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نمایندهولیفقیهدر آذربایجانشرقیتاکید کرد؛

ضرورت واکاوی علمی
توطئههای دشمن و
بصیرت مردم

دومین مانور تعمیرات
حوزه بهرهبرداری برق تبریز برگزار شد
2

در دهمین همایش رضایتمندی مشتری؛

دهمین همایش سراسری رضایتمندی مشــتری ،چهارشــنبه  ۲۶آذر بارویكرد جهش تولید در مرکز بین المللی
رایزنوباحضور مهمترینومعتبرترینبرندهایایرانیبرگزار شد.
مجتمع فوالد صنعت بناب به سبب افزایش تولید در سال جاری ،انجام بموقع تعهدات و جلب رضایت مشتریان
با ارائه محصولی با كیفیت ،توانســت عنوان برگزیده ایــن همایش را از آن خــود كرده و لوح و نشــان این همایش را
دریافتكند.

منبع :روابط عمومی برق آذربایجان شرقی

فوالد صنعت بناب لوح و تندیس رضایت
مشتری را كسب كرد

4

2

2

مدیرعاملسازمانتاکسیرانیتبریز:

مدیرعاملآبمنطقهایآذربایجانشرقی:

خبــر خــوش تاکســیرانی بــرای
رانندگانتاکسی

رفــع تصــرف  ۴۳۰۰هکتــار از اراضــی
ملیحریمرودخانههایاستان
4

مدیرعاملتبریز وحومه:

حقوق کارکنان کارت بلیت مسیر
تندروپرداختمیشود

2

2

رپرتاژ

بیسکویت حام تبریز
تندیس طالیی رضایت مندی مشتری را کسب کرد
دهمیــن دوره همایــش سراســری رضایــت منــدی مشــتری بــا حضــور دکتــر

منــدی مشــتری باشــد میتوانــد بــه یــک برنــد محبــوب تبدیــل گــردد کــه در

جهانــی کســب رضایــت مشــتری و حصــول اطمینــان از رضایــت در مصــرف

برخــوردار اســت ،بلکــه بایــد ب هصــورت مســتمر حفــظ شــود تــا بتوانــد یــک

میــر محمــد صادقــی رئیــس موسســه آموزشــی و پژوهشــی اتــاق ایــران،

ایــن صــورت همیشــه مانــدگار خواهــد بــود  ،رضایــت مشــتری میتواند یک

اســت و همیشــه بایــد نیــاز مشــتری مهمتریــن مقصــد تولیــد کننــده

نــرخ گــردش مناســب بــرای محصــوالت تحــت تولیــد خــود داشــته باشــد.

دکتــر محمــد حســین فرهنگــی عضــو و ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس

رابطــه دو ســویه باشــد تــا بنگا ههــای اقتصــادی فقــط تولیــد ثــروت نکننــد و

باشــد و ایــن رضایــت بایــد اســتمرار داشــته باشــد .وی افــزود  :مســئولیت

ایــن عوامــل ســبب شــده کــه شــرکتهای تولیــد وپخــش مــواد غذایــی

شــورای اســامی و ســید حمیــد پورمحمــدی معــاون امــور اقتصــادی و

عوامــل دیگــر را که مدنظر مشــتری اســت در تولیدات خــود رعایت نمایند.

اجتماعــی همیشــه انجــام کارهــای عــام المنفعــه نیســت بلکــه ایجــاد

نهــا باشــند
بــه دنبــال کســب رضایــت مشــتریان بــرای ایجــاد وفــاداری آ 

هماهنگــی برنامــه و بودجــه ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور  26آذر ســال

وی ایجــاد تناســب بیــن پشــتیبانی و تولیــد  ،پاســخگویی و بازخــورد گرفتن

اشــتغال  ،احیــاء صنعــت ،صیانــت از محیــط زیســت و مشــتری مــداری نیــز

کــه ســبب ســودمندی شــرکت و حفــظ ســطح متوســط تولیــد در ســطح

شهــای رایــزن تهــران برگــزار شــد ،بیســکویت حــام تبریــز
99در مرکــز همای 

از مشــتری را از عوامــل مهــم در کســب رضایــت از مصــرف کننــده دانســت

میتوانــد بــه نوعــی مســئولیت اجتماعــی باشــد  .حــاج احمــد ســلیمانزاده

مناســبی اســت .وی همچنیــن بیــان داشــت :رضایــت مشــتری بایــد در

توانســت در ایــن همایــش تندیــس رضایــت مندی مشــتری را کســب کند.

و یــاد آور شــد :افزایــش رضایــت مشــتری یکــی از راهکارهــای تبلیغــات و

مدیــر عامــل بیســکویت حــام گفــت :ارزشــمند بــودن مشــتری بــرای هــر

ت شــرکتهای تولیــدی قــرار گیــرد و باتوجــه بــه اولویــت بــاالی اعتماد
اولویـ 

دکتــر محمــد حســین فرهنگــی گفــت :فعــاالن اقتصــادی نقــش بســیار

برندینــگ میباشــد.

نــوع از کس ـبوکار بــر هیچکــس پوشــیده نیســت؛ ایــن مســاله در مــورد

و کاال ،بهتــر اســت شــرکتها بــه تقویــت ایــن فاکتورهــای اساســی پرداختــه

مهمــی در رونــق اقتصــادی کشــور دارنــد و ایــن مهــم وقتــی بــا رضایــت

تهــای تولیــد در بــازار
ســید حمیــد پورمحمــدی گفــت  :یکــی از واقعی 

شــرکتهای تولیــد کننــده مــواد غذایــی نهتنهــا از اهمیــت بســیار باالیــی

و نیــز از خدش ـهدار کــردن اعتمــاد مشــتریان ،بشــدت بپرهیزنــد.
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ضمیمه رایگان
روزنامه در استان
آذربایجان شرقی

افزایش3برابری تولید عسل با اصالح نژاد ملکه در مراغه
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان مراغــه گفت :بــا جایگزینی ملکههــای اصالح
نژاد شده در کندوهای عسل از دو ســال پیش ،تولید عسل در شهرستان سه
برابر شده است.
اســماعیل کریمی اصــل با بیــان اینکــه ملکههای بومــی زنبور عســل در مراغه
بیشتر قفقازی است ،اظهار کرد ۱۰ :درصد کندوهای عسل در این شهرستان با

خبر

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی گفــت:
از فرصــت بزرگداشــت دهــه بصیــرت و حماســه
نهــم دی ،بــرای واکاوی و بررســی علمــی توطئههای
دشمنان و بصیرت مردم در مقابل آنها ،استفاده
شود.
حجــت االســام ســید محمدعلــی آ لهاشــم در
جلســه هماهنگــی و بزرگداشــت دهــه بصیــرت
و میثــاق امــت بــا والیــت بــا اشــاره بــه یازدهمیــن
ســالگرد ایــاماهلل حماســه مانــدگار  9دی ،از ایــن
رویــداد تاریخــی بهعنــوان نمــاد عــزت ،اســتقالل و
بصیرت عمومی مردم یاد کرد.
وی افــزود :دهــه بصیرت امســال به خاطر ســالگرد
شهادت سردار دلها ،هدف قرار دادن پایگاه عین
االســد ،چهلم شهادت دانشــمند فرهیخته شهید
فخــری زاده و ســالگرد قیام خونیــن و تاریخ ســاز 19
دی سال  ،56با سالهای گذشته متفاوت است.
وی بــا تاکیــد بــر تبیین نقــش رهبــر معظــم انقالب
و مدیریــت بحــران کشــور ،ادامــه داد :در ســال 88
کانونهای خارجــی فتنه بــا محوریت آمریــکا و رژیم
جعلــی و کــودک کــش اســرائیل در تــاش بودنــد

انقالب را از بیــن ببرند ،اما هدایت ،بصیرت بخشــی
و روشــنگری آحــاد جامعــه توســط رهبــر معظــم
انقالب ،توطئههــا را خنثی کرد که بایــد این موضوع
بهصــورت علمــی بررســی و تبییــن شــود.حجت
االســام آ لهاشــم بــا بیــان اینکــه عوامــل اصلی و
گرداننــدگان فتنــه در خارج از کشــور بودنــد ،گفت:
برخــی از عناصــر داخلــی بــا بیبصیرتــی و اقداماتــی

دومین مانور سراســری تعمیرات حوزه بهرهبرداری
همزمان با سراسر کشــور طی روزهای  27و  28آذر در
شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزارشد.
به گــزارش روابطعمومی شــرکت توزیع نیــروی برق
تبریــز ،دومیــن مانــور تعمیــرات حــوزه بهر هبــرداری
بــا رعایــت پروتکلهای بهداشــتی با هــدف تعدیل
انــرژی مصرفــی شــبکه روشــنایی معابــر و اصــاح و
بهبــود ولتاژ شبکهفشــار ضعیف همزمان با ســایر
شــرکتهای توزیــع در روزهــای پنجشــنبه و جمعه

مــورخ  27و  28آذر برگــزار شــد.مدیرعامل شــرکت
توزیع نیروی برق تبریز در تشریح دستاوردهای این
مانور گفت :با توجه به اهداف این مانور ،اکیپهای
عملیاتــی موفــق بــه احــداث و جایگزینــی  9250متــر
کابــل خودنگهــدار شــدند .همچنیــن احــداث و
راهانــدازی  7دســتگاه ترانــس جدیــد ،جابهجایــی 4
دستگاه ترانس پربار ،و احداث و راهاندازی  57رشته
فیدر جدید از دیگر اقداماتی بود طی مانور تعمیرات
حوز ه بهرهبرداری برق تبریز به انجام رسید .به گفته

مر

حله

فروش یک واحد خدماتی در برج شمس و سه واحد سرقفلی مغازه در برج میالد
شــهردارسرابدرنظرداردبهاستنادبنداولمصوبهشماره  398مورخه
 99/08/10شورایمحترماسالمیشهرسراب تعدادیک واحدخدماتی
واقع در طبقه مجتمع پزشکی شمس و سرقفلی سه واحد تجاری واقع در
طبقه اول برج میالد را به صورت نقدی و از طریق مزایده کتبی با شــرایط
ذیلواگذارنماید.
الف)مشخصاتواحدها:
 -1واحد خدماتی شــماره 208واقع در طبقه دوم مجتمع پزشکی شمس به مسافت71/5
متر مربع از قرار هر متر مربع 100/000/000ریال جمعا به مبلغ 7/150/000/000ریال
 -2مغازه شماره  247واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت  19/18متر مربع به مبلغ کل
 7/672/000/000ریال
 -3مغازه شماره  223واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت  17/11متر مربع به مبلغ کل
 8/555/000/000ریال
 -4مغازه شماره  223واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت  14/43متر مربع به مبلغ کل
 7/936/500/000ریال
شرایطمزایده:
 -1متقاضیان بایســتی %5قیمت پایه جای غرفه پیشنهادی را به عنوان سپرده به حساب

اول

(ن
وبت

د
وم)

سپرده شماره  20111133678183شهرداری نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران
شــعبه سراب واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت
سربسته از تاریخ نشر آخرین آگهی حداکثر تا ده روز تا آخر وقت اداری شنبه 99/10/13
بهدبیرخانهشهرداریتحویلورسیددریافتنمایند.
-2واحدخدماتیوواحدهایتجاری فاقدپاکینگ میباشد.
 -3شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .
 -4به تقاضاهای مخدوش  ،مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -5هزینه متعلقه ( نشرآگهی ،دارائی ،و دفترخانه و  ) ..به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 -6شــرکت کنندگان موظف اند شماره غرفه را بر روی پاکت پیشنهادی خود قید نمایند و
پیشنهاد خود را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخه 99/10/13به دبیرخانه شهرداری سراب
تحویلدهند
 -7ســپردهنفراتاولتاســومتاعقدقراردادبابرندهمزایدهمستردنخواهدشدودرصورت
انصراف هریک ازبرندگان سپرده آن برنده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -8متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به دایره فنی و شهرسازی یا واحد درآمد مراجعه
و یا با شماره تلفنهای 43228167-68تماس حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.

محمد رضا علیپور آزاد  -شهردار سراب

آگهی مزایده جایگاه  CNGتره بار و پشــت ترمینال( مرحله دوم) « نوبت دوم»

ی شهر سراب بهره برداری
شهرداری سراب در نظر دارد به استناد بند دوم مصوبه شماره  395مورخه  1399/07/30شورای اسالم 
و نگهداری جایگاه سی ان جی میدان میوه و تره بار و پشت ترمینال را به شرکتهای واجد شرایط و دارای صالحیت به مدت یکسال
واگذار نماید.
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اجاره جایگاههای سی ان جی تره بار و پشت ترمینال

نظیــر تشــکیل کمیتــه صیانــت از انتخابــات بــه
دشــمن کمک کردند ،از این رو در کشــور به اعتماد
عمومی ضربه و آسیب زدند.
وی اضافــه کــرد :چهــار دهــه ایســتادگی و مقاومت
ملت بــزرگ ایــران و نقــش آنهــا در برابــر فتنهها و
نقش امامیــن انقــاب در خنثی ســازی توطئههای
دشمنان ،باید بهصورت علمی تبیین شود.

حقوق کارکنان کارت بلیت مسیر
تندروپرداختمیشود

وی بــا بیــان اینکــه شــاخصهای مکتــب شــهید
ســلیمانی باید تبیین شــود ،افزود :نقش علمدار و
سردار سرافراز در شکل گیری جبهه مقاومت ،دفع
فتنههای منطقهای ،نقش تروریســم دولتی آمریکا
و همچنیــن علــت اقبال مــردم در تشــییع میلیونی
ســردار ســلیمانی کــه بزرگتریــن بدرقه جهانــی بود،
باید تبیین شود.
امام جمعه تبریــز از هدف گیری پایگاه عین االســد
آمریــکا بهعنــوان گوشــمالی و مقدمــهای بــرای
انتقام ســخت از قاتالن ســردار ســلیمانی یاد کرد و
گفت :باید شــهدای ترور از جمله شــهید سلیمانی
و شــهید هســتهای دکتــر فرخــی زاده را بــه جامعــه
معرفــی کنیــم و انگیــزه تروریســم دولتــی آمریــکا و
صهیونیســت را بررســی علمــی واکاوی کنیــم .بــه
نقــل از روابــط عمومــی دفتــر نماینــده ولــی فقیه در
استان ،حجت االسالم رســول برگی ،رئیس شورای
هماهنگــی تبلیغــات اســامی آذربایجانشــرقی نیز
در این جلســه گفت :برای بزرگداشت دهه بصیرت
و میثاق امت با والیــت  110برنامــه فرهنگی ،تبلیغی
و تبیینی در استان برگزار خواهد شد.

دومین مانور تعمیرات حوزه بهرهبرداری برق تبریز برگزار شد

آگهی مزایده

ردیف

مدیرعاملاتوبوسرانیتبریز وحومه:

ضرورتواکاویعلمیتوطئههایدشمنوبصیرتمردم

پرســتاری دمیدن روح زندگی در
تنرنجور بیماراناست

موضوع

خبر

نمایندهولیفقیهدر آذربایجانشرقیتاکیدکرد؛

سخنگویشورایشهر تبریز:

کریم صادقزاده ســخنگوی شــورای شــهر تبریز و
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در پیامی فرارســیدن
ســالروز والدت بــا ســعادت حضــرت زینــب و هــم
چنین روز پرستار را تبریک گفت.
به گزارش دفتر ارتباطات مردمی؛ در متن این پیام
آمده است:
نامگــذاری ســالروز والدت بــا ســعادت حضــرت
زینب کبری (س) بانوی ایثار ،پایــداری و هم چنین
اســوه اســتقامت بــه نــام” روز پرســتار” در تقویــم
جمهوری اســامی ایــران بیانگر جایــگاه بحق این
حرفه مقدس و مقام ارزشمند پرستاران میباشد.
پرســتاری هنری اســت آمیخته با مراقبت جسم و
جان ،شــغلی بی همتــا کــه در این روزهای ســخت
مبارزه بــا بیمــاری کرونــا نــه تنها فقــط نگاهبانــی از
حــال عمومــی بیمــار نیســت؛ بلکــه دمیــدن روح
زندگی است در تن خسته و رنجور بیمار .پرستاری
درمان زخمهای آشکار و مرهم نهادن بر زخمهای
پنهــان بیمــاران میباشــد .بدون شــک مناســبتی
شایســته تر از میالد اســوه صبر وحمایت حضرت
زینب کبــری (س)به عنــوان روز پرســتار و قدردانی
از جانفشانیهای بی مثال به خصوص در این ایام
منحوس کرونا برای شما عزیزان نمی توان یافت.
در شــرایطی که ویروس مرموز و منحوس کرونا هر
روز ســیمایی از تنیدگیهای خود را بــروز میدهد و
همچنان علم بشــر از کشــف دارو و واکســن علیه
آن عاجــز مانــده ،مدافعــان عرصــه ســامت نیــز
هــر روز نمایــی از فــداکاری و ایثــار خــود را در عرصه
م وطنانشــان
خدمــت بــه کشــور و نجــات جان ه ـ 
آشــکار میکننــد .اینجانــب روز پرســتار ،روز جــاری
عاطفههــا ،روز درخشــیدن ایمــان در قلبهــای
مهربــان ،روز افتخــار انســان بــه انسـ ّ
ـانیت را بــه
پرســتاران و منادیــان انســانیت و ایمــان تبر یــک
و تهنیــت عــرض مینمایــم و ســامتی ،بهــروزی و
توفیــق روز افــزون ایــن عزیــزان را از درگاه خداونــد
متعال مسالت دارم.

ملکههای اصالح شده است.
وی اضافــه کــرد :مقاومــت در برابــر بیمــاری ،نیــش زنی کــم ،بچــه دهــی پایین و
محصــول ز یــاد از ویژگــی ملکههای اصالح شــده اســت .مدیــر جهاد کشــاورزی
شهرســتان مراغه افزود :زنبور داران مراغهای با داشــتن  ۲۴۶هزار کلنی کندوی
بومی و مدرن سه هزار و ۱۰۰تن عسل تولید میکنند.

کریمــی خاطرنشــان کــرد :بــا هماهنگــی تعاونــی زنبــورداران مراغــه اصــاح نــژاد
ملکههــای کندوهــای شهرســتان آغاز شــده و با اجــرای این طــرح بهــره گیری از
کندوهــای تولیــد عســل اقتصــادی خواهــد بود.مراغــه قطــب تولیــد عســل در
آذربایجان شــرقی اســت و نزدیک به ۲۵درصد عسل اســتان در این شهرستان
تولید میشود.

مبلغ مزایده ساالنه برای دو

مبلغ مزایده ماهانه برای دو جایگاه

مبلغ  5درصد سپرده شرکت

مدت اجاره

جایگاه ترهبار و پشت ترمینال

ترهبار جایگاه تره بار و پشت ترمینال

در مزایده

( ماه)

4/800/000/000ریال

 400/000/000ریال

 240/000/000ریال

وی؛ در راســتای اصــاح و بهبود ولتاژ شــبکه فشــار
ضعیــف نیــز در  54منطقــه شهرســتانهای تبریــز،
اســکو و آذرشــهر تعــادل بــار صــورت گرفــت و ولتاژ
 883مشترک هدفگذاری شــده اصالح شد .عادل
کاظمی در تشــریح محورهای این مانور یادآور شــد:
احــداث پس ـتهای جدیــد توزیــع بــرق در مرکــز بــار
شــبکه ،تعدیل بار فیدرهای فشار ضعیف ،بازآرایی
شبکه ،افزایش ظرفیت ترانســفورماتورها ،تعدیل
موقت مصارف روشــنایی معابــر اصلــی ،جمعآوری

انشعابات مستقیم و مصارف تابلوهای تبلیغاتی،
پایــش و کنتــرل مصــارف کارگاههــای غیرفعــال و
تعدیل و جایگزینی چراغهای پرمصرف با چراغهای
 LEDاز اهم اقدامات این مانور بود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مانــور توســط معاونــت
بهر هبــرداری و دیســپاچینگ و امور تابعــه برق تبریز
برگزارشــد ،خاطرنشــان کرد :در ایــن مانــور دو روزه،
بیش از  250نفر 15 ،باالبــر و  35خودروی عملیاتی در
قالب  86اکیپ عملیاتی شرکت داشتند.

حقوق و مزایای کارکنان کارت بلیت مسیر تندرو به
صورت قانونی توسط پیمانکار پرداخت میگردد.
به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی
تبریز و حومه ایمان غنی زاده مدیرعامل این شرکت
در خصوص انتشار خبرهایی مبنی بر وضعیت
پرداخت حقوق کارکنان کارت بلیت مسیرتندرو
گفت :با برگزاری مناقصه و مزایده ،امور مربوطه به
پیمانکار جدید واگذار گردیده است و طبق صورت
وضعیتهای ارسالی پیمانکار و کنترل آن توسط
معاونت بهره برداری شرکت واحدبه عنوان ناظر
قرارداد ،تمامی حقوق و و مزایای کارکنان بخش
کارت بلیت مسیر تندرو به صورت قانونی توسط
پیمانکار پرداخت میگردد .وی در ادامه افزود:
تمامی حقوق این عزیزان بر مبنای قانون کار ،بیمه،
اضافه کاری و بنهای مربوطه به صورت مستمر
توسط پیمانکار پرداخت میگردد ضمن اینکه
پاداش عیدی و پایان کار نیز در پایان هر سال
پرداخت خواهد شد .مدیرعامل شرکت واحد
اتوبوسرانی تبریز و حومه در خاتمه با اشاره به مفاد
قرارداد جدید منعقده با پیمانکار نیز گفت :در
قرارداد جدید بیمه نمودن کارکنان و به کارگیری
نیرو طبق مفاد قانون کار و پرداخت تمامی حقوق
و مزایای قانونی کارکنان مورد تاکید قرار گرفته و
حتی بر این نکته نیز تاکید شده است که پرداخت
حقوق کارکنان کارت بلیت توسط پیمانکار نباید
منوط به پرداخت صورت وضعیتهای و یا تاخیر
در آنها باشد و در این خصوص نیز تضامین مربوطه
اخذ شده است فلذا کارکنان عزیز کنترل کارت بلیت
هیچ نگرانی از این بابت نداشته باشند.

آموزش و سواد  ،زیر بنای توسعه هر کشور است

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی و امــام جمعــه تبریــز گفــت :بــرای
ریشه کنی بی ســوادی و اجرای برنامههای مناسب آموزشــی همه ما وظیفه
داریم و باید در این راه نهضت ســواد آموزی را همراهی کنیم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی
حجــت االســام ســید محمدعلــی آ لهاشــم بــه مناســبت هفتــه نهضــت
ســودآموزی و ســالروز تأســیس ایــن نهــاد در دیــدار بــا مدیــران آمــوزش و
پــرورش و نهضت ســواد آموزی اســتان؛ بی ســوادی جامعه را یک خســارت
دانســت ،گفــت :مبارزان بی ســوادی بــا بــردن تعلیم و تعلــم به اقصــی نقاط
کشور بی سوادها را با ســواد میکنند ،دو امتیاز برجســته که بخش عظیمی
از جامعه را با محیط پیرامونی خود آشــنا و تطبیق میدهد.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه زیر بنای توســعه هر کشــور آموزش و ســواد

اســت ،اضافــه کــرد :بــرای رســیدن بــه اهــداف نظــام اســامی و اســتمرار امر
ســواد آموزی از همه آحاد جامعه و دســتگاههای اجرایی انتظار میرود مثل
گذشته در کنار نهضت سواد آموزی باشند.
وی بــا تاکید بــر اینکــه باید شــرایط مناســب خوانــدن و نوشــتن بــرای همه
افراد جامعه فراهم شــود ،گفــت :به برکت انقــاب و با توســعه آموزشهای
نهضت ســواد آموزی برای ریشــه کنی بیســوادی افــراد محــروم از خواندن و
نوشــتن بــه دانشــگاهها راه یافتهاند از ایــن رو باید ایــن مســیر دوام و قوام
داشته باشد.
حجــت االســام آ لهاشــم ،نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی از بین
رفتــن اعتماد بــه نفــس افــراد جامعه را آســیب بــزرگ بیســوادی دانســت و
گفت :برای داشــتن کشــوری آبــاد و توســعه یافتــه نیازمنــد تعلیــم و تعلم با
همت همگانی هستیم.
در ابتــدای ایــن دیــدار پاشــایی مدیــرکل آموزش و پــرورش اســتان بــا بیان
اینکــه آذربایجــان شــرقی در امــر ســواد آمــوزی و ریشــه کنــی بیســوادی
بــا میانگیــن کشــوری فاصلــه دارد ،گفــت :هــر چنــد آموز شهــای نهضــت
ســوادآموزی در ســالهای گذشــته رشــد چشــمگیری داشــته اســت امــا بــر
اســاس سرشــمار یها؛ اســتان مــا در ایــن موضــوع از میانگیــن کشــوری
فاصلــه دارد .وی افزود :برای رســیدن به شــاخصهای مطلــوب در موضوع
ســواد آموزی نیازمند همراهی و همکاری تمامی دستگاه هستیم.
صادقــی معــاون ســوادآموزی اســتان هــم بــا ارائــه گزارشــی از فعالیــت و
دســتاوردهای این معاونت گفت :مســئولیت نهضت در بازه ســنی  ۱۰تا ۴۹
ســال تعریف شــده اســت و با طر حهای آموزشــی ،علمــی و فرهنگــی در این
راستا حرکت میکنیم

خبر خوش تاکسیرانی برای رانندگان تاکسی

 12ماه

 -۱موضوع مزایده :بهره برداری از جایگاههای ســی ان جی تره بار وپشت ترمینال
 -۲محل انجام مزایده :شهر سراب
 -۳مدت انجام مزایده۱۲:ماه شمسی(شروع قرارداداز تاریخ ابالغ قراردادلغایت ۱۲ماه)
-4پیشــنهادات باید حداکثر تا  10روز از تاریخ انتشــار دومین آگهی و تا آخر وقت اداری مورخه شــنبه  99/10/13به نشــانی ســراب خیابان قدس شمالی ساختمان
شهرداری دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
 -5مبلغ ونوع ســپرده شــرکت در مزایده :پیشــنهاد دهندگان بایدمبلغ سپرده شــرکت در مزایده قید شده در جدول باالرا به شماره حساب
 ۲۰۱۱ -۱۱۲۳۶۷۸۱۸۳بنــام شــهرداری ســراب نزد بانک قرض الحســنه مهرایران شــعبه ســراب واریز و فیش واریزی و پابــه همان مبلغ ضمانــت نامه بانکی(که
از تاریخ بازگشــایی پاکت باید به مدت ســه ماه مهلت داشــته باشــد) را درپاکت تضمین (پاکت الف) وپیشــنهادات فنی ومدارک مربوطه وســوابق کاری و شــرایط
مزایده واســناد ارزیابی را در( پاکت ب) و قیمت پیشــنهادی خود را مطابق برگ پیشــنهاد قیمت در (پاکت ج) ومجموعه رادر پاکت مناســب ومهرشــده تحویل نمایند.
 -6سایر جزئیات در شرایط واسناد ارزیابی درج شده است.
 -7ســپرده نفرات دوم و ســوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مســترد نخواهد شــد در صورت انصراف هرکدام به ترتیب ســپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -8بدیهی اســت شــرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.
 -9متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشترو دریافت شرایط مزایده به سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری سراب مراجه و یا با شماره تلفنهای 041-43211680تماس
حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.
محمد رضا علیپور آزاد  -شهردار سراب

مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی تبریز گفت؛ حق عضویت تاکسیهای درون
شــهری تبریــز بــه خاطــر آســیبها و محدودیتهــای کرونایــی برای ســه ماه

بخشوده شد.
ســعید بشــیریان بنــاب بــا اعــام ایــن مطلــب اظهــار داشــت :ســازمان
تاکسیرانی ،شهردار و شورای شــهر به منظور ار ج نهادن به تالشهای ارزنده
این قشــر از جامعه که در شــرایط ســخت اقتصادی و تداوم همه گیری کرونا
فعالیت میکنند  ،به مرحله اجرا رساند.
مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی تبریز افزود  :این اقدام با پیشــنهاد سازمان
تاکســیرانی و بــا حمایتهــای شــهردار کالنشــهر تبریــز و تصویــب شــورای
اسالمی شــهر به مناســبت هفته حمل و نقل عمومی به ثمر رسید تا بتواند
گامی در راســتای تشــکر و تجلیل از تک تک فعاالن عرصه تاکسیرانی جامعه
باشــد .بشــیریان در ادامــه بــا تبریــک هفتــه حمــل و نقــل عمومــی بــه تمــام
زحمتکشــان این حــوزه گفت  :این بخشــودگی شــامل ماههای اســفند 98
و فروردیــن و اردیبهشــت ســال  99بــوده و تاکســیرانان محتــرم میتواننــد
برای بهره مندی از این بخشــودگی تا آخر ســال جاری به ســازمان تاکسیرانی
مراجعه نمایند.

مبتالیان کرونا در هشترود بیشتر زنان خانه دار و کارمندان هستند
فرماندار هشترود گفت :بیشترین موارد مبتالیان به کرونا در هشترود را زنان
خانه دار و کارمندان تشکیل میدهند.
امین امینیان در یک گفت و گوی خبری افزود :تعداد مبتالیان جدید به کووید
 ۱۹در هشترود  ۲۲نفر قطعی و  ۴۴مورد بر اساس نتایج آزمایش سی تی اسکن
مثبت اســت .وی تعداد کل مبتالیان به این بیماری در شهرســتان را هزار و 90

فرماندار:

فرماندار هشــترود گفت 91 :درصــد از بیمــاران کرونایی
در هشــترود بهبــود یافتهاند ،پنــج درصد تحــت درمان
هستندوچهار درصدنیز فوتشدهاند.
امیــن امینیان در جلســه ســتاد مبارزه بــا کرونا ،بــا بیان
اینکه خدمت به بیمــاران کرونایی اجر دفــاع مقدس را
دارد ،افــزود :اولویت اصلی ســتاد مبــارزه با کرونــا ،اجرای
موفقطرحشهیدسلیمانیدر منطقهاستتا آخر سال
بتوانبیماریکرونارامهار کرد.
وی اظهــار کــرد :امکانــات و مــواد مصرفــی بهداشــتی
بــرای کاهش بیمــاری کوویــد  19باید توســط شــهرداری،
دهیاریها و هالل احمر تهیه شــده و در اختیار ماموران
شبکهبهداشتودرمانقرار گیرد.
امینیان با انتقاد از نمونه برداری کم در هشترود ،گفت:
نمونه بــرداری بایــد افزایش یابد تــا افرادی که بــا بیماری
کرونا درگیر هستند شناسایی شده و تحت درمان قرار
گیرند.
وی اضافه کرد :اگر خــود مراقبتی آگاهانــه در خانوادهها
بیشتر شود قطعا با کاهش چشمگیر کووید  19مواجه
خواهیمشد.
وی ادامه داد :برگــزاری حضوری امتحانات پایههای نهم
و دوازدهــم ،دورهم یهــای شــبانه ،تجمعــات و برگزاری
مراسمات مختلف مانند عروسی و عزا میتواند بیماری
کرونارادر منطقهافزایشدهد.
شهــای جهادی
نکــه تال 
فرمانــدار هشــترود با بیــان ای 
شــهردار هشــترود ســتودنی اســت ،خاطــر نشــان کرد:
شهرداری باید راههای ورودی به آرامستانها را مسدود
کنــد تــا تــردد در آن اماکن امــکان پذیر نباشــد تا شــیوع
کرونادر آرامستانهابهحداقلبرسد.

نفر قطعی اعالم کرد و گفت  :تعداد کل فوتیهای کرونا در هشترود نیز تا امروز
 ۴۰نفر و تعداد بســتریهای فعلــی  ۱۱نفر اســت.امینیان اضافه کــرد ۸۱ :درصد
مبتالیان به کووید  ۱۹از گروه سنی باالی  ۳۱ســال ۱۵ ،درصد بین  ۱۹تا  ۳۰سال و
چهار درصد درصد هم زیر  ۱۹سال هستند.
وی گفت :در روســتاهای داشــبالغ عجمی ،ذوالبین ،دامناب ،ســلوک ،چرتقلو

و آالقیه بیشترین شــیوع کرونا گزارش شــده اســت .وی ادامه داد :در مناطق
شــهری هــم بــا بیشــترین آمــار مبتالیــان از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا بــه
محــات گنجینــه کتــاب ،خیابــان دانشــگاه ،خیابــان مطهــری ،محلــه ســیلو،
شهرک فرهنگیان ،محله خورجســتان و محله سید دره ســی و سرهنگ باغی
میباشد/.ایرنا

ضمیمه رایگان
روزنامه دراستان
آذربایجان شرقی

خبر

خبر
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رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خبر داد؛

گسترش فعالیتهای پژوهشی در روزهای کرونایی
رئیس دانشــگاه جامع علمی کار بــردی آذربایجان
شــرقی بــا ا شــاره بــه محدودیتهــای شــرایط
کرونایــی در بخــش آموزشــی ،گفــت :طــی روزهای
همــه گیــری کرو نــا ،تــاش کرد یــم تــا بــه جــای
کوتا هــی در فعالیتهــای پژوهشــی ،ا قــدام بــه
گســترش آنهــا کنیــم و اکنــون نیــز فعالیتهــای
دانشــگاه جا مــع علمــی کار بــردی آذربایجــان
شــرقی ،در حوزه گســترش پژوهش در بین نسل
جــوان دانشــگاهی بــه خصــوص دانشــجویان
ایــن دانشــگاه مثــل برگــزاری اســتارتاپ ،رویــداد
فناورانــه و وبینارهای مختلــف ،بیش از  100درصد
رشد یافته است.
فــرزان قالیچــی با اشــاره بــه آغــاز هفتــه پژوهش،
گفــت :در چنــد ســال اخیــر کــه د شــمنان ا یــران
نتوانســتند در صحنههــای مختلــف ،حریف ملت
غیور ایــن کشــور شــوند ،اقــدام بــه نخبه کشــی و
تــرور محققان ارزشــمند میکنند که جــا دارد یاد و
خاطره شــهید دانشــمند فخری زاده از محققان و
نخبگان برجســته کشور را گرامی بداریم.
وی افــزود :هفتــه پژوهــش ،بهان ـهای بــرای ارائــه
کارهــای پژوهشــی محققــان و یــادی از ایــن قشــر
نخبه اســت ،با وجود اینکــه یک هفتــه در تقویم
ســاالنه ،به آنها اختصاص یافته اما کار پژوهش
تنهــا مختــص این روزهــا نیســت و در طول ســال
شــاهد تالش و فعالیت محققان کشور هستیم.
وی ادامه داد :در دانشــگاه جامع علمــی کاربردی
نیــز در کنــار آموزشهــای مهارتــی ،توجــه ویــژهای
بــه کار پژو هــش بــه خصــوص در حــوزه خالقیــت
و فنــاوری میشــود و حتــی شــرایط کرونا یــی و
محدودیتهای پیــش آمده نیز نتوانســته ما را از
این هدف دور کند.
قالیچــی در خصــوص اقدا مــات پژوهشــی ا یــن
دانشــگاه ،گفــت :از دو ســال گذ شــته ،دفا تــر
نــوآوری در تعــدادی از مرا کــز علمــی کار بــردی
ا ســتان در کنــار آمــوزش ،شــروع بــه فعالیــت

کردهاند کــه امیدوار یــم بــا گســترش فعالیت این
دفا تــر بــه تما مــی مرا کــز علمــی کار بــردی ا ســتان،
در چنــد ســال آ تــی شــاهد شــکوفایی پژو هــش
و تحقیقــات در دانشــگاه جا مــع علمــی کار بــردی
باشیم.
وی بــا بیــان اینکــه پژوهــش در دانشــگاه جامــع
علمــی کار بــردی بــا ســایر دانشــگا هها متفــاوت
اســت ،اظهــار کــرد :در ســایر دانشــگاهها بیشــتر
کار هــای پژوهشــی در حــوزه چــاپ مقــاالت
و کتا بهــا انجــام میشــود و از ا یــن طر یــق نیــز
رنکینــگ و رتبــه پژو هــش ا یــران در دنیــا ارتقــا
مییا بــد ا مــا دانشــگاه جا مــع علمــی کار بــردی بــا
احتــرام و ارزش گــذاری به ایــن آیتمها در راســتای
انجــام پژوهشها یــی عمــل میکنــد کــه بــه درد
کشــور میخــورد و مــا را در شــرایط تحریم ،بــی نیاز
ســاخته و ما نــع از د ســت درازی ســایر کشــورها
شود.
وی متذکــر شــد :دانشــگاه جامــع علمــی کاربردی
در ســالی که بــه عنوان "جهــش تولیــد" نامگذاری
شــده ا ســت ،میتوا نــد کشــور را در پیشــبرد
اهــداف نظــام مقــدس جمهــوری اســامی کمــک
کنــد؛ دانشــگاه جامــع علمــی کار بــردی آذربایجان

فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای شماره 115

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریــز در نظــر دارد فراخــوان مناقصــه
عمومــی یــک  /دو مرحلــه ای خریــد خدمــات( واگــذاری خدمــات ســامت مرکــز شــماره  2و
3هادیشــهر) بــه شــماره ( )115را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد
.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و
بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس
(  )WWW.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم
عضویــت قبلــی  ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را
جهــت شــرکت در مناقصــه مخقــق ســازند.
 تاریخ انتشار آگهی در سایت  :تاریخ 1399/09/29 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  :تا تاریخ 1399/10/4تذکــر  : 1جهــت اخــذ مــدارک شــرکت در مناقصــه بــه ســایت ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
( ســتاد ) بــه آدرس فــوق مراجعــه نماییــد .
 مهلت زمانی ارائه پیشنهادها  :از تاریخ  1399/10/6لغایت  1399/10/16تا ساعت 14تذکــر  : 2کلیــه اســناد بایــد در  3پاکــت ((الــف  ،ب  ،ج )) در ســامانه ســتاد بارگــذاری گــردد .در
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شــرقی نیز تمام تــوان خود را بــرای توانمندســازی
دانشــجویان و گســترش آموز شهــای مهار تــی،
خالقیــت ،فنــاوری و نــوآوری درمرا کــز علمــی
کاربردی انجام میدهد.
رئیس دانشــگاه جامع علمی کار بــردی آذربایجان
شــرقی در خصــوص موفقیتهــای پژوهشــی
ا یــن دانشــگاه ،گفــت :دانشــگاه جا مــع علمــی
کار بــردی آذربایجان شــرقی در ســالهای گذشــته
توانســته موفقیتهای مختلفی را به دســت آورد
که یکــی از ایــن موفقیتهــا ،انتخاب آقای قاســم
پــور از فار غالتحصیــان مر کــز علمــی کار بــردی
ماشــین ســازی تبریز بــه عنــوان یکــی از فنــاوران
برتر استان در سالجاری است.
وی افزود :یکی از ویژگیهای برتر دانشــگاه جامع
علمــی کار بــردی ایــن اســت کــه فــار غ التحصیالن
ا یــن دانشــگاه ،میتواننــد کارآفر یــن شــوند کــه
نمونــه بــارز آن ،آ قــای قاســم پورفنــاور برتــر ســال
اســت که در راســتای کارآفرینی در شــهرک شهید
رجایــی تبر یــز مســتقر شــده و بــرای  40الــی  50نفر
اشــتغال ایجاد کرده اســت و بــه دنبال گســترش
فعالیت خود با افزایش جذب ســرمایه است.
وی بــا ا شــاره بــه اهمیــت موضــوع خالقیــت و

پژوهــش ،از تمامی روســای مراکز علمــی کاربردی
ا ســتان خوا ســت تــا بــه موضــوع پژو هــش،
خالقیــت ،نــوآوری و فنــاوری اهمیــت بیشــتری
بدهنــد ،چــرا کــه درآمد هــای حاصــل از فنــاوری و
کار پژوهشــی دانشــجویان ،چندیــن برابــر بیشــتر
از آمــوزش خواهــد بــود و جایــگاه و ارزش باالیــی
خواهد داشت.
قالیچــی متذ کــر شــد :ا یــن دانشــگاه از اید ههــا
و پژوهشها یــی کــه منجــر بــه فنــاوری و ایجــاد
محصــول شــود ،حمایــت میکنــد و در این راســتا
شاید دانشــگاه جامع علمی کاربردی جزو معدود
دانشــگاههایی باشــد کــه بــرای دانشــجویانی کــه
بتواننــد ،ایــده خــود را بــه محصــول تبدیــل کنند،
تســهیالتی با بهره بســیار کم در نظر گرفته اســت
کــه دانشــجویان میتواننــد از ایــن فرصــت مهــم،
بهــره الزم را بــرده و بــا ارائــه طر حهایی ،بــرای خود
کسب و کار راه بیندازند.
وی متذ کــر شــد :ا گــر دانشــجویان بــه موضــوع
خالقیــت و فنــاوری نپرداز نــد و نتواننــد در ایــن
زمینــه کاری انجــام دهنــد ،در نهایــت بایــد بــه
کمتر یــن حــق و ا هــداف خــود قانــع شــوند ،در
حالی کــه با توجه بــه مهارتهایی که در دانشــگاه
علمی کاربردی کســب میکننــد ،زمینه برای درآمد
بیشــتر و جا یــگاه بــاالی اجتماعــی بــرای هــر یــک
فراهم خواهد شد.
وی ا فــزود :فعالیــت دانشــگاه جامــع علمــی
کار بــردی در چهــار گــروه صنعــت ،مدیریــت
و خد مــات ،کشــاورزی و فرهنــگ و هنــر انجــام
میشــود و مــا با یــد ســعی کنیــم تــا تحقیقــات و
پژوهشهــا را در تمامــی جهــات و گروههــا تحقــق
ببخشــیم ولی در شــرایط فعلی ،با توجه به اینکه
مدر ســان دانشــگاه در زمینــه علــوم انســانی،
تحقیقــات خوبــی را ارائــه میدهنــد اما بیشــترین
فعالیــت پژوهشــی دانشــگاه در حــوزه صنعــت
است/.ایسنا

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
تبریز:

نتیجه شلوغی بازار یلدا را اوسط
دی خواهیم دید

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز با
بیان اینکــه نتیجه شــلوغی بازار یلــدا و خیابانها
را در اوســط دی خواهیــم دیــد ،گفت :ایــن بیماری
کامــا جــدی بــوده و بــا کســی شــوخی نــدارد ،طــی
 ۱۰ماهــی کــه بــا ایــن ویــروس دســت و پنجــه نــرم
میکنیم ،رفتار آن کامال مشخص شده است.
روزبــه رجایــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه
پیشبینــی تاثیــر اعمــال محدودیتهــای آذر
بــر کاهــش تعــداد بیمــاران بســتری کوویــد ۱۹در
بیمارســتانها ،گفــت :تعــداد بیمــاران بســتری در
بیمارستانهای اســتان روز به روز در حال کاهش
است.
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز
خاطرنشــان کــرد :رفتــار ویــروس کرونــا بــا وجــود
نداشــتن درمــان قطعــی نــدارد ،قابــل پیشبینــی
بــوده و هــر جــا کــه ســهل انــگاری کردهایم ،شــمار
بیماران هم افزایش یافته است.
وی متذکــر شــد :آرامش نســبی در بیمارســتانها
را مدیــون محدودیتهــای هفتههــای گذشــته
هســتیم ،در صــورت عــدم رعایــت توصیههــا و
پروتکلهــای بهداشــتی ،طــی دو الــی ســه هفتــه
آینده شــاهد افزایش موارد بیماری و بازگشــت به
شرایط قبل از آرامش خواهیم بود /.ایسنا

صاحب امتیاز :سازمان صدا و سیمای جمهوری اسال میایران

سرپرست استان آذربایجان شـرقی :وحیده حاجی محمدیاری

تحریریه شهرستانها021-44233511 :

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی
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دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9

فقير تو شدن
فخر است براى منِ ،
اسير تو شدن
از خويش گسستن و
ِ
طــــــــــوفان زده بالى قهرت بودن
هدف كمـــــان و تير تو شدن
يكتـــا
ِ
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معاون استاندار:

 ۵۰درصــد جمعیــت اســتان
در تبریز ساکناند

معــاون سیاســی و امنیتــی اســتانداری
آذربایجانشــرقی گفــت :نزدیــک بــه  ۵۰درصــد
جمعیــت اســتان در شهرســتان تبریــز ،ســاکن
هستند.
بــه گــزارش جامجــم ،علیــار راســتگو در جلســه
ســتاد نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشــتی
اســتان کــه در محــل اســتانداری برگــزار شــد بــا
اشــاره بــه محدودیتهــای دو هفتــهای اخیــر
در تبریــز و برخــی شهرســتانهای اســتان بــرای
مدیریت بیماری کرونا اظهار داشــت :با همدلی
و وحــدت بیــن مســئوالن و مشــارکت بســیار
مناســب اقشــار مختلــف مــردم ،بیمــاری کرونــا
به بهتریــن شــکل ممکــن در اســتان مدیریت
میشود.
وی از اقدامــات و برنامهریز یهــای شــهرداری
تبریــز در مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا نیــز قدردانی
کرد و ادامــه داد :نزدیــک به  ۵۰درصــد جمعیت
اســتان در شهرســتان تبریــز  ،ســاکن هســتند
که نقــش برنامهریزیهای مقابلهای شــهرداری
تبریــز در ایــن موضــوع بســیار مهــم و تاثیرگذار
اســت .راســتگو ،خواســتار افزایش توجه مردم
به رعایت پروتکلهای بهداشــتی و اســتفاده از
ماســک شــد و یادآور شــد :هر گونــه بیتوجهی
نســبت بــه ایــن موضوعــات ،احتمــال افزایش
آمار مبتالیان به بیماری کرونا را دارد.
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
همچنین از صدا و ســیما و رســانههای اســتان
خواســت کــه نهایــت تــاش خــود بــرای اقنــاع
مردم در زمینه رعایت بهداشت فردی و رعایت
پروتکلهای بهداشتی را به کار گیرند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود عنــوان
کــرد :از بابــت دورهمیهای شــب یلــدا نگرانیم
و امیدواریــم بــا همــکاری ویــژه مــردم و اعمــال
محدودیتهــای دو روزه ،شــاهد کاهش هرچه
بیشــتر آمــار ابتــا بــه بیمــاری کرونــا در اســتان
باشیم.

فوالدصنعتبنابلوحوتندیسرضایتمشتریراكسبكرد
دهمین همایش سراســری رضایتمندی مشــتری،
چهارشــنبه  ۲۶آذر بارویكــرد جهــش تولیــد در مرکــز
بین المللی رایزن و با حضــور مهمترین و معتبرترین
برندهای ایرانی برگزار شد.
مجتمع فوالد صنعت بناب به ســبب افزایش تولید
در سال جاری ،انجام بموقع تعهدات و جلب رضایت
مشــتریان بــا ارائــه محصولــی بــا كیفیــت ،توانســت
عنوان برگزیده این همایش را از آن خود كرده و لوح و
نشان این همایش را دریافت كند.
در ایــن همایــش همچنیــن ،اندیشــمندان عرصــه
اقتصاد مانند ســید حمیــد پورمحمدی معــاون امور
اقتصــادی و هماهنگــی برنا مــه و بود جــه ســازمان
برنامــه و بودجه كشــور ،حســین میر محمــد صادقی
رئیــس موسســه آموزشــی و پژوهشــی اتــاق ایــران،
فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی،
ســلیمانی معاون حقوقی اتاق بازرگانــی ایران و مظفر
علیخانی معاون اســتانها و تشــکلهای اتــاق ایران
بــه بیــان دیدگا ههــای خــود بــا رویکــرد رضایتمندی
مشتری پرداختند.

ایــن شــركت توانســته اســت بــا تحقــق عملی شــعار
جهــش تولیــد ،افزا یــش در تولیــد ،صــادرات را
داشــته باشــد و بــا ارائــه محصولــی كیفــی و مطابــق با
نیــاز مشــتری در مــدت زمــان مناســب درخواســت
ایشــان صورت گرفته اســت ،برگزاری نظر ســنجیها،
نشستهای حضوری ،فضای مجازی و تلفنی در یك
سال گذشته و ارزیابی حاصل از نظرسنجیها حاكی از
رضایتمنــدی میباشــد بنابراین برای حمایت بیشــتر

از حقــوق مصــرف كننــده ارائــه برنامههــا و خدمــات
ویژه مشــتریان وفادار در آینده نزدیك در دســتور كار
خواهد بود .
مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب در حــال حاضــر بــا نــام
تجــاری شــاهین بنــاب محصــوالت خــود را روانــه بازار
میكند كه خوشــنامی مجموعه فوالد صنعت بناب،
بنــاب را در داخل و خــارج از كشــور به عنــوان مرجع و
مركــز تامیــن انــواع محصــوالت فــوالدی بــه بازارهــای

مدیر موسسه خیریه «خیرین جوان
تبریز » خبر داد؛

توزیع  2600بسته ویژه یلدا
در مناطق حاشیهنشین

صادراتی بلند آوازه نموده است.
ایجاد طر حهای توســعه ای و تكمیــل زنجیره فوالدی
در ایــن مجموعــه فــوالدی در دســتور كار قــرار گرفته
اســت و بــا راه انــدازی ایــن طر حهــا در آینــده نزدیــك،
شــاهد یكــی از بزر گتر یــن مجموعههــای فــوالدی
خاورمیانــه در تامیــن نیــاز بازارهــای داخلــی و خارجی
خواهیــم بــود كــه ایــن شــركت فعالیــت خــود را در
گستره ای فراتر از مرزها شتاب خواهد بخشید .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی:

رفع تصرف  ۴۳۰۰هکتار از اراضی ملی حریم رودخانههای استان
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی از آزادسازی
چهار هزار و  ۳۰۰هکتار از اراضی ملی از طریق بازگشایی و رفع تصرف
حریم رودخانههای حوضه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد.
یوسف غفارزاده در جمع خبرنگاران با اشاره به مجموعه اقدامات
این شرکت برای احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد :در پنج سال
گذشته ابتدا  ۳۵۰کیلومتر از رودخانهها و مسیلهای حوضه
آبریز دریاچه ارومیه توسط کارشناسان دفاتر تخصصی مهندسی
رودخانه و رودخانههای داخلی ،مطالعه و پس از اولویت بندی و
انجام کارهای مقدماتی  ،اقدام به بازگشایی آنها شد.
وی افزود :با تهیه نقشه توپوگرافی  ،مطالعه تعیین حدود و بستر
رودخانهها و مسیلهای منتهی به دریاچه ارومیه انجام شده

است.
غفارزاده افزود :بازگشایی و رفع تصرف رودخانههای تلخه
رود (آجی چای) از پایین دست سد شهیدمدنی تبریز تا پیکره
آبی دریاچه ارومیه به طول  ۸۰کیلومتر  ۱۷ ،کیلومتر از رودخانه
قلعهچای عجبشیر  ۱۴ ،کیلومتر از رودخانه مردق چای ملکان،
هشت کیلومتر از رودخانه صوفی چای در مراغه و بناب ،هفت
کیلومتر از رودخانه مهرانه رود تبریز  ،چهار کیلومتر از رودخانه قره
بابای بستان آباد و تعداد دیگری از سرشاخهها و رودخانههای
فرعی منتهی به دریاچه ارومیه از دیگر اقداماتی است که در پنج
سال گذشته با تولیت این شرکت ،انجام شده است.
وی با بیان اینکه در صورت تامین منابع مالی تا پایان سال ۱۳۹۹

حدود  ۱۰کیلومتر دیگر از رودخانهها و مسیلهای حوضه آبریز
دریاچه ارومیه بازگشایی و رفع تصرف خواهد شد ،یادآوری کرد:
برای بازگشایی و رفع تصر فهای انجام شده در حوضه آبریز
دریاچه ارومیه افزون بر  ۷۰۰میلیارد ریال هزینه داشته است.
غفارزاده همچنین از احداث کانال زهکش انتقال آب در
محدوده شهرستان اسکو به طول  ۸کیلومتر و انتقال ساالنه
 ۱۵میلیون مترمکعب زه آب جمع آوری شده دشت تبریز از طریق
یک بند انحرافی و کانال انتقال آب به رودخانه تلخه رود (آجی
چای) و پیکره آبی دریاچه ارومیه به عنوان دیگر اقدام شرکت آب
منطقه ای آذربایجان شرقی ،یاد کرد و افزود  :برای این طر ح که در
سال قبل به بهره برداری رسید ۵۰ ،میلیارد ریال هزینه شد.

برادر ارجمند ،جناب آقای دکتر امیر علیزاده

که نشان از شایستگی و توانمندی شما در عرصه
ورزش میباشد تبریک گفته ،موفقیت و سربلندی
شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.ا
پمپ بنزین افتخاری  -حاج حسین افتخاری

استخدام در کل استان آذربایجان شرقی
شــرکت کلردآمل(مهســان)تولیدکننده محصوالت
نظافتیجهتتکمیلکادرفروشبهتعدادیویزیتوربومی
باتجربه کافی وروابط عمومی باال باحقوق وپورســانت
ومزایانیازمنداست.
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مدیر موسسه خیریه «خیرین جوان تبریز» گفت:
در آستانه شب یلدا  ۲هزار و  ۶۰۰بسته ویژه شب
چله در محالت حاشیهنشین تبریز توزیع شد.
محرم بیرقدار اظهار کرد :این موسسه ،پنج سال
پیش با اهدای  ۲۰۰بسته ویژه شب یلدا در مناطق
حاشیه نشین کار خود را آغاز کرد که در سالهای
بعد دوستانم با مشاهده این اقدام خداپسندانه
ما را یاری کرده و تعداد بستهها را به  ۴۰۰عدد
رساندیم .وی افزود :در این راستا در روزهای اخیر
در سه مرحله  ۲هزار و  ۶۰۰بسته ویژه شب یلدا
به ارزش یک میلیون و  ۲۰۰هزار ریال توزیع شده
است.
مدیر موسسه خیریه خیرین جوان تبریز
خاطرنشان کرد :هم اکنون این موسسه با
کمک مستقیم  ۲۰جوان عضو دایم ،در راستای
لبیک به فرمایش رهبر معظم انقالب مبنی بر
حضور جوانان در عرصههای خدمت و مواسات،
فعال هستند و با کمک آنها پنج هزار و  ۶۰۰بسته
معیشتی به ارزش هر کدام پنج میلیون ریال در
محالت حاشیه نشین تبریز توزیع شده است.
بیرق دار با بیان اینکه از زمان شیوع کرونا نیز
این موسسه در کنار مردم نیازمند منطقه است،
اظهار کرد :از بیستم اسفند  ۱۵هزار عدد ماسک
و  ۱۵هزار محلول ضدعفونی کننده در محالت
حاشیهنشین تبریز توزیع شده است / .ایسنا

آگهی استخدام

جانشین سازمان ورزش بسیج کشوری

انتصاب جنابعالی به عنوان مسئول به این سمت را

امام خمینی  -ره

شــركت گســترش فــوالد شــهریار جهــت تكمیــل كادر فنی خــود در شهرســتان
بنــاب از افــراد متخصــص دارای مــدرک کارشناســی و باالتــر بــا حداقــل  ۱۰ســال
ســابقه کار دعــوت بــه همــکاری مینمایــد و متقاضیــان میتواننــد رزومــهکاری
خــود را ظــرف مــدت یــك هفتــه از تاریــخ  99/09/29لغایــت  99/10/05بــه آدرس
ایمیــل  gostaresh.shahriar@gmail.comارســال نماینــد.
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رشته تحصیلی

کارشناس کنترل پروژه

مهندس صنایع (کلیه گرایشها)

کارشناس سیستمها و روشها

مهندس صنایع (کلیه گرایشها)

مدیر پروژه

مهندس مکانیک (کلیه گرایشها)

رئیس دفتر فنی
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کارشناس بررسی صورت وضعیت
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کارشناس صنایع
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کارشناس برق قدرت
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