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بیشتربخوانید

با حضور نماینده ولی فقیه و وراث خیرساز معروف آذربایجانشرقی انجام شد؛

خیرتبریزی
کلنگزنیدرمانگاهشهریمرحوممقیمیّ ،

مدیر کل کتابخانههای عمومی استان:

2

در مراسممیالدثامنالحجج(ع)وباهمت
حاجحسینافتخاری،صورتگرفت:

سالنهایمطالعه
کتابخانههایعمومی
آذربایجانشرقیبازگشایی
میشود

3

تجلیلاز پهلوانپرویزهادی
باپخت کیک 130کیلویی

تسلیتسازمانبسیج
جامعهپزشکیاستانبه
مناسبتحادثهواژگونی
اتوبوسخبرنگاران

بــه مناســبت میــاد ثامــن الحجــج ،علــی بــن
موســی الرضــا(ع) همزمــان بــا شــب تولــد آن
حضــرت در محــل زورخانــه علــی بــن ابیطالب
شهر تبریز ،مراســم باشــکوهی به همت و ابتکار رئیس
هیات ورزشهای زورخانهای و کشــتی پهلوانی کالنشهر
تبریــز ،حاج حســین افتخاری برگــزار گردید .حاج حســین
افتخــاری ،ایــن خیــر نــام آشــنای تبریــز ،رزمنــده دیــروز و
جهادگر امروز...

2

در مجمع عمومی فوالد صنعت بناب مطرح شــد؛

3

بهبودی اعالم کرد:

سند تدبیر توسعه برنامه
عملیاتی اقتصاد مقاومتی
و بیانیه گام دوم انقالب

افزایش  ۷۲درصدی تولید
ذوب و نورد در سال ۹۹

4

اِن َّ ِ َ
اج ُع ْو َن
ال َواِنَّااِلَیْ ِه َر ِ

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محبوب علیلو

دادستان محترم عمومی و انقالب اسالمی تبریز

با نهایت تأسف ضایعه غم بار درگذشت برادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض
نموده ،از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی و برای خانواده محترم صبر
جمیل آرزومندیم.

اروجعلی علیزاده

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان شرقی
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اِن َّ ِ َ
اج ُع ْو َن
ال َواِنَّااِلَیْ ِه َر ِ

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محبوب علیلو

دادستان محترم عمومی و انقالب اسالمی تبریز

خبر تاسف بار فقدان برادر بزرگوار جنابعالی ،ما را داغدار کرد مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم
آن عزیز از دست رفته ،صمیمانه تسلیت میگوییم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی

و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت داریم .

رزمی
شرکت پاالیش ایمن راه
اِن َّ ِ َ
اج ُع ْو َن
ال َواِنَّااِلَیْ ِه َر ِ

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محبوب علیلو
دادستان محترم عمومی و انقالب اسالمی تبریز

خبر تأســفبار فقدان برادر بزرگوار جنابعالی ،ما را داغدار کرد .مصیبت وارده را به شــما و خانواده
محترم آن عزیز از دســت رفته ،صمیمانه تســلیت میگوییم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان
رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت داریم.

سرهنگ پاسدار حسن صفدری

استخدام در بازرگانی A.K

۱نفر مدیر فروش خانم با روابط عمومی و روحیه تیمی باال
حقوق ثابت +پورسانت
۱نفر بازاریاب تلفنی با روابط عمومی باال
حقوق ثابت +پورسانت  /درآمد  3الی  ۶ملیون تومان در ماه
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ضمیمه رایگان
روزنامه در استان
آذربایجان شرقی

خبر
بهبودی اعالم کرد:

سند تدبیر توسعه برنامه
عملیاتی اقتصاد مقاومتی و
بیانیه گام دوم انقالب

رئ ـیــس س ــازم ــان مــدیــریــت و بــرنــامــه ری ــزی
آذربایجانشرقی سند تدبیر توسعه استان را
برنامه ملیاتی سیاستهای اقتصاد مقاومتی
و بیانیه گام دوم انقالب برشمرد.
به گــزارش جامجم داود بهبودی در جلسه
شــورای راهــبــری دومین سند تدبیر توسعه
آذربایجانشرقی با اشــاره به خبر شناسایی
دوهزار سرمایه گذار در استان بر لزوم تعریف
عملیات مشخص بــرای این سرمایه گــذاران
تاکید و اظهار کــرد :نباید شرایط به گونهای
باشد که سرمایه گذاران نقش سیاهی لشکر
داشــتــه باشند کــه  100سرمایه گــذار پــای کار
بهتر از تــعــداد زیــاد ســرمــای ـهگــذاران سیاهی
لشکر است.
وی افـ ــزود :بــرخــی از پ ــروژهه ــای ســنــد تدبیر
تــوســعــه ،مــلــی هــســتــنــد و بــایــد ب ــه ســامــان
رسیدن این پروژهها را با جدیت دنبال کنیم
و تفاوت عملکردی پروژههایی که در قالب
ایــن سند دنبال میشوند کامال محسوس
باشد.
بهبودی تصریح کــرد :الزم اســت مکانیزمی
تعریف شود که پیوند میان بدنه کارشناسی
و تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با
صاحبنظران ،نخبگان و افراد ذینفوذ جامعه
را در جهت ارتقاء و تکمیل پــروژههــای سند
تدبیر توسعه برقرار کند.
*انــتــقــاد از بــاتــکــلــیــف م ــان ــدن پـ ــروژه شهر
هوشمند
رئ ـیــس س ــازم ــان مــدیــریــت و بــرنــامــه ری ــزی
آذرب ــای ــج ــانش ــرق ــی در ادامـ ـ ــه ب ــا ان ــت ــق ــاد از
بالتکلیف ماندن پروژه شهر هوشمند ،ابراز
داشـ ــت :خوشبختانه ش ــه ــرداری در زمینه
فناوری اطالعات سرمایه گذاریهای مطلوبی
داشــتــه امــا متاسفانه در راهــبــری و کــاربــردی
کــردن فــنــاوری اطــاعــات بــه ویــژه ایــجــاد شهر
هوشمند توفیقات چندانی حاصل نشده
است.
وی ادامـ ــه داد :اگ ــر مــدیــریــت واح ــد شهری
توسط شــهــرداری تحقق مییافت احساس
نــیــازی بـیــشــتــری بــه ایــجــاد شــهــر هوشمند
مــیش ــد؛ در ه ــر صـ ــورت م ــوان ــع زیــرســاخــتــی
چنین پروژههایی در حوزه  ITباید رفع شود و
استانداری یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی
هم در صورت لزوم برای رفع این موانع ورود
یابند.
*نــبــود احــســاس مــســئــولــیــت در عملیاتی
شدن منطقه ویژه سهالن!
بــهــبــودی بــه ع ــدم احــســاس مسئولیت در
عــمــلــیــاتــی ش ــدن مــنــطــقــه ویـ ــژه ســهــان نیز
اش ــاره و اضــافــه کــرد :بیش از  10ســال است
مــجــوز فعالیت ایــن منطقه ویــژه اقتصادی
را کــه دارای بهترین موقعیت جغرافیایی،
اقتصادی و فضائی است ،اخذ کرده ایم؛ تمام
زیر ساختهای منطقه اعم از آب ،برق ،گاز،
زیرساختهای  ITو ارتباطات و نیز دسترسی
به شبکه ریلی ،جادهای و نزدیکی به فرودگاه
بینالمللی تبریز آماده بوده و هیچ کمبودی
وجود ندارد.
رئ ـیــس س ــازم ــان مــدیــریــت و بــرنــامــه ریــزی
آذربایجانشرقی متذکر شد :با این اوصاف
انتظار داری ــم مدیریت مالی اســتــان و تمام
نــمــایــنــدگــان بــا پــیــگــیــریهــای مــجــدانــه خــود
طلسم سهالن را بشکنند!
وی تاکید کرد :در راستای جهت دار کردن و
اجرایی کردن پروژهها باید یکی از معیارهای
اولــویــت دهــی و تــامــیــن اعــتــبــار ،ســنــد تدبیر
توسعه باشد.

تسلیت سازمان بسیج جامعه پزشکی استان به مناسبت حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران
*انا هلل و انا الیه راجعون*
*خبر حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران عزیز در شهرستان
نقده استان آذربایجان غربی که منجر به از دست دادن خبرنگاران خبرگزاریهای
«ایرنا و ایسنا» و مجروح شدن تعداد دیگری از عزیزان گردید،موجب تأثر و تألم
روحی آحادجامعه اسالمی شد و کام همه مردم ایران و بویژه جامعه پرتالش و

خدوم رسانهای را تلخ کرد*.
خبرنگاران چشمان همیشه بـیــدار ،گــوشهــای شنوا و زبــان گویای جامعه
هستند که در تمامی حوادث و اتفاقات تلخ و شیرین در خط مقدم اطالع رسانی
قرار گرفتهاند  .از نخستین دقایق هجوم ویروس منحوس کرونا ،همین پیام
آوران جان به کف بودند که در کنار مدافعین سالمت قرار گرفتند و لحظه به

لحظه جامعه را نسبت به خطرات ویروس کرونا و راهکارهای مقابله با آن آگاه
کرده ،توقعات کادر درمان را به مردم منتقل میکردند و هنوز هم ثابت قدم
هستندسازمان بسیج جامعه پزشکی استان آذربایجان شرقی ،ضمن ابراز
همدردی با خانواده این عزیزان و جامعه رسانهای کشور ،برای جانباختگان
رحمت واسعه و برای مجروحان حادثه صحت و سالمتی مسالت مینماید.

خبر

با حضور نماینده ولی فقیه و وراث خیرساز معروف آذربایجانشرقی انجام شد؛

کلنگزنی درمانگاه شهری مرحوم
مقیمیّ ،
خیر تبریزی

درمانگاه شــهری خیرســاز مرحــوم ســیدرضا مقیمی
اصل ،پدر صنعت آذربایجانشرقی با حضور نماینده
ولی فقیه در استان کلنگ زنی شد.
به گــزارش جامجــم حجت االســام ســید محمدعلی
آ لهاشــم امــروز چهارشــنبه در ایــن مراســم کــه بــا
حضــور فرمانــده منطقــه پدافنــد هوایــی شــمالغرب
و دیگــر مســئوالن اســتانی برگــزار شــد ،اظهــار کــرد:
پدافنــد هوا یــی در دوران جنــگ و د فــاع مقــدس
همواره پیشــگام بــوده و در گذشــته و زمان حــال نیز
درخشیده است.
وی با یــادی از مرحوم ســید رضا مقیمــی ،پدر صنعت
آذربایجا نشــرقی گفــت :او یــک انســان دو ســت
دا شــتنی و ّ
خیــر بــه تمــام معنــا بــود و در جر یــان
جش ـنهای گلریزان در شــب والدت امام حسن (ع)،

همواره اولین کمکها از سوی وی انجام میگرفت.
وی ادامــه داد :از تمامــی صنعتگــران و کســانی کــه
توانمندی الزم را دارند ،میخواهیم که در کارهای خیر
پیشــقدم بوده و تــا جایی کــه امــکان دارد به ســمت
امــور خیــر بشــتابند چرا کــه ایــن امور نــه تنها ســبب
کســر مال فــرد نمیشــود بلکه برکــت دهنده مــال او
نیز است.
حجــت اال ســام آ لها شــم ا فــزود :ســاخت ا یــن
درمانــگاه به نــام مرحــوم ســیدرضا مقیمــی میتواند
اتفــاق مبــارک و فرخنــد های با شــد و خو شــحالیم
فرزنــدان او نیــز ادامــه دهنــده مســیر آن مرحــوم در
پیگیری امور خیر هستند.
ارائه خدمات درمانگاه به مردم محروم شرق تبریز
فرمانــده منطقــه پدافنــد هوایی شــمال غــرب نیز در

با حمایت بانک کشاورزی استان صورت
گرفت:

افتتاح گلخانه  ۱۰هکتاری سبزی
و صیفی جات

این مراســم گفت :این درمانگاه در مســاحت شش
هــزار مترمربعی بــا زیربنــای هــزار و  ۲۰۰مترمربــع زیربنا
احداث خواهد شد.
امیــر ســرتیپ دوم عبــاس عظیمیادامــه داد :ایــن
درما نــگاه بــرای ارا ئــه خد مــت بــه کارکنــان پدافنــد
هوایی ،مهر اصــل و مردم مناطق شــهرک اندیشــه و
روستاهای اطراف احداث میشود.

ســیاوش مقیمــی ،فرز نــد ایــن ّ
خیــر مرحــوم و
مدیرعامــل کارخانجــات مهراصل نیز در این مراســم
با قدردانــی از حضــور تمامــی مهمانان و بــه خصوص
نماینــده و لــی فقیــه در ا ســتان در مراســم کلنــگ
زنــی درمانــگاه ســیدرضا مقیمــی اصــل اظهــار کــرد:
امیدوار یــم بتوانیــم راه پــدر را در انجــام امــور خیریــه
ادامه داده و روح ایشان را به این ترتیب شاد کنیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجانشرقی:

کارگاههای اوقات فراغت آنالین و حضوری برگزار میشود
مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان
آذربایجانشــرقی گفــت ۶۵ :کارگاه تخصصــی اوقــات
فراغت در اســتان به  ۲صورت آنالین و حضــوری برگزار
میشود
بــه گــزارش جــام جــم علــی بینــش در گفــت و گــو بــا
خبرنــگاران افــزود :ویــژه برنام ههــای فرهنگــی هنــری
فصل تابستان در حالی آغاز میشود که کانون استان
تــدارک گســتردهای بــرای غنــی ســازی اوقــات فراغــت
کودکان و نوجوانان در نظر گرفته است.
وی افــزود :کار ثبــت نــام از کــودکان و نوجوانــان
تهــا بــه صــورت
عالقهمنــد بــه حضــور در ایــن فعالی 
مجــازی در ســامانه  kpf.irآغــاز و تــا  ۱۳تیرمــاه ادامــه
خواهد داشت.
بینش با اشــاره بــه شــرایط کرونایــی حاکم بــر جامعه،

بیان کرد :در مراکزی که بر اســاس دســتورالعملهای
ابالغــی ســتاد مبــارزه بــا کرونــا ،مشــکل نباشــد ،ایــن
تهــا بــه صورت حضــوری و بــا تعداد
کارگا ههــا و فعالی 
محــدودی از کــودکان و نوجوانــان عالقهمنــد برگــزار
خواهد شد.
مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان
اســتان فلســفه بــرای کــودکان ،خوانــش متــون
کالســیک ،نجــوم ،نوشــتن خــاق ،ســفال ،نقاشــی،
خوشنویسی ،قصهگویی ،پرورش خالقیت ،دورههای
حــال خــوش زندگــی ،فــن بیــان ،بازیگــری ،کاردســتی،
پویانمایی ،موسیقی ارف ،ساخت عروسک و تذهیب
را از جملــه کارگاههایــی عنــوان کرد کــه بــرای گروههای
ســنی کودک و نوجوان در طول تابستان برگزار خواهد
شد.

بینــش بــا اشــاره بــه برگــزاری کارگاههایــی بــا موضــوع
کارآفرینی برای مخاطبان نوجوان ،اجــرای این دوره را با
هدف تربیت نوجوان کارآفرینی و برای نخستین بار در
سطح کشور عنوان کرد.
عالقهمندان برای ثبت نام در فعالیتهای کارگاههای
تخصصی آنالین تــا  ۱۳تیرماه ،فرصــت دارند با مراجعه

بــه ســامانه  kpf.irو مشــاهده عناویــن و موضوعــات
کارگاهها نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
تهــای حضوری نیــز میتوانند
عالقهمنــدان به فعالی 
بــا مراجعه بــه مراکــز کانون پــرورش فکــری کــودکان و
نوجوانان سراسر اســتان از شــرایط برگزاری این کارگاه
مطلع شده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان
نشــرقی  ۲۹مرکز ثابت و ســیار ســطح استان
آذربایجا 
دارد و از ایــن نظــر در رتب ههــای  ۲۰بــه بــاالی کشــور قرار
دارد.
تا پیش از شیوع کرونا ،ســاالنه بیش از  ۲۰۰هزار کودک
و نوجوانــان از برنامههــای متنــوع کانــون پــرورش
نشــرقی بهره مند
فکری کودکان و نوجوانان آذربایجا 
میشدند.

خبر

شهردار خبر داد:

معابر بازار تاریخی تبریز کفسازی شد

آذربایجا نشــرقی شــهردار تبریــز از پایــان کــف
ســازی کلیــه معابــر عمومــی بــازار تاریخــی تبریــز
خبر داد.
بــه گــزارش جامجــم ایــر ج شــهین باهــر در آییــن

افتتاح پروژههای منطقه تاریخی و فرهنگی تبریز،
اظهار کرد :بازار تبریز بــه نوعی نماد هویت و تاریخ
شهر ما به شــمار میآید که باید آن را احیا و به یک
جاذبه گردشگرپذیر تبدیل کنیم.

وی ادامــه داد :اعتبــار شــهر مــا مدیــون ایــن بازار
اســت و اگــر امــروز افتخــار میکنیــم کــه شــهر مــا
بــدون گــدا اســت ،مرهــون همیــن بازاریــان خیــر
است.
وی بــا تاکید بر ضــرورت توجه به ابعاد گردشــگری
بــازار تاریخــی تبریــز  ،گفــت :بــا رونــق گردشــگری،
اقتصاد اصناف بــازار پویاتر خواهد شــد و اقتصاد
قــوی ،اداره شــهر را تســهیل میکنــد .اگــر اقتصاد
شهروندان خوب باشد ،اقتصاد مدیریت شهری
نیز خوب میچرخد.
شــهین باهــر یــادآور شــد :بــا اینکــه امــور مربوط
بــه بــازار تاریخــی تبریــز بــر عهــده ســازمان میراث
فرهنگی است ،اما شــهرداری تبریز در مواقعی که
نیاز باشــد ،منتظر بروکراســیهای اداری نمیماند
و به صورت نیابتی به موضوع ورود پیدا میکند.
وی افزود :تقریبا تمامی معابــر اصلی بازار تبریز در
ایــن دوره از مدیریت شــهری کف ســازی و جداره
سازی شده اســت؛ حتی ما اعالم آمادگی کردهایم
که نیمــی از هزینههای کف ســازی و جداره ســازی

معابر غیر عمومی بازار را نیز تامین میکنیم.
وی تصریــح کــرد :در صــورت رضایــت اصنــاف و
کســبه بازار ،احداث پیــاده راه جمهــوری میتواند
در رونق کســب و کار این منطقه بســیار تاثیرگذار
واقع شود.
شــهردار تبریــز همچنیــن بــا اشــاره بــه دغدغــه
شــهرداری تبریــز در خصــوص تامیــن حمــل و
نقــل عمومــی مرکــز شــهر  ،اضافــه کــرد :توســعه
حمــل و نقــل عمومی بــرای ایجــاد آرامــش در بازار
و جلوگیــری از تخریــب آن ،بســیار مهم اســت و بر
این اســاس شــهرداری تبریز به صورت جدی این
موضوع را پیگیری میکند.
وی در پایــان بــا بیــان اینکــه بــرای آبادانــی هرچه
بیش تر شــهر الزم اســت شــهروندان و مدیریت
شــهری بــه صــورت تنگاتنــگ در تعامــل باشــند،
گفــت :اینکه امــروز مــا در ســطح کشــور و جهان
به نداشــتن معتــاد متجاهر یــا تکدیگر در ســطح
شــهر افتخــار میکنیــم ،در ســایه حساســیت
شهروندان نسبت به این موضوع است.

در قالب پویش #هرهفته  -الف -ب -ایران ؛

 ۲پروژه شرکت برق منطقهای آذربایجان بهره برداری شد
 ۲پــروژه شــرکت بــرق منطق ـهای آذربایجــان در
اســتانهای آذربایجانشــرقی و اردبیــل همزمان با
هفتــه دوازدهــم پویــش سراســری وزارت نیــرو در
قالــب پویــش #هرهفتــه  -الــف -ب -ایــران ،بهــره
برداری شد.
بــه گــزارش جــام جــم افشــین روشــن میالنــی مدیر
عا مــل شــرکت بــرق منطق ـهای آذربایجــان روز
چهار شــنبه در گفتگو یــی مجمــوع اعتبــار هزینــه
شــده به این  ۲پروژه را افزون بــر  ۳۱۰میلیارد تومان
اعالم کرد و گفت :پروژههای شــرکت برق منطقهای
آذربایجان شــامل فاز اول پســت  ۲۳۰.۶۳کیلوولت
خلخــال در اســتان اردبیــل بــا ســرمایهگذاری بیش
از  ۱۶۰میلیــارد تو مــان و نیــروگاه مقیــاس کو چــک
 ۱۵مگاواتــی "شــرکت پلــی نــار " تبر یــز میباشــد کــه
ا یــن نیــروگاه در عــرض  ۲ســال بــا ســرمایهگذاری
 ۱۵۰میلیــارد تومانــی بخــش خصوصــی احــداث و به
مرحله بهرهبرداری رسیده است.

مدیرعا مــل شــرکت بــرق منطق ـهای آذربایجــان
ظرفیــت فــاز اول پســت  ۲۳۰کیلوو لــت خلخــال را
 ۱۲۵مگاو لــت آمپــر ا عــام کــرد و هــدف از ا حــداث
ا یــن پســت مهــم در جنــوب ا ســتان اردبیــل

را تقو یــت شــبکه انتقــال و فــوق توز یــع ،کا هــش
خاموش ـیها ،افزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه و
ایجاد زیرساخت توســعه به منظور پاســخگویی به
متقاضیــان جدیــد صنعتــی و کشــاورزی منطقــه بــه

مـ ــدیـ ــر ش ـ ـعـ ــب بـ ــانـ ــک کـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورزی اس ـ ـتـ ــان
نش ــرق ــی ب ــا اســتــف ــاده از تسهیالت
آذرب ــایــج ــا 
بانک ک ـشــاورزی گلخانه سبزی و صیفی جات
ب ـ ــرادران نـ ـظ ــرزاده در منطقه هــریــس اسـتــان
نش ــرق ــی ب ــه م ـنــاس ـبــت فـ ــرا رس ـیــدن
آذرب ــایــج ــا 
هشتادهشتمین سال تاسیس بانک کشاورزی
به بهره برداری رسید.
بــه گ ــزارش جــا مجــم محمودی گفت :ایــن طرح
در زمینی بــه مساحت  ۲۵هکتار و سالنهای
سرپوشیده به مساحت  ۱۰۰هزار مترمربع ،باهدف
تولید ســاالنــه  ۳۲۰۰تــن گــوجــه فرنگی صــادراتــی
بامشارکت بانک کشاورزی به اجــراء درآمــد .وی
درخصوص مزایای این گلخانه گفت :ویژگی این
طرح صرفهجویی در مصرف آب،تولید محصول
در خارج از فصل،صرفه جویی و استفاده بهینه
از انــرژی و نهادههای کشاورزی و خاک،اشتغال
ثابت وپایداردر منطقه هریس،کاهش هزینهها
وارزآوری آن است .وی گفت :كل سرمایه گذاری
این طرح بالغ بر  ۷۵۰میلیارد ریال است كه ۴۴۰
میلیارد ریال آن توسط تسهیالت بانك كشاورزی
استان ،از محل بند الف تبصره  ۱۸برای مدت ۶
ســال تامین شــده است.محمودی در خاتمه
افزود :با راه اندازی این طرح ،زمینه اشتغال برای
 ۷۰نفر به طور مستقیم فراهم شده است.

ویژه شهرستان خلخال عنوان کرد.
میالنــی همچنیــن ظرفیت اســمی نیــروگاه مقیاس
کو چــک پلــی نــار تبر یــز (بخــش خصو صــی) را نیــز
شــامل  ۱۳مو لــد  ۱.۲مگاوا تــی در مجمــوع ۱۵.۶
مــگاوات اعــام کــرد و گفــت :ایــن نیــروگاه موجــب
بهبود کیفیــت توان و کاهــش تلفات انــرژی برق در
غرب کالنشهر تبریز خواهد شد.
وی اظهار داشــت که این پروژهها ،موجب اشتغال
دههــا نفر به صــورت مســتقیم خواهد بــود و نقش
مو ثــری در تو ســعه زیر ســاختهای مشــاغل
بخشهــای صنعــت ،کشــاورزی ،خدمــات و رونــق
تولید در منطقه دارند.
امــروز  ۲۴پــروژه صنعــت آب و برق بــا اعتبــار ۹۰۲.۸
میلیــارد تومان در هشــت اســتان کشــور بــا حضور
ویدئوکنفرانســی وز یــر نیــرو در قالــب دوازدهمیــن
هفتــه پو یــش  #هرهفته_الف_ب_ا یــران ،بــه
بهرهبرداری رسید.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

سیستم  SDIتحولی بنیادین
در نـ ــظـ ــام بـ ــرنـ ــام ـ ـهریـ ــزی و
تصمیمگیری است

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و
برنامه ریزی آذربایجان شرقی ،گفت :با پیاده سازی
 SDIتحولی بنیادین در نظام برنامه ریزی و تصمیم
گیری استان و کشور رخ خواهد داد.
به گزارش جامجم پرویز محمدزاده ظهر امروز
در جلسه شورای راهبری ( )SDIاستان اظهار کرد:
تولید و انتشار داده در مقطع کنونی بسیار مهم
بوده و دارای جنبههای مختلف فنی ،اجرایی،
اداری ،امنیتی و سیاسی است که بایستی
مالحظات ،هماهنگیها و تعامالت الزم بین
تمام این جنبهها برقرار باشد تا در تدوین ،اجرا
و استقرار این سامانه موفقیتهای چشمگیر
حاصل آید.
وی افزود :در سیستم  SDIدادههای متعددی
که توسط دستگاههای مختلف تولید میشود،
به صورت استاندارد جمع آوری و در واقع موجب
تسهیل ارتباطات در شبکه میشود.
محمدزاده تاکید کرد :مسئولیت پذیری و اعتبار
دادهها و اطالعات در  SDIبسیار مورد توجه
بوده و هر دستگاهی که اطالعاتی وارد میکند،
مسئولیت این اطالعات را خود عهده دار بوده و
پاسخگوی بروزسانی ،صحت و سقم آن خواهد
بود؛ در عین حال حق مالکیت دادهها در اختیار
تولیدکننده آن بوده که میتواند نحوه دسترسی
به آن را مشخص کند.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت
و برنامهریزی آذربایجانشرقی ابراز داشت:
این سطح از ارائه اطالعات مکانی و توصیفی و
ترکیب آنها برای اولین بار است که در کشور از
طریق سامانه  SDIآذربایجانشرقی امکان پذیر
میشود .در این جلسه مواردی مثل توضیح
الیههای مکانی و دسترسی به سیستم ،ژئوپرتال
و الیههای اطالعاتی ،کاتالوگ سرویس و نحوه
انتشار الیههای اطالعاتی در  SDIمورد بحث و
بررسی قرار گرفت.

سالنهای مطالعه کتابخانههای عمومی آذربایجانشرقی بازگشایی میشود

مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانشرقی با اشاره به مصوبه ستاد
ملی کرونا و انتقال رسته کتابخانههای عمومی از گروه  ۳به گروه  ۲شغلی
گفت :سالنهای مطالعه  ۱۱۵کتابخانه عمومی استان از پنجم تیر بازگشایی
میشود.
به گزارش جامجم شهرام خدایی اظهار کرد :بر اساس شیوهنامههای ابالغی،

سالنهای مطالعه کتابخانههای واقع شده در مناطق نارنجی ،زرد و آبی به
ترتیب با  ۴۰ ،۳۰و  ۵۰درصد ظرفیت ،فعالیت خود را از پنجم تیر آغاز خواهند
کرد.وی بیان کرد :از این رو تمام سالنهای مطالعه موجود در  ۱۱۵کتابخانه
استان آماده ارائه خدمات حضوری به مراجعهکنندگان است.خدایی با تاکید
بر رعایت شیوهنامههای بهداشتی از جمله استفاده از ماسک ،فاصلهگذاری
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اجتماعی و جلوگیری از تجمع افراد در بخشهای مختلف کتابخانه شامل
البی،راهروهایمخازن،مقابلمیز امانتومحوطهکتابخانهوتهویهمناسب
سالنهایادآور شد:باقرار گرفتنکتابخانههایعمومیدر رستهدومگروههای
شغلیاز اولهفته آینده،بهجز در شهرستانهاییباسطحهشدار قرمز،ارائه
تمامخدمات کتابخانهایدر کتابخانههایعمومیاستاندایر خواهدبود.

ضمیمه رایگان
روزنامه دراستان
آذربایجان شرقی

رپرتاژ

در مراسممیالدثامنالحجج(ع)کهبههمتحاجحسینافتخاری،صورتگرفت:

تجلیل از پهلوان

پرویزهادی

با پخت کیک  130کیلویی
به مناسبت میالد ثامن الحجج ،علی بن موســی الرضا(ع) همزمان با شب تولد آن حضرت در
محل زورخانه علی بن ابیطالب شهر تبریز ،مراسم باشــکوهی به همت و ابتکار رئیس هیات
ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی کالنشهر تبریز ،حاج حسین افتخاری برگزار گردید.
حــاج حســین افتخــاری ،ایــن خیــر نــام آشــنای تبریــز ،رزمنــده دیــروز و جهادگــر امــروز جبهــه
اقتصــادی کــه ســابقهای درخشــان در تمــام عرصههــای فعالیــت اجتماعــی و خداپســندانه
شــامل؛ توزیع اقالم بهداشــتی در مبارزه با بیماری منحوس کرونا ،همــکاری موثر و فعاالنه در
رزمایش کمکهــای مومنانه برگزار شــده توســط ارگانها و ســازمانهای مختلف در اســتان،
اهدای جهیزیه بــه زوجهــای نیازمند ،توزیــع بســتههای معیشــتی و  ...دارد ،آن چنــان کارنامه
درخشــانی در عرصه فعالیتهای خیرخواهانه و خداپســندانه دارد که چندین مرتبه از ســوی
مقامــات عالی رتبه اســتان و شهرســتان از جمله حجت االســام ســید محمدعلی آ لهاشــم،
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان آذربایجانشــرقی و امــام جمعــه دانشــمند تبریــز ،محمدرضــا
پورمحمدی ،اســتاندار اســتان آذربایجانشــرقی ،ایر ج شــهین باهر ،شهردار کالنشــهر تبریز،
ریاســت ســازمان هــال احمــر اســتان آذربایجانشــرقی و اعضای شــورای اســامی کالنشــهر
تبریز ،مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشــرقی و فرمانده ســپاه عاشورا مورد قدردانی و
تشکر قرار گرفته است.
این مراسم باشکوه که با رعایت تمام دستورالعملهای بهداشــتی در محل زورخانه علی بن
ابیطالب (ع) کالنشــهر تبریــز و با اجــرای ورزشهــای زورخانهای همــراه بود ،با حضــور پهلوان
پرویزهــادی ،قهرمــان آســیا و دارنــده مدال برنــز مســابقات جهانــی کشــتی برگزار شــد و حاج
حســین افتخاری و ســایر اعضــای هیــات ورزشهــای زورخانــهای و کشــتی پهلوانی کالنشــهر
تبریز ،انتخــاب شایســته این پهلــوان نامــدار تبریزی در انتخابات شــورای اســامی کالنشــهر
تبریــز را به وی تبریــک و تهنیت گفتــه و نشــانهای از اعتماد مردم شــریف ،متعهــد و بابصیرت
کالنشهر تبریز به پهلوان پرویزهادی دانستند.
در حاشــیه این مراســم ،با همت و حمایت خیر خوشــنام تبریــزی و رئیس هیــات ورزشهای
زورخانــهای و کشــتی پهلوانــی کالنشــهر تبریز حــاج حســین افتخــاری ،کیــک  130کیلوگرمی به
مناســبت میالد مبارک ثامن الحجج ،علی بن موســی الرضا(ع) تهیه شــد .ایــن کیک عظیم در
پایان مراسم بین حاضران در شیفتگان علی بن موسی الرضا(ع) توزیع شد.

صاحب امتیاز :سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:

سرپرست استان آذربایجان شـرقی :وحیده حاجی محمدیاری

041 - 35579285 - 9

اى دوست ،به عشق تو دچاريم ،همه
در ياد ُر خ تو داغداريم ،همه
گـــــر دور كنــــى يـــــــا بپذيرى ما را
در كوى غم تو پايداريم ،همه

تحریریه شهرستانها021-44233511 :

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

w w w. d a n e s h pa y a m . i r

w w w. j a m e j a m d a i l y. i r

رپرتاژ

در مجمع عمومی فوالد صنعت بناب مطرح شد :

افزایش  ۷۲درصدی تولید ذوب و نورد در سال ۹۹
مجمع عمومی ســالیانه مجتمع فــوالد صنعت بناب برای ســال
مالــی منتهی بــه ســال  1399/12/30بــا حضــور ســهامداران برگزار
شد.
به گــزارش روابــط عمومــی مجتمع فــوالد صنعــت بنــاب ،مجمع
عمومــی عــادی ســاالنه بــرای ســال مالــی منتهــی بــه ســال 1399
ایــن مجتمــع با حضــور صاحبــان ســهام ،اعضــای هیــات مدیره،
حســابرس مســتقل ،بــازرس قانونــی و بــا حضــور صــد در صدی
سهامداران ،روز چهارشنبه  26خرداد برگزار شد.
در ابتدای جلسه ســورنا زمانیان به عنوان مدیرعامل و نماینده
هیــات مدیــره ضمــن خیــر مقــدم گویــی گفــت  :مجتمــع فــوالد
صنعت بنــاب بــا چندین شــركت اقماری اعــم از شــاهین ،فوالد
صنعت ،سهند ،شــهریار و گسترش فوالد شــهریار كه طر حهای
توســعهای مجموعــه فــوالد بنــاب بــه آن واگذار شــده تشــكیل

گردیده است .
زمانیــان با اشــاره به عملكرد ســال  1399نیــز افزود  :در ســال 98
حــدود  485هزارتن تولیــد مجمــوع ذوب و نــورد بوده اســت كه
در ســال 1399با توجه به تدابیر اندیشیده شــده توسط ریاست
و اوامــر الزم االتبــاع ایشــان و حمایتهــای انجــام شــده از طــرف
بانک گردشــگری به عنــوان ســهامدار  66درصــدی و مدیرعامل
این بانــك جناب آقای خامــی هیئات مدیره ،ماعونیــن و مدیران
این بانــك و هلدینــگ ماهــان و مجموعه گــروه مای گردشــگری
این میزان بــه  837هزار تــن افزایــش یافته كه رشــد  72درصدی
را تجربه كــرده كه از زمان تاســیس ایــن مجتمع بی ســابقه بوده
است و در سایه حمایتهای ویژه انجام شده اقدامات مناسبی
بــرای تســویه تمــام بدهیهــای بانكــی ایــن مجموعه فــوالدی با
ســایر بانكهــا صــورت گرفــت كــه نتیجــه آن شــفافیت و رهایی

فوالد بناب از بدهیهای سنگین مالی و بانكی گذشته گردید.
مدیرعامــل مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب در خصــوص برنامــه
ریزی برای تولیــد و فروش نیز عنوان كرد  :طبــق برنامه ریزیهای
انجام گرفتــه ،تولید یك میلیون و  200هزار تــن در مجموع ذوب و
نورد را امســال در دســتور كار داریم كه از این میــزان 300هزار تن
صادرات انجام خواهیم داد و با توجه به اینكه جایگاه مناســب
از نظــر برنــد و اســتقابل خــوب مشــتریان در بازارهــای خارجــی را
داریم بیشــتر از برنامهریزی انجام شــده نیــز توان صــادرات را نیز
متصوریم.
وی در پایــان وضعیت فعلــی مجتمع را نیز تشــریح كــرد :ورود به
بورس با اصالحات مالی و ساختاری امســال صورت میگیرد و با
حمایتها و مصوبات هیات مدیره اقدامات اساسی در راستای
اصــاح زیرســاختها انجــام شــده اســت و نواقص و مشــكالت

امام خمینی -ره
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موجود را با خــود اتكائی ،دانــش و توان مهندســی داخلی مرتفع
خواهیــم كــرد تــا همزمــان بــا پروژههــای توســعه ای ،نوســازی و
بازســازی در خطوط نیز انجام بگیرد تا برای افزایش تولید شرایط
الزم فراهم گردد.
( همچنیــن در مورخــه  1400/03/25مجمــع عمومــی عــادی بطــور
فوقالعاده مشترك میان فوالد بناب با ســه شركت زیرمجموعه
ا یــن مجتمــع ،شــهریار  ،شــاهین و ســهند بر گــزار و
تمهیــدات الزم بــرای اد غــام و انتقــال و
آمادهســازی برگــزاری مجمــع عمومــی فــوق
العاده صاحبان ســهام حداكثر ظرف  3ماه
آینــده در دســتور كار قــرار گرفتــه اســت).
شــایان ذكرا ســت كــه در مجمــع
ممجتمع فوالد صنعــت بناب،
گزارش فعالیت هیات مدیره
تهــای مالــی تلفیقــی
و صور 
شــرکت منتهی به تاریــخ 30
تهــای
اســفند  ۱۳۹9و صور 
ســود و زیان و جریــان وجوه
نقــد بــرای ســال مالــی
منتهــی بــه تار یــخ
مذکــور بــه تصویــب
مجمعرسید.

تندیس زرین رضایتمندی مشــتری به مجتمع فوالد صنعت بناب رسید
مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب تندیــس زر یــن
چهارمین همایش ملی رضایتمندی مشــتری
را كسب كرد .
به گزارش روابط عمومی مجتمع فوالد صنعت
بناب ،در چهارمین همایش ملی نقش مدیران
اقتصــادی در پیشــبرد اقتصــاد مقاومتــی و جهش
تولید که از طرف معاونت توســعه مدیریت و منابع
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی ،روز ســه شــنبه
 25خرداد در محل همایشهای بین المللی رایزن

برگزار گردید به فــوالد صنعت بناب تندیــس زرین رضایتمندی مشــتری اعطا شــد.تندیس مذکور طبق
ارزیابی صورت گرفته در رابطه با فعالیتهای انجام شــده در حوزه مدیریتی و رهبری بازار و مشتری مداری،
توجه ویژه بــه انتظارات مشــتری ،میــزان رضایــت مشــتریان و ارزیابــی آن ،فعالیتهای بهبــود مربوط به
رسیدگی به شکایات مشتری بوده و مجتمع فوالد صنعت بناب به سبب افزایش تولید ،انجام به موقع
تعهدات و جلب رضایت مشتریان با ارائه محصولی با كیفیت ،توانست عنوان برگزیده این همایش را از
آن خود كرده عنوان برگزیده این همایش را از آن خود كند.
این شــركت توانســته اســت با تحقق عملی شــعار جهش تولید ،افزایش در تولیــد و صادرات را داشــته
باشد و با ارائه محصولی كیفی و مطابق با نیاز مشــتری در مدت زمان مناسب درخواست ایشان صورت
گرفته است ،برگزاری نظر سنجیها ،نشستهای حضوری ،فضای مجازی و تلفنی در یك سال گذشته و

ارزیابی حاصل از نظرسنجیها حاكی از رضایتمندی میباشد .
مجتمع فوالد صنعت بناب در حال حاضر با نام تجاری شاهین بناب محصوالت خود را روانه بازار میكند
كه خوشــنامی مجموعه فــوالد صنعت بنــاب ،بنــاب را در داخل و خارج از كشــور بــه عنوان مرجــع و مركز
تامین انواع محصوالت فوالدی به بازارهای صادراتی بلند آوازه نموده است.
شــایان ذكر اســت كه این اجالس با حضورغفاری ،معاون برنامه ریزی و توســعه وزارت راه و شهرســازی،
جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور ،رســولی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس هیات مدیره و مدیر
عامل شــرکت راه آهن ،پهلوانی رئیس ســازمان ملی بهره وری ایران ،نیکویی رئیس ســازمان گســترش
اقتصاد مقاومتی ،قوامی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امــور اقتصادی و دارایی ،توانگری نماینده
مجلس و برخی دیگر از مسئوالن برگزار شد.

