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مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان خبر داد؛

آذربایجان شرقی

Saterday - 2020 MAY  30  |   5670 شــماره   - بیســتم  ســال   | صفحــه   4  |  1441 شــوال   7  |  1399 خــرداد   10 شــنبه 

3

3

2

در همایش »سامانه های سطوح آبگیر باران« مطرح شد؛

فرهنگ سازی برای مدیریت باران در دانشگاه تبریز
نهمین همایش ملی »ســامانه های ســطوح آبگیر باران«، شــهریور امســال به صورت مجازی و ویدئو 

کنفرانس در دانشگاه تبریز برگزار می شود.
اســتحصال آب باران و مدیریت ســیالب، اســتحصال آب باران و ارتقاء بهره وری کشــاورزی و امنیت 
غذایی، نقش اســتحصال آب بــاران در بهبــود عملکرد اراضی و باغــات دیم، نقش اســتحصال آب در 
مدیریت پایدار منابع آب، اســتحصال آب باران و کاهش گرد و غبار و آلودگی هوا و نقش اســتحصال آب 

در سازگاری با خشکسالی، کم آبی ...

 جهت دهی مناسب صدا
 وسیما در شبکه های

اجتماعی
2
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اکبر فتحی خبر داد:
اجرای طرح »یاوران تولید« 

در بخش کشاورزی 

اروجعلی علیزاده مطرح کرد:
نام نویسی از متقاضیان نوسازی 

ناوگان حمل و نقل استان

فرمانده ناحیه امامت تبریز
 عنوان کرد؛

لبیک گویی ناحیه امامت برای 
کمک مؤمنانه
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شهردار در دیدار مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی مطرح کرد؛

بهره مندی از روش های نوین گردشگری در پساکرونا

شــرکت بهره برداری قطار شــهری تبریز و حومه در نظر دارد تا مالکیت سرقفلی » یک باب مغازه 
تجاری دارای انباری » و مالکیت ششــدانگ » یک قطعه زمین مســکونی » را با مشخصات مندرجه در 

جــدول ذیل، از طریق مزایده ی عمومی به داوطلبان حقیقی و حقوقی، واگذار نماید: 

کلیه ی عالقمندان به مشــارکت در مزایده می توانند از ســاعت 8 صبح روز یکشنبه مورخه 
1399/03/18  لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/03/20 ، با بهمراه داشتن رسید 
واریز مبلغ 1،000،000 ریال به ازای هر قطعه یا مغازه به حساب جاری شماره 100809774440 
نزد بانک شــهر، شعبه شهرداری تبریز )به نام شــرکت بهره برداری قطار شهری تبریز(، ضمن 
مراجعه به امور حقوقی و قراردادهای شــرکت بــه آدرس » تبریز؛ بلوار 29 بهمن؛ طبقه اول 
ساختمان قطار شهری تبریز و حومه « اسناد را دریافت  نموده و جهت تکمیل اطالعات با شماره 
) تلفــن : 8 - 0413329001 داخلی 1031( تمــاس حاصل نمایند. مزایده گزار در رد یا قبول 
پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی که مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده تنظیم یا ارائه 

نشده باشند،ترتیب اثر داده نخواهد شد.    
                                  شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه

شرح مشخصات زمین های مسکونی یا واحد تجاری
مساحت به کاربریآدرس ردیف

متر مربع
ارزش هر متر 

مربع
قیمت کارشناسی  پایه

قطعه مسکونی شماره ی73 به پالک ثبتی 1
866/7929  واقــع در بخــش 7 تبریز؛ 

خیابان آخونی؛ کوی شادگان

54،000،000 180مسکونی
ریال

9،720،000،000 ریال

مغازه تجاری ) دارای انباری ( شماره ی یک 2
پاساژ صدرا ؛ واقع در تبریز؛ انتهای خیابان 
دارایی ؛ روبروی مســجد صاحــب االمر ؛ 

مجتمع تجاری صدرا ؛ طبقه ی همکف

300،000،000 19/72تجاری
ریال

7،756،000،000 ریال

انباری 
تجاری 
زیرزمین

18/40 100،000،000
ریال

آگهی مزایده عمومی
)99-140( 

نوبت اول

مدرسه عالی مهارتی اقتصاد دیجیتال راه اندازی می شود انجمن های هنری و ادبی، زمینه ساز کشف استعداد 

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی خبر داد؛

مدیر کل ارتباطات تبریز:
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

پروژه ایســتگاه اقلیم شناســی تمام خودکار منطقه آذرشهر با هدف 
انجــام تحقیقات کاربــردی در حوزه های هواشناســی و ســنجش 

اطالعات اقلیمی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، افتتاح شد.
به گزارش جام جم مدیرکل هواشناســی آذربایجان شــرقی در آیین 

افتتاح این ایســتگاه اظهــار کرد: این ایســتگاه با هدف ســنجش 
اطالعات اقلیمی هواشناســی، دمــای هوا، وضعیت بــارش، میزان 
رطوبت، ســرعت و ســمت باد، به منظور بهره مندی مــردم منطقه 
شــروع به کار کرد.علی دولتی مهر، مدیرکل هواشناســی آذربایجان 

شــرقی در ادامه افــزود: امیدواریم با حمایت مســئوالن اســتانی، 
بــا ارتقای فنــی مجموعــه حاضر و تکمیــل بخش پایش، شــاهد 
کاربردهای آموزشــی، پژوهشی و اســتفاده دانشــگاهیان عزیز در 

رشته های مرتبط با آن نیز باشیم.

دانشگاه شهید مدنی، میزبان ایستگاه منطقه ای هواشناسی

انتخاب مجتمع مس 
سونگون به عنوان واحد

 نمونه ملی
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب مجتمع 
مس آذربایجان )مس ســونگون( به عنوان واحد 

نمونه ملی را به مهندس شریفی تبریک گفت.
  به گزارش جام جم در این پیام آورده شــده است: 
بی شک تقدیر از همت واالی شــما مدیر نمونه 
ملّی در سی و یکمین جشنواره امتنان از کارگران، 
گروه هــای کار و مدیران واحد نمونه، نشــان از 
ارزش واالی کوشش خالصانه و مدیریت خالقانه 
شماست.همچنین محمد شــریعتمداری در این 
پیام، افزایش سریع رقابت و پیچیدگی های عصر 
اطالعات را عامل نیازمندی واحدهای تولیدی به 
مهارت هایی چون خالقیــت، نوآوری کارآفرینی 
جهت پیشــرفت با علم روز دانســته است. وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مدیران بنگاه های 
اقتصادی کشــور به عنوان فرماندهــان میدان 
پرمخاطره عرصــه کار و تولید در جهاد ســخت 
اقتصادی نام بــرده و نقش آن ها را در پیشــبرد 
اهداف اقتصادی و غلبه بر موانع و مشکالت تولید 

و پیشرفت اقتصادی مهم ارزیابی نموده است.

خبر

 شنبه  10 خرداد 1399    شماره 5670

اجــرای طرح »یــاوران 
تولید« در بخش کشاورزی

 رئیس سازمان جهادکشــاورزی استان آذربایجان 
شــرقی از اجرای طرح »یاوران تولیــد« با هدف 
توانمندســازی بهره برداران و افزایش ضریب نفوذ 
دانــش در عرصه های کشــاورزی و منابع طبیعی 
اســتان در راســتای افزایش کمی و کیفی تولید 

محصوالت کشاورزی خبر داد.
اکبر فتحی روز پنجشــنبه در گفت و گو با جام جم 
افزود: طرح »یاوران تولید« به منظور حضور بیش 
از پیش اعضــای هیات  علمــی و محققان مراکز 
تحقیقاتــی در عرصــه و در کنار بهره بــرداران، 
کارشناسان پهنه و مروجان کشاورزی اجرا می شود.

 وی طرح »یاوران تولید« را یک طرح کامل و جامع 
برای مبحث شبکه دانش کشاورزی در قالب  نظام 
نوین ترویج دانســت و افزود: در این طرح تالش 
شده است تا از همه ارکان موثر بر توسعه دانش در 
بخش کشاورزی مشتمل بر معاونتها، سازمان ها و 
واحدهای اجرایی، اعضــاء هیات علمی و محققان 
پژوهشی و آموزشــی و مروجان جهاد کشاورزی 

استفاده شود.
فتحی با بیان اینکــه در طرح »یــاوران تولید« با 
محوریت روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها، 
از کلیه اجزای وزارت جهاد کشــاورزی اســتفاده 
می شود، ادامه داد:  درصدد بسیج همگانی از عوامل 
در اختیار وزارت جهاد کشاورزی هستیم به  نحوی 
 که دانش منجر به افزایش کمی و کیفی تولید شود.

 وی با بیان اینکه در این طرح ۱۰۰ نفر پژوهشگر 
مروج ارشد در کشور مشــارکت دارند، افزود: این 
افراد بیش از بیســت سال ســابقه خدمت دارند و 
افراد عرصه ای هســتند که با بهره برداران سال ها 
در ارتباط بوده اند و در واقع این افراد پشتیبانی ملی 

»یاوران تولید« را بر عهده دارند. 
رئیس سازمان جهادکشــاورزی استان اظهار کرد: 
محققان معین، اطالعات را به کارشناسان پهنه در 
شهرستان ها ارائه می دهند و مروجان به نوبه خود 
این اطالعات را در اختیار بهره برداران قرار می دهد.

خبر

شهردار تبریز با اشاره به مشکالت اقتصادی 
صنعت گردشگری به جام جم گفت: شیوع 
ویروس کرونــا تغییرات بســیار عمیقی در 
ساختار صنعت گردشگری جهان ایجاد کرد 
که می توان از این فرصت اســتفاده کرده و 
با به کارگیــری روش های نوین نقطه عطف 
گردشــگری اســتان را در دوران پسا کرونا 

محقق ساخت.
 ایرج شــهین باهر در دیدار مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
با اعالم مطلب فوق افزود: شــیوع ویروس 
کوویــد- ۱۹ رونــد گردشــگری را در دنیا 
تغییر داده است و بایســتی از فرصت بدست 
آمده به عنوان نقطه عطفی در گردشــگری 
پســاکرونا بهره برد. او در ادامه برگزاری فم 
تورهــای گردشــگری را اقدامــی موثر در 
توسعه این صنعت عنوان کرد و گفت: »این 
هدف با هــم افزایی و تقســیم وظایف بین 
انجمن های صنفی گردشــگری، اداره کل 
میراث فرهنگی، شهرداری، شورای اسالمی 

و اتــاق بازرگانی محقق خواهد شــد و الزم 
اســت تا برای اجرای آن انجمن های صنفی 
گردشــگری برنامه عملیاتی و پیشنهادات 
تقســیم وظایف را پس از بررسی های الزم 
به صورت پروپــزال ارائه دهنــد. مدیر کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
آذربایجان شــرقی نیز در این جلسه با اشاره 
به لزوم برگزاری فم تورهای گردشــگری در 

راستای توسعه این صنعت پویا در استان، ادامه 
داد: برگزاری فم تورهای گردشگری بهترین 
راهکاری است که کشــورهای برتر در حوزه 
گردشگری در راستای توسعه این صنعت به 
کار برده اند، به همیــن منظور با برگزاری فم 
تورها در اســتان و بهره مندی از توان بخش 
خصوصی و ظرفیت های موجود اســتان در 
حوزه گردشــگری می توان بستری مناسب 

برای توســعه این صنعت را فراهم ســازیم.
احمد حمزه زاده نقش اتــاق بازرگانی تبریز 
در تحقق این هدف مهــم و موثر عنوان کرد 
و گفت: با مشــارکت همه جانبه سازمان ها، 
نهادها و همچنین اتاق بازرگانی تبریز شاهد 
تحقق این هدف و تقویت زیرســاخت های 
گردشگری منطقه خواهیم بود. او با اشاره به 
اینکه اختصاص جوایز صادراتی به آژانس های 
مسافرتی فعال در حوزه گردشگری از دیگر 
اقدامات موثر در این امر خواهد بود، ادامه داد: 
با اختصاص جوایز صادراتی به تورهای ورودی 
خارجی به مقصد تبریز توســط آژانس های 
فعال در این زمینه، فرصت مناســب را برای 
حضور گردشگران خارجی در منطقه فراهم 
ســازیم، همچنین با توجه به ظرفیت های 
موجود می توانیــم در حوزه صــدور ویزای 
فرودگاهی در بیــن فرودگاه های بین المللی 
منطقه به عنوان فرودگاه هاب به ارائه خدمات 
بپردازیم.شهرام دبیری رئیس شورای اسالمی 
شــهر تبریز نیز در این دیدار با تاکید بر لزوم 

رعایت بهداشت و افزایش نظارت ها در دوران 
پساکرونا بر عملکرد مراکز گردشگری منطقه، 
ادامه داد: در راستای توسعه گردشگری منطقه 
می بایست رعایت پروتکل های بهداشتی در 
اولویت تمام سازمان های مرتبط و همینطور 
اماکن و جاذبه های گردشگری تبریز و استان 
باشــد، همچنین در راســتای فراهم سازی 
فضای مناســب و جذاب برای گردشگران 
ایجاد موزه ها، آمفی تئاتر و ... باید در دســتور 
کار قرار گیرد. رشید رجب پور رئیس انجمن 
دفاتر خدمات مسافرتی، زیارتی و جهانگردی 
آذربایجان شرقی نیز در این جلسه ارائه جوایز 
صادراتی به آژانس های مســافرتی فعال در 
تورهای ورودی خارجی را امری موثر دانست 
و گفت: بیش از ۳۰۰۰ هزار آژانس مسافرتی 
فعال در کشور به فعالیت مشغول هستند، در 
صورت ارائه این جوایز به آژانس های فعال و 
برقراری تورهــای ورودی خارجی به مقصد 
تبریز می توانیم در گردشگری استان تحولی 

بزرگ ایجاد کنیم.

مدیرکل صدا و ســیمای مرکز آذربایجان شــرقی 
از جهت دهی و مهندســی مناســب صدا و سیما در 

شبکه های اجتماعی طی ماه رمضان خبر داد.
به گزارش جــام جم مرتضــی صفری با تشــریح 
عملکرد ماه رمضان صدا و ســیما در حوزه سیاسی 
تصریح کــرد: معاونت خبر مرکز در طــول این ماه 
توانســت در کنار اطالع رســانی و پوشــش خبری 
رویدادهــای مختلف، ۶۸ گزارش خبــری به مدت 
۴۱۲ دقیقه معادل ۶:۵۲ )ســاعت: دقیقــه( تولید و 
در ۲ بخش خبر رادیویــی و ۳ بخش خبر تلویزیونی 

پخش کند.
وی خاطر نشــان کرد: معاونت فضای مجازی این 
مرکز نیز با تولید و انتشــار ۱۰۳۲ مــورد محتوا در 

قالب های مختلف و مشــخص ســعی کرد حضور، 
جهت دهی و مهندســی مناســبی در شــبکه های 

اجتماعی داشته باشد.
صفری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی 
از زحمات و تالش هــای کادر درمانی اســتان، به 
حماســه  آفرینی کلیت نظــام و مســئوالن، مردم، 
جامعه پزشــکی و پرســتاری، گروه هــای جهادی، 
نهادهای حمایتی کشــور، بســیج، نیروهای مسلح، 
تولیدکنندگان مواد بهداشتی، صدا و سیما و رسانه ها 
در بحث کرونا پرداخت و افزود: ویــروس کرونا به 

غیر از تمامی سختی ها و مشــکالت یک نکته مهم 
داشت و آن این بود که بدون روتوش و پروپاگاندای 
رسانه ای که غرب از آن بهره می برد، فضایی ایجاد 
کرد که قدرت و توانمندی مدیریتی کشــورها بدون 
سانســور و در یک میدان مســابقه یکســان مورد 
ارزیابی قرار گیرند.وی همدلی مومنانه، کمک های 
مومنانه و طرح مواســات را یک تصمیم راهبردی از 
سوی مقام معظم رهبری دانســت که توانست همه 
مردم و مســئوالن را برای کمک به اقشــار آسیب 

دیده از کرونا به میدان بیاورد.

بهره مندی از روش های نوین گردشگری در پساکرونا

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی خبر داد؛

جهت دهی مناسب صدا وسیما در شبکه های اجتماعی

- نام و نشانی مزایده گزار : 
موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشــی ایثار استان آذربایجان شرقی    به نشانی :  تبریز. بلوار استاد شهریار. ابتدای خیابان 

گلکار. مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار )صدرا(
 - نوع، کیفیت خدمات )موضوع مزایده( :

برون ســپاری جهت بهره برداری از مجموعه استخر صدرا مشــتمل بر استخر بزرگساالن ، استخر کودکان ، جکوزی ، سونای 
خشک و بخار ، سالن بدنسازی و کافی شاپ  

- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :
مبلغ 1/700/000/000 )یک میلیارد و هفتصد میلیون( ریال که الزم اســت به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا 
رسید واریز نقدی به حساب شماره 0203332995000 نزد بانک دی، به نام موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار قابل 

واریز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد.
- توضیحات:  موسســه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار در نظر دارد مجموعه استخر صدرا  موسسه ایثار استان آذربایجان 
شرقی شامل )استخر بزرگساالن ، استخر کودکان ، جکوزی سونای خشک و بخار ، سالن بدنسازی و کافی شاپ ( را از طریق 
مزایده عمومی  و برای مدت 2 ســال  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت بهره برداری واگذار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مزایده از دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشــنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس
 www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مزایده محقق ســازند.تاریخ انتشار مزایده  در سامانه تاریخ 

1399/03/10 و شماره درج در سامانه 50990931160000011 می باشد. 
-  مهلت زمان تحویل اســناد مزایده از ســاعت 8 صبح روز شــنبه مورخ 1399/03/10 و تا ســاعت 14 روز شــنبه مورخ 

1399/03/24 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد . 
- مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد نیز تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1399/03/25 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.

- زمان بازگشــایی پاکات روز دو شنبه مورخ 1399/03/26 ســاعت 10/30 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و به 
نشانی: تهران. خیابان موسوی شمالی. خیابان برفروشان. پالک 20 می باشد .

- محل تحویل پاکت های تضمین  به یکی از دو نشانی ذیل :
- تهران. خیابان طالقانی. خیابان موسوی شمالی. خیابان برفروشان. پالک 20  

- تبریز. خیابان گلکار. مجتمع فرهنگی ورزشی صدرا. دفتر اداری 
  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934

 تلفن تماس جهت کسب اطالعات : 33285209 0411و  33285201-5  0411
تذکر : هزینه درج آگهی و حق الزحمه کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود .

مدیریت موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم (
مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از استخر صدرا 

موسسه  ایثار استان آذربایجان شرقی  برای مدت دو سال

شهردار تبریز خبر داد:



مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شــرقی گفت: 
نام نویســی متقاضیان نوســازی ناوگان حمل و نقل برون شهری 

کاال همزمان با سراسر کشور در این استان آغاز شد.
ــا  ــا ب ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــزاده، روز چهارش ــی علی اروجعل
بیــان اینکــه متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه 
WWW.RPF.RMTO.IR بــرای نوســازی خــودروی خــود 
اقــدام کننــد، افــزود: مجمــوع نــاوگان حمــل و نقــل بــاری 
ســبک، نیمــه ســنگین و ســنگین اســتان ۳۵ هــزار و ۲۱۸ 

دســتگاه اســت.
وی اظهار داشــت: از این تعداد ۱۲ هزار و ۵۳۲ دستگاه مربوط به 
ناوگان حمل و نقل ســنگین بوده و متوسط ســن این ناوگان ۱۹ 
سال است و باید برای بهره وری بیشــتر حمل و نقل از این فرصت 

برای نوسازی ناوگان حمل ونقل باری استان استفاده کرد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شــرقی گفت: 

در این راستا ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در راستای 
فعالیت هــای متنوع خود به منظور نوســازی ناوگان باری کشــور 
و اســتفاده از ظرفیت های قانونی مندرج در قوانیــن احکام دائمی 
توســعه از متقاضیان ورود خودروهای باری ســنگین تا ۳ ســال 
ساخت ثبت نام می کند. علیزاده ادامه داد: شرکت های تولید کننده 

داخلی خودروهای سنگین، شرکت های حمل و نقل توانمند دارای 
مجوز از ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکتهای وارد 
کننده کامیون های ســنگین دارای مجوز از وزارت صمت و مالکان 
حقیقی و حقوقی کامیون های فرســوده واجد شــرایط و متقاضی 

واردات می توانند در این طرح مشارکت کنند.
وی یــادآوری کرد: این کامیون هــا نباید بیش از ۳ ســال از زمان 
ساخت آن ها گذشته باشد و ساخت کشورهای اروپایی، ژاپن و کره 
جنوبی بوده و از نظر ایمنی، کیفیت و آالیندگی محیط زیســت در 

زمان های ساخت مورد تایید دستگاه های ذیربط باشد.
علیزاده، با بیان اینکه در مرحلــه اول اولویت با کامیون های دارای 
ظرفیت مندرج در کارت مشــخصات وســیله نقلیــه زیر ۱۸ تن و 
باالتر اســت، ادامه داد: واردات هر یک دســتگاه کامیون منوط به 
اسقاط حداقل یک دســتگاه کامیون اســت که از زمان ساخت آن 

بیش از ۲۵ سال گذشته باشد.

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

مدرسه عالی مهارتی 
اقتصاد دیجیتال 

راه اندازی می شود
تفاهم نامه همــکاری دو جانبــه میان اداره 
کل ارتباطات و فنــاوری اطالعات آذربایجان 
شــرقی و دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان، 
با موضوع »تاســیس مدرســه عالی مهارتی 
اقتصــاد دیجیتــال« و بــا هــدف آمــوزش 
مهارت هــای تخصصی مورد نیاز بــازار کار و 
کارآفرینــی در حوزه فاوا بــا محوریت اقتصاد 

دیجیتال، به امضا رسید.
به گزارش جام جم محمد فرزاد پس از امضای 
این تفاهــم نامه، اظهار کرد: ایــن تفاهم نامه  
دو جانبه، در راســتای تاســیس مدارس عالی 
مهارتــی اقتصاد دیجیتال در اســتان، به امضا 
رســیده اســت.مدیرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات آذربایجان شــرقی، هدف از امضای 
این تفاهم نامــه را آموزش مهــارت ورزی و 
پیاده ســازی آموزش مبنی بر »طراحی فرایند 
آموزش با عنایت به پرورش انواع اســتعدادها 
و پرورش قــدرت ابتکار،خالقیت و نو آوری« 
بیان کــرد.وی مهارت آموزی دانشــجویان و 
فارغ التحصیــالن در زمینه هــای فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات با محوریــت اقتصاد 
دیجیتــال، آموزش هــای عملــی و کاربردی 
کردن تحصیالت دانشگاهی به منظور تسهیل 
ورود مهــارت آموزان به بــازار کار و ارتباط با 
صنایع و خدمات و توسعه کارآفرینی و نوآوری 
را از دیگر اهــداف این تفاهم نامه برشــمرد 
.مدیر کل ICT آذربایجان شــرقی، با اشاره 
به اینکه ایــن تفاهم نامه در راســتای تحقق 
اهداف بیانیه گام دوم انقالب اسالمی به امضا 
رسیده است، افزود: این تفاهم نامه با توجه به 
سیاست های دانشــگاه آزاد اسالمی در توسعه 
مهارت آمــوزی و با رویکرد ایجاد بســترهای 
الزم برای مهارت آمــوزی و آموزش فنون به 

امضا رسیده است.

دستگیری حفاران غیر مجاز در منطقه حافظ
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی آذربایجان 
شرقی از دستگیری و کشــف حفاری غیر مجاز در 

خانه ای متروکه در منطقه حافظ تبریز خبر داد.
 کاظم داداشی در گفتگو با جام جم روز چهارشنبه 
ضمن اعالم این خبر در جمــع خبرنگاران گفت: 

به دنبال دریافت گزارش هــای مردمی از منطقه 
حافظ تبریز مبنی بر اقــدام به حفاری غیرمجاز در 
خانه ای متروکه پس از بررســی و هماهنگی های 
الزم با عوامل انتظامی، مداخــالت الزم انجام و 
یک نفر هم از عاملین حفاری غیر مجاز دســتگیر 

شد. 
او افزود: در این راستا با اخذ دســتور مقام محترم 
قضائی پس از بازرســی های انجام شــده در این 
خانه متروکه، حفاری غیر مجــاز در چندین نقطه 
به قصد کشــف امــوال تاریخــی و فرهنگی به 

صورت عمیق مشاهده شد.
 داداشــی در خاتمه عنوان کــرد: پرونده عامالن 
حفاری غیر مجــاز خانه  مســکونی منطقه حافظ 
تبریــز پس از بررســی وضعیت، جهــت اقدامات 

قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

خبرخبر

 شنبه 10 خرداد 1399   شماره 5670

نهمین همایش ملی »ســامانه های ســطوح آبگیر باران«، شهریور 
امســال به صورت مجازی و ویدئــو کنفرانس در دانشــگاه تبریز 

برگزار می شود.
به گــزارش جام جم اســتحصال آب بــاران و مدیریت ســیالب، 
اســتحصال آب باران و ارتقاء بهره وری کشاورزی و امنیت غذایی، 
نقش اســتحصال آب باران در بهبود عملکرد اراضی و باغات دیم، 
نقش اســتحصال آب در مدیریت پایدار منابع آب، اســتحصال آب 
باران و کاهش گرد و غبار و آلودگی هوا و نقش اســتحصال آب در 
ســازگاری با خشکســالی، کم آبی و تغییر اقلیم از محورهای اصلی 

همایش ملی »سطوح آبگیر باران« است.
از دیگر محورهای ایــن همایش می توان به نقش اســتحصال آب 

بــاران در حفاظت از تاالب هــا، تامین آب حیات وحــش، تولیدات 
دامی و آبزیان، ارزیابی ســامانه های نوین و ســنتی استحصال آب 
باران، فرهنگ ســازی دانش بومی و مشــارکت های سازمان های 
مردم نهاد در اســتحصال آب، سامانه های اســتحصال آب باران، 
اســتحصال آب باران و نقش آن در توســعه صنعت و فضای سبز و 

مصارف شهری اشاره کرد.
کاربــرد روش هــای نویــن داده کاوی در اســتحصال آب باران، 
اســتحصال آب بــاران و مدیریــت حوزه هــای آبخیــز، کیفیت 
رواناب های حاصل از بارش در مناطق شهری و غیر شهری و ابعاد 
اقتصادی اجتماعی و حقوقی اســتحصال آب باران محورهای دیگر 

این همایش است.

مهلت ارســال مقاالت به این کنفرانس یک مــرداد و اعالم نتایج 
داوری مقــاالت اول شــهریور و زمان برگزاری ایــن همایش ۱۵ 
شهریور سال جاری اســت که با توجه به شــیوع ویروس کرونا به 

صورت مجازی و ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد.
عالقه مندان برای کســب اطالعات بیشــتر می توانند به نشــانی 
 HTTPS://WWW.RCSCONF۹.IR/FA اینترنتی

مراجعه کنند.

نام نویسی از متقاضیان نوسازی ناوگان حمل و نقل آذربایجان شرقی

فرهنگ سازی برای مدیریت باران 
در دانشگاه تبریز

شهرداری سراب در نظر دارد باستناد بند چهارم مصوبه شماره 360 مورخه 01/24/ 1399 شورای محترم اسالمی شهر سراب 
مناقصه واگذاری انجام امور فضای ســبز را به مدت یکســال از تاریخ ابالغ  به شرکت ها  و پیمانکاران  واجد شرایط از طریق مناقصه 

واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه : انجام امور فضای سبز
2- محل انجام مناقصه: سطح شهر سراب )اعم از محدوده و حریم(

3- مدت انجام مناقصه: 12 ماه شمسی
4- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مناقصه قید شده  در جدول باال را به شماره  
حســاب 20111122678183 بنام شهرداری ســراب نزد بانک قرض الحسنه  مهر ایران واریز و فیش واریزی و یا به همان مبلغ 
ضمانت نامه بانکی ) که از تاریخ بازگشــایی پاکت تا ســه ماه اعتبار داشته باشد(را  در پاکت تضمین )پاکت الف( و پیشنهادات فنی و 
مدارک مربوطه و سوابق کاری و شرایط مناقصه و اسناد ارزیابی را در )پاکت ب( و قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت 

در ) پاکت ج( و مجموع را در پاکتی مناسب و مهر شده تحویل نمایند.
5- مناقصه گران واجد شــرایط ) صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی( می توانند اســناد مناقصه را در مقابل فیش واریزی به مبلغ 
300/000 ریال به شــماره حساب 3100000588009 بنام شهرداری ســراب نزد بانک ملی شعبه مرکزی خریداری کنند مبلغ  

واریز شده غیر قابل استرداد است.
6- پیشنهادات باید حداکثر تا ده روز از تاریخ انتشار دومین آگهی با احتساب روز انتشار و تا آخر وقت اداری99/03/27 به نشانی 

خیابان قدس شمالی ساختمان شهرداری دبیرخانه تحویل و رسید دریافت شود.
7- سایر جزئیات در شرایط و اسناد ارزیابی درج شده است.

8- بدیهی اســت  شــرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد 
یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

آگهی مناقصه  عمومی  »مرحله دوم « ) نوبت دوم(

مدت اجرا)ماه(مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ مناقصه )ریال(موضوعردیف

12 ماه551/947/764 ریال5/519/477/640 ریالواگذاری امور فضای سبز1

شــهرداري ســراب در نظر دارد باستناد بند سوم  مصوبه شماره 352 مورخه 98/12/10    شورای محترم  اسالمي شهر سراب  تعداد  یک  
واحد خدماتی به شــماره 107 و سرقفلی یک واحد تجاری به شماره 3 واقع در خیابان شهدای شمالی  جنب بنیاد شهید برج شمس سراب را 

از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید. 
الف : مشخصات قطعه : 

واحد خدماتی به شماره 107 در طبقع اول به مساحت 115/03 مترمربع به مبلغ 4/036/050/000 ریال ) به صورت نقدی ( 
واحد تجاری به شماره 3 در طبقه همکف به مساحت 67/ 135 متر مربع به مبلغ 15/295/350/000 ریال ) به صورت نقدی ( 

ب : شرایط مزایده : 
1-  متقاضیان بایســتی 5 درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده به حساب 20111123678183 شهرداری نزد بانک مهر ایران شعبه سراب 
واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته از تاریخ نشر آخرین آگهی حداکثر تا ده روز تا آخر وقت 

اداری 99/3/27 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
2-  شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

3-  به تقاضای مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
4-  هزینه های متعلقه ) نشر آگهی ، دارائی و دفترخانه و ....( به عهده برنده مزایده خواهد بود .

5-  سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هریک از برندگان سپرده به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد .

6-  متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر به دایره فنی و شهرسازی یا درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های 68-4328167-041تماس 
حاصل نمایند.

محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

آگهی مزایده ) مرحله دوم(
 فروش یک واحد خدماتی و یک واحد سرقفلی مغازه در برج شمس

نوبت اول

ساماندهی مخازن 
جمع  آوری زباله در 

کوزه کنان
 شهردار کوزه  کنان به خبرنگار جام جم گفت: در 
راستای ارتقای بهداشت محیط و تسریع در جمع 
آوری زباله شــهری، مخازن جمع آوری زباله در 

سطح شهر ساماندهی و مخازن جدید نصب شد.
جلیل جهانپور کوزه کنانی روز پنجشنبه در جمع 
خبرنگاران افزود: در راستای سازماندهی مبلمان 
شهری و کاهش پراکندگی زباله های شهری در 
معابر عمومی ۸۰ مخزن زبالــه پلی اتیلن نصب 

شد. 
وی افزود : با نصب این ســطل های زباله انتظار 
می رود که به بهداشــت محیــط ، عملیات جمع 
آوری زباله های شهری در کمترین زمان ممکن 

انجام شود. 
جهانپور گفــت: مجهز بودن ســطل های زباله 
پلی اتیلن بــه درب و زیر مخزنــی و در نتیجه 
جلوگیری از نفوذ جانوران و حشــرات در داخل 
مخزن و اطراف آن را از قابلیت های چشــمگیر 
این وسیله برشمرد. شــهردار کوزه کنان اعالم 
کرد: با توجه به محل قــرار گرفتن مخازن زباله 
در جایگاه مخصوص خود ، این امر سبب کاهش 
تصادفات و ایمن سازی معابر و کاهش مزاحمت 
برای تردد شهروندان می شود . جهانپور با اشاره به 
نقش شهروندان در نگهداری و محافظت از این 
سطل ها، تاکید کرد: نقش شهروندان در زیبایی 
و پاکیزگی شهر قابل توجه است . وی خاطرنشان 
کرد: کوزه کنــان یکــی از شــهرهای زیبای 
شهرســتان شبستر در سطح اســتان آذربایجان 
شرقی به سبب همین توجه و مشارکت مردم در 

امور شهری است. 
وی عنوان کرد: ســطل های زباله به سبب قرار 
گرفتن در معرض عوامل طبیعی و شیرآبه به مرور 
زمان مستهلک می شوند و نیاز به بازسازی دارند و 

نمای بصری نسبت به تعویض آن ها اقدام شد . 
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صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرست استان آذربایجان شـرقی:  وحیده حاجی محمدیاری               

تحریریه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9  

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

من در هوای دوست گذشتم ز جان خویش 
   وه چه افراشته شد در دو جهان پرچم عشق  

   پرده برگیر که من یار توام 
(امام خمینی  ره)هیچ دانی که مِن زار گرفتار توام

 شنبه  10 خرداد 1399    شماره 5670

خبر خبر

پیگیری مراحل راه اندازی 
موزه شعر 

و ادب آذربایجان

 با حضــور مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
آذربایجان شرقی نشست پیگیری مراحل راه اندازی 

موزه شعر و ادب آذربایجان برگزار شد.
به گزارش جام جــم مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی آذربایجان شــرقی در این نشست به تهیه 
کتابچه ای درخصوص ۱۴ نفــر از مدفونان مقبره 
الشــعرا که در محوریت طرح پژوهشی برای موزه 

شعر و ادب آذربایجان قرار دارند، اشاره کرد.
محمد محمدپور اظهار کرد: تشکیل جلسه هیات 
ژوری متشــکل از کارشناسان پیشــنهادی برای 
تعییــن و در نهایت تامیــن محتوا بــرای موزه و 
شناسایی اشیا باید هر چه ســریعتر صورت گرفته 
و شــرایط ردیف اعتباری تعریف برای خرید اقالم 
خطی یا ســفارش ســخت نیم تنه های شعرا و ... 

تعریف شود.
وی اظهار امیدواری کرد تا نمای داخلی و خارجی 
مقبره الشــعرا به عنوان اصلی ترین نماد فرهنگی 
تبریز مورد توجه بیــش از پیش قــرار گرفته و با 
همراهی متولیان فرهنگــی و اصحاب فرهنگ و 

هنر جایگاه شایسته و اصلی خود را باز یابد.
 آذربایجان و تبریز از دیربــاز محل و ماوایی برای 
شاعران و عارفان نام آور بوده و شــعر و ادبیات و 
حکمت و عرفان در میان مردمان این ســرزمین 
جایگاه ویژه ای داشــته به نحوی که شــاعران و 
عارفان نامی و برجسته ای که از تبریز گذر کرده اند 
خاک این دیار را هنرپرور و ادب پــرور یافته و دل 

سپرده  این خاک شده اند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
آذربایجان شــرقی با تاکید بــر لزوم تــداوم برگزاری 
انجمن های هنری و ادبی ویــژه نوجوانان، گفت: این 
انجمن ها، مهم ترین عامل شناسایی و پرورش استعداد 

است.
علی بینش روز چهارشنبه در گفت و گویی با خبرنگار 
جام جم اظهــار کرد: تجربه فعالیــت گروهی، تحمل 
دیدگاه های منتقدان و ایجاد اعتماد به نفس واقعی برای 
تداوم حضور اثرگذار در عرصه هنر و ادبیات مهم ترین 
دستاورد انجمن های هنری و ادبی است که در کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه این انجمن ها درحال حاضر و به دلیل پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی در حال برگزاری 
است،  افزود: درحال حاضر پنج انجمن ادبی و هنری در 
سطح اســتان و با حضور نوجوانان عالقه مند و مستعد 
به صورت فعال، جلســات خود را برگزار می کنند. وی 
انجمن های داستان و شعر شهریار و نیز انجمن هنرهای 
نمایشی ، عکاسی و هنرهای تجسمی را، انجمن های 
فعال استان برشــمرد و گفت: جلسات این انجمن ها با 

دعوت از چهره های شــاخص هنر و ادبیات کشوری و 
اســتانی و به منظور بهره مندی از تجربیات این اساتید 

برگزار می شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 

آذربایجان شــرقی از خانواده ها خواســت در صورت 
عالقه مندی فرزندان خود به فعالیت های هنری و ادبی 
به مراکز کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 

مراجعه نمایند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان خبر داد؛

انجمن های هنری و ادبی 
زمینه ساز کشف استعداد

 

فرمانده ناحیه امامت تبریز به خبرنــگار جام جم گفت : 
ناحیه امامت تبریز از اولین روز فرمان رهبر فرزانه انقالب 
برای کمک مؤمنانه به آســیب دیــدگان کرونا ، به این 
فرمان لبیک گفتند و عملکرد قابل قبولی هم داشتیم و 
توانستیم در ســه مرحله بیش از ۳۵ هزار بسته معیشتی 

توزیع نماییم.

سرهنگ پاســدار حســن صفدری در رزمایش کمک 
مؤمنانه شهر سردرود با بیان اینکه قرارگاه پدافند زیستی 
از اولین روز تکثیر ویروس کرونا در این ناحیه تشکیل شد 
گفت : طبق دستور ســردار خرم مصوبات این قرارگاه با 
تشکیل گروه های جهادی، در جهت ضد عفونی نمودن 
معابر، اماکن، مراکز و کلیه محالت حوزه اســتحفاظی 
غرب تبریز و حوزه های خسروشــهر، ســردرود، مایان، 
اسپیران محله به محله با تائید کارشناسان کارخانه کلر 
پارس و تحت نظارت فرماندهان پایگاه ها انجام شد.وی 
افــزود : همچنین در محالت یا مراکزی که اشــخاص 
آلوده به ویروس کرونا مشاهده می گردید، ضمن انتقال 
به بیمارستان جهت درمان، گروه های جهادی با رعایت 
مسائل بهداشتی و پوشش کامل نســبت به سم پاشی 
آن اقدام می نمودند تا امنیت کامــل خانواده هایی که در 
آن ها بیمار کرونایی مشاهده شده اســت، تامین گردد.

فرمانده ناحیه امامت تبریز گفــت: در دومین گام نیز در 

جهت رفع نیاز جامعه به ماســک و رفــع کمبود ها، ۲۰ 
مرکز تولید ماســک محله به محله از خسروشهر  تبریز 
تا مایان، آناخاتون، باســمنج، کندرود،خطیب و آخونی 
با نظارت کامل و مجوز علوم پزشــکی شــروع به کار 
نمودند، که حاصل آن تولید و توزیع ۲۲۰ هزار ماســک 
خانه به خانه توسط بســیجیان و گروه های جهادی بود.

همچنین با توجه به نیاز شــدید جامعه به ماســک، ۳۰ 
هزار ماسک به صورت رایگان به ســازمان بنیاد شهید 
و جانبازان، آسایشــگاه جانبازان، بیماران پیوند کلیوی، 
انجمن ناشنوایان تبریز و اســتان، معلولین و نابینایان، 
کارکنان شیرخوارگاه احســان، مراکز نگهداری فرزندان 
بی سرپرست و بدسرپرست، کلیه کارگران کارخانجات 
و کارگران میدان میوه و تره بــار تحویل و توزیع گردید.

در مرحله ســوم نیز در بحث پخش و توزیع محلول های 
ضد عفونی دست با اولویت مراکز محروم و افراد در خطر 
ویروس کرونا در حدود ۶۸ هزار بســته تهیه و بصورت 

رایگان در اختیار خانواده های محترم قرار گرفت.سرهنگ 
پاسدار حســن صفدری در ادامه با اشــاره به روز جهانی 
قدس افزود : روز جهانی قــدس نه تنها متعلق به جهان 
اسالم بلکه متعلق به کل آزادی خواهان دنیا هست و در 
این روز ، ندای آزادی خواهی و اســتکبار ستیزی از جای 
جای جهان شنیده می شــود.وی با بیان اینکه انشاءاهلل 
به زودی پایان حضور اســرائیل و حتی آمریکا در نقشه 
جغرافیایی جهان را شاهد خواهیم بود افزود : انتظار داریم 
که با پایان عمر منحوس این دو رژیم به خصوص رژیم 
کودک کش و نامشروع اسرائیل ، پرچم اسالم و حاکمیت 
اسالمی در جای جای دنیا طنین انداز شود.فرمانده ناحیه 
مقاومت تبریز گفت : ویروس اصلی و خطر اصلی جهان ، 
کرونا و ... نیست این مشکالت مقطعی و قابل حل است 
بلکه ویروس و تهدید اصلی دنیا همین رژیم های غاصب 
، ظالم و استکباری اســت که همیشه سالمت ، امنیت و 

جان مردم دنیا را به مخاطره  انداخته اند.

فرمانده ناحیه امامت تبریز عنوان کرد ؛ 

لبیک گویی ناحیه امامت برای کمک مومنانه

شهردار منطقه 5 تبریز اعالم کرد: 
 هزینه 10 میلیاردی 

آسفالت ریزی خیابان 
گلستان  

با ۱۰ میلیارد ریال هزینه عملیات آســفالت 
تراشی، زیرسازی و آسفالت ریزی اساسی 
خیابان گلستان در شــهرک رشدیه شروع 

شد.
  به گزارش جام جم میر علی اصغر نســاج 
اعالم کرد و گفت: طرح نهضت آســفالت 
 ریزی اساســی در معابــر ایــن منطقه با 
شاســایی محل های مورد نیاز با سرعت در 

حال اجرا شدن است.  
وی در ادامه بــا بیان اینکه امســال ۲۳۰ 
میلیارد ریــال اعتبار برای آســفالت ریزی 
اساســی پیش بینی شده اســت افزود: در 
ادامه اجــرای ایــن طرح خدمــات محله 
ای معاونــت فنی و عمرانــی منطقه اقدام 
به آســفالت تراشــی و زیرســازی خیابان 
گلستان تا تقاطع خیابان سعدی در رشدیه 

کرده است.  
شــهردار منطقه پنج همچنین تصریح کرد: 
پــس از پایان زیرســازی آســفالت ریزی 
اساسی شروع می شــود.  نساج خاطر نشان 
ســاخت: برای این خیابان بــه طول ۵۳۰ 
متر حــدود ۱۷۰۰ تن آســفالت اســتفاده 
می شــود. وی هزینه اجرای این پروژه را 
۱۰ میلیارد ریال دانســت و ابراز امیدواری 

نمود در حداقل زمان به اتمام برسد.

سرور ارجمند جناب آقای حسن یحیوی
فرماندار محترم شهرستان سراب 

انتصاب شایســته جنابعالي را به این ســمت تبریک عرض مي نماییم 
و باور داریم که بی گمان حضور شــما در این مســئولیت به عنوان خادمي 
صدیق و والیتمدار با کوله بار گراني از تجربه ، نوید بخش تحولی عظیم در 
این شهرســتان  بیش از پیش خواهد گردید ، این انتصاب که قطعاً نشأت 

گرفته از توانمندیهاي علمي و مدیریتي و کارنامه درخشان حضرتعالي در خدمت رساني بوده را به شما تبریک 
و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روز افزونتان را در تمامي مراحل زندگي مســئلت دارم.

پمپ بنزین اختصاصی افتخاری
) حاج حسین افتخاری(


