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فرماندار تبریز:

رفع مشکالت
بیمارستان کودکان
دغدغه اصلی ماست

4

مدیرکل امور سیاسی ،انتخابات و تقسیمات
کشوری استانداری آذربایجان شرقی گفت:

تمدن نوین اسالمی با نگاه
انقالبی محقق میشود

معاون اقتصادی استاندار
آذربایجانشرقی:

دانشگاه تبریز در جمع بهترینهای دانشگاهی کشور :

 ۱۸هزار میلیارد تومان تسهیالت
برای تکمیل طر حهای نیمهتمام
تولیدی استان

مدیر فرهنگ و ارشاد آذربایجانشرقی:

4

زیرساختهای کانونهای فرهنگی
هنری مساجد باید تقویت شود

فرشکاران تاکید کرد:

2

جناب آقای مهندس نادر کمالی
بــا کمــال مســرت انتصــاب حضرتعالــی را بــه عنــوان سرپرســت
نشــرقی تبریــک گفتــه و از پیشــگاه
شــرکت گاز اســتان آذربایجا 
خداون��د متع��ال توفیق��ات روزاف��زون برایت��ان آرزومندی��م .
مدیرعامل و هیات مدیره
شهرک سرمایهگذاری خارجی

کمیته بهرهوری استان
آذربایجانشرقی احیا و فعال شود

|

3

|4

رتبه دوم در فعالیتهای
فناوری و ارتباطات بین المللی
فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز خبر داد:
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توزیع بسته معیشتی
در ماه رمضان بین نیازمندان

4

جناب آقای دکتر ساسان فرشی حقرو
مدیرکل محترم استاندارد استان آذربایجان شرقی
ضایعه درگذشت پدر مهربان و گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت
عرض نموده ،بخشش و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده و صبری
جمیل برای جنابعالی از پرودگار متعال خواهانیم .
مجتمع صنعتی کن تایر

جناب آقای دکتر ساسان فرشی حقرو
مدیرکل محترم استاندارد استان آذربایجان شرقی
مشیت الهی بر این تعلق گرفت تا بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده بـه انتظار
بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش درفراخنای بیکران هستی و یگانه راز
جاودانگی اوست…
درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برای
ایشان مغفرت الهی و برای سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانیم.

گروه صنعتی سهند  -محبوبیان

جناب آقای دکتر ساسان فرشی حقرو
مدیرکل محترم استاندارد استان آذربایجان شرقی

مشیت الهی بر این تعلق گرفت تا بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده بـه
انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بیکران
هستی و یگانه راز جاودانگی اوست…
درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده
برای ایشان مغفرت الهی و برای سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانیم.

صنایع غذایی شهالن شرکت کندو شهدشرق آذر ( کریم زاده)
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با مشارکت بنیاد حفظ آ ثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس منتشر شد:

اجتماعی
اقتصادی

فراخوان هنری و ادبی در بزرگداشت سالروز شهادت شهید صیاد شیرازی و محمد قرنی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

صیاد شیرازی و سپهبد محمدولی قرنی با هدف آشنایی کودکان و
نوجوانان با این دو شهید بزرگوار منتشر شده است.
بخش هنری این فراخوان در قالب نقاشی و بخش ادبی آن در قالب
دلنوشته و تک جمالت کودکان و نوجوانان درباره شهدای دفاع

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با مشارکت بنیاد حفظ آثار و
نشر ارزشهای دفاع مقدس در بزرگداشت سالروز شهادت شهیدان
صیاد شیرازی و محمد قرنی فراخوان ادبی و هنری منتشر کرد.
به گزارش جامجم ،این فراخوان به مناسبت سالروز شهادت سپهبد

مقدس به ویژه این شهیدان واال مقام خواهد بود .کودکان و نوجوانان
عالقهمند تا  ۳۱فروردین سال جاری فرصت دارند آثار خود را به شماره
 ۰۹۰۲۷۵۹۷۴۷۴ارسال نمایند .برگزیدگان این فراخوان سوم خرداد ماه
همزمان با آزادسازی خرمشهر معرفی و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

خبر

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان آذربایجان شرقی:

مدیر فرهنگ و ارشاد آذربایجانشرقی:

زیرساختهایکانونهایفرهنگی
هنریمساجدبایدتقویتشود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجانشرقی
با اشاره به اهمیت فعالیتهای کانونهای
فرهنگی هنری مساجد برای تربیت نیروهای
انقالبی گفت :زیرساختهای این کانونها باید
تقویت شود.
سیدقاسم ناظمی ،یکشنبه در دیدار با اعضای
ستاد فهما (فرهنگی هنری مساجد) در استان
با تاکید بر حمایت بیش از پیش از این کانونها،
افزود :فعالیتهای ارزشمند و نقش تاثیرگذار
کانونهای فرهنگی هنری مساجد برای اشاعه
و گسترش آرمانهای انقالب و نظام بر کسی
پوشیده نیست .وی اظهار داشت :جوانان فعال
در کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان برای
ترویج تفکر انقالبی و فرهنگ دینی تالش میکنند
و حمایت از آنان باید در اولویت دستگاههای
متولی فرهنگ قرار گیرد .مدیر ستاد هماهنگی
کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجان
شرقی نیز در این دیدار با ارایه گزارشی از آخرین
وضعیت این کانونها گفت :کانونهای فرهنگی
هنری مساجد استان دارای ظرفیت قوی بوده
و فعاالن این کانونها را جوانانی ارزشمدار و
متعهد تشکیل میدهند .محمدهادی نیا ،با
بیان اینکه بیش از هزار و  ۴۰۰کانون فرهنگی
هنری مساجد در سطح استان فعالیت میکنند،
افزود :برای تاثیرگذاری بیشتر کانونهای فرهنگی
و هنری در جامعه باید حمایتهای بیشتری از
آنان انجام شود.

اس

تخد ا م

همکاری با شرکتهای دانش بنیان دورههای آموزش مهارت در حوزه بازیافت و مدیریت پسماند ایجاد میشود
در دیدار مدیرعامل شرکت طاها فناوران سگال و مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه
میانه بر تعامل و هم افزایی بین سایر ارگانها در راستای اشاعه آموزشهای مهارتی
نوین تاکید شد.
به گزارش جامجم ،در دیدار محمدی ،مدیرعامل شرکت طاها فناوران سگال و حسینی
مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه میانه بر تعامل و هم افزایی بین سایر ارگانها در
راستای اشاعه آموزشهای مهارتی نوین تاکید شد.
در این دیدار محمدی ،ضمن بازدید برخی از کارگاههای مهارت آموزی مرکز آموزش فنی
و حرفهای شماره سه تبریز گفت :با توجه به فعالیت این شرکت در خصوص ساخت
ماشین آالت بازیافت زبالههای الستیکی و پالستیکی و مشاوره در حوزه مدیریت
پسماند شهری و صنعتی از آمادگی این شرکت در خصوص همکاری برای تدوین
استاندارد و اجرای دورههای آموزشی مهارتی در حوزه بازیافت و مدیریت پسماند خبر
داد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه میانه در این دیدار ضمن تقدیر از تالشهای
صورت گرفته در اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان در امر مهارت آموزی گفت:

باید به جوانان اعتماد کنیم و از نیروی جوانی متکی بر آموزشهای مهارتی در راستای
خدمت به مردم به خصوص در راستای بهره وری در تولید استفاده نماییم.

علی مشایخی سرپرست آموزش فنی و حرفهای استان آذربایجان شرقی با اشاره به
وجود بیش از  200شرکت دانش بنیان در استان آذربایجان شرقی گفت :تسهیلگری
ارتباط بین مراکز دانش بنیان و مراکز آموزش فنی و حرفهای در استان باید
صورت گیرد.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان آذربایجان شرقی در بخش دیگری
از سخنانش ضمن تاکید بر نقش مهم شرکتهای دانش بنیان در بخش تولید و
صنعت و اشاعه تکنولوژیهای جدید افزود :این اداره کل آمادگی همکاری همه جانبه
با شرکتهای دانش بنیان را دارد و در این خصوص تدوین و استانداردسازی و اجرای
دورههای آموزشی مهارت در حوزه مدیریت و بازیافت پسماند در آموزش فنی و حرفهای
آذربایجان شرقی ایجاد میشود.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان آذربایجان شرقی از رایزنی و استفاده
از ظرفیتهای سازمان بسیج سازندگی در امر تسهیالت اشتغال برای دارندگان
گواهینامه مهارت خبر داد .در پایان این نشست ،از کارگاههای آموزش مرکز آموزش
فنی و حرفهای شماره یک تبریز بازدید صورت گرفت.

فرشکاران تاکید کرد:

کمیته بهرهوری استان آذربایجانشرقی احیا و فعال شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی گفت:
الزم اســت اقــدامــات الزم ب ــرای احــیــاء و فــعــالســازی کمیته
بهرهوری استان انجام و مجوزهای الزم در این ارتباط اخذ شود.
به گزارش جامجم ،محمد فرشکاران در جلسه ارتقای بهرهوری
سازمان اظهار کرد :در ابتدا باید ببینیم در راستای بهرهوری در
کجای ماجرا قرار داریــم و تالشهایی که صورت میدهیم به
بهرهوری مورد انتظار میانجامد یا بیشتر حالت رفع تکلیف
دارد؟!
وی افــزود :بــرای ارتقای بــهــرهوری در سطح استان باید تمام
دستگاههای اجرایی همگام و همکالم ،بهرهور عمل کنند تا
بخشهای اقتصادی استان مثل صنعت ،تجارت ،کشاورزی،
گردشگری و غیره از این اقدامات تاثیرات الزم را بگیرند.
فرشکاران تاکید کرد :اقدامات الزم برای احیاء و فعالسازی
کمیته بهرهوری استان انجام ،مجوزهای الزم در این ارتباط

اخذ و موضوع در شــورای برنامهریزی استان تعیین تکلیف
شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی در عین
حال خاطرنشان ساخت :برای ارتقاء بهرهوری به دنبال طراحی
مدل یا پژوهشهای تکراری نیستیم؛ چرا که قبال به قدر کافی
تحقیق و پژوهش صورت گرفته؛ بلکه میخواهیم بهرهوری را
به معنای واقعی عملیاتی کنیم.
این مسئول مدعی شد :اگر مقام معظم رهبری روی دانش
بنیانی تولید تاکید دارن ــد ،قطعا یکی از اه ــداف اصــلــی این
است که این دانــش بنیانی در راستای تسریع بهرهوری قرار
گیرد.
وی همچنین بر لــزوم تشکیل ستاد پشتیبانی کمیته بهره
وری استان تاکید و اضافه کرد :باید حلقه اتصال بین سازمان،
دستگاههای اجــرایــی ،مراکز علمی تحقیقاتی و شرکتهای

بــه ســه نفــر خانــم بــرای کار در خانــه شــخصی برای آشــپزی ماهــر  -نظافت و پرســتاری
در شــب بــا حقــوق  6میلیــون تومــان بــرای  9ســاعت کار روزانــه نیازمندیــم.
آدرس :تبریز  -ولیعصر

شماره تماس09378808758 :

دانش بنیان را ایجاد و از اقدامات جزیرهای خودداری کنیم.
فرشکاران ادامــه داد :دستگاههایی در استان هستند که
از قبل بــرای ارتــقــای بهره وری فعالیت کــرده انــد کــه این
دستگاهها باید شناسایی و از تجربیات آنها استفاده
شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی
تصریح کرد :در برخی مواقع مدیران خود مانع بهرهوری
میشوند؛ بنابراین الزم است گرههای مدیریتی و
نیروی انسانی مرتبط با بهرهوری به شکل
تطبیقی بررسی ،تبیین و ارائه شود.
در ای ـ ــن ج ـلــســه م ــق ــرر شـ ــد ب ــن ــد(و)
تبصره  ۱۸قانون بودجه  ۱۴۰۱توسط
دســتــگــاههــای اجــرایــی ب ــرای ارتــقــای
بــهــرهوری اجــرایــی و دستگاههای

مربوط به محورهای دهگانه  GDPاستان و سهم این
دستگاهها از  GDPدر راستای تسریع ارتقاء
بهره وری تعیین شود.
همچنین مقرر شد سازمان مدیریت
و برنامهریزی استان با سازمان ملی
ب ــه ــرهوری در خــصــوص تــســریــع در
تهیه و تــدویــن بــرشهــای استانی
شاخصهای بهرهوری
دســتــگــاههــای
اجـ ـ ـ ـ ــرایـ ـ ـ ـ ــی
م ــک ــات ــب ــات
الزم را انجام
دهد.
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اجتماعی

تندباد در آذربایجان شرقی یک فوتی و هفت مصدوم به جا گذاشت
سخنگوی اورژانس آذربایجانشرقی از فوت یک نفر و مصدوم شدن هفت نفر بر
اثر تندباد امروز در استان خبر داد.
به گزارش جام جم  ،وحید شادینیا در گفتگویی اعالم کرد :امروز بر اثر سقوط
درخت در حیاط تاریخی بازار تبریز  2شهروند مصدوم شدند که یکی از مصدومان
پس از انتقال به بیمارستان به رغم تالش پزشکان جان باخت.

وی افزود :همچنین بر اثر ریزش آوار که در نتیجه ورزش باد شدید اتفاق افتاد ،سه
نفر در جلفا ،یک نفر در ایلخچی و یک نفر هم در مایان مصدوم شدند.
سخنگوی اورژانس آذربایجانشرقی گفت :مصدومان این حوادث تحت اقدامات
اولیه درمانی توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار
گرفتند.

بر اساس اعالم هواشناسی استان آذربایجان شرقی امروز سرعت وزش باد در
شهر تبریز  ۶۱کیلومتر بر ساعت و در شهر شبستر به  ۷۹کیلومتر بر ساعت رسید.
بر این اساس ،وزش باد گاهی تا شدید و تندبادهای لحظه ای تا فردا چهارشنبه در
استان ادامه خواهد داشت .

خبر

مدیرشعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی خبر داد:

پرداخت بیش از 33هزار میلیارد ریال تسهیالت در شعب بانك كشاورزی استان
مدیرشعب بانک کـشــاورزی استان آذربایجان شرقی ،شعب این
اســت ــان در راسـ ـت ــای ح ـمــایــت از ب ـخــش كــش ــاورزی
درط ــی ســال  1400بــالــغ ب ــر 33ه ـ ــزارو 277میلیارد
ریـ ــال تـسـهـیــات پ ــرداخ ــت ک ــردن ــد .نـسـبــت به
مـقـطــع مـشــابــه س ــال ق ـبــل  %23رش ــد داشـتــه
است.
به گــزارش جامجم ،محمودی گفت :این میزان
تسهیالت به تعداد 42هزار 443نفر اعطاء شد.
بیشترین تسهیالت ایــن بانک در
بـخــش زراعـ ــت بــالــغ ب ــر 6667
میلیارد ریــال بــرای  14437نفر
،سـ ـپ ــس در ب ـخــش صـنــایــع
کشاورزی بالغ  4918میلیارد
ریال برای  4552نفر و مبلغ
 3559میلیارد ری ــال به
 5877ن ـفــر مـتـقــاضــی

در بخش خدمات کشاورزی پرداخت شد .وی افــزود  :عــاوه بر آن
شعب این بانک بالغ بر  4318میلیارد ریال برای طر حهای دام ،طیور،
زنبورداری و آبزیان به تعداد  6567نفر و برای طر حهای باغداری
بالغ بر  2728میلیارد ریال به تعداد  6085نفر تسهیالت پرداخت
کردند .مدیر شعب بانك كشاورزی استان آذربایجان شرقی
درخصوص تسهیالت اولویتدار بخش کشاورزی بیان داشت:
در طی مدت  12ماهه سال گذشته  551واحد گلخانهای بالغ بر
 6160میلیارد ریــال از تسهیالت حمایتی بانک
کشاورزی استان بهرهمند شدند.
وی بــه تسهیالت بـخــش مکانیزاسیون
کشاورزی اشاره کرد و گفت :شعب استان
در ســال گذشته بالغ بــر  1200میلیارد
ریــال تسهیالت بــرای  1039دستگاه
ان ــواع تــراکـتــور ،کمباین ،ماشین
آالت و ادوات صنعت کشاورزی
پ ــرداخ ــت ك ــردن ــد .مـحـمــودی

افزود :در راستای توسعه و مقاوم سازی مسکن روستایی بالغ بر 476
میلیارد ریال،به تعداد  476نفر ،تسهیالت مسکن روستایی با نرخ
سود 5درصد پرداخت شد.
* پرداخت  2470فقره تسهیالت قــرض الحسنه ازدواج در استان
آذربایجانشرقی
محمودی در مورد تسهیالت قرضالحسنه ازدواج خاطرنشان کرد:
شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی در طی این مدت بالغ
بر 1917میلیارد ریال تسهیالت قرضالحسنه ازدواج به تعداد  2470نفر
زوج با نرخ 4درصد پرداخت نمودند.
*پرداختبیشاز  690میلیاردریال تسهیالتارزانقیمتبهمعرفی
شدگاننهادهایحمایتیدر استان
وی بیان داشت :در سال گذشته بالغ بر  580میلیارد ریال تسهیالت
ارزان قیمت قرض الحسنه به  2086معرفی شده نهادها و سازمانهای
حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی و عالوه برآن مبلغ 110میلیارد
ریال به تعداد  120نفر ازمحل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
پرداخت کردیم.

* بخشودگی  539میلیارد ریال بدهی کشاورزان استان آذربایجان
شرقیتوسطبانک کشاورزی
مدیر شعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی افزود :در راستای اجرای
دستورالعمل بند خ ماده  ۳۳قانون برنامه ششم توسعه کشور بند
ز تبصره  ۲قانون بودجه در سال  1400بالغ بر  539میلیارد ریال از سود
و جرایم بانکی  5500نفرازکشاورزان استان مــورد بخشودگی بانک
کشاورزی استان قرار گرفت.
* پرداخت بیش از  1675میلیارد ر یــال غرامت به خسارت دیدگان
استان آذربایجانشرقی
محمودی در پایان گفت :در سال زراعی گذشته  1675میلیارد ریال
غرامت به حساب کشاورزان ،دامداران و بهرهبرداران خسارت دیده در
استان آذربایجان شرقی واریز شد.
این خسارت به تفکیک در بخش محصوالت زراعی 938میلیاردریال،
محصوالت بــاغــی 630میلیاردریال و در بخش دام و طیور مبلغ 107
میلیاردریال به حساب بیش از 43هــزار نفر خسارت دیــده ناشی از
عوامل قهری طبیعی و بیماریهای دامی واریز گردید.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجانشرقی:

 ۱۸هزار میلیارد تومان تسهیالت برای تکمیل طر حهای نیمهتمام تولیدی استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانشرقی گفت:
بیش از یک هزار و  ۲۰۰طرح نیمه تمام تولیدی در بخشهای
کشاورزی و صنعتی استان وجود دارد که برای اتمام این طر حها
حداقل  ۱۸هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی نیاز است.
به گزارش جامجم ،محمد کالمی در جلسه تسهیالت بانکی بخش
تولید با اشاره به اینکه سال گذشته حدود  ۶هزار میلیارد تومان
در بخشهای مختلف تولیدی در استان جذب شده بود ،ادامه
داد :امسال در بخش تولید سه برابر تسهیالت سال گذشته
نیازمند هستیم تا بتوانیم طر حهای نیمه تمام استان را به اتمام
برسانیم.
وی گفت :افزایش دستمزد نیروی کار و حذف ارز ترجیحی ،نیاز
به نقدینگی واحدهای تولیدی را افزایش میدهد که اگر بانکها
و سیستم پولی و مالی نتواند متناسب با سیستم اقتصادی

خدمات دهد ،رشد اقتصادی استان و دستیابی به رشد  ۸درصدی
با مشکالت جدی مواجه خواهد شد.
کالمی اضافه کرد :از سیستم بانکی استان انتظار میرود در بخش
وامهای تبصره  ۱۸تالش جدی داشته و رقم باالیی را جذب کنند،
همچنین بانکها همکاری الزم با دستگاههای مرتبط برای جذب
وامهای تبصره ماده  ۱۶را که تسهیالت کم هزینه و معطوف به
طبقات محروم جامعه است ،افزایش دهند.
وی ادامه داد :تالش میکنیم در سفر رئیسجمهوری به استان
مجوز صدور رقم باالیی از تسهیالت برای بخش تولیدی را دریافت
کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی ادامه
داد :ضروری است بانکها فرآیند ارائه تسهیالت را کوتاهتر کرده و
شتاب کار را باال ببرند و تالش کنیم اعتبارات بیشتری را از محل
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درآمدها جذب کنند.
وی گفت :بانکهای خصوصی باید تالش کنند در راستای تحقق
اهداف توسعه استان نقش ایفا کنند؛ اینکه  ۴۴درصد منابع
بانکهای خصوصی در استان تبدیل به تسهیالت برای توسعه
استان شود ،قابل قبول نیست و نامهنگاری و پیگیری میکنیم.
کالمی افزود :در سفر ریاست بانک مرکزی به استان یکی از
خواستههای ما این خواهد بود که نباید پولی که در بانکهای
خصوصی سپردهگذاری میشود ،تبدیل به نشت منابع از استان
شود و توسعه استان را با مشکل مواجه کند.
وی گفت :هر ماه گزارش وضعیت تمام تسهیالتی را که در
سرفصلهای مختلف به استان اعالم شده ،از دستگاههای
مربوطه خواهم خواست و این گزارش را از لحاظ عملکرد و
کارکردی با استانهای هم تراز مقایسه خواهیم کرد.

سبد معیشتی میان مددجویان
عجبشیر توزیعمیشود

مدیرکل کمیته امداد آذربایجانشرقی گفت:
همزمان با ماه مبارک رمضان با حمایت خیران
هزار و  ۲۰۰سبد معیشتی بین مددجویان عجب
شیر در قالب پنجمین رزمایش استانی توزیع
میشود.
به گزارش جامجم ،غالمعلی مالمهدی سه شنبه
در حاشیه توزیع این بستههای معیشتی در
شهرستانعجبشیر گفت:هر بستهبهارزش۶۲۰
هزار تومان شامل موادغذایی برنج ،مر غ ،گوشت،
آبلیمو ،چای ،قند ،ماکارونی ،رب و تن ماهی است.
مدیرکل کمیته امداد آذربایجانشرقی گفت :این
بستهها با مشارکت خیران ،مراکز نیکوکاری و
کمیته امداد تهیه شده است و از فردا در بین
خانوارهای نیازمند توزیع خواهد شد .وی افزود:
کمیته امداد امام خمینی استان تا پایان ماه مبارک
رمضان  ۱۰۰هزار بسته تدارک خواهد دید تا در بین
 ۷۸هزار خانوار مددجو و  ۲۲هزار خانوار نیازمند زیر
پوشش مراکز نیکوکاری توزیع شود .وی از توزیع
 ۱۵هزار پرس غذای گرم در شهرستان عجب
شیر تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد و اظهار
داشت :توزیع  ۴۵۰هزار پرس غذای گرم نیز از دیگر
برنامههای کمیته امداد امام خمینی استان در ماه
مارک رمضان است که توسط خیران و هیاتهای
مذهبی تحویل مددجویان خواهد شد .مالمهدی
در خصوص وامهای پرداختی به مددجویان تحت
حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت :این
وامها در قالب تسهیالت کارگشایی ،مسکن،
اشتغال و خودکفایی ،درمان و فرهنگی به افرادی
که بیمه تامین اجتماعی ندارند ،اختصاص پیدا
میکند.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر یعقوب هوشیار

جناب آقای مهندس نادر کمالی
بــا کمــال مســرت انتصــاب حضرتعالــی
را بــه عنــوان سرپرســت شــرکت گاز
اســتان آذربایجانشــرقی تبریــک گفتــه
و از پیشــگاه خداونــد متعال توفیقات
روزاف��زون برایت��ان آرزومندی��م .
پاالیش ایمن راه -رزمی

شهردار محترم کالنشهر تبریز

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به
ایــن سمت که بیانگر تعهد،کارآمدی،
لیاقت و شایستگیهای برجسته آن
بـ ــرادر گــرامــی در صـحـنـههــای خدمت
صــادقــانــه بــه ن ـظــام جـمـهــوری اســامــی
ایـ ـ ــران اسـ ــت ت ـبــر یــک عـ ــرض نــم ــوده،
موفقیت و سربلندی شما را از درگــاه
خداوند منان مسألت دارم.

پاالیش ایمن راه -رزمی

برادر ارجمند جناب دکتر آقای یعقوب هوشیار

شهردار محترم کالنشهر تبریز
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 مسألت دارم.
حاج حسین افتخاری _ رئیس هیات کشتی
پهلوانی و زورخانهای تبریز و حومه

جناب آقای دکتر ساسان فرشی حقرو
مدیرکل محترم استاندارد استان آذربایجان شرقی
این مصیبت دردناک را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت
گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای آن عزیز سفر کرده و صبر جزیل
برای شما و سایر بستگان از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم.
روحش شاد و یادش گرامی باد
شرکت تولید ی بستنی اطمینان آذر گل پشمک حاج عبدا - ...حاج صمد روحی
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صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستان آذربایجانشرقی :وحیدهحاجیمحمدیاری
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مدیرکل امور سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان شرقی گفت:

تمدن نوین اسالمی با نگاه انقالبی محقق میشود
مــدیــرکــل امـ ــور س ـیــاســی ،انـتـخــابــات
و تـ ـقـ ـسـ ـیـ ـم ــات ک ـ ـشـ ــوری
استانداری آذربایجان
شرقی گفت :با نگاه
انـ ـق ــاب ــی و تــوجــه
ب ـ ــه مـ ـب ــان ــی ن ـظــری
میتوانیم به سمت

نس ــازی و ایــج ــاد ت ـمــدن نوین
تــم ــد 
اسالمی حرکت کنیم.
به گزارش جامجم ،حسن حقیقیان
در مراسم تکریم و معارفه معاون
س ـیــاســی ،ام ـن ـی ـتــی و اجـتـمــاعــی
فرمانداری ویــژه شهرستان مرند
اظهار کرد :هر فردی که مسئولیتی
در کشور دارد ،همیشه
باید پــای کــار باشد
و در راسـ ـ ـت ـ ــای
خدمت به مردم
ت ــاش ک ـنــد .وی
ضـ ـم ــن اشـ ـ ــاره
بـ ـ ــه ضـ ـ ـ ــرورت
ش ـ ـ ـنـ ـ ــاخـ ـ ــت
صـ ـ ـحـ ـ ـن ـ ــه ای

توسط مسئوالن خاطرنشان کــرد :ما
باید به اینکه اکنون در چه موقعیتی
قرار گرفتهایم توجه کنیم تا در مراحل
بعدی ،برنامهریزی بهتری بــرای انجام
امور داشته باشیم.
فرماندار ویــژه مرند نیز با بیان اینکه
هرگونه نارضایتی در مـیــان م ــردم به
خاطر عملکرد مسئوالن است ،گفت:
برای درک مشکالت مردم باید در کنار
آنـهــا باشیم و ای ــن م ــرام دولـتـمــردان
انقالبی اســت.داود عباسی خدمت به
مــردم را وظیفه ذاتــی مسئوالن بیان
کرد و افــزود :در بیانیه گام دوم انقالب
اســامــی کــه مقام معظم رهـبــری بــرای
آن بسیار زحمت کشیدند همه باید
به نسبت سهم خود تالش کنند .وی

تاکید کرد :ما مسئوالن همیشه باید در
کنار مظلومان و مقابل ظالم باشیم و
در راستای تحقق شعار امسال نیز هر
کاری دستمان بر میآید انجام دهیم.
فرماندار مرند همچنین ضمن اشاره
به کاهش  ۴۷درصدی تصادفات منجر
به فوت در استان در تعطیالت نوروزی
امسال گفت :اعضای ستاد تسهیالت
ن ــوروزی شهرستان مرند نیز امسال
بسیار تــاش کــردنــد کــه باید قــدردان
زحمات اعضای ایــن ستاد باشیم.در
ادام ــه ایــن مــراســم بــا اه ــدای لوحی از
زحمات علی شیخ پور تجلیل و قدردانی
و طی حکمی ،علی کوه کمری به عنوان
مـعــاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
فرماندار ویژه مرند معرفی شد.

دانشگاه تبریز در جمع بهترینهای دانشگاهی کشور:

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی041-35579285 -9:
صفحه آرا :فر حناز بنده خدایزدی
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دانشگاه تبریز در عرصه فعالیتهای فناوری و ارتباطات
بینالمللی رتبه دوم در بین دانشگاههای کشور را به
دست آورد.
به گزارش جامجم ،جالل شیری معاون پژوهش
و فناوری دانشگاه تبریز گفت :به همت و تالش
پژوهشگران دانشگاه تبریز این دانشگاه توانست در
زمینه فعالیتهای فناوری و ارتباطات بین المللی به
رتبه دوم در میان دانشگاههای کشور و رتبه سوم کلیه
مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور نائل آید .وی
افزود :طی ارزیابی که توسط معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری انجام گرفته است ،دانشگاه تبریز
در زمینه همکاری فناورانه به جایگاه دوم دست یافته
است .شیری ،انجام همکاری فناوری بین المللی بین
دانشگاه تبریز با نخبگان خارج از کشور را در قالب ایجاد
دورههای بازآموزی و پژوهشی مشترک ،انجام طر حهای
تحقیقاتی و دانش بنیان مشترک و تاسیس شرکتهای

دانش بنیان مشترک توصیف نمود و گفت :بر اساس
ارزیابیها طر حهای فناورانه بین المللی دانشگاه تبریز
رتبه دوم کشور را به دست آورد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز با اشاره به
ّ
مزین بودن سال  ۱۴۰۱به شعار "تولید دانش بنیان و
اشتغال آفرین" افزود :با هدف تحقق بخشیدن به
اهداف شعار سال ،قرارگاه استانی دانشگاهی تحقیقات
فناورانه و اشتغالزایی دانش بنیان به مرکزیت دانشگاه

جناب آقای دکتر ساسان فرشی حقرو
مدیرکل محترم استاندارد استان آذربایجان شرقی

این مصیبت دردناک را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت
گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای آن عزیز سفر کرده و صبر جزیل
برای شما و سایر بستگان از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم.
روحش شاد و یادش گرامی باد
شرکت تولیدی نخل سبز صبحی

جناب آقای دکتر ساسان فرشی حقرو
مدیرکل محترم استاندارد استان آذربایجان شرقی
درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض مینمایم انشاءاهلل روح
ایشان قرین رحمت حق تعالی قرار گیرد.
از خداوند متعال برای شما و خانواده گرامیتان صبر و شکیبایی
آرزو دارم.
شرکت آذربام  -فتاح زاده
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فرماندار تبریز:

رفع مشکالت بیمارستان کودکان دغدغه اصلی ماست
فرماندار شهرستان تبریز گفت :رفع فوری مشکالت
بیمارستان کودکان مردانی آذر ،دغدغه اصلی ماست
و در این خصوص اقدامات اساسی به انجام میرسد.
به گزارش جامجم ،علی جعفری آذر افزود :با توجه به
اینکه این بیمارستان اخیرا" به طور رسمی راهاندازی
شده و تمامی امکانات و بیماران بیمارستان قدیم
کودکان به این محل جدید منتقل شده است،
مشکالت عدیدهای برای بیماران و همراهان وجود
دارد که باید با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی
اقدام به رفع آنها شود.
وی به بازدید اخیر خود از بیمارستان کودکان اشاره
و اضافه کرد :هر چند از یک سال قبل مقدمات
راهاندازی این مرکز درمانی شروع شده ،اما مشکالتی
در زمینه ایاب و ذهاب ،راههای دسترسی و امور
مربوط به آب و فاضالب آن وجود دارد که باید در
نشست تخصصی و ویژه نسبت به ارایه راهکارهای
رفع آنها اقدام کرد .جعفری آذر یکی از مشکالت مهم
بیمارستان کودکان تبریز را نحوه رفت و آمد به این
محل بیان کرد و یادآور شد :با توجه به اینکه این
بیمارستان در حوزه استحفاظی باسمنج قرار گرفته

رتبه دوم در فعالیتهای فناوری و ارتباطات بین المللی
تبریز تشکیل شده است و ضمن حمایت کامل از
شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد ،تبادل اطالعات
علمی با مراکز علمی بین المللی ،جهت گیری به سمت
رشد و توسعه پارکهای تخصصی شرکتهای دانش
بنیان ،حمایت از جوانان خالق در عرصه کارآفرینی نیز از
برنامههای مد نظر دانشگاه تبریز میباشد.
شیری با اشاره به تحصیل بیش از  ۱۲۰۰دانشجوی
خارجی و عقد تفاهم نامه با دانشگاههای مختلف
جهان در زمینه برگزاری دورههای مشترک و تبادل استاد
و دانشجو خاطرنشان کرد :عالوه بر ایجاد تمهیدات
الزم برای افزایش جذب دانشجویان خارجی ،در زمینه
گسترشبازاریابیفناورانهبهویژهدر کشورهایهمسایه
مبادرت نمودهایم و دفتر نمایندگی معاونت پژوهش و
فناوری دانشگاه تبریز در جمهوری آذربایجان افتتاح
گردید و به عنوان دانشگاه معین به سایر دانشگاههای
استان در این زمینهها کمک خواهیم کرد.

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نهای جان من خطا این جاست
سرم به دنیی و عقبی فرو نمیآید
تبارک اهلل از این فتنهها که در سر ماست

است ،باید با هماهنگی شرکت واحد اتوبوسرانی
تبریز و حومه و نیز راهنمایی و رانندگی و شهرداری
تبریز و باسمنج جلسهای برگزار و تصمیمات نهایی
در این خصوص اتخاذ شود .وی الزمه رفع مشکالت
کنونی بیمارستان کودکان مردانی آذر تبریز را همکاری
و همیاری دستگاههای مختلف اجرایی اعم از
دانشگاه علوم پزشکی ،شهرداری ،شرکت واحد
اتوبوسرانی ،آب و فاضالب ،برق و راهنمایی و رانندگی
دانست و گفت :بدون تردید رفع این همه مشکل از
عهده دانشگاه علوم پزشکی خارج است.
فرماندار تبریز با بیان اینکه بیمارستان تخصصی
کودکان با  ۵۴۰تختخواب نه تنها برای این شهرستان،
بلکه برای کل استان خدمات رسانی میکند ،افزود:
عالوه بر آذربایجان شرقی از سایر استانهای همجوار
نیز بیمارانی در این مرکز درمانی وجود دارد که این امر
ضرورت رفع مشکالت را اجتناب ناپذیر کرده است.
بیمارستان کودکان زهرا مردانی آذر به عنوان
بزرگترین مرکز درمانی تخصصی کودکان منطقه
شمال غرب کشور در زمینی به وسعت  ۹هکتار
از حدود یک ماه قبل فعالیت رسمی خود را

شروع کرده است که به دلیل واقع شدن در جاده
تبریز -باسمنج مشکالتی را برای مراجعان ،به ویژه
از لحاظ دشواری تردد به آن به دلیل فاصله  ۱۰تا ۱۵
کیلومتری از مرکز شهر ،به وجود آورده است.
تمامی هزینههای ساخت و تجهیز این بیمارستان با
زیربنای  ۵۵هزار مترمربع توسط خانواده مردانی آذر،
خیر تبریزی تقبل شده است.

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز خبر داد:

توزیع بسته معیشتی در ماه رمضان بین نیازمندان

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز از توزیع بیش از ۵
هزار بسته معیشتی در ایام ماه مبارک رمضان در بین
خانوادههای نیازمند خبر داد.
به گزارش جامجم ،سرهنگ پاسدار پوراسماعیل با
اشاره به تشکیل قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) به

مناسبت ایام ماه مبارک رمضان و میالد امام حسن
(ع) ،گفت :این قرارگاه همچون سالهای گذشته با
دایر نمودن مرکز پخت غذای گرم در حکم آباد تبریز
اقدام به پخت و توزیع غذای گرم در بین نیازمندان
خواهد کرد.
وی افزود :همچنین در سالجاری با موضوعیت
مسجد محور و پایگاه محور با حمایت خیران،
بسیجیان و هیئت امنای محالت ،غذای گرم طبع و
بین نیازمندان حوزه استحفاظی محالت توزیع خواهد
شد .پوراسماعیل در ادامه از برگزاری کالسهای،
عقیدتی ،جزء خوانی در ناحیه و پایگاههای محالت
بصورت مستر خبر داد و گفت :ماه رمضان ،بهترین
فرصت برای خودسازی و بصیرت افزایی است ،ماه

پر بركتی كه بزرگان دین اسالم همواره بر اهمیت
و جایگاه واالی آن تاكید كردهاند و مسلمانان را به
بهرهگیری از بركتها و فضیلتهای بیشمار ماه
مهمانی خدا سفارش كردهاند .فرمانده سپاه امامت
تبریز با بیان اینکه در دین مبین اسالم به امر
مواسات به معنای تقسیم مال بین افراد نیازمند
جامعه سفارش شده است ،یکی از فلسفههای مهم
روزهداری در ماه مبارک رمضان را دستگیری از فقرا
و نیازمندان و کمک به آنها دانست و گفت :مقام
معظم رهبری در همین ایام سخت شیوع ویروس
منحوس کرونا دستور دادند ،مواسات و کمک به
محرومان و نیازمندان در دستور کار قرار گیرد و دیدیم
که مشارکت مردم در این امر چقدر خوب بود.

جناب آقای دکتر ساسان فرشی حقرو
مدیرکل محترم استاندارد استان آذربایجان شرقی
ضایعه درگذشت پدر مهربان و گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت
عرض نموده ،بخشش و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده و
صبری جمیل برای جنابعالی از پرودگار متعال خواهانیم .
پاالیش ایمن راه -رزمی

با نهایت تاثر و تاسف

اولین سالگرد درگذشت آقای محمدرضا کیائیفر

را خدمت خانواده محترم آن مرحوم و همسرعزیزم
حمیده کیائی فر تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
خانواده منصور زینلی

