
به دلیل نقش آفرینی موثر در خود کفائی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد ؛

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان تجلیل شد

در مراســم جشــن خودکفایــی پنــج هــزار  
خانوار تحت پوشــش کمیته امــداد امام 
خمینــی )ره( از عادل غالمــی، رئیس اداره 
امور شعب بانک ملی اســتان آذربایجان 
شــرقی  بــه پــاس نقش آفرینــی موثــر در 
تحــت  خانوارهــای  خودکفایــی  فرآینــد 
)ره(  خمینــی  امــداد  کمیتــه  پوشــش 

تجلیل شد.

بنیاد تعاون زندانیان استان آذربایجان شرقی 
در نظر دارد تعدادی از فرش های نفیس تولیــدی در کارخانجات حامی بنیاد را از 

طریق مزایده به فروش برساند.
 عالقمندان جهت بازدید می توانند از روز چهارشنبه  تا شــنبه برابر با 13 لغایت 16  
اسفند  ماه به ســاختمان بنیاد تعاون زندانیان واقع در بلوار ۲۹ بهمن، خیابان قانون، 

روبروی دادگستری کل استان مراجعه نمایند.  ساعت بازدید وقت اداری

اطالعیه  بنیاد تعاون زندانیان  استان آذربایجان شرقی 

شرکت مهندسی تولید  و تامین قطعات تراکتورسازی)سهامی خاص(

شــرکت مهندســی تولیدوتامین قطعات تراکتورســازی درنظردارداقالم 
ضایعاتی خودرابفروش رساندلذاعالقه مندان میتوانند جهت رویت از تاریخ 
13۹۹/1۲/1۲ تا آخــر وقت اداری مورخ 1۲/18/ 13۹۹ از ســاعت ۹ الی1۲ 
به دروازه 8 شرکت مهندسی تامین قطعات تراکتورســازی مراجعه نمایند. 
بازدیدوتحویل پاکت  درآخرین روزتاســاعت 1۲میباشــد و بعد از ساعت 

اعالمی پاکتی دریافت نخواهدشد.
 شماره تماس 04134۲60103
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کمیته امداد نقش بانک سپه در خودکفائی خانوارهای تحت پوشش 
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کسب موفقیتی دیگر با صدور مجدد گواهی نامه  ISO/IEC 17025   در استان؛
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مدیر شعب بانک کشاورزی استان خبر داد؛
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آذربایجان شرقی در 
تثبیت مالکیت و  شاخص 

ساماندهی اراضی اول شد

آموزش مجازی  آغاز 
روزنامه  نگاری در استان

مدیرعامل خانه مطبوعات اعالم کرد؛

اختصاص زمین  رایگان به 
یزی تبر خیران 

شهردار  تبریز خبر داد؛
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بیشتر بخوانید

افزایش تعامل بین سازمانی 
ترافیکی   برای رفع مشکالت 

در جلســه معاون شــهرداری بــا فرمانده پلیس 
ح شد؛ راهور استان  مطر

آسفالت تا پایان سال جاری تولید ۱۷۰ هزار تن 

جواد محمودی مدیرشعب بانک کشاورزی استان 
آذربایجان شرقی گفت: شعب بانک کشاورزی استان 
تاپایان بهمن سالجاری درمجموع  25000 میلیارد ریال به تعداد 
50808  نفر تسهیالت  دربخش های مختلف کشاورزی پرداخت 
کرده اندکه نسبت به سال قبل  25درصد رشد نشان می دهد.

محمودی گفت: بیشترین تسهیالت  در بخش زراعت بالغ بر  
ح های زراعی به تعداد 20188  مورد،در  10758  میلیارد ریال برای طر
بخش صنایع و خدمات کشاورزی بالغ 5664 میلیارد ریال.به 
تعداد  6331 نفر وپس از آن در  بخش دام وطیور مبلغ  2964  

میلیارد ریال، به تعداد  6813 متقاضی پرداخت شده است.
وی افزود :عالوه برآن شعب این بانک  بالغ  2067  میلیارد ریال 
ح های  ح های باغداری به تعداد 7404 مورد و برای طر برای طر
قالی بافی وصنایع دستی روستائی 444 میلیارد ریال  به تعداد 

2540  نفر فعال در این بخش تسهیالت پرداخت نموده اند.

میلیارد  25هزار  پرداخت 
بانك  توسط   تسهیالت  یال  ر

کشاورزی استان

یز خبر داد؛ مدیر عامل سازمان عمران تبر

مجتمع فوالد بناب صادر کننده نمونه شد

آذربایجان شرقی

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir
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آغاز آموزش مجازی روزنامه  نگاری 
در استان

استان  رسانه های  و  مطبوعات  خانه  مدیرعامل 
آموزشی  دوره  نخستین  گفت:  شرقی  آذربایجان 
استقبال  با  مقدماتی  نگاری  روزنامه  مجازی 

فعاالن رسانه ای استان آغاز شد.
با  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  شفیعی«  »مرتضی 
از  استان  رسانه ای  فعاالن  استقبال  به  اشاره 
نگاری  روزنامه  مجازی  آموزشی  دوره  نخستین 
با  آموزشی  دوره  این  داشت:  اظهار  مقدماتی 
؛ به  توجه به شرایط خاص کرونایی حاکم بر کشور

صورت مجازی برگزار می شود.
استان  رسانه های  و  مطبوعات  خانه  مدیرعامل 
قالب  در  دوره  این  داد:  ادامه  شرقی  آذربایجان 
خبرنویسی،  اصول  سرفصل های  در  و  جلسه   10
قانون  گزارش نویسی،  مصاحبه،  روش های 
برگزار  رسانه ای  حرفه ای  اخالق  و  مطبوعات 

می شود.
در  کنندگان  شرکت  تمامی  کرد:  خاطرنشان  وی 
افرادی  و  کرد  خواهند  شرکت  دوره  پایان  آزمون 
ضمن  کنند،  کسب  را  الزم  امتیازات  بتوانند  که 
رسانه های  به  مربوطه  گواهی نامه  دریافت 
معرفی  فعالیت  برای  استان  مجازی  و  مکتوب 

خواهند شد.
برای  دوره  در  نام نویسی  شد:   یادآور  شفیعی 
عموم آزاد بوده و اعضای خانه مطبوعات استان 
مجوز  دارای  رسانه های  در  شاغل  خبرنگاران  و 
دوره  در  شرکت  هزینه  درصدی   50 تخفیف  از 
برخوردار بوده اند، ضمن این که کارمندان روابط 
ارائه  با  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  عمومی 
معرفی نامه معتبر از تخفیف 25 درصدی ثبت نام 

بهره مند شدند.

اول  رتبــه  شــرقی؛  آذربایجــان 
پوشش بی ســوادان و کم  سوادان  

کشور 

با پایان رســمی کالس گذاری در ســی ام بهمن، 
آذربایجان شــرقی با 101.5 درصد  رتبه اول تحت 
پوشــش بی ســوادان و کــم ســوادان کشــور را 

کسب کرد.
به گزارش جام جم  با پایان رسمی کالس گذاری 
در ســی ام بهمــن، آذربایجان شــرقی بــا 101.5 
درصــد  رتبــه اول تحت پوشــش بی ســوادان و 

کم سوادان کشور را کسب کرد. 
معــاون ســوادآموزی مدیــرکل در گفتگــو بــا 
ترویــج ســوادآموزی اســتان ضمــن تبریک این 
موفقیــت، تحقــق ایــن مهــم را در ســایه تالش 
شــبانه روزی همکاران ســوادآموزی، مدیران و 
روســای  آمــوزش و پــرورش نواحــی و مناطــق و 

مخصوصا آموزش دهندگان عنوان کرد.
صادقــی در ادامــه افــزود: بــا توجــه بــه این کــه 
بــی  اســمی  در الیه هــای ســخت شناســایی 
ســوادان و کــم ســوادان هســتیم شناســایی 
اسمی و کالس گذاری، بســیار سخت می باشد 
و تحقــق ایــن امــر نشــان از جدیــت و پیگیــری 
همــکاران ســوادآموزی دارد. وی بــا اشــاره بــه 
این کــه آمــوزش و پــرورش بــه تنهایــی قــادر به 
ریشــه کنــی بــی ســوادی نیســت خاطرنشــان 
کرد:  در ســه ماه گذشــته معاونت سوادآموزی 
استان با احیای تفاهم نامه های قبلی و انعقاد 
قرارداد هــای جدیــد اقــدام بــه جلب مشــارکت 
بیــن بخشــی کــرده اســت و از ایــن رو تمامــی 
ارگان ها و دســتگاه های مرتبط، در کســب رتبه 

اول کشوری سهیم می باشند.
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همزمان با روز مهندس، مرکــز کارآموزی جوار کارگاهی شــرکت توزیع نیروی 
برق تبریز بــا اعطــای مجوز توســط مدیرکل آمــوزش فنــی و حرفه ای اســتان 

آذربایجان شرقی، شروع به کار کرد.
به گزارش جام جم  عادل کاظمی در مراسم اعطای اخذ مجوز آموزشگاه جوار 
کارگاهی اســتان به برق تبریــز، ضمن ابراز خرســندی از همــکاری دوجانبه  با 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی در توانمندســازی و تربیت 

نیروی کار ماهر با رویکرد دانش افزایی و مهارت افزایی طی سنوات گذشته، 
گفت: چگونگی مواجهه شرکت در قبال بحران های روی داده طی سال های 
گذشــته نشــان از ســطح باالی آمادگی نیروهای متخصص و فنــی همکاران 
برق تبریــز دارد.کاظمــی ادامــه داد: عملکرد موفــق همکاران شــرکت توزیع 
نیروی بــرق تبریز، در مســابقات مهارت های فنی کشــوری نیــز موید مهارت 
باالی این افراد اســت. وی با اشــاره بــه این که یکی از مشــکالت صنعت برق 

در منطقه، محدود بودن تعــداد پیمانکاران متخصص در این حوزه اســت، 
تصریح کــرد: آموزش هــای جــوار کارگاهــی می تواند بــا تربیت نیروهــای ماهر 
و کاربلــد، بســیاری از مشــکالت را مرتفع کنــد.وی با اشــاره به این کــه دانش 
و مهــارت کافــی نیــروی کار ماهــر می توانــد بــر میــزان بهــره وری و اثربخشــی 
مجموعه تاثیرگذار باشــد، ادامه داد: با اســتمرار آموزش های جوار کارگاهی، 

می توان طول عمر مورد انتظار تجهیزات را نیز افزایش داد.

۲
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اعطای پروانه فعالیت مرکز کارآموزی جوار کارگاهی به برق تبریز

اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

قائم مقام خانه صنعــت، معدن و تجــارت ایران  در 
جمع خبرنــگاران بــا بیان  این کــه رســانه ها جایگاه 
ویژه ای در رونق بخشــیدن به صنایع مختلف یک 
اســتان یا منطقه را دارا هســتند گفت: رســانه های 
پــر رنگ اســتان بایــد بــرای رفــع موانع و مشــکالت 
صنایع آذربایجان قدم بردارند و صنایع استان هم 
رســانه ها را از خود بدانند و باید با رسانه ها همواره 

در تعامل باشند.
آرمــان خالقــی  در جمــع اصحــاب رســانه اســتان با 
تأکید بر جایگاه و نقش رسانه ها در اعتالی بخش 
صنعت اســتان گفــت: رســانه ها باید بــا تحلیل ها 
و بررســی های بیطرفانــه و تعامل هــای ســازنده 
بــا صنایــع اســتان بــرای روشــن گــری و پیشــرفت 
صنایع اســتان قــدم بردارنــد و اگر ایــن تعامل بین 
رســانه ها و صنایع مناســب نباشــد هــر دو بخش 
دچــار مشــکالت و نقــص در فعالیت هــای خــود 
خواهند شــد و باید همواره ســعی گردد این ارتباط 
بیــن رســانه ها و مدیــران صنایع اســتان تنگاتنگ 

و و مثبت باشــد. قائم مقام خانــه صنعت، معدن 
و تجارت ایــران با بیــان این که می توان با تشــکیل 
کار گروه هــای فنــی و تخصصــی بیــن رســانه ها و 
خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه نتایــج بســیار 
مطلوب تــری در معرفی صنایع اســتان و رفع موانع 
و مشــکالت تولید رســید گفــت: بــزودی اقــدام به 

راه  اندازی این کارگروه ها خواهیم کرد.

تبریــز همیشــه در طــول تاریــخ در زمینــه صنعــت 
و تولیــد پیشــتاز در کشــور و حتــی منطقــه بــوده 
اســت و بــا ایجــاد تعامــل بیــن رســانه ها و صنایــع 
بایــد پیشــتازی ایــن روزهــا بیشــتر از پیش گــردد، 
البته جلســات ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولید 
در استان آذربایجان شــرقی، الگویی مناسب برای 

دیگر استان های کشور شده است.

خالقی با تأکید بر این که ایجــاد این ارتباط هیچگاه 
نمی تواند یک ســویه باشــد گفت: بایــد قدم هایی 
کــه برداشــته می شــود دو ســویه باشــد و هــم از 
طرف رســانه ها و هــم از طــرف صنایع ایــن پروژه ها 
تعریف گردد و این دو بخش دســت در دست هم 
می تواننــد صنایع اســتان را بــه جایــگاه اصلی خود 
برسانند. قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایــران ادامــه داد: اعتقــاد دارم؛ صنعتگران اســتان 
می توانند براحتــی و با همکاری رســانه ها مطالبات 
بحق خود را در کشــور پیگیری کننــد و به حق خود 

در امور مختلف دست پیداکنند. 
وی با تأکید بر این که خانه صنعت معدن و تجارت 
استان آماده همکاری کامل با رسانه هاست گفت 
:امید دارم هر چه زودتر با کمک رسانه ها به جایگاه 

واقعی صنایع استان  در سطح ملی برسیم.
همچنین در ادامه این نشست، هر یک از فعاالن 
ح دیدگاه هــا و نکته نظرات  رســانه ای اســتان به طر

خود پرداختند.

قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعالم کرد؛

جایگاه ویژه رسانه ها در رفع مشکالت صنایع آذربایجان 

رئیــس هیــات مدیــره موسســه خیریــه نوبــر گفــت: ایــن موسســه 
ازسال1326 در3 زمینه درمان؛جهیزیه و کمک به ایتام فعال است.

کاظــم خاماچــی در نشســت خبــری بــا اشــاره بــه ســابقه فعالیــت ایــن 
موسســه گفت:درســال1326 بــا تامیــن اقــالم ســوخت و تغذیــه محله 
نوبر شــروع به کار کــرده و همزمــان دو مدرســه دخترانــه و پســرانه برای 
فعالیــت فرهنگی هم احــداث کردیــم. وی گفت: این موسســه در ســه 

زمینه درمان و جهیزیه همچنیــن حمایت از ایتام فعال اســت ودرحال 
حاضر10هزار پرونــده درمــان در5 منطقه تبریــز تحت پوشــش دارد. وی 
خاطر نشــان کرد: در تامین جهیزیه نیز کمک ها را از تبریز به روستاهای 
اطراف منتقل کرده ایم چرا که برخی موسســات تامین جهیزیه در تبریز 
را برعهده گرفته اند. وی ادامه داد: در ســال جاری به حدود 500 دختر دم 
بخت جهیزیــه داده شــده و هر هفتــه چند جهیزیــه شــامل 22 قلم کاال 
به خانواده های فقیر در روســتاهای اســتان اعطا می شــود و تــا کنون در 
بیش از 400 روســتا حضور داشــته ایم. خاماچی با بیان این که کمک این 
موسســه کمک های شــایان توجهــی به کودکان بی سرپرســت داشــته 
اســت عنوان کرد: برخی از کودکان تحت پوشــش دهه های قبل اکنون 
به مفاخر علمی و پزشکی مبدل شده اند که افتخاری برای این موسسه 
اســت.وی به حمایت از240 بیمار روانی توســط این موسســه دراســتان 
اشــاره کرد و گفــت: این بیمــاران مظلــوم ترین بیمــاران هســتند چرا که 
نه تنها حمایــت معنــوی از آنان صــورت نمی گیــرد بلکه توســط دیگران 

مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و این موسســه با پرداخت مســتمری به 
خانــواده آنان، بــه نگهداری ایــن بیماران کمــک می کند و بــا تامین مواد 
اولیه زندگانی مانند خورد و خوراک بســیاری از مشــکالت روانی آنان هم 
حل می شود. وی با اشــاره به احداث 5 بیمارستان توسط این موسسه 
در تبریــز گفت: فاز دوم و ســوم بیمارســتان الزهرا، بیمارســتان ســوانح 
ســوختگی، بیمارســتان 320 تختخوابی بیمــاران روانی و بیمارســتان 120 
تختخوابی  بیمــاران دیالیــزی ازجمله این خدمات اســت و بیمارســتان 
جامع سرطان در خاوران را در 27 هزار متر مربع احداث می کنیم.وی ارائه 
خدمات خیریه در زلزله های ورزقان، سرپل ذهاب و بم را از خدمات این 
موسســه برشــمرد و گفت: در ســر پل ذهــاب 200 میلیون کمــک کردیم  
و در بــم هنرســتان احداث شــده همچنیــن در زلزلــه ورزقــان در بیش از 
20 روســتا غســالخانه احــداث شــد. وی بــا اشــاره به خدمــات ارائه شــده 
دردوران کروناگفــت: بســته های کمــک معیشــتی و حمایــت از افــرادی 

مانند کارگران و باربران را در ماه های اخیر انجام داده ایم.

ارائه خدمات درمانی به 10 هزارنفردر تبریز از سوی موسسه خیریه نوبر

نقش بانک سپه در خودکفائی خانوارهای 
تحت پوشش کمیته امداد

تجلیل از مدیر شــعب  بانک ســپه منطقه آذربایجان شــرقی ؛  ســید علی  
موســوی در مراســم جشــن خودکفائــی 5000 خانــوار تحــت پوشــش کمیته 
امــداد امــام خمینــی )ره( به پــاس نقش آفرینــی موثــر در فرآینــد خودکفائی 

خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(

گزارش 
تصویری



جابه جایی 20.5 میلیون تن بار از طریق ناوگان باری استان
معاون حمل و نقل مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شــرقی 
گفت: در 11 ماه ســال جاری 20 میلیون و 500 هزار تــن کاال از طریق ناوگان حمل 

و نقل بار استان جابجا شد.
کاظم تیمورزاده روز دوشــنبه در گفت و گو با ایرنا با بیــان این که جابجایی این 
میزان کاال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته بیش از 13 درصد افزایش 
یافته اســت،  افزود: در ایــن مدت یــک میلیون و 436 هــزار بــرگ بارنامه صادر 

شده که نسبت به مدت مشابه ســال گذشته 9 درصد افزایش یافته است.
وی اظهار داشــت: در ســال جاری ناوگان حمل و نقل مسافر اســتان که تحت 
تاثیر شــیوع ویروس کرونا با محدودیت ها و ممنوعیت های ســفر روبرو شده 
بود بــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی 2 میلیــون و 692 هزار مســافر را با 

بیش از 406 هزار سفر جابجا کرده است.
معاون حمل و نقل مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شــرقی 

گفــت: میــزان جابجایی مســافر طــی این مدت نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشته 48 درصد کاهش یافته است.

تیمــورزاده ادامــه داد: در زمــان کنونــی 24 هــزار و 714 دســتگاه نــاوگان بــاری 
ســنگین دارای کارت هوشــمند، 32 هــزار و 663 راننــده بــاری دارای کارت 
هوشــمند و 693 دســتگاه اتوبــوس در نــاوگان حمــل و نقــل مســافر و بــاری 

استان فعالیت دارند./ایرنا
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3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اجتماعی
اقتصادی

خبر
شهردار تبریز خبر داد؛

بــه  زمیــن  رایــگان  اختصــاص 
خیران تبریزی

بــرای  شــهرداری  آمادگــی  از  تبریــز  شــهردار 
اختصاص زمیــن رایــگان به خیــران بــرای احداث 

مراکز عام المنفعه خبر داد.
ج شــهین باهــر با اشــاره بــه ضــرورت حمایت  ایر
گفــت:  خیــران،  از  ارگان هــا  و  نهادهــا  تمامــی 
خوشــبختانه اهتمام بــه کارهــای خیر ســابقه ای 
خیریه هــای  امــروزه  و  دارد  تبریــز  در  طوالنــی 
مردم نهــاد با جلب اعتماد شــهروندان توانســته 

اند از جایگاه واالیی برخوردار شوند.  
از  تــا  می دانیــم  وظیفــه  خــود  بــر  افــزود:  وی 
خانواده های خیری چون خانواده محترم مردانی 
آذر کــه تمــام زندگــی و دغدغــه شــان تحصیــل و 
درمان کودکان محروم، یتیم و معلول این شــهر 
و  احــداث ده ها مدرســه و بیمارســتان تخصصی 

کودکان است، حمایت کنم.  
وی اظهــار کــرد: شــهرداری تبریــز ایــن آمادگــی را 
از  عمومــی  فضاهــای  احــداث  بــرای  تــا  دارد 
جملــه کتابخانــه، قرائــت خانــه، زمیــن ورزشــی، 
بیمارســتان، داراالیتــام و امــور خیریــه بویــژه در 
، زمیــن رایــگان در اختیــار  مناطــق محــروم شــهر

خیران قرار دهد.  
شــهین باهــر یــادآور شــد: شــهرداری تبریــز بــا 
بــه  زمینــی   ، شــهر اســالمی  شــورای  تصویــب 
مســاحت 10 هــزار مترمربــع در شــهرک خــاوران را 
بــرای احــداث بیمارســتان تخصصــی کــودکان در 

اختیار خانواده مردانی آذر قرار داده است.

در جلســه معــاون شــهرداری  بــا فرمانــده 
ح شد؛ پلیس راهور استان مطر

افزایش تعامل بین سازمانی برای 
رفع مشکالت ترافیکی 

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری تبریــز در 
جلســه  ای ضمــن قدردانــی از زحمــات فرماندهــی و 
کارکنان پلیس راهور در ایجــاد نظم ترافیکی در معابر 
شهری گفت: با توجه به ایام پایانی سال  ایجاد تعامل 
بیشــتر بین پلیس محترم راهــور و زیرمجموعه های 
حمــل و نقــل درونشــهری بــرای مدیریــت ترافیــک و 
روان ســازی آن و افزایــش نظــم و انضبــاط در عبــور و 

مرور در سطح شهر بسیار با اهمیت است. 
به گــزارش روابــط عمومــی معاونــت حمــل و نقــل و 
ترافیــک، یوســفی افــزود:  راهکارهــای ترافیکــی قابل 
اجــرا در ایــام پایانی ســال جاری بــرای ســهولت عبور و 
مــرور شــهروندان و رفــع مشــکالت ترافیــک شــبکه 
معابــر ســطح شــهر تبریــز و مبــادی ورودی  شــهر از 
مــواردی اســت که بــا همــکاری پلیــس راهــور و توجه  
ویــژه بــه آنهــا می تــوان مشــکالت مربوطــه را مرتفــع 
نمود. ســرهنگ منفــرد رئیس پلیــس راهور اســتان 
آدربایجان شــرقی نیــز در این جلســه ضمن تشــکر از 
همکاری و پشــتیبانی فنی و ترافیکــی معاونت حمل 
و نقــل شــهرداری تبریــز و تجهیــز معابــر مهم ســطح 
شــهر به دوربین های ثبت تخلفات ترافیکــی و اجرای 
ح زوج و فرد که  ح های مختلــف همچــون lez  و طــر طر
در سالیان اخیر شــتاب بیشتری گرفته اســت و تاثیر 
زیــادی در  ایجــاد نظــم و روان ســازی ترافیکی داشــته 
است  بر همکاری دوجانبه  و تالش با تمام توان برای 
روان سازی و مدیریت ترافیک در روزهای پایانی سال 

تاکید کرد. 

زی  یــت  امــور اراضــی ســازمان جهادکشــاور مدیر
یابــی عملکــرد مدیــران  ز ار آذربایجــان شــرقی در 
امــور اراضــی اســتان های سراســر کشــور بــه عنوان 
مدیریــت برتر کشــور در ســال 98 انتخــاب و تجلیل 

شد.
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان، در نشســت مجــازی معرفــی مدیریت های 

نمونــه امــور اراضــی سراســر کشــور کــه بــا حضــور 
 ، علیرضــا اورنگی رئیس ســازمان امور اراضی کشــور
معاونــان و تنــی چنــد از مدیــران ســتادی در ســالن 
شــهید نیلــی ســازمان و همچنیــن شــرکت مدیران 
امور اراضی سراســر کشــور به صــورت مجــازی برگزار 
شــد با اهــدای لوحــی از طــرف رئیــس ســازمان امور 
اراضی کشــور بــه داداش نصیــری مدیر امــور اراضی 
ســازمان جهادکشــاورزی اســتان آذربایجان شرقی، 
مدیریــت  امــور اراضــی آذربایجــان شــرقی بــه عنوان 

مدیریت برتر کشور معرفی و تقدیر شد.
 اورنگــی در ایــن لــوح خطــاب بــه داداش نصیــری 
مدیــر امــور اراضــی اســتان آذربایجــان شــرقی آورده 
اســت:  مدیریــت زمیــن و اراضــی کشــاورزی یکــی از 
ارکان مهــم دســتیابی بــه امنیــت غذایــی، توســعه 
پایــدار و حفــظ منابع پایه کشــور اســت کــه  الزمه آن 
برنامه ریــزی دقیق بــرای حفــظ کاربــری و یکپارچگی 
راعــی و باغــی، توســعه و ســاماندهی  زمین هــای ز

زی و تأمیــن بســترهای الزم بــرای  اراضــی کشــاور
توســعه همه جانبــه در این زمینه اســت. بی شــک 
تحقق این مهــم جز بــا تــالش متعهدانــه و مدبرانه 
در اجــرای قوانیــن و مقــررات حــوزه زمیــن و حفــظ 
مراقبــت از حقــوق متقابــل مــردم و دولــت ممکــن 
نیســت. اکنون که در ارزیابی عملکرد مدیریت های 
امــور اراضــی کشــور در ســال 1398، مدیریــت امــور 
اراضی اســتان آذربایجان شرقی در شــاخص تثبیت 
مالکیــت و ســاماندهی اراضــی حائز رتبه نخســت و 
شایسته تقدیر شناخته شــده است، بدین وسیله 
ضمن ســپاس بــه دلیــل تــالش و برنامه ریــزی برای 
مدیریــت بهینه زمین در آن اســتان، ایــن موفقیت 
را به شــما و همــکاران پرتــالش تــان در آن مدیریت 
تبریــک عــرض می کنــم. بــا آرزوی توفیــق روز افــزون 
شــما، امید اســت در پرتــو عنایــات حق،  همــواره در 
خدمت به ایران اســالمی و مردم شــریف کشورمان 

موفق باشید.

آذربایجان شرقی در شاخص تثبیت مالکیت و ساماندهی اراضی اول شد

مدیرعامــل ســازمان عمــران تبریــز از تولیــد 145 هــزار تن آســفالت در 
ســال جاری خبــر داد که پیش بینی می شــود ایــن رقم تا پایان ســال به 

170 هزار تن برسد.
، بابــک شــریفی در  بــه گــزارش امــور ارتباطــات ســازمان عمــران تبریــز
مصاحبه تلویزیونی با برنامه تبریزیم اظهار داشــت: بخشــی از رسالت 
و وظایف ســازمان عمــران، تولیــد و توزیع آســفالت اســت کــه کارخانه 
تولید آســفالت ما به عنــوان یکی از پیشــرفته ترین کارخانجــات تولید 
آســفالت شــهری پروژه های مختلفی را در سطح شــهر اجرا کرده است 

که نتیجه آن برای    شهروندان مشهود است.
وی بــا اشــاره بــه مراحــل تولیــد و توزیــع آســفالت افــزود:  بحــث تولید 
آســفالت دســت خود ســازمان اســت ولــی پخــش و توزیع آن، در ســه 
مرحله انجام می شــود که مرحله اول توسط خود ســازمان و بر اساس 

برنامه هــا و اولویت هایــی کــه ابــالغ شــده اســت، بــه صــورت اساســی 
آســفالت ریزی انجام می شــود. مدیرعامل ســازمان عمــران ادامه داد: 
قبل از آســفالت ریزی اقــدام به ارزیابی و ســونداژ زیرســازی و روســازی 
خیابــان کــرده و ســپس نســبت بــه وضعیــت آن خیابــان  اقــدام بــه 

آسفالت ریزی می کنیم.
مدیرعامل ســازمان عمــران با اشــاره به فعالیــت عمرانی در پــروژه پل 
همســان کابلی نیز گفــت: این پروژه در نگاه اول شــبیه عرشــه اســت 
ولی در واقــع 5 پیمانکار  در این پروژه مشــغول فعالیت هســتند که 2 
پیمانکار از طریق ســازمان عمــران و 3 پیمانکار از طریــق کارفرما یعنی 
شــهرداری منطقــه 2 تبریــز در حــال تکمیــل رمــپ و لوپ هــای موجود 

هستند.
 وی افــزود: تــالش می کنیم عرشــه پل همســان را نیــز در عــرض 25 روز 

تکمیل و به بهره برداری برســانیم. وی یادآور شــد: پروژه پل همســان 
پروژه مهمی است که عالوه بر اتصال شــریان اصلی بلوار شهید باکری 
، از لحاظ پدافند غیرعامل نیز نکات مثبتی دارد  به بلوار استاد شــهریار
و بــار ترافیکی پــل کابلــی را نیــز کاهــش می دهــد. مدیرعامل ســازمان 
عمــران خیابــان 24 متــری فرشــته را دیگــر پــروژه  آمــاده بهره بــرداری تا 
پایــان ســال معرفــی کــرده و عنــوان داشــت: اصــالح خیابــان 24 متری 
فرشته و اتصال به بزرگراه دوکمال پروژه دیگری است که تالش داریم 

تا پایان سال به بهره برداری رسانده و تقدیم شهروندان عزیز کنیم.

مدیر عامل سازمان عمران تبریز خبر داد؛

تولید 170 هزار تن آسفالت تا پایان سال جاری

خبر
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

اى عقده گشاى دِل دیوانه من     
اى نِور رخت، چراغ کاشانه من
بــــــردار حجاب از میان تا یابد 
خ تو چشم بیگانه من راهی به ر

سه شنبه   12  اسفند  1399   شماره 5890

امام خمینی )ره(

خبر خبر
پرداخــت 25هــزار میلیــارد ریــال 
تسهیالت توسط  بانك کشاورزی 

استان

جواد محمودی مدیرشعب بانک کشاورزی استان 
آذربایجــان شــرقی گفــت: شــعب بانــک کشــاورزی 
اســتان تاپایان بهمن ســال جاری درمجمــوع  25000 
یــال بــه تعــداد 50808  نفــر تســهیالت   میلیــارد ر
دربخش هــای مختلــف کشــاورزی پرداخــت کــرده 
اندکه نســبت بــه ســال قبل  25درصد رشــد نشــان 

می دهد.
محمــودی گفــت: بیشــترین تســهیالت  در بخــش 
ح های  زراعــت بالــغ بــر  10758  میلیــارد ریال بــرای طر
زراعــی بــه تعــداد 20188  مــورد،در بخــش صنایــع و 
خدمات کشاورزی بالغ 5664 میلیارد ریال.به  6331 
نفر و پس از آن در  بخش دام و طیور  2964  میلیارد 
ریال، به تعداد  6813 متقاضی پرداخت شده است.

وی افــزود :عــالوه بــرآن شــعب ایــن بانــک  بالــغ بــر  
ح های باغــداری به 7404  2067  میلیارد ریال بــرای طر
ح هــای قالــی بافــی وصنایع دســتی  مــورد و بــرای طر
روســتائی 444 میلیــارد ریــال  بــه 2540  نفر فعــال در 
این بخش تسهیالت پرداخت نموده اندمحمودی 
در مــورد تســهیالت  قــرض الحســنه ازدواج تصریح 
کرد:شــعب بانــک کشــاورزی اســتان آذربایجــان 
اعتبــار  کل  باجــذب  مــدت  ایــن  درطــی  شــرقی 
تخصیصــی، بالــغ بــر 1038 میلیارد ریــال بــه 2047 زوج 
خ 4درصد تســهیالت قــرض الحســنه پرداخت  بانــر

نموده اند.
  وی در ادامه درخصوص تســهیالت مکانیزاســیون 
کشــاورزی بیــان داشــت: شــعب اســتان از ابتــدای 
ســال جــاری تــا پایــان بهمــن    14980 میلیــارد ریــال 
تسهیالت برای 1916 دستگاه انواع تراکتور ،کمباین 
،ماشین آالت و ادوات کشاورزی  پرداخت کرده اند.

رئیس شورای اسالمی شهر تاکید کرد؛
افزایش ســرانه فضای سبز با 

مشارکت شهروندان

رئیــس شــورای اســالمی شــهر تبریــز گفــت: 
امیــدوارم عزم جدی شــهرداری تبریــز در زمینه 
کاشــت درخت و افزایش ســرانه فضای سبز را 
طبق قولی که به شهروندان داده شده است، 

شاهد باشیم.
به گزارش جام جم شهرام دبیری با اشاره به 15 
اســفند روز درختــکاری اظهار کــرد: بایــد برنامه 
ریزی شــود در روز درختکاری با بســیج عمومی 
به قــول خود عمــل کنیــم و یک میلیــون اصله 

درخت را بکاریم.
وی در خصــوص بودجــه شــهرداری نیــز افزود: 
از اعضــای شــورا درخواســت داریــم از طریــق 
ارائــه  خــودرا  پیشــنهادات  کمیســیون ها 
دهند تــا بتوانیم به صــورت مناســب بودجه را 

جمع بندی کنیم.
دبیــری ضمــن تقدیــر از اقدامــات محمدباقــر 
بهشــتی بابت اقداماتــی که در راســتای بودجه 
انجام داده اند، تشریح کرد: مهم این است که 

پیش بینی بودجه ای مناسب باشد.
وی تاکیــد کــرد: تحقــق بودجــه 99 تا امــروز 85 
درصد است که اگر تحقق بودجه تا آخر اسفند 
بیــش از 90 درصــد باشــد ایــن نشــان دهنــده 
پیش بینی مناســب شورا و شــهرداری خواهد 

بود.

  

گواهینامــه   دریافــت  ممیــزی  افتتاحیــه  جلســه 
17025طبــق ویرایــش جدیــد ) ISO/IEC) 2017 روز 
مدیرعامــل،  حضــور  بــا  اســفند   7 پنجشــنبه 
معاونــت مهندســی، مدیــر ارشــد ســاخت و تولید، 
مســئوالن آزمایشــگاه و تضمیــن کیفیــت، ممیــزی 
نهایــی )صدورمجــدد( سیســتم » مدیریــت کیفیت 
 ISO/IECآزمایشــگاه« مطابق بــا الزامــات اســتاندارد

17025  برگزار شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع فــوالد صنعــت 
بناب، بابك علیزاد شــهیر مدیرعامــل و عضو هیات 
مدیــره مجتمــع در جلســه افتتاحیــه ایــن ممیــزی 
گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط مناســب و رو بــه رشــد 
مجتمــع کــه در ســال جــاری وجــود داشــته اســت و 
جایــگاه خوب محصــوالت ایــن مجتمــع در بازارهای 

داخلــی و خارجی  و رکوردهای کســب شــده در تولید 
و فــروش و صــادرات کــه طبیعتــا کیفیــت بــاالی 
محصــوالت تولیــدی و اســتقبال از آن ایــن نتایــج را 
در بر داشــته اســت توانســتیم عنوان صــادر کننده 

نمونه را نیز کسب کنیم.
مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره مجتمــع رعایــت 
قواعــد و اســتانداردها در تولیــد محصــول کیفــی را 
مهــم دانســت و افــزود: اهتمــام و توجــه ویــژه ای در 
رعایت کامل و اخذ اســتانداردهای الزم داشــته ایم و 
با بهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب و تجهیز 
آزمایشــگاه های موجود در شــرکت نظارت مــداوم و 
کنترل هــای الزم در تولید محصوالت انجام می شــود 
و خوشــنامی برنــد شــاهین در بازارهــای داخلــی بــر 
همین اساس و با ارائه محصولی با کیفیت باالست.

در ادامه این جلســه با حضور مهندس قاســمی سر 
، به ســاز و کارهای مهم  ممیز و نماینده  و تیــم ممیز
در فرآیند ممیزی توســط تیم ممیزی کننده پرداخته 
شــد و شــروع ممیزی بــا بازدیــد از آزمایشــگاه ها آغاز 
گردیــد. در این فرآینــد تمامی مدارک گردآوری شــده، 
مواد و تجهیزات استفاده شــده و فرآیندهای مرتبط 
با دامنه اظهــار شــده و در دو قالــب الزامــات کیفی و 

فنی توسط تیم ممیزی مورد بررسی قرار گرفت.
در نهایــت جلســه اختتامیــه بــا حضــور نماینــدگان 
و تیــم ممیــزی و معاونــان و مدیــران واحد هــای 
مختلــف بــا ارائــه  تعــدادی از یافته هــای حاصلــه 
قبــول  قابــل  اعــالم  و  ممیــزی  فرآینــد  طــول  در 
ISO/IEC در واحــد   17025 بــودن نتایــج اســتقرار 
صــدور  ممیــزی،  گــروه  ایــن  توســط  آزمایشــگاه 
جدیــد  ویرایــش  طبــق   مجددگواهینامــه 

)2017 ( مورد تائید قرار گرفت.
شایان ذکر است که اهمیت این اســتاندارد  و به کار 

گیری آن  باعث  موارد زیر خواهد شد:
- پذیــرش آزمایشــگاه در ســطح ملــی و بین المللی ) 

صادرات (
-  ارتقــاء تصویــر ذهنــی بــازار از آزمایشــگاه و امــکان 
جذب مشتریان جدید که الزام دارند خدمات آزمون  
خــود را از مراجــع تائیــد صالحیــت شــده دریافــت 

نمایند.
-  کاهــش هزینه های مرتبط با شــکایات مشــتریان، 

تکرار و سایر موارد مرتبط
-  تصمیــم گیــری بــر مبنــای واقعیــت و تســهیل در 

پذیرش نتایج آزمون.

کسب موفقیتی دیگر با صدور مجدد گواهی نامه ISO/IEC 17025  در استان؛

مجتمع فوالد بناب صادر کننده نمونه شد

متقیــان  مــوالی  میــالد  مناســبت  بــه 
امیر  المومنیــن حضــرت علــی ابــن ابیطالــب )ع( 
و همزمــان بــا شــب تولــد آن حضــرت در محــل 
، مراســم  زورخانــه علــی بــن ابیطالب شــهر تبریز
باشــکوه و بی نظیــری به همــت و ابتــکار رئیس 
هیات ورزش هــای زورخانه ای و کشــتی پهلوانی 
کالنشــهر تبریــز حــاج حســین افتخــاری برگــزار 

گردید.
دیــروز  رزمنــده  و  تبریــزی  فــداکار  خیــر  ایــن   
جبهه هــای دفــاع مقــدس کــه ســابقه حضــور 
پررنگ در عرصه های مختلف نیکوکاری از قبیل 
اهدای جهیزیه به زوج هــای نیازمند، توزیع اقالم 
غذایــی، توزیــع اقــالم بهداشــتی در پیشــگیری 
از ابتــال بــه بیمــاری کرونــا و همــکاری موثــر و 
فعاالنــه در رزمایش کمک مومنانــه را در کارنامه 
خــود دارد و بارهــا از طــرف مقامــات عالــی رتبــه 
اســتان و شهرســتان از جملــه نماینــده محتــرم 
ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی و امــام 
جمعــه تبریــز حجت االســالم ســید محمدعلــی 
آل هاشــم، اســتاندار آذربایجان شــرقی، شهردار 
، رئیس سازمان هالل احمر و اعضای  شهر تبریز
، مدیــرکل  اوقــاف و امــور  محتــرم شــورای شــهر

خیریــه آذربایجــان شــرقی و فرمانــده محتــرم 
ســپاه عاشــورا مورد تقدیــر و تشــکر قــرار گرفته 
اســت، ایــن بــار نیــز بانــی یــک رویــداد منحصــر 
بــه فــرد فرهنگــی ورزشــی در اســتان آذربایجــان 
شــرقی بود.این جشــن بــی ســابقه که بــا رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی در زورخانــه مزیــن بــه 
نــام مــوالی متقیــان حضــرت علــی )ع( و همــراه 
بــا انجــام ورزش هــای زورخانــه ای همــراه بــود بــا 
حضور مسئوالن عالی رتبه اســتانی، نمایندگان 
 ، محترم مجلس شورای اســالمی کالنشهر تبریز
نماینــدگان شــورای اســالمی کالنشــهر تبریــز و 
مســئوالن نظامــی و انتظامــی اســتان آذربایجان 

شرقی برگزار گردید.
 ویژگــی منحصر بفــرد این مراســم پخــت و تهیه 
کیــک دو هــزار نفــری بــود کــه بــرای اولیــن بــار در 
اســتان با حمایــت و ابتکار ایــن خیر نام آشــنای 
تبریــزی و رئیــس هیــات ورزش هــای زورخانه ای 
و کشــتی پهلوانــی کالنشــهر تبریز حاج حســین 
افتخاری انجــام پذیرفت. این کیــک عظیم که به 
مناسب میالد امیرالمومنین)ع( تهیه شده بود 
در انتهــای مراســم بین مهمانــان و ورزشــکاران 

حاضر توزیع شد.

؛ به همت رئیس هیات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی تبریز

رویداد منحصر به  فردفرهنگی، ورزشی در تبریز رقم خورد

رئیــس اداره منابــع طبیعــی وآبخیــزداری شهرســتان کلیبــر گفت: 
طــی ســال گذشــته و 11 مــاه ســال جــاری 24 تــن قطعــات چــوب 

درختان جنگلی در کلیبر کشف و ضبط شد.
ســخاوت آبهشــت بــا اشــاره بــه اســتقرار بخــش قابل توجهــی از 
جنگل هــای آذربایجــان شــرقی در ایــن شهرســتان، اظهــار کــرد: 
وجود مناطــق جنگلی در بســیاری از نقاط شهرســتان کلیبر باعث 
ایجاد طمــع در میان قاچاقچیــان محصوالت جنگلی شــده و افراد 
ســودجو بــا قطــع اشــجار جنگلــی موجــب تخریب هــای غیرقابــل 

جبرانی درعرصه های ملی و جنگلی می شوند.

رئیــس اداره منابــع طبیعــی وآبخیــزداری شهرســتان کلیبــر در  
خاتمــه گفت: بــا توجــه بــه وســعت زیــاد و کوهســتانی بــودن اکثر 
مناطق شهرســتان، همچنین نیروهای یگان حفاظت اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرســتان کلیبر با انجام گشت های پیاپی و 
شــبانه روزی و همچنین همکاری و ایجاد ارتباط تنگاتنگ با اهالی 
، طــی 11 ماه اخیر و ســال  روســتا در خصوص قطع غیرمجاز اشــجار
گذشــته موفق به کشــف و ضبط حدود 24 تن مقطوعــات جنگلی 
شــده کــه متأســفانه به صــورت غیرمجــاز و اغلــب در نیمــه شــب 

انجام شده است./ایسنا

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان کلیبر  خبر داد؛

کشف 24 تن قطعات چوب قاچاق  درختان جنگلی در کلیبر

پرتاژ ر
 

پرتاژ ر
 


