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 خالقــی گفــت: به عنــوان یکــی از شــرکت های 
مهــم تامیــن کننــده زنجیــره فــروش و توزیــع 

این فروشــگاه ها فعالیت هستیم.
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ع  پرداخــت و اظهــار داشــت: بــدون توجــه بــه موضــو
یابــی، زنجیــره تولیــد کاالهــا و خدمــات  وش و بازار فــر
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 رحلت جانسوز والده گرانقدرتان، ســرکار خانم ناظمی را که به دیدار معبود شتافتند، خدمت حضرتعالی و 

خاندان محترم آن مرحومه که عمری را در خدمت به اهل بیت ســپری و فرزندان برومندی را تقدیم ایران 

اســامی نموده اند؛ تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان علو درجات برای آن مرحومه مکرمه و صبر 

و بردباری را برای جنابعالی و بازماندگان بیت شریف مسالت می نماییم. 
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

شرقی  آذربایجان  دامپزشکی  مدیرکل 
خبر داد؛

کشف و پلمب یک واحد تولید و 
فروش داروهای دامی تقلبی

از  شرقی  آذربایجان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
کشف و ضبط ۲۵ قلم داروی تقلبی و غیر مجاز در 

یک مغازه پرنده فروشی در تبریز خبر داد.
 امیرحسین بهداد اظهار داشت: یک واحد تولید 
از  اعم  دامی  داروهای  تقلبی  و  غیرمجاز  فروش  و 
تولید  به  اقدام  که  ویتامین ها  و  مکمل  خوراک، 
می نمود،  زینتی  پرندگان  ویتامین های  و  مکمل 
کشف و ضبط شد.وی افزود: این واحد هیچ گونه 
و  تولید  برای  مجوزی  و  ساخت  فعالیت،  پروانه 
و  بود  ننموده  اخذ  مکشوفه  دارویی  اقالم  توزیع 
محل کشف داروها یک مغازه پرنده فروشی بود که 

این محل نیز با دستور مراجع قضائی پلمب شد.
مدیرکل دامپزشکی استان گفت: طی مکاتباتی که 
با سازمان دامپزشکی کشور انجام دادیم، تا تمام 
این محصوالت که به صورت گسترده پخش شده 

بود از کل کشور جمع آوری شد.
و  حیوانات  صاحبان  و  دامداران  از  بهداد 
مجاز  مراکز  از   

ً
حتما که  خواست  زینتی  پرندگان 

نظارت  تحت  که  دامپزشکی  داروخانه های  و 
دامپزشکی استان فعالیت می کنند اقدام به تهیه 
وی  نمایند.  دارویی  اقالم  سایر  و  مکمل  دارو، 
خاطرنشان کرد: در استان ۴ کارخانه و واحد تولید 
دارو و سرم سازی داریم که با مجوز و تحت نظارت 
اداره کل دامپزشکی فعالیت نموده و در مجموع 
حدود ۴۲ نوع دارو و مکمل و سرم های دامی در آنها 

تولید می شود.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی 
: دیم کشور

ترویجی  و  تحقیقی  مزرعه   4۰
دیم در کشور ایجاد شد

کشور  دیم  کشاورزی  تحقیقات  موسسه  رئیس   
گفت: ۴۰ مزرعه تحقیقی و ترویجی در استان های 

دیم خیز کشور اجرا شده است.
ع  مزار افزود:  علیزاده  خشنود  جام جم  گزارش  به 
تحقیقی و ترویجی این مؤسسه با هدف معرفی 
دستورالعمل های  و  یافته ها  انتقال  جدید،  ارقام 
ع کشاورزی ۱۰  تحقیقاتی برای افزایش تولید در مزار

استان دیم خیز کشور ایجاد شده است.
آخرین  محققان  طرح،  این  در  کرد:  اضافه  وی 
دانش  و  جدید  ارقام  زمینه  در  را  خود  یافته های 
تولید محصوالت زراعی دیم برای آموزش و انتقال 
رئیس  می کنند.  اجرا  کشاورزی  ع  مزار در  یافته 
ادامه  کشور  دیم  کشاورزی  تحقیقات  مؤسسه 
داد: کشاورزان در قالب روز مزرعه با حضور در این 
ع با یافته های جدید محققان در زمینه بذرهای  مزار
جدید دیم، کاشت محصوالت زراعی دیم، داشت 
و برداشت آشنا می شوند. علیزاده افزود: طرح های 
زمینه های  در  مؤسسه  این  ترویجی  و  تحقیقی 
مدیریت  روغنی،  دانه های  حبوبات،  غالت،  تولید 
منابع اجرا می شود. وی ادامه داد: با هدف تسریع 
کشاورزان دیم  به  یافته های تحقیقاتی  انتقال  در 
ع نمایشی در بیشتر  کار پایگاه های نوآورانه و مزار
استان های کشور اجرا شده است.رئیس مؤسسه 
تحقیقات کشاورزی دیم کشور با اشاره به این که 
ع تحقیقی و ترویجی از  این مؤسسه در ایجاد مزار
یادآوری  است،  کشور  در  پیشرو  تحقیقاتی  مراکز 
دیم  کشاورزی  تحقیقات  مؤسسه  محققان  کرد: 
کشور در طول ۲۹ سال فعالیت تحقیقاتی ۸۷ رقم 

محصول دیم را معرفی کرده اند.

خبرخبر
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از  شرقی  آذربایجان  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
فعالیت بیش از ۱۰۰ کارگاه مرمتی و حفاظتی استان در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش جام جم احمد حمزه زاده ضمن اعالم این خبر گفت: در راستای 
نیل به اهداف حفاظتی و صیانتی از ابنیه های تاریخی این اداره کل، از ابتدای 
سال جاری در سطح استان بیش از ۱۰۰ کارگاه در حوزه های حفاظتی، مرمتی 

و بازسازی آغاز به کار خواهند کرد و با نظارت کارشناسان و متخصصان این 
امر تا پایان سال جاری تداوم خواهند داشت.

سال  در  استان  مرمتی  و  حفاظتی  حوزه  فعال  پروژه های  به  اشاره  با  وی 
جاری، گفت: طی سال جاری اقداماتی نظیر مرمت خانه های کالنتر، فتح اله 
اف و تکمیل مرمت خانه سلطان قرائی، نصب در و پنجره های مجموعه 

حسن پادشاه، مرمت مسجد ضریر مراغه، مرمت و سامان دهی حمام های 
شیشوان  حمام  مرمت  بابک،  تاریخی  قلعه  نیرورسانی  شبستر،  دوقلو 
عجب شیر، پل شهر چای میانه، بقعه شیخ شهاب الدین اهری، کاوش تپه 
زرنق هریس، مرمت کاروانسرای آالکی مرند آغاز و تا پایان سال جاری تداوم 

خواهند داشت.
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سرمایه  استراتژی،  تعیین  پردازی،  ایده  طراحی، 
نیازمند  مختلف  زمینه های  در  اجــرا  و  گـــذاری 
بــازار  بر  کامل  تسلط  و  عمومی  افکار  شناخت 
چشم  در  مخاطب سازی  کــه  چــرا  اســت.  هــدف 
نتیجه رســیــدن  بــه  ــرای  ــ ب کــه  انــــداز هــر طــرحــی 

ترسیم می شود حیاتی است.
ــررســی هــای  هـــر طــرحــی بـــر پــایــه مــطــالــعــات و ب
شکل  آینده  یا  روز  نیاز  به  توجه  و  شده  انجام 
ــرد. بـــر هــمــیــن اســـــاس ســـرمـــایـــه گـــذار  ــیـ مـــی گـ
ــود اســتــراتــژی تــعــریــف نــمــوده و  ح خـ ــر ــرای طـ ــ ب
اهــداف،  به  دستیابی  زمانبندی  اولیه،  اهــداف 
دستیابی  افــق  و  ح   ــر ط روی  پیش  چــشــم انــداز 
است،  اقتصادی  عمدتا  که  خواسته هایش  به 

می کند. مشخص 
شکل  باعث  عاملی  چــه  کــه  اینجاست  ســوال   
آن را بـــرای ســرمــایــه گــذاری  گــیــری ایـــده شــده و 
و  ســـودآوری  منظور  به  ایــده  می کند؟  ارزشمند 
و  موجود  تقاضای  اســاس  بر   ، بیشتر منفعت 

آینده شکل می گیرد.  احتمالی در 
به همین دلیل است که برای شناسایی تقاضا 
و  گسترده  مطالعات  اســت  الزم  ایـــده،  خلق  و 
شناسایی  بـــرای  جامعه  آحـــاد  روی  بــر  عمیقی 
مخاطب  و  عمومی  افکار  هــدف،  ــازار  ب ظرفیت 

آینده ایده انجام گیرد.  احتمالی 
 ، بــازار نیاز  شناخت  عمومی،  افکار  در  پژوهش 
بینی  پیش  مصرف  کننده،  سلیقه  شناسایی 
متمادی  دوره هــای  در  مخاطب  رفتار  تغییرات 
می تواند  عمومی  ــط  روابـ علم  از  گــیــری  بــهــره  و 
ح  طر یک  شروع  ابتدا  در  مضاعفی  ظرفیت های 
پایان  و  سرانجام  در  که  صورتی  به  نماید  ایجاد 
ایجاد  زیادی  تفاوت  می کنیم  طی  ما  که  مسیری 
ابتدای سفر  نماید. در واقع تغییرات کوچک در 
ایجاد  مقصد  در  را  زیــادی  تفاوت های  می تواند 

کند.
 *نقاط کور مدیران، مختصر اما خطرناک

از  متفاوت  روابــط عــمــومــی  دیــد  گستره  و  زاویـــه 
، ســرمــایــه گـــذار یــا مــدیــر اســـت. آنها  ایـــده  پـــرداز
در  را  خـــود  و  بـــوده  منفعت  کــســب  ــال  ــب دن ــه  ب
استراتژی  طریق  از  اهــدافــشــان  بــه  رســیــدن  راه 
دلیل  همین  به  می دانند،  محق  شده  انتخاب 
بی طرفانه  نمی توانند  و  دارند  جانبدارانه  نگاهی 

موفقیت  بــه  را  آنها  آنچه  امــا   . بنگرند  ایــده  بــه 
در  که  است  مشتری  و  مخاطب  رساند  خواهد 
ایده پردازی و بررسی ها و مطالعات انجام شده 

حتما به آن فکر شده است. 
اما با این وجود چیزی در نقطه کور ایده پردازان 
روابـــط  چــشــمــان  در  تنها  کــه  اســـت  مــدیــران  و 
که  کور  نقطه  می گردد.  آشکار  و  هویدا  عمومی 
شود  شامل  را  کمی  فضای  شاید  دارند  مدیران 
مشکل  و  آفرین  خطر  بی توجهی،  صورت  در  اما 

ساز خواهد بود.
کارها  و  کسب  در  چرا  که  اینجاست  سوال  اما   
عمومی  روابــط  فقط  که  دارد  وجــود  کــوری  نقطه 
عمومی  روابــط  ذات  که  دلیل  ایــن  به  می بیند؟ 

نگاه و ایجاد ارتباط دوسویه است. 
روابــــط عــمــومــی مــنــافــع کــارفــرمــا و مــخــاطــب را 

منافع  مــی گــیــرد.  نــظــر  در  هــمــزمــان  صـــورت  ــه  ب
ارائه خدمات  کارفرما تنها  از نظر  مخاطب شاید 
مناسب  قیمت  و  بــاال  کیفیت  با  محصوالت  یا 
دارد.  هم  دیگری  نیازهای  مخاطب  امــا  باشد، 
ــنــد از  ــاد حـــس خــوشــای احـــســـاس تــعــلــق، ایـــجـ
از  استفاده  تداوم  به  اشتیاق  و  برند  خوشنامی 
است  نیازهایی  از  بخشی  محصوالت  و  خدمات 
ارزش  بنگاه  یــک  بــرای  اقتصادی  مــزایــای  از  کــه 

بیشتری دارد. 
داده  پاسخ  بهتر  روز  به  روز  باید  که  نیازهایی 
ــه  تــولــیــدی ادام اقــتــصــادی،  تــا یــک بنگاه  ــود  ش
حیات داشته باشد و اینجاست که نقش روابط 

عمومی پررنگ می شود. 
نگرش  داشتن  به  وابسته  بنگاه  یک  پویایی   *

توسعه محور است

موجود  روند  تکرار  و  زدن  درجا  با  مجموعه  یک 
از تحوالت روز دنیا عقب  به یک جریان راکد که 
افــتــاده اســت تبدیل مــی شــود امــا بــا رویــکــرد و 
و  ــدرت بیشتر  قـ بــا  تــوســعــه ای مــی تــوانــد  نــگــاه 
ــدازی روشــن تــر بــه حــیــات خــود ادامــه  چشم انـ
دهد که الزمه این امر توسعه متناسب با نیاز و 

رفتار مخاطب مشتاق است.
و  زنــده  زمانی  تولیدی  یا  اقتصادی  بنگاه  یک   
پویا به محسوب می شود که نگرش توسعه ای 
قوا  تجدید  بجنگد،  بقا  برای  باید  باشد.  داشته 
منظور  ایــن  بــرای  و  کند  حرکت  جلو  به  رو  کند، 
در درون و بیرون سازمان در جستجوی اهداف 

باشد.  انگیزشی 
انگیزش  ایجاد  با  نیرو  در درون سازمان تجدید 
ایجاد  و  موجود  شرایط  در  تحول   ، کار نیروی  در 
می گیرد.  صورت  محصوالت  و  خدمات  در  تنوع 
سازمان  از  بــیــرون  در  انگیزش  ایــجــاد  بــرای  امــا 

باید به همان نقطه کور مدیران رجوع کرد. 
و  هویداست  عمومی  روابط  دید  در  که  نقطه ای 
الزمه آن حفظ ارتباط دوسویه با مخاطبان است 
که  می کنند.ارتباطی  تامین  را  سازمان  منافع  که 
که  زیادی است  ابهامات و پیچیدگی های  دارای 

باید به آن توجه شود. 
به  بــایــد  مشتریان  نــگــرش  و  سلیقه  شناخت 
از  گیری  بهره  با  بنگاه  به  آنــان  پایبندی  منظور 
تاثیر  پتانسیل روابط عمومی باشد طوری که به 

آنان بینجامد.  گذاری برای اصالح رفتار و اقناع 
بــه مثابه  بــنــگــاه  تــوســعــه  ایـــن صـــورت  غــیــر  در 
مهم  واقعیت  بود.  خواهد  تاریکی  در  تیراندازی 
قدم  آن  راستای  در  و  بپذیریم  باید  که  دیگری 

برداریم، تحوالت روز دنیاست. 
ما  در عرصه ارتباطات وارد دوره نوینی شده ایم 
ــه رخـــدادهـــا مسیر  ــا ســرعــت و بــی تــوجــه ب ب کــه 
نــســل جدید  و  مــی کــنــد  را طــی  پــیــشــرفــت خـــود 
روی خــود  پــیــش  را  عــمــومــی هــوشــمــنــد  ــط  ــ رواب

می بیند.
بی نظمی ها،  و  نابسامانی ها  اپیدمی  این  دل  از   
آمد.  خواهد  بیرون  جدیدی  ح های  طر و  ایده ها 
تهدیدها  از  واندیشه  فکر  صاحب  افراد  که  چرا 
و  رفـــتـــاری  تــغــیــیــرات  از  و  مـــی ســـازنـــد  فـــرصـــت 

ذائقه ای مخاطبان نهایت بهره را می برند.

نوراله خیری - مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

 مجتمع فوالد صنعت بناب :

روابط عمومی؛ چشمی برای 
آنچه مدیران نمی بینند

 رحلت جانســوز والده گرانقدرتان، سرکار خانم ناظمی را 
که به دیدار معبود شــتافتند، خدمت حضرتعالی و خاندان 
محترم آن مرحومه که عمری را در خدمت به اهل بیت سپری 
و فرزنــدان برومندی را تقدیم ایران اســامی نموده اند؛ 
تســلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان علو درجات 
برای آن مرحومه مکرمه و صبر و بردباری را برای جنابعالی 

و بازماندگان بیت شریف مسألت می نماییم. 

مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره 

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

اانهّللواانالیهراجعون

بدینوسیله درگذشت تاسف بار متعلقه گرامی حضرت آیت اهلل 

سید محمدتقی آل هاشم و والده مکرمه حضرت حجت  االسام 

والمســلمین جناب آقای دکتر سیدمحمدعلی آل هاشم، نماینده 

محترم ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه محبوب 

تبریز و جناب آقای دکتر سیدمحمدحســن آل هاشــم مدیرکل 

محترم امور عشایر اســتان را به خاندان بزرگ آل هاشم و همه 

خانواده های معزا تســلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال 

غفــران الهی برای آن مرحومه و اجــر جزیل و صبر جمیل برای 

بازماندگان مسألت دارم.
اکبر فتحی 

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی 

سلمینسیدمحمدعلیآلاهشم
لم
حضرتحجتاالسالموا

نمایندهمحترمولیفقیهرداستانآرذبایجانشرقیوامامجمعهمحبوبومردمیتبرزی



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

تحقق ۱۰7 درصدی درآمدهای 
 مـــصـــوب آذربـــایـــجـــان  شــرقــی

 در سال 99

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شرقی از تحقق ۱۰۷.۵۵ درصدی درآمدهای مصوب 
استان در سال ۹۹ خبر داد و گفت: این رقم بیش از 

۴۵3۸ میلیارد تومان است.
به گزارش جام جم شاهین فتحی در جلسه شورای 
میزان  کرد:  اظهار  استان  توسعه  و  ریزی  برنامه 
حدود   ۱3۹۹ سال  در  استان  مصوب  درآمدهای 
۴۲۱۹ میلیارد تومان بود که به میزان بیش از ۴۵3۸ 

میلیارد تومان یعنی ۱۰۷.۵۵ درصد تحقق یافت.
وی افزود: سهم مالیات از کل درآمدهای استان 
در سال گذشته ۹۴.۱۵ درصد، درآمدهای مصوب 
درآمدهای  میزان  تومان،  میلیارد   3۸۷۵ مالیاتی 
محقق شده مالیاتی بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان 

یعنی ۱۱۰.۲۲ درصد بوده است.
فتحی درآمدهای غیرمالیاتی مصوب استان را در 
سال ۱3۹۹ در حدود 3۴3 میلیارد تومان و میزان 
یعنی  تومان  میلیارد   ۲6۵ را  درآمدها  این  تحقق 

۷۷.۲۸ درصد اعالم کرد.
معاون هماهنگی امور بودجه سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: سهم 
درآمدهای غیرمالیاتی از کل درآمدها ۵.۸۵ درصد 
هزینه ای  اعتبارات  داشت:  ابراز  فتحی  است. 
نظام  مشمول  دستگاه   ۲3 به  ابالغی  مصوب 
حدود  گذشته  سال  در  استان  هزینه ای  بودجه 
درصد   ۱۰۰ میزان  به  که  بود  تومان  میلیارد   ۷3۴

تحقق یافته است.

هــاشــم زاده  اهلل  آیـــت  تسلیت  
هریسی  به نماینده ولی فقیه در 

استان

مردم  نماینده  هریسی  زاده  اهلل  هاشم  آیــت 
رهبری  خبرگان  مجلس  در  شرقی  آذربایجان 
در پــی درگــذشــت والــده حــجــت االســالم سید 
ولــی  مــحــتــرم  نــمــایــنــده  ــم  ــاش آل ه محمدعلی 
فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه 

تبریز این مصیبت را به وی تسلیت گفت.

تاپایپ آغاز شد؛  به همت آ
آب  تامین  جایگاه های  ساخت 
در  خانگی  حیوانات  ــرای  ب غــذا  و 

تبریز 
مسئولیت های  بــه  عمل  مسیر  در  تــاپــایــپ  آ
کشی  ســگ  نکوهش  ضمن  خــود،  اجتماعی 
بــا ســگ هــای  انــســانــیــت  از  بــه دور  ــورد  ــرخ ب و 
ساخت  بــه  نسبت  اســت  درصـــدد  خــیــابــانــی، 
حیوانات  بــرای  آب  و  غــذا  تامین  جایگاه های 
آن  امید  نــمــایــد.   اقـــدام  شهر  سطح  خیابانی 
تمام  بــا  مسالمت آمیزی  همزیستی  مـــی رود 
مخلوقات باری تعالی تجربه کنیم. این حرکت 
ــی اســـت بــــرای صــیــانــت از حـــق حــیــات  ــالش ت
حیوانات و همراهی با تمام سخت کوشانی که 
این موجودات بی دفاع  در مسیر احقاق حق 
همکاری  به  تمایل  صورت  در  کرده اند.  تالش 
در ارائه خدمات به حیوانات خیابانی با شماره 

زیر تماس حاصل فرمایید.
۰۴۱ -۴۱۴3   داخلی ۲۱

خبرخبر
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خالقی گفــت: به عنوان یکی از شــرکت های مهم تامیــن کننده زنجیره 
فروش و توزیع این فروشگاه ها فعالیت هستیم.

هادی خالقی اســکوئی در نشست خبری با اصحاب رســانه به تشریح 
فعالیت هــای شــرکت مانــی خالق ایرانیــان پرداخــت و اظهار داشــت: 
بــدون توجــه بــه موضــوع فــروش و بازاریابــی، زنجیــره تولیــد کاالهــا و 
خدمات ناقص خواهــد بود و تولید کننده ای کــه نتواند محصول خود 
را به دســت مشــتری برســاند، در بــازار و تجــارت نخواهد توانســت به 

موفقیت قابل توجهی دست یابد.
وی ایجــاد و توســعه زنجیره فــروش و توزیع، در پروســه تولیــد را مهم 
فرینــی اعــالم و 

ٓ
تریــن وظیفــه متولیــان و فعــاالن عرصــه تولیــد و کارا

خاطرنشان کرد: شــرکت مانی خالق ایرانیان با تکیه بر توان مدیران و 
متخصصان خــود، برنامه ریزی های حرفه ای و اثربخشــی را در راســتای 
تکمیل زنجیره فــروش و بازاریابی محصوالت تولیــدی درحوزه صنایع 
غذایی اســتان و کشــور انجام داده و هم اکنــون یکی از ٢٠ شــرکت برتر 

کشور در حوزه فروشگاه های زنجیره ای معتبر است.
مدیرعامــل شــرکت مانــی خالــق ایرانیــان در ادامــه بــه موفقیت هــای 
کــرد: طــی  ایــن شــرکت درســال های اخیــر اشــاره و تصریــح  ملــی 
ســال های٩6و٩٨این شــرکت دو بار موفق به دریافت لــوح و تندیس 
طالیــی حمایت ازحقوق مصرف کننده درســطح اســتانی شــده اســت 

که جای بسی تحسین دارد.
خالقــی در بخــش دیگــری ازســخنان خــود بــه عملکــرد واقدامــات 
ســال های اخیرشــرکت در حــوزه توزیــع کاالهــا و محصــوالت غذایــی 
اشــاره کــرد و افــزود: شــرکت مانــی خالــق ایرانیــان بــه عنــوان یکــی از 
شــرکت های مهــم و فعال ملــی در حــوزه توزیع محصــوالت، بالــغ بر 6٠ 

قلــم کاال و محصــول غذایی را بــا برند PEAK در ســطح کشــور و عمد تا 
فروشــگاه های زنجیره ای نظیر رفاه و دیگر فروشــگاه ها توزیع می کند 
و به عنــوان یکــی از شــرکت های مهــم تامین کننــده زنجیــره فروش و 

توزیع این فروشگاه ها فعالیت دارد.
ن کــه بــا شــعار “جنــس 

ٓ
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن شــرکت جــدای ازا

فروخته شــده با احترام پس گرفته می شــود”، به دنبال اعتماد ســازی 
و حفــظ حرمــت مشــتریان بــه عنــوان ذی نفعــان خدمــات خــود بوده 

است.
مدیرعامــل شــرکت مانــی خالــق ایرانیــان در عیــن حــال بــه اقدامــات 
فرهنگی، خیریه و حمایتی شــرکت در بخش هــای اجتماعی و فرهنگی 
نیز اشــاره کرد و افزود: جــدای از فعالیت های تجــاری و اقتصادی، این 
شــرکت به عنــوان یکــی از شــرکت های حامــی ورزش و امــور خیریه نیز 

فعالیت هایی داشته است.
ح  خالقی یــادآور شــد: از جملــه فعالیت ها می تــوان به مشــارکت درطر
کمــک مومنانــه، حمایــت از قهرمانــان و ورزشــکاران ملــی و اســتانی 
ن، حمایت از خواهران 

ٓ
درسال های گذشــته اشــاره کرد که نمونه بارز ا

یــان، ووشــوکاران قهرمــان کشــور در رقابت هــای جهانــی و  منصور
ســیایی، حمایت از مســابقات فوتبال و فوتســال محالت، حمایت از 

ٓ
ا

تیم های هاکی مردان و بانوان و کاراته استان بوده است./ صریرنیوز

مدیرعامل شرکت مانی خالق ایرانیان:

جلب رضایت حداکثری مشتریان هدف اصلی شرکت است

: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
واکسینه شدن ۵۱ درصد سالمندان 7۵ سال به باال در آذربایجان شرقی

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: ۵۱ درصد سالمندان 
۷۵ سال به باال و بیش از ۸۰ درصد سالمندان ۸۰ سال به باال در آذربایجان 
شرقی بر ضد کرونا واکسینه شده اند که این رقم، باالتر از متوسط کشوری 

است.
شرقی  آذربایجان  شهرستان های  از  برخی  در  کرد:  اظهار  درستی  عباسعلی 

نیز تا ۹۰ درصد سالمندان باالی ۸۰ سال  در برابر کرونا واکسینه شده اند.
سرعت   ، بیشتر واکــســن  ــافــت  دری صـــورت  در  اســـاس  ایــن  بــر  ــزود:  افــ وی 
گروه  واکسینه  ماه  همین  اواخــر  در  و  می دهیم  افزایش  را  واکسیناسیون 

سنی ۷۰ تا ۷۵ سال نیز در آذربایجان شرقی آغاز می شود. 
در  کــرونــایــی  بیمار   3۰۰ و  ــزار  ه ــدود  ح حاضر  حــال  در  گفت:  همچنین  وی 

بیمارستان های آذربایجان شرقی بستری هستند و شهر قرمز و آبی در این 
استان نداریم.

شهرستان   6 داد:  ادامــه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  بهداشتی  معاون 
کرونایی  زرد  ، خداآفرین، هوراند، چاراویماق و اسکو در وضع  ورزقان، کلیبر

قرار دارند و بقیه شهرستان های آذربایجان شرقی نارنجی هستند./ایرنا

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: در سال 
به  استان  اجرایی  دستگاه های  بدهی  از  تومان  میلیارد   ۲۷۰ گذشته 
پیمانکاران، نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک ها از محل اسناد خزانه 

اسالمی پرداخت شد.
و  ریزی  برنامه  شورای  جلسه  در  بهبودی  داود  جام جم  گزارش  به 
اسناد  منابع  از  تومانی  میلیارد  استفاده ۲۷۰  کرد:  اظهار  استان  توسعه 
خزانه اسالمی در این محدودیت های شدید بودجه ای بسیار راهگشا 
بوده و باید امسال نیز بتوانیم به شکلی اثربخش تر از منابع بودجه ای 
ارتقای  در   ۱۴۰۰ سال  بودجه  ظرفیت های  از  باید  افزود:  ببریم.وی  بهره 
کاهش  و  منابع  عادالنه  توزیع  بلندمدت،  ریزی  برنامه  با  زیرساخت ها 

فشار بر منابع استانی، رد دیون دولت، جلب مشارکت بخش خصوصی، 
رفع  و  توسعه  و  سازی  مولد  و  منابع  تقویت  فاینانس،  و  عمومی 
محرومیت بهره ببریم. بهبودی در ادامه به مقایسه اعتبارات هزینه ای 
استان در سال های ۱3۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخت و تصریح کرد: اعتبارات هزینه ای 
ابالغی ۱۴۰۰ استان ۸۹۴ میلیارد تومان است که این رقم نسبت به اعتبار 
هزینه ای ابالغی در ابتدای سال گذشته و میزان تحقق آن در انتهای سال 

به ترتیب ۵۹.۵۸ و ۲۲.36 درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی مجموع اعتبارات 
میلیارد   ۱۹6۱ را  استان   ۱۴۰۰ سال  ابالغی  سرمایه ای  دارایی های  تملک 

تومان اعالم کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی :

پرداخت 27۰ میلیارد تومان بدهی دستگاه ها از محل اسناد خزانه 

درگذشت والده  مکرمه را  محضر جنابعالی و همچنین 

پدر بزرگوارتان حضرت آیت اهلل ســید محمدتقی 

آل هاشــم تسلیت گفته  و     برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی و برای آن بانوی مؤمنه  فاضله، رحمت و 

مغفرت مسألت دارم.

جواد محمودی 
مدیر شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی

إِلَیْهِرَاجِعُون
ّ
ِوَإِانَ لَِّ

ّ
إِانَ

سلمینسیدمحمدعلیآلاهشم
لم
جنابآاقیحجتاالسالموا

نمایندهمحترمولیفقیهرداستانآرذبایجانشرقیوامامجمعهمحبوبتبرزی

مراسم تشییع والده نماینده ولی فقیه 
در آذربایجان شرقی

محمدعلی آل هاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه 

تبریز صبح روز شنبه ۲۵ اردیبهشت، در محل وادی رحمت تبریز برگزار شد.

گزارش
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سرپرست استان آذربایجان شـرقی:  وحیده حاجی محمدیاری               
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فــــــــوالد دلی که آه، نرمش نکند        
یا ناله دلسوخته گرمش نکند

طوقی ز جفا فکنده بر گردن خویش       
امام خمینی - رهآزار دلم، دچــار شرمش نکند
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اانلواانالیهراجعون

سلمینحاجآاقیآلاهشم
لم
حضرتحجهاالسالموا

نمایندهمحترمولیفقیهرداستانآرذبایجانشرقیوامامجمعهمحبوبتبرزی

سام علیکم...با نهایت تاسف وتاثر خبر درگذشت والده مکرمه موجب تاسف و تاثرفراوان اینجانب 
گردید. خداوند روح آن مرحومه مغفوره را قرین رحمت واسعه خویش گرداند و در جوار حق آرام گیرد.

بدینوسیله ضمن عرض تسلیت این مصیبت وارده به جناب عالی و بازماندگان، از درگاه خداوند متعال 
برای آن مرحومه غفران الهی و برای سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

درگذشت والده گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال غفران 
واسعه الهی و علو درجات برای آن مرحوم و صبر و اجر برای حضرتعالی و تمامی 

بازماندگان محترم مسألت دارم .

سلمینآاقیحاجسیدمحمدعلیآلاهشم
لم
حضرتحجتاالسالموا

نمایندهمحترمولیفقیهرداستانآرذبایجانشرقیوامامجمعهمحبوبتبرزی

روحانی نژاد

نماینده ولی فقیه دربنیاد مسکن انقاب اسامی

رحلت جانسوز والده مکرمه موجب تاثر و تألم گردید. این مصیبت را محضر ابوی 
گرامی،  حضرتعالی و خاندان معزز آل هاشم تسلیت عرض می نمایم و علو مغفرت 

الهی برای روح آن مرحومه و صبر جمیل برای بازماندگان مسألت دارم . 

سلمینآاقیحاجسیدمحمدعلیآلاهشم
لم
حضرتحجتاالسالموا

نمایندهمحترمولیفقیهرداستانآرذبایجانشرقیوامامجمعهمحبوبتبرزی

یال؛ ٥٧٥ میلیارد ر با صرف 
 3 منطقه  شـــهـــرداری  ــروژه  ــ پ  3

می رسد برداری  بهره  به  تبریز 

 ، تبریز  ٣ منطقه  شــهــرداری  عــمــرانــی  ــروژه  پـ ســه 
پــارک  فضولی،  محمد  مــال  حکیم  محله ای  پــارک 
مــحــلــه ای صــائــب و مــحــوطــه داخـــلـــی نــوســازی 
با   ، تــبــریــز پــهــلــوان تختی  شــده ورزشــگــاه جــهــان 
اردیبهشت   ۲6 اعتبار  ریــال  میلیارد   ۵۷۵ صــرف 

می شود. بهره  برداری 
شهرداری  اجرای  دست  در  عمرانی  پروژه های  از 
به  عمرانی  ــروژه  پ ســه  ــداث  اح عملیات  منطقه، 
و  بیست  روز  در  مــراســمــی  طــی  و  رســیــده  اتــمــام 

برداری می رسد. به بهره  اردیبهشت  ششم 
مالمحمد  حکیم  محله ای  پــارک  اســاس،  این  بر 
هزار   ۱۲ مساحت  با  طالقانی  شهرک  در  فضولی 
مترمربع و با امکانات متنوع در زمین مشهور به 
آب و پارک محله ای صائب واقع در خیابان  منبع 
قطعات  از  منطقه  شــهــرداری  زمین  در  را  صائب 

است.  شده  احداث  انتظامی  نیروی  تفکیکی 
 هــمــچــنــیــن مــحــوطــه داخـــلـــی ورزشـــگـــاه جــهــان 
بهسازی  و  ــازی  ــازس ب و  نــوســازی  تختی  پــهــلــوان 

شده است.
داخلی  محوطه  بهسازی  و  نوسازی  عملیات  در 
دوهزار  و  گذاری  جدول  طول  متر   ۴۵۰ ورزشگاه، 
ورزش  تا  اســت  گرفته  انجام  کفسازی  مترمربع 
ورزشــکــاران  و  ورزش  عــالقــه مــنــدان  و  دوســتــان 
محیط  ایــن  از  افــزونــی  شــادابــی  و  نشاط  بــا  عزیز 

کنند. استفاده 

سپاه  ســازنــدگــی  بسیج  ســازمــان  مــســئــول 

عاشورا خبر داد:

تعریف برنامه های ویژه در حوزه 
بسیج  توسط  تولید  و  اشتغال 

سازندگی

عاشورا  سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان  مسئول 
حوزه  در  ویژه ای  برنامه های  جاری  سال  در  گفت: 

اشتغال و تولید تعریف کرده ایم.
جمع  در  اسکندری  محمد  پاسدار  سرهنگ 
بسیج  ح های  طر از  بازدید  برای  که  خبرنگاران 
یافته اند،  حضور  شهرستان ها  در  سازندگی 
از این بازدیدها، نشان دادن  اظهار کرد: هدف ما 
با  و  است  سازندگی  بسیج  حمایتی  عرصه های 
دچار  معیشتی  لحاظ  به  مردم  این که  به  توجه 
بحث  در  رسانه ها  نقش  هستند،  مشکل 

امیدافزایی بسیار حائز اهمیت است. 
وی ادامه داد: امسال در حوزه  اشتغال جوانان و 
تولید، ۲۲ عرصه را تعریف کرده و قدم های اساسی 
نیز  بر خواهیم داشت و مجلس شورای اسالمی 

نگاه خوبی به بحث تولید دارد.
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا با 
تاکید بر این که رسانه ها اتفاقات را هدایت می کنند، 
با  مقایسه  در  عرصه ای  هیچ  کرد:  خاطرنشان 
رسانه ها میدان دار نیست، ولی متاسفانه در حالی 
از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی  که سینه ها 
به تنگ آمده، وجدان رسانه های غربی مرده است. 
گفت:  پایان سخنان خود  سرهنگ اسکندری در 
رسانه ها در امیددهی به مردم و نگه داشتن آنها 
که  انسانی  البته  و  دارند  ویژه ای  نقش  صحنه  در 
منتظر ظهور حضرت حجت)عج( است، همیشه 

با امید زنده است.

خبرخبر

اولین خانه مــوزه تمبر ایــران در خانه مجتهدی های 
تبریز )شهر اولین ها( همزمان با »هفته ارتباطات« و 

»هفته میراث فرهنگی« راه اندازی می شود.
 اولیــن خانــه مــوزه تمبر ایــران بــا حضــور رمضانعلی 
ســبحانی فر مدیرعامل شــرکت ملی پســت، حسن 
عمیدی رئیس مــوزه ارتباطات و مقامات اســتانی در 

خانه مجتهدی های تبریز افتتاح می شود.
در ایــن خانه مــوزه تمبرهــای مختلــف از ســال ۱3۴۱ 
تــا کنــون در قالــب ۲۰۰ تابلــوی شــکیل بــه نمایــش 

گذاشته خواهد شد.
با توجه به اهمیت حفــظ هویت تاریخــی و نمادهای 
پســتی و تاکیــد وزیــر ارتباطــات وفنــاوری اطالعــات؛ 
توســعه اماکن و مراکز فرهنگی پســت طی یکســال 

اخیر در دستور کار قرار گرفته است.  
از این رو اولین مرکز پســت، موزه، مدرســه جهان در 

بهمن سال ۱3۹۹ در شهر رشت راه اندازی و دومین 
مرکــز هــم بــه زودی در شهرســتان دلــگان از توابــع 

سیستان و بلوچستان افتتاح خواهد شد.
در همیــن راســتا پســت مــوزه یــزد نیــز در تاریــخ  ۲۰ 
اســفند ۹۹  افتتاح و هم اکنون مشــغول به فعالیت 
و میزبانــی از بازدیــد کننــدگان اســت.در بازدیــد آخــر 
حســن عمیــدی؛ مدیــرکل دفتــر ارتباطــات شــرکت 
ملی پست و رئیس موزه ارتباطات از اداره کل پست 
استان آذربایجان شــرقی و خانه مجتهدی های تبریز 
که در تملک پســت این استان می باشــد، مقرر شد 
این بنای زیبا در اولین فرصت به عنوان اولین خانه 

موزه تمبر ایران مورد بهره برداری قرار گیرد.
خانــه مجتهدی ها که هفدهم اســفند ســال۱3۸۱ به 
ثبت ملی رسیده است، نام آخرین مالکش را بر خود 
دارد و با قدمتی دویست ســاله در خیابان جمهوری 

اسالمی تبریز واقع شده است.
 شــهر تبریــز بــه عنــوان مهــد تمــدن همــواره مــورد 
 ، توجــه بــوده اســت. از جملــه عناویــن شــهر تبریــز
شــهر پیشــگامان و بــه عبارتــی »شــهر اولین هــا« 
نخســتین  چاپخانــه،  نخســتین  است.تأســیس 
روزنامــه،  نخســتین  انتشــار  آموزشــی،  مرکــز 
اولیــن روزنامه نــگاری ملــی، اولیــن رمــان، اولیــن 
دایره المعــارف اســالمی، اولیــن کودکســتان، اولین 
مدرســه نابینایــان و ناشــنوایان، اولیــن مدرســه بــه 

سبک نوین، اولین کتابخانه عمومی، اولین سینما، 
، اولیــن عکاســی، اولیــن  اولیــن نمایشــنامه و تئاتــر
دانشــکده فرش، اولین دانشکده پرســتاری، اولین 
پایگاه لرزه نگاری، اولین روابط عمومی و اینک اولین 

خانه موزه تمبر ایران،گواهی بر این مدعا است.
  ۲۷ اردیبهشــت ماه روز جهانــی روابط عمومــی و 
ارتباطــات و آغاز هفتــه ارتباطات و ۲۸ اردیبشــت ماه 
روز جهانــی موزه هــا و آغــاز هفتــه میــراث فرهنگــی 

است.

راه اندازی نخستین خانه موزه 
یز تمبر ایران در تبر

مدیرعامل شعب بانک کشاورزی استان خبر داد
بهره برداری از بزرگ ترین واحد صنعتی گاو شیری در آذربایجان شرقی

از  بهره برداری  از  شرقی،  آذربایجان  کشاورزی  بانک  شعب  مدیرعامل 
بزرگ ترین واحد صنعتی گاو شیرده با ظرفیت شش هزار راس تا اوایل 
سال آینده در محدوده شهر تبریز خبر داد و گفت: تمام اعتبارات الزم 
کشاورزی  بانک  طرف  از  صنعتی  بزرگ  واحد  این  احــداث  و  ایجاد  برای 
تامین شده که به زودی شاهد بهره برداری از این واحد بزرگ تولیدی 

و صنعتی خواهیم بود.
 جواد محمودی در "جلسه مخاطرات بخش کشاورزی" در اهر ضمن 
گفت:  صنعتی،  واحــدهــای  ایجاد  از  کــشــاورزی  بانک  حمایت  بر  تاکید 
آماده پرداخت تسهیالت و وام برای ایجاد واحدهای صنعتی و دامداری 
در این منطقه هستیم و برای این منظور پیگیری مستمر دستگاه های 
این  در  وام  دریــافــت  و  اعــتــبــارات  اختصاص  بــرای  نماینده  و  اجــرایــی 

موضوع می تواند حائز اهمیت باشد. 
، گفت: در قانون ۱۵  وی در مورد سرمایه در گردش بخش کشاورزی نیز
کشاورزی  بخش  در  باید  دولتی  نیمه  و  دولتی  بانک های  منابع  درصد 
تزریق شود که متاسفانه امسال طی گزارشی که از بانک ها اعالم شده 
اعتباری که تزریق کردند کمتر از ۵ درصد است در حالی که سال قبل 
پرداخت  تسهیالت  کــشــاورزی  بخش  در  تومان  میلیارد   ۲۷۰۰ حــدود 

از این مبلغ ۹3 درصد به بخش کشاورزی  شده بود که در کل استان 
اختصاص یافته بود ولی امسال این رقم با کاهش روبرو بوده است.

بخش  منابع  از  اگر  افــزود:  استان  کشاورزی  بانک  شعب  مدیرعامل 
ابــن بانک  بــه  آن  کــه در اســتــان وجــود دارد تنها ۵۰ درصــد  کــشــاورزی 
ــود کل  ــن بــانــک حمایت شـــود، قـــادر خــواهــیــم ب اخــتــصــاص یــابــد و ای
اعتبارات کشاورزان استان را تامین کرده و این مستلزم چرخش مالی 
از سوی کشاورزان به این بانک  و پرداخت به موقع بدهی های بانکی 

است. 

محمودی گفت: در جریان زلزله سال ۹۱ منطقه ارسباران حدود ۱۵ هزار 
فقره تسهیالت دامی با مبلغ هر کدام پنج میلیون تومان و باز پرداخت 
تاکنون  متاسفانه  کــه  شــد  پــرداخــت  دیــدگــان  آســیــب  بــه  ــدی  درصـ  ۴
اقدامی به باز پرداخت آن ها نشده و مطالبات بیشتر ما نیز از فرماندار 
داریــم  انتظار  کــه  اســت  خصوص  ایــن  در  شهرستان  ایــن  نماینده  و 
اقدامات موثری انجام شود چرا که به هیچ عنوان راضی به تعطیلی یا 
تعویق واحدهای تولیدی، دامی و غیره از طرف بانک نبوده و بیشتر به 

حمایت و ایجاد اشتغال و تولید در این واحدها رغبت داریم.
وی در ادامه بر تشکیل زنجیره تولید در استان برای کاهش هزینه در 
تولید تاکید کرد و افزود: در صورتی که زنجیره تولید به درستی تشکیل 
یافت و  کاهش خواهد  کنندگان  برای تولید  نیز  یابد مسلما هزینه ها 
محصول  فروش  مرحله  تا  نهاده  تهیه  جمله  از  تولید  زنجیره  واقع  در 
کاهش  گیرد  صــورت  درستی  به  امــر  ایــن  اگــر  که  بــازار  در  شــده  تولید 
آذربایجان  در   تاکنون  متاسفانه  ــزود:  اف وی  داشــت.  خواهیم  هزینه 
شرقی نتوانستیم زنجیره تولید را به درستی ایجاد کنیم در حالی که در 
مناطق شمالی کشور 3۰ تا ۴۰ زنجیره تولید وجود دارد که عاملی مهم در 

سرشکن کردن هزینه های تولیدکنندگان دارد.

علیرضا تابش 
رئیس بنیاد مسکن انقاب اسامی

حافظ باباپور
   مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی آذربایجان شرقی

دفتر نمایندگی ولی فقیه و روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن انقاب 
اسامی استان آذربایجان شرقی
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نمایندهمحترمولیفقیهرداستانآرذبایجانشرقیوامامجمعهمحبوبتبرزی

ضایعه درگذشــت والده ماجده را خدمت حضرتعالی و محضــر ابوی بزرگوارتان 
حضرت آیت اهلل آل هاشم تســلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه 

الهی مسألت می نماییم .


