
      بسم اهلل الرحمن الرحیم
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ســرور ارجمند حضرت حجت االسالم و المسلمین 
سید محمد علی آل هاشم

 نماینده محترم ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی 
و امام جمعه محترم تبریز 

درگذشــت عالم مهذب و روحانی گرانقدر، آیت اهلل ســید مجتبی اسداللهی پدر همسر 
ارجمندتــان را به جنابعالی و اهل بیت مکرم  تســلیت گفته، برای آن مجاهد عرصه ترویج 
شعائر اهل  بیت علیهم السالم رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر 

جمیل و اجرجزیل مسئلت می کنم.
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ایجاد ۵ نقاهتگاه بیماران 
کرونایی درهشترود

معدوم  سازی جوجه 
درآذربایجان شرقی رخ 

ندادهاست

دژپسند؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی:

  بانک سپه در بهینه سازی شبکه شعب پیشگام 
نظام بانکی کشور است

مهنــدس جهانگیــری معاون اول رییس جمهور لوح تقدیر وزیر امور اقتصاد و دارایی را به دلیل عملکرد مثبت 
بانک سپه در زمینه بهینه سازی شبکه شعب بین سیستم بانکی کشور به چقازردی مدیر عامل این بانک داد.

 مهندس جهانگیری در این مراسم با اشاره به ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه اظهار داشت: 
ادغام بانک های نیروهای مســلح در بانک سپه کار سختی بود. مدیریت وزارت اقتصاد، محور بودن بانک مرکزی و 

دوستان در همان بانک ها باعث ادغام شد و شکل بانک سپه کامال فرق کرده است.....
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       آذربایجان شرقی

سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه : 

هر گونه فعالیت اتوبوسها منوط به تصمیم 
ستاد مقابله با کروناست

2

چرا از نقاهتگاه های کرونایی استقبال 
نمی شود؟

با هدف تجلیل از فرزندان کادر درمانی استان آذربایجان شرقی 
منتشر شد:

فراخوان هنری و ادبی 
»من فرزند مدافع 

سالمتم«

بسم اهلل الرحمن الرحیم
  انا هلل و انا الیه راجعون

سرور  ارجمند حضرت حجت االسالم و المسلمین سید محمد علی آل هاشم 
نماینده محترم ولی فقیه در اســتان آذربایجان شرقی و امام جمعه محبوب 

شهر تبریز 
درگذشت عالم مجاهد و روحانی جلیل القدر آیت اهلل سید مجتبی اسداللهی 

را به جنابعالی و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نمایم.
یقینا سال ها مجاهدت در راه نشر معارف دین و ترویج مکتب اهل بیت )علیهم 
الســالم( و اسالم عزیز ذخیره ارزشمند ســفر آخرت آن روحانی متدین و 
انقالبی اســت. اینجانب ضمن آرزوی علو درجات برای آن عالم دینی، صبر 

جمیل و سالمتی مستدام بازماندگان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

 احمدسلیمانزاده 
 مدیرعامـــل ورئیـــس هیئـــت مدیره 

 صنایع غذایی حام

شرکت  سیلوان) حاجی زاده(



دوشنبه  1    اردیبهشت      شماره 5639

 مهندس غنی زاده  با اعالم این خبر گفت: هر گونه فعالیت ناوگان حمل 2
و نقل شهری از جمله شرکت واحد منوط به تصمیم و ابالغ ستاد محترم  

مقابله با کرونا می باشد.
غنی زاده افزود : هر گونه فعالیت ناوگان اتوبوســرانی پس از مصوبه 
 ســتاد محتــرم مقابله با کرونا  و بــا رعایت فاصله گــذاری اجتماعی و

 دستورالعمل های مرتبط بهداشتی  و به صورت یک سوم ناوگان و یا یک 
سوم ساعت کاری در روز شروع خواهد شد.

غنی زاده در ادامه گفت: مهمترین شــرط فعالیت اتوبوسها، همکاری 
تمامی شهروندان عزیز و رعایت بهداشت فردی توسط مسافرین محترم، 
استفاده از دستکش و ماسک بصورت اجباری در داخل اتوبوسها، رعایت 

فاصله ی اجتماعی در ایســتگاهها و داخل اتوبوس و نیز سرویس دهی با 
کمترین ظرفیت صندلی و در کل رعایت پروتکل ابالغی وزارت محترم 
بهداشــت خواهد بــود. وی در خاتمه تصریح کرد: برای شــرکت واحد 
سالمتی تک تک شهروندان در اولویت بوده و با توجه به شرایط فعلی ))در 

خانه ماندن(( را پیشنهاد می کنیم.

سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی : هر گونه فعالیت اتوبوسها منوط به تصمیم ستاد مقابله با کروناست
ضمیمه رایگان 

روزنامه دراستان 
آذربایجان شرقی

کـرد:  اعـالم  آذربایجان شـرقی  جهادکشـاورزی  سـازمان  رئیـس 
معدوم سـازی جوجـه در مرحلـه »هچـر«، ۱۰ تا ۲۱ روزگـی و قبل از تولد 
صـورت می گیـرد کـه در اسـتان مـا چنیـن موردی وجود نداشـته اسـت.

اکبرفتحـی اظهـار کـرد: معـدوم سـازی جوجـه تصمیـم صنفـی بـوده و 
بـر اسـاس تصمیـم گیـری انجمـن صنفـی جوجـه یـک روزه در کشـور 
بـر مبنـای کاهـش مصـرف و تقاضـا در بـازار جهـت تنظیم قیمـت اتخاذ 
شـده اسـت؛ چون در آذربایجان شـرقی بیش از چهار واحد جوجه کشـی 
بـرای تامیـن نیاز اسـتان وجـود ندارد، نیـازی هم به معدوم سـازی جوجه 

توسـط ایـن واحـد ها وجود نداشـته اسـت.
وی افـزود: دراسـتان های دیگـر نیـز  معـدوم سـازی در مرحله سـتر)۱۸ 
 روزه نطفگـی( یـا مرحلـه  هچـر )۱۸  تا ۲۱ روزگـی در دوران نطفگی( قبل 

از تولـد صـورت مـی گیرد.
 وی ادامـه داد:  سـفارش بـازار بـه واحدهـای تولیـد جوجه یـک روزه ۱۵۰ 
میلیـون قطعـه در ماه برای کشـور بـوده که در بهمن ماه بـرای واحدهای 
مـرغ مـادر تکلیـف شـده بـود و به علت نیـاز بازار شـب عید و مـاه مبارک 

رمضـان بـه آن افـزوده شـد تا نیـاز بـازار در اوج مصرف مدیریت شـود.
وی ادامـه داد: امـا بـه علـت بیمـاری کرونا مصـرف مرغ کاهـش یافت و 
بـه ایـن ترتیـب بر قیمـت مرغ و جوجـه نیز تاثیر گذاشـت؛ بر این اسـاس 
انجمـن صنفـی جوجـه یـک روزه تصمیـم گرفـت بـرای تعدیـل قیمت 
بـازار معدوم سـازی انجـام شـود؛ البتـه ایـن تصمیـم حاکمیتی نیسـت و 

صنفـی می باشـد.
 وی یـادآوری کـرد: البتـه ایـن اقـدام در سـال هـای قبل نیز اتفـاق افتاده 
و امسـال نیـز بـا ایـن اقـدام ۱۰ میلیـون قطعـه حذف شـده تا مرغـداران 

ضـرر نکنند.

معدوم  سازی جوجه درآذربایجان 
شرقی رخ  نداده  است

خبر خبر

فرماندار هشــترود از ایجاد پنج نقاهتگاه برای بیماران کرونایی در این شهرســتان 
خبر داد.

امین امینیان در بیســتمین جلسه ســتاد مبارزه با کرونا در هشترود خاطر نشان کرد: 
وضعیت فعلی هشــترود از لحاظ کرونا اصال مناســب نیست و اگر موازین بهداشتی 

رعایت نشود این بیماری همه گیر خواهد شد.
وی اظهار کرد: اگر افراد مشــکوک به کرونا که توســط مامورین شــبکه بهداشت 
شناسایی شده و افراد مبتالیی که باید در خانه قرنطینه شوند به هشدارهای بهداشتی 
پایبند نباشــند و از اجتماع به مدت ۱4 روز دوری نکنند توســط پلیس دستگیر شده و 

به قرنطینه اجباری فرستاده خواهند شد.
به گزارش ایسنا، امینیان افزود: تمامی هزینه های هتلینگ بیماران کرونایی در شهر 
بر عهده شــهرداری ها و در خصوص افرادی که از روستاها به مراکز درمانی فرستاده 

می شوند بر عهده دهیاری ها خواهد بود.
وی ادامه داد: تمامی ملزوماتی که برای غسل، کفن و دفن اجساد کرونایی الزم است 

توسط شهرداری هشترود تهیه شده است.
وی در پاســخ به ســوال خبرنگار ایســنا، مبنی بر خدمات دهی به بیماران کرونایی 
شهرستان چاراویماق در مراکز درمانی هشترود، گفت: اولویت اول ما مسائل مربوط 
به هشــترود است و فعال در مورد خدمات دهی به افرادی که از چاراویماق به کووید 

۱9 مبتال شده اند اعالم نظر نمی کنم.

رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناســی آذربایجان شرقی از ورود سامانه بارشی 
نسبتا فعال به استان از بعدازظهر و شب چهارشنبه خبر داد.

محمد امیدفر در گفت وگو با ایسنا، گفت: تا بعد از ظهر چهارشنبه جوی نسبتا پایدار در 
استان پیش بینی می شود اما روز چهارشنبه در برخی نواحی افزایش ابر و رگبار پراکنده 

باران و یا رعدوبرق دور از انتظار نخواهد بود.
وی ادامه داد: سامانه بارشی ورودی به استان موجب افزایش ابر و بارش باران گاهی به 
صورت رگبار و رعد و برق و در نواحی مستعد، موجب بارش تگرگ می شود؛ این سامانه 

تغییر دمای قابل توجهی نخواهد داشت.
وی افزود: فعالیت ســامانه تا اوایل هفته آینده تداوم داشته و آبگرفتگی معابر عمومی، 

سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه ها و اختالل در تردد جاده ای پیش بینی می شود.
امیدفر از تداوم روند گرمی هوای استان خبر داد و بیان کرد: دمای فعلی تبریز، ۱9 درجه 
باالی صفر اســت که نسبت به روز گذشــته تغییری نکرده است؛ دمای تبریز طی ۲4 
ســاعت گذشته در خنکترین زمان، 9 درجه باالی صفر و در گرمترین زمان، ۲۱ درجه 

باالی صفر گزارش شده است.
وی ادامه داد: طی ۲4 ســاعت گذشــته، جلفا با دمای ۲۸ درجه باالی صفر، گرمترین 
شهر استان  و سراب و ورزقان با دو درجه باالی صفر خنکترین شهر استان بوده است.

ایجاد ۵ نقاهتگاه بیماران کرونایی درهشترود

ورود سامانه بارشی به آذربایجان شرقی 
از بعدازظهر چهارشنبه

چرا از نقاهتگاه های کرونایی استقبال نمی شود؟
به گــزارش ایرنــا، با وجــود راه اندازی 
نقاهتگاه های مختلف ویژه بیماران کرونایی 
در آذربایجان شــرقی و امکانات الزم و کافی 
برای بســتری آنان، حال این ســوال در نزد 
افکار عمومی مطرح است که چرا استقرار در 
این مکان ها هنوز از ســوی بیماران استقبال 

نمی شود.
با وجود اینکه طبق پروتکل های بهداشتی 
مقابله با شیوع و گسترش ویروس کرونا، ایجاد 
و راه اندازی چنین مکان هایی برای کاهش 
نگرانی های مربوط به دوباره اوج گیری این 
ویروس بسیار موثر بوده و روند درمان قطعی 
بیمــاران را تکمیل تر و قابــل اطمینان می 
کند، اما بســیاری از کسانی که از بیمارستان 
ها ترخیص شده و نیازمند بستری شدن چند 
روزه در نقاهتگاه ها هستند، اقبال چندانی به 
این موضوع نشان نداده و به ادامه درمان خود 

در منازل شخصی تمایل دارند.
یکی از بزرگترین نقاهتگاه های کشــور و وسیع 
ترین آنهــا در آذربایجان شــرقی مربوط به ارتش 
جمهوری اســالمی مستقر در تبریز است که با ۲۰۰ 
تختخواب در مجموعه ورزشــی امام علی )ع( این 
کالن شــهر با امکانات درمانی مجهز به تجهیزات 
پزشکی اعم از تخت های تک نفره مجهز و کپسول 
های اکســیژن افتتاح و راه اندازی شــده است که 

بیماران حاد تنفسی می توانند از آن استفاده کنند.
سپاه عاشــورا نیز توســط نیروی زمینی سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی نیز در محل بیمارستان 
شــهید محالتی تبریز نقاهتگاه ویژه بیماران مبتال 
به کرونا به استعداد ۱۵۰ تخت را راه اندازی و تجهیز 
کرده است که دارای همه امکانات درمانی مجهز به 
تجهیزات پزشکی اعم از تخت های تک نفره مجهز 
و کپسول های اکســیژن و دستگاه های ونتیالتور 

تنفسی می باشد.
در شهرســتان های مراغــه، میانه و مرند نیز به 
عنوان ســه شهرســتان بزرگ آذربایجان شرقی، 
نقاهتگاهای مشابه با امکانات مناسب برای خدمات 
دهی به بیماران بهبود یافته کرونایی در آذربایجان 

شرقی تهیه و تدارک دیده شده است که اغلب آنها یا 
خالی است و یا تنها چند بیمار معدود در آنها نگهداری 
می شوند.معاون درمان رییس دانشگاه علوم پزشکی 
مرکز آذربایجان شــرقی، دلیــل اصلی و مهم عدم 
استقبال از نقاهتگاه های مزبور را مربوط به تمایالت 
شــخصی بهبودیافتگان ویروس کرونا دانســت و 
گفت: طبق برآوردهای معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز تاکنون آنگونه که انتظار می رفت، از 

این مراکز استقبال چندانی نشده است.
روزبه رجایی، فلســفه وجــودی نقاهتگاه های 
درمانــی ویژه بیماران بهبود یافته کرونایی را کمک 
بــه درمان و بهبود کامل این افراد قبل از عزیمت به 
خانه های خود عنوان و اضافه کرد: دانشــگاه علوم 
پزشکی تبریز دستورالعمل مربوط به انتقال این افراد 
را به بیمارستان ها و مراکز درمانی آذربایجان شرقی 

ارسال و ابالغ کرده است.
وی مدت زمان بستری بهبود یافتگان ویروس 
کرونــا در نقاهتگاه ها را متفاوت و در حالت معمولی 
دو هفته اعالم کرد و اظهار داشــت: این مدت برای 
رفع عالیم بیماری و همچنین کاهش و از بین بردن 

قدرت انتقال ویروس کرونا تعریف شده است.
رجایی ادامه داد: هرچند مراقبت در منزل بهترین 

شیوه برای بهبودی کامل بیماران کرونایی 
ترخیص شده از مراکز درمانی است، اما برای 
اینکه تعدادی از بیماران به دلیل کهولت سن، 
نداشتن مراقب و نبود امکانات مناسب رفاهی 
و بهداشــتی توانایی مادن در خانه را ندارند، 
نقاهتگاه هایی تجهیز و آماده خدمات رسانی 
به این افراد در آذربایجان شرقی ایجاد شده 

است.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی مرکز 
آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر اینکه ایجاد 
نقاهتگاه هــای مربوط به بیماران کرونایی 
برای تکمیل دوره های درمانی پیش بینی 
و تعریف شده است، گفت: این مراکز به دلیل 
برخورداری از امکانات مناســب مراقبتی، 
ســرویس های بهداشــتی متعدد و ویژه، 
مراقبان و پرســتاران شبانه روزی، بهترین 
محل برای تکمیل دوره درمانی و بهبودی 

کامل کرونایی ها است.
محمدحسین صومی اظهار داشت: در حال حاضر 
در هر دو بخش بهداشت و درمان، نقاهتگاه برای ارایه 
خدمات به مردم در کالنشهر تبریز و دیگر شهرستان 
های آذربایجان شــرقی موجود اســت و با بهترین 
امکانات در اختیار شهروندان می باشد.وی با تاکید بر 
اینکه نقاهتگاه ها مزبور تنها برای استفاده مبتالیان 
به کرونا است، یادآوری کرد: اینکه تصور شود سایر 
بیماران نیز می توانند از این مراکز اســتفاده کرده و یا 
افراد مشکوک به ویروس کرونا باید در نقاهتگاه ها 

بستری شوند، غلط است.
صومی افزود: رویکرد وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی درباره نحــوه ادامه درمان بهود 
یافتگان کرونایی، مراقبت در منازل شخصی است، 
اما باید توجه داشــت که بسیاری از این افراد ضمن 
اینکه توانایی مراقبت مناسب توسط بستگان  خود 
را ندارند، به لحاظ رعایت موازین بهداشــت فردی و 
جمعی نیز به علت استفاده مشترک از برخی وسایل 
و اقــالم محل زندگی و نیز محل هایی مثل حمام و 
سرویس بهداشتی عمال« باید در نقاهتگاه ها دوران 

تکمیل درمان خود را سپری کنند.



 سخنگوی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت: با توجه به عدم مراجعه کنتورخوانان 
به درب منازل، در راستای ارائه خدمات غیر حضوری و به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر 
ویروس کرونا، تا اّطالع ثانوی قرائت کنتورهای گاز توســط مشترکین انجام خواهد شد. 
غالمرضا قنبری افزود: با توجه به زیرساخت های طّراحی شده در این شرکت و در راستای 

 کاهش مراجعات حضوری، مشــترکین محترم به منظور دریافــت قبوض گاز هر دوره
 4۵ روزه می بایست ارقام سیاه رنگ شمارشگر کنتور خود را از طریق تلفن گویای ۲۱94 و یا 
با ارسال کد دستوری شماره اشتراک*ارقام سیاه رنگ شمارشگر کنتور به سامانه پیامکی 
۱۰۰۰۰۲۱94 ثبت نموده و برای دریافت خدمات الکترونیکی اشتراک گاز خود، می توانند 

از طریق تلفن گویای ۲۱94 و ارســال عدد ۱ به ســامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۲۱94 و دریافت 
راهنمای خدمات، اقدام نمایند. وی تشــریح کرد: راهنما و نحوه ارائه خدمات حضوری و 
الکترونیکی شرکت در شرایط کنونی به صورت جامع از طریق سایت این شرکت به آدرس: 

www.nigc-eazar.ir بخش خدمات الکترونیکی قابل دسترسی می باشد.

3روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی: خدمات غیر حضوری شرکت افزایش می یابد ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 
آذربایجان شرقی

دوشنبه  1    اردیبهشت      شماره 5639

معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز، گفـت: 
پالسـما درمانـی بیمـاران کرونایـی هنـوز در تبریـز شـروع 

نشـده اسـت.
محبـوب نعمتـی در گفت وگـو بـا ایسـنا در تشـریح ایـن خبـر 
اظهـار کـرد: بـرای شـروع ایـن روش بایـد یـک مـاه از بهبود 
بیمـاران مبتـال بـه کرونـا سـپری شـده و آنتـی بـادی کافـی 
در بـدن آن هـا تولیـد شـود.وی، اضافـه کـرد: ایـن روش بـا 
اجرایـی شـدن در سـطح کشـور در اسـتان مـا نیـز اجرایـی 
می شـود و بـه نظـر می رسـد کـه اوایل اردیبهشـت مـاه عملی 
شـود.وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا بیـان اینکـه 
چهـار داروی مـورد تاکیـد وزارت بهداشـت در پروتکل هـای 
درمانـی بـرای بیمـاران مبتـال بـه کرونـا در بیمارسـتان های 
تبریـز مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و کمبودی در ایـن زمینه 
نداریـم، گفـت: برخـی طرح هـا در زمینـه داروهـای بیمـاران 
کرونایـی تصویـب شـده و کـد اخـالق گرفتـه و تحقیقاتـی بـر 

روی برخـی داروهـا انجـام شـده اسـت. 
نعمتـی، اضافـه کـرد: در اسـتان مـا نیـز نتایـج طرح هـا بـه 
وزارت بهداشـت ابـالغ می شـود و در صـورت مثبـت بـودن 
نتیجـه می توانـد در آینـده جـزو پروتکل هـای درمانـی قـرار 

. د بگیـر

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

پالسما درمانی بیماران کرونایی 
هنوز در تبریز شروع نشده است

خبر خبر

قائم مقام شــهردار تبریز گفت: عملیات کاشــت یــک میلیون نهال و درختچه 
در مناطق دهگانه این شــهر از اردیبهشت آغاز می شود.

رســول موسایی، روز شــنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: تمهیدات الزم 
مانند جانمایی، بررســی گونه های مناســب و آزمایــش آب و خاک به منظور 
کاشــت نهال در مناطق دهگانه انجام شده است و با کاشت این نهال ها سرانه 

فضای ســبز شهری تبریز افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه بررســی ها و کار کارشناســی این طرح توسط سازمان سیما 
و منظر شــهرداری انجام شــده است، اظهار داشــت: بر این اساس به مناطق 
۱۰گانه ابالغ شــده که هر منطقه از کدام گونه نهــال و به چه میزان تهیه کند 
و گونه های مســاعد هر محدوده و منطقه مشــخص شــده و در اختیار مناطق 

دهگانه قرار گرفته است.
قائم مقام شــهردار تبریز از ارایه طرح های تشــویقی مدیریت شــهری برای 
افزایش مشــارکت شهروندان در حفظ و نگهداری فضای سبز خبر داد و گفت: 
بر اســاس آنها شــهروندان عالقه مند می توانند با ثبت نام در ســایت سازمان 
ســیما منظر شهرداری و اخذ شناسنامه درختان به نام خود، عهده دار نگهداری 

و رســیدگی به نهال های کاشته شده باشند.
موســایی، ادامه داد: این طرح عالوه بر جلب مشــارکت مــردم در نگهداری 
فضای ســبز موجب افزایش روحیه همدلی و وحدت بین همشــهریان در حوزه 
فضای ســبز شهری و ایجاد حساســیت و تعصب آنان نسبت به محیط زیست 

می شود.
وی دومین سیاســت مدیریت شــهری در حوزه فضای ســبز شهری را کاشت 
درختچه هــای زینتی اعــالم و یادآوری کرد: حدود ۵۰۰ هــزار نهال از طرح 
کاشــت یک میلیون نهال مربوط به کاشــت درختچه های زینتی اســت که در 
صورت رشــد آنها در ســال های آینده می توانند جایگزین گلکاری ها در سطح 

شهر شــده و منظره ای زیبا و دائمی پدید آورند.
قائم مقام شــهردار تبریز با بیان اینکه بخشی از طرح یک میلیون نهال مربوط 
بــه درختان مثمر اســت که با توجه به شــرایط آب و خاک در ســطح مناطق 
دهگانه کاشــت می شــود، گفت: اگرچه نگهداری از درختان مثمر سخت تر از 
دیگر درختان اســت ولی شــکوفه های بهاری این درختان و میوه هایی که در 

فصول ســال می دهند زیبایی مناطق را افزایش می دهد.
موسایی، با اشاره به گل کاری های سطح شهر در راستای ایجاد فضایی شاداب 
و نشــاط آور برای شــهروندان، افزود: با وجود شــیوع ویروس کرونا و رعایت 
قرنطینه خانگی از ســوی شهروندان، شــهرداری تبریز و مجموعه تالشگران 
آن در خدمات شــهری و سازمان ســیما و منظر با گل کاری های حجیم، نشاط 

و شادی را به شهر آوردند.
کالنشــهر ۱.9 میلیون نفری تبریز دارای ۱۰ منطقه شهرداری است.

کاشت یک میلیون نهال در تبریز

دژپسند؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی

 بانک سپه در بهینه سازی شبکه شعب پیشگام نظام بانکی کشور است

ذخیره سازی کاالهای اساسی تا 6 ماه آینده 

مهندس جهانگیــری معاون اول 
رییس جمهور لوح تقدیــر وزیر امور 
اقتصاد و دارایــی را به دلیل عملکرد 
مثبت بانک سپه در زمینه بهینه سازی 
شبکه شعب بین سیستم بانکی کشور 
به چقازردی مدیر عامل این بانک داد.

 مهندس جهانگیری در این مراسم 
با اشــاره به ادغام بانکهای وابسته به 
نیروهای مســلح در بانک سپه اظهار 
داشــت: ادغام بانک های نیروهای 
مســلح در بانک سپه کار سختی بود. 
مدیریــت وزارت اقتصاد، محور بودن 
بانــک مرکزی و دوســتان در همان 
بانک ها باعث ادغام شد و شکل بانک 

سپه کامال فرق کرده است.
بر اســاس این گزارش در حضور 
معــاون اول رییس جمهور تقدیرنامه 
وزیــر امور اقتصــاد دارایی به محمد 
کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه 
به دلیل عملکرد موفق در بهینه سازی 

شبکه شعب اهدا شد.
در متن لوح سپاس اعطایی فرهاد 
دژپسند به محمدکاظم چقازردی آمده 

اســت: »در اقتصاد هوشمند، بانک ها 
نقش مؤثری در هموارســازی مسیر 
رشد و توسعه اقتصادی دارند که البته 
الزاماً نیازی به حضور فیزیکی بانک ها 
در ابعاد گسترده نیســت و بانک ها از 
طریق در دسترس قرار دادن خدمات 
الکترونیکی در هر مکان و در هرزمانی 
به اقتصــاد و جامعه کمک می نمایند؛ 
هرچند این امر در راســتای شمولیت 
مالی مســتلزم تحول در کسب وکار 
بانکداری متناســب با رشــد فناوری 

است.
بهینه ســازی شــبکه شــعب در 
راســتای ایجاد چابکی و مولدسازی 
دارایی هــا و همگامــی بــا تحول 
دیجیتال، عالوه بر اینکه همواره مورد 
تأکید رئیس جمهور محترم قرار داشته 
به عنوان یکــی از محورهای اصالح 
نظام بانکی در اولویت های وزارت امور 
اقتصاد و دارایی قــرار دارد. این امر در 
بانک سپه که عهده دار اجرای ابر پروژه 
ملی ادغام بانک های نیروهای مسلح 

است، از اهمیت بیشــتری برخوردار 
است که خوشبختانه آن بانک توانسته 
است در سال ۱39۸ در بین بانک های 
دولتی و خصوصی شده پیشگام باشد.

بدین وســیله ضمن ابراز سپاس 
از جنابعالی و همــکاران محترمتان 
در زمینه بهینه ســازی شبکه شعب، 
انتظار دارم این امــر به عنوان یکی از 
اولویت های آن بانک در سال های بعد 
با در نظر گرفتن مالحظات اجتماعی 
و منطقه ای و توجه به شمولیت مالی با 
سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.«

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
آذربایجان شرقی گفت : با توجه به تمهیداتی که از قبل 
پیش بینی شده بود؛ مشکلی در تامین کاالهای اساسی 
موردنیاز شهروندان در ماه مبارک رمضان و حتی 6 ماه 

آینده نداریم. 
به گــزارش خبرگزاری فــارس از مراغه، حبیب 
امین زاده در دومین ســفر کاری خود در ســال جدید 
به منظور تبادل نظر با مدیران شهرســتانی و بازدید از 
صنایــع تولیدی و هماهنگی الزم درخصوص تدوین 
برنامه های » جهش تولید » به شهرستان مراغه سفر 
کرد و ضمن دیدار با فرماندار مراغه با اشــاره به اینکه 

مدیریت بیماری کرونا در شهرستان به خوبی انجام شد؛ 
اظهار داشت: تنظیم بازار، کنترل قیمت ها، تولید اقالم 
بهداشتی و نظارت مســتمر بر فرآیند تولید تا توزیع و 
فروش اقداماتی بود که در سطح استان و شهرستان ها 
به خوبی به ثمر نشســت. وی ادامه داد: باید به همین 
شــکل دوران پســاکرونا را نیز طی کــرد تا کمترین 
صدمات را در فضای کســب و کار و شــرایط معیشت 

خانوار شاهد باشیم.
امین زاده با اشــاره به اینکه یکی از اهداف این سفر 
همسان ســازی اهداف و برنامه های استانی با برنامه 
مدیران شهرستانی در عرصه جهش اقتصادی است؛ 

گفــت: هرچند بخــش خصوصی در حــال حاضر با 
مشکالتی از قبیل تاثیرات کرونا بر فضای تولید دست 
و پنجــه نرم می کند؛ اما تمام تالش خود را برای ایجاد 

امنیت کامل در تولید به کار خواهیم بست.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
خاطرنشان کرد: هم اکنون وضعیت اقتصادی کشور 
متاثــر از تحریم ها و بیماری کروناســت؛ اما به همت 
تالشگران عرصه تولید امیدواریم و سعی خواهیم نمود 
ضمن همکاری با همــه ارکان مدیریتی و اقتصادی 
استان از جمله مدیران شهرستانی، با تدوین یک سند 

اجرایی، مشکالت را از پیش پای تولید برداریم.

مدیرت شعب بانک صادرات استان آذربایجان شرقی
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»بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

سرور ارجمند حضرت حجة االسالم والمسلمین 
سیدمحمدعلی آل هاشم

نماینده محترم ولی فقیه در اســتان آذربایجان 
شرقی و امام جمعه تبریز

درگذشت عالم مهذب و روحانی جلیل القدر، آیت 
اهلل سیدمجتبی اسداللهی، ابوالزوجه گرانقدرتان 

را به حضور عالی و اهل بیت معزز، تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت سبحان برای آن مجاهد 
عرصه ترویج شــعائر اهل بیت علیهم السالم، رحمت واســعه و علو درجات و برای بازماندگان 

محترم، صبر جمیل و اجر جزیل، مسألت دارم.
سیدرضا رهنمای توحیدی

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

سرور ارجمند حضرت حجه االسالم والمسلمین 
جناب آقای دکترآل هاشم 

نماینده محترم ولی فقیه در آذربایجان شرقی و 
امام جمعه تبریز

درگذشت عالم مهذب و روحانی جلیل القدر، 
آیت اهلل سیدمجتبی اسداللهی، ابوالزوجه گرانقدرتان را به حضور عالی و اهل بیت معزز، تسلیت 
عرض نموده و از درگاه حضرت ســبحان برای آن مجاهد عرصه ترویج شعائر اهل بیت علیهم 
السالم، رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت 

محمد نظری دارد.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر آذربایجان شرقی

      بسم اهلل الرحمن الرحیم
                 انا هلل و انا الیه راجعون

ســرور ارجمند حضرت حجه االسالم والمسلمین 
جناب دکتر آل هاشــم نماینده محترم ولی فقیه در 

استان و امام جمعه محبوب تبریز
  درگذشت عالم مهذب و جلیل القدر،حضرت آیت 

اهلل اســداللهی ابوالزوجه ارجمند تان را تسلیت و تعزیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر 
کرده رحمت واســعه و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر جمیل از درگاه الهی مسئلت 

محبوبیانمی نمایم.
گروه صنعتی سهند

 ضرورت توسعه تبلیغات و بازاریابی جاذبه های گردشگری و فرهنگی
تبریز- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان 
شرقی بر ضرورت توسعه تبلیغات و بازاریابی جاذبه های گردشگری و 

فرهنگی این استان تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست جدید معاونت گردشگری اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی طی 

مراسمی امروز منصوب شد.
احمد حمزه زاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
آذربایجان شــرقی در این مراســم تأکید کرد: ارتباط و تعامل مؤثر با 
تشــکل های حرفه ای گردشــگری جهــت ارتقا خدمت رســانی، 
استانداردســازی، آمــوزش، نظارت و توســعه تبلیغــات و بازاریابی 
جاذبه های گردشگری و فرهنگی اســتان با رویکرد بازارهای هدف 
گردشگری خارجی و داخلی و توجه به بازاریابی الکترونیک از وظایف 

این معاونت است.
وی بــا اشــاره به اینکه الزمه توســعه گردشــگری مطالعه علمی و 
بهره مندی از فن آوری های نوین است، ادامه داد: با عنایت به گسترش 
و توسعه روزافزون صنعت گردشگری و در راستای عملیاتی کردن پیام 
مقام معظم رهبری در ســال جدید مبنی بر ایجاد جهش تولید و لزوم 
مطالعــه علمی، تدوین و اجرای برنامه های الزم جهت نیل به افزایش 
کمی و کیفی خدمات حوزه گردشــگری و اســتفاده از فن آوری های 

نوین، از عمده وظایف معاونت گردشگری خواهد بود.
طی حکمی امــروز علیرضا بایرام زاده به عنوان سرپرســت معاونت 

گردشگری استان منصوب شد.

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

بازاریابی  و  تبلیغات  توسعه  ضرورت 
جاذبه های گردشگری و فرهنگی

خبر خبر

بر اساس نتایج سّومین دوره ارزیابی سرآمدی مجموعه شرکت ملّی گاز ایران، 
شــرکت گاز استان آذربایجان شرقی با تعهد به تعالی سازمانی و تحقق اهداف 
ســرآمدی در شرکت، موفق به کســب تقدیرنامه ۵ ســتاره تعهد به تعالی در 
ســطح شرکت ملّی گاز ایران شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
آذربایجان شــرقی، مدیرعامل این شــرکت با اشاره به اّولین ثمره های تالش 
کارکنان شــرکت همزمان با آغاز سال جدید گفت: خوشبختانه تحقق اهداف و 
نتایج اثربخشــی فعالّیت ها بر اساس ارزیابی های کشوری و کسب این عنوان 
مهم، نوید از آغاز ســالی توأم با موفقّیت و تعهد و تالش هر چه بیشتر در بهبود 

خدمات رســانی صادقانه به مردم شریف استان خواهد بود.
ســّیدرضا رهنمای توحیدی با اعالم اینکه در سایه تعامل و همکاری گروهی، 
»گواهینامه ۵ ســتاره تعهد به تعالی ســازمانی« را کســب کــرده ایم، افزود:  
واحدهای ســازمانی بــا همکاری و هماهنگــی تنگاتنگ و خالقّیت و نوآوری 
های ویژه، ارتباط دو ســویه بین ســازمان و ذینفعان را بهبود بخشــیده و در 

راستای کســب رضایت بیشتر آنان قدم برداشته اند.
وی تصریح کرد: تعالی ســازمانی، روشــی برای خود ارزیابی است تا با بررسی 
وضــع موجود، نیاز ذینفعان را شناســایی و فراتر از انتظارات آنها نیازشــان را 

برآورد نماید.
توحیدی اظهار داشــت: کســب این افتخار، آغاز تعهد مدیریت است که نمی 
تــوان پایانی برای آن متصّور شــد و این چرخه بهبــود همچنان ادامه خواهد 

یافت.
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان، ابــراز امیدواری نمود: با زنده نگاه داشــتن 
فرهنــگ تعالی در شــرکت، پیگیــری اقدامات بهبود و اجــرای کلیه رویکرد 
های طرح ریزی قبلی، اســتمرار در فعال نگه داشــتن تمام ارکان توانمند ساز 
شــرکت و توجه به این نکته که »تعالی ســازمانی مقصد نبوده بلکه یک مسیر 
می باشــد«، بتوانیم با الگو برداری از بهترین ها و اجرای رویکرد های جدید، 
در راه تعالی و بهبود مســتمر ثابت قدم بــوده و همواره در جهت ارتقاء جایگاه 

شرکت حرکت نماییم.

 موفقیت شرکت گاز آذربایجان شرقی در 
کسب تقدیرنامه ۵ ستاره

با هدف تجلیل از فرزندان کادر درمانی استان آذربایجان شرقی توسط کانون منتشر شد:

فراخوان هنری و ادبی »من فرزند مدافع سالمتم«

تمدید مهلت پویش کتابخوانی »در خانه بخوانیم« 
تا پایان اردیبهشت

فراخــوان هنری و ادبــی »من فرزنــد مدافع 
ســالمتم« با هدف تجلیل از فرزندان کادر درمانی 
توســط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استان منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون استان 
آذربایجان شــرقی، این فراخــوان هنری و ادبی به 
منظور جمع آوری خاطــرات فرزندان کادر درمانی 
اســتان از دوران حضور شبانه روزی والدین خود در 
بیمارســتان ها برای درمان بیماران کرونایی منتشر 

شده است.
تجلیل از این گروه از کودکان و نوجوانان و انتشار 
کتابچه خاطرات برگزیده و منتخب آنان از این ایام، 

از دیگر اهداف انتشار این فراخوان است.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 

آذربایجان شرقی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
تبریــز این برنامه فرهنگــی را برگزار می کند که در 
طی آن فرزندان کادر درمانی استان در قالب نقاشی، 
خاطره نویسی و تک جمالت ادبی به ارائه خاطرات و 
ایده های خود در باره دوران مبارزه با بیماری کرونا و 

نقش والدین خود در این دوران می پردازند.
گفتنی اســت این گروه از عالقه مندان تا تاریخ 
3۱ اردیبهشــت ماه ســال جاری فرصت دارند آثار 
خــود را از طریــق فضای مجازی به شــماره تلفن 
۰9۰۲۷۵9۷4۷4 و یــا بــه آدرس کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی 

)چهارراه الله- بلوار ۱۲فروردین( ارسال نمایند.

معاون فرهنگــی اجتماعی شــهردار و رییس 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز 
از تمدید پویــش کتابخوانی »در خانه بخوانیم« تا 
پایان اردیبهشــت ماه و با اضافه شدن بخش ویژه 

ماه مبارک رمضان خبر داد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم احمد حمیدی 
گفت: با توجه به استقبال انجام گرفته از این مسابقه 
و خواســت شــهروندان، مدت زمان حضور در این 

مسابقه تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شده است.
وی با اشــاره به حلول ماه مبــارک رمضان در 
روزهای آغازین اردیبهشــت ماه، خاطر نشان کرد: 
بخش ویژه رمضان نیز به بخش های متنوع مسابقه 
اضافه خواهد شد و با در نظر گرفتن هدایایی ارزنده 
برای شــرکت کننــدگان، کتاب هــای مرتبط به 

موضوع مسابقه افروده می شود.
وی افزود: بــا توجه به شــدت گرفتن بیماری 
کرونا و لزوم تشــویق شهروندان به در خانه ماندن، 

مســابقه درخانه بخوانیم استمرار خواهد داشت تا 
ضمن برخــوردری از عواید این طــرح فرهنگی، 
زمینــه بالندگی فرهنگی شــهروندان را نیز فراهم 

کنیم.
حجت االســالم حمیدی گفــت: تا کنون بیش 
از ۲3 هــزار آزمون در قالب پویش در خانه بخوانیم 
ثبت شــده و هر کتاب هزاران بــار دانلود و مطالعه 
شده اســت؛ این آزمون ها طی روزهای برگزاری و 

در میان سه گروه سنی کودک، نوجوان و بزرگسال 
و یک گروه ویژه توزیع شده است.

وی خاطر نشــان کرد: این کمپین، توانسته به 
سهم خود گامی در تحقق اهداف توسعه کتابخوانی 
برای اقشــار مختلف شــهروندان بردارد و در غنی 
سازی اوقات فراغت ناشــی از ضرورت حضور در 

خانه، بخشــی از نیاز به مطالعه را پوشش دهد.
بــه گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری تبریز، هر یک از 
بخش های مســابقه در«خانــه ب«خوانیم،  99 
جایــزه ۷۰۰ هزار تومانی در بخش بزرگســاالن، 
99 جایــزه 4۰۰ هزار تومانــی در بخش نوجوان، 
99 جایــزه ۲۵۰ هزار تومانــی در بخش کودکان و 
99 جایزه 3۰۰ هزار تومانــی در بخش ویژه برای 
شــرکت کنندگان در نظر گرفته شده است. شرکت 
http://citizen. کنندگان با مراجعه به سایت
tabriz.ir/ می توانند در مسابقه شرکت کنند.


