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با حضور امام جمعه تبریز صورت گرفت؛
مشارکت کارکنان بانک ملی در پویش  

کمک مومنانه
رئیس اداره امور شعب بانک ملی اســتان در گفتگو با جام جم گفت : کارکنان بانک ملی استان با اهدای بیش از 

1000بسته سبد حمایتی  در پویش همدلی مشارکت کردند.
همزمان با آخرین روزهای ماه مبارک رمضان مراسم رونمایی از توزیع بسته های معیشتی ،اهدایی کارکنان بانک 

ملی استان آذربایجان شرقی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز  برگزار شد.
حجت االسالم سید محمد علی آل هاشم دراین مراسم با ...

بیمارستان های استان 
برای عبور از کرونا  

مجهز شدند
3

4

با حکم وزیر کار؛اسماعیل کریمی:

آذربایجان شرقی

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی
 خبر داد:

اورژانس های جاده ای
 در آماده باش

همزمان با ماه شوال برگزار شد؛
جشن گلریزان برای آزادی 

زندانیان جرائم غیرعمد

در بین ادارات و در سال 97؛

اداره استاندارد استان رتبه 
برتر، در شاخص هاي عمومي
2

2
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با حضور شهردار و اعضای شورای شهر تبریز صورت گرفت؛

آغاز عملیات عمرانی 
دوربرگردان پاسداران 
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سرور ارجمند جناب آقای دکتر ساسان فرشی حق رو
مدیرکل محترم اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی 

»الطاف حق تعالی، همت و تالش واال و گام های بلند جنابعالی و همکارانتان در ســطح اســتان، 

افتخاری دیگر را برای شهر اولین ها در سطح کشور رقم زد

 کسب عنوان رتبه ی برتر در مجموع شاخص های عمومی در بین ۳۱  اداره کل  استاندارد کشور 

را به جنابعالی وهمکاران محترم  تبریک و تهنیت عرض مینمایم.

موفقیــت و بهروزی روزافزونتــان را در تمام وظایف مهمی که بر عهــده دارید از خداوند منان 

مسئلت داریم.

شرکت ناجی گیاه ناجیان



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از 
مهار آتش سوزی نیروگاه تبریز خبر داد.

تبریز،  آتش نشانان  تالش  با  گفت:  هنربر  محمدباقر 
خسروشاه، سردرود، پاالیشگاه، پتروشیمی و نیروگاه؛ آتش 

سوزی به صورت کامل مهار شده و عملیات لکه گیری در 
حال انجام است.وی با اشاره به استقرار نیروهای اورژانس 
در محل وقوع حادثه ابراز کرد: متأسفانه دو نفر در این 
حادثه مصدوم شده اند. همچنین ناصر معینی، مدیرعامل 

مورد  در  آذربایجان شرقی  برق  تولید  مدیریت  شرکت 
آتش سوزی  دلیل  گفت:  تبریز  نیروگاه  در  آتش سوزی 
اتصال کوتاه در یکی از کلیدهای کلید خانه این نیروگاه 
بوده است. وی ضمن قدردانی از  تالش های پرسنل آتش 

نشانی شهرستان تبریز، تاکید کرد: سعی داریم تا یکی از 
واحدهای آسیب دیده نیروگاه را به مدار تولید  بازگردانیم 
و واحد دوم نیز تا ۲۴ ساعت دیگر و بعد از تعویض کلید 

آتش گرفته به مدار تولید برق کشور بازخواهد گشت.

آتش سوزی نیروگاه تبریز مهار شد

در بین ادارات و در سال 97؛
رتبه  استان  استاندارد  اداره 
برتر در شاخص هاي عمومي

سوختن؛ سرنوشت درختان 
انگور در ملکان

کسب  و  مناسب  عملکرد  به  توجه  با 
کل  اداره  شاخص ها،  به  مربوط  امتیاز هاي 
بین   در  توانست  شرقي  آذربایجان  استاندارد 
که  استان  در سطح  برتر  استاني  کل  ادارات 
مي  اعالم  استان ها  مدیریت  سازمان  توسط 
شود رتبه اول در شاخص هاي عمومي را در 

بین ادارات در سال 97 کسب کند. 
استاندارد  عمومي  روابط  گزارش  به 
به  توجه  با  است  گفتني  شرقي  آذربایجان 
استاندارد  کل  اداره  توسط  رتبه   این  کسب 
آذربایجان شرقي در این شاخص،  این اداره 
کل توانسته است در بین تمام اداره کل هاي 

استاندارد کشور  به این مقام دست یابد.
بررسي  شاخص هاي  است:  ذکر  به  الزم 
الکترونیک،  دولت  ارزیابي؛  این  در  شده 
انساني،  سرمایه  سازماني،  ساختار  اصالح 
و  پذیري  مسئولیت  اداري،  سالمت  ارتقای 
عملکرد  مدیریت  نظام  استقرار  پاسخگویي، 
بهره  ارتقای  و  کار  و  کسب  فضاي  بهبود  و 

وري و ... مي باشد.
سال  به  مربوط  ارزیابي  این  است:  افزودني 
97 بوده و نتایج آن در سال 98 اعالم شده 
است و اداره کل استاندارد آذربایجان شرقي  
رجائي  شهید  جشنواره  برگزیدگان  جزو  نیز 

در ارزیابي عملکرد سال 1397 بوده است.

ملکان، قطب تولید انواع انگور در استان است. به 
طوری که در سال گذشته، ۲33 هزار تن انگور در 

این شهرستان تولید و به بازار عرضه شده است. 
باالی  تولید  و  بسیار  تاکستان های  دلیل وجود  به 
انگور در این شهرستان، ساالنه ضایعات بسیاری از 

هرس درختان انگور برجا می ماند.
به گزارش جام جم هر ساله هزاران اصله درخت 
انگور )مو( در ملکان به عنوان ضایعات روی دست 
باغداران مانده و در نهایت در کنار جاده ها سوزانده 
می شوند. راه حل این معضل که باغداران ملکانی با 
آن دست و پنجه نرم می کنند هم احداث کارخانه 
است.  چوب  صنعت  راه اندازی  و  سازی  نئوپان 
اما  ندارد  وجود  شهرستان  این  در  چوب  صنعت 
می توان با راه اندازی آن، از ضایعات مو، سودهای 
بسیاری کسب کرد. این امر هم چنین سبب بهبود 

وضعیت اقتصادی شهرستان خواهد شد.
مجبورند  هرسال  که  می گویند  ملکانی  باغداران   
درختان انگور را بسوزانند، زیرا نه کارایی برای آن ها 
دارند و نه فایده ای و فقط باعث تجمع حشرات و 
خسارت به سایر درختان می شود. اما با بکارگیری 
تنه و شاخه این درختان در کارخانه ها و کارگاه های 
چوب هم می توان سود برد و هم این ضایعات را در 

جهت موثر استفاده کرد.
شهرستان های  در  که  کنند  می  تاکید  باغداران 
اطراف چون شاهین دژ، تکاب و میاندوآب کارخانه 
این  در  درختان  از  و  است  فعال  سازی  نئوپان 
کارخانه ها استفاده می شود، اما در شهرستان ملکان 
مدیر  علیوند،  حسن  ندارد.  وجود  کارخانه ای  هیچ 
جهاد کشاورزی ملکان در این خصوص می گوید: 
ساالنه حدود ۲۵ هزار تن ضایعات ناشی از هرس 
این  تاکنون  اما  می شود  تولید  ملکان  در  باغ ها 
ضایعات چوب درختان انگور در شهرستان اهمیت 
ضایعات  این  می افزاید:  وی  اند.  نداشته  چندانی 
درختی گاه در صنایعی به جز چوب هم چون صنعت 
زغال سنگ هم استفاده می شود اما آنچنان که باید 

در این صنعت کاربرد خوبی ندارد.

خبرخبر

 چهارشنبه  7 خرداد 1399   شماره 5668

 رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث 
دانشگاه علوم پزشــکی تبریز گفت : اورژانس های 
جاده ای در کنار جاده ها برای امداد رســانی هر چه 
سریع تر در صورت وقوع حادثه در آماده باش کامل 

هستند.
رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفت وگو با جام جم 

با اشاره به حوادث دو روز اخیر گفت: وقوع تصادف 
زنجیره ای در اتوبان پیامبر اعظم )ص( در محدوده 

خاوران، منجر به مصدومیت 1۶ تن شده است.
فرزاد رحمانــی ادامه داد: 7 مصــدوم و یک فوتی 
در محور ســرچم اردبیل، ۵ مصدوم در شــهرک 
باغمیشه تبریز و یک فوتی در محور مرند- جلفا رخ 
داده اســت که در مجموع منجر به مصدومیت ۲8 

تن و ۲ فوتی شده است.
وی افزود: حــوادث رانندگی در نزدیکی شــهرها 
اتفاق می افتد و به احتمال زیاد به دلیل مشــکالت 
در زمان بندی سفر اســت که به هنگام برگشت با 

سبقت غیرمجاز رخ می دهد.
رحمانی با اشــاره به بارش بــاران و خیس بودن 
جاده ها بیــان کرد: راننــدگان بایــد از توانمندی 

خودروهــا و پایدار بودن در پیــچ جاده ها اطمینان 
حاصل کننــد چرا که بیــش از دو ســوم حوادث 

رانندگی بر اثر خطای انسانی رخ می دهد.
وی توضیح داد: هــم اکنون اورژانس های جاده ای 
در کنــار جاده ها برای امداد رســانی ســریع تر در 
صورت وقــوع حادثه بــا توجه به موج بازگشــت 

مسافران در آماده باش کامل هستند.

پایان  تا   : گفت  تبریز  پنج  منطقه  شهردار   
در  ودرختچه  درخت  هزار   37 امسال  اردیبهشت 

فضاهای سبز سطح حوزه کاشته شده است. 
را  مطلب  این  منطقه  ارتباطات  امور  گزارش  به 
مهندس میر علی اصغر نساج اعالم کرد و افزود:  
سال 99 سال توسعه فضای سبز شهرداری تبریز 

نامگذاری شده که در این راستا حداقل یک متر 
اضافه  حوزه  سبز سطح  فضای  مساحت  بر  مربع 
تصریح  خصوص  این  در  همچنین  او  شود.  می 
۴پارک  احداث  اجرایی  و  عمرانی  عملیات  نمود: 
محله ای در سطح حوزه با 7 هکتار مساحت شروع 
تبریز  کالنشهر  پنج  منطقه  شهردار  است.  شده 

اشاره  نیز  درختچه  و  درخت  کاشت  به  درادامه 
نمود و گفت: تاکنون 1۶ هزار درخت  و ۲1 هزار 
درختچه در فضاهای سبز سطح حوزه کاشته شده 
منطقه  سبز  فضای  مدیریت  وی  گفته  به  است. 
عالوه بر کاشت درخت، سمپاشی و هرس درختان 

را نیز شروع و انجام داده اند.

شهرداری منطقه پنج تبریز برای این پروژه اعتبار اولیه 
100 میلیارد ریالی پیش بینی کرده است. 

* با بهره بــرداری از این پروژه مشــکل  لوپ ناقص 
تقاطع غیر همســطح حضرت ولی عصر)عج( مرتفع 

می شود.
به گزارش جام جم از آذربایجان شرقی شهردار منطقه 
۵ تبریز از آغاز عملیات اجرایی دوربرگردان پاسداران به 

کوی نصر با اعتبار اولیه 100میلیارد ریال خبر داد. 
به گزارش امور ارتباطات منطقه ، میرعلی اصغر نساج 
در حاشــیه مراســم آغاز عملیات عمرانــی و اجرایی 
دوربرگردان پاسداران به کوی نصر که با حضور شهردار 
و جمعی از اعضای شورای تبریز برگزار شد، گفت: این 
پروژه که با اعتبار اولیه 100میلیارد ریال آغاز شده، در 
واقع معوض لوپ حذف شده تبادل حضرت ولی عصر 
)عج( اســت. او ادامه داد: به علت حــذف لوپ چهارم 
تبادل حضرت ولی عصر، تردد بین کوی نصر و شهرک 
مرزداران در این منطقه با مشــکل مواجه شده بود که 
در همین راستا دوربرگردان پاسداران به کوی نصر به 

طول ۴00 متر طراحی و اجرا می شود. 
 او یادآور شــد: این پل عالوه بر اینکه پاســداران را به 
طرف میدان فهمیــده و کوی نصر ارتبــاط می دهد، 

عملکــرد ترافیکی خوبی برای تســهیل تــردد بین 
شهرک های این منطقه خواهد داشت. شهردار منطقه 
۵ تبریز تصریح کرد: در آینده ای نه چندان دور جمعیت 
پذیری شــهرک ها افزایش مــی یابــد و امیدواریم با 
عملیاتی شدن اجرای این پل در ســال جاری، بتوانیم 

مشکالت ترافیکی شهروندان را حل کنیم.
* نقش دوربرگردان پاسداران به کوی نصر 
در حل مشکالت ترافیکی شهرک های جدید 

االحداث 
 رئیس شــورای شــهر تبریز گفت: با وجود مشکالت 
اقتصادی حاکم در شــهر شــاهد تالش قابل توجهی 
از سوی شهرداری هســتیم به طوری که پروژه های 
عمرانی با کیفیت خوب و سرعت باال انجام می شوند. 

به گزارش امور ارتباطات منطقه ، شهرام دبیری در آیین 
آغاز عملیات عمرانی و اجرایی دوربرگردان پاســداران 
به کوی نصر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های 
انجــام یافته امســال، ســال فعالیــت، کار، تالش و 
برنامه های عمرانی اســت. دبیری افزود: بر این اساس 
امســال تمامی پروژه های عمرانی پیش بینی شده در 
بودجه با حمایــت و برنامه ریزی شــورا و فعالیت های 

شهرداری به بهره برداری می رسند.
 او با اشــاره به برخی از این برنامه ها و پروژه ها گفت: 
امسال برنامه های متنوعی در تمام زمینه های ترافیکی، 
تقاطع های غیرهمسطح، آســفالت اساسی خیابان ها، 
درختکاری، حمل و نقل عمومی، پارک باغشمال، فاز 
نخســت پارک بزرگ و... تدارک دیده شــده است که 

اجرای این اقدامات در افزایــش رضایتمندی و ایجاد 
حس امیدواری در جامعه تاثیرگذار خواهد بود. دبیری 
با اشــاره به پروژه دوربرگردان پاسداران به کوی نصر، 
تصریح کرد: این پروژه در برطرف ســاختن مشکالت 
موجود در کوی نصر موثر بوده و برنامه ریزی شــده با 

حداقل هزینه عملیاتی شود. 
رئیس شورای شــهر تبریز خاطرنشــان کرد: تعامل و 
همکاری بین مجموعه شورا، شــهرداری، فرمانداری 
و استانداری بســیار مطلوب  است که امیدوارم با وجود 
این تعامل، پروژه ها با کیفیت و ســرعت باال سریع تر 
به بهره برداری برســند. دبیری در پایان خاطرنشــان 
کرد: این پروژه ها به عنوان کارنامه این دوره از شــورا 

و شهرداری، تقدیم شهروندان عزیز تبریزی می شود.

با حضور شهردار و اعضای شورای شهر تبریز صورت گرفت؛

آغاز عملیات عمرانی دوربرگردان پاسداران به کوی نصر 

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خبر داد؛

اورژانس های جاده ای در آماده باش

آگهی استخدام
 شرکت گلشن سلولز شبستر با برند گون آی

در نظر دارد برای تکمیل کادر فروش خود در سطح استان آذربایجان شرقی اقدام به جذب ۷نفر 
بازاریاب فعال خانم درزمینه سلولز )شوینده بهداشتی،دستمال کاغذی( نماید

شرایط استخدام: سابقه کاری مرتبط- روابط عمومی باال
آشنایی با شهرستان های استان آذربایجان شرقی

از عالقه مندان به همکاری  تقاضا می شود رزومه کاری خود را به شماره تماس 
۰۹۱۴۷۷۲۵۵۹۴ ارسال نمایند و یا به آدرس تبریز دروازه تهران روبروی کافی شاپ وحید کوی 

صنعتی آهو تشریف فرمایند

سرور ارجمند جناب آقای دکتر ساسان فرشی حق رو
مدیرکل محترم اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی 

 کسب عنوان رتبه ی برتر در مجموع شاخص 
های عمومی در بین ۳۱  اداره کل  اســتاندارد 
کشور را به جنابعالی وهمکاران محترم  تبریک 
و تهنیت عــرض مینمایم. موفقیت و بهروزی 
روزافزونتان را در تمــام وظایف مهمی که بر 

عهده دارید از خداوند منان مسئلت داریم.

رئیس اداره اجرای استاندارد آذربایجان شرقی - علی دسترنج 
مدیر روابط عمومی استاندارد آذربایجان شرقی- طاهره طباطبایی

سرور ارجمند جناب آقای حسن یحیوی
فرماندار محترم شهرستان سراب 

انتصاب شایسته جنابعالي را به این سمت تبریک عرض مي نماییم و باور 
داریم که بی گمان حضور شــما در این مسئولیت به عنوان خادمي صدیق 
و والیتمــدار با کوله بار گرانــي از تجربه ، نوید بخش تحولی عظیم در این 
شهرستان  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 مسئلت داریم.

سرپرستی روزنامه جام جم در استان آذربایجان شرقی 
  نمایندگی روزنامه جام جم در شهرستان سراب

تا پایان اردیبهشت  صورت گرفت؛

کاشت ۳۷ هزار درخت و درختچه در فضای سبز منطقه 5



۳ ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

علیرضا میرزازاده:
ــی  ــات اجرای ــام عملی اتم
تونــل انتقــال زاب تــا آخــر 

دی ۹۹
به گزارش جام جــم به نقل از آذربایجان شــرقی 
مســئول واحد منطقه ای ســتاد احیــای دریاچه 
ارومیه در آذربایجان شرقی گفت: عملیات اجرایی 
پروژه هایی مانند تونل انتقــال آب زاب و عملیات 
اجرایی مدول دوم تصفیه خانه تبریز تا آخر دی ماه 

سال جاری به اتمام می رسد.
علیرضا میــرزازاده در گفت و گو با ایســنا با بیان 
این که تراز دریاچه ارومیه در تاریخ پنجم خردادماه 
ســال جاری برابر با 1۲71.89 متر است، گفت: تراز 
دریاچه ارومیه نســبت به مدت زمان مشــابه سال 
گذشته، پنج سانتی متر کاهش یافته که این امر به 

دلیل کاهش بارندگی بوده است.
وی با بیان این که وســعت دریاچه ارومیه، سه هزار 
و ۲31.8 کیلومتر مربع است، گفت: در حال حاضر 
حجم آب دریاچه ارومیــه ۵.۲۲ میلیارد مترمکعب 
است.مسئول واحد منطقه ای ســتاد احیای دریاچه 
ارومیه در اســتان با بیان این که هنــوز مصوبه ی 
بودجه سال 99 برای ســتاد احیای دریاچه ارومیه 
اعالم نشــده اســت، بیان کرد: پیگیری های الزم 
برای تحقق حق آبه ی دریاچه ارومیه نیز در استان 
انجام می شود.وی با بیان این که ستاد احیای دریاچه 
ارومیه در آذربایجان شرقی از سال 1393 آغاز به کار 
کرد، گفت: بر این اساس، در راستای احیای دریاچه 
ارومیه، طرح هایی از جمله، آغــاز عملیات اجرایی 
حفاری تونل انتقــال آب زاب، الیروبی رودخانه ها، 
عملیات اجرایــی مدول دوم تصفیــه خانه تبریز و 
ارومیه، آغاز اجرای برنامه اعمال ســاالنه کاهش 
هشت درصد مصرف آب در اراضی کشاورزی، آغاز 
اجرای پروژه های زراعــت و باغبانی طرح کاهش 
۴0 درصدی مصرف آب و همچنیــن آغاز اجرای 
بزرگ ترین طرح یکپارچه توام با افزایش بهره وری 
و کاهش مصرف آب در بخش کشــاورزی و غیره 

جزو پروژه های ستاد احیای دریاچه ارومیه است.

اسماعیل کریمی:
توزیع هزار تن شکر یارانه ای 

بین زنبورداران مراغه

مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: شکر یارانه ای با 
هدف تنظیم بازار و حمایت از صنعت زنبورداری بین 
۵00 نفر عضو تعاونی زنبورداران شهرستان در حال 

توزیع است.
در  جم  جام  با  گفت وگو  در  کریمی اصل  اسماعیل 
بین  یارانه ای  شکر  تن  هزار  یک  توزیع  از  مراغه 
زنبورداران مراغه ای خبر داد و اظهار داشت: از این 
مقدار ۵۵0 تن فروردین ماه توزیع شده و ۴۶0 تن نیز 

در حال توزیع است.
وی اضافه کرد: با آغاز فعالیت زنبورداری در شهرستان 
هر کیلوگرم شکر به ارزش ۵7 هزار ریال توزیع شده 
است. مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: زنبورداران 
این شهرستان پارسال با تولید 3 هزار و 131 تن عسل 

تولید کرده اند.
هزار   171 در  عسل  مقدار  این  افزود:  کریمی اصل 
کندوی مدرن و 7۴ هزار کندوی بومی در مراتع و 

دامنه های کوه سهند تولید شده است.
وی اضافه کرد: میانگین تولید عسل در کندوهای 
مدرن این شهرستان 1۵ کیلوگرم و بومی ۶ کیلوگرم 
در  تولید شده  است.وی گفت: 70 درصد محصول 
مراغه به خاطر کیفیت و مرغوبیت خوب به دیگر 

شهرستان ها و استان های کشور ارسال می شود.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: زنبورداران مراغه ای 
سال گذشته عالوه بر عسل بیش از ۵ هزار تن زهر، 

موم، بره موم، گرده گل و ژل رویال تولید کرده اند.
کریمی اصل افزود: زنبورداران مراغه در شاخص های 
تعداد کندو و میانگین تولید در بین زنبورداران استان 
نیز مقام اول را دارند.  وی ادامه داد: زنبورداری و تولید 
عسل در این شهرستان برای بیش از یک هزار نفر 

شغل مستقیم ایجاد کرده است.

9۳00 تن کود بهاره از سوی تعاون روستایی توزیع شد
 9300 میزان  روستایی  تعاون  شبکه  تالش  با 
و  استان  کشاورزان  بین  در  بهاره  کود  تن 
استان  روستایی  تعاون  شرکت های  اعضای 

توزیع شد.

روستایی  تعاون  عمومی  روابط  گزارش  به 
خبر  این  اعالم  با  نژادرضا  اکبر  علی   ، استان 
بهبود  هدف  با  کود  میزان  این   : داشت  اظهار 
بین  باغات  و  مزارع  در  کیفی  و  کمی  عملکرد 

بهره برداران استان توزیع شده است .
مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی همچنین 
کود  توزیع  کمیته  مصوبه  طبق   : داشت  اظهار 
جهادکشاورزی  استان باید کشاورزان به سمت 

کمرنگ  و  زیستی  و  آلی  کودهای  از  استفاده 
که  شوند  تشویق  شیمیایی  کودهای  کردن 
وآموزش  مدون  ریزی  برنامه  با  میتوانیم  

کشاورزان به این هدف دست یابیم.

خبرخبر

 چهارشنبه  7 خرداد 1399   شماره 5668

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی تبریز اعالم کرد: برای عبور 
از اوج )پیک( کرونا در فروردین امســال همه ۴3 بیمارستان استان 

را مجهز کردیم.
 روزبه رجایی  در گفت و گو با خبرنــگاران با بیان این مطلب اظهار 
کرد: به دنبــال افزایش موارد مثبــت بیماری و پیــش بینی اینکه 
احتمااًل ظرفیت بیمارستان ســینای تبریز پاسخگوی همه مراجعان 
نباشــد، تصمیم گرفتیم تا در بیمارســتان امام رضا )ع( نیز اعالم 
آمادگی کنیم، زیرا این مرکز آموزشــی درمانی، تجهیزات، ظرفیت 

نیروی انسانی و فضای فیزیکی بیشتری دارد.
وی اظهار کــرد: بــه دنبال بســتری مــوارد مثبت بیمــاری در 
بیمارســتان امام رضای تبریز، همه بخش های این بیمارســتان در 
طبقه چهارم تجمیع شده و ســایر بخش ها برای بستری مبتالیان 

تخلیه شد.
وی اضافه کرد: کم بودن تعداد موارد بســتری ســایر بیماری ها و 
اعمال جراحی بــا توجه به قرار گرفتن در آســتانه عیــد نوروز نیز 
باعث شد تا عملیات آماده ســازی بیمارستان امام رضا)ع( سریع تر 
انجام شــود، ضمن اینکه آماده ســازی ها ابتدا از بخش عفونی و 

آی سی یو شروع شد.
رجایــی گفت: همزمان بــا این اقدامــات، چندین اکیــپ به همه 
بیمارستان های اســتان اعزام و اورژانس تمامی بیمارستان ها به دو 

بخش ایزوله تنفســی یا زون خاکســتری و اورژانس عادی تقسیم 
شد.

وی افزود: در تمامی بیمارســتان ها از کلیبر گرفته تا تبریز، بخشی 
را به کرونا اختصــاص دادیم که ایــن اقدام، هم اســتانی ها را از 

مراجعه به تبریز و دیگر شهرها بی نیاز کرد.
معاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز اضافــه کرد: پس 
از رصد تعــداد مبتالیان بــه کرونا در اســتان، تعــداد تخت ها را 
افزایــش دادیم، حتی بخش مجــزای مختص کرونــا را در برخی 
بیمارســتان های تک تخصصی مانند بیمارســتان زنــان، قلب و 
ارتوپدی نیز ایجــاد کردیم تا مشــکلی برای تــداوم روند درمان 
بیمارانی که هــم مبتال به کرونا هســتند و هم بیمــاری دیگری 
دارند، پیــش نیایــد.وی، ممنــوع کــردن مالقات بیمــاران در 
بیمارســتان ها را از اقداماتی عنوان کرد که در روزهای اول شیوع 
کرونا در کشــور به منظور پیشــگیری از شــیوع ایــن بیماری در 
آذربایجان شــرقی انجام شــد.وی، راه اندازی کلینیک تخصصی 
کرونا را از دیگر اقدامات انجام شــده خواند و گفت: ســه مورد از 
آن ها در نیمه دوم اســفند در بیمارســتان اسدآبادی، ســینا و امام 
خمینی )ره( تبریــز ایجاد شــد و متخصصان عفونــی و داخلی از 

ساعت هشت صبح تا هشت شب در آنجا مستقر شدند.
 وی افــزود: به دلیل ناشــناخته بودن عالئم بیماری و شــیوع کم 

در ابتدا مراجعه به این کلینیک ها کم بود کــه رفته رفته با افزایش 
موارد اطالع و مشــخص شــدن عالئم، تعداد مراجعان نیز بیشتر 
شــد.رجایی اظهار کــرد: انجام آزمایشــات کرونا در آزمایشــگاه 
مرکزی اســتان و افزایــش نمونه گیری ها به ۶00 مــورد در روز 
نیز از دیگر اقداماتــی بود که در اســفند اتفاق افتــاد و به تدریج 
آزمایشگاه ها توســعه پیدا کرده و آزمایشــگاه PCR بیمارستان 

امام رضا )ع( و مرکز بهداشت استان نیز راه اندازی شد.
وی اضافه کرد: اکنــون تعداد نمونــه گیری ها بــه یکهزار مورد 
در روز افزایــش یافته اســت که نزدیــک به ۵0 درصــد آنها در 
آزمایشــگاه های اســتان انجام می شــود.وی با اشــاره به ایجاد 
نقاهتگاه برای تکمیل مراقبت های بهداشــتی بیماران بهبود یافته 
از کرونا با همکاری ارتش، ســپاه و دانشــگاه علوم پزشکی تبریز 
گفت: با وجود ایجــاد دو نقاهتگاه در تبریز اســتقبال زیادی از این 

نقاهتگاه ها نشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

بیمارستان های استان برای عبور
 از کرونا  مجهز شدند

برای  گلریزان  جشن  شوال  ماه  روزهای  اولین  با  همزمان 
شهر  در  عضو  اهدای  و  غیرعمد  جرایم  زندانیان  آزادسازی 

سردرود برگزار شد.
و  گلریزان  جشن  مراسم  شوال،  ماه  از  روز  دومین  با  همزمان 
فعالین  از  جمعی  تالش  با  عضو  اهدای  کارت  برای  نام  ثبت 
شورای شهر  بانوان  کمیته  و  سردرود  اجتماعی شهر  و  فرهنگی 

اهدای  انجمن  و  استان  دیه  با حضور مسئوالن ستاد  و  سردرود 
عضو برگزار شد.

فرد  یک  شدن  آزاد  باعث  مردمی  کمک های  مراسم  این  در 
زندانی جرایم غیرعمد از زندان شد.

برای  سردرودی  شهروندان  از  ۵0نفر  مراسم  این  در  همچنین 
اهدای عضو ثبت نام کردند.

همزمان با ماه شوال برگزار شد؛

جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد 

- 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 ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )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 ۰۲۰۳۳۳۲۹۹۵۰۰۰ 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 ۲ 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 

۱۳۹۹/۰۳/۱۰ و شماره درج در سامانه ۵۰۹۹۰۹۳۱۱6۰۰۰۰۰۱۱ می باشد. 
-  مهلت زمان تحویل اســناد مزایده از ســاعت 8 صبح روز شــنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ و تا ســاعت ۱۴ روز شــنبه مورخ 

۱۳۹۹/۰۳/۲۴ از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد . 
- مهلت بازدید و ارائه پیشــنهاد نیز تا ساعت ۱۴ روز یکشــنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در سامانه تدارکات الکترونیک دولت می 

باشد.
- زمان بازگشــایی پاکات روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲6 ســاعت ۱۰/۳۰ از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و به 

نشانی: تهران. خیابان موسوی شمالی. خیابان برفروشان. پالک ۲۰ می باشد .
- محل تحویل پاکت های تضمین  به یکی از دو نشانی ذیل :

- تهران. خیابان طالقانی. خیابان موسوی شمالی. خیابان برفروشان. پالک ۲۰  
- تبریز. خیابان گلکار. مجتمع فرهنگی ورزشی صدرا. دفتر اداری 

  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۰۲۱-۴۱۹۳۴
 تلفن تماس جهت کسب اطالعات : ۳۳۲8۵۲۰۹ ۰۴۱۱و  ۳۳۲8۵۲۰۱-۵  ۰۴۱۱
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 اول (
مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از استخر صدرا 

موسسه  ایثار استان آذربایجان شرقی  برای مدت دو سال
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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

بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
از یار آشنا سخن آشنا شنید

ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن
حافظکاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید

با حکم وزیر کار؛ 
تعاون  کل  اداره  سرپرست 
آذربایجان شرقی منصوب شد

»حسین  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  حکم  با 
فتحی« به عنوان سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی آذربایجان شرقی منصوب شد.
دکتر حسین فتحی متولد سال ۵1 بوده و بیش از ۲0 
خدمات  ریاست  جمله  از  مختلف  حوزه های  در  سال 
اداره کل تعاون، کار و  اداره حراست  اشتغال، ریاست 
رفاه اجتماعی استان و اخیرا نیز نزدیک 9 سال به عنوان 

معاون روابط کار این اداره کل فعالیت داشته است.
  »میر احد حسینی« نیز پس از شش سال و ۵ ماه 
از این  بازنشستگی  اداره کل به علت  خدمت در این 
سمت خداحافظی می کند.مراسم تکریم و معارفه نیز 
هفته آینده با حضور یکی از مقامات وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی در تبریز برگزار می شود.

ــا  ــدد پروازه ــراری مج برق
ــش ــز- کی ــیر تبری در مس

از  شرقی  آذربایجان  استان  فرودگاههای  مدیرکل   
برقراری مجدد پروازهای این فرودگاه در مسیر کیش- 

تبریز- کیش خبر داد.
اعالم  گویی  و  گفت  در  شنبه  سه  روز  آذری  رامین 
کرد: پرواز کیش- تبریز- کیش با شماره پرواز ورودی 
973 و خروجی 97۲ توسط شرکت هواپیمایی ایرتور 
با هواپیمای A300-۶00 از روز دوشنبه ۵ خرداد 99 
شروع شده است. وی اظهارداشت: این پروازها در مسیر 
کیش- تبریز- کیش در روزهای دوشنبه، سه شنبه، پنج 
شنبه و جمعه انجام خواهد شد. مدیرکل فرودگاههای 
پروازهای  کرد:  خاطرنشان  شرقی  آذربایجان  استان 
شرکت هواپیمایی ایرتور در مسیر کیش- تبریز- کیش 
از 19 اسفند 98 به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شده 
بود. فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز در شمالغرب 
شهرستان تبریز و در ارتفاع 1۴9۴ متری از سطح دریا در 
زمینی به مساحت ۵۲9 هکتار در سال 13۲9 با ماموریت 
جهت  هوانوردی  و  ناوبری  فرودگاهی،  خدمات  ارائه 
پذیرش پروازهای داخلی و بین المللی به منظور حمل و 
نقل مسافر و بار طراحی و احداث شده است و بصورت 

open sky و ۲۴ ساعته فعال است.

 چهارشنبه  7 خرداد 1399   شماره 5668

خبر خبر

ــاردی  ــک میلی ــه ی جریم
ــکبار  ــاق خش ــرای قاچ ب

در چاراویمــاق
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شـرقی 
گفـت: متهـم قاچاق خشـکبار در شهرسـتان 
چاراویمـاق بـه یـک میلیـارد و 1۴0 میلیون 

ریـال جریمه محکوم شـد.
سـیداحد یوزباشـی، در گفـت و گـو بـا جـام 
انتظامـی  نیـروی  مامـوران  افـزود:  جـم 
شهرسـتان چاراویمـاق در حیـن گشـت زنی 
بـه یـک دسـتگاه خـودروی باری مشـکوک 
برخـورد کـرده و پـس از بررسـی بـه ظـن 
قاچـاق، انواع خشـکبار از این خودرو کشـف 
و برای رسـیدگی بـه اداره تعزیرات حکومتی 

شهرسـتان هشـترود ارسـال کردنـد.
وی اظهـار داشـت: پـس از وصـول پرونده، 
راننـده خـودرو بـه شـعبه احضـار و تفهیـم 
اعـالم  دفاعیـات خـود  در  کـه  اتهـام شـد 
کـرد تنهـا راننـده بـوده و در قبـال ایـن بار 
کرایـه گرفتـه اسـت و بار متعلق به شـخص 
دیگـری اسـت و از ارزش و قاچـاق بـودن 
آن خبـر نـدارد. مدیـرکل تعزیـرات حکومتی 
آذربایجان شـرقی گفـت: صاحـب اصلی کاال 
پـس از حضـور در شـعبه بـا قبـول مالکیـت 
کاالهـا اعـالم کـرد ایـن اجنـاس را از یکی 
خریـداری  کشـور  مرکـزی  اسـتان های  از 
کـرده و جهت فـرآوری به این اسـتان آورده  
اسـت و کامـال ایرانی بوده و قاچاق نیسـت.

یوزباشـی، ادامه داد: شعبه پس از استعالم از 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان، کاالهای 
مکشـوفه را قاچـاق اعـالم کـرد و پـس از 
پرونـده،  محتویـات  و  اوراق  کلیـه  بررسـی 
اتهـام قاچاق کاال را محرز و مسـلم دانسـت 
بـه  را  کاال  کاال، صاحـب  و ضمـن ضبـط 
پرداخـت مبلـغ یـک میلیـارد و 1۴0 میلیون 
ریـال جریمـه معادل یـک برابـر ارزش اولیه 
کاال در حـق صنـدوق دولـت محکـوم کرد.

رئیس اداره امور شــعب بانک ملی استان در گفتگو با 
جام جم گفت : کارکنان بانک ملی اســتان با اهدای 
بیش از 1000بسته ســبد حمایتی  در پویش همدلی 

مشارکت کردند.
همزمان با آخرین روزهای ماه مبارک رمضان مراسم 
رونمایی از توزیع بسته های معیشتی ،اهدایی کارکنان 
بانک ملی اســتان آذربایجان شرقی با حضور نماینده 

ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز  برگزار شد.
حجت االســالم ســید محمد علی آل هاشم دراین 
مراســم با تقدیر از فعالیتهای خیریه مردم در پویش 
همدلی و کمک مومنانه گفت: خوشــبختانه از نیمه 
شعبان امســال و با فرمایشــات مقام معظم رهبری 
اقشــار مختلف مردم بــه صحنه آمدنــد و به کمک 

نیازمندان شتافتند.

وی ادامه داد: کمکهای مردم در این مدت بســیار پر 
رونق بود به نحوی که با کمکهای مردمی به جبهه ها 
مقایسه می شود و حتی بیشتر از آن نیز می باشد.امام 
جمعه تبریز با تقدیر از مشــارکت کارکنان بانک ملی 
در این پویش عنوان کرد: کارکنان زحمتکش و خدوم 
بانک ملی همواره در خدمت  به مردم  پیشــگام بوده  
اند واکنون نیز با اهدای بخشــی از حقوق خود به این 
حرکت خدا پسندانه پیوستند.عادل غالمی رئیس اداره 
امور شعب بانک ملی اســتان نیز دراین مراسم گفت: 
همزمان بــا ماه مبارک رمضان  و در راســتای لبیک 
به امر رهبــری درخصوص پویــش همدلی و کمک 
مومنانه در زمان شیوع ویروس کرونا،  1۵00 کارمند 
بانک ملی استان در 137 شعبه اســتانی با تهیه سبد 
کاال و توزیع آن میان اقشــار محروم و آسیب پذیر در 

این پویش مشــارکت کردند.وی ادامه داد: این سبد 
حمایتی شــامل  برنج ایرانی ، قند ، روغن ، ماکارونی 
، رب و لوبیا  اســت که هزینه آن از طریق جمع آوری 
کمک های نقدی و غیرنقدی همــکاران تامین و در 
میان خانوارهای کم درآمد و بی بضاعت توزیع شــده 
اســت.غالمی افزود: ارزش این بســته های حمایتی 
حدود 3۵0 میلیون تومان اســت که از طریق حقوق 
یک تا سه روزه کارمندان بانک ملی استان تامین شده 
است.وی عنوان کرد:مراســم لیالی قدر سالهای قبل 

در نمازخانه این بانک برگزار میشد که امسال هزینه 
این مراســم ها و کمکهای دیگر بــه پویش همدلی 
اختصــاص یافت. وی یادآور شــد: این بســته های 
معیشتی در سطح  1۲ شهر شامل تبریز،مرند ، شبستر،  
بناب  آذرشــهر،  مراغه ،  ملکان  ، میانه،  هشــترود ، 
بستان آباد،  سراب و اهر توزیع خواهد شد. رئیس اداره 
امور شعب بانک ملی اســتان ضمن تقدیر و تشکر از 
کارکنان بانــک ملی  افزود: ایــن  پویش برگ زرین 

دیگری در تاریخ بانک ملی استان محسوب می شود.

با حضور امام جمعه تبریز صورت گرفت؛

مشارکت کارکنان بانک ملی 
در پویش کمک مومنانه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اســتان آذربایجان شرقی با اشاره  
به اینکه هفت رســته بخش کشاورزی به رســته های آسیب دیده 
از کرونا اضافه شــده اســت، یادآوری کــرد: حمایت های پیش 
بینی شــده دولت در راســتای جبران خســارت های وارد شــده 
به واحدهــای تولیدی و خدماتــی متاثر از شــیوع ویروس کرونا 
تنها مشــمول بخش های غیر دولتی و ســرمایه گــذاران بخش 

خصوصی است.
اکبر فتحی در جمع خبرنگاران با اشــاره به ابالغیه معاونت رئیس 
جمهــوری اظهار کــرد: پیرو ابالغیــه جدید معاونــت اقتصادی 
رئیس جمهور در مورد تعیین رســته های کســب و کارهای آسیب 
دیده از بیماری کرونا دســتورات الزم به وزارتخانه های مختلف 

از جمله وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شده است.
وی افــزود: طبق این دســتورالعمل کارگروه بررســی و مقابله با 
پیامدهای اقتصادی ناشی از شــیوع ویروس کرونا در هفت رسته 
فعالیتی کشاورزی به رسته های به شدت آســیب دیده از بیماری 

کرونا اضافه شده است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اعالم کرد: این رسته ها 
شامل واحدهای پرورش مرغ گوشــتی و مرغ مادر گوشتی، مراکز 
تولید محصوالت گلخانه ای ســبزی و صیفی جات و مراکز عرضه 

و تولید گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی است.
وی افزود: مرجع تشخیص و برآورد خســارت واحدهای فعال در 

این زمینه هم سازمان جهاد کشاورزی استان خواهد بود. 

حمایت های کرونایی دولت شامل واحدهای غیردولتی و خصوصی است

سرور ارجمند جناب آقای دکتر ساسان فرشی حق رو
مدیرکل محترم اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی 

 کســب عنوان رتبه ی برتر در مجموع شاخص 
های عمومی در بین ۳۱  اداره کل  استاندارد کشور 
را به جنابعالی وهمکاران محترم  تبریک و تهنیت 
عرض مینمایم. موفقیت و بهروزی روزافزونتان را 
در تمام وظایف مهمی که بر عهده دارید از خداوند 

منان مسئلت دارم.

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت تبریز )پاالیشگاه تبریز(
غالمرضا باقری

سرور ارجمند جناب آقای دکتر ساسان فرشی حق رو
مدیرکل محترم اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی 

 کسب عنوان رتبه ی برتر در مجموع شاخص 
های عمومی در بین ۳۱  اداره کل  اســتاندارد 
کشور را به جنابعالی وهمکاران محترم  تبریک 
و تهنیت عــرض مینمایم. موفقیت و بهروزی 
روزافزونتان را در تمــام وظایف مهمی که بر 

عهده دارید از خداوند منان مسئلت دارم.

پمپ بنزین اختصاصی افتخاری
) حاج حسین افتخاری(

سرور ارجمند جناب آقای دکتر ساسان فرشی حق رو
مدیرکل محترم اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی 

 کســب عنوان رتبه ی برتر در مجموع شــاخص های عمومی در 
بین ۳۱  اداره کل  استاندارد کشور را به جنابعالی وهمکاران محترم  
تبریک و تهنیت عرض مینمایم. موفقیت و بهروزی روزافزونتان را 
در تمــام وظایف مهمی که بر عهده دارید از خداوند منان مســئلت 

داریم.

سرپرستی روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی

سرور ارجمند جناب آقای دکتر ساسان فرشی حق رو
مدیرکل محترم اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی 
 کســب عنوان رتبه ی برتر در مجموع شــاخص های 
عمومی در بین ۳۱  اداره کل  استاندارد کشور را به جنابعالی 
وهمکاران محتــرم  تبریک و تهنیت عــرض مینمایم. 
موفقیت و بهروزی روزافزونتان را در تمام وظایف مهمی 

که بر عهده دارید از خداوند منان مسئلت دارم.

گروه صنعتی پامین - جعفری

سرور ارجمند جناب آقای دکتر ساسان فرشی حق رو
مدیرکل محترم اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی 

 کســب عنوان رتبه ی برتر در مجموع شــاخص های عمومی در 
بین ۳۱  اداره کل  استاندارد کشور را به جنابعالی وهمکاران محترم  
تبریک و تهنیت عرض می نماییم. موفقیت و بهروزی روزافزونتان 
را در تمام وظایف مهمی که بر عهده دارید از خداوند منان مســئلت 

داریم.
گروه صنعتی سهند - محبوبیان


