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مدیر کل کتابخانه های عمومی استان:
سالن های مطالعه 

کتابخانه های عمومی 
آذربایجان شرقی بازگشایی 

می شود

تسلیت سازمان بسیج 
جامعه پزشکی استان به 
مناسبت حادثه واژگونی 

اتوبوس خبرنگاران

سند تدبیر توسعه برنامه 
عملیاتی اقتصاد مقاومتی 

و بیانیه گام دوم انقالب

در مراسم میالد ثامن الحجج)ع( و با همت 
حاج حسین افتخاری، صورت گرفت:

 تجلیل از پهلوان پرویز هادی 

با پخت کیک 130 کیلویی
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با حضور نماینده ولی فقیه  و وراث خیرساز معروف آذربایجان شرقی انجام شد؛
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آذربایجان شرقی

با حمایت بانک کشاورزی استان صورت گرفت؛
افتتاح گلخانه 10 هکتاری سبزی و صیفی جات  
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بــه مناســبت میــاد ثامــن الحجــج، علــی بــن 
موســی الرضــا)ع( همزمــان بــا شــب تولــد آن 
حضــرت در محــل زورخانــه علــی بــن ابیطالب 
، مراســم باشــکوهی به همت و ابتکار رئیس  شهر تبریز
هیات ورزش های زورخانه ای و کشــتی پهلوانی کانشهر 
تبریــز، حاج حســین افتخاری برگــزار گردید. حاج حســین 
، رزمنــده دیــروز و  افتخــاری، ایــن خیــر نــام آشــنای تبریــز

... جهادگر امروز

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   3  الی  ۶ ملیون تومان در ماه

09۱4۶724۶37 اسمعیلی

A.K استخدام در بازرگانی

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 می گوییم  و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی 

و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت داریم .

اِنَّاِلَ َواِنَّااِلَیِْه َراِجُعْوَن

رزمی 
شرکت پاالیش ایمن راه

خبر تأســف بار فقدان برادر بزرگوار جنابعالی، ما را داغدار کرد. مصیبت وارده را به شــما و خانواده 
محترم آن عزیز از دســت رفته، صمیمانه تســلیت می گوییم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان 

رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت داریم.

اِنَّاِلَ َواِنَّااِلَیِْه َراِجُعْوَن

سرهنگ پاسدار حسن صفدری

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

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.

اِنَّاِلَ َواِنَّااِلَیِْه َراِجُعْوَن

اروجعلی علیزاده 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محبوب علیلو 
دادستان محترم  عمومی و انقالب اسالمی تبریز
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*انا هلل و انا الیه راجعون* 
شهرستان  در  عزیز  خبرنگاران  حامل  اتوبوس  واژگونی  دلخراش  حادثه  *خبر 
نقده استان آذربایجان غربی که منجر به از دست دادن خبرنگاران خبرگزاری های 
»ایرنا و ایسنا« و مجروح شدن تعداد دیگری از عزیزان گردید،موجب تأثر و تألم 
روحی آحادجامعه اسامی شد و کام همه مردم ایران و بویژه جامعه پرتاش و 

خدوم رسانه ای را تلخ کرد.* 
جامعه  گویای  زبــان  و  شنوا  گــوش هــای   ، بــیــدار همیشه  چشمان  خبرنگاران 
هستند که در تمامی حوادث و اتفاقات تلخ و شیرین در خط مقدم اطاع رسانی 
قرار گرفته اند . از نخستین دقایق هجوم ویروس منحوس کرونا،  همین پیام 
آوران جان به کف بودند که در کنار مدافعین سامت قرار گرفتند و لحظه به 

گاه  لحظه جامعه را نسبت به خطرات ویروس کرونا و راهکارهای مقابله با آن آ
را به مردم منتقل می کردند و هنوز هم ثابت قدم  کادر درمان  کرده، توقعات 
ابراز  ضمن  شرقی،  آذربایجان  استان  پزشکی  جامعه  بسیج  هستندسازمان 
جانباختگان  برای   ، کشور رسانه ای  جامعه  و  عزیزان  این  خانواده  با  همدردی 

رحمت واسعه و برای مجروحان حادثه صحت و سامتی مسالت می نماید.

تسلیت سازمان بسیج جامعه پزشکی استان به مناسبت حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران

 با حمایت بانک کشاورزی استان صورت 
گرفت:

افتتاح گلخانه 10 هکتاری سبزی 
و صیفی جات

ــان  ــ ــت ــاورزی اســ ــ ــ ــشـ ــ ــ مــــدیــــر شــــعــــب بــــانــــک کـ
تسهیات  از  اســـتـــفـــاده  بـــا  آذربـــایـــجـــان شـــرقـــی 
جات  صیفی  و  سبزی  گلخانه   کــشــاورزی  بانک 
اســتــان  در  منطقه هــریــس  ــرزاده   ــظـ نـ بـــــرادران 
ــرا رســیــدن  آذربـــایـــجـــان شـــرقـــی بـــه مــنــاســبــت فــ
هشتادهشتمین سال تاسیس بانک کشاورزی 

به بهره برداری رسید.
ح   طر ایــن  گفت:  محمودی  جــام جــم  ــزارش  گـ بــه 
سالن های  و  هکتار   ۲۵ مساحت  بــه  زمینی  در 
سرپوشیده به مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع ،باهدف 
صــادراتــی  فرنگی  گــوجــه  تــن   ۳۲۰۰ ســاالنــه  تولید 
وی  درآمــد.  اجــراء  به  کشاورزی  بانک  بامشارکت 
درخصوص مزایای این گلخانه گفت: ویژگی این 
آب،تولید محصول  ح صرفه جویی در مصرف  طر
ج از فصل،صرفه جویی و استفاده بهینه  در خار
خاک،اشتغال  و  کشاورزی  نهاده های  و  انــرژی  از 
هزینه ها  هریس،کاهش  منطقه  وپایداردر  ثابت 
وارزآوری آن است. وی گفت:  کل سرمایه گذاری 
ح  بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال است که ۴۴۰  این طر
میلیارد ریال آن توسط تسهیات بانك کشاورزی 
استان، از محل بند الف تبصره ۱۸ برای مدت ۶ 
خاتمه  در  است.محمودی  شــده  تامین  ــال   س
ح، زمینه اشتغال برای  افزود: با راه اندازی این طر

۷۰ نفر به طور مستقیم فراهم شده است.

بهبودی اعالم کرد:
برنامه  توسعه  تدبیر  سند 
عملیاتی اقتصاد مقاومتی و 

بیانیه گام دوم انقالب

ــامــه ریـــزی  ــرن ــان مــدیــریــت و ب ــازمـ ــس سـ ــی رئ
را  آذربایجان شرقی سند تدبیر توسعه استان 
برنامه  ملیاتی سیاست های اقتصاد مقاومتی 

و بیانیه گام دوم انقاب برشمرد.
جلسه  در  بهبودی  داود  جام جم  ــزارش  گ به 
توسعه  تدبیر  سند  دومین  راهــبــری  ــورای  ش
شناسایی  خبر  به  اشــاره  با  آذربایجان شرقی 
دوهزار سرمایه گذار در استان بر لزوم تعریف 
گــذاران  سرمایه  این  بــرای  مشخص  عملیات 
گونه ای  به  شرایط  نباید  کــرد:  اظهار  و  تاکید 
باشد که سرمایه گذاران نقش سیاهی لشکر 
کار  پــای  گــذار  سرمایه   ۱۰۰ کــه  باشند  داشــتــه 
سیاهی  ســرمــایــه گــذاران  زیــاد  تــعــداد  از  بهتر 

لشکر است.
تدبیر  ســنــد  پـــروژه هـــای  از  بــرخــی  ــزود:  ــ اف وی 
ــد بـــه ســامــان  ــای تــوســعــه، مــلــی هــســتــنــد و ب
با جدیت دنبال کنیم  را  رسیدن این پروژه ها 
قالب  در  که  پروژه هایی  عملکردی  تفاوت  و 
محسوس  کاما  می شوند  دنبال  سند  ایــن 

باشد.
مکانیزمی  اســت  الزم  ــرد:  ک تصریح  بهبودی 
کارشناسی  بدنه  که پیوند میان  تعریف شود 
و تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با 
جامعه  ذینفوذ  افراد  و  نخبگان  صاحبنظران، 
سند  پــروژه هــای  تکمیل  و  ارتقاء  جهت  در  را 

تدبیر توسعه برقرار کند.
شهر  پــــروژه  مـــانـــدن  بــالتــکــلــیــف  از  ــاد  ــق ــت *ان

هوشمند
ــامــه ریـــزی  ــرن ــان مــدیــریــت و ب ــازمـ ــس سـ ــی رئ
از  انـــتـــقـــاد  ــا  بـ ادامــــــه  در  ــی  ــرقـ ــان شـ ــجـ ــایـ آذربـ
ابراز  هوشمند،  شهر  پروژه  ماندن  باتکلیف 
زمینه  در  شـــهـــرداری  خوشبختانه  داشــــت: 
مطلوبی  گذاری های  سرمایه  اطاعات  فناوری 
کــاربــردی  و  راهــبــری  در  متاسفانه  امــا  داشــتــه 
کــردن فــنــاوری اطــاعــات بــه ویــژه ایــجــاد شهر 
نشده  حاصل  چندانی  توفیقات   هوشمند 

است.
شهری  ــد  واحـ مــدیــریــت  اگـــر  داد:  ــه  ادامــ وی 
احساس  می یافت  تحقق  شــهــرداری  توسط 
هوشمند  شــهــر  ایــجــاد  بــه  بــیــشــتــری  نــیــازی 
ــورت مـــوانـــع زیــرســاخــتــی  ــ مـــی شـــد؛ در هـــر ص
چنین پروژه هایی در حوزه IT باید رفع شود و 
استانداری یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
هم در صورت لزوم برای رفع این موانع ورود 

یابند.
عملیاتی  در  مــســئــولــیــت  احــســاس  *نــبــود 

شدن منطقه ویژه سهالن!
در  مسئولیت  ــاس  احــس عـــدم  ــه  ب بــهــبــودی 
ــژه ســهــان نیز  ــ عــمــلــیــاتــی شـــدن مــنــطــقــه وی
۱۰ ســال است  از  ــرد: بیش  ک اضــافــه  و  اشـــاره 
اقتصادی  ویــژه  منطقه  ایــن  فعالیت  مــجــوز 
جغرافیایی،  موقعیت  بهترین  دارای  کــه  را 
اقتصادی و فضائی است، اخذ کرده ایم؛ تمام 
 ، گاز برق،  آب،  از  اعم  منطقه  ساخت های  زیر 
ارتباطات و نیز دسترسی  IT و  زیرساخت های 
به شبکه ریلی، جاده ای و نزدیکی به فرودگاه 
کمبودی  هیچ  و  بوده  آماده  تبریز  بین المللی 

وجود ندارد.
 رئــیــس ســـازمـــان مــدیــریــت و بــرنــامــه ریــزی 
اوصاف  این  با  شد:  متذکر  آذربایجان شرقی 
تمام  و  اســتــان  مالی  مدیریت  داریـــم  انتظار 
ــا پــیــگــیــری هــای مــجــدانــه خــود  نــمــایــنــدگــان ب

طلسم سهان را بشکنند!
و  کردن  دار  جهت  راستای  در  کرد:  تاکید  وی 
معیارهای  از  یکی  باید  پروژه ها  کردن  اجرایی 
، ســنــد تدبیر  اعــتــبــار تــامــیــن  ــویــت دهــی و  اول

توسعه باشد. 

خبرخبر

درمانگاه شــهری خیرســاز مرحــوم ســیدرضا مقیمی 
اصل، پدر صنعت آذربایجان شرقی با حضور نماینده 

ولی فقیه در استان کلنگ زنی شد.
به گــزارش جام جــم حجت االســام ســید محمدعلی 
ل هاشــم امــروز چهارشــنبه در ایــن مراســم کــه بــا  آ
حضــور فرمانــده منطقــه پدافنــد هوایــی شــمالغرب 
و دیگــر مســئوالن اســتانی برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 
پدافنــد هوایــی در دوران جنــگ و دفــاع مقــدس 
همواره پیشــگام بــوده و در گذشــته و زمان حــال نیز 

درخشیده است.
وی با یــادی از مرحوم ســید رضا مقیمــی، پدر صنعت 
انســان دوســت  یــک  او  گفــت:  آذربایجان شــرقی 
داشــتنی و خّیــر بــه تمــام معنــا بــود و در جریــان 
جشــن های گلریزان در شــب والدت امام حسن )ع(، 

همواره اولین کمک ها از سوی وی انجام می گرفت.
وی ادامــه داد: از تمامــی صنعتگــران و کســانی کــه 
توانمندی الزم را دارند، می خواهیم 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 نمی شــود بلکه برکــت دهنده مــال او 

نیز است.
ایــن  ســاخت  افــزود:  ل هاشــم  آ االســام  حجــت 
درمانــگاه به نــام مرحــوم ســیدرضا مقیمــی می تواند 
اتفــاق مبــارک و فرخنــده ای باشــد و خوشــحالیم 
فرزنــدان او نیــز ادامــه دهنــده مســیر آن مرحــوم در 

پیگیری امور خیر هستند.
یز  ارائه خدمات درمانگاه به مردم محروم شرق تبر

فرمانــده منطقــه پدافنــد هوایی شــمال غــرب نیز در 

این مراســم گفت: این درمانگاه در مســاحت شش 
هــزار مترمربعی بــا زیربنــای هــزار و ۲۰۰ مترمربــع زیربنا 

احداث خواهد شد.
امیــر ســرتیپ  دوم عبــاس عظیمی ادامــه داد: ایــن 
درمانــگاه بــرای ارائــه خدمــت بــه کارکنــان پدافنــد 
هوایی، مهر اصــل و مردم مناطق شــهرک اندیشــه و 

روستاهای اطراف احداث می شود.

و  مرحــوم  خّیــر  ایــن  فرزنــد  مقیمــی،  ســیاوش   
مدیرعامــل کارخانجــات مهراصل نیز در این مراســم 
با قدردانــی از حضــور تمامــی مهمانان و بــه خصوص 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان در مراســم کلنــگ 
زنــی درمانــگاه ســیدرضا مقیمــی اصــل اظهــار کــرد: 
امیدواریــم بتوانیــم راه پــدر را در انجــام امــور خیریــه 

ادامه داده و روح ایشان را به این ترتیب شاد کنیم.

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

کلنگ زنی درمانگاه شهری مرحوم 
مقیمی، خّیر تبریزی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی:

کارگاه های اوقات فراغت آنالین و حضوری برگزار می شود
 مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
آذربایجان شــرقی گفــت: ۶۵ کارگاه  تخصصــی اوقــات 
فراغت در اســتان به ۲ صورت آناین و حضــوری برگزار 

می شود
بــه گــزارش جــام جــم علــی بینــش در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگاران افــزود: ویــژه برنامه هــای فرهنگــی هنــری 
فصل تابستان در حالی آغاز می شود که کانون استان 
تــدارک گســترده ای بــرای غنــی ســازی اوقــات فراغــت 

کودکان و نوجوانان در نظر گرفته است.
کــودکان و نوجوانــان  وی افــزود: کار ثبــت نــام از 
عاقه منــد بــه حضــور در ایــن فعالیت هــا بــه صــورت 
مجــازی در ســامانه kpf.ir آغــاز و تــا ۱۳ تیرمــاه ادامــه 

خواهد داشت.
بینش با اشــاره بــه شــرایط کرونایــی حاکم بــر جامعه، 

بیان کرد: در مراکزی که بر اســاس دســتورالعمل های 
اباغــی ســتاد مبــارزه بــا کرونــا، مشــکل نباشــد، ایــن 
کارگاه هــا و فعالیت هــا بــه صورت حضــوری و بــا تعداد 
محــدودی از کــودکان و نوجوانــان عاقه منــد برگــزار 

خواهد شد.
مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
متــون  خوانــش  کــودکان،  بــرای  فلســفه  اســتان 
کاســیک، نجــوم، نوشــتن خــاق، ســفال، نقاشــی، 
خوشنویسی، قصه گویی، پرورش خاقیت، دوره های 
حــال خــوش زندگــی، فــن بیــان، بازیگــری، کاردســتی، 
پویانمایی، موسیقی ارف، ساخت عروسک و تذهیب 
را از جملــه کارگاه هایــی عنــوان کرد کــه بــرای گروه های 
ســنی کودک و نوجوان در طول تابستان برگزار خواهد 

شد.

بینــش بــا اشــاره بــه برگــزاری کارگاه هایــی بــا موضــوع 
کارآفرینی برای مخاطبان نوجوان، اجــرای این دوره را با 
هدف تربیت نوجوان کارآفرینی و برای نخستین بار در 

سطح کشور عنوان کرد.
عاقه مندان برای ثبت نام در فعالیت های کارگاه های 
تخصصی آناین تــا ۱۳ تیرماه، فرصــت دارند با مراجعه 

بــه ســامانه kpf.ir و مشــاهده عناویــن و موضوعــات 
کارگاه ها نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

عاقه منــدان به فعالیت هــای حضوری نیــز می توانند 
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.
نوجوانــان  و  کــودکان  فکــری  پــرورش  کانــون 
آذربایجان شــرقی ۲۹ مرکز ثابت و ســیار ســطح استان 
دارد و از ایــن نظــر در رتبه هــای ۲۰ بــه بــاالی کشــور قرار 

دارد.
تا پیش از شیوع کرونا، ســاالنه بیش از ۲۰۰ هزار کودک 
و نوجوانــان از برنامه هــای متنــوع کانــون پــرورش 
فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شــرقی بهره مند 

می شدند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

سیستم SDI تحولی بنیادین 
و  بــــرنــــامــــه ریــــزی  ــام  ــ ــظ ــ ن در 

تصمیم گیری است

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی آذربایجان شرقی، گفت: با پیاده سازی 
SDI تحولی بنیادین در نظام برنامه ریزی و تصمیم 

گیری استان و کشور رخ خواهد داد.
امروز  ظهر  محمدزاده  پرویز  جام جم  گزارش  به 
در جلسه شورای راهبری )SDI( استان اظهار کرد: 
تولید و انتشار داده در مقطع کنونی بسیار مهم 
اجرایی،  فنی،  مختلف  جنبه های  دارای  و  بوده 
بایستی  که  است  سیاسی  و  امنیتی  اداری، 
بین  الزم  تعامات  و  هماهنگی ها  ماحظات، 
تمام این جنبه ها برقرار باشد تا در تدوین، اجرا 
چشمگیر  موفقیت های  سامانه  این  استقرار  و 

حاصل آید.
متعددی  داده های   SDI سیستم  در  افزود:  وی 
که توسط دستگاه های مختلف تولید می شود، 
به صورت استاندارد جمع آوری و در واقع موجب 

تسهیل ارتباطات در شبکه می شود.
محمدزاده تاکید کرد: مسئولیت پذیری و اعتبار 
توجه  مورد  بسیار   SDI در  اطاعات  و  داده ها 
می کند،  وارد  اطاعاتی  که  دستگاهی  هر  و  بوده 
مسئولیت این اطاعات را خود عهده دار بوده و 
پاسخگوی بروزسانی، صحت و سقم آن خواهد 
بود؛ در عین حال حق مالکیت داده ها در اختیار 
تولیدکننده آن بوده که می تواند نحوه دسترسی 

به آن را مشخص کند. 
مدیریت  سازمان  ریزی  برنامه  و  توسعه  معاون 
داشت:  ابراز  آذربایجان شرقی  برنامه ریزی  و 
و  توصیفی  و  مکانی  اطاعات  ارائه  از  سطح  این 
از  کشور  که در  بار است  اولین  برای  آنها  ترکیب 
پذیر  امکان  آذربایجان شرقی   SDI سامانه  طریق 
توضیح  مثل  مواردی  جلسه  این  در  می شود. 
الیه های مکانی و دسترسی به سیستم، ژئوپرتال 
نحوه  و  سرویس  کاتالوگ  اطاعاتی،  الیه های  و 
و  بحث  مورد   SDI در  اطاعاتی  الیه های  انتشار 

بررسی قرار گرفت.

خبر

آذربایجان شــرقی شــهردار تبریــز از پایــان کــف 
ســازی کلیــه معابــر عمومــی بــازار تاریخــی تبریــز 

خبر داد.
ج شــهین باهــر در آییــن  بــه گــزارش جام جــم ایــر

 ، افتتاح پروژه های منطقه تاریخی و فرهنگی تبریز
اظهار کرد: بازار تبریز بــه نوعی نماد هویت و تاریخ 
شهر ما به شــمار می آید 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 می کنیــم کــه شــهر مــا 
بــدون گــدا اســت، مرهــون همیــن بازاریــان خیــر 

است.
وی بــا تاکید بر ضــرورت توجه به ابعاد گردشــگری 
، گفــت: بــا رونــق گردشــگری،  بــازار تاریخــی تبریــز
اقتصاد اصناف بــازار پویاتر خواهد شــد و اقتصاد 
قــوی، اداره شــهر را تســهیل می کنــد. اگــر اقتصاد 
شهروندان خوب باشد، اقتصاد مدیریت شهری 

نیز خوب می چرخد.
شــهین باهــر یــادآور شــد: بــا این کــه امــور مربوط 
بــه بــازار تاریخــی تبریــز بــر عهــده ســازمان میراث 
فرهنگی است، اما شــهرداری تبریز در مواقعی که 
نیاز باشــد، منتظر بروکراســی های اداری نمی ماند 

و به صورت نیابتی به موضوع ورود پیدا می کند.
وی افزود: تقریبا تمامی معابــر اصلی بازار تبریز در 
ایــن دوره از مدیریت شــهری کف ســازی و جداره 
سازی شده اســت؛ حتی ما اعام آمادگی کرده ایم 
که نیمــی از هزینه های کف ســازی و جداره ســازی 

معابر غیر عمومی بازار را نیز تامین می کنیم.
وی تصریــح کــرد: در صــورت رضایــت اصنــاف و 
، احداث پیــاده راه جمهــوری می تواند  کســبه بازار
در رونق کســب و کار این منطقه بســیار تاثیرگذار 

واقع شود.
شــهردار تبریــز هم چنیــن بــا اشــاره بــه دغدغــه 
شــهرداری تبریــز در خصــوص تامیــن حمــل و 
، اضافــه کــرد: توســعه  نقــل عمومــی مرکــز شــهر
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 می کند.
 وی در پایــان بــا بیــان این کــه بــرای آبادانــی هرچه 
بیش تر شــهر الزم اســت شــهروندان و مدیریت 
شــهری بــه صــورت تنگاتنــگ در تعامــل باشــند، 
گفــت: این که امــروز مــا در ســطح کشــور و جهان 
به نداشــتن معتــاد متجاهر یــا تکدیگر در ســطح 
حساســیت  ســایه  در  می کنیــم،  افتخــار  شــهر 

شهروندان نسبت به این موضوع است.

آذربایجــان در  بــرق منطقــه ای  وژه شــرکت  پــر  ۲  
اســتان های آذربایجان شــرقی 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 میانــی مدیر 
وز  ر آذربایجــان  منطقــه ای  بــرق  شــرکت  عامــل 
ینــه  ع اعتبــار هز چهارشــنبه در گفتگویــی مجمــو
شــده به این ۲ پروژه را افزون بــر ۳۱۰ میلیارد تومان 
اعام کرد و گفت: پروژه های شــرکت برق منطقه ای 
آذربایجان شــامل فاز اول پســت ۲۳۰.۶۳ کیلوولت 
خلخــال در اســتان اردبیــل بــا ســرمایه گذاری بیش 
از ۱۶۰ میلیــارد تومــان و نیــروگاه مقیــاس کوچــک 
" تبریــز می باشــد کــه  ۱۵ مگاواتــی "شــرکت پلــی نــار
ایــن نیــروگاه در عــرض ۲ ســال بــا ســرمایه گذاری 
۱۵۰ میلیــارد تومانــی بخــش خصوصــی احــداث و به 

مرحله بهره برداری رسیده است.

آذربایجــان  بــرق منطقــه ای   مدیرعامــل شــرکت 
ظرفیــت فــاز اول پســت ۲۳۰ کیلوولــت خلخــال را 
۱۲۵ مگاولــت آمپــر اعــام کــرد و هــدف از احــداث 
اردبیــل  اســتان  جنــوب  در  مهــم  پســت  ایــن 

را تقویــت شــبکه انتقــال و فــوق توزیــع، کاهــش 
خاموشــی ها، افزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه و 
ایجاد زیرساخت توســعه به منظور پاســخگویی به 
متقاضیــان جدیــد صنعتــی و کشــاورزی منطقــه بــه 

ویژه شهرستان خلخال عنوان کرد.
میانــی همچنیــن ظرفیت اســمی نیــروگاه مقیاس 
کوچــک  پلــی نــار تبریــز )بخــش خصوصــی( را نیــز 
 ۱۵.۶ ع  ۱.۲ مگاواتــی در مجمــو ۱۳ مولــد  شــامل 
مــگاوات اعــام کــرد و گفــت: ایــن نیــروگاه موجــب 
بهبود کیفیــت توان و کاهــش تلفات انــرژی برق در 

غرب کانشهر تبریز خواهد شد.
وی اظهار داشــت که این پروژه ها، موجب اشتغال 
ده هــا نفر به صــورت مســتقیم خواهد بــود و نقش 
مشــاغل  زیرســاخت های  توســعه  در  موثــری 
بخش هــای صنعــت، کشــاورزی، خدمــات و رونــق 

تولید در منطقه دارند.
امــروز  ۲۴ پــروژه صنعــت آب و برق بــا اعتبــار ۹۰۲.۸ 
میلیــارد تومان در هشــت اســتان کشــور بــا حضور 
ویدئوکنفرانســی وزیــر نیــرو در قالــب دوازدهمیــن 
بــه  هرهفته_الف_ب_ایــران،  # پویــش  هفتــه 

بهره برداری رسید.

شهردار خبر داد:

معابر بازار تاریخی تبریز کف سازی شد

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

2 پروژه شرکت برق منطقه ای آذربایجان بهره برداری شد
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سالن های مطالعه کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی بازگشایی می شود

با اشاره به مصوبه ستاد  آذربایجان شرقی  مدیرکل کتابخانه های عمومی 
ملی کرونا و انتقال رسته کتابخانه های عمومی از گروه ۳ به گروه ۲ شغلی 
گفت: سالن های مطالعه ۱۱۵ کتابخانه عمومی استان از پنجم تیر بازگشایی 

می شود.
به گزارش جام جم شهرام خدایی اظهار کرد: بر اساس شیوه نامه های اباغی، 

سالن های مطالعه کتابخانه های واقع شده در مناطق نارنجی، زرد و آبی به 
ترتیب با ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد ظرفیت، فعالیت خود را از پنجم تیر آغاز خواهند 
کرد.وی بیان کرد: از این رو تمام سالن های مطالعه موجود در ۱۱۵ کتابخانه 
استان آماده ارائه خدمات حضوری به مراجعه کنندگان است.خدایی با تاکید 
بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، فاصله گذاری 

اجتماعی و جلوگیری از تجمع افراد در بخش های مختلف کتابخانه شامل 
البی، راهروهای مخازن، مقابل میز امانت و محوطه کتابخانه و تهویه مناسب 
سالن ها یادآور شد: با قرار گرفتن کتابخانه های عمومی در رسته دوم گروه های 
، ارائه  شغلی از اول هفته آینده، به جز در شهرستان هایی با سطح هشدار قرمز

تمام خدمات کتابخانه ای در کتابخانه های عمومی استان دایر خواهد بود.

در مراسم میالد ثامن الحجج)ع( که به همت حاج حسین افتخاری، صورت گرفت: 

تجلیل از پهلوان

 پرویز هادی
 با پخت کیک  130 کیلویی

به مناسبت میاد ثامن الحجج، علی بن موســی الرضا)ع( همزمان با شب تولد آن حضرت در 
، مراسم باشــکوهی به همت و ابتکار رئیس هیات  محل زورخانه علی بن ابیطالب شهر تبریز

، حاج حسین افتخاری برگزار گردید. ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی کانشهر تبریز
، رزمنــده دیــروز و جهادگــر امــروز جبهــه   حــاج حســین افتخــاری، ایــن خیــر نــام آشــنای تبریــز
اقتصــادی کــه ســابقه ای درخشــان در تمــام عرصه هــای فعالیــت اجتماعــی و خداپســندانه 
شــامل؛ توزیع اقام بهداشــتی در مبارزه با بیماری منحوس کرونا، همــکاری موثر و فعاالنه در 
رزمایش کمک هــای مومنانه برگزار شــده توســط ارگان ها و ســازمان های مختلف در اســتان، 
اهدای جهیزیه بــه زوج هــای نیازمند، توزیــع بســته های معیشــتی و ... دارد، آن چنــان کارنامه 
درخشــانی در عرصه فعالیت های خیرخواهانه و خداپســندانه دارد که چندین مرتبه از ســوی 
مقامــات عالی رتبه اســتان و شهرســتان از جمله حجت االســام ســید محمدعلی آل هاشــم، 
، محمدرضــا  نماینــده ولــی فقیــه در اســتان آذربایجان شــرقی و امــام جمعــه دانشــمند تبریــز
 ، ، شهردار کانشــهر تبریز ج شــهین باهر پورمحمدی، اســتاندار اســتان آذربایجان شــرقی، ایر
ریاســت ســازمان هــال احمــر اســتان آذربایجان شــرقی و اعضای شــورای اســامی کانشــهر 
، مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شــرقی و فرمانده ســپاه عاشورا مورد قدردانی و  تبریز

تشکر قرار گرفته است.
این مراسم باشکوه که با رعایت تمام دستورالعمل های بهداشــتی در محل زورخانه علی بن 
ابیطالب )ع( کانشــهر تبریــز و با اجــرای ورزش هــای زورخانه ای همــراه بود، با حضــور پهلوان 
پرویز هــادی، قهرمــان آســیا و دارنــده مدال برنــز مســابقات جهانــی کشــتی برگزار شــد و حاج 
حســین افتخاری و ســایر اعضــای هیــات ورزش هــای زورخانــه ای و کشــتی پهلوانی کانشــهر 
، انتخــاب شایســته این پهلــوان نامــدار تبریزی در انتخابات شــورای اســامی کانشــهر  تبریز
تبریــز را به وی تبریــک و تهنیت گفتــه و نشــانه ای از اعتماد مردم شــریف، متعهــد و بابصیرت 

کانشهر تبریز به پهلوان پرویز هادی دانستند.
در حاشــیه این مراســم، با همت و حمایت خیر خوشــنام تبریــزی و رئیس هیــات ورزش های 
زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی کانشــهر تبریز حــاج حســین افتخــاری، کیــک ۱۳۰ کیلوگرمی به 
مناســبت میاد 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.

تاژ
پر

ر
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یکشنبه   6  تیر  1400   شماره 5972

مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب تندیــس زریــن 
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 كه از طرف معاونت توســعه مدیریت و منابع 
وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعی، روز ســه شــنبه  
25 خرداد در محل همایش های بین المللی رایزن 

برگزار گردید به فــوالد صنعت بناب تندیــس زرین رضایتمندی مشــتری اعطا شــد.تندیس مذكور 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، فعالیت های 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 سنجی ها، نشست های حضوری، فضای مجازی و تلفنی در یك سال گذشته و 

ارزیابی حاصل از نظرسنجی ها حاكی از رضایتمندی می باشد .
مجتمع فوالد صنعت بناب در حال حاضر با نام تجاری شاهین بناب محصوالت خود را روانه بازار می كند 
ج از كشــور بــه عنوان مرجــع و مركز  كه خوشــنامی مجموعه  فــوالد صنعت بنــاب، بنــاب را در داخل و خار

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، 
، رســولی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس هیات مدیره و مدیر  جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور
عامل شــركت 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.

ین رضایتمندی مشــتری به مجتمع فوالد صنعت بناب رسید ر تندیس ز

مجمع عمومی ســالیانه مجتمع فــوالد صنعت بناب برای ســال 
مالــی منتهی بــه ســال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بــا حضــور ســهامداران برگزار 

شد.
به گــزارش روابــط عمومــی مجتمع فــوالد صنعــت بنــاب،  مجمع 
عمومــی عــادی ســاالنه بــرای ســال مالــی منتهــی بــه ســال ۱۳۹۹ 
ایــن مجتمــع با حضــور صاحبــان ســهام، اعضــای هیــات مدیره، 
حســابرس مســتقل، بــازرس قانونــی و بــا حضــور صــد در صدی 

سهامداران، روز چهارشنبه ۲۶ خرداد 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 شــرکت اقماری اعــم از شــاهین، فوالد 
ح های  صنعت، سهند، شــهریار و گسترش فوالد شــهریار که طر
توســعه ای مجموعــه فــوالد بنــاب بــه آن واگذار شــده تشــکیل 

گردیده است .
زمانیــان با اشــاره به عملکرد ســال ۱۳۹۹ نیــز افزود : در ســال ۹۸ 
حــدود ۴۸۵ هزارتن تولیــد مجمــوع ذوب و نــورد بوده اســت که 
در ســال۱۳۹۹ با توجه به تدابیر اندیشیده شــده توسط ریاست 
و اوامــر الزم االتبــاع ایشــان و حمایت هــای انجــام شــده از طــرف 
بانک گردشــگری به عنــوان ســهامدار ۶۶ درصــدی 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 ۸۳۷ هزار تــن افزایــش یافته که رشــد ۷۲ درصدی 
را تجربه کــرده که از زمان تاســیس ایــن مجتمع بی ســابقه بوده 
است و در سایه حمایت های ویژه انجام شده اقدامات مناسبی 
بــرای تســویه تمــام بدهی هــای بانکــی ایــن مجموعه فــوالدی با 
ســایر بانك هــا صــورت گرفــت کــه نتیجــه آن شــفافیت و رهایی 

فوالد بناب از بدهی های سنگین مالی و بانکی گذشته گردید.
مدیرعامــل مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب در خصــوص برنامــه 
ریزی برای تولیــد و فروش نیز عنوان کرد : طبــق برنامه ریزی های 
انجام گرفتــه، تولید یك میلیون و ۲۰۰ هزار تــن در مجموع ذوب و 
نورد  را امســال در دســتور کار داریم که از این میــزان ۳۰۰هزار تن 
صادرات انجام خواهیم داد و با توجه به این که جایگاه مناســب 
از نظــر برنــد و اســتقابل خــوب مشــتریان در بازار هــای خارجــی را 
داریم بیشــتر از برنامه ریزی انجام شــده نیــز توان صــادرات را نیز 

متصوریم.  
وی در پایــان وضعیت فعلــی مجتمع را نیز تشــریح کــرد: ورود به 
بورس با اصاحات مالی و ساختاری امســال صورت می گیرد و با 
حمایت ها و مصوبات هیات مدیره اقدامات اساسی در راستای 
اصــاح زیرســاخت ها انجــام شــده اســت و نواقص و مشــکات 

موجود را با خــود اتکائی، دانــش و توان مهندســی داخلی مرتفع 
خواهیــم کــرد تــا همزمــان بــا پروژه هــای توســعه ای، نوســازی و 
بازســازی در خطوط نیز انجام بگیرد تا برای افزایش تولید شرایط 

الزم فراهم گردد. 
 ) همچنیــن در مورخــه ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ مجمــع عمومــی عــادی بطــور 
فوق العاده مشترك میان فوالد بناب با ســه شرکت زیرمجموعه 

برگــزار  ســهند  و  شــاهین   ، شــهریار مجتمــع،  و ایــن 
و  انتقــال  و  ادغــام  بــرای  الزم  تمهیــدات 

آماده ســازی برگــزاری مجمــع عمومــی فــوق 
العاده صاحبان ســهام حداکثر ظرف ۳ ماه 
آینــده در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.(  

شــایان ذکراســت کــه  در مجمــع 
ممجتمع فوالد صنعــت بناب، 

گزارش فعالیت هیات مدیره 
و صورت هــای مالــی تلفیقــی 
شــرکت منتهی به تاریــخ  ۳۰ 
اســفند ۱۳۹۹ و صورت هــای 
ســود و زیان و جریــان وجوه 

مالــی  ســال  بــرای  نقــد 
تاریــخ  بــه  منتهــی 
بــه تصویــب  مذکــور 

مجمع رسید.

ح شد : در مجمع عمومی فوالد صنعت  بناب مطر

افزایش ۷۲ درصدی تولید ذوب و نورد در سال ۹۹
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