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؛ فرماندار اهر

۸۵ پروژه عمرانی و خدماتی  در دهه فجر کلید خورد
فرماندار شهرســتان اهــر از افتتاح ۸۵ پروژه عمرانی، خدماتی، کشــاورزی و بهداشــتی به مناســبت چهل و 

دومین سالگرد پیروزی انقاب اســامی در این شهرستان خبرداد.
رســول خدابخــش در جمــع خبرنــگاران اظهار کــرد: بــه منظــور افتتــاح و کلنــگ زنــی از پروژه های دهــه فجر 

امســال حدود ۲۲۰ میلیارد تومانی اعتبار هزینه شده است.
وی، افتتــاح فــاز اول کارخانــه آهــک هیدراتــه و کلنــگ زنــی فــاز دوم ایــن پــروژه، افتتــاح فــاز اول مجتمــع 
آب درمانی یل ســوئی و کلنگ زنی فــاز دوم این پــروژه و کلنگ زنی خانــه ورنی با اعتبــاری بالغ  بــر ۲۰۰ میلیارد 

ریال را از جمله پروژه های مهم برشــمرد...

یز خبر داد ؛ مدیر عامل سازمان عمران تبر

یزی دوباره  آسفالت ر
شهر از  اسفند 
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نماینده ولی فقیه در استان:

شهدای زینبیه و ثاراهلل سند 
ایــران  مظلومیــت  تاریخــی 

اسالمی است

رکــورد  مــرد حافظــه جهــان 
جدیدی  ثبت می کند

مدیرعامل توزیع برق شهرستان خبر داد؛

بهره بــرداری از ۲۰۸ پــروژه  برق 
همزمان با دهه فجر

2

مدیر شعب بانک مسکن  استان تشریح کرد؛
ح کارگشا ح ۸۲ تا طر برنامه های حمایتی بانک مسکن از طر

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان  اعالم کرد؛

تدارک برنامه های فاخر در 
دهه فجر انقالب اسالمی

3

ِحیم ْحمِن الَرّ                                                                                                                                                       ِبْسِم اهلِل الَرّ

بازگشت همه به سوی اوست

درگذشت  " استاد حاج مقصود شکری فرزین، پیشکسوت 
صنعت کفش تبریز" چنان ســنگین و جانسوز است که به 
دشــواری به باور می نشــیند ولی در برابر تقدیر حضرت 
پروردگار چاره ای جز تســلیم   و رضا نیســت این ماتم 
جانگداز را به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض 
نموده  و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده 

علو درجات طلب می کنیم.

ِحیم ْحمِن الَرّ                                                                                                                                                       ِبْسِم اهلِل الَرّ

بازگشت همه به سوی اوست

درگذشت  " استاد حاج مقصود شکری فرزین، پیشکسوت 
صنعت کفش تبریز" چنان ســنگین و جانسوز است که به 
دشــواری به باور می نشــیند ولی در برابر تقدیر حضرت 
پروردگار چاره ای جز تســلیم   و رضا نیســت این ماتم 
جانگداز را به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض 
نموده  و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده 

علو درجات طلب می کنیم.

مدیران و کارکنان گروه تولیدی صنعتی کفش فرزین
 به مدیریت علی شکری فرزین

سرپرستی روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی

ســّیدرضا رهنمــای توحیــدی گفت: تحــت تفّضات 
الهی و با هّمت جمعــی کارکنان و اجــرای پروژه های 
مهــم گازرســانی طبــق  برنامــه ریــزی هــای مــدّون، 
شــاهد تحقق اهداف مصّوب ســال جــاری خواهیم 

بود. 
اســتان  گاز  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
و  هــا  ح  طــر درخصــوص  وی  شــرقی،  آذربایجــان 
پروژه های آمــاده افتتــاح در دهه مبارک فجر اشــاره 
ح گازرســانی  و اظهار داشــت: امســال ۲4 پروژه و طر
پیــروزی  ســالگرد  دومیــن  و  چهــل  میمنــت  بــه 

شکوهمند انقاب اسامی، افتتاح خواهد شد.
توحیــدی در توضیــح بیشــتر تصریــح کــرد: 1۵ مورد 
ح ها مربوط به گازرســانی به 64 روســتا و 9  از این طــر
پروژه جنبــی مربوط به گازرســانی صنعتی و توســعه 

ساختمان اداری است.
وی بــا اشــاره بــه اطــاق عنــوان اســتان ســبز بــه 

آذربایجــان شــرقی ازنظــر گازرســانی، اظهــار داشــت: 
همزمــان با دهه مبارک فجر ســال جاری 64 روســتا، 
بــا یــک هــزار و ۸6۲ خانــوار از نعمــت گاز طبیعــی 
بهره مند مــی گردند.این مقام مســئول شــرکت گاز 
ادامه داد: امسال تمامی واحدهای شهرک صنعتی 

شــهید مدنــی نیــز از گاز طبیعی بهــره منــد خواهند 
شــد.مدیرعامل گاز اســتان در پایــان خاطرنشــان 
کــرد: پــروژه هــای دهــه فجــر امســال بــا اعتبــاری 
بالــغ بــر 376 هــزار و ۸۲6  میلیــون ریــال افتتــاح و به 

بهره  برداری خواهند رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان:

تحقق اهداف مصوب سال جاری در شرکت گاز آذربایجان شرقی

و هر از گاه در گذر زمان ، در گــذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی ، 
جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی 
بی پایان را می سراید . درگذشت پدر گرامییتان  مرحوم مغفور را به 
خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده  و برایشان از درگاه خداوند 

متعال مغفرت خواهانیم .

خانواده  محترم عادل  فیروزی
انا هلل و انا الیه راجعون

 سرپرستی روزنامه جام جم  در آذربایجان شرقی
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

سه شنبه  14 بهمن 1399   شماره 5869

نماینده ولی فقیه در  استان:
شهدای زینبیه و ثاراهلل سند تاریخی 

مظلومیت ایران اسالمی است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی گفت: شــهدای 
زینبیــه و ثــاراهلل ســند تاریخــی مظلومیــت شهرســتان 

میانه و ایران اسامی به شمار می روند.
حجت االسام سیدمحمدعلی آل هاشم در کنگره ملی 
»لشکر فرشــتگان تاریخ ســاز« )همایش نیمکت های 
سوخته( که در ســالن اجتماعات اداره ارشاد و فرهنگ 
اســامی میانــه برگزار شــد، اظهــار کــرد: فرزندان شــهدا 
و ایثارگــران، یکی از ارزشــمندترین اقشــار جامعــه بوده 
و زنــده نگه داشــتن یــاد و نــام شــهدا بخشــی از وظایف 

جامعه نسبت به شهد است.
وی بــا بیــان این که دشــمن بــه خاطــر ایســتادگی ملت 
ایران در برابر انواع فشارها در برهه های مختلف ناامید 
شــده و فشــار اقتصادی را جایگزین تمام گزینه ها کرده 
است، گفت: مردم ایران درک درســتی از شرایط موجود 
کشور دارند و به همین خاطر با شجاعت پای آرمان های 
انقاب ایســتاده اند و در ایــن خصــوص در نقطه ممتاز 

قرار داریم.
وی با اشــاره به این که بــرای توفیق در عرصــه اقتصادی 
کــه زمینه ســاز اســتقال کشــور اســت بایــد مجاهدت 
الزم را داشته باشــیم، افزود: همان طور که در بسیاری از 
زمینه ها از جمله در هشــت ســال دفاع مقدس موفق 
شــده ایم، می توانیــم جلــوی تهدیدهــای دشــمنان در 

تمامی عرصه ها را بگیریم.
امام جمعــه تبریز بــا اذعــان بــه این که معنی اســتقال 
اقتصادی این نیست که همه نیازها را در همه زمینه ها 
بتوانیم تأمین کنیم، گفت: باید با توجه به ظرفیت های 
نیــروی انســانی و شــرایط جغرافیایی مناســب نیازهای 
اصلی کشور را خودمان تأمین کنیم تا دشمنان نتوانند 

زورگویی کنند.

خبر

مدیر شــعب بانــک مســکن آذربایجان شــرقی با 
ح های حمایتی بانک مســکن، اقدام  اشــاره به طر
ح هــای حمایتــی این بانک  به تشــریح جزئیات طر
ح  ح مهراندیش، ســپرده طر ح ۸۲، طــر شــامل "طر

ح کارگشا" کرد. »۲و1« و طر
امیــر رنجبریــان ۸ بهمن، در نشســتی بــا اصحاب 
ح هــای حمایتــی  رســانه اســتان بــا اشــاره بــه طر
بانــک مســکن، اظهــار کــرد: بانــک مســکن بــه 
منظــور کمــک بــه خانه دارشــدن اقشــار مختلف 
متقاضیــان  یــد  خر قــدرت  تقویــت  و  جامعــه 
وز  ســالر مناســبت  بــه  همچنیــن  و  مســکن 
ح  طــر ۲۲بهمــن،  تــا  ۲۵دی  از  بانــک  تاســیس 
اعطــای تســهیات خریــد مســکن بدون ســپرده 
ح ۸۲ ارائه کــرده و متقاضیان خرید  را در قالب طــر
مســکن با اســتفاده از تســهیات ناشــی از اوراق 
ح، از ۵۰  حــق تقــدم می تواننــد در قالــب ایــن طــر
درصــد از تســهیات درخواســتی خــود را بــدون 
خریــد اوراق و از محــل بــدون ســپرده بهره منــد 

شوند.
ح ۸۲ * طر

ح، ســقف تسهیات توأم)از  وی افزود: در این طر
محــل اوراق بــدون ســپرده( در تبریز و شــهرهای 
بــاالی ۲۰۰ هــزار نفــر جمعیت، بــه صــورت انفرادی 
تــا ۸۰ میلیــون تومــان و بــه صــورت زوجین تــا 1۲۰ 

میلیون تومان است.
وی بــا بیــان این کــه در ســایر مناطق و شــهرهای 
اســتان نیــز بــه صــورت انفــرادی تــا 6۰ میلیــون 
تومان و به صــورت زوجین تــا 1۰۰ میلیــون تومان 
می تواننــد از ایــن تســهیات بهره منــد شــوند، 
فــوق،  تســهیاتی  ســقف های  از  داد:   ادامــه 
۵۰  درصــد بــدون نیــاز بــه تهیــه اوراق تســهیات 
مسکن و از محل بدون ســپرده پرداخت خواهد 

شد.
مدیــر شــعب بانــک مســکن اســتان بــا تاکیــد بر 
خ ســود  این کــه حداکثــر مــدت بازپرداخــت و نــر
تســهیات از محــل اوراق و بــدون ســپرده نیز به 

خ 17و نیــم درصــد و 6۰ ماه با  ترتیــب 144 ماه بــا نر
خ 1۸ درصد اســت، اضافه کــرد: حداکثر قدمت  نر
ســاختمان برای پرداخت تســهیات نیز ۲۵ سال 

است.
ح مهر اندیش بانک مسکن * طر

مهراندیــش  ح  طــر اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
جرایــم  خالــص  درصــد  شــش  "بخشــودگی 
تسهیات به نســبت به واریز نقدی" تا ۲۰ اسفند 
ح،  ســال جاری نیــز اضافــه کــرد: در قالــب ایــن طر
در صــورت واریــز نقــدی هرمیــزان از مطالبــات 
غیــر جــاری تســهیات پرداختــی اعــم از عقــود 
مبادله ای، مشارکتی و تســهیات قرض الحسنه، 
شــش درصــد خالــص جرایــم محاســبه شــده، به 
نســبت واریــزی بدهکاران مــورد بخشــودگی قرار 

می گیرد.
وی بــا بیــان این کــه بانــک مســکن بــا در نظــر 
گرفتــن شــرایط اقتصادی اقشــار جامعــه و کمک 
ح مهراندیــش را در نظــر گرفتــه  بــه مشــتریان طــر
اســت، گفــت: امــکان تبدیــل ســند وکالتــی بــه 
قطعــی بــدون واریــز درصــدی از مانــده بدهــی، از 
ح بــوده و در مــواردی  جملــه ویژگی هــای ایــن طــر
ملــک  وش  فــر قصــد  گیرنــده  تســهیات  کــه 
بــا تســهیات را داشــته باشــد یــا قبــا به صــورت 

غیرقطعــی فروختــه باشــد، می توانــد بــدون واریز 
درصدی از مانــده بدهــی، تســهیات را به صورت 

قطعی به خریدار انتقال دهد.
رنجبریان با تاکید بــر این که ارائه راهکارهای ویژه 
بــه منظــور تســریع در تعییــن تکلیــف مطالبــات 
ح  مشــارکت مدنــی از دیگــر ویژگی هــای ایــن طــر
ود: بــه منظــور مســاعدت بــا  بــوده اســت، افــز
ذینفعــان واحدهــای باقیمانده مورد مشــارکت، 
جریمــه دیرکــرد مربوط بــه قدر الســهم هــر واحد 
خ ســود و به  تا ســقف 3۰ میلیــون تومان بدون نر

مدت حداکثر 36 ماه قابل تقسیط خواهد بود.
وی، تعییــن تکلیــف تســهیات مشــارکت مدنی 
بــه روش تقویــت باقیمانــده مطالبــات قــرارداد 
ح عنوان  مشــارکت را از دیگــر محورهــای این طــر
کــرد و گفــت: در خصــوص برخــی از پرونده هــای 
بنــا  یک  شــر کــه  مدنــی  مشــارکت  مطالباتــی 
بــه دالیلــی نظیــر عــدم فــروش واحدهــا، قــادر به 
صــورت  در  نیســت،  مطالبــات  نقــدی  تســویه 
احــراز ناتوانــی در بازپرداخــت اقســاط، باقیمانده 
مطالبــات بــا رعایــت ضوابــط اعتبــاری بــه مــدت 

حداکثر 36 ما هقابل تقسیط خواهد بود.
ح »۲و۱« * سپرده طر

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه این کــه بانک مســکن 

1«، امــکان جدیــدی بــرای  ۲و ح » بــا تصویــب طــر
همــراه  بــه  عــادی  کوتاه مــدت  ســپرده گذاری 
دریافــت تســهیات حداکثــر ۲۰۰ میلیــون تومانی 
را برای مشــتریان خود فراهم نموده، اضافه کرد: 
ح، حداقــل مبلــغ الزم برای  براســاس جزئیات طــر
ح 1۰ میلیــون تومــان  ســپرده گذاری در ایــن طــر
تعییــن شــده و ســقف تســهیاتی کــه یک فــرد با 
ح »۲و1« می توانــد  تشــکیل حســاب در قالــب طــر
مســکن  بانــک  از  ســپرده گذاری،  بــا  همزمــان 
دریافت کند نیز معادل ۸۵ درصد میزان ســپرده 

و تا حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است.
ایــن  در  اســتان  بانــک مســکن  مدیــر شــعب 
تســهیات  ســود  خ  نــر کــرد:  اظهــار  خصــوص 
ح برابر یک درصد بوده  پرداختی در قالب این طــر
و حداکثــر مــدت بازپرداخــت تســهیات نیــز 6۰ 
ح نیازی بــه ارائه  مــاه اســت؛ همچنین در این طــر
پیــش فاکتــور و فاکتــور نبــوده و نیــاز بــه معرفــی 

ضامن ندارد.
ح کارگشا برای شرکت ها و سازمان ها * طر

وی در ادامــه بــا بیان این کــه یکــی از اولویت های 
اصلــی در موسســات، ســازمان ها و شــرکت های 
موفق، تامین رفاه و رفع احتیــاج ضروری کارکنان 
آن نیــز کمــک بــه معیشــت  بــوده کــه راهــکار 
کارکنــان و پرداخــت مســاعده از محــل منابــع 
ود:  افــز سازمان هاســت،  و  شــرکت ها  داخلــی 
در ایــن رابطــه، تأمیــن مالــی الزم از دغدغه هــای 
مدیــران شــرکت ها بــوده و بانــک مســکن در 
ح  راســتای تکمیــل پروژه هــای خدمــات خــود طر
کارگشــا را بــرای ارائــه خدمــات بــه شــرکت ها و 

سازمان ها ارائه کرده است.
ح گفــت: در  وی در تشــریح ویژگی هــای ایــن طــر
ح کارگشــا نیــز بــه کارکنــان مشــمول  قالــب طــر
تــا ســقف 1۰۰ درصــد خالــص دریافتــی در فیــش 
معرفی شــده از ســوی شــرکت یــا ســازمان، طبق 
ضوابط تا 3۰ میلیــون تومان تســهیات پرداخت 

می شود./ایسنا

مدیر شعب بانک مسکن استان تشریح کرد؛

ح کارگشا ح ۸۲ تا طر برنامه های حمایتی بانک مسکن از طر

خبر

مدیرعامل شرکت برق :
بــرق  پــروژه    ۲۰۸ از  بهره بــرداری 

همزمان با دهه فجر

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز از افتتاح 
و بهره بــرداری از ۲۰۸ پــروژه  شــاخص، بــا اعتبــاری بالغ بر 
471 میلیــارد ریــال در این شــرکت به مناســبت چهل و 

دومین سالگرد پیروزی انقاب اسامی خبر داد.
عادل کاظمــی با بیــان این که بــرق تبریــز از نظــر حجم و 
اعتبار ریالی پروژه ها در میان شــرکت های توزیع کشــور 
پیشــتاز اســت، اظهار کرد: تعــداد کل پروژه هــای انجام 
شده از ابتدای سال 99 در برق تبریز تاکنون، ۲۵46 فقره 

با اعتباری بالغ بر 16۰۰ میلیارد ریال است.
ح هــای ایــن شــرکت بــه مناســبت  وی در تشــریح طر
چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی نیز 
گفــت: از کل پروژه های یــاد شــده، ۲۰۸ پروژه بــا اعتباری 
بالغ بــر 471 میلیارد ریــال به عنوان پروژه های شــاخص 
آمــاده بهره بــرداری در دهه فجر 1399 اســت که شــامل 
۲7 پــروژه با اعتبــاری بالغ بــر 1۰۵ میلیارد ریــال در بخش 
توسعه و احداث )تامین برق(، 1۰۸ پروژه با اعتباری بالغ 
بر 1۰۵ میلیــارد ریــال در بخش کاهش تلفــات، 1۵ پروژه 
با اعتبــاری بالغ بــر 44 میلیــارد ریــال در بخــش اصاح و 
بهینه ســازی شــبکه اســت. بــه نقــل از روابــط  عمومــی 
شــرکت توزیع نیروی برق تبریز، کاظمی  ادامــه داد: یک 
پــروژه بــا اعتباری ســه میلیــارد ریــال در بخش توســعه 
روشــنایی معابر، 3 پروژه بــا اعتبــار ی بالغ بــر 11 میلیارد 
، پنــج پــروژه با  ریــال در بخــش اصــاح روشــنایی معابــر
اعتبــاری بالغ بر 13 میلیــارد ریال در بخــش ایجاد قدرت 
، دو پروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۸ میلیارد ریــال در  مانــور
بخــش توســعه فیدرهــای جدیــد و نهایتــا 47 پــروژه بــا 
اعتباری بالغ بر 163 میلیارد ریال در بخش نیرورسانی از 

جمله این پروژه هاست.

جوان تبریزی که سال گذشــته عنوان" مرد حافظه 
جهــان " را کســب کــرده بــود از ثبــت رکــورد جدیــد 

خبر داد.
 محمدرضا حســن زاده در نشســت خبری با اعام 
این خبر گفت: طی مطالعات خود متوجه شــدم در 
زمینه حافظه سه مورد رکورد وجود دارد برای ثبت 
هر ســه مورد به گینس درخواســت نوشــتم و آنها 

موافقت خود را اعام کردند.

وی با بیــان این که رکورد اول که در شــهریور ســال 
گذشــته ثبت شــد مربوط به حفظ لغات انگلیســی 
بود، اضافه کرد: به این ترتیــب که یک خانم هندی 
در عرض یک دقیقــه ۵1لغت انگلیســی حفظ کرده 
بــود و مــن بــرای شکســتن رکــورد او باید بیشــتر از 

این تعداد را حفظ می کردم.
وی ادامــه داد: مــن نیز تاش خــود را چندیــن برابر 
کــرده و تعــداد لغت های حفظ کــرده خــود را در یک 
دقیقــه بــه ۵3 لغــت انگلیســی افزایــش دادم و به 
ایــن ترتیــب رکــورد قبلــی کــه متعلق بــه یــک خانم 

هندی بود، شکسته شد.
مرد حافظــه جهان در مــورد رکوردهــای جدید خود 
گفت: بر اســاس اعام مشــاوران گینس و آمادگی 
ذهنی و تکنیک های حافظه که حافظه خود را قوی 
کرده و پرورش داده ام، به زودی رکــورد دوم را که در 

مورد حفظ اعداد است ثبت می کنم.
وی  اظهــار کــرد: در حــال حاضر تعــداد اعــداد حفظ 
شــده در یــک دقیقــه 11۰ کلمــه بــوده و مشــاوران 
گینس اعام کرده اند باید اعدادی بیشــتری از این 
تعــداد را در یک دقیقــه حفظ کنم تــا این رکــورد نیز 

شکسته شده و با نام تبریز ثبت شود.
حســن زاده، رکــورد ســوم را نیز حفــظ اســامی افراد 
اعــام کــرد و گفــت: ســومین مــورد در زمینــه ثبت 
رکــورد در حفظ اســامی افراد اســت و جزییــات آن از 

سوی  گینس اعام می شود.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای بــا اشــاره به 
تاش هــا و زحمت هایــی کــه برای رســیدن بــه این 
جایگاه کشــیده اســت، خاطرنشــان کرد: اولین بار 
بــا پکیج آمــوزش تندخوانی اســتاد مرتضــی نصرت 
آشــنا شــدم و ســعی کــردم تکنیک هــای تقویــت 

حافظــه را یــاد بگیــرم، چراکــه قبــل از آن بــه درس و 
تحصیل عاقه ای نداشتم ســعی کردم با استفاده 

از این تکنیک ها و روش ها آن خاء را جبران کنم.
نویســنده کتــاب "مولتــی ویتامیــن ذهنــی"  ادامــه 
داد: بعــداز شــرکت در کاس هــای آموزشــی داخل 
کشــور بــه ســراغ اســتادان بیــن المللــی تقویــت 
بــا  رفتــم،  کشــورهای مختلــف دنیــا  حافظــه در 
مســابقات  رئیــس  بــوزان"  تونــی   " پروفســور
آموزشــی  جهانــی حافظــه، نویســنده و مشــاور 
و از بنیانگــذاران و ارائــه کننــدگان تکنیک هــای 
نقشــه برداری ذهنــی، آشــنا شــده و در کاس هــای 

ایشان شرکت کردم.
 دانشــجوی ارشــد »پروفســور تونی بــوزان« بودم و 
همچنین در یک مقطع دیگر  شــاگرد استاد دیوید 

توماس شدم.

وی بــا اشــاره به کســب مــدارک معتبر بیــن المللی 
گفــت: کشــورهای مالــزی، اتریــش، کانــادا و چنــد 
کشــور دیگــر از جملــه کشــورهایی بودند کــه برای 
شــرکت در کاس های بین المللــی تقویت حافظه  
در آنجا حضور داشــتم و مدارک معتبر بین المللی 

تقویت حافظه را دریافت کرده ام.
وی ادامــه داد: وقتــی انســان در ابتــدای راه اســت 
بــرای کســب مــدرک، کاس هــای مختلفــی ســپری 
کرده و در واقع برای کســب مدرک قــدم بر می دارد، 
ولی بعدا بــرای مفید بودن کار می کنــد و من اکنون 
به مرحله ای رســیده ام که دوســت دارم بــا آموزش 
ایــن تکنیک هــا و مهارت هــای تقویــت حافظــه بــه 
دیگــران مفیــد باشــم و افتخــار می کنم شــاگردانم 
رتبه هــای برتــر کنکــور را کســب می کننــد و خیلی از 

دانشجویانم رکورددار هستند.

تبریــز  دانشــگاه  در  کــرد:  اضافــه  حســن زاده 
ســمینارهای مختلفــی بــرای تقویــت حافظــه برگزار 
کرده و بعد از آن نیز در آمــوزش و پرورش همکاری 

می کردم.
وی با اشــاره به نقص در سیســتم آموزشــی کشــور 
گفــت: در آمــوزش و پــرورش بــه دانــش آمــوزان 
چگونــه  نمی گوینــد  ولــی  کــن،  حفــظ  می گوینــد 
و بــا کــدام تکنیــک؛ شــیوه یادگیــری و یاددهــی در 
سیستم آموزش و پرورش ضعیف است، در حالی 
که تخصص مــن حافظه اســت و در کاس هایم به 
شــاگردانم یاد می دهم که چگونه و بــا چه تکنیکی 
درس ریاضــی و درس تاریخ را به خوبــی یاد بگیرند. 
باید همه ما یاد بگیریم تکنیــک خواندن هر کتاب 

درسی و غیر درسی با هم متفاوت است./ایسنا

مرد حافظه جهان رکورد جدیدی ثبت می کند

آگهی مزایده فروش سرقفلی جای غرفه ) مرحله اول (
شهرداری سراب در نظر دارد به اســتناد بند سوم مصوبه شماره 403 
مورخه 99/9/23  شــورای محترم اسالمی شهر سراب سرقفلی تعداد 
23 باب جای غرفه واقع در ضلع جنوبی در محدوده میدان میوه  و تره بار را 

به صورت نقد از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید.
الف( مشخصات تجاری ها :

1-  جای غرفه شماره 7 به مساحت 36  متر مربع به مبلغ 1/872/000/000  ریال 
2-  جای غرفه شماره 8  به مساحت 36  متر مربع به مبلغ 1/872/000/000  ریال 
3-  جای غرفه شماره 9 به مساحت 36  متر مربع به مبلغ 1/872/000/000  ریال 

4- جای غرفه شماره 16 به مساحت 36  متر مربع به مبلغ 1/872/000/000  ریال 
5- جای غرفه شماره 27 به مساحت 36  متر مربع به مبلغ 1/908/000/000  ریال 
6- جای غرفه شماره 32 به مساحت 36  متر مربع به مبلغ 1/908/000/000  ریال 

7- جای غرفه شماره 38 به مساحت 38/7  متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال 
8- جای غرفه شماره 39 به مساحت 38/7  متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال 
9- جای غرفه شماره 40 به مساحت 38/7 متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال 

10- جای غرفه شماره 41 به مساحت 38/7  متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال 
11- جای غرفه شماره 42 به مساحت 38/7  متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال 
12- جای غرفه شماره 43 به مساحت 38/7  متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال
13- جای غرفه شماره 44 به مساحت 38/7  متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال

14- جای غرفه شماره 45 به مساحت 29/61  متر مربع به مبلغ 1/362/000/000  ریال 
15- جای غرفه شماره 46 به مساحت 29/61  متر مربع به مبلغ 1/362/000/000  ریال 

16- جای غرفه شماره 101 به مساحت 33/30  متر مربع به مبلغ 1/798/200/000    ریال 
17- جای غرفه شماره 102 به مساحت 33/30  متر مربع به مبلغ 1/798/200/000    ریال 
18-جای غرفه شماره 103 به مساحت 33/3  متر مربع به مبلغ 1/798/200/000    ریال 

19- جای غرفه شماره 104 به مساحت 33/3  متر مربع به مبلغ 1/798/200/000    ریال 
20- جای غرفه شماره 105 به مساحت 27/38  متر مربع به مبلغ 1/560/660/000  ریال 
21-جای غرفه شماره 106 به مساحت 27/38  متر مربع به مبلغ 1/560/660/000  ریال 
22- جای غرفه شماره 122 به مساحت 29/60  متر مربع به مبلغ 2/604/800/000    ریال 
23- جای غرفه شماره 123 به مساحت 29/60  متر مربع به مبلغ 2/604/800/000    ریال

شرایط مزایده:

1-  متقاضیان بایستی 5% قیمت پایه جای غرفه پیشنهادی را به عنوان سپرده به حساب 
سپرده شماره 20111133678183  شهرداری ) به عنوان سپرده ( نزد بانک قرص 
الحســنه مهر ایران شعبه سراب واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ 

پیشنهادی در پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
2-  بهاء سرقفلی جای غرفه ها  نقدا دریافت خواهد شد.

3-  شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .
4-  به تقاضاهای مخدوش، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5-  هزینه متعلقه ) نشرآگهی( به عهده خریدار خواهد بود.
6-  شرکت کنندگان موظف اند شماره غرفه را بر روی پاکت پیشنهادی خود قید نمایند و 
پیشنهاد خود را تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه  مورخه 99/11/23 به دبیرخانه شهرداری 

سراب تحویل دهند 
7-  ســپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد ودرصورت 

انصراف هریک ازبرندگان سپرده آن برنده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8-  متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر  و رویت نقشه ها، شرایط و قرارداد واگذاری 
به دایره فنی و شهرسازی یا واحد  درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های 68- 43228167 

تماس حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.

محمد رضاعلیپورآزاد - شهردار سراب 

نوبت   دوم

شهرداری سراب  در نظر دارد به استناد بند دوم مصوبه شماره 410 مورخه 1399/10/15   شورای اسالمی  شهر سراب بهره برداری 
و نگهداری جایگاه سی ان جی  میدان میوه و تره بار و پشت ترمینال را به شرکت های واجد شرایط  و دارای صالحیت به مدت یکسال 

واگذار نماید.

مبلغ مزایده ساالنه  برای دو موضوعردیف

جایگاه تره بار  و پشت ترمینال

مبلغ مزایده ماهانه برای  دو 

جایگاه  تره  بار   ترمینال

مبلغ 5 درصد سپرده 

شرکت در مزایده

مدت اجاره 

) ماه( 

12 ماه     90/000/000 ریال150/000/000 ریال1/800/000/000  ریالاجاره جایگاه های سی ان جی تره بار و پشت ترمینال1
شمسی 

1- موضوع مزایده: بهره برداری از جایگاه های سی ان جی تره بار وپشت ترمینال
2- محل انجام مزایده: شهر سراب

3- مدت انجام مزایده:12ماه شمسی)شروع قرارداد از تاریخ ابالغ قرارداد لغایت 12ماه(
4-پیشنهادات باید حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشار دومین آگهی  و تا آخر وقت اداری پنجشنبه  مورخه  99/11/30 به نشانی سراب خیابان قدس شمالی ساختمان شهرداری 

دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
5- مبلغ ونوع سپرده شرکت در مزایده: پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده قید شده در جدول باالرا به شماره حساب 1123678183- 2011 بنام شهرداری سراب نزد بانک قرض الحسنه 
مهرایران شعبه سراب واریز و فیش واریزی و پابه همان مبلغ ضمانت نامه بانکی)که از تاریخ بازگشایی پاکت باید به مدت سه ماه مهلت داشته باشد(  را درپاکت تضمین )پاکت الف( وپیشنهادات فنی 
 ومدارک مربوطه وسوابق کاری و شرایط مزایده واسناد ارزیابی را در) پاکت ب( و قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت در )پاکت ج( ومجموعه رادر پاکت مناسب ومهرشده تحویل نمایند.

6- سایر جزئیات در شرایط واسناد ارزیابی درج شده است.
 7- ســپرده نفــرات دوم و ســوم تا عقد قــرارداد با برنده مزایده مســترد نخواهد شــد در صورت انصراف هرکدام به ترتیب ســپرده آنها به نفع شــهرداری ضبط خواهد شــد.
8- بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.                      

9-  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشترو دریافت شرایط مزایده به سازمان مدیریت  حمل و نقل شهرداری سراب مراجعه و یا با شماره تلفن های 43211680-041تماس حاصل 
نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.                                                                                         

محمدرضا علیپور آزاد - شهردار سراب

آگهی مزایده جایگاه CNG    تره بار و پشــت ترمینال) مرحله دوم ( 
نوبت   اول

، چهار  مدیرکل راه و شهرســازی آذربایجان شــرقی گفــت: همزمان با دهــه فجر
ح حــوزه راه و شهرســازی اســتان بــا اعتبــار ۸۲ میلیارد ریالــی به بهــره برداری  طر

می رسد.
ح هــا در حوزه راهســازی، مســکن  ابوالقاســم ســلطانی با بیــان این که ایــن طر
، کتابخانــه و ســاختمان برای بهــره برداری آماده شــده اســت، اظهــار کرد:  مهــر

همزمان با دهه فجر امسال، روشــنایی بزرگراه خواجه-ورزقان، مدرسه شش 
، کتابخانه شهرمیانه و ســاختمان فرمانداری  کاسه مســکن مهر عجب شــیر

اهر به بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد: حــدود ۲۰میلیارد ریــال از اعتبارات اســتانی بــرای کتابخانه میانه 
و ۲۵ میلیارد ریال از اعتبارات اســتانی و ســایر منابع برای مدرسه شش کاسه 

مسکن مهر عجب شیر هزینه شده است.
به نقل از اداره ارتباطات واطاع رســانی راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، وی با 
اشــاره به بهره برداری از روشــنایی بزرگراه خواجه-ورزقان نیز گفت: ۲۵ میلیارد 
ریــال از محل ســایر منابع بــرای ایــن پــروژه و همچنین حــدود 1۲ میلیــارد ریال 

برای احداث ساختمان فرمانداری اهر از منابع استان هزینه شده است.

افتتاح ۸۲ میلیارد ریال پروژه  راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در دهه فجر

تاژ
رپر

تاژ
رپر



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

سه شنبه  14 بهمن 1399   شماره 5869

مرتضی صفری در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه 
در جلســه کارگــروه ارتباطــات و اطــاع رســانی ســتاد دهه 
فجر برای سیاســت گذاری چگونگی پوشش برنامه های 
ایــن ایــام مبــارک بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی گفــت : در 
حوزه های پیام این مرکز در دهه فجر امســال برنامه های 
نمایشــی و غیرنمایشــی متفاوتــی از آنتــن پخــش خواهد 
شد و برنامه های فاخری در دهه فجر برای روایت روز های 
پرشــور انقاب و یادآوری حماسه سازی های مردم پخش 

خواهیم کرد. 
به گزارش روابــط عمومی صدا و ســیمای مرکــز آذربایجان 
شرقی، مرتضی صفری با بیان این که گذشته بسیار پر فراز 
و نشیبی را پشت سر گذاشتیم سخت ترین و شدیدترین 
تهدیدهای نظامی امنیتی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
متوجه نظام جمهوری اسامی شده است افزود : مقاطع 
بسیار حساس و سرنوشت سازی را پشت سر گذاشتیم 
اما در یک موضوع و راهبرد اتفاق نظر داریم و آن این است 
که گذشــته را با ایمــان و اســتقامت و وحــدت و همدلی و 
رهبری بــی بدیل رهبــر معظم انقــاب و پشــتکار و تاش 
پشــت ســر گذاشــته ایم و همین راهبــرد فــراروی مــا برای 

آینده انقاب و نظام اسامی است. 
وی بــا تاکید بــر این کــه امــروز در طلیعــه چهل و ســومین 
سالگرد پیروزی انقاب شکوهمند اسامی با یک راهبرد 
مشــخص برای انقاب اســامی مواجهیــم و آن افتخار به 
گذشــته و امید به آینده اســت، اظهار داشــت: دشــمنان 
نظــام و انقــاب مــردم را تحت بی ســابقه  ترین فشــارهای 
سیاسی و اقتصادی قرار دادند که نظام را از پشتوانه اصلی 
خود یعنی مردم خالی کنند اما هوشــیاری و بصیرت مردم 

مانع از آن شده است . 
صفــری در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا بیــان این کــه 
دشمنان انقاب اسامی دو سال پیش به صراحت اعام 
کرده بودند که این نظام چهل سالگی خود را نخواهد دید، 
امــا امــروز 4۲ ســال از پیــروزی غرورانگیز انقــاب می گذرد 
تصریح کرد : نقش ایــران در معادله های بین المللی موثر 
و انکارناپذیــر اســت، پــس از 4۲ ســال تحریــم و تهدیــد، 
می توانیــم ادعا کنیــم که هیــچ تصمیمــی در غرب آســیا و 

منطقه گرفته نمی شود مگر با حضور جمهوری اسامی. 
صفری با اشــاره بــه این که بعــد از جنــگ جهانــی دوم تنها 
کشــوری که بــه صــورت مســتقیم منافــع آمریــکا را هدف 

قــرار داد جمهوری اســامی ایران اســت ادامــه داد : حمله 
خ  موشــکی بــه پایــگاه عیــن االســد اقتــدار ایــران را بــه ر

جهانیان کشید.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی تاکید کرد: 
کرونــا رقابت بــدون روتــوش و واقعــی را در جهــان نمایان 
کرد، ساختارهای منظم بهداشــتی کشور، ظرفیت بسیج 
ح شهید حاج قاسم سلیمانی و جانفشانی های کادر  وطر
بهداشــت و درمان باعث شــد ایران در مهــار کرونا موفق 

عمل کند.
وی به هجمه ســنگین رســانه ای دشمنان اشــاره و خاطر 
نشان کرد: دشمن تاش می کند مردم را از نظام جدا کند، 
بزرگ ترین اقدامات جمهوری اســامی با نهایــت تاش و 
انواع شــگردهای رســانه ای کوچک نمایــی و کوچک ترین 
ضعف هــا نیــز بزرگ نمایــی می شــود، ایــن هجمــه در 
شــبکه های ماهواره ای و فضــای مجازی بــرای نوجوانان و 

جوانان غیرقابل تصور است.
صفری با بیــان این کــه آمیختگی فضــای مجازی بــا زندگی 
مردم به گونه ای اســت که این بستر قابل حذف نیست، 
تاکید کرد : باید برای مردم فضای امن ایجاد کنیم و به نظرم 
مهم ترین اتفــاق بــرای تحقــق بیانیــه گام دوم انقــاب راه 

اندازی شبکه ملی اطاعات است.
وی بازخوانی انقاب اسامی از طریق گفتمان انقابی گری، 
اکتفا نکــردن به نگاه کلــی در بیــان کارنامه انقــاب و بیان 
مصداقی، تبیین کارآمدی و تاب آوری نظام، پاسخگویی به 
شبهات و شایعات، تقویت وحدت و هویت ملی، پیگیری 
مطالبــات رهبــر انقــاب از مســئوالن،  تجلیــل از مبــارزان 
انقابی استان، توجه به ابعاد هویتی انقاب اسامی، نقد 
سازنده رفتار مسئوالن در خصوص ارزش ها و آرمان های 
انقــاب، ترویــج امیــد آفرینــی، برجســته ســازی و تبییــن 
مطالبه گری در خصوص متن بیانیه دوم انقــاب،  دعوت 
از مبارزان انقابی و بیان خاطرات با رویکرد جشن انقاب 
را از رویکردها و سیاست های رسانه ای دهه فجر برشمرد. 
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز آذربایجان شــرقی در بخش 
دیگری از سخنان خود ســریال جال را جزو سنگین ترین 
پروژه  های سریال ســازی معاونت امور استان های رسانه 
ملی دانســت و گفت: این ســریال تاریخی 1۸4 لوکیشن و 
64۸ سکانس دارد و تعداد عواملی که دیالوگ دارند باالی 
۲۰۰ نفــر و همچنیــن صدهــا نفــر هنــرور در این ســریال به 

ایفای نقش خواهند پرداخت . 
وی اضافــه کــرد : علیرغــم تمــام نامایمــات، یک رکــورد در 
تاریخ ســریال ســازی صدا و ســیمای مراکــز  ثبت شــد ودر 
کمتر از یک ســال این پروژه ســنگین آماده پخش شــد و 
در حال رایزنی هستیم. ۲۸ یا ۲9 بهمن قسمت اول فصل 

دوم سریال جال از شبکه یک پخش شود.
مدیــر کل صــدا و ســیمای آذربایجــان شــرقی در ادامــه به 
بیان برنامه های ایــن مرکز به دهه مبارک فجــر پرداخت و 
یادآور شد : معاونت ســیما عاوه بر این که در برنامه های 
روتیــن چــای نبــات، دوازده بهمن، ســرودها و شــعارهای 
دوران انقــاب، تصاویــری از حضــور میلیونــی مــردم در 
راهپیمایی ها، ارائه گزارش های کوتاه از عملکرد سازمان ها 
و نهادهای انقابی در ســال های پــس از پیــروزی انقاب، 
انتشــار تصاویر حضور مردم در پیروزی انقاب در استان، 
نشــر کلیپ هــای تولیــدی ســیما، پوشــش مراســم های 
استانی در دهه فجر، انتشار سخنرانی های سال های قبل 
مقام معظم رهبری در مورد ۲9 بهمــن، تعامل با رادیو نما 
و پخش تولیــدات از رادیو نمــا از جمله تمهیداتــی بود که 
مهندس صفری برای معاونت فضای مجازی این مرکز در 

طلیعه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقاب برشمرد. 
صفری به پروژه واحد سیار 1۰ دوربینه صدا و سیمای مرکز 
آذربایجان شــرقی نیــز اشــاره و اظهار کــرد : تاخیر بــه وجود 
آمــده به خاطــر تحریم هــا و خرید برخــی تجهیــزات از خارج 
کشور و نوسانات ارزی می باشد، اما با این حال، این پروژه 
با تمام قدرت در حال تجهیز است و طبق قول  پیمانکارتا 

پایان ســال مورد بهــره بــرداری قرار خواهــد گرفــت . وی در 
پایان ضمن تشــکر ویژه از همراهی و مساعدت استاندار 
آذربایجــان شــرقی در تامین ایــن واحد ســیار یادآور شــد : 
ایــن واحد بــا هزینــه 4۰ میلیــارد تومان قابــل بهره بــرداری 
خواهــد بــود 31 میلیــارد تومــان از طــرف ســازمان صــدا و 
سیما و مابقی از طرف اســتانداری آذربایجان شرقی تقبل 

شده است.
 تبریزیم و عائله به صورت خاص و ویژه با پخش آیتم های 
متنوع چون طــرح دیدگاه هــای  ائمه جمعــه و فرمانداران 
شهرســتان ها، مســئوالن کانشــهر تبریــز و اســتانی و 
خانواده هــای شــهدا ابعــاد مختلــف انقاب شــکوهمند 
مردم شــهیدپرور و غیور ایران اســامی را بررســی می کند، 
ویژه برنامه هایی هم بــرای ایام اهلل دهه فجر تــدارک دیده 
اســت و با توجه به وجود بیماری همه گیر کرونا در کشــور 
و عــدم برگــزاری مراســمات و جشــن های حضوری ســعی 
می کنــد اوقاتی به یــاد ماندنــی و پربار بــرای مخاطبان خود 
خلق کنــد. صفری اضافــه کرد : پخــش ویژه برنامه شــبانه 
بــا عنــوان " جشــن انقــاب " در 1۲ قســمت مشــتمل بــر 
آیتم هــای مختلــف، پخــش برنامــه نازبــاالالر بــا آیتم هــای 
متنــوع و ویژه بــرای کــودکان و خردســاالن، پخــش برنامه 
" کندیمیــز " بــا موضــوع بررســی تاثیــر انقــاب اســامی در 
توســعه و آبادانــی روســتاهای اســتان و ارائــه گــزارش از 
سوی مســئوالن  مربوطه؛ برنامه موســیقایی " ائل نغمه 
ســی " با محوریــت پخــش ترانه هــا و ســرودهای انقابی و 
قدیمی که یادآور خاطرات روزهای پیروزی انقاب اسامی 

اســت ؛ تولیــد و پخــش برنامــه " خــط شــکن "، " عقیــق "، " 
، پخــش فصــل اول ســریال " جــال "،  فــردا "، " یوردومــوز
فیلم های ســینمایی و تلویزیونی مرتبــط با ایــام اهلل دهه 
فجر ؛ پخش مســتندهای تلویزیونــی " ورود حضرت امام 
)ره(، حدیث ســرو، شــهید ثالث، بابا جون، در برابر طوفان 
" ؛  مــرور خاطــرات روزهــای انقــاب در برنامــه " خاطره لــر " ؛ 
پخش ســرودها و شــعارهای انقابــی و تصاویر آرشــیوی 
از بهمن ســال ۵7؛ تهیه و پخش گزارش از شهرســتان ها 
و پخــش تصاویر راهپیمایی شهرســتان ها و روســتاهای 
استان در ســال های قبل؛ برقراری ارتباط با صدا و سیمای 
مراکز استان ها؛ تهیه گزارش از مســئوالن اجرایی استان، 
بیــان دســتاوردها و خدمــات انقاب اســامی " بخشــی از 
برنامه های شاخص کنداکتور سیمای استانی در ایام دهه 

مبارک فجر خواهد بود.  
وی افزود : رادیو آذربایجان شرقی هم در برنامه های روتین 
" ســحرلر " ،" ترانــه بــاران "، "مســابقه  خانــه مــا "، " خانــواده 
"، " دعــوت "، " گلدونــه "، "حــرف نــو"، " گنجینــه " " صــدای 
ورزش "، " آخشــامار "، " فصــل جوانــی " و  " کندیمیــز " بــه 
موضوع آغاز قیام مردم ایران در دهه چهل به رهبری امام 
خمینــی و پیــروزی آن در بهمــن ســال ۵7 می پــردازد. در 
این برنامه ها آیتم هــای مختلفی چون روز شــمار انقاب، 
سرودها و ترانه های انقابی و نوستالژیک، تهیه گزارش از 
خانواده های شــهدا، زوجین جوان انقابــی، خانواده های 
مدافعان حرم و خانواده های نمونه و موفق در حوزه های 
مختلف، گزارش از مساجد مختلف تبریز به عنوان اولین 
خاســتگاه انقاب و نقــش مســاجد در هدایــت انقاب و 
جهت دهی بــه مردم، روایــت انقاب با زبــان کودکانه برای 
کودکان و نوجوانان، معرفی دســتاوردهای ورزشــی بعد از 
پیروزی انقاب اســامی به ویــژه در حوزه زیرســاخت های 
ورزشــی و احداث ســالن ها و امکانات ورزشی و همچنین 
مصاحبه با ورزشکاران و قهرمانان استان، پخش خاطرات 
مــردم از ایــام پیــروزی انقــاب، پرداختن به نقــش جوانان 
انقابی دیروز و امروز، بیان دستاوردهای انقاب اسامی 
در جوامع روستایی و محروم گنجانده شده است. صفری 
در ادامــه برنامه هــای رادیــو گفــت : پخــش جنــگ "فجــر 
بایرامــی"، برنامــه شــبانه "شــب های خاطــره"، "گنجینــه"، 
"دســتاوردهای انقــاب"، "محفــل انقــاب "، نمایش الف 
"اعدامم کنید از دیگر ویژه برنامه های این شبکه رادیویی 

خواهد بود. 
وی پوشــش برنامه هــای ایــام اهلل دهــه فجــر در نقــاط 
مختلــف اســتان در قالــب بخش هایــی بــا خبرنــگاران، 
زیرنویس خبری، اخبــار 1۰۰ ثانیه، گــزارش موضوعی، تهیه 
دو مســتند موضوعــی در رابطــه بــا دســتاوردهای انقاب 
اســامی، ســه گزارش تولیــدی در رابطه با پیشــرفت های 
صنعتی و خدماتی بعد ازانقاب، تهیه مســتند با موضوع 
قیــام ۲9 بهمــن مــردم تبریــز، تهیــه گــزارش در زمینه های  
پیشرفت و خود کفایی در حوزه سد ســازی،   مراکز رشد و 
نو آوری در اســتان، تولیــد موتورهای ضد انفجــاری، تولید 
ســوزن های ریلــی، تولیــد کاشــی و ســرامیک، دامــداری 
صنعتــی، صنایــع تبدیلــی در حــوزه کشــاورزی را بخشــی از 

برنامه های معاونت خبر در این دهه مبارک نام برد . 
 پرســپکتیو، اســام غنچــه لــری، چــراغ، ایلــن ســنه چــای 
دئمیشــم، دونیــا اوتــن هفتــه ده خبــری، ســیزه ســام، 
پنجره، آچیــق ســوز، داهی لر، شــهیدلر خیابانی، ســینیق 
کورپو، مســتند جریــان خمینی چــی لر و اســام گرایــان در 
جمهوری آذربایجان، ساچیان شعاعار و سوزلو ساز نیز 
برنامه هایی خواهنــد بود کــه در رادیو برون مــرزی تولید و 

پخش خواهند شد . 
تهیه اینفوگرافی، روزشمار انقاب در قالب موشن گرافی، 
 ، بــاز نشــر موســیقی های مربــوط بــه انقــاب، پوســتر
ویدئوکلیــپ، عکــس نوشــت بیانــات و فرمایشــات امام 
و رهبــری در مــورد انقــاب و دهــه فجــر، نماهنــگ  گزیــده 
کوتاه و اصلی مســتند های ساخته شــده در مورد انقاب 
در تبریــز، اینفوگرافــی و فیلــم نوشــت بــا موضــوع تقویــم 
انقــاب، ورود تاریخی بنیانگــذار کبیر انقاب بــه میهن در 
روز دوازده بهمــن، ســرودها و شــعارهای دوران انقــاب، 
تصاویــری از حضور میلیونی مــردم در راهپیمایی هــا، ارائه 
گزارش های کوتاه از عملکرد سازمان ها و نهادهای انقابی 
در ســال های پــس از پیــروزی انقــاب، انتشــار تصاویــر 
حضور مردم در پیروزی انقاب در استان، نشر کلیپ های 
تولیدی سیما، پوشش مراسم های استانی در دهه فجر، 
انتشار سخنرانی های ســال های قبل مقام معظم رهبری 
در مورد ۲9 بهمن، تعامل با رادیو نمــا و پخش تولیدات از 
رادیو نما از جمله تمهیداتی بود که صفــری برای معاونت 
فضای مجازی این مرکز در طلیعه چهل و دومین سالگرد 

پیروزی انقاب برشمرد. 

مدیرکل صدا و سیمای مرکز  استان اعالم کرد؛

تدارک برنامه های فاخر در دهه فجر انقالب اسالمی

  توجه ویژه مدیران زندان  به اشتغال و حرفه آموزی زندانیان
آذربایجان شرقی مدیرکل زندان های آذربایجان شرقی گفت: توجه ویژه به سرمایه انسانی و باال 
بردن انگیزه آنان، اشتغال و حرفه آموزی زندانیان و تقویت کسب و کارهای زود بازده برای آن ها، 

سرلوحه عمل مدیران زندان قرار گیرد.
حسن محمدیاری در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره زندان مرند ضمن تبریک فرا رسیدن 

ایام دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقاب جمهوری اسامی ایران، اظهار کرد: توجه به توانمندی 
مجموعه و برخورد مهربانانه با آنان را الزمه کار مدیریت یک مجموعه خوب است. وی با بیان این که 
در مسئولیت هایمان باید هم رضایت خداوند و هم رضایت بندگان او را در نظر بگیریم، افزود: در 
مدیریت زندان باید ارتقای سامتی همکاران و زندانیان با پیشگیری و کنترل بیماری کرونا، توجه 

ویژه به سرمایه انسانی و باال بردن انگیزه آنان، اشتغال و حرفه آموزی زندانیان و تقویت کسب 
و کارهای زود بازده برای آنها سرلوحه کار قرار گیرد. وی ادامه داد: همچنین تعامل و همکاری با 
مقامات قضایی و سایر ادارت مرتبط، استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیک، ستاد دیه، انجمن 

حمایت، گروه های جهادی و خیرین از دیگر اولویت های کاری یک مدیر زندان است.  

اصالحیه آگهی مناقصه
 عمومی

         پیرو انتشار آگهی مناقصه عمومی نوبت اول در تاریخ 
1399/11/7 به اطالع می رساند مبالغ برآورد و تضمین 

ردیف های 1 الی 10 بشرح ذیل تغییر می یابد: 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد اولیهالف(ردیف

337/500/000 ریال6/750/000/000   ریالتامین ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده مرند1

337/500/000 ریال6/750/000/000   ریالتامین ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده شبستر2

187/500/000 ریال3/750/000/000   ریالتامین ماکادام از معادن محدوده اسپیران3

337/500/000 ریال6/750/000/000   ریالتامین ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده آذرشهر4

337/500/000 ریال6/750/000/000   ریالتامین ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده صوفیان5

6
1/350/000/000 ریال27/000/000/000 ریال حمل ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده مرند به کارخانه آسفالت 160 تنی سازمان به همراه باراندازی

1/125/000/000 ریال22/500/000/000 ریال حمل ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده شبستر به کارخانه آسفالت 160 تنی سازمان به همراه باراندازی7

375/000/000 ریال7/500/000/000 ریال حمل ماکادام از معادن محدوده اسپیران به کارخانه آسفالت 160 تنی سازمان به همراه باراندازی8

1/012/500/000 ریال20/250/000/000 ریالحمل ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده صوفیان به کارخانه آسفالت 160 تنی سازمان به همراه باراندازی9

1/350/000/000 ریال27/000/000/000 ریالحمل ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده آذرشهر به کارخانه آسفالت 160 تنی سازمان به همراه باراندازی10

مدیر عامل سازمان  عمران تبریز
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امام خمینی - ره

سه شنبه  14 بهمن 1399   شماره 5869

پلمب ۱9 واحد صنفی متخلف
 در بناب

 19 فرمانــده انتظامــی شهرســتان بنــاب از پلمــب 
واحد صنفی متخلف در این شهرســتان خبر داد.

سرهنگ ســهراب شــفقی اظهار کرد: با هدف ارتقای 
امنیــت اخاقــی در اصنــاف و پیشــگیری و مقابلــه 
بــا تخلفــات و ناهنجاری هــای اجتماعــی و همچنیــن 
ارزیابــی میزان پایبنــدی اصناف بــه قوانین و ضوابط 
ح تشــدید کنتــرل و نظــارت بــر واحدهای  اباغــی، طر

صنفی در شهرســتان اجرایی شد.
به نقــل از مرکــز اطــاع رســانی پلیس اســتان، وی در 
ح، مأمــوران اداره نظــارت  ادامــه افــزود: در ایــن طــر
بــر اماکــن عمومــی ضمــن بازدیــد و ارزیابــی فعالیت 
واحدهــای صنفــی، 19 واحــد صنفــی متخلــف را بــه 
ت تکــرار تخلفــات و نادیده گرفتن تذکــرات قبلی، 

ّ
عل

پلمب کردند.

ثبت وقف جدید در بستان آباد

شهرســتان  یــه  خیر امــور  و  اوقــاف  اداره  رئیــس 
بســتان آباد از ثبــت یــک وقف جدیــد در شهرســتان 

خبر داد.
حجت االســام داوود مهــدوان در جمــع خبرنگاران 
اظهــار کــرد: واقــف خیراندیــش ســعید نجفــی، یــک 
بــاب خانــه مســکونی واقــع در بســتان آبــاد خیابــان 
آزادی بــه ارزش 1۰ میلیــارد ریــال  را بــه نیــت کمک به 

تحصیل دانش آمــوزان بی بضاعت، وقف کرد.
وی اضافــه کــرد: طــی مراســمی بــا حضــور مســئوالن 
شهرســتان از واقــف خیراندیــش و عمــل خیــر آن 
تقدیر شــد و ســاختمان موقوفه برای عمــل به نیت 
ورش شهرســتان تحویــل  واقــف بــه آمــوزش و پــر

داده شد.

خبر

عملکــرد  خصــوص  در  ســازمان  مدیرعامــل 
ســال جاری گفــت :ســازمان عمــران شــهرداری 
، در حال حاضر با اقدامات و پروژه های بزرگی  تبریز
همچون مقبره الشعرا، روگذر همسان پل کابلی، 
تقاطع غیر همســطح ارتش _آزادی پــروژه تعریض 
جــاده آناخاتــون ،خیابــان فرشــته ،رمــپ یوســف 
آباد به پاســداران ،پایدارســازی ترانشــه پاســداران 
و نهضــت آســفالت در مناطــق مختلــف شــهری 
، پویایی عمرانی را در  وســایر  پروژه های مهم دیگر

سطح شهر ایجاد کرده است .
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان عمــران مدیر 
بابک شریفی افزود : ســازمان عمران در کنار دیگر 
ســازمان های شــهرداری، در خــط مقــدم خدمــت 
رسانی درون شهری قرار گرفته اســت که به جرأت 
می تــوان گفــت؛ علیرغــم تنگناهــای اقتصــادی 
موجــود و شــرایط ویــژه کرونائــی بــدون تعطیلــی و 
شــبانه روز فعالیت نمــوده و پروژه هــای عمرانی و 
خدماتی را پیش برده اســت. وی  اضافــه کرد: این 
امر  محقــق نمی گردید مگــر با تاش شــبانه روزی 
کارگــران و کارکنــان ایــن ســازمان و حمایت هــای 
شــهردار محترم کانشــهر تبریز و مدیران استانی  

و شهری.

مدیر عامل ســازمان عمــران در پایــان این گزارش  
اظهار امیدواری کرد و گفت :بی شک، هم مدیران 
ارشد و هم تمام کارکنان و کارگران سازمان عمران 
شــهرداری، تــاش خواهنــد کــرد تــا در هــر گونــه 
شــرایط آب و هوایــی، شــرایط مالــی و اقتصــادی 
و ... هــدف و آرمــان اصلــی خــود کــه همــان اجــرای 
کیفی وکمی  پروژه ها ی اباغی اســت را پیش برده 
وبــدون تعطیلــی در ســطح مناطــق دهگانــه ارائــه 
خدمــات  نمایــد .چــرا کــه  معتقدیــم شــهروندان 
، الیــق داشــتن بهترین هــا  مــا در کانشــهر تبریــز

هستند.
از  شــهر  اساســی  آســفالت ریزی  مجــدد  آغــاز   *

اسفند 
ســازمان عمران تبریز مجــری اولویت هــای اباغی 

آسفالت های اساسی معابر سطح شهر است.
مدیرعامــل ســازمان عمــران تبریــز از آغــاز مجــدد 
پروژه های آســفالت ریزی اساســی شــهر از اسفند 

و در صورت مساعدشدن شرایط جوی  خبر داد.
 بابک شریفی گفت: آســفالت ریزی در 37 خیابان 
و معبــر اصلی شــهر را با ابــاغ شــیوه های اصاحی 
و بــا تأکید بــر اجــرای کیفــی پیش بــرده اســت و به 

صورت اصاح اساسی کار شده است.

وی افــزود: در برخــی نقاط  نیــاز به اصاح زیرســازی 
بــوده و در برخــی نقــاط دیگر روســازی خیابــان نیاز 
بــه اصــاح داشــته کــه بــا شــیوه هایی کــه از طریق 
کمیتــه آســفالت تعیین شــده اســت، به نســبت 
وضعیــت خرابــی  زیرســازی و روســازی خیابان ها، 
شــیوه اصاحــی مختــص هــر خیابــان  تصویــب 

گردیده است.
مدیرعامــل ســازمان عمــران با اشــاره بــه اولویت  
آســفالت ریزی اساســی معابــر اعــام کــرد: تمــام 
اقدامات ســازمان عمران  بر اســاس اولویت های 
تعیین شــده در اول ســال بوده کــه برخــی از آن ها 

در سالجاری اجرا و برخی دیگر باقی مانده است.
وی اضافــه کــرد: در ادامــه پــروژه آســفالت ریــزی 
اساســی اولویــت ســازمان ادامــه همــان اباغیــه 
قبلی اســت که اواخــر ســال 99 و اوایل ســال 14۰۰، 
ج از ایــن اولویت  با همین اولویــت کار کــرده و خار
تعییــن شــده بــرای هیــچ خیابانــی   آســفالت ریزی 

انجام نخواهد شد. 
بــه برنامــه مــدون ســازمان  بــا اشــاره  شــریفی 
عمران تبریــز خاطرنشــان کــرد: تمامــی پروژه های 
آسفالت ریزی سطح شــهر را که به صورت اساسی 
توســط ســازمان عمــران انجــام می شــود، مطابــق 

یک برنامه مدون اول ســال اســت که مــورد تایید 
شهرداری تبریز و اباغیه از طرف معاونت عمرانی 

شهرداری تبریز نیز هست.
وی با اشاره به دو عملیات آسفالت ریزی سازمان 
عمــران ابــراز کــرد:  دو عملیات آســفالت ریــزی نیز 
داریــم کــه یکــی از آنهــا کارگاه هــای امانــی مناطــق 
ده گانه اســت که روزانــه ۵ الی 1۰ تن آســفالت برای 
کارگاه امانی هر منطقه تحویل داده می شود که بر 
اساس اولویت بندی و برنامه ریزی آنها صرفا برای 
لکه گیری، چاله  زدایــی و رفع خطر بــه کار می رود. و 

پروژه ای اساسی نیست.
مدیرعامــل ســازمان عمــران تصریــح کــرد: بخش 
ســوم بحث آســفالت ریزی ســازمان، پیمانــکاران 
مناطق ده گانه هســتند کــه روزانه پــس از تحویل 
آسفالت به آنها در محل کارخانه، بر اساس برنامه 
ریزی، اولویــت بندی و تشــخیص خــود مناطق در 

سطح معابر فرعی و محات شهر توزیع می کنند.
شــریفی تأکیــد کــرد: ســازمان عمــران نقشــی در 
تعیین اولویت آسفالت ریزی مناطق  ندارد و تنها 
تاش فعالیت شــبانه روزی برای تأمین آســفالت 
مناطــق کــه از طریــق پیمانــکار در محــات تبریــز 

توزیع می شود.

مدیرعامل سازمان عمران تبریز خبر داد؛

یزی دوباره شهر از اسفند آسفالت ر
خبر

: فرماندار  اهر
۸۵ پــروژه عمرانــی و خدماتــی در 

دهه فجر کلید خورد
 

فرمانــدار شهرســتان اهــر از افتتــاح ۸۵ پــروژه 
زی و بهداشــتی بــه  عمرانــی، خدماتــی، کشــاور
وزی  پیــر ســالگرد  دومیــن  و  چهــل  مناســبت 

انقاب اســامی در این شهرستان خبرداد.
رســول خدابخــش در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
کرد: بــه منظور افتتــاح و کلنگ زنــی از پروژه های 
دهــه فجــر امســال حــدود ۲۲۰ میلیــارد تومانــی 

اعتبار هزینه شده است.
وی، افتتــاح فــاز اول کارخانــه آهــک هیدراتــه 
وژه، افتتــاح فــاز  و کلنــگ زنــی فــاز دوم ایــن پــر
اول مجتمــع آبدرمانــی یل ســوئی و کلنــگ زنــی 
فــاز دوم ایــن پــروژه و کلنــگ زنــی خانــه ورنــی بــا 
یــال را از جملــه  اعتبــاری بالــغ  بــر ۲۰۰ میلیــارد ر

پروژه های مهم برشمرد.
دیگــر  همچنیــن  اهــر  شهرســتان  فرمانــدار   
را  اهــر  شهرســتان  فجــر  دهــه  وژه هــای  پر
وژه هــای  وســتا، افتتــاح پر رســانی بــه ســه ر گاز
ح های دیگــر عنوان  جهــاد کشــاورزی و ســایر طر

کرد.
خدابخــش در پایــان بــه برنامه هــای افتتاحــی 
حــوزه بهداشــت و درمــان اهــر نیــز اشــاره کــرد 
وژه هــای شــبکه  ود: بــه محــض اتمــام پر و افــز
بهداشــت و درمــان و بیمارســتان باقرالعلــوم 
توســعه  بخش هــای  افتتــاح  شــاهد   ، اهــر
بیمارســتان بــا اعتبــاری نزدیــک بــه 1۸۰ میلیــارد 

ریال خواهیم بود. /ایسنا

آگهی مناقصه عمومی
                              نوبت دوم

مدیر عامل سازمان

 عمران تبریز

چاپ آگهی نوبت اول : 99/11/7
                       چــاپ آگهــی نوبــت دوم : 99/11/14 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد اولیهالف(ردیف

337/500/000 ریال6/750/000/000   ریال1( تامین ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده مرند1

337/500/000 ریال6/750/000/000   ریال2( تامین ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده شبستر2

187/500/000 ریال3/750/000/000   ریال3( تامین ماکادام از معادن محدوده اسپیران3

337/500/000 ریال6/750/000/000   ریال4( تامین ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده آذرشهر4

337/500/000 ریال6/750/000/000   ریال5( تامین ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده صوفیان5

6(حمل ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده مرند به 6
کارخانه آسفالت 160 تنی سازمان به همراه باراندازی

1/350/000/000 ریال27/000/000/000 ریال 

7( حمل ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده شبستر به 7
کارخانه آسفالت 160 تنی سازمان به همراه باراندازی

1/125/000/000 ریال22/500/000/000 ریال 

8( حمل ماکادام از معادن محدوده اسپیران به کارخانه 8
آسفالت 160 تنی سازمان به همراه باراندازی

375/000/000 ریال7/500/000/000 ریال 

9(حمل ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده صوفیان به 9
کارخانه آسفالت 160 تنی سازمان به همراه باراندازی

1/012/500/000 ریال20/250/000/000 ریال

10( حمل ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده آذرشهر به 10
کارخانه آسفالت 160 تنی سازمان به همراه باراندازی

1/350/000/000 ریال27/000/000/000 ریال

به استناد مجوز شماره 83 بند یک مورخه 98/3/29 شورای محترم سازمان، سازمان عمران 
تبریز در نظردارد عملیات زیر را طبق برآورد اولیه از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل 

به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
ب( مبلغ تضمین شرکت درمناقصه)تضمین فرآیند ارجاع کار( بصورت مبالغ مذکور طبق 
بخشنامه شماره 123402/ت50659 هه مورخه 94/9/22 بنام سازمان عمران تبریز یا در 
صورت واریز نقدی بحساب شــماره 700821340505 بانک شهرشعبه آزادی تبریز بنام 

سازمان عمران تبریز
ج( فروش اسناد مناقصه از تاریخ 99/11/7 تا آخر وقت اداری)13:30( تاریخ 99/11/25 به 
صورت حضوری ودر قبال ارائه رســید واریز مبلغ300/000 ریال برای هر پروژه )غیر قابل 
استرداد( در وجه ســازمان عمران تبریز به حساب شــماره 700821340505  بانک شهر 

شعبه آزادی تحویل می گردد.
د( محل فروش اسناد : تبریز- آخر خیابان صائب-امور قراردادهای سازمان عمران تبریز

ه(پیشنهادات بایستی تا ساعت 13:30 روز شــنبه مورخه 99/11/25 به دبیرخانه سازمان 
عمران تبریز تحویل گردد و  پیشنهادات ارائه شده میبایست به مدت سه ماه معتبر باشد.

و(پیشنهادات واصله راس ساعت 13:30 روز شــنبه مورخه 99/11/25 در محل سازمان 
عمران تبریز بازگشائی وبررسی خواهد شد.

ی( از افراد حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید.
ر( سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.

ز( متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به واحد امور قراردادهای سازمان 
عمران واقع در تبریــز- آخر خیابان صائب مراجعه و یا با تلفــن 34769583 -041تماس 

حاصل نمایند.


