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دکتر مهدی محمدی فاضل اعالم کرد:

اج ــرای طرح طبقه بندی مشاغل در معدن مس انجــرد
ث فرهنگی ،گردشگری و
مدیرکل میرا 
صنای ع دستی آذربایجانشرقی:

3

استاندار آذربایجان شرقی :

اعتماد مردم به
هاللاحمر باید
صیانت شود

طرح تنوع سازی معیشت
در حوضه آبریز دریاچه
ارومیه اجرا میشود
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مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان شرقی:

فرمانده سپاه عاشورا:

مردم بدون نگرانی برای
پوشش نازایی به بیمه
سالمت مراجعه کنند

جراحی اقتصادی
به نفع مردم است

فوالد بناب با حمایت گروه مالی گردشگری و بانک
گردشگری  ،طرح های توسعه ای را دنبال میکند
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برادر ارجمند جناب آقای دکتر امیر بخشی زاده
مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به این سمت که
بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگیهای برجسته
آن برادر گرامی در صحنههای خدمت صادقانه به نظام
جمهوری اسالمی ایران است تبریک عرض نموده،
موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان
مسالت دارم.
رزمی  -شرکت پاالیش ایمن راه

جناب آقای دکتر مهدی محمدی فاضل
مدیرعامل محترم شرکت صنایع معدنی وتولیدی مهر اصل
بدینوسیله از تالشهای صادقانه حضرتعالی و هیأت مدیره
محترم شرکت کــه زمینه اجــرایــی شــدن طــرح طبقه بندی
مشاغل کارکنان مجتمع مس انجرد با باالترین ضریب ریالی
در منطقه و سایر خدمات رفاهی را برای پرسنل زحمتکش و
ساعی این شرکت فراهم کردید مراتب تشکر و قدردانی
همکاران را اعالم داشته و توفیقات روز افزونتان را
از خداوند متعال مسألت داریم.

از طرف نماینده کارگران و پرسنل
مجتمع مس انجرد

برادر ارجمند جناب آقای دکتر امیر بخشیزاده
برادر ارجمند جناب آقای دکتر امیر بخشیزاده
مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
انتصــاب شایســته حضرتعالــی را بــه ایــن ســمت تبریــک عــرض
نمــوده و از درگاه خداونــد متعــال توفیقــات روزافــزون برایتــان
آرزومنــدم.
شرکت آذربام  -فتاح زاده

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی رابه این سمت که
بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگیهای برجسته
حضرتعالی در صحنههای خدمت صادقانه به نظام و
وطن اسالمی است تبریک عرض نموده؛ موفقیت
و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسالت
دارم.
شرکت ایستا تدبیر روند  -صبــوری
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

هماندیشی مدیران اقتصادی آذربایجانشرقی با اصحاب رسانه برای اجرای طرح مردمیسازی یارانهها
مدیران اقتصادی آذربایجانشرقی در خصوص طرح مردمیسازی
یارانهها با اصحاب رسانه و خبرنگاران بحث و تبادل نظر کردند.
در این نشست تبیینی و تبادل نظر با اصحاب رسانه ،مدیران
اقتصادی آذربایجان شرقی پس از تشریح و توضیح طرح مردمی

سازی یارانهها و برشمردن نقاط قوت و ضعف ،راهکارهای ارتقاء
اجرای بهتر آن را بررسی کردند .در این نشست صمیمی و تخصصی
که حدود سه ساعت به طول کشید خبرنگاران نیز به بیان
دیدگاههای خود در خصوص طرح یادشده پرداختند و نقطه نظرات

مبتنی بر تجربیات اجتماعی ،فرهنگی و رسانهای خود را بیان کردند.
شرکت کنندگان در این نشست همگی به اتفاق معتقد بودند
که باید با اجرای درست این طرح منزلت مردم و ارتقا وضعیت
معیشتی آنان مورد توجه قرار گیرد.

خبر
رئـ ـی ــس کـ ــل دادگـ ــسـ ــتـ ــری اســتــان
آذربایجانشرقی:
حــفــظ و حــمــایــت از حــقــوق عــامــه
باالترین وظیفه دستگاه قضاست

رئ ـیــس کــل دادگــســتــری اســتــان آذربــایــجــان
شرقی باالترین وظیفه دستگاه قضا را حفظ
وحمایت از حقوق عامه نام برد و گفت :یکی
از معضالت و مشکالت موجود عدم اجرای
احکام است که باید در کنار حفظ حقوق عامه
به اجــرای احکام در سریعترین زمــان ممکن
توجه شود .
بــه گ ــزارش جــامجــم ،مــوســی خلیل اللهی در
مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری و
دادستان عمومی و انقالب خداآفرین با تاکید
بــر کــاهــش فاصله زمــانــی بین کشف جــرم و
اجرای احکام در پروندههای کیفری تشکیل
ش ــورای پیشگیری بــه منظور اولویتبندی
مسائل خــاص در حــوزه جرائم وآسیبها را
خواستار شد .
حفظ کــرامــت انــســانــی در دســتــگــاه قضا ،در
دســتــرس بــودن مسئوالن قضایی و حضور
در مساجد به منظور رسیدگی به مشکالت،
کــاهــش زمـ ــان دادرسـ ـ ــی ،تــعــامــل ب ــا تمامی
دستگاههای شهرستان به منظور هم افزایی
در جــهــت رف ــع مــشــکــات مـ ــردم ،پیشگیری
از ساخت و ســاز در حریم بستر رودخــانــه و
برخورد قاطع با متخلفان تغییر کاربری اراضی
زراعـ ــی و همچنین جــدیــت در تحقق شعار
سال و کمک به تحقق برنامههای اقتصادی
دول ــت از جمله مـ ــواردی بــود کــه رئـیــس کل
دادگستری استان در این جلسه به آنها تاکید
کرد .

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:

دولت با درک وضعیت بازار نسبت به اصالح ارز ترجیحی اقدام کرد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت :دولت سیزدهم با درک
وضعیت بازار و واقعیتهای اقتصادی ،تصمیم به اصالح ارز ترجیحی گرفت.
به گزارش جامجم ،محمد کالمی در جلسه کارگروه هماهنگی اشتغال و بازار کار استان،
با اشاره به اینکه کشور در حال یک اصالح اقتصادی گسترده است ،افزود :این تصمیم
دولت ،در عین حال که با جبران تبعات ناشی از آزادسازی قیمتها همراه شده ،نیاز
واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را نیز افزایش داده و بر این اساس ،دستگاهها و
بانکها باید تالش کنند تا برای حفظ اشتغال ،منابع مالی مورد نیاز این واحدها را تأمین
کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجرای طرح
مردمیسازی یارانهها ،نباید موجب غفلت از تحقق شعار سال شود ،افزود :بخش
قابلتوجهی از فضای بیکاری جامعه متوجه قشر تحصیلکرده است که برای رفع این
مشکل ،اشتغال دانشبنیان و کارآفرین باید در اولویت کاری دستگاهها و سیستم بانکی
باشد.
کالمی تاکید کرد :بانکها برای جذب تسهیالت اختصاصی استان و تسهیالت متمرکز،

نهایت تالش خود را به کار گیرند تا میزان اشتغال استان از ثبات الزم برخوردار باشد.
وی بر رصد عملکرد دستگاهها در حوزه اشتغال تأکید کرد و گفت :دستگاهها موظفند
عملکرد خود را در سامانه رصد اشتغال ثبت کنند و اداره کل تأمین اجتماعی استان هم
برای راستیآزمایی اطالعات دستگاهها ،آمار اشتغال جدید را به دبیرخانه کارگروه اشتغال
اعالم کند .کالمی همچنین بر اهتمام مضاعف بانکهای تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و تسریع در بهبود وضعیت پرداخت تسهیالت ،جذب باقیمانده تسهیالت
مشاغل خانگی و تالش ویژه دستگاهها برای اشتغال فرزندان ایثارگران تأکید کرد.
در این جلسه گزارش سامانه رصد اشتغال کشور و عملکرد تعهد اشتغال استان ارائه شد
که بر اساس آن ،آذربایجان شرقی رتبه  ۱۰کشور را در ثبت آمار اشتغال در این سامانه کسب
کرده است.
ارائه گزارش تدوین برنامه زیستبوم اشتغال استان ،نتایج عملکرد مرکز نوآوری و توسعه
تعاون آذربایجان شرقی ،ارائه گزارش عملکرد تسهیالت تبصره  ۱۸و تسهیالت مشاغل
خانگی در سال  ۱۴۰۰و بررسی تشکیل هیأت اندیشهورزی کارآفرینی و اشتغال از موضوعات
مطر حشده در این جلسه بود.

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی آذربایجانشرقی:

طر ح تنوع سازی معیشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اجرا میشود
ث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایـ ع دسـتی
مدیـرکل میـرا 
آذربایجانشـرقی از اجـرای طـرح توسـعه و تنـوع سـازی معیشـت
حوضـه آبریـز دریاچـه ارومیـه بـا همـکاری بنیـاد ملـی نخبـگان خبـر
داد.
احمـد حمـزه زاده در جمـع تعـدادی از اعضـای بنیـاد ملـی نخبـگان،
افـزود :هـدف از اجـرای ایـن طـرح احیـای دریاچـه ارومیـه ،ایجـاد
شـغلهای مکمـل در حـوزه دریاچـه ،انجـام مطالعـات زیسـت
محیطـی و بهبـود اقتصـاد و معیشـت منطقـه بـر اسـاس
ظرفیتهـای گردشـگری و صنایـ ع دسـتی اسـت.
وی اظهـار داشـت :در ایـن راسـتا فرصتهـا و بسـتههای
سـرمایهگذاری گردشـگری بـرای مناطـق پیرامـون دریاچـه ارومیـه
در آذربایجـان شـرقی توسـط تیمـی متشـکل از دانشـجویان
دانشـگاههای صنعتی شـریف ،امیرکبیر ،تهران ،عالمه طباطبائی و
تربیـت مـدرس بررسـی و ارائـه خواهـد شـد.

ث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایـ ع دسـتی
حمـزه زاده مدیـرکل میـرا 

آذربایجانشـرقی بـا تاکیـد بـر اینکـه اعتمـاد و سـرمایهگذاری بـر

طر حهـای علمـی و جـوان محـور ،یکـی از مهمتریـن رویکردهـای
ادارهکل میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری آذربایجـان
شـرقی اسـت ،ادامـه داد :بـر اسـاس پیشـنهاد بنیـاد ملـی نخبـگان،
طرحـی بـا موضـوع پیادهسـازی راهبردهـا و سیاسـتهای توسـعه
زنجیره ارزش تولیدات روسـتایی در راسـتای تنوع سـازی معیشـت
در حوضـه آبریـز دریاچـه ارومیـه ارائـهو اجـرا میشـود.
به گفته وی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان
شـرقی در اجـرای ایـن طـرح همـکاری و اقدامات الزم بـرای این پروژه
پژوهشـی را انجام خواهد داد.
حوضـه آبریـز دریاچـه ارومیـه واقـع در شـمال غـرب ایران ،مسـاحتی
افـزون بـر  ۵۱هـزار و  ۸۷۶کیلومتـر مربـع دارد .ایـن حوضـه با داشـتن
دشـتهایی مانند دشـت تبریز ،ارومیه ،مراغه ،مهاباد ،میاندوآب،
نقـده ،سـلماس ،پیرانشـهر ،آذرشـهر و اشـنویه ،یکـی از کانونهـای
ارزشـمند فعالیـت کشـاورزی و دامـداری در ایـران به شـمار میرود.

فرمانده سپاه عاشورا:

مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان شرقی:

جراحی اقتصادی به نفع مردم است

مردم بدون نگرانی برای پوشش نازایی به بیمه سالمت مراجعه کنند

فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به اقدامات
دولت مردمی در خصوص جراحی اقتصادی
و اصالح هدفمندی یارانهها گفت :به طور
یقین دولت به فکر تغییر به نفع مردم بوده
و عملکردها در طــول ایــن مــدت کوتاه نیز
گواه این مدعاست.
در ی ــادواره فرماندهان شهید گــردان امام
حسین(ع) در شهرستان بناب افزود :زمان
همکاری ،اتحاد و انسجام ملی است و همه
باید در این راستا حرکت کنیم.
وی با تأکید بر لزوم عمل به جهاد تبیین در
جامعه اظهار کرد :حضرت امام خمینی(ره)
در زم ــان جنگ تحمیلی بــه همه جــوانــان
حکم جهاد داد تا از وطن شان دفاع کنند و
مقام معظم رهبری حکم جهاد داده است
و همه باید نسبت به اقناع حقایق به جهاد
تبیین عــمــل کنیم و نــگــذاریــم دشــمــن از
طریق فضای مجازی واقعیتها را تحریف
کند.
وی همچنین به شهید
و رزم ـ ـ ــن ـ ـ ــده پـ ـ ــرور
بـ ـ ــودن شــهــرســتــان
بــنــاب اش ـ ــاره ک ــرد و
افــــــــزود :در هــشــت
سـ ــال دف ـ ــاع مــقــدس
رزمـ ــنـ ــدگـ ــان زی ـ ـ ــادی از
این شهرستان به

شهادت رسیدند.
سـ ــردار اصــغــر عباسقلی زاده خــطــاب به
رزمــنــدگــان و جــانــبــازان حــاضــر در مــراســم
اظهار کــرد :شهدا و جانبازان باید به خود
ببالند که افتخار مجاهدت در راه دیــن و
وطن نصیب شان شد.
وی خاطرنشان کــرد :همه آرامــش و صلح
حاکم بر کشور را مدیون جانفشانی شهدا
و رزمندگان ّ
معز ز هستیم.
فـ ــرمـ ــانـ ــده س ــپ ــاه ن ــاح ــی ــه ب ــن ــاب ن ــی ــز در
ً
ایـ ــن م ــراس ــم اظ ــه ــار ک ـ ــرد :قــطــعــا یــکــی از
تأثیرگذارترین راههای تبیین دستاوردهای
انـ ــقـ ــاب اسـ ــامـ ــی ت ــأل ــی ــف چــنــیــن کــتــاب
ارزشــمــنــدی اس ــت و بــایــد مــفــاهــیــم دفــاع
مقدس در قالب کتب به نسلهای آینده
انتقال پیدا کند.سرهنگ یحیی حیدری
اف ــزود :کــتــاب شمس جــاویــد چهارهمین
کتاب در حــوزه دفــاع مقدس اســت که در
شهرستان بناب تألیف شده است .
شهید محمد ســبــزی هفتم اردیبهشت
س ــال  ۱۳۶۵پــس از  ۶۰م ــاه حــضــور در
جــبــهــه در مــنــطــقــه فـ ــاو  -ب ــص ــره به
درج ـ ــه رف ــی ــع ش ــه ــادت ن ــائ ــل شــد.
وی جانشین فــرمــانــده گ ــردان امــام
حسین(ع) بود/.ایرنا

مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان شرقی با تاکید
بر اینکه اکنون مرکز نــابــاروری جهاددانشگاهی
تبریز یکی از مراکز فعال بیمه سالمت در حوزه
نــابــاروری و نازایی محسوب میشود که خدمات
بسیار خوبی ارائــه میدهد ،گفت :از تمامی مردم
ً
درخــواســت میکنیم ،اگــر واقعا با مشکل نازایی
مواجه هستند به سیستم بیمه سالمت مراجعه
کرده و از خدمات نازایی برخوردار شوند.
بــه گ ــزارش جــامجــم ،وحــیــد مجیدی در نشست
شورای اطالع رسانی این اداره کل ،اظهار کرد :سال
 ۱۴۰۰را با فراز و نشیب در بحث بیمهای و درمانی
پشت ســر گذاشتیم ،ســال  ،۱۴۰۰بالغ بــر  ۱۴هــزار
میلیارد ریال از مطالبات بیمه سالمت استان به
طور کامل پرداخت شده است شاید سال  ۱۴۰۰از
نظر پرداخت ،یکی از طالییترین سالهای بیمه
سالمت از نظر پرداخت مطالبات بود.
وی ادامــه داد :مطالبات بخشهای مختلف اعم
از بخش دانشگاهی ،بیمارستانهای خصوصی
پاراکلینیکی ،داروخانهها و آزمایشگاهها از سوی
بیمه سالمت تسویه شده است.
وی با اشاره به رشد هزینههای سال  ۱۴۰۰نسبت
ً
به سال  ۹۹که تقریبا  ۵۷درصد بوده است ،گفت:
سال  ۹۹به دلیل شرایط کرونایی هزینههای درمان
در بخش بیمارستانها تا حدودی افزایش یافت
اما از سال  ۱۴۰۰هیچ گونه بدهی نداشتهایم.
مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان شرقی با بیان
ایــنک ــه س ــازم ــان بــیــمــه ســامــت یــکــی از ارک ــان
ح ــوزه سالمت اســت و توانسته مطالبات را به
خوبی پرداخت کند ،گفت :امیدواریم طی هفته
آتــی مطالبات فــروردیــن مــاه مراکز سرپایی را نیز
پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه حــدود  ۱۳۰۰میلیارد تومان به
عنوان مطالبات مراکز ترک اعتیاد استان پرداخت
ش ــده اس ــت ،گــفــت :مــطــالــبــات پــزشــکــان شهری
شامل مطالبات کمیته امــداد ،و مطالبات سطح
یک روستایی هم در سال  ۱۴۰۰تسویه شده است،
اکــنــون هیچ بدهی بــه بخش دانــشــگــاه و بخش
خصوصی و غیر خصوصی نداریم.

وی با اشاره به پوشش هزینههای درمان ناباروری
در مراکز دولتی و غیردولتی توسط بیمه سالمت،
گــفــت :اکــنــون از لــحــاظ عــقــد ق ـ ــرارداد هیچگونه
مشکل و محدودیتی بــرای پــرداخــت هزینههای
نازایی و ناباروری نداریم ۲۸ ،خدمت نازایی تحت
پوشش بیمه سالمت است ،در حال حاضر مرکز
نــابــاروری جهاد دانشگاهی ،بیمارستان الــزهــرا،
شمس و ولیعصر طــرف قــرار داد بیمه سالمت
هستند و برای عقد قرارداد نیز با مابقی مراکز اعالم
آمادگی کردهایم.
مجیدی ادامــه داد :سازمان بیمه سالمت هزینه
هر خدمت نــابــاروری را بین هشت تا  ۱۰میلیون
تومان پرداخت میکند به طوریکه پرداخت ساالنه
تا سقف  ۵۰میلیون تومان هزینه ناباروری و نازایی
در تعهد بیمه سالمت است.
وی بــا بــیــان ای ـنکــه تــاکــنــون  ۴۸۰زوج نــابــارور در
سیستم ما شناسایی و ثبت شدهاند ،گفت :طی
ســال گذشته یــک میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان
به عنوان خسارت متفرقه بــرای ناباروری زوجین
پرداخت کردهایم.
وی تاکید کــرد :تمامی کسانی که تحت پوشش
بیمه سالمت هستند بدون نگرانی برای پوشش
نازایی به ما مراجعه کنند.
مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان شرقی با اشاره به
موضوع بیمه کردن دهکهای کم درآمد جامعه،
اظهار کرد :طبق قانون موظف هستیم سه دهک
کــم درآم ــد جامعه را بــه طــور رایــگــان بیمه کنیم،
تاکنون دفترچه بیمه  ۳۰۰هزار نفر از جمعیت پنج
و نیم میلیون نفر بیمه شــده دهــک یک تا سه
درآمدی ،به صورت اتوماتیک در آذربایجان شرقی
تمدید شده است.
ً
وی تاکید کرد :از مردم خواستاریم اگر واقعا فاقد
بیمه بوده یا قبال بیمه شدهاند ولی به هر دلیلی
از آن استفاده نکردهاند ،برای بهره مندی از بیمه
سالمت بــه دفــاتــر پیشخوان یــا سایت خدمات
شهروندی بیمه سالمت مراجعه کنند.
وی ی ــادآور شــد :هنوز مبلغ ضوابط اجــرایــی بیمه
ســامــت ب ــرای ده ـکهــای ســه تــا  ۱۰جامعه ابــاغ

نشده است که به احتمال زیــاد طی هفته جاری
مشخص میشود.
مجیدی بــا بــیــان ایـنکــه حــداکــثــر مبلغ پرداختی
برای بیمه کامل ساالنه  هر نفر طبق قانون سال
قبل ۸۶۰ ،هزار تومان است ،گفت :یکی از تکالیف
قانونی بیمه سالمت از طریق پزشک خانواده و
نظام ارجــاع بــرای بیمه شدگان به صــورت رایگان
اســت ،در استان ما  ۶۸۷هــزار نفر تحت پوشش
پزشک خانواده در آمدهاند ،این افراد میتوانند از
مزایای بیمهای بخش دولتی ومراکز طرف قرارداد
بیمه سالمت برخوردار شوند.
وی ادام ــه داد :اکــنــون  ۲۵۰پزشک طــرف ق ــرارداد
داریم که توانستهایم جمعیت کثیر بیمه سالمت
را برای آنها تحت پوشش قرار دهیم.
مــدیــرکــل بیمه ســامــت آذربــایــجــان شــرقــی بیان
کــرد :طبق آمــار ،جمعیت تحت پوشش بیمهای
بهزیستی استان شامل  ۳۵هزار نفر و مددجویان
کمیته امداد استان شامل  ۴۵هزار نفر است.
وی در خــصــوص خــدمــات دنـ ــدان پزشکی
برای بیمه شدگان سالمت ،گفت :از سال
 ۱۴۰۰تعهدات و خدمات ما زیاد شده است
اکنون بــرای هیچ مرکزی چه مراکز دنــدان
پزشکی و چه بیمارستانها ،محدودیتی
برای عقد قرار داد نداریم.
وی بــا بــیــان ای ـنکــه بــیــمــاریهــایــی از
جمله ام اس ،دیالیزی،
ت ــاالس ــم ــی تــوســط
ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون گ ـ ـ ــذار
ب ـ ـ ـ ــه عـ ـ ــنـ ـ ــوان
بیماری خاص
ش ــن ــاخ ــت ــه
شــدهانــد،
گـ ــفـ ــت:
۴۹۰۰
نــفــر

بــیــمــار خـ ــاص در اس ــت ــان تــحــت پــوشــش بیمه
سالمت قــرار دارن ــد کــه در ســال  ،۱۴۰۰بالغ بــر ۹۸
میلیارد تومان برای آنها هزینه درمان پرداخت
کردیم.
مجیدی ادامه داد :تمامی خدمات دیالیز در مراکز
دولتی و خصوصی رایــگــان اســت ،همچنین اکثر
داروهــای بیماران ام اس رایگان اســت ۵۰ ،بیمار
جــزو بیماران پــر هزینه بیمه سالمت محسوب
میشوند که تعداد کثیری از آنها بیماران هموفیلی
هستند بــه ط ــوری کــه در مــاه ح ــدود  ۲۵میلیون
تــومــان هــر نــفــر تنها بـــرای خــریــد دارو پــرداخــت
میکنند.
وی در بخش دیــگــر سخنان خ ــود ،گــفــت :طبق
قــانــون ،ســرطــان هــنــوز جــزو بــیــمــاری خــاص اعــام
نشده است اما تعدادی از داروهای شیمی درمانی
از محل بیمه پرداخت میشود،به
ط ــوری کــه ســال  ،۹۹حــدود
 ۵۰میلیارد تومان برای
تهیه داروه ــای شیمی
درمــانــی تــوســط بیمه
پرداخت شده است.
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معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی آذربایجانشرقی خبر داد:

اجتماعی

پاکسازی تاالب بینالمللی قوری گول با مشارکت نهادهای دولتی و مردمی
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
آذربایجان شرقی از پاکسازی تاالب بینالمللی قوری گول با مشارکت
نهادهای دولتی و مردمی خبر داد.
به گزارش جامجم ،علیرضا بایرام زاده ضمن اعالم این خبر ،گفت :پاکسازی

منطقه حفاظتشده تاالب بینالمللی قوری گل با همکاری ادارهکل
حفاظت محیطزیست و کانون اتومبیلرانی استان و به همت خانه فعاالن
محیطزیست و توسعه پایدار انجام شد .وی ادامه داد :عملیات پاکسازی
منطقه حفاظتشده قوری گل با همکاری ادارهکل حفاظت محیطزیست

استان به همت جمعی از فعاالن زیستمحیطی استان با هدف نهادینه
کردن فرهنگ حفاظت و حراست از طبیعت ،جلب مشارکت ب ه سوی
ت محیطی ،همچنین ارتقا فرهنگ زیستمحیطی در گروههای
مسائل زیس 
مردمنهاد و ترویج فرهنگ تفکیک زباله ،انجام شد.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

دکتر مهدی محمدی فاضل اعالم کرد:

رپرتاژ

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در معدن مس انجرد
مدیرعامل شرکت صنایع معدنی مهر اصل(
معدن مس انــجــرد) خبر از اجــرای طــرح طبقه
بندي مشاغل در این معدن خبر داد.
مهدی محمدی فاضل در گفتگو با جامجم
اعالم کرد :با تالش همکاران و هیات مدیره
معدن مس انجرد خوشبختانه طرح طبقه
بندی مشاغل پرسنل ایــن معدن اجرایی
شد.
وی افـ ــزود :بــاوجــود ای ـنکــه این
برنامه چندین ســال پیش
مــورد بــررســی قــرار گرفته
ب ــود ول ــی متاسفانه
به دالیلی از جمله
ش ــف ــاف س ــازی
و مــحــاســبــات
دقــیــق

باعث طوالنی شدن این موضوع شد و امروز این
نوید و خبر خوش را برای همکاران دارم که هم
طبقه بندی مشاغل اجرایی و هم مابالتفاوت
سال  ۱۴۰۰پرداخت میشود و این استارت کار
بــرای طرح طبقه بندی مشاغل شرکت صنایع
معدنی و تولیدی مهر اصل است.
فاضل گفت :لحاظ مابهالتفاوت از سال ۱۳۹۷
بود که در این راستا مابهالتفاوت  ۱۴۰۰پرداخت
شده و مابقی نیزدر مرحله محاسبه و پرداخت
مـیبــاشــد.مــدیــر عــامــل مــعــدن مــس انــجــرد به
جذب نیروهای تخصصی نیز اشاره کرد وافزود
بــا تــوجــه بــه توسعه و افــزایــش ماشین آالت
سنگین شرکت و ضــرورت جــذب پرسنل فنی
و تخصصی در ام ــور رانــنــدگــی دام ــت ــراک ،بیل
مکانیکی و کارشناسان معدنی ،آگهی استخدام
گسترده نیروهای فنی تخصصی به زودی اطالع

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی:

همدلی و همافزایی رسانهای فرصتی برای تبیین واقعیتهاست

ن شرقی و رئیس شورای
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجا 
اطالع رسانی استان گفت :همدلی و همافزایی رسانهای فرصتی برای تبیین
واقعیتهاست.

به گزارش جامجم ،تراب محمدی ،در نشست شورای اطالع رسانی آذربایجان
شرقی ،اظهار کرد :مردمی سازی یارانهها به نفع مردم بوده و قدرت خرید آنها
را در مجموع افزایش میدهد ،البته این موضوع نیاز به تبیین دارد و رسانهها
میتوانند با پرداخت اصولی به آن ،در این زمینه نقش تعیین کننده داشته
باشند .وی افزود :روابط عمومیهای سازمانها ،دستگاهها و نهادهای دولتی
و غیردولتی نیز به عنوان سخنگوی دستگاه متبوع خود ،میتوانند هم افزایی
و سواالت و ابهامات مردم را با اطالع رسانی برطرف کنند.
وی ادامه داد :وفور کاالهای مورد نیاز مردم در بازار مصرف از موضوعاتی است
که توانسته آرامش بازار را حفظ کند .محمدی خاطرنشان کرد :وجود آرامش در
بازار آذربایجان شرقی و برخورد منطقی مردم در تهیه اقالم مورد نیاز خود بسیار
قابل تقدیر و تامین به موقع کاالهای اساسی نیز موثر بوده است .وی با اشاره
به ضرورت همدلی در ابعاد اجتماعی و مردمی ،گفت :در شرایط کنونی که برخی
رسانههای بیگانه به دنبال بهانه هستند ،همه در قبال یکدیگر وظیفه داریم
و باید رعایت حال همدیگر و همین طور نیازمندان جامعه را کنیم.

رسانی خواهد شد.
وی در خصوص مرمت و بازسازی مسیر جاده
معدن که عــاوه بر معدن اهالی شریف دهها
روستا نیز ،از آن تــردد میکنند گفت :مناسب
سازی و مرمت و بازسازی این مسیر در اولویت
ایــن شرکت بــوده و امــور پشتیبانی شرکت با
رایزنیهایی کــه انــجــام داده انــشــااهلل بــه زودی
شاهد استارت کار و آغاز عملیات اجرایی مرمت
و بازسازی این جاده خواهیم بود.
وی یـ ــادآور شــد در ای ــن راســتــا ب ــرای بــازســازی
و آســفــالــت مــســیــر اه ــر تــا جـ ــاده دســتــرســی
معدن طی چهار ماه مبلغ قابل توجهی هزینه
شــده امــا بــه دلیل جنس یــا رســی بــودن خاک
منطقه آسفالت دوام چندانی ندارد که این امر
نیازمند زیر سازی مناسب میباشند که در این
خصوص نیز آمــاده همکاری با اداره راهــداری و

حمل ونقل جادهای هستیم.
دکتر فاضل در ادام ــه اف ــزود :مجتمع معدنی
مــس انــجــرد بــا تــاشهــای مــوثــری کــه در امــر
تــوســعــه کــارخــانــه و ام ــر اشــتــغــال و کــارآفــریــنــی

جذب نیرو در امور رانندگی
ماشینآالت سنگین و
کارشناسان معدنی

اهتمام ویــژه در راستای منویات مقام معظم
رهبری در خصوص تحقق شعار سال داشته و
دارد  ،به مسائل زیست محیطی نیز حساسیت

ویــژه داشته و این اطمینان را به همشهریان
و دوس ــت ــداران محیط ز یــســت م ـیدهــیــم و با
اهــتــمــام وی ــژه ایــن مجموعه ،پــایــش روزانـ ــه و
ماهانه از طــرف واحــد بهداشت و ایمنی Hsc
ایــن مجتمع و اســاتــیــد دانــشــگــاه تبریز کــه در
این حوزه با این معدن همکاری دارند در حال
انجام بوده و دست اندکاران این مجتمع خود
را ملزم به رعایت تمامی مــوارد زیست محیطی
میداند و هر یک همکاران این مجموعه خود
را دوســتــدار و حافظ الگوهای زیست محیطی
میدانند.
وی در پایان از همه از همه رسانهها که در تعامل
با این مجموعه با انتقادها و پیشنهادات واقع
بینانه و سازنده ،ارائه راهکارها و همراهی با این
شرکت ،چراغ راه ما برای پیشرفت و توسعه این
مجموعه بودند تشکر و قدردانی کرد.

ا ستخ

بــه ســه نفــر خانــم بــرای کار در خانــه شــخصی برای آشــپزی ماهــر  -نظافت و پرســتاری
دام

در شــب بــا حقــوق  6میلیــون تومــان بــرای  9ســاعت کار روزانــه نیازمندیــم.
آدرس :تبریز  -ولیعصر

شماره تماس09378808758 :

مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی
( نوبت اول )
مرکز تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزی آذربایجان شرقی به شناسه ملی
 14002909870و کد اقتصادی  41144916739در نظر دارد مناقصه تامین
نیروی انسانی خود را به شماره  ۲۰۰۱۰۹۱۷۱۳۰۰۰۰۰۱از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار به آدرس  www.setadiran.irبرگزار نماید .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1401/02/27ساعت  12صبح میباشد.
شرايط بر گزاری مناقصه :
الف) آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت  8صبح روز
شنبه مورخ  1401/02/31و ارائه پیشنهادات تا ساعت  8روز سه شنبه مورخ
 1400/03/10میباشد.

ب ) زمان بازگشایی پاکتها ساعت  9صبح روز سهشنبه مورخ 1140/03/10
میباشد .
پ) مبلغ ضمانتنامه بانکی جهت شرکت در مناقصه یک میلیارد ریال
میباشد.
ت) تلفن تماس و هماهنگی  041 - 32443207-35281625 :آقای (پورحسن)
ث) صرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و
ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای سازمان نمینماید و در چارچوب قوانین
و مقررات و صرفه و صالح سازمان هر یک از پیشنهادها قبول یا رد میشود.
ج) هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دبیر خانه كميسيون معامالت  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

استاندار آذربایجان شرقی:

اعتماد مردم به هاللاحمر باید صیانت شود

استاندار آذربایجان شرقی بهرهمندی از نیروهای جوان و باانگیزه و اعتماد
مردم را مهمترین سرمایههای جمعیت هالل احمر برشمرد و گفت :اعتماد
مردم به هالل احمر یک سرمایه بزرگ است که باید ب ه عنوان یک امانت از آن
صیانت و روزبهروز آن را تقویت کنیم.
به گزارش جامجم ،عابدین ّ
خرم در دیدار با مدیران و کارکنان جمعیت هالل
احمر استان با قدردانی از خدمات و تالشهای ایثارگرانه نیروهای جوان،
انقالبی و باانگیزه این جمعیت افزود :جوان بودن ،فعال بودن و داوطلب
بودن سه ویژگی نیروهای هالل احمر است که این ویژگیها در کنار هم از
هالل احمر یک نهاد موفق ساخته است.

وی با بیان اینکه انتظار جامعه و مردم از جمعیت هالل احمر ،حرفهای
بودن است ،افزود :آموزش کامل و کافی در هالل احمر باعث شده که شبکه
منسجمی از نیروهای داوطلب شکل بگیرد و ب ه خاطر حضور و عمل به موقع
این نیروها در هنگام حادثه و بحران ،انتظارات از این مجموعه باالتر از سایر
دستگاههاست.
ّ
خرم با بیان اینکه جمعیت هالل احمر وابسته به چارت سازمانی معمول
و مرسوم نیست و این یک نقطه قوت برای این مجموعه است ،افزود :هر
نیرویی که جذب هالل احمر میشود باید احساس کند که حضور او تأثیرگذار
است .وی با تأکید بر نوسازی و بازسازی اساسی در حوزه زیرساختها
و امکانات هالل احمر که جزو اولویتهای دولت سیزدهم نیز هست،
از مدیران این جمعیت در استان خواست تا ارتباط خود را با سازمانهای
مردمنهاد فعال در حوزه امداد و نجات بازتعریف کرده و ضمن تعمیق
همکاری با این تشکلها ،از ظرفیت آنها در روزهای بحرانی استفاده کنند.
حمید منجم مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان شرقی نیز در
این دیدار گزارشی از اقدامات و برنامههای این جمعیت ارائه کرد و گفت:
پیگیری برای تبدیل وضعیت امدادگران ،تأمین تجهیزات موردنیاز از قبیل
ماشینهای برفنورد و سگهای زنده یاب ،تکمیل ذخیره انبارهای امدادی،
توزیع بستههای معیشتی برای نیازمندان ،تجهیز و تقویت مراکز درمانی و
بهبود وضعیت پایگاههای امداد جادهای از مهمترین اقدامات جمعیت
هالل احمر استان در ماههای گذشته است.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر امیر بخشی زاده
مدیر کل محترم راه وشهرسازی استان آذربایجان شرقی

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به این سمت که
بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت وشایستگیهای برجسته
آن برادر گرامی در صحنههای خدمت صادقانه به نظام
جمهوری اسالمی ایران است تبریک عرض نموده،
موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان
مسألت دارم.
حاج حسین افتخاری
رئیس هیات کشتی پهلوانی
و زورخانهای تبریز وحومه

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

صاحبامتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستان آذربایجانشرقی :وحیدهحاجیمحمدیاری

www.daneshpayam.ir

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون
روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی041-35579285 -9:
صفحه آرا :فر حناز بنده خدایزدی

www.jamejamdaily.ir

حافظ

سه شنبه  27اردیبهشت  1401شماره 6215

رپرتاژ

فوالد بناب با حمایت گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری ،طر حهای توسعهای را دنبال میکند
مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب اعالم کرد :این مجتمع با تکیه بر
حمایتهای گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری ،پتانسیل موجود
در زنجیره فوالدی هلدینگ ماهان و همچنین برخورداری از نیروی
انسانی توانمند ،فعال و طر حهای توسعهای را دنبال میکند.
به گزارش روابط عمومی مجتمع فوالد صنعت بناب ،محمد کشانی در
جریان بازدید رئیس هیات مدیره بانک گردشگری و معاون گروه مالی
گردشگری از مجتمع فوالد صنعت بناب گفت :آنچه در مجتمع فوالد

صنعت بناب به عنوان دستور کار قرار گرفته ،تولید اقتصادی است.
وی با بیان اینکه شرکتهای فوالدی در شرایط حاضر با وجود
مشکالتی همچون فشارهای خارجی و تحریم ،به تولید و فعالیت ادامه
میدهند ،افزود :دغدغههای زیادی برای تمام تولیدکنندگان فوالد در
کشور به ویژه در صنایع پایین دستی وجود دارد.
کشانی از تشکیل کنسرسیوم فوالد در استان آذربایجان شرقی خبر داد
که با حضور شرکتهای فوالدی منطقه در راستای حل مشکالت تامین

مسئول جدید سازمان بسیج رسانه
آذربایجان شرقی معرفی شد
طی مراسمی با حضور فرمانده ســپاه عاشورا و مدیران رسانه
هــای آذربایجــان شــرقی« ،جــواد بیرامزاده» بــه عنــوان رئیس
جدید بسیج رسانه استان منصوب و معرفی شد.
«بیرامــزاده» پیــش از ایــن جانشــین بســیج رســانه
آذربایجــان شــرقی و مســئولیت کانــون فعــاالن
رسانهای شهرستان تبریز بسیج رسانه را بر عهده
داشت.
او فعالیت در سازمان بسیج هنرمندان را نیز در
کارنامه خود دارد.

با مشارکت منطقه آزاد ارس در مناطق مرزی استان صورت گرفت:

کتابخانه سیار کانون مهمان کودکان و نوجوانان
روستاهای مرزی خداآفرین

در دومین مرحله از طرح توسعه فعالیتهای
فرهنگی در مناطق مرزی استان و با مشارکت
معاونت فرهنگی گردشگری منطقه آزاد ارس
کتابخانه سیار کانون مهمان کودکان و نوجوانان
روستاهای مرزی شهرستان خداآفرین شد
در این برنامه فرهنگی کتابخانه سیار کانون با
حضور در جمع کودکان و نوجوانان روستاهای
مرزی استان فعالیتها و برنامههای متنوعی را
با هدف توسعه و تعمیق باورهای دینی و میهنی
و تقویت روحیه خودباوری در بین آیندهسازان
میهن اسالمی اجرا میکند این طرح با مشارکت
معاونت فرهنگی گردشگری منطقه آزاد ارس
برگزار میشود.
پیش از این و در دی سال گذشته اولین مرحله

از طرح توسعه فعالیتهای فرهنگی در مناطق
مرزی استان آذربایجان شرقی اجرا شده بود.
در دو مرحله از این طرح کتابخانه سیار روستایی
کانون در منطقه آزاد ارس با حضور در روستاهای
زنبالن ،همیدان ،جناقچی ،قارلوجه ،گون گورمز،
باقر اوغلو ،ایری بوجاق ،قلی بگلو ،قورتلوجو
و محمود آباد با اجرای فعالیتهای جذاب
فرهنگی با محوریت کتاب و کتابخوانی لحظات
خاطره انگیزی را برای کودکان و نوجوانان این
مناطق رقم زد.
با برنامهریزیهای به عمل آمده این طرح در
تابستان و پاییز  ۱۴۰۱با افزودن فعالیتها و
برنامههای جذاب و اجرای مهروارههای فرهنگی
و هنری ادامه خواهد داشت.

مواد اولیه پیش خواهد رفت .رئیس هیات مدیره بانک گردشگری نیز
در نشست مشترک با مدیران مجتمع فوالد صنعت بناب به رشد،
توسعه و خود اتکایی ملی اشاره کرد و گفت :تکیه بر توان و پتانسیل
داخلی با الگو قراردادن رهنمودهای ساالنه مقام معظم رهبری
میتواند باعث رشد و توسعه اقتصادی شود و تحریمها و فشارهای
اقتصادی خارجی را بیاثر کند .محمد بیگدلی افزود :داشتن نگرش
تولیدی و خوداتکایی با افزایش بهرهوری و به کارگیری توان و تخصص،

ایدهپردازی ،نوآوری و تغییر و اصالح تکنولوژی میتواند نتیجهبخش
بوده و به سرمایه گذاری در صنعت منجر شود.
وی در ادامه به حمایتهای بانک گردشگری از تولید اشاره کرد و افزود:
بانک گردشگری در حمایت از تولید و اشتغال پیشرو بوده و همواره
در کنار صنعتگران و تولیدکنندگان است و با شناسایی مشکالت و با
نگرش رشد و توسعه بازار در جهت تامین سرمایه الزم برای واحدهای
تولیدی اقدام خواهد کرد .

معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

فاز نخست بیمارستان بزرگ تبریز  ۴۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه
علوم پزشکی تبریز با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۴۵
درصدی فاز نخست بیمارستان بزرگ تبریز گفت:
تزریق و اختصاص منابع مالی به این بیمارستان یکهزار
تختخوابی تبریز ،مطالبه جدی و مهم مردم آذربایجان
شرقی از دولت مردمی است.
علی جنتی افزود :این پروژه مهم و کالن ملی به عنوان
بزرگ ترین ،مجهزترین و مدرن ترین بیمارستان در
دست ساخت کشور که خدمات آن میتواند منطقه
شمالغرب و کل کشور را پوشش دهد ،نیازمند توجه
جدی و بیش از پیش دولت سیزدهم است که یکی از
طر حهای پیشنهادی مدیریت ارشد آذربایجان شرقی و
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جریان سفر آینده هیات
دولت به منطقه میباشد.
وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی بیمارستان هزار
تختخوابی تبریز در سال  ۱۳۹۵شروع شده و به رغم
محدودیتها و تنگناهای اعتباری و نیز شرایط تحریمی
کشور ،همچنان ادامه دارد ،یادآور شد :اما به دلیل
همین مشکالت آن گونه که باید از پیشرفت فیزیکی
مناسبی برخوردار نیست.
جنتی میزان پیشرفت فیزیکی فازهای مختلف این پروژه
را  ۲۰درصد اعالم و فاز اول آن را  ۴۵درصد اعالم و اضافه
کرد :بدون تردید تکمیل این مرکز جامع بیمارستانی
یکی از مطالبات مهم و اصلی مردم آذربایجان در حوزه
سالمت و دانشگاه علوم پزشکی تبریز است که با بهره
برداری از آن بسیاری از مشکالت بهداشتی ،درمانی،

اجتماعی و حتی ترافیک شهری و هزینههای گزاف رفت
و آمد اضافی مردم به شکل چشم گیری کاهش مییابد.
وی ابراز امیدوراری کرد در جریان سفر ریاست جمهوری
به آذربایجان شرقی منابع مالی مناسب برای این پروژه
تخصیص یابد تا در حداقل زمان و تا پایان دولت
سیزدهم فاز نخست آن با ظرفیت  ۳۳۰تخت به اتمام
برسد.
جنتی پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای
تخصیص اعتبار به این بمیارستان را  ۴۰۰میلیارد تومان
از محل منابع سفر استانی هیات دولت بیان کرد و ادامه
داد :اجرای چنین پروژههای کالن در بخش سالمت
زمان بر بوده و نیازمند تخصیص و جذب بودجههای

مناسب است تا طبق برنامه زمان بندی اجرایی شود.
وی از این مگاپروژه بخش سالمت آذربایجان شرقی به
عنوان بزرگ ترین و مهمترین پروژه بیمارستانی کشور
یاد کرد که تزریق اعتبارات مناسب و مکفی برای تکمیل
این بیمارستان نه تنها برای منطقه شمال غرب ،بلکه
برای کل کشور و هشت استان که جمعیت کثیری را
شامل میشود ،منشاء آثار مثبت و مفیدی خواهد بود.
جنتی با بیان اینکه انتظار میرود دولت سیزدهم در
راستای توجه به موضوع سالمت به این پروژه مهم
ملی توجه بیشتری داشته باشد ،اظهار داشت :اهمیت
دادن به بخش سالمت یکی از اولویتهای اصلی دولت

مردمی است که بر همین اساس چنانچه اعتبارات الزم
به این طرح تزریق شود ،با فاز بندی مناسب میتوان تا
پایان دولت حداقل فاز اول آن را به بهره برداری رساند
که این موضوع دستاوردی بس عظیم برای دولت به
شمار میرود.
وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح با احتساب
قیمتهای امروزی را افزون بر  ۲هزار میلیارد تومان
برآورد کرد و اظهار داشت :چنانچه این میزان بودجه
با زمان بندی مناسب و به صورت مستمر در مدت
چهار سال به پروژه تخصیص داده شود و تمامی آن
جذب شود ،کل پروژه را میتوان ظرف  ۴تا  ۵سال به
بهرداری رساند.جنتی ادامه داد :بیمارستان جامع تبریز
در حقیقت یک طرح مگاهاسپیتال است که تمامی
خدمات درمانی ،بهداشتی و پزشکی از کوچکترین
مسایل تا تخصصیترین اعمال جراحی و مراقبتهای
مختلف در آن تعریف شده است تا بیمار با انواع
مشکالت بدون خروج از محل بیمارستان خدمات مورد
نیاز را دریافت کند.
وی با اشاره به اینکه ابتدا قرار بود از این نوع بیمارستان
به تعداد  ۱۰مورد در استانهای مختلف ساخته شود،
یادآور شد :اما به دلیل بروز برخی مشکالت این امر
تنها برای کالنشهر تبریز تعریف ،تدوین و مصوب شد
و اکنون الزم است دولت ،وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،استانداری و نمایندگان آذربایجان
شرقی در مجلس شورای اسالمی مساعدتهای الزم
را انجام دهند تا این مگاپروژه به سرانجام برسد/.ایرنا

آرامش در بازار آذربایجان شرقی

کاالهای اساسی به وفور موجود است
ن شرقی
رئیس ســازمــان صمت آذربــایـجــا 
گـفــت :وضعیت بـ ــازار اس ـتــان آذربــایـجــان
ً
شرقی کامال آرام است و با تشکیل قرارگاه
ویژه در استانداری ،وضعیت تأمین وتوزیع
کــاالهــای اســاســی بــه ص ــورت روزانـ ــه رصد
میشود.
صابر پرنیان گفت :وضعیت بــازار استان
ً
آذربایجان شرقی کامال آرام اســت و تمام
کــاالهــای اســاســی بــه وف ــور بــا قیمتهای
مـصــوب و حتی زی ــر قیمتهای مصوب
موجود است.
رئیس ســازمــان صمت آذربــایـجــان شرقی

ادامه داد :استانداری آذربایجان شرقی نیز با
تشکیل قرارگاه ویژه و برگزاری جلسات به
صورت روزانه و رصد آخرین وضعیت بازار،
تصمیمات مبتدی اعم از وفور کاال ،تأمین
تولید ،زنجیره توزیع و همچنین اقدامات
بــازرســی متناسب با وضعیت بــازار اتخاذ
شده و اجرایی میشود.
وی افـ ــزود :یــک قــرارگــاه عملیاتی تنظیم
گری بــازار در استانداری آذربایجان شرقی
تشکیل شده است و تمامی دستگاههای
مرتبط حضور دارند.
پرنیان توضیح داد :در حال حاضر نظارتها

بــه سـمــت هــوشـمـنــدســازی س ــوق یافته
اس ــت و ج ــری ــان ورودی ک ــاال ب ــه اس ـتــان
آذربایجان شرقی از طریق سیستم ،کنترل
میشود و کاالها به محض ورود به انبارها
و همچنین کــاالهــای خــروجــی بــه عمده
ف ــروش ــان و ی ــا واح ــده ــای ت ــوزی ــع کننده
ثبت مـ یشــود و در حــال حاضر بــه شکل
هوشمند ،جریان تأمین و توزیع کاال رصد
میشود.
رئـ ـی ــس س ـ ــازم ـ ــان صـ ـم ــت آذربـ ــای ـ ـجـ ــان
ش ــرق ــی گــف ــت :خــوش ـب ـخ ـتــانــه ه ـم ـکــاری
تهــای پـخــش و
خــوبــی بــا اص ـنــاف ،شــرک ـ 

فروشگاههای زنجیرهای داشتهایم و تا به
امروز مشکلی در استان آذربایجان شرقی
رخ نداده است.
وی افزود :استان آذربایجان شرقی ،استانی
ً
است که تقریبا به بهترین شکل توانسته
اســت تأمین و تــوزیــع کــاالهــای اســاســی را
انجام دهد.
پــرن ـیــان ادام ـ ــه داد :تـخـلـفــات جــزئــی در
استان آذربایجان شرقی انجام گرفته و در
سریعترین زمان توسط تعزیرات حکومتی
برخورد قانونی صورت پذیرفته است.
وی بیان کرد :مردم استان آذربایجان شرقی

به هیچ عنوان نگران نباشند چرا که ذخیره
کاالهای اساسی و مورد نیاز آنها و همچنین
تــوزیــع کــاالهــا رص ــد م ـ یشــود و از سویی
قرارگاه عملیاتی به صورت روزانــه با حضور
باالترین مسئول اجرایی دستگاهها برگزار
میشود و تصمیمات الزم در رابطه با سطح
عرضه ،موجودی و تأمین کاالهای اساسی و
وضعیت واحدهای تولیدی اتخاذ میشود.
پرنیان اف ــزود :در حــال حاضر یک جریان
شفاف ،منطقی و نظارت پذیر بر بازار حاکم
است و منجر شده است هیچ گونه نگرانی
در میان نباشد/.مهر

