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مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مطرح کرد؛

آذربایجان شرقی

Saturday - 2020 jun  6  |   5674 شــماره   - بیســتم  ســال   | صفحــه   4  |  1441 شــوال   14  |  1399 خــرداد   17 شــنبه 

2 4

عباس مصطفوی خبر داد؛

تکمیل پروژه های ناتمام سهند
 در شهریور

 مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند گفت: تا پایان شهریور جاری تمامی پروژه های ناتمام سال های گذشته در 
شهر جدید سهند به اتمام می رسد.

به گزارش جام جم مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور به منظور بازدید از آزاد راه تبریز- 
سهند و پروژه های عمرانی شهر جدید سهند به این شهر ســفر کرد. در این سفر کلنگ احداث ۳۹۰ واحد مسکن از 
طرح اقدام ملی بر زمین زده شد.عباس مصطفوی در مراسم کلنگ زنی با اشاره به این که تا دو سال قبل تقریباً تمامی 

پروژه های عمرانی در این شهر...

زنگ هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛

شناسایی هزار مبتال
به کرونا طی  هفته گذشته 
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افتتاح ساختمان جدید 
موسسه ارزش آفرینان مالی 

بازار سرمایه

مدیرعامل توزیع نیروی برق استان 
خبر داد؛

ارائه خدمات به۲۶۰۰روستا

رضایت مشتری کلید 
موفقیت مبل رضا

گفتگوی روزنامه جام جم 
با تولیدکننده برتردر عرصه  مبلمان و فروش  در فضای مجازی  

مبل رضا

MOBLEREZAOFFICIAL

آدرس: بازار مبلمان تهران،پاساژ خاکباز جدید،پالک ۰۲۱-۶۶۶۹345۰  / ۰۹۱۹۶۸۸۶۰۷۶

هرچند خریــد از فضاهای مجازی بــرای تعدادی از 
شهروندان آن طور که باید قابل اعتماد نیست اما مدیریت 
مبلمــان رضا با تولید محصوالت با کیفیت عالی  و مرغوب 
و متناسب با سلیقه بازار موفق شــده اعتماد و اطمینان 
مشتریان را جلب کرده و بخش عمده ای از فروش تولیدات 

خود را از طریق اینترنت و فضاهای مجازی انجام دهد.
تولید محصوالت با کیفیت باال و جلب رضایت مشتری 
دو فاکتور مهم این واحد تولیدی اســت که باعث شده در 
دومین کنفرانس سراســری مالی و اداری و مدیریت سال 
۹5 به عنوان مدیر نمونه و نیز در ســومین کنفرانس تایید 
کیفیت اداری و مدیریت ســال ۹۶ به عنوان کیفیت برتر 

سال مورد تجلیل و تقدیر قرار بگیرد.
رضــا خلیلی مدیر داخلی مبلمان رضا در رابطه با واحد 
تولیدی خود می گوید: تولیــدی مبلمان رضا بیش از ۲5 
سال ســابقه فعالیت در عرصه تولید انواع مبل استیل و 
کالســیک ،سرویس خواب ، کنســول های آیینه ای و ... 

دارد.
وی افزود: در تولیدی مبــل رضا هم اکنون حدود 5۰۰ 

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
هدف دولت؛ تولید و عرضه 

مسکن پایدار
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تخلفات صنفی 44 درصد افزایش یافت
طی 2 ماهه ابتدایی سال؛

اجرای مانور دریل قطار در متروی تبریز

نیروی فعال و کارآمد به صورت مســتقیم و حدود یک هزار و ۷۰۰ نفر به صورت 
غیرمستقیم مشغول کارند.

موئســس واحد تولیدی مبل رضا ادامه داد: به جــرات می توانم بگویم این 
واحد تولیدی یکی از اولین و موفق ترین واحدهای این صنعت در کشــور است 
که تمام محصوالت خود را به صورت اینترنتی به مشــتریان و متقاضیان خود 
در سراســر کشور و حتی خریدارانی از کشورهای دیگر چون آلمان - استرالیا 

و ... عرضه می کند.
خلیلی تاکید کرد: رمز موفقیــت ما در فروش اینترنتی، تولید محصوالت با 

کیفیت باال و جلب اعتماد و رضایت مشتریان است و بس.

شــرکت بهره برداری قطار شــهری تبریز و حومه در نظر دارد تا مالکیت سرقفلی » یک باب مغازه 
تجاری دارای انباری » و مالکیت ششــدانگ » یک قطعه زمین مســکونی » را با مشخصات مندرجه در 

جــدول ذیل، از طریق مزایده ی عمومی به داوطلبان حقیقی و حقوقی، واگذار نماید: 

کلیه ی عالقمندان به مشــارکت در مزایده می توانند از ســاعت 8 صبح روز یکشنبه مورخه 
1399/03/18  لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/03/20 ، با بهمراه داشتن رسید 
واریز مبلغ 1،000،000 ریال به ازای هر قطعه یا مغازه به حساب جاری شماره 100809774440 
نزد بانک شــهر، شعبه شهرداری تبریز )به نام شــرکت بهره برداری قطار شهری تبریز(، ضمن 
مراجعه به امور حقوقی و قراردادهای شــرکت بــه آدرس » تبریز؛ بلوار 29 بهمن؛ طبقه اول 
ساختمان قطار شهری تبریز و حومه « اسناد را دریافت  نموده و جهت تکمیل اطالعات با شماره 
) تلفــن : 8 - 0413329001 داخلی 1031( تمــاس حاصل نمایند. مزایده گزار در رد یا قبول 
پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی که مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده تنظیم یا ارائه 

نشده باشند،ترتیب اثر داده نخواهد شد.    
                                  شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه

شرح مشخصات زمین های مسکونی یا واحد تجاری
مساحت به کاربریآدرس ردیف

متر مربع
ارزش هر متر 

مربع
قیمت کارشناسی  پایه

قطعه مسکونی شماره ی73 به پالک ثبتی 1
866/7929  واقــع در بخــش 7 تبریز؛ 

خیابان آخونی؛ کوی شادگان

54،000،000 180مسکونی
ریال

9،720،000،000 ریال

مغازه تجاری ) دارای انباری ( شماره ی یک 2
پاساژ صدرا ؛ واقع در تبریز؛ انتهای خیابان 
دارایی ؛ روبروی مســجد صاحــب االمر ؛ 

مجتمع تجاری صدرا ؛ طبقه ی همکف

300،000،000 19/72تجاری
ریال

7،756،000،000 ریال

انباری 
تجاری 
زیرزمین

18/40 100،000،000
ریال

آگهی مزایده عمومی
)99-140( 

نوبت دوم

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشورمطرح کرد؛

سال 1400؛ بهار آموزشگاه های آزاد



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
 رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر رفع موانع تولید گفت: تحقق این امر آذربایجان شرقی

مستلزم همکاری دستگاه های دولتی و بانک هاست.
به گزارش جام جم موسی خلیل الهی در نشست ســتاد اجرایی سیاست های اقتصاد 
مقاومتی دادگستری آذربایجان شرقی، با اشاره به نام گذاری سال ۹۹ به عنوان سال 

»جهش تولید« از سوی رهبر معظم انقالب، اظهار کرد: برای تسریع درروند تولید و 
رسیدن به رونق اقتصادی و جهش تولید راهی جز رفع موانع تولید نداریم و تحقق این 
امر مستلزم همکاری دستگاه های دولتی و بانک هاست.وی با تأکید بر ارائه راهکارهای 
مناسب برای حل مشکالت واحدهای تولیدی، افزود: خواسته  یا ناخواسته موانعی در 

مقابل تولید و سرمایه گذاری وجود دارد که باید رفع شود، دادگستری استان از سال ها 
قبل وارد این حوزه شده و اقدامات مفیدی انجام شده است.وی با اشاره به موضوع کرونا 
و ایجاد برخی مشکالت مالی برای تولیدکنندگان، خاطرنشان کرد: با یدراهکارهایی 

مناسب و بر اساس قانون ارائه شود تا واحدهای تولیدی بتوانند به کار خود ادامه دهند .

رفع موانع تولید با همکاری دستگاه ها و بانک ها

مدیرعامل توزیع نیروی برق 
استان خبر داد؛

ارائه خدمات به2۶00روستا

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی 
از هزینه یک میلیارد دالری تولید هر یک مگاوات برق 
در کشور خبر داد و گفت: برق یک انرژی ارزان قیمت 

نیست و ارزان به دست نمی آید.
به گزارش جام جم  اکبر فرج نیا با بیان این که مدیریت 
مصرف برق و عبــور موفق از پیک بار تابســتان ۹۹ 
ضروری اســت، گفت: ۱۵ خرداد تا ۱۵ شــهریور در 
ساعات پیک مصرف شاهد افزایش میزان استفاده از 

انرژی برق خواهیم بود.
وی با اشاره به یارانه ۷۰ میلیارد دالری برای انرژی برق 
گفت: متوسط مصرف سالیانه انرژی در بخش خانگی 

بیش از دو برابر میانگین جهانی است.
فرج نیا به حذف قبوض کاغذی نیز اشــاره داشــت و 
افزود: شاهد همراهی خوب مردم استان در این طرح 
هستیم. کاهش مصرف ســوخت مایع در نیروگاه ها، 
کاهش تلفات انرژی برق و اصالح روشــنایی نیز در 
کنار اســتفاده از المپ های LED از دیگر اقدامات 
مثبت برای مدیریت مصرف برق است. وی با اشاره به 
صرفه جویی ۱۰۰ مگاوات برق طی سال گذشته گفت: 
با مدیریت مصرف مانع خاموشی ها شدیم و امسال نیز 
اگر مصرف مدیریت شود نیازی به خاموشی ها نخواهیم 
داشت. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
شرقی از ارائه بسته تشویقی ۴۵ میلیارد ریالی به صنایع 
و چاه های کشاورزی که مصرف برق را مدیریت کردند 
خبر داد و ابراز داشت: حداکثر سقف تعیین شده برای 
مصرف برق در آذربایجان شرقی ۷۰۵ مگاوات است 
که پیش بینی می کنیم میزان مصرف در روزهای گرم 

امسال به ۸۰۵ مگاوات برسد.

خبر

شنبه  ۱۷ خرداد ۱3۹۹    شماره 5۶۷4

مدیرعامل شرکت بهره برداری 
قطار شهری مطرح کرد؛

اجرای مانور دریل قطار 
در متروی تبریز

 مدیرعامل شــرکت بهره برداری قطار شهری 
تبریز از اجرای مانور تخصصــی امداد و نجات 

دریل قطار در مترو تبریز خبر داد.
به گــزارش جام جم بهرام فرهخت بــا تاکید بر 
ضرورت آمادگی در مقابله با حوادث و ســوانح 
اظهار کــرد: این مانــور در راســتای آمادگی 
نیروهای امداد رســان در پایانه ائل گلی برگزار 

شد.
وی ادامــه داد: این عملیــات در مواقعی انجام 
می شــود که قطار از ریل خارج شود و در مدت 

زمان مناسب به حریم ریلی برگردد.
فرهخت برگــزاری ایــن قبیل مانورهــا را در 
راســتای آمادگی نیروهای امــدادی ضروری 
دانست و گفت: افزایش سرعت عمل و آمادگی 
امدادرسان ها در عملیات امداد و نجات در زمان 
وقوع حــوادث ریلی حایز اهمیت اســت از این 
رو باید در فواصل زمانی مشــخصی این قبیل 

مانورها تکرار شود.
وی افزود: اگر زمانی حوادث ریلی رخ دهد مسیر 
مسدود شده و سرعت عمل امدادرسان ها پایین 
می آید از این رو برگــزاری مانورهای عملیاتی 
برای ســرعت عمل بخشــیدن بــه نیروهای 
امدادی و آمادگی همیشــگی آنها حایز اهمیت 

است.

خبر

 مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید 
سهند گفت: تا پایان شهریور جاری تمامی 
پروژه های ناتمام ســال های گذشته در 

شهر جدید سهند به اتمام می رسد.
به گزارش جام جم مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی عمران شهرهای جدید کشور 
به منظور بازدید از آزاد راه تبریز- ســهند 
و پروژه های عمرانی شهر جدید سهند به 
این شهر ســفر کرد. در این سفر کلنگ 
احداث ۳۹۰ واحد مســکن از طرح اقدام 

ملی بر زمین زده شد.
عباس مصطفوی در مراســم کلنگ زنی 
با اشــاره به این که تا دو سال قبل تقریبًا 
تمامی پروژه های عمرانی در این شــهر 
متوقف شــده بــود گفت: طی دو ســال 

گذشته با تالش همکاران همه پروژه های 
نیمه فعال، تمام شــده  یا در حال تکمیل 

هستند.
مصطفوی پروژه ۳۹۰ واحــدی روند را از 
طرح های اقدام ملی مسکن نام برد که با 
حضور معاون وزیر راه و شهرسازی کلنگ 

آن به زمین زده شد و گفت: سهمیه شهر 
ســهند از طرح اقدام ملی ۱۶ هزار و ۲۰۰ 
واحد اســت که ۲ هــزار و ۳۰۰ واحد آن 
عملیاتی شــده و پروژه ۳۹۰ واحدی روند 
در زیربنای ۴۵ هزار مترمربع و در شــش 
بلوک ۱۳ طبقه ای سازه ای در شهر جدید 

سهند احداث می شود.
همچنین در این ســفر از آخرین اقدامات 
و پیشــرفت کار آزادراه تبریز- اندیشه- 
ســهند، پروژه ۱۰۰۰ واحدی طرح اقدام 
ملی مســکن ویژه فرهنگیان، پروژه های 
مسجد امام صادق )ع( فاز ۳، پله و پارک 
بام سهند فاز ۳، مدرسه شهید محمد خلیل 
پور نهر فاز ۳، مجتمع فرهنگی ســپهبد 
شهید حاج قاسم ســلیمانی فاز ۲، پروژه 
مشارکتی تجاری، مسکونی ۹۰۰ واحدی 
کمال فاز ۲، محوطه و ســقاخانه مسجد 
امام رضــا )ع( فاز ۲، تجهیز مســیرهای 
ویژه دوچرخه ســواری در هشت بهشت 
سهند، رمپ ورودی فاز ۴ از طرف فاز ۱، 
مدرسه شهیدان مهدی پور فاز ۴ و پروژه 

مشارکتی گلشــهر )محله ۵( فاز ۴ بازدید 
به عمل آمد و جلسه ای با برزگر شریک و 

پیمانکار آزادراه برگزار شد.
شایان ذکر است در این بازدیدها و مراسم 
کلنگ زنی طاهرخانی معــاون وزیر راه 
و شهرســازی و مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی عمــران شــهرهای جدید به 
همراه اعضــای هیئت مدیــره، پورخیز 
مدیر کل دفتر مدیریــت، روابط عمومی 
و ارزیابی عملکــرد، چاغروندی مدیرکل 
دفتر فنی و اجرایی و رضی منش فرماندار 
شهرستان اســکو، مصطفوی مدیر عامل 
شرکت عمران شهر جدید سهند، شهردار 
و شورای شهر سهند و مدیران ادارات این 

شهرستان نیز حضور داشتند.

مدیر فرهنگــی منطقــه آزاد ارس گفــت: ترویج 
کتابخوانی یکــی از محورهای مهــم فعالیت این 
منطقه اســت و بر این اســاس ۱۱ هزار جلد کتاب 
در کتابخانه های عمومی و مــدارس منطقه توزیع 

شده است.
 ابراهیم نصیــری در گفتگو با جام جــم اظهار کرد: 
اکنون ۲ دســتگاه کتابخانه ســیار با حمایت های 
منطقه آزاد ارس فعالیت فرهنگــی می کند و بیش 
از ۶۹۰۰ جلد کتاب با ارزش بیش از ۳ میلیارد ریال 
در مراکز مختلف فرهنگی هنــری و کتابخانه های 

عمومی و مدارس این منطقه توزیع شده است.
وی افزود: با حمایت های انجام شده و تالش اداره 
کتابخانه های عمومی منطقــه تعداد منابع کتابخانه 
جلفا از حدود ۲۳ هزار جلد در ســال ۹۳ به ۳۲ هزار 

جلد در سال ۹۹ رسیده است.
وی ادامه داد: اکنون شــاهد عضویــت ۸۱۰ نفر در 
کتابخانه جلفا هســتیم که نســبت به سال گذشته 

۴۰ درصد رشد داشته است در حالی که این عدد در 
سال ۹۳ حدود ۵۰۰ نفر بوده است.

وی گفت: کتابخانه های ســیار منطقه آزاد ارس که 
مناطق روســتایی و شــهری این منطقه را پوشش 
می دهند توانســته اند بیش از ۱۵۰۰ نفر عضو را از 
روســتاهای تابعه جلفا جذب کرده و با امانت بیش 
از ۵ هزار جلد کتــاب در این روســتاها زمینه بهره 
مندی مناطق محــروم را از ایــن کاالی فرهنگی 

فراهم آورند.
نصیری اظهار کرد: در تفاهم نامه هایی که با کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان و اداره 
کل کتابخانه های آذربایجان شــرقی منعقد شــد، 
ســازمان منطقه آزاد ارس زمینــه فعالیت ۲ واحد 

کتابخانه ســیار را در این منطقــه فراهم کرده و در 
ســال جاری نیز با انعقاد تفاهم نامــه جدید فعالیت 

این ۲ واحد کتابخانه سیار ادامه دارد.
وی افزود: با بــروز بیمــاری ویروســی کرونا در 
کشــور برنامه های متعــدد فرهنگــی و هنری در 
قالب جشــنواره های نــوروزی و رمضــان در این 
منطقه برگزار شــد که از جمله می توان به مسابقه 
کتابخوانی، قرآن، دعا، عکاسی، نقاشی، دلنوشته و 

خاطره نویسی اشاره کرد.
نصیری گفــت: در قالب جشــنواره های فرهنگی، 
۳ عنوان مســابقه کتابخوانی برگزار شــد. در سال 
گذشــته نیز ۸ مســابقه کتابخوانی بــرای ارتقای 

شاخص مطالعه مفید در منطقه برپا شد.

عباس مصطفوی خبر داد؛

تکمیل پروژه های ناتمام سهند در شهریور

ابراهیم نصیری بیان کرد؛

توزیع 11 هزار جلد کتاب در کتابخانه های منطقه آزاد ارس

شهرداری سراب در نظر دارد باستناد بند چهارم مصوبه شماره 360 مورخه 01/24/ 1399 شورای محترم اسالمی شهر سراب 
مناقصه واگذاری انجام امور فضای ســبز را به مدت یکســال از تاریخ ابالغ  به شرکت ها  و پیمانکاران  واجد شرایط از طریق مناقصه 

واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه : انجام امور فضای سبز
2- محل انجام مناقصه: سطح شهر سراب )اعم از محدوده و حریم(

3- مدت انجام مناقصه: 12 ماه شمسی
4- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مناقصه قید شده  در جدول باال را به شماره  
حســاب 20111122678183 بنام شهرداری ســراب نزد بانک قرض الحسنه  مهر ایران واریز و فیش واریزی و یا به همان مبلغ 
ضمانت نامه بانکی ) که از تاریخ بازگشــایی پاکت تا ســه ماه اعتبار داشته باشد(را  در پاکت تضمین )پاکت الف( و پیشنهادات فنی و 
مدارک مربوطه و سوابق کاری و شرایط مناقصه و اسناد ارزیابی را در )پاکت ب( و قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت 

در ) پاکت ج( و مجموع را در پاکتی مناسب و مهر شده تحویل نمایند.
5- مناقصه گران واجد شــرایط ) صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی( می توانند اســناد مناقصه را در مقابل فیش واریزی به مبلغ 
300/000 ریال به شــماره حساب 3100000588009 بنام شهرداری ســراب نزد بانک ملی شعبه مرکزی خریداری کنند مبلغ  

واریز شده غیر قابل استرداد است.
6- پیشنهادات باید حداکثر تا ده روز از تاریخ انتشار دومین آگهی با احتساب روز انتشار و تا آخر وقت اداری99/03/27 به نشانی 

خیابان قدس شمالی ساختمان شهرداری دبیرخانه تحویل و رسید دریافت شود.
7- سایر جزئیات در شرایط و اسناد ارزیابی درج شده است.

8- بدیهی اســت  شــرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد 
یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

آگهی مناقصه  عمومی«  مرحله دوم « ) نوبت دوم(

مدت اجرا)ماه(مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ مناقصه )ریال(موضوعردیف

12 ماه551/947/764 ریال5/519/477/640 ریالواگذاری امور فضای سبز1

شــهرداري ســراب در نظر دارد باستناد بند سوم  مصوبه شماره 352 مورخه 98/12/10    شورای محترم  اسالمي شهر سراب  تعداد  یک  
واحد خدماتی به شــماره 107 و سرقفلی یک واحد تجاری به شماره 3 واقع در خیابان شهدای شمالی  جنب بنیاد شهید برج شمس سراب را 

از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید. 
الف : مشخصات قطعه : 

واحد خدماتی به شماره 107 در طبقه اول به مساحت 115/03 مترمربع به مبلغ 4/036/050/000 ریال ) به صورت نقدی ( 
واحد تجاری به شماره 3 در طبقه همکف به مساحت 67/ 135 متر مربع به مبلغ 15/295/350/000 ریال ) به صورت نقدی ( 

ب : شرایط مزایده : 
1-  متقاضیان بایســتی 5 درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده به حساب 20111123678183 شهرداری نزد بانک مهر ایران شعبه سراب 
واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته از تاریخ نشر آخرین آگهی حداکثر تا ده روز تا آخر وقت 

اداری 99/3/27 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
2-  شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

3-  به تقاضای مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
4-  هزینه های متعلقه ) نشر آگهی ، دارائی و دفترخانه و ....( به عهده برنده مزایده خواهد بود .

5-  سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هریک از برندگان سپرده به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد .

6-  متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر به دایره فنی و شهرسازی یا درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های 68-4328167-041تماس 
حاصل نمایند

محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

آگهی مزایده ) مرحله اول(
 فروش یک واحد خدماتی و یک واحد سرقفلی مغازه در برج شمس

نوبت دوم

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد؛

پرستار خانم برای بچه معلول ذهنی جسمی که 
شرایطش حاد نیست.

با حقوق مکفی
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

09038029265تماس بگیرید.
آدرس:جلفا

به تعدادی خانم یا آقا متاهل جهت سرایدار  
نظافت و شیفت شب

)ترجیحا آقا( نیازمندیم.
09102699910

آدرس:جلفا

ماشــین ســازی تبریز کار در راستای افزایش 
تولیدات خود در استان آذربایجان شرقی نیروی 

ماهر استخدام میکند.
041-34242424                                        

tabrizkarco@gmail.com
...........................................................

تبریز -سه راهی پاالیشگاه -خیابان بوتان گاز  
ماشین سازی تبریزکار

استخدام 
ماشین سازی تبریز کار

شرایط  احرازعنوان شغلی

نقشه کشی صنعتی
جنسیت:آقا، خانم: مهندسی مکانیک یا طراح صنعتی

SOLIDWORK مسلط به سالیدوورک
آقا/    فقط با سابقه و ماهرورقکار
آقا/ فقط با سابقه و ماهرفرزکار

آقا/ فقط با سابقه و ماهرتراشکار

آقا/ فقط با سابقه و ماهرمونتاژ کار

خانم/ برای واحد اداری نیروی خدمات

آقا، خانمبرقکار تابلو های صنعتی
خانممنشی 

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم از ساعت 9 الی 16 با شماره تلفن  زیر تماس حاصل نمایند و 

یا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.                                        041-34242424



 مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس از امضــای تفاهم نامه 
مشــترک همکاری با بنیاد مســکن آذربایجان شــرقی در زمینه 
تأمین اراضی برای توســعه محدوده مناطق روســتایی محدوده 

ارس خبر داد.
به گزارش جام جم محسن نریمان در حاشــیه نشست با مدیرکل 
بنیاد مسکن استان آذربایجان شــرقی ضمن اعالم این خبر گفت: 
این تفاهم نامه در راســتای اجرای طرح اقــدام ملی دولت برای 
عرضه مســکن و واگذاری رایگان اراضی از سوی سازمان منطقه 
آزاد ارس به بنیاد مسکن آذربایجان شــرقی به منظور حمایت از 
اقشار آسیب پذیر و ساکنان فاقد مســکن در روستاهای محدوده 

ارس امضا شد.
نریمان افزود: بر اســاس این تفاهم نامه ۴۴ قطعه زمین مجزا به 

مســاحت حدود ۱ میلیون و ۴۶۵ هزار مترمربع شامل ۱۲ روستای 
محدوده ارس از ســوی این ســازمان جهت تحقــق طرح اقدام 
ملی دولت برای تولید مســکن در اختیار بنیاد مسکن استان قرار 

گرفت.
وی افزود: این ۱۲ روستا شامل روستای شجاع در محدوده جلفا، 
دو روســتا در محدوده خدا آفرین و ۹ روســتا در محدوده قلی بی 
گلو اســت. گفتنی اســت طرح اقدام ملی تأمین مسکن در اجرای 
اصل ۳۱ قانون اساسی و در راســتای اجرای قانون ساماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مســکن، داشتن مســکن متناسب با نیاز 
را حق هر فــرد و خانواده ایرانی دانســته و تحقق سیاســت های 
دولت در این زمینه و کمک به رفع بخشــی از مشکل دسترسی به 

مسکن خانواده ها در استان ها و شهرستان هاست.

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

لیموترش و جوش شیرین 
تاثیری در درمان 

کرونا  ندارد
این روزها برخی منابع   

غیرعلمی شایعه ای در 
مورد درمــان بیماران 
مبتال به عفونت کرونا 
ویروس منتشر کرده. 
و این شایعات بی پایه و 
اساس طوری در میان 
مردم ترسیده از کرونا 
اثر کرده که لیموترش 
در بازارهای اکثر کشــورها کمیاب و نایاب شده و در 
کشــور ایران هم اگر پیدا شــود قیمت آن به ۵۰ الی 
۱۰۰ هزار تومان رســیده اســت. در این رابطه یک 
سوال  از  استاد بیماری های عفونی و واکسینولوژی 
دانشــگاه های کالیفرنیا و برکلی پرسیده شده و وی 
جــواب آن را بدین صــورت داد: کال این نظریه پایه 
علمی نداشته و تا به امروز هیچ درمان مشخصی برای 
ویروس وجود ندارد. امــا غذاهایی مانند لیموترش و 
بخوری چــون بیکربنات )جوش شــیرین( که یکی 
نماد اســیدی و دیگری نماد قلیایی هستند بدالیل 
زیر نمی توانند موثر باشــند:  هر چند PH لیموترش 
حدودا ۲ و PH بیکربنات باالی ۵/۱۱ است ولی هر 
دو بعد از ورود به بدن تحت سیستم های کنترلی بدن 
)  بافت ها - کلیه ها تنفس( PH آنها تعدیل شده و به 
محدوده نرمال ۳۳/۷-۴۴/۷  می رســد. پس در بدن 
مفهوم اســیدی – قلیایی خود را از دست می  دهند 
و از نظر خاصیت شــیمیایی خود نمی توانند تاثیری 
در روی ویروس داشته باشــند. محدوده زنده ماندن 
ویروس حدود ۵/۵-۵/۸  اســت پس محدوده بدن با 
PH ۴۴/۷-۳۳/۷  محیط ایده  آل برای زنده ماندن 
ویروس اســت. اما مصرف لیمو و مرکبات مشابه به 
دلیل خاصیت شــیمیایی با PH حدود ۲ هیچگونه 
محدود کننده تداوم حیات ویروس نیست ولی لیمو و 
مرکبات مشابه خود حاوی  برخی مواد هستند که در 
تقویت سیستم دفاع ایمنی بدن و بطور غیرمستقیم در 

کنترل عفونت کرونایی موثر است.

پور فتحی:
ادعای 22 نفر در مورد درمان کرونا با طب سنتی

رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: 
از زمان شیوع کووید ۱۹ در آذربایجان شرقی، ۲۲ نفر در استان 
ادعا کرده اند که راه درمان کرونا با طب ســنتی را می دانند.

حجت پورفتحی، دوازدهم خرداد در گفتگو با جام جم با بیان 

این مطلب اظهار کرد: پس از شــیوع ویروس کووید ۱۹ در 
استان حداقل ۲۲ مورد ادعا در زمینه درمان کرونا با طب سنتی 
داشتیم.وی اضافه کرد: حتی برخی مدعیان نیز ادعا می کردند 
که نحوه درمان کرونا با طب سنتی به آن ها الهام شده است، اما 

وقتی از آن ها خواستیم که ادعایشان را در قالب طرح پژوهشی 
ارائه دهند، هیچ کدام حاضر نشدند تا آن را در قالب پروپوزال 
ارائه کنند.وی اضافــه کرد: طرح ها و پیشــنهادات در قالب 

پروپوزال، قابل ارائه و بررسی و حتی صدور مجوز است.

به گزارش ایسنا، پورفتحی در خاتمه گفت:این افراد به حدی 
از ادعایشــان نامطمئن بودند که با توجه بــه احتمال باالی 
انتقال ویروس در بخش های کرونا حتی حاضر به ورود به این 

بخش ها نیز نشدند.

یادداشتخبر

شنبه  ۱۷ خرداد ۱3۹۹    شماره 5۶۷4

 رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز از شناســایی ۱۰۰۰ مورد 
کرونایی جدید طی هفته گذشته در آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش جام جم محمد حســین صومی شــامگاه یک شــنبه با 
اشــاره به این که طی دو هفته اخیر در آذربایجان شــرقی بیش از 
دو هزار مورد جدید کرونا ثبت شــده اســت، افزود: تعداد فوتی ها 
و بســتری های کرونا در آذربایجان شــرقی نســبت به چهار هفته 

گذشته کمتر شده است.
صومی بــا تاکید بر ایــن که هر روز حــدود ۱۶۰ مــورد جدید از 
کرونای مثبت شناســایی می شود، ابراز داشــت: روزانه حدود ۴۰ 
هزار مهمان وارد استان می شــوند و این موضوع خطرناک بوده و 

احتمال افزایش آمار کرونا در استان وجود دارد.
وی با تاکید بر ایــن که حدود ۱۰ هــزار نفر در زمینه شناســایی 

مبتالیان به کرونا در اســتان فعالیت دارند، ادامــه داد: با توجه به 
شــرایط کنونی جامعه به نظر می رســد مردم فرامــوش کرده اند 
که ویروس کرونا وجــود دارد و این موضوع بــرای روزهای آینده 

خطرناک است.
صومی اظهار داشت: بر اســاس پیش بینی های ما آمار افرادی که 
به ویروس کرونــا مبتال بوده و در اجتماع آزادانــه می چرخند روبه 
افزایش است. هر فرد مثبت می تواند یک تا ســه نفر را آلوده کند، 

از این رو امکان افزایش آمار وجود دارد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز ادامــه داد: همچنان رعایت 
بهداشــت فردی و اجتماعی و رعایت فاصله گذاری حتی در صنوف 
مورد تأکید اســت و اگر فردی عالئمی دارد بــه مراکز درمانی ۱۶ 

ساعته مراجعه کند.

محسن نریمان اظهار کرد؛

تفاهم نامه تامین اراضی برای توسعه محدوده مناطق روستایی ارس

زنگ هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛

شناسایی هزار مبتالبه کرونا طی هفته گذشته 
طی 2 ماهه ابتدایی سال؛

 تخلفات صنفی 44 درصد 
افزایش یافت

 معاون نظارت و بازرسی ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان آذربایجان شــرقی از افزایش ۱۷ 
درصدی بازرســی ها و ۴۴ درصدی تخلفات صنفی 
کشف شده در اســتان در ۲ ماهه اول سال ۹۹ خبر 

داد. 
مقصود رضازاده در گفتگو با جام جم خاطرنشــان 
کرد: با توجه به شرایط خاص بازار و تقارن ایام عید 
نوروز و ماه مبارک رمضان با ۲ ماهه اول سال جاری 
، اقدامات نظارتی با قوت تشدید شد . معاون نظارت 
و بازرسی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان با 
اشــاره به پیش بینی های الزم به منظور استفاده از 
ظرفیت دستگاه های مختلف استانی درگشت های 
مشترک بازرسی، اظهار داشــت: تعداد گشت های 
مشترک از افزایش ۱۱۷ درصدی برخوردار بود و به 

۵ هزار و ۲۷۰ مورد بازرسی منجر شد.
وی با اشــاره به ۲۵ هــزار و ۶۱۸ مورد بازرســی 
از بنگاه های اقتصادی اســتان اعــم از واحدهای 
تولیدی، توزیعی، انبار و سردخانه ، خدماتی ، عمده 
و خرده فروشــی، گفت: از این تعداد بازرسی برای 
یک هزار و ۶۸۸ واحد متخلــف پرونده تخلفاتی به 
ارزش بیش از ۳۲۶ میلیارد ریال تشکیل شده است. 
رضازاده از دریافت ۱۷۱۸ مورد شکایت در دو ماهه 
اول ســال و افزایش ۴۴ درصدی شکایات مردمی 
خبر داد و گفت: بیشــترین میزان بازرسی در حوزه 
آرد و نــان بود و در نتیجه نظارت های انجام شــده 
برای ۱۶۶ واحد نانوایی پرونده تخلفاتی تشــکیل 

شده است.

دکتر عباس دیندوست

مشاور مدیرعامل 
بیمارستان فوق تخصصی 

بهبود

مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

ما ز دلبستگی حیله گران بی خبریم  
    در غم هجر رخ ماه تو در سوز و گدازیم  

    ما زادۀ عشقیم و پسرخواندۀ جامیم  
امام خمینی - ره    اکنون که در میکده بسته است به رویم

مدیر کل دامپزشکی استان:
ــش از  ــازی بی ــدوم  س مع
49 تــن فــرآورده دامــی 

غیربهداشــتی

شنبه  ۱۷ خرداد ۱3۹۹    شماره 5۶۷4

خبر خبر

ــازی  ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــر داد: خب

ــد و  ــت؛ تولی ــدف دول ه
ــدار ــکن پای ــه مس عرض

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیــان این که 
هدف دولت تولید و عرضه مسکن پایدار است، 
گفت: ما در دولت قصــد تصدی گری در بخش 

مسکن را نداریم.
به گزارش جام جم، در سفر حبیب اله طاهر خانی 
معاون وزیر راه و شهرســازی به شــهر جدید 
سهند کلنگ زنی پروژه ۳۹۰ واحدی طرح اقدام 

ملی مسکن در شهر جدید سهند انجام شد.
مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصــی عمران 
شــهرهای جدید کشــور در این مراسم گفت: 
ســهند در بین شــهرهای جدید کشــور جزو 
شهرهای فرازمند و پیشــرو است.طاهر خانی با 
اشاره به این که یکی از ظرفیت های طرح اقدام 
ملی مسکن اســتفاده از بخش خصوصی است 
گفت: طرح اقدام ملــی قالب های مختلفی دارد 
که یکی از آنهــا خود مالکی اســت و دولت در 
تأمین تسهیالت الزم برای ساخت مسکن ملی 

کمک خواهد کرد.
تولید مسکن نباید متوقف شود 

وی افزود: هــدف دولت تولیــد و عرضه 
مســکن پایدار اســت و قصد تصــدی گری 
ندارد و اگر تولید مســکن متوقف شود مطمئنًا 
مشکالتی در زندگی مردم به وجود خواهد آمد.

طاهرخانی شهر جدید ســهند را برای زندگی با 
کیفیت مناسب دانست و گفت: با ساخت مسکن 
برای اقشار متوســط و کم درآمد و نیز اتمام آزاد 
راه تبریز- ســهند جامعه هدف بیشتری تحت 
پوشش قرار خواهد گرفت و کمک خیلی بزرگی 
برای تبریز خواهد بــود.وی در ارتباط با قیمت 
تمام شــده واحدهای طرح اقدام ملی مســکن 
در شهر ســهند هم گفت: برآورد قیمت برعهده 
شورای مســکن استان است.ســهند ظرفیت و 

پتانسیل بیشتری برای توسعه دارد.

علی اوسط هاشــمی ، معاون وزیر کار  و  رئیس سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور، در ســفر به آذربایجان 
شرقی در مراســم تودیع و معارفه مدیر کل فنی و حرفه 
ای آذربایجان شرقی شرکت و هفت نیروگاه خورشیدی 
را افتتاح و در جلسه شــورای مهارت آذربایجان شرقی 
شرکت و  از مراکز دولتی و آموزشــگاه های آزاد فنی و 

حرفه ای، بازدید کرد.
به گزارش جام جم رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور با بیان این که سال ۱۴۰۰ بهار آموزشگاه های آزاد 
است، گفت: ۸۰ درصد آموزش های فنی و حرفه ای به 
آموزشــگاه های آزاد واگذار می شود.علی اوسط  هاشمی 
در جلسه شورای توسعه مهارت آذربایجان شرقی با بیان 
این که آذربایجان شرقی دوازدهمین استان است که سفر 
می کنم، افزود: این استان از حیث کیفی و محتوایی رتبه 

اول را دارد.
وی با اشاره به این که مهم ترین رکن آذربایجان شرقی 
سرمایه انسانی اســت، ادامه داد: تاریخ گواه براین است 
که بخشی از ســرمایه ملی ایران حاصل رویش در این 
دیار اســت که موجب افتخار ملی است.اوسط هاشمی 
اظهار کرد: کشــوری که تمدنش گواه بر این است که 
ایران پیشتاز مهارت دردنیا بوده است ولی امروز با تاسف 
می گوییم وزن اجتماعی مهارت ضعیف است و گرایش 
قالب جامعه به سمت دانشگاه محوری و مدرک گرایی 
است. وی ادامه داد: نباید بگذاریم این روند در جامعه دوام 
داشته باشد تا تمام آرزوی جوانان و نوجوانان به دانشگاه 
ختم شود بلکه باید نیازی که برآمده از استعداد و قابلیت 
نهفته در انسان است مورد توجه قرار گیرد .رئیس سازمان 
فنی و حرفه ای کشور گفت: گواهی نامه های صادره از 
فنی و حرفه ای به واسطه پیمان جهانی که داریم مورد 
پذیرش جهانی است و یک فرد اگر دارای گواهی آموزش 
فنی و حرفه ای باشــد راحت تر می تواند در بازار جهانی 
ورود پیدا کنــد.وی با تاکید بر این که بــازار آذربایجان 

شرقی باید سرشار از نیروهای خالق باشد، افزود: در این 
استان صنایع مادر و مرجع وجود دارد.اوسطهاشمی اظهار 
کرد:  مهارت محدود به اشتغال نیست بلکه مهارت عامل 
زیست مسالمت آمیز است و بستر را برای بودن با معرفت 
در جهت پیشــرفته شــکل می دهد.وی با بیان این که 
تقاضای اساسی جامعه و افراد جویای کار از ما، کار است، 
گفت: باید واقعیت تلخ زندگی با تحریم  را بپذیریم و به 
خود اشتغالی از طریق مهارت بیشتر توجه کنیم. وی ادامه 
داد: کرونا اثبات کرد تجارت الکترونیک جزو ضروریات 
بوده و اگر قرار است به اشــتغال پایدار و زایش زا برسیم 

شرط آن توجه به نیاز زمان است.
فصل آموزش مهارتی برای طالب تدوین  

شود
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان 
فنی و حرفه ای کشــور با بیان این کــه باید یک فصل 
آموزشی مهارتی تدوین شود و جزو دروس حوزه علمیه 
قرار گیرد، گفت: همان طور که هیچ معلمی نباید بدون 
مهارت فارغ التحصیل شود، هیچ طلبه ای نیز نباید بدون 

مهارت وارد جامعه شود.
علی اوسط  هاشــمی  در آیین افتتاحیه مرکز “مدیریت 
مهارت آموزی و مشــاوره شــغلی” حوزه های علمیه 
آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت ورود مهارت به بطن 
حوزه های علمیه، گفت: باید مهارت با درس های حوزه 
درهم آمیخته شــود و طالب در کنار درس ها چند واحد 
مهارت را یاد بگیرند.وی  گفت: طالبی که در حوزه های 
علمیه به دنبال کســب دانش و دانایی هستند به همراه 
جامعه فرهنگیان و مدرســان دارای منزلت اجتماعی و 
تریبون بوده و می توانند با فضاسازی موجب تغییر نگاه 
در جامعه شوند.وی افزود: باید نگاه ها به سمت فضیلت 
کسب مهارت سوق داده شود زیرا اکنون تمام ارزش های 
جامعه فقط در مسیر کســب دانش، مدرک و بودن در 
دانشگاه خالصه شــده اســت، اما این جامعه تا چه حد 

نیازمند پزشک، مهندس و خلبان است؟ 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان 
فنی و حرفه ای کشور خاطرنشــان کرد: کثرت و تنوع 
در بخش های مختلف جامعه قابل جستجوست و فقط 
باید به شکل جدی به آن بیندیشیم تا شاهد تغییر نگاه 
در جامعه جویای موقعیت و کار متناسب با شان و منزلت 
آدمی شویم.هاشــمی با تاکید بر ارزش باالی کارهای 
فرهنگی، اظهار کرد: می توان برای خروج از ناامیدی ها، 
یک جریان را ایجاد کرد زیرا جمهوری اســالمی برای 
رســیدن به بالندگی و پویایی نباید فقیر و بیکار محتاج 
داشته باشد. اوسط  هاشمی افزود: باید به جایی برسیم که 
جامعه تنها از دولت توقع نداشته باشد و هرکس بداند که 
خود می تواند از مشــکالتی که او را احاطه کرده است با 

تکیه بر قابلیت و روی آوری به یک فن بیرون بیاید.
معاون وزیر تعــاون ، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اگر 
طالب در کنار کسب علم و دانش و معرفت در حوزه دین 
یک نقش اجتماعی را در معیشــت کشور داشته باشند، 

بازتاب مثبتی داشته و حتی باورها تقویت خواهد شد.
 معاون فرهنگی و خانواده مرکز خدمات حوزه های علمیه 
آذربایجان شــرقی هم با بیان این که در سال گذشته، 
قرارگاهی تحت عنوان حضرت خدیجه )س( در محل 
حوزه های علمیه تبریز با هدف توانمندسازی خانواده های 
طالب تاسیس شــد، گفت: در قرارگاه حضرت خدیجه 
)س( چندین دوره کارگاه خیاطی مخصوص همسران 
طالب برگزار شد که در دوران شیوع کرونا، بیش از ۴۰۰ 
هزار ماسک بهداشــتی تولید کرده و پس از بازگشت به 
منطقه خود، اقدام به تاسیس کارگاه و تولید ماسک  و گان 

بهداشتی کردند.
حجت االسالم فرهاد عابدینی افزود: تالش می کنیم تا 
خانواده های طالب نیز بتوانند در بحث آموزه های مهارت 

زندگی در کنار نشر و ترویج آموزه های دینی گام بردارند. 
وی با اشاره به ضرورت ترویج مشاغل خانگی، گفت: در 
مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی، تاکنون 
بیش از ۱۵ دوره مهارت آموزی برگزار شده است و هنوز 
هم آموزش ها در بســتر فضای مجازی ادامه دارد. وی 
افزود: مشاغلی چون قالیبافی، زنبورداری، پرورش قارچ، 
گیاهان دارویی و بوقلمون و تولید کاغذ خوشنویسی از 
جمله مشاغل فعال در استان هســتند که در این مرکز 

آموزش داده می شود. 
راه اندازی یکی از مجهزترین مجتمع های 

ارتقای مهارت در منطقه آزاد ارس
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان 
فنی و حرفه ای کشــور با اشــاره به راه اندازی یکی از 
مجهزترین مجتمع های ارتقای مهــارت در منطقه آزاد 
ارس، گفت: راه اندازی مجتمع آموزش مهارت در ارس 
به طور قطعی اقدامی ماندگار برای پویایی بیش از پیش 
اقتصاد و اشــتغالزایی خواهد بود.علی اوسط هاشمی در 
جلسه ای در ســازمان منطقه آزاد ارس، اظهار کرد: بر 
اساس آمار و عملکرد، شــاخص های اقتصادی ارس در 
سال ۹۸ مثبت بودند و مناطق آزاد کشــور می توانند از 
مهارت مدیریت ارس الگوبرداری کنند.  وی افزود: مثبت 
بودن شاخص های اقتصادی ارس در شرایط تحریم های 
شدید اقتصادی و بحران کرونا، بیانگر جاری بودن تفکر 
توانمند و ماهر بوده و زمینه ساز همکاری مشترک است. 
وی گفت: تالش می کنیم آموزش مهارت در ارس فراتر 
از صنعت بوده و راهبرد اساسی برای تکمیل زنجیره تولید 
و نقش آفرینی بانوان و اشــتغال خانگی را تدوین و اجرا 
کنیم. بر اســاس این گزارش، در این جلسه تفاهم نامه 
آموزشی میان سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان 

منطقه آزاد ارس امضا شد.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور مطرح کرد؛

سال 1400؛ بهار آموزشگاه های 
آزاد

مدیــرکل دامپزشــکی آذربایجان شــرقی از 
معدوم ســازی بیش از ۴۹ هزار کیلوگــرم انواع 

فرآورده خام دامی غیربهداشتی در استان خبر داد.
به گــزارش جام جم بــه نقــل از روابط عمومی 
اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی، امیرحسین 
بهداد اظهار داشــت: به منظور تأمین بهداشــت 
فرآورده های خام دامی در مــاه مبارک رمضان، 
طرح تشــدید نظارت بهداشــتی دامپزشکی با 
۷ هزار و ۸۷۱ مورد بازدیــد از کلیه مراکز تولید، 
فرآوری و عرضه فرآورده های خام دامی از قبیل 
قصابی ها، مرغ فروشی ها، خودروهای ویژه حمل 
فرآورده های خام دامی، کشتارگاه های دام و طیور، 
ســردخانه ها، کارگاه های فرآوری و بسته بندی 
فرآورده های خام دامی در تمام نقاط سطح استان 
را به طور مداوم تحت بازدیــد و نظارت ویژه قرار 
گرفتند.مدیرکل دامپزشــکی آذربایجان شرقی 
گفــت: کارشناســان ایــن اداره کل در رمضان 
ســال ۱۳۹۹ مقدار ۴۹ تن فــرآورده خام دامی 
غیربهداشتی و غیرقابل مصرف انسانی را کشف 
و ضبط نمودند که با دستور مقام محترم قضائی 
معدوم شد.وی ادامه داد: پیرو بازرسی های صورت 
گرفته به ۶۷ خودرو که به صورت غیرمجاز و عدم 
رعایت اصول بهداشــتی دامپزشکی مبادرت به 
فروش مواد و فرآورده هــای خام دامی می کردند 
برخورد قانونی کنیم و در طــی این مدت ۹ واحد 

متخلف بهداشتی با دستور قضائی پلمب شدند.

بازار بورس نوعی بازار معامالتی است که انواع سرمایه و 
دارایی در آن خرید و فروش می شود. بازاری که با دیگر 
بازارها چون بازار خودرو- طال - سکه و ... متفاوت است. 
شــاید بتوان رسمی بودن – شــفافیت و برخورداری از 
پشتوانه محکم قانونی را مهم ترین تفاوت های بورس با 

بقیه بازارهادانست.
به گزارش جام جم بــازار بورس نقش زیادی در رشــد 
اقتصادی کشور ایفا می کند. این بازار با جمع آوری پس 
اندازهای خردو کالن بستری جهت کسب و کار و رونق 
اقتصادی فراهم می نماید. باتوجه به شــفافیت و قانون 
مندی که در این عرصه وجود دارد صاحبان سرمایه ها و 
پس اندازهای راکد می توانند با ورود به بازار بورس و اوراق 
بهادار، به عنوان سهامدار شرکت تلقی شده و شرکت های 
مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند خطوط 
تولید جدیدی راه اندازی نمایند و ســودآوری بیشتری 
داشته باشند و این سودآوری در نهایت به رشد اقتصادی 

کشور منجر خواهد شد. 
اســتان آذربایجان شــرقی و مرکز آن کالنشهر تبریز 
سال هاست در این زمینه پیشــرو بوده و موسسه ارزش 
آفرینان مالی بازار سرمایه که شــاهد افتتاح ساختمان 
جدید آن با حضور رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور 
و برخی دیگر از مقامات کشوری و استانی هستیم موید 

این ادعاست.
موسسه ارزش آفرینان مالی بازار ســرمایه در مدت دو 
ســال فعالیت خود توانســت بیش از ۶۰ دوره آموزشی 
در زمینه تابلوخوانی، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال 
مقدماتی، پیشــرفته و امواج الیوت بورس و متقاضیان 
نمایندگی جنرال بیمه برای بیش از ۵۰۰۰ نفر دانشپذیر را 
در شهرهای مختلف تبریز، تهران، مشهد، اردبیل، ارومیه، 
زنجان آموزش داده و پس از کســب مهارت های الزم 

روانه بازار سرمایه نماید.
جلب مشارکت مردم از طریق بورس؛ یک 

ضرورت ملی است
علی اوسط هاشمی رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور 
در این مراسم با اشاره به این که  این روزها کشور ما با انواع 
تحریم ها مواجه بوده و بورس و بازار ســرمایه می توانند 
یکی از جدی ترین بحث های کشــور باشــند بر جلب 
مشــارکت مردم از طریق بورس که یک ضرورت ملی 
اســت تاکید کرد.وی افزود: از این که با افتتاح این مرکز 
شاخه هایی متنوع در بخش آموزش و کمک به ارتقای 
شناخت مردم و متناسب با نیاز زمان و تقاضای روز ایجاد 

می شود بسیار خوشحالم.
وی گفت: با این اقــدام به تدریج آموزشــگاه های آزاد 
از محدود بودن به فعالیت در ســه چهــار بخش خارج 
می شــوند.وی ادامه داد: در واقع حداقــل ۸۰ درصد از 
ظرفیت آموزش ها را در جهت مهارت در سه سطح اول 
مهارتی به آموزشــگاه آزاد واگذار می کنیم به شرط این 
که آموزشگاه آزاد هم بتواند این تنوع و کثرت را منطبق با 
تقاضاهای نو و مطالبه بازار و نیز مخاطبان ایجاد کند که 

یکی از بحث های جدی امروز بورس است.
رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشــور تصریح کرد: در 
شرایطی که کشــور ما با انواع مشــکالت و تحریم ها 
مواجه است، از ســویی با اوج نقدینگی روبرو هستیم و 
از ســوی دیگر ضرورت تامین منابــع واحدهای خرد و 
درشت، رساندن خود به این مرحله از قدرت تحلیل که 
اعتمادزایی کند و آن اعتماد باید پایدار و همراه شود برای 
جلب مشــارکت مردم از طریق بورس که یک ضرورت 

ملی است.
اوسط هاشمی یادآور شــد:  این روزها اشتیاق مردم به 
بورس خیلی قوی است و اگر امروز می بینید بورس مردم 
جهان با افت روبروست ولی بورس کشور ما رونق دارد و 
مردم هم از خرد و کالن و جوان و نوجوان به این عرصه 

پا گذاشتند.
وی با اشاره به این که مدیرکل آموزش و پرورش استان 

هم در جلســه شــورای مهارت با تاکید براین که سعی 
کنیم مهارت در حوزه بورس را به ســطح دانش آموزان 
مقطع حداقل دبیرستان بکشیم گفت: با این اقدام خرده 

سرمایه ها  در مسیر درست خودشان به جریان می افتند.
هاشمی خاطرنشــان کرد: در این شرایط چون به خلق 
ارزش فکر می کنید باید این خلق ارزش به گونه ای باشد 
که پول پاک تولید کنید چراکه خیلی از سرمایه داران ما با 
شک و شبهه روبرو هستند که پولشان در واقع در مسیر 

پاک سپرده گذاری می شود نه برای سود.  
رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشــور تصریح کرد: اگر 
بتوانیم این افراد را متقاعد کنیم که اندوخته شــان را در 
راه رونق بخشــیدن به تولید سرمایه گذاری کنند خیلی 
از مشکالت حل خواهد شد. اوسط هاشــمی افزود: در 
این شرایط بهترین کار جمع آوری نقدینگی است و اگر 
موفق شــویم نقدینگی را جمع کنیم و با اعتماد زایی در 
مسیر درست به خط بیندازیم مطمئن باشید هرکدام از 
نقش های شــما نقش ملی ارزیابی خواهد شد نه نقش 
یک آموزشگاهی که صرفا منافع خودش دخالت دارد.وی 
گفت: اکنون ما با ریزش سرمایه اجتماعی مواجه هستیم 
و هیچ کس نمی تواند آن را کتمان کند. هرچند بخشی 
از ریزش ســرمایه اجتماعی در زمان کرونا بازسازی شد 
و همه آن به شر منجر نگردید. مثال ارتقاء نوع دوستی و 
انسجام و میل به کمک به همنوعان یکی از مقوله هایی 

بود که کرونا  ارمغان آورد.
 ساماندهی ســرمایه های سرگردان با 

بورس
حسین فیروزی معاون منابع انسانی و پشتیبانی  رئیس 
سازمان فنی و حرفه ای کشور نیز در این مراسم گفت: 
این آموزشگاه که مجوزهای خود را در زمینه های بورس و 
بازار سرمایه و نیز بیمه از سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
و نیز از سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان های بیمه 
ای کشور دریافت کرده در زمینه آموزش و فرهنگ سازی 

که به مســایل اقتصادی و تقویت بنیان های اقتصادی 
جامعه کمک می کند، اقدامات قابل توجهی انجام داده 
اســت.  به این صورت که هم در زمینه آموزش به افراد 
عالقمند فعالیت می کند و هم زمینــه فعالیت آنها را در 
حوزه های اقتصادی فراهم می کند. در واقع این آموزشگاه 
کار آموزش توام با فرهنگ سازی دارد و هم زمینه های 
کسب و کارهای جدید و ورود افراد بخصوص جوانها را 
با فعالیتهای اقتصادی نو باز می کند.معاون منابع انسانی 
و پشتیبانی  رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور تصریح 
کرد: یکی از بهترین روش هــای تامین مالی پروژه ها و 
سرمایه گذاری ها در زمینه های رونق تولید وابسته به این 
سرمایه ها از طریق بازار سرمایه است و بخصوص وقتی 
زمینه فراهم می شود که مشارکت تعداد زیادی از مردم را 

در این زمینه داشته باشیم.
فیروزی یادآور شــد: مدیران آموزشگاه گزارش دادند در 
فاصله کمتر از یکسال و نیم فعالیت و آموزش را به صورت 
مجازی و آنالین برای مخاطبان چند اســتان خارج از 
آذربایجان شرقی نیز راه اندازی کردند و این خبر بسیار 

خوبی است. 
وی افزود: این امر نشــان می دهد کار نو بــا روش نو و 
ابزارهای نو انجام می گیرد و این از الزامات دنیای جدید 
است.فیروزی گفت: تبریز همیشه پیشرو و نوآور بوده و 

همیشه حرفی برای گفتن داشته و این یکی از آنهاست. 
بــورس ســرمایه های ســرگردان را  

ساماندهی می کند
جهانگیری معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی 
نیز در این مراسم ضمن اظهار رضایت از عملکرد موسسه 
ارزش آفرینان مالی بازار ســرمایه به اهمیت بورس در 
رونق تولید و رشد جامعه اشاره کرد و گفت: امروز نیاز به 
بورس قبل از هرزمان دیگری در کشور احساس می شود 
و باید کاری کنیم این مساله در سطح آحاد جامعه بیشتر از 

این جا بیفتد.

وی در ادامــه به برخــی از خصوصیات بورس اشــاره 
کرد و گفت: یکی از خصوصیات بورس این اســت که 
سرمایه های سرگردان را ساماندهی می کند و به مسیری 
سوق می دهد که هم بتواند در کشور مولد باشد و هم در 
اقتصاد و اشــتغالزایی و تامین نقدینگی و ... تاثیر خوبی 

داشته باشد. 
معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی افزود: این امر 
باعث می شود بخش خصوصی و خانوارهایی که سرمایه 
اندک دارند و نمی توانند دنبال تجــارت خاصی بروند، 
بتوانند در کسب و کارهای مختلف در حوزه ملی شریک 

شوند و هم برای جامعه و اقتصاد مثمر ثمر باشند.
 آموزش بیش از 5 هزار دانشپذیر از سراسر 

کشور به صورت مجازی 
حامد قدس عضو هیئت مدیره موسسه ارزش آفرینان 
مالی بازار ســرمایه نیز در این مراسم گفت: این موسسه 
فعالیت خود را در بهار ســال ۹۷ پس از کسب مجوز از 
سازمان فنی و حرفه ای کشور، ســازمان بورس و اوراق 
بهــادار و بیمه مرکــزی جمهوری اســالمی ایران در 
زمینه های آموزش از صفر تا صــد در دو حوزه بورس و 
بیمه با محوریت تبریز آغاز نمود.وی افزود: موسسه در 
این مدت توانســت بیش از ۶۰ دوره آموزشی در زمینه 
تابلوخوانی، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال مقدماتی، 
پیشــرفته و امواج الیوت بورس و متقاضیان نمایندگی 
جنرال بیمــه و برای بیــش از ۵۰۰۰  دانشــپذیر را در 
شهرهای مختلف تبریز، تهران، مشهد، اردبیل، ارومیه 
و زنجان آموزش داده و پس از کسب مهارت های الزم 

روانه بازار سرمایه نماید.
قــدس در ادامه گفت: یکــی از فعالیت های مهمی که 
توسط موسسه ارزش آفرینان در شرایط بحرانی شیوع 
کرونا با جدیت کامل انجام گرفت پشــتیبانی بیش از 
۱۰ هزار کاربر فعال در بازار سرمایه از طریق شبکه های 
مجازی و راه اندازی سیســتم LMS و آموزش های 

وبیناری و مجــازی بود.قطعا آمــوزش مجازی بورس 
و بیمه تحول عظیمی در رشــد  جذب سرمایه گذاری 
عموم مردم در اقتصاد کشــور عزیزمان خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: موسسه ارزش آفرینان آماده ارائه 
برنامه های آموزشی براساس استانداردهای سازمان فنی 
و حرفه ای کشور و برگزاری دوره های مجازی در سراسر 
کشور پس از کسب راهنمایی های الزم از سازمان فنی و 

حرفه ای است.
عضو هیئت مدیره موسســه ارزش آفرینان مالی بازار 
سرمایه تصریح کرد: از برنامه و استراتژیهای مهمی که 
برای سال ۹۹ توسط هیئت مدیره تدوین گردیده می توان 

به موارد ذیل اشاره نمود:
1(راه اندازی سیســتم مرکز تماس ۲۴ ساعته جهت 
پاسخگویی به سواالت و رفع مشکالت مردم در دو حوزه 

بورس و بیمه به عنوان مرکز ۱۱۸ بورس و بیمه .
.LMS 2( توسعه آموزش مجازی و سیستم

3( مشاوره به کارخانجات و شرکت ها و سازمان ها جهت 
ورود به فرابورس.

4( ایجاد شعب در تهران و سایر مراکز استان با همکاری 
و همراهی سازمان فنی و حرفه ای کشور.

قدس افزود: پس از راه اندازی شــعب در کشور به لطف 
پروردگار متعال در ســال ۱۴۰۰ موسسه ارزش آفرینان 
مالی بازار سرمایه اولین موسســه آموزشی مورد تایید 
سازمان فنی و حرفه ای کشور خواهد بود که حداقل ۱۵ 
الی ۲۰ درصد سهام خود را در بازار سرمایه عرضه نماید و 
از این طریق تمامی مشتریان و دانشپذیران و عموم مردم 
سهامدار این موسسه آموزشی خواهند بود.وی در خاتمه 
خاطرنشان کرد: این موسسه با حمایت های سازمان فنی 
و حرفه ای کشور آماده برگزاری دوره های بورس و بیمه 
در سراسر کشور برای عالقمندان جهت سرمایه گذاری و 
مشاوره در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی جهت ورود به 

بورس و فرابورس می باشد.

باحضور رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور صورت گرفت؛

افتتاح ساختمان جدید موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه


