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آذربایجان شرقی

: رئیس اتاق بازرگانی تبریز
تعیین اهداف رشد اقتصادی به اتاق های بازرگانی  سپرده شود
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مدیر عامل سازمان عمران تبریز :

۶۹۰ هزار دانش آموز و 
نوآموز در  استان تحصیل 

می کنند

ضرورت نظارت بر حسن 
اجرای برنامه های 

سوادآموزی

خدمات پزشکی و 
دندانپزشکی رایگان برای 

زندانیان تبریز

در راستای ارتقای بهره وری؛
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پلهمسانکابلیتاپایانسالبهرهبرداریمیشود
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بیشتر بخوانید

مدیرکل آموزش و پرورش:

معاون سوادآموزی اداره کل 
آموزش و پرورش تاکید کرد؛
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رضــا اختیــار وکالتــی، مدیــرکل آمــوزش 
فنی و حرفه ای اســتان آذربایجان شرقی 
با اشــاره به گســترش مراکز آموزشــی در واحدهای 
انــدازی  ایــن حــوزه  راه  کــرد: در  صنعتــی بیــان 
دنبــال  را  صنایــع  در  الــف  ع  نــو آموزشــگاه های 

می کنیم .

چاپ درخشان

جناب آقای سید قاسم ناظمی
مدیرکل محترم  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی 

انتصاب شایسته جنابعالی را  به  این سمت تبریک عرض می نماییم. 
رجای واثق داریم حضور شما دراین مسئولیت بعنوان خادمی صدیق و 
والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه؛ نوید بخش نشاط و تحرک بیش 
از پیش آن مدیریت محترم خواهد گردید. دوام توفیقات و مزید عزت 

و سالمت جنابعالی را از جهاندار جان آفرین مسالت داریم. 

موسسه فرهنگی - مطبوعاتی جام جم 

جناب آقای سید قاسم ناظمی
مدیرکل محترم  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی 

انتصــاب شایســته جنابعالی را  به  این ســمت تبریک عرض 
می نماییم. رجای واثق داریم حضور شما دراین مسئولیت بعنوان 
خادمی صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه؛ نوید بخش 
نشــاط و تحرک بیش از پیش آن مدیریت محترم خواهد گردید. 
دوام توفیقات و مزید عزت و سالمت جنابعالی را از جهاندار جان 

آفرین مسالت داریم. 

به تعدادی کانتر کار)خانم( و سالن کار)آقا( با روابط عمومی باال سریعا در فست 
فود شهر سوخاری منظریه با مزایا و حقوق عالی نیازمندیم .

              استخدام                                                فست فود شهر سوخاری

09336383452  برای اطالعات بیشتر لطفا با شماره روبرو  تماس حاصل فرمائید

   یا   از ساعات ۱2   الی  ۱8 حضوری  تشریف بیاورید                                      

مشخصات فنی کاال ) پیوست شماره 3 اسناد مناقصه(
واحدمقدار تقریبیشرح موضوع مناقصهردیف
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آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

                     مجتمــع فوالد صنعت بناب
 آگهی فراخوان شــرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای  به شــماره 3-9911 جهت تامین - 
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آن را دریافت نمایند.

؛ همزمان با ۹8۰ پروژه رسانه ملی در کشور

استان 20پروژهفنیصداوسیمایمرکز بهرهبرداریاز

آموزش شاغالن ضروری 
است



فرماندار: 

فرهنگی  ح های  طر از  شهرداری 
هشترود حمایت نکرده است

خطیر  مسئولیت  گفت:  هشترود  فرماندار   
شهرداری و شورای اسالمی شهر در قبال حمایت 
ح های فرهنگی و هنری این شهرستان به باد  از طر

فراموشی سپرده شده است.
و  هنر  اصحاب  با  نشست  در  امینیان  امین 
فرهنگ این شهرستان ضمن انتقاد از این مساله 
که متاسفانه در هشترود برخی از انتقادهای حاکم 
سازندگی،  نه  است  تخریب  و  تضعیف  مسیر  در 
اساسی ترین  از  یکی  خود  مساله  این  افزود: 
فرهنگی  توسعه  و  پیشرفت  موانع  و  چالش ها 

هنری شهرستان به شمار می رود.
وی اضافه کرد: عده ای خواه ناخواه فعالیت های 
نادیده می گیرند و تالش  را  اخیر   مهم سال های 
سهل انگاری ها،  نواقص،  کمبودها،  که  می کنند 
کم کاری ها و عقب ماندگی دور و دراز شهرستان را 

بزرگنمایی کنند. 
چون  مهمی  فعالیت های   آغاز  به   اشاره  با  وی 
خانه  دومین  عنوان  به  جوان  خانه  احداث 
آغاز فصل  آینده و با  جوان استان که در ماه های 
آغاز  آن  احداث  عملیات  عمرانی  پروژه های 
خواهد شد و همچنین اقدام به تاسیس اولین 
ادامه  شهرستان،  این  هنری  فرهنگی  مجتمع 
تحریم ها  با  ح ها  طر این  همزمانی  متاسفانه  داد: 
و اوضاع بد اقتصادی کشور شرایط را برای جذب 
پیشروی  و  کرد  سخت  بسیار  اعتبارات،  و  منابع 

پروژه مجتمع فرهنگی را با کندی مواجه کرد. 

به همــت جهادگران گــروه جهادی 
شهید عزیززاده؛

خدمات پزشکی و دندانپزشکی 
رایگان برای زندانیان تبریز

بــه همــت جهادگــران گــروه جهــادی شــهید 
دانشــگاه  دانشــجویی  بســیج  زاده  عزیــز
تخصصــی  خدمــات   ، تبریــز پزشــکی  علــوم 
دندانپزشــکی و پزشــکی بــه زندانیــان زنــدان 

مرکزی کالنشهر تبریز ارائه شد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در راســتای همــکاری 
بیــن مدیــرکل زندان هــای اســتان و ریاســت 
زنــدان تبریــز بــا بســیج ســازندگی آذربایجــان 
وه  گــر عضــو  مــرد  و  زن  پزشــک   22 شــرقی، 
ح بــا حضــور در زنــدان  جهــادی، در ایــن طــر
، عــالوه بــر خدمــات پزشــکی و  مرکــزی تبریــز
دندانپزشــکی، بــه پایــش ســالمتی زندانیــان 

پرداختند.
مســئول  اســکندری  پاســدار  ســرهنگ   
مــددی  حســین  اســتان،  ســازندگی  بســیج 
مدیــر حرکت هــای جهادی بســیج ســازندگی، 
مســئوالن گروه جهادی، مدیر کل زندان های 
اســتان و رئیس زندان تبریز در ابتدای شروع 
ح، بــه همــکاری مــداوم و اســتفاده از  ایــن طــر
ظرفیت هــای گروه هــای جهــادی بــرای ارائــه 

خدمات بهتر بــه زندانیان تأکید کردند. 
شــهید  جهــادی  وه  گــر کــه  اســت  گفتنــی 
، از  عزیــززاده دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز
بــدو تشــکیل تــا کنــون، بــا حضــور در مناطــق 
محــروم و کــم برخــوردار اســتان، بــه ویزیــت 
مــردم  ســالمتی  پایــش  و  بیمــاران  رایــگان 

می پردازند.
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زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  طبیعی  زیست  محیط 
که  کرد  خواست  در  استان  اهالی  از  شرقی  آذربایجان 
حاد  فوق  آنفلوآنزای  بیماری  شیوع  امکان  به دلیل 
پرندگان، از نزدیک شده به پرندگان وحشی جدا خودداری 

کنند.

داوود غنی پور گفت: به دلیل مشاهده بیماری آنفلوآنزای 
کریدورهای  وجود  و  همسایه  کشورهای  در  حاد  فوق 
مشترک پروازی پرندگان، از دوستداران محیط زیست و 
اهالی استان درخواست داریم از نزدیک شدن به هر گونه 
پرنده وحشی جدا خودداری کنند. وی افزود: با توجه به 

وقوع موارد بیماری و تلفات در پرندگان وحشی مهاجر 
بر اثر آنفلوآنزا، در برخی از استان های کشور صید، شکار 
و عرضه پرندگان وحشی ممنوع اعالم شده است. وی 
آنفلوآنزای  بیماری  کنترل  ملی  برنامه  راستای  در  گفت: 
فوق حاد پرندگان، مراقبت در پرندگان وحشی با هدف 

تشخیص به موقع و محافظت از جمعیت طیور کشور 
به صورت فعال درحال انجام بوده و همچنین تیم های 
مشترک حفاظت محیط زیست و دامپزشکی استان به 
صورت شبانه روزی در حال رصد و پایش مناطق استان 

هستند.
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ع آنفلوآنزا خودداری از نزدیک شدن به پرندگان وحشی به دلیل احتمال شیو

اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت: تعییــن اهــداف 
توسعه و رشد اقتصادی اســتان ها باید به اتاق های 

بازرگانی سپرده شود.
به گزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی تبریز، یونس 
ژائلــه در جلســه محســن رضایــی، دبیــر مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام بــا فعــاالن اقتصــادی 

اســتان، آذربایجــان شــرقی را یکــی از اســتان هایی 
عنوان کــرد که بخش خصوصــی در آن فعــال بوده و 
۸۵ درصــد اقتصــاد آن در اختیــار این بخش اســت. 
وی، اســتان آذربایجان شــرقی را یک استان صنعتی 
به خصوص فعال در بحث غذایی دانســت و گفت: 
میــزان صادرات شــیرینی و شــکالت اســتان بــه ۶۵۰ 

میلیــون دالر رســیده اســت. ژائلــه بــا بیــان این کــه 
اقتصاد باید درونزا باشــد، گفت: اســتان مــا در حوزه 
صنعتی بســیار فعــال بــوده و محصــوالت باکیفیتی 
تولیــد می کنــد. در زمینــه تولیــدات صنعتــی یکــی از 
اســتان های نمونــه و کــم نظیر در کشــور محســوب 
می شــویم. رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره به 
این که استان آذربایجان شــرقی منابع کمی نداشته 
و منابع به حد کافــی نزد بانک هــا وجــود دارد، گفت: 
اما باید توجه کنیم که یک برنامه منسجم اقتصادی 
وجــود نداشــته و یــک متولــی بــرای تعییــن اهــداف 
نداریم تــا هر کــس به انــدازه تــوان خــود در راســتای 

رسیدن به این هدف، گام بردارد. 
وی ادامــه داد: اســتان ما یک اســتان بــا ظرفیت باال 
در حــوزه کشــاورزی بــوده و بــا وجــود یک میلیــون و 
۳۰۰ هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی و آب الزم، بدترین 
بهــره وری را دارد.  ژائله با بیــان این که تعیین اهداف 
توسعه و رشد اقتصادی اســتان ها باید به اتاق های 
بازرگانی ســپرده شــود، گفت: اتاق های بازرگانی باید 

برنامه ریزی الزم را داشته و بگویند کدام وظایف باید 
به عهده دولــت و کدام وظایف بــه بخش خصوصی 
ســپرده شــود تــا بیــش از پیــش شــاهد شــکوفایی 

اقتصادی کشور باشیم. 
محســن رضایی، دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام نیــز در ایــن جلســه بــر نقــش ویــژه فعــاالن 
اقتصــادی و بخــش خصوصــی کشــور در تصمیــم 
گیری های اقتصادی اشاره کرده و گفت: در تدوین و 
برنامه ریزی بسیاری از سیاست های مهم همچون 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های 
کلــی ســرمایه گذاری داخلــی و حمایــت از ســرمایه 
ایرانی، اقدام به بهره مندی از نظــرات فعاالن بخش 
خصوصــی شــده اســت. وی همچنیــن در ادامــه به 
بیان مشــکالت اقتصادی، تحلیــل وضعیت کنونی 
و دغدغه هــای فعاالن اقتصــادی و بخش خصوصی 
پرداخت.همچنین در این جلســه جمعی از فعاالن 
اقتصــادی اســتان بــه بیــان دغدغه هــا و مشــکالت 

خود در حوزه اقتصادی پرداختند.

: رئیس اتاق بازرگانی تبریز

تعیین اهداف رشد اقتصادی به اتاق های بازرگانی سپرده شود

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش آذربایجان شــرقی بــا بیــان این کــه ایــن 
استان رتبه اول کشــوری در جذب نوآموزان را کســب کرد، گفت: ۶۹۰ 

هزار دانش آموز و نوآموز در استان تحصیل می کنند.
 جعفر پاشــایی در گفــت و گویی اظهــار کرد: امســال به خاطر شــیوع 
بیماری کرونا و تحت الشــعاع قرار گرفتن آموزش حضــوری نوآموزان 
پیــش دبســتانی، در وزارت آمــوزش و پــرورش تدبیــری بــرای حــل 
ح ملی پوشــش سراســری مجــازی و رایگان  این مســاله اتخــاذ و »طر

نوآموزان پیش دبستانی« ابالغ شد.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش آذربایجــان شــرقی افــزود: بــا شــعار »هر 
دبستان دولتی یک پایگاه پیش دبستانی«، در تمام مناطق و نواحی 
استان و با پیگیری مســتمر موضوع، توانســتیم درجذب و پوشش 

نوآموزان پیش دبستانی به جایگاه اول کشوری دست یابیم.

وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن راســتا در اســتان آذربایجــان شــرقی بــا 
ح و بــا اتخــاذ راهکارهــای مختلــف شناســایی و  اجــرای گســترده طــر
جــذب، بــه خصــوص اســتفاده از روش هــای مختلــف از جملــه ثبت 
نام غیرحضوری از طریق ســامانه راهبران، لیســت اســمی اخذ شــده 

از مراکــز بهداشــتی و شــعار هــر دبســتان دولتــی یــک پایــگاه پیــش 
دبســتانی کــه از عوامــل تســریع کننده پوشــش نوآمــوزان اســتان و 
کســب این موفقیت بوده و نوآموزان جذب شــده با کالس بندی در 

شبکه شاد و با همراهی مربیان و اولیا در حال آموزش هستند./مهر
پاشایی رویکرد دستگاه تعلیم و تربیت آذربایجان شرقی را با توجه به 
شرایط کرونایی حاکم، محروم نماندن هیچ دانش آموزی از سیستم 
تعلیــم و تربیت عنوان کــرد و افــزود: از مجمــوع ۶۹۰ هــزار دانش آموز 
و نوآمــوز در اســتان ۶2۰ هــزار نفــر از طریــق شــبکه شــاد احــراز هویت 
شــده اند.  مدیرکل آموزش و پــرورش آذربایجان شــرقی در خصوص 
افزایــش نســبت معلم بــه دانــش آمــوز در اســتان نیــز گفــت: تراکم 
دانــش آمــوزان در کالس هــای دولتــی دوره ابتدایــی ۷۸.2۳ درصــد 

است.

مدیرکل آموزش و پرورش:

۶۹۰ هزار دانش آموز و نوآموز در استان تحصیل می کنند

و  تکمیل  از  تبریز  عمران  سازمان  مدیرعامل 
سال  پایان  تا  کابلی  همسان  پل  از  بهره برداری 

۹۹ خبر داد.
عمران  سازمان  ارتباطات  امور  گزارش  به 
عملیات  داشت:  اظهار  شریفی  بابک   ، تبریز
همسان  پل  عرشه  قالب بندی  و  آرماتوربندی 
انجام شده و طی چند روز آینده بتن ریزی عرشه 

نیز آغاز می شود.
منطقه  شهرداری  کارفرمایی  به  اشاره  با  وی 
پل  پروژه  تکمیل  افزود:  پروژه  این  در  تبریز   2
همسان کابلی به نوعی عیدی شهرداری منطقه 
ما  بینی  پیش  که  است  شهروندان  به  تبریز   2
تردد  تسهیل  و  سال  پایان  تا  آن  از  بهره برداری 

شهروندان در این مسیر است.

به  اشاره  با  تبریز  عمران  سازمان  مدیرعامل 
آخرین وضعیت رمپ توانیر به چایکنار نیز اعالم 
چایکنار  به  توانیر  رمپ  اساس  الیه  آخرین  کرد: 
این  جاری  هفته  طی  که  اجراست  دست  در  نیز 

رمپ آسفالت ریزی می شود.

* عملیات برداشــت اولین معــدن تأمین مصالح 
کارخانه آسفالت آغاز می شود

مدیرعامل سازمان عمران تبریز از آخرین مراحل 
آغــاز عملیــات برداشــت از اولیــن معــدن تأمیــن 
مصالــح کارخانــه آســفالت شــهرداری تبریــز خبــر 
داد.شــریفی بــا اعــالم خبــر ثبــت محــدوده و اخــذ 
مجــوز برداشــت از اولیــن معــدن مصالح ســنگی 
پخــت آســفالت اظهــار داشــت: الزمــه تأمیــن و 
پخت آسفالت یکدســت و با استانداردهای مورد 

تأکید در نشــریات تخصصی راه ســازی و روســازی، 
اســتفاده از مصالح مناســب برای پخت آســفالت 
اســت که بــر همیــن اســاس اقــدام بــه خریــد یک 
معــدن بــرای تأمیــن مصالــح کارخانه و اخــذ مجوز 

برداشت کرده ایم.
وی اضافــه  کــرد: تمــام تــالش ســازمان عمــران در 
ســال 14۰۰، پخت آســفالت با بهره گیــری از مصالح 
معدن جدید اســت که یک اقدام بدیع و شاخص 

در عملکرد سازمان عمران محسوب می شود.
مدیرعامــل ســازمان عمــران بــا اشــاره بــه توزیــع 
آسفالت یکدســت و با کیفیت باال اعالم کرد: برای 
این که آسفالت توزیع شده چه از نظر بصری و چه 
از نظــر کیفــی، از حالــت اســتاندارد  الزم برخــوردار 
باشــند، نیازمنــد اســتفاده از یــک نــوع مصالــح در 

پخت آن است. 
وی ادامــه داد: بــر همیــن اســاس معــدن جدیــد 
پــس از شناســایی ثبــت و مشــخصات فیزیکــی 
مصالــح آن تأییــد شــده و مجــوز برداشــت از آن 
صادر گردیده اســت که پیش بینــی می کنیم گامی 
رو بــه جلــو در ارتقــای کیفیــت آســفالت تولیــد و 

توزیع شده در کارخانه آسفالت باشد.
 شــریفی خاطر نشــان کــرد: کارشناســان ســازمان 
عمران، ســازمان صنعت و معدن، اداره کل منابع 
طبیعــی و آزمایشــگاه ســازمان عمــران از محــل 
معدن ثبــت شــده بازدید کردنــد تا مقدمــات الزم 
جهــت ایجــاد ســینه کار و برداشــت مصالــح آغــاز 

شود.

: مدیر عامل سازمان عمران تبریز

پل همسان کابلی تا پایان سال بهره برداری می شود



حفظ جمعیت و جلوگیری از مهاجرت؛ هدف اصلی ایجاد زیرساخت ها در روستا
ایجاد  گفت:  آذربایجان شرقی  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل   
از  زیرساخت های الزم در روستاها در حفظ جمعیت روستایی و جلوگیری 

مهاجرت آنها به شهرها موثر است.
مهم ترین  از  افزود:  آذربایجان  آهن  راه  مدیرکل  با  دیدار  در  باباپور  حافظ 
اهداف فعالیت این بنیاد در روستاها، حفظ جمعیت روستایی است و این 

کار کمک بزرگی به جهش تولید و اقتصاد مقاومتی می کند.

وی با بیان این که جمعیت مهم ترین شاخص برای ارایه خدمات به اهالی 
روستاهاست، گفت: همه مسئوالن باید با همدلی و همکاری تالش کنند تا 

زیرساخت های الزم در روستاها برای آبادانی آن ها فراهم شود.
باباپور با اشاره به تقویت پیوندهای متقابل میان نقاط شهری و روستایی 
امکانات  توزیع متناسب  و  گسترش هماهنگی های بین بخشی  با  افزود: 
در روستاها می توان گام های مطلوبی درزمینه توسعه روستاهای واقع در 

این  در  نیز  آذربایجان  آهن  راه  مدیرکل  برداشت.  بزرگ  شهرهای  حاشیه 
دیدار گفت: بنیاد مسکن با انجام وظایف و رسالت های خود در روستاها 
رضایتمندی ساکنان آن ها را فراهم کرده و اقدامات آن ها در تثبیت جمعیت 
روستاها نقش بسزایی ایفا کرده است. محمدرضا قربانی با اشاره به این که 
تعامل و همکاری دستگاه ها موجب رفع مشکالت و موانع پیش روی مردم 

می شود، افزود: مسیر خدمت به مردم با همکاری مدیران هموار می شود.
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اجتماعی
اقتصادی

خبر اطالعیه

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم 
: پزشکی تبریز

آیندگان عملکرد ما را در مقابله 
با کرونا قضاوت می کنند

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
با اشــاره به تالش کادر درمان در مقابلــه با کرونا، 
گفــت: آینــدگان روزی مــا را در خصــوص مقابله و 

مبارزه با بیماری کرونا قضاوت خواهند کرد.
عباســعلی درســتی در مراســم تودیــع و معارفــه 
رئیس شــبکه بهداشــت بنــاب اظهــار کــرد: کادر 
درمــان از هیــچ تــالش و کوششــی در مدیریــت و 

مقابله با بیماری فروگذار نکرده است.
در  کرونــا  بیمــاری  مدیریــت  خصــوص  در  وی 
شهرســتان بناب نیز گفــت: با وجــود خیز مجدد 
بیماری و احتمــال افزایــش مبتالیــان در روزهای 
آینده، باید گفت مدیریت بیماری در شهرســتان 
بنــاب بــه نســبت میانگین اســتانی، خــوب بوده 

است.
فرمانــدار شهرســتان بنــاب نیــز در ایــن مراســم 
ضمن قدردانی از عملکرد دکتر نیرپور در شــبکه 
بهداشــت و درمــان این شهرســتان، اظهــار کرد: 
، مســئولی دلســوز و توانمنــد بوده  دکتــر نیرپــور
و در زمــان شــیوع پیــک ســوم بیمــاری کرونــا در 
شهرســتان با مدیریت جهادی خود و بــا اتحاد و 
همدلــی بــا ســایر دســتگاه های اجرایــی و نظامی 
و انتظامــی توانســت بیمــاری را در شهرســتان 
مدیریت کند.شــهریار فتحی با بیــان این که دکتر 
نیرپــور در زمینــه تجهیز و توســعه دســتگاه های 
مورد نیاز بــرای بیمارســتان باجدیــت تمام عمل 
کــرد، افــزود: دکتــر رضایــی نیــز نیرویــی جــوان و 
باانگیــزه بــوده و خوشــبختانه آشــنایی کافــی بــا 
شهرســتان بناب و مجموعه بهداشــت و درمان 
دارنــد؛ قطعــا حضــور  وی در ریاســت شــبکه 
بهداشت و درمان می تواند زمینه خدمت رسانی 
گســترده بــه مــردم عزیــز باشــد. وی تاکیــد کــرد: 
الزم اســت مســئوالن اســتانی هــم نســبت بــه 
این مســاله توجــه داشــته و در توســعه و تجهیز 

بیمارستان بناب نگاه ویژه ای داشته باشند.

ســاماندهی تفکیک کنندگان 
غیرمجاز به معنی اخذ هزینه از 

آن ها نیست

روابط عمومی ســازمان مدیریت پسماندهای 
شــهرداری تبریز در پی انتشــار خبری از ســوی 
برخــی از فعــاالن رســانه ای در فضــای مجــازی 
مبنی بر اخــذ مالیــات از  تفکیک کننــدگان غیر 
مجــاز در کالنشــهر تبریــز ضمــن تکذیــب این 
موضــوع و قدردانی از حساســیت رســانه های 
اســتانی و عمومــی، بــرای شــفافیت موضــوع 
و روشــن شــدن اذهــان عمومــی اطالعیــه ای 

صادر کرد.
یــت  وابــط عمومــی ســازمان مدیر اطالعیــه ر
ح زیــر  پســماندهای شــهرداری تبریــز بــه شــر
اســت:در راســتای شناســایی فعــاالن حــوزه 
یافــت پســماند و ســاماندهی  تفکیــک و باز
فعالیت آنها و نیــز اتخاذ تمهیدات بهداشــتی 
و زیســت محیطــی در خصوص فعــاالن عرصه 
، ســازمان مدیریت  تفکیک پســماند در شــهر
پســماندهای شــهرداری تبریز در صدد اســت 
تــا نســبت بــه ارائــه مجوزهــای الزم بر اســاس 
ح بازیافت پســماندهای خشــک و تر اقدام  طر

کند .
بر اســاس این اطالعیه، هیچ هزینه ای از بابت 
ح ســاماندهی  ارائــه ایــن مجوزهــا و اجرای طــر
از تفکیک کننــدگان پســماند در شــهر اخــذ 
ح  نخواهــد شــد، بلکــه هــدف اصلــی ایــن طــر
شناســایی فعــاالن حــوزه بازیافــت، صیانت از 
بهداشــت عمومــی و فــردی در ســطح جامعه، 
واکسیناســیون آنهــا و جلوگیــری از هرگونــه 

سوء استفاده از این قشر است.

ح هــای نویــن و توســعه ای صــدا و  �� طر
ســیمای مرکز آذربایجان شــرقی در زمینه 
پوشــش دیجیتــال و ســیگنال رســانی 
زمینــی در سراســر اســتان ، بــه صــورت 
ویدئــو کنفرانس بــا حضور رئیس رســانه 

ملی به بهره برداری رسید .
و  صــدا  عمومــی  روابــط  گــزارش  ��بــه 
ســیمای مرکــز آذربایجــان شــرقی در ایــن 
آییــن کــه بــا حضــور خانواده هــای معظــم 
شــهدای مدافــع حرم شــهید محمــد رضا 
فخیمی و شــهید عدالت اکبری، جمعی از 
مدیران دســتگاه های اجرایی و اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد، مرتضــی 
صفــری گفــت : همزمــان بــا ایــن مراســم 
HD ســازی در ایســتگاه های  دو پــروژه 
شــهید  اهلل  آیــت  تلویزیونــی  پرقــدرت 
مدنی و عــون ابن علــی داشــتیم ،  ۶ رادیو 
جمعیتی در شــهر تبریز ،  ۷ پروژه افزایش 
و توســعه پوشــش دیجیتــال در TS1 و 
TS2 و  1۰ پــروژه ســیگنال رســانی زمینــی 
در سراســر اســتان مورد بهره بــرداری قرار 

می گیرد. 
��مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان 
شــرقی با بیان این کــه با برنامــه ریزی های 
انجــام شــده ، طــی دو مــاه آینــده 1۰۰ پروژه 
دیگر نیز در استان به بهره برداری خواهد 
رســید افــزود : یکــی از مهم تریــن ایــن 
پروژه هــا اولیــن واحــد ســیار 1۰ دوربینــه 
تولید داخل کشــور اســت که توســط یک 

شرکت داخلی در تبریز ساخته می شود. 
بــا  امــروز  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  ��وی 
ح هــای جدید  پوشــش  بهره بــرداری از طر
ســیگنال رســانی زمینــی بــه ۸۵ درصــد و 
پوشــش دیجیتــال در اســتان بــه ۹۷.۵ 
درصــد رســیده اســت ادامــه داد: بــرای 

ح در صدا و ســیمای مرکز  اجرای این 2۰ طر
آذربایجــان شــرقی ۵۰ میلیارد ریــال هزینه 

شده است .
��اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در این 
آیین که همزمان با تعدادی دیگر از مراکز 
اســتان های رســانه ملی به صــورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــد، گفت: صدا و سیما 
گاه سازی  نقش مهمی در اطالع رســانی و آ

اقشار مختلف جامعه دارد.
بــا  محمــدی  پــور  محمدرضــا  ��دکتــر 
قدردانی از تالش های مدیــرکل و کارکنان 
صــدا و ســیمای مرکــز آذربایجــان شــرقی، 
اظهــار داشــت: امیدواریــم بــا توجــه بــه 
اهمیــت سیاســی و منطقــه ای اســتان، 
روزبه روز شــاهد توجه بیشــتر بــه تقویت 

صدا و سیما در استان باشیم.
تصویربــرداری  این کــه   بیــان  بــا  ��وی 
ســریال های جــالل 2 و شــهید باکــری در 
تبریــز از جملــه اقدامــات بســیار خوبــی 
اســت کــه در حــال حاضــر انجام می شــود 
اظهــار داشــت: کارهــای خیلــی مهمی چه 
در حــوزه ســخت افــزاری و چــه در حــوزه 
نــرم افــزاری در اســتان انجــام می گیــرد اما 
با توجــه بــه موقعیــت خــاص جغرافیایی 
عنایــت  نیازمنــد  کارهــا  ایــن  اســتان 

بیشتری است .
�� دکتــر علــی عســکری رئیــس ســازمان 
صــدا و ســیما نیــز در آییــن مجــازی بهــره 
بــرداری از این پروژه هــا با تاکید بــر تعامل 
و هماهنگــی دســتگاه ها بــا صدا و ســیما 
گفــت : تعامــل و همــکاری که بین رســانه 
اســتان  در  اجرایــی  دســتگاه های  و 
آذربایجان شرقی وجود دارد موجب رشد 
و توســعه اســتان شــده و ایــن همدلــی و 

همکاری قابل تقدیر است .

*   دیــدار نماینــده ولــی فقیــه بــا مدیــرکل 
صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی 

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان 
شــرقی و امــام جمعــه تبریــز در حاشــیه 
حضــور در برنامــه زنــده " پــالک42 " شــبکه 
ســهند با مهنــدس مرتضــی صفــری دیدار 
و گفتگــو کردند. آل هاشــم به نقــش موثر 
و ارزشــمند صدا و ســیما در ابعاد مختلف 
اشــاره کــرد و گفت: بایــد تالش شــود با کار 
هنرمندانه و فاخــر و بهره گیــری از جوانان 
مومــن و انقالبــی ظرفیت هــای اســتان در 
قــاب شــبکه های سراســری بیشــتر دیده 

شود. 
وی با مهــم خواندن جایگاه صدا و ســیما، 
از تولید برنامه های متنوع در ایام اهلل دهه 

مبارک فجر تقدیر و تشکر کرد. 
مدیــرکل صــدا و ســیمای مرکــز آذربایجان 
شرقی نیز ضمن ارائه گزارشــی از چگونگی 
پوشــش برنامه هــای بزرگداشــت چهل و 
دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با 
توجه به شــرایط کرونایی؛ بهره برداری از 2۰ 
پروژه فنی صدا و ســیمای مرکــز آذربایجان 
شــرقی همزمان بــا ۹۸۰ پروژه دیگر رســانه 
ملی در سراســر کشــور بــا اعتبــاری بالــغ بر 
۵۰ میلیارد ریــال ، بهره برداری از اســتودیو 
دیجیتــال رادیــو شــهر مراغــه، حضــور در 
ســی و نهمیــن جشــنواره سراســری تئاتــر 
فجر با اثر "جزیــره 1۳۰ " ، تــدارک کنداکتوری 
رنگارنگ از برنامه، سریال، فیلم سینمایی 
و مســتند، پخــش برنامه هــای نمایشــی و 
غیرنمایشــی متفــاوت در حوزه هــای پیــام 
بــرای روایــت روز هــای پرشــور انقــالب و 
یادآوری حماسه ســازی های مردم، برقراری 
۵1 ارتبــاط زنــده تلویزیونــی بــا شــبکه های 
سراســری، بیــن المللــی و بــرون مــرزی 

و  22 ارتبــاط زنــده رادیویــی بــا شــبکه های 
عطــف  نقــاط  از  را  اســتانی  و  سراســری 
برنامه  ســازی های امســال جشــن پیروزی 
انقالب برشــمرد و از توجه نماینده محترم 
ولی فقیه در اســتان به حوزه های فرهنگی 

استان قدردانی کرد .
* دیدار با استاندار 

اســتاندار آذربایجــان شــرقی در حاشــیه 
حضــور در برنامــه زنــده " پــالک42 " شــبکه 
ســهند با مرتضــی صفــری مدیــرکل صدا و 
ســیمای مرکــز آذربایجــان شــرقی دیــدار و 

گفتگو کردند. 
محمدرضــا پورمحمــدی بــا بیــان این کــه 
را  بدیلــی  بــی  نقــش  می توانــد  رســانه 

متــوازن  و  جانبــه  همــه  توســعه  در 
شهرســتان های اســتان، ایفــا کنــد، گفت: 
صــدا و ســیمای مرکــز آذربایجــان شــرقی 
توانســته بــه شایســتگی در ســطح ملــی و 
اســتانی عالوه بر پیگیری مطالبــات مردم ، 
ظرفیت های منطقه را بــه خوبی منعکس 
مرکــز  ســیمای  و  صــدا  کل  مدیــر  کنــد. 
آذربایجان شــرقی نیز در این دیدار با اشاره 
بــه ظرفیت هــای مختلــف اســتان گفــت:  
یکــی از ماموریت هــای مهــم و اصلــی ما در 
کنــار امید آفرینــی و آگاهی بخشــی جامعه، 
انعــکاس مطالبــات بحــق مــردم و خنثــی 
نمــودن توطئه های دشــمنان اســت که با 

تمام توان بر آن اهتمام داریم .

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
آذربایجــان شــرقی گفــت: تحریم ها 
در اســتفاده از نــژاد و بــذر مرغــوب 
تاثیراتی داشــته و ناچار شدیم فقط 
از تــوان اســتان و کشــور اســتفاده 
کنیــم، تنهــا در اوایــل دولــت بــه 
دلیــل امضــای برجــام و برداشــته 
از  تحریم هــا،  از  بخشــی  شــدن 
فرانســه بــذر وارد کردیــم کــه ســه 

برابر عملکرد بهتری داشت.
اکبــر فتحــی در شــصت و نهمیــن 
نشست شورای گفت وگوی دولت 
و بخــش خصوصــی اســتان کــه بــا 
موضــوع ظرفیت هــا و چالش هــای 
حوزه  کشــاورزی اســتان برگزار شد، 
اظهــار کــرد: اگــر قــرار باشــد بخــش 
کشــوری  بــا  را  اســتان  کشــاورزی 
مانند هلند مقایســه کنیــم، باید به 
پتانســیل آبی دو کشــور نیز  اشــاره 

کنیم.
وی بــا بیــان این کــه در حــال حاضــر 
از خاک به عنــوان مــاده نگهدارنده  
محصول اســتفاده می شــود، ادامه 
داد: اکنــون یــک میلیــون و 4۰۰ هزار 
 1۰ یــم حتــی اگــر  هکتــار زمیــن دار
میلیون هکتــار زمین نیز داشــتیم، 
درصــورت نبــود آب، انجــام هرگونه 

مقایسه معنا و مفهومی ندارد.
 وی اضافه کرد: اکنون ما به ســمت 
بهینــه ســازی آب کشــاورزی حرکت 
کــرده و در حــد اعــال صرفه جویــی 
می کنیم و اگــر در میزان محصوالت 
نیــز کاهشــی وجــود داشــته باشــد، 
علتــش محــدود بــودن منابــع آبــی 

است.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
آذربایجان شرقی با اشاره به این که 
 ۵ حــدود  اســتان  آبــی  پتانســیل 
میلیــارد متــر مکعب اســت، گفت: 
با توجه به وضعیــت دریاچه ارومیه 
و در نظرگرفتــن موضــوع ســازگاری 
با کــم آبی، بــه میــزان اســتفاده از ۳ 

میلیون متر مکعب رسیده ایم.

فتحــی در بخش دیگری از ســخنان 
۷ میلیــون  خــود بــا بیــان این کــه 
واحد دامــی در اســتان وجــود دارد، 
متذکر شــد: حــدود 2۸۵ هــزار راس 
آمیختــه بــا نژادهــای جدیــد وجــود 
دارد و همچنیــن ۳۸ هزار گاو اصیل 
وجود دارد که وارداتــی بوده و صرفا 
به ســمت آمیخته گری حرکت کرده 
ایــم. وی در رابطه بــا ظرفیت صنایع 
تبدیلــی نیز گفــت: اگر میــزان تولید 
را ۵ میلیــون تــن در نظــر بگیریــم، 
حــدود 4 میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن 
وجــود  تبدیلــی  صنایــع  ظرفیــت 
دارد. امــا آنچــه کــه مد نظر ماســت، 
این اســت کــه ایــن صنایــع بایــد به 
صورت هایتک یعنــی آخرین مرحله  

بهره برداری باشد.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
خصــوص  در  شــرقی  آذربایجــان 
برخــی  تولیــد  میــزان  مقایســه  
کشــور  بــا  اســتان  در  محصــوالت 
هلنــد تاکیــد کــرد: بایــد ببینیــم آیــا 
اســتفاده  و  دارد  وجــود  ظرفیــت 
نمی شود؟ با وجود همه مشکالت 
، گوجه و ســیب  میــزان تولیــد خیــار
بــا کشــور هلنــد  تفــاوت چندانــی 
نــدارد و انصــاف نیســت در ارائــه 
گــزارش از کلمــه  »عــدم« اســتفاده 

شود.
وی در رابطه بــا فرایند صــدور مجوز 

اظهــار کــرد: ایــن رونــد در ســازمان 
جهادکشــاورزی کامال شفاف است 
اســتعالم هفــت  انجــام  از  بعــد  و 
می شــود  داده  مجــوز  مرحلــه ای 
امــا مجــوز ســاخت در اختیــار مــا 
نیســت و از طریــق فرمانداری هــا و 

بخشداری ها اقدام می کنند. 
وی بــا تاکیــد بــر این کــه تنهــا پنــج 
درصــد از ســرمایه گذاری ها در کل 
کشــور در بخــش کشــاورزی انجــام 
می شــود، گفــت: نبایــد از ایــن پنــج 
درصــد انتظــار شــق القمــر داشــته 
باشــیم ولــی بــا ایــن وجود ســرمایه 
گــذاران عالــی کار کــرده انــد و جــای 

تقدیر دارد.
فتحــی در بخش دیگری از ســخنان 
حمایــت  صنــدوق  افــزود:  خــود  
از بخــش کشــاورزی اســتان تنهــا 
ع  موضــو بــه  کــه  بــود  صندوقــی 
کــه  کــرد  ورود  دامــی  نهاده هــای 
جــا دارد از رویکــرد دوســال اخیــر 
ســازمان برنامه و بودجه نیــز تقدیر 

کنیم.
بــرای  نیــاز  مــورد  اعتبــار  بــه  وی، 
تکمیــل پایــاب ســد خداآفریــن نیز 
اشــاره کرد و گفــت: ســرمایه گذاری 
و  اصلــی  خطــوط  بــرای  مناســبی 
شــبکه داخلی مزرعه انجام شــده و 
حــدود ۹۵ درصــد پــروژه پیشــرفت 
داشــته اســت و تنهــا 2۷۰ میلیــارد 

تومــان اعتبار نیاز اســت که انصاف 
نیســت بخاطــر ایــن مبلــغ اراضــی 
صــورت  در  بماننــد.  بالتکلیــف 
تکمیــل ایــن پــروژه، ســاالنه حدود 
 2۰۰ هــزار تن میــزان تولیــد محصول 

افزایش خواهد یافت. 
وی نظــام بهــره بــرداری مناســب و 
ناکارآیی بازار محصوالت کشــاورزی 
را علت هــای اصلــی وجــود مشــکل 
برشــمرد  کشــاورزی  بخــش  در 
و اظهــار کــرد: اگــر ایــن دو معضــل 
حــل شــود، تمامــی مشــکالت حــل 

خواهد شد.
اکنون حــدود 1۳۰ هزار تن ســیب در 
ســردخانه ها مانــده اســت کــه بعد 
از دو مــاه خــراب خواهد شــد. چون 
کشــاورزان با بازار آشــنایی ندارند و 
این وظیفه اتــاق بازرگانی اســت که 

به این قضیه ورود پیدا کند.
رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشــور 
نیــز در ایــن نشســت طی ســخنانی 
حرمــت  کــه  بــود  ســال ها  گفــت: 
کشــاورزان نگــه داشــته نمی شــد 
و  آذربایجــان شــرقی تنهــا اســتانی 
دســتگاه های  تمــام  کــه  اســت 
قضایــی پروانــه  کشــاورزی را معتبر 

می دانند. 
داد:  ادامــه  عطاءاهلل هاشــمی 
تــا زمانــی کــه حاکمیــت صرفــا بــه 
از  و  کنــد  نــگاه  کننــده  مصــرف 
جیــب تولیدکننــده بــرای حمایــت 
ج کنــد، هیــچ  از مصــرف کننــده خــر

رونقی نخواهیم داشت.
وی بــا گالیــه از مراحــل اســتعالم 
صــدور مجــوز کشــاورزان افــزود: 
فرمانــداری برای ایجــاد درآمــد برای 
بخشــداری ها، دهداری هــا و نظــام 
مهندســی 24 مرحلــه اســتعالم را 
بــه جایــی  انــد و کار  کــرده  ایجــاد 
بــا  کــه  گذارانــی  ســرمایه  رســیده 
هــزاران خواهــش و تمنــا حاضــر به 
ســرمایه گــذاری شــده انــد، خســته 

می شوند. 

؛ همزمان با ۹8۰ پروژه رسانه ملی در کشور

بهره برداری از 2۰ پروژه فنی صدا و سیمای مرکز  استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تاکید کرد؛

تاثیر تحریم ها بر استفاده از نژاد و بذر مرغوب
آگهی مزایده فروش سرقفلی جای غرفه ) مرحله دوم (

شــهرداری سراب در نظر دارد به استناد بند سوم مصوبه شماره 403 
مورخه 99/9/23  شورای محترم اسالمی شهر سراب سرقفلی تعداد 
17 بــاب 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 32 به مساحت 36  متر مربع به مبلغ 1/908/000/000  ریال 

6- جای غرفه شماره 38 به مساحت 38/7  متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال 
7- جای غرفه شماره 39 به مساحت 38/7  متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال 
8- جای غرفه شماره 41 به مساحت 38/7  متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال 
9- جای غرفه شماره 42 به مساحت 38/7  متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال 
10- جای غرفه شماره 43 به مساحت 38/7  متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال
11- جای غرفه شماره 44 به مساحت 38/7  متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال

12- جای غرفه شماره 45 به مساحت 29/61  متر مربع به مبلغ 1/362/000/000  ریال 
13- جای غرفه شــماره 101 به مساحت 33/30  متر مربع به مبلغ 1/798/200/000    

ریال 
14- جای غرفه شــماره 102 به مساحت 33/30  متر مربع به مبلغ 1/798/200/000    

ریال 
15-جای غرفه شــماره 103 به مســاحت 33/3  متر مربع به مبلغ 1/798/200/000    

ریال 
16- جای غرفه شــماره 104 به مســاحت 33/3  متر مربع به مبلغ 1/798/200/000    

ریال 
17-جای غرفه شــماره 106 به مساحت 27/38  متر مربع به مبلغ 1/560/660/000  

ریال 
شرایط مزایده:

1-  متقاضیان بایستی 5% قیمت پایه جای غرفه پیشنهادی را به عنوان سپرده به حساب 
سپرده شــماره 20111133678183  شهرداری ) به عنوان سپرده ( نزد بانک 
قرض الحسنه 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 پیشــنهاد خود را تا آخر وقت اداری روز پنجشــنبه  مورخــه 99/12/14 به دبیرخانه 

شهرداری سراب تحویل دهند 
7-  سپرده 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 کسب 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 
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           : صاحب امتیاز
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی:        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       ۰21-44233511
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:۹-   ۰41-3557۹285

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

عـــاشق دوست ز رنـــــگش پیداست         
 بیدلــــــــــی از دل تنگـــش پیداست
نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن 

ایــــن سخن، از دل سنگش پیداست

سه شنبه   28  بهمن  13۹۹   شماره 587۹

امام خمینی )ره(

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش 
تاکید کرد؛ 

اجرای  حسن  بر  نظارت  ضرورت 
برنامه  های سوادآموزی 

پرورش  و  آموزش  کل  اداره  سوادآموزی  معاون 
سیاستگذاری  و   برنامه ریزی  جلسه  در  استان 
سوادآموزی استان بر ارزیابی و نظارت مستمر بر 

فعالیت های سوادآموزی تاکید کرد.
صادقــی در ایــن جلســه ضمــن تقدیــر از تــالش 
همکاران اســتان بــرای تحت پوشــش بــردن همه 
حجــم ابالغــی ســازمان در ســال جــاری گفــت: در 
حال حاضــر اســتان آذربایجان شــرقی در رتبــه دوم 
تحت پوشــش دوره های ســوادآموزی است و این  
امــر نشــان دهنده تــالش شــبانه روزی همــکاران 
ســوادآموزی اســتان، نواحی و مناطــق و مخصوصا 
آمــوزش دهنــدگان  می باشــد. وی بــا بیــان این کــه 
حســن اجرای فعالیت ها و برنامه های سوادآموزی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشــد افزود: نظارت 
مســتمر حضــوری و غیــر حضــوری بــر کالس هــای 
ســوادآموزی جزو اولویت های ســوادآموزی استان 
می باشــد و در ایــن مــورد بازدید هــای گســترده 
برنامه ریزی شــده اســت. صادقی خاطرنشــان کرد: 
در کنــار بازدید مســتمر از کالس های ســوادآموزی، 
بــه شــکل غیرحضــوری نیــز مخصوصــا تمــاس 
تلفنــی  رونــد برگــزاری کالس هــای ســوادآموزی 
مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفت.صادقــی افــزود: 
طبــق هماهنگی هــای صــورت گرفتــه بــرای ســال 
آتی، با مشــارکت دفتــر امور روســتایی و شــورا های 
اســتانداری، نســبت بــه شناســایی و جــذب بــی 
سوادان روستا ها اقدام گسترده ای صورت خواهد 
گرفت و این امر در رشــد درصد با ســوادی روستاها 

بسیار موثر خواهد بود.

خبرخبر

و  خــودر صنعــت  فعــاالن 
تفاهم نامــه همــکاری امضــا 

کردند

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت های 
انجمــن  و  موتــور  ســیبا   ، چرخشــگر ایــدم، 
ســازندگان ماشــین، قطعــه و مجموعه هــای 
صنعتــی و خــودرو آذربایجــان شــرقی بــا هــدف 
فعــال ســازی ظرفیت هــای بــدون اســتفاده 
و تعمیــق ســاخت داخــل بــا حضــور اســتاندار 

آذربایجان شرقی منعقد شد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در مراســم انعقاد 
این تفاهم نامــه چهارجانبــه گفــت: آذربایجان 
شــرقی یکــی از مهــم تریــن اســتان ها بــه لحــاظ 
اســت.  کشــور  در  خــودرو  تولیــد  ظرفیــت 
محمدرضــا پومحمــدی افــزود: ۹ واحــد تولیــد 
خــودروی تجــاری در آذربایجــان شــرقی فعــال 
اســت که هر کدام بخش های خاصــی از خودرو 
را تولیــد می کننــد . وی ادامه داد: بــا انعقاد این 
تفاهــم نامــه چهارجانبــه، تعامــل و همــکاری 
بیــن ایــن شــرکت ها و انجمــن قطعــه ســازان 
افزایــش می یابــد تــا تمــام نیازهــای مربــوط بــه 
تولید خودرو بــا توجه بــه ظرفیت هــای موجود 

در داخل استان تامین شود. 
پورمحمدی گفت:  این تفاهم نامه در راســتای 
توســعه داخلــی ســازی موتــور و گیربکــس در 
کشور و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های 
ســاخت  تعمیــق  هــدف  بــا  شــرکت ها  ایــن 
داخــل، رونــق بخــش تولیــد و اشــتغالزایی، 
کاهــش خــروج ارز از کشــور و توســعه دانش و 
تکنولوژی هــا و فناوری هــای جدید ایــن حوزه از 

صنعت منعقد شد. 

رضــا اختیــار وکالتــی، مدیرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
اســتان آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه گســترش مراکز 
آموزشــی در واحدهــای صنعتی بیان کــرد: در ایــن حوزه  
راه انــدازی آموزشــگاه های نــوع الــف در صنایــع را دنبال 

می کنیم .
وی افــزود: در حــال حاضــر برخــی ظرفیت هــای کار در 
کارخانه هــا بــه علــت نبــود نیــروی کار متخصــص خالی 
اســت و در زمینه های فنی و جوشکاری، برق و مکانیک 
بیشــترین مهارت هــا مــورد تقاضاســت و بــر همیــن 
اساس درسال جاری با وجود کرونا و مشکالت آموزشی 
در ســال جاری به ۸2۰ نفــر در حــوزه مهارت های صنعتی 
آمــوزش داده شــده اســت. مدیــرکل آمــوزش فنــی و 
حرفــه ای اســتان آذربایجان شــرقی گفــت: آموزش های 
حاشــیه ای در کنار مهارت های فنی و حرفــه ای هم باید 

توســعه پیدا کند و در همین زمینه در شــورای اشتغال 
تصمیمات خوبــی گرفته شــده تــا آموزش هایــی مانند 
آموزش هــای بیمــه ای و مالیاتی هــم ارائه شــود.وکالتی 
در خصــوص ارتبــاط اداره کل آمــوزش فنی و حرفــه ای با 
صنایع اســتان از افتتــاح کارگاه های مهارت آمــوزی مرکز 
بیــن کارگاهــی شــرکت نقشــینه چــاپ تبریــز همزمــان 
با ایــام اهلل دهه فجــر انقــالب اســالمی خبــر داد و گفت: 

فعاالن در حــوزه صنایع یکــی از مهم ترین شــرکای ما در 
بحث آموزش و اشــاعه آموزش های مهارتــی در جامعه 
هســتند. وی افزود: بهره وری صنایع با  به کارگیری افراد 
ماهر و کارآمد محقق خواهد شــد و بهتریــن آموزش ها 
در تربیــت نیروهای فعال بــرای صنایــع در خود صنعت 
و با اســتفاده از پتانســیل های موجــود در خــود صنایع 
می باشــد. وی در خصوص بهره مندی شرکت نقشینه 
چــاپ تبریــز از آموزش هــای مهارتــی گفــت: پــس از آغاز 
همــکاری بــا ایــن اداره کل و اخــذ پروانــه فعالیــت مرکــز 
آموزش بیــن کارگاهی، میــزان دوره هــای آموزشــی برگزار 
شــده به 4 هــزار و ۷1۷  نفر -ســاعت رســیده و شــاخص 
اثربخشــی دوره های آموزشــی نیــز ۹۰ درصد بــود که این 
آموزش هــا مطابــق بــا اســتاندارد و معیارهای ســازمان 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور اجــرا شــده اســت.  وی 

در ادامــه خصــوص ورود آموزش هــای فنــی و حرفــه ای 
بــه تکنولوژی هــای نــو و جدیــد از افتتاح پــروژه نیــروگاه 
خورشــیدی ۵ کیلــو واتی مرکــز آمــوزش فنــی و حرفه ای 
شهرســتان  شبســتر همزمــان بــا هفتمیــن روز از دهه 
مبارک فجر انقالب اسالمی ایران و با حضور فرماندار این 
شهرستان خبر داد. وی در ادامه عنوان کرد: این نیروگاه 
خورشیدی با مقیاس  با هدف استفاده از نیروهای پاک 
و تجدید پذیر در راستای برداشتن گامی هرچند کوچک 
در زمینه کاهش آلودگی و نیــز ارائه آموزش های مهارتی 
پیشــرفته احداث گردیده، از نوع متصل به شبکه بوده 
و تــوان تولیــد ۵ کیلــو وات در هــر ســاعت و ۹ مــگا وات 
ســالیانه دارد کــه با اعتبــاری حــدود 1۵۰ میلیــون تومان 
احداث گردیــده و صرفه جویــی درآمــدی آن 1۵۰میلیون 

تومان در هر سال تخمین زده می شود.

در راستای ارتقای بهره وری؛

آموزششاغالنضروریاست

بی توجهی برخی مسئوالن درمانی  به وضعیت بیماران کلیوی در تبریز 
رئیــس انجمن خیریــه حمایــت از بیماران کلیــوی آذربایجان شــرقی 
گفــت: بــی توجهــی برخــی مســئوالن درمانــی بــه وضعیــت بیمــاران 
کلیوی در تبریز هزینه های ســنگینی را به این بیماران و انجمن های 

خیریه تحمیل کرده است.
رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی آذربایجان شــرقی در 
نشست خبری و هم اندیشی با خبرنگاران گفت: در حدود یک هزار 
و 2۰۰ بیمــار دیالیزی در اســتان عضو ایــن انجمن هســتند و عالوه بر 

این خدمات موردی هم به بیماران کلیوی ارائه می دهیم.
وی با اشــاره به افزایش آمار بیماران کلیوی ادامه داد: امســال 2۳۷ 
پرونده جدید ایجاد شده و ســاالنه همین روند افزایشی را داریم اما 
میزان فــوت بیماران کلیوی هم زیاد اســت و تنها در ســال جاری ۳۵ 

بیمار کلیوی دراستان فوت کرده اند.
فیروزی اظهارداشت: تا کنون حدود 1۰4۰مورد پیوند کلیه انجام شد 
اما امسال با شیوع کرونا و تعطیل شــدن بخش های پیوند کلیه در 

خ داده است. بیمارستان ها کاهش زیادی ر
وی با بیــان این که خرید و فــروش غیرقانونی کلیه یکی از مشــکالت 
پیش روی انجمن کلیوی است، گفت: هزینه پیوند کلیه حدود ۳۵ 
میلیون تومان اســت و بــا توجه به این کــه اکثر نیازمنــدان به پیوند 

کلیــه کم تــوان هســتند، این مبلــغ با کمــک انجمــن و اعطــای برخی 
وام ها به گیرنده داده شــده اما در ایــن میان برخی افراد ســودجو در 

صدد اخاذی از شهروندان هستند.
وی به شــهروندان نیازمند پیوند کلیه ســفارش کرد: تمامی مراحل 
اهدای کلیه توسط این انجمن انجام شود و شهروندان از پرداخت 
هرگونه وجهی بــه افرادی کــه ادعای فــروش کلیه را دارنــد خودداری 

کنند.
فیروزی با یادآوری این که در تبریز گروه خونی A+بیشترین متقاضی 
دریافت کلیــه هســتند، ادامــه داد: در حال حاضــر حــدود ۳۰۰ نفر در 

نوبت دریافت کلیه هستند.
رئیــس انجمن خیریــه حمایــت از بیماران کلیــوی آذربایجان شــرقی 
افزود:اکثــر ایــن بیماران سرپرســت خانــوار و جزو اقشــار کــم درآمد 
هســتند و بــا وجــود ایــن بیمــاری و مشــکالت مالــی، شغلشــان را از 
دســت داده و بضاعت مالی برای گذراندن زندگی را ندارند.در حدود 
2۰ درصد بیماران توان مالی برای درمان دارند اما وضعیت ۸۰ درصد 

بقیه چندان مطلوب نیست و نیازمند کمک هستند.
وی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر بــا چهــار داروخانــه در تبریز قــرار داد 
داریــم که تامیــن داروی بیمــاران خاص کلیــوی را به عهــده دارند و با 
وجــود هزینه های بــاالی ایــن داروها تــالش کرده ایــم تــا بیمارانمان 

بدون دارو نمانند.
فیروزی اضافه کرد: با وجــود حمایت های زیاد از ســوی انجمن کلیه 
اســتان و کمــک خیــران، ایــن انجمــن پاســخگوی تمامــی نیاز هــای 
بیماران نیســت و نیاز بیشــتری بــه حمایت از ســوی مــردم و خیران 
احساس می شود. وی عنوان کرد:هزینه های درمان بیماران کلیوی 
بســیار بــاال و سرســام آور اســت و بــدون حمایــت مســئوالن دولتی 
ادامه درمــان ایــن بیمــاران ممکــن نیســت و ایــن افــراد در معرض 

مرگ قرار می گیرند. 


