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روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران
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زهراوی بر مدار صادرات؛

صدور مجــوز صادرات
محصول دانش بنیان
ایمینورال
3

مدیرکل پزشکی قانونی استان:

با ارجحیت رفع نیاز کشاورزان داخلی:

چر خهای تولیدی تراکتورسازی
برای حمایت از کشاورز
میچرخد

مدیرکلپزشکیقانونی آذربایجانشرقی گفت:در سال
جاری ۴۰نفر در ایناستانبر اثر مسمومیتباگاز مونوکسیدکربن
فوت کردند.
توگوباخبرنگارانبابیان
بهگزارشجامجم،علیصفاییفرد،در گف 
اینکه این تعداد فوتی در  ۱۰ماه امسال ثبت شده است...

4

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

میوه شب عید در آذربایجان شرقی
تأمین است

برادر ارجمند جناب آقای دکتر یونس ژائله
رئیس محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز
دریافت نشان امین الضرب و کسب عنوان
کارآفرین برتر کشور که بیانگر تعهد ،تخصص،
توانمندی ،تجارب ارزنده ،ایستادگی ،کوشش و
خستگی ناپذیری جنابعالی در تداوم راه حضور
در فضای اقتصادی کشور است تبریک عرض
نموده ،امید است راه پر خیر و برکت حضرتعالی
در عرصه کارآفرینی مستدام و استوار
باشد .توفیقات روزافزون جنابعالی را از
درگاه ایزد منان خواستاریم.
دکتر فرهاد کیافر
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت داروسازی زهراوی

اهدای مدال ملی روابط عمومی سرآمد به
سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی

رئیس دادگستری هشترود:

2

وضعیت طالق در هشترود
نگران کننده است

|2

3

قاتل خاموش جان  ۴۰نفر را در
آذربایجانشرقی گرفت

|

مدیر بازاریابی و فروش این گروه صنعتی گفت:
صنعت عظیم تراکتورسازی ایران که در عمل و با
تالش شبانهروزی پرسنل آگاه و خدوم خود در بحرانی ترین
مقاطع کشور ،توسعه مکانیزاسیون را بیش از هر سازمان ،نهاد
و حتی شخصی در سرلوحه اهداف خود قرار داده و با داخلی
سازی ،جلوگیری از خروج ارز ،قطع وابستگی به بیگانه و ارتقای
کمی و کیفی انواع تراکتور ،صدرصد نیاز کشاورزان را تولید و تامین
نموده و سود کمتر فروش داخلی را به سود باالی  50درصدی
بازارهای صادراتی ترجیح داده و در حداقل زمان به تعهدات خود
با وزارت جهاد کشاورزی عمل نموده است....

در هجدهميــن کنفرانس بینالمللی روابط عمومیایران و نخســتین جشــنواره مردمداری ایران؛

مدیر کل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی:

2

دیوان محاسبات نیازمند تعامل
با جامعه رسانهای است

4
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان :میوه شب عید در آذربایجان شرقی تأمین است

اجتماعی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اعالم کرد :میوه شب عید استان
تأمین شده و سهم مشخص شهرستانها نیز در روزهای آینده در اختیار آنها
قرار داده میشود.
به گزارش جام جم ،اکبر فتحی در جلسه قرارگاه امنیت غذایی شهرستان مرند
افزود :محدودیتی در تامین و عرضه کاالهای اساسی کشاورزی نداریم .وی تاکید

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

کرد :با تمام امکانات و قوا در تامین ،توزیع و نظارت بر کاالهای اساسی همچون
مر غ گرم ،مر غ منجمد ،تخممر غ ،شکر و برنج در شهرستان مرند ورود پیدا کرده
ایم و از بابت تامین این کاالها هیچ گونه مشکل و محدودیتی وجود ندارد .وی
ادامه داد :مشکالتی که در بازار وجود دارد ،به دلیل عدم نظارت کافی در توزیع این
اقالم است که از این پس با حضور ماموران  ،نظارت بر توزیع این محصوالت در

سراسر استان افزایش پیدا خواهد کرد تا این کاالها با نرخ مصوب به راحتی در
دسترس مردم قرار گیرد .رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی درباره
اقالم ویژه شب عید هم گفت :تمام تالش ها بر این است که از همه ظرفیتها
برای ایجاد آرامش در بازار استفاده شود .وی ادامه داد :قیمت عرضه میوه شب
عید توسط جهاد کشاورزی  ۱۵تا  ۳۰درصد از قیمت کف بازار پایینتر خواهد بود.

خبر

در هجدهمين کنفرانس بینالمللی روابط عمومیایران و نخستین جشنواره مردمداری ایران؛

رئیس دادگستری هشترود:

وضعیت طالق در هشترود
نگران کننده است

رئیس دادگستری هشترود از وضعیت نگران
کننده طالق در این شهرستان ابراز نگرانی
کرد و گفت :از ابتدای امسال تاکنون  ۸۱مورد
طالق توافقی و  ۴۷مورد طالق به درخواست
زوجه در دادگستری هشترود تشکیل
پرونده شده است.
به گزارش جامجم ،یوسف رضوی در
نشستی با خبرنگاران اظهار کرد :عمده
دلیل این طالقها به خاطر اختالفات طبقاتی،
دخالتهای بیمورد اطرافیان ،درخواست
مهریه ،اعتیاد و تاثیر فضای مجازی است.
وی ادامه داد :امسال تعداد پروندههای
ورودی به مجموعه قضایی شهرستان
هشترود اغلب در مورد تصرف عدوانی ،ضرب
و جرح ،توهین و اهانت ،غیبت از سربازی،
تصرف اراضی ملی ،تغییر کاربری و تصادفات
جادهای بوده است.
رضوی همچنین بیان کرد :افزایش نزاع دسته
جمعی و قتل در شهرستان صرفا به علت
مال دنیا ،زیبنده یک شهرستان با فرهنگ و
شهید پرور نیست بنابراین با تقیه میتوان
بر تمامی مشکالت غلبه و از اجرای جرائم
خشن در منطقه پرهیز کرد.
رئیس دادگستری هشترود اضافه کرد:
رسیدگی به درخواستهای مردمی ،دیدار
با قضات ،دادستان و رئیس دادگستری در
طول ایام هفته ،همکاری قضایی و مساعدت
حقوقی با ادارات و چندین مورد دیگر در
دستور کار مجموعه قضایی شهرستان قرار
گرفته است تا مردم و ادارات بدون واسطه
نسبت به حل مشکالت خود اقدام کنند.
وی گفت :پروندههای زندانیدار ،اعسار،
دستور موقت و تامین خواسته در
دادگستری هشترود خارج از نوبت رسیدگی
میشود.

اهدای مدال ملی روابط عمومی سرآمد به سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی
رواب ــط عمومی ســازمــان جــهــادکــشــاورزی استان
آذربــایــجــان شــرقــی بــا دریــافــت م ــدال ملی روابــط
عمومی سرآمد ،عنوان بهترین روابط عمومی سال
کشور را از آن خود نمود.
رواب ــط عمومی ســازمــان جــهــادکــشــاورزی استان
آذرب ــای ــج ــان شــرقــی در هــجــدهــمــيــن کــنــفــرانــس
بینالمللی روابـط عمومیایران ()IRAN CPR 1400
و نخستین جشنواره مــردمداری ایران (IRAN DF
 )1400در چهارم اسفند ،با دریافت مدال ملی روابط
عمومی سرآمد ،عنوان بهترین روابط عمومی سال
کشور را از آن خود نمود.
مهندس وحید کاظم زاده مدیر رواب ــط عمومی
سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی
در هجدهمین کنفرانس بینالمللی روابط عمومی
ایران و نخستین جشنواره مــردمداری ایران که با
حضور دکتر سعیدرضا عاملی ،دبیر شــورای عالی
انقالب فرهنگی و جمعی از اساتید برجسته حوزه

ارتباطات و روابــط عمومی برگزار شد ،جایزه ویژه
این کنفرانس بین المللی را از آن خود کرد.
برپایه ایــن گ ــزارش مــدال رواب ــط عمومی ســر آمد
(بــهــتــریــن روابـ ــط عــمــومــی س ــال) بــاالتــریــن جــایــزه

روابــط عمومی در ایــران است که به ادارات روابط
عمومی کــه در اثــرگــذاری برجستهای در پیشبرد
تــعــالــی ســازمــان خ ــود داشــت ـهانــد و فعالیتها و
خــدمــات آن ــان در کــشــور الــگــوســت و نــوآوریهــا،

فعالیتها وخدمات ارتباطی و تخصصی مدیران
روابــط عمومی آنــان اثــرگــذاری مستقیم بر اهداف
استراتژیک سازمان داشته است اعطا میشود.
هجدهمین کنفرانس بینالمللی روابطعمومی

مدیر منطقه  8عملیات انتقال گاز خبر داد:

ایران ( )IRANCPRو نخستین جشنواره مردمداری
ایـ ــران ( )IRAN DF 1400بــا ه ــدف ارتــقــای تصویر
سازمانی روابطعمومیها ،فراهم نمودن فضای
مــنــاســب ب ــرای تــبــادل تــجــارب رواب ـطعــمــوم ـیهــا،
شــنــاســایــی و مــعــرفــی خالقیتهای ح ــرفــهای
روابـطعــمــومـیهــا ،ایــجــاد محیط علمی و آموزشی
ب ـ ــرای مـ ــدیـ ــران و ک ــارش ــن ــاس ــان روابــطع ــم ــومــی
و ب ــس ــت ــرس ــازی بـ ـ ــرای ت ــوس ــع ــه فــعــالــی ـتهــای
تخصصی روابطعمومیهای کشور در دو بخش
"م ــداله ــای رواب ـطعــمــوم ـیایــران" و"ج ــوای ــز ویــژه
روابـ ـطع ــم ــومـ ـیای ــران" تــوســط مــوســســه ک ــارگ ــزار
روابـ ـطع ــم ــوم ــی () ،KPRIانــجــمــن مــتــخــصــصــان
روابـطعــمــومــی ای ــران ( )IAPRSو انجمن جهانی
کــارگــزاران مسلمان روابطعمومی ( )IMPRPAدر
مــرکــز هــمــایـشهــای ســازمــان مــدیــریــت صنعتی
سازمان مطالعات و بهرهوری نیروی انسانی برگزار
شد.
رپرتاژ

صرفه جویی مصرف انرژی برق در تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز
مدیر منطقه  ۸عملیات انتقال گاز از صرفه جویی بالغ بر  ۶۰میلیارد ریالی مصرف
انرژی برق در پیک بار تابستان سال جاری در تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز خبر
داد.
به گزارش جام جم ،فیروز خدائی به خبرنگاران گفت :در راستای پایداری انرژی برق،
انجام تعهدات اجتماعی و جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته در پیک بار تابستان
سالجاری ،تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز با صرفه جویی بالغ بر  ۶۰میلیارد ریالی
درمصرف انرژی برق ضمن همکاری با وزارت نیرو با مشارکت در طر حهای برنامه
پاسخگویی بار ،در تامین شبکه برق پایدار نقش به سزایی دارد.
خدائی افزود :این تاسیسات در پیک بار تابستان سالجاری با جایگزین کردن
توربوکمپرسورها به جای الکتروکمپرسورهای  ۸/۴مگاواتی ،ضمن ایفاد مسئولیت
خود در تداوم پایداری شبکه انتقال گازکاهش قابل مالحظه درمصرف برق
تاسیسات داشته است.

مدیر منطقه  ۸عملیات انتقال گاز اظهار امیدواری کرد :با استمرار اقدامات پیش
بینی شده در سال آتی انتظار میرود با مدیریت و کاهش و بهینه سازی مصرف

مدیر کل گمرکات تبریز:

صادرات از گمرکات آذربایجان شرقی ۴۲درصد افزایش یافت
ناظر گمرکات آذربایجان شرقی و مدیرکل گمرک
تبریز گفت :صادرات از گمرکات استان امسال با
حفظ روند رشد صادرات به هزار و  ۲۳۹میلیون
دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
۴۲درصد افزایش یافته است.
لیلی اورنگی با بیان اینکه در این مدت ۲میلیون
و  ۲۵۵هزار تن کاال بین گمرکات آذربایجان شرقی
و کشورهای جهان مبادله شد ،اظهار کرد :در ۱۰
ماهه سالجاری یک میلیون و  ۹۰۷هزار تن کاال به
ارزش یک هزار و  ۲۳۹میلیون دالر از سوی گمرکات
آذربایجان شرقی به خارج از کشور صادر شد که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن
 ۱۸درصد و از نظر ارزش  ۴۲درصد افزایش داشته
است.
وی اظهار کرد :مهمترین کشورهای مقصد صادراتی
از گمرکات استان آذربایجان شرقی به ترتیب ترکیه
با  ۵۶۷هزار تن کاال به ارزش بیش از  ۴۶۸میلیون
دالر ،عراق با  ۴۴۰هزار تن کاال به ارزش  ۲۸۲میلیون

رپرتاژ

دالر ،ارمنستان با  ۳۹۰هزار تن کاال به ارزش بیش
از  ۷۶میلیون دالر ،افغانستان با  ۹۱هزار تن کاال به
ارزش بیش از  ۶۳میلیون دالر ،جمهوری آذربایجان
با  ۵۶هزار تن کاال به ارزش بیش از  ۴۷میلیون
دالر بودند .اورنگی اضافه کرد :مواد پالستیکی،
محصوالت فوالدی ،میوههای خوراکی ،فرآوردههای
غالت ،مس و مصنوعات مسی ،شیشه و
مصنوعات شیشهای و شیرینی و شکالت از
مهمترین اقالم صادراتی گمرکات آذربایجان شرقی
در مدت مذکور بوده است.
ناظر گمرکات آذربایجان شرقی با اشاره به تسهیل و
تسریع در روند ترخیص کاالهای اساسی ،مواد اولیه
و ماشین آالت خط تولید گفت :طی  ۱۰ماهه امسال،
بیش از  ۳۴۷هزار تن کاال به ارزش  ۹۲۲میلیون دالر
از نقاط مختلف جهان از طریق گمرکات آذربایجان
شرقی وارد کشورمان شد که در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته ،از حیث وزن  ۹درصد کاهش
و از لحاظ ارزش  ۱۶درصد رشد داشت.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر یونس ژائله
رئیس محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تبریز
دریــافــت نــشــان امــیــن الــضــرب و کسب عنوان
کارآفرین برتر را تبریک عرض نموده ،امید است
راه پر خیر و برکت حضرتعالی در عرصه کارآفرینی
مستدام و اســتــوار بــاشــد .توفیقات روزاف ــزون
جنابعالی را از درگاه ایزد منان خواستاریم .
حاج حسین افتخاری
رئیس هیات کشتی پهلوانی
وزورخانهای تبریز وحومه

وی عمدهترین کشورهای طرف معامله واردات از
گمرکات استان را ترکیه با  ۲۵۶هزار تن کاال به ارزش
بیش از  ۴۹۷میلیون دالر ،آلمان با  ۱۱هزار تن کاال
به ارزش بیش از  ۱۳۰میلیون دالر ،امارات متحده
عربی با  ۲۷هزار تن کاال به ارزش بیش از  ۱۰۲میلیون
دالر ،چین با  ۱۵هزار تن کاال به ارزش بیش از ۷۲
میلیون دالر و ژاپن با دو هزار تن کاال به ارزش بیش
از  ۱۸میلیون دالر اعالم کرد و گفت :اقالم عمده
وارداتی گمرکات آذربایجان شرقی در این مدت را
ماشین آالت و وسایل مکانیکی ،چوب و اشیای
چوبی ،چدن آهن و فوالد ،کاکائو و فرآوردههای
آن ،محصوالت شیمیائی ،مواد پالستیکی ،الیاف
سنتتیک ،گوشت و احشای خوراکی و وسایل
نقلیه زمینی تشکیل میداد .اورنگی میزان درآمد
وصولی گمرکات آذربایجان شرقی در  ۱۰ماهه امسال
را شش هزار و  ۳۸۰میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:
این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ۳۱درصد رشد داشته است/.ایرنا

انرژی در سایر تاسیسات و مراکز بهره برداری تحت پوشش منطقه میزان کاهش در
مصرف برق ارتقاء یافته و شاهد همکاریهای بیشتری در تامین برق پایدار و
مشارکت در کاهش پیک بار باشیم.
مدیر منطقه  ۸عملیات انتقال گاز در پایان از همکارانی که با ارایه نظرات و اقدامات
سازنده ،منطقه  ۸عملیات انتقال گاز ایران را در همکاری با پروژههای کاهش پیک
بار یاری رسانده اند تشکر کرد.
منطقه هشت انتقال گاز از مناطق  ۱۰گانه شرکت انتقال گاز ایران است که با ۳۷۰۰
کیلومتر خط انتقال و  ۹تاسیسات تقویت فشار ،گاز تحویلی از مبادی تولید را به
استانهای آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل و بخشی از استانهای زنجان ،کردستان
و گیالن انتقال میدهد.
مجموعه تاسیسات تقویت فشار گاز احداث شده در منطقه هشت در چلوند،
اردبیل ،سراب ،زنجان ،هشترود ،تکاب ،تبریز ،مرند و مرگنلر ساخته شده است.
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جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی خبر داد :دستگیری  ۲۵نفر از اراذل و اوباش در تبریز
جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از دستگیری  ۲۵نفر از
اراذل و اوباش در تبریز خبر داد.
به گزارش جامجم ،سردار علی محمدی در یک گفت و گوی خبری بیان
کرد :در در  ۲ماه گذشته  ۹۸نفر از اراذل و اوباش در سطح آذربایجان

شرقی دستگیر شدهاند .جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی
ً
گفت :اخیرا تعدادی از اراذل و اوباش در فضای مجازی و حقیقی اظهار
وجود کرده و از همدیگر برای همراهی دعوت میکردند که همکاران
ما در پلیس اطالعات استان توانستند با اشراف کامل در یک طرح

غافلگیرانه تعداد  ۲۵نفر از اینها دستگیر کنند.
وی ادامه داد :این اقدامات بیانگر این است که پلیس با قدرت و
جدیت با اراذل و اوباش که نظم عمومی جامعه را بر هم زده و آرامش
مردم را سلب میکنند ،مقابله قاطعانه و مستمر خواهد داشت

اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

خبر

زهراوی بر مدار صادرات؛

رپرتاژ

صدور مجوز صادرات محصول دانش بنیان ایمینورال
مدیر عامل و عضو هیات مدیره داروسازیزهراوی
در گفتگو با خبرنگاران گفت :شرکت زهراوی از
جمله واحدهایی است که با برنامه ریزی مدون
و مشخص ،جایگاه بسیار خوبی را در بازارهای
ً
بینالمللی خصوصا کشورهای منطقه داراست.
به گزارش جام جم ،فرهاد کیافر افزود :این
شرکت در راستای برنامه جامع صادرات  ،با
بکارگیری مولفههایی همچون تکیه بر توان
داخلی ،حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و
استفاده از ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی
کشور موفقیتهای زیادی را کسب کرده است.
وی در ادامه با اشاره به دستاورد جدید این
مجموعه در عرصه صادرات گفت  :زهراوی
مجوز صادرات محصول سیکلوسپورین با نام
تجاری ایمینورال ( محصول دانش بنیان نانو )
به سوریه را در هر سه دوز آن از سازمان غذا و
دارو دریافت کرده است .

کیافر افزود  :این محصول به صورت کپسول نرم
به عنوان تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن در

تنها خط تولید سافت ژلهازارد (پرخطر )کشور
تولید شده است.

وی خاطرنشان ساخت :این موفقیت علیرغم
مشکالت عدیدهای از جمله شرایط سخت
صدور مجوز صادرات  ،نقل و انتقال ارز و رفع
تعهد ارزی حاصل از صادرات و لزوم تناسب
کیفیت محصوالت زهراوی برای حضور در
بازارهای بینالمللی حاصل شده است.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره داروسازی
زهراوی تصریح داشت :تالش ما هم افزایی با
سازمانها نهادها و ارگانهای ذیربط جهت رفع
و کاهش موانع صادرات است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

ترویج زایمان طبیعی نیازمند اطالع رسانی عمومی است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر
فواید علمی و پزشکی زایمان طبیعی  ،گفت:
ترویج و گسترش این نوع زایمان باید در سطح
جامعه اطالع رسانی عمومی شود.
به گزارش جام جم ،بهمن نقی پور در جلسه
کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی با
اشاره به اهمیت تحلیل دادههای آماری درباره
زایمانهای طبیعی ،افزود :با تشکیل کار گروهی
اختصاصی آمار تحلیلی درصد باالی سزارین در
مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی باید بررسی و
تحلیل شود تا با ارائه راهکارهای الزم آمار زایمان

طبیعی در آذربایجان شرقی افزایش یابد.
وی اظهار کرد :ضروری است گروههای تخصصی
زنان ،بیهوشی و مامایی در جلسات ویژه
گایدالینهای زایمان بدون درد را احصاء و با
آموزش به ماماها در جهت ترویج زایمان طبیعی
با جدیت اقدام کنند.
نقی پور با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در
راستای ترویج زایمان طبیعی ،ادامه داد :انتظار
میرود روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
با همکاری رسانههای استان ضمن تهیه
محتوای رسانهای ترویج زایمان طبیعی در قالب

آموزشهای تأثیرگذار رسانه ای ،نسبت به
ترغیب و تشویق خانوارها و بانوان به زایمان
طبیعی اقدام کند چون در حوزه آگاه سازی و
اطالع رسانی نارساییهایی وجود دارد که باید
جبران شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در
این جلسه با تاکید بر ضرورت تشکیل تیمی با
هدف افزایش زایمانهای طبیعی در مراکز درمانی
و بهداشتی ،اظهار کرد :ساماندهی فرآیند زایمان
طبیعی در مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی با
آموزشهای حین تحصیل ،آموزشهای مداوم و

نظارتهای مستمر بر عملکرد میتواند یکی از راه
حلهای تحقق این هدف باشد.
جواد احمدیان با بیان اینکه برنامه ترویج
زایمان طبیعی با هدف ارتقای سالمت مادران
و نوزادان از سال  ١٣٩٣در سراسر کشور به اجرا
درآمده است ،گفت :از جمله دستاوردهای این
برنامه میتوان به کاهش سزارین در کشور،
تحول در ارایه خدمات زایمان طبیعی و برگزاری
کالسهای آمادگی برای زایمان به طور رایگان در
مراکز دولتی و بهینه سازی و توسعه بلوکهای
زایمانی اشاره کرد

بیش از هفت هزار داوطلب دکتری در آذربایجانشرقی باهم رقابت کردند
همزمان با سراسر کشور آزمون دکتری  ۱۴۰۱با شرکت
بیش از هفت هزار داوطلب در آذربایجانشرقی برگزار
شد.
در ایــن آزمــون که در هفت حــوزه اصلی استان و در
شهرهای تبریز ،مراغه و مرند برگزار شد ،سه هزار و
 ۱۸۷نفر داوطلب زن و چهار هزار و  ۷۵۶نفر داوطلب

م ــرد بــه رقــابــت پــرداخ ـت ـنــد .در مــرحـلــه آزمـ ــون چند
بــرابــر ظرفیت پــذیــرش خــواهــد شــد و پــس از آزمــون
و مصاحبه شـفــاهــی ن ـفــرات بــرتــر پــذیــرش خواهند
شد.
نتایج آزمــون هم از طریق وب سایت سنجش قابل
دسترس خواهد بود

با ارجحیت رفع نیاز کشاورزان داخلی:

چر خهای تولیدی تراکتورسازی برای حمایت از کشاورز میچرخد
مــدیــر بــازاریــابــی و فـ ــروش ای ــن گــروه
صــنــعــت ــی گ ـ ـفـ ــت :صـ ـنـ ـع ــت ع ـظ ـیــم
تــراک ـتــورســازی ای ــران کــه در عمل و با
تـ ــاش شـ ـب ــانـ ـهروزی پــرس ـنــل آ گـ ــاه و
خ ــدوم خــود در بـحــرانــی تــریــن مقاطع
کشور ،توسعه مکانیزاسیون را بیش
از هــر ســازمــان ،نـهــاد و حتی شخصی
در سرلوحه اه ــداف خــود قــرار داده و
بــا داخ ـلــی سـ ــازی ،جلوگیری از خــروج
ارز ،قطع وابستگی به بیگانه و ارتقای
کمی و کیفی ان ــواع تــراکـتــور ،صدرصد
نیاز کشاورزان را تولید و تامین نموده
و سود کمتر فروش داخلی را به سود
ب ــاالی  50درص ــدی بــازارهــای صــادراتــی
تــرجـیــح داده و در حــداقــل زمـ ــان به
تعهدات خود با وزارت جهاد کشاورزی
عمل نموده است.
به گزارش جامجم ،ناصر قربانیان افزود:
ای کــاش چنین صنعت موفقی مورد
آمــاج شعارهای سیاسی و تصمیمات
احـکــامــی و دس ـتــوری ق ــرار نگیرد و با
ارزش دادن به نقش تراکتورسازی در
بخش ک ـشــاورزی و ام ــور روستائیان
محترم و به مــدارک و مستندات مالی
و اج ــرای ــی ک ــه در اخ ـت ـیــار س ــازم ــان و
مرجع رسمی حمایت که با طی ضوابط
قانونی بوده توجه شده و از تصمیمات
احساسی اجتناب شود.
نکــه  30درصـ ــد از
وی بــا اشـ ــاره بــه ای ـ 
مـ ـ ــوارد افـ ــزایـ ــش ق ـی ـمــت مـ ـن ــدرج در
سامانه  124سازمان حمایت ،در خرداد
یبــاشــد کــه به
مــربــوط بــه س ــال  99م ـ 
تهــای مالی حسابرسی
استناد صــور 
ش ــده  6مــاهــه اول  99ص ــورت گرفته
تاکید کــرد :افزایشی که در فروشهای

یش ــود بــراســاس
اخ ـیــر م ـشــاهــده مـ ـ 
تهــای مالی حسابرسی شــده 6
صــور 
ماهه دوم  99انجام یافته و مــدارک و
مستندات جهت درج در سامه  124به
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان ارائه شده است.
قربانیان دربــاره قیمت گــذاری تراکتور
نـیــز ع ـن ــوان داش ـ ــت :قـیـمــت تــراکـتــور
بــراســاس ابالغیه شماره 600/151780
مورخه  97/6/10مصوبه هیات دولت،
توسط وزارت صمت تعیین میشود
که شامل قیمت گذاری تثبیتی نبوده
و در مصوبة جلسه  14ستاد تنظیم
بــازار ،که تحت شماره ص/م36685/
مورخة  1400/10/18وزیر محترم صمت
ابــاغ شده تراکتور جزء کاالهایی نمی
باشد که افزایش قیمت آنها منوط به
هماهنگی با ستاد تنظیم بازار باشد.
مدیر بازاریابی و فروش گروه صنعتی
تــراک ـتــورســازی ای ــران ضمن اذع ــان به
اف ــزای ــش س ــرس ــام آور قـیـمــت م ــواد
اولیه اظهار داشــت :تراکتورسازی نیز
هم راستا با تمام مراجع و مسئولین

معتقد اســت کــه از افــزایــش بــی رویــه
قیمت تمام شــده و کــاالهــای اساسی
کشاورزی باید جلوگیری شود و لیکن
طبق اع ــام مــراجــع رسـمــی کـشــور 88
درص ــد قیمت ت ـمــام ش ــده تــراک ـتــور از
م ــوادی تشکیل یافته کــه ایــن مــواد
از منابع مشخص و با فاکتور رسمی
تهیه میشود و قابل کتمان نیست
و صــورت ـهــای مــالــی حـســابــرســی شــده
نشان میدهد که موارد فوق حدود 70
درصد سیر صعودی قیمت داشته لذا
افزایش قیمت این شرکت خودسرانه
و غیر منطقی نبوده است.
* چر خهای تولیدی تراکتورسازی برای
حمایت از کشاورز میچرخد
وی تاکید کــرد :مجموعه تراکتورسازی
انتظار رسیدن به سود مجاز قانونی را
نــدارد چرا که نیم نگاهی نیز به مقوله
جلوگیری از ضــرر غیرقابل جـبــران به
کشور را دارد تا از تولید باز نمانیم و به
مثابه زمین خوردینی میباشد که بلند
یمــان اتفاق
شــدن ممکن نباشد بــرا 
بیفتد.

قربانیان ابراز امیدواری کرد که بزودی از
مسئولین ذیربط شاهد اقدامات عملی
در حمایت از کشاورزی باشیم همانند
بــازنـگــری در مالیات بــر ارزش اف ــزوده
محصوالت ک ـشــاورزی مثل تراکتور و
کاهش بهره وام تخصیص ،نه اینکه با
عدم معرفی کشاورزان و محروم کردن
آنها از خرید تراکتور با قیمت شرکتی،
به تفاوت قیمتی بازار دامن بزنند این
ً
اق ــدام آنـهــا عـمــا حمایت از دالالن و
متضرر نمودن مصرف کنندگان واقعی
است حال که شرکت تراکتورسازی با
افزایش تولید و فروش خود سعی در از
بین بردن صف ایجاد شده برای تراکتور
را دارد.
* ف ــروش مستقیم تــراک ـتــورســازی به
کشاورز برای شکستن صفهای ایجاد
شده
وی از ورود تــراک ـتــورهــای دالالنـ ــی به
بــازار که در انبارها احتکار شده بودند
ب ـعــداز بـخـشـنــامـ ههــای اخ ـیــر فــروش
تراکتورسازی به عنوان مصداق از بین
ب ــردن صــف خــریــد تــراک ـتــور ی ــاد ک ــرد و
گفت :این موضوع باعث کاهش  300تا
 500میلیون ریالی و شتاب گرفت سیر
نزولی قیمت بازار آزاد شده است.
به گفته مدیر بازیابی و فــروش گروه
صنعتی تــراکـتــورســازی ای ــران اقدامتی
باید در سرفصل برنامههای مسئولین
بــاشــد کــه شـکــاف قیمت را عمیقتر
نکنند و سودجویان فرصت طلب را
برای خرید و انباشت تراکتور در انبارها
و قــاچــاق تــراک ـتــور راغ ــب ن ـکــرده و به
برنامه افزایش تولید تراکتور نیز لطمه
نزنیم.

مدیر امور عشایر آذربایجان شرقی:

توزیع  ۱۲۵پنل خورشیدی بین
عشایر آذربایجان شرقی
کیافر ادامه داد« :با توجه به اینکه محصول
سیکلوسپورین با نام تجاری ایمینورال دارای
ارزش باالیی است و صادرات آن به صورت پیش
پرداخت انجام میشود ،میتواند زمینهساز
حضور موفقیتآمیز و مستمر در بازار سوریه
را فراهم نموده و ضمن کمک به باالبردن
نقدینگی مجموعه ،زمینه صادرات محصوالت
دیگر زهراوی به سوریه مانند فینگولیا را فراهم
نماید».
وی در پایان گفت  «:شرکت زهراوی در حال
حاضر در بازارهای ارزشمند صادراتی دیگر از
جمله حوزه آفریقا ،آمریکای مرکزی و حوزه
کارائیب ،کشورهای عربی از جمله عراق ،یمن
و کشورهای مستقل مشترک المنافع از جمله
ارمنستان ،آذربایجان و ازبکستان و دیگر
کشورهای منطقه در حال ثبت محصول یا اخذ
مجوز صادرات میباشد.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی با اشاره به
اینکه  ۱۲۵پنل خورشیدی بین عشایر این استان
توزیع میشود ،گفت :تاکنون  ۷۱پنل خورشیدی
توزیع شده است.
به گزارش جامجم ،محمد حسن آ لهاشم در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :این پنلها بین عشایر
شهرستانهای اهر ،هوراند ،کلیبر ،مراغه ،مرند،
ملکان ،سراب و بناب با همکاری شرکت نیروی
برق آذربایجان شرقی توزیع شده است.
وی افزود :این پنلها برای ایجاد روشنایی در
قشالقات بدون برق و در آالچیقهای ییالقات
برای استفاده خانوارهای عشایری تهیه و تامین
شده است .آ لهاشم ادامه داد برای تامین این
پنلها  ۱۵میلیارد ریال هزینه شده که بر اساس
اولویتهای سازمان امور عشایر تجهیز عشایر
به انرژیهای نو در راستای اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی و مدیریت سبز به منظور
استفاده بهینه از منابع انرژی و ترویج استفاده از
انرژیهای پاک بین عشایر استان توزیع میشود.
وی همچنین گفت :این پنلهای خورشیدی به
طور  ۱۰۰درصد ساخت داخل است و ضمانتهای
الزم را دارد به طوریکه از مقاومت خوبی در مقابل
رطوبت برخوردار است .مدیرکل امور عشایر
آذربایجان شرقی افزود :این پنلها قابلیت شارژ
با برق شهری را داشته و همچنین خود پنلها نیز
میتوانند موجب شارژ موبایل چراغ قوه و موجب
روشنایی همزمان پنج رشته المپ و نیز رادیو و
تلویزیون کممصرف را تامین کنند
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مدیر کل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی:

خبر

فرماندار هشترود:

 ۸۰۰هکتار از اراضی فرعی
پایاب سد سهند امسال به
بهره برداری میرسد

فرماندار هشترود اعالم کرد ۸۰۰ :هکتار از
اراضی فرعی پایاب سد سهند این شهرستان در
محدوده ایستگاه «پی.اس »۳تا پایان امسال به
بهرهبرداری میرسد.
علیرضا توری در جلسه کمیته راهبری پایاب سد
سهند هشترود با بیان اینکه در بهار سال ۱۴۰۱
این مقدار به زیر کشت انواع محصوالت خواهد
رفت ،خواستار تسریع روند عملیات اجرایی
شبکه و افزایش سطح اراضی واحد عمرانی یک
شبکه پایاب شد.وی گفت :برنامهریزی الزم
جهت اتمام عملیات اجرایی ایستگاههای پمپاژ
فرعی «پی.اس »۲و «پی.اس »۴نیز در سریعترین
زمان ممکن به بهره برداری برسد .توری اضافه
کرد :بقیه اراضی پایاب سد سهند در شهرستان
هشترود حدود پنج هزار هکتار نیز باید هرچه
زودتر به اتمام برسد.
فرماندار هشترود گفت :عمر سد سهند ۶۰
سال تخمین زده شده که اکنون حدود  ۲۰سال
از افتتاح آن میگذرد و کمتر از  ۲هزار هکتار از
پایاب آن تمام شده است .وی حرکت الکپشتی
اجرای پایاب سد و تزریق قطره چکانی بودجه به
آن را قابل قبول ندانست و گفت :اگر به موقع
این پایابها به بهرهبرداری نرسند ،خسارت
زیادی به کشاورزان منطقه و سد خواهد رسید.
سد خاکی سهند هشترود با حجم مفید ۱۳۵
میلیون مترمکعب بر روی رودخانه قرانقو از
سرشاخههای رودخانه «قزل اوزن» و در ۱۳۰
کیلومتری تبریز و  ۳۵کیلومتری هشترود با
اهداف تأمین آب شرب و صنعت منطقه ،کنترل
سیالب و توسعه کشاورزی احداث شده و از سال
 ۱۳۸۵در حال بهرهبرداری است.
اراضی طرح و توسعه شبکه پایاب سد سهند
هشترود در قالب پنج واحد عمرانی به وسعت
هفت هزار و  ۵۰۰هکتار در دو طرف جاده هشترود
 -مراغه و در مجاورت رودخانه قرانقو واقع است.

دیوان محاسبات نیازمند تعامل با جامعه رسانهای است
مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی گفت :این مجموعه برای جلوگیری و پیشگیری
از هر گونه تخلفات بودجهای ادارات ،سازمانها و نهادهای دولتی به شدت نیازمند تعامل
با جامعه رسانهای استان است.
به گزارش جامجم ،محمدرضا کردلو در نشست خبری با اصحاب رسانه ،نبود شناخت
عمومی از دیوان محاسبات را یکی از مشکالت پیشروی این سازمان برشمرد و افزود:
متاسفانه تاکنون در حوزه اطالعرسانی عمومی از کارکردها ،ماموریتها و اهداف و محورهای
فعالیت دیوان محاسبات در سطح عموم جامعه آگاهی رسانی دقیقی نشده است که در
این رابطه رسانههای گروهی میتوانند با انتشار اخبار و تهیه گزارشهای مختلف زمینههای
شناخت مردم از سازمان را فراهم سازند.
وی اظهار داشت :توجه به جهاد تبیین یکی از اولویتهای اصلی دیوان محاسبات
آذربایجان شرقی در دوره جدید مدیریتی است تا بدین وسیله ضمن عمل به وظایف ذاتی،
قانونی و شرعی خود نسبت به ارایه گزارشهای عملکرد و شفاف سازی در حیطه کاری برای
عموم مردم اقدام شود.
کردلو اصول  ۵۴و  ۵۵قانون اساسی جمهوری اسالمی را موید ارزش ،جایگاه و اهمیت
دیوان محاسبات در سیستم اداری و سالم سازی محیطهای سازمانی دانست و یادآور شد:
در این مفاد مهم قانونی ،در دسترس آحاد مردم بودن گزارشهای دیوان محاسبات مورد
تصریح گرفته که متاسفانه این مهم تاکنون در سطح جامعه محقق نشده است.
وی اهمیت قانونی و حوزه فعالیت دیوان محاسبات را بسیار وسیع خواند و ادامه داد:
پاسداری از بیتالمال جزو وظایف و ماموریتهای محوری ماست که در این رابطه صیانت
از اموال عمومی همواره در دستور کار فعالیتهای مجموعه قرار دارد.
وی ادامه داد :برای رسیدن به اهداف مورد نظر نیازمند همکاری و تعامل نزدیک با رسانهها،

مدیران اجرایی ،استادان دانشگاهها ،نویسندگان و سازمانهای ملی و بینالمللی هستیم
چون معتقدیم بدون همراهی این افراد نمی توان به اهداف سازمانی دست یافت.
کردلو روی کار آمدن دولت سیزدهم و شعار محوری آن مبنی بر مبارزه با انواع مفاسد اداری
و اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد :بر همین اساس رویکرد دیوان محاسبات نیز
بر پیشگیری از هر گونه تخلفات اداری و زمینه سازی برای سالم سازی سیستم اداری است
چون پیشگیری بسیار کم هزینه بوده و ضمن حفظ حیثیت اجتماعی نظام ،موجب تقویت
حاکمیت نیز میشود.

وی با تاکید بر شناسایی گلوگاههای فسادزا در ادارات ،سازمانها و نهادهایی که از بودجه
دولتی ارتزاق میکنند ،خواستار همکاری و کمک اهالی رسانه برای شناخت این گلوگاهها
شد و افزود :شاید موضوعی کم اهمیت برای جامعه خبری استان در این زمینه برای ما از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار باشد که بر همین اساس تعامالت فی مابین میتواند کمک
حال ما در انجام ماموریتهای محوله باشد.
کردلو ،شفاف سازی را یکی از رئوس مهم فعالیتهای دیوان محاسبات آذربایجان شرقی
بیان کرد و گفت :بر این اساس ما بیشتر به دنبال آنیم تا مدیران دولتی خودشان برای
پاسخگوئی عالقه نشان دهند نه اینکه ما سراغ آنها رفته و حساب کشی کنیم ،چون
واحدهای اداری که بودجه دولتی دارند مکلف به پاسخگوئی هستند.
وی نظارت همگانی را اصل مهم در سالم سازی مدیریتهای دولتی برشمرد و با بیان
اینکه جامعه مطالبه گر موجبات سالمت اداری را فراهم میکند ،اظهار داشت :در این
زمینه باید فرهنگ سازی در سطح جامعه توسط رسانههای گروهی به انجام برسد.
کردلو با اشاره به کمبود نیروی انسانی دیوان محاسبات آذربایجان شرقی از فعالیت  ۶۰نفر
در این مجموعه خبر داد که  ۵۰نفر آنها به صورت تخصصی به تعداد  ۲۰۰واحد اداری دولتی
و نیمه دولتی رسیدگی میکنند .وی یادآور شد :با توجه به این موضوع آحاد مردم و به
خصوص خبرنگاران در حقیقت بازوان پرتوان ما به شمار میروند تا مشکالت سازمانها را
احصاء کرده و نسبت به پیشگیری از وقوع انحرافات و تخلفات احتمالی اقدام کنیم.
مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی اعالم کرد :هر جا احساس کنیم بیت المال به
خطر میافتد با کسی تعارف نداریم و با قدرت و توان قانونی خود وارد عمل خواهیم شد،
چون خود را نماینده  ۸۰میلیون جمعیت کشور میدانیم و طی سالهای اخیر نیز ثابت
شده است هر کجا دیوان ورود پیدا کرده منجر به حاکمیت سالمت اداری شده است

مدیرکل پزشکی قانونی استان:

قاتل خاموش جان  ۴۰نفر را در آذربایجانشرقی گرفت
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجانشرقی گفت :در سال جاری  ۴۰نفر
در این استان بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن فوت کردند.
ت و گو با خبرنگاران
به گزارش جامجم ،علی صفاییفرد ،در گف 
با بیان اینکه این تعداد فوتی در  ۱۰ماه امسال ثبت شده است،
افزود :تعداد فوت شدگان سال جاری ناشی از مسمومیت با گاز
مونوکسید کربن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۱۸نفر
کاهش یافته است .وی با اشاره به اینکه از کل فوت شدگان ۱۲
ی  ۱۸نفر بر اثر
نفر زن و بقیه مرد بودند ،اظهار داشت :فقط در د 
استنشاق گاز مونواکسید کربن جان خود را از دست دادهاند که
این آمار در دی سال گذشته  ۲۰نفر بود .مدیرکل پزشکی قانونی

آذربایجانشرقی ،گفت :استفاده از آبگرمکن ،بخاریهای مستعمل
یا دارای نقص فنی و فاقد دودکش یا دارای دودکش بدون عملکرد
مناسب در منزل بیشترین موارد ابتال به مسمومیت را تشکیل
میدهد .صفایی فرد ،ادامه داد :گاز مونوکسید کربن گازی بدون
رنگ و بو بوده و عمدهترین منبع تولید این گاز سوختن ناقص نفت
و گاز است ولی اصوال در اثر احتراق هر نوع ماده سوختنی خصوصا
در محیطهای در بسته و فاقد اکسیژن ممکن است ،تولید شود.
وی یادآوری کرد :با توجه به اینکه تمایل این گاز برای ترکیب با
هموگلوبین خون  ۲۵۰برابر بیش از اکسیژن است بنابراین با باال
رفتن درصد آن در هوای اتاق به سرعت باعث ایجاد مسمومیت

میشود و اکسیژنرسانی به بافتهای مختلف بدن از جمله مغز و
قلب را دچار اختالل میکند که به علت بیرنگ و بیبو بودن این گاز،
ممکن است وجود آن در محیط تا زمان ایجاد عالیم مسمومیت
شدید مورد توجه واقع نشود.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجانشرقی ،گفت :عالیم مسمومیت
حاد با این گاز شامل سردرد ،سرگیجه ،تهوع و استفراغ و احتماال
درد شکمی و سپس حالت بیهوشی ،تشنج و اغماست و در
بیماران مبتال به ناراحتیهای قلبی ممکن است تشدید بیماری یک
عالمت هشدار دهنده باشد .صفایی فرد ،افزود :سفتی عضالت،
افزایش تعداد تنفس ،کاهش فشار خون و گاه تنگی مردمکها

از دیگر عالیم مسمومیت با این گاز است و اگر فردی در اثر ابتال
به مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست ندهد،
ممکن است دچار نواقص عصبی و روانی پیشرفته نظیر فلج
عضوی یا اختالل قوای مغز شود.
وی تاکید کرد ،مسمومیت شدید با این گاز میتواند کشنده باشد.

نوبت دوم

خبر درگذشت ناگهانی و ناباورانه انسان
قم ــدار و پ ــاک ن ـهــاد مــرحــوم دکتر
اخ ــا 
اسماعیل جبارزداه موجب تاثر و اندوه
فراوان گردید .
مرحوم ج ـبــارزداه انسانی والیــت مــدار و
رزمندهای ایثارگر بود که صحنههای دفاع
تهــا ،ایـثــارگــریهــا و
مقدس گــواه رشــاد 
دالورمـ ــردی هــای ایـشــان اســت و نقش
آفرینی و خدمات اثرگذار در کسوت نمایندگی مردم شریف تبریز ،اسکو
و آذرشهر در مجلس شــورای ،استانداری آذربایجان شرقی و معاونت
سیاسی وزارت کشور بــرای همیشه در اذهــان عمومی مــردم قهرمان
خطه آذربایجان ماندگار است.
اینجانب این مصیب و وداع ناباورانه را به آحاد مردم آذربایجان شرقی
و تاریخ ساز تبریز  ،خانواده مکرم ایشان و همه دوستان آن عزیز سفر
تسلیت عرض نموده بــرای روح بلند مرحوم از درگــاه خداوند متعال
رحمت و غفران واسعه الهی و به همه بازماندگان صبر و اجر جزیل
مسالت دارم .
غالمرضا باقری
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت تبریز

مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید تجهیزات سامانه نظارت تصویری
بانک ملی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد فراخوان خرید تجهیزات سامانه
نظارت تصویری به شماره سیستمی  2000001325000001را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی
پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت
به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(به صورت بر خط) برای کلیه
صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان1400/12/02 :
مهلت دریافت اسناد فراخوان 1400/12/05 :
مهلت ارسال پیشنهادات 1400/12/14 :
زمان بازگشایی پاکتها 1400/12/15 :
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  :ضمانت نامه 930/000/000 /
ریال ( نهصد سی میلیون ریال )
اطالعات تماس و آدرس دستگاه  :تبریز – میدان شهدا  -بانک ملی ایران اداره
امور شعب استان آذربایجان شرقی 041-35231362 - 041-35234089

