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گهی دعوت  آ

پزشــکی  مجتمــع  شــرکت   ســهامدارن  دعــوت  گهــی  آ
شــماره  بــه  شــده  ثبــت  خــاص  ســهامی  اصــل  فارابــی 
تشــکیل   جهــت   10200107981 ملــی  شناســه  و   4717

العــاده. فــوق  عمومــی  مجمــع 
بدیــن وســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت مــی 
در  العــاده  فــوق  عمومــی  مجمــع  جلســه  در  تــا  شــود 
شــرکت  محــل  در   1401/03/04 خ  مــور صبــح   9 ســاعت 
بــه آدرس تبریــز خیابــان 7 تیــر نرســیده بــه بیمارســتان 
شــمس کلینیـــ تخصصــی کــودکان و نــوزادان  فارابــی 
کدپســتی  5156834986 تلفــن 04136581717 تشــکیل 

ــانند.  ــم رس ــور به ــردد حض ــی گ م
دستور جلسه: 

اتخاذ تصمیم در خصوص: 
1-نقل و انتقال سهام شرکت

گهی دعوت سهامداران آ

ــرکت  گهــی دعــوت ســهامداران ش آ
ین ســهامی خــاص ثبــت  شــوکوزر
1523وشناســه  شــماره  بــه  شــده 
ملــی10200074454 جهــت تشــکیل 
مجمــع عمومــی عــادی بدینوســیله 
در  تــا  می شــود  دعــوت  شــرکت  ســهامداران  کلیــه  از 
عــادی   ( یــا  ســالیانه(  )عــادی  عمومــی  مجمــع  جلســه 
خ 1401/0۲/۲5  بطــور فــوق العــاده( کــه در ســاعت 15 مــور
درآدرس جــاده تهــران باالتــر از میــدان بســیج شــرکت 

شــوکوزرین تشــکیل می گــردد حضــور بهــم رســانند.
دستور جلسه:

 انتخاب اعضای هیات مدیره
 انتخاب بازرسین

 انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
هیات مدیره شرکت هیات مدیره شرکت

مــزایده عمـومی مــزایده عمـومی 

نوبت دومنوبت دوم

نام و نشانی مزایده گزار : 
موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان آذربایجان شرقی به نشانی تبریز - بلوار استاد شهریار - ابتدای خیابان گلکار - مجتمع صدرا 

ع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : نو

توضیحات:  
ارائـه  تـا  مزایـده  اسـناد  یافـت  در از  مزایـده  برگـزاری  مراحـل  کلیـه 
یق درگاه سامانه  پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طر
   www.setadiran.ir تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت 
یافـت گواهی امضای  قبلی ، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و در

الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مزایده محقق سـازند.
یـخ 1401/0۲/18  و بـه شـماره  یـخ انتشـار مزایـده  در سـامانه:  تار  تار

ج در سـامانه مـی باشـد.  جـدول فـوق در
مهلت زمان تحویل اسـناد مزایده: از سـاعت 8 صبح روز یکشنبه 
خ ۲6 /1401/0۲  می  خ  1401/0۲/18 تـا سـاعت 16 روز دوشـنبه مـور مـور

یق سـامانه تـدارکات الکترونیک دولت می باشـد .  باشـد از طر
مهلـت اپلـود اسـناد و ارائـه پیشـنهاد: از سـاعت 8 روز یکشـنبه 

خ 1401/03/09   خ 1401/0۲/18 تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه مور مور
یـق سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت مـی باشـد.  از طر

خ 1401/03/09  سـاعت  زمـان بازگشـایی پـاکات: روز دوشـنبه مـور
یـق سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت و بـه نشـانی  1۲ ظهـر از طر
 ۲0 پـاک  برفروشـان  خیابـان  شـمالی  موسـوی  خیابـان   تهـران 

می باشد .
محل تحویل پاکت های تضمین  به یکی از دو نشانی ذیل :

-خیابـان  شـمالی  موسـوی  -خیابـان  طالقانـی  خیابـان  تهـران 
  ۲0 پـاک  برفروشـان 

یار - ابتدای خیابان گلکار - مجتمع صدرا   یز - بلوار استاد شهر   تبر
 اطاعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت در 

سـامانه : مرکـز تمـاس 0۲1-1456
             تلفن تماس جهت کسب اطاعات : 041-33۲85۲09

ع مزایده ج در سامانهموضو یال(شماره در یال( مبلغ تضمین شرکت در مزایده ) ر مبلغ پایه ماهیانه )ر

5001093116000016105/000/000125/000/000سالن بدنسازی صدرا

گذاری سالن بدنسازی صدرای  موسسه ایثار گذاری سالن بدنسازی صدرای  موسسه ایثار عمومی وا  مزایده مزایده عمومی وا

  استان آذربایجان شرقی  جهت  بهره برداری برای مدت استان آذربایجان شرقی  جهت  بهره برداری برای مدت 22 سال سال

یز نقدی به  الزم است مبلغ تضمین را  به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید وار
حساب شماره 0۲0333۲995000 نزد بانک دی، به نام موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار قابل 

یز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد. وار

یت مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار مدیر
گهی و حق الزحمه کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود . ج آ ینه در تذکر :  هز

 انتصـاب بـه جـا و شایسـته جنابعالی را به این سـمت 
شایسـتگی  و  لیاقـت  کارآمـدی،  تعهـد،  بیانگـر  کـه 
یـک  تبر اسـت  گرامـی  بـرادر  آن  برجسـته  هـای 
موفقیـت و سـربلندی شـما را از  عـرض نمـوده، 

دارم. لت 
ُ
مسـا منـان  خداونـد  درگاه 

پرستی روزنامه  وحیده حاجی محمدیاری - سر
جام جم در استان آذربایجان شرقی

 سرپرست سازمان بسیج سازندگی 
آذربایجان شرقی:

با هدف کنترل هدفمند در آذربایجان شرقی صورت می گیرد:

: امام جمعه تبریز

بسیج سازندگی استان 
رتبه اول جذب تسهیات 

اشتغالزایی را دارد

مسئوالن علت افزایش 
 قیمت ها را به مردم 

دهند توضیح 

هـا ویــژه 

42

یز پل روگذر ارتش تبر
  ۲0 درصد  پیشرفت دارد

پرداخت بیش از 1675 
یال غرامت در  میلیارد ر

سال 1400در بانک کشاورزی 
آذربایجان شرقی

 معاون بیمه ای بانـ کشاورزی استان:شهردار منطقه 3 خبر داد:

|    3
    |  

 

هـا ویــژه 

 تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای
یز امضا شد یز امضا شددر تبر  صنعت لوازم خانگی   صنعت لوازم خانگی  در تبر

کید استاندار برای پایش نانوایی ها و کارخانه های آرد  تا

2

شهردار منطقه سه تبریز گفت: عملیات احداث پروژه 
روگذر شهید صادق فالحی در تقاطع خیابان آزادی- 
ارتش بی وقفه در حال اجراست و در حدود ۲۰ درصد پیشرفت دارد.

به گزارش جام جم، یعقوب وحیدکیا، در گفت و گو با خبرنگاران 
افزود: تاکنون پنج سازه از هشت سازه روگذر شهید فالحی به اتمام 

رسیده و سه سازه دیگر این پروژه در حال اجراست... 

3

4

برادر ارجمند برادر ارجمند 
جناب آقای مهدی حافظ زاده جناب آقای مهدی حافظ زاده 

 مدیر کل محترم ارتباطات و امور بین الملل مدیر کل محترم ارتباطات و امور بین الملل
یز  یز   شهرداری کانشهر تبر   شهرداری کانشهر تبر



یکمین  و  بیست  در  تبریزی  ساله   ۱۴ نوجوان  پوریوسف  بهاره   
نمایشگاه بین المللی نقاشی کاناگاوا ژاپن برگزیده شد.

 این نمایشگاه دوساالنه با موضوع »آزاد« برگزار شد.
کشور جهان ۱۴  از ۵۶  اثر رسیده  بین ۸۰۶۲  از  این نمایشگاه  در 

نفر از اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان 
در  که  شدند  معرفی  برتر  نفرات  عنوان  به  کشور  نوجوانان   و 
آنها نام بهاره پوریوسف نوجوان عضو مرکز شماره ۲ کانون  بین 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان تبریز به عنوان برگزیده دیده 

می شود .
در  مستعد  و  عالقه مند  نوجوانان  و  کودکان  فعال  حضور 
موضوعات هنری در جشنواره ها و رقابت های بین المللی از جمله 

اقدامات و برنامه های کانون پرورش فکری است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقیضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

اقتصادیاقتصادی
درخشش نوجوان تبریزی در نمایشگاه بین المللی نقاشی کاناگاوا ژاپن اجتماعی اجتماعی

خبر

نماینده بستان آباد:
بــرای  رایــگان  قیــر  تخصیــص 
راه هــای روســتایی از ســرگرفته 

می شود

شورای  مجلس  در  آباد  بستان  مردم  نماینده 
مجلس  همت  به  این که  بیان  با  اسالمی 
روستایی  راه های  برای  رایگان  قیر  تخصیص 
داد:  ادامه  می شود،  گرفته  سر  از  دوباره 
کم  گذشته  سال های  در  رایگان  قیر  تخصیص 
رنگ شده بود، ولی به همت مجلس و دولت از 

سر گرفته خواهد شد.
 به گزارش جام جم، غالمرضا نوری در همایش 
آباد  بستان  شهرستان  دهیاران  و  شوراها 
در  روستایی  راه های  بیشتر  کرد:  خاطرنشان 
اصالح  و  بهینه سازی  نیازمند  شهرستان  این 
 ۲۰ تخصیص  از  وی  هستند.  آسفالت ریزی  و 
میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای راه روستایی 
در این شهرستان از اعتبارات سال گذشته خبر 
ماندن  ناقص  از  نیز  آباد  بستان  فرماندار  داد. 
شهرستان  این  در  هادی  ح های   طر بازنگری 
انتقاد کرد و افزود: مهاجرت معکوس در برخی از 
روستاها شروع شده و نیازمند اصالح و بازنگری 
ح  هادی هستیم. ابوالفضل پاشایی با اشاره  طر
لزوم  و  کشاورزی  بخش  در  آب  رفتن  هدر  به 
اصالح الگوی مصرف و استفاده از سامانه های 
نوین آبیاری در بخش کشاورزی این شهرستان، 
این  کشاورزی  و  آشامیدنی  آب  کمبود  گفت: 
شهرستان با برنامه ریزی های انجام شده از سد 

کلقان تامین خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی:
بـــوم گـــردی و تــوزیــع  تــوســعــه 

منطقی سفر دنبال می شود

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت: تقویت و توسعه بوم گردی در کنار توزیع 
این  محوری  سیاست های  از  سفر  منطقی 
وزارتخانه است و به هر واحدی که حداقل ها را 

داشته باشد، مجوز فعالیت می دهیم.
به گزارش جام جم، عزت اهلل ضرغامی در حاشیه 
نیز  اخیر  داشت:  اظهار  ملکان  به  خود  سفر 
امکان اعطای تسهیالت از محل تبصره ۱۸ برای 
که  شده  فراهم  بوم گردی  واحدهای  راه اندازی 

سقف آن به نیاز افراد وابسته است.
زیادی  نیاز  بوم گردی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مناطق  در  داشت:  اظهار  ندارد،  امکانات  به 
تا  شود  تالش  باید  نیز  ملکان  چون  محرومی 
عقب ماندگی ها جبران شود و می توان در برخی 
از مناطق شهرستان واحدهای بوم گردی ایجاد 
مرمت  برای  نیاز  مورد  اعتبار  مورد  در  کرد.وی 
هزار   ۳۵ ما  کرد:  بیان  هم  ملکان  بختک  قلعه 
بنای تاریخی داریم و کل اعتبارات این حوزه در 
سال گذشته ۲۴۰ میلیارد تومان بود اما امسال 

با کمک نمایندگان تغییر خوبی ایجاد شد.
به گفته وی با اعتبار سال گذشته روزانه برای هر 
پروژه مرمت بناهای تاریخی فقط ۳۰ هزار تومان 
کمک  با  امسال  اما  می یافت  اختصاص  سرانه 
بودجه  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
درصد   ۷۸ فرهنگی  میراث  وزارت  دارایی  تملک 
افزایش یافت.وی اضافه کرد: سفرهای استانی 
جذب  برای  خوبی  امکان  هم  رئیس جمهوری 
اعتبار است و از آنجایی که آذربایجان شرقی هم 
از  برخی  برای  می توان  دارد،  قرار  سفر  برنامه  در 
بناهای تاریخی از محل اعتبارت سفر منابع مالی 

تامین کرد.
ضرغامی بیان کرد: بعد از کنترل حدودی کرونا با 
ح هایی برای  سونامی سفر مواجه هستیم و طر

توزیع منطقی سفر در کشور داریم.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اماکن  از  بازدید  و  کرد  سفر  ملکان  و  مراغه  به 
تاریخی و گردشگری را به گفت وگوی صمیمی با 

خبرنگاران گره زد.

شرقی  آذربایجان  در  فقیه  ولی  نماینده 
افزایش  به  اشاره  با  تبریز  جمعه  امام  و 
در  ماکارونی  و  نان  آرد،  گندم،  قیمت 
، گفت: مسئوالن دولت باید  روزهای اخیر
قبل از افزایش قیمت کاالها، علت آن را به 

مردم توضیح دهند.
االسالم  حجت  جام جم،  گزارش  به 
خطبه های  در  آل هاشم،  سیدمحمدعلی 
بر  تاکید  با  تبریز  جمعه  نماز  هفته  این 
برای رفع مسائل مربوط  اتخاذ تدابیر الزم 
به گندم، آرد، ماکارونی و نان، افزود: مردم 
اگر  اسالمی  جمهوری  انقالبی  و  متدین 
هیچ  موضوع  این  با  شوند،  توجیه  خوب 

مشکلی نخواهند داشت.
خواست  تبریز  جمعه  نماز  ستاد  از  وی 
قبل  سخنرانی  جای  به  هفته ها  برخی  در 
مسئوالن  حضور  با  میزگردی  خطبه ها،  از 
تشکیل دهند تا به مردم در خصوص بروز 
این مشکالت توضیح دهند و علت رشد 

قیمت کاالها را بررسی کنند.
افزایش  علت   ، تبریز جمعه  نماز  خطیب 

قیمت های  افزایش  را  ماکارونی  قیمت 
در  گندم  خ  نر درصدی   ۱۲۳ رشد  و  جهانی 
یک سال گذشته، افزایش ۲ هزار درصدی 
سال  به  نسبت  رایانه ای  آرد  قاچاق 
ماکارونی  کارخانه  چند  تخلف  گذشته، 
 ، بازار به  عرضه  عدم  با  اخیر  روزهای  در 
فروش  یارانه ای،  آرد  با  ماکارونی  صادرات 
دالالن،  توسط  آزاد  خ  نر به  یارانه ای  آرد 
نرسیدن یارانه های گندم و آرد به سفره ها 
مردم و قاچاق آن ها و شکاف زیاد قیمتی 
با دیگر کشورها بعد از تخصیص یارانه در 

داخل اعالم کرد.
این که  بیان  با  آل هاشم،  االسالم  حجت 
شرکت بازرگانی دولتی سه نوع آرد در بین 
سازی  ماکارونی  کارخانه های  و  نانوایی ها 
نوع  داد:  ادامه  می کند،  عرضه  کلوچه  و 
نانوایی ها  اختیار  در  که  است  آردی  اول 
ثابت  همچنان  آن  قیمت  و  می گیرد  قرار 
و کیلویی ۶۵۰ تومان است، نوع دوم آردی 
آزادپز  نانوایی های  اختیار  در  که  است 
و  فانتزی  صنعتی،  نانوایی های  شامل 

کیلویی  آن  قیمت  و  می گیرد  قرار  حجیم 
سوم  نوع  و  مانده  ثابت  و  تومان   ۹۰۰
کارخانجات  اختیار  در  که  است  آردی 
نشاسته  کلوچه،  کیک،  ماکارونی سازی، 
از  آن  قیمت  و  می گیرد  قرار  رشته پزی  و 
هزار   ۱۲ به  تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۲ کیلویی 

تومان افزایش یافته است.
وی با تاکید بر این که اشکال کار این است 

که این موارد را به مردم توضیح نمی دهند، 
یادآوری کرد: موضوع یارانه هایی که از این 
به  را  شد  خواهد  پرداخت  مردم  به  بابت 
باید  بنابراین دولت  مردم اعالم نمی کنند 
و  کارخانه ها  با  کاری  چنین  انجام  از  قبل 
کارشناسی  جلسات  مربوطه  تشکل های 
برگزار کند و نباید به طور ناگهانی اعالم کند 
است.  کرده  تغییر  کاالها  این  قیمت  که 

شرقی  آذربایجان  در  فقیه  ولی  نماینده 
گفت: مردم باید در مورد نحوه کار و مدل 
جبران آن توجیه شوند و به فرمایش رهبر 
مورد  در   « این که  بر  مبنی  انقالب  معظم 
کنید«  صحبت  مردم  با  کشور  مسایل 

عمل شود.
به  اشاره  با  آل هاشم،  االسالم  حجت 
علت  به  آرد  یارانه  از  زیادی  بخش  این که 
کشورهای همسایه  یا قاچاق به  صادرات 
ابتدایی  هفته   ۲ در  افزود:  می رود،  بین  از 
امسال ۲۵۰ درصد افزایش تقاضای آرد بود 
که نشان دهنده رانت و قاچاق آرد است. 

کارنامه خوب و سابقه  با بیان این که  وی 
دولت  گذشته  ماه  هشت  ارزشمند 
انتظارات مردم  سیزدهم موجب باالرفتن 
کرد: سرعت عمل و جدیت  یادآوری  شد، 
انتظارت  از  معیشتی  مشکالت  حل  در 

مردم از دولت انقالبی و جهادی است.
امام جمعه تبریز با اشاره به عملکرد خوب 
گذشته،  ماه  هشت  در  سیزدهم  دولت 
حضور  باب  مدت  این  در  دولت  گفت: 

واردات  کرد،  باز  را  مردم  با  گو  و  گفت  و 
تا  کرونا  واکسن سرعت گرفت، اوج گیری 
حدود زیادی مهار شد، حقوق و مزایا بدون 
و  منطقه  دیپلماسی  شد،  پرداخت  تاخیر 
بین المللی و تجارت با همسایگان سرعت 
بیشتری به خود گرفت، صادرات نفت به 
۱.۵ میلیون بشکه افزایش یافت، تجارت 
ارتقا  دالر  میلیارد   ۱۰۰ حدود  به  خارجی 
و  پرداخت شد  گذشته  یافت، بدهی های 
شد  وارد  فعاالنه  تحریم  رفع  مذاکرات  در 
قالب  در  را  خود  فعالیت های  همزمان  و 
بودجه  اصالح  برای  برنامه ای  بسته های 
و نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار 

یکی پس از دیگری اعالم کرد. 
داد:  ادامه  آل هاشم،  االسالم  حجت 
دولت،  خوب  کارهای  این  به  توجه  با 
که  همچنان  و  رفته  باال  مردمی  انتظارت 
انقالبی در تمامی صحنه ها  مردم صبور و 
در  اند،  داده  نشان  خود  از  فعالی  حضور 
دولت  به  نیز  نشیب  و  پرفراز  مسیر  این 

کمک خواهند کرد.  

: امام جمعه تبریز

مسئوالن علت افزایش قیمت ها را به مردم توضیح دهند

به  شهرداری  رسانی  خدمات  و  دهی  خدمات  خواستار  تبریز  شهرستان  فرماندار 
روستاها و بخش های اطراف و تابعه این کالنشهر شد.

عمرانی  پروژه  هفت  از  بهره برداری  مراسم  در  آذر  جعفری  علی  جام جم،  گزارش  به 
باید  تبریز  شهری  مدیریت  جدید  دوره  افزود:   ، تبریز یک  منطقه  شهرداری  خدماتی 
تبدیل به دوره تحول و پیشرفت در شهر و عمران و آبادانی شهرستان تبریز باشد و 
در این راستا انتظار داریم شهرداری تبریز به بخش ها و روستاهای اطراف نیز خدمات 

بدهد.  
وی ابراز امیدواری کرد در دوره جدید مدیریت شهری شاهد ایجاد قرارگاه سازندگی در 
عرصه های عمران و آبادی توسط شهرداری باشیم که هم نیاز شهر است و هم مردم 

انتظار دارند و هم تبریز ظرفیت این کار را دارد.
آذر اضافه کرد: در عرصه  حمل و نقل عمومی همچون ناوگان اتوبوسرانی و  جعفری 
تاکسیرانی نیز باید شاهد تحول جدیدی باشیم و ادارات خدمات رسان نیز دست در 
دست هم بدهند تا خدماتی در شٱن مردم غیور و شهید پرور و مومن و انقالب ارائه 
شود.  وی از شهردار تبریز خواست یکی از برنامه های خود را به تحول در حوزه اداری 
اختصاص دهد تا نظام اداری نرم و روانی برای تبریز تعریف شده و ادعا کنیم که در چند 

ساعت به مردم در حوزه های مختلف خدمات می دهیم.  
در  نوسازی  شاهد  امیدوارم  شهری  مدیریت  جدید  دوره  در  داد:  ادامه  آذر  جعفری  
هستیم  کم برخوردار  مناطق  در  خدمات  ارائه  و  تاکسیرانی  و  اتوبوسرانی  ناوگان 
انتظار  مورد  تبریز  در  ائل گلی  همانند  تفریحی  پارک  دومین  احداث  همچنین  و 

شهروندان است.
در این مراسم از هفت پروژه عمرانی خدماتی شهرداری منطقه یک تبریز با اعتبار ۳۰۰ 

میلیارد ریال بهره برداری شد.
پل عابر گذر کالنترباغی به عنوان پروژه ای ماندگار و زیبا در داخل پارک کالنترباغی و راه 
آخر بلوار شهید رجائی )یوسف  ، پل عابر گذر  ارتباطی این پارک با خانه تاریخی کالنتر
آباد(، اجرای زیرسازی و آسفالت اساسی در خیابان های ترافیک، نصر و میدان قله تا 
، اجرای زیرسازی آسفالت در خیابان صدرالشعراء از اول سیالب تا تقاطع ایده لو،  گلکار
آب خام برای فضای سبز در چند مسیر منطقه،  لوله گذاری و ساماندهی و مدیریت 
عابرین  ایمنی  ضریب  تقویت  و  شهری  تأسیسات  به  بخشی  استحکام  ایمن سازی، 
پیاده و سواره با نرده گذاری زیر گذر آبرسان در چهارضلع، فاز اول مسیرگشائی خیابان 
سیالب قوشخانه حدفاصله بازارچه تا پارک سیالب هفت پروژه ای بود که افتتاح شد.

فرماندار تبریز خواستار خدمات دهی شهرداری به روستاهای اطراف شد

معاون آمار و اطالعات برنامه ریزی:
ح آمارگیری نیروی کار در   طر

آذربایجان شرقی اجرا می شود

مدیرعامل شرکت واحد خبر داد:
 افزایش ساعات کاری ناوگان

 اتوبوسرانی تبریز و حومه

شهردار منطقه 3 خبر داد:
پل روگذر ارتش تبریز

  20 درصد  پیشرفت دارد

ح  طر اجرای  از  آذربایجان شرقی  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  اطالعات  و  آمار  معاون 
آمارگیری نیروی کار در استان همزمان با سراسر کشور خبر داد.

ح آمارگیری نیروی کار با هدف شناخت  به گزارش جام جم، امید یامی به خبرنگاران گفت: طر
ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن در نیمه دوم اردیبهشت اجرا می شود. 

در  کار  نیروی  ساالنه  و  فصلی  شاخص های  "برآورد  طریق  از  ح  طر این  داشت:  اظهار  وی 
" ، "برآورد تعداد ساالنه کل کشور و استان ها"، "برآورد تغییرات فصلی و ساالنه  کل کشور
شاخص های نیروی کار کل کشور و استان ها" و "برآورد تغییرات ساالنه  شاخص های نیروی 

کار در استان ها" تامین می شود.
ح به مدت ۱۵ روز با مراجعه به خانوارهای شهری و روستایی در نمونه هایی  وی افزود: این طر
ح طبق تعاریف  از جامعه هدف و شناسایی افراد ۱۵ ساله و بیشتر و تکمیل پرسشنامه طر
و مفاهیم در هفته مرجع آن صورت می گیرد و مجدد در فصول بعدی برای برآورد تغییرات 

صورت گرفته به این خانوارها مراجعه می شود. 
آذربایجان شرقی اضافه کرد: اجرای  آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی  معاون 
ح از ۱۷ اردیبهشت با مراجعه به نمونه های این جامعه هدف شامل ۱۹۰  فصل بهار این طر
خوشه شهری و روستایی ۱۲ خانواری و اعضای این خانوارها طبق تعریف شروع خواهد شد.

شاخص های  قالب  در  ساالنه  و  فصلی  صورت  به  ح  طر این  نتایج  کرد:  خاطرنشان  یامی 
خ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال،  عمده بازار کار جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، شامل "نر
" از طرف مرکز آمار ایران منتشر می شود.وی با  خ بیکاری و سایر شاخص های نیروی کار نر
بیان این که اشتغال و بیکاری از جمله موضوع های اساسی اقتصاد است به گونه ای که 
افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی 
ارزیابی شرایط اقتصادی  برای  که  از شاخص هایی است  خ بیکاری یکی  افزود: نر می شود، 

کشور و استان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

صادق  شهید  روگذر  پروژه  احداث  عملیات  گفت:  تبریز  سه  منطقه  شهردار 
فالحی در تقاطع خیابان آزادی- ارتش بی وقفه در حال اجراست و در حدود ۲۰ 

درصد پیشرفت دارد.
به گزارش جام جم، یعقوب وحیدکیا، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: تاکنون 
پنج سازه از هشت سازه روگذر شهید فالحی به اتمام رسیده و سه سازه دیگر 

این پروژه در حال اجراست.
نقطه های  در  نگهدارنده(  )دیواره  کوله   ۲ کنونی  زمان  در  داشت:  اظهار  وی 
، ۲ پایه در ضلع غربی و یک پایه در ضلع شرقی روگذر  پایانی شرق و غرب روگذر
به پایان رسیده است و ۲ پایه در ضلع شرقی و یک پایه در ضلع غربی نیز با 
سرعت احداث می شود.  شهردار منطقه سه تبریز گفت: عملیات آرماتوربندی 
تنها پایه باقی مانده ضلع غربی در مراحل پایانی بوده و عملیات آرماتوربندی 

فونداسیون یکی از پایه های ضلع شرقی هم آغاز شده است.
وحیدکیا، ادامه داد: عملیات قالب بندی پایه نزدیک کوله )دیواره نگهدارنده( 
آینده بتن ریزی آن انجام  ضلع شرقی نیز به اتمام رسیده است و در چند روز 
شهید  روگذر  احداث  عملیات  می شود  تالش  کرد:  یادآوری  وی  شد.  خواهد 
جلب  برای  همچنین  و  محل  این  در  ترافیکی  مشکالت  کاهش  برای  فالحی، 
بهره  به  و  اجرا  سریعا  شده  مشخص  بندی  زمان  مطابق  شهروندان  رضایت 

برداری برسد.
عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح ارتش تبریز از دی ماه سال ۱۳۹۹ شروع 
شده و با ۳۸۰ میلیارد ریال اعتبار به طول کلی ۵۵۵ متر و طول عرشه بتنی  ۱۹۰ 
با  و  با عرشه فوالدی ذوزنقه ای )صندوقی(  روگذر  این  اجراست،  متر در حال 

عرض ۱۶ متر اجرا می شود

مدیرعامـل شـرکت واحـد اتوبوسـرانی تبریـز و حومـه از افزایـش سـاعات کاری 
نـاوگان ایـن شـرکت از امـروز خبـر داد.

بـه  توجـه  بـا  گفـت:   ، خبـر ایـن  بیـان  بـا  اسـماعیلی  ایـوب  جام جـم،  گـزارش  بـه 
طوالنـی شـدن سـاعات روز و افزایـش تقاضـای سـفر توسـط شـهروندان عزیـز و 
لـزوم رعایـت دسـتور العمل هـای بهداشـتی و فاصلـه اجتماعـی از یکشـنبه، ۱۸ 
اردیبهشـت، سـاعات فعالیـت نـاوگان اتوبوسـرانی در روزهـای عـادی از سـاعت 

۶:۱۵ صبـح الـی ۲۱:۳۰ خواهـد بـود.
نـاوگان  خدمـات  افـزود:  حومـه  و  تبریـز  اتوبوسـرانی  واحـد  شـرکت  مدیرعامـل 
اتوبوسـرانی در روزهـای جمعـه و تعطیـل نیـز از سـاعت ۷:۱۵ صبـح شـروع و تـا 

ادامـه خواهـد داشـت.  ۲۱ سـاعت 
وی ادامـه داد: پـس از اتمـام فعالیـت اتوبوس هـا در مسـیر تنـدرو، خـط شـبانه 
ایـن مسـیر حـد  نظـارت در  نـاوگان بخـش خصوصـی تحـت  از  اسـتفاده  بـا  نیـز 

آبرسـان تـا راه آهـن و بالعکـس فعـال خواهـد بـود. فاصـل 
اسـماعیلی بـا اشـاره بـه لـزوم رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی ابالغـی سـتاد 
زمـان  در  خواهشـمندیم  محتـرم  شـهروندان  از  کـرد:  تصریـح  کرونـا،  بـا  مقابلـه 
اسـتفاده از نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی ضمـن اسـتفاده از ماسـک و رعایـت 

فاصلـه اجتماعـی از کارت بلیـت الکترونیکـی شـخصی اسـتفاده کننـد.
مدیرعامـل   ، تبریـز شـهرداری  عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه  جـم،  جـام  گـزارش  بـه 
از شـهروندان خواسـت در  پایـان  تبریـز و حومـه در  اتوبوسـرانی  شـرکت واحـد 
صورت مشـاهده هرگونه تخلف نظارتی و یا پیشـنهاد و انتقاد در مورد خدمات 
، مراتـب را بـه سـامانه پیـام کوتـاه ۳۰۰۰۵۷۰۵۵۵  اعـالم  نـاوگان اتوبوسـرانی تبریـز

ع وقـت بررسـی و رسـیدگی شـود. نماینـد تـا در اسـر



افتتاح و کلنگ زنی چهار مدرسه در شهرستان بناب
 ۲ کشور  مدارس  توسعه  و  تجهیز  نوسازی،  سازمان  رئیس  حضور  با 
واحد آموزشی در بناب افتتاح و عملیات ساخت ۲ مدرسه نیز آغاز شد.
مدرسه ۶ کالسه حاج مصطفی روشنایی فر در زمینی به مساحت هزار 

و ۳۶ مترمربع با اعتبار هفت میلیارد تومان در شهر بناب افتتاح شد.

همچنین مدرسه ۶ کالسه ابتدایی در روستای چلقائی به مساحت ۷۵۰ 
متر مربع و هزینه کرد هفت میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

و  آموزش  وزیر  معاون  حضور  با  نیز  مدرسه  باب   ۲ ساخت  عملیات 
پرورش در بناب شروع شد.

مهر اهلل رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس 
ح  با اشاره به ۲۴ طر ح ها  زنی این طر افتتاح و کلنگ  کشور در حاشیه 
ح ها تا پایان  نیمه تمام آموزشی در بناب ابراز امیدواری کرد همه این طر

امسال به بهره برداری برسد.

دو شنبه    19 اردیبهشت  1401   شماره  6208
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقیضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

 اجتماعی اجتماعی

ــن مــالــی  ــی ــام ــم نـــامـــه ت ــاه ــف ت
زنجیره ای صنعت لوازم خانگی  

در تبریز امضا شد

زنجیره ای  مالی  تامین  نامه  تفاهم  نخستین 
مدیرکل  حضور  با  کشور  خانگی  لوازم  صنعت 
امضای  به  صمت  وزارت  خانگی  لوازم  صنایع 
تولیدکننده  بنیان  دانش  واحد  یک  مدیران 
شرکت  خانگی،  لوازم  الکترونیکی  بردهای 
یک  و  بانک  یک  خانگی،  لوازم  تولیدکننده 
رسید.مدیرکل  تبریز  در  زنجیره ای  فروشگاه 
دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت 
ح  در حاشیه امضای این تفاهم نامه گفت: طر
تأمین مالی زنجیره ای واحدهای تولیدی رویکرد 
جدید این وزارتخانه برای حمایت از تولیدکننده 
و  توزیع  چرخه  سازی  شفاف  کننده،  مصرف  و 
حذف دالالن و واسطه ها و جلوگیری از افزایش 
بی مورد قیمت کاالها از تولید تا مصرف است. 
شکراللهی  محسن  جام جم،  گزارش  به 
ح کاهش  خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طر
مصرف  تا  است  توزیع  و  تولید  نظام  هزینه 
ضمن  و  شوند  مند  بهره  آن  از  نیز  کننده ها 
شود.  حذف  داللی  غیرمولد  بخش  آن  اجرای 
اقتصاد،  مالی  جریان  نظارت پذیری  افزایش 
تسهیل وثیقه سپاری و اعتبارسنجی، جلوگیری 
نقدینگی،  تقاضای  کاهش  منابع،  انحراف  از 
بانکی،  نظام  اصالح  به  کمک  و  زمینه سازی 
تسهیل  بانک ها،  غیرجاری  مطالبات  کاهش 
کاهش  و  بنگاه ها  گردش  در  سرمایه  تأمین 
هزینه های مالی و بهای تمام شده محصول در 
مزایای  دیگر  از  اقتصادی  فعاالن  برای  زنجیره 

ح تأمین مالی زنجیره ای است. اجرای طر

خبر

آذربایجان شرقی با تأکید بر پایش  استاندار 
کارخانه های  و  نانوایی ها  وضعیت  مستمر 
گفت:  فرمانداری ها،  نظارت  با  آردسازی 
دستگاه ها،  سیستمی  نظارت  با  امیدواریم 
مردم از نان با کیفیت برخوردار شده و قاچاق 

و سوءاستفاده ها متوقف شود.
جلسه  در  خّرم  عابدین  جام جم،  گزارش  به 
بر برخورد  تأکید  با  آرد و نان استان،  کارگروه 
جدی با نانوایی های غیرمجاز و بدون پروانه، 
به عنوان  نیز  آردسازی ها  در  تخلف  گفت: 
شده  محسوب  اقتصادی  نظام  در  اخالل 
تلقی  قاچاق  شبکه،  از  آرد  خروج  هرگونه  و 

خواهد شد و با آنها برخورد قانونی می شود.
وی با اشاره به تصمیم دولت برای هدفمندی 
آرد، این اقدام را گامی در جهت اصالح  یارانه 

الگوی مصرف و جلوگیری از قاچاق عنوان کرد 
و گفت: مردم باید نسبت به سیاست های 
راهگشای دولت توجیه شوند و این ممکن 
امر  متولیان  و  مسئوالن  آن که  مگر  نیست 
با مردم صحبت کنند. خرم اظهار داشت: در 
مردم  باید  قیمت ها  افزایش  جهانی  بحران 
دولت  راه گشای  سیاست های  به  نسبت  را 
توجیه کنیم تا بتوانیم از دوره گذار به سالمت 

عبور کنیم.
به  اختصاصی  یارانه  این که  به  اشاره  با  وی 
یک  اندازه  به  کشور  در  اساسی  کاالهای 
این  افزود:  است،  میلیونی   ۱۲۰ جمعیت 
این  از  بخشی  که  می دهد  نشان  موضوع 
این که  ضمن  می شوند؛  قاچاق  کاالها، 
کیفیت برخی از کاالهای اساسی تولیدشده 

هم پایین است.
مقابله  برای  به ناچار  دولت  داد:  ادامه  خّرم   
قیمت ها،  واقعی سازی  برای  و  بحران  این  با 

قاچاق،  از  جلوگیری  و  مصرف  الگوی  اصالح 
گرفته  آرد  یارانه  هدفمندی  به  تصمیم 
آذربایجان شرقی تأکید کرد:  است. استاندار 

پیش بینی های  استانی،  مقیاس  در  باید 
کاهش  راستای  در  و  شده  انجام  الزم 
از  جلوگیری  و  مردم  اقشار  آسیب پذیری 
و  اساسی  اقدامات  سوءاستفاده کنندگان، 

مقابله ای انجام گیرد.
می کند  ایجاب  اجتماعی  عدالت  افزود:  وی   
یارانه ای  نیمه  یا  یارانه ای  آرد  که  واحدهایی 
متناسب  را  الزم  خدمات  می کنند،  دریافت 
ارائه کنند که در  با ذائقه و نیاز مردم استان 
این خصوص نظارت جدی اتحادیه ها ضروری 
است.  خّرم با اشاره به این که تجمع مقابل 
نانوایی ها بعد از ماه مبارک رمضان افزایش 
کافی  فعالیت  عدم  دلیل  به  این  و  یافته 
باید  اتحادیه ها  افزود:  نانوایی هاست،  برخی 
همکاری کنند تا تشویق به کار به اوج خود 

برسد؛ از مردم شریف استان نیز درخواست 
نانوایی ها  بر  را  تا نظارت عمومی خود  داریم 

افزایش دهند.
به  یارانه  اختصاص  این که  به  اشاره  با  وی   
قاچاق  و  رانت  موجب  اساسی  کاالهای 
جنگ  حساس  شرایط  در  افزود:  می شود، 
وجود  بازار  در  اخالل  احتمال  که  اقتصادی 
در  عملیاتی  و  جدی  راهکارهای  باید  دارد، 
هم  را  میدانی  نظارت های  و  گرفته  پیش 

افزایش دهیم.
نیز  نظارتی  دستگاه های  کرد:  تاکید  خّرم     
و  مراکز  از  صداوسیما  و  رسانه ها  همراه  به 
را به  واحدهای مختلف بازدید کرده و نتایج 
اطالع مردم  به  گوناگون رسانه ای  روش های 

برسانند.

 تاکید استاندار برای پایش نانوایی ها و کارخانه های آرد

مراسم رونمایی از پوستر ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر آذربایجان شرقیمراسم رونمایی از پوستر ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر آذربایجان شرقی

مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان شرقی با بیان این که امسال 
مجوز احداث ۹ پایگاه امدادی جدید را اخذ کرده ایم، گفت: تا ۲ سال 

آینده، میزان پایگاه های امدادی استان ۵۰ درصد افزایش می یابد.
یکصدمین  فرارسیدن  به  اشاره  با  منجم  حمید  جام جم،  گزارش  به 
کرد: نخستین مکاتبات  ایران اظهار  سالگرد تاسیس هالل احمر در 
علقه های  به  نیز  امر  این  که  بود  تبریز  از  امدادی  نهاد  این  تاسیس 
مذهبی، فرهنگی و پیشتازی مردم این دیار در کارهای خیر بر می گردد؛ 

فعالیت های  که  است  مردمی  و  غیرسیاسی  مجموعه ای  احمر  هالل 
گسترده آن مردم محور و داوطلبانه است.

با  حاضر  حال  در  استان  احمر  هالل  مجموعه  این که  بیان  با  وی 
مشکالتی جدی مواجه است که تبیین و جلب مشارکت مردمی برای 
آنها الزامی است، افزود:  متاسفانه در سال های اخیر کمک های  حل 
مردمی به این نهاد کاهش یافته که سیاست ما در این زمینه افزایش 
مشارکت های مردمی، خیران و بازاریان است. منجم ساماندهی منابع 
انسانی را رویکرد اصلی مدیریتی اعالم کرد و گفت: ۴۰ درصد پست های 
سازمانی ما خالی است و با ۶۰ درصد ظرفیت نیروی انسانی کار می کنیم 
که البته خللی در انجام امور مربوطه نداریم با این حال تالش خواهیم 
کرد جایگاه این نیروهای متعهد را که با حق الزحمه های ناچیز فعالیت 

می کنند، ارتقا دهیم.
کرد:  خاطرنشان  شرقی  آذربایجان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
بعد از زلزله ورزقان جمعیت هالل احمر استان از لحاظ لجستیکی و 
پشتیبانی مستهلک شده و توان محدودی داریم و برای امدادرسانی 

مناسب در حوادث مشابه، باید این بخش ارتقا یابد.
سهم  قول  استان  مسئوالن  و  نمایندگان  همراهی  با  گفت:  وی 
می کنیم  تالش  که  شده  گرفته  خصوص  این  در  مناسبی  بودجه ای 

تخصیص آن نهایی شود. منجم خرید خودروی آرگو و سگ های زنده 
یاب را در این راستا توصیف کرد . وی با اشاره به این که انبارهای امدادی 
هالل احمر استان در ۱۲ سال اخیر شارژ نشده بود، افزود: با مصوبه 
به  استان  جمعیت  درصد  یک  از  ذخیره ای  منابع  حجم  دولت  جدید 
دو درصد افزایش یافته است و تنها در یک هفته اخیر ۸۰ تن برنج در 

انبارها ذخیره کرده ایم.
با  استان  مختلف  نقاط  در  جاده ای  امداد  پایگاه   ۳۰ فعالیت  از  وی 
ذخیره  نظر  از  گفت:  و  داد  خبر  زبده  امدادی  نیروهای  و  آمبوالنس 
امدادگر بین المللی در سطح کشور و حتی بین المللی در حوزه هایی 
چون امداد کوهستان، جاده ای و آواربرداری حرف های زیادی برای گفتن 

داریم.
خود  کاری  اولویت  را  احمر  هالل  تمام  نیمه  پروژه های  اتمام  منجم 
برشمرد و افزود: هفت پروژه نیمه تمام پایگاه امدادی در شهرستان ها 

داریم که در هفته هالل احمر مناقصه آنها انجام می شود.
وی گفت: به تازگی مجوز ایجاد ۹ پایگاه جدید را گرفته ایم و تا دو سال 
آینده ظرفیت این پایگاه ها در استان حداقل ۵۰ درصد افزایش می یابد و 
از سوی دیگر نیازمند نوسازی ۸۰ دستگاه از ناوگان خودرویی هستیم. 
آباد  وی خاطرنشان کرد: پایگاه امدادی شمال غرب کشور در سعید 

از  سال   ۱۵ از  بیش  که  است  استان  احمر  هالل  چالش  مهم ترین 
با  که  اعتبار مناسبی  با جذب  آن می گذرد و سعی می کنیم  کلنگ زنی 
همکاری نمایندگان و مسئوالن استانی برای تخصیص در سفر استانی 
رئیس جمهور در نظر گرفته شده، این پروژه را به سرانجام برسانیم تا 
عالوه بر این که صاحب بزرگترین پایگاه امدادی کشور شویم، بتوانیم 
گفتن  برای  امدادی  زیادی در حوزه  نیز حرف های  در سطح منطقه ای 
در  نفر  هزار   ۲۲ را  مجموعه  این  فعال  اعضای  منجم  باشیم.  داشته 
امداد  نیروی  و  نفر در بخش داوطلبان  بخش جوانان و هشت هزار 
کشیک جاده ای را یک هزار و ۵۰۰ نفر اعالم کرد و گفت: معاونت جوانان 
که ظرفیت اصلی و  احمر است  نیروهای هالل  واقع درگاه ورودی  در 
معاونت  و  می شود  محسوب  انسانی  منابع  حوزه  در  مجموعه  غنی 
وصل  حلقه  و  توانمندان  توان  با  نیازمندان  نیاز  رابط  نیز  داوطلبان 
هالل احمر با مردم و خیران است که از همین طریق رمضان امسال 
۱۹ میلیارد تومان بسته معیشتی به دست خود مردم در استان توزیع 
آذربایجان شرقی با بیان این که  شد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
نگاه ما به بحث معاونت بهداشت و درمان انتفاعی نیست، افزود: به 
دنبال کاهش آالم مراجعان و ارائه خدمات حمایتی در حوزه هایی مانند 

خدمات درمانی، دارویی، دندانپزشکی و توانبخشی هستیم.

پایگاه های امدادی آذربایجان شرقی 50 درصد افزایش می یابد



هیات  با  دیدار  در  تبریز  شهردار 
مدیره انجمن انبوه سازان استان:
ــن بــــــه زودی  ــک ــس ــاه م ــ ــرارگـ ــ قـ

تشکیل می شود

در  مسکن  قرارگاه  ایجاد  از  تبریز  شهردار 
شهرداری  پتانسیل های  از  استفاده  راستای 
نهادهای  و  خصوصی  بخش  هم افزایی  و 
تأثیرگذار در تولید مسکن در آینده ای نزدیک 

خبر داد.
به گزارش جام جم، یعقوب هوشیار در جلسه 
با هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان با 
پتانسیل های  همه  از  استفاده  لزوم  بر  تاکید 
موضوع  کرد:  اظهار  مسکن،  ساز  و  ساخت 
از  یکی  و  ملی  چالش  یک  ساز  و  ساخت 
است  کشور  اقتصادی  بخش های  بزرگترین 
پتانسیل ها،  همه  از  باید  اساس  این  بر  و 

ظرفیت ها و بسترهای آن استفاده کرد.
وی ادامه  داد: در این راستا شهرداری تبریز با 
آماده است  تمام ظرفیت های موجود شهری 
تا از پیشنهادهای انجمن انبوه سازان استان 
استفاده کند. البته در موضوع ساخت و ساز 
باید  هم  اقتصادی  وتوجیه  کیفیت  مسکن 

مد نظر قرار گیرد.
شهردار تبریز در ادامه از ایجاد قرارگاه مسکن 
این  گفت:  و  داد  خبر  نزدیک  آینده ای  در 
پتانسیل های  از  استفاده  راستای  در  قرارگاه 
و  خصوصی  بخش  هم افزایی  و  شهرداری 
از جمله  نهادهای تأثیرگذار در تولید مسکن 
انجمن انبوه سازان استان تشکیل می شود.

در سال زراعی گذشته ۱۶۷۵ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان 
آذربایجان  استان  در  دیده  خسارت  بهره برداران  و  دامداران   ،

شرقی پرداخت شد.
بیمه ای  معاون  تبریزی  مالعلی  حاج  علی  جم،  جام  گزارش  به 
بانک کشاورزی استان با اعالم مطلب فوق  گفت: این میزان 
غرامت به بیش از۴۳ هزار نفر از خسارت دیدگان پرداخت شد.
محصوالت  بخش  در  تفکیک  به  خسارت  این  افزود:  وی 
در  و  میلیاردریال  زراعی۹۳۸  محصوالت  ریال،  میلیارد  باغی۶۳۰ 

بخش دام و طیور مبلغ ۱۰۷ میلیارد ریال پرداخت گردید.  

بیمه واحدهای دامی  تبریزی در خصوص میزان  حاج مال علی 
سبک  دام  ۱۷۲۰۰۰رأس  از  بیش   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ زراعی  سال  گفت:در 
بیمه  پوشش  تحت  گذاری  بیمه  قرارداد   ۶۱۳۰ با  سنگین  و 

کشاورزی قرار گرفتند. 
رئیس صندوق بیمه استان به میزان بیمه باغات اشاره کرد و 
گفت: امسال  بیش از ۸۴۰۰ هکتار از باغات در آذربایجان شرقی 

تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفته است.
نفر   ۱۴۴۴۸ تعداد  را   بخش  این  در  گذاران  بیمه   تعداد  وی   
داشت:  اظهار  زراعی  اراضی  بیمه  مورد  در  تبریزی  کرد.  عنوان 

زراعی در استان  اراضی  از  ۲۷۰۰۰۰  هکتار  از  برای امسال  بیش 
گرفته  قرار  کشاورزی  بیمه  پوشش  تحت  شرقی  آذربایجان 
خود  محصوالت  گذار  بیمه    ۳۱۹۱۶ تعداد  که   طوری  به  است، 
استان  کشاورزی  محصوالت  بیمه  صندوق  پوشش  تحت  را 
 ۲۹ از  بیش  گف:   پایان  در  بیمه  صندوق  رئیس  داده اند.  قرار 
میلیون قطعه طیور در بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی 
به  است.  درآمده  بیمه  پوشش  ۱۴۰۱-۱۴۰۰تحت  زراعی  سال  در 
، طیور خود را تحت پوشش  گونه ای که تعداد ۱۷۴۹بیمه گذار

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان قرار داده اند.

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان شرقی

اي بـی خبــر بکــوش کـه صاحب خبــر شوی
تــا راهــــرو نباشی کـی راهـبـر شـوی

در مکتب حقایق پیش ادیـب عشـق
حافظهان اي پسر بکـــوش که روزی پدر شوی

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:9-   041-35579285

  صفحه آرا:  فر حناز بنده خدایزدی

خبر
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حاج حسین افتخاری _ رئیس هیات کشتی 
یز وحومه پهلوانی و زور خانه ای تبر

برادر ارجمند 
جناب آقای محمدباقر خانی یئنگجه

شهردار محترم شهرستان اهر

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به این 
سمت که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و 
شایستگی های برجسته آن برادر گرامی در 

صحنه های خدمت صادقانه به نظام جمهوری 
اسالمی ایران است تبریـ عرض نموده، 

موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند 
منان مسالت دارم.

 ۱۸ شهدای  گرامیداشت  مراسم 
حضور  با  تبریز  دانشگاه   ۱۳۵۷ اردیبهشت 
دکتر عبدالحسین کالنتری معاون فرهنگی 
و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
، تعدادی از معاونان  ریاست دانشگاه تبریز
استان  دانشگاه های  اجتماعی  و  فرهنگی 
محمد  شهید  خانواده  آذربایجانشرقی، 
اردیبهشت   ۱۸ واقعه  شهدای  از  غالمی 
۱۳۵۷، اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز 
در محل تاالر شهید شفایی این دانشگاه 

برگزار شد.
دکتر  مراسم  این  در  جام جم،  گزارش  به 
پویای  جریان های  کالنتری  عبدالحسین 
منشاء  را  تبریز  دانشگاه  دانشجویی 
بسیاری از تحوالت مهم فرهنگی، اجتماعی 
اسالمی  انقالب  از  بعد  و  قبل  سیاسی  و 
تکالیف  از  یکی  افزود:  و  برشمرد  کشور  در 
تاریخ  نانوشته  بخش های  به  پرداختن  ما 
اسالمی  انقالب  دوران  در  تبریز  دانشگاه 
انقالب  مبارزات  دوران  شهدای  و  است 
و  شده اند  واقع  مظلوم  واقعا"  اسالمی 

شناساندن  و  مورد  این  در  است  ضروری 
آنها فعالیت اساسی انجام بدهیم. معاون 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات 
پویای  جریان های  این که  بیان  با  فناوری  و 
تبریز  دانشگاه  اصلی  هویت  دانشجویی 
دانشگاه  هویت  گفت:  اند،  داده  شکل  را 
و  است  عقالنیت  و  آرمانخواهی  از  ترکیبی 
آرمانگرا به افق ها اشاره می کند  دانشجوی 
طرفی  از  و  نیست  راضی  موجود  وضع  به  و 
واقع گرا ست یعنی عنصر عقالنیت را با خود 
به همرا دارد تا دچار حرکت های غیر عقالنی 

ج از مسیر نشود. و خار
آرمانگرایی  دکتر کالنتری با اشاره به این که 
منشأ  باشند  هم  با  زمانیکه  تا  عقالنیت  و 
شد  خواهد  جامعه  در  خوب  رویداد های 
نظیر  بی  ترکیب  این  پرچمدار  دانشگاه  که 
همواره  جامعه  کرد:  خاطرنشان  است، 
و  کشور  آینده  افق  ترسیم  دانشگاه  از 
می طلبد  را  افق  این  به  رسیدن  راه های 
و  دشمنان  که  است  دلیل  همین  به  و 
از  استفاده  با  اسالمی  انقالب  معاندان 

و  آرمان ها  مختلف  تکنیک های  و  رسانه ها 
داده  قرار  هدف  مورد  را  دانشجو  عقالنیت 
امید  فرسایش  ضمن  بدینوسیله  تا  اند 
چالش  به  را  دانشگاه ها  هویت  اجتماعی، 
بکشند. معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت 
گفت:  ادامه  در  وفناوری  تحقیقات  و  علوم 
داشتن زیر ساخت های فرهنگی از الزامات 
رسیدن به دانشگاه همتراز جامعه اسالمی 
ساحت  در  باید  بایستی  که  است  ایرانی  و 
حتی  و  کارکنان  اساتید،  دانشجویان، 
خانواده های دانشجویان مد نظر قرار گیرد 
فرهنگی  ساخت های  زیر  تامین  بدون  و 
است  محال  توسعه  افق های  به  رسیدن 
دانشگاهی  عناصر  همه  همکاری  با  باید  و 
پویایی فرهنگی در دانشگاه ها مورد توجه 

قرار بگیرد.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  کالنتری  دکتر 
ابالغیه وزیر علوم  با  امیدواریم  گفت:  خود 
بودجه  درصد  سه  اختصاص  خصوص  در 
در  فرهنگی  فعالیت های  به  دانشگاه ها 
مستقل  برای  تالش  همچنین  و  سالجاری 

سال  در  فرهنگی  بودجه  ردیف  نمودن 
نماییم  جبران  را  کمبود ها  از  بخشی   ۱۴۰۲
فعالیت های  نقش  افزایش  ضمن  و 
رتبه  ارتقاء،  نامه های  آیین  در  فرهنگی 
بندی دانشگاه ها و با نگاه جامع به حیات 
کنار  در  را  فرهنگی  پیشرفت  دانشجویی 
و  اقتصادی  فنی،  پیشرفت های  سایر 

سیاسی بدست بیاوریم.
در بخش دیگری از این مراسم، دکتر صفر 
بیان  با  تبریز  دانشگاه  رئیس  اله زاده  نصر 
اردیبهشت   ۱۸ حوادث  به  نگاهی  این که 
تبریز و حوادث قبل و بعد  ۱۳۵۷ دانشگاه 
وحدت  دقیق،  شناسی  زمان  بیانگر  آن  از 
مسائل  به  نسبت  دانشگاهیان  همدلی 
روز جامعه است، گفت: چنانچه در آن زمان 
و  خفقان  وجود  با  دانشجویان  و  اساتید 
فضای رعب انگیز ضمن تظاهرات و صدور 
خشونت  اعمال  از  انزجار  اظهار  با  اعالمیه 
آمیز در سطح دانشگاه و جامعه، خواستار 
دانشگاه،  از  شاهنشاهی  گارد  خروج 
از  دلجویی  و  زندانی  دانشجویان  آزادی 

زمینه  آنها  اقدام  این  و  شدند  مصدومان 
ساز حرکت های بعدی در کشور شد که این 
تحسین  شایسته  دانشگاهیان،  همدلی 

است.
دفتر  مسئول  انوری  محمد  االسالم  حجت 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری )مد ظله 
سخنران  دیگر  تبریز  دانشگاه  در  العالی( 
حضرت  این که  به  اشاره  با  مراسم،  این 
سیاسی  جغرافیای  در  )ره(  خمینی  امام 

کشورمان حیات و مسیر نوینی را رقم زدند، 
افزود: شهیدان به عنوان چراغ راه ما در این 
راه شهدا به عنوان نقطه  مسیر هستند و 

اشتراک و افتخار همه ایرانیان است.
از یادمان شهدای ۱۸ اردیبهشت  رونمایی 
وقوع  محل  در  فاتحه  نثار   ، تبریز دانشگاه 
لوح  اهدای  غالمی،  محمد  شهید  شهادت 
غالمی  شهید  خانواده  به  تکریم  و  تجلیل 

از دیگر برنامه های جانبی این مراسم بود. 

 آماده پذیرش اخبار
گهی ها می باشد  گزارش  و جذب  آ
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معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری:

 دانشگاه تبریز منشا تحوالت مهمی در تاریخ معاصر کشورمان است

سرپرست سازمان بسیج سازندگی آذربایجان شرقی 
با اعالم این که بسیج سازندگی استان سال گذشته 
از محل تبصره ۱۶ وام های اشتغالزایی ۹۲ میلیارد و 
این  گفت:  اســت،  کــرده  جــذب  تومان  میلیون   ۵۰۰
در  کــشــوری  اول  رتــبــه  گذشته  ســال  طــی  مجموعه 
کرده  کسب  را  اشتغالزایی  تسهیالت  جذب  زمینه 

است.
افــزود:  لو  گــزارش جام جم، سرهنگ جــواد ملک  به 
این میزان تسهیالت جذب شده ۷۰ درصد مجموع 

سهمیه آذربایجان شرقی را شامل می شود.
وی ابراز امیدواری کرد تا پایان تیر امسال ۳۰ درصد 
تسهیالت  محل  از  شرقی  آذربایجان  سهمیه  بقیه 
ــود. مــلــک لــو مــیــزان اشــتــغــالــزایــی  ــ ــذب ش ــوق جـ فـ
را هــزار و  آذربــایــجــان شرقی  یــاد شــده در  تسهیالت 
۵۱۴ نفر اعالم و اضافه کرد: این تسهیالت بیشتر به 
مشاغل خانگی همچون قالی بافی، صنایع تبدیلی، 
به  مربوط  صنایع  ممقان،  شهر  در  نخودچی  تولید 

کشاورزی و اقتصاد مقاومتی تعلق گرفته است.
آذربــایــجــان  ــدی بسیج ســازنــدگــی  اهــتــمــام ج از  وی 
بودجه  محل  از  رایــگــان  قیر  اختصاص  بــرای  شرقی 
داد  خبر  استان  مختلف  روستاهای  به   ۱۴۰۰ ســال 
مذاکرات  و  رایزنی ها  زمینه  این  در  داشــت:  اظهار  و 
نهایی برای اختصاص ۵ هزار و ۸۰۰ تن قیر به انجام 
آینده این میزان  رسیده است که حداکثر تا دو ماه 
مقاومت  حــوزه هــای  و  پایگاه ها  آسفالت  بــرای  قیر 
بین  راه هــای  و  انتظامی  نیروی  پاسگاه های  بسیج، 
لو  ملک  ــود.  ــی ش م داده  تحویل  روســتــاهــا  ع  ــزار مــ

ایجاد و راه اندازی تعداد ۵۹ تعاونی از سوی بسیج 
در  مجموعه  ایـــن  اقـــدامـــات  دیــگــر  از  را  ســازنــدگــی 
کرد  بیان  مقاومتی  اقتصاد  اهــداف  تحقق  راستای 
حــدود  تعاونی ها  ایــن  مــوجــودی  مجموع  گفت:  و 
تسهیالت  قالب  در  کــه  اســت  تــومــان  میلیارد   ۷۴
کم بازده به مشاغل مختلف زودبــازده در روستاها 
اختصاص می یابد. وی کمک به توسعه اقتصادی و 
ح های بهداشتی و درمانی، ترویج  اجتماعی، اجرای طر
کارآفرینان  بــرای  تسهیالت  ارایــه  روستایی،  اقتصاد 
بی  مهاجرت  از  جلوگیری  زایــی،  اشتغال  روستایی، 
رویه روستاییان به شهرها، کمک به رونق دامداری 
واحدهای  تجهیز  و  ایجاد  از  حمایت  دامــپــروری،  و 

زودبازده و کوچک کشاورزی، زراعی و گلخانه ای 
را از اقدامات مهم بسیج سازندگی با هدف 

توسعه و آبادانی روستاها برشمرد.
هزینه های  کــاهــش  همچنین  لــو  مــلــک 
ــی و  ــران ــم ح هـــای ع ــــت در اجـــــرای طـــر دولـ
را  محروم  و  روستایی  مناطق  در  خدماتی 

مزیت مهم و اصلی بسیج سازندگی دانست 
و ادامه داد: چابکی، تخصص و تعهد 

این  بـــارز  ویــژگــی هــای  جمله  از 
بسیاری  در  کــه  گــروه هــاســت 

حـــال  کـــمـــک  ــا  ــ ــوزه هـ ــ حـ از 
ــت و دســتــگــاه هــای  ــ دول

اجرایی بوده و در این 
مـــســـیـــر آمــــــاده 

هرگونه تعامل 

اصلی  ــداف  اه به  ــاره  اش با  وی  هستند.  همکاری  و 
تشکیل بسیج سازندگی، تحقق رهنمودهای مقام 
بــرای  کــردن جــوانــان کشور  بــر بسیج  رهــبــری مبنی 
دولتی  ســازمــان هــای  و  ادارات  با  تعامل  سازندگی، 
زدایی  محرومیت  پروژه های  اجــرای  در  تسریع  برای 
روحیه  ایجاد  محروم،  مناطق  به  رسانی  خدمات  و 
ــان،  ــوان ج بــیــن  در  ــری  ــذی پ مسئولیت  و  خــالقــیــت 
استمرار ارزش هــای بسیج و ایجاد روحیه جهادی و 
انتقال آن به میادین کار، تالش و سازندگی را از جمله 

این اهداف برشمرد.
ــای  ــده واح ســاخــت  در  مجموعه  ایـــن  حــضــور  وی 
مسکونی مورد نیاز نهادهای حمایتی و کمک به وزارت 
راه و شهرسازی را از دیگر برنامه های مهم 
بیان کرد که در این رابطه تفاهم نامه 
بــا کمیته  ــد  ســاخــت تــعــداد ۲۰۰ واحـ
ــداد امـــام خمینی اســتــان منعقد  امـ
شده است. ملک لو افــزود: ساخت 
ایـــن تــعــداد مسکن مــددجــوئــی در 
نیز  و  مــحــروم  مناطق  و  روســتــاهــا 
مناطق  از  تــعــدادی 
حـــــاشـــــیـــــه ای 
شــــهــــرهــــای 
مثل  ــزرگ  ــ بـ
تــبــریــز آغـــاز 
شـــــــــــــــــده 

است.

بسیج سازندگی استان رتبه اول جذب تسهیات اشتغالزایی را دارد
سرپرست سازمان بسیج سازندگی آذربایجان شرقی:

پرداخت بیش از 1675 میلیارد ریال غرامت در سال 1400در بانـ کشاورزی استان
 معاون بیمه ای بانـ کشاورزی استان:


