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صندوق بازنشستگان استان 
گواهينامه دوستدار سالمند گرفت

ضرورت كسب آموزش هاى 
تخصصى قبل از ورود به بازار 

سرمايه

رئيس دانشگاه علمى كاربردى استان:

دانشگاه بايد كارآفرين تربيت كند 

رويكردها و برنامه هاى جديد 
در صدا و سيماى آذربايجان شرقى

 مراكز استانى صدا و سيما ، وظيفه بزرگ پاسداشــت و حفظ داشته هاى فرهنگى و اجتماعى استان 
هاى مختلف كشور را بر عهده دارند. اين مراكز به دليل ارتباط مستقيم با مردم آن منطقه ، گاهاً در بعد 
محلى اهميت بيشترى از شبكه هاى سراسرى پيدا مى كنند. با توجه به اهميت اين مركز و رويكرد جديد آن در 
حوزه برنامه سازى و محتوايى و مهندســى پيام ، طى مصاحبه اى ، پاى صحبت هاى مهندس مرتضى صفرى 
مديركل صدا و سيماى مركز آذربايجان شرقى كه نزديك چهار ماه از حضور ايشان در استان آذربايجان شرقى و 

مديريت شبكه سهند مى گذرد نشستيم. ...

با سرمايه گذارى 200 ميليارد ريالى؛ 

كشتارگاه صنعتى منطقه 
آزاد ارس احداث مى شود
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مدير كل صندوق بازنشســتگى آذربايجان 
شــرقى با اشاره به وجود 72 هزار بازنشسته در استان 
گفت: صندوق بازنشستگى استان براى اولين بار در 

كشور موفق به اخذ گواهينامه دوستدار سالمند شد.
بهروز قاســمى در ديدار با فرمانــدار ميانه اظهار 
داشــت: در سطح استان چهار خانه اميد در شهرهاى 
تبريز، مرند، ســراب و ميانه به بهره بردارى رسيده و 
دو خانه ديگر نيز در شهرســتان ملكان و اهر كلنگ 

زنى شده است.
وى با تاكيــد بر اينكه مى توان از امكانات موجود 
براى بازنشســتگان به صورت بهينه اســتفاده كرد، 
افزود: نبايد هزينه و ســرمايه گــذارى هاى موجود 
بدون استفاده و راكد بماند بلكه بايد از اين امكانات در 
قالب برنامه هاى فرهنگى، هنرى و آموزشى، تداعى 
خاطــرات و دورهمى ها، اتــاق فكر و مطالعه و غيره 
استفاده كرد تا اوقات فراغت بازنشستگان و سالمندان 

به صورت مفيد سپرى شود.
قاسمى با بيان اينكه شــاغالن ديروز بازنشسته 
امروز هســتند كه دوران خدمت خود را سپرى كرده و 
اكنون با كوله بارى از تجربه در دوران بازنشستگى قرار 
دارند،گفت: ضرورى اســت تا رفاه و آسايش آنها در 
اجتماع مد نظر قرار گرفته و از تجربيات آنها اســتفاده 
شود. مدير كل صندوق بازنشستگى آذربايجان شرقى 
اظهار داشت: براى فعال نمودن خانه اميد بازنشستگان 
بايد از وجود افراد خالق استفاده كرد تا بازنشستگان به 
جاى بطالت وقت، در اين مكان حضور يافته و اوقات 
خود را به خوبى سپرى كنند.فرماندار شهرستان ميانه 
نيز با بيان اينكه نبايد ارائه خدمات مختص بازنشستگان 
مرد باشد بلكه بايد سهم بانوان بازنشسته نيز در جامعه 
رعايت شود،اظهار داشت: ارتقاى روحيه در سالمندان 
و بازنشســتگان نيازمند ارائه خدمات بيشتر و ارزش 

گذارى به جايگاه آنان است.

با حضور رئيس و اعضاى كميســيون ســرمايه 
گذارى و بهبود فضاى كســب وكارشــوراى اسالمى 
كالنشــهر تبريز و شــهردار منطقه پنج پــروژه هاى 
مشاركتى و فرصت هاى سرمايه گذارى اين منطقه  مورد 

بررسى و ارزيابى قرار گرفت .
 به گزارش امور ارتباطات منطقه در اين جلسه دكتر 
غالمحســين مســعودى ريحان با بيان اينكه  به علت 
درآمدهاى محدود شهردارى ها پاسخگويى به نيازهاى 
شهروندان با حضور بخش خصوصى قابل تحقق خواهد 
بود گفت : شــوراى اســالمى شــهر از فعاالن بخش 
خصوصى در اجراى پروژه هاى سرمايه گذارى استقبال 
مى كند. رئيس كميســيون ســرمايه گذارى شوراى 
اسالمى كالنشهر تبريز در ادامه هدف از حضور اعضاى 
اين كميسيون در مناطق شــهردارى و بررسى آخرين 
وضعيت پروژه هاى مشــاركتى را كمك به شهردارى و 
رفع موانع  سر راه بخش خصوصى دانست و افزود : برخى 
پروژه هاى مشاركتى منطقه پنج كه راكد وغيرفعال شده 
اند با شناســايى داليل بايد حق و حقوق شــهردارى و 
شــهروندان حفظ و پروژه هاى سرمايه گذارى نيز فعال 
شوند. دكتر مسعودى ريحان همچنين ضمن قدر دانى از 
گزارش صريح و شــفاف شهردار منطقه پنج از وضعيت 
پروژه هاى بخش خصوصى افزود : شفاف سازى و بيان 
مشكالت منجر به فعال شدن پروژه هاى مشاركتى مى 
شود. وى در پايان سخنان خود ضمن تاكيد برفعال شدن 
پروژه هاى مشــاركتى راكد وتعطيل گفت : راكد ماندن  
پروژه هاى مشــاركتى شهردارى منطقه پنج به صالح 
شهر نيست ومغاير با منافع شهردارى است.  گفتنى است 
در اين مراســم مهندس مير على اصغر نســاج غازانى 
شــهردار منطقه پنج تبريز با ارائه گزارشى از پروژه هاى 
ســرمايه گذارى و مشاركتى اين منطقه گفت : برخى از 
طرح هاى مشــاركتى به علت مشــكالت اقتصادى 
سرمايه گذاران از سالهاى گذشته راكد مانده اند كه فعال 

كردن آنها جزو اولويت هاى اين منطقه است .  

فرماندار هشــترود از رتبه پنجم اين شهرســتان در 
پرداخت وام هاى اشــتغالزايى در آذربايجان شرقى خبر 
داد و گفت: 319 طرح اشــتغالزا با 80 ميليارد و 78 ميليون 

تومان مصوب شده است.

امين امينيان در كارگروه سرمايه گذارى اين شهرستان 
اظهار كرد: 436 طرح اشتغالزايى براى دريافت تسهيالت 
در شهرســتان ثبت نام شــده كه از اين تعداد 319 طرح 

مصوب و به بانك هاى عامل معرفى شده است.

وى همچنيــن به ظرفيــت كشــاورزى و دامدارى 
هشــترود اشــاره كرد و گفت: اين شهرســتان در توليد 
محصوالت كشــاورزى و حبوبات رتبه اول اســتانى را 
داراســت و 35 درصد توليد اين محصوالت در استان در 

هشــترود است از اين رو از هرگونه سرمايه گذارى در اين 
زمينه حمايت خواهد شد.

امينيان همچنين به كاهش جمعيت شهرستان در اثر 
مهاجرت ناشى از بيكارى نيز اشاره كرد و افزود: در سال 57 

جمعيت شهرستان حدود 372 هزار نفر معادل 17 درصد 
جمعيت استان بود اما امروز به كمتر از 60 هزار نفر كاهش 
يافته و در اين مدت شهرستان عقب گرد داشته كه تالش 
مى كنيم با حمايت از توليد روند مهاجرت را متوقف كنيم.

    تصويب بيش از80 ميليارد تومان طرح اشتغالزا در هشترود

صندوق بازنشستگان استان 
گواهينامه دوســتدار سالمند 

گرفت

ركود پروژه هاى مشــاركتى 
شــهردارى منطقه 5 به صالح 

شهر نيست
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خبر خبر

اولين كشــتارگاه صنعتى منطقه آزاد ارس با ســرمايه گذارى 200 
ميليارد ريالى و با اشتغالزايى بيش از 100 نفر، احداث مى شود. 

به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل ســازمان منطقه آزاد ارس، 
مديرعامل كشــتارگاه صنعتى آرمان ارس با اعالم اين خبر گفت: عمليات 
احداث اولين كشــتارگاه صنعتى منطقه آزاد ارس از 3 ماه گذشته آغاز شده 

و اين كشتارگاه در بهار 98 به بهره بردارى مى رسد. 
امير آتش بارى افزود: با بهره بردارى از كشــتارگاه صنعتى ارس، شاهد 

اشتغالزايى بيش از 100 نفر در اين واحد صنعتى خواهيم بود. 
وى تاكيد كرد: اين واحد صنعتى با ظرفيت 500 راس دام سبك شامل 
گوسفند و 50 راس دام سنگين شامل گوساله و گاو براى هر شيفت كارى 
فعاليــت خواهد كرد و اين توان را داريم كه تا 3 شــيفت در هر روز فعاليت 

كنيم. 
آتش بارى با اشــاره به اهداف احداث كشتارگاه صنعتى در منطقه آزاد 
ارس، تصريح كرد: ارائه گوشــت ســالم، بهداشــتى و بر اساس باالترين 
استانداردهاى دامپزشكى در منطقه آزاد ارس و استان آذربايجان شرقى از 

جمله اهداف راه اندازى كشتارگاه صنعتى آرمان ارس است. 
وى خاطرنشــان كرد: اين مجموعه صنعتى با ســرمايه گذارى بالغ بر 
200 ميليارد ريال احداث مى شود و بخش مجهزى براى بسته بندى انواع 
محصوالت گوشتى و دامى نيز در اين مجموعه در نظر گرفته شده است.

 آتش بارى با اشاره به اينكه عالوه بر گوشت شقه شده، انواع فراورده هاى 
گوشتى و دامى به عنوان محصول اين كشتارگاه عرضه خواهد شد، افزود: 
فرآورى ســاير قسمت هاى دام همچون روده، پودر خون و پودر استخوان 

كه مصرف صنعتى، پزشــكى و غذايى دارند در اين مجتمع صورت خواهد 
گرفت و اين محصوالت براى ارزآورى بيشتر به كشورهاى مختلف جهان 

صادر مى شود. 
آتــش بارى در ادامه گفت: براى نمونه روده دام به عنوان يك محصول 
ارزآور و صادراتى، در توليد نخ بخيه كاربرد دارد و مى توانيم با ســايزبندى، 
شستشو و بسته بندى، اين محصول را  به كشورهاى اروپايى صادر كنيم.  
مديرعامل كشــتارگاه صنعتى آرمــان ارس، اولويت اوليه فعاليت اين 
كشــتارگاه را توسعه صنعت دامپرورى منطقه عنوان كرد و گفت: با داشتن 
يك كشــتارگاه تمام صنعتى، دامپرورى هاى مستقردر منطقه مى توانند 
به توســعه فعاليت هاى خود پرداخته و از فروش و ذبح محصوالت خود به 

بهترين شكل و مناسب ترين قيمت اطمينان داشته باشند.

با ســرمايه گذارى 200 ميليارد ريالى؛

كشــتارگاه صنعتى منطقه آزاد ارس 
احداث مى شود

مدير عامل موسســه ارزش 
آفرينان مالى بازار سرمايه با اشاره به 
ضــرورت كســب آموزش هــاى 
تخصصــى قبــل از ورود بــه بازار 
سرمايه، گفت: يكى از مسائلى كه در 
ابتداى ورود به بازار سرمايه و در نگاه 
اول حائز اهميت بوده ميزان دريافت 

آموزش جهت ورود به بازار است.
شــكورى در اين خصوص اظهار كرد: طبيعى اســت كه هر چه ميزان 
آموزش فرد بيشتر باشد مى تواند موجب كسب سود بيشترى شود؛ بر همين 
اساس بيشتر از اينكه ميزان سرمايه مهم باشد نوع آموزش مهارت و رفتار در 

ورود به بازار سرمايه حائز اهميت است.
شــكورى با بيان اين  كه در حال حاضر 10 درصد مردم با بورس آشــنا 

هستند، گفت: بورس فضايى كامال تخصصى و علمى جهت سرمايه گذارى 
بوده و "موسسه ارزش آفرينان بازار مالى سرمايه" نيز درصدد است تا اقشار 

مختلف جامعه را با اين فضاى سرمايه گذارى جذاب آشنا كند.
وى با بيان اين كه هدف از راه اندازى موسســه ارزش آفرينان مالى بازار 
ســرمايه، آموزش گام به گام ســرمايه گذارى به ساده ترين شكل ممكن از 
مبتدى تا حرفه اى براى تمام افراد در هر سطحى از دانش و معلومات است، 
ادامه داد: بدون شك افراد اندكى هستند كه به ارتقاى دانش و مهارت هاى 

خود و استفاده هوشمندانه از سرمايه خود فكر مى كنند.
مدير عامل موسســه ارزش آفرينان مالى بازار ســرمايه تشــريح كرد: 
فرهنگ ســازى و آموزش يكى از مسيرهايى است كه زير ساخت هاى الزم 
براى استفاده از ابزارهاى مالى در جهت توسعه و تامين صنعتگران را فراهم 
مى آورد و چنانچه بتوانيم اين زنجيره را تكميل كنيم آموزش و فرهنگ سازى 

يكى از بحث هاى اساسى و ضرورى ما خواهد بود.

وى در اين خصوص افزود: اميد اســت هر پنجره اى كه به سمت مردم و 
جامعه باز مى شــود، فضاى جديدى براى آشنايى با محيط سرمايه گذارى 

ايجاد كند.
شكورى در ادامه با اشاره به فعاليت هاى موسسه ارزش آفرينان بازار مالى 
ســرمايه، متذكر شد: اين مركز طى پنج ماه اخير 10 دوره  تخصصى تحليل 
تكنيكال و 4 دوره آموزش سرمايه گذارى در بورس با مجوز كميته راهبرى 

آموزش بازار سرمايه و سازمان فنى و حرفه اى كشور برگزار كرده است.
وى در پايان گفت: عالقمندان جهت كسب آموزش هاى الزم براى ورود 
به بازار ســرمايه مى توانند براى گذراندن دوره هاى آموزشى از درگاه هاى 
  FVCM.IR اطالعاتى موسسه ارزش آفرينان بازار مالى سرمايه و سايت
ثبت نام كرده و يا بصورت حضورى به نشانى موسسه واقع در تبريز، خيابان 
مصلى به سمت طالقانى، نرسيده به تقاطع 17 شهريور، جنب خانه معلم 2، 

موسسه ارزش آفرينان مالى بازار سرمايه مراجعه كنند.

ضرورت كسب آموزش هاى تخصصى قبل از ورود به بازار سرمايه

         -   آشنا به كامپيوتر
            -    داراى روابط عمومى باال  
            -     آدرس: خيابان فلسطين 

          لطفا جهت هماهنگى در مورد شرايط كار تماس بگيريد.
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 شنبه 8 دى  1397   شماره 5285

 مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى آذربايجان شرقى گفت: با احياى حمام «نوبر» تبريز، 
اين حمام به مكانى براى گردشگرى يا حمام تبديل مى شود.

به  گزارش روابط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع  دستى و گردشگرى استان، مرتضى آبدار افزود: 
حمام نوبر بر اساس تفاهم  نامه اى كه سال 1388 بين شهردارى تبريز و اداره  كل ميراث فرهنگى منعقد 

شد، به مالكيت ميراث فرهنگى رسيد و شهردارى نيز سرقفلى آن را عهده دار شد.

وى با بيان اينكه در سال 1388 براى ساختمان مخروبه اين بنا 200 ميليون ريال قيمت گذاشته شده  بود، 
يادآورى كرد: پس از احياى اين بنا با هزينه قابل توجه از سوى اين اداره  كل، صندوق حفظ و احياى بناهاى 

تاريخى كشور آن را براى استفاده يك واحد رستوران سنتى واگذار كرد.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى آذربايجان شرقى با اشاره به اينكه حمام نوبر پس 
از احيا حدود هشت سال به عنوان سفره  خانه و چايخانه سنتى مورد استفاده قرار گرفت، اظهار داشت: در 

پى بروز مشكالت حقوقى بهره بردار با شهردارى و ميراث فرهنگى و با شكايت حقوقى ميراث فرهنگى، 
بنا تخليه و توسط اداره كل ميراث فرهنگى پلمب شد. آبدار با بيان اينكه شهردارى نيز در خصوص اين بنا 
ادعاهايى دارد و از طريق قانونى پيگيرى مى شود، تشريح كرد: در روزهاى اخير در جلسه اى با معاون 
هماهنگى امور عمرانى استاندارى آذربايجان  شرقى، مقرر شد با تخصيص 200 ميليون ريال اعتبار مربوط 

به سال 1388 اين بنا با احتساب مابه التفاوت قيمت، كاربرى مطلوب حمام نوبر ادامه داشته باشد.

3حمام نوبر تبريز، مكانى براى گردشگرى ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

مراكز استانى صدا و سيما ، وظيفه بزرگ 
پاسداشت و حفظ داشته هاى فرهنگى و اجتماعى 
استان هاى مختلف كشور را بر عهده دارند. اين 
مراكز به دليل ارتباط مستقيم با مردم آن منطقه ، 
گاهى در بعد محلى اهميت بيشــترى از شبكه 
هاى سراسرى پيدا مى كنند. با توجه به اهميت 
ايــن مركز و رويكرد جديــد آن در حوزه برنامه 
سازى و محتوايى و مهندسى پيام ، طى مصاحبه 
اى ، پاى صحبت هاى مرتضى صفرى مديركل 
صدا و سيماى مركز آذربايجان شرقى كه نزديك 
چهار ماه از حضور وى در استان آذربايجان شرقى 

و مديريت شبكه سهند مى گذرد نشستيم. 
ë  صدا كه  محتوايى  رويكرد  مهمترين   

در  شرقى  آذربايجان  مركز  ســيماى  و 
خصوص روندهــا و رويدادهاى مختلف 
بويژه اوضاع اقتصادى جامعه به دنبال آن 

بوده است چيست؟
رويكردهاى كلى محتوايى و راهبردى مراكز 
توسط حوزه هاى ستادى در رسانه ملى تعيين مى 
شود. اما در حوزه تصميم گيرى استانى اقتضائات 
منطقه اى و ويژگى هاى سياســى و اقتصادى 
خاص اســتان آذربايجان شــرقى مد نظر قرار 
مى گيرد. ما به عينه و بر اســاس رصد مستمرى 
كه از جامعه مخاطبان خــود خصوصاً در قالب 
نظرسنجى هاى علمى داريم، به اين جمع بندى 
رسيده ايم كه دشــمن، اركان نظام و خصوصًا 
كارآمدى نظام را در بخش هاى مختلف كشور 
نشــانه گرفته است. در شرايط حاضر بيش از هر 
زمان ديگر به هم افزايى و هماهنگى با دستگاه 
هاى فرهنگى استان براى ايجاد فضا و محتواى 

رسانه اى الزم براى مقابله با هجمه وسيع دشمن 
براى القاى ناكارآمدى نظام نياز داريم. 

ë  در بخش ســاختارى برنامه ها، چه  
معيارهايى را لحاظ مى كنيد ؟

در بخش ســاختارى بعنــوان گام اول روى 
تقويت ســواد رســانه اى مردم بــراى تعميق 
اثربخشــى پيام هاى خود و خنثى كردن جريان 
مسموم رســانه هاى معاند دشمن برنامه ريزى 
مى كنيم. اين حركت به همگرايى با رسانه هاى 
استان نياز دارد تا پيام ها و محتواهاى منتشر شده 
در رســانه هاى مختلف، بجاى ايجاد تناقض و 
خنثى كردن همديگر، همچون تكه هاى پازل، 
همديگر را تكميــل كنند. در كنار اين راهبردها 
توجه به فضاى مجازى و مديريت آن در اولويت 

ما قرار دارد. 
در بخش رسانه اى استراتژى هاى ما مردمى 
بودن و همراهى با مردم در شــرايط حســاس 
سياســى و اقتصادى كشــور اســت. پيگيرى 
مطالبات مردم و طرح دغدغه ها و مشــكالت 
آنها به زبــان هاى جدى و طنز و طراحى برنامه 
هايى با هدف تقويت تاب آورى اجتماعى و صبر 
انقالبى مردم در كانون توجه ما براى تحقق اين 
اســتراتژى قرار دارد. همچنيــن راهبرد اعتماد 
آفرينى، اثربخشى و جريان سازى، اميدآفرينى 
و نشاط آفرينى در كنار بصيرت افزايى در اولويت 
برنامه ريزى ها و برنامه سازى هاى ما قرار دارد. 

ë  رويكرد صدا و ســيما در حوزه تاريخ
انقالب اســالمى در استان چگونه بوده 

است ؟ 
در حوزه تاريخ انقالب اســالمى در استان، 

پژوهش جامع و سندمحورى انجام شده با عنوان 
نقش استان آذربايجان شرقى در شكل گيرى و 
پيروزى انقالب اسالمى كه در آن، روحيه انقالبى 
گرى و استبدادســتيزى مردم استان خصوصًا 
مردم تبريز از نهضت تنباكو تا انقالب اســالمى 
مورد بررسى قرار گرفته است. اين تحقيق سوژه 
ها و اسناد نابى را در خصوص نقش مردم استان 
در شكل گيرى انقالب اسالمى در اختيار برنامه 

سازان راديو، تلويزيون و خبر قرار مى دهد. 
ë  بحث پژوهــش محورى و اخيــراً 

پژوهــش برنامــه اى در برنامه ها را 
مطرح كرده ايــد در اين مورد توضيح 

مى دهيد ؟ 
ما در مركز آذربايجان شرقى بدنبال اثربخشى 
بيشــتر برنامه ها و جريان سازى مثبت و سازنده 
در استان هستيم و در اين راه، رويكرد ما به برنامه 
ها، رويكرد پژوهش محور بوده اســت. اولويت 
اول ما شــناخت نيازها و خواستهاى مخاطبان 
و جســتجوى راهى بــراى افزايــش فضاى 
مشــترك بين نياز و خواست مخاطبان با برنامه 
ها بوده است. رصد افكار عمومى و جريان هاى 
سياســى و اجتماعى و شناخت كافى از ظرفيت 
ها و قابليت هاى اســتان بصورت مستمر در اين 
مركز انجام مى شود. همچنين براى اكثر برنامه 
هاى برند شبكه استانى سيما نظرسنجى تلفنى 
انجام مى شــود تا برنامه سازان در جريان نيازها 
و ديدگاههــاى مردم در خصوص برنامه ها قرار 
گيرند. اين روند به آنها كمك مى كند كه به تأمين 
ديدگاهها و خواستهاى مخاطبان بيش از پيش 

نزديك تر شوند. 

ë  آيا اقدامى در جهت تطبيق طرح ها با  
اولويت ها و اقتضائات استان انجام شده 

است ؟ 
در فرايند توليد، طرح هاى ارائه شــده توسط 
تهيه كنندگان، در واحد طرح و برنامه و شــوراى 
طرح و برنامه مركز با اسناد باالدستى، راهبردها، 
ضوابط، دستورالعمل ها و اطالعات و اقتضائات 
اســتانى تطبيــق داده مى شــود و اين ماهيت 
سياســت گذارى ، برنامه ريزى و برنامه سازى 
در رسانه اســت . عالوه بر اينها ما اولويت هاى 
محتوايى ساالنه داريم كه درصد قابل توجهى از 
موضوعات برنامه سازى ما را تشكيل مى دهند 
و اين امر در بررســى و تصويب طرح ها مدنظر 

قرار مى گيرد. 
ë  مهمترين اقدامات صدا و ســيما با  

توجه به اينكه امسال در چهملين سال 
پيروزى انقالب اســالمى قرار داريم چه 

بوده است ؟ 
در زمينه چهل ســالگى انقالب اسالمى ما 
اعتقاد داريم كه بايد هدفمند و حساب شده پيش 
رفت. بنابراين در اين زمينه نيز حســاب ويژه اى 
روى تحقيق و پژوهش بــاز كرده ايم. در حوزه 
توفيقات نظام جمهورى اســالمى در اســتان 
آذربايجان شرقى طى 40 سال گذشته، پژوهش 
جامعى با همكارى استاندارى و نهادها و ارگانهاى 
مختلف اســتان انجام شده است كه موفقيت ها 
و خدمات 40 ســاله نظام را در استان آذربايجان 
شــرقى در بخش هاى اقتصــادى، اجتماعى، 
عمرانى، زيربنايى و خدمات عمومى نشان مى 
دهد. اين پژوهش مبناى بسيارى از برنامه هاى 

روتين و يا مناســبتى است كه به مناسبت چهل 
سالگى انقالب اسالمى و با هدف بيان واقعيت 
ها و خدمات نظام در اين اســتان تهيه و پخش 

مى شود. 
ë  چه برنامه هايى براى روز بصيرت و

ميثاق امت با واليت(حماسه 9 دى) در 
آذربايجان شرقى  مركز  سيماى  و  صدا 

پيش بينى شده است؟  
طراحــى 2 برنامــه گفتگومحور(بصيرت 
حماسه سى) ؛ بررسى ابعاد مختلف حوادث سال 
88 و حماسه 9 دى با حضور كارشناسان سياسى ، 
توليد و پخش 2 قطعه كليپ 5 دقيقه اى با موضوع 
حماسه 9 دى ، ضبط و پخش سخنرانيها و مراسم 
ويژه حماسه 9 دى ، پخش مستقيم مراسم 9 دى 

از تاالر وحدت تبريز از جمله اين برنامه هاست.
ë  دشــمن تمام تالش خــود را براى 

اسالمى  جمهورى  دادن  نشان  ناكارآمد 
به كار بسته است . به نظرتان جبهه اى 
متشكل از تمام مديران و فعاالن فرهنگى 
براى مقابله با اين هجمه گسترده شكل 

گرفته است ؟ 
به نظرم خير . در اين خصوص دو اتفاق مهم 
قابل بررســى است . اوًال كليت حاكميت اعم از 
رسانه ها ، مسئولين و فعاالن فرهنگى نتوانسته 
اند توفيقات بى شمار چهل سال گذشته نظام را 
در بخش هاى مختلف تبيين كنند. يعنى اينكه 
در بسيارى از اقدامات بزرگ صورت گرفته نظام 
پيوست رســانه اى و فرهنگى براى آن تعريف 

نشــده اســت  و اين يك خالء بزرگ در كشور 
ماســت . نكته بعدى باال بردن توقعات ، بيش از 
توان و ظرفيت كشور است كه متاسفانه در جريان 
موضوعات سياســى گروه هاى مختلف اتفاق 
مى افتد و نهايتــاً اين دو موضوع باعث تاخت و 
تاز و انجام عمليات روانى دشــمن روى موضوع 
ناكارآمدى است درحاليكه دستاوردهاى نظام در 
شرايطى كه ما 40 سال زير شديدترين فشارها و 
تحريــم ها بوده ايم. بويژه در حوزه هاى دفاعى ، 
علمى و زيرساخت ها ، توسعه آموزشى و... قابل 

افتخار است . 

ë  در پايان مهمترين دغدغه خودتان را  
از اجرا و طراحى اين برنامه ها بيان كنيد. 
تقويت پشتوانه پژوهشى و محتوايى برنامه  ها 
، طرح ديدگاه ها و مطالبات مردمى در برنامه  اى 
مختلــف به ويژه برنامه هــاى تعاملى ، تقويت 
جريان سازى و اثر بخشــى رسانه اى، افزايش 
برنامه هاى طنز و سرگرمى ، افزايش خالقيت در 
طراحى برنامه ها ، استفاده بهينه از ظرفيت هاى 
فضاى مجازى و تامين پيوســت رسانه اى الزم 
براى توسعه فراگير و همه جانبه در استان از جمله 
اهداف اصلى ما در صدا و سيماى مركز آذربايجان 
شــرقى هســتند. حفظ مخاطبان فعلى، جذب 
مخاطبان جديد و ارتقاى ميزان اعتماد و رضايت 
مردم از شبكه سهند مهمترين هدف ما در توليد 

و پخش برنامه هاى مختلف است. 

رويكردها و برنامه هاى جديد 
رئيس دانشــگاه علمى كاربردى آذربايجان در صدا و ســيماى آذربايجان شرقى

شرقى با بيان اين كه دانشگاه بايد كارآفرينان و عالمان 
عامل تربيت كند، افزود: دانشمندان، عالمان، نخبگان، 
كارآفرينان و صنعتگران بايد خود را ســربازان علم و 
صنعت كشور بدانند و براى اشتغالزايى و رفع مشكل 

بيكارى كمر همت ببندند.
 به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، فرزان 
قاليچى در آيين گراميداشت هفته پژوهش و فناورى 
و تجليل از كارآفرينان و فعاالن نمايشــگاه اشتغال و 
توسعه كارآفرينى، با اشاره به اهميت كلمات و واژگان 
اســتقالل، آزادى، جمهورى اسالمى، بيان كرد: اگر 
بخواهيم اســتقالل و آزادى داشته باشيم بايد همواره 
تالش كرده و ســخت در تكاپو و جنبش باشــيم، تا 

اقتصاد كشور شكوفا شود. 
 وى با اشاره به چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند 
انقالب اســالمى،  گفت: با همت و پشتكار جوانان و 
دانشــمندان غيور انقــالب در اين چهل ســال به 
دستاوردهاى بزرگى دست يافتيم كه در جهان بى نظير 
بوده است و براى رسيدن به قله هاى پيشرفت بايد بيش 
از پيش تالش كنيم.   رئيس دانشگاه علمى كاربردى 
آذربايجان شــرقى با اشــاره به چالش هــا و برخى از 
مشــكالت كشور از جمله بى آبى و مشكالت زيست 
محيطى، گفت: دانشگاه ها بايد تمام تالش خود را براى 
رفع اين مشــكالت به كار بگيرنــد و براى حل اين 
مشــكالت براى خود ماموريت هاى مستقلى تعيين 
كننــد؛ چرا كه با آموزش  و پژوهش مى توان بر تمامى 
مشــكالت فائق آمد.    معاون علمى واحد اســتانى 
آذربايجان شرقى نيز در اين مراسم با اشاره به رسالت 
دانشگاه ها در توجه ويژه به مقوله هاى پژوهشى، اظهار 
كرد: رسالت و ماهيت دانشگاه جامع علمى كاربردى، 
تربيت نيروهاى متخصص و مهارتى و تربيت نيروهاى 

كارآفرين و مخترع است. 

رئيس دانشــگاه علمــى كاربردى 
استان:

دانشگاه بايد كارآفرين 
تربيت كند

خبر
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غالم مردم چشمم كه با سياه دلى
هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم
بهر نظر بت ما جلوه مى كند ليكن

حافظكس اين كرشمه نبيند كه من همى نگرم

صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  بهمن راهـرى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

در شــرايط كنونى كه كشورمان از ســوى دشمنان داخلى و خارجى و با 
انواع مختلفى از تحريم ها تهديد شده و در مبادالت بين المللى با مشكالت 
فراوانى مواجه شــده است، بانك ها و در راس آن بانك ملى به عنوان بانك 
مادر و سكاندار كشتى مبادالت نقش بسيار مهمى در تسهيل معامالت بين 
المللى و به تبع آن رونق توليد، كســب و كار و اشتغال بين سرمايه گذاران و 
توليدكنندگان داخلى و خارجى دارد. تجربه نشان داده است بانك ها به كمك 
سياست هاى اعتبارى و مالى خود قادرند راه را براى رشد و توسعه اقتصادى 
كشور هموار سازند و با اعطاى وام هاى بازرگانى، صنعتى و توليدى به ساير 
بخش ها، آنها را در جهت دستيابى به اهداف اقتصاد مقاومتى يارى رسانند. 
به عبارتى، بانك ها مى توانند با اعطاى اعتبارات موجب تشــويق و توسعه 
صادرات، افزايش توليد داخلى، توسعه صنعتى و كشاورزى و توسعه تجارت 

داخلى و خارجى و حمل و نقل و تسهيل تجارت خارجى شوند. 
در اين راســتا و به منظور اطالع از نقش و عملكرد بانك ملى در پيشبرد 
اهداف توســعه اى با عادل غالمى مدير شعب بانك ملى استان آذربايجان 

شرقى به گفتگو نشستيم كه مى خوانيد: 
ë  نقش و اهميت بانك ملى در مقايسه با ديگر بانكها چيست؟

 بانك ملى استان آذربايجان شرقى فروردين سال 1308 با يك شعبه در 
شهر تبريز تاسيس گرديد و اكنون با 142 شعبه و 6 باجه و حدود 40 گيشه به 
كليه متقاضيان خدمات ارايه مى دهد و به جرات مى توان اذعان داشت اين 
بانك يكى از ابربانك هاى كشور  و به عنوان بازوى اقتصادى استان محسوب 
مى شــود. به طوريكه از 12 بانك دولتى فعال در استان نزديك به 26 درصد 

منابع در اختيار اين بانك است. 
همچنين حدود يك سوم يعنى 31 درصد  از تسهيالت استان را بانك ملى 
پرداخت كرده كه قسمت اعظم اين تسهيالت به واحدهاى توليدى و صنعتى 
مربوط بوده و بقيه توسط بخش هايى چون بازرگانى – قرض الحسنه ازدواج 
– خدمات – معدن – كشاورزى و تسهيالت خرد پرداخت شده است. نسبت 
مطالبات غير جارى (NPL) بانك ملى در استان كمتر از 3,5 درصد مى باشد

ë  مهمترين هــدف بانك ملى در شــرايط كنونى جامعه چه 
مى تواند باشد؟ 

بانك ملى آذربايجان شرقى از همان ابتداى فعاليت خود سعى كرده قبل از 
جمع آورى نقدينگى و افزايش منابع مالى خود، افزايش رضايتمندى مشتريان 
و طرح تكريم ارباب رجوع را سرلوحه فعاليتهاى خود قرار دهد و تمام تمركز 

خود را بر اين موضوع معطوف داشته است. 
  ظاهرا بانك ملى اســتان موفق به كســب رتبه نخست 
اشــتغال فراگير در كشور شده اســت. در اين زمينه بيشتر 

توضيح بدهيد؟
سياست كلى بانك ملى در راستاى سياستهاى دولت و منويات مقام معظم 
رهبرى بوده و سال جارى كه مزين به شعار اقتصاد مقاومتى و توليد و حمايت 

از كاالى ايرانى شده عليرغم كاهش تمايل مردم به بهره مندى از تسهيالت 
طرح اشتغال فراگير به جهت افزايش نرخ تسهيالت، شعب امور بانك ملى 
استان توانسته با توجه به شعارسال به رتبه اول استان در طرح اشتغال فراگير 
نايل شود كه اين امر نه تنها به رونق توليد و اشتغال زايى بيشتر منجرشده بلكه 
باعث گرديد استان آذربايجان شرقى  نيز رتبه اول كشورى را از آن خود نمايد.   
در پايان هشت ماه امسال، بانك ملى استان منابع خود را نزديك به 15 درصد 
افزايش داده است، ضمن اينكه در راستاى سياست هاى دولت ، به جمع آورى 
نقدينگى و ســوق وجوه نقدى به بخش هاى توليدى اقدام كرده، نزديك به 

150 درصد برنامه مصوب كارگروه اقتصادى را نيز پرداخت نموده است. 
ë  بانك ملى اســتان براى حمايــت از بنگاههاى اقتصادى و 

توليدكنندگان داخلى چه اقداماتى را در دستور كار خود دارد؟  
حمايت از توليدكنندگان و سرمايه گذاران داخلى يكى از مهمترين وظايف 
بانك ملى مى باشد. باتوجه به اينكه موضوع اشتغال و حمايت از توليدكننده 
داخلى در جامعه امروز كشور بسيار حائز اهميت بوده و يكى از سياستهاى دولت 
تدبير و اميد محسوب مى شود، به همين منظور يكى از اولويت هاى كالن 
اين بانك حمايت از توليدكنندگان اســت و براى ثمربخشى به اين موضوع 
سرمايه در گردش اعتبار كل واحدهاى توليدى كه با ما مراوده دارند را تامين 
مى كنيم و حمايت از اكثر واحدهاى توليدى و صنعتى اســتان را جزو برنامه 

اصلى بانك قرار داده ايم. 
ë  انواع تســهيالت پرداختى در چه قالب هايى بوده و در سال 

جارى چه ميزان تسهيالت پرداخت كرديد؟ 
بانكها و در راس آن بانك ملى در اعطاى تسهيالت و كمك به متقاضيان 
و شهروندان نقشى بسيار حياتى دارند و در اين رابطه بانك ملى استان در كنار 
حمايت از توليدكنندگان داخلى و به منظور دســتگيرى از اقشار آسيب پذير 
جامعه كمكهاى قابل توجهى به نهادهايى چون كميته امداد – بهزيســتى 
و ... انجام داده اســت.  در هشت ماهه اول امسال حدود 45 هزار و 400 فقره 
تسهيالت ازدواج در سامانه  بانك مركزى ثبت شده كه از اين تعداد 11 هزار 
فقره به  بانك ملى تعلق يافته و 95 درصد ثبت نام كنندگان در سامانه بانك 
ملى توانســتند وام ازدواج خود را دريافت كنند و بقيه به مرور و تا پايان ســال 

جارى پرداخت خواهد شد. 
ë  در راستاى مسئوليت هاى اجتماعى از قبيل ساخت مدرسه و 

... چه كارهايى انجام داديد يا انجام خواهيد داد؟ 
بانك ملى در ادامه سياست هاى خود مبنى بر مشاركت در ساخت مدرسه 
و خانه بهداشــت و حمايت از ايتام و ... توانســته در سال جارى نزديك به 40 
مورد مشاركت داشته باشد و شعب امور بانك ملى استان در اين مدت موفق به 
كلنگ زنى و اتمام چهار باب مدرسه و يك باب خانه بهداشت ومجوز ساخت 
3 باب مدرسه نيز اخذ و به زودى كلنگ زنى خواهد شد در نقاط مختلف استان 
شده است. همچنين در رابطه با خانواده هاى بى سرپرست طبق تفاهم نامه 
اى كه با كميته امداد منعقد كرديم متعهد شديم به كل مددجويان رقمى بين 

يك تا دو ميليون تومان كمك كنيم. 
از مســئوليت هاى اجتماعى ديگر بانك ملى مى توان به تاسيس كانون 
جوانان اشــاره كرد كه هم اكنون با بيش از 143 هزار عضو جوانان و اعضاى 

خود را با مفاهيم مهم بانكى چون چك و ... آشنا مى كند. 
ë  بانك ملى اســتان در راســتاى ارايه خدمــات اينترنتى و 

الكترونيكى چه برنامه هايــى را در بلندمدت براى خود تدارك 
ديده است؟ 

مقوله مهم و اساسى كه بانك موظف به توسعه و ترويج آن در جامعه است 
بحث فضاى الكترونيكى و شناسايى آن به شهروندان و متقاضيان است. در 
اين رابطه بانك ملى استان اقدامات بسيار مثبتى انجام داده و تا آنجا پيش رفته 
كه توانسته در تراكنش هاى بانكى خدمات الكترونيكى و استفاده از سامانه 
بانكى و ... رتبه اول كشورى را از آن خود كند. همچنين موفق شديم بهترين 
نرم افزار را با عنوان بام طراحى و به شهروندان معرفى كنيم. پيام رسان بله  تنها 
پيام رسان داخلى است كه خدمات بانكى را از طريق ان مى توان انجام داد و 
اپليكيشن 60 نيز به منظور جلوگيرى از هرگونه سوء استفاده در جامعه توسط 
بانك ملى راه اندازى و به همشــهريان معرفى شده است. كه در هر60ثانيه 

يك رمز توليد مى نمايد. 
ë  تغيير قانون چك چه تاثيرى بر روى معامالت بانكى كشور 

مى تواند داشته باشد؟ 
اين قانون تاثير بسزايى در گردش پول و همچنين شفاف سازى تعامالت 
بانكى و تجارى دارد، چراكه پيش از اين تعامالت بانكى به سمت سامانه هاى 
الكترونيكى ســوق پيدا كرده بود كه از ِقبل آن شــاهد مشكالت عديده اى 
بوديم، اما با اجراى اين قانون، شــفاف ســازى مالى براى مشتريان و بانك 
ها ايجاد خواهد شــد.  در اين قانون، چك هاى تضمينى به نام شــخص و 
مشخصات فرد گيرنده ثبت مى شوند و ديگر مثل قبل با امضاى پشت نويس 
به دســت فردى ديگر امكان وصول ندارد، در خصوص چك هاى شخصى 
نيز روال بانكى همانند گذشــته پيش خواهد رفت، چراكه با اجرا شدن طرح 

صياد، نظارت هاى موجود از اين چك ها بطور كامل انجام خواهد گرفت.

افزايش رضايت مشــترى، هدف اصلى بانك ملى  نوبت دومنوبت دوم

شــركت بهره بردارى قطار شهرى تبريز و حومه در نظر دارد تا تابلوهاى تبليغاتى واقع بر پيشانى پل خط يك 
قطارشهرى تبريز بشرح مندرج در جدول ذيل را، از طريق مزايده، به مدت يك سال به اجاره  واگذار نمايد :

لذا كليه اشــخاص حقيقــى و حقوقى داراى صالحيت در زمينه اكران تابلوهاى محيطى شــهرى كه تمايل به 
شركت در مزايده مذكور را دارند، مى توانند از ساعت 15 روز شنبه مورخ 1397/10/01 ، اسناد مزايده و فرم 
پيشنهاد قيمت را  از سايت شركت به نشانى metro.tabriz.ir   دانلود نموده و مطابق متن اسناد در مزايده 

مذكور مشاركت نمايند.                                                     شركت بهره بردارى قطار شهرى تبريز و حومه

آدرس
ابعاد و مساحت 

تقريبى تابلو 
(متر مربع)

قيمت پايه اجاره 
ساالنه (ريال)

مبلغ سپرده 
شركت در مزايده 

(ريال)

تابلوى شماره 1
بلوار 29 بهمن . اول جاده زعفرانيه.جنب ايستگاه شماره 5 

( مسير رفت بلوار به سمت دروازه تهران )

  93=31*3
مترمربع

مجموعاً
  3،500،000،000 

ريال

200،000،000 ريال

تابلوى شماره 2
بلوار 29 بهمن . اول جاده ائل گؤلى.جنب ايستگاه شماره 5 

( مسير برگشت از دروازه تهران به سمت دانشگاه )

 138=46*3
مترمربع

تابلوى شماره 3
بلوار استاد شهريار، اول سربااليى وليعصر

 105=3*35
مترمربع

آگهى مزايده شماره آگهى مزايده شماره 230230--9797  
با موضوع اجاره يكساله تابلوهاى تبليغاتى پيشانى پل خط يك قطارشهرى تبريز

جهت تبديل مسكن 
كارت خود به كارت 

سوخت، در اسرع 
وقت به شعب بانك 

مسكن در سراسر 
استان مراجعه فرماييد

مديريت شعب بانك مسكن 
آذربايجان شرقى


