
صنایع پمپ ســازی نوید سهند تندیس طالیی 
رعایت حقوق مصرف کنندگان آذربایجان شرقی 

را کسب کرد .
ــواره حـــــامـــــیـــــان حـــقـــوق  ــ ــ ــن ــ ــ ــش ــ ــ پـــنـــجـــمـــیـــن ج
مــصــرف کــنــنــدگــان آذربـــایـــجـــان شــرقــی بـــا حــضــور 
عباس تابش، معاون وزیــر صمت و مدیرعامل 
ســـــازمـــــان حـــمـــایـــت از مـــصـــرف کـــنـــنـــدگـــان و 
تولیدکنندگان و با معرفی واحد های نمونه برگزار 
شد .در این جشنواره که به صورت ساالنه برگزار 
مــی شــود از بین ۱۲۵ واحـــد اســتــانــی حــائــز شرایط 
حــضــور در جــشــنــواره، ۴۳ واحـــد بــرگــزیــده تقدیر 

شدند. 
صنایع پمپ ســازی نوید سهندبا کسب امتیاز 
کامل از دبیرخانه جــشــنــواره توانست تندیس 
طــالیــی رعــایــت حــقــوق مــصــرف کــنــنــده را کسب 
از میربیوک احقاقی بناب مدیر عامل  نماید. و 

شرکت تجلیل به عمل آمد.
خــاطــر نــشــان مــی گــردد، ایــن انــتــخــاب بــا تــوجــه به 
ــرای تولید  ــ رعـــایـــت تــمــامــی شــاخــص هــای الزم ب
مــحــصــول بــا کیفیت و همچنین ارائـــه خــدمــات 
جامع جهت رعایت حقوق مصرف کننده صورت 

پذیرفته است. 
شرکت  توسط  شده  کسب  عناوین 

نوید سهند
ــوق  ــت حــق ــ ــای ــ ۱- دریــــافــــت تـــنـــدیـــس زریــــــن رع

مصرف کنندگان در سال ۱۳98
۲- اخذ عنوان واحد ارزش آفرین و صاحب کاال و 
خدمات برتر در جشنواره حمایت از تولید ملی 

)حاتم(  در سال ۱۳98

۳- اخــذ تاییدیه به عنوان شرکت دانــش بنیان 
از مــعــاون علمی و فــنــاوری ریــاســت جمهوری در 

سال ۱۳98
۴- دریــافــت حــق اســتــفــاده از مــونــوگــرام انجمن 

نفت ایران ) I P I ( از سال ۱۳98
یــافــت گواهینامه اســتــانــی رعــایــت حقوق  ۵- در

مصرف کنندگان در سال ۱۳97
ــان لــیــاقــت در ششمین  ــش 6- اخـــذ تــنــدیــس ن
جشنواره حمایت از تولید ملی )حاتم ( در سال 

۱۳97
7- برگزیده به عنوان پیشکسوت نمونه صنعتی 

استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳97
8- اخذ نشان عالی مدیر سال در سال ۱۳96 

ــافــت گواهینامه اســتــانــی رعــایــت حقوق  ی 9- در

مصرف کنندگان در سال ۱۳96
ــر از ســوی  ــرت ــرگــزیــده کــنــگــره یــکــصــد بــرنــد ب ۱0- ب

انجمن متخصصین ایران در سال ۱۳9۴
۱۱- واحــد نمونه صنایع ماشین ســازی دراستان 

آذربایجان شرقی در سال ۱۳9۴
۱۲- بــرگــزیــده بــه عــنــوان تالشگر بــرتــر کیفیت در 

سال ۱۳9۴
ــافـــت گــواهــیــنــامــه مــلــی رعـــایـــت حــقــوق  ۱۳- دریـ

مصرف کنندگان در سال ۱۳9۳
۱۴- بــرگــزیــده هــشــتــمــیــن جــشــنــواره امــتــنــان از 
کارآفرینان برتر استان آذربایجان شرقی در سال 

۱۳9۱
۱0-دریافت گواهینامه ارزیابی سیستم مدیریت 
کیفیت ســازنــدگــان- پــیــمــانــکــاران از ســـوی تــام 

ایرانخودرو در سال ۱۳9۱
 ۱۱-دریــــافــــت گــواهــیــنــامــه مــلــی رعـــایـــت حــقــوق 

مصرف کنندگان در سال ۱۳90
یــده هشتمین جشنواره ملی امتنان از  ۱۲-بــرگــز

کارآفرینان برتر در سال ۱۳90
۱۳-برگزیده به عنوان یکی از بزرگان توسعه ملی 

از سوی شورای ملی رقابت در سال ۱۳90 
یــده جشنواره یکصد برند برتر سازمان  ۱۴-بــرگــز
صنعت، مــعــدن و تــجــارت در اســتــان آذربــایــجــان 

شرقی در سال ۱۳90
یده هفتمین جشنواره ملی امتنان از  برگز  -۱۵  
کارافرینان برتر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی در سال ۱۳90
یده نخستین جشنواره یکصد برند برتر  ۱6- برگز

استان آذربایجان شرقی

شــرکت تولیــد بســتنی اطمینــان آذرگل-پشــمک حــاج 

عبدالــه تندیــس طالیــی رعایــت حقــوق مصرف کنندگان 

آذربایجان شرقی را کسب کرد.

پنجمیــن جشــنواره حامیــان حقــوق مصرف کننــدگان 

تابــش،  عبــاس  دکتــر  حضــور  بــا  شــرقی  آذربایجــان 

معــاون وزیــر صمــت و مدیرعامــل ســازمان حمایــت از 

مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان و با معرفــی واحد های 

نمونه برگزار شد. 

در ایــن جشــنواره که به صــورت ســاالنه برگزار می شــود از 

بیــن ۱۲۵ واحد اســتانی حائز شــرایط حضور در جشــنواره، 

۴۳ واحد برگزیده تقدیر شدند.

شــرکت تولیــد بســتنی اطمینــان آذرگل-پشــمک حــاج 

عبدالــه بــا کســب امتیــاز کامــل از دبیرخانــه جشــنواره 

توانســت تندیس طالیــی رعایت حقوق مصــرف کننده را 

کســب نمایــد و از آقــای حــاج صمدروحــی بلویــردی مدیر 

عامل شرکت تجلیل به عمل آمد.

خاطــر نشــان می گــردد، ایــن انتخــاب بــا توجــه بــه رعایت 

تمامی شــاخص های الزم بــرای تولید محصول بــا کیفیت 

و همچنیــن ارائــه خدمــات جامــع جهــت رعایــت حقــوق 

مصرف کننده صورت پذیرفته است .

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

آذربایجان شرقی

مدیر تراکتورسازی ایران خبر داد:
تولید ۲۵ هزار دستگاه تراکتور برای سال 1400
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در همایش بین المللی شهید شیخ 
محمد خیابانی صورت گرفت؛

اهدای لوح سپاس 
به شهردار تبریز 

صرفه جویی 1۷ درصدی 
مصرف بنزین در منطقه 

آذربایجان شرقی

شهردار منطقه ۵ تبریز ؛

صــدور 491 فقــره پروانــه 
ساختمانی

آداب و رسوم نوروز 
در آذربایجان شرقی

اخـــتـــصـــاص 4۵ مــیــلــیــارد 
تومان به پروژه های آبرسانی 

۲

3

۲

تحقق شعار جهش تولید 
در سال ثبت رکوردهای مجتمع فوالد صنعت بناب
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بیشتر بخوانید

با جایگزینی استفاده از سوخت 
خ داد؛ پاک ر

2
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رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
آذربایجــان شــرقی از اختصــاص ۴۵ میلیــارد 
تومــان بــرای اجــرای خــط انتقــال آبرســانی از 

نهند به تبریز و چند پروژه آبرسانی استان خبر داد.
بــه گــزارش جام جــم داود بهبــودی اظهــار کــرد: بنــا به 
پیشــنهاد وزارت کشــور و تاییــد ســازمان برنامــه و 
، مبلــغ ۴۵0میلیــارد ریــال )۴۵ میلیــارد  بودجــه کشــور
تومــان( بــه صــورت تملــک دارایــی ســرمایه ای، بــرای 

... اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز

در پنجمین جشنواره حامیان حقوق مصرف کنندگان؛

نوید  سهند  تندس طالیی کسب کرد
بستنی اطمینان آذرگل؛  تندیس طالیی 

رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد

با حضور معاون صمت؛

کوثر   تندیس نقره ای رعایت  شرکت بیمه 
حقوق مصرف کنندگان را کسب کرد

رئیس مدیریت و برنامه ریزی اسـتان 
خبر داد:



خ داد؛ با جایگزینی سوخت پاک ر
صرفه جویی 1۷ درصدی مصرف 

بنزین در آذربایجان شرقی

ــی مـــدیـــر شـــرکـــت مــلــی پخش  ــهـ ــلـ عــلــی روح الـ
شرقی  آذربــایــجــان  منطقه  نفتی  ــای  ــرآورده هـ فـ
در  بنزین  مــصــرف  درصـــدی   ۱7 صرفه جویی  از 
از  اســتــفــاده  جایگزینی  بــا  جـــاری  ســال  مــاهــه   ۱۱

سوخت سی ان جی در استان خبر داد.
ــی مـــدیـــر شـــرکـــت مــلــی پخش  ــهـ ــلـ عــلــی روح الـ
شرقی  آذربــایــجــان  منطقه  نفتی  ــای  ــرآورده هـ فـ
در  بنزین  مصرف  درصـــدی   ۱7 جویی  صرفه  از 
از  اســتــفــاده  جایگزینی  بــا  جـــاری  ســال  مــاهــه   ۱۱

سوخت سی ان جی در استان خبر داد.
بــه گــــزارش جــام جــم آذربـــایـــجـــان شــرقــی، علی 
روح اللهی مدیر منطقه با اشاره به صرفه جویی 
۱7 درصدی مصرف بنزین در ۱۱ ماهه سال جاری 
ان جــی در  گفت: رشــد صنعت ســی  اســتــان  در 
طبیعی  گاز  عرضه  جایگاه های  توسعه  استان، 
و  باری  خودروهای  رایگان  تبدیل  ح  طر اجرای  و 
مسافری عمومی از دالیل صرفه جویی مصرف 

بنزین در بازه زمانی مذکور می باشد.
کــرد،  تصریح  شــرقــی  آذربــایــجــان  منطقه  مــدیــر 
بنزین  تــوزیــع  کــنــار  در  بنزین  مــصــرف  کــاهــش 
هزینه های  در  صــرفــه جــویــی  ــر  ب عـــالوه  ــورو۴  ــ ی
کیفیت  ارتــقــای  در  فـــرآورده  ایــن  توزیع  و  تولید 
استان  بزرگ  شهرهای  و  تبریز  کالنشهر  هوای 
یــادآور  ادامـــه  در  اللهی  روح  اســت.  بــوده  موثر 
الکترونیکی  توزیع  ح  طر اجــرای  به  توجه  با  شد، 
ــت نــــام مــصــرف کــنــنــدگــان  ــب ــت ســفــیــد و ث ــف ن
نفتی فــــرآورده هــــای  درخـــواســـت  ســامــانــه   در 
بهره مندی  و   )newtejaratasan.niopdc.ir(
طبیعی  گـــاز  از  ســـوز  سفید  نــفــت  خــانــوارهــای 
با   99 سال  ماهه   ۱۱ در  نیز  سفید  نفت  مصرف 

صرفه جویی ۲۵ درصدی همراه بوده است.

کشــتارگاه صنعتــی تبریــز رکورد 
شکست

صنعتــی  کشــتارگاه  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری تبریز با اعالم این که ظرفیت کشــتار 
در این کشــتارگاه برای تامین گوشت مورد نیاز 
شــهروندان و جلوگیــری از افزایــش قیمــت آن 
در شب عید افزایش یافه اســت، از ثبت رکورد 

ذبح دام در این کشتارگاه خبرداد.
کریم قدرتی، در گفــت و گو با خبرنــگاران افزود: 
در ایــن راســتا امــروز در کشــتارگاه صنعتــی 
شــهرداری تبریــز ۳00 راس گوســاله و یــک هــزار 
راس گوســفند کشــتار شــد و ایــن اقــدام در 
نــوع خــود بــی نظیــر بــوده و رکــورد ذبــح در این 

کشتارگاه زده شد.
وی بــا بیــان این کــه پیــش از ایــن روزانــه بــه 
طــور متوســط 600 راس گوســفند و گاو در ایــن 
کشــتارگاه ذبــح می شــد، اظهــار داشــت: در 
غ خوراکی  روزهــای اخیــر که مــردم از کمبــود مــر
رنــج می برنــد تــالش شــده بــا افزایــش ظرفیت 
غ  کشــتار در ایــن کشــتارگاه جــای خالــی مــر
خوراکــی بــر ســر ســفره مــردم بــا گوشــت قرمــز 

تامین شود.
صنعتــی  کشــتارگاه  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری تبریز گفت: کارکنان این ســازمان با 
تمــام توان ۲ خــط ذبــح گاوی و ذبح گوســفندی 
را همزمــان بــه کار گرفتــه و موفــق به ثبــت این 
رکــورد شــدند. قدرتــی، بــا اشــاره بــه اقدامــات 
ایــن ســازمان بــرای ارائه گوشــت بهداشــتی به 
شــهروندان، ادامــه داد: بــرای جلــب رضایــت 
دیگــر  بســته بندی  واحــد   ۲ شــهروندان 
بــه واحدهــای بســته بندی کشــتارگاه اضافــه 
شــده اســت. وی یــادآوری کرد: بــا افتتــاح واحد 
بســته بندی در کشــتارگاه اســتقبال خوبــی از 
گوشت بسته بندی در شــهر روی داده است و 
مردم نشــان دادند که عالقمند به خرید و تهیه 

گوشت بهداشتی و شناسنامه دار هستند.
قدرتی، افزود: تالش شــده اســت تا با باال بردن 
آمار گوشــت استحصالی در این ســازمان گامی 

برای تنظیم بازار گوشت برداشته شود.
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همزمان با برگزاری همایش بین المللی صدمین سالگرد شهادت شیخ محمد 
خیابانی با اهدای لوح ســپاس از تالش شــهردار تبریز در برگــزاری این همایش 

قدردانی شد. 
به گزارش جام جم، در این همایش که با حضور رئیس مجلس در تاالر وحدت 

دانشگاه تبریز برگزار شد از همیاری و مشارکت موثر مجموعه شهرداری تبریز 
در برگزاری شایسته برنامه های ســتاد بزرگداشت شیخ شهید محمد خیابانی 

قدردانی شده است.
 در متن لوح سپاس اهدایی به شــهردار تبریز آمده است: شیخ شهید محمد 

خیابانی بــه یقین از بــزرگان و نقش آفرینــان تاریخ ایــن مرز و بوم می باشــد و به 
یقین ترویــج فرهنگ مجاهــدت و ایثار و تبیین اندیشــه های نقــش آفرینان و 
بزرگ مردان استکبار ستیز معاصر و نیز تاریخ گذشته ایران سرافراز، در رشد و 

تعالی جامعه اسالمی نقش موثری دارد.
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در همایش بین المللی شهید شیخ محمد خیابانی صورت گرفت؛
اهدای لوح سپاس به شهردار تبریز 

اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

مدیرعامل شــرکت تراکتورســازی ایران گفت: این 
کارخانه صنعتی تولید ۲۵ هزار دســتگاه برای سال 
۱۴00 و تامیــن تمــام قطعات و مــواد اولیــه داخلی و 
خارجی در شــش ماه اول ســال را در اولویت کاری 

خود قرار داده است.
بــه گــزارش جام جــم ابوالفتــح ابراهیمــی در جمــع 
خبرنــگاران اظهــار کــرد: در ســال ۱۳۴۳ اقدامــات 
اولیه برای احــداث این کارخانه آغاز شــد و در حال 
حاضــر ایــن کارخانــه تحــت عنــوان گــروه صنعتــی 
شــرکت تراکتورســازی ایران با در اختیار داشتن ۱۲ 
شــرکت بزرگ از بزرگترین تولید کنندگان ماشــین 
الت و خدمــات کشــاورزی در جهــان محســوب  آ

می شود 
وی ادامــه داد: خــط مونتــاژ و تولیــد تراکتورســازی 
و  وئــال  ونز کشــورهای  در  اکنــون  هــم  ایــران 

تاجیکستان فعال است. 
وی بــا بیــان این کــه در حــال حاضــر نزدیــک بــه 
۵00 قطعــه ســاز کشــور بــا ایــن شــرکت همــکاری 
می کنند، گفت: شــرکت مهندســی تولیــد و تامین 
قطعــات تراکتورســازی یکــی از تشــکیالت عظیمی 
اســت کــه بــا در اختیــار داشــتن ســالن های بــزرگ 
و قطعــات وظیفــه تولیــد و تامیــن ســه هــزار و ۳00 
قطعه مــورد نظر بــرای تراکتورهــا را بر عهــده گرفته 

است
یخته گــری  ر شــرکت  این کــه  بیــان  بــا  وی  
وه  گــر زیرمجموعه هــای  از  یکــی  تراکتورســازی 
ود:  افــز اســت،  ایــران  تراکتورســازی  صنعتــی 
تولیــد روزانــه ۲۴0 مــذاب، ایــن شــرکت را بــه یکــی 
کارخانجــات ریخته گــری در جهــان تبدیــل کــرده 

است.
تولیــد  همچنیــن  کــرد:  خاطرنشــان  ابراهیمــی 
پیچیده تریــن قطعــات در این شــرکت امکان پذیر 
بــوده و اســتفاده از تکنولوژی های مدرن، شــرکت 
ریخته گری تراکتورســازی را بیــش از پیش توانمند 

کرده است.
وی بــا بیان این که ســیلندر و ســر ســیلندر بســیار 

از خودروهــای داخلــی از جملــه پــژو، ســمند، تیبا، 
پرایــد و نیســان در ایــن کارخانــه تولیــد می شــود، 
یخته گــری تراکتورســازی عــالوه بــر  ادامــه داد: ر
تامین نیازهای خــود کارخانه، قطعــات پیچیده ای 
همچــون  پیشــرفته ای  کشــورهای  بــرای  نیــز  را 
ایتالیا، فرانســه، آلمان و سایر کشــورهای صنعتی 

تولید می کند. 
مدیرعامــل شــرکت تراکتورســازی ایــران بــا اشــاره 
بــه این کــه کارخانــه موتورســازان گــروه صنعتــی 
آخریــن  داشــتن  اختیــار  در  بــا  تراکتورســازی 
تکنولــوژی روز دنیــا نزدیــک بــه 90 نــوع موتــور بــا 
پارامترهــای مختلــف تولیــد می کنــد، گفــت: بیش 
از 70 نــوع از ایــن موتورهــا مربــوط بــه بخش هــای 
کشــاورزی، خودروســازان متفــاوت یــا موتورهــای 
ع دیگــر در تولیــدات  ۲0 نــو صنعتــی می باشــد و 
متنوع خــود کارخانه تراکتورســازی مورد اســتفاده 

قرار می گیرد.
وی بــا بیــان این کــه مرکــز مونتــاژ تراکتــور توانایــی 
تولید بیــش از ۱۵ نــوع تراکتــور را داراســت، افزود: 
تــوان تولیــدی گــروه صنعتــی تراکتورســازی ایــران 

ساالنه بیش از ۳0 هزار دستگاه است. 
ابراهیمــی گفــت: بــا راه انــدازی خــط تولیــد تراکتور 
ســنگین تحت عنوان آی تی ام ۱۵00 در سال ۱۳9۴ 

تنوع تولیــدات گــروه صنعتــی تراکتورســازی کامل 
شــد و ایــن گــروه صنعتی قــادر بــه تولید ســنگین 

ترین و قوی ترین تراکتور می باشد. 
وی متذکــر شــد: خودکفایــی کاهــش وابســتگی 
ج از کشــور بــه طور مــداوم در طــی یک دهه  به خار
اخیر با داخلی ســازی قطعات اســتراتژیک با صرفه 
جویــی ارزی بیــش از ۴00 میلیــون یــورو در ســال 
جاری از اهــم دســتاوردهای این شــرکت در ســال 

جهش تولید محسوب می شود.
ابراهیمی بااشــاره به تولید ۱9۵00 دســتگاه تراکتور 
تا نیمه بهمن ســال جاری، گفت: این آمار نســبت 
به ســال قبل ۱8 درصد و نســبت به میانگین ســه 

سال قبل ۲7 درصد رشد داشته است.
مدیرعامــل شــرکت تراکتورســازی ایــران بــا اشــاره 
، افزود: قطعــات ریخته  به تداوم صــادرات تراکتــور
و موتــور بــه بازارهــای جهانــی و ارز آوری بــه کشــور 
به ارزش 6600 میلیــارد ریال نیمه بهمــن ماه صادر 
شده که با رشــد ۱۳6 درصدی نسبت به سال قبل 

همراه است.
وی بــا اشــاره بــه در اختیــار داشــتن بیــش از 9۵ 
درصــد ســهم بــازار داخــل، تصریــح کــرد: بــه دلیل 
قیمــت و کیفیــت مناســب در مقایســه بــا رقبــا و 
وارد کنندگان بیش از 9۵ درصد ســهم بازار داخل 

در اختیار ماست.
وی بــا اشــاره بــه ســایر شــرکت های گــروه صنعتی 
 ، همجــوار اســتان های  در  ایــران  تراکتورســازی 
خاطرنشــان کــرد: تراکتورســازی ارومیــه بــا قدمت 
اســتان  در  صنعتــی  واحــد  رگتریــن  بز ســاله   ۳0
ع  آذربایجــان غربــی بــوده و قــادر بــه تولیــد ۱0 نــو
تراکتــور کوچــک اســت؛ تولیــد تراکتورهــای برنجی 
یــا همــان شــالیزار از جدیدتریــن محصــوالت ایــن 

شرکت محسوب می شود 
ســازی  تراکتورســازی  شــرکت  داد:  ادامــه  وی 
وه  گــر توســط   ۱۳86 ســال  در  نیــز  کردســتان 
صنعتــی تراکتورســازی ایران بــرای پاســخگویی به 
نیازهــای منطقه و صــادرات در ســنندج راه اندازی 
شــده اســت. بــه گفتــه ابراهیمــی، در حــال حاضــر 
بیــش از ۵00 هــزار دســتگاه تراکتــور از تولیــدات 
تراکتورســازی ایــران در جهــان در حــال فعالیــت 

هستند. 
خدمــات  شــرکت  همچنیــن  شــد:  متذکــر  وی 
صنعتــی تراکتورســازی از معــدود شــرکت هایی 
اســت که با دانش فنی بســیار باال توانســته است 
یک و حســاس تراکتــور  تولیــد قطعــات اســتراتژ
را بــر عهــده بگیــرد؛ شــرکت خودروســازان دیزلــی 
آذربایجان نیــز به عنــوان یکی از شــرکت های گروه 
صنعتــی تراکتورســازی ایــران در ســال 7۴ تولیــد 

کامیونت را آغاز کرده است. 

مدیر تراکتورسازی ایران خبر داد:

تولید ۲۵ هزار دستگاه تراکتور برای سال 1400

یکــی از بزرگ ترین مشــکالت جامــع جهانی در ســال 
حفظ ســالمت و بهداشــت عمومــی نبــود تجهیزات 

کافی و مورد نیاز می باشد.
با توجه به این نیاز در عصری که تمام کشور ها روز به 
روز در بخش هــای فنــاوری ســرمایه گذاری های کالن 
می کننــد ما نیــز وظیفه خــود دانســته ایم بــا توجه به 
اهداف تیــم و شــرکت و اعضــا در زمینه بهداشــت و 
تجهیزات مــورد نیاز قســمتی از این بخــش را تامین 
کنیــم. بــا شــیوع بیمــاری همه گیــر کرونــا ویــروس 
۲0۱9 تیــم فنی مهندســی بیــزَدوآر با تکیه بــه دانش و 
توانایی های خود شروع به تحقیق، طراحی و ساخت 
محصوالتــی بــرای مقابلــه بــا شــیوع هــر چــه بیشــتر 
ایــن بیمــاری از همــان اول ورود ایــن ویــروس بــه 

کشورعزیزمان ایران اقدام کرده است.
در بهمن ۱۳98 با اولین خبر در مــورد این بیماری ما 
با ساخت برنامه ای برای مقابله با شیوع این بیماری 
بــا توجــه بــه تــب بــاال افــراد مبتــال روی دوربین هــای 
حرارتــی بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی و پــردازش 
تصویر تــالش کردیــم در ترمینال های خارجی کشــور 

به مقابله با این بیماری بپردازیم.
در همان ماه با توجه به نیاز شدید جامعه جهانی به 
دستگاه های تب ســنج نوری با طراحی اولین نسخه 
از تب ســنج های دیــواری غیرتماســی نــوری موفق با 

ساخت این محصول شدیم.
در نهایت در اسفند همان سال به صورت اتفاقی که 
تالش در مهندسی معکوس دستگاهی غیرتماسی 
مایع دستشویی بودیم با خالقیت توانستیم اولین 
دستگاه اسپری ضدعفونی کننده دست غیرتماسی 
را طراحی، ســاخت و تولید انبوه کنیم که با اســتفاده 
ح موفق، در مدت زمان کوتاهی در سراســر  از این طر
ایــران می تــوان بــه یــک اشــتغالزایی و کســب درآمد 

روی انواع مختلف این نوع دستگاه اشاره کرد.
بــا توجــه بــه نیــاز روزافــزون بــه اســتفاده از ماســک 
ســه الیه پزشــکی و کمبــود تولیــد و تجهیــزات مورد 
نیــاز بــرای تولیــد ایــن تیم بــا مهندســی معکــوس و 
طراحی هــای جدیــد و نوآوری هایــی در ایــن بخــش 
از صنعــت انجــام داده اســت کــه موفــق به ســاخت 
بــا  ماســک ها  کــش زن  دســتگاه  نــوع  چندیــن 
اســتفاده از تکنولوِژی هــای پنوماتیــک، الکترونیک 
و التراســونیک و روباتیــک اشــاره کــرد و بــا همــکاری 
یکی از مهندســان جوان برجســته اســتان قســمت 
الکترونیــک دســتگاه بومــی طراحــی شــده توســط 

مهندس جوان را تکمیل نماید.
و در نهایــت بــه علــت شــیوع بیمــاری در اتاق هــای 

آسانســور و توجــه عمــوم بــه این موضــوع بــا طراحی 
کابیــن روی شســتی های  اتوماتیــک داخــل  رول 
آسانســور توانســتیم بــار روانی حاصــل شــده از این 
قســمت از بیماری را کــم کرده و با فشــار هر بــار یکی 
از شاســی ها رول بــه صــورت اتوماتیــک چرخیــده و 
ضدعفونــی نمایــد و محافــظ خوبــی بــرای قســمت 
مقابــل  در  آسانســور  شســتی های  الکترونیــک 
اســپری افراد و جلوگیری از خرابی شــود. همواره این 
تیــم در تــالش بــود بــه علــت آنالیــن شــدن تدریس 
و ســختی های بــه وجــود آمــده در بخــش آمــوزش 
کشــور و هزینه هــای بــاالی دســتگاه های مــورد نیــاز 

بــرای تدریس های آنالین توســط اســاتید و معلمان 
دســتگاه پدالکترونیکــی را بــه ۵/۱ نمونــه خارجــی 
طراحــی و ارائــه نمایــد کــه بــا اســتفاده از ایــن پــد بــه 
راحتــی بتواننــد بــا اســتفاده از نــرم افزار هــای طراحــی 
شــده بــرای تدریــس آنالیــن کیفیــت تدریــس خــود 
را بهبــود بخشــند.ما همــواره در تالشــیم نامــی را که 
بــه خــود گذاشــته ایم بــه معنــای واقعــی الیــق ایــن 
نام باشــیم و در رفــع نیازهای جامــع نقش خــود را به 
خوبی ایفا کنیم ما اصول مشــتری مــداری و خدمات 
پــس از فــروش را در اولویــت خــود قــرار می دهیــم تا 
محصوالتی که به مــردم ارائه می دهیــم و خدماتی که 
عرضه می کنیم بــا باالترین کیفیــت الیق نــام ایران و 

ایرانی باشد.
تیــم فنــی مهندســی بیــزَدوآر از اوایــل ســال ۱۳97 
فعالیــت خــود را از صفحــات مجــازی بــا فــروش 
محصــوالت بــا کیفیت قیمــت پایین شــروع کــرده و 
بــا گذشــت زمــان تواســته اســت افــراد مختلفــی را از 
تخصص هــای گوناگــون جــذب و گردهمایــی کننــد 
و از ســال ۱۳98 شــروع بــه فعالیت در قســمت های 
صنعتــی،  و  وب ســایت  برنامه نویســی  طراحــی، 
اپلیکیشــن، دیجیتال مارکتینگ، تولید محصوالت 
چرمــی، طراحــی و ســاخت تجیهــزات اینترنــت اشــیا، 
انــواع دســتگاه های الکترونیکــی، طراحــی صفحــات 
از  یکــی  اکنــون  هــم  اســت  کــرده  و...  لوگــو  وب، 
مجموعه هایــی اســت کــه در تــالش اســت در حــال 
آموزش و یادگیری باشــد و از تجربیات پیشــین خود 
اســتفاده کند تا بهتریــن خدمات و محصــوالت را به 

عموم مردم ایران و جهان ارائه دهد.

 طراحی اولین نسخه  تب سنج های دیواری 
غیرتماسی نوری



رئیس اورژانس دانشگاه پزشکی تبریز اعالم کرد:
افزایش مصدومان ترقه بازی در آذربایجان شرقی
 رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیریــت حــوادث دانشــگاه علوم 
پزشکی تبریز از افزایش ۵0 درصدی مصدومیت های ترقه بازی در ماه جاری 

نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان آذربایجان شرقی خبر داد.
به گزارش جام جم فرزاد رحمانی اعالم کرد: از اول اســفند امسال تاکنون ۲6 

مورد مصدومیت در اســتان اتفاق افتاده اســت که از این تعــداد پنج مورد 
بســتری شــده اند. وی اعالم کرد: تلخ ترین حادثه مربوط به چنــد روز پیش 
اســت که منجر به فوت دختر بچه ای 6 ساله شــد.رحمانی خاطرنشان کرد: 
همچنین در اثــر انفجار مــواد محترقــه در منزل مســکونی در تبریز دســت 

جوان ۳0 ســاله ای قطع و دختری ۴ ساله نیز مصدوم شــد که در حال حاضر 
وضعیت خوبی ندارد و در آی ســی یو بســتری اســت.وی گفت: مردم دقت 
کنند و مواظــب فرزندان خود باشــند تا عید بــدون حوادث تلخی را داشــته 

باشند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اجتماعی
اقتصادی

آداب و رسوم نوروز 
در آذربایجان شرقی

اسفند کــه مــی رســد بوی 
نو شدن و رخت بربستن 
ــال کــهــنــه از گـــوشـــه و  ســ
کنار دیــار ایـــران زمین به 

مشامت می رسد.
 در آذربــایــجــان شرقی هــم بــه تبع دیگر نقاط 
کشورمان با فرارسیدن اسفند و بخصوص 
از اواســـط اسفند کــه بــه اصــطــالح زمــیــن جان 
تـــازه مــی گــیــرد، ایــن حــال و هــوا محسوس تر 
می شود و رنگ و بوی تازه ای به خود می گیرد. 

هرچند دو سالی است بخاطر شیوع ویروس 
منحوس کرونا این شور و اشتیاق تاحدودی 
میان مــردم رنــگ باخته امــا بــاز اغلب مــردم با 
رعایت پروتکل های بهداشتی سعی می کنند 

این شور و اشتیاق را حفظ کنند.
نمونه بارز این تغییر و تحول را در خانه تکانی 
ــیــم  ــوان ــران ایــــن اســـتـــان مــی ت ــ ــت ــ زنـــــان و دخ

مشاهده کنیم.
ــهـــن شـــــده در  ــای شـــســـتـــه و پـ ــ ــی ه ــ ــال ــ  از ق
پشت بام ها و دیوارهای منازل گرفته تا خرید 
ــازار و خــیــابــان هــا. گذشته از  عید و شلوغی بـ
خــانــه تــکــانــی مــی تــوان بــه ســمــنــوپــزی، سفره 
هفت سین، آب چهل یاسین، دید و بازدید و 

سیزده بدر و... اشاره کرد.
رســم چهل یاسین بــه ایــن صــورت اســت که 
در بعضی از مناطق آذربــایــجــان شرقی مــردم 
ــزد روحــانــی  کــاســه یــا کـــوزه آب را بــرداشــتــه و ن

محل می برند.
 این روحانی بر آن آب چهل بار سوره یاسین 
می خواند و بــر آن فــوت می کند. سپس این 
ــر گــوشــه و کــنــار خــانــه بــویــژه بر  آب تــبــرک را ب
ــا و مــحــصــوالت مــی ریــزنــد و بــه کــودکــان  دام هـ
ــالوه  ــه اعــتــقــاد مـــردم ایـــن آب ع مــی دهــنــد. ب
ــر ایــن کــه بــرکــت و بــــاروری را زیـــاد مــی کــنــد و  ب
شفابخش است، از ازدیــاد حشرات خطرناک 

جلوگیری می کند.
ــه عـــیـــد طـــبـــق مــعــمــول  ــ ــده ب ــ ــان ــ چـــنـــد روز م
رگ تــرهــای خــانــه خوانچه های  گذشتگان بــز
عیدیانه تــدارک می بینند و در هر خوانچه به 
تناسب وسع خانواده، پارچه، وسایل خانه، 
کفش و جــوراب، شیرینی، برنج خــام و... قرار 
می دهند و بــرای دختر خــانــواده که بتازگی به 
خانه شوهر رفته و نیز بــرای عــروس خانواده 
که نامزد بوده و هنوز به خانه شوهر نیامده 

فرستاده می شود.
یکی از مهم ترین و شاخص ترین رسوم مردم 
آذربایجان آداب تکم خوانی و سایاچی ها بوده 
که متاسفانه به دلیل پیشرفت تکنولوژی و 
تغییر چهره شهرها، ایــن سایاچی ها به طور 
وستاها  کلی از شهرها رخــت بربستند و در ر

هم چندان که باید مشاهده نمی شوند.
سایاچی بــه معنی احــتــرام گــذارنــده می باشد 
و ســایــاچــی هــا هــنــرمــنــدان دوره گــــردی بودند 
که اواخــر سال با لباس هایی برگرفته از رنگ 
طبیعت، خــانــه بــه خــانــه و روســتــا بــه روســتــا 
ــت، نــاقــارا )نــقــاره(  می گشتند و چــوب بــه دس
در دست، در قیافه کمدی اشعاری در وصف 
ــدن بــهــار را  طبیعت مــی خــوانــدنــد و نــویــد آمـ

می دادند و انعام می گرفتند.
ــت و تکم خوانی  تکم نیز بــه معنی بــز نــر اس
ــوروزی بــود. تکم چی ها  یکی دیگر از مراسم ن
معموال در بین دو چهارشنبه آخر یعنی کول 
گـــل( چرشنبه  ــول ) ( چرشنبه و گ )خــاکــســتــر
ــا بز  ــک یـ ــروسـ ــانـــدن عـ ــا رقـــصـ مـــی آمـــدنـــد و بـ
اشعارشان را با آهنگی خــاص می خواندند و 
نوید گل و سبزه می دادند که متاسفانه امروز 
ایــن مراسم نیز مانند بسیاری از آداب دیگر 

فراموش شده است.
متاسفانه امــروزه اغلب این رسم و رسوم در 
استان ما به کلی منسوخ یا کمرنگ شــده  و 
اکثر خانواده ها با شروع سال جدید یا یکی دو 
روز مانده به عید، بــار و بندیل خــود را بسته 
ــه دیگر شهرهای کشورمان می شوند  وان و ر
وزی را در آن شهرها سپری  و تعطیالت نـــور

می کنند .

رئیس مدیریت و برنامه ریزی استان 
خبر داد:

اختصاص 4۵ میلیارد تومان به 
پروژه های آبرسانی 

برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
۴۵ میلیــارد  از اختصــاص  آذربایجــان شــرقی 
تومان برای اجــرای خط انتقــال آبرســانی از نهند 

به تبریز و چند پروژه آبرسانی استان خبر داد.
بــه گــزارش جام جــم داود بهبــودی اظهــار کــرد: 
بنــا بــه پیشــنهاد وزارت کشــور و تایید ســازمان 
، مبلــغ ۴۵0میلیــارد ریال  برنامه و بودجه کشــور
)۴۵ میلیــارد تومــان( بــه صــورت تملــک دارایی 
ســرمایه ای، بــرای اجــرای خط انتقــال آبرســانی از 
، پــروژه حفر ۳0 حلقه چــاه در نهند  نهند به تبریز
و نیز افزایش ظرفیت ایســتگاه پمپاژ شــماره ۵ 
آبرســانی زرینــه رود بــه تبریــز در اختیار ســازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان قرار می گیرد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت اختصــاص ایــن اعتبار 
در ســرعت بخشــیدن بــه پروژه هــای آبرســانی 
اســتان، افــزود: کالن شــهر تبریــز در ســال های 
اخیــر بــا مشــکالت عمــده در زمینــه آب مواجــه 
و شــاهد قطعی هــای مکــرر آب شــرب در فصــل 

تابستان بوده است. 
 وی بــا بیــان این که ســرانه مصرف آب بــه دالیل 
، افزایش یافته  بهداشــتی و توســعه شــهر تبریز
اســت، افزود: نیاز به تامین آب از منابع مختلف 
تســریع  و  موجــود  ظرفیت هــای  افزایــش  بــا 
پروژه های نیمه تمام با اعتبار پیش بینی شــده 
بــرای کوتــاه مدت گره گشــای مشــکالت شــرب 

شهر تبریز خواهد بود.

مــــــــعــــــــاون جــــــهــــــاد کــــــــشــــــــاورزی 
آذربایجان  شرقی:

ــای  ــ ــال ه ــ ــه ــ ن از  بــــــــاغــــــــداران 
شناسه دار استفاده کنند

ــهــبــود تـــولـــیـــدات گــیــاهــی ســـازمـــان  ــاون ب ــعـ مـ
جهادکشاورزی آذربایجان شرقی به بــاغــداران 
توصیه کرد: برای بهره وری بیشتر از نهال های 
دارای شناسه یــا بــرچــســب دار کــه اصــالــت آن 

مشخص باشد استفاده کنند.
خ افروز د با بیان  ، علی ر به گزارش خبرگزاری مهر
این که بــاغــداران باید نهال مــورد نیازشان را از 
نهالستان هایی که شرایط فنی و ضوابط مورد 
تأیید مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بــذر و 
ــد تهیه کنند،  نهال و مجوز تولید نهال را دارن
اظهار کــرد: نهال ها باید دارای گواهی اصالت، 
لــودگــی به  بهداشت و سالمت از لحاظ عــدم آ
آفــات و بیماری ها بــوده و از لحاظ رشــدی دارای 

یک استاندارد مطلوب باشد.
ــهــال اســـتـــانـــدارد جهت  وی بـــه ویـــژگـــی هـــای ن
احــــــداث بـــاغـــات اشــــــاره کــــرد و گـــفـــت: نــهــال 
استاندارد بایستی در زمان فروش دارای ریشه 
کافی و سالم به ویژه رقم پایه و پیوند مشخص 

باشد.
خ افــروز با بیان این که یک نهال پیوندی باید  ر
دارای پایه و پیوندک کاماًل مشخص و عــاری از 
هرگونه آفــت، بیماری، نماتد و بــذر علف های 
هرز بوده و از نظر سن باید یکساله و یا دو ساله 
باشد اضافه کرد: نهال های خیلی جوان و کمتر 
از یک سال و یا نهال های مسن و بیشتر از دو 

سال سن برای احداث باغ مناسب نیستند.
وی اظهار کرد: تولید کنندگان نهال باید قبل از 
عرضه یا فروش، ریشه های نهال ها را به روش 
درســت و اصولی ضدعفونی کــرده و بــرای ارقــام 
گیاهی که نیاز به رقم گرده زا تلقیح کننده دارند 

ارقام مناسب را در اختیار باغداران قرار دهند.
ــهــبــود تـــولـــیـــدات گــیــاهــی ســـازمـــان  ــاون ب ــعـ مـ
جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان این که 
هــر بسته نــهــال ضــد عفونی شــده بایستی در 
کیسه ای از جنس گونی کنفی خیس پیچیده 
»حداقل ۳0 سانت باالی یقه نهال« و سپس در 
داخــل یک کیسه پالستیک سیاه بسته بندی 
ثار زخم و زگیل نهال در  شود، ادامــه داد: عدم آ
زمــان فــروش؛ تک تنه بــودن نهال ارقــام میوه، 
متورم نبودن و باز نشدن جوانه های نهال در 
زمــان فــروش و همچنین کــج و بــد فــرم نبودن 
یــا دارای ریــشــه پیچیده یــا برگشته و یــا کالف 
شده نهال ها از دیگر ویژگی های نهال سالم و 

استاندارد می باشند.

خبریادداشت

مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب امســال بــا تولیــد 
بیــش از 800 هزارتن محصــوالت فــوالدی افزایش 
68 درصــدی تولیــد، ۳00 درصدی صادرات، امســال 
دســت برتر در بازار هــای داخلــی و خارجی را بــا ارائه 
محصولی کیفی و مطابق با اســتانداردهای جهانی 

داشته است. 
* درخشــش نــوردکاران مجتمــع فــوالد صنعــت 

بناب در سال ثبت رکوردها 
به گزارش جام جم بلند همتان و فوالد مردان این 
شــرکت کــه امســال را بــا ثبــت رکوردهای مکــرر در 
خطوط ذوب و نورد برای این مجتمع به سال ثبت 
رکوردها مبدل کرده اند، خوش درخشــیدند و این 
بــار در خطوط نــورد رکــورد جدیــد تولید روزانــه را به 

ثبت رساندند. 
مجمــوع تولیــد روزانــه خطــوط نــورد، ۱7 اســفند 
حدود ۲6۲0 تــن بــدون ضایعات و توقفــات صورت 
پذیرفتــه و ایــن رکــورد از بــدو تاســیس مجتمــع 
تاکنــون تحقــق نیافتــه بــود و رکــورد قبلــی روزانــه 
۲۵00 تون بود کــه در ۳0 شــهریور ماه امســال ثبت 

شده بود. 
مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب امســال بــا تولیــد 
بیــش از 800 هزارتن محصــوالت فــوالدی افزایش 
68 درصــدی تولیــد، ۳00 درصدی صادرات، امســال 

دســت برتر در بازار هــای داخلــی و خارجی را بــا ارائه 
محصولی کیفی و مطابق با اســتانداردهای جهانی 

داشته است. 
شــایان ذکر اســت که مجتمع فــوالد صنعت بناب 
بــا برخــورداری از دو واحد فوالدســازی تــوان تولید 
شــمش به میزان 600 هزارتن در ســال و در خطوط 
متعدد نــورد قابلیت تولیــد میلگرد از ســایز 8 الی 
۳۲ در گرید هــای مختلف با ظرفیت یــک میلیون و 

9۵0 هزار تن در سال را داراست.

 * تجلیل از مجتمــع فوالد صنعت بنــاب به عنوان 
صادر کننده نمونه

نمونــه  کننــدگان  صــادر  از  تجلیــل  ئیــن  آ در 
شهرســتان بنــاب از مجتمــع فــوالد صنعــت بناب 

تجلیل به عمل آمد .
مراســم تجلیل از صادرکنندگان نمونه شهرستان 
حائــز  اســتانی  و  ملــی  عرصه هــای  در  کــه  بنــاب 
رتبه های برتر شــده بودند با حضور امین زاده مدیر 
کل صنعــت معــدن و تجــارت آذربایجان شــرقی، 

باقــری بنابــی نماینــده مــردم شــریف شهرســتان 
بناب در مجلس شــورای اســالمی، فتحــی فرماندار 
ایــن  مســئوالن  از  جمعــی  و  بنــاب  شهرســتان 

شهرستان برگزار شد.
در ایــن مراســم بــا اهــدای لــوح ســپاس بــه بابــک 
علیزادشــهیر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره، از 
مجتمع فوالد صنعت بناب بــه عنوان صادر کننده 

نمونه، تجلیل به عمل آمد. 
مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب کــه بــه خاطــر میزان 
مــورد   ۱۳98 گرفتــه در ســال  صــادرات صــورت 
تجلیل قرار گرفت، امســال توانســته اســت میزان 
صادرات خود را بصورت چشــمگیری افزایش داده 
و شــاهد رشــد ۳00 درصدی در این زمینه بــوده ایم 
و عمده ایــن صادرات بــه کشــورهای عــراق، ترکیه، 
افغانستان و سوریه بوده است. شایان ذکر است 
که در سال جهش تولید در واحد های ذوب و نورد 
این مجتمع افزایش تولید و ثبت رکوردهای پی در 
پی را شاهد بودیم که از بدو تاسیس آن بی سابقه 
بــوده اســت و رشــد 70 درصــدی قابــل تحســین را 
داشته یم که در بخش نورد رشد قابل مالحظه 97 
درصدی تولیــد و در بخش ذوب رشــد ۴۳ درصدی 
را شــاهد بودیم و در مجموع به میــزان 8۳0 هزارتن 

تولید صورت گرفته است.

شــهردار منطقه ۵ تبریز از صــدور ۴9۱ فقره پروانه 
ســاختمانی تا اسفندســال جاری خبر داد و گفت : 
با ایــن تعــداد پروانــه ســاختمانی صــادر شــده به 
شــهروندان همچنــان رتبــه اول شهرســازی را در 
بین مناطق دهگانه شــهرداری به خود اختصاص 

داده ایم.
به گــزارش جام جــم میر علی اصغر نســاج بــا اعالم 
ایــن مطلــب افــزود: تــا اســفند ۳00 فقــره پایانــکار 
شهرســازی صــادر شــده اســت. وی در ادامــه بــه 
صدور عــدم خالفی بــه متقاضیــان در ســال جاری 
اشــاره نمــود و گفــت: ۴۲۱ مــورد عــدم خالفــی بــه 
متقاضیــان صــادر شــده اســت. شــهردار منطقــه 
پنــج تبریــز همچنیــن از صــدور ۴9۱ فقــره پروانــه 
ســاختمانی تــا اســفند مــاه خبــر داد و بــه کســب 
رتبه اول در این زمینه اشــاره نمود و خاطر نشــان 
ســاخت: در بیــن مناطــق دهگانه شــهرداری رتبه 
اول صــدور پروانه ســاختمانی به منطقــه ۵ تعلق 

یافته است .
* سمپاشــی زمســتانه ۲۵ هــزار اصلــه درخــت 

توسط شهرداری منطقه پنج تبریز
، بوستان ها  سمپاشی زمســتانه درختان معابر
تبریــز  پنــج  منطقــه  شــهرداری  پارک هــای  و 
انجــام شــد .ایــن مطلــب را شــهردار منطقــه ۵ 
کالنشــهر تبریــز اعــالم کــرد و گفــت: بــه منظــور 
کنتــرل و مبــارزه بــا آفــات عملیــات سمپاشــی 
زمســتانه درختــان واقــع در حــوزه اســتحفاظی 
این منطقه از شــهر اجرا شده اســت. مهندس 
میرعلی اصغر نســاج در ادامه افزود :سم پاشی 
زمســتانه ۲۵ هــزار اصلــه درخــت انجــام شــده 

ح  اســت. وی در ایــن رابطــه گفــت: در ایــن طــر
از محلولــی بــا ترکیبــات روغــن ولــک، ماالتیــون 
و آدمیــرال اســتفاده می شــود کــه اســتفاده از 
ایــن محلول بــا بســتن منافذ تنفســی پوســتی 
در حشــرات و تخم هــا باعــث کاهــش جمعیت 

آفات می شود.  
ح سمپاشــی را توســط  وی همچنیــن اجــرای طر
اکیپ هــای مدیریــت فضــای ســبز منطقــه و بــا 
نظــارت کارشناســان ایــن واحــد دانســت و در 
ح چند  پایان ابراز امیــدواری کرد که با اجــرای طر
مرحله ای گــوزل تبریزیــم بتوانیــم در فصل بهار 
آفــات درختــان ســطح حــوزه را کنترل کنیــم و در 
جهــت حفــظ و توســعه فضای ســبز غــرب تبریز 

گام برداریم.
  *

کاشــت 9 هــزار اصلــه درخــت در منــازل و محل 
کار شهروندان منطقه پنج تبریز

منــازل  در  درخــت  اصلــه  هــزار   9 کاشــت 
شــهروندان ســاکن در حــوزه منطقــه پنــج بــه 
صــورت رایــگان شــروع شــده اســت. ایــن خبــر 
و  کــرد  اعــالم  تبریــز  پنــج  منطقــه  شــهردار  را 
 ، ح جدیــد شــهرداری تبریز گفت: بر اســاس طــر
شــهروندان عزیز در ســامانه ســازمان ســیما و 
، اقــدام بــه ثبت نام بــرای کاشــت نهال در  منظر
منزل یا محــل کار خود نموده بودنــد که در این 
راســتا مقرر شــده 9 هزار اصله درخت در منازل 

یا محل کارشهروندان کاشته شود. 
میــر علــی اصغــر نســاج افــزود: پــس از ثبت نام 
و  ســیما  ســازمان  وبســایت  در  وندان  شــهر

، همــکاران فضــای ســبز ایــن منطقــه در  منظــر
آدرس ارائه شــده حضور یافته و اقدام به کاشت 
نهال کرده اند .وی در ادامه با اشاره به گونه های 
درختی ارائه شــده اعالم کرد: بیشــترین تقاصای 
نهــال مربــوط بــه درختــان میــوه هســتند کــه در 
ع وقــت اقــدام بــه کاشــت نهــال می شــود  اســر
ح کاشت نهال در منزل و محل  .گفتنی است طر
کار شــهروندان تحــت عنــوان »درخــت دوســتی 
بنشــانیم«، اقــدام جدیــد شــهرداری تبریــز در 

راستای توسعه فضای سبز پایدار شهری است.
*  کاشت یک میلیون بوته گل بهاری در تبریز 

تــا پایــان ســال جــاری و تــا قبــل از لحظــه تحویل 
ســال نو یــک میلیــون بوتــه گل بهــاری در۴ گونه 
در شــرق تبریز کاشــته می شــود. به گــزارش امور 
ارتباطات منطقه، این خبر را شهردار منطقه پنج 
تبریز اعالم کــرد و گفت: گلکاری بهاری در ســطح 
حــوزه تا پایــان ســال کاشــته می شــود. مهندس 
میر علــی اصغر نســاج در ادامــه به کاشــت انبوه 
گل های بهاره در معابر و میادین و پارک های این 
منطقه اشــاره نمــوده واظهار داشــت: با کاشــت 
انواع گل هــای بهاره در گونه های بنفشــه، مینای 
چمنــی، همیشــه بهــار و شــب بــو از عیــد نــوروز 

استقبال می شود.
 وی همچنیــن در ایــن رابطــه گفت: کاشــت یک 
میلیــون بوتــه گل بهاری شــروع شــده و تــا پایان 
سال به پایان می رسد. گفتنی است یک میلیون 
بوته شــامل 8۵۲ هزار بوته بنفشــه، 90 هزار بوته 
مینــای چمنــی، ۱0 هــزار بوتــه همیشــه بهــار و ۴8 

هزار بوته شب بو می باشد .

تحقق شعار جهش تولید در سال ثبت رکوردهای مجتمع فوالد صنعت بناب

شهردار منطقه ۵ تبریز ؛

صدور 491 فقره پروانه ساختمانی

ــه اســـــــدی ــ ــمـ ــ ــاطـ ــ فـ

فعال رسانه ای
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

ای یاد تو روح بخش جان درویش   
اى مهــــــــِر جماِل تو دواى دِل ریش

دل ها همه صیدهاى در بند تواند   
جوینده توست هر کسی در هر کیش

سه شنبه  ۲6 اسفند 1399  شماره  ۵901

امام خمینی )ره(

محیط  ــای  ــایـــش هـ پـ تــشــدیــد 
زیست از واحدهای صنعتی در 

ایام نوروز

محیط  حفاظت  کل  اداره  نظارت  و  پایش  معاون 
پایش های  افــزایــش  از  آذربایجان شرقی  زیست 
ایــام نــوروز  از واحــدهــای صنعتی در  ایــن اداره کل 

خبر داد.
به  ریزی های  برنامه  اساس  :بر  افــزود  فدایی  رضا 
اکیپ های  روزی  شبانه  پایش های  آمـــده،  عمل 
در  نـــوروز  ــام  ای طــول  در  کل  اداره  نظارت  و  پایش 

سطج استان با جدیت تداوم خواهد داشت.
را بررسی وضعیت  وی هدف اصلی این پایش ها 
زیست محیطی صنایع و معادن استان، برخورد با 
واحدهای متخلف و شناسایی واحدهای آالینده 
آلودگی و  جدید و در نهایت کمک به کاهش بار 

افزایش سالمت عمومی جامعه عنوان کرد.
وی با هشدار به تمامی واحدهای صنعتی و مراکز 
تولیدی، معدنی، خدماتی و درمانی گفت: رعایت 
تــداوم  الزم  و  اصلی  شــرط  زیستی  محیط  ضــوابــط 
اهتمام  بــایــد  رو  ایــن  از  آنــهــاســت  فعالیت های 
بیشتری داشته باشند. فدایی تاکید کرد: توجه به 
محیط زیست باید در اولویت واحدهای تولیدی 
قرار گیرد تا شاهد تامین سالمتی مردم باشیم و 
آمده با مراجع  بر اساس هماهنگی های به عمل 
بر  محیطی  زیست  متخلفین  بــا  اســتــان  قضایی 

اساس قانون و به شدت برخورد خواهد شد.
 معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط 
تا  کــرد  خواست  در  شهروندان  از  استان  زیست 
درصورت اطالع از هرگونه آالیندگی صنایع، معادن، 
و  شــب  ســاعــات  در  خصوصا  صنفی  واحــدهــای 
همچنین شرایط اضطرار آلودگی هوا، موضوع را به 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اعالم کنند.

ــر از کــــانــــون پــــــرورش  ــدیـ ــقـ تـ
ــان  ــوان ــوج ــان و ن ــودکـ ــری کـ ــک  ف

آذربایجان شرقی 

مراسم تجلیل از دستگاه های برترآذربایجان 
شرقی در زمینه اوقات فراغت با حضور استاندار 
ــان وزارت ورزش و دیگر  ــوان ــور ج و مــعــاون امـ

مسئوالن استانی در تبریز برگزار شد. 
مراسم تجلیل از دستگاه های برترآذربایجان 
شرقی در زمینه اوقات فراغت با حضور استاندار 
ــان وزارت ورزش و دیگر  ــوان ــور ج و مــعــاون امـ

مسئوالن استانی در تبریز برگزار شد.
به گــزارش جام جم در این مراسم پورمحمدی 
اســتــانــدار و مهندس تــنــدگــویــان مــعــاون امــور 
جــوانــان وزارت ورزش و جــوانــان از دستگاه ها 
ــر اســـتـــان در عــرصــه  ــرت ــق و ب ــوف و نــهــادهــای م
ــت ســـال 99 قــدرانــی  ــراغ بــرنــامــه هــای اوقــــات ف

کردند.
ــر اســـاس بــررســی هــای بــه عــمــل آمـــده توسط  ب
دبــیــرخــانــه ســتــاد ســامــانــدهــی امـــور جـــوانـــان و 
اوقــات فــراغــت، کانون پــرورش فکری کودکان 
ــرای فعالیت ها و  و نــوجــوانــان اســتــان بـــرای اجـ
بــرنــامــه هــای مــتــنــوع در حـــوزه فــضــای مــجــازی، 
ــه خــدمــات فرهنگی هــنــری بـــرای کــودکــان و  ارائـ
نوجوانان مناطق محروم و کم بــرخــوردار و نیز 
همکاری و تعامل گسترده با دفاتر تسهیل گری 
ــامــه هــای فرهنگی  ــرن ــرای ب ــ اســـتـــانـــداری در اجـ
هــنــری بــه عــنــوان دستگاه بــرتــر معرفی و مــورد 
تقدیر قــرار گرفت. علی بینش مدیرکل کانون 
پــرورش فکری کــودکــان و نوجوانان استان در 
ایــن مــراســم لــوح تقدیر کــانــون را از پورمحمد 

استاندار آذربایجان شرقی دریافت کرد.

خبرخبر

شرکت بیمه کوثر )سرپرستی استان آذربایجان 
شــرقــی ( در پنجمین جــشــنــواره حــامــیــان حقوق 
مــصــرف کــنــنــدگــان اســتــان آذربــایــجــان شــرقــی به 
یــافــت  عــنــوان تنها بیمه گــر استانی مــوفــق بــه در
گــواهــی نــامــه و تــنــدیــس نــقــره ای رعــایــت حقوق 

مصرف کنندگان آذربایجان شرقی گردید .
ــواره حـــــامـــــیـــــان حـــقـــوق  ــ ــ ــن ــ ــ ــش ــ ــ پـــنـــجـــمـــیـــن ج
ــی بـــا حــضــور  ــرق ــایـــجـــان ش مــصــرف کــنــنــدگــان آذربـ
دکـــتـــر عـــبـــاس تـــابـــش، مـــعـــاون وزیـــــر صــمــت و 
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
ــای نمونه  ــد ه بــا معرفی واح و تولیدکنندگان و 

برگزار شد .
ــه بــرگــزار  ــاالن ــه صـــورت س ــه ب در ایـــن جــشــنــواره ک

مــی شــود از بین ۱۲۵ واحـــد اســتــانــی حــائــز شرایط 
ــد بــرگــزیــده تقدیر  حــضــور در جــشــنــواره، ۴۳ واحـ

شدند 
ــا کــســب امــتــیــاز کـــامـــل از  شـــرکـــت بــیــمــه کـــوثـــر بـ
دبــیــرخــانــه جــشــنــواره تــوانــســت تندیس نــقــره ای 
رعــایــت حقوق مصرف کننده را کسب نماید. و 
از آقـــای هـــادی قـــدس، مــدیــر ســرپــرســتــی اســتــان 
ــه عمل  آذربــایــجــان شــرقــی بــیــمــه کــوثــر تجلیل ب
آمد.خاطر نشان مــی گــردد، ایــن انتخاب با توجه 
بــه رعــایــت تمامی شــاخــص هــای الزم بـــرای تولید 
ــه خــدمــات  ــ مــحــصــول بــا کیفیت و همچنین ارائ
جامع جهت رعایت حقوق مصرف کننده صورت 

پذیرفته است .

با حضور معاون صمت؛

شرکت بیمه کوثر   تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان را کسب کرد 

 جانشین رئیس ستاد انتخابات شهرستان تبریز گفت: با ثبت نام ۳۲ 
نفر برای ورود به شــورای اســالمی این شــهر در چهارمیــن روز ثبت نام 

دوره ششم، تعداد کل داوطلبان ثبت نام کرده به 6۴ نفر رسید.
ســعید برزگر شــامگاه پس از اتمام زمان ثبت نام نامزدهــای حضور در 
انتخابات در جمــع خبرنگاران اعــالم کــرد: در چهارمیــن روز از ثبت نام، 
هشت نفر با حضور در فرمانداری تبریز به  صورت حضوری و ۲۴ نفر به 

 صورت غیر حضوری ثبت نام کردند.
وی ادامــه داد: از ۳۲ نفــر ثبــت نــام کننــده ۲9 نفر از حــوزه تبریــز و ۳ نفر 
نیز از حــوزه باســمنج ثبــت نــام کردنــد و امــروز از حوزه های ســردرود و 

خسروشاه ثبت نامی انجام نشد.
برزگــر در خصوص جنســیت و مــدرک تحصیلــی افــراد ثبت نــام کننده 
اظهار کرد: ۲7 نفر مرد، ۵ نفر زن، ۲ نفر با مدرک دکترا، ۱۳ نفر کارشناسی 
ارشــد، ۱۵ نفر کارشناســی هســتند و مدرک ۲ نفــر نیز به علت داشــتن 

سابقه عضویت در ادوار گذشته شورای شهر، مالک قرار داده نشد.
وی خاطرنشــان کرد: افــرادی که دارای مــدرک حوزوی هســتند نیز جزو 
دارنــدگان مــدارک کارشناســی محســوب می شــوند.وی در تشــریح 

مجموع کل ثبــت نام کننــدگان در طــول ۴ روز گفت برزگر اعــالم کرد: تا 
کنون از چهار شــهر این شهرســتان در مجموع 7۳ نفر ثبــت نام کرده 
اند که 6۴ نفر از تبریــز، ۲ نفر از خسروشــاه، ۳ نفر ســردرود و ۴ نفر نیز از 

باسمنج ثبت نام کرده اند.
وی ادامــه داد: ۲۵ نفــر به صــورت حضــوری و ۴8 نفــر نیــز به صــورت غیر 
حضوری ثبت نام کــرده اند که از ایــن تعداد 60 نفــر مرد و ۱۳ نفــر نیز زن 
هســتند.برزگر گفت: در مجموع ۲ نفر با مــدرک دکترا، ۲9 نفــر با مدرک 

کارشناســی ارشــد، ۳8 نفــر بــا مــدرک کارشناســی و ۲ نفــر نیــز بــا مدرک 
کاردانی ثبت نام کرده اند.

 ثبت نــام از داوطلبان حضور در انتخابات شــورای اســالمی شــهر از روز 
چهارشنبه ۲0 اسفند آغاز شده است و تا ساعت ۱8:00 روز سه شنبه ۲6 

اسفند ادامه خواهد داشت.
داوطلبــان می توانند جهــت ثبت نــام در انتخابات شــوراهای اســالمی 
شهر به یکی از چهار روش اپلیکیشــن موبایلی )دانلود برنامه ثبت نام 
از پورتــال وزارت کشــور بــه آدرس entekhabat.moi.ir( و دریافــت 
پیغام مبنی بــر ثبت نام قطعی داوطلب، نســخه وینــدوز و قابل نصب 
بــر روی کامپیوتــر )دانلــود برنامــه ثبت نــام از پورتــال وزارت کشــور بــه 
آدرس entekhabat.moi.ir( و دریافــت پیغــام مبنی بــر ثبت نام قطعی 
داوطلــب، دفاتر پیشــخوان دولــت و دریافت پیغــام مبنی بــر ثبت نام 
قطعــی داوطلــب و مراجعــه حضــوری بــه فرمانــداری شهرســتان )از 
ســاعت 8:00 تا ۱8:00( نســبت به ثبت نام اقــدام کنند.ششــمین دوره 
انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا همزمــان بــا انتخابــات 

ریاست جمهوری ۲8 خرداد ۱۴00 برگزار می شود.

در  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
بــا  مقابلــه  مســاله  فعــاالن  جمــع 
کرونــا و مســئوالن قــرارگاه رزمایــش 
کمــک مومنانــه اســتان بــا اهــدای 
لــوح ســپاس، از خدمــات ارزشــمند 
و مانــدگار حــاج حســین افتخــاری 
خیــر خوشــنام و همیشــه درصحنــه 
، تقدیــر بــه عمــل  آذربایجــان وتبریــز

آورد.
محمدرضــا  جام جــم  گــزارش  بــه 
پورمحمدی این مراســم که در محل 
اســتانداری آذربایجان شــرقی برگــزار 
شــد در نهایــت بــه پــاس فعالیــت 
خیرخواهانــه حــاج حســین افتخاری 

بااهدای لوحی پایان یافت.
حســین  حــاج  گــزارش،  بنابرایــن 
بــا  اخیــر  ماه هــای  طــی  افتخــاری 
گســترش زمینــه فعالیــت درعرصــه 
عــام المنفعــه یــاری رســان نیازهــای 
بســیج،  ســپاه،  همچــون  مختلفــی 
، دانشــگاه علوم پزشــکی  هالل احمر
اســت  شــهربوده  هنرمنــدان  و 
همیــن اقدامــات ارزشــمند موجــب 
شــد تا مســئوالن نهادهــای دولتی و 
غیردولتی با اهدای لوح های مختلف 
قدرشــناس ایــن خدمــات مانــدگار 

شود.
درجلســه  افتخــاری  حســین  حــاج 
ایــن مراســم در گفتگــو باخبرنــگاران 

باتاکیدبــه ایــن کــه بــه حــول و قوه ی 
الهی وبا استعانت ازحضرت ولیعصر 
)عــج( بنــده در مســیر خدمتگــزاری 
نیازمنــدان  و  مســتضعفان  بــه 
جامعه به ویژه تبریز اســتوار هســتم 
خاطرنشــان کــرد هرقدمی کــه بتوانم 
خواهــم  تبریــز  خــودم  شــهر  بــرای 

برداشت.
این خیر ایثارگر و رزمنده دوران دفاع 
مقــدس بــا بیــان ایــن کــه همراهــی 
بانهادهــای مردمــی ودولتــی فعــال 
در زمینــه محــروم زدایــی راوظیفــه 
خــود می دانم گفــت تاجایی کــه توان 
دارم، در ایــن مســیر خدمتگزار ملت 
خواهــم بــود و توجهــی بــه ایــن گونه 
شــایعات ســاختگی عده ای نخواهم 

داشت.
ســپاس  لــوح  متــن  اســت  گفتنــی 
اهدایــی اســتاندار آذربایجان شــرقی 
به حاج حســین افتخاری خیــر نامدار 
ح زیر اســت: وخوشــنام تبریز به شــر
》اکنــون کــه رشــحات امــواج بیکران 
و  گردیــده  حالمــان  شــامل  الهــی 
مقدراتــش بــر ایــن تعلــق یافتــه کــه 
برای  تعمیم وتعمیــق باورهای دینی 
و درمســیرفرهنگ »کمــک بــه هــم 
نــوع« و مــردم خطــه ی آذربایجــان و 
تبریــز گامی ناچیــز برداریــم خداوند را 

شاکریم.

حضرتعالــی  کــه  ایــن  بــه  باعنایــت 
مشــارکت  مســاعدت،  توفیــق 
ح  »طــر در  صمیمانــه  همــکاری  و 
رزمایش« مومنانه مقابله با ویروس 
کرونا »فرمــوده مقام معظــم رهبری« 
راداشــته  اید برخــورد الزم دانســتیم 
بابــت همــه مســاعی وتالشــهایتان 

که دراین مســیر مصروف داشته اید 
از حضرتعالــی تقدیــر وتشــکر نموده 
مراتــب امتنــان خویــش را بــه محضر 
شــما عرضه، برســم یادبود این "لوح 

سپاس" را تقدیم می نماییم.
امیدواریم در همه عرصه های حیات 

موفق و موید باشید. 

 جانشین رئیس ستاد انتخابات شهرستان تبریز اعالم کرد:

64 نفر در انتخابات شورای شهر تبریز داوطلب شدند

تقدیر اســتاندار آذربایجان شرقی
 از حاج حسین افتخاری

مجتمع فوالد صنعت بناب در شهرســتان بناب درنظر دارد نسبت به 
جذب نيروي كار ماهر و با سابقه كار در حوزه فوالد اقدام نماید؛  عالقمندان 
و حائزین شــرایط مي توانند از زمان درج آگهي تا 10 فروردین 1400  
مســتندات ســوابق و رزومه كاري خود را به ایميل  و شماره ذیل ارسال 

 Info@mfbco.ir  :نمایند
و شماره مجازي 09128669013  در واتس آپ ) شماره صرفا براي ارسال 

پيام است(

روابط عمومي مجتمع فوالد صنعت بناب

استخدام

نیروي مورد عنوان شغلي / شرایط احراز
نیاز

سابقه كارمدرك تحصیلي

كارشناس خرید قطعات
 و تجهیزات

كارداني وكارشناسي3
)بازرگاني،برق،مكانیك(

حداقل 2سال

حداقل كارشناسي 1كارشناس تولید
مكانیك

حداقل 3 سال

كارداني ) مكانیك، 12تكنیسن فني
متالورژي، برق (

حداقل 5 سال

3 تا 5 سال سابقهدیپلم مكانیك یا برق25دیپلم فني

3 تا 5 سال سابقهحداقل كارشناسي3كارشناس مالي

7 سال سابقه كارشناسي و باالتر1رئیس حسابداري
مرتبط


