر داد؛
تردد ۱3.9 میلیون خودرو 

در سفرهای نوروزی به آذربایجان 
شرقی

جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل   
آذربایجان شــرقی گفــت: در بــازه زمانی ۲۵ اســفند 
ســال گذشــته تا ۱۵ فروردین امســال ۱۳ میلیون 
و ۹۰8 هــزار دســتگاه خــودرو در راه هــای ارتباطــی 

استان تردد کردند.
بــه گــزارش جام جــم اورجعلــی علیــزاده، بــا بیــان 
این کــه ایــن تعــداد تــردد خودرویــی توســط 8۲ 
دســتگاه تردد شــمار آنالیــن در راه هــای مختلف 
اســتان ثبــت شــده اســت، افــزود: آمــار تــردد 
خودرویــی در تعطیالت نوروز امســال نســبت به 
مدت مشابه سال قبل ۹۴ درصد افزایش داشته 

است.
وی اظهار داشت: در این مدت تعداد خودروهای 
ورودی به استان یک میلیون و ۱۲۵ هزار دستگاه 
و تعــداد خودروهــای خروجــی از اســتان یــک 

میلیون و ۱۰8 هزار دستگاه بوده است.
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
آذربایجان شرقی گفت: بیشــترین ورودی خودرو 
بــه اســتان در این مــدت به ترتیــب از مســیرهای 
آزادراه تبریــز - زنجــان،  میانــدوآب - ملــکان، 
، نیــر - ســراب، ایواوغلــی -  - اهــر مشــگین شــهر
مرند، جاده قدیــم زنجــان- میانه و ارومیــه -تبریز 
بــوده اســت. علیــزاده ادامــه داد: نــاوگان حمل و 
ح  نقل عمومــی مســافر اســتان در ایام اجــرای طر
ســفرهای ضــروری ایــام نــوروز ســال ۱۴۰۰ حــدود 
۱88 هــزار مســافر را بــا رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی جابجا کــرده اســت. وی با بیــان این که 
این تعداد مســافر با ۲۴ هزار و 8۰۰ سفر اتوبوس، 
مینــی بــوس و ســواری کرایــه جابجــا شــده اند، 
یادآوری کرد: کارگروه نظارت و ارزیابی این اداره کل 
در این ایام به طور منظم بر نحوه فعالیت ناوگان 
مســافری و رعایــت دقیــق دســتورالعمل های 

بهداشتی نظارت کرده است.

وستایی  7۰ درصد خانه های ر
در مراغه سنددار هستند

 مــدیــر بــنــیــاد مسکن انــقــالب اســالمــی مــراغــه 
گفت: از ابتدای تاسیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی ۱۳ هزار سند برای خانه های روستایی 
شهرستان صــادر شده و در مجموع 7۰ درصد 

خانه های روستایی مراغه سنددار هستند.
ــزارش جــام جــم خلیل احــمــدیــان افـــزود:  ــ ــه گ ب
در ســال گذشته بـــرای ۴۰۰ خــانــه روســتــایــی در 
ــا ســنــددار  ــه ســنــد صـــادر و ب ــراغ شــهــرســتــان م
ــادی از  ــ شـــدن خــانــه هــای روســتــایــی، بــخــش زی
معضالت اجتماعی ناشی از مشخص نبودن 
عرصه و عیان مسکن روستایی، رفــع شــده و 
روستاییان می تواند سند را به عنوان وثیقه در 

بانک ها مورد استفاده قرار دهند.
ــای  ــه ه ــان ــازی خ ــ ــاوم سـ ــقـ ــت مـ ــی ــع ــه وض وی بـ
روستایی در شهرستان مراغه نیز اشــاره کرد 
و گــفــت: در حــال حــاضــر ۵۴ درصـــد خانه های 
روستایی در شهرستان مــراغــه مــقــاوم ســازی 
شده اند، در حالی که میانگین استانی مقاوم 

سازی ۴7 درصد است.
ــزار و ۱۰۰ واحـــد  ــ ــال گــذشــتــه هـ وی گـــفـــت: ســ
روســـتـــایـــی بـــا هــزیــنــه ۴۰ مــیــلــیــارد تـــومـــان در 

شهرستان مراغه مقاوم سازی شد.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی مراغه به 
ح هــادی در روســتــاهــای شهرستان  اجـــرای طــر
نیز اشــاره کــرد و گفت: در ســال ۹۹ بــرای اجــرا و 
ح هادی ۳.۵ مییلیارد تومان اعتبار  مطالعه طر
هزینه شده است. احمدیان گفت: همچنین 
اعتبار حـــوادث هزینه شــده در ســال گذشته 
۳7۵ میلیون تومان بوده که این میزان اعتبار 
در اخــتــیــار روســتــایــیــان آســیــب دیـــده از سیل 

سال ۹۹ در شهرستان مراغه قرار گرفته است.

خبرخبر

رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان آذربایجان شــرقی گفت: با 
همت کارشناسان مراکز خدمات کشــاورزی و شرکت های خدمات 
فنی و مهندسی سازمان نظام مهندســی کشاورزی و منابع طبیعی، 
اســتان آذربایجان شــرقی رتبه نخســت هویــت گذاری دام ســنگین 

کشور شد.
به گــزارش جام جم اکبــر فتحی با اشــاره بــه این که بر اســاس قانون 

نظام جامع دامپروری هویت دار کردن دام ها ضروری اســت، عنوان 
کرد: ایجــاد بانــک یکپارچــه اطالعــات، بهبود نظــام آمــار و اطالعات، 
کنتــرل تــردد دام، بهبــود سیســتم های پــرورش و اصالح نــژاد دام، 
ح  کنترل بهداشــت دام و اختصاص فرآورده های دامــی از مزایای طر

هویت گذاری است.
وی بابیــان این که اختصــاص نهاده هــای دامی با هویت گــذاری دام 
انجام می شــود، افــزود: دامــداران پس از هویــت گذاری در ســامانه 
بازارگاه می توانند میــزان نهاده های مورد نیاز خــود را خرید و پس از 

تبدیل به خوراک مورد استفاده دام قرار دهند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی اســتان شناسایی دام های موجود، 
، برآورد تولیدات دامــی، جابجایی کنترل  ثبت اطالعات دام و دامدار
ح   مبارزه بــا قاچــاق دام زنــده را از اهــداف این طر

ً
شــده دام و نهایتــا

عنــوان کــرد و گفــت: براســاس دســتورالعمل اجرایــی پــالک کوبــی 
دام های ســبک و ســنگین و به منظور شناســایی دام های موجود، 
، بــرآورد تولید دامــی، جابجایــی کنترل  ثبــت اطالعــات دام و دامــدار
ح هویت گــذاری دام اجباری  شــده و مبارزه بــا قاچــاق دام زنــده، طــر
شــده اســت و ارائه هرگونــه خدمــات و تخصیــص نهاده هــای دامی 
 به دامدارانــی صورت می گیرد که اقدام بــه پالک کوبی دام های 

ً
صرفا

خود نموده باشند.
 8.۵ 

ً
وی بــا بیــان این کــه جمعیــت دام ســنگین کشــور حــدودا

میلیون راس اســت کــه از این تعــداد ۳.۹ میلیــون راس پالک کوبی 
شــده اســت کــه معــادل۴6 درصــد جمعیــت دام کشــور می باشــد 
ادامــه داد: اســتان های آذربایجان شــرقی، هرمــزگان و بوشــهر بــه 
ترتیــب بــا ۹6٪، 86٪ و 8۳٪ نســبت بــه جمعیــت دام ســنگین در 
اســتان بیشــترین و اســتان کرمانشــاه بــا 8٪ کمتریــن پــالک کوبــی 

انجام شده است .
فتحی با بیــان این که بــا  برنامه ریــزی و اقداماتی جامــع از نظرتامین 
پــالک، آمــوزش کارشناســان و مامــوران پــالک کــوب و اســتفاده از 
همــه ظرفیت هــا از جملــه مراکــز خدمــات کشــاورزی غیردولتــی، در 
این مــدت کوتــاه اقدامــات چشــمگیری انجــام گرفته اســت افزود: 
در ایــن پــروژه پــس از پــالک کوبــی اطالعــات هــر راس دام، محــل 
پــرورش دام و اطالعــات پــرورش دهنده در ســامانه هویــت گذاری 
دام کشــور ثبت می گردد و دامداران پس از هویت گذاری می توانند 
نســبت به بیمه دام خود نیز اقدام نمایند مهم ترین اهداف اجرای 
پروژه فوق دســتیابی به آمــار و اطالعات دقیق در حــوزه دام، کنترل 
تردد وجلو گیــری از قاچــاق دام، امــکان ارائه خدمات اصــالح نژادی 
وصدور شناســنامه، شناســایی واحد های فعال و اختصاص نهاده 

و خدمات به جمعیت دام موجود است.
اســتان  در  راس دام ســنگین   ۵۱7 و  هــزار   ۵۲6 از  ود:  افــز وی 

آذربایجان شرقی، ۵۰۴ هزار و ۵۴8 راس پالک کوبی شده اند. 

رئیس جهاد كشاورزی  استان اعالم كرد:

آذربایجان شرقی رتبه اول در هویت گذاری دام سنگین كشور

 

 ،)ISC( بر اساس رتبه بندی جدید پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
دانشــگاه تبریز همچنــان در جمــع برترین دانشــگاه های کشــور قرار 

گرفته است.
از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC(، رتبه بندی و ارزیابی 
دانشــگاه های دولتی تحــت نظــارت وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری 
در ســال ۱۳۹۹-۱۳۹8 اعــالم شــده که دانشــگاه تبریــز بر اســاس این 
رتبه بندی همچنــان در جمع برترین دانشــگاه های کشــور قرار گرفته 

است.
 ۱۰۳ دانشــگاه در ۱۰۴ شــاخص 

ً
در رتبه بنــدی جدید ســال ۹۹، مجموعا

و زیر شــاخص مــورد ارزیابی قــرار گرفتــه، دانشــگاه تبریــز در بین این 

، جزو ۱۰ دانشــگاه برتــر قرار  دانشــگاه ها و دانشــگاه های جامع کشــور
دارد. بر اساس روش شناسی جدید و بر مبنای شاخص های مصوب 
کارگروه تخصصی رتبــه بنــدی در وزارت علوم، اطالعات مــورد نیاز رتبه 
بنــدی دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی از ســه طریــق )اطالعــات 
پژوهشــی جمع آوری شــده از ســوی پایــگاه اســتنادی جهان اســالم، 
خوداظهــاری دانشــگاه ها و نیــز برخــی اطالعات آموزشــی کــه از طریق 
وزارت علــوم یا ســازمان های زیــر مجموعــه در اختیار گــروه رتبه بندی 
قرار داده شــده( جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گرفته اســت. دانشگاه 
تبریــز در ســال های اخیــر در بســیاری از شــاخص ها و موضوعــات در 
رنکینگ هــای بین المللــی در بین دانشــگاه های برتــر دنیا بــوده که از 

جمله این افتخارات می توان به صعود شــش پله ای این دانشگاه در 
برنامه ملی ارتقــای دانشــگاه های منتخب به تراز بین المللی، کســب 
رتبــه دوم دانشــگاه های جامــع ایــران و رتبــه 6۰۱ تــا 8۰۰ جهانــی از نظــر 
شــاخص های آموزشــی، اســتنادی و بین المللی بر اســاس نظــام رتبه 

بندی جهانی تایمز ۲۰۲۱ و ... اشاره کرد.
یادآور می شــود؛ دانشــگاه تبریز  بیش از 7۰ ســال قبل با تاسیس دو 
دانشکده ادبیات و پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر با 
داشتن بیش از ۲۰ دانشکده، چندین پژوهشــکده و گروه پژوهشی، 
قطب علمی، 8۰۰ نفر عضو هیات علمی و بیش از ۲۰ هزار نفر دانشجو  

یکی از دانشگاه های بین المللی، سطح یک و برتر کشور است.

از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم صورت گرفت؛
دانشگاه تبریز در جمع برترین دانشگاه های كشور

آگهیمزایدهفروشسرقفلیجایغرفه)مرحلهسوم(

شهرداری سراب در نظر دارد به استناد بند سوم مصوبه شماره 403 مورخه 99/9/23  شورای محترم اسالمی شهر سراب سرقفلی تعداد 10 باب جای 
غرفه واقع در ضلع جنوبی در محدوده میدان میوه  و تره بار را به صورت نقد از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید.

الف( مشخصات تجاری ها :
1-  جای غرفه شــماره 9 به مســاحت 36  متر مربع به مبلغ 1/872/000/000  ریال 

2- جای غرفه شــماره 32 به مســاحت 36  متر مربع به مبلغ 1/908/000/000  ریال 
3- جای غرفه شــماره 43 به مســاحت 38/7  متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال
4- جای غرفه شــماره 44 به مســاحت 38/7  متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال

5- جای غرفه شــماره 45 به مســاحت 29/61  متر مربع به مبلغ 1/362/000/000  ریال 
6- جای غرفه شــماره 101 به مســاحت 33/30  متر مربع به مبلغ 1/798/200/000    ریال 
7- جای غرفه شــماره 102 به مســاحت 33/30  متر مربع به مبلغ 1/798/200/000    ریال 

8-جای غرفه شــماره 103 به مســاحت 33/3  متر مربع به مبلغ 1/798/200/000    ریال 
9- جای غرفه شــماره 104 به مســاحت 33/3  متر مربع به مبلغ 1/798/200/000    ریال 

10-جای غرفه شــماره 106 به مساحت 27/38  متر مربع به مبلغ 1/560/660/000  ریال 
شرایط مزایده:

1-  متقاضیان بایستی 5% قیمت پایه جای غرفه پیشنهادی را به عنوان سپرده به حساب سپرده شماره 20111133678183  شهرداری ) به عنوان سپرده ( نزد بانک قرص الحسنه 
مهر ایران شعبه سراب واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

2-  بهاء سرقفلی جای غرفه ها  نقدا دریافت خواهد شد.
3-  شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .

4-  به تقاضاهای مخدوش، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5-  هزینه متعلقه ) نشرآگهی( به عهده خریدار خواهد بود.

6-  شرکت کنندگان موظف اند شماره غرفه را بر روی پاکت پیشنهادی خود قید نمایند و پیشنهاد خود را تا آخر وقت اداری روز دوشنبه  1400/2/6 به دبیرخانه شهرداری سراب تحویل دهند 
7-  سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد ودرصورت انصراف هریک ازبرندگان سپرده آن برنده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

8-  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر  و رویت نقشه ها، شرایط و قرارداد واگذاری به دایره فنی و شهرسازی یا واحد  درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های 68- 43228167 تماس 
حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.

محمد رضاعلیپورآزاد - شهردار سراب 

نوبتاول


