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جناب آقای مهندس صابر پرنیان جناب آقای مهندس صابر پرنیان 
یاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقى یاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقىر ر

گروه شرکت های صنعتى آدوپن پالستیک پرشین ) وین تک (

مجتمع فوالد صنعت بناب

جناب آقای مهندس 
صابر پرنیان 

یاست محترم سازمان  ر
 صنعت،

 معدن و تجارت استان 
آذربایجان شرقى

تعهــد، ــهبیانگــر ــتســیزدهمک دول ــهایــنســمتدر ــیراب انتصــابشایســتهحضرتعال
صحنههــایمختلــفخدمــتصادقانــهبــه روحیــهمردمــیوخدمتگــزاریجنابعالــیدر
نظــاممقــدسجمهــوریاســامیایــراناســتصمیمانــهتبریــکعــرضمینماییــم.بــی
ــرایرســیدن ــدتجــاربارزنــدهوســوابقدرخشــانمدیریتــیشــماگامــیارزشــمندب تردی
منشــابــرکات بــهاهــدافجهــادیوتحولآفریــندولــتمردمــینظــاماســامیوســر
آرزوی آبادانــیهمــهجانبــهایــنمنطقــهصنعتــیومعدنــیخواهــدبــودبــا ،توســعهو
)عــج(  ولــیعصــر توجهــاتحضــرت ســایه در را افــزونســربلندیشــما  روز توفیقــات
درگاهخداونــدمتعــال پرتــورهنمودهــایمقــاممعظــمرهبــری)مدظلــهالعالــی(از ودر

مســالتداریــم.
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۲۲۶۶ بسیجى استان 
قضائى  ضابطیت  شناسه 

کردند یافت  در

دادستانعمومیوانقاباسامیمرکز
آذربایجانشرقی:

باید از شهروندان 
کنیم عذرخواهى 

و مدیرعاملشرکتواحداتوبوسرانیتبریز
حومه؛
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بخوانید بیشتر

مزایده فروش امالک  تملیکى 
و مازاد  بر نیاز  بانک سپه 

آذربایجان شرقى در استان  

آذربایجان شرقى: آذربایجان شرقى:معاون استاندار  معاون استاندار 

مسئوالن انقالب اسالمى جناحى عمل نکنندمسئوالن انقالب اسالمى جناحى عمل نکنند

تسریع در خدمات دهی بانک ملی

شرقی  آذربایجان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
سالگرد  سومین  و  چهل  مناسبت  به  گفت: 
در  گازرسانی  پروژه   ۵۷ اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی 

استان بهره برداری می شود.
کرد:  اعالم  توحیدی  رهنمای  سّیدرضا  جم  جام  گزارش  به 
شامل  جنبی،  پروژه   ۶ و  استان  روستای   ۴۴ به  گازرسانی 
امداد  و  نگهبانی  ساختمان  اهر،  لوپ  تغذیه  خط  احداث 
مکانیزه جلفا، ساختمان حراست و پست امداد مرند، مقاوم 
 ۱۰ سازی  مقاوم  و  بازسازی  مرند،    T.B.S ایستگاه    ۵ سازی 
کارخانه  گاز  لوله  خط  سازی  مقاوم  و  تبریز    T.B.S ایستگاه  

تبریز کف و کلجار مرند از جمله این پروژه هاست.
وی ادامه داد: همزمان با دهه مبارک فجر، کلنگ گازرسانی به 

هفت روستای بستان آباد نیز به زمین زده می شود.
اخیر  سال های  در  این که  رغم  به  داشت:  اظهار  توحیدی 
شرایط  از  ناشی  منابع  محدودیت  و  اعتبار  تامین  لحاظ  از 
کرونایی،  وضعیت  آن  بر  افزون  و  موجود  اقتصادی 

سخت ترین شرایط کاری و...

دهه فجر ۵۷ پروژه 
آذربایجان  گازرسانى در 

شرقى بهره برداری مى شود

 آذربایجان

شرقى

Monday   - January  24 ،2022  | 6 138 ه ر -شــما دوم و بیســت ســال |  4صفحــه  | 1443 نــی لثا ا جمــادی 2 1  | 140 0  بهمــن 4 دوشــنبه

3

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

نوبتاول



استانآذربایجانشرقی ضمیمهرایگانروزنامهدر شماره6138 4بهمن1400 یکشنبه 2

ـــپه در نظـــر دارد، امـــالک و مســـتغالت تحـــت اختیـــار خـــود در ســـطح اســـتان  ـــک س بان
ح جـــدول ذیـــل را از طریـــق مزایـــده عمومـــی و بـــا جزئیـــات  آذربایجـــان شـــرقی بـــه شـــر
الکترونیکـــی  تـــدارکات  از ســـامانه  بـــا بهره گیـــری  و  ج در اســـناد مزایـــده  منـــدر
دولـــت »ســـتاد« )بـــه نشـــانی الکترونیکـــی setadiran.ir ( و بـــا شـــماره مزایـــده 

2000001036000038 به صـــورت الکترونیکـــی بـــه فـــروش برســـاند.
:  روز دوشنبه به تاریخ 1400/11/04 یخ انتشار تار

یافت اسناد مزایده:  تا ساعت13:30 روز پنجشنبه به تاریخ 1400/11/14 مهلت در
لغایت   1400/11/04 تاریخ  به  دوشنبه  روز  صبح   9 ساعت  از  بازدید:   یخ  تار
ساعت12/00 روز پنجشنبه به تاریخ 1400/11/28) به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل(

مهلـــت ارســـال پیشـــنهاد: از ســـاعت8:30 روز سه شـــنبه بـــه تاریـــخ1400/11/5  
لغایـــت ســـاعت13:30روز شـــنبه بـــه تاریـــخ 1400/11/30

یخ بازگشایی پاکات پیشنهادی:  ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1400/12/03 تار

نحوه فروش: نقد و نقد  و اقساط
گهـــی نوبـــت دوم مزایـــده   بـــه اصالحـــات احتمالـــی انجـــام شـــده در آ

ً
 توجـــه:  لطفـــا

خ 1400/11/12 در روزنامـــه سراســـری جام جـــم  حاضـــر کـــه در روز سه شـــنبه مـــور
منتشـــر و تـــا پایـــان مهلـــت ارائـــه پیشـــنهادات قیمـــت مـــالک عمـــل می با شـــد، 

توجـــه فرماییـــد.
توضیحات و شرایط:

1. متقاضیـــان می تواننـــد جهـــت کســـب اطـــالع از جزئیـــات مزایـــده حاضـــر بـــا 
شـــماره تلفن هـــای 04133356555 و 04133384991 و 04133363139 یـــا 
، چهـــارراه آزادی )آبرســـان( ، ســـاختمان مدیریـــت بانـــک ســـپه  بـــه نشـــانی تبریـــز
منطقـــه آذربایجـــان شـــرقی ، طبقـــه پنجـــم ، دایـــره پشـــتیبانی و خدمـــات مراجعـــه 

فرماینـــد.
 از طریـــق ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی دولـــت 

ً
2. شـــرکت در مزایـــده صرفـــا

»ســـتاد« می باشـــد و کلیـــه مراحـــل فرآینـــد مزایـــده شـــامل خریـــد و دریافـــت 
اســـناد مزایـــده )در صـــورت وجـــود هزینـــه مربوطـــه(، پرداخـــت تضمیـــن شـــرکت 
در مزایـــده )ودیعـــه(، ارســـال پیشـــنهاد قیمـــت و اطـــالع از وضعیـــت برنـــده 

بـــودن مزایده گـــران محتـــرم از ایـــن طریـــق امکانپذیـــر می باشـــد.
3. عالقمنـــدان بـــه شـــرکت در مزایـــده می بایســـت جهـــت ثبت نـــام و دریافـــت 
گواهـــی امضـــای الکترونیکـــی )توکـــن( بـــا شـــماره چهـــار رقمـــی1456 مرکـــز 
راهبـــردی و پشـــتیبانی ســـامانه ســـتاد تمـــاس حاصـــل نماینـــد و یـــا بـــه آدرس 
اینترنتـــی www. setadiran.ir مراجعـــه نماینـــد. کلیـــه اطالعـــات امـــالک 
و مســـتغالت شـــامل مشـــخصات، شـــرایط و نحـــوه فـــروش در بـــرد اعـــالن 

عمومـــی ســـامانه مزایـــده قابـــل مشـــاهده، بررســـی و انتخـــاب می باشـــد.

مدیریت شعب بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی

مزايده فروش امالک تمليکي و مازاد بر نياز بانک سپه
واقع در استان آذربايجان شرقي

)شماره مزایده  493/1400/2(

امالک معرفى شده برای مزایده استان آذربایجان شرقى 

آدرس دقیق ملک منطقهردیف
مشخصات ملک

مساحت 
)مترمربع(

وضعیت ملکىوضعیت تصرف
سایر توضیحات نحوه فروشقیمت پایه

ع ملک تملیکىملکىشش دانگعدم تخلیهتخلیهعرصهپالک ثبتىکاربرینو

نقد۴۰۵.۱۵۶.۱9۰تملیکی..............*-۱۱3۶۰/۷۷9 فرعی از ۶۰ اصلیمسکونیساختمانملکان -  روستای قندهارآذربایجان شرقی ۱
ارزش کل ملک برابر 3.۶3۰.۵۷2.۰۰۰ ریال برآورد شده که ارزش 

8۷۰۰ سهم مشاع از۷۷9۶۰ سهم ششدانگ معادل ۴۰۵.۱۵۶.۱9۰ 
ریال می باشد

آذربایجان شرقی 2
بستان آباد - روستای آالنقـ  

پالک 88
مسکونیساختمان

۶8۴ فرعی از 88 اصلی 
واقع در بخش 9 بستان 

آباد
ششدانگ نقد ۴۵۴.۴3۰.۰۰۰تملیکی.......شش دانگ *-۴۷/۱2۷

نقد28۰.8۰۰.۰۰۰تملیکی......................*-3882۷۶.۶۱ فرعی از ۶9 اصلی مسکونیساختمانملکان - قریه شیرین کندآذربایجان شرقی 3
۵۴۰۰ سهم از 2۷۶۶۱ سهماز عرصه و اعیان متعلق به بانکبوده 
وارزش کل ملک ۱.۴38.3۷2.۰۰۰ ریال و سهم بانک 28۰.8۰۰.۰۰۰ 

ریال می باشد .

آذربایجان شرقی ۴
تبریز بیالنکو شرقی روبروی 

مسجد کالنتر پالک ۵2۵ طبقه 2
نقد2.۶29.2۰۰.۰۰۰تملیکی...............*-۰فرعی ۱8   از  298۵اصلیمسکونیآپارتمان 

ارزش کل ملک برابر ۱2.۰۱9.2۰۰.۰۰۰ریال برآورد شده که ارزش 
2۱سهم مشاع از 9۶ سهم  ششدانگ آن معادل2.۶29.2۰۰.۰۰۰ 

ریال می باشد

آذربایجان شرقی ۵
تبریز - حافظ شمالی - کوچه 

تدین - پالک 8/۱۰
مسکونیآپارتمان

۵2۴ فرعی از یک فرعی از 
۱۷28 اصلی

نقد3.۰2۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی....................*-۰
ارزش کل ملک برابر۱۴.۴9۶.۰۰۰.۰۰۰ریال برآورد شده که 

ارزش 2۰ سهم مشاع   از 9۶ سهم  ششدانگ آن معادل  
3.۰2۰.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد.

آذربایجان شرقی ۶

تبریز - خیابان حافظ - روبروی 
بیمارستان نورنجات - کوی 
شهید مسافری - پالک ۷  -  

طبقه ۱

نقد۴.۱۰۵.۵۰۰.۰۰۰تملیکی........................*-۱3۰ فرعی از ۱2۶8 اصلیمسکونیآپارتمان
ارزش کل ملک برابر ۱۴.۰۷۶.۰۰۰.۰۰۰ریال برآورد شده که ارزش 
۱.۷۵دانگ مشاع از  ششدانگ آن معادل۴.۱۰۵.۵۰۰.۰۰۰ریال 

می باشد

آذربایجان شرقی ۷
مراغه - روستای خانقاه - 

شهرک صنعتی -  محل سابق 
شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

ششدانگ  زمین با کاربری صنعتی نقد یا نقد و اقساط۱2.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی.........شش دانگ -*۶۱۰۴۴۷۵  فرعی از 99 اصلیصنعتی زمین 

آذربایجان شرقی 8
مراغه - روستای خانقاه - 

شهرک صنعتی -  محل سابق 
شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

ششدانگ  زمین با کاربری صنعتی نقد یا نقد و اقساط۱۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی..........شش دانگ-*۶۱۱۴۵۰۰  فرعی از 99 اصلیصنعتی زمین 

آذربایجان شرقی 9
مراغه - روستای خانقاه - 

شهرک صنعتی -  محل سابق 
شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

ششدانگ  زمین با کاربری صنعتی نقد یا نقد و اقساط۱۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی.......شش دانگ-*۴۵۰۰ ۶۱2  فرعی از 99 اصلیصنعتی زمین 

آذربایجان شرقی ۱۰
مراغه - روستای خانقاه - 

شهرک صنعتی -  محل سابق 
شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

ششدانگ  زمین با کاربری صنعتی نقد یا نقد و اقساط۱۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی............شش دانگ-*۴۵۰۰ ۶۱3  فرعی از 99 اصلیصنعتی زمین 

آذربایجان شرقی ۱۱
مراغه - روستای خانقاه - 

شهرک صنعتی -  محل سابق 
شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

ششدانگ  زمین با کاربری صنعتی نقد یا نقد و اقساط۱2.۰۶2.8۵۶.۰۰۰تملیکی..........شش دانگ-*۵۶/۴۶39 ۶۱۴  فرعی از 99 اصلیصنعتی زمین 

آذربایجان شرقی ۱2
مراغه - روستای خانقاه - 

شهرک صنعتی -  محل سابق 
شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

ششدانگ  زمین با کاربری صنعتی نقد یا نقد و اقساط۱3.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی...........شش دانگ-*۵۰۰۰   ۶3۷  فرعی از 99 اصلیصنعتی زمین 

آذربایجان شرقی ۱3
مراغه - روستای خانقاه - 

شهرک صنعتی -  محل سابق 
شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

ششدانگ  زمین با کاربری صنعتی نقد یا نقد و اقساط۱3.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی...........شش دانگ-*۵۰۰۰    ۶3۶  فرعی از 99 اصلیصنعتی زمین 

آذربایجان شرقی ۱۴
مراغه - روستای خانقاه - 

شهرک صنعتی -  محل سابق 
شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

ششدانگ  زمین با کاربری صنعتی نقد یا نقد و اقساط۱3.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی..........شش دانگ-*۵۰۰۰     ۶3۵  فرعی از 99 اصلیصنعتی زمین 

آذربایجان شرقی ۱۵
تبریز - خیابان دارایی سوم - 

کوی صباغان - پالک ۴ 
مسکونیساختمان

 2۶۱۱ اصلی واقع در 
بخش ۴

نقد3۷.۷3۱.2۰۰.۰۰۰تملیکی....................*-۷۶/2۵3
ارزش کل ملک برابر ۱۱.3۱9.3۶۰.۰۰۰ریال برآورد شده که ارزش 32 

سهم مشاع از  9۶ سهم  ششدانگ آن معادل 3۷.۷3۱.2۰۰.۰۰۰ 
ریال می باشد

آذربایجان شرقی ۱۶

هریس -  میدان مردانی آذر 
-  روبروی نیروی انتظامی - محل 

سابق نمایندگی ایران خودرو 
والی

ساختمان
 خدماتی 

مسکونی 
تجاری

۵9۶3 فرعی از ۱ اصلی 
مفروز مجزی شده از 

فرعی ۵۰۷۴ قطعه یک 
بخش ۴۷ هریس

نقد۴۴.۶۴۷.92۰.۰۰۰تملیکی ...................*-۴۵/۱39۶

ارزش کل ملک برابر۵9.۵3۰.۵۶۰.۰۰۰ ریال برآورد شده که ارزش ۷2 
سهم مشاع از 9۶  سهم ششدانگ معادل ۴۴.۶۴۷.92۰.۰۰۰ ریال 
می باشد  مبلغ 2۰۰.۵۰8.823  ریال از بابت هزینه های تملیک در 

سرفصل 3۱۵ مانده دارد .

آذربایجان شرقی ۱۷
تبریز ولیعصر کوی کریم خان 

زند ۱۰ متری آذرنیا بن بست 
شهریار پالک ۴ طبقه ۴

۷۱ سهم مشاع از 9۶ سهم نقد3۶.۱۵۱.۶۶۴.۶2۰تملیکی..................*-قدرالسهم 3۵۴۷2.۰۰مسکونیآپارتمان

آذربایجان شرقی ۱8
-خیابان دامپزشکی تقاطع  تبریز

نظام پزشکی جنب شیرینی 
تاتلی پالک۶

ساختمان
مسکونی 

تجاری
پنج دهم دانگ مشاع عرصه و اعیان نقد۱2.93۴.3۰۰.۰۰۰تملیکی...................*-۱۴2۴3.2۰ فرعی از ۵82۵ اصلی 

نوبت اول
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اقتصادی اجتماعىاجتماعى3
جدیدسهندصاحبکانونمیشوند کودکانونوجوانانشهر

فکری  پرورش  کانون  مجتمع  از  بازدید  در   سهند  عمران  شرکت  مدیرعامل   
کودکان و نوجوانان تبریز از واگذاری ساختمانی به کانون استان برای راه اندازی 

مرکز فرهنگی هنری در شهر جدید سهند خبر داد.
و  وظایف  به  اشاره  با  بازدید   این  در  مصطفوی  عباس  جام جم،  گزارش  به 

ماموریت های خطیر کانون در تربیت تفکر و پرورش نسلی خالق برای آینده اعالم 
کرد: شرکت عمران سهند ساختمان جدید االحداثی را در پارک هفت هکتاری فاز 
۴ شهر جدید سهند برای راه اندازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و 
کانون زبان ایران اختصاص داده است که در اختیار کانون استان قرار می گیرد.علی 

بینش مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی نیز در 
این دیدار با تشریح فعالیت ها و اهداف و وظایف کانون از اهتمام شرکت عمران 
ارائه خدمات فرهنگی هنری و ادبی به صورت  سهند در امر توسعه فرهنگی و 

حضوری و واگذاری ساختمان به کانون استان به همین منظور قدردانی کرد.

خبر خبر

ــامـــلســــازمــــانپــســمــانــد مـــدیـــرعـ
: شهرداریتبریز

طرحجمعآوریشبانهپسماند
شهریاولویتتبریزاست

تبریز  شــهــرداری  پسماند  ســازمــان  مدیرعامل 
ح جمع آوری شبانه پسماند شهری جزو  گفت: طر
اولویت های این سازمان بوده و در اجرای آن باید 
دهگانه  مناطق  شهری  خدمات  معاونت های 

شهرداری تبریز همکاری کنند.
ــزارش جــام جــم، یــونــس فــاتــح، در جلسه  ــ بــه گ
ــا بــیــان  کــمــیــســیــون خـــدمـــات شـــهـــری تــبــریــز بـ
باید به گفتمان عمومی  ح  این که اجرای این طر
سرلوحه  افــــزود:  ــود،  شـ تبدیل  مطالبه گری  و 
مــا خــدمــت بــه شهر و شــهــرونــدان اســت و در 
ایــن راســتــا بــایــد ســازمــان مــدیــریــت پسماند و 
دهگانه  مناطق  شهری  خدمات  معاونت های 
شهرداری دست به دست هم دهند.وی با اشاره 
دنبال  به  پسماند  مدیریت  سازمان  این که  به 
حل چالش های شهر است، اظهار داشت: این 
شهری  خدمات  معاونت های  همکاری  با  مهم 
شـــهـــرداری هـــای مــنــاطــق دهــگــانــه تــبــریــز عملی 

می شود.
تبریز  شــهــرداری  پسماند  ســازمــان  مدیرعامل 
گــفــت: خــدمــات شــهــری در خــط مــقــدم جبهه 
خدمت رسانی به شهروندان بوده و در راستای 
برای  سازمان  این  خدمت رسانی ها،  این  بهبود 
آیــنــده در حــال تــدویــن بــرنــامــه ای جامع و  ســال 
جــاروب هــای  این که  بیان  با  اســت.فــاتــح،  کامل 
دور  چــنــدان  نــه  آیــنــده  در  تبریز  ــرای  بـ مکانیزه 
خریداری می شود، یادآوری کرد: از این دستگاه ها 
ارائه خدمات بهتر به شهروندان استفاده  برای 
شهرداری  شهری  خدمات  معاون  شد.  خواهد 
ح جمع آوری شبانه  منطقه پنج نیز با اشاره به طر
باید  کــار  ایــن  ــرای  ب گفت:  شهری  پسماندهای 
زیرساخت های الزم فراهم شود و به شهروندان 
ــزود: پیشنهاد  افـ ــود. جعفری،  رســانــی ش ــالع  اط
ــرا، از  ح در یــک مــاه ابــتــدای اجـ مــی شــود ایــن طــر
مجتمع های مسکونی آغاز شود و بعد از آمادگی 

و بسترسازی الزم در کل شهر آن را اجرا کرد.

مسابقاتاستانیدفاعشخصی
میشود برگزار تبریز در

رئیس سبک کن شین کان کاراته آذربایجان شرقی 
با اشاره به برگزاری اولین جلسه شورای سازمانی 
ــتـــان گــفــت: تــبــریــز مــیــزبــان  ــــن ســبــک در اسـ ای
مسابقات استانی هنرهای فردی و دفاع شخصی 

خواهد بود.
گــزارش جام جم، مجید بهمنی ضمن توضیح  به 
ــزود:  ــان کـــاراتـــه افــ ــورد ســبــک کــن شــیــن کـ در مــ
شده  جدا  شاخه ای  کاراته  کان  شین  کن  سبک 
از شورینجی کمپو و یکی از قدیمی ترین هنرهای 
رزمی اوکیناوایی در ژاپن می باشد که در گذشته 
دور در کشور چین تأسیس شد و بعد از گذشت 
سال ها از تأسیس شورینجی کمپو توسط راهبان 
اصلی آن به کشور ژاپن و شهر اوکیناوا نقل مکان 

کرد و در همان جا شروع به فعالیت کرد. 
وی افــزود:ســبــک کــن شــن کـــان کـــاراتـــه توسط 
ژاپن  از اساتید برجسته  یاما،  کانچوتاکی یوکی ها 
در سال ۱99۰ بنیانگذاری شد و به دلیل داشتن 
ویژگی های منحصر به فرد و جذابیت های خاص 
سبک های  از  یکی  عــنــوان  بــه  را  خــود  زود  خیلی 

برجسته معرفی کرد.
آذربــایــجــان  رئــیــس سبک کــن شین کــان کــاراتــه 
را  شرقی خاطرنشان کرد: این رشته ورزشی رزمی 
شروع  قربانیان  نادر  استاد  نظر  زیر  سال ۱3۷۰  از 
ــاری بــه عنوان  از پنجم مهر مــاه ســال ج ــردم و  ک
آذربایجان  کاراته  کــان  شین  کن  سبک  نماینده 
شرقی منصوب شدم. بهمنی عنوان داشت: بعد 
کاراته استان  کان  کن شین  از سکانداری سبک 
کمیته های  و  رئیسه  هیات  انتصاب  با  بالفاصله 
ــروع کــردیــم و با  زیــر مجموعه کــار خــودمــان را ش
برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری سبک کن 
شین کان کاراته، برنامه ورزشی سال آتی را تدوین 
کــردیــم کــه بــر اســـاس آن در طــول ســال آیــنــده ۶ 
مسابقه برگزار خواهیم کرد و همچنین مسابقه 
ــت.وی در  ارتقاء مربیگری خواهیم داش و  آزمــون 
مورد برنامه های این سبک در روزهای باقیمانده 
از سال جاری اظهار کرد: با هماهنگی های به عمل 
شخصی  دفــاع  و  فــردی  استانی  مسابقات  آمــده 
برگزار  تبریز  میزبانی  به  بهمن   29 مناسبت  به  را 
کاراته  کان  شین  کن  سبک  کرد.رئیس  خواهیم 
آذرایجان شرقی در مورد تعداد هنرجویان و عالقه 
مندان به این سبک در استان یادآور شد: در حال 
حاضر ۵۷۰ هنرجو در این سبک فعالیت دارند و 
در جلسه شورای سیاست گذاری سبک ۱2۷ نفر 
پیشرفت  و  بهبود  راســتــای  در  که  بودند  حاضر 
سبک کن شین کان کاراته استان پیشنهادات و 

انتقادات سازنده خود را ارائه کردند.

آذربایجانشرقی: معاوناستاندار
مـــســـئـــوالنانـــقـــاباســامــی

جناحیعملنکنند

استاندار اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاون
نظام  در که مسئولی گفت: آذربایجانشرقی
با باید میکند خدمت ایران اسامی جمهوری
سیاستهایکلیدرخدمتنظامومردمباشد

اماجناحیعملنکند.
نشان خاطر محمدی تراب جامجم، گزارش به
کرد:مابایدبرایپیشبرداهدافاسامیوایرانی
گیریموالزمهاینکار تمامیتاشخودرابهکار

همراهبودنمسئوالناست.
پیاختافافکنیمیان ویافزود:دشمناندر
ونظاماسامیایراناستاماملتوحاکمیت
و هستند همدیگر پشتیبان همواره ایران
بیان میکنند.وی دفاع انقاب ارزشهای  از
بدهیم هم دست در دست باید ما همه کرد:
تا کنیم اجرایی  کشور  در را مقاومتی اقتصاد و
در و نباشیم بیگانه کشورهای سایر نیازمند
ادامه وی باشیم. کوشا پیش  از بیش تولید
باشدبرایدفاعاز بایدیکخاکریز داد:فرماندار
ارزشهاینظامومنطقهوبایدشهرستانخود
رابهیکقرارگاهفرهنگیتبدیلکندتاشهرستان
استاندار معاون برسد. خود واقعی جایگاه به
که ایران غله  انبار کرد: اضافه شرقی آذربایجان
دارای نباید است هشترود شهرستان همان
مهاجرت باید و باشد زیاد بیکاری درصدهای
گنجانده شهرستان برنامههای  در معکوس
راههایتوسعه شود.محمدیتاکیدکرد:یکیاز
ساماندهیوبهبودوضعیتجادههابخصوص
راههایروستاییاستوبایدفرماندارجدیداین

دهد. اولویتکارهایخودقرار برنامههارادر

معاونوزیرصمت:
در کشور طرحصنعتیدر 2هزار

دستاجراست

رئیس  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
صنایع  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت 
ح  کوچک و شهرک های صنعتی گفت: 2 هزار طر
صنعتی کشور با ۶ هزار میلیارد تومان در دست 
به  مربوط  ح  طر  2۵۰ تعداد  این  از  که  است  اجرا 

آذربایجان شرقی است.
مراسم  در  رسولیان  علی  جام جم،  گزارش  به 
تکریم و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن 
آذربایجان  و تجارت و سرپرست این سازمان در 
واحدهای  تولید  افزایش  کرد:  اظهار  شرقی، 
کار  دستور  در  راکد  واحدهای  احیای  و  صنعتی 
است و تاکنون یکهزار و ۷۰۰ واحد راکد در کشور 
آذربایجان  راکد  واحد   9۰ و  است  شده  احیا 
همچنین  وی  می شود.   احیا  امسال  نیز  شرقی 
اولویت های  محور  پاسخگویی  رویکرد  گفت: 
در  سامانه ای  اساس  این  بر  و  است  وزارتخانه 
حال فعال سازی است تا ارتباط سریع و مستقیم 
مراجعان انجام شود. رسولیان با اشاره به این که 
الکترونیک سازی فرآیندها دیگر  شفاف سازی و 
رویکرد و اولویت وزارتخانه صمت است تا همه 
داشته  دسترسی  اطالعات  به  یکسان  طور  به 
از  استفاده  سوء  رفتن  بین  از  افزود:  باشند، 
اطالعات از مزایای این اقدامات است. وی افزود: 
و  صنایع  از  جدی  حمایت  اداری،  ساختار  اصالح 
صنعتی  واحدهای  به  تسهیالت  پرداخت  نحوه 
و  معدن  صنعت،  وزارت  اولویت های  دیگر  از 
خدمت  این 8۵  از  پیش  البته  که  است  تجارت 
زودی  به  که  می شد  انجام  کوچک  صنایع  به 
ادامه  رسولیان  می شود.  برابر  سه  خدمات  این 
و  واحدها  تجاری  زیرساخت های  تامین  داد: 
از دیگر اولویت هایی است  شهرک های صنعتی 
و  برق  آب،  تامین  واقع  در  و  می شود  انجام  که 
کرد:  نشان  خاطر  وی  ماست.  وظایف  از  زمین 
البته امسال ۱.۵ برابر زیرساخت های شهرک های 
افزایش  مربوطه  شاخص های  برابر   2 و  صنعتی 

یافته است.

آذربایجانشرقیبهرهبرداریمیشود امسال۷۵پروژهگازرسانیدر دههفجر
آذربایجان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
و  چهل  مناسبت  به  گفت:  شرقی 
شکوهمند  پیروزی  سالگرد  سومین 
در  گازرسانی  پروژه   ۵۷ اسالمی  انقالب 

استان بهره برداری می شود.
رهنمای  سّیدرضا  جام جم،  گزارش  به 
 ۴۴ به  گازرسانی  کرد:  اعالم  توحیدی 
شامل  جنبی،  پروژه   ۶ و  استان  روستای 
ساختمان  اهر،  لوپ  تغذیه  خط  احداث 
نگهبانی و امداد مکانیزه جلفا، ساختمان 
مقاوم  مرند،  امداد  پست  و  حراست 
T.B.S  مرند، بازسازی  سازی ۵ ایستگاه  
تبریز    T.B.S ایستگاه    ۱۰ سازی  مقاوم  و 
کارخانه  گاز  لوله  خط  سازی  مقاوم  و 
این  جمله  از  مرند  کلجار  و  کف  تبریز 

پروژه هاست.
مبارک  دهه  با  همزمان  داد:  ادامه  وی 
روستای  هفت  به  گازرسانی  کلنگ  فجر، 

بستان آباد نیز به زمین زده می شود.

این که  رغم  به  داشت:  اظهار  توحیدی 
اعتبار  تامین  لحاظ  از  اخیر  سال های  در 
شرایط  از  ناشی  منابع  محدودیت  و 
اقتصادی موجود و افزون بر آن وضعیت 
و  کاری  شرایط  سخت ترین  کرونایی، 
با  اما  بود  شرکت  این  تاریخ  در  اجرایی 
الزم،  تدابیر  اتخاذ  با  و  قادر  خداوند  یاری 
هّمت و تالش جمعی همکاران ساعی و 
به کارگیری راهکارهای علمی و روش های 
عمرانی  پروژه های  اجرای  روند  نوین، 
بدون وقفه استمرار داشته و این تالش 
از  استان  مردم  همگانی  مندی  بهره  تا 
داشت.  خواهد  تداوم  الهی   نعمت  این 
پایان  در  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
یادآور شد: با اتمام پروژه های دهه مبارک 
فجر و تحقق برنامه های پیش بینی شده 
روستایی  جدید  خانوار   99۰ مصوب،  و 
خواهند  مند  بهره  طبیعی  گاز  نعمت  از 
روستایی  خانوارهای  مندی  بهره  و  شد 

خواهد  ارتقا  درصد   98.۴۴ به  استان 
یافت. رهنمای توحیدی افزود: هم اکنون 
یک میلیون و ۷۱۰ هزار مشترک در قالب 
32۶ هزار و 2۱9 خانوار تحت پوشش گاز 
طبیعی هستند که با احتساب پروژه های 
دهه مبارک فجر، 99۰ خانوار جدید به این 

شمار بهره مندی افزوده خواهد شد.
شهری  گازرسانی  این که  به  اشاره  با  وی 
خواهد  اتمام  زودی  به  روستایی  و 
مقاوم  پروژه های  داشت:  اظهار  یافت، 
حفظ  و  گازرسانی  خطوط  و  شبکه  سازی 
ترین  مهم  تأسیسات،  نگهداری  و 
پروژه های عمرانی شرکت گاز پس از بهره 
توحیدی  بود.  خواهد  خانوارها  مندی 
خانوارهای  گاز  تأمین  برای  داد:  ادامه 
 ۱9۰ فجر،  دهه  پروژه های  روستایی 
اقطار  در  گازرسانی  شبکه  کیلومتر 

مختلف اجرا شده است.
از سخنان خود به  وی در بخش دیگری 

استان  در  صنعتی  و  تولیدی  گاز  تأمین 
اشاره و اعالم کرد: تا کنون حدود ۱۰ هزار 
واحد صنعتی جزء و عمده به مدار مصرف 
گاز شهری متصل شده و نزدیک رسانی 
گاز به بخش های صنعتی مصوبه شورای 
است.  یافته  تحقق  درصد   ۶۷ اقتصاد 
یادآور شد: دهه فجر، فرصتی است  وی 

خدمتگزاران  اقدامات  گزارش  ارائه  با  تا 
نشاط  و  امید  اسالمی،  جمهوری  نظام 
داشته  نگه  زنده  را  استان  شریف  مردم 
کیفی خدمات و حفظ  کمی و  ارتقای  با  و 
ارزش های نظام خدمت رسانی صادقانه 
آرمان های  تداوم  در  سهمی  مردم،  به 

انقالب اسالمی داشته باشیم.

استانآذربایجانشرقی: مدیرعاملشرکتگاز

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  فرهنگی  معاون   
هنر  و  فرهنگ  اهالی  همراهی  گفت:  آذربایجان شرقی 
گرامیداشت  برنامه های  محتوای  شدن  کیفی تر  باعث 

ایام اهلل دهه فجر می شود.
به گزارش جام جم، وحید حسین زاده، در نشست کمیته 
فجر  دهه  اهلل  ایام  بزرگداشت  ستاد  هنری  و  فرهنگی 
استان افزود: هنرمندان و اصحاب فرهنگ در برهه های 
مختلف تاریخ ایران به ویژه در جریان انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس نقشی بسیار تاثیرگذار داشته اند و در این 
برهه نیز باید نقش موثر خود را ایفا کنند. وی با اشاره به 
اهمیت برگزاری باشکوه مراسم های ایام اهلل دهه فجر، 
و مراسم های  انقالب اسالمی  اظهار داشت: دهه فجر 

ویژه این ایام هر سال باید باشکوه و مردمی برگزار شود 
همه  همکاری  نیازمند  برنامه ها  این  برگزاری  امسال  و 
و  فرهنگ  مدیرکل  فرهنگی  معاون  دستگاه هاست. 
در  نوآوری  بر  تاکید  با  آذربایجان شرقی  اسالمی  ارشاد 
اجرای برنامه ها دهه فجر امسال، گفت: انقالب اسالمی 
ایران صبغه ای فرهنگی دارد بنابراین تقویت برنامه هایی 
با محوریت فرهنگ و هنر باید مدنظر متولیان این حوزه 
برنامه های  اجرای  در  داد:  ادامه  گیرد.حسین زاده،  قرار 
به  نیز  از ظرفیت فضای مجازی  باید  دهه فجر امسال 
اجرای  در  گرایی  کیفیت  کرد.  بهره برداری  احسن  نحو 
با  خالقیت  و  نوآوری  دادن  قرار  سرلوحه  برنامه ها، 
تبلیغات  به  ویژه  توجه  اجتماعی،  نشاط  اصل  بر  تکیه 

محیطی، بهره گیری از فضاهای مجازی و تولید محتوا از 
مصوبات این نشست بود. در این نشست نمایندگان 
هنری  و  فرهنگی  کمیته   عضو  فرهنگی  دستگاه های 
برنامه های پیش بینی شده در ایام دهه  فجر را ارائه کردند 
و مقرر شد برنامه های کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه 
شود. اعالم  کامل  طور  به  استان  اسالمی  انقالب  فجر 
ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، 
شهرداری  هنری،  حوزه  تبریز،  دانشگاه  عاشورا،  سپاه 
تبریز، سازمان اوقاف و امور خیریه، صدا و سیما، میراث 
فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نهاد 
کتابخانه های عمومی عضو کمیته فرهنگی و هنری ستاد 

بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر استان هستند

معاونفرهنگیمدیرکلفرهنگوارشاداسامیآذربایجانشرقی:

میشود باعثکیفیترشدنمحتوایبرنامههایدههفجر همراهیاهالیفرهنگوهنر

آذربایجانشرقی: دادستانعمومیوانقاباسامیمرکز

2266بسیجیاستانشناسهضابطیتقضائیدریافتکردند
ــان عــمــومــی و  ــ ــت دادســ
مرکز  اسالمی  انقالب 
آذربـــایـــجـــان شـــرقـــی 
ــدای  ــتـ ابـ از  ــفـــت:  گـ
امــــســــال تـــاکـــنـــون 
برای تعداد 2 هزار و 

از سوی  این استان شناسه ضابطیت قضائی  از بسیجیان  نفر   2۶۶
این مجموعه صادر شده است.

افزود:  خبرنگاران  جمع  در  علیلو  محبوب  بابک  جام جم،  گزارش  به 
برای  ضابطیت  شناسه   ۴۶3 و  هــزار  تعداد  بــرای  نیز  گذشته  ســال 
آنها  بــرای  و  برگزار  آموزشی،  ــای  دوره ه شرقی  آذربایجان  بسیجیان 
از این تعداد در سطح حوزه قضایی تبریز نیز  شناسه صادر شد که 
آموزش ضابطیت برگزار  برای یکهزار و 32 نفر از اعضای بسیج دوره 

و شناسه ضابطّیت آنها صادر شد.
به گفته وی از مجموع ضابطان عام و خاص آذربایجان شرقی که برای 
 ۵۷ است،  شده  صادر  ضابطین  شناسه  و  آموزشی  گواهینامه  آنها 
درصد   ۴3 و  تبریز  قضایی  حوزه  به  نفر   3۰3 و  هزار  شامل  درصد 
شامل 9۶3 نفر به سایر حوزه های قضایی استان تعلق دارد. 

بر  نــاظــر  قــانــونــی  مـــقـــررات  ــه  ب اشــــاره  ــا  ب مــحــبــوب علیلو 
ــار داشــــت: قـــانـــون، ضــابــطــان  ــه ضــابــطــیــن قــضــایــی، اظ
اساس  این  بر  و  کرده  پیش بینی  و  تعریف  را  قضایی 

انتظامی و  نیروی  برای عوامل  را  دادستانی دوره های ویژه ضابطّیت 
مامورین ادارات و سازمان های دولتی برگزار می کند.

یگان ها،  به  مربوط  قضایی  ضابطین  راستا  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
ادارات و ارگان های مختلف آموزش دیدند که از آن جمله می توان به 
مامورین نیروی انتظامی، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، 
اداره کل راه و شهرسازی، سازمان اطالعات سپاه پاسداران، روسا و 
اداره کل میراث  معاونان زندان ها، یگان حفاظت سازمان زندان ها، 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مراکز بهداشت، شرکت توزیع 
نیروی برق، ذبح و صید شرعی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان 
دامپزشکی، سازمان امور اراضی و نیروی مقاومت بسیج اشاره کرد.

اشخاص  شهروندی  حقوق  رعایت  راستای  در  گفت:  علیلو  محبوب 
ضابطین  آشنایی  جهت  به  و  آنها  انسانی  منزلت  و  کرامت،  شان،  و 
با تکالیف، حدود وظایف و اختیارات خویش، این دوره ها به صورت 

منظم، پیش بینی و اجرا می شود.

بایدازشهروندانعذرخواهیکنیم
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی 
عمده ای  بخش  گفت:  حومه  و  تبریز 
کمبود  و  سرویس دهی  مشکالت  از 
، ناشی  تعداد ناوگان طی روزهای اخیر
کــافــی به  از تــوجــه نــکــردن بــه مــوقــع و 
اتوبوس رانی  ناوگان  نوسازی  مقوله 
است  گذشته  سال  هشت  طی  تبریز 
از مــردم  بــایــد  ایـــن خــصــوص،  کــه در 

کنیم. عذرخواهی 
اسماعیلی  ایوب  جام جم،  گــزارش  به 
مردم  از  صادقانه  باید  اینکه  بیان  با 
بخش  کــرد:  اظهار  شــود،  عذرخواهی 
سرویس دهی  مشکالت  از  عمده ای 
روزهـــای  در  نــاوگــان  تــعــداد  کمبود  و 
موقع  به  نکردن  توجه  از  ناشی  اخیر 
ــه مــقــولــه نــوســازی نــاوگــان  و کــافــی ب
سال  هشت  طی  تبریز  اتــوبــوس رانــی 
گذشته است و در این خصوص باید 

از مردم عذرخواهی کنیم.
هشت  طول  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
سال گذشته اعتبارات مصوب دولت 
اتوبوس رانی  ناوگان  نوسازی  جهت 

تعداد  فقط  و  اســت  نشده  پــرداخــت 
۷2 دستگاه اتوبوس به صورت خرید 
اعــتــبــارات  و  مــنــابــع  از  صـــددرصـــدی 
است  شده  خرید  و  تأمین  شهرداری 

اتوبوس  دستگاه   ۱2 تنها  نیز   
ً
اخیرا و 

 ۵۰ مــشــارکــت،  اوراق  از  اســتــفــاده  بــا 
درصــد   ۵۰ و  شــهــرداری  سهم  درصـــد 
ناوگان  بــه  و  خــریــداری  دولـــت،  سهم 

اتوبوس رانی تبریز اضافه شده است.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوس رانی 
متوسط  عمر  افـــزود:  حــومــه  و  تبریز 
نـــاوگـــان مــلــکــی و بــخــش خــصــوصــی 
است  ســال   ۱۰ از  بیش  واحــد  شرکت 
و باید در این سال ها به طور مستمر 
اتوبوس  دستگاه   ۱۰۰ حداقل  ساالنه 
شاهد  تا  می شد  اضافه  ناوگان  به  نو 

ناوگان فرسوده با عمر باال نباشیم.
وی با بیان اینکه روند کاهشی تعداد 
ــای بــخــش خــصــوصــی تا  ــوس هـ ــوبـ اتـ
آتی نیز در صورتی ادامه خواهد  سال 
ــری درآمـــد  ــت کـــه نــتــوانــیــم کــس ــ داش
به  کاش  گفت:  کنیم،  جبران  را  آن هــا 
از  مالی  حمایت های  پنجم  یک  اندازه 
بخش  به  گذشته  سال های  در  مترو 
اختصاص  نیز  اتــوبــوس رانــی  نــاوگــان 
انعطاف  لحاظ  به   

ً
قطعا که  می یافت 

و  اتــوبــوس رانــی  خــطــوط  گستردگی  و 
قبال  در  شده  جابه جا  مسافر  میزان 
به  مقرون  شــده،  تمام  بلیت  قیمت 
صــرفــه تــر و مــوجــب رفـــاه شــهــرونــدان 

ــرد:  ــ ــی تـــصـــریـــح کـ ــ ــل ــ ــی ــاعــ ــمــ ــود.اســ ــ ب
اعضای  تک  تک  نگرش  خوشبختانه 
ـــــورای اســــالمــــی شـــهـــر و شــخــص  شــ
بر  تمرکز   ، تــبــریــز کــالن شــهــر  شــهــردار 
اتوبوس رانی  ناوگان  تحول و نوسازی 
بــوده  گذشته  کوتاهی های  جــبــران  و 
روز   ۵۵ مــدت  در  نــیــز  بــنــده  تــالش  و 
ثمر  ــه  بـ در  پــیــگــیــری  ــود،  ــ خـ تـــصـــدی 
سیاست ها  و  منویات  این  نشستن 

است.
که  اخیر  تالش های  با  کرد:  تاکید  وی 
پــیــگــیــری اســت،  و  اقــــدام  در دســـت 
تــی شاهد تحول  آ مــاه هــا و ســال  طــی 
حل  و  ناوگان  نوسازی  و  افزایش  در 
تا  امــا  بــود؛  خواهیم  فعلی  مشکالت 
درخــواســت  شــهــرونــدان  از  زمـــان  آن 
مــشــکــالت  و  کـــاســـتـــی هـــا  ــود  ــ ــی ش ــ م
کریمانه  و  بزرگوارانه  را  سرویس دهی 
تحمل و گزارش کنند. با توجه به تأثیر 
ــای اخــیــر بر  ــ ســرمــای بــی ســابــقــه روزه
ناوگان فرسوده از شهروندان شریف 

می کنیم. عذرخواهی  صمیمانه 

مدیرعاملشرکتواحداتوبوسرانیتبریزوحومه:
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امامخمینی)ره(

جناب آقای مهندس صابر پرنیان 
یاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت  ر

استان آذربایجان شرقى

که بیانگر روحیه  انتصاب شایسته جنابعالى به این سمت را 
مختلف  عرصه های  در  جنابعالى  خدمتگزاری  و  مردمى 
امید  مى نماییم  عرض  یک  تبر صمیمانه  را  است  کشور 
است با عنایت به شایستگى جنابعالى در حوزه صنعت 
معدن و تجارت استان شاهد افق های روشن تری بوده 
هموارتر  عرصه ها  این  در  افزون  روز  توسعه  زمینه  و 
خداوند  درگاه  از  را  جنابعالى  توفیقات  دوام  گردد. 

یم. متعال مسالت دار

دولت  در  سمت  این  به  را  حضرتعالى  شایسته  دولت انتصاب  در  سمت  این  به  را  حضرتعالى  شایسته  انتصاب 
خدمتگزاری  و  مردمى  روحیه  تعهد،  بیانگر  که  خدمتگزاری سیزدهم  و  مردمى  روحیه  تعهد،  بیانگر  که  سیزدهم 
به  صادقانه  خدمت  مختلف  صحنه های  در  به جنابعالى  صادقانه  خدمت  مختلف  صحنه های  در  جنابعالى 
صمیمانه  است  ایران  اسالمى  جمهوری  مقدس  صمیمانه نظام  است  ایران  اسالمى  جمهوری  مقدس  نظام 
سربلندی  و  افزون  روز  توفیقات  نموده  عرض  یک  سربلندی تبر و  افزون  روز  توفیقات  نموده  عرض  یک  تبر
در  و  )عج(  ولیعصر  حضرت  توجهات  سایه  در  را  در شما  و  )عج(  ولیعصر  حضرت  توجهات  سایه  در  را  شما 
درگاه  از  مدظله(    ( رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  درگاه پرتو  از  مدظله(    ( رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  پرتو 

یم. یم.خداوند متعال مسالت دار خداوند متعال مسالت دار

جناب آقای داود عباسى 
فرماندار ویژه محترم شهرستان مرند

تسریع در خدمات دهى بانک ملىتسریع در خدمات دهى بانک ملى
رئیس اداره امور شعب بانک ملى آذربایجان شرقى:رئیس اداره امور شعب بانک ملى آذربایجان شرقى:

شرکت تصفیه شکر و قند ناب آذربایجان شرقى

حاج حسین افتخاریحاج حسین افتخاری
یز  و حومه یز  و حومه  رئیس هیات کشتى  پهلوانى و زورخانه ای تبر   رئیس هیات کشتى  پهلوانى و زورخانه ای تبر

آذربایجانشرقیگفت: شعببانکملی رئیسادارهامور
اولویت خدمات کیفیت بــردن باال و خدمات  در تسهیل

مدیریتبانکملیاست.
گرامیداشت مراسم  در غامی عــادل جامجم، گــزارش به
تبریک با شد، برگزار بانکملیاستان محل کهدر زن  روز
امــیــدواریــم گــفــت: زن  روز و )س( زهـــرا حــضــرت والدت
حرکت  محترم بــانــوی آن تایید مــورد  مسیر  در بتوانیم

کنیموزندگیخودراباسیرهایشانتطبیقدهیم.
شد: ــادآور یـ اســتــان ملی بــانــک شعب امــور اداره رئــیــس
بانک  در بــانــوان واخــاق حجاب رعــایــت و انظباط و نظم
جنگ پابهپایمرداندر کارمندانزن ملیمتجلیاستو
و داشتند  موثر  حضور کرونا بحران  در ویژه به اقتصادی
توانستیم و شــده تعطیل بانکی خــدمــات نــدادنــد اجــازه

کارنامهخوبیبهجابگذاریم.

سوی  از ملی تــاش ح طــر  در مــشــارکــت کـــرد: تصریح وی
استوتوانستیمامورات کارمندانبانکملیقابلتقدیر
یکماهی در داریم  انتظار و انجامدهیم باهمدلی را خود
کار بــه را تــمــامهمتخــود مــانــده بــاقــی تــاشملی  از کــه

بگیریم.
تسهیل افزود: استان ملی بانک شعب امور اداره رئیس
از کــیــفــیــتخـــدمـــات ــای ــقـ ارتـ و بــانــکــی خـــدمـــاتدهـــی در
در بــانــوان نقش و اســت اســتــان ملی بانک اولــویــتهــای
مهماست.رئیسادارهامور ارتقایکیفیتخدماتبسیار
مشاغل بانواندر اینکه بیان با بانکملیاستان شعب
ویــژهای جایگاه استان ملی بانک  تخصصی و مدیریتی
دارند،بیانکرد:بانوانبهنسبتتعداد،سهمبیشتریدر
عدالت از مشاغلمدیریتیوتخصصیدارندوایننشان

انتصاباتمدیریتیدارد. در


