
عبارت قرآنی قرض الحسنه، 6 مرتبه در این کتاب 
آن  انجام  به  نیز  اسالم  در  و  شده  تکرار  آسمانی 
توصیه شده است. علیرغم وقوع انقالب اسالمی 
در سال 1357، اجرای بانکداری اسالمی  در کشور 
آذر   22 در  این که  تا  بود  روبرو  زیادی  مشکالت  با 
1386 با افتتاح بانک قرض الحسنه مهر ایران، یک 
بانک  شد.  انجام  زمینه  این  در  جلو  به  رو  حرکت 
قرض الحسنه مهر ایران با هدف تأمین نقدینگی و 
رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی، احیای سنت 
قرض الحسنه و حمایت از نیازمندان ایجاد گشت. 
این بانک در حال حاضر در استان آذربایجان شرقی 
و  تبریز  شهر  در  آن  شعبه   11 که  دارد  شعبه   23

مابقی در شهرستان های استان قرار دارد.
ارتقا قرض الحسنه و بانکداری دیجیتال

آذربایجان  مهر  قرض الحسنه  بانک  شعب  مدیر 
مناسبت  به  که  خبری  نشست  در  شرقی 
چهاردهمین سالروز تاسیس بانک قرض الحسنه 
آرم، رنگ و شکل  مهر ایران برگزار گردید، از تغییر 
کارت های این بانک خبر داده و گفت: در چهارده 
ارتقای  راستای  در  را  خود  تالش  تمام  اخیر  سال 
فرهنگ قرض الحسنه و ارائه خدمات بانکی قابل 
قبول به مردم استان انجام داده ایم و خرسندیم 

که در این مسیر موفق بوده ایم. سیدرضا منافی 
از  استفاده  به  مردم  مقاومت  به  اشاره  ضمن  آذر 
بانکی عضو شتاب و دستگاه های عابر  کارت های 
اعتماد،  عدم  دلیل  به  قبل  سال  چند  در  بانک 
در  خوبی  قدم های  خوشبختانه  کرد:  نشان  خاطر 
این مسیر برداشته شد و امروز به نقطه ای رسیده 
با  هماهنگ  و  دنیا  با  همتراز  روز،  به  کامال  که  ایم 

بانکداری بین المللی به جلو حرکت می کنیم. 
یست  پیشرو در توجه به محیط ز

به  توجه  زمینه  در  پیشرو  را  ایران  مهر  بانک  وی 
داشت:  اظهار  و  نموده  معرفی  زیست  محیط 
شده  حذف  ایران  مهر  بانک  در  کاغذ  از  استفاده 
است و تنها مدارک کاغذی که ما از مشتریان اخذ 
می کنیم مربوط به ضامن تسهیالت بانکی است. 
امروز بانک مهر ایران دیگر بایگانی سنتی ندارد و 
با سامانه های الکترونیکی که دارد، حتی قراردادها 
صورت  به  نیز  تسهیالت  دریافت  برای  امضا  و 

دیجیتالی اخذ می شود.
پرداخت بیش از هفت هزار فقره تسهیالت بدون 

ضامن در یک سال گذشته
بدون  تسهیالت  پرداخت  شروع  به  اشاره  با  وی 
ضامن در این بانک از سال گذشته، تصریح کرد: 

مردم عزیز می توانند با مراجعه به شعب بانک مهر 
ایران و پرداخت تنها 10 هزار تومان اعتبار سنجی 
از  مناسب  بندی  رتبه  کسب  صورت  در  و  نموده 
تسهیالت 500 میلیون ریالی بدون ضامن استفاده 
را  رتبه الزم  اگر مشتری  این تسهیالت  در  نمایند. 
چک،  یک  پرداخت  با  تنها  می تواند  نماید،  کسب 
منافی  نماید.  دریافت  را  درخواستی  تسهیالت 
استان  در  ح،  طر این  شروع  مدت  در  افزود:  آذر 
بدون  تسهیالت  فقره   73۹7 شرقی  آذربایجان 
دومین  حیث  این  از  که  کرده ایم  پرداخت  ضامن 

استان کشور هستیم.
عملکرد بانک مهر ایران به روایت آمار 

وی با اشاره به رشد 46 درصدی منابع بانکی مهر 
حال  در  گفت:  شرقی،  آذربایجان  استان  در  ایران 
حاضر منابع ما در استان بیش از 24 هزار میلیارد 
دهنده  نشان  مساله  این  که  است  رسیده  ریال 
افزایش اعتماد مردم به ماست. البته این میزان با 
ظرفیت استان آذربایجان شرقی متناسب نیست 
و باید با اعتالی فرهنگ قرض الحسنه این منابع را 

بیش از پیش افزایش دهیم.
ابتدای امسال به 36 هزار  از  ادامه داد:  آذر  منافی 
نفر تسهیالت پرداخت نموده ایم که می توان این 
کرد.  مقایسه  بزرگ  تجاری  بانک های  با  را  تعداد 
ما 6 هزار میلیارد ریال وصول تسهیالت و 5 هزار 
مطلق  قدر  که  ایم  داشته  پرداخت  ریال  میلیارد 
میلیارد  هزار   11 به  را  ما  قرض الحسنه  تسهیالت 
ایران  مهر  بانک  سرمایه  کفایت  می رساند.  ریال 
در حال حاضر 11 درصد می باشد که یک عدد فوق 
شرقی  آذربایجان  استان  در  امسال  است.  العاده 
هزار   11 و  کرده ایم  جذب  منابع  ریال  7400میلیارد 

میلیارد تسهیالت پرداخت نموده ایم. 
او در خصوص تسهیالت ازدواج گفت: در این زمینه 
و  نداریم  تسهیالت  پرداخت  برای  مشکلی  ما  نیز 
همه شعب موظفند تسهیالت ازدواج را پرداخت 

منابعی  دولت  که  است  ذکر  شایان  البته  نمایند. 
بابت پرداخت این تسهیالت در اختیار ما قرار نمی 
دهد و ما از منابع خود بانک برای اعطای تسهیالت 
تسهیالت  داد:  ادامه  می کنیم.او  استفاده  ازدواج 
ما تنها با صفر تا 4 درصد کارمزد پرداخت می شود 
که این میزان نیز صرف هزینه های بانک می شود. 
کامال شفاف است و  عملکرد ما در همه حوزه ها 
شما می توانید پس از اعتبار سنجی با استفاده از 
موبایل بانک، میزان تسهیالت، مدت بازپرداخت و 

میزان کارمزد تسهیالت خود را انتخاب کنید. 
تولید  از  حمایت  و  مردم  ید  خر قدرت  افزایش 

ایرانی با کاال کارت بانک مهر ایران
آذربایجان   مهر  قرض الحسنه  بانک  شعب  مدیر 
یکت  کارت  کاال  این که  به  اشاره  ضمن  شرقی 
کاال  کرد:  نشان  خاطر  اسالمیست،  کامال  معامله 
فروش  به  مردم  خرید  قدرت  افزایش  با  کارت 
می کند.  کمک  تولید  رونق  و  داخلی  اجناس 
برای  پرونده  تشکیل  با  تنها  می توانند  برای  مردم 
بانک  افزود:  نمایند.وی  اقدام  کارت  کاال  دریافت 
کارت  کاال  مختلفی  انواع  ایران  مهر  قرض الحسنه 
دارد که مردم می توانند بر حسب توان مالی خود 
انتخاب  را  خود  مناسب  کارت  کاال  بازپرداخت،  در 
یا  حساب  کارکرد  امتیاز  از  استفاده  با  و  نمایند 
را  کارت  کاال  بازپرداخت  مدت  ودیعه  قراردادن 
طوالنی تر نمایند.او در پاسخ به سوال خبرنگاران 
برخی  توسط  اضافه  مبلغ  دریافت  خصوص  در 
از  زنجیره ای  فروشگاه های  و  صنفی  واحدهای 
از  کارت خرید می کنند، گفت:  کاال  با  مشتریانی که 
مردم خواهشمندیم تا در صورت مشاهده چنین 
مواردی، حتما به ما اطالع دهند تا به شرکت های 
را  اقدامات  این  قبیل  جلو  و  داده  تذکر  متخلف 

بگیریم. 
همراه با نظام بانکی در راستای خدمت رسانی به 

مردم

منافی آذر هدف بانک مهر ایران را خدمت به مردم 
مسیر  این  در  داشت:  اظهار  و  نموده  توصیف 
می کنیم  تالش  بلکه  نیستیم  بانکی  هیچ  رقیب 
سبد خدمات بانکی کشور را تکمیل کنیم تا مردم 
با هر سلیقه و توان مالی بتوانند از خدمات بانکی 
استفاده نمایند. وی با اشاره به این که مردم ولی 
کار  به  را  خود  تالش  همه  و  هستند  ما  نعمت 
مشکالت  می توانیم  که  نحوی  هر  بر  تا  می گیریم 
آنها را برطرف نموده و بهترین نوع تسهیالت را به 
آنها اعطا نماییم، از همه مراجعین به شعب بانک 
مهر ایران خواست هر گونه مشکلی که در خدمات 
این بانک مشاهده کردند را به سامانه تلفن گویای 
بانک مهر ایران به شماره 0214322 منتقل نموده و 
یا در قسمت ثبت انتقادات و شکایات در سایت 
ایران  مهر  بانک  به  تا  نمایند  وارد  مجموعه  این 
نماید. کمک  خدمات  کیفیت  مستمر  بهبود  در 
مدیرعامل  تغییر  از  نشست  این  در  آذر  منافی 
قدردانی  و  تشکر  ضمن  داده،  خبر  مجموعه  این 
یک  گذشته  سال   5 در  که  اکبری  دکتر  زحمات  از 
جهش عظیم را در بانک مهر ایران ایجاد نمود، به 
نموده  عرض  تهنیت  و  تبریک  نژاد  شمسی  دکتر 
بانکداری  به  مسلط  و  جوان  نیروی  یک  را  وی  و 
اسالمی دانست که بانک مهر ایران می تواند تحت 

مدیریت او به شکوفایی بیشتر برسد.
مالکیت بانک مهر ایران

ایران  مهر  بانک   1386 آذر   22 در  داد:  ادامه  وی 
جهت پرداخت تسهیالت قرض الحسنه توسط 10 
بانک بزرگ کشور تاسیس شود. بانک ملی ایران 
با 20 درصد، بانک ملت نزدیک به 16 درصد، بانک 
بانک  12درصد،  تجارت  بانک  41درصد،  صادرات 
سپه 11 درصد، بانک کشاورزی و مسکن هر کدام 
و  صنعت  بانک  درصد،  سه  رفاه  بانک  درصد،   ۹
معدن 2 درصد و توسعه صادرات زیر یک درصد، 
سهامداران اصلی این بانک هستند و این نشان 

ساختار  یک  ایران  مهر  قرض الحسنه  که  می دهد 
مالکیت قوی و بنیادی دارد.

ح های مهر ایران طر
آذربایجان  مهر  قرض الحسنه  بانک  شعب  مدیر 
در  مجموعه  این  ح های  طر خصوص  در  شرقی 
گفت:در  اجتماعی  مسئولیت های  ایفای  زمینه 
آزادی  بیماران،  هزینه  تامین  به  که  همیاران  ح  طر
اشتغالزایی  به  کمک  و  غیرعمد  جرایم  زندانیان 
در  ایران  مهر  بانک  کارکنان  می شود،  پرداخته 
به  را  خود  حقوق  از  بخشی  خود  تمایل  صورت 
عالوه  همچنین  می دهند.  اختصاص  ح  طر این 
افرادی  می دهند،  انجام  خیرین  که  کمک هایی  بر 
به  قسط   4 سقف  تا  می توانند  باشند  مایل  که 
بازپرداخت وام آنها اضافه شده و این مبلغ صرف 
همچنین  افزود:  وی  گردد.  همیاران  ح  طر اجرای 
ما به کسانی که از طرف نهادهای حمایتی معرفی 
شوند، تا سقف 50 میلیون ریال با کارمزد 2 درصد 
ح  طر در  همچنین  می کنیم.  پرداخت  تسهیالت 
به  که  خانواری  سرپرستان  به  کرونا  تسهیالت 
آنها با  کار  بیماری کرونا مبتال شده اند و کسب و 
100میلیون  تسهیالت  است  شده  مواجه  مشکل 

ریالی با بازپرداخت سه ساله اعطا می کنیم.
ح شهید سلیمانی گفت:  منافی آذر در خصوص طر
در بانک مهر ایران جرایم تاخیر جزء درآمدها بانک 
محاسبه نشده و هر استان این مبلغ را در استان 
هزینه  اجتماعی  مسئولیت های  ایفای  برای  خود 
می کند. در همین راستا بانک مهر ایران در استان 
ح شهید سلیمانی در  آذربایجان شرقی در قالب طر
ح را اجرا نموده است. در مرحله  دو مرحله این طر
دوم  مرحله  در  و  ریال  میلیارد   5.5 ح  طر این  اول 
6.6 میلیارد ریال تجهیزات پزشکی شامل کپسول 
پالس  اورژانس،  ترالی  لیزری،  سنج  تب  اکسیژن، 
اکسیمتر و... تهیه نموده و در اختیار دانشگاه های 

علوم پزشکی استان قرار دادیم.

بانک قرض الحسنه مهر ایران چهارده ساله شدبانک قرض الحسنه مهر ایران چهارده ساله شد

آذربایجانشرقی: استاندار

گزارش هفتگی دهند ح جهش مسکن  نهادهای مسئول طر

wروزنامــهفرهنگــی،اجتماعــیصبــحایــران w w . j a m e j a m d a i l y . i r

افزایش همکاری بانک ملی وصنایع آذربایجان شرقی
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جشنواره  دومین 
فرهنگی  کاالهای 

فیروزه برگزار می شود
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گندمکاران  حمایت از 
کشت  ح  با اجرای طر

قراردادی

حمایت از تالش 
حامی  یه  خیر موسسه های 

نیازمندان

معاونبهبودتولیداتگیاهیسازمان
داد جهادکشاورزیاستانخبر

داد: دادستانتبریزخبر

زنان صدمه دیده از نزاع در 
استان افزایش یافت

مدیرکلپزشکیقانونیآذربایجانشرقی:
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بخوانید بیشتر

مساله یابی  ضرورت 
مشکالت جامعه و انتقال 

نها به مراکز پژوهشی آ

تاکیدکرد: رئیسدانشگاهتبریز

ح واحدهای  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز گفت: طر
صنعتی سبز در راستای مدیریت پسماند در این شهر اجرا می شود.

صنایع  مدیران  انجمن  اجرایی  مدیر  و  دبیر  با  دیدار  در  فاتح  یونس  جام جم  گزارش  به 
ح به واحدهای صنعتی فعال ... آذربایجان شرقی افزود: با اجرای این طر

2

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری:

ح واحدهای صنعتی سبز  طر
یز اجرا می شود در تبر

تجلیل از پذیرفته شدگان برتر کنکور تجلیل از پذیرفته شدگان برتر کنکور 
سراسری در مناطق روستاییسراسری در مناطق روستایی

کل  اداره  رسانه ای  و  فرهنگی  امور  معاون 
آذربایجان شرقی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
در  فیروزه  فرهنگی  کاالهای  جشنواره  دومین  گفت: 
هدایای  و  نوشت افزار  عروسک،  مانند  موضوعاتی 
فرهنگی با هدف فرهنگ سازی تولید و مصرف برگزار 

می شود...

3

آذربایجان شرقی
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی2
که  زنانی  آوری  جمع  خبر  تایید  با  تبریز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
شهره  چادری  مردان  به  و  می کردند  گدایی  به  اقدام  شهر  این  در 
که  خیریه  جمعیت های  و  موسسه ها  اقدام  از  گفت:  بودند،  شده 
حمایت  می کنند  تالش  واقعی  نیازمندان  به  کمک  و  شناسایی  برای 

می کنیم.
شدن  شناخته  به  اشاره  با  علیلو  محبوب  بابک  جام جم  گزارش  به 
سایه  در  عنوان  این  کرد:  اظهار  گدا،  بدون  شهر  عنوان  به  تبریز 
از  حمایت  موسسه  همچون  خیریه  موسسه های  خدمات  و  تالش 

مستمندان تبریز حاصل شده است.
وی بر ضرورت حفظ این عنوان تاکید کرد و افزود: مردم باید مراقب 
افراد معدودی که نیازمند واقعی نیستند و  در پوشش تکدی گری به 

وجهه تبریز لطمه می زنند، باشند.

داد: خبر دادستانتبریز
تالشموسسههایخیریهحامینیازمندان حمایتاز

خبرخبر

مدیرعاملآرامستانهایتبریز
کرونایی فوتی  هزار 6  از بیش

تدفینشدند

شهرداری  آرامستان های  سازمان  مدیرعامل 
کرونا  بیماری  شیوع  آغاز  از  کرد:  اعالم  تبریز 
این  در  کرونا  فوتی  نفر   343 و  هزار   6 تاکنون 

، تدفین شده اند. کالن شهر
جمع  در  جاللی  خ  فر جم  جام  گزارش  به 
تالش  ماه ها  از  پس  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
کرونایی،  فوتی های  تدفین  برای  فرسا  طاقت 
همکاران  برای  انگیزی  خاطره  روز   ، آذر  21 و   20
آرامستان های تبریز رقم خورد و فوتی کرونایی 
آمار  که  است  حالی  در  این  نداشت؛  وجود 
متوفیان کویید1۹ در اوج بحران به 78 نفر در 

روز نیز رسیده بود.
تبریز  آرامستان های  سازمان  عامل  مدیر 
حدود  مدت  این  در  تبریز  بر  عالوه  افزود: 
تکفین  و  تغسیل  برای  نفر   500 و  هزار  یک 
کرونایی به شهرستان های مختلف  فوتی های 
 ، شبستر آباد،  بستان   ، اهر  ، آذرشهر جمله  از 
مرند، کلیبر و روستاهای تابعه اعزام شده اند.

کرونایی  دفن  بدون  روزهای  آرزوی  با  جاللی 
همه  حمایت های  از   ، تبریز رحمت  وادی  در 
فقیه  ولی  نماینده  و  تبریز  جمعه  امام  جانبه 
و  مقیم  ناظر  اعزام  با  که  شرقی  آذربایجان  در 
برای  را  مساعدت  حداکثر  جهادی  نیروهای 
این  در  کرونا  فوتی های  تدفین  و  تغسیل 

مدت داشت، تشکر کرد.

تاکیدکرد رئیسدانشگاهتبریز

مشکالت مسالهیابی ضــرورت
جامعهوانتقالبهمراکزپژوهشی

مسئله یابی  گفت :  تبریز  دانشگاه  رئیس 
مشکالت جامعه و انتقال آنها به مراکز پژوهشی 
این  رفع  برای  پژوهشگران  کوشش  و  تالش  و 
مشکالت مساله مهمی است که باید گسترش 

یابد.
در  آذر   22 نصراله زاده،  صفر  جام جم  گزارش  به 
از محققان و فناوران برتر دانشگاه  آیین تجلیل 
پژوهشی،  عرصه  کرد:  اظهار  تبریز  پزشکی  علوم 
عرصه بسیار مهمی است که باتوجه به پیشرفت 
است.وی  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  فناوری ها 
ادامه داد: طی دوره های اخیر دانشگاه ها به سمت 
دانشگاه های نسل سوم و چهارم انتقال یافته و 
به موازات امورات انجام شده به افزایش سرعت 
رشد جامعه کمک کرده است چرا که رابطه بسیار 
دانشگاه ها  در  شده  انجام  اقدامات  با  نزدیکی 
در  نصراله زاده  دارد.  وجود  جامعه  پیشرفت  و 
از نسل دانشگاه های پژوهش  کرد:  تاکید  پایان 
محور عبور کرده و پیشرفت خوبی در این زمینه 
داشتیم و رتبه خوبی هم به دست آوردیم اما در 
زمینه پارک های علم و فناوری باید توجه بیشتری 
داشته باشیم بنابراین ارتباط بین دانشگاه علوم 

پزشکی و دانشگاه تبریز باید گسترش باید.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم از پژوهشگران 
و فناوران برتر دانشگاه علوم پزشکی تبریز تجلیل 

به عمل آمد.

دولــت  حمایت  بــه  توجه  بــا  گفت:  آذربایجان شرقی  اســتــانــدار 
تمامی  اســت  ــروری  ضـ مسکن  تولید  جهش  ح  طــر ــرای  اجـ از 
اجرای هرچه  برای  دستگاه های دولتی و غیردولتی در استان 

ح همکاری کنند. سریع تر این طر
ــزارش جــام جــم عــابــدیــن خـــّرم در جــلــســه شـــورای  ــ ــه گ ب

آذربایجان شرقی افزود: همه مسئوالن  مسکن 
و  داشته  ملی  اراده  باید  ح  طر این  اجــرای  برای 

تالش کنند تا موانع و مشکالت موجود هرچه 
ح  سریع تر برداشته شود و تعلل دراجرای طر

به هیچ وجه قابل قبول نیست.
مسکن  شــورای  جلسه  است  ضــروری  داد:  ادامــه  وی 
این  پیشبرد  وضعیت  بررسی  برای  هفتگی  صورت  به 
از  کامل  گــزارش  مختلف  دستگاه های  و  بــرگــزار  ح  طــر

عملکرد خود ارائه دهند.
ــار داشــــــت: پــیــمــانــکــاران به  ــهـ ــّرم اظـ ــ خـ
نباید  ح هــا  طــر ســرمــایــه گــذاران  عــنــوان 
شوند؛  معطل  اداری  بــروکــروســی  در 
ضــــــروری اســــت تــمــامــی مــشــکــالت 

پیمانکاران از طریق اختیارات قانونی رفع شود.
نیز  شــرقــی  آذربــایــجــان  اســتــانــدار  عــمــرانــی  امـــور  هماهنگی  مــعــاون 
ــه ایــن کــه 40 درصـــد مــتــقــاضــیــان نــهــضــت مــلــی مسکن  ــاره ب ــ ــا اش  ب
در استان مربوط به شهر جدید شهریار است، افزود: امیدواریم این 

ح بهانه ای برای شروع ساخت وساز در این شهر جدید باشد. طر
ــار موقعیت  ــری ــه ایـــن کـــه شــهــر جــدیــد ش بــیــان  بـــا  جــــواد رحــمــتــی 
مسکن  ح هـــای  طـــر ــر  اگـ ــزود:  ــ افـ دارد،  تــبــریــز  بــه  نــســبــت   مــنــاســبــی 
آغــــاز شــــود، مــشــکــالت مــســکــن شــهــر تــبــریــز حل   در ایــــن شــهــر 

می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری 
ح واحدهای صنعتی سبز در راستای  تبریز گفت: طر

مدیریت پسماند در این شهر اجرا می شود.
بــا دبیر  گـــزارش جــام جــم یونس فاتح در دیـــدار  بــه 
آذربایجان  صنایع  مدیران  انجمن  اجرایی  مدیر  و 
ح به واحدهای صنعتی  شرقی افزود: با اجرای این طر
سبز  گواهینامه  پسماند  مدیریت  حــوزه  در  فعال 
از ١٠ واحــد صنعتی نمونه  اعطا می شود و هر سال 
و  خود  تولیدی  پسماندهای  بازیافت  زمینه  در  که 
مدیریت بهینه پسماندهای صنعتی فعال باشند، 
تشکیل  ــزوم  ــ ل ــر  ب تــاکــیــد  ــا  ب مـــی شـــود.وی  تجلیل 
صنعتی  پسماندهای  مدیریت  فــکــردرحــوزه  اتــاق 
همکاری  با  داشــت:  اظهار  تبریز  صنعتی  واحدهای 
تبریز  شهری  مدیریت  حمایت  و  خصوصی  بخش 
مدیریت  حــوزه  در  چشمگیری  اقــدامــات  مــی تــوان 

پسماندهای شهری انجام داد.
ــان  ــازم ــای س ــه ه ــام ــرن ــی ب ــرخ فـــاتـــح، بـــا اشـــــاره بـــه ب
ــازی و جــلــب رضــایــت  ــ در زمــیــنــه هــای فــرهــنــگ س
فعاالن  بــا  همکاری  گسترش  گفت:  شــهــرونــدان، 
آوری  ــازی جــمــع  ــ زیــســت و هــوشــمــنــد سـ مــحــیــط 
عادی  پسماندهای  ویــژه  به  خشک  پسماندهای 

بــرنــامــه هــای  جــمــلــه  از  صنعتی  واحـــدهـــای  شـــده 
ایــن ســازمــان اســت.دبــیــر انجمن مــدیــران صنایع 
این که  بیان  با  دیــدار  ایــن  در  نیز  شرقی  آذربایجان 
این انجمن دارای ٢٠٠ عضو از بین واحدهای عظیم 
صنعتی در سطح استان است، گفت: این انجمن 
در جهت تحقق اهداف و برنامه های علمی و عملی 
مدیریت شهری و مدیریت پسماندهای شهرداری 
تبریز آماده همکاری است.عباس شاملی، با اشاره 
کوتاهی  کوششی  هیچ  از  زمینه  ایــن  در  این که  به 
اتــاق فکر در حوزه  با تشکیل  افــزود:  نخواهد شد، 
صنعتی  واحدهای  صنعتی  پسماندهای  مدیریت 
و  بازیافت  زمینه  در  موثری  گام های  می توان  تبریز 

مدیریت پسماندهای شهری و صنعتی برداشت.

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
تعدیل روشنایی معابر را گامی بزرگ در مدیریت 

مصرف انرژی عنوان کرد.
جلسه  در  جهان بین  منوچهر  جام جم  گزارش  به 
با  تبریز  کالنشهر  معابر  روشنایی  هم اندیشی 
شرکت  ــالغ  ابـ طــبــق  گــفــت:  شـــهـــرداری  مجموعه 
معابر  در  را  شهر  روشنایی  ــم  داری وظیفه  توانیر 
مدیریت کنیم تا تمامی منلطق مورد بهره برداری 
برخوردار  یکسان  نــوری  استاندارد  یک  از  شرکت 

باشند.
است  برق  ویترین   ، معابر روشنایی  وی،  گفته  به 
تا  می کنیم  درخــواســت  شریف  مــردم  از  وقتی  و 
نیز  ما  خود  کنند،  مدیریت  را  خود  انــرژی  مصرف 

باید در مدیریت روشنایی معابر پیشرو باشیم.
از  عمده ای  بخش  این که  به  اشــاره  با  جهان بین 
مردم از این که نگهداری و حفظ روشنایی پارک ها، 
شهرداری  برعهده  پل ها  و  زیرگذرها   ، سبز فضای 
تبریز  شهرداری  کرد:  بیان  نیستند،  مطلع  است، 
امر نگهداری و حفظ روشنایی معابر  می تواند در 
بهره گیری  شرکت  ایــن  تجارب  و  توانمندی ها  از 

کند.
ــرداری شــرکــت تــوزیــع نــیــروی برق  ــهــره ب مــعــاون ب
دولتی  ادارات  و  سازمان ها  بین  هماهنگی   ، تبریز
امری مهم دانست  را در خدمات رسانی مطلوب، 
 ، معابر حــوزه  در  دارد  آمادگی  تبریز  بــرق  گفت:  و 
 ، درصورت اجرای استاندارد شبکه روشنایی معابر
به صورت رایگان در بخش فنی و طراحی مشاوره 
داده و هزینه برق این مناطق را به صورت رایگان 

محاسبه کند.
هدررفت  کاهش  ــرای  ب ــرد:  ک تاکید  پــایــان  در  وی 
جهت  می توانند  شــرکــت  ایــن  هــمــکــاران  ــرژی،  ــ ان
میزان  اســتــانــداردســازی  و  فرمان  ساعت  تنظیم 
روشنایی در بخش هایی که شهردار تبریز متولی 

سیستم روشنایی معابر آن است، 

آذربایجانشرقی استاندار

نهادهایمسئولطرحجهشمسکنگزارشهفتگیدهند

مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندهایشهرداری:

اجرامیشود تبریز در حواحدهایصنعتیسبز طر
معاونبهرهبرداریشرکتتوزیعنیرویبرقتبریزمطرحکرد

مدیریتمصرفانرژی گامیبزرگدر تعدیلروشناییمعابر

داد: معاونعلمیدانشگاهخبر

دانشگاهجامععلمیکاربردیآذربایجانشرقی جذبحداکثریدانشجویمهارتیدر

و  هوشمند  پایش  گفت:   آذربایجان شرقی  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
امکان  بانان  محیط  به  نو،  فناوری های  از  استفاده  و  وحش  حیات  مستمر 
کمک  جانوری  گونه های  حفظ  و  غیرمجاز  با  شکارچیان  موقع  به  برخورد 

می کند.
وحش  حیات  سرشماری  نشست  در  نژاد  عباس  حسن  جام جم  گزارش  به 
در منطقه حفاظت شده کنتال گفت: با توجه به ویژگی فناوری های سنجش 
و  پایش  شناسایی،  قابل  وحش  حیات  تهدیدهای  از  بسیاری   ، GIS و  دور  از 
 پیشگیری هستند و حفاظت از گونه های در خطر انقراض به صورت دقیق تری 
قابل پیگیری است. وی اضافه کرد: به طور کلی سه عامل تهدید آمیز حیات 
هستند  اقلیمی  تغییرات  و  غیرقانونی  شکار  زیستگاه ها،  تخریب  وحش، 
که  پهبادهایی  مانند  نوین  فناوری های  از  امروزه  موضوع،  مدیریت  برای  که 
دانش  از  استفاده  و  دارند  را  مکانی  باالی  کیفیت  با  برداری  تصویر  توانایی 
جانوری  منطقه  وحش  حیات  و  زیستگاه ها  کیفیت  و  کمیت   فوتوگرامتری، 

پایش می شود.

عباس نژاد افزود: اطالعات استخراج شده از این روش دانش کافی را از شیوه 
اختیار  در  آنها  زندگی  گونه های جانوری، منابع غذایی و مسیرهای مهاجرات 
با روش های دیگر اخذ  اطالعات مانند  محققان قرار می دهد که در مقایسه 
دوربین های تصویربرداری و دستگاه های  GPS  این روش اطالعات جامع تری 
گفت:  قرار می دهند. وی  کارشناسان و محیط بانان  محیط زیست  اختیار  در 
آنالین مناطق تحت مدیریت در اداره کل حفاظت  با استقرار سامانه پایش 
، اطالعات جامعی از انواع  محیط زیست استان و پایش مستمر این  تصاویر
حرکتی  مسیرهای  یا  غذایی  مواد  تامین  محل  منطقه،  زیستی  گونه های 
اطالعات  این  آوردن  دست  به  و  بود  خواهد  دسترس  در  آنها  مهاجرتی  و 
و  محققان  برای  را  ارزشی  با  آماری  داده های  و  محیط  اکوسیستم  الگوهای 

مراکز حفاظتی  محیط زیست فراهم می کند.
کافی  اعتبارات  امیدوارم  کرد:  اظهار  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر 
نزدیک  آینده  در  پایش  آنالین  سیستم  به  استان  مناطق  کلیه  تجهیز  برای 

فراهم شود.

معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی 
و  کاردانی  مقاطع  در  مهارتی  دانشجوی  حداکثری  جذب  از 

کارشناسی این دانشگاه خبر داد.
گزارش جام جم میرنریمان یوزباشی در نشست خبری  به 
آذربایجان شرقی  اظهار کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی 
آموزش های  در  پیشرو  و  ســوم  نسل  رده  در  دانشگاهی 

مجازی است.
کــاربــردی در سطح  آمــوزش علمی  ادامــه داد: 17 مرکز  وی 
در  مرکز  سه  و  تبریز  در  مرکز   14 که  هستند  فعال  استان 
تیکمه داش، جلفا و شبستر فعالیت می کنند و ۹41 مدرس 
آنها تدریس کرده که هم در حوزه آموزش و  متخصص در 
هم اجرا مهارت داشته و سواد و سابقه شغلی خوبی دارند. 
پذیرش  آذر   22 تا   16 کــرد:  خاطرنشان  همچنین  یوزباشی 
پذیرش  نیز  آذر   24 تا   18 و  کارشناسی  رشته های  بهمن 
می توانند  عالقه مندان  می شود،  انجام  کاردانی  رشته های 
بــا مــراجــعــه بــه ســایــت دانــشــگــاه جــامــع علمی و کــاربــردی 

آذربایجان شرقی اطالعات الزم را کسب کنند.
وی همچنین با اشاره به این که آمایش آموزش های مهارتی 
در استان انجام شده است، گفت: درتهیه آمایش ازهفت 
سند، اسناد باالدستی و نقشه جامع علمی کشور استفاده 

کردیم که خألهای موجود را نیز برای ما آشکار ساخت.
معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی 

بیان کرد: آموزش های کوتاه مدت بسیار تأثیرگذار هستند 
تا به این  آموزشی پیشنهاد می کنیم  و ما به تمامی مراکز 
از توجه برسند که بدون توجه به مــدرک، دوره هــای  عمق 

آموزشی کوتاه مدت را برگزار کنند. 
یوزباشی افزود: عامل مهم دیگر ایجاد شرکت های دانش 
بنیان است که قسمت پژوهشی دانشگاه بوده و آموزش 
و پژوهش در هم تنیده شده اند که اگر این دو مورد را به 

درستی انجام دهیم، در کشور برتر خواهیم شد. 
معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی 
ــدرس امــســال متذکر شد:  در رابــطــه بــا فــراخــوان جــذب م

جذب  زمانی  هر  در  مــدرس  که  گذشته  سال های  برخالف 
می شد، از سال ۹5 چهار فراخوان جذب مدرس داشتیم که 
در فراخوان جدید در 41 کارگروه مختلف در ثبت نام اولیه 
667 داوطلب جذب شده و در ادامه 447 نفر باقی ماندند و 
تعداد 374 نفر نیز به تایید رسیدند اما طبق تاییدیه نهایی 
از این تعداد ۹1 نفر حائز شرایط اولیه بودند که آمار دقیق تا 

آخر آذر اعالم خواهد شد. 
یوزباشی تاکید کرد: در مراکز آموزشی علمی کاربردی استان 
کلینیک مشاوره اشتغال و توسعه کارآفرینی وجود دارد که 
با ارائه مشاوره و تشکیل کارگاه در حوزه اشتغال تاکنون به 

یک هزار و 150 نفر ساعت مشاوره داده اند؛ کارگاه پژوهش 
و فناوری نیز در طی دو سال گذشته در طول 271 ساعت در 

قالب وبینار برگزار شدند.
وی یادآور شد: دو مرکز شیرین عسل و ماشین سازی دارای 
کنگره  نیز  دی  در  که  هستند  بین المللی  فعالیت  مجوز 
شیرینی و شکالت خواهیم داشت که به صورت بین المللی 
در مصالی تبریز توسط مرکز جامع علمی کاربردی شیرین 

عسل برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز آموزشی علمی و کاربردی شهرداری تبریز نیز در 
این نشست گفت: تکنولوژی با سرعت پیشرفت می کند 
بنابراین باید مراکزمان را با آموزش های روز مجهز کنیم که 
هدف این دانشگاه نیز همراهی نیروی انسانی با تکنولوژی 
تکنولوژی های  ورود  با  کرد:  اظهار  عزتی  محمد  است.  روز 

جدید چهره شهرها تغییر می کند.
به  نیز  شــهــرداری  ــردی  کــارب و  علمی  دانــشــگــاه  بنابراین    
و  شده  زیست پذیر  شهرها  تا  می کند  عمل  خود  رسالت 
بیان  وی  یابد.  ارتقا  دانشگاه  آمــوزش  و  خدمات  کیفیت 
کرد: تحصیل مرتبط با نهادهای اجرایی باید کیفیت باالیی 
داشته باشد یعنی کاربرد علم به همراه مهارت انجام شود.
وی در پایان تاکید کرد: اکنون در دو مجموعه دانشگاهی 
 21 در  دانشجو   ۹00 الی   800 آتش نشانی  و  تبریز  شهرداری 

رشته تحصیلی مشغول تحصیل هستند.

مدیرکلحفاظتمحیطزیستآذربایجانشرقیتاکیدکرد

حیاتوحشتوسطفناوریهاینوین پایشهوشمندوحفاظتاز
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داد: مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیآذربایجانشرقیخبر
10شهرستانآذربایجانشرقی هدر

ّ
برگزاریجشنوارهشبچل

از  آذربایجان شرقی  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
ه در تبریز با حضور 10 استان خبر داد.

ّ
برگزاری جشنواره شب چل

آستانه  در  گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن  زاده  حمزه  احمد  جام جم  گزارش  به 
و  سنتی  مراسم  این  مناسبت  به  جشنواره ای  ه، 

ّ
چل شب  ارزشمند  مراسم 

بومی با حضور 10 استان به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: این جشنواره به همت هیأت ورزش های بومی و محلی استان 
 30 حضور  با  آذر   24 جوانان،  و  ورزش  کل  اداره  و  کل  اداره  این  همکاری  و 

میهمان در سالن شهید اقدمی تبریز برگزار خواهد شد.

اجرای  به  شرکت کننده  استان های  جشنواره  این  در  کرد:  اظهار  زاده  حمزه 
ه مختص استان و منطقه خود خواهند پرداخت که در 

ّ
مراسم های شب چل

روز  این  مختص  بایاتی های  اجرای  به  استان  هنرمند  ع،  زار ناصر  راستا،  این 
ارزشمند خواهد پرداخت.

در  مناطق  ترین  راهبردی  از  یکی  روستایی  مناطق 
ریزی  برنامه  که  هستند  کشور  یک  توسعه  مسیر 
و سرمایه گذاری در آنها می تواند زمینه یک توسعه 
عنوان  ایـــران  بانک  پست  نماید.  فــراهــم  را  پــایــدار 
و  کــشــور   ICT ــوزه  حـ تخصصی  و  تــوســعــه ای  بــانــک 
روستایی،  حوزه  بانکدار  خرده  بزرگ ترین  همچنین 
عمده تالش خود را در راستای توسعه این مناطق 
 6500 از  بیش  بــا  بانک  ایــن  اســت.  کــرده  معطوف 
کشور  ســراســر  در  روســتــایــی  بانکی  باجه  و  شعبه 

انواع خدمات بانکی را ارائه می دهد. 
ارائــه خدمات مالی، در  بر  ایــران عــالوه  بانک  پست 
خدمات  نیز  اجتماعی  مسئولیت های  ایفای  زمینه 

شایانی را ارائه می دهد. 
در همین راستا، مراسم تجلیل از پذیرفته شدگان 
روســتــایــی،  مناطق  در   1400 ســراســری  کنکور  بــرتــر 
آذر - روز دانشجو- در شعب مرکزی  همزمان با 16 
پــســت بــانــک اســتــان هــای ســراســر کــشــور بــه طــور 

همزمان، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. 
آذربــایــجــان  آیین در اســتــان  ایــن  بــرگــزاری  در طــول 
علی  جبرئیلی،  امــیــررضــا  اصـــل،  بــری  علی  از  شــرقــی 
افکاری  فاطمه  و  آبــاد  دولــت  جهانی  زهــرا  و  ــادری  ق

تجلیل و قدردانی شد. 
روستایی  مناطق  در  حضور  بانک  پست  رسالت 

است
روابــط  کــل  اداره  رئــیــس  پــور  حسین  رحــمــان  سید 
مراسم  ایــن  ابتدای  در  ایــران  بانک  پست  عمومی 
ح پرداخته و  به ارائه توضیحاتی در خصوص این طر
عنوان کرد:» رسالت پست بانک حضور در مناطق 

روستایی و کمتر توسعه یافته می باشد. 
بنابراین با پیشنهاد مدیرعامل مجموعه، از ابتدای 
، شناسایی پذیرفته شدگان برتر این مناطق را  مهر

با کمک باجه های روستایی آغاز نمودیم. 
در  هزار  زیر  رتبه های  مراسم  این  شوندگان  تجلیل 

کنکور سراسری 1400 هستند. 
ح از هر استان 5 نفر که دارای رتبه برتر در  در این طر

مناطق روستایی بودند، انتخاب شدند.«

تحول در  همراهی علم، عمل و پشتکار زمینه ساز 
جامعه است

به  که  آیین  این  در  ایــران  بانک  پست  مدیرعامل 
برگزار  کشور  ســراســر  در  کنفرانس  ویــدئــو  صــورت 
نظر  از  ــوزی  آم علم  اهمیت  به  ــاره  اش با  می گردید، 
آغاز  را نقطه  دین اسالم، همراه شدن علم و عمل 
تحول در اجتماع دانسته و خاطر نشان کرد:»تفاوت 
توسعه یافتگی کشورها را ایده و دانشی رقم می زند 
از مسیر جامعه حذف نموده و  را  که بتواند موانع 
توفیق  آرزوی  ضمن  کند.«وی  فراهم  را  تولید  ابــزار 
این  که در  روزافــزون، خطاب به همه دانشجویانی 
گفت:  داشتند،  حضور  کشور  سراسر  در  مراسم 
با  و  نموده  تعیین  هدف  خود  زندگی  مسیر  »بــرای 
هدف  این  به  رسیدن  راه  در  تالش،  و  ریزی  برنامه 

حرکت کنید.«

سایر ارگان ها از پست بانک الگو بگیرند
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل  فرزاد  محمد 
آذربـــایـــجـــان شــرقــی ضــمــن تــبــریــک روز دانــشــجــو، 
اضافه  و  را مبدا تحوالت جامعه دانسته  دانشگاه 
کرد:» ورود به دانشگاه یک ریل گذاری درست برای 
آینده ای  مناسب است، اما تضمینی برای  ساخت 
به دست آوردن شغل مناسب و آینده ای درخشان 

نخواهد بود.«
ح تجلیل از استعدادهای  وی در خصوص تاثیر طر
مناطق  توسعه  در  ــران،  ایـ بانک  پست  درخــشــان 
روستایی و کمتر توسعه یافته گفت: »اجرای چنین 
و  معکوس  مهاجرت  باعث  مبتکرانه ای  ح های  طر

تمرکززدایی از مراکز استان ها شود.
ح در ســال هــای آیــنــده در حــوزه   امــیــدوارم ایــن طــر
وسیع تری ادامه یابد و سایر دستگاه ها و ارگان ها 

نیز از مجموعه پست بانک الگو بگیرند.«
روستاها، محور اصلی توسعه کشور

شرقی  آذربایجان  استان  بانک  پست  شعب  مدیر 
جلسه  ایــن  در  حــاضــران  بــا  خوشامدگویی  ضمن 
پست  فعالیت  اصلی  حوزه  دانشجو،  روز  تبریک  و 
بانک را در مناطق روستایی دانسته و عنوان نمود: 
هستند  کشور  در  توسعه  اصلی  محور  »روستاها 
ایجاد اشتغال،  با  آنها می تواند  برای  ریزی  برنامه  و 
ایجاد  از  و  نموده  جلوگیری  شهرها  به  مهاجرت  از 
هزینه اضافی برای مناطق شهری پیشگیری شود.« 
اجتماعی  مسئولیت های  ایفای  صادقی  اسماعیل 
از رویکردهای اصلی در پست بانک معرفی  را یکی 
کمک  سابقه  زمنیه  ایــن  »در  کــرد:  تصریح  نموده 
در  معیشتی  مختلف  بسته های  تــوزیــع  و  رســانــی 

مناطق زلزله استان آذربایجان شرقی را نیز داریم. 
و  روســتــاهــا،  در  شــعــبــه   400 تــاســیــس  همچنین 
کوچکی  گام   ، نفر هزار  به  نزدیک  برای  اشتغالزایی 
زندگی جوانان در محیط های  برای بهبود  که  است 

روستایی برداشته ایم.« 
گفت:  بانک  پست  خدمات  سایر  خصوص  در  وی 
الکترونیکی  خدمات  ارائــه  و  دیجیتال  »بانکداری 
بانک  پست  در  اساسی  محورهای  از  یکی  بانکی 
اســـت کــه مــا در ایـــن راســتــا تـــالش نــمــوده ایــم در 
فرهنگ  روستاها  در  خدمات  از  استفاده  خصوص 

سازی کنیم.«
نیز  تی  آ سال های  در  روستایی  نخبگان  از  تجلیل 

ادامه خواهد یافت
از  تجلیل  آیین  مستمر  اجــرای  به  اشــاره  با  صادقی 
کنکور  شدگان  پذیرفته  و  درخشان  استعدادهای 
توسعه  کمتر  و  روســتــایــی  مــنــاطــق  در  ســراســری 
ح  طر ایــن  خصوص  در  آیــنــده،  ســال هــای  در  یافته 
و  نخبگان،  از  حمایت  هــدف  بــا  ح  طــر »ایــن  گفت: 
میان  در  انگیزه  ایــجــاد  درخــشــان،  اســتــعــدادهــای 
دانش  و  علم  فرهنگ  ترویج  و  روستایی  جوانان 
بــرگــزار  روســتــایــی  توسعه یافته  کمتر  مــنــاطــق  در 

می شود.«

انجامشد؛ کشور سراسر توسطپستبانکایراندر

مناطقروستایی سراسریدر کنکور پذیرفتهشدگانبرتر تجلیلاز

خبر

معاونبهبودتولیداتگیاهیسازمان

داد جهادکشاورزیاستانخبر

اجــرای با گندمکاران از حمایت
طرحکشتقراردادی

ــاون بـــهـــبـــود تـــولـــیـــدات گـــیـــاهـــی ســـازمـــان  ــ ــع ــ م
آذربــایــجــان شرقی از اجـــرای طرح  جــهــادکــشــاورزی 
کشت قــراردادی در راستای حمایت از گندمکاران 

استان خبر داد.
افـــــروز در جلسه  رخ  عــلــی  گـــــزارش جـــام جـــم  بـــه 
کشاورزی  و  دیمزارها  در  تولید  جهش  هماهنگی 
قراردادی در شهرستان جلفا با بیان این که کشت 
رونــق تولید در  بــرای  نــو  ــراردادی گندم مسیری  ــ ق
کــشــاورزی  اجـــرای  گفت:  ــت،  اس آذربایجان شرقی 
ــد در دســـتـــور کـــار شــهــرســتــان هــا  ــای قـــــــراردادی ب
روستایی  تعاون  اداره  مشارکت  با  و  گرفته  قــرار 
شهرستان نسبت به عقد قــرارداد با بهره برداران 
اقدام می شود. وی با بیان این که در طرح جهش 
تولید در دیمزارها، بخشی از هزینه های کشاورزی 
گفت:  پــرداخــت می کند،  را دولـــت  دیــم  بــه روش 
روشهای نوین کشاورزی باعث افزایش استفاده 
بیشتر از آب و جلوگیری از فرسایش خاک می شود.
ــاره بــه ایــن کــه افــزایــش تولید در  ــروز بــا اشــ رخ افــ
نوین  روش هــای  و  ادوات  از  استفاده  با  دیمزارها 
کشاورزی چون اجرای خاکورزی حفاظتی، استفاده 
تناوب  رعایت  و  ریزمغذی ها  بذرمال،  کودهای  از 
زارعی غالت و حبوبات قابل دسترسی است که این 
مــوارد در اجــرای طرح جهش تولید در دیم زارهای 
از  گــفــت:  گــیــرد،  ــرار  قـ ــورد نظر  مـ بــایــد  شهرستان 
ارائــه تسهیالت قرض الحسنه  امتیازات این طرح 
برای خرید ادوات کشاورزی همچنین برخورداری از 

بیمه یارانه دار محصوالت کشاورزی است.

خبر

کل اداره رســـانـــهای و فرهنگی مــعــاون

فرهنگوارشاداسالمیآذربایجانشرقی:

ــنجـــشـــنـــوارهکـــاالهـــای ــیـ دومـ
میشود فرهنگیفیروزهبرگزار

کل  اداره  رسانه ای  و  فرهنگی  امور  معاون 
فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی گفت: 
فیروزه  فرهنگی  کاالهای  جشنواره  دومین 
و  نوشت افزار  عروسک،  مانند  موضوعاتی  در 
با هدف فرهنگ سازی تولید  هدایای فرهنگی 

و مصرف برگزار می شود.
وحید حسین زاده افزود: این جشنواره همزمان 

با هفتمین دوره جایزه فیروزه برگزار می شود.
وی اظهار داشت: توسعه فرهنگی و بهره گیری 
از ظرفیت های بومی در این حوزه، ارتقا و ترویج 
محصوالت فرهنگی و هنری کاربردی با رویکرد 
از  استان  در  نو  ایده های  و  خالقیت ها  کشف 

اهداف برگزاری این جشنواره است.
کل  اداره  رسانه ای  و  فرهنگی  امور  معاون 
آذربایجان شرقی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
قالب  در  جشنواره  این  دوره  دومین  گفت: 
ارسال  مهلت  و  می شود  برگزار  فیروزه«  »جایزه 
امسال  دی   20 تا  نیز  جشنواره  این  به  آثار 
عالقه مندان  داد:  ادامه  است.حسین زاده، 
کسب  یا  جشنواره  این  در  شرکت  برای 
اینترنتی آدرس  به  می توانند  بیشتر  اطالعات 
jayezehfiroozeh.farhang.gov.irمراجعه 
کنند.وی یادآوری کرد: آدرس دبیرخانه جشنواره 
امام  خیابان    ، تبریز  ، آثار فیزیکی  ارسال  برای 
کل  اداره  آبرسان،  چهارراه  به  نرسیده  خمینی، 
آذربایجان شرقی،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

معاونت فرهنگی است.

آموزش  با بیان این که  آذربایجان شرقی  کاربردی  رئیس دانشگاه جامع علمی 
گاهی به حاشیه می رود، گفت: پژوهش خوب از آموزش خوب نشات می گیرد 

بنابراین باید در ارائه آموزش ها نهایت دقت را داشته باشیم.
مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از فناوران و پژوهشگران 
برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی در سالن اجتماعات شهید 

نومی گلزار واحد استانی برگزار شد.
به گزارش جام جم میرنریمان یوزباشی، معاون علمی واحد استانی در ابتدای 
ارائه گزارشی مبسوط در خصوص فعالیت ها و اقدامات پژوهشی  مراسم به 
واحد استانی پرداخت. وی ضمن بیان اولویت ها و اهداف پژوهشی دانشگاه 

ح های  جامع علمی کاربردی گفت:  تجاری سازی علم و حمایت از ایده ها و طر
اهداف اصلی دانشگاه است.وی ضمن  از  پژوهشی دانشجویان و مدرسان 
دلیل  به  افزود:  پژوهشی  کارگاه های  و  شتابی  رویدادهای  برگزاری  به  اشاره 
شرایط کرونایی هیچ گاه حاضر نشدیم فعالیت های پژوهشی را تعطیل کنیم 
کارگاه های  توانستیم  آموزشی  مراکز  در  شده  انجام  برنامه ریزی های  با  بلکه 
آموزشی و رویدادهای شتابی را به صورت فعال و مستمر از طریق وبینار برای 

عالقمندان، پژوهشگران و دانشجویان برگزار کنیم.
دانشگاهی  جهاد  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  رئیس  قالیچی،  فرزان 
آذربایجان شرقی، ضمن گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری به اهمیت این 
موضوع در دانشگاه ها پرداخته و گفت: مسئوالن و دست اندرکاران دانشگاه 

باید به فعالیت های پژوهشی توجه ویژه ای داشته باشند.
وی در ادامه با بیان این که پژوهش از همان بدو پیدایش انسان وجود داشته، 
افزود: آثار باقیمانده از تاریخ و انسان های باستانی نشانگر این است که حتی 
انسان های اولیه نیز به موضوع پژوهش توجه داشتند که پیدا شدن دندان 

مصنوعی و ابزارهایی شبیه آن از دالیل تصدیق این ادعا است.
رئیس واحد استانی آذربایجان شرقی با بیان این که پژوهش کردن خوب است، 
عمل  نیز  پژوهش  نتایج  به  باید  پژوهشی  کارهای  انجام  کنار  در  داد:  ادامه 
کنیم و پژوهش را در جامعه کاربردی کنیم که اگر غیر این باشد قطعا خسران 
می بینیم. وی در ادامه به ارائه مطالبی در خصوص اهداف پژوهش و ضرورت 

انجام پژوهش پرداخت.

رئیسدانشگاهجامععلمیکاربردیآذربایجانشرقی

آموزشبهینهنشاتمیگیرد پژوهشخوباز

امسال 2۹  ماهه  هشت  در  گفت:  آذربایجان شرقی  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
هزار و 738 نفر به علت صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان 
مراجعه کردند که از این تعداد هشت هزار و 232 نفر زن بودند و مراجعه زنان 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است.
به گزارش جام جم علی صفایی فرد در گفت و گو با خبرنگاران افزود:  21 هزار و 
506 نفر از مراجعه کننده ها در هشت ماهه امسال مرد بودند که نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته سه درصد کاهش نشان می دهد.
وی ادامه داد: در ماه گذشته آمار مراجعان نزاع با سه درصد کاهش نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به 2 هزار و 682 نفر رسیده که از این تعداد 813 نفر 

زن و یک هزار و 86۹ نفر مرد بود.
دلیل  به  نفر   163 و  هزار   3۹ مجموع  در  گذشته  سال  گفت:  فرد  صفایی 
صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این 

تعداد 10 هزار و 336 نفر زن و 28 هزارو 827 نفر مرد بودند.
وی تاکید کرد: مراجعه کنندگان در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید به 
کارشناسی  نظریه  صدور  در  تاثیری  آلود  خون  ظاهر  که  باشند  داشته  خاطر 
توسط پزشکی قانونی ندارد. مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت: 
مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحت، نوع جراحت و عمق آن 
است و معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن 

توسط کارشناس پزشکی قانونی است.
ناشی  صدمات  خصوص  در  کارشناسی  نظریه  صدور  برای  کرد:  یادآوری  وی 
از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا 

کالنتری الزامی است. 
تهدید  و  عمده  صدمه  و  جراحت  وجود  صورت  در  داد:  ادامه  فرد  صفایی 
کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه 
درمان  مرجع  از  قانونی  پزشکی  سوی  از  شده  انجام  اقدامات  سوابق  کند، 

کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود

مدیرکلپزشکیقانونیآذربایجانشرقی:

استانافزایشیافت نزاعدر زنانصدمهدیدهاز

پرتاژ ر
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فرهادم و سوِز عشق شیرین دارم  
     اّمـــــید لقــــاء یار دیرین دارم

طاقت ز کفــــم رفت و ندانم چه کنم   
    یادش همه شب در دل غمگین دارم

شماره6107 1400 27آذر شنبه

امامخمینی)ره(

  بازدید سه روزه مدیران ارشد بانک ملی ایران ازصنایع موفق آذربایجان 
شرقی باهدف توسعه همکاری متقابل انجام شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران حسن مونسان در این بازدید 
که به همراه محمد نجف زاده مدیر امور منطقه یك کشور، عادل غالمی 
مسئوالن  دیگر  و  شرقی  آذربایجان  استان  شعب  امور  اداره  رئیس 
برگزار شد گفت: این استان ظرفیت های خوبی در زمینه های اقتصادی 
و صنعتی دارد که با توجه به وجود بسته های حمایتی می تواند منجر به 

ارتقای تولید در این استان شود.
وی در ادامه سخنان خود به توافقات صورت گرفته در استان اشاره 
تامین  و  صنعتی  واحدهای  از  حمایت  ایران  ملی  بانک  افزود:  و  کرد 
اعتبارات الزم از این واحد ها را در دستور کار خود داردو توافقات خوبی 

در زمینه تجهیز منابع توسط بانک ملی ایران صورت گرفته است.
در ادامه این بازدید محمد نجف زاده مدیر امور منطقه یک کشور با 
راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری  در  این سفر  این که  بیان 
داشت:  اظهار  شده،  انجام  زدایی  مانع  و  پشتیبانی  تولید،  بر  مبنی 
آذربایجان شرقی ظرفیت های خاصی دارد که امیدواریم بتوانیم بیش از 

گذشته از این ظرفیت ها با تکیه بر بانکداری نوین بهره ببریم.
نجف زاده در بازدید از واحدهای صنعتی گفت: کارکنان این واحدهای 

کارآفرینی  و  تولید  به  پشتکار  و  تالش  خالقیت،  نوآوری،  با  صنعتی 
همکاری های  از  نوینی  فصل  شاهد  که  امیدوارم  هستند؛  مشغول 

بانکی با واحدهای صنعتی و پیشرفت استان باشیم.
عادل غالمی رئیس اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی بازدید از نه 
ح  واحد صنعتی و اقتصادی موفق در استان و دیدار با صنعتگران مطر
استان را نقطه عطفی در تعامالت بانکی خواند و گفت: کارکنان بانک 
ملی ایران در استان همه تالش خود را خواهند کرد تا در زمینه تجهیز 
منابع را فراهم کنند. عادل غالمی در پایان سخنان خود تسریع در ارائه 
انواع خدمات، رفع موانع و چابک سازی هرچه بیشتر در ارتباط با صنایع 
را به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های کاری این اداره امور شعب 
خواند. مدیران واحدهای صنعتی و کارخانه ها نیز از حمایت های بانك 
ملی ایران و توجه مدیران این بانك به امور مشتریان قدردانی کردند. 
از جمله تراکتور  سازی  از واحدهای صنعتی  گفتنی است در این سفر 
ایران، شرکت شونیز، کارخانه ایدم، کارخانه پمپ ایران، پارا پالستیک 
نورد سپنتای مرند، جلفا چوب صنعت  و  لوله   ، نامی  گروه صنعتی   ،
گذاران خارجی  با سرمایه  بازدید شد.دیدار  کارخانه سیمکات  و  ارس 
درمنطقه آزاد ارس و افزایش تعامالت ارزی از دیگر برنامه های کاری این 

بازدید سه روزه بوده است.

افزایش همکاری بانک ملی وصنایع آذربایجان شرقی

کارشناسان  امسال  این که  به  اشاره  با  آذربایجان شرقی  اورژانس  رئیس 
این  از  گفت:  شدند،  اعزام  تصادفی  ماموریت   414 و  هزار   16 به  مرکز  این 

سایر  در  نیز  مورد   410 و  هزار   ۹ و  تبریز  در  مورد  چهار  و  هزار  هفت  تعداد 
شهرستان ها بود.

به گزارش جام جم فرزاد رحمانی  با اشاره به این که در این مدت کارشناسان 
رانندگی  وارده در سوانح  به دلیل شدت جراحت  را  نفر  اورژانس مرگ 1۹۹ 
نیز در  از این تعداد 5۹  نفر در تبریز و 140 نفر  کردند، اظهار داشت:  تایید 

سایر شهرستان ها جان خود را از دست دادند.
از  نفر  اورژانس به یک هزارو ۹4۹  کارشناسان  این مدت  ادامه داد: در  وی 
مصدومان حوادث رانندگی امدادرسانی و در محل تصادف درمان سرپایی 
انجام دادند که از این تعداد ۹60 نفر در تبریز و بقیه در سایر شهرستان ها 
امداد رسانی شدند.رحمانی گفت: کارشناسان این مرکز همچنین 14 هزار و 
303 نفر از مصدومان حوادث رانندگی را به بیمارستان منتقل کردند که این 

آمار در مدت مشابه سال گذشته 12 هزار و 34 نفر بوده است

رئیساورژانساستانآذربایجانشرقی:

مأموریتانجامدادند 61هزار از کارشناساناورژانسبیشتر

ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت  فرودگاهی  عملیات  معاون   
گفت: به رغم کاهش درآمدهای شرکت فرودگاه ها که به دلیل همه گیری 
سال  در  شد،  وارد  جهان  سراسر  در  هوانوردی  صنعت  به  کرونا  ویروس 
به  شرکت  این  در  عمرانی  شده  تعریف  پروژه های  درصد   ۹0 از  بیش   13۹۹

سرانجام رسید.
مهم  پروژه های  به  اشاره  با  تبریز  فرودگاه  در  حضور  با  صفایی   مصطفی 
فرودگاه  باند  بهسازی  جمله  از  ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت 
ترین  مهم  از  هم  تبریز  فرودگاه  جدید  ترمینال  ساخت  گفت:  مهرآباد، 
پروژه های حال حاضر فرودگاه های کشور است که با توجه به مصوبه اخیر 
خواهیم  پروژه  این  اجرای  شاهد  نزدیک  آینده ای  در  شرکت  مدیره  هیات 

بود.
بتنی،  باند  ترمینال ها،  مانند  تبریز  فرودگاه  مختلف  بخش های  از  وی 
و  بازدید  تبریز  فرودگاه  ورزشی  زمین  و  تا  آ هواپیمایی  شرکت  آشیانه 
نیز توضیحاتی در خصوص  آذربایجان شرقی  مدیرکل فرودگاه های استان 

اقدامات انجام شده در این حوزه ها ارائه کرد.
برای  گفت:  شرقی  آذربایجان  استان  فرودگاههای  مدیرکل  آذری  رامین 
اعتبار  تومان  میلیارد   650 تبریز  فرودگاه  مترمربعی  هزار   18 جدید  ترمینال 

پیش بینی شده است.
تبریز  فرودگاه  پروازی  مسیرهای  تعداد  همچنین  و  تنوع  کرد:  اعالم  وی 
از شاخص های  که در بسیاری  به طوری  یافته است  افزایش بی سابقه ای 
آماری، حتی شاهد افزایشی چشم گیر نسبت به قبل از همه گیری ویروس 

کرونا هستیم.
شهید  بین المللی  فرودگاه  از  داخلی  پروازهای  مسیرهای  گفت:  وی 
شهید هاشمی  مهرآباد،  بین المللی  فرودگاه های  مقصد  به  تبریز  مدنی 
 ، اهواز  ، شیراز دستغیب  شهید  اصفهان،  بهشتی  شهید  مشهد،  نژاد 

بندرعباس، کیش، قشم و فرودگاه عسلویه )خلیج فارس( انجام می شود.
آذری، ادامه داد: پروازهای خارجی از مبدا فرودگاه بین المللی شهید مدنی 
نجف،  استانبول،  تاتورک  آ بین المللی  فرودگاه های  مقاصد  به  نیز  تبریز 

، ادنا و قیصریه انجام می شود. بغداد، ایروان، باکو، ازمیر
فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز در شمالغرب شهرستان تبریز و در 
سال 132۹ با ماموریت ارائه خدمات فرودگاهی، ناوبری و هوانوردی جهت 
پذیرش پروازهای داخلی و  بین المللی به منظور حمل و نقل مسافر و بار 
24 ساعته عملیاتی  sky و   open طراحی و احداث شده است و به صورت 
در  بین المللی  هوایی  کریدورهای   و  مرز  در  شدن  واقع  دلیل  به  و  بوده 
بین المللی  و  داخلی  پروازهای  به  هوانوردی  و  رادار  ناوبری،  خدمات  ارائه 
و  مبدا  از  بیشتر   )fly  over( بین المللی  عبوری  پروازهای  خصوص  به 
شرقی  جنوب  آسیایی  کشورهای  مقصد  به  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای 

و آسیای میانه و بالعکس انجام می شود.

معاونعملیاتفرودگاهیشرکتفرودگاههاوناوبریهواییایران:

تکمیلشد 90درصدپروژههایعمرانیفرودگاههایکشور
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