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ــا مــعــضــل  ــ ــر هـ ــ ــنـ ــ ــایـ ــ مـ
مضاعف توازن مصرف 

و  تولید برق

آب منطقه ای آذربایجان 
شـــــرقـــــی رتـــــبـــــه ســــوم 
تحقیقات کــاربــردی  را از 

آن خود کرد

پیش بینی اعتبار الزم برای 
نوســازی و تجهیز مدارس 

در  الیحه بودجه ۱4۰۰

شهردار تبریز  خبر داد :  
پروژه عتیق تبریز در کمتر
 از دو ماه تکمیل می شود
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ح شد ؛ در بازدید از مجموعه صنعتی - تولیدی  پاالیش ایمن راه مطر

مشارکت در پروژه هاى عمرانی 
و راهسازى کشور در سایه کارنامه موفق

2 2

بیشتر بخوانید

مدیر شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
اعالم کرد:

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

آذربایجان شرقی

در گفتگو با مصطفی منطقی کارشناس بازاریابی بررسی شد؛

سایه نام های خارجی روی کاالهای ایرانی
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ورزش شــامل فعالیت های عموما جســمانی 
اســت که در محیطی متفاوت از محیــط روزانه 
بــرای مســابقه، لــذت بــردن ، کســب برتــری، 
پیشرفت مهارت و حفظ ســامت و تندرستی 
انجــام می شــود.اما گاهــی ورزش از مرزهــای خــود فراتر رفتــه و به 
بخشــی از فرهنــگ و هویــت انســان ها در یــک جامعــه تبدیــل 
می شود. بی شک یکی از  ورزش هایی که از یک فعالیت جسمانی 
فراتر رفته و به عنوان یک منش، فرهنگ، آئین و کنش اجتماعی 
تبدیــل شــده اســت، ورزش زورخانــه ای و پهلوانــی اســت. ایــن 
غ از تاثیــر قابل توجهــی که در خصوص پرورش جســم  ورزش فار
ئینــی- معنوی  و حفــظ ســامتی دارد، بــرای ایرانیــان بــه مراســم آ
مبدل شده اســت که ورزشــکار می تواند با آن روح خود را پرورش 
داده و صفــات نیکو را در وجــودش بپروراند. از همین روســت که 
کســانی که به این ورزش می پردازند، به صفات شایسته ای چون 
جوانمــردی، از خودگذشــتگی، فروتنــی، رادمــردی، نــوع دوســتی، 
دســتگیری از مســتمندان، احتــرام بــه پیشکســوتان، ایثارگری و 
حمایت از مظلوم آراســته هســتند.اهمیت ورزش هــای پهلوانی 
و زورخانــه ای به حدی اســت کــه در تاریــخ ۲۵ آبــان ۱۳۸۹ برابــر با ۱۶ 
نوامبر ۲۰۱۰ این ورزش به عنوان میراث معنوی  جمهوری اسامی 

ایران در یونسکو به ثبت جهانی رسید.
جایگاه ویــژه ورزش های پهلوانی و زورخانه ای و لزوم پاسداشــت 

آن سبب شده اســت، ۲ الی ۸ خرداد امســال مصادف با ۱۱ لغایت 
۱7 شــوال ۱44۲ بــه عنــوان هفتــه نکوداشــت فرهنــگ پهلوانــی 
در نظــر گرفتــه شــود. بــه همیــن دلیــل فدراســیون ورزش هــای 
پهلوانــی و زورخانــه ای کشــور اقــدام بــه نامگــذاری روزهــای ایــن 
هفتــه فرهنگــی نمــوده و برنامه هــای خــود را در ایــن هفتــه اعام 
نموده اســت. هیات ورزش هــای پهلوانــی و زورخانــه ای تبریز نیز 
به ریاست حاج حسین افتخاری نیز به سیاق عملکرد همیشگی 
خــود در عرصه های فرهنگــی و اجتماعــی، برنامه هــای این هیات 
ورزشی در اســتان را به اطاع عموم مردم رسانده و از تمام اعضای 
جامعه پهلوانــی و زورخانه ای اســتان آذربایجان شــرقی، خصوصا 
پیشکســوتان ایــن ورزش باســتانی و تمامــی ارگانهــا و نهادهای 
اســتان درخواســت نمود بــرای برگزاری هــر چه بهتــر ایــن رویداد 
فرهنگی ورزشی با هیات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان 

همکاری و مساعدت الزم را داشته باشند.
* اجرای برنامه های مختلف در استان به مناسبت هفته فرهنگ 

پهلوانی
رئیــس هیــات ورزش هــای پهلوانــی و زورخانــه ای تبریــز در ایــن 
خصوص به جــام جم گفــت:» اولیــن روز هفتــه فرهنــگ پهلوانی 
مصادف با یکشــنبه دوم خرداد برابر با ۱۱ شــوال اســت کــه به نام 
روز فرهنگ پهلوانی، دســتگیری و مواســات مومنانــه نامگذاری 
شده است. طبق برنامه مشخص شده برای این روز ۱۵۵۰ بسته 

معیشــتی در سراســر کشــور تهیه شــده اســت که این بســته ها 
توســط هیات های ورزش های پهلوانی و زورخانه ای در اســتان ها 
با همکاری بســیج ورزشــکاران و ارگان های دیگر بیــن نیازمندان 

جامعه باســتانی توزیع می گردد تــا کمکی هر چند کوچــک به این 
عزیزان باشد. دومین روز این هفته مصادف با دوشنبه ۳ خرداد 
و برابــر با ۱۲ شــوال اســت که بــه نــام روز فرهنــگ پهلوانــی، ایثار و 

مقاومت نامگذاری شده است.
 علــت ایــن نامگــذاری گرامیداشــت ســالروز مجاهدت هــای 
رزمندگان رشــید اســام در جبهه های حــق علیه باطــل و پیروزی 
آن در عملیــات بیــت المقــدس اســت کــه خرمشــهر عزیــز را از 
وجود نیروهای حزب شــیطانی بعث پاک نموده و به دامان ایران 
اســامی بازگرداند. بــه همین مناســبت در روز فرهنــگ پهلوانی، 
ایثــار و مقاومــت، هیات هــای اســتانی ورزش هــای پهلوانــی و 
زورخانــه ای بــا همــکاری بســیج ورزشــکاران و ارگان هــای دیگــر از 
رزمندگان ۸ ســال دفــاع مقدس در جنــگ تحمیلــی، دالور مردان 
عرصه دفاع از حریم اهل بیت اطهــار و مبارزان با تکفیر و وهابیت 
تجلیل می نمایند. 4 خرداد که مصادف با ۱۳ شــوال اســت، به نام 

روز فرهنگ پهلوانی و نواهای آئینی نامگذاری شده است.
در این روز ما تجلیل از مرشدان زورخانه ای که از مهم ترین عناصر 
ورزش های پهلوانی و زورخانه هستند را در برنامه خود داریم تا به 
این نحو بتوانیم بخشی از زحمات این بزرگواران را جبران نماییم.  
در روز چهارم هفته فرهنگ پهلوانی که مصادف با ۵ خرداد است 
و به نام روز فرهنگ پهلوانی، روحیه جوانمردی و دفاع از سامت 
مردم نامگذاری شــده اســت برنامه اصلی ما تجلیل از پزشــکان، 

پرستاران و تمامی کادر درمان حوزه سامت کشور است.
 ایــن بزرگــواران از زمــان شــیوع بیمــاری کرونا بــا از خودگذشــتگی 

بی حــد و وصــف و ایثارگــری مثــال زدنــی همه تاش خــود را بــه کار 
بســته اند تا از ســامت مــردم عزیز ایــران اســامی دفــاع نمایند. 
رشــادت ها و فداکاری هــای کادر درمــان آن چنــان حایــز اهمیــت 
اســت کــه ایــن بزرگــواران جایگاهــی همتــراز مدافعیــن امنیت و 

رزمندگان دلیر اسام و  ایران دارند.«
* تجلیل از مقام شهدا و پیشکسوتان در هفته فرهنگ پهلوانی

حســین افتخــاری ادامــه داد:» ۶ خــرداد مــاه که برابــر با ۱۵ شــوال 
اســت بــه نــام روز فرهنــگ پهلوانــی، جوانمــردان و مجاهــدان 
نامگــذاری شــده اســت. از آنجــا که مقــام شــهدای اســام و ایران 
بســیار رفیع بوده و جان نثاری های این بزرگمردان و خانواده های 
ج اســت، در ایــن روز هیــات ورزش های  آنهــا از دایــره وصــف خــار
پهلوانــی و زورخانــه ای اســتان بــا مشــارکت ارگان هــای مختلــف 
برنامه مفصلــی را با حضور در گلزار شــهدای ورزشــکار باســتانی و 
غبارروبی مزار مطهرشان و تجلیل از خانواده های معظم شهدای 
ورزشــکار دفاع مقدس و شــهدای مدافع حریم مطهــر اهل بیت 
)ع( را در دســتور کار خــود دارد تــا بتوانــد قــدم ناچیزی در راســتای 
گرامیداشــت یــاد شــهدا و قدردانــی از خانواده هــای ایــن عزیــزان 

بردارد.
 آخرین روز هفتــه فرهنگ پهلوانــی مصادف بــا 7 خــرداد و برابر با 
۱۶ شــوال اســت که به نــام روز فرهنــگ پهلوانی، اخــاص و عمل 
نامگــذاری شــده اســت.در ایــن روز نیــز هیات هــای اســتانی بــا 
همکاری ارگان های مختلــف، تجلیل از پیشکســوتان و نخبگان 

زورخانه ای را در برنامه کاری خود دارند.«

حسین افتخاری رئیس هیات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای تبریز عنوان کرد: 

برگزاری هفته نکوداشت فرهنگ پهلوانی در آذربایجان شرقی
اهمیت ورزش های پهلوانی 
و زورخانه ای به حدی است که 
 ۱۶ ۲۵ آبان ۱۳۸۹ برابر با  در تاریخ 
۲۰۱۰ این ورزش به عنوان  نوامبر 
میراث معنوی  جمهوری 

ایران در یونسکو به ثبت  اسالمی 
جهانی رسید

 شــهردار تبریز از تکمیل پروژه خدماتی تجاری 
عتیق تا یک و نیم ماه آینده خبر داد.      

پروژه  از  بازدید  حاشیه  در  امروز  باهر  شهین  ج  ایر  
خدماتی تجاری عتیق، گفت: این پروژه از ۱۲ سال قبل 
آن  از  پس  اما  بود  شده  آغاز  آن  احداث  و  زنی  گلنگ 
عملیات اجرایی آن متوقف بود که ما در این دوره تاش 
کردیم در سریع ترین زمان، اقدامات مربوط به تکمیل  

این پروژه را انجام دهیم....

پرتاژ      ر

رئیس فراکسیون امور عشایری مجلس خبر داد: 

تامین ۲۵ درصد تولید پروتئین کشور توسط عشایر

امین بیلساز

خبرنگار



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:
کاهش موارد بستری و فوتی به 

علت کرونا در هفته گذشته

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
پزشکی گفت: تعداد موارد بستری به علت کرونا 
 ۲۵ کاهش  قبل تر  هفته  به  نسبت  کشور  در 
 ۲4.۲ کاهش  شاهد  همچنین  و  داشته  درصدی 
درصدی در موارد مرگ و میر و کاهش ۲۶ درصدی 
در بیماران مثبت سرپایی نسبت به هفته قبل تر 

بودیم.
  سیما سادات الری درباره آخرین وضعیت بیماری 
کووید ۱۹ و رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور 
اظهار داشت: در هفته گذشته شاهد تداوم روند 
علت  به  بستری  مثبت  موارد  تعداد  در  کاهشی 
و  بیماری  از  ناشی  میر  و  مرگ  موارد  تعداد  کرونا، 
کشور  سطح  در   ۱۹ کووید  مثبت  سرپایی  موارد 

بودیم.
وی ادامه داد: در هفته ای که گذشت، استان های 
ایام، چهارمحال و بختیاری، همدان و کهگیلویه و 
بویر احمد دارای بیشترین میزان بروز موارد مثبت 
آذربایجان  و  همدان  مرکزی،  البرز،  استان های  و 
شرقی بیشترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی 

از بیماری کووید ۱۹ را داشته اند.
معاون وزیر بهداشت گفت: آخرین میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی در کشور حدود ۶7 درصد 
گزارش شده است. استان های ایام، سیستان و 
بلوچستان و آذربایجان غربی دارای کمترین میزان 
هستند  کشور  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
در  بهداشتی  دستورالعمل های  به  عمل  میزان  و 
با  مقایسه  در  زنجان  و  سمنان  یزد،  استان های 

سایر استان ها وضعیت مطلوب تری دارد.

دفاع  ارزش های  نشر  و  ثار  آ حفظ  بنیاد  مدیرکل 
مقدس استان اعالم کرد: 

اجرای 3۰ عنوان ویژه برنامه آزادسازی 
خرمشهر در آذربایجان شرقی

دفــاع  ــای  ــ ارزش هـ نشر  و  ــار  آثـ حفظ  بنیاد  مــدیــرکــل 
گرامیداشت  ستاد  دبیر  و  آذربایجان شرقی  مقدس 
آزادســازی  بزرگداشت سی و نهمین سالروز حماسه 
خرمشهر، گفت: امسال تعداد ۳۰ عنوان ویژه برنامه 
برای بزرگداشت این روز از سوی ادارات و سازمان های 

استان برگزار می شود.
به گزارش جام جم سردار اصغر عباسقلی زاده سالروز 
حماسه آزادسازی خرمشهر را برگی زرین و ماندگار در 
تاریح ایران زمین دانست و افزود: به همین مناسبت 
از  تا  تدارک دیده شده  در ۲۱ شهرستان  برنامه هایی 
سلحشوری، افتخار آفرینی و اقتدار شهدا و رزمندگان 
وی،  شود.  قدردانی  خرمشهر  آزادسازی  عملیات  در 
دیدار جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس و عملیات 
آزادسازی خرمشهر  با نماینده ولی فقیه در استان، 
معظم  خانواده های  با  دیدار  شهدا،  مزار  غبارروبی 
شهدا و ایثارگران، ویزیت رایگان توسط بسیج جامعه 
پزشکی، مارش نظامی، شب خاطره و مسابقات علمی، 
فرهنگی و هنری با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
عباسقلی زاده  کرد.  اعام  برنامه ها  این  جمله  از  را 
از مجموعه کتاب های صوتی و چاپی دفاع  رونمایی 
مقدس از دیگر برنامه های سالروز آزادسازی خرمشهر 
دنیا  کارشناسان  این که  به  اشاره  با  وی  کرد.  بیان 
معتقد بودند که ایران توانایی آزادسازی خرمشهر را 
ندارد و صدام نیز به حدی مطمئن بود که گفته بود 
اگر ایران خرمشهر را آزاد کند، من کلید بصره را به این 
کشور می دهم، گفت: رشادت های امیر دل ها سپهبد 
ارتش،  دالور  رزمندگان  و  شیرازی  صیاد  علی  شهید 
برای  خرمشهر  آزادسازی  در  مردمی  و  بسیج  سپاه، 

همیشه در تاریخ خواهد ماند.

خبرخبر

دوشنبه 3    خرداد 1400   شماره 5945

شهردار تبریز از تکمیل پروژه خدماتی تجاری عتیق تا یک و نیم ماه آینده 
خبر داد.      

خدماتی  پروژه  از  بازدید  حاشیه  در  باهر  شهین  ج  ایر جام جم  گزارش  به 
تجاری عتیق، گفت: این پروژه از ۱۲ سال قبل گلنگ زنی و احداث آن آغاز 

شده بود اما پس از آن عملیات اجرایی آن متوقف بود که ما در این دوره 
تاش کردیم در سریع ترین زمان، اقدامات مربوط به تکمیل  این پروژه 
را انجام دهیم. وی ادامه داد: پروژه خدماتی تجاری عتیق یک پروژه مهم 
شهری در تبریز است و ما تاش می کنیم حداکثر تا یک و نیم ماه آینده، 

به  را  مجموعه  این  سال   ۱۲ از  بعد  و  دهیم  انجام  آن  تکمیلی  اقدامات 
شهروندان تحویل دهیم. شهردار تبریز بیان کرد: تاش می کنیم تا پایان 
دوره فعلی مدیریت شهری، پروژه های سطح شهر را تمام کنیم و هیچ پروژه 

نیمه تمامی باقی نماند.

شهردار تبریز خبر داد:  
پروژه عتیق کمتر از دو ماه تکمیل می شود

 نخســتین خانه - موزه تمبر ایــران در خانه تاریخی 
»مجتهــدی« تبریــز بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت 
پســت ، جمعــی از نماینــدگان مجلــس و اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی و مدیــران اســتانی و شــهری 

افتتاح شد.
به گزارش جام جم محل اســتقرار نخســتین »خانه 
« ایران در تبریز در کوچه پیرسمســاری  - موزه تمبر
« واقــع شــده کــه  در بافــت تاریخــی »بــازار تبریــز
ســاختمان قدیمی و یکصد ساله پست آذربایجان 
تا ۳۰ ســال قبل در مقابل آن برپا بود و پس از آن به 

دلیل تعریض خیابان تخریب شد.
در فاز نخســت افتتاح نخســتین خانه - موزه تمبر 
، تمبرهــای دوره پــس از پیــروزی  ایــران در تبریــز
انقاب اسامی، تعدادی از تمبرهای پهلوی دوم و 
نیز کارت پستال هایی از کشورهای مختلف جهان 

به نمایش گذاشته شده است. 
قرار اســت در فاز دوم و توســعه ای نخستین خانه 
، اشــیاء و ابزار پســتی از  - موزه تمبــر ایــران در تبریز
قبیــل مهرهــای قدیمــی پســت تبریــز و ابــزار آالت 
قدیمی به جای مانده از تلگرافخانــه تبریز و ادارات 
پست آذربایجان شرقی به نمایش گذاشته شود. 

راه اندازی جمعه بازار تمبر و هــم افزایی برای انجام 
پژوهش های مرتبط با تمبر به عنــوان اوراق بهادار 
و تاریخی از دیگــر برنامه های آتی خانــه - موزه تمبر 

تبریز است. 
خانــه تاریخــی »مجتهــدی« تبریــز بــه عنــوان یکی از 
صدها خانــه تاریخی این کهن شــهر  در ســال ۱۳۸۱ 
ثار ملی کشور به ثبت  با شماره 7۵۳۶ در فهرست آ

رسیده است.
و  اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  معــاون 
ئیــن  مدیرعامــل شــرکت پســت کشــورمان در آ
 ، افتتاح نخســتین خانه - موزه تمبر ایــران در تبریز
با ذکر تاریخچــه ای از ســیر تکامل پســت و تمبر در 
ایــران، افتتــاح نخســتین خانــه - مــوزه تمبــر ایران 
را نشــانه اســتمرار جریــان فرهنگی این شــرکت به 

عنوان مطالبه وزارتی و شخص وزیر دانست. 
رمضانعلــی ســبحانی فــر گفــت: تبریــز از زمان های 
قدیمی به صفــت تاریخی- فرهنگی بودن مشــهور 

اســت و میــراث کهنــی را در دل خــود جــای داده که 
خانه - موزه تمبر نیــز بر مجموعــه گنجینه های آن 

افزوده می شود. 
، شــهر اولین هــا نامگذاری شــده  وی افــزود: تبریــز
، امــروز یکــی دیگر از  و بــا افتتــاح خانه - مــوزه تمبــر

»اولین ها« در این شهر اتفاق افتاده است. 
وی اضافــه کــرد: تمبــر عــاوه بــر این کــه ارزش 
فرهنگــی دارد، تاریــخ و میــراث مــا را از گذشــته بــه 
حــال و آینده انتقال می دهد و زمینه ســاز اشــتراک 
تجربــه مابیــن گذشــتگان بــا زمــان حاضــر و آینــده 

می باشد. 
سبحانی فر با اشــاره به ارزش جهانی تمبر یادآوری 
، کارت  کــرد: در همیــن خانــه - مــوزه تمبــر تبریــز
پســتال هایی از فلســطین قبــل از اشــغال توســط 
صهیونیست ها وجود دارد که دارای ارزش فراوانی 

است. 
وی ادامه داد: تمبرها، سفیران فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعــی ملت هــا در میــان همدیگــر و گویــای 
پیشــینه تاریخی آنها بوده و به همیــن دلیل دارای 

اهمیت فراوان اقتصادی و فرهنگی هستند. 
وی بــا اشــاره بــه شــناخته شــدن مــوزه پســت بــه 
عنوان ســومین موزه ملــی ایــران از طــرف »ایکوم« 
بیان کرد: پســت از دیرباز در زمینه خدمت رســانی 

در ایران جایگاه ویژه ای داشته است.  
مدیرعامل شــرکت پســت ایــران تاکید کــرد: امروز 

پســت بــه عنــوان ســکوی تجــارت الکترونیــک در 
جهان شناخته می شود و در کشور ما هم می تواند 
نقش مهمــی در جهش تولیــد و حمایــت از آن ایفا 

کند.
ئیــن بــا  اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن آ
اشاره به ســبقه تمدنی تبریز در زمان های مختلف 
تاریخی گفت: امروز تبریز به عنوان »شهر موزه ها« 
در نــزد گردشــگران و فعــاالن ایــن حــوزه شــناخته 
می شــود. محمدرضــا پورمحمــدی افــزود: در زمان 
حاضــر بیــش از ۱۵ بــاب مــوزه در تبریــز وجــود دارد 
کــه برخــی از آنهــا در ســطح کشــور و بلکــه منطقــه 

منحصربفرد هستند. 
وی بــا ابــراز خوشــحالی از افتتــاح نخســتین خانه - 
، ایــن اتفاق را بسترســاز  موزه تمبــر ایــران در تبریــز
آشــنایی نســل حاضر و آیندگان بــا تاریــخ پرافتخار 
کشــورمان در قالــب تمبــر بــه عنــوان ورق بهــادار 
دانســت و بر لزوم پیگیری ها برای تســریع توسعه 

این خانه - موزه در آینده تاکید کرد.
خاندان هــای  از  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
قدیمــی تبریــز و مجموعــه داران تمبر در این شــهر 
درخواســت کرد کــه به غنــای بیشــتر گنجینــه تمبر 
و اقــام مختلــف مرتبــط بــا آن درخانــه - مــوزه تمبر 

تبریز کمک کنند.
وی بــا اشــاره بــه شــناخته شــدن تبریــز بــه عنــوان 
پایتخــت فرهنگی کشــورمان در طــول تاریخ گفت: 

تبریز را در زمان های قدیــم »دارالعلما« می نامیدند 
و این شهر مرکز فقاهت بود. 

راه اندازی خانه - موزه تمبر تبریز گامی در راســتای 
توســعه فعالیت هــای فرهنگــی وزارت ارتباطــات 

است
مدیــرکل پســت آذربایجان شــرقی نیز تــاش برای 
تاســیس نخســتین خانــه - مــوزه تمبــر کشــور در 
خانه تاریخی »مجتهــدی« تبریز را گامی در راســتای 
عملیاتــی کــردن سیاســت اباغــی وزیــر ارتباطــات 
و فنــاوری اطاعــات مبنــی بــر توســعه و تعمیــق 

فعالیت های فرهنگی شرکت پست ذکر کرد. 
بزرگ پور افــزود: تمبــر به عنــوان ســفیر فرهنگی و 
ئینی ملت های جهان در دهه های گذشــته بسیار  آ
مورد توجه بوده و با توجه به قدمت پســت و تمبر 
در ایران، ایجاد محلی برای حضور و آشــنایی عاقه 
، ضرورتــی  منــدان بــه تمبــر و تاریخچــه آن در تبریــز

انکارناپذیر بود. 
وی بــا اشــاره بــه نقــش پیشــتاز تبریــز در ورود 
مظاهــر نویــن تمدنــی بــه ایــران در ۲۰۰ ســال اخیــر 
و معروفیــت تبریــز بــه »شــهر اولین هــا« در زمینــه 
بــه ســبک نویــن،  تاســیس نخســتین مدرســه 
نخســتین  نمایــش  و  تئاتــر  نخســتین  اجــرای 
فیلم هــای ســینمایی، انتشــار نخســتین مجلــه و 
تربیــت روزنامه نــگاران ملــی و ...، تاســیس و افتاح 
« ایران در این شــهر  نخســتین »خانه - مــوزه تمبــر
را نیز اقدامی عملی در تداوم جریــان تجدد در تبریز 

عنوان کرد. 
وی موقعیت جغرافیایی منحصربفرد خانه تاریخی 
»مجتهدی« در بافت مرکز تبریز و تملک آن توسط 
اداره کل پســت آذربایجــان شــرقی را دلیــل اصلــی 
انتخاب آن بــه عنوان محل تاســیس خانــه - موزه 

تمبر اعام کرد.
مدیــرکل پســت آذربایجــان شــرقی اضافــه کــرد: 
 ، محــل اســتقرار خانــه - مــوزه تمبــر ایــران در تبریز
ظرفیت هــای بی بدیلــی برای جــذب گردشــگر دارد 
و در مرحلــه نخســت آن، ۲۰۰ تابلــو زیبــا، حــاوی 
تمبرهــای کشــورمان از دهــه ۱۳4۰ بــه ایــن ســو بــه 

نمایش گذاشته شده اند.

افتتاح نخستین خانه موزه تمبر ایران در تبریز

باشید  دنیا  مشاغل  ترین  سخت  نام  دنبال  به  اگر 
که  می شوید  مواجه  بلندباالیی  لیست  با  احتماال 
بری،  چوب  معدن،  کارگری  از  مختلفی  مشاغل 
جوشکاری زیر آب، کار در میادین نفتی، بدلکاری و کار 
در معدن سولفور را در خود جای دارد اما قطعا سخت 
ترین کاری که در هیچ کدام از این لیست ها وجود ندارد 
است،  دشوارتر  مشاغل  این  تمام  از  حال  عین  در  و 
کارآفرینی است. بی خوابی، نوسانات بازار، مشقت های 
از  بخشی  تنها  قوانین  ثبات  عدم  اداری،  بروکراسی 
سختی هایی است که کارآفرینی و تولید را به سختترین 

شغل دنیا تبدیل می نماید.
مشقت های تولید و کارآفرینی در کنار تاثیرات مثبتی 
با  کشور   اقتصاد  رونق  ایجاد اشتغال و  که در زمینه 
رهبری  تا مقام معظم  باعث شد  دارد  به همراه  خود 
برای  را  زدایی ها  مانع  و  پشتیبانی ها  تولید،  شعار 
تا مردم و مسئوالن دریابند  انتخاب فرمایند  امسال 
جانبه  همه  حمایت  برای  را  خود  تاش  تمام  باید  که 
از تولیدکنندگان و کارآفرین به کار بندند. در راستای 
تحقق همین شعار و تکمیل پروژه های عمرانی، دکتر 
دکتر  شهرسازی،  و  راه  وزیر  معاون  خادمی  خیراهلل 
کمیسیون عمران مجلس  رئیس  محمدرضا رضایی 
شورای اسامی، دکتر کمال علیپور نایب رئیس اول 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی و مهندس 
احمد محرم زاده نماینده مردم شریف اهر و هریس در 
شرقی  آذربایجان  استان  در  اسامی  شورای  مجلس 
حاضر شده و به بازدید از مجموعه پاالیش ایمن راه و 

پروژه اتوبان اهر-تبریز پرداختند.
پیمانکاران خوب سرمایه کشورند

کمیسیون عمران مجلس  رئیس  محمدرضا رضایی 
ما  گفت:»  جم  جام  به  بازدید  این  در  اسامی  شورای 
ارزآوری  راستای  در  که  داریم  را  ظرفیت  این  کشور  در 
و ایجاد اشتغال، قیر مورد نیاز داخل کشور را تامین 
را  آنها  نیاز  کشورهای همسایه  به  با صادرات  و  کنیم 
نیز رفع نماییم. امسال نیز که به نام حمایت از تولید 
طبیعی  است،  شده  مزین  آن  مسیر  از  مانع زدایی  و 
است که هرچه بیشتر از سرمایه گذاری در واحدهای 
تولیدی حمایت کنیم زیرا این واحدها با ایجاد اشتغال 
مجموعه  می کنند.  کمک  کشور  اقتصاد  به  تولید  و 
مثال زدنی  تولیدی  واحد  یک  نیز  راه  ایمن  پاالیش 

است که تمام پروژه را به طور کامل انجام میدهد. در 
این واحد تولید قیر، پخت آسفالت، پخش آسفالت 
و حتی پیمانکاری نیز انجام می شود که این موارد در 
کنار هم این مجموعه را به پکیج کاملی تبدیل کرده 
این  اسامی  شورای  مجلس  در  ما   اعتقاد  است. 
هستند.  کشور  سرمایه  خوب  پیمانکاران  که  است 
تقویت  را  کشور  پیمانکاری  شبکه  بتوانیم  ما  اگر 
عمرانی  پروژه های  و  خدمات  کیفیت  اصل  در  کنیم 
از  حمایت  راستای  در  ایم.  داده  افزایش  کشور  در  را 
واحدهای تولیدی در این حوزه ما  تاش می کنیم تا 
از  اعم  مختلف  زمینه های  در  را  آنها  خدمات  کیفیت 
کیفیت مصالح، قیر و ماسه که در بحث آسفالت از آن 
استفاده می شود و همچنین در زمینه پخش آسفالت 
باال ببریم. پاالیش ایمن راه واحدی است که به خوبی 
ظرفیت  و  می باشد  فعالیت  حال  در  حوزه  این  در 

افزایش تولید و توسعه را هم دارد.«
رضایی در خصوص افتتاح اتوبان اهر تبریز نیز عنوان 
کرد:» اتوبان تهران- تبریز - اهر در دو قطعه مشکل 
دارد که امیدواریم بتوانیم در بحث تامین منابع مالی 
به آن کمک کنیم. این پروژه در صورتی که تامین اعتبار 

شود تا ۳ ماه آینده قابلیت افتتاح شدن را دارد.«
حمایت از تولیدکنندگان در راستای تحقق شعار 

امسال
عمران  کمیسیون  اول  رئیس  نایب  علیپور  کمال 
مجموعه  از  دیدار  در  اسامی  شورای  مجلس 
پاالیشگاهی عمرانی ایمن راه به جام جم گفت:» پیرو 
نظارت های میدانی مجلس یازدهم تا امروز به همراه 
و  اسامی  شورای  مجلس  محترم  رئیس  قالیباف 
بازدید  استان  از ۸  عمران  کمیسیون  محترم  اعضای 
کرده ایم. در همین راستا نیز امروز به دعوت نماینده 
محترم شهرستان اهر و هریس آقای احمد محرم زاده 
آذربایجان حاضر شدیم. مقام معظم رهبری  در خطه 
زدایی ها  مانع  و  پشتیبانی ها  تولید،  سال  را  امسال 
که  است  این  ما  همه  وظیفه  و  فرمودند  گذاری  نام 
اولی  و  الرسول  اطیعوا  و  اهلل  اطیعوا  آیه  اساس  بر 
دهیم  پاسخ  خودمان  امر  ولی  ندای  به  منکم  االمر 
و تمام همت خود را به کار ببندیم تا قدمی برای حل 
مشکاتی که بر سر راه تولید کنندگان است، برداریم. 
قرار   ۱4۰4 سال  تا  توسعه  برنامه  اساس  بر  ما  کشور 

است در همه ابعاد جزو کشورهای پیشرو و برتر باشد، 
عملیات های  و  پروژه ها  مجموعه  به  باید  نتیجه  در 
بنماییم.حضور  عمیقتری  و  بیشتر  توجه  عمرانی 
بنده، رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس و دکتر 
خادمی معاونت وزیر نیز در راستای همین توجه به 
این  در  فعال  تولیدی  واحدهای  و  عمرانی  پروژه های 
حوزه است و همه دغدغه ما این است که راهکاری 
کنیم.  کمک  حوزه  این  در  فعاالن  به  تا  بیاندیشیم 
تولید  از  حمایت  اسامی  شورای  مجلس  در  ما  نگاه 
مجموعه ای  نیز  راه  ایمن  مجموعه  است.  گنندگان 
است که نیاز کشور است و ما برای حرکت به سمت 
به  خود  داخل  امکانات  از  باید  پیشرفت  و  توسعه 
خوبی استفاده کنیم. تولید مشتقات نفت و قیر که 
میگردد  انجام  تولید  و  پاالیشگاهی  شرکت های  در 
استفاده  آن  از  باید  ما  که  است  امکانات  این  از  یکی 
نماییم.کشور ما نباید در حوزه احداث آزادراه و بزرگراه 
کوچک ترین مشکلی داشته باشد. ما در سال ۱4۰۰ در 
اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون  معاونت  بودجه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تسهیاتی تا سقف 
۱۵۰میلیارد ریال، برای واحدهای تولیدی و صنعتی که 
در روستا اشتغال ایجاد نموده و از امکانات و منابع 
روستا استفاده می کنند در نظر گرفته ایم که امیدواریم 
در رفع مشکل این عزیزان و تشویق آنها به سرمایه 
گذاری و ایجاد اشتغال در روستاها مفید واقع شود. 
الزم  پیگیری  هم  تبریز-اهر  مسیر  پروژه  خصوص  در 
پروژه  این  راه  سر  که  مشکاتی  تا  می دهیم  انجام  را 

هست به لطف خدا برطرف گردد.«
تولیدکنندگان دست یاری کننده دولتند

در  هریس  و  اهر  مردم  نماینده  زاده  محرم  احمد 
مجلس شورای اسامی در بازدید از مجموعه پاالیش 
آقای رزمی موسس این  ایمن راه به جام جم گفت:» 
مجموعه و فرزندانشان پروژه بسیار خوبی را راه اندازی 
کرده اند و وجود این مجموعه برای منطقه آذربایجان 
بسیار مفید است. ما از مسئوالن دعوت کردیم تا از 
اقدام  که  باشند  مجموعه ای  فعالیت  شاهد  نزدیک 
به تولید آسفالت، ماسه، ایزوگام، قیر و مشتقات آن 
می نماید.  حضور مسئوالن در این مجموعه فرصت 
مناسبی را محیا کرد تا ما بتوانیم به اعطای تسهیات 
اساس  بر  بنماییم.  مجموعه  این  به  کمکی  کم بهره 

ردیفی که در بودجه سال ۱4۰۰ پیش بینی شده است 
ما برای هر واحد تولیدی یک فقره تسهیات کم بهره 
به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در نظر گرفته ایم و با توجه به 
این که مجموعه پاالیش ایمن راه دارای 4 واحد تولیدی 
است ما امیدواریم بتوانیم برای هر کدام از این واحدها 
به صورت جداگانه این تسهیات را اختصاص دهیم. 
بنده مکاتبات الزم در این خصوص را انجام دادم و از 
طریق کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی نیز 
اعطای  ان شااهلل  که  می نمایم  پیگیری  را  مساله  این 
این تسهیات تحقق یابد و این مجموعه بتواند پروژه 
خود را تکمیل نماید. خواست قلبی بنده این است که 
واحدهای تولیدی منطقه به طور کامل راه اندازی شده 
و نیازهای مالی آنها برطرف شوند تا بتوانند با تمام توان 
به تولید پرداخته و طرح های توسعه ای خود را به اجرا 
گذارند. مسئوالن باید در این زمینه تمام توان خود را 
به کار گیرند و هر کسی به هر صورتی که می تواند به 
در  پیمانکاران  و  تولیدی  مراکز  کند.  کمک  مراکز  این 
حقیقت دست یاری کننده دولت و ادارت هستند و 
هر چقدر تقویت شوند و بتوانند به اهداف از پیش 
تعیین شده خود برسند، منطقه و مردم آن از فعالیت 

آنها بهره مند می شوند.
تکمیل اتوبان اهر-تبریز بزرگترین دستاورد سفر 

مسئوالن به منطقه
مسئوالن  سفر  دستاورد  خصوص  در  زاده  محرم 
مهم ترین  از  یکی  گفت:»  آذربایجان  منطقه  به 
وزیر،  محترم  معاون  بازدید  سفر،  این  دستاورد های 
عمران  کمیسیون  اول  رئیس  نایب  و  محترم  رئیس 
اروپا  و  باکو  به  آن  ادامه  و  اهر  به  تبریز  بزرگ  پروژه  از 
کشور  غرب  شمال  کریدور  بزرگترین  پروژه  این  بود. 
آذربایجان شرقی به سمت اهر و هوراند می باشد.  از 
را در بودجه سال  ۱4۰۰  ما تاش کردیم که این پروژه 
بگنجانیم و این عزیزان نیز از این پروژه بازدید نمودند 
رفع  و  الزم  اعتبار  اعطای  با  که  کرد  خواهند  کمک  و 

تمامی مشکات این مسیر سریعتر تکمیل شده و 
آن  راه اندازی این پروژه و اتصال  ترافیک برود.  بار  زیر 
رونق  منطقه  در  می تواند  کشور  مرزهای  از  خارج  به 
منطقه  متاسفانه  نماید.  ایجاد  تولیدی  و  اقتصادی 
ایم  نتوانسته  امروز  تا  و  شده  واقع  بست  بن  در  ما 
شبکه ارتباطی  مناسبی با کشورهای همسایه داشته 
می نماید  محیا  را  فرصت  این  راه  آزاد  این  اما  باشیم. 
و  پیشرفت  توسعه،  و  شود  شکوفا  منطقه  این  که 
رونق اقتصادی و اجتماعی را با خود به همراه می آورد 
آذربایجان  که یک اتفاق فرخنده برای منطقه، استان 
شرقی و شمال غرب کشور خواهد بود. البته در داخل 
و  پل ها  خصوص  در  زیادی  مشکات  نیز  طرح  این 
تقاطع ها داشتیم که همه را آنالیز کرده ایم. همه سعی 
خود را میکنیم که تا پایان خرداد اتوبان اهر تبریز زیر 
بار ترافیک برود و تا انتهای تابستان نیز همه پل ها و 

تقاطع ها نیز به طور کامل تکمیل شود.«
مسیر موفق یک مجموعه پاالیشی

ایمن  پاالیش  شرکت  مدیره  هیات  رئیس  رزمی  رضا 
راه در خصوص این مجموعه گفت:» شرکت پاالیش 
مجری  و  آسفالت  قیر،  کننده  تولید  که  راه  ایمن 
متعال  خداوند  لطف  با  است،  عمرانی  پروژه های 
کارآفرین  رزمی  علی  حاج  روزی  شبانه  تاش های  و 
باسابقه عرصه راهسازی و آسفالت و همکاری فرزندان 
ایشان در سال ۱۳۸۸ راه اندازی شد. ما این مجموعه را 
در فاز اول با راه اندازی یک واحد آسفالت ۱۲۰ تنی تمام 
اتوماتیک در وسعت ۱۰ هکتار و یک واحد دانه بندی 
راه اندازی نمودیم. پس از مدتی در راستای حرکت به 
آسفالت  تولید  و  دنیا  موجود  استانداردهای  سمت 
را جایگزین مصالح رودخانه ای  بادوام، مصالح کوهی 
متد  آخرین  با  قیر  پاالیشگاه  واحد  یک  و  نموده 
مربع  متر  هزار  مساحت ۱۵  به  جهانی  شده  شناخته 
امروز مجموعه ما شامل  کردیم.  به مجموعه اضافه 
آسفالت،  تولید  ایزوگام،  قیر،  پاالیشگاهی  واحدهای 

و  شویی  ماسه  تولیدی  دانه بندی،  مصالح  تولید 
با  راه  ایمن  قیر  پاالیشگاه  است.  آماده  بتن  تولید 
بهره گیری از تکنولوژی روز و نیروهای مجرب اقدام به 
می کند.   PG عملکردی  و  خالص  قیرهای  انواع  تولید 
قیرهایی  صادرات  و  تولید  توانایی  حاضر  حال  در  ما 
بازار  با توجه  و  را داریم   PG با درجه نفود و عملکردی 
را تولید و روانه  هدف می توانیم محصوالت مختلفی 
گام مهمی در  و  المللی نموده  بین  و  بازارهای داخلی 
جهت خودکفایی ایران اسامی در این حوزه برداریم. 
را به  انواع قیر  الی 7۰۰ تن  روزانه ۲۰۰  در حال حاضر ما 
صورت پیوسته تولید نموده و افزایش ظرفیت تولید 
کنترل  واحد  داریم.  خود  آتی  برنامه های  در  نیز  در  را 
متخصص  پرسنلی  حضور  با  قیر  پاالیشگاه  کیفیت 
نفوذی،  قیرهای  آزمون  دستگاه های  از  استفاده  با  و 
قیرمحلول، قیرهای عملکردی)PG( و قیر MC بر کنترل 
دارند.  نظارت  مستمر  صورت  به  تولیدی  محصوالت 
همچنین چشم انداز مجموعه ما تولید انبوه قیرهای 

پلیمری و رنگی مطابق استانداردهای جهانی است.«
پاالیش  شرکت  کارنامه  و  اهداف  خصوص  در  رزمی 
از  گیرى  بهره  با  راه  ایمن  پاالیش  افزود:»  راه  ایمن 
فناورى ها نوین و با تکیه بر تاش شبانه روزی کارکنان 
تاش  همه  مجموعه  مجرب  مهندسان  و  فداکار 
خود را برای تبدیل شدن به قطب اول منطقه به کار 
و  تولید  میزان  افزایش  راستا  همین  در  ما  می بندد. 
جهت  آموزش  واحد  ایجاد  متنوع،  محصوالت  تولید 
تعامل  کارکنان،  و  مهندسان  علمی  دانش  ارتقاء 
با  همکاری  دانشگاهی،  و  علمی  فنی،  موسسات  با 
محصوالت  تولید  جهت  بنیان  دانش  شرکت های 
استانداردهای  با  تطبیق  برای  تاش  محور،  دانش 
و  کارفرمایان  رضایت  همیشگی  کسب  و  جهانی  روز 
را به عنوان اهداف خود دنبال می نماییم.  مشتریان 
در  دنیا  روز  استانداردهای  رعایت  و  ما  موفق  کارنامه 
در  تا  است  شده  سبب  محصوالت مان  و  خدمات 
آذربایجان شرقی  اجراى پروژه هاى عمرانی و راهسازى 

مشارکت چشمگیری داشته باشیم. 
تکمیل قطعه ۳ آزاد راه تبریز - اهر، اجراى راه دسترسی 
در  مشارکت  تبریز،   - آباد  بستان  آهن  راه  ایستگاه 
اجراى قطعه ۳ آزاد راه خواجه - ورزقان، اجراى آسفالت 
با تکنولوژى نوین از جمله آسفالت الیافی به صورت 
پایلوت، اجراى آسفالت بیش از ۵۰ راه روستاى استان، 
کانشهر  شهردارى  و  عمران  سازمان  با  همکارى 
بخشی  تنها  همیارى  سازمان  و  شهرداری ها  تبریز، 
است.  راه  ایمن  مجموعه  گسترده  فعالیت های  از 
پرسنل  کوشش  و  تاش  سایه  در  که  امیدواریم 
سختکوش مجموعه و حمایتهای مسئوالن بتوانیم 
ظرفیت تولید خود را افزایش و اشتغال بیشتری ایجاد 
نماییم تا قدمی هر چند کوچک در مسیر آبادی ایران 

اسامی و تامین رفاه برای مردم عزیزمان برداریم.«

ح شد ؛ در بازدید از مجموعه صنعتی - تولیدی  پاالیش ایمن راه مطر

مشارکت در پروژه هاى عمرانی و راهسازى 
کشور در سایه کارنامه موفق
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استان آذربایجان شرقی و سازمان های وابسته اش 
راضی هستیم به نوبه خود از فتحی تشکر و قدردانی 

می کنم .
جهادکشاورزی  ســازمــان  عمومی  ــط  رواب ــزارش  گ به 
سیدمحمدعلی  ــر  ــت دک االســـــام  حــجــت  ــان،  ــتـ اسـ
آل هــاشــم در دیـــدار رئــیــس ســازمــان امـــور عشایر 
، رئیس فراکسیون عشایری مجلس، رئیس  کشور
رئیس  مجلس،  تحقیقات  و  آمـــوزش  کمیسیون 
 ، کشور مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان 
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند و مدیرکل 
 ۲۰ این که  بیان  با  شرقی  آذربــایــجــان  عشایری  امــور 
درصد از مواد پروتئینی استان توسط عشایر تامین 
مردم  زندگی  در  عشایر  که  نقشی  گفت:  می شود، 
در  اکنون  و  بوده  اهمیت  حائز  بسیار  دارنــد  استان 
امور  همچون  عشایر  امــور  به  رسیدگی  راستا  ایــن 
مــربــوط بــه آب، جـــاده، مـــدارس و ...افــزایــش یافته 

است.
وی با بیان این که یکی از اقشار مهمی که در دوران 
دفاع مقدس نقش فراوانی در پیروزی دفاع مقدس 
داشتند، مردم عشایری بودند افزود: عشایر در کنار 
تیپ رزمی و گردان های نظامی، فداکاری های بسیار 
بزرگی را در نقاط مختلف کشور به خصوص سمت 

غرب کشور انجام دادند.
ــاره بــه نــهــادهــای زیــرمــجــمــوعــه ســازمــان  وی بــا اشــ
جهادکشاورزی استان، افزود: سازمان های وابسته 
منابع  کل  اداره  جمله  از  استان  جهادکشاورزی  به 
تحقیقات  عــشــایــر،  امــــور  ــی،  ــک ــزش ــپ دام طــبــیــعــی، 

کشاورزی و غله اقدامات خوبی را در طول  سال های 
سازمان های  از  هم  اکنون  که  دادنــد  انجام  گذشته 
راضی  جهادکشاورزی  سازمان  خــود  هم  و  وابسته 

هستیم .

با اشاره به اقدامات مهم  آل هاشم  حجت االسام 
ادارات تابع جهاد کشاورزی استان، گفت: در ارتباط 
حیوانات  سایر  یــا  طیور  بــه  مــربــوط  بیماری های  بــا 
دارنــد،  کشور  سطح  در  مشترکی  امـــراض   

ً
اکــثــرا کــه 

بیماری های طیور و سایر  آذربایجان شرقی در مهار 
امراض و حتی نظارت بر کشتارگاه ها به خوبی تاش 

کرده است.
غ در طول  وی با اشاره به مشکات اقتصادی بازار مر
که  مــی رســد  نظر  بــه  شــد:  متذکر  گذشته،  مــاه هــای 
غ یک توطئه ای در سطح کشور بود،  آشفتگی بازار مر
وگرنه ما مشکلی در تولید این  محصول نداشتیم و 
غ بیشتر از سایر ایام انجام می گرفت  حتی تولید مر

غ در بازار مواجه بودیم. اما با این حال با کمبود مر
، افزود: درگذشته اغلب  وی با اشاره به نقش عشایر
درجامعه  عشایر  قشر  نقش  با  کشور  سطح  مردم 
آشــنــا نــبــودنــد امـــا در طـــول هــشــت ســـال گذشته 
عشایر توانستند خود را به خوبی بیان کنند و اکنون 
روشن  بخوبی  قشر  ایــن  اهمیت  استان  درسطح 

است.
به  اشــاره  با  شرقی  آذربایجان  در  فقیه  ولی  نماینده 

اقدامات جهادسازندگی در دوران گذشته، افزود:
گذاری  خدمت  اوج  سازندگی  جهاد  فعالیت  دوران 
بــا وزارت  از ادغـــام ایــن  نهاد  بــه مــردم بــود امــا بعد 
به  جــهــادســازنــدگــی  وظیفه  از  مــقــداری  کـــشـــاورزی، 

بسیج سازندگی سپاه پاسداران منتقل شد.
رئــیــس ســازمــان عشایر  بــه  وی درخــاتــمــه خــطــاب 
کشور گفت: خدماتی که امروز سازمان امور عشایر 
استدعا  می باشد  ستودنی  مــی دهــد  انــجــام  کشور 
برسانید  مرا  سام  جهادکشاورزی  وزیــر  به  می کنم 
و مراتب تقدیر و تشکر مرا از مجموعه سازمانهای 

جهادکشاورزی استان به ایشان اعام بفرمایید.

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

شهردار منطقه  4 اعالم کرد:
ح عمرانی با اعتبار ۱۵۰۰  اجرای ۶ طر

میلیارد ریالی در تبریز

شهردار منطقه 4 تبریز از اجرای شش پروژه و طرح 
عمرانی در محدوده منطقه چهار خبر داد.

به گزارش جام جم  اکبر امجدی اظهار کرد: این منطقه 
خدماتی  نیازهای  به  پاسخ  گذشته،  ماه  چهل  در 
و زیست محیطی را در دستور کار خود قرار داده و 
کوشیده  است تا با اجرای پروژه های اولویت دار، به 
ویژه طرح های مسیرگشایی، بسترهای عمرانی و 

آبادانی را در منطقه گسترش دهد.
وی گفت: چهار رشته مسیرگشایی خیابان حجتی به 
چایکنار، فیضیه غربی به نظام پزشکی، فاز دوم شهید 
خلیلی و فاز دوم شهید میانی از جمله طرح هایی 
هستند که در این مدت تکمیل و به بهره برداری 
رسیده اند. وی اظهار کرد: پارک های محله ای، فرصت 
نشاط بخش  برنامه های  ارتقای  برای  ارزشمند 
است. بر این اساس، بخش قابل توجهی از همت 
توسعه  صرف  تبریز،  منطقه4  شهرداری  تاش  و 
پارک های محله ای شده و ۸ پارک جدید احداث شده 
است. امجدی گفت: احداث کانال های ستارخان، 
اطلس، شمس تبریزی، فاز یک خیابان شریعتی، 
دکتر  آذربایجان،  میدان  غربی  و  شرقی  شمال 
قریب و ساماندهی قطعه آخر مهرانه رود از جمله 
طرح هایی است که در بحث زیرساخت های شهری و 
زیست محیطی اجرا شده است. وی اظهار کرد: شش 
طرح و پروژه عمرانی با اعتبار ۱۵۸۳ میلیارد ریال در 
حال اجرا ست که تحقق آن ها باعث توسعه بیش از 
پیش در محدوده منطقه خواهد شد.  مسیرگشایی 
۲4 متری فلسطین جنوبی، مسیرگشایی الکه دیزج، 
خانه پارک ستارخان، پارک محله ای خیابان اره گر، فاز 
دوم کانال خیابان شریعتی و آسفالت ریزی اساسی 
معابر شش طرحی است که توسط منطقه چهار 

عملیاتی می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
تبریز خبر داد:

ماینر ها معضل مضاعف توازن 
مصرف و تولید برق

ــرق تبریز  مــدیــرعــامــل شــرکــت تــوزیــع نــیــروی ب
و  مصرف  تــوازن  عــدم  به  بخواهیم  اگــر  گفت: 
تولید برق اشاره کنیم، حدود ۱۰ هزار مگاوات 
اســــت  کـــه الجــــرم مــنــجــر بـــه بــــروز فــروپــاشــی 
سطح  در  وســیــع  خــامــوشــی هــای  و  شبکه ها 
امر  این  از  برای جلوگیری  و  کشور خواهد شد 
ــت تــا بــه صـــورت مــحــدود و دوره ای،  نــیــاز اس

بعضی بخش ها با خاموشی مواجه شوند.
به گزارش جام جم عادل کاظمی با بیان این که 
همکاری  برنامه  وارد  عما  خــردادمــاه  اول  از 
مــشــتــرکــان در پــیــک بــار کــاهــش مــصــرف بــرق 
برنامه همکاری  امروز  از  کرد:  اظهار  می شویم، 

جلب مشارکت مردم شروع شده است.
ــلــی کــه امــســال  کـــرد: یــکــی از دالی وی عــنــوان 
بــار  پــیــک  وارد  گــذشــتــه  ســـال هـــای  از  ــر  ــ زودتـ
کاهش  شدیم،  تبریز  در  برق  مصرف  کاهش 
مخازن  کاهش  و  بارش ها  میزان  درصــدی   ۳۵

سد ها نسبت به ادوار گذشته بود.
 ، کشور افزایش برق در  کاظمی به دیگر عامل 
در  مشترکان  پذیری  اشــتــراک  تعداد  افــزایــش 
سال  یک  طی  گفت:  و  دانست  کشور  سطح 
، نزدیک به ۳۱ هزار مشترک جدید به مدار  اخیر

برقی در سطح شهر تبریز اضافه شده است.
۱۱ هزار  از  افزود: همچنان توان بهره گیری  وی 
به  نیز  آبی  برق  نیروگاه های  ظرفیت  مگاوات 

سه هزار و ۵۰۰ مگاوات تقلیل یافته است.
با  تبریز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
اشـــاره بــه ایــن کــه نــزدیــک بــه ۱۰ هــزار مــگــاوات، 
بــه فــروش  انــشــعــاب جــدیــد در سطح کــشــور 
قدرت  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  است،  رفته 
فـــروش انــشــعــابــات، تــاثــیــر چــنــدانــی در رونــد 
و  نــدارد  مصرف  و  تولید  بین  تعادل  بــرقــراری 
تنها یک بخش عمده آن مصرف می شود ولی 
به ۳  نزدیک  گرفته،  بینی های صورت  با پیش 
هزار مگاوات بار مصرفی از مشترکان جدید به 

شبکه تحمیل می شود.
از اول ســال  کــه  پــایــشــی  کـــرد:  تــاکــیــد  کــاظــمــی 
نسبت به پروفیل مصرف  سال ۹۹ و۹۸ در کل 
صعودی  افزایش  از  حکایت  داشتیم،  کشور 
بخش ها  بعضی  در  پایش،  این  طبق  دارد؛  آن 
نــزدیــک بــه ۱۸ بــرابــر بــرق اضــافــه مصرف شده 
در  برق  مصرف  رشد  خ  نر که  صورتی  در  است، 

سال ۹۹ حدود ۱.۵ درصد بود.
با  تبریز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بیان این که اگر بخواهیم به عدم توازن مصرف 
هزار   ۱۰ حدود  چیزی  کنیم،  اشــاره  برق  تولید  و 
ــاره کـــرد و گــفــت: جــبــران  ــت، اشــ مــگــاوات اسـ
از  را مــی تــوان  بــرق  از جریان  ایــن مقدار  ســازی 
ادارات  بین  همکاری  و  مشارکت  جلب  طریق 
ایــن جلب  اگــر  ولــی  صنایع و مشترکان اســت 
همکاری ها نتواند به برقراری توازن بین تولید 
ــروز  ــه ب ــرم مــنــجــر ب و مــصــرف کــمــک کــنــد، الجــ
در  وسیع  خاموشی های  و  شبکه ها  فروپاشی 
از  جلوگیری  بــرای  و  شد  خواهد  کشور  سطح 
این امر نیاز است تا به صورت محدود و دوره 
ای، بعضی بخش ها با خاموشی مواجه شوند.

به  کشوری،  برنامه  یک  طی  کــرد:  ــراز  اب کاظمی 
، سهمیه کاش بار داده  تمامی مناطق در کشور
آذربایجان شرقی،  شده است و این برنامه در 
قرار بر کاهش بار حدود  ۲۵۰ مگاوات بود، اما 
پیک  زمــان  در  مــا  همکاری های  عمده  چــون 
ماه  خرداد  اول  از  مشارکت  جلب  طریق  از  بار 
اتفاق می افتد، برای جلوگیری از بروز مشکات 
به  بــرق  توزیع  شرکت های  تمامی  شبکه،  در 
از فــیــدرهــای تــغــذیــه تحت  صـــورت چــرخــشــی 
خاموشی هایی   ، بــار اضطرری  مدیریت  عنوان 

اعمال کردند. 
وی عــنــوان کـــرد: امــیــدواریــم از خـــرداد مــاه با 
آمــدن حــدود سه هــزار و ۸۰۰ مشترک  کار  پای 
تفاهمنام  عقد  طی  اداری  و  کشاورزی  صنعتی 
تـــــوازن مــصــرف و  ــدم  عــ کــمــبــود و  نــامــه ای، 
به  نیاز  تا  کنیم  جبران  بخش  ایــن  از  را  تولید 

خاموشی های اضطراری بار کمتر شود.
ــرق تبریز  مــدیــرعــامــل شــرکــت تــوزیــع نــیــروی ب
شرکت  پوشش  تحت  حــوزه  در  کــرد:  عــنــوان 
، ۲۲ درصـــد مــشــتــرکــان کم  ــوزیــع بـــرق تــبــریــز ت
می کنند  رعایت  را  مصرف  الگوهای  و  مصرف 
و ۱۵ درصد از مشترکان نیز پرمصرف هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبرداد؛
 2 در  تولید  جهش  ح  طر اجــرای 
زارهــای  دیــم  از  هکتار  میلیون 

کشور

 معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
ــه ۲  ح جــهــش تــولــیــد ب ــنــده تــوســعــه طـــر ســـال آی
میلیون هکتار از دیم زارهای کشور خواهد رسید.
ح  طر ع  مــزار از  بازدید  حاشیه  در  وفابخش  جواد 
شهرستان های  دیــمــزارهــای  در  تولید  جهش 
کشت  این که در نظام  بیان  با  مراغه و هشترود 
است،  شکننده  طبیعی  و  زراعـــی  سیستم  دیــم 
اظهار داشت: این روش نیاز به تفکر و ایده هایی 
دارد که در شرایط اقلیمی و آب و هوایی مختلف 
بتواند گیاه را سرپا نگه داشته و منجر به تولید 

محصول شود.
ــه اقـــدامـــات و بــرنــامــه ریــزی هــای  ــاره ب ــ ــا اش وی ب
انجام شده در طول پنج سال گذشته و نتایجی 
بین المللی  علمی  مؤسسه های  تحقیقات  کــه 
اتفاقات  این  خوشبختانه  گفت:  آمده،  به دست 
باعث افزایش تولید در بخش دیم کشور شده 
در  )ره(  امــام  فرمان  اجــرایــی  ستاد  همکاری  با  و 
تغییر  ــا  ب عملی  ح  طـــر تحقیقات،  ایـــن  تــوســعــه 
کــشــاورزی  گیاهی،  تنوع  ایــجــاد  ــام،  ارقـ توسعه  و 
باعث  مــحــلــول پــاشــی  از  اســتــفــاده  و  حــفــاظــتــی 

افزایش در تولید محصوالت دیم شده است.
کــشــاورزی  وزارت جــهــاد  زراعــــت  ــور  ــ ام مــعــاون 
ــار و  ح بـــرای اولــیــن ب ــرای ایــن طــر ــاره بــه اجـ بــا اشـ
، نــتــایــج بــه دســت  بــه صــورت پــایــلــوت در کــشــور
بسیار  را  مــوجــود  خشکسالی  بــه  توجه  بــا  آمــده 
موفقیت آمیز دانست و متذکر شد: در سال های 
زراعی  به  و  بهتر  و  بیشتر  ارقــام  توسعه  با  آینده 
می توان توان تولید محصوالت دیم را در منطقه 
ارزنــده ای دست  افزایش داد و به شرایط بسیار 
نتایج  خــوشــبــخــتــانــه  گــفــت:  یــافــت.وفــابــخــش 
برای  الزم  ابــزارهــای  که  می دهد  نشان  ح  طــر ایــن 
اراده  و  پشتکار  با  و  دارد  وجــود  توسعه  و  تولید 
آمــوزش هــای  و  ــاورزان  کــش مسئولیت پذیری  و 
کارشناسان میزان تولید می تواند به آنچه مدنظر 

است، برسد./مهر

خبرخبر
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رئیــس فراکســیون امــور عشــایری مجلــس شــورای 
، رقــم ۱۸ هــزار  اســامی اظهــار کــرد: بــرای اولیــن بــار
میلیــارد تومــان در بودجــه ۱4۰۰ بــرای بخــش محــروم 
جامعــه اختصــاص یافتــه کــه بخشــی از آن بــا کمــک 
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( و ســپاه پاســداران 

تامین می شود.
به گزارش جام جم علی کریمــی فیروزجایی در دیدار با 
نماینده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه 
تبریز با اشاره بیانات مقام معظم رهبری در خصوص 
مجلــس یازدهــم، گفــت: امیدواریــم کــه بتوانیــم 
خواســته قلبــی ایشــان و امیــد  و انتظــار از مجلــس 

یازدهم را تحقق ببخشیم.
وی افزود: یکی از سیاســت هایی که مجلس شــورای 
اســامی در پیــش گرفتــه کــه متفــاوت از مجالــس 
رئیــس مجلــس شــورای  گذشــته اســت، حضــور 

اســامی و نمایندگان مختلف مجلــس در حوزه های 
انتخابیــه و نظارت هایی میدانی اســت که در سراســر 

کشور انجام می گیرد.
وی ادامــه داد: حضــور در بین مــردم و نشســتن پای 
صحبت هــای آن هــا، باعــث می شــود تــا مســائل و 
مشــکات مردم دیــده شــود  و به افــکار نماینــدگان، 
مراکــز  ســایر  و  مجلــس  گیری هــای  تصمیــم 
تصمیم گیری جهت دهــد که این امــر از جمله برکات 

این دوره از مجلس است.
کریمــی افــزود: علــی رغــم این کــه ســتاد ملــی کرونــا 
محدودیت هایــی بــرای ســفر روســای قــوا قائــل بود 
ولی با این حال قالیباف رئیس مجلس در این مدت 

برای نظارت میدانی به چندین روستا سفر کردند.
وی در خصــوص بودجــه ۱4۰۰، گفــت: ایــن بودجــه 
متفاوت از بودجه هــای قبلی بوده که بــا تحقق منابع 

 گام هــای بزرگــی در 
ً
پیــش بینــی شــده در آن، حتمــا

عرصه های مختلف ســازندگی و تولید کشور به وقوع 
خواهد پیوست.

وی ادامه داد: براســاس برنامه ریزی های فراکسیون 
امور عشایری مجلس، اتفاقات خوبی در بودجه ۱4۰۰ 
رقم خورده اســت و بــر این اســاس مقرر شــده که در 
 بحث عشــایر قــوی تر و 

ً
برنامــه هفتم توســعه، حتما

ح شود تا بتوانیم ســهم خود را نسبت  پررنگ تر مطر
به این قشــر نجیــب کــه خالصانه بــه کشــور خدمت 

می کنند را  ادا کنیم.
رئیس فراکسیون عشــایر مجلس شورای اسامی با 
اشــاره به اهمیت قشر عشــایر در زندگی سایر مردم، 
گفت: ۲۵ درصد تولید پروتئین کشــور توسط عشایر 

تامین می شود.

رئیس فراکسیون امور عشایری مجلس خبر داد: 

تامین 2۵ درصد تولید پروتئین 
کشور توسط عشایر

تش نشانان تبریز به ۱۰۰ شهروند امدادرسانی کردند آ
 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز اعام کرد نیروهای تاشگر 

این نهاد در ۲4 ساعت گذشته به بیش از ۱۰۰ شهروند امدادرسانی کرده اند.
به گزارش یکشنبه ایرنا، در شبانه روز گذشته ۶۰ فقره عملیات برای امدادرسانی 
به شهروندان تبریزی در موقعیت های مختلف توسط نیروهای آتش نشانی تبریز 

انجام گرفته است.

بر اساس این گزارش، تعدادی خودرو نیز با اجرای هفت فقره عملیات اطفاء 
حریق با حضور سریع نیروهای آتش نشانی، اطفا شدند؛ خوشبختانه این حوادث 
صدمات جانی نداشتند. گزارش حاکی است: سازمان آتش نشانی تبریز در راستای 
امداد رسانی به شهروندان همیشه در حال آماده باش قرار دارد و از شهروندان 
فهیم درخواست می شود در صورت قطع جریان برق، از آسانسورهای ساختمان 

و  آرامش  ساختمان،  طبقات  در  آسانسور  توقف  صورت  در  و  نکرده  استفاده 
خونسردی خود را حفظ و با شماره ۱۲۵ آتش نشانی تبریز تماس حاصل کرده و 
درخواست امداد رسانی کنند. کان شهر تبریز در ردیف سه شهر نخست کشور 
از نظر بلندمرتبه سازی است و با توجه به قطعی مکرر برق در روزهای گرم تابستان، 

فعالیت آتش نشانان آن دو چندان می شود.

و  نــوآورانــه  ایــده هــای  حمایت  و  شناسایی  هــدف  با  ایــده  جشنواره 
فناورانه و کمک به ایجاد کسب و کارهای فناورانه و دانش بنیان در 

منطقه آزاد ارس برگزار خواهد شد.
این جشنواره در محورهای کشاورزی نوین و فناوری های گلخانه ای، 
طراحی  پزشکی،  تجهیزات  گردشگری،  ارتباطات،  و  اطاعات  فناوری 
نیاز صنایع، اصــاح فرایند  تولید تجهیزات، قطعات و مــواد مــورد  و 

تولید و افزایش بهره وری، دارو و فراورده های پیشرفته حوزه درمان، 
و  بازاریابی  شیمیایی،  فناوری های  بر  مبتنی  پیشرفته  محصوالت 

خدمات تجاری سازی، انرژی های نو و تجدیدپذیر برگزار می شود.
ایده های پذیرش شده در جشنواره با استقرار در مرکز رشد واحدهای 
فناور ارس از مزایای ارائه تسهیات مالی حمایتی، تسهیات صندوق 
پژوهش و فناوری ارس، تخصیص دفتر کار رایگان، تخفیف در هزینه 
اجاره سوله های صنعتی و کارگاه های تولیدی و مزایای قانونی فعالیت 

در مناطق آزاد و خدمات مشاوره و پشتیبانی برخوردار خواهند شد.
و  کارآفرینان  صنایع،  صاحبان  دانشجویان،  پژوهشگران،  اساتید، 
صاحبان ایده های نو می توانند برای ثبت نام و کسب اطاعات بیشتر 
مراجعه   http://eastp.ir/Event آدرس  به   ۱4۰۰ خــرداد   ۱7 تاریخ  تا 

کنند.
 بر این اساس ذکایی مدیر مرکز رشد ارس با تاکید بر این که ایده های 
ارائه شده عاوه بر نوآور بودن باید از قابلیت تبدیل به کسب و کار 

و ارائــه محصول به بــازار بــرخــوردار باشند، افــزود: ایــده هــای ارسالی 
پس از داوری توسط اساتید دانشگاهی و متخصصان هر حوزه، در 
گرفت  صورت دارا بودن ویژگی های الزم مورد پذیرش قرار خواهند 
از مزایای  و می توانند با استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور ارس 

قانونی در نظر گرفته شده برای این حوزه بهره مند شوند.
وی ایجاد انگیزه و حمایت از پیدایش و ارائه ایده های خاق و بالفعل 
کردن نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش ها به منظور تقویت ارتباط 
و  کارآفرینی  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  صنایع،  و  دانشگاه ها  میان 
نــوآوری و آشنایی جامعه با مراکز رشد و خدمات ارائه شده در این 
مراکز برای نوآوران و کارآفرینان را اصلی ترین اهداف برگزاری جشنواره 

اید عنوان کرد.
فناوری  و  علم  ــارک  پ بــه  وابسته  ارس  فــنــاور  واحــدهــای  رشــد  مرکز 
آذربایجان شرقی در سال ۹۵ با هدف حمایت از ایده های نو آغاز به 

کار کرده و اکنون 47 شرکت فناور در این مرکز مستقر هست.

آذربـــایـــجـــان  مــنــطــقــه ای  آب  شــرکــت 
مقایسه  در  صعود  پله  پنج  با  شرقی 
عملکرد  ارزیابی  در  گذشته،  سال  با 
سال ۱۳۹۹ موفق به کسب رتبه سوم 

میان  در  کاربردی  تحقیقات  زمینه  در 
درشــرکــت  خــود  همتای  شــرکــت هــای 

ایران شد. آب  مدیریت منابع 
تحقیقات  گروه  رئیس  نوری،  مجتبی 
ــردی شـــرکـــت مــدیــریــت مــنــابــع  ــ ــارب ــ ک
از  تقدیری  لــوح  اهـــدای  بــا  ــران،  ایـ آب 
ــارزاده، مــدیــرعــامــل آب  ــفــ یــوســف غــ
ــرای  ــان شــرقــی، ب ــج ــای مــنــطــقــه ای آذرب
ایـــن شــرکــت در مــدیــریــت  عــمــلــکــرد 
نوآورانه در عرصه دانش و تولید علم 
در  و  تحقیقاتی  پویای  فضای  ایجاد  و 
تحقق  در  مؤثر  نقش  ایــفــای  نهایت 
قدردانی  آب  بخش  پژوهشی  اهداف 

نمود./نصر

آذربایجان شرقی با اشــاره به توزیع  مدیرکل کمیته امــداد 
بیش از ۳۰۰ هزار پرس غذای گرم و ۱۰۰ هزار بسته معیشتی 
طی ماه رمضان در بین نیازمندان استان، گفت: نیکوکاران 
استان نیز 4۲۶ میلیارد ریال به طرح اطعام مهدوی کمک 

کردند.
به گزارش جام جم محمد کامی در گفت و گو با خبرنگاران 
اظــهــار کــرد: در طــول مــاه مــبــارک رمــضــان چهار مرحله از 
پویش اطعام مهدوی در قالب سه شنبه های مهدوی با 

همت امدادگران و همدلی مسئوالن به انجام رسید.
وی ادامه داد: بیش از ۳۰۰ هزار پرس غذای گرم به ارزش 
رعایت  با  رمضان  مبارک  مــاه  طــول  در  ریــال  میلیارد   ۱۳۲
دستورالعمل های بهداشتی بین نیازمندان تحت حمایت 
استان توزیع شد. مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی 
با اشاره به اهدای ۱۰۰ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان 
هر  شنبه های  سه  گفت:  رمضان  مبارک  مــاه  در  استان 

هفته بیش از ۲۰ هزار بسته جیره خشک با مجموع ارزش 
ریالی ۲۹۱ میلیارد ریال و با حفظ کرامت این عزیزان توزیع 
شــد.وی  با تقدیر از حمایت های مردم و خیران از کمیته 
اندیش  کــرد: مــردم نیک  اظهار  آذربــایــجــان شرقی  امـــداد 
ریــال  میلیارد   4۲۶ مــهــدوی  پویش  طــول  در  نیز  اســتــان 
برای این خیر کثیر کمک کردند که قدردان این مجاهدت 

هستیم.

برگزاری جشنواره »ایده« در منطقه آزاد ارس

آب منطقه ای آذربایجان شرقی رتبه 
سوم تحقیقات کاربردی  را از آن خود کرد

کمک نیکوکاران آذربایجان شرقی
ح اطعام مهدوی   به طر

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی : 

از عملکرد سازمان جهادکشاورزی 
استان آذربایجان شرقی راضی هستیم
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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

فریــــــادرس ناله درویش تویی  
آرام بخش این دل ریش تویی
طوفان فزاینده مرا غرق نمود 
یادآور راه کشتی خویش، تویی

امام خمینی )ره(
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مجتمع فوالد صنعت بناب در نظر دارد طی مناقصه ای خدمات آتش نشــانی و امداد و نجات و 
سرویس و نگهداری سیستمهای اعالم و اطفاء حریق اتوماتیک و شارژ خاموش کننده دستی 

را به پیمانكار حائز شرایط واگذار نماید .
لذا عالقمندان به شــرکت در مزایده می توانند نسبت به اخذ مستندات از سایت این شرکت 

و تكمیــل و تحویل آن از زمان درج آگهی به مدت یک هفته کاری اقدام نمایند 
آدرس ســایت :   www.mfbco.ir     قسمت مزایده  و مناقصات  04137780610

الف- مراجعه حضوری به آدرس آذربایجان شــرقی ؛ شهرستان بناب ؛ شهرک صنعتی بناب 
؛ مجتمع فوالد صنعت بناب ؛ واحد بازرگانی

ب- مراجعــه حضوری به آدرس: تهران، چهار راه جهان کودک، کوچه کمان، پالک 10؛ طبقه 
سوم ، دفتر مجتمع فوالد صنعت بناب ؛ واحد بازگانی

 

مجتمع فوالد صنعــت بناب در نظر دارد خدمات اورژانــس و مدیریت حوادث و فوریتهای 
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آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای
خدمات آتش نشانی و امداد و نجات و سرویس و نگهداری 

سیستمهای اعالم و اطفاء حریق اتوماتیک و شارژ خاموش 

کننده دستی 

مناقصه تک مرحله ای 
خدمات اورژانس و مدیریت 
حوادث و فوریتهای پزشکی

آموزش  در  سپاه  زمینی  نیروی 
بهیاری باید جزو پنج نیروی برتر 

منطقه شود

معاون بهداری نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب 
اسامی گفت: در چشم انداز ترسیمی رهبر معظم 
آموزش  در  سپاه  زمینی  نیروی  اسامی،  انقاب 

بهیاری باید جزو پنج نیروی زمینی برتر منطقه شود.
احمد اخوان مهدوی، در مراسم معارفه رئیس جدید 
بیمارستان شهید محاتی تبریز افزود: باید تا سال 
۱4۰4 در قدرت تحرک، سرعت، دقت و بهره برداری 
پزشکی در محیط به رتبه برتر منطقه برسیم.  وی با 
تاکید بر این که باید قدرت تحرک پذیری را در مواقع 
بحران افزایش داد، اظهار داشت: بیمارستان شهید 
محاتی تبریز در ایام کرونا عاوه بر تبریز در بابل و 
مهاباد خوش درخشید و این بیمارستان جزو ۱۰ 

بیمارستان برتر کشور انتخاب شده است.
فرمانده سپاه عاشورا نیز در این مراسم با اشاره به 
در  محاتی  شهید  بیمارستان  ارزشمند  خدمات 
در  بیمارستان  این  توانمندی  گفت:  کرونا  دوران 
و می تواند  اثبات شده است  کشور  شمال غرب 
میدان  وارد  موقع  به  مهم  و  حساس  مواقع  در 
عمل شود. سردار عابدین خرم، با تبریک پیروزی 
رژیم  برابر  در  فلسطین  مقاومت  عزتمندانه 
به  فلسطین  افزود:  کودک کش  صهیونیستی 
عنوان استخوان در گلوی استکبار، در برابر دشمن 
داشت:  اظهار  وی  است.  ایستاده  صهیونیستی 
تصور پیروزی فلسطینی ها در برابر رژیم صهیونیستِی 
تا بن دندان مسلح با پشتوانه آمریکا باورکردنی نبود 
و این پیروزی معجزه گونه است. در این مراسم 
علیرضا هادی به عنوان رئیس جدید بیمارستان 
شهید محاتی نیروی زمینی سپاه در تبریز معرفی و از 

خدمات دکتر سیدوحید سیدحسینی تجلیل شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش خبرداد؛
ــار الزم بـــرای  ــب ــت پــیــش بــیــنــی اع
ــدارس در  ــ نــوســازی و تجهیز م

بودجه ۱4۰۰

معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش از پیــش بینــی 
اعتبار الزم برای نوسازی و تجهیز مدارس در الیحه 

بودجه ۱4۰۰ خبر داد.
بــه گــزارش جام جــم مهرالــه رخشــانی مهر معاون 
وزیر آموزش و پرورش و رئیس ســازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور صبح امروز شنبه 
در جلسه شــورای عشــایری شهرســتان اهر که با 
حضور رئیس سازمان امور عشایر کشور و رئیس 
و اعضــای فراکســیون عشــایری مجلــس شــورای 
اسامی برگزار شد، اظهار کرد: تعامل بین سازمان 
نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس، ســازمان امور 
عشــایر کشــور بــا فراکســیون عشــایری مجلــس 
برای پیگیــری و حــل مشــکات جامعه عشــایری 

برقرار است.
وی بــا اشــاره بــه این کــه اتفاقــات خوبــی در حــوزه 
کشــور  عشــایری  مناطــق  پــرورش  و  آمــوزش 
علی الخصــوص منطقــه ارســباران خواهــد افتــاد، 
افزود: ســال گذشــته افتخار ســفر به شهرســتان 
اهــر و هریــس را داشــتم و نماینــده مــردم اهــر و 
هریــس کــه عضــو کمیســیون عمــران مجلــس 
ح هــای توســعه و تجهیــز  هســتند همــواره از طر
مــدارس و آمــوزش و پــرورش در مجلس حمایت 
می کننــد. معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش اضافه 
کــرد: بــا همــکاری نماینــده مــردم اهــر و هریــس؛ 
اعتبــارات خوبــی بــرای نوســازی و تجهیــز مدارس 
در الیحــه بودجــه ۱4۰۰ پیش بینی شــده اســت و از 
این رو درخواســت های آموزش و پــرورش مناطق 
اهر و هریس در رابطه با نوسازی و تجهیز مدارس 

را در وزارت آموزش و پرورش تحقق می بخشیم.

خبرخبر

فرهنگ مصرفی یک جامعه و کاالیی کــه مردم انتخاب 
نموده و مصرف می کنند در کنــار جنبه های اقتصادی، 
دارای یــک بعــد هویــت ســاز بــوده و نمایانگــر منزلت، 
شــان ونشــان دهنــده نظــام ارزشــی جامعه می باشــد. 
انتخــاب شــعارهای اقتصادمحــور در ســال های اخیــر 
کــه بــر لــزوم حمایــت از تولیــد داخلــی تاکیــد می نمایــد 
یکــی از نشــانه هایی اســت کــه اهمیــت ایــن مســاله را 
نشــان میدهد.  مصرف کاالهای خارجی جــدا از تاثیرات 
مخرب اقتصادی و سیاســی که دارد، هویت  اجتماعی، 
فرهنگی، دینی، قومــی، ملی و فردی،باورهــا، اعتقادات، 
ارزش هــا و اخاقیات مــا را در دراز مــدت تهدید می کند. 

پــس از مدتی فرهنگ مصرف ســبک زندگی مــا را تغییر 
داده و چهره جامعه تا حدی تغییر پیدا می کند که انگار 

در یک کشور بیگانه زندگی می کنیم. 
در کنار اســتفاده از کاالهای خارجی، مشکل دیگری که 
جامعه ما با آن مواجه اســت، رواج اســتفاده از نام های 
خارجــی بــرای برندهای ســاخت ایــران اســت.کاالهایی 
کــه بــه طــور کامــل در داخــل کشــور ســاخته میشــوند 
امــا بــا نام هــای تجــاری بیگانــه وارد بــازار میشــوند.این 
مشــکل اگــر تاثیــرات مخــرب تــری از اقبــال جامعــه بــه 
کاالهــای خارجی نداشــته باشــد، دســت کم همــان آثار 
ویرانگــر را بــر فرهنــگ جامعــه بــر جــای می گذارد.امــا 
ســوال اینجاســت کــه دلیــل رواج نام هــای خارجی بین 
برندهــای ایرانــی چیســت و در ایــن میان آیا شــرکت ها 
تولید کننده مقصر هستند یا جامعه که مصرف کننده 
این محصوالت اســت؟در همین خصوص به گفتگو با 
مصطفی منطقی کارشناس بازاریابی نشستیم تا علت 

بروز این پدیده را ریشه یابی کنیم.

عدم شــکیبایی تولید کننده و استقبال مصرف کننده 
از برندهای خارجی

مصطفی منطقی بــه جام جــم آناین گفت:» تــا دو دهه 
قبــل ما یــک کشــور واردات محــور بودیــم و متاســفانه 
حمایــت کمــی از تولیــدات داخلــی بــه عمــل می آمــد. 
محصوالت وارداتــی نیز اکثــرا کیفیت باالیی داشــتند و 
تولیدکننــده ایرانــی بــا کیفیت پایینتــری تولیــد می کرد 
تا بتواند ســهم بازار خــود را حفظ کند. در نتیجــه بازار به 
دو بخــش محصــوالت با کیفیــت و درجه یــک خارجی و 
محصــوالت درجه دو ایرانی تقســیم می شــد. در نتیجه 
ایــن پیــش زمینه ذهنــی در مــردم مــا شــکل گرفت که 
برند خارجــی، کیفیت باالتری از یــک برند ایرانــی دارد. در 
ســال های اخیر نیز تبلیغــات و حتــی فیلم و ســریال ها 
نقش موثــری در ســوق دادن مــردم به طــرف برندهای 
خارجی داشته اند. در نهایت این دو مساله باعث شده 
اســت محصوالتی که با اســم خارجی فعالیــت می کنند 
حتــی اگر تولیــد داخل هــم باشــند، موفقیت بیشــتری 

داشــته باشــند و تولیدکننــدگان نیــز کــه تمایــل بــه 
بازدهی ســریع دارند با انتخاب اســم خارجــی، خا زمانی 
چندســاله برندســازی را پر  کنند تــا زودتر به ســوددهی 

باال برسند.«
وی ادامه داد:» ما اصلــی در بازاریابی داریــم که یک برند 
ح شدن و رسیدن به به بلوغ به ۱۰ الی ۱۵ سال  برای مطر
زمــان نیــاز دارد. امــا در حــال حاضــر، جامعــه مــا عجول 
شــده و ایــن انتظــار را دارد کــه در مــدت کوتاهــی بتواند 
حضور خود را در بازار پر رنگ نمــوده و به فروش باالیی 
دســت یابــد. یکــی از نشــانه های همیــن عجــول بودن 
روی آوردن شــرکت ها بــه اســتفاده از اســامی خارجــی 
اســت تا بتوانند زودتر موفقیت حاصــل نمایند. مردم 
و جامعه ما همیشــه دیــد مثبتی نســبت بــه تولیدات 
ج از مرزها داشــته اســت و ارتباط بهتری با تولیدات  خار

خارجی در مقایسه با برندهای ایرانی برقرار می کنند. 
در صورتیکه لزوما در بسیاری از موارد کیفیت تولیدات 
ایرانــی همتــراز و یــا بهتــر از نمونه مشــابه خارجــی خود 
است. پس در بررســی علت این که چرا شــرکت ها برای 
تولیــدات خــود بــه ســراغ اســتفاده از نام هــای خارجــی 
میروند، باید به این مساله توجه داشته باشیم که این 
یک اتفاق دو ســویه است که یک ســمت آن به عجول 
بودن تولید کننده برای رســیدن به بازدهــی باال و طرف 
دیگر به استقبال بازار و مشتری از محصوالت خارجی و 

یا محصوالت ایرانی با نام خارجی برمی گردد.«

در گفتگو با مصطفی منطقی کارشناس بازاریابی بررسی شد؛

سایه نام های خارجی روی 
کاالهای ایرانی

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در پاســخ بــه این کــه »آیا اخبار منتشــر 
شده درباره فیلترینگ اینســتاگرام تا قبل از برگزاری انتخابات ۱4۰۰ درست 
است؟«، گفت که اخبار و شایعات منتشره در این خصوص صحت ندارد 

و کذب است.
ح های  »محمــد جــواد آذری جهرمــی«  در حاشــیه آئیــن بهــره بــرداری از طر
ارتباطــات و فنــاوری روســتایی اســتان همــدان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ایرنا افزود: در شــرایط کنونی برنامه ای برای فیلتر کردن اینســتاگرام وجود 
نــدارد. وی همچنیــن در رابطه با تعیین تکلیــف »کاب هــاوس« نیز اظهار 
داشــت: روال کار با این شــبکه اجتماعی نیز بدون هیچ تغییری همچون 
گذشــته اســت. آذری جهرمــی تصریــح کــرد: بــا تــاش متخصصــان حــوزه 
ارتباطات و فناوری اطاعات، تا پایان دولت همه روستاهای باالی ۲۰ خانوار 

کشــور با پوشــش ۱۰۰ درصدی به شــبکه ملی اطاعات و ارتباطات متصل 
می شــوند. وی عنــوان کــرد: همــدان بــه عنــوان نخســتین اســتان کشــور 
همه روســتاهای باالی ۲۰ خانوار خود را به شــبکه ملی اطاعــات و اینترنت 
متصــل کــرده اســت.وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات خاطرنشــان کرد: 
مهم ترین دغدغه ما استان سیســتان و بلوچستان اســت که سه هزار و 
7۰۰ روســتا دارد و تاکنون نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ روســتای آن به شبکه ملی 
اطاعات و اینترنت متصل شده اند. وی اضافه کرد: برنامه جبرانی 4۵ روزه 
گذاشــتیم که تا پایان دولت همه روســتاهای بــاالی ۲۰ خانوار این اســتان 
نیز زیر پوشــش ۱۰۰ درصدی شبکه ملی قرار گیرند تا اتصال همه روستاها 
به شــبکه ملی اطاعات را جشــن بگیریم. آذری جهرمی با اشــاره به این که 
اقدامات اثرگذاری از ســوی دولــت برای مردم انجام شــده که تــا آخرین روز 

کاری ایــن دولــت رونــد خدمت رســانی بــا قــوت ادامــه دارد، افــزود: در ایام 
کرونا نیاز مردم به ارتباطات و شبکه ملی اطاعات زیاد بود و به طور تقریبی 
همه بارهای اجرایی کشــور بر روی حــوزه ارتباطات و فنــاوری اطاعات قرار 
، ارتباط  گرفت.  وی ادامه داد: در این دوران، آموزش ۱۳ میلیون دانش آموز
آن ها با یک میلیون معلــم و همچنین چهار میلیون دانشــجو بــا ۱4۰ هزار 
استاد دانشگاه و نزدیک به ۱۰۰ هزار طلبه از طریق حوزه ارتباطات و فناوری 

اطاعات صورت گرفت.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار آذربایجان شــرقی 
با انتقــاد از افزایــش روزافزون مشــاغل مزاحم در نقاط شــلوغ 
، گفت: شــهرداری باید بر اســاس قانون به وظایف  شــهر تبریز
خود در ارتباط با سامان دهی و انتقال این مشاغل اقدام کند.

جواد رحمتی در جلســه شــورای هماهنگی ترافیک شــهرهای 
اســتان، با قدردانی از عملکــرد پلیس و ســایر نهادهای متولی 
در امــر ترافیــک، گفــت: ســامان دهی هرچــه بیشــتر وضعیــت 
ترافیکــی در اســتان، نیازمنــد توجــه بیشــتر بــه تحلیل هــای 

کارشناسی و تخصصی است.
 وی بر برخورد دقیق و شــدید با متخلفان رانندگــی تاکید کرد و 
گفــت: فرهنگ ســازی و آمــوزش و همچنین حمایــت اعتباری 
و تجهیزاتــی از پلیــس، می توانــد نقــش موثــری در تشــدید 
کنترل هــای ترافیکــی و بــه تبــع آن، کاهــش تخلفــات و جرایــم 

رانندگی داشته باشد.
 وی بــا اشــاره بــه افزایــش فــروش میــوه و کاال در بســیاری از 
، اظهــار کــرد: متاســفانه در ســایه  تقاطع هــای کانشــهر تبریــز

بی توجهــی برخــی نهادهــای مســئول، شــاهد افزایــش روز 
بــه روز ایــن رویــه غلــط هســتیم کــه امیدواریــم شــهرداری و 
، تاش بیشــتری در امر رعایت حقوق  ســایر دســتگاه های امر
شــهروندی، جلوگیری از ســد معبر و مقابله با تهدیدکنندگان 

امنیت و آسایش عمومی داشته باشد.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار آذربایجان شــرقی 
تصریح کــرد: زدوخوردهایی که گاهی اوقات و به شــکل جهت 
دار در فضــای مجــازی منتشــر می شــود، در شــأن شــهر مــا 

نیست و باید از شیوه های اقناعی در این زمینه استفاده کرد.
رحمتــی همچنیــن خواســتار جداســازی مشــاغل مزاحــم و 
کاربری هــای جــاذب ســفر از نقــاط شــلوغ شــهر تبریــز شــد و 
گفت: شــهرداری تبریز باید به وظایف قانونی خــود در ارتباط با 

سامان دهی و انتقال مشاغل مزاحم شهری عمل کند.
 وی همچنیــن خواســتار اســتفاده بیشــتر از ظرفیــت رســانه 
ملی و رســانه های اســتان برای آموزش های ترافیکــی و حقوق 

شهروندی شد.

وزیر ارتباطات: 

اینستاگرام فیلتر نمی شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

شهرداری نسبت به سامان دهی و انتقال مشاغل مزاحم اقدام کند


