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مدیرعامل آب منطقه ای استان:
امسال پوشش برف در آذربایجان شرقی ۹ درصد کاهش یافت
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انتصاب شایسته جنابعالی به این سمت در دولت 
سیزدهم که بیانگر تعهد، روحیه مردمی و خدمتگزاری 
در صحنه های مختلف نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران است را تبریک عرض نموده و دوام توفیقات 
حضرتعالی را از درگاه خداوند متعال مسالت داریم .

جناب آقای ایوب دهقان جناب آقای ایوب دهقان 
فرماندار محترم  شهرستان شبستر فرماندار محترم  شهرستان شبستر 

گروه شرکت های صنعتی آدوپن پالستیک پرشین ) وین تک (

         دهیاری کندوان

خ 1400/09/13  شورای اسالمی   دهیاری کندوان براساس مجوز شماره 13 مور
روستای کندوان در نظر دارد:

 اجاره سفره خانه فدک از تاریخ 1400/12/2۹ الی 1402/12/01 )از طریق مزایده(
 واگذاری تنظیف سطح روستا از تاریخ 1401/01/01 تا تاریخ 1401/07/30 )از طریق مناقصه(

لذا کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط برای مزایده باغ فدک و شرکت ها   
و پیمانکاران واجد الشرایط برای تنظیف سطح روستا می توانند از تاریخ 1400/10/21 تا مورخه 
به  پیشنهاد  تسلیم  و  اسناد  دریافت  جهت  اداری  ساعات  در  و  روز   14 مدت  به   1400/11/04
آدرس: اسکو- فرمانداری- ساختمان بخشداری مرکزی در طبقه همکف به مسئول امور مالی 

دهیاری )آقای صادقی( مراجعه نمایند.
 زمان بازگشایی پاکت ها: در تاریخ 1400/11/05 ساعت 11صبح در محل امور مالی دهیاری با 

آدرس فوق خواهد بود.
آن  یافت  در  که  می باشد  یال  ر  1000000 مزایده:  یا  و  مناقصه  در  شرکت  اسناد  خرید  هزینه   

مستلزم پرداخت مبلغ به حساب دهیاری می باشد.
    در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33227544-041 آقای صادقی)امور مالی( 

( تماس حاصل فرمایند. و 0۹140883448 آقای صدری)دهیار

گهی فراخوان  مرحله اول )نوبت دوم( گهی فراخوان  مرحله اول )نوبت دوم(آ آ

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی:

رفع مشکل بیکاری دانش آموختگان 
با مشاغل دانش بنیان  و دیجیتال

کتاب »سیزدهمین«   رونمایی از 
یز تبر دختر نوجوان 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:

کتاب “سیزدهمین”نوشته  آنیل اقبالی دختر ۱۳ ساله  تبریزی با استقبال 
مردمی و دوستداران ادبیات کودک و نوجوان در تبریز مواجه شده است.
ــوان  ــوجــ ــ ــر ن ــ ــت ــتــــاب دوم ایـــــن دخــ بــــه گــــــــزارش جـــــام جـــــم، بــــه زودی کــ
ــد شـــد. ــ ــواهـ ــ ــی اســـتـــانـــبـــولـــی مـــنـــتـــشـــر خـ ــ ــرک ــ ــه زبـــــــان انـــگـــلـــیـــســـی و ت ــ بـ
آنیل اقبالی متولد ۱7 مــرداد ۱۳86،  فرزند وحید اقبالی و فهیمه نسیمی 
اســت کــه جــزو دانـــش آمـــوزان تیزهوش بـــوده و هــم اکــنــون در دبیرستان 
فــرزانــگــان ناحیه 2 امـــوزش و پـــرورش تبریز مشغول بــه تحصیل اســت. 
 وی نویسندگی را از کالس اول دبستان با تشویق خانواده، به ویژه مقصود نسیمی، 
پدر بزرگش، شروع کرده و مسلط به زبان های انگلیسی و ترکی استانبولی است. به 
طوری که با عالقه و پشتکار اولین کتاب خود را بنام "سیزدهمین" بصورت دو زبانه 
فارسی و ترکی استانبولی به مناسبت سیزدهمین سالروز تولدش به زیور چاپ 
، در پاییز ۱400 با همیاری گروه عکاسان سبز اندیش و تنی  آراسته گرداند.  این اثر

چند از اساتید و فرهیختگان ادبی هنری منجمله; جواد بهمنش راد...
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یز یز سال پیش قالی تبر  صادرات صادرات  1۶۵1۶۵ سال پیش قالی تبر
 و افول امروز  موجب تاسف است و افول امروز  موجب تاسف است
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  صادرات تنها راه حفظ حیات تجاری 
بخش خصوصی است

: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تبریز

ثبت اطالعات مشترکان گاز در سامانه اطالعات مکانی
ویــژه هـا



سه شنبه     28 دی    1400   شماره 6133

اقتصادی اجتماعیاجتماعی2
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تبریز با تاکید بر لزوم ورود جدی 
تجاری  حیات  حفظ  راه  تنها  صادرات  گفت:  صادرات  مقوله  به  خصوصی  بخش 

بخش خصوصی است.
به گزارش جام جم، یونس ژائله در جلسه  کمیسیون صادرات و مدیریت واردات 
به  نسبت  است  الزم  زمینه  این  در  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  ضمن  تبریز  اتاق 

متحد کردن صادرکنندگان، تدوین برنامه  جامع صادراتی، عدم محدودیت مقاصد 
جدید  بازارهای  به  ورود  و  بازارها  گسترش  برای  تالش  و  کشور  چند  به  صادراتی 
اقدام شود. وی، از کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق در خواست کرد تا 
نقشه راه مناسب برای افزایش صادرات را تدوین و با بنچ مارکینگ و بررسی رقبای 
صادراتی در تعیین کشورهای هدف، صادرکنندگان را راهنمایی کند. ژائله ادامه داد: 

حل مشکالت زیرساختی مانند اصالح تعرفه واردات کامیون به ویژه کامیون های 
از  اجتناب  کاال،  بین المللی  حمل ونقل  خدمات  هزینه  کردن  منطقی  یخچال دار، 
بخشی نگری در شرکت های دولتی از جمله کشتیرانی، الزام شرکت کشتیرانی به ارائه 
خدمات برای توسعه مقاصد جدید صادراتی و تامین اعتبار برای ورود قدرتمندانه به 

بازارهای صادراتی از جمله وظایف دولت برای توسعه صادرات است.

: صادرات تنها راه حفظ حیات تجاری بخش خصوصی است رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تبریز

یادداشت

قالی  پیش  سال   165 صادرات 
موجب  امروز   افول  و  تبریز  

تاسف است
ــادات  ــنـ ــتـ ــر اســــــاس اسـ ــ ب
روزنـــامـــه دنـــیـــای اقــتــصــاد 
۱6۵ ســال پیش صــادرات 
قالی از تبریز به کشورهای 
اروپائی از جمله انگلستان، 
اسپانیا  و  ایتالیا  ــان،  ــم آل
لــیــره  ــزار  ــ ــ ه  ۳2۹ ــرز  ــ مـ از 
معتبرترین  لینگ  اســتــر 
رایــج  ارز  ارزشمندترین  و 
بود  گذشته  جهان،  وقت 
که در آن سال ها رقم قابل توجهی بود و اگر این 
مهم ترین مرکز  به عنوان  تبریز  ــازار  ب در  مهم  امــر 
دو  ایــن  در  ــران  ایـ فــرش  نفیس  قالی های  عرضه 
قرن اخیر جدی گرفته می شد امــروز به 20 میلیارد 
می دهد  نشان  می رسید.مطالعات  صــادرات  دالر 
در  اروپـــا  کنسولگری های  گـــزارش  اســـاس  بــر  کــه 
استقرار  با  تبریز  و  آذربایجان  قاجار،  دردوره  تبریز 
نمایندگی دفاتر بازرگانان اروپایی به مهم ترین مرکز 
صدور قالی و فرش های نفیس ایران به جهان در 
آمــده بود و اصالت، تنوع، طرح و رنــگ، لطافت و 
استفاده از رنگ های نباتی و نقشه های منحصر به 
فرد ترسیمی از سوی هنرمندان با ذوق آذربایجانی، 
مــهــم تــریــن عــلــل مــرغــوبــیــت ایـــن صــنــایــع دستی 
محسوب می شد. حیف که قدر این موقعیت ها 
دانسته نشد و بازار تبریز به عنوان بزرگ ترین سازه 
اجــری تجاری بهم پیوسته دنیا و داشتن تیمچه 
به  ایــران،  فرش  دیدنی  تیمچه  زیباترین  مظفریه، 
دالیــل زیــادی نتوانست صــادرات قابل توجه ۱6۵ 
آرام و صعودی ارتقا  سال پیش خود را به صورت 
این  نویسنده  عهده  از  آن  علل  بررسی  که  دهــد 

سطور خارج است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: در جهت 
ارتقاء بهره وری، جذب سرمایه گذاری، مبارزه با آسیب های اجتماعی و 

محرومیت زدایی از استان، بسیار مصر هستیم.
به گزارش جام جم، محمد فرشکاران در جمع مدیران و کارشناسان 
سازمان اظهار کرد: شرایط کشور و استان خاص بوده و ما هم نسبت 

به مسائل موجود با تشریک مساعی پیش خواهیم رفت. 
وی افزود: بهبودی چندین دوره متناوب در استان زحمت کشیده 
فرایندهای  با  را  مسیر  بقیه  هم  ما  هستند؛  آشناتر  استان  درد  با  و 
ادامه  گذشته  از  جهادی تر  البته  و  علمی  مصداق های  کارشناسی، 
خواهیم داد. فرشکاران تصریح کرد: انتظارات بسیار زیاد است و در 
شرایط سخت هم زیادی انتظارات شاید تلخی بیشتری داشته باشد، 

چرا که شرایط اقتصادی بر همه فشار می آورد و ما باید این شرایط را در 
دوره گذار راهبری و سپری کنیم.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
سخت  شرایط  بارها  تهران  در  ساخت:  خاطرنشان  آذربایجان شرقی 
از تهران  را تجربه کرده ام؛ اما امیدم به همکاران استان بیشتر  کاری 

است؛ چرا که پتانسیل های آذربایجان شرقی بسیار باالست.
وی یادآور شد: در سال ۱40۱ وظایف ما خطیرتر و سنگین تر است و 
باید به موقع بتوانیم در بحث های مالی از ظرفیت هایی مثل صندوق 

پیشرفت و عدالت و اعتبارات دستگاه های ملی استفاده کنیم.
اختیار  در  اعتبارات  از  سری  یک   ۱40۱ سال  در  شد:  یادآور  فرشکاران 
دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت و استان ها نسبت به برنامه ها 
بهره مند  اعتبارات  این  از  می توانند  می کنند،  تعریف  که  اهدافی  و 

به  باید  و  دارد  خاصی  شرایط  هم  آذربایجان شرقی  استان  شوند؛ 
موقع بتواند اعتبارات مقتضی را جذب کند که قطعا با تالش تک تک 
همکاران این اتفاق خواهد افتاد. وی در پایان صحبت های خود تاکید 
کرد: برای ارتقای بهره وری، جذب سرمایه گذاری، مبارزه با آسیب های 

اجتماعی و محرومیت زدایی از استان، بسیار مصر هستیم.
داود بهبودی، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم 
در این مراسم حضور یافت و اظهار داشت: دنیا دار گذار است و ما 

هم در مسیر شغلی خود باید تغییر و تحوالت را بپذیریم.
ایده  نیرو،  هرازگاهی،  که  است  این  اداری  نظام  اقتضای  افزود:  وی 
و  تغییر  این  امیدواریم  شود؛  تزریق  سیستم  به  جدید  مدیریت  و 

تحوالت منشاء خیر و برکت برای استان باشد.

فرشکاران تاکید کرد:

ضرورت ارتقاء بهره وری، جذب سرمایه و محرومیت زدایی در استان

 ۱۳ دختر  اقبالی  آنیل  “سیزدهمین”نوشته   کتاب 
دوستداران  و  مردمی  استقبال  با  تبریزی  ساله  
ادبیات کودک و نوجوان در تبریز مواجه شده است.
دختر  این  دوم  کتاب  زودی  به  جم،  جام  گزارش  به 
نوجوان به زبان انگلیسی و ترکی استانبولی منتشر 

خواهد شد.
آنیل اقبالی متولد ۱7 مرداد ۱۳86،  فرزند وحید اقبالی و فهیمه نسیمی است 
فرزانگان  دبیرستان  در  اکنون  هم  و  بوده  تیزهوش  آموزان  دانش  جزو  که 
ناحیه 2 اموزش و پرورش تبریز مشغول به تحصیل است.  وی نویسندگی 
پدر  نسیمی،  مقصود  ویژه  به  خانواده،  تشویق  با  دبستان  اول  کالس  از  را 
بزرگش، شروع کرده و مسلط به زبان های انگلیسی و ترکی استانبولی است. 
به طوری که با عالقه و پشتکار اولین کتاب خود را بنام "سیزدهمین" بصورت 
دو زبانه فارسی و ترکی استانبولی به مناسبت سیزدهمین سالروز تولدش 
، در پاییز ۱400 با همیاری گروه عکاسان  به زیور چاپ آراسته گرداند.  این اثر
سبز اندیش و تنی چند از اساتید و فرهیختگان ادبی هنری منجمله; جواد 
خانم  جدیداالسالم-  محمدعلی  سردرودی-  سامع  مقصود  راد-  بهمنش 
در   ... و  قریشی   - خیز شب  کمال  یاسین-  آل  میرعباس  نوری-  مهوش 
تشبث  با  آن  متعاقب  و  شد  رونمایی  ماه  و  مهر  هنری  فرهنگی  مجموعه 
"آنیل  خانم  سخنرانی  با  ناجی  سینما  در  بهمنش  و  نژاد  وهاب  استاد 

اقبالی" مراسمی ترتیب یافت.  گفتنی است کتاب دوم ایشان، که به صورت 
ویرایش  حال  در  است،  استانبولی  ترکی  انگلیسی_  و  انگلیسی_فارسی 
و  ایران  در  همزمان  آتی  سال  اول  نیمه  در  هستند  مصمم  و  بوده  نهایی 

ترکیه انتشار یابد. 
آنیل در کنار نویسندگی، دستی هم در هنر نقاشی رنگ روغن- نقاشی روی 
بوم دارند. تابلو "شب پرستاره" اثر "ون گوگ" و چند اثر دیگر را در کارنامه 
آنیل در  خود ثبت نموده است؛ وی در طراحی سیاه قلم نیز فعالیت دارد. 
حال حاضر پس از طی دوره های الزم در حال تلمذ از محضر اساتید برجسته 
، در شاخه "وکال" می باشند.  الزم به یادآوری است;  در رابطه با موسیقی و آواز

ح روی جلد کتاب "سیزدهمین" اثر خود آنیل اقبالی بوده است. طر

رونمایی از کتاب »سیزدهمین« دختر نوجوان تبریز

آیسل فرجپور 

گزارشگر

ج پور  محمد فر
باسمنجی

 
فعال فرهنگی 

اجتماعی

ــانـــدار  ــتـ ــور اقـــتـــصـــادی اسـ ــ ــ ــاون هــمــاهــنــگــی ام ــعــ مــ
آذربــایــجــان شــرقــی گــفــت: بــا تــوجــه بــه ایــن کــه بخش 
دانش  به  مربوط  استان  بیکاری  خ  نر از  توجهی  قابل 
خ  نر ایــن  کاهش  بــرای  اســت  دانشگاهی  آموختگان 

باید مشاغل دانش بنیان و دیجیتال ایجاد کرد.
گروه  کار  کالمی در جلسه  گــزارش جام جم، محمد  به 
اقتصاد دیجیتال استان، با تاکید بر این که این کارگروه 
باید اهمیت خود را دربخش های مختلف نشان دهد، 
افزود: بخشی ازمشکالت مانند تورم، ناشی از اقتصاد 
سنتی بوده و باید بسترهای اساسی و فرهنگی برای 
فراهم  دیجیتال  سمت  بــه  اقتصاد  شــدن  متمایل 

شود.
از  دیجیتال  اقتصاد  سهم  افــزایــش  بــه  اشـــاره  بــا  وی 
اقتصاد کشور از 2.6 درصد در سال ۹2 به 6.77 درصد 
متوسط  این که  وجــود  با  داشــت:  اظهار  ســال ۹۹،  در 
رشد در این بخش از متوسط رشد در سایر بخش های 
زیــادی  فاصله  هنوز  امــا  اســت  بیشتر  ایــران  اقتصاد 

دارد. وجــود  جهانی  اقتصاد  در  آن  ارزش  میانگین  تا 
کالمی، ادامه داد: بخش عمده پیشرفت ها در اقتصاد 
زیرساخت هایی  توسعه  و  ایجاد  سایه  در  دیجیتال 
مانند اینترنت و پهنای باند بوده و این زیرساخت ها 

همچنان باید تقویت شود.
دیجیتال  اقتصاد  وضعیت  از  گزارشی  جلسه  این  در 
و  بخش  ایــن  توسعه  راهکارهای  و  شد  ارایــه  استان 
مورد  استان  اقتصادی  گــردش  از  آن  سهم  افــزایــش 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:

رفع مشکل بیکاری دانش آموختگان با مشاغل 
دانش بنیان  و دیجیتال

یز بارش برف در تبر
 از روز 25 دی بارش برف در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز آغاز شده که این امر در کنار ایجاد اختالل در تردد، زمینه خوشحالی مردم و کشاورزان را فراهم کرده است.
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی3
ثبت اطالعات مشترکان گاز در سامانه اطالعات مکانی

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: 7۵ درصد اطالعات مکانی مشترکان 
و تأسیسات گاز در سامانه اطالعات مکانی این شرکت ثبت شده است.

به گزارش جام جم، سّیدرضا رهنمای توحیدی در چهارمین دوره ارزیابی و پایش 
از حوزه های  میدانی عملکرد GIS، اظهار کرد: سامانه اطالعات جغرافیایی یکی 
مهم نقشه برداری می باشد و سیستم های مبتنی بر اطالعات و داده  های مکانی، 

زمینه ساز ارتقای کمی و کیفی خدمات رسانی به مشترکان است. وی با معرفی 
شرکت گاز استان اظهار داشت: اکنون یک میلیون و 700 هزار مشترک گاز طبیعی 
بکارگیری  موضوع  همین  که  است  مند  بهره  طبیعی  گاز  نعمت  از  استان  در 
سامانه های اطالعاتی که حاوی مشخصات مکانی مشترکان و تأسیسات گاز اعم 
از خطوط لوله، شیرها، ایستگاه ها و ساختمان های اداری و علمک ها به خصوص 

در شرایط بحرانی و انجام عملیات تعمیراتی و نگهداری را ضروری می کند.  رهنمای 
توحیدی با اعالم این که ثبت و بروزرسانی اطالعات مکانی مشترکان و تأسیسات 
گاز در استان تداوم دارد، اظهار کرد: به کارگیری این سامانه در شرکت گاز امکان 
دسترسی سریع و قابل اطمینان به داده های مورد نیاز در حجم وسیع را فراهم 

کرده است.

خبر

سمپوزیوم  دوره  هفدهمین  در 
صورت  عمومی  روابط  بین المللی 

گرفت:
مس سونگون به عنوان روابط 

عمومی برتر شناخته شد

روابط  المللی  بین  سمپوزیوم  دوره  هفدهمین 
جشنواره  دوره  هجدهمین  همچنین  و  عمومی 
مرکز  در  دی   26 ایران  عمومی  روابط  برترین های 
جمهوری  سیما  و  صدا  المللی  بین  همایش های 

اسالمی ایران برگزار گردید.
حضور  با  سونگون  مس  مجتمع  عمومی  روابط 
اساس  بر  توانست  رخداد  این  رقابتی  بخش  در 
ریزی  برنامه  بخش  سه  در  داوران  هیات  رای 
و  رسانی  اطالع  ارتباطی،  پیوست  و  ارتباطی 
عنوان  به  عمومی  افکار  و  ارتباطی  مطالعات 
سپاس  لوح  و  شده  شناخته  برتر  عمومی  روابط 
این  در  نماید.  دریافت  را  رخداد  این  تندیس  و 
رخداد عالوه بر مراسم افتتاحیه و اختتامیه مهری 
قائم  دارابی  و  معدن  و  صنعت  بانک  مدیرعامل 
صنایع  و  فرهنگی  میراث  گردشگری،  وزیر  مقام 
رئیس  توکوسوقی هارا  خانم  دستی)حضوری(، 
جاستین  و  عمومی  روابط  المللی  بین  انجمن 
روابط  و  ارتباطات  جهانی  انجمن  رئیس  گوئن 
بیان  به  کنفرانس(  ویدیو  صورت  )به  عمومی 

دیدگاه های نوین روابط عمومی پرداختند.
صورت  به  مقاالتی  سمپوزیوم  این  در  همچنین 
ویدیو کنفرانس در خصوص متدهای روز دنیا در 
پروفسور  توسط  ارتباطات  و  عمومی  روابط  حوزه 
پروفسور  ابطحی،  عطااهلل  هوکس،  بیباز  بانو 
آناماریاکاتان،  بوررمانس،  فیلیپه  ووچیچ،  دیوان 
الکساندر  پروفسور  و  گونگو  زهرا  پروفسور 
این  در  را  خود  یافته های  دست  آخرین  السکین 

حوزه در قالب مقاله ارائه دادند.

و  اجتماعی  معاونت  سرپرست 
ع جرم دادگستری  پیشگیری از وقو

کل آذربایجان شرقی:
در  خدماتی  تاسیسات  ایجاد 
آزادراه تبریز- سهند ضروری است

از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  سرپرست 
وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: 
دستگاه های مسئول و خدمات رسان نسبت به 
آزادراه  در  مختلف  تاسیسات  اندازی  راه  و  ایجاد 

تبریز- سهند وارد عمل شده و اقدام کنند.
جلسه  در  موقری  احمد   ، جم  جام  گزارش  به 
از تصادفات استان،  و پیشگیری  کاهش  بررسی 
دو  سوخت  جایگاه  احداث  ضرورت  بر  تاکید  با 
منظوره در اول جاده تبریز - سهند، افزود: بدون 
تردید ایجاد این تاسیسات مهم و اولیه می تواند 
استرس  بروز  و  رانندگی  تصادفات  کاهش  در 
به  وی  باشد.  گذار  تاثیر  رانندکان  بین  نگرانی  و 
تکلیف  تعیین  در  اجرایی  دستگاه های  تکالیف 
در  آن ها  به  دهی  پاسخ  ضرورت  و  مراجعین 
سریعترین زمان اشاره و اضافه کرد: در این راستا 
ضرورت  خصوص  در  قضایی  دستگاه  تکالیف 
از حقوق  امور و صیانت  بر حسن جریان  نظارت 
است.  شده  تصریح  و  مشخص  قانون  در  عامه 
موقری اظهار داشت: بر همین مبنا ضرورت دارد 
که  سهند   – تبریز  اتوبان  در  الزم  زیرساخت های 
روزانه هزاران خودرو در آن تردد دارد، ایجاد شود 
و زمستان  به ویژه در فصل سرما  تا شهروندان 
خود  آمد  و  رفت  در  جدی  مشکالت  و  چالش  با 
جانبی  تأسیسات  احداث  وی  نشوند.  مواجه 
ضروری نظیر پمپ بنزین و تعمیرگاه های مختلف 
ضروری  را  سهند   - تبریز  جاده  در  خودرویی 

دانست.
آزادراه تبریز - سهند دی سال گذشته به صورت 
طول  کیلومتر   20 که  بهره برداری  رسید  به  رسمی 
دارد و به صورت مشارکتی از سوی دولت و بخش 
شده  اجرا  برگشت  و  رفت  خط   6 در  خصوصی 

است.

مس  مجتمع  در  تأمین  زنجیره  مشترک  تخصصی  نشستی  طی 
سونگون، نارسایی های زنجیره تأمین تجهیز و تدارکات مورد نیاز جهت 

پایداری خط تولید بررسی شد.
 مدیر مجتمع مس سونگون در این نشست با اشاره به ساختار زنجیره 
تأمین در شرکت مس گفت: پایداری تولید و به دنبال آن توسعه، جزو 
محورهای اصلی و خطوط قرمز هر مجموعه تولیدی محسوب می شود 
و پویایی و نوآوری زنجیره تأمین تضمینی بر این امر خواهد بود از این 
و  شود  مرتفع  مجتمع  تأمین  زنجیره  نارسایی های  شود  تالش  باید  رو 

این زنجیره همیشه در حالت ایده آل خود فعال باشد.
شرکت  مدیرعامل  سعدمحمدی  حمایت های  به  اشاره  با  رضوی 
همچنین  و  داخلی  سازی  توانمند  زمینه  در  ایران  مس  صنایع  ی 

ّ
مل

مس  مجتمع  افزود:  مس  مجموعه  توانمندی های  و  نیازمندی  اعالم 
تعامل  و  تولیدکنندگان  با  همکاری  بسترهای  ایجاد  با  سونگون 

و  علمی  نوین  ایده های  و  ح ها  طر از  حمایت  با  نموده  تالش  مستقیم 
این  و  بردارد  گام  خود  وری  بهره  افزایش  و  بهبود  راستای  در  صنعتی 
حمایت ها ادامه دار خواهد بود تأمین و تولیدکنندگان نیز باید متوجه 
موفقیت  به  منجر  بودن  دوسویه  صورت  در  تنها  ارتباط  این  باشند 
خواهد شد و این عزیزان نیز ملزم ه تمرکز بر افزایش کیفیت، دانش 
خود،  محصوالت  کاری  مختلف  محیط های  با  سازگاری  بروزرسانی،  و 

توسعه مراکز آزمایشگاهی و پژوهشی و … هستند.
قوانین  نارسایی های  برخی  به  اشاره  با  سونگون  مس  مجتمع  مدیر 
حمایت از تولید داخلی نیز افزود: حمایت از تولید داخلی به هر قیمتی 
میسر نخواهد بود و دستگاه های نظارتی باید در جریان این مشکالت 
نارسایی ها سنجیده شود  این  رفع  برای  راهکارهای الزم  و  بگیرند  قرار 
و  سازی  داخلی  نهضت  در  همکاری  زمینه های  توسعه  به  متعهد  ما 
فعلی  نیاز های  به  توجه  با  آتی  نیازمندی های  تأمین  جهت  برنامه ریزی 
ح های توسعه خود هستیم چنانچه  آتی یعنی طر نیازهای  و همچنین 
خارجی،  قطعات  تأمین  در  سهولت  صورت  در  حتی  شد  گفته  بارها 
باشیم  شاهد  را  روزی  امیدوارم  و  باشیم  آن  سازی  داخلی  فکر  به  باید 
نشان  را  صفر  عدد  مس  صنعت  موردنیاز  خارجی  قطعات  تعداد  که 
دهد. مرکز بر ساخت داخل و تامین حداکثری نیاز خط تولید از ظرفیت 
داخلی و تالش برای ارتقای کیفیت قطعات داخلی، حداقل سازی تامین 
مشترک  دید  افق  ایجاد  تولید،  استراتژیک  اقالم  سازی  ذخیره  خارجی، 
شاخص های  ارتقا  و  تولید  افزایش  بر  تمرکز  تامین،  زنجیره  ارکان  در 

عملیاتی، جزو محورهای اصلی این نشست تخصصی بود.

مدیر مجتمع مس سونگون عنوان کرد؛

نوآوری زنجیره تأمین تضمینی بر تولید پایدار

کسب  برای  بنیان  دانش  شرکت های 
بسیار  پـــروســـه  از  ــد  ــای ب عـــنـــوان  ایـــن 
کارشناسان  توسط  که  ارزیابی  سخت 

مورد تایید انجام می شود، عبور کنند.
 دقــت و وســواســی کــه در ایــن زمینه 
اســت  تــقــدیــر  شایسته  دارد،  وجـــود 
و بــاعــث مــی شــود کــه اعــتــمــاد بــه این 

پروسه افزایش یابد.
ح هــای  طــر تحلیل  و  بـــررســـی  در  امـــا   
دانــــش بــنــیــان شــکــســت خـــــورده به 
ح هــای درخشان  وفــور مــی تــوان به طــر
کــرد که در مسیر  بــرخــورد  بــار علمی  با 
در  انــد.  خــورده  شکست  تجاری سازی 
را مــی تــوان پاشنه  واقــع تــجــاری ســازی 
ح هــای دانــش  آشــیــل شــرکــت هــا و طــر
بخشی  که  کــرد  عنوان  فناور  و  بنیان 
ــه نــحــوه بــررســی  از ایـــن فــقــدان نــیــز ب
اعــطــای عنوان  زمـــان  کــارشــنــاســان در 

دانش بنیان برمی گردد.
یکی از تفاوت های کشورهای پیشرفته 
باید  را  توسعه  حــال  در  کشورهای  بــا 
ــا و  ح هـ ــر تـــجـــاری ســـازی طـ ــه  ــن ــی در زم
کشورهای  در  دانــســت.  پــژوهــش هــا 
به  پروژه ها  از  باالیی  درصــد  پیشرفته 
حتی  و  می رسند  تجاری سازی  مرحله 

پیش  جــهــانــی ســازی  تــا  را  مرحله  ایــن 
مـــی بـــرنـــد.  ایـــن در حــالــیــســت کـــه در 
کم  شاهد  توسعه  حال  در  کشورهای 
آمار و پروژه های بی شماری  بودن این 
تــحــقــیــق  ــه  ــلـ ــرحـ مـ در  کــــه  ــم  ــی ــت ــس ه
مرحله  در  ــا  ام بـــوده  عملیاتی  بسیار 
تجاری سازی به طور کامل کنار گذاشته 
به  فــقــدان  ایــن  از  بخشی  مــی شــونــد. 
ــنــیــان و  ــــش ب ــود شـــرکـــت هـــای دانـ ــ خ
گــردد. ایــن شرکت ها و  فــنــاوران برمی 
شکل  افـــرادی  از  معموال  مجموعه ها 
تخصصی  حــوزه هــای  در  کــه  می گیرند 
ــای عــلــمــی،  ــریــــن هــ ــ ــرت ــ ــزو ب ــ ــ خـــــــود، ج
دانشگاهی و صنعتی هستند. طبیعتا 
از علوم  افراد دید تجاری ندارند و  این 
تجاری سازی، بازاریابی و فروش بی بهره 

هستند.
به  نیز  نیازی  یا  اجبار  هیچ  متاسفانه   
متخصصی  ــرد  ف چنین  کـــردن  اضــافــه 
در حــوزه فــروش و بــازار نیز در ابتدای 
ــا مــعــمــوال روی  ــ ــار نــمــی بــیــنــنــد. آن ه کـ
تولید  و  نمونه سازی  تحقیق،  پروسه 
متمرکز می شوند و زمانی احساس نیاز 
تولید شده ولی  که محصول  می کنند 
در مرحله تجاری سازی با مشکل جدی 
مرحله  ایــن  در  گاهی  هستند.  روبـــرو 
متخصصان،  کردن  اضافه  به  می توان 
محصول  یــک  و  کــرده  حــل  را  مشکل 
اما  داد  نــجــات  شکست  از  را  ح  طــر یــا 
از شکست  گریز  نیز  در بیشتر مواقع 
امکان پذیر نیست و به اصطالح کار از 

کار گذشته است. 
تیم های  نقش  از  نباید  میان  ایــن  در 

ارزیـــــاب در ایـــن شــکــســت هــا نــیــز به 
ــاب و  ــ ســادگــی گــذشــت.تــیــم هــای ارزیـ
شرکت هایی که در این زمینه فعالیت 
مــی کــنــنــد نــیــز تــمــامــا از کــارشــنــاســان 
افــراد  از  و  مـــورد تخصص خــود  حـــوزه 
دانشگاهی و علمی انتخاب می شوند 
ح ها  تا بتوانند نظر قاطعی در مورد طر
بــدهــنــد.  اگــرچــه ایـــن مــوضــوع باعث 
ــای دانـــش  ــت ه ــرک افـــزایـــش کــیــفــی ش
افراد  اما جای خالی  بنیان شده است 
کنار  در  تجاری سازی  و  بــازار  متخصص 
دانشگاهی  و  علمی  کارشناسان  این 

احساس می شود.
که  آن رســـیـــده اســــت  زمـــــان  شـــایـــد 
با  ــابــی شــرکــت هــای دانـــش بنیان  ارزی
ترکیبی از تیم های علمی و متخصصان 
تـــجـــاری ســـازی انـــجـــام شـــود و یـــا ایــن 
ــورت دو مــرحــلــه مجزا  ــه صــ ب ــی  ــابـ ارزیـ
امــکــان  و  علمی  ســطــح  تعیین  بـــرای 
بازاریابی  و  تجاری سازی  نظر  از  سنجی 
دولــت  کــه  هزینه هایی  گــیــرد.  صـــورت 
برای شرکت های دانش بنیان و فناور 
بسیاری  نظر  از  اگرچه  می دهد  انجام 
باالیی  اما هزینه  کافی نیست  افــراد  از 
در طـــول ســـال اســـت کــه اگـــر درســت 
چند  ظـــرف  آن  نتیجه  ــود،  شـ مــصــرف 
سازی  جهانی  و  تــجــاری ســازی  با  ســال 

محصوالت مشخص می شود. 
اگـــر هـــدف نــهــایــی حــمــایــت از دانــش 
نظر  در  اقتصاد  شکوفایی  را  بنیان ها 
و  پروژه ها  از  مجبوریم  پس  گرفته ایم، 
ح هایی حمایت کنیم که صد در صد  طر

قابلیت تجاری سازی و فروش دارند.

یابی   کم رنگ بودن نگاه تجاری در ارز
شرکت های دانش بنیان

علی ابراهیمیان 
 

فعال رسانه ای

آذربایجان   استاندار  جام جم،  گزارش  به 
عنوان  به  را  دهقان  ایوب  حکمی،  در  شرقی 

سرپرست فرمانداری شبستر منصوب کرد.
بر  دهقان،  ایوب  به  خّرم  عابدین  حکم  در 
رفع  برای  تالش  پاکدستی،  انقالبی،  روحیه 
و  فقر  با  مبارزه  مردم،  اقتصادی  مشکالت 
نیروهای  توانمندی  از  بهره مندی  و  تبعیض 
رهبر  فرامین  پیگیری  نیز  و  کارآمد  و  متعهد 
معظم انقالب و پیشبرد اهداف دولت مردمی 
تاکید شده است. ایوب دهقان متولد ۱۳۵2 

و  است  سیاسی  علوم  دکترای  مدرک  دارای 
پیش از این مسئولیت هایی از جمله معاون 
و  تبریز  مرکزی  بخشدار  هریس،  فرماندار 

بخشدار خواجه را عهده دار بوده است.
معارفه  و  سابق  فرماندار  تکریم  مراسم 
با  دی   2۳  ، شبستر  فرمانداری  سرپرست 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  حضور 

استاندار آذربایجان شرقی برگزار می شود.

با حکم استاندار آذربایجان شرقی
سرپرست فرمانداری شبستر منصوب شد

ویژه  ح  طر تهیه  از  آذربایجان شرقی  دستی  صنایع   و  گردشگری  فرهنگی،  میراث   مدیرکل 
از  بهره مندی  و  تاریخی  بافت  وضعیت  بررسی  راستای  در  اسکو  شهر  تاریخی  بافت 

ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی این شهرستان خبر داد.
، رئیس و اعضای  به گزارش جام جم، احمد حمزه زاده در نشست هم اندیشی با شهردار
شورای شهر اسکو، افزود: با توجه به اینکه، اسکو جزو ۱68 شهر تاریخی کشور است که 
بافت تاریخی آن  به تصویب رسیده، بر اساس ماده ۹ قانون حفاظت از بافت های تاریخی، 
اجرای هرگونه عملیات ساخت و ساز در بافت تاریخی باید مطابق ضوابط میراث فرهنگی 

باشد.
وی اضافه کرد: در راستای ساماندهی وضعیت این منطقه و مشخص شدن نحوه ساخت 
ح ویژه بافت تاریخی شهر اسکو توسط  و سازها مطابق با ضوابط میراث  فرهنگی، تهیه طر
راه و شهرسازی و با همکاری شهرداری و این اداره  کل و تعیین شرکت مشاور ذیصالح، 

باید در دستورکار قرار گیرد.
حمزه زاده گفت: اسکو از جمله شهرستان های غنی آذربایجان شرقی است که ظرفیت های 

ارزشمندی در هر سه حوزه تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارد.
وی گفت: همت بلند مردمان شهرستان فرهنگی و تاریخی اسکو در ارتقا جایگاه و توسعه 

این شهر همواره زبانزد منطقه آذربایجان بوده و با توجه به این که این شهرستان دارای 
راستای معرفی ظرفیت ها،  در  برنامه ریزی  بنابراین  ظرفیت های غنی در سه حوزه است، 
بهبود و ساماندهی ارائه خدمات گردشگری و توسعه فعالیت هنرمندان صنایع دستی 

آن نیازمند همکاری همه جانبه بخش دولتی و خصوصی است.

حمزه زاده با تاکید به این که ثبت اسکو به عنوان شهر ملی باتیک مقدمه ای بر برندسازی 
و  دولتی  نهادهای  و  دستگاه ها  تمامی  همکاری  است،  ارزنده  هنر  این  سازی  جهانی  و 

مردمی را در راستای معرفی جامع و ارائه آن به مخاطبان الزامی دانست.
با  اسکو  »باتیک«  خانه  و  گردشگری  دائمی  رسانی  اطالع  مرکز  احداث  این که  بیان  با  وی 
همکاری ویژه شهرداری این شهرستان میسر خواهد بود، گفت: با همکاری شهرداری و 
شورای شهر اسکو در تملک مکان مناسب برای ایجاد خانه باتیک و احداث مرکز اطالع 
در  تا  است  آماده  کل  اداره   این  لذا  می شود  تسریع  اجرایی  عملیات  گردشگری،  رسانی 
صورت آماده سازی مکان های مورد نظر از سوی شهرداری، اقدامات مرمتی برای قرارگیری 
خانه باتیک در یکی از خانه های تاریخی و عملیات اجرایی برای احداث مرکز اطالع رسانی 

در مکان مورد نظر را آغاز کند.
المللی  بین  نمایشگاه  پانزدهمین  برگزاری  شاهد  آتی  ماه  طی  کرد:  اظهار  زاده  حمزه 
ویژه  صورت  به  اسکو  شهرستان  نمایشگاه  این  در  که  بود  خواهیم  تهران  گردشگری 
این  از  پرداخت،  خواهد  خود  دستی  صنایع  تاریخی  و  گردشگری،  ظرفیت های  معرفی  به 
گردشگری  توسعه  اهداف  پیشبرد  در  شهر  شورای  و  شهرداری  حداکثری  همکاری  رو 

شهرستان موثر خواهد بود.

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی آذربایجان شرقی:

ح ویژه بافت تاریخی شهر اسکو تهیه می شود طر

آذربایجان شرقی،  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
حدود ۱4  را  امسال  دی  در  استان  برف  پوشش 
هزار و ۵8۳ کیلومتر مربع اعالم کرد و گفت: این 
این  مساحت  درصد   ۳2 معادل  بارندگی  مقدار 
استان بوده و نسبت به دی سال قبل ۹ درصد 

کاهش نشان می دهد.
یوسف غفارزاده اظهار کرد: از آغاز سال آبی ۱40۱-
شرقی  آذربایجان  در  بارش  میزان  تاکنون   ۱400
۱۹.4 درصد و ورودی مخازن سدهای این استان 
۳7 درصد نسبت به زمان مشابه در سال قبل 

کاهش یافته است.
وی با اعالم این که میزان بارش استان تا 2۵ دی 
میلی متر   86.4 حدود   ،۱400-۱40۱ آبی  سال  ماه 
زمان  با  مقایسه  در  میزان  این  گفت:  است، 

و  درصد   ۱۹.4 قبل  سال  مشابه 
 ۱۳.7 بلندمدت  مشابه  به  نسبت 

می دهد.  نشان  کاهش  درصد 
آب  شرکت  مدیرعامل 

آذربایجان  منطقه ای 
شرقی افزود: از ابتدای 

-۱40۱ آبی  سال 
تاکنون،   ۱400

بزرگ  سدهای  وارد  آب  مکعب  متر  میلیون   48
استان شده که این میزان در زمان مشابه سال 
گذشته 77 میلیون متر مکعب بود و ۳7 درصد 
در  افزود:  همچنین  وی  می دهد.  نشان  کاهش 
حال حاضر تنها ۳۱ درصد مخازن سدهای بزرگ 
آذربایجان شرقی پر شده و سدهای آیدوغموش، 
نهند، سهند و ستارخان به ترتیب با ۵8 درصد، 
بیشترین  درصد،   ۱۹ و  درصد   46 درصد،   ۵4
حجم  مجموع  گفت:  غفارزاده  دارند.  را  کاهش  
بزرگ  سدهای  مخازن 
استان ۵76 میلیون 
است  مترمکعب 
۳0درصد  تنها  که 
تاکنون  آن 

آبگیری شده، ضمن این که مخزن سدبوکان که 
آب شهرهای مسیر و بخشی از آب تبریز را تامین 
آب  کمتر  46درصد  پارسال  به  نسبت  می کند، 
آبگیری شده  دارد و تاکنون در مجموع ۱8درصد 
است. وی ادامه داد: وضعیت آب های زیرزمینی 
آذربایجان شرقی نیز مطلوب نیست زیرا  استان 
به  خود  کشاورزی  آب  تامین  برای  کشاورزان  که 
و  اند  آورده  روی  زیرزمینی  آب  ذخایر  از  استفاده 
مترمکعبی  میلیون   ۳6 کسری  ساالنه  متوسط 
مترمکعب  میلیون  به 86  امسال  دشت ها  آب 
دارد.  برابری  از 2  بیش  کاهش  که  است  رسیده 
پیش بینی های  به  اشاره  با  همچنین  غفارزاده 
به  توجه  با  کرد:  اعالم  هواشناسی،  سازمان 
پاسخ  خصوص  در  ابالغی  دستورالعمل های 
کاهش  و  پیش رو  سیالب های  به  اضطراری 
خسارات محتمل و نیز مقابله با یخ زدگی احتمالی 
خدمات،  قطعی  مشکالت  بروز  و  تاسیسات 
شده،  یاد  موارد  رخداد  ضعیف  احتمال  به رغم 
و  شهرستانی  و  ستادی  واحدهای  تمامی 
انجام  برای  کامل  آمادگی  در  تأسیسات، 
سر  به  دستورالعمل ها  طبق  وظایف 

خواهند برد.

مدیرعامل آب منطقه ای استان:

امسال پوشش برف در آذربایجان شرقی ۹ درصد کاهش یافت

سرپرست اداره کل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات 
کشوری استانداری آذربایجان شرقی گفت: اهتمام ویژه ای 
از  همسایه  کشورهای  ویژه  به  دنیا  با  روابط  گسترش  بر 

طریق ورزش داریم.
»نئوزات  دیدار  در  حقیقیان  حسن  جام جم،  گزارش  به 
ترکیه  وان  استان  ورزش  و  جوانان  امور  مدیرکل  اینانچ«، 
با ترکیه داریم و  افزود: اشتراکات فرهنگی بسیاری  با وی 
از پیشینه و فرهنگ مشترک برای بهبود روابط استفاده 
به  و  برنامه داریم  آتی  برای سال های  گفت:  می کنیم. وی 
گسترش  برای  ورزشی  ظرفیت های  از  گرفتن  بهره  دنبال 
روابط با ترکیه و دیگر کشورها هستیم و عالقه مندیم تا 
تفاهم نامه های امضا شده هر چه سریع تر نهایی شده و 
وارد فاز عملیاتی شوند و فقط بر روی کاغذ نباشد. مدیرکل 
ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار گفت: 
عقد تفاهم نامه بر اساس قوانین جاری کشور و آموزه های 
دینی و هنجارهای عرفی انجام خواهد گرفت و در خصوص 
ارتقای جایگاه ورزشکاران، مربیان و داوران در هر دو بخش 

مردان و زنان سعی خواهد شد.
ایوب بهتاج ادامه داد: برگزاری کالس های آموزشی، داوری، 
ورزشی  مختلف  مسابقات  برگزاری  همینطور  و  مربیگری 
از رویکردهای اصلی این تفاهم نامه است. مدیرکل امور 

در  دیروز  از  گفت:  نیز  ترکیه  وان  استان  ورزش  و  جوانان 
شهر تبریز هستم و شهری را که شهریار، شمس تبریزی، 
ائل گولی و مسجد کبود دارد، بسیار زیبا دیدم و به طور 
یقین این شهر ظرفیت های باالیی برای ایجاد همکاری و 
ورزشکاران،  افزود:  اینانچ«  »نئوزات  دارد.  روابط  گسترش 
نامه مد نظر قرار  این تفاهم  مربیان، داوران و جوانان در 
شرقی،  آذربایجان  استان های  با  تعامل  در  تا  می گیرند 
این  در  خوبی  اتفاقات  اردبیل  و  زنجان  غربی،  آذربایجان 
حوزه بیافتد. بر اساس پیش نویس تفاهم نامه، آذربایجان 
شرقی و وان ترکیه در ۳۹ رشته ورزشی و همچنین بخش 
این  که  می دهند  گسترش  را  خود  همکاری های  جوانان 
و  ورزش  خانه های  وزارت  در  تایید  از  پس  نویش  پیش 

جوانان ایران و ترکیه نهایی می شود.

سرپرست اداره کل امور سیاسی استانداری آذربایجان شرقی:

 ورزش زمینه ساز گسترش روابط با کشورهای
 همسایه است
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:۹-   041-3557۹285

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

از درد دلم، به جز تو کی با خبر است؟       
یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
فریاد نهان را به دل کی اثر است؟

سه شنبه     28 دی    1400   شماره 6133

امام خمینی )ره(

پرتاژ ر
 

انتصاب به جا و شایسته حضرتعالی را به این سمت که بیانگر 
صحنه های  در  برجسته  شایستگی های  و  کارآمدی  تعهد، 
یک عرض نموده،  خدمت صادقانه به ایران اسالمی است تبر

موفقیت و سربلندی شما را از درگاه ایزدمنان مسالت دارم .

برادر ارجمند جناب آقای ایوب  دهقان برادر ارجمند جناب آقای ایوب  دهقان 

فرماندار محترم شهرستان شبسترفرماندار محترم شهرستان شبستر

حاج حسین افتخاری
یز وحومه  رئیس هیات کشتی پهلوانی وزورخانه های کالنشهرتبر

در زمستان سال ۱۳۹0 ه.ش بنیان شرکتی خالق و نوآور در تبریز نهاده شد که در 
با  با تولید محصوالت متنوع و کیفی در حوزه ساختمان توانست  این یک دهه 
مدیریت هوشمند و پویا، با جذب نیروی انسانی متخصص و عاشق کار و تالش 
و همچنین به کارگیری آخرین متد های فناوری در ساخت پارکت و درب های ضد 
سرقت با استقبال ملی از محصوالت تولیدی خود مواجه شود و هم اکنون با 280 
مرکز توزیع در تمامی استان های کشور، گوی رقابت را در دست گرفته و با مدیریت 
توانمند مصیبی به قطع وابستگی پارکت لمینت از کشورهای خارجی گردیده است.

نظام   ، آمیز  رقابت  کاری  هم   ، رقابتی  راهبرد  مدیریتی،  و  علمی  روش های  اجرای 
دانش  و  بنیان  دانش  شرکت های  با  همکاری  بازاریابی،  در  نوآوری  پویا،  اجرایی 
فناوری های  بکارگیری  بازاریابی،  مدیریت  و  سیستمی  مدیریت  تفکر  آفرین، 
و  کیفیت، مدنظر قراردادن اصول مدیریت علمی  برای  برنامه ریزی مداوم  تولید، 
ارزیابی های دائمی، همه و همه امروز شرکت امیران تبریز را متمایزتر از شرکت های 
رقیب کرده و برنامه ریزی راهبردی و ارتباط با مشتری و تولید محصول با میل ، نیاز 
و ذائقه مشتریان، همه و همه امیران را به شرکتی موفق و نمونه در سطح ملی 

مبدل کرده است.
گزارش مستندی از نحوه  فعالیت منحصر به فرد این شرکت تهیه شده که در ذیل 

از نظر خوانندگان می گذرد.
یخچه شکل گیری شرکت امیران *چکیده ای از تار

ایران در ذهن  در  پارکت لمینت  تولید  انگیزه  روزهایی  ده سال پیش در چنین 
مصیبی )مدیرعامل فعلی شرکت امیران تجارت سهند( شکل گرفت تا وابستگی 
به واردات پارکت از کشورهای آلمان، سوئیس، چین و ترکیه حذف گردد هر چند 
خود ایشان هم جزو واردکنندگان پارکت به کشور محسوب می شدند. تولید در 
سطح مبتدی و با حداکثر وابستگی به مواد اولیه و فناوری خارجی شروع شد و 
تدریجا با بومی سازی تکنولوژی و مواد اولیه در سال های اخیر به حداقل وابستگی 
به منابع خارجی رسید. امروزه تولید پارکت امیران با ظرفیت اسمی بیش از شش 
میلیون متر مربع در سال در جریان است و بیش از 280 نقطه فروش و ۱۵ خانه 

امیران نسبت به توزیع محصوالت امیران در سرتاسر کشور اقدام می نمایند.
راستای اجرای استراتژی های توسعه محصول و تنوع همگون  در سال ۱۳۹۹ در 
سرقت  ضد  در های  و  داخلی  درهای  تولید  خطوط  راه اندازی  و  طراحی  به  نسبت 

در  هم اکنون  که  رسید  انبوه  تولید  به  و  گرفته  صورت  اساسی  اقدام  آپارتمان 
و  مشتریان  خدمت  در  ساختمان  انبوه سازی  پروژه های  و  امیران   خانه های 
مصرف کنندگان عزیز قرار گرفته و با استقبال کم نظیری هم روبرو شده است. الزم 
به ذکر است شرکت کارتن امیران نیز نسبت تامین نیاز کارتن مجموعه امیران 

تاسیس یافته و تامین کننده نیازهای مصرفی گروه مصیبی محسوب می شود.
*توجه الزم به تکنولوژی تولید و مواد اولیه

فناوری تولید و عملیات در شرکت امیران برای تولید پارکت جزو فناوری های روز 
دنیا بوده که با تالش مهندسان و مدیران و کارشناسان خبره شرکت وارد شده 
گرفته  اقدامات الزم و مقتضی صورت  و نسبت به مهندسی فرآیندهای مربوطه 
است. در حال حاضر خطوط تولید پارکت به شش خط کامل رسیده و در فضای 
عرصه ای صد و بیست هزار متر مربع و اعیانی بیست هزار متر مربع مستقر و بطور 
شبانه روزی به تولید و توزیع محصوالت مبادرت می ورزند. مواد اولیه پارکت امیران 
از ورق های HDF مرغوب ایرانی بوده که با آغشته سازی کاغذهای درجه یک در خود 

کارخانه امیران نسبت به تکمیل فرایند کامل و جامع تولید پارکت اقدام می گردد.

* استقبال ملی از محصوالت کیفی و شیک امیران
با تشدید تحریم های ظالمانه علیه اقتصاد کشور انگیزه کلیه دست اندرکاران تولید 
و بازرگانی جهت حرکت به سمت بومی سازی تولید و تجهیز ماشین آالت از یک 
طرف و جلب اعتماد مشتریان ایرانی از طرف دیگر موجب استقبال از محصوالت 
امیران از جمله پارکت، کفپوش و در های داخلی و ضد سرقت گردیده است. در 
با نهایت دقت و تالش  که  امیران  کیفیت خوب محصوالت  گفت  واقع می توان 
و خانواده ها  بین  در  ایرانی  پارکت  ترویج  اصلی  عوامل  از  یکی  می گردد   حاصل 

 انبوه سازان ایرانی محسوب شده است.
*استانداردهای تنوع تولید با الهام از شرکت های بین المللی موفق 

خوشبختانه شرکت امیران جزو معدود شرکت های داخلی محسوب می شود که 
موفق شده اعتماد سازمان ملی استاندارد ایران را جلب کند و با رعایت الزامات 
زمینه  این  در  بلندی  گام های  ایرانی  کاالی  مصرف  سازی  فرهنگ  و  فنی  و  کیفی 
برداشته است. اخذ گواهینامه های کیفی بین المللی نیز مزید بر علت ترجیحات 

فنی مصرف کنندگان پارکت امیران شده است و این روند ادامه دار خواهد بود.

یت علمی در واحدهای تولید و صنعتی گروه مصیبی * اصول مدیر
سهند،  مالمینه  امیران  سهند،  تجارت  امیران  شرکت های  شامل  مصیبی  گروه 
امیران سلولز سهند، امیران کارتن و بارات اوغلو می شود که بصورت شرکت های 
زیرمجموعه هولدینگ عمل می کنند. ساختار سازمانی گروه تحت مدیریت واحد 
توسط گروه مصیبی مدیریت می شود و وجود ارتباط با دانشگاه به ویژه اعضای 
هیات علمی دانشگاه تبریز کمک قابل توجهی به علمی سازی مدیریت واحدها 
مصیبی  گروه  در  فروش  و  بازاریابی  و  سازمانی  استراتژیک  برنامه های  می نماید. 

تدوین گردیده و در حال اجراست.
یستی  * مسئولیت اجتماعی امیران و توجه به مسائل محیط ز

امیران در راستای حفظ محیط زیست تالش های مستمری از خود صورت می دهد. 
خروجی های  از  یکی  زیست  محیط  دوستدار  المللی  بین  گواهینامه های  اخذ 
برنامه  مطابق  و  بعدی  اقدامات  در  می شود.  محسوب  الذکر  فوق  تالش های 
استراتژیک گروه مصیبی تالش بر استقرار زراعت چوب جهت تامین چوب مورد 
نیاز خود است تا آسیبی به جنگل ها نزده و در حفظ و تقویت فضای سبز زیبای 

ناشی از درختان نقش مثبت داشته باشد.
 * اهداف کالن و افق بلند مدت امیران

مدت  بلند  و  کالن  اهداف  جزو  گروه  گانه  شش  استراتژیک  برنامه های  استقرار 
بازرگانی  و  توزیع  تولید،  جامع  و  کامل  زنجیره  تکمیل  می شود.  محسوب  امیران 
پارکت، عصاره اهداف کالن امیران بوده و از ابتدای سال ۱400 اجرای این برنامه ها 
پیگیری  پشتیبانی ها"  و  زدایی ها  "مانع  سال  در  مضاعف  انرژی  با  و  شده  آغاز 

می گردد.
 * جشن ده سالگی امیران و تجلیل از خانواده کار و تالش این مجموعه

همزمان با برگزاری نمایشگاه میدکس تهران از 2۱ لغایت 24 دی ماه سال ۱400 با 
حضور ۵20 نفر از اعضای خانواده بزرگ امیران ، جشن ده سالگی امیران در هتل 
اسپیناس پاالس تهران بصورت باشکوه برگزار شد و از همراهان ده ساله امیران 
بطور صمیمی تقدیر و تجلیل به عمل آمد. در این جشن که با حضور هنرمندان 
محبوب ایران نیز اجرا گردید اهداف استراتژیک امیران مورد تاکید قرار گرفت و در 
پایان ، بیانیه چشم انداز سازمانی با افق ۱40۵ قرائت گردید و همه اعضای خانواده 

بزرگ پارکت امیران جهت تحقق آرمان های امیران هم پیمان شدند.

یع کشور یز در 2۸0 مرکز توز استقبال ملی از محصوالت کیفی و نوآور امیران تبر

تولید ساالنه ۶ میلیون متر مربع پارکت استاندارد لمینت نیاز بازار ایران

صورت  در  گفت:  حومه  و  تبریز  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  مدیرعامل 
آن  مهلت  که  سهند  جدید  شهر  در  اتوبوسرانی  مرکزی  پایانه  ایجاد  عدم 
است،  بوده   ۱۳۹6 سال  تا  اسکو  شهرستان  ترافیک  شورای  مصوبه   طبق 

خدمات دهی ناوگان اتوبوسرانی تبریز به این شهر امکانپذیر نخواهد بود.
توجه  با  افزود:  مطلب،  این  اعالم  با  اسماعیلی  ایوب  جم،  جام  گزارش  به 
اسکو  شهرستان  ترافیک  شورای   ۹۵ سال  مهر   2۵ خ  مور مصوبه   ۹ بند  به 

پایان  تا  سهند  جدید  شهر  در  اتوبوسرانی  مرکزی  پایانه  احداث  بر  مبنی 
عمومی  نقل  و  حمل  سیستم  توسط  فازها  به  دهی  خدمات  و   ۱۳۹6 سال 
مرکزی  پایانه  معرفی  و  ایجاد  عدم  صورت  در  لذا  سهند،  شهرداری  توسط 
نقل  و  حمل  خدمات  انجام  و  سهند  شهرداری  توسط  سالجاری  پایان  تا 
عمال   ، شهر این  محترم  شهرداری  توسط  سهند  جدید  شهر  داخل   عمومی 
 خدمات رسانی اتوبوس های شرکت واحد تبریز به شهر جدید سهند امکانپذیر 

نخواهد بود.
داخل  در  درونشهری  نقل  و  حمل  سیستم  تفکیک  و  تشکیل  افزود:  وی 
پایانه  احداث  آن  کنار  در  و  تبریز  اتوبوسرانی  ناوگان  خدمات  از  سهند  شهر 
بین شهر  و نقل مسافر  انجام خدمات حمل  کردن  فراهم  برای  اتوبوسرانی 
- سهند و بالعکس توسط اتوبوس های این شرکت، بر عهده شهرداری  تبریز

سهند است.
وی تصریح کرد: بدیهی است که طبق قوانین موضوعه و با توجه به توسعه 
شهر جدید سهند، شهرداری سهند موظف به تشکیل سامانه حمل و نقل 
درون شهری بوده و شرکت واحد تبریز وظیفه ای در خصوص حمل و نقل 
باالی  هزینه های  قبول  با  هم  آن  سهند  شهر  داخل  مسیرهای  در  عمومی 
پایان سال  تا  اقدام به موقع  را ندارد و در صورت عدم  تعمیرات و نگهداری 

ادامه خدمات رسانی به این شهر مقدور نخواهد بود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:

سرپرست اداره کل تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی گفت: پس از فرمایش رهبر خدمات اتوبوسرانی به شهر جدید سهند متوقف می شود
معظم انقالب مبنی بر مواسات و کمک مومنانه، در ۹ ماه امسال 60 هیئت شاخص 
تبریز، مبلغ ۳۳4 میلیارد و ۵00 میلیون ریال بین افراد نیازمند و آسیب دیده از کرونا 

توزیع کردند.
به گزارش جام جم، حجت االسالم سید محمود حسینی در جلسه ای با فرماندار ویژه 
تبلیغات  سازمان  این که  بیان  با  میانه  شهرستان  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس  و 
اسالمی توانمندی و ظرفیت باالیی دارد، اظهار کرد: متاسفانه این سازمان از لحاظ 

امکانات فوق العاده ضعیف است.
وی با اشاره به این که در استان 6 هزار هیئت مذهبی ثبت شده وجود دارد، افزود: 
سازمان  به  وابسته  فرهنگی  و  تبلیغی  کانون های  و  غین 

ّ
مبل روحانیون،  مداحان، 

تبلیغات، بسیار قدرتمند عمل کرده و به دور از هرگونه جناح و جریان های سیاسی، 
پای  که  این قشر مذهبی همیشه در صحنه، هر جا  و  ابزار دست جریان ها نشده 

منافع نظام اسالمی در میان بوده وارد میدان عمل شده اند.
وی همچنین خواستار تسریع در احداث ساختمان اداره تبلیغات اسالمی میانه شد 
و گفت: با این اقدام شهرستان از بسترها و زیرساخت های فرهنگی برخوردار شده و 

شاهد رشد فعالیت های فرهنگی و مذهبی در شهرستان خواهیم بود.
یال برای احداث ساختمان اداری تبلیغات اسالمی میانه اختصاص ۵4 میلیارد ر

معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه  میانه نیز در این جلسه از اختصاص 
۵4 میلیارد ریال برای احداث ساختمان اداره تبلیغات اسالمی میانه از سوی کمیته 

برنامه ریزی شهرستان خبر داد و بر ضرورت احداث آن در سریع ترین زمان تاکید کرد. 
با اشاره به اهمیت شناخت افکار عمومی در جامعه اظهار کرد:  مسعود سعادتی 
از این شناخت بر عهده سازمان تبلیغات اسالمی است که در این  بخش مهمی 
خصوص باید به ارائه  راهکارهای الزم پرداخته و با رویکرد انقالبی وارد میدان عمل 

شده و نیاز عموم در حوزه فرهنگی، دینی و مذهبی را مرتفع سازد.
 وی با اشاره به جایگاه و اهمیت تبلیغات اسالمی و نقش تاثیرگذار هیئات مذهبی 
در باور و اعتقاد مردم بر ضرورت مراقبت و نظارت بر برنامه ها و فعالیت این هیئات و 

تعامل سازنده با آنها تاکید کرد.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی خبر داد:

کمک هیئت های مذهبی تبریز به نیازمندان و آسیب دیدگان کرونا

آذربــایــجــان شــرقــی گفت:  ــدار  ــان اســت
به  باید  استان  مس  صنعت  توسعه 
یک گفتمان، مطالبه و حرکت عمومی 
تبدیل شود، در غیر این صورت این 
باقی  نامناسب  وضعیت  در  صنعت 

خواهد ماند.
ــّرم  ــه  گــــزارش جـــام جـــم، عــابــدیــن خ بـ
در  مــوانــع مــوجــود  بــررســی  در جلسه 
پایداری تولید و توسعه مس منطقه 
آذربایجان، اظهار کرد: مس سونگون 
ــس ایــــران بــایــد به  و شــرکــت مــلــی م
ــود درخـــصـــوص  ــ ــف قـــانـــونـــی خ ــایـ وظـ
پــرداخــت سهم اقــتــصــادی اســتــان و 
مسئولیت های  و  شــفــاف  عملکرد 
کنند.  عمل  خــود  قانونی  و  اجتماعی 
وی اضافه کرد: ضروری است مجتمع 
مــس ســونــگــون تــعــهــدات قــانــونــی و 
قبال  در  را  خود  اجتماعی  مسئولیت 
از ســوی ادارات  ــه  شــده  ارائـ خــدمــات 
کــشــاورزی،  جهاد  طبیعی،  منابع  کــل 

محیط  حــفــاظــت  و  مــنــطــقــه ای  آب 
گفت:  وی  کند.  ایفا  را  استان  زیست 
شرکت ملی مس متعهد به 400 هکتار 
جنگل کاری در منطقه و حفاظت از آن 
بــه مــدت ۱0 ســال اســت کــه مسکنی 
در  خــاک  فرسایش  از  جلوگیری  ــرای  ب

این منطقه است.
پایین  صنایع  ایجاد  بر  تاکید  با  ــّرم  خ
صنعتی  شهرک های  در  مس  دستی 
ــر، افــــزود: شــرکــت مس  ورزقــــان و اهـ

سونگون موظف به تامین مواد اولیه 
خواهد  استان  داخــل  در  صنایع  ایــن 
این که شرکت مس  بیان  با  بــود. وی 
 ۱40۱ سال  شهریور  پایان  تا  سونگون 
مگاواتی   ۵0 نیروگاه  ایجاد  به  متعهد 
 ۵00 نیروگاه  ایجاد  کــرد:  اظهار  اســت، 
از  شرکت  ایــن  توسعه  بــرای  مگاواتی 

تعهدات دیگر مس سونگون است.
محمد کالمی، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی 

نیز در این جلسه گفت: شرکت مس 
از  کــه  خــدمــاتــی  مقابل  در  ســونــگــون 
دریافت  استان  اجرایی  دستگاه های 
شده  بندی  زمــان   برنامه  باید  می کند 
اقــدامــات  ح هــا و  تــمــام طــر از  دقــیــق 

توسعه ای خود ارائه کند.
 وی با اشاره به ایجاد شهرک تخصصی 
ــزود:  افـ مـــس،  دســتــی  پایین  صنایع 
کــه قــصــد سرمایه  بــخــش خــصــوصــی 
دارند  مس  تبدیلی  صنایع  در  گــذاری 
از سوی  اولیه  نسبت به تامین مواد 
نگرانی هایی  سونگون  مس  شرکت 
دارنــــــــد کــــه شـــرکـــت مــــس بـــایـــد بــا 
تضمین  زمینه،  این  در  شفاف سازی 
مدیر  بدهد.  را  سرمایه گذاران  به  الزم 
این  در  هــم  سونگون  مــس  مجتمع 
حال  در  پــروژه هــای  از  گزارشی  جلسه 
ح های توسعه این مجتمع و  اجرا و طر
قراردادهای منعقدشده در این زمینه 

ارائه کرد.

: استاندار

توسعه صنعت مس آذربایجان شرقی باید به مطالبه عمومی تبدیل شود


