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درآمدهای تولید مس  به آذربایجان شرقی
 باز می گردد
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بیمارستان بهبود، بیمارستان ارتقاء دهنده 
سالمت 

موســس و مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی بهبود در جمع خبرنگاران  در خصوص طرح پیشگیری و کنترل 
ســرطان های شــایع جهانی سرطان پســتان ، رحم و گوارش و روده بزرگ در بیمارستان بهبود گفت : خوشبختانه 

بیمارســتان فوق تخصصی بهبود از ابتدای بدو تاسیس در راستای ارتقاء سطح آگاهی و...

تجلیل از دستگاه های 
اجرایی برتر استان در 

جشنواره »شهید رجایی«
2

3

بمنظــور  و  هرســاله   
از  تقدیــر  و  شناســایی 
تالشــگران عرصــه خدمت 
بــه نظــام مقــدس جمهوری 
اســالمی و ملــت شــریف و 
اســالمی  ایــران  بزرگــوار 
و نهادینــه کــردن ارتقــا و 
بهبود عملکرد دســتگاههای 
اجرایــی در ســطوح مختلف 
از طریــق تقدیــر و تشــویق 

آنها ، با استفاده از آئین نامه 
اجرایی مواد 81 و 82 قانون 
مدیریت خدمات کشــوری و 
دســتورالعمل های اجرایی 
مربوط در خصــوص ارزیابی 
عملکرد ،  جشــنواره شــهید 
رجایــی برگــزار و از برترین 
دســتگاه اجرایی در استان 

تجلیل می شود. 
به گــزارش روابط عمومی 
آذربایجــان  اســتاندارد 
شــرقی : در ایــن ارزیابــی 
دســتگاه  انتخــاب  مــالک 
برتــر در شــاخص عمومــی و 
اختصاصــی اســت  که اداره 
آذربایجــان  اســتاندار  کل 
شــرقی به عنوان دســتگاه 
برتر  و ساســان فرشــی حق 
رو به عنــوان مدیر برگزیده 
اســتان آذربایجان شــرقی 
نیز با ارائه عملکرد مناســب 

و رعایت تمام شــاخص های 
مقتضــی موفــق بــه کســب 

عنوان برتر شد. 

* فرشــی حــق رو  مدیرکل 
در  اســتان  اســتاندارد 
حاشــیه مراســم تجلیــل از 
دســتگاه های برتر اســتان 
ضمــن تشــکر از مدیران و 
کارکنــان اداره کل گفــت: 
کســب این موفقیت حاصل 
تالش های تمــام همکارانم  
در اداره کل اســتاندارد می 

باشد.
ایــن جشــنواره بــا حضور 
نماینده ولی فقیه در استان 
، اســتاندار ، مدیــران کل 
ادارات و اصحــاب رســانه 
در ســازمان برنامه و بودجه 
آذربایجــان شــرقی برگزار 

شد.

درخشش اداره کل استاندارد استان 
در جشنواره »شهید رجایی«

دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز موفق به کسب 
رتبــه برتر در شــاخص های اختصاصــی ارزیابی 

عملکرد سال 1397 گردید.
  مراســم تقدیر از برترین دستگاه های اجرایی 
استان در ارزیابی عملکرد سال 1397 )جشنواره 
اســتانی شــهید رجایی( با حضور حجت االســالم 
دکتــر آل هاشــم، نماینده  ولی فقیه در اســتان 
و امــام جمعه  تبریز،  دکتر پورمحمدی اســتاندار 
و رئیس ســتاد استانی جشنواره شــهید رجایی، 
نمایندگان  اســتان در مجلس شــورای اسالمی و 

سایر مسئولین استانی برگزار گردید.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بیست و دومین 
جشنواره شــهید رجایی در ارزیابی عملکرد سال 

1397 موفــق به کســب رتبــه برتر اســتانی در 
شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد گردید.

شــایان ذکر اســت کســب رتبه برتر اســتانی 
در شــاخص های اختصاصی و نیــز ارتقاء عملکرد 
دانشــگاه در شــاخص های عمومی حاصل زحمات 
تمام مســئولین ، مدیران و کارشناسان دانشگاه 
بویژه معاون توســعه مدیریــت و منابع، مدیران، 
دبیــران و کارشناســان  تیــم ارزیابــی عملکــرد 
دانشــگاه بــوده و ثمــره همت و تــالش خالصانه 

عزیزان زحمتکش در ســال گذشته بوده است.
در ایــن مراســم  دکتر علــی اکبــر طاهراقدم 
قائم مقام رئیس دانشــگاه به نمایندگی از طرف 

دانشگاه لوح تقدیر را دریافت نمودند.

کسب رتبه برتر استانی توسط دانشگاه علوم پزشکی 
در جشنواره »شهید رجایی« سال 1397
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اقتصــاد مقاومتــی در ارس 
تجلی یافته است 

نماینده ولی فقیه در اســتان آذربایجان شرقی و امام 
جمعه تبریز در مراســم بهره برداری از بخش اول پروژه 
های سرمایه گذاری، تولیدی و ورزشی هفته دولت منطقه 
آزاد ارس، گفت: اقدامات صورت گرفته در منطقه آزاد ارس 
مصداق بارز عمل به منویات مقام معظم رهبری در حوزه 
اقتصاد مقاومتی است.  به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل سازمان منطقه آزاد ارس، آیت اهلل سیدمحمدعلی آل 
هاشم عنوان کرد: تنها راه نجات کشور، حرکت به سمت 
رونق تولید داخلی است و مسیری که منطقه آزاد ارس در 
این زمینه در پیش گرفته اســت، نشــان دهنده عملیاتی 
شــدن اقتصاد مقاومتی در این منطقه است.    وی افزود: 
فعالیت های صورت گرفته نشــان می دهد که ســرمایه 
گذاران منطقه آزاد ارس نیز همپای مســئوالن منطقه به 
منویات مقام معظم رهبری لبیک گفته اند.وی با اشــاره 
به اینکه ســرمایه گذاری های صورت گرفته در منطقه 
آزاد ارس از ابعاد مختلف دارای اهمیت است، گفت: بیشتر 
پــروژه هایی که امروز در منطقه آزاد ارس به بهره برداری 
رسیده اســت، در مدت زمان اندکی بین 2 تا 3 ماه احداث 
شــده اند. وی تصریح کرد: کمک به تسریع در راه اندازی 
واحدهای تولیدی، موضوعی اســت که باید جدی گرفته 
شــود و اقدامات صورت گرفته در منطقــه آزاد ارس باید 
الگویی برای تمام کشــور باشد. وی تاکید کرد: واحدهای 
افتتاح شده امروز توسط سرمایه گذارانی احداث شده اند که 
قبال واردکننده و فروشنده همین محصوالت بودند. وی 
ادامه داد: تخصص در حوزه فعالیت و شــناخت بازارهای 
داخلی و خارجی محصوالتی که تولید می شود، در موفقیت 
واحدهای افتتاح شده موثر خواهد بود. امام جمعه تبریز در 
بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به افتتاح سالن 
ورزش های سنتی و زورخانه ارس، گفت: اهتمام سازمان 
منطقه آزاد ارس در زمینه توسعه ورزش و توجه به ورزش 

های باستانی و سنتی شایسته تقدیر است. 

آئین اختتامیه بیســت و دومین جشنواره شهید رجایی و تجلیل از دستگاه ها و مدیران 
منتخب استان با حضور استاندار آذربایجان شرقی و نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.

در این آئین، مدیران و دستگاه های منتخب استان که براساس شاخص های عمومی 
و اختصاصی موفق به کســب بیشــترین امتیاز در جشنواره شهید رجایی شده بودند مورد 
تجلیل قرار گرفتند. در بخش مجموع شــاخص های عمومی و اختصاصی، شرکت آب و 

فاضالب شهری استان، اداره کل بیمه سالمت، اداره کل امور مالیاتی، اداره کل آموزش و 
پرورش و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان به عنوان دستگاه های منتخب معرفی 

و از مدیران و تیم های کاری آنها تجلیل شد. 
در بخش شاخص های اختصاصی نیز اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز و اداره کل دامپزشکی استان به عنوان دستگاه های برتر معرفی شدند. 

ادارات کل ورزش و جوانان، استاندارد و تحقیقات صنعتی و بهزیستی استان نیز در بخش 
شــاخص های عمومی به عنوان دســتگاه های برتر شناخته شدند. همچنین شرکت آب 
منطقه ای استان، سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان و جمعیت هالل احمر آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه های اجرایی برتر در حوزه 

ارائه خدمات معرفی شد.

تجلیل از دستگاه های اجرایی برتر استان در جشنواره »شهید رجایی«

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

آذربایجان شرقی

بخــش اول تجهیزات اصلی پروژه احــداث کارخانه تغلیظ فاز 3 
مجتمع مس آذربایجان )مس ســونگون( وارد این مجموعه شــد تا 

احداث این فاز وارد مرحله عملیاتی شود.
فعالیت های مجتمع مس آذربایجان در حالی طی ســال های اخیر 
در منطقه آذربایجان شــرقی جریان داشت که منابع اقتصادی حاصل 
از این فعالیت به طور مســتقیم نصیب اســتان نمی شــد. اما با تالش 
استانداری در حال حاضر سپرده گذاری 3۰۰ میلیارد تومانی و گردش 
مالی ۴ هزار میلیارد تومانی در بانک های اســتان صورت گرفته است 
و به تأکید مســئوالن با تکمیل فاز ســوم تبادالت مالی شرکت مس 
به داخل اســتان افزایش خواهد یافت. در شرایط کنونی و با فعالیت 2 
کارخانه تغلیظ در مجتمع مس ســونگون، ۱۴ میلیون تن ماده معدنی 
)به عنوان خوراک( استخراج و در مجموع حدود 3۰۰ هزار تن کنسانتره 
تولید می شــود. با تکمیل طرح توسعه مس سونگون تولید کنسانتره 
از 3۰۰ هــزار تن به ۴۵۰ هزار تــن افزایش خواهد یافت. این طرح به 
شــکل یک بسته طراحی  شده و شامل کارخانه ذوب و پاالیش و اسید 

سولفوریک است که بدون هیچ آالیندگی اجرا می شود.  

* طرح توسعه مس آذربایجان عملیاتی می شود
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران در آیین آغاز احداث فاز 
سوم مجتمع مس آذربایجان انجام طرح توسعه مس سونگون را جزو 
وظیفه و تعهدی برای خود عنوان کرد و گفت: قول می دهم این پروژه  

هرچه سریع تر اجرا شود.
 »اردشــیر سعدمحمدی« با اشاره به این که عنصر مس در اتحادیه 
اروپا جزو 2۰ عنصری است که برنامه سرمایه گذاری آن برای ۱۰ سال 

آینده تدوین شده است، اظهار کرد: ۵/2 میلیون تن به تقاضای جهانی 
مس در دنیا اضافه می شود و از این رو فرصت کوتاهی داریم تا قسمتی 
از بازار جهانی را از آِن کشــور کنیم. سعدمحمدی با اشاره به این که فاز 
توســعه مس آذربایجان حداقل ۱3۰ میلیون دالر درآمد در سال ایجاد 
می کند، بیان کرد: این رقم چیزی در حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. 
پاالیشــگاه این مجموعه در چند ماه آینده روی مدار خواهد آمد و در 

فاصله کوتاه کارخانه ذوب نیز راه اندازی خواهد شد.  

* خام فروشی ممنوع شود
امام جمعه ورزقان هم با اشاره به توسعه معدن مس سونگون گفت: 
انتظار بر این است که خام فروشی از منطقه به طور کلی ممنوع شود. 

حجت االســالم »مهدی پورمحمد« با بیان این که تا به حال آنچه 
در معدن ورزقان اتفاق افتاده اســت خواســته مردم نبود و آنچه مردم 
می خواســتند نیز هنوز اتفاق نیفتاده اســت، افزود: خواسته مردم این 
اســت که دســترنج مردم در منطقه به نتیجه برســد؛ زیرا این به نفع 
مردم اســتان و به خصوص منطقه ورزقان اســت. پورمحمد با استناد 
به تاکیــدات رهبری مبنی بر جلوگیری از خام فروشــی، اظهار کرد: 
تعداد زیادی خودرو برای انتقال کنســانتره از مس آذربایجان به مس 
کرمان می رود در حالی که تبعات آن زیاد اســت و اشتغال بیش از ۵۰ 

راننده ندارد.

* مس سونگون ۱۰۰ سال ذخیره قطعی دارد 
مدیرعامل مس ســونگون هــم با بیان این که ۱۰ هــزار میلیارد 
تومان برای طرح های توســعه جانبی سرمایه گذاری می شود، گفت: 

گردش مالی مس ســونگون به سیستم بانکی استان منتقل شده است 
و این ۴ هزار میلیارد تومان در بانک های اســتان تبادل می شود. ضمن 
این کــه حدود 3۰۰ میلیارد تومان در اســتان ســپرده داریم که بیش 
از رقمی اســت که در استان کرمان ســپرده گذاری شده است. »رضا 
شریفی« با اشــاره به این که زمانی معدن مس سرچشمه بزرگ ترین 
معدن ایران بود، اظهار کرد: با کشف ذخایر جدید، مس سونگون ۱۰۰ 
سال ذخیره قطعی دارد و به بزرگ ترین معدن ایران تبدیل شده است.  
وی با بیان این که قباًل 3۵۰ میلیون تن ذخیره مس شناســایی شــده 
بود که اکنون به یک میلیارد تن رســیده و در آخرین برآورد، 2 میلیارد 
تن ذخیره معدنی زمین شناســایی داریم، افــزود: خاک این معدن با 
عیار ۰/۶ درصد اســتخراج شــده و با تغلیظ، مس ها جدا می شوند که 
واکنش شــیمیایی نداریم و با جداسازی، به غلظت 2۵ درصد رسیده و 

به کنسانتره مس تبدیل می شود.  
وی با اشــاره به این که فاز 3 تغلیظ استارت خورده و تا 3۶ ماه آینده 
تولید کنسانتره را از 3۰۰ هزار تن به ۴۵۰ هزار تن می رسانیم، اظهار کرد: 
در این طرح تغلیظ نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ارزی 
و ریالی صورت گرفته اســت.  وی ارتقای زیرساخت های شهرستان 
ورزقان را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: احداث جاده خواجه –ورزقان 
- خاروانا و محرومیت زدایی از روستاهای این شهرستان هم در اولویت 
اقدامات مس قرار دارد.  مدیرعامل مس ســونگون با اشاره به پیگیری 
ثمربخش اســتاندار در انتقال بخشی از تبادالت مالی شرکت مس به 
داخل استان، عنوان کرد: موضوع جدی تری که محقق شد، این است 
که بخشی از ارزش محصولی که از استان خارج می شود، در بانک های 
استان ذخیره و برداشت شود که این برای استان بسیار مهم خواهد بود.  

وی دربــاره محل ثبت صادرات مس ورزقان، با بیان این که تمامی 
مس کشــور از گمرک های بندرعباس صادر می شود، گفت: در مورد 
مالیات هم، شــرکت مس ایران در کرمان ثبت شــده و طبق قانون در 
محل ثبت شرکت مالیات پرداخت می شود، اما به اندازه سهم سونگون 

تالش می کنیم رقم مالیات را در استان پرداخت کنیم.

* محدودیت توسعه مس سونگون برطرف می شود
فرمانــدار ورزقان از دســتور رئیس جمهور برای برداشته شــدن 
محدودیت توســعه مس ســونگون ورزقان خبــر داد و گفت: دولت 
برای اجرای سیاســت های محرومیت زدایی که جــزو برنامه ها بود، 
قدم دیگری را با توســعه صنعت مس ســونگون در ورزقان برداشت. 
»حســن یحیوی« با بیان این که ایجاد و تجهیز بیمارســتان ورزقان 
از خواســته های مردم بود که محقق شد، ادامه داد: اتمام احداث جاده 
خواجه - ورزقان - خاروانا هم از خواســته های جدی مردم بود که در 
دســت احداث اســت و وعده دولت در این زمینه محقق شــده است. 
یحیوی بــا تأکید بر این که برای تقویت تولیــد و ایجاد ثروت بخش 
دیگری از صنعت مس راه اندازی می شــود، افــزود: با این اقدام برای 

جوانان اشتغال ایجاد می شود و تولید رونق می یابد.
وی با یادآوری این که چندین سال برای عملیاتی شدن این مرحله 
که امروز محقق شــده است، تالش زیادی شــد، بیان کرد: این امر با 
وحدت و همدلی مردم و مسئوالن رخ داد و برای مردم ورزقان به یک 
دســتاورد ارزشمند تبدیل شد. یحیوی این دستاوردهای صنعت مس 
را هدیه دولت به مــردم ورزقان عنوان کرد و افزود: روند فعالیت های 

عمرانی در ورزقان بیش از این توسعه می یابد.

درآمدهای تولید مس  به آذربایجان شرقی باز می گردد

اداره کل دامپزشکی آذربایجان 
شرقی در بیست و دومین جشنواره 
شــهید رجایی موفق به کسب رتبه 
برتــر در شــاخص های اختصاصــی 
ارزیابی عملکرد ســازمان مدیریت 

و برنامه ریزی استان شد. 
بــه گزارش روابــط عمومی اداره 
کل دامپزشــکی آذربایجان شرقی، 
و  بیســت  برگــزاری  جریــان  در 
دومیــن جشــنواره شــهید رجایی 
اســتان آذربایجــان شــرقی، بــر 
اســاس ارزیابــی ســتاد مرکــزی 
جشــنواره و تیم ارزیابــی عملکرد 

ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی 
دامپزشــکی  کل  اداره  اســتان، 
اســتان با کســب باالتریــن امتیاز 
در شــاخص های اختصاصــی موفق 
به کســب رتبه برتــر در بین تمامی 
اســتان  اجرایــی  دســتگاه های 

آذربایجان شرقی شد. 
در ایــن مراســم کــه بــه  منظور 
گرامیداشــت هفته دولت و تقدیر 
از تالشــگران عرصــه خدمــت بــه 
مــردم و بــا حضــور حجت االســالم 
دکتر آل هاشــم، نماینده ولی فقیه 
در اســتان و امام جمعه تبریز، دکتر 
پورمحمــدی اســتاندار آذربایجان 
شــرقی، دکتــر بهبــودی، رئیــس 
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی 
و مدیــران کل ادارات و روســای 
ســازمان ها و دســتگاه های اجرایی 
ســازمان  اجتماعــات  ســالن  در 
مدیریــت و برنامــه ریــزی برگزار 
شــد، از برگزیدگان این جشــنواره 
تجلیل گردید. دستگاه های برتر در 
بیســت و دومین جشــنواره شهید 
رجایی بر اســاس نتایج ارزیابی های 
انجام شــده از عملکرد سال 1397 
دســتگاه های اجرایی کشور از بین 

ادارات کل و دســتگاههای اجرایی 
مورد تقدیر قرار گرفتند. 

بهــداد،  حســین  امیــر  دکتــر 
اســتان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن 
مراسم برای سومین بار در سالهای 
گذشــته به عنــوان مدیر دســتگاه  
اجرایــی برتر موفق به کســب رتبه 
برتر در بیســت و دومین جشنواره 
شهید رجایی شــد و لوح تقدیر این 
جشــنواره توسط نماینده ولی فقیه 
در اســتان و اســتاندار آذربایجان 

شرقی به وی اهدا گردید.

اداره کل دامپزشکی در جشنواره 
»شهید رجایی« دستگاه برتر شد 

در بیســت و دومین جشنواره 
شــهید رجایی استان آذربایجان 
شــرقی با حضور نماینده محترم 
ولي فقیه در استان و  استاندار 
آذربایجان شرقي با اهدای لوح و 
تندیــس جشــنواره به مهندس 
اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان آذربایجــان 
شرقی از سازمان جهادکشاورزی 
اســتان آذربایجــان شــرقی به 
عنوان دستگاه منتخب دستگاه 
های اجرایی استان در جشنواره 

شــهید رجایــی در ارائه خدمات 
برتر تجلیل شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــي 
سازمان جهاد کشاورزي استان، 
در این لوح که توســط استاندار 
آذربایجــان شــرقی خطــاب بــه 
مهنــدس اکبــر فتحــی رئیــس 
ســازمان جهاد کشاورزی استان 
آذربایجان شرقی توشیح شده، 
آمده اســت: نظــام اداری پویا، 
مسئولیت پذیر و پاسخگو نقش 
مهــم و ارزنــده ای در ارتقــای 
از  صیانــت  و  اداری  ســالمت 
حقوق مــردم، تقویت ســرمایه 
اجتماعی و پیوند و تعامل دولت 
و مردم دارد. جشــنواره شهید 
رجایی فرصتی فراهم می نماید 
که دســتگاه های اجرایی استان 
در فضایی مبتنی بر شاخص های 
عمومــی و اختصاصی که منتج از 
برنامه های اصالح و تحول اداری 
مــاده 81 و 82 قانــون خدمــات 
کشــوری هســت، مورد ارزیابی 

قرار گیرد.
ارزیابــی  نتایــج  براســاس 
عملکرد سال 1397، آن دستگاه 
به عنوان منتخب دســتگاه های 
اجرایــی در ارائــه خدمات برتر 
برگزیده شــده اســت. جا دارد 
مراتب قدردانی و ســپاس خود 
را به مناسبت کسب این عنوان 
در بیســت و دومین جشــنواره 
شــهید رجایی استان آذربایجان 
شــرقی به جنابعالی و همکاران 
محترمتــان اعــالم نمایــم. امید 
است با اتکال به خداوند متعال 
و پیروی از منویــات مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( و اجرای 
سیاست های عالیه دولت تدبیر 
و امیــد شــاهد بهبود مســتمر 
فرایندهای انجام امور و توفیق 
ارائه خدمت بیشــتر بــه مردم 

شریف استان باشیم.

روابــط عمومی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان

درخشش سازمان جهادکشاورزی آذربایجان 
شرقی  در جشنواره »شهید رجایی«
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در نشستی با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و کمیته های فنی و تخصصی 
نظام پیشنهادات ، از عملکرد و نفرات برتر این حوزه در سال 97 تقدیر به عمل آمد. 

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان آذربایجان شــرقی، مدیرعامل این 
شــرکت در این جمع با اشــاره به اهمیت مشارکت کارکنان در امور سازمان گفت: نظام 
پیشــنهادات منجر به پویایی در ســازمان گردیده و با ایجاد اشــتیاق کاری و تعهد در 

کارکنان ، تحقق اهداف شــخصی و سازمانی را در پی دارد. سیدرضا رهنمای توحیدی 
با اشاره به وضعیت مطلوب شرکت گاز از حیث مشارکت جویی کارکنان گفت: در سال 
گذشــته ۱۴7۶8پیشنهاد از ســوی کارکنان ارائه گردیده که3۶7۵مورد از آن مصوب 
گردیده اســت.  مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: سال گذشته اهداف سازمانی 
در حوزه نظام پیشنهادات تحقق یافته و امسال نیز این روند رو به رشد در حال اجراست 

به طوری که در سال جاری بیش از ۴۶۰8 پیشنهاد ارائه گردیده است.
خاطرنشــان می گردد در این نشست از کمیته های برتر ، روسای تاثیرگذار بر کمیته 
ذیربــط ، دبیــران برتر کمیته ها ، دبیــران فعال کمیته ها ، پیشــنهاددهندگان برتر در 
بخش هــای مختلف در ســال 97 و همچنین از همکارانی که بــه صورت داوطلبانه با 

دبیرخانه نظام مشارکت همکاری نموده بودند ، تقدیر به عمل آمد .

3ارزیابی نظام پیشنهادات شرکت گاز آذربایجان شرقی ضمیمه رایگان 
روزنامه در استان 
آذربایجان شرقی

موسس و مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی بهبود در جمع خبرنگاران  در خصوص 
طرح پیشــگیری و کنترل ســرطان های شایع جهانی سرطان پستان ، رحم و گوارش و 
روده بزرگ در بیمارســتان بهبود گفت : خوشبختانه بیمارستان فوق تخصصی بهبود از 
ابتدای بدو تاسیس در راستای ارتقاء سطح آگاهی و اطالعات عمومی شهروندان، بیماران 

و مراجعین محترم برنامه ریزی نموده است . 
بهمن ذیجاه افزود: موسسین بیمارستان با افتتاح درمانگاه رایگان معاینات از ۱3 سال 
پیش گامی بزرگ در راستای شناخت و آگاهی بانوان در این زمینه برداشته اند به طوری 
که تاکنون بیش از 2۵۰ هزار خانم مورد معاینه – تشکیل پرونده و آموزش قرار گرفته اند 
و روزانه 3۰ الی ۴۰ نفر از سراسر استان و حتی استان های همجوار نیز مراجعه کننده دارند. 
وی اظهار داشــت:  به دنبال آن درمانگاه رایگان معاینه و کنترل بیماری های رحم و 
ســرطان های روده نیز افتتاح شده و روزانه پذیرای دهها نفر می باشد که در کنار معاینه، 
تعیین ریسک و آموزش اصول پیشگیری نیز انجام می گیرد. پس از تشخیص های اولیه 
امکانات قابل تشخیص و پیشرفته و در صورت نیاز امکانات کامل درمان نیز فراهم است. 
موسس و مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی بهبود در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت : تمام مراحل تشخیص اولیه کامال رایگان بوده و عالوه بر آن پرونده الکترونیکی 
برای بیماران تشکیل می شود که سوابق بیمار کامال به طور محرمانه نگهداری می شود 

تا در مراجعات بعدی پیگیری اصولی صورت گیرد. 
 ذیجاه ادامه داد : در مجموع در واحد کنترل و پیشگیری بیماری های غیرواگیر یعنی 
درمانگاه رایگان معاینات پســتان – رحم و دســتگاه گوارش که در مجموع بیش از ۴۰ 
درصد سرطان های انسان از این نوع سرطان ها می باشد، معاینه – کنترل – پیشگیری 

و در صورت لزوم درمان می شوند. 
وی خاطرنشــان ســاخت : مهمتر از آن آموزش عالئم – زمینه ســازها و اطالعات 
جامع در مورد این بیماری هاســت که توســط کارشناسان زبده آموزش چهره به چهره 
داده می شــود و در ضمن از وسایل کمک آموزشی مانند ماکت و موالژ و انواع پمفلت ها 

نیز استفاده می شود. 
موسس و مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی بهبود با اشاره به دیگر طرح های این 
بیمارستان گفت : از طرحهای دیگر ویژه بیمارستان می توان به طرح کنترل فشارخون 
در درمانگاه فشــارخون و نیز درمانگاه پایش خانواده محترم شهدا اشاره نمود که در این 
باره نزدیک به ۱۱ هزار نفر در درمانگاه فشارخون و ۶ هزار نفر در درمانگاه خانواده محترم 

شهدا مورد معاینه و آموزش و در صورت لزوم درمان سرپائی یا بستری قرار گرفته اند. 
 ذیجاه تصریح کرد : هم اینک بیمارســتان فوق تخصصــی بهبود با فضائی بالغ بر 
22۰۰۰ متر مربع به صورت متمرکز و با امکانات و دســتگاههای فوق پیشرفته و مدرن 
تشخیصی و درمانی همچون دستگاه های MRI، سنجش تراکم استخوان، ماموگرافی 
دیجیتال، سونوگرافی داپلر و نیز دستگاههای پاتولوژی و آزمایشگاهی جدید و بخشهای 
پیشرفته بستری و آندوسکوپی، اورژانس، دندانپزشکی و داروخانه به صورت شبانه روزی 
در خدمت مراجعین محترم می باشد و در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح یکی از مجهزترین 

مراکز درمانی کشور با امکانات ویژه و فوق العاده مراقبت های ویژه و با جراحی های خاص 
و منحصر به فرد خواهیم بود. 

وی با اشــاره به اینکه اساس تاسیس بیمارستان به صورت شرکت تعاونی بوده است 
گفت : این شــرکت در ســال ۱37۰ با 22 نفر عضو شروع به فعالیت نمود که هم اینک با 
بیش از 2۰۰ سهامدار فعال در زمینه پزشکی و ۵۰۰ پرسنل پشتیبانی و درمانی در خدمت 

بیماران و مراجعین محترم می باشد. 
موسس و مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی بهبود  ادامه داد : با توجه به عضویت 
اکثر پرسنل در شرکت تعاونی و سهیم بودن در آن که یکی از پارامترها و معیارهای مثبت 
این شــرکت تعاونی می باشد، همانند سال های قبل بیمارستان بهبود در سال ۱389 به 
عنوان شرکت تعاونی برتر ملی در چهاردهمین جشنواره تعاونی های برتر کشور انتخاب 
شــده است که جا دارد در اینجا به همه اعضاء محترم شرکت این عنوان ملی و کشوری 

را تبریک عرض نمائیم. 
وی آرمان و هدف بیمارســتان بهبود را ســالمتی و تندرستی خانواده هاعنوان کرد و 
گفت : در این راستا تمامی کارکنان و پرسنل بیمارستان تالش خود را برای احقاق شعار 
بیمارستان و اخذ رضایت مشتریان روزبه روز بیشتر می کنند. همچنین بیمارستان با توجه 
به نیاز مراجعه کنندگان و بیماران و مسافرین کالنشهر تبریز و اتباع خارجی – که اکثرا 
از شــمال ترکیه، کشور آذربایجان و کردستان عراق می باشند- ، اقدام به ساخت و بهره 
برداری از هتل آپارتمان ۴ ستاره بهبود نموده است که به دلیل کیفیت باالی خدمات ارائه 
شــده برای مهمانان به عنوان چهارمین هتل با کیفیت کالنشهر تبریز از نظر مشتریان 
شناخته شده است. از سایر دستاوردهای مهم بیمارستان می توان به عضویت در شبکه 
جهانی بیمارستانهای ارتقاء دهنده سالمت، اخذ مجوز پذیرش بیماران بین الملل، چهره 
برتر ســازمان تامین اجتماعی اســتان از دیدگاه ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان، 

تاسیس صندوق سامان نصر و موسسه خیریه بهبودالزهرا اشاره نمود. 
مسئول بخش بیماری های غیر واگیر و مشاور مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی 
بهبود نیز در جمع خبرنگاران گفت : در دنیا بیش از ۱3۰ نوع ســرطان شناخته شده است 
و سرطان دومین عامل مرگ و میر در اکثر کشورهاست. )بیماریهای قلبی و عروقی بعد 
از ســرطان( متاسفانه در ایران سرطان ها سومین عامل مرگ و میر است. )تصادفات – 

بیماری های قلبی و عروقی و سرطان ها(  
دکتر عباس دیندوســت  نیز در این نشست خبری گفت : شیوع سرطان ها در سنین 
مختلف فرق دارد و در حالت کلی با افزایش ســن، شیوع آن نیز بیشتر می شود. عالوه بر 
آن سرطان ها در جنس های مختلف مقدار شیوع متفاوتی دارند. به طوری که شایعترین 
سرطان ها در خانم ها به ترتیب سرطان پستان و سرطان روده بزرگ و در مردان شایعترین 

سرطان ها به ترتیب ریه – پروستات و سرطان روده بزرگ می باشد. 
وی افزود : کشــور عزیزمان ایران به لحاظ دانش فنی و امکانات هیچ کم و کاســتی 
نســبت به کشــورهای دیگر ندارد بلکه در برخی موارد نیز دست برتر دارد. منتها از حیث  
نتیجه و عمل وضعیت اصال مطلوب نیست. به عنوان مثال در کشورهای غربی بیش از 

7۰ الی 8۰ درصد ســرطان ها درمان می شوند ولی در کشور ما متاسفانه این مورد حدود 
3۰ درصد است.  

مسئول بخش بیماری های غیر واگیر و مشاور مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی 
بهبود با اشــاره به اینکه به لحاظ ســاختاری و امکانات و دانش مشــکل خاصی نداریم،   
گفت : ولی این فاصله زیاد را بایددر علل دیگر جســتجو کرد. مهمترین عامل کمبود و 
نبود اطالعات و آگاهی مردم و عدم جدی گرفتن هشدارها و عالئم اولیه بیماری است. 
متاسفانه اکثر سرطان ها تا به مراحل پیشرفته نرسند، عالئم زیادی از خود بروز نمی دهد 
وایــن نبود عالئم یا کمبود آن باعث می شــود فرد بیمــاری را جدی نگرفته و تا مرحله 

پیشرفت به بیماری امکان رشد و نمو می دهد.  
دیندوست ادامه داد : می دانیم همه بیماری ها و از جمله سرطان ها هرچقدر در مراحل 
اولیه و ابتدائی تشــخیص داده شود، درمان آن ســاده و موثر تر و کم عوارض تر خواهد 
بود. پس رمز موفقیت درمان بیماری سرطان در کشورهای توسعه یافته دانستن ریسک 
فاکتورها ) عالئم خطر( – دانستن اولیه بیماری – پیگیری تا حصول نتیجه و پیگیری و 

کنترل بعد از درمان اولیه است. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود : خوشبختانه در سالهای اخیر گامهایی در 
این زمینه در بخش دولتی و خصوصی برداشــته شده است و طرحهائی هم برای توسعه 
آنها پیش بینی شده است. به عنوان مثال سه نوع سرطان پستان – سرطان دهانه رحم 
و سرطان روده بزرگ  بیش از ۴۰ درصد سرطان ها را شامل می شوند که در این مرکز به 
صورت رایگان مورد کنترل و غربالگری قرار می گیرند و اگر موردی هم باشد در مراحل 
اولیه تشخیص داده شده و به خود فرد اعالم می شود تا درمان او به طور کامل انجام گیرد. 
مسئول بخش بیماری های غیر واگیر و مشاور مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی 
بهبود تصریح کرد : در ضمن معاینه و بررســی آموزش عوامل خطرساز) ریسک فاکتور( 
و آموزش عالئم و نشانه های خطر و اصول درمان آموزش داده می شود و امید است که 
مــردم عزیز با اهمیت دادن به جان خود با مراجعه به این مرکز به صورت کامال رایگان و 

بدون هزینه و اتالف وقت از بروز اکثر این بیماری ها در خود جلوگیری نمایند. 
دیندوســت در پایان خاطرنشــان کرد : الزم است بدانیم در حال حاضر از هر 8 خانم 
یک نفر به ســرطان پســتان و از هر 23 نفر یک نفر به سرطان روده مبتال می شوند. در 
کشــور ما ســاالنه بیش از ۱۵۰ هزار مورد سرطان جدید بروز می کند که متاسفانه مرگ 

و میر باالئی هم دارد. 
مشاور امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی نیز در این نشست از اقدامات 
صورت گرفته توســط بیمارستان بهبود در راستای سالمت بانوان تقدیر کرده و خواستار 
تعامل هر چه بیشتر دستگاههای اجرایی با این بیمارستان جهت آگاه سازی بانوان شاغل 

در دستگاه ها از این خدمات شد. 
شــایان ذکر است معاینه رایگان بانوان همه روزه از ساعت 8:۰۰ الی ۱۴:۰۰ در  طبقه 

سوم ساختمان سالمت بیمارستان بهبود انجام می شود.
وحیده حاجی محمدیاری

بیمارستان بهبود، بیمارستان ارتقاء دهنده سالمت 

 

در بیســت و دومین جشنواره شهید رجایی، بر 
اســاس ارزیابی ستاد اســتانی این جشنواره، 
اداره کل نوســازی توســعه وتجهیــز مدارس 
آذربایجــان شــرقی به عنــوان دســتگاه برتر 

استان انتخاب شد.  
 به گزارش روابط عمومی اداره کل نوســازی 
توســعه وتجهیــز مدارس آذربایجان شــرقی، 
در بیســت و دومین جشــنواره شــهید رجایی، 
نماینــده ولی فقیه وامام جمعه تبریز با اهدای 
لــوح تقدیــر و تندیــس جشــنواره از زحمات 
مهنــدس پیــام صدقــی، مدیــرکل نوســازی 

توســعه وتجهیز مــدارس آذربایجان شــرقی 
به لحاظ کســب عنوان دســتگاه برتر اســتانی 

قدردانی نمود.
گفتنــی اســت ارزیابــی بیســت و دومیــن 
جشــنواره شــهید رجایی در بین ۵7 دســتگاه 
اجرایی اســتان در حوزه شــاخص های عمومی 
و اختصاصــی و خدمات برتــر انجام واداره کل 
نوســازی توســعه وتجهیز مدارس  آذربایجان 
شــرقی به عنــوان دســتگاه اجرایــی برتر در 
ارزیابــی ســتاد اســتانی جشــنواره در گروه 

زیربنایی وتولیدی مورد تقدیر قرار گرفت.

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس؛ دستگاه 
برتر در جشنواره »شهید رجایی«

اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان آذربایجان شــرقی موفق به کســب 
عنــوان دســتگاه برتر در جشــنواره شــهید 
رجایی در سال 1398 شد و از دکتر اورجعلی 
علیــزاده، مدیر کل راهــداری و حمل و نقل 

جاده ای استان تجلیل به عمل آمد.
در این ارزیابی مالک انتخاب دســتگاه برتر 
در شــاخص عمومــی و اختصاصی اســت که 
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای 
اســتان نیز با ارائه عملکرد مناسب و رعایت 
تمام شــاخص هــای مقتضی موفق به کســب 

عنوان برتر شد. 

علیــزاده، مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان در حاشیه مراسم تجلیل از 
دستگاه برتر استان ضمن تشکر از مدیران و 
کارکنان اداره کل گفت: کسب این موفقیت 
حاصــل تالش های تمــام همکارانم در اداره 
کل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســت 
کــه با تمام توان جهت پیشــبرد اهداف نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایــران در خدمت 
مردم شریف استان و کشور از هیچ کوششی 
دریغ نکردند و نتیجه یک ســال زحمت آنها، 
امــروز تحت عنوان مقام برتر در جشــنواره 

شهید رجایی نمایان شده است.

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای ؛ دستگاه 
منتخب در ارائه خدمات در جشنواره »شهید رجایی«



w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان البرز: وحیده حاجی محمدیاری

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:  

041-35579285-9 

پنجشنبه 14 شهریور 1۳۹۸   شماره 5474 ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
حافظو ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

رئیس حوزه هنری آذربایجان شــرقی از 
برگزاری ســوگواره های ادبی هنری بغض 

عاشورایی در این استان خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومــی حوزه هنری 
آذربایجان شرقی، سیدمحمدحسین بالغی 
با اشاره به فرارسیدن ماه ماتم حسینی اظهار 
کرد: واقعه عاشــورا یک نشانه و نماد بزرگ 
و گســترده هویتی برای شیعیان جهان بویژه 
برای ایرانیان به شــمار مــی رود. این واقعه و 

رخداد به مثابه یکی از بزرگترین تراژدی های 
تاریخی و مذهبی در جهان محسوب می شود.

وی افزود: واقعه عاشــورا تنها یک جنگ 
و رویــداد تاریخــی نبود بلکه عاشــورا یک 
فرهنگ اســت و این فرهنگ موجب حضور 
تمامی اقشار جامعه در آیین ها و عزاداری های 
حسینی )ع( می شود و عظمتی که عزاداری ها 
در روز عاشــورا پیــدا می کنند، مبتنی بر یک 

وفاق اجتماعی و دینی است.
وی در ادامــه تصریح کرد: بشــر با بهره 
گیــری از زبان هنر که برخاســته از فطرت و 
درون انسان هاســت، راهی برای انتقال پیام 
عاشورا یافته اســت که می توان این مسئله 
را در ادبیات عاشــورایی، اشــعار شعرا و هنر 
نقاشــی بزرگان هنر در عصر گذشته و دوره 

معاصر مالحظه و مشــاهده کرد.بالغی در 
ادامه بر حضور هنرمنــدان و اهالی فرهنگ 
و هنر در ســوگواری سیدالشهیدان اباعبداهلل 
الحسین )ع( اشاره کرد و گفت: سوگواره های 
ادبی هنری بغض عاشــورایی به همت حوزه 
هنری آذربایجان شرقی و با حضور هنرمندان 
و اهالی فرهنگ و هنر در ایام دهه نخســت 
محرم الحرام در این اســتان برگزار می شود.

وی با تشریح برنامه های حوزه هنری استان 
در ایــن دهه اظهار کرد: پنجمین ســوگواره 
عکاســی »بغض نگاه« با حضور عکاسان از 
دهم تا 2۱ شــهریور سال جاری در این استان 
برگزار می شــود که در این برنامه عکاسان با 
حضور در استان، از شور حسینی )ع( عکاسی 
خواهنــد کرد.رئیس حوزه هنری اســتان به 

برگزاری دومین ســوگواره هنری نمایشی 
»بغض صحنه« اشــاره کرد و گفت: مراسم 
آیینی نمایشی سوگواره هنری بغض صحنه 
نیــز با حضور عموم مــردم روزهای ۱3 و ۱۴ 
امسال در پیاده راه ارک تبریز برگزار می شود 
که در این مراســم، هنرمندان واحد هنرهای 
نمایشی به تعزیه خوانی در مدح حضرت امام 

حسین )ع( خواهند پرداخت.
وی در ادامــه بــه برگــزاری یازدهمین 
ســوگواره ادبی »بغض واژه« نیز اشاره کرد و 
گفت: واقعه عاشورا در طول تاریخ، الهام بخش 
شــاعران بوده و در دوره معاصر نیز شاعران از 
عاشورا ســخن گفته اند و تصویرهای ادبی 
شــاعران معاصر از زمان، مــکان و حوادث 
عاشــورا اثر پذیرفته اســت. در این راستا نیز 

حوزه هنری اســتان ۱۵ شهریور، یازدهمین 
سوگواره ادبی بغض واژه را برگزار می کند.

بالغی در ادامــه از برگزاری دوازدهمین 
ســوگواره هنرهای تجســمی »72 بغض 
بوم« خبــر داد و گفت: این آیین نیز با حضور 
هنرمندان هنرهای تجســمی ۱7 شــهریور 
در نگارخانه ماه حوزه هنری اســتان برگزار 

می شود.
وی در پایــان بــه گردهمایــی بــزرگ 
هنرمندان و اعضای کارگروه های تخصصی 
حوزه هنری اســتان در دهه نخســت محرم 
اشــاره کرد و گفت: این گردهمایی با حضور 
تمامــی هنرمنــدان شــهریور در پردیس 
فرهنگــی ســینمایی قدس تبریــز برگزار 

می شود.

 رییس پلیــس راهنمایــی و رانندگی 
آذربایجان شــرقی گفت: در حال حاضر در 
این استان 893 هزار و 287 دستگاه خودرو 

وجود دارد.
ســرهنگ یونس منفرد در جمع اعضای 
شورای اسالمی شهر تبریز یکی از اولویت 
های مهم پلیس راهور اســتان را حساسیت 
نسبت به رفع مشکالت ترافیکی کالنشهر 
تبریــز اعــالم و اضافه کــرد: از مجموع 
خودروهــای موجود در اســتان بیش از ۶2 
درصد در این شــهر تردد می کنند که حجم 
بســیار عظیمی از عبور و مرور شهری را به 

خود اختصاص داده است.
وی اظهار داشــت: به دلیل همین حجم 
زیاد تردد انواع خودرو در شهر تبریز، تلفات 
و تصادفات رانندگی نیز در این شــهر حجم 
باالیــی را به خود اختصاص داده اســت به 
گونه ای که ۶۰ درصد از تصادفات منجر به 
فوت استان در ســال گذشته در شهرستان 

تبریز رخ داده است.
منفرد به اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی 
پلیس راهور آذربایجان شــرقی طی سال 
های اخیر اشاره کرد و افزود: به همین دلیل 
ســهم تصادفات منجر به فوت در تبریز در 
9 ســال اخیر کاهش داشته است، اما برای 
رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود 

دارد.
وی از صدور ساالنه یک میلیون و 2۰۰ 
هزار برگ اخطاریه به رانندگان وسائط نقلیه 
در آذربایجان شرقی خبر داد و اظهار داشت:  
از مجمــوع این اخطاریه ها ۱۱2 هزار برگ 

 مربوط به تخلفات حادثه ساز است.
منفرد با بیان اینکه طی  چهار ماه اخیر نیز 
یک میلیارد و 7۰۰ هزار تومان اعمال قانون 
در اســتان کاهش یافته است، اضافه کرد: 
ثبت تخلفات با دوربین های راهور منجر به 
کاهش این میزان اعمال قانون شده است.

بــه گفته وی طی چهار ماه اخیر دو هزار 
و 78۶ فقــره ثبت و اعمال قانون توســط 
دوربین هــای ثبت تخلــف در آذربایجان 

شرقی صورت گرفته است.
ریــس پلیس راهور آذربایجان شــرقی 
حوزه ماموریــت و وظایف این مجموعه را 
بســیار وســیع خواند و گفت: ساماندهی و 
هماهنگی برای برگزاری مراســم مربوط 
به شــب های محرم یکــی از اولویت های 
مهم راهور استان است که هماهنگی های 
الزم با یکهــزار و ۴۰۰ هیات مذهبی تبریز 
انجام شده است تا در برقراری نظم و امنیت 

شهروندان مشکلی به وجود نیاید.

وجود بیش از ۸93 هزار دستگاه خودرو در استان

کسب رتبه برتر اداره کل امور مالیاتی 
در شاخص های عمومی و اختصاصی

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی 
رتبــه برتر بیســت و دومین جشــنواره شــهید 
رجایــی اســتان آذربایجان شــرقی در بین تمام 
دســتگاه های اجرایی آذربایجان شرقی را کسب 

کرد.
همزمــان با هفته دولت و در راســتای ارزیابی 
عملکرد دســتگاه های دولتی اســتان، اداره کل 
امور مالیاتی آذربایجان شــرقی دستگاه برتر در 
مجمــوع شــاخص های عمومی و اختصاصی ســال 

1397 دستگاه های اجرایی استان شد.
آئین اختتامیه بیست و دومین جشنواره شهید 

رجایــی و تجلیل از دســتگاه ها و مدیران منتخب 
اســتان با حضور اســتاندار آذربایجان شرقی و 

نماینده ولی فقیه در اســتان برگزار شد.
در ایــن آئین، مدیران و دســتگاه های منتخب 
اســتان کــه براســاس شــاخص های عمومــی و 
اختصاصی موفق به کســب بیشــترین امتیاز در 
جشنواره شــهید رجایی شده بودند مورد تقدیر 
قــرار گرفتنــد که غالمرضــا شــریفی، مدیرکل 
امور مالیاتی آذربایجان شــرقی )از گروه عمومی، 
اجتماعی و قضایی( از دست استاندار تندیس و 

لوح این جشنواره را دریافت کرد.

برگزاری سوگواره های ادبی، هنری »بغض عاشورایی« 

پیام مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 
آذربایجان شرقی در خصوص کسب رتبه برتر 

جشنواره »شهید رجایی«

بسمه تعالی
    خــدای را شــاکریم کــه در ســایه عنایــت الهی و تالش 
ارزشمند و قابل تحسین همکاران ارجمند، براساس نتایج 
ارزیابــی عملکرد دســتگاههای اجرایی اســتان، اداره کل 
امــور اقتصادی و دارایی آذربایجان شــرقی توانســت در 
جشنواره شهید رجایی و در بخش شاخص اختصاصی رتبه 

برتر را کسب نماید.
    بــر خــود الزم می دانــم از تمامی همــکاران متخصص و 
متعهد در پیشــبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی و 
سیاست های دولت خدمتگزار صمیمانه تشکر و قدردانی 

نمایم.
    امید اســت بــا اتکال به خداوند متعال در ســال رونق 
تولید ملی و در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران بتوانیم بیــش از پیش مؤثر و نقش آفرین 
بــوده و در جلــب رضایت خالــق و مخلوق تــالش و فعالیت 

مضاعف نماییم.

علی اصغر عبــاس زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
آذربایجان شرقی

قدردانی فرمانده سپاه عاشورا از خدمات 
پاالیشگاه تبریز

 فرمانده ســپاه عاشورا سردار عابدین خرم از اقدامات 
وخدمات پاالیشگاه تبریز در کمک به سیل زدگان کشور 

و مســاعدت بموقــع در 
خصوص اطفاء حریق بازار 
تبریز با اهداء لوح ســپاس 
قدردانی کرد. ســرهنگ 
صفدری ، فرمانده ســپاه 

ناحیــه امامت از روحیه بســیجی مدیرعامل شــرکت 
پاالیش نفت تبریز تقدیر نمود و  گفت : این شــرکت به 
صورت مستمر و مداوم در تمامی برنامه های خیرخواهانه 
و بســیج استان فعالیت می کند. وی ادامه داد: پاالیشگاه 
تبریز در حادثه آتش سوزی بازار تبریز بالفاصله وارد عمل 
شد و در لحظات اولیه نیروهای امدادی همراه با مدیرعامل 
پاالیشگاه در محل بازار حضور یافتند. در ادامه سرهنگ 
پاسدار حمیدفرتاش، فرمانده حوزه بسیج کارگری شهید 
باهنر گفت: دکتر باقری مدیر عامل پاالیشگاه تبریز، به 
عنوان مدیری نمونه نماد مدیریت جهادی و ترویج دهنده 
فرهنگ خودباوری در راســتای تحقــق اهداف اقتصاد 

مقاومتی است.

اعضای کمیسیون های تخصصی شورای 
شهر تبریز مشخص شدند

اعضای کمیسیون های تخصصی شورای اسالمی 
تبریز در صد و ســی و هفتمین جلسه فوق العاده این نهاد 
مشخص شد. فرج محمدقلیزاده، شکور اکبرنژاد، کریم 
صادق زاده، شهرام دبیری و سعید نیکوخصلت به عنوان 
اعضای جدید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تبریز فعالیت می کنند. محمدباقر بهشتی، غالمحسین 
مســعودی ریحان، شــهرام دبیری، کریم صادق زاده و 
شــکور اکبرنژاد هم در ترکیب جدید کمیســیون برنامه 
و بودجه قرار گرفتند. در کمیســیون محیط زیســت و 
خدمات شــهری نیز کریم صادق زاده، علی آجودان زاده، 
عبداهلل تقی پور، ســعید نیکوخصلت و محرم محمدزاده 
بــه عنوان اعضا جدید کار خــود را آغاز کردند. همچنین 
محمد اشــرف نیا، فریدون بابایی اقدم و سونیا اندیش در 
کمیسیون عمران، ترافیک و حمل نقل فعالیت خواهند 
کرد. کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی شورای اسالمی 
تبریز نیز با انتخاب علی آجــودان زاده، عبداهلل تقی پور، 
فرج محمدقلیزاده، محرم محمدزاده و کریم صادق زاده 
اعضا جدید خود را شــناخت. فریدون بابایی اقدم، محمد 
اشــرف نیا و سعید نیکوخصلت همچنین به عنوان اعضا 

کمیسیون معماری و شهرسازی فعالیت می کنند.

خبر

مجتمــع خدماتی و رفاهی 
»جواهر«افتتاح شد

همزمان با گرامیداشــت هفتــه دولت مجتمع 
خدماتی و رفاهی جواهر به عنوان یکصد و شصت و 
چهارمین جایگاه اختصاصی عرضه مواد نفتی منطقه 
آذربایجان شــرقی با حضور مدیریت و مســئولین 
منطقه، امام جمعه و فرماندار ویژه شهرســتان مرند 

و جمعی از مسئولین این شهرستان افتتاح گردید.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتــی منطقه آذربایجان شــرقی، 
ابوالفضل روح اللهی مدیــر منطقه، ضمن تبریک 
هفته دولت و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای 
گرانقدر بویژه شهیدان واالمقام رجایی و باهنر گفت: 
این حضور نشانی از مقاومت، ایستادگی، عزم و اراده 
مردم والیتمدار ایران اسالمی در برابر دشمنان قسم 

خورده این مرز و بوم است.
روح اللهی در ادامه، با ارائه گزارشــی از عملکرد 
حوزه عملیاتی ایــن منطقه افزود: با تالش و همت 
مجموعه خدوم صنعت نفت استان بویژه مسئولین 
و کارکنان تالشــگر منطقه سوخت مورد نیاز استان 
بــا بهترین کیفیت و کمترین آلودگی تأمین و توزیع 
می گردد. مدیر منطقه آذربایجان شرقی یاد آور شد: 
مجتمع خدماتی و رفاهی جواهر، به عنوان یکصد و 
شصت و چهارمین جایگاه عرضه مواد نفتی استان و 
یازدهمین جایگاه اختصاصی ناحیه مرند با پیگیری 
و تعامل مسئولین منطقه و با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع و 
باسرمایه ای بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال درمحور مرند- 
بازرگان احداث گردیده است. این مجتمع  دارای دو 
ســکوی بنزین، سه سکوی نفتگاز و چهار تلمبه دو 
نازله  بنزین و شــش تلمبه دو نازله  نفتگاز با ظرفیت 
مخازن بنزین به مقدار 9۴۰۰۰ هزار لیتر و نفتگاز به 
مقدار 9۴۰۰۰ هــزار بوده که عالوه بر ارائه خدمات 
مطلوب سوخت رسانی به مســافران و شهروندان 
محترم، برای پنج نفر رنیز به طور مستقیم اشتغالزایی 

انجام گرفته شده است.

خبر

۵۰۰۰ تعاونی در استان 
فعال است

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
آذربایجان شــرقی با بیان این که یک میلیون 
و 7۰۰ نفر در اســتان با احتساب تعاونی های 
ســهام عدالت عضو تعاونی ها هستند، عنوان 
کــرد:  پنج هزار تعاونی در آذربایجان شــرقی 

فعال است.
به گــزارش ایســنا، منطقــه آذربایجان 
شرقی، میراحد حســینی در نشست خبری با 
بیان این که نزدیک به ۴۵ تعاونی در اســتان با 

مشکل حاد مواجه بودند، گفت: کمیته رسیدگی به مشکالت تعاونی ها در اتاق تعاون مستقر 
شــده و راهکارهایی را ارائه داده و در راســتای حل و فصل کردن مشکالت این تعاونی ها 

تالش کردند؛ از این رو بخش قابل توجهی از مشکالت مرتفع شده است.
 وی گفت: تعاونی های موجود در اســتان در مجموع با ســرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومان 

تشکیل شده است.
وی با اشــاره به این که 93 هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که یک میلیون و 7۰۰ 
نفر در آن ها مشــغول کار هســتند، افزود: قبل از انقالب در کشــور پنج هزار تعاونی وجود 
داشت که این رقم  بعد از پیروزی انقالب اسالمی  به ۱۰۰ هزار تعاونی افزایش یافته است.


