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در 6 ماهه نخست امسال؛ 

ثبت ركورد جدید تولید در مجتمع فوالد 
صنعت بناب 

رکورد جدید تولید به همت فوالد مردان جبهه کار و تالش در6 ماهه نخســت سالجاری در مجتمع فوالد صنعت 
بناب مقارن با هفته دفاع مقدس ثبت شد.

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی مجتمع فوالد صنعت بناب ، ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای 
هشت سال جنگ تحمیلی ، رکورد جدید تولید به همت فوالد مردان جبهه کار و تالش در مجتمع فوالد صنعت 
بناب مقارن با هفته دفاع مقدس ثبت شــد تا در نیمه نخست ســال جهش تولید برای چندمین بار رکورد تولید 
محصوالت فوالدی در مقایســه با ســال های قبــل با تالش و همــت شــبانه روزی  مدیریت و کارکنــان زحمتكش 

این مجتمع شكسته شد و در پایان 6 ماهه سالجاری به عدد بی سابقه  367784 تن رسید.
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مدیر كل امور اجتماعی استانداری:
 استفاده از فضای مجازی برای 

مداخله در پیشگیری از اعتیاد

استاندار آذربایجان شرقی:
روحیه مقاومت و اعتماد به 

جوانان به بركت انقالب اسالمی

فرماندار هشترود:
تشدید نظارت های كرونایی 

در شهرستان
3

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی عنوان كرد؛
ضرورت الگوسازی از جوانان دوران دفاع مقدس

برنامه ریزی ویژه صدا  و سیمای 
بزرگداشــت  در  اســتان  مركــز 

سالگرد دفاع مقدس
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مدیر عامل گروه صنعتی دونار
محمد رضا باقری

جناب آقای دکتر امین زاده
ریاســت محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

مایه ی فخر و مباهات اســت که رتبه برتر جشــنواره شهید رجایی را 
کسب نموده اید. بدینوسیله تبریک و تهنیت عرض می نمایم  و از درگاه 
ایزد منان مزید توفیقات جنابعالی را برای خدمتی سرشــار از شور و 

نشاط درجهت رشد  و شکوفایی ایران اسالمی مسالت دارم.

شرکت نخل سبز صبحی )رحیق - صبحی(

سرور ارجمندجناب آقای دکتر حبیب  امین زاده
رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت آذربایجان شرقی  

کســب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی حاصل خدمتگزاری دلسوزانه کلیه کارمندان و مدیران 
آن ســازمان است . بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای که به نام 
شــهید رجایی، شهید راه خدمت مزین شده است، آینده ای بسیار درخشان را  در  روند فعالیت آن 
ســازمان   و صنعت  اســتان  نوید می دهد. اینجانب کسب عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید 
رجایی را به جنابعالی ،  معاونان  و مدیران محترم و کارمندان فهیم  آن ســازمان تبریک می گوییم  

و از درگاه قادر متعال، برای حضرتعالی و همکاران گرامی آرزوی ســربلندی و سرافرازی داریم.«

گروه صنعتی آدوپن پالستیک پرشین
 )وین تک(

جناب آقای دکترحبیب  امین زاده
رئیس محترم  سازمان صنعت ، معدن وتجارت آذربایجان شرقی  

کســب رتبه برتر در جشــنواره شــهید رجایی حاصل خدمتگزاری 
دلسوزانه کلیه کارمندان و مدیران آن سازمان است . بی تردید کسب 
رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای که به نام شهید 
رجایی، شهید راه خدمت مزین شده است، آینده ای بسیار درخشان 
را  در  روند فعالیت آن ســازمان   و صنعت  استان  نوید می دهد. کسب 
عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی را به جنابعالی   معاونان 
و مدیــران محترم و کارمندان فهیم  آن ســازمان تبریک می گوییم  
و از درگاه قــادر متعال، برای حضرتعالــی و همکاران گرامی آرزوی 

سربلندی و سرافرازی داریم.«

شرکت تصفیه شکر و قند ناب آذربایجان شرقی  و شرکت شکوه آذین

سرور ارجمند جناب آقای دکتر حبیب  امین زاده
رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت آذربایجان شرقی  

کســب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی حاصل خدمتگزاری دلسوزانه کلیه کارمندان و مدیران 
آن ســازمان است . بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای که به نام 
شــهید رجایی، شهید راه خدمت مزین شده است، آینده ای بسیار درخشان را  در  روند فعالیت آن 
ســازمان   و صنعت  استان  نوید می دهد. کسب عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی را به 
جنابعالی ،  معاونان  و مدیران محترم و کارمندان فهیم  آن سازمان تبریک می گوییم  و از درگاه قادر 

متعال، برای حضرتعالی و همکاران گرامی آرزوی سربلندی و سرافرازی داریم.«

دارو گستر هجرت ) کیومرثی (

سرور ارجمند جناب آقای دکتر حبیب  امین زاده
رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت آذربایجان شرقی  

کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی حاصل خدمت گزاری دلسوزانه کلیه کارمندان و مدیران 
آن ســازمان است . بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای که به نام 
شــهید رجایی، شهید راه خدمت مزین شده است، آینده ای بسیار درخشان را  در  روند فعالیت آن 
ســازمان   و صنعت  اســتان  نوید می دهد. این جانب کسب عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید 
رجایــی را به جنابعالی ،  معاونان  و مدیران محترم و کارمندان فهیم  آن ســازمان تبریک می گویم  

و از درگاه قادر متعال، برای حضرتعالی و همکاران گرامی آرزوی ســربلندی و سرافرازی دارم.«
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ح شد؛ در نشستی با حضور سردار غالمرضا سلیمانی مطر

نقش بی بدیل رسانه ملی در تحقق بیانیه گام دوم انقالب
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

 مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری قطارشــهری تبریــز و حومه بــر لزوم 
رعایت پروتكل های بهداشــتی در مترو توسط مســافرین تاکید کرد.

بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از مهــر بهــرام فرهخــت گفــت: از ابتدای 
شــیوع ویروس کرونــا مجموعــه بهره بــرداری تمامی نكات و مســائل 

بهداشــتی را از جملــه نصــب برچســب های فاصلــه گــذاری اجتماعــی 
وی پلــه  وی صندلی هــای قطــار و ایســتگاه ها، نشــانه گــذاری بــر ر ر
 ، موردنظــر فاصلــه  رعایــت  جهــت  آسانســورها  داخــل  و  برقی هــا 
ضدعفونــی مــداوم ایســتگاه ها و قطارها و فروش ماســک بــه قیمت 

مصوب دولتی انجام داده است.
وی افــزود: از مســافران عزیــز تقاضــا داریــم بــا توجه بــه فضای بســته 
 از ماســک اســتفاده نموده و 

ً
، در طــول ســفر خــود حتمــا داخل قطــار
تمامی نكات بهداشــتی را رعایت کنند.

مدیرعامل شركت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه:
رعایت پروتکل های بهداشتی در متروی تبریز همچنان الزامی است

یکشنبه  6  مهر 1399    شماره 5766

رئیس اداره گمرک مراغه گفت: در نیمه نخست 
کاالی  هــزار دالر   ۵۰۰ و  ۲3 میلیــون  امســال، 
تولیدی از این شهرســتان به کشــورهای خارجی 

صادر شده است.
بــه گــزارش جام جــم حیــدر جــالل زاده افــزود: 
این کاالهــا با ۲۹ هــزار و ۵۰۰ تــن وزن به 3۰ کشــور 
جهان صادر شــده و ارزش ریالی این محصوالت 
صادراتــی کــه شــامل محصــوالت شــیمیایی و 
کشــاورزی بــوده حــدود ۹8.۹ میلیــارد تومــان 

است.
وی اضافــه کــرد: محصوالت صادر شــده شــامل 
انواع شیشه جام، آینه، کربنات سدیم و نیز انواع 
کشــمش و خرماســت. جالل زاده افزود: بیشــتر 
این محصوالت به کشــورهای عراق، ارمنستان، 
آذربایجــان، اوکرایــن و ترکیه صادر شــده اســت. 
گمــرک مراغــه از آذر ۱37۵ و بــه  منظور تســریع در 
تشــریفات گمرکــی و صــادرات خشــكبار مراغه و 

شهرستان های مجاور کار خود را آغاز کرد.
نیمــه نخســت ســال گذشــته )۱3۹8(، 44 هــزار 
و ۹6۰ تــن محصــوالت صنعتــی و کشــاورزی بــه 
ج  ارزش ۲۵.6 میلیــون دالر از ایــن گمــرک بــه خار
صــادر شــده بــود کــه ایــن رقــم در پایان ســال به 
۵۲ میلیــون دالر رســید.  شهرســتان مراغــه بــا 
حــدود ۲68 هزار نفــر جمعیــت در ۱۲7 کیلومتری 
، مرکــز آذربایجــان شــرقی واقــع شــده و  تبریــز
از ظرفیت هــای مناســبی در بخــش صــادرات 
محصــوالت غیرنفتــی از جملــه صنایــع تبدیلــی، 

صنعتی و کشاورزی برخوردار است.  

خبر

رکــورد جدیــد تولید بــه همت فــوالد مــردان جبهه 
در  ســالجاری  نخســت  ماهــه   6 در تــالش  و  کار 
مجتمــع فوالد صنعــت بناب مقــارن بــا هفته دفاع 

مقدس ثبت شد.
وابــط عمومــی  بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از ر
مجتمع فــوالد صنعــت بناب ، ضمن گرامیداشــت 
یاد و خاطره شــهدای هشــت ســال جنگ تحمیلی 

، رکــورد جدیــد تولید به همــت فوالد مــردان جبهه 
بنــاب  صنعــت  فــوالد  مجتمــع  در  تــالش  و  کار 
مقارن بــا هفته دفاع مقدس ثبت شــد تــا در نیمه 
نخســت ســال جهــش تولیــد بــرای چندمیــن بــار 
رکــورد تولیــد محصــوالت فــوالدی در مقایســه بــا 
وزی   ســال های قبــل بــا تــالش و همــت شــبانه ر
مجتمــع  ایــن  زحمتكــش  کارکنــان  و  یــت  مدیر

شكسته شــد و در پایان 6 ماهه ســالجاری به عدد 
بی سابقه  367784 تن رسید.

 ثبــت رکــورد جدیــد تولیــد روزانــه بــا تنــاژ ۲۵۰۰ تــن 
در خطوط نــورد با ســه ونیــم خــط فعــال همچنین 
وزانــه ذوب و نــورد در ســال  3۹7۱ تــن ر رکــورد 
جهــش تولیــد در حالــی ثبت شــد کــه این رکــورد از 
بــدو تاســیس مجتمــع بــی ســابقه بــوده اســت  و 
کارکنــان توانمنــد ایــن مجموعــه فــوالدی بــا تكیه 
بــر تــوان و دانــش بومــی و داخلــی بــا اصالحــات 
الزم و تعمیــرات مــورد نیــاز خطــوط تولیــد و اصالح 
فرآیندهــای مربوطــه پــا به پــای مدیریــت مجموعه 
گام برداشــته و بــا وحــدت و همدلــی دوشــادوش 
هــم در جهــت افزایــش تولیــد حرکــت نمودنــد 
تــا رکــورد تولیــد ایــن مجتمــع در نیمــه نخســت 
ســالجاری بــه میــزان 367784 تــن ثبــت شــود کــه 
ایــن میــزان تولیــد در تاریخ تاســیس این شــرکت 

بی سابقه بوده است.
بومــی ســازی اقــالم و قطعــات مــورد نیــاز خطــوط 
تولیــد و ممانعــت از واردات قطعــات خارجــی و 

زی ،  ینه هــای ار افزایــش بهــره وری، کاهــش هز
ســرعت عمل در تامین و ســاخت موارد مــورد نیاز 
خطوط تولید نیز در دســتور کار حــوزه بهره برداری 
قــرار گرفتــه اســت کــه هــر روز شــاهد دســتاوردی 
جدید و اقدامــی فناورانــه در این مجتمع هســتیم 
کــه نتیجــه آن کاهــش توقفــات تولیــد و افزایــش 

تولید بوده است.
مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب در ماه هــای اخیــر 
شــاهد راه انــدازی مجدد خــط تولید نــورد نیز بوده 
است که از آن جمله خط ســه نوردی صنعت بوده 
اســت کــه بــه مــدار تولیــد بازگشــته کــه بــا تامیــن 
شــمش مــورد نیــاز بــا حداکثــر ظرفیــت در کنــار 

خطوط فعال محصــول تولید می نماید.
بموقــع،  تحویــل  و  کیفــی  محصــول  ارائــه 
رضایتمنــدی مشــتریان را نیــز در ماه هــای اخیر در 
برداشــته اســت کــه مدیریــت مجموعــه در همین 
راســتا برنامه هایــی بــرای افزایــش تولیــد و عرضــه 
در بازارهــای صادراتــی را بــه صــورت ویــژه دنبــال 

می کند.

رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان آذربایجــان 
شــرقی، گفــت: توســعه بخــش کشــاورزی؛ نیازمنــد 
حمایت هــا و مســاعدت کلیــه بخش هــای اقتصــادی، 

اجتماعی و سیاسی کشور است.
به گــزارش جام  جــم بــه نقــل از روابــط عمومی ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان، اکبــر فتحــی در جلســه هیات 
اندیشه ورزان ســازمان بسیج مهندســین کشاورزی و 
منابع طبیعی سپاه عاشورا که با حضور دکتر محمدرضا 
جهانسوز رئیس بسیج مهندسین کشــاورزی و منابع 
طبیعی کشور در اتاق جلسه سازمان برگزار شد، ضمن 
بیــان ایــن مطلــب افــزود: اگر تنهــا بعــد اقتصــادی این 
بحــث را مــورد نقــد و بررســی قــرار دهیــم بایــد در کالن 
مملكتــی؛ بانــک مرکــزی، وزارت اقتصــاد، وزارت نیــرو و 
وزارت نفت بــا پتروشــیمی ها، همــراه و همــگام بخش 
کشــاورزی باشــند تا این بخــش بتواند به نحو احســن 

تامین امنیت غذایــی را ایجاد و نهادینه ســازد.مادامی 
که ایــن ائتــالف و هماهنگی به وجــود نیایــد چالش ها 
و نارســائی های بخــش کشــاورزی بــه طــور کامــل حــل 

نخواهد شد.
وی ادامــه داد: کوچــک بــودن قطعــات کشــاورزی و 
ناکارآمد بودن بازرگانی محصوالت کشاورزی دو چالش 
اصلی و اساســی تاثیرگذار در توســعه و رشــد کشاورزی 
کشــور اســت، همه این عوامل به عقیده بنده معلول 
هســتند و تا زمانی که علــت این معلول ها پیدا نشــود 
پیشــرفتی در ایــن زمینــه حاصــل نخواهــد شــد.فتحی 
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود با اشــاره بــه گرانی و 
کمبود کود پتاس و فســفر در بــازار و قلیائی بــودن اکثر 
خاک هــای زراعــی اســتان، اظهار کــرد: مرکــز تحقیقات و 
آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی آذربایجــان شــرقی 
باید با تهیه اطلس کــودی جدید بــرای مناطق مختلف 

اســتان و اســتفاده از گوگردو ســایر کودهایی که بنیان 
اســیدی دارند میزان جذب فســفر در خــاک را به عنوان 
یكــی از عناصــر غذایــی الزم بــرای رشــد گیاهــان زراعی از 
جملــه گنــدم را بهبــود بخشــیده و زمینه رشــد گیاهان 
زراعــی را فراهــم ســازد.رئیس ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان، گفــت: اراضــی کشــاورزی اســتان آذربایجــان 
شــرقی بالغ بر یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار هكتار می باشــد 
که از این میــزان ۹۰۰ هــزار هكتار به صورت دیم کاشــت 
بــا متوســط  کشــاورزان شــاخص  می شــوند.فاصله 
عملكــرد در واحــد هكتــار بــا کشــاورزان عــادی بســیار 
زیاد اســت کــه علــت اصلــی آن کوچــک بــودن قطعات 
کشــاورزی می باشــد خوشــبختانه در قطعــات بــزرگ 
و کشــاورزی بــزرگ مقیــاس بــا مشــكل خاصــی مواجه 
نیســتیم. وی افــزود: کشــاورزان شــاخص؛ کارشــناس 
فنــی، بازاریــاب و ســایر تمهیــدات الزم جهــت تحقیق و 
بررســی مســائل و مــوارد مربــوط بــه توســعه و افزایش 
تولیــد محصــوالت کشــاورزی را در داخــل مجموعــه 
گنجانده و به نحو احســن از آن بهره بــرداری می نمایند 
شــاید بتوان گفت که امنیت غذایی کشور نیز مدیون 

این کشاورزان و فعاالن کشاورزی است.
فتحــی در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــا اشــاره بــه 
ناکارآمــدی بازرگانــی محصــوالت کشــاورزی درســطح 
کشــور واســتان، تاکیدکرد: باید بــا تدوین و ابــالغ نظام 
بهره بــرداری مشــخص و معیــن و متناســب با شــرایط 
، انگیــزه الزم بــرای فعالیت کشــاورزان  مختلــف کشــور
عــادی در قطعــات کوچــک مقیــاس را ایجــاد و زمینــه 
مقتضی برای فعاالن جوان در عرصه کشاورزی را فراهم 

نمائیم.

در 6 ماهه نخست؛ 

ثبت ركورد جدید تولید امسال در مجتمع فوالد صنعت بناب 

توسعه بخش كشاورزی، نیازمند حمایت های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است

اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: دفــاع مقــدس نقطــه عطــف 
تاریخ ایران اســت کــه به برکــت آن، روحیــه مقاومــت، خودباوری، 

وحدت و اعتماد به جوانان در این کشــور متولد شد.
ئین گرامیداشــت  به گــزارش جام جــم محمدرضا پورمحمــدی در آ
هفتــه دفــاع مقــدس و تجلیــل از پیشكســوتان جبهــه و جنگ در 
، با گرامیداشــت ایــن هفته، گفت:  مصالی امــام خمینــی)ره( تبریز
بــه مقــام واالی همــه شــهدای انقــالب اســالمی، دفــاع مقــدس، 
مدافعــان حــرم و مدافعــان ســالمت و بویــژه معلــم شــهدا، امــام 

راحل ادای احترام می کنیم.
وی در تبییــن چرایــی گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس، گفــت: 
مــرور تاریخ ۲۰۰ ســاله کشــورمان از عهــد قاجــار تا انقالب اســالمی 

ایــران نشــان می دهد که هــر زمــان میهن ما مــورد تهاجــم خارجی 
قرار گرفته، بخش هایی از کشــور از پیكره ایران جدا شــده اســت؛ 
اما در هشت ســال دفاع مقدس، ملت ما بیش از ۲۰۰ هزار شهید 

داد تا یک وجب از خاک کشور نیز به دست دشــمن نیفتد.
وی گفــت: فداکاری هــا و حماســه هایی که در هشــت ســال جنگ 
تحمیلــی اتفــاق افتــاد، دفــاع مقــدس را بــه نقطــه عطفــی در تاریخ 
ایــران تبدیل کرد کــه بــه برکــت آن، روحیــه مقاومــت، خودباوری، 

وحدت و اعتماد به جوانان در این کشــور متولد شد.
وی خاطرنشــان کــرد: امــروز اگر ایــران اســالمی، ســرپا و مقــاوم در 
برابــر دشــمنان ایســتاده اســت بــه برکــت آن فداکاری هاســت و 

همین کافی اســت که دفاع مقدس را گرامی بداریم.

خبر

مدیر كل بهزیستی آذربایجان شرقی:
تومــان  میلیــارد   ۸.۳ پرداخــت 
تسهیالت كرونایی به مددجویان 

بهزیستی استان
گفــت:  آذربایجان شــرقی  بهزیســتی  مدیــرکل   
بــرای  از زمــان شــیوع کرونــا تاکنون4۹3پرونــده 
دریافــت تســهیالت کرونایــی در اســتان تشــكیل و 
برای۲۱۹پرونده هشــت میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان 

تسهیالت پرداخت شده است.
، فرگل  به گزارش جام جم به نقل از خبرگزاری مهر
صحاف روز سه شنبه به همراه فرماندار مراغه در 
بازدید از هتل آپارتمان سالمندان شهرستان مراغه 
گفت: کل مبلغ درخواستی برای 4۹3 پرونده تشكیل 

شده در مجموع ۲۲ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به حمایت های دولت از اقشار ضعیف 
و کم درآمد گفت: با پرداخت تسهیالت درخواست 
ایجاد  اشتغالزایی  نفر   788 و  یكهزار  برای  شده 

می شود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه نیز 
در این دیدار گفت: تشكل های اجتماعی در مراغه 
همواره پیشرو هستند و از سوی این تشكل ها 
گام های مؤثری برای توسعه شهرستان برداشته 
مراغه  در  مجهز  آپارتمان  هتل  احداث  که  شده 

نمونه ای از آنهاست.
سیدعلی موسوی حسینی گفت: این هتل آپارتمان 
می تواند برای شهرستان های دیگر کشور الگوی 
مناسبی باشد. وی افزود: هتل آپارتمان سالمندان 
مراغه به عنوان نخستین هتل آپارتمان سالمندی 
استان بوده که عملیات اجرایی این هتل از سال ۹۵ 
با زیر بنای ۲3۰۰ مترمربع در ۲ طبقه و با اعتباری بالغ بر 
سه میلیارد تومان آغاز و همچنین برای تجهیز این 

مجموعه یک میلیارد تومان هزینه شده است.
وی گفت: هتل آپارتمان سالمندی خواجه نصیر 
مراغه دارای ۱۱ سوئیت، سالن کادر درمانی، سالن 
فیزیوتراپی، سالن های غذاخوری مجزا در طبقات، 
سالن اجتماعات، قسمت اداری، اتاق پرستاری، 
سیستم گرمایش مرکزی و داری آسانسور بیماربر 

و نفربر است.

استاندار آذربایجان شرقی:

روحیه مقاومت و اعتماد به جوانان به بركت انقالب اسالمی
دالر  میلیــون   ۲۳.۵ صــادرات 
كشــورهای  بــه  مراغــه  از  كاال 

خارجی 

اداره کل



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

ثار ملی ثبت ۲ یادمان دفاع مقدس آذربایجان شرقی در فهرست آ
صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث   مدیرکل 
آذربایجان شرقی از ثبت دو یادمان دفاع مقدس استان 

در فهرست آثار ملی خبر داد.
، احمد حمزه زاده  به گزارش جام جم به نقل از خبرنگار مهر
روز سه شنبه ضمن اعالم این خبر در جمع خبرنگاران در 

تبریز گفت: هم زمان با چهلمین سالگرد دفاع مقدس، در 
ثار تاریخی، فرهنگی غیرمنقول  جلسه شورای ملی ثبت آ
ویژه ثبت یادمان های دفاع مقدس، دو پرونده آذربایجان 

شرقی موردبررسی و تصمیم نهایی قرار گرفت.
وی در ادامه با اشاره به نقش بی بدیل مردم و رزمندگان 

آذربایجان شرقی در هشت سال دفاع مقدس، گفت: در 
این جلسه دو مكان مرتبط با میراث دفاع مقدس استان 
ثار و کسب نظر مشورتی ستاد  با نظر شورای ملی ثبت آ
ثار واجد ارزش  آ مرکزی راهیان نور کشور در فهرست 

تاریخی و فرهنگی ثبت شد.

حمزه زاده اظهار داشت: این دو اثر به مدارس دخترانه 
محل  و   6۵ بهمن   ۱۲ خ  مور که  میانه  ثاراهلل  و  زینبیه 
شهادت دانشجویان دانشكده فنی دانشگاه تبریز که در 
۲7 دی  سال 6۵ مورد اصابت بمباران رژیم بعثی قرار گرفته 

بودند، اختصاص دارد.

یکشنبه  6  مهر 1399    شماره 5766

وضعیت شاخص های مخابراتی 
آذربایجان شرقی بررسی شد

بــا حضــور مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره، 
معاونان و مدیران ستادی شرکت مخابرات ایران 
، معاونــان و مدیــران ســتادی مخابــرات  و مدیــر
وضعیــت  آخریــن  شــرقی،  آذربایجــان  منطقــه 
شــاخص های مخابراتــی منطقــه از طریــق ویدئــو 

کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت.
به گــزارش جام جــم به نقــل از ایســنا ســید مجید 
صــدری، مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران در 
این جلســه با تاکید بر برنامه ریزی مــدّون و دقیق 
جهت رسیدن به اهداف پروژه پنج میلیون پورت 
VDSL دایــری اینترنــت پــر ســرعت در ســال تاکید 

کرد.
معاون راهبــردی و کســب و کار شــرکت مخابرات 
ایران نیز در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت 
شــاخص های مخابراتــی آذربایجــان شــرقی ارائــه 
 خــوب ارزیابــی کــرد. 

ً
و وضعیــت اســتان را نســبتا

همچنین معاونین و مدیران ستادی نیز گزارشی 
از روند پروژه های در دســت اقدام و شــاخص های 
مربــوط بــه حــوزه خــود را تشــریح و نظــرات خــود 
جهت تسریع در امور مربوطه بیان کردند.یوسف 
شكوری، مدیرعامل شــرکت مخابرات آذربایجان 
شــرقی نیز در این جلسه ضمن تشــریح اقدامات 
مخابــرات منطقــه در نگهــداری، توســعه و دایــر 
ســرویس های مخابراتــی و وصــول مطالبــات، بــه 
اهتمام جدی همكاران مخابرات منطقه در تحقق 
اهــداف برنامــه ســال جــاری اشــاره کــرد و گفــت: 
همــه پروژه هــای اجرایــی اولویــت بنــدی شــده بــا 
تامین نقدینگــی و تجهیزات مــورد نیــاز بموقع به 

بهره برداری خواهند رسید.

خبر

نماینــده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی بــا 
بیــان این کــه جوانــان نقــش اصلــی دوران 
دفــاع مقــدس را برعهــده داشــتند، گفــت: 
نباید این جوانان که حتی شناســنامه خود 
را دســتكاری می کردنــد تــا بــه جبهــه برونــد 
را فرامــوش کنیــم، مــا بایــد از ایــن جوانــان 

الگوسازی کنیم.
ایســنا  از  نقــل  بــه  جام جــم  گــزارش  بــه 
حجت االســالم ســید محمدعلی آل هاشم 
ئیــن تجلیــل از پیشكســوتان دفــاع  در آ
مقــدس، اظهار کــرد: آنچه که بایــد در هفته 
دفاع مقــدس یــاد کنیــم نقــش فرماندهی 
ولــی فقیــه در قلــب حماســه ها، پیروزی ها 
و همــان شــعار “مــا قوی هســتیم” اســت. 
نقــش ولــی فقیــه در پیروزی هــای دفــاع 
مقدس بســیار تاثیرگــذار بــود. وی بــا بیان 
این کــه وقتــی از پیــروزی در دفــاع مقــدس 

وحــدت  قــدرت  بایــد  می زنیــم،  حــرف 
نیروهــای مســلح و بســیج مردمــی بــرای 
ایجــاد بازدارندگــی و مقابلــه بــا تهدیدهــا را 
مدنظــر قــرار دهیــم، گفــت: آنچه کــه باعث 
پیــروزی در دفــاع مقــدس شــد وحــدت و 
همدلــی دالورمــردان در دفــاع مقــدس 

ارتشــیان  غیرتمنــد،  ســپاهیان  اســت. 
فــداکار و بســیجیان جــان بــر کــف همــه و 
همه دســت به دســت هــم دادنــد تــا دفاع 
مــا بــه پیــروزی برســد. نماینــده ولی فقیــه 
در آذربایجان شــرقی بــا اشــاره بــه این کــه 
دشــمن آغازگر جنــگ بود، بیــان کــرد: ما در 

این جنگ توانســتیم دشــمن را از خاکمان 
بیــرون کنیم و نگذاریم دشــمن بــه اهداف 
خــودش برســد. وقتــی از دفــاع مقــدس 
صحبــت می کنیــم بایــد تبییــن اثر بخشــی 
دفــاع مقــدس بــر مــوج بیــداری اســالمی را 
ح کنیم و جبهه مقاومت که بر اساس  مطر
دفــاع مقــدس مــا ایجــاد شــده اســت. وی 
با گرامیداشــت یاد ســپهبد ســردار قاســم 
ســلیمانی، تاکیــد کــرد: آغــاز مــوج بیــداری 
و  حــرم  مدافعــان  واســطه  بــه  اســالمی 
ســردار ســلیمانی بود و همیــن موضوع نیز 
برخاســته از دفــاع مقــدس ماســت. وقتــی 
از دفــاع مقــدس ســخن می گوییــم نبایــد 
نقــش و هوشــیاری گروه هــای مردمــی و به 
ویژه جوانــان را از یاد ببریم. حجت االســالم 
بیــان این کــه هفتــه دفــاع  بــا  ل هاشــم  آ
برنامه هــای  اجــرای  بــرای  تنهــا  مقــدس 

نمادیــن نیســت، یــادآور شــد: بایــد ایــن 
هفته مقدمــه ای بــرای ترویج فرهنــگ ایثار 
و شــهادت باشــد و نســل های جدیــد بــا 
فرهنگ دفــاع مقدس آشــنا شــوند. هفته 
دفــاع مقــدس بهانه ای اســت تــا فــداکاری 
روحانیــت در جبهه هــا را یــادآوری کنیــم؛ 
روحانیتــی کــه نزدیــک بــه پنــج هزار شــهید 
عمومــی  روابــط  گــزارش  اســت.به  داده 
اداره کل حفــظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقــدس اســتان، وی در پایــان بــا اشــاره به 
نقش بانــوان در دفاع مقدس خاطرنشــان 
کرد: هفته دفــاع مقدس باید یــادآور نقش 
شــیرزنان و تاریخ  ســازان و مــادران مــا در 
دوران دفــاع مقــدس باشــد، چه در پشــت 
جبهــه کــه نقــش جمــع  آوری کمک هــای 
مردمی را داشــتند و چه حتــی در جبهه های 

جنگ که فداکاری می کردند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی عنوان كرد؛

ضرورت الگوسازی از جوانان دوران دفاع مقدس

مدیــرکل امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری آذربایجــان شــرقی 
بــا اشــاره بــه این کــه در ســایه فعالیــت دســتگاه های دولتــی و 
ســازمان های مــردم نهــاد خوشــبختانه معتــاد متجاهــر در اســتان 
یــم، گفــت: در عصــر کنونــی بــرای مداخلــه موثــر بــا اعتیــاد و  ندار
وری بــه اســتفاده از  جلوگیــری از پیامدهــای ســوء آن نیــاز ضــر

ظرفیت فضای مجازی داریم.
به گزارش جام جم به نقل از ایســنا بدر شــكوهی در دومین جلسه 
کمیتــه تخصصــی توســعه مشــارکت های مردمــی و ســازمان های 
مردم نهاد شــورای هماهنگی مبــارزه با مواد مخدر اســتان، افزود: 
تجربه نشــان داده است که در شرایط موجود، اســتفاده از ظرفیت 
ســازمان های مــردم نهــاد و بهــره بــرداری از فضــای ســایبری، دو 
راهــكار اصلــی بــرای پیشــگیری از اعتیاد اســت که در صــورت عدم 

توجه به این دو مقوله توفیق چندانی حاصل نمی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: عــدم بهــره منــدی از ســواد رســانه ای در بین 
دانشــجویان، دانش آموزان و اولیای آنها بســیار خطرناک اســت و 
این امر می تواند ســبب گســترش برخــی ناهنجاری هــا در جامعه از 

جمله اعتیاد به مواد مخدر صنعتی شــود.
وی گفت: محتوای تولید شــده توســط فعاالن فرهنگی و اجتماعی 
در فضای ســایبری باید از جذابیــت الزم و کافی برخوردار باشــد، در 

غیر این صورت بازخورد منفی ایجاد خواهد شــد.
به گزارش روابط عمومی اســتانداری آذربایجان شــرقی، شكوهی در 
پایــان خواســتار برگــزاری کارگاه های آموزشــی بــرای متولیــان حوزه 
مبــارزه با مــواد مخدر در ســطح اســتان شــد و گفــت: انتظــار داریم 

صدا و ســیما در این زمینه بیش از پیش وارد میدان شود.

مدیركل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاکید كرد؛

استفاده از فضای مجازی برای مداخله در پیشگیری از اعتیاد

خبر

ود خبر داد؛ فرماندار هشتر
ونایــی  تشــدید نظارت هــای كر

در شهرستان

ود با بیان این که نظارت ها در  فرماندار هشتر
ود تشدید می شود، خاطرنشان کرد: در  هشتر
جایگاه های سوخت فقط متصدیان می توانند 

اقدام به سوخت گیری کنند. 
امین  ایسنا  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
ونای  کر با  مقابله  ستاد  جلسه  در  امینیان 
به  ابتال  آمار  کرد:  اظهار  ود،  هشتر شهرستان 
و به افزایش  ونا و مرگ و میر در شهرستان ر کر

است. 
وتكل های بهداشتی  وی اضافه کرد: رعایت پر
ین  کمتر به  شهرستان  در  اخیر  وز  ر چند  طی 
یافته  کاهش  درصد   ۲۰ و  رسیده  خود  میزان 

است.
نمایشگاه،  پایی  بر تجمع ها،  داد:  ادامه  وی   
مجالس  برگزاری  و  همایش ها  سمینارها، 
ع  ممنو مطلقا  ود  هشتر شهرستان  در  ترحیم 
و  قانونی  برخورد  کنندگان  برگزار  با  و  است 

قضائی خواهد شد.
امینیان در خاتمه سخنانش از ابتالی 43 نفر از 
کادر درمانی هشترود به بیماری کرونا خبر داد. 
ود نیز در این جلسه  رئیس دادگستری هشتر
برای  بیشتر  محدودیت های  اعمال  خواستار 

مقابله با کرونا ویروس شد.
ونا  رحیم استادی خاطرنشان کرد: مقابله با کر
همتراز دفاع مقدس است که از آن به عنوان 

دفاع سالمت نام برده می شود.

پمپ بنزین افتخاری -حاج حسین افتخاری

برادرارجمندجناب آقای دکترحبیب امین زاده
رئیس محترم  سازمان صنعت ، معدن وتجارت آذربایجان شرقی  

کســب رتبه برتر در جشنواره شــهید رجایی حاصل خدمتگزاری دلسوزانه کلیه کارمندان و 
مدیران آن سازمان است . بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای 
که به نام شهید رجایی، شهید راه خدمت مزین شده است، آینده ای بسیار درخشان را  در  روند 
فعالیت آن ســازمان   و صنعت  اســتان  نوید می دهد. اینجانب کسب عنوان دستگاه برتر در 
جشنواره شهید رجایی را به جنابعالی ،  معاونان و مدیران محترم و کارمندان فهیم  آن سازمان 
تبریک می گویم  و از درگاه قادر متعال، برای حضرتعالی و همکاران گرامی آرزوی ســربلندی 

و سرافرازی دارم.«

مدیر عامل شرکت پاالیشگاه نفت تبریز) پاالیشگاه تبریز(
غالمرضا باقری

برادرارجمندجناب آقای دکترحبیب امین زاده
رئیس محترم  سازمان صنعت ، معدن وتجارت آذربایجان شرقی  

کسب رتبه برتر در جشــنواره شهید رجایی حاصل خدمتگزاری دلســوزانه کلیه کارمندان و 
مدیران آن سازمان است . بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای 
که به نام شهید رجایی، شهید راه خدمت مزین شده است، آینده ای بسیار درخشان را  در  روند 
فعالیت آن ســازمان   و صنعت  اســتان  نوید می دهد. اینجانب کســب عنوان دستگاه برتر در 
جشنواره شهید رجایی را به جنابعالی ،  معاونان و مدیران محترم و کارمندان فهیم  آن سازمان 
تبریک می گویم  و از درگاه قادر متعال، برای حضرتعالی و همکاران گرامی آرزوی ســربلندی و 

سرافرازی دارم.«
مدیر عامل شرکت ایفا گران آذر- حسین هادی

سرور ارجمندجناب آقای دکتر احمد حمزه زاده 
مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  آذربایجان شرقی
کســب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی حاصل خدمتگزاری دلســوزانه کلیه کارمندان و 
مدیران آن سازمان است . بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای 
که به نام شهید رجایی، شهید راه خدمت مزین شده است، آینده ای بسیار درخشان را  در  روند 
فعالیت آن اداره کل    نوید می دهد. اینجانب کسب عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی 
را به جنابعالی ،  معاونان  و مدیران محترم و کارمندان فهیم  آن ســازمان تبریک می گویم  و از 

درگاه قادر متعال، برای حضرتعالی و همکاران گرامی آرزوی سربلندی و سرافرازی دارم.«

سرپرست روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی - وحیده حاجی محمدیاری 

سرور ارجمند جناب آقای دکتر اروجعلی علیزاده  
مدیر کل  محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی

کســب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی حاصل خدمتگزاری دلسوزانه کلیه کارمندان و مدیران 
آن ســازمان است . بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای که به نام 
شــهید رجایی، شهید راه خدمت مزین شده است، آینده ای بسیار درخشان را  در  روند فعالیت آن 
اداره کل نوید می دهد. اینجانب کسب عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی را به جنابعالی 
معاونــان  و مدیران محترم و کارمندان فهیم  آن ســازمان تبریک می گویم  و از درگاه قادر متعال، 

برای حضرتعالی و همکاران گرامی آرزوی سربلندی و سرافرازی دارم.«

سرپرست روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی - وحیده حاجی محمدیاری 

سرور ارجمند  جناب  آقای دکتر حبیب  امین زاده
رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت آذربایجان شرقی  

کســب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی حاصل خدمتگزاری دلسوزانه کلیه کارمندان و مدیران آن 
ســازمان است . بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای که به نام شهید 
رجایی، شــهید راه خدمت مزین شده اســت، آینده ای بسیار درخشان را  در  روند فعالیت آن سازمان   
و صنعت  اســتان  نوید می دهد. اینجانب کسب عنوان دســتگاه برتر در جشنواره شهید رجایی را به 
جنابعالی ،  معاونان  و مدیران محترم و کارمندان فهیم  آن ســازمان تبریک می گویم  و از درگاه قادر 

متعال، برای حضرتعالی و همکاران گرامی آرزوی سربلندی و سرافرازی دارم.«



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r   w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                         
سرپرست استان آذربایجان شـرقی: وحیده حاجی محمدیاری        

تحریریه شهرستانها:  021-44233511

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

بـــا تو هستم، ز تو هرگز نشدم دور ولی   
چه توان کرد که بانگ جــــرسی نیست مرا

، به جان تـــــو قســم    پــــرده از روى بینداز
غیـــر دیــــدار رخت مـــلتمسی نیست مرا
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صــدا و ســیمای مرکــز آذربایجــان شــرقی در چهلمیــن 
ســالگرد دفاع مقــدس در راســتای ترویج فرهنــگ ایثار، 

شهادت و جهاد برنامه های مختلفی تدارك دیده است.  
اوج ایــن ویــژه برنامه ها کــه روایتگــر ایثارگری و شــهادت 
طلبی شهدا و رزمندگان است در هفته بزرگداشت دفاع 
مقدس از حوزه های هفت گانه پیام صدا و سیمای مرکز 
آذربایجان شرقی ) رادیو، تلویزیون، خبر، رادیونما، فضای 
مجازی، رادیو شــهری مراغــه و رادیو برون مــرزی ( پخش 

خواهد شد.
به گــزارش جام جم بــه نقــل از روابط عمومی رســانه ملی، 
شبكه سهند عالوه بر پرداخت به موضوع هشت سال 
، محبــت  دفــاع مقــدس در برنامه هــای روتیــن ســحرلر

اوجاغــی، مســابقه آیدینلیق و تبریزیــم ویــژه برنامه های 
متنوعــی بــرای گرامیداشــت ایــن هفتــه در نظــر گرفتــه 
اســت. ویژه برنامه شــبانگاهی” افتخار بایراقــی “به تهیه 
کنندگی عبــاس احمــدزاده در 7 قســمت 6۰ دقیقــه ای از 
ســاعت ۲۱:4۵ در طول این ایام تقدیم بینندگان شــبكه 
ســهند می شــود. دعوت از فرماندهان نیروهای مســلح 
و پیشكســوتان دوران دفــاع مقدس، بازگویــی خاطرات 
ایثارگــران، اجــرای مســابقه پیامكــی، حضــور گروه هــای 
ســرود مســاجد و پایگاه های مقاومت در برنامه و اجرای 
ســرودهای مربــوط بــه دوران دفــاع مقــدس بخشــی از 
آیتم هــای ایــن ویــژه برنامه به شــمار مــی رود.  مســابقه “ 
رزم آوران “ عنوان یكی دیگر از برنامه های شــبكه استانی 

سیمای مرکز آذربایجان شــرقی اســت که در ۱8 قسمت 
همزمان با آغاز هفتــه دفاع مقدس پخش خواهد شــد.  
این مســابقه با حضور ۹۰ نفــر از اعضای یگان هــای رزمی  
عملیاتی سپاه و بسیج در منطقه عمومی شبستر ضبط 
و هدف آن عالوه بر ســنجش مهارت های رزمی انفرادی، 
بررســی توانمندی های زرهی نیروهای عمل کننده سپاه 
و بسیج می باشــد. از ویژگی های بازر این مسابقه واقعی 
بودن قالب عملیات های برنامه بوده و تنها درصد کمی از 
آیتم ها از طریق جلوه های ویژه تامین شده است.  پخش 
برنامــه ۲6 قســمتی “ خــط شــكن “ ویــژه چهلمین ســال 
هفته دفــاع مقدس بــه تهیــه کنندگی مرتضــی مقدس، 
پوشش تصویری “ رژه خدمت “ نیروهای مسلح به جای 
رژه انفــرادی نیروها و یگان هــا در اولیــن روز از هفته دفاع 
مقدس، پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی مرتبط با 
هشت سال جنگ تحمیلی، پخش سریال خاک سرخ با 
دوبله ترکی، پخش مستندهای خاصاوان همین حوالی، 
مجموعه ۱۲ قســمتی ســرداران آذربایجــان، فرماندهان، 
خانــه ای در آســمان، طریــق وصــال، داســتان مســعود 
و صــدام، یادهــای نیــک، در محاصــره و... پخــش میــان 
برنامه های حدیث مانــدگاری، خاک پر خاطــره، خمپاره و 

کلیپ ها و نماهنگ هــای متنــوع  گزیــده ای از تمهیدات 
شبكه ســهند برای بزرگداشــت یاد و خاطره رشادت ها و 
از جان گذشــتگی های فرزندان ایران اســالمی در هشت 
ســال دفــاع مقــدس می باشــد.  شــبكه اســتانی صــدای 
مرکز آذربایجان شرقی نیز در این ایام برنامه های سحرلر، 
ترانــه بــاران، خانــواده، دعــوت، دانشــیق، صــدای ورزش، 
ایثار جلوه لری، پارالق اولدوزالر، فصل جوانی، کندیمیز و 
گنجینه را به شكل ویژه به روی آنتن خواهد برد. روزشمار 
هفته دفــاع مقــدس، اطالع رســانی برنامه هــای مختلف 
در اســتان، بــر قــراری ارتبــاط تلفنی بــا فرماندهان ســپاه، 
ارتــش و نیــروی انتظامــی، پخــش ســرودهای حماســی، 
تهیــه گــزارش از خانواده هــای معظــم شــهدا، ایثارگــران، 
جانبــازان و ورزشــكاران و افتخــار آفرینــان اســتان در 
حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، هنری و. 
..، معرفی خوانش کتاب های حوزه دفاع مقدس، پخش 
پیامک های مخاطبان، تهیه گزارش از روستاها با موضوع 
نقش روستائیان در هشت سال دفاع مقدس، معرفی 
شــهدای غــواص لشــكر عاشــورا و پخــش بخش هایــی 
از زندگینامــه شــهدا از جملــه بخش هــای برنامه هــای 
رادیــو خواهــد بــود. تولیــد ویــژه برنامــه “رادیو جبهــه” به 

صــورت زنده و مســتقیم از پــارك موزه شــمیم پایــداری از 
دیگــر تمهیــدات رادیــو آذربایجان شــرقی در هفتــه دفاع 
مقدس می باشد که هر روز به مدت ۹۰ دقیقه از آنتن این 
رادیو شــنیده خواهد شــد.  تهیــه و پخــش نمایش های 
رادیویــی کارگــر ســاده، سوســنگرد قهرمانــی، بهشــت 
همین جاست، سردار توپخانه، پل حمید، شهید باکری 
) ویــژه چهلمین ســالگرد دفــاع مقــدس (، تــک تیرانداز، 
مشق عشق، با ســتاره ها و صد داستان نیز برنامه هایی 
هستند که در طول این هفته و در بزرگداشت چهلمین 
سالگرد هفته دفاع مقدس تقدیم شنوندگان می شود. 
آچیق سوز، دونیا اوتن هفته، بیرینجی قیبله، پرسپكتیو، 
شــهیدلر خیابانی، اسالم غنچه لری، ســالم دینله ییجی، 
چراغ، داهــی لر، پنجره، ایلن ســنه چای دمیشــم، شــناور 
و تفســیر نیز عناویــن برنامه هایــی هســتند کــه از رادیو 
برون مــرزی آذری برای مخاطبــان این رادیــو در جمهوری 

آذربایجان و منطقه قفقاز پخش خواهد شد.
به گــزارش جام جم بررســی ابعاد سیاســی هشــت ســال 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، چالش های کشــورهای 
همســایه ایــران در دوران دفــاع مقــدس، روزشــمار و 
تقویم دفــاع مقــدس، بررســی زندگینامــه شــهید باکری 

و برخــی از فرماندهــان دوران دفــاع مقدس، تنویــر افكار 
عمومی درخصوص اهداف پشــت پرده حمله به ایران و 
کشــورهای حامی رژیم بعثی عراق، پخش ســخنان مقام 
معظم رهبری و سرودهای حماسی دوران باشكوه ایثار و 
فداکاری از موضوعات پرداختی در این برنامه ها می باشد.  
معاونت خبر مرکــز آذربایجان شــرقی هــم در هفته دفاع 
مقدس عالوه بر پوشــش رویدادهای خبــری این هفته 
در سطح استان، مســتندهای یک جنگ یک لشكر یک 
فرمانــده، بمبــاران دانشــكده فنــی دانشــگاه تبریــز، پدر 
توپخانه ایران و مســتند بانوان دفاع مقــدس را در میان 
بخش های مختلف خبری به روی آنتن می برد. همچنین 
پخــش گــزارش هفتگــی یــک شــهید یــک شهرســتان و 
گفتگوی ویــژه خبــری با موضــوع هفتــه دفاع مقــدس از 
دیگر پیــش بینی هــای این معاونــت برای گرامیداشــت 
چهلمین ســالگرد هفتــه دفــاع مقــدس و ایثارگری های 

دالورمردان این مرز و بوم می باشد. 
اطالع رســانی از زمان پخــش برنامه ها و انتشــار محتوای 
تولیــد شــده دربــاره برنامه هــای هفته دفــاع مقــدس در 
شبكه های اجتماعی و وب سایت مرکز نیز در دستور کار 

معاونت فضای مجازی این مرکز خواهد بود. 

برنامه ریزی ویژه صدا  و سیمای مركز استان
 در بزرگداشت سالگرد دفاع مقدس

نشست مشترک سردار سرتیپ پاســدار غالمرضا سلیمانی، رئیس 
سازمان بسیج  مستضعفین سپاه پاســداران انقالب اسالمی ایران، 
دکتر محمد مهدی رحمتی، رئیـس بسیـج رسانه ملی و سردار عابدین 
خرم، فرمانده ســپاه عاشــورا با اعضای شــورای بســیج صدا و سیمای 

مرکز آذربایجان شرقی در اتاق جلسات شبكه سهند برگزار شد.  
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از روابــط عمومــی صــدا و ســیمای مرکــز 
آذربایجان شرقی در این نشست رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی ایــران بــا بیــان این کــه روحــی کــه بر 
آذربایجان حاکم است، روح شیعی و والیی اســت و در تمامی حوادث 
مربوط به تشــیع و انقالب پیشــتاز بود به منویات مقام معظم رهبری 
در دیــدار با مــردم آذربایجــان مبنی بــر پیشــتازی آذربایجــان در تحقق 
بیانیه گام دوم انقالب اشاره کرد و گفت: رسانه ملی در تحقق این مهم 

می تواند نقش بی بدیلی ایفا کند.

ســردار ســرتیپ پاســدار غالمرضــا ســلیمانی ادامــه داد: هــم افزایــی 
بسیج و رسانه ملی و تشــكیل جبهه فرهنگی یعنی تحقق جهش در 
پیشرفت که یكی از مولفه های مورد نظر مقام معظم رهبری در بیانیه 
گام دوم انقــالب اســت. وی بــا اشــاره به ظرفیت های بســیج اســتان، 
ســپاه عاشــورا، نخبگان و نهادهای انقالبــی نظیر صدا و ســیما، خاطر 
نشان کرد: این پیشتازی می تواند در ســال ۱4۰۰ یک الگو به کل کشور 
اشــاعه دهد.رئیس ســازمان بســیج  مســتضعفین سپاه پاســداران 
انقالب اسالمی ایران همچنین به رویكرد های جدید بسیج پرداخت 
و اضافــه کــرد: از الگو ســازی بــرای جوانان، تقویــت روحیه خودبــاوری، 
تحقق جنبه های مردم ســاالری و کارهــای جدیدی که از بســتر فضای 
مجازی و رســانه ها می توان بهره برد.ســردار ســلیمانی اظهار داشــت: 
اولویت بســیج در تحقق بیانیه گام دوم، ســبک زندگی ایرانی اسالمی 
اســت کــه در پنــج مولفــه اصلــی نمــاز، فرهنــگ کار و تــالش، تحكیــم 

خانواده، فقرزدایی و نشاط و تفریحات ســالم تعریف شده است. وی 
یادآور شــد: هم اکنون زیرســاخت های خوبی برای همكاری مشــترک 
بین سپاه و صدا و سیما وجود دارد و می توان از آنها در تقویت دولت 
ســازی، جامعه پردازی و تمدن نوین انقالب بهره جســت. ســلیمانی 
با اشــاره به گستردگی فشــارهای اقتصادی بر اقشــار مختلف جامعه 
افزود: دشمن با بهره گیری از تحریف، فشارهای روحی و روانی زیادی بر 
مردم تحمیل می کند که اگر دشمنان در جبهه تبلیغی روانی شكست 
بخورنــد، قطعــا در برنامه هــای اقتصــادی علیــه کشــور نیــز مضمحل 
خواهند شد. وی در پایان تاکید کرد: در برابر این فشارهای روانی باید با 
احداث و تعبیه استودیو های تولیدی، استفاده از ظرفیت سرودهای 
محلی و انقالبی، پشتیبانی از ســرودهای تلویزیونی، تربیت خبرنگار، 
تقویــت بازیگــر و هنرمنــد، زیرســاخت های بســیج را تقویــت کنیــم.
مدیرکل صدا و ســیمای مرکــز آذربایجان شــرقی نیز در این نشســت 

با بیــان این کــه این مرکز بــه لحــاظ تولید، تامیــن و پخــش برنامه جزو 
مراکز اول کشــور اســت گفت: در طول ســال بیش از 3۱ هزار ســاعت 
در حوزه های مختلف پیــام برنامه تولید و پخــش می کنیم. مهندس 
مرتضی صفری افزود: ظرف یک ســال گذشــته با وجود قــرار گرفتن در 
یک جنگ ترکیبی و شناختی، ۱6.۵ درصد رشد مخاطب داشتیم که در 
آخرین نظر سنجی، 7۱.7 درصد میزان مخاطب در تلویزیون بوده و در 

بین مراکز استان ها در رتبه چهارم کشور قرار داریم.  
وی خاطر نشــان کــرد: جنــس مخاطــب آذربایجان شــرقی متفــاوت از 
سایر استان هاســت چرا که عملیات روانی گســترده ای در کانال های 
ترکیــه، آذربایجان و کشــورهای هــم زبان اطــراف به عالوه شــبكه های 

فارسی زبان معاند، انجام می شود.
صفری بــا بیــان این کــه در حــوزه دفــاع مقــدس، پژوهش هایــی برای 
لشــكر عاشــورا و کارهــای فاخــری انجــام شــده اســت امــا بــرای ادامه 

مســیر به کمک نیاز داریم تصریــح کرد: برای ماندگار شــدن ســرداران 
شهید آذربایجان، مستند ســرداران را در حال اجرا داریم، برای ۱۵ نفر از 
شهدای مدافعان حرم استان مستند تولید شده اســت و برای هر ۱۰ 
هزار شهید اســتان، یک آیتم چند دقیقه ای شامل زندگی نامه، محل 
شهادت، وصیت نامه شهید با عنوان پالک در دست تولید داریم که 

تاکنون برای ۵۰۰ شهید تولید شده است.

نقش بی بدیل رسانه ملی در تحقق بیانیه گام دوم انقالب

مجتمع فوالد صنعت بناب 

برادر ارجمند جناب آقای جواد نظام پرست 
شهردار محترم شهر بناب 

بدینوسیله انتخاب و انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان شهردار 
شــهر بناب را تبریک و تهنیت عــرض نموده  و از درگاه ایزد منان 
برایتان آرزوی موفقیت می نماییم. امید اســت تجارب بســیار 
ارزشــمند حضرتعالی منشا رشد و توسعه هرچه بیشتر شهر بناب 

باشد.

 مدیریت  و کارکنان هتل بین المللی تبریز

سرور ارجمندجناب آقای دکتر احمد حمزه زاده 
مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  آذربایجان شرقی

کســب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی حاصل خدمتگزاری دلسوزانه کلیه کارمندان و مدیران 
آن ســازمان است . بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای که به نام 
شهید رجایی، شــهید راه خدمت مزین شده است، آینده ای بســیار درخشان را  در  روند فعالیت 
آن اداره کل    نوید می دهد. کســب عنوان دســتگاه برتر در جشنواره شهید رجایی را به جنابعالی ،  
معاونان  و مدیران محترم و کارمندان فهیم  آن ســازمان تبریک می گوییم  و از درگاه قادر متعال، 

برای حضرتعالی و همکاران گرامی آرزوی سربلندی و سرافرازی داریم.«
مدیرعامل مجتمع تفریحی تجاری الله پارک - حسین جداری

 مدیر هتل الله پارک- مهدی براتی

مسیب نوری مدیریت و پرسنل هتل شهریار

سرور ارجمندجناب آقای دکتراحمد حمزه زاده 
مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  آذربایجان شرقی

سرور ارجمندجناب آقای دکتر احمد حمزه زاده 
مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  آذربایجان شرقی

سرور ارجمندجناب آقای دکتراحمد حمزه زاده 
مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  آذربایجان شرقی

کســب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی حاصل خدمتگزاری دلسوزانه کلیه کارمندان و مدیران 
آن ســازمان است . بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای که به نام 
شهید رجایی، شــهید راه خدمت مزین شده است، آینده ای بســیار درخشان را  در  روند فعالیت 
آن اداره کل    نوید می دهد. کســب عنوان دســتگاه برتر در جشنواره شهید رجایی را به جنابعالی،  
معاونان  و مدیران محترم و کارمندان فهیم  آن ســازمان تبریک می گوییم  و از درگاه قادر متعال، 

برای حضرتعالی و همکاران گرامی آرزوی سربلندی و سرافرازی داریم.«

کســب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی حاصل خدمتگزاری دلسوزانه کلیه کارمندان و مدیران 
آن ســازمان است . بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای که به نام 
شــهید رجایی، شهید راه خدمت مزین شده است، آینده ای بسیار درخشان را  در  روند فعالیت آن 
اداره کل    نوید می دهد. اینجانب کسب عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی را به جنابعالی   
معاونان  و مدیران محترم و کارمندان فهیم  آن ســازمان تبریک می گوییم  و از درگاه قادر متعال، 

برای حضرتعالی و همکاران گرامی آرزوی سربلندی و سرافرازی داریم.«

کســب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی حاصل خدمتگزاری دلسوزانه کلیه کارمندان و مدیران 
آن ســازمان است . بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای که به نام 
شــهید رجایی، شهید راه خدمت مزین شده است، آینده ای بسیار درخشان را  در  روند فعالیت آن 
اداره کل    نوید می دهد. اینجانب کسب عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی را به جنابعالی،  
معاونــان  و مدیران محترم و کارمندان فهیم  آن ســازمان تبریک می گویم  و از درگاه قادر متعال، 

برای حضرتعالی و همکاران گرامی آرزوی سربلندی و سرافرازی دارم.«

تولیدی صنعتی کفش فرزین به مدیریت علی شکری فرزین

سرور ارجمندجناب آقای  دکتر حبیب  امین زاده
رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت آذربایجان شرقی  

کســب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی حاصل خدمتگزاری دلسوزانه کلیه کارمندان و مدیران 
آن ســازمان است . بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای که به نام 
شــهید رجایی، شهید راه خدمت مزین شده است، آینده ای بسیار درخشان را  در  روند فعالیت آن 
ســازمان   و صنعت  استان  نوید می دهد. اینجانب کســب عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید 
رجایــی را به جنابعالی ،  معاونان  و مدیران محترم و کارمندان فهیم  آن ســازمان تبریک می گویم  

و از درگاه قادر متعال، برای حضرتعالی و همکاران گرامی آرزوی ســربلندی و سرافرازی دارم.«


