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در دهمین همایش رضایت مندی مشتری؛

فوالد صنعت بناب لوح و تندیس رضایت 
مشتری را كسب كرد

دهمین همایش سراسری رضایت مندی مشــتری، چهارشــنبه ۲۶ آذر  بارویكرد جهش تولید در مرکز بین المللی 
رایزن و با حضور مهم ترین و معتبرترین برندهای ایرانی برگزار شد.

مجتمع فوالد صنعت بناب به سبب افزایش تولید در سال جاری، انجام بموقع تعهدات و جلب رضایت مشتریان 
با ارائه محصولی با کیفیت، توانســت عنوان برگزیده ایــن همایش را از آن خــود کرده و لوح و نشــان این همایش را 

دریافت کند.

ضرورت واکاوی علمی 
توطئه های دشمن و 

بصیرت مردم
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مدیرعامل تبریز و حومه:

حقوق كاركنان كارت بلیت مسیر 
تندرو پرداخت می شود

: مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز

خبــر خــوش تاکســیرانی بــرای 
رانندگان تاکسی

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی:

رفــع تصــرف ۴۳۰۰ هکتــار از اراضــی 
ملی حریم رودخانه های استان
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رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خبر داد؛
گسترش فعالیت های پژوهشی در روزهای کرونایی

دومین مانور تعمیرات 
یز برگزار  شد حوزه  بهره برداری برق تبر

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید كرد؛

دهمیــن دوره همایــش سراســری رضایــت منــدی مشــتری بــا حضــور دكتــر 

میــر محمــد صادقــی رئیــس موسســه آموزشــی و پژوهشــی اتــاق ایــران، 

دكتــر محمــد حســین فرهنگــی عضــو و ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس 

شــورای اســامی و ســید حمیــد پورمحمــدی معــاون امــور اقتصــادی و 

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

99در مركــز همایش هــای رایــزن تهــران برگــزار شــد، بیســکویت حــام تبریــز 

توانســت در ایــن همایــش تندیــس رضایــت مندی مشــتری را كســب كند. 

دكتــر محمــد حســین فرهنگــی گفــت: فعــاالن اقتصــادی نقــش بســیار 

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

منــدی مشــتری باشــد می توانــد بــه یــک برنــد محبــوب تبدیــل گــردد كــه در 

ایــن صــورت همیشــه مانــدگار خواهــد بــود ، رضایــت مشــتری می تواند یک 

رابطــه دو ســویه باشــد تــا بنگاه هــای اقتصــادی فقــط تولیــد ثــروت نکننــد و 

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

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

از مشــتری را از عوامــل مهــم در كســب رضایــت از مصــرف كننــده دانســت 

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

ــد. ــگ می باش برندین

بــازار  در  تولیــد  واقعیت هــای  از  یکــی   : گفــت  پورمحمــدی  حمیــد  ســید 

جهانــی كســب رضایــت مشــتری و حصــول اطمینــان از رضایــت در مصــرف 

كننــده  تولیــد  مقصــد  مهم تریــن  مشــتری  نیــاز  بایــد  همیشــه  و  اســت 

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

ایجــاد  بلکــه  نیســت  المنفعــه  عــام  كارهــای  انجــام  همیشــه  اجتماعــی 

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

می توانــد بــه نوعــی مســئولیت اجتماعــی باشــد . حــاج احمــد ســلیمان زاده 

ــر  ــرای ه ــتری ب ــودن مش ــمند ب ــت:  ارزش ــام گف ــکویت ح ــل بیس ــر عام مدی

ــورد  ــاله در م ــن مس ــت؛ ای ــیده نیس ــس پوش ــر هیچ ك ــب وكار ب ــوع از كس ن

شــركت های تولیــد كننــده مــواد غذایــی نه تنهــا از اهمیــت بســیار باالیــی 

برخــوردار اســت، بلکــه بایــد به صــورت مســتمر حفــظ شــود تــا بتوانــد یــک 

خ گــردش مناســب بــرای محصــوالت تحــت  تولیــد خــود داشــته باشــد.  نــر

ایــن عوامــل ســبب شــده كــه شــركت های تولیــد وپخــش مــواد غذایــی 

بــه دنبــال كســب رضایــت مشــتریان بــرای ایجــاد وفــاداری آن هــا باشــند 

كــه ســبب ســودمندی شــركت و حفــظ ســطح متوســط تولیــد  در ســطح 

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

اولویــت  شــركت های تولیــدی قــرار گیــرد و باتوجــه بــه اولویــت بــاالی اعتماد 

و كاال، بهتــر اســت شــركت ها بــه تقویــت ایــن فاکتورهــای اساســی پرداختــه 

ــد. ــدت بپرهیزن ــتریان، بش ــاد مش ــردن اعتم ــه دار ك ــز از خدش و نی

بیسکویت حام تبریز
 تندیس طالیی رضایت مندی مشتری را کسب کرد
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان مراغــه گفت: بــا جایگزینی ملكه هــای اصالح 
نژاد شده در کندوهای عسل از دو ســال پیش، تولید عسل در شهرستان سه 

برابر شده است. 
اســماعیل کریمی اصــل با  بیــان این کــه ملكه های بومــی زنبور عســل در مراغه 
بیشتر قفقازی است، اظهار کرد: ۱۰ درصد کندوهای عسل در این شهرستان با 

ملكه های اصالح شده است.
وی اضافــه کــرد: مقاومــت در برابــر بیمــاری، نیــش زنی کــم، بچــه دهــی پایین و 
محصــول زیــاد از ویژگــی ملكه های اصالح شــده اســت. مدیــر جهاد کشــاورزی 
شهرســتان مراغه افزود: زنبور داران مراغه ای با داشــتن ۲۴۶ هزار کلنی کندوی 

بومی و مدرن سه هزار و ۱۰۰تن عسل تولید می کنند.

کریمــی خاطرنشــان کــرد: بــا هماهنگــی تعاونــی زنبــورداران مراغــه اصــالح نــژاد 
ح بهــره گیری از  ملكه هــای کندوهــای شهرســتان آغاز شــده و با اجــرای این طــر
کندوهــای تولیــد عســل اقتصــادی خواهــد بود.مراغــه قطــب تولیــد عســل در 
آذربایجان شــرقی اســت و نزدیک به ۲۵درصد عسل اســتان در این شهرستان 

تولید می شود.

افزایش ۳ برابری تولید عسل با اصاح نژاد ملکه در مراغه
دوشنبه   اول   دی  1399    شماره 5834

: سخنگوی شورای شهر تبریز
پرســتاری دمیدن روح زندگی در 

تن رنجور بیماران است
 کریم صادق زاده 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 
، پایــداری و هم چنین  زینب کبری )س( بانوی ایثار
” در تقویــم  اســوه اســتقامت بــه نــام” روز پرســتار
جمهوری اســالمی ایــران بیانگر جایــگاه بحق این 
حرفه مقدس و مقام ارزشمند پرستاران می باشد.

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؛ بلكــه دمیــدن روح 
. پرستاری  زندگی است در تن خسته و رنجور بیمار
درمان زخم های آشكار و مرهم نهادن بر زخم های 
پنهــان بیمــاران می باشــد. بدون شــک مناســبتی 
شایســته تر از میالد اســوه صبر وحمایت حضرت 
زینب کبــری )س(به عنــوان روز پرســتار و قدردانی 
از جانفشانی های 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 تنیدگی های خود را بــروز می دهد و 
همچنان علم بشــر از کشــف دارو و واکســن علیه 
آن عاجــز مانــده، مدافعــان عرصــه ســالمت نیــز 
هــر روز نمایــی از فــداکاری و ایثــار خــود را در عرصه 
خدمــت بــه کشــور و نجــات جان هــم  وطنانشــان 
، روز جــاری  آشــكار می کننــد.  اینجانــب روز پرســتار
عاطفه هــا، روز درخشــیدن ایمــان در قلب هــای 
مهربــان، روز افتخــار انســان بــه انســانّیت را بــه 
پرســتاران و منادیــان انســانیت و ایمــان تبریــک 
و تهنیــت عــرض می نمایــم و ســالمتی، بهــروزی و 
توفیــق روز افــزون ایــن عزیــزان را از درگاه خداونــد 

متعال مسالت دارم.

خبر

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی گفــت: 
از فرصــت بزرگداشــت دهــه بصیــرت و حماســه 
نهــم دی، بــرای واکاوی و بررســی علمــی توطئه های 
دشمنان و بصیرت مردم در مقابل آن ها، استفاده 

شود.
ل هاشــم در  آ حجــت االســالم ســید محمدعلــی 
جلســه هماهنگــی و بزرگداشــت دهــه بصیــرت 
و میثــاق امــت بــا والیــت بــا اشــاره بــه یازدهمیــن 
ســالگرد ایــام اهلل حماســه مانــدگار 9 دی، از ایــن 
رویــداد تاریخــی به عنــوان نمــاد عــزت، اســتقالل و 

بصیرت عمومی مردم یاد کرد.
وی افــزود: دهــه بصیرت امســال به خاطر ســالگرد 
شهادت سردار دل ها، هدف قرار دادن پایگاه عین 
االســد، چهلم شهادت دانشــمند فرهیخته شهید 
فخــری زاده و ســالگرد قیام خونیــن و تاریخ ســاز ۱9 

دی سال ۵۶، با سال های گذشته متفاوت است.
وی بــا تاکیــد بــر تبیین نقــش رهبــر معظــم انقالب 
، ادامــه داد: در ســال 88  و مدیریــت بحــران کشــور
کانون های خارجــی فتنه بــا محوریت آمریــكا و رژیم 
جعلــی و کــودک کــش اســرائیل در تــالش بودنــد 

انقالب را از بیــن ببرند، اما هدایت، بصیرت بخشــی 
و روشــنگری آحــاد جامعــه توســط رهبــر معظــم 
انقالب، توطئه هــا را خنثی کرد که بایــد این موضوع 
به صــورت علمــی بررســی و تبییــن شــود.حجت 
االســالم آل هاشــم بــا بیــان این کــه عوامــل اصلی و 
ج از کشــور بودنــد، گفت:  گرداننــدگان فتنــه در خار
برخــی از عناصــر داخلــی بــا بی بصیرتــی و اقداماتــی 

نظیــر تشــكیل 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 آن هــا در برابــر فتنه ها و 
نقش امامیــن انقــالب در خنثی ســازی توطئه های 

دشمنان، باید به صورت علمی تبیین شود.

وی بــا بیــان این کــه شــاخص های مكتــب شــهید 
ســلیمانی باید تبیین شــود، افزود: نقش علمدار و 
سردار سرافراز در شكل گیری جبهه مقاومت، دفع 
فتنه های منطقه ای، نقش تروریســم دولتی آمریكا 
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 
بــرای  مقدمــه ای  و  گوشــمالی  به عنــوان  آمریــكا 
انتقام ســخت از قاتالن ســردار ســلیمانی یاد کرد و 
گفت: باید شــهدای ترور از جمله شــهید سلیمانی 
و شــهید هســته ای دکتــر فرخــی زاده را بــه جامعــه 
معرفــی کنیــم و انگیــزه تروریســم دولتــی آمریــكا 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 اســالمی آذربایجان شــرقی نیز 
در این جلســه گفت: برای بزرگداشت دهه بصیرت 
و میثاق امت با والیــت ۱۱۰ برنامــه فرهنگی، تبلیغی 

و تبیینی در استان برگزار خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید كرد؛

ضرورت واکاوی علمی توطئه های دشمن و  بصیرت مردم

دومین مانور سراســری تعمیرات حوزه بهره برداری 
همزمان با سراسر کشــور طی روزهای ۲7 و ۲8 آذر در 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار  شد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیــروی برق 
تبریــز، دومیــن مانــور تعمیــرات حــوزه بهره بــرداری 
بــا رعایــت پروتكل های بهداشــتی با هــدف تعدیل 
انــرژی مصرفــی شــبكه روشــنایی معابــر و اصــالح و 
بهبــود ولتاژ شبكه فشــار ضعیف همزمان با ســایر 
شــرکت های توزیــع در روزهــای پنجشــنبه و جمعه 

خ ۲7 و ۲8 آذر برگــزار شــد.مدیرعامل شــرکت  مــور
توزیع نیروی برق تبریز در تشریح دستاوردهای این 
، اکیپ های  مانور گفت: با توجه به اهداف این مانور
عملیاتــی موفــق بــه احــداث و جایگزینــی 9۲۵۰ متــر 
کابــل خودنگهــدار شــدند. همچنیــن احــداث و 
راه انــدازی 7 دســتگاه ترانــس جدیــد، جابه جایــی ۴ 
، و احداث و راه اندازی ۵7 رشته  دستگاه ترانس پربار
فیدر جدید از دیگر اقداماتی بود طی مانور تعمیرات 
حوزه  بهره برداری برق تبریز به انجام رسید. به گفته 

وی؛ در راســتای اصــالح و بهبود ولتاژ شــبكه فشــار 
ضعیــف نیــز در ۵۴ منطقــه شهرســتان های تبریــز، 
اســكو و آذرشــهر تعــادل بــار صــورت گرفــت و ولتاژ 
883 مشترک هدف گذاری شــده اصالح شد. عادل 
کاظمی در تشــریح محورهای این مانور یادآور شــد: 
احــداث پســت های جدیــد توزیــع بــرق در مرکــز بــار 
شــبكه، تعدیل بار فیدرهای فشار ضعیف، بازآرایی 
شبكه، افزایش ظرفیت ترانســفورماتورها، تعدیل 
موقت مصارف روشــنایی معابــر اصلــی، جمع آوری 

انشعابات مستقیم و مصارف تابلوهای تبلیغاتی، 
پایــش و کنتــرل مصــارف کارگاه هــای غیرفعــال و 
تعدیل و جایگزینی چراغ های پرمصرف با چراغ های 

LED از اهم اقدامات این مانور بود.
وی بــا بیــان این کــه ایــن مانــور توســط معاونــت 
بهره بــرداری و دیســپاچینگ و امور تابعــه برق تبریز 
برگزار  شــد، خاطرنشــان کرد: در ایــن مانــور دو روزه، 
بیش از ۲۵۰ نفر، ۱۵ باالبــر و 3۵ خودروی عملیاتی در 

قالب 8۶ اکیپ عملیاتی شرکت داشتند.

دومین مانور تعمیرات حوزه  بهره برداری برق تبریز برگزار  شد

خبر

مدیرعامل اتوبوسرانی تبریز و حومه:
حقوق كاركنان كارت بلیت مسیر 

تندرو پرداخت می شود

حقوق و مزایای کارکنان کارت بلیت مسیر تندرو به 
صورت قانونی توسط پیمانكار پرداخت می گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی 
تبریز و حومه ایمان غنی زاده مدیرعامل این شرکت 
وضعیت  بر  مبنی  خبرهایی  انتشار  خصوص  در 
مسیرتندرو  بلیت  کارت  کارکنان  حقوق  پرداخت 
گفت: با برگزاری مناقصه و مزایده، امور مربوطه به 
پیمانكار جدید واگذار گردیده است و طبق صورت 
وضعیت های ارسالی پیمانكار 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 
افزود:  ادامه  در  وی  می گردد.  پرداخت  پیمانكار 
، بیمه،  تمامی حقوق این عزیزان بر مبنای قانون کار
اضافه کاری و بن های مربوطه به صورت مستمر 
این که  ضمن  می گردد  پرداخت  پیمانكار  توسط 
سال  هر  پایان  در  نیز  کار  پایان  و  عیدی  پاداش 
واحد  شرکت  مدیرعامل  شد.  خواهد  پرداخت 
اتوبوسرانی تبریز و حومه در خاتمه با اشاره به مفاد 
در  گفت:  نیز  پیمانكار  با  منعقده  جدید  قرارداد 
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 نكته نیز تاکید شده است که پرداخت 
حقوق کارکنان کارت بلیت توسط پیمانكار نباید 
منوط به پرداخت صورت وضعیت های 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.

مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی تبریز گفت؛ حق عضویت تاکسی های درون 
شــهری تبریــز بــه خاطــر آســیب ها و محدودیت هــای کرونایــی برای ســه ماه 

بخشوده شد.
یان بنــاب بــا اعــالم ایــن مطلــب اظهــار داشــت: ســازمان   ســعید بشــیر
ج نهادن به تالش های ارزنده  تاکسیرانی، شهردار و شورای شــهر به منظور ار
این قشــر از جامعه که در شــرایط ســخت اقتصادی و تداوم همه گیری کرونا 

فعالیت می کنند ، به مرحله اجرا رساند.
مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی تبریز افزود : این اقدام با پیشــنهاد سازمان 
تاکســیرانی و بــا حمایت هــای شــهردار کالنشــهر تبریــز و تصویــب شــورای 
اسالمی شــهر به مناســبت هفته حمل  و نقل عمومی به ثمر رسید تا بتواند 
گامی در راســتای تشــكر و تجلیل از تک تک فعاالن عرصه تاکسیرانی جامعه 
باشــد. بشــیریان در ادامــه بــا تبریــک هفتــه حمــل و نقــل عمومــی بــه تمــام 
زحمت کشــان این حــوزه گفت : این بخشــودگی شــامل ماه های اســفند 98 
و فروردیــن و اردیبهشــت ســال 99 بــوده و تاکســیرانان محتــرم می تواننــد 
برای بهره مندی از این بخشــودگی تا آخر ســال جاری به ســازمان تاکسیرانی 

مراجعه نمایند.

خبر خوش تاکسیرانی برای رانندگان تاکسی

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی و امــام جمعــه تبریــز گفــت: بــرای 
ریشه کنی بی ســوادی و اجرای برنامه های 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 
ل هاشــم بــه مناســبت هفتــه نهضــت  حجــت االســالم ســید محمدعلــی آ
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 می کنند، دو امتیاز برجســته که بخش عظیمی 

از جامعه را با محیط پیرامونی خود آشــنا و تطبیق می دهد.
امام جمعه تبریز با بیان این که زیر بنای توســعه هر کشــور آموزش و ســواد 

اســت، اضافــه کــرد: بــرای رســیدن بــه اهــداف نظــام اســالمی و اســتمرار امر 
ســواد آموزی از همه آحاد جامعه و دســتگاه های اجرایی انتظار می رود مثل 

گذشته در کنار نهضت سواد آموزی باشند. 
وی بــا تاکید بــر این کــه باید شــرایط مناســب خوانــدن و نوشــتن بــرای همه 
افراد جامعه فراهم شــود، گفــت: به برکت انقــالب و با توســعه آموزش های 
نهضت ســواد آموزی برای ریشــه کنی بیســوادی افــراد محــروم از خواندن و 
نوشــتن بــه دانشــگاه ها راه یافته اند از ایــن رو باید ایــن مســیر دوام و قوام 

داشته باشد.
ل هاشــم، نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی از بین  حجــت االســالم آ
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 
این کــه آذربایجــان شــرقی در امــر ســواد آمــوزی و ریشــه کنــی بیســوادی 
بــا میانگیــن کشــوری فاصلــه دارد، گفــت: هــر چنــد آموزش هــای نهضــت 
ســواد  آموزی در ســال های گذشــته رشــد چشــمگیری داشــته اســت امــا بــر 
ع از میانگیــن کشــوری  اســاس سرشــماری ها؛ اســتان مــا در ایــن موضــو
فاصلــه دارد.  وی افزود: برای رســیدن به شــاخص های مطلــوب در موضوع 

ســواد آموزی نیازمند همراهی و همكاری تمامی دستگاه هستیم.
صادقــی معــاون ســوادآموزی اســتان هــم بــا ارائــه گزارشــی از فعالیــت و 
دســتاوردهای این معاونت گفت: مســئولیت نهضت در بازه ســنی ۱۰ تا ۴9 
ح های آموزشــی، علمــی و فرهنگــی در این  ســال تعریف شــده اســت و با طر

راستا حرکت می کنیم

آموزش و سواد ، زیر بنای توسعه هر كشور است آگهی مزایده 
فروش یک واحد خدماتی در برج شمس و سه واحد سرقفلی مغازه در برج میالد

شــهردار سراب در نظر دارد به استناد بند اول مصوبه شماره  398  مورخه 
99/08/10  شورای محترم اسال می  شهر سراب  تعداد یک  واحد خدماتی 
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 

ذیل واگذار نماید.
الف( مشخصات واحدها:

1- واحد خدماتی شــماره 208 واقع در طبقه دوم مجتمع پزشکی شمس به مسافت 71/5 
متر مربع از قرار هر متر مربع 100/000/000 ریال جمعا به مبلغ 7/150/000/000 ریال

2-   مغازه شماره 247 واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت 19/18 متر مربع به مبلغ کل 
7/672/000/000 ریال

3-  مغازه شماره 223 واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت 17/11 متر مربع به مبلغ کل 
8/555/000/000  ریال

4-  مغازه شماره 223 واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت 14/43 متر مربع به مبلغ کل 
7/936/500/000  ریال

شرایط مزایده:

1-  متقاضیان بایســتی 5% قیمت پایه جای غرفه پیشنهادی را به عنوان سپرده به حساب 

سپرده شماره 20111133678183  شهرداری 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  

به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- واحد خدماتی و واحد های تجاری فاقد پاکینگ می باشد.

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، دارائی، و دفترخانه و .. ( به عهده برنده مزایده  خواهد بود.
6-  شــرکت کنندگان موظف اند شماره غرفه را بر روی پاکت پیشنهادی خود قید نمایند و 
پیشنهاد خود را تا آخر وقت اداری روز شنبه  مورخه 99/10/13 به دبیرخانه شهرداری سراب 

تحویل دهند 
7-  ســپرده نفرات اول تا ســوم 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 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 رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

شهرداری سراب  در نظر دارد به استناد بند دوم مصوبه شماره 395 مورخه 1399/07/30   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   جایگاه تره بار  و پشت ترمینال

مبلغ 5 درصد سپرده شرکت 

در مزایده

مدت اجاره 

) ماه( 

12 ماه240/000/000 ریال400/000/000 ریال4/800/000/000ریالاجاره جایگاه های سی ان جی تره بار و پشت ترمینال1

1- موضوع مزایده: بهره برداری از جایگاههای ســی ان جی تره بار وپشت ترمینال
2- محل انجام مزایده: شهر سراب

3- مدت انجام مزایده:12ماه شمسی)شروع قرارداداز تاریخ ابالغ قراردادلغایت 12ماه(
4-پیشــنهادات باید حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشــار دومین آگهی  و تا آخر وقت اداری مورخه شــنبه 99/10/13 به نشــانی ســراب خیابان قدس شمالی ساختمان 

شهرداری دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
5- مبلغ ونوع ســپرده شــرکت در مزایده: پیشــنهاد دهندگان بایدمبلغ سپرده شــرکت در مزایده قید شده در جدول باالرا به شماره حساب

1123678183- 2011 بنــام 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.

6- سایر جزئیات در شرایط واسناد ارزیابی درج شده است.
 7- ســپرده 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.
8- بدیهی 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.                      
9-  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشترو دریافت شرایط مزایده به سازمان مدیریت  حمل و نقل شهرداری سراب مراجه و یا با شماره تلفن های 43211680-041تماس 

حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.                                                                                   محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

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

مرحله اول  ) نوبت دوم(



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

مبتایان كرونا در هشترود بیشتر زنان خانه دار و كارمندان هستند
فرماندار هشترود گفت: بیشترین موارد مبتالیان به کرونا در هشترود را زنان 

خانه دار و کارمندان تشكیل می دهند.
 امین امینیان در یک گفت و گوی خبری افزود: تعداد مبتالیان جدید به کووید 
۱9 در هشترود ۲۲ نفر قطعی و ۴۴ مورد بر اساس نتایج آزمایش سی تی اسكن 
مثبت اســت. وی تعداد کل مبتالیان به این بیماری در شهرســتان را هزار و 9۰ 

نفر قطعی اعالم کرد و گفت :  تعداد کل فوتی های کرونا در هشترود نیز تا امروز  
۴۰ نفر و تعداد بســتری های فعلــی  ۱۱ نفر اســت.امینیان اضافه کــرد: 8۱ درصد 
مبتالیان به کووید ۱9  از گروه سنی باالی 3۱ ســال،  ۱۵ درصد بین ۱9 تا 3۰ سال و 

چهار درصد درصد هم زیر ۱9 سال 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 
محــالت گنجینــه کتــاب، خیابــان دانشــگاه، خیابــان مطهــری، محلــه ســیلو، 
شهرک فرهنگیان، محله خورجســتان و محله سید دره ســی و سرهنگ باغی 

می باشد./ ایرنا

دوشنبه   اول   دی  1399    شماره 5834

 : فرماندار
91 درصد بیماران كرونایی 

در هشترود بهبود یافته اند

فرماندار هشــترود گفت: 9۱ درصــد از بیمــاران کرونایی 
در هشــترود بهبــود یافته اند، پنــج درصد تحــت درمان 

هستند و چهار درصد نیز فوت شده اند. 
امیــن امینیان در جلســه ســتاد مبارزه بــا کرونا، بــا بیان 
این که خدمت به بیمــاران کرونایی اجر دفــاع مقدس را 
دارد، افــزود: اولویت اصلی ســتاد مبــارزه با کرونــا، اجرای 
موفق طرح شهید سلیمانی در منطقه است تا آخر سال 

بتوان بیماری کرونا را مهار کرد. 
وی اظهــار کــرد: امكانــات و مــواد مصرفــی بهداشــتی 
بــرای کاهش بیمــاری کوویــد ۱9 باید توســط شــهرداری، 
دهیاری ها و هالل احمر تهیه شــده و در اختیار ماموران 

شبكه بهداشت و درمان قرار 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 خانواده ها 
بیشتر شود قطعا با کاهش چشمگیر کووید ۱9 مواجه 

خواهیم شد. 
وی ادامه داد: برگــزاری حضوری امتحانات پایه های نهم 
و دوازدهــم، دورهمی هــای شــبانه، تجمعــات و برگزاری 
مراسمات مختلف مانند عروسی و عزا می تواند بیماری 

کرونا را در منطقه افزایش دهد.
فرمانــدار هشــترود با بیــان این کــه تالش هــای جهادی 
شــهردار هشــترود ســتودنی اســت، خاطــر نشــان کرد: 
شهرداری باید راه های ورودی به آرامستان ها را مسدود 
کنــد تــا تــردد در آن اماکن امــكان پذیر نباشــد تا شــیوع 

کرونا در آرامستان ها به حداقل برسد.

خبر

رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربــردی آذربایجان 
شــرایط  محدودیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  شــرقی 
کرونایــی در بخــش آموزشــی، گفــت: طــی روزهای 
بــه جــای  تــا  کردیــم  تــالش  ونــا،  کر گیــری  همــه 
وهشــی، اقــدام بــه  کوتاهــی در فعالیت هــای پژ
گســترش آن هــا کنیــم و اکنــون نیــز فعالیت هــای 
آذربایجــان  بــردی  کار علمــی  جامــع  دانشــگاه 
شــرقی، در حوزه گســترش پژوهش در بین نسل 
دانشــجویان  خصــوص  بــه  دانشــگاهی  جــوان 
ایــن دانشــگاه مثــل برگــزاری اســتارتاپ، رویــداد 
فناورانــه و وبینارهای مختلــف، بیش از ۱۰۰ درصد 

رشد یافته است.
فــرزان قالیچــی با اشــاره بــه آغــاز هفتــه پژوهش، 
گفــت: در چنــد ســال اخیــر کــه دشــمنان ایــران 
نتوانســتند در صحنه هــای مختلــف، حریف ملت 
غیور ایــن کشــور شــوند، اقــدام بــه نخبه کشــی و 
تــرور محققان ارزشــمند می کنند که جــا دارد یاد و 
خاطره شــهید دانشــمند فخری زاده از محققان و 

نخبگان برجســته کشور را گرامی بداریم.
وی افــزود: هفتــه پژوهــش، بهانــه ای بــرای ارائــه 
کارهــای پژوهشــی محققــان و یــادی از ایــن قشــر 
نخبه اســت، با وجود این کــه یک هفتــه در تقویم 
ســاالنه، به آن ها 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 آموزش هــای مهارتــی، توجــه ویــژه ای 
بــه کار پژوهــش بــه خصــوص در حــوزه خالقیــت 
ونایــی و  و فنــاوری می شــود و حتــی شــرایط کر
محدودیت های پیــش آمده نیز نتوانســته ما را از 

این هدف دور کند.
وهشــی ایــن  قالیچــی در خصــوص اقدامــات پژ
دفاتــر  گذشــته،  ســال  دو  از  گفــت:  دانشــگاه، 
بــردی  کار از مراکــز علمــی  تعــدادی  در  نــوآوری 
فعالیــت  بــه  ع  و شــر آمــوزش،  کنــار  در  اســتان 

کرده اند کــه امیدواریــم بــا گســترش فعالیت این 
دفاتــر بــه تمامــی مراکــز علمــی کاربــردی اســتان، 
وهــش  تــی شــاهد شــكوفایی پژ در چنــد ســال آ
و تحقیقــات در دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 

باشیم.
وی بــا بیــان این کــه پژوهــش در دانشــگاه جامــع 
علمــی کاربــردی بــا ســایر دانشــگاه ها متفــاوت 
اســت، اظهــار کــرد: در ســایر دانشــگاه ها بیشــتر 
مقــاالت  چــاپ  حــوزه  در  وهشــی  پژ کارهــای 
یــق نیــز  و کتاب هــا انجــام می شــود و از ایــن طر
وهــش ایــران در دنیــا ارتقــا  رنكینــگ و رتبــه پژ
می یابــد امــا دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بــا 
احتــرام و ارزش گــذاری به ایــن آیتم ها در راســتای 
وهش هایــی عمــل می کنــد کــه بــه درد  انجــام پژ
کشــور می خــورد و مــا را در شــرایط تحریم، بــی نیاز 
ســاخته و مانــع از دســت درازی ســایر کشــورها 

شود.
وی متذکــر شــد: دانشــگاه جامــع علمــی کاربردی 
در ســالی که بــه عنوان "جهــش تولیــد" نامگذاری 
پیشــبرد  در  را  کشــور  می توانــد  اســت،  شــده 
اهــداف نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی کمــک 
کنــد؛ دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی آذربایجان 

شــرقی نیز تمام تــوان خود را بــرای توانمندســازی 
دانشــجویان و گســترش آموزش هــای مهارتــی، 
علمــی  درمراکــز  نــوآوری  و  فنــاوری  خالقیــت، 

کاربردی انجام می دهد.
رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربــردی آذربایجان 
وهشــی  پژ موفقیت هــای  خصــوص  در  شــرقی 
ایــن دانشــگاه، گفــت: دانشــگاه جامــع علمــی 
کاربــردی آذربایجان شــرقی در ســال های گذشــته 
توانســته موفقیت های مختلفی را به دســت آورد 
که یكــی از ایــن موفقیت هــا، انتخاب آقای قاســم 
بــردی  کار غ التحصیــالن مرکــز علمــی  از فار پــور 
ماشــین ســازی تبریز بــه عنــوان  یكــی از فنــاوران 

برتر استان در سال جاری است.
وی افزود: یكی از ویژگی های برتر دانشــگاه جامع 
غ التحصیالن  علمــی کاربــردی ایــن اســت کــه فــار
ایــن دانشــگاه، می تواننــد کارآفریــن شــوند کــه 
نمونــه بــارز آن، آقــای قاســم پورفنــاور برتــر ســال 
اســت که در راســتای کارآفرینی در شــهرک شهید 
رجایــی تبریــز مســتقر شــده و بــرای ۴۰ الــی ۵۰ نفر 
اشــتغال ایجاد کرده اســت و بــه دنبال گســترش 

فعالیت خود با افزایش جذب ســرمایه است.
ع خالقیــت و  وی بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــو

پژوهــش، از تمامی روســای مراکز علمــی کاربردی 
وهــش،  پژ ع  موضــو بــه  تــا  خواســت  اســتان 
خالقیــت، نــوآوری و فنــاوری اهمیــت بیشــتری 
بدهنــد، چــرا کــه درآمدهــای حاصــل از فنــاوری و 
کار پژوهشــی دانشــجویان، چندیــن برابــر بیشــتر 
از آمــوزش خواهــد بــود و جایــگاه و ارزش باالیــی 

خواهد داشت. 
قالیچــی متذکــر شــد: ایــن دانشــگاه از ایده هــا 
وهش هایــی کــه منجــر بــه فنــاوری و ایجــاد  و پژ
محصــول شــود، حمایــت می کنــد و در این راســتا 
شاید دانشــگاه جامع علمی کاربردی جزو معدود 
دانشــگاه هایی باشــد کــه بــرای دانشــجویانی کــه 
بتواننــد، ایــده خــود را بــه محصــول تبدیــل کنند، 
تســهیالتی با بهره بســیار کم در نظر گرفته اســت 
کــه دانشــجویان می تواننــد از ایــن فرصــت مهــم، 
ح هایی، بــرای خود  بهــره الزم را بــرده و بــا ارائــه طر

کسب و کار راه بیندازند. 
ع  وی متذکــر شــد: اگــر دانشــجویان بــه موضــو
خالقیــت و فنــاوری نپردازنــد و نتواننــد در ایــن 
زمینــه کاری انجــام دهنــد، در نهایــت بایــد بــه 
یــن حــق و اهــداف خــود قانــع شــوند، در  کمتر
حالی کــه با توجه بــه مهارت هایی که در دانشــگاه 
علمی کاربردی کســب می کننــد، زمینه برای درآمد 
بیشــتر و جایــگاه بــاالی اجتماعــی بــرای هــر یــک 

فراهم خواهد شد.
علمــی  جامــع  دانشــگاه  فعالیــت  ود:  افــز وی 
یــت  مدیر صنعــت،  وه  گــر چهــار  در  بــردی  کار
زی و فرهنــگ و هنــر انجــام  و خدمــات، کشــاور
می شــود و مــا بایــد ســعی کنیــم تــا تحقیقــات و 
پژوهش هــا را در تمامــی جهــات و گروه هــا تحقــق 
ببخشــیم ولی در شــرایط فعلی، با توجه به این که 
انســانی،  علــوم  زمینــه  در  دانشــگاه  مدرســان 
تحقیقــات خوبــی را ارائــه می دهنــد اما بیشــترین 
وهشــی دانشــگاه در حــوزه صنعــت  فعالیــت پژ

است./ایسنا

رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی استان  خبر داد؛

گسترش فعالیت های پژوهشی در   روزهای كرونایی

خبر

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
: تبریز

نتیجه شلوغی بازار یلدا را اوسط 
دی خواهیم دید

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــكی تبریــز با 
بیان این کــه نتیجه شــلوغی بازار یلــدا و خیابان ها 
را در اوســط دی خواهیــم دیــد، گفت: ایــن بیماری 
کامــال جــدی بــوده و بــا کســی شــوخی نــدارد، طــی 
۱۰ ماهــی کــه بــا ایــن ویــروس دســت و پنجــه نــرم 

می کنیم، رفتار آن کامال مشخص شده است.
روزبــه رجایــی در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه 
آذر  محدودیت هــای  اعمــال  تاثیــر  پیش بینــی 
بــر کاهــش تعــداد بیمــاران بســتری کوویــد۱9 در 
بیمارســتان ها، گفــت: تعــداد بیمــاران بســتری در 
بیمارستان های اســتان روز به روز در حال کاهش 

است.  
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــكی تبریــز  
خاطرنشــان کــرد: رفتــار ویــروس کرونــا بــا وجــود 
نداشــتن درمــان قطعــی نــدارد، قابــل پیش بینــی 
بــوده و هــر جــا کــه ســهل انــگاری کرده ایم، شــمار 

بیماران هم افزایش یافته است.
وی متذکــر شــد: آرامش نســبی در بیمارســتان ها 
را مدیــون محدودیت هــای هفته هــای گذشــته 
هســتیم، در صــورت عــدم رعایــت توصیه هــا و 
پروتكل هــای بهداشــتی، طــی دو الــی ســه هفتــه 
آینده شــاهد افزایش موارد بیماری و بازگشــت به 

شرایط قبل از آرامش خواهیم بود./ ایسنا

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریــز در نظــر دارد فراخــوان مناقصــه 
ــماره 2 و  ــز ش ــامت مرک ــات س ــذاری خدم ــات) واگ ــد خدم ــه ای خری ــک / دو مرحل ــی ی عموم
ــد  ــزار نمای ــت برگ ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــماره )115( را از طری ــه ش ــهر( ب 3 هادیش
ــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و  ــا ارائ .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه ت
ــه آدرس ــتاد ( ب ــت ) س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق درگاه س ــا از طری ــایی پاکت ه بازگش
ــدم  ــورت ع ــران در ص ــه گ ــت مناقص ــد و الزم اس ــد ش ــام خواه  ) WWW.setadiran.ir( انج
ــی را  ــای الکترونیک ــی امض ــت گواه ــور و دریاف ــایت مذک ــام در س ــت ن ــل ثب ــی ، مراح ــت قبل عضوی

ــازند. ــق س ــه مخق ــرکت در مناقص ــت ش جه
-  تاریخ انتشار آگهی در سایت : تاریخ 1399/09/29 

-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه : تا تاریخ 1399/10/4
تذکــر 1 : جهــت اخــذ مــدارک شــرکت در مناقصــه بــه ســایت ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

) ســتاد ( بــه آدرس فــوق مراجعــه نماییــد .
-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادها : از تاریخ 1399/10/6 لغایت 1399/10/16 تا ساعت 14

ــردد. در  ــذاری گ ــتاد بارگ ــامانه س ــف ، ب ، ج (( در س ــت ))ال ــد در 3 پاک ــناد بای ــه اس ــر 2 : کلی تذک
ضمــن بــه منظــور تطبیــق ضمانــت نامــه بــا فیــش واریــزی بارگــذاری شــده بایســتی اصــل آن را در 

مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهادها بــه آدرس منــدرج در ذیــل آگهــی تحویــل نماییــد.
-  زمــان بازگشــایی پاکت هــا : ســاعت 8:30  روز چهارشــنبه مورخــه 1399/10/17 در محــل بیمارســتان 
دکتــر ساجدی هادیشــهر بــه آدرس : هادیشــهر ، جــاده لیوارجــان خواهــد بــود کــه حضــور متقاضــی 

یــا نماینــدگان قانونــی وی در جلســه بازگشــایی آزاد می باشــد.
-  ســپرده شــرکت در مناقصــه : ملبــغ 930/000/000 ریــال ) نــه صــد و ســی میلیــون ریــال ( اســت 
ــز بحســاب  ــا واری ــه بانکــی و ی ــت نام ــد بصــورت ضمان ــدگان در مناقصــه می توانن کــه شــرکت کنن
ســپهر 0102056435002 بــا شناســه پرداخــت )10112460( نــزد بانــک صادرات شــعبه شــهید بهشــتی 
) قابــل واریــز در کلیــه شــعب بانــک صــادرات ( بنــام دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز واریــز نماینــد.

تذکر 3 : فیش واریزی به صورت ساتنا و پایا مورد قبول نمی باشد.
-  اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد 
ــن :  ــماره تلف ــهرو ش ــر ساجدی هادیش ــتان دکت ــه آدرس : بیمارس ــف ب ــت ال ــه پاک ــه و ارائ مناقص

 04143059008
-  اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای شماره 115

   مرکز تماس 02141934

دفتر ثبت نام : 88969737 
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فخر است براى من، فقیِر تو شدن  
از خویش گسستن و اسیِر تو شدن

طــــــــــوفان زده بالى قهرت بودن  
یكتـــا هدِف کمـــــان و تیر تو شدن

امام خمینی - ره

دوشنبه   اول   دی  1399    شماره 5834

: معاون استاندار
 ۵۰ درصــد جمعیــت اســتان 

در تبریز ساکن اند
اســتانداری  امنیتــی  و  سیاســی  معــاون 
آذربایجان شــرقی گفــت: نزدیــک بــه ۵۰ درصــد 
، ســاکن  جمعیــت اســتان در شهرســتان تبریــز

هستند.
بــه گــزارش جام جــم، علیــار راســتگو در جلســه 
ســتاد نظارت بر رعایت پروتكل های بهداشــتی 
اســتان کــه در محــل اســتانداری برگــزار شــد بــا 
اشــاره بــه محدودیت هــای دو هفتــه ای اخیــر 
در تبریــز و برخــی شهرســتان های اســتان بــرای 
مدیریت بیماری کرونا اظهار داشــت: با همدلی 
و وحــدت بیــن مســئوالن و مشــارکت بســیار 
مناســب اقشــار مختلــف مــردم، بیمــاری کرونــا 
به بهتریــن شــكل ممكــن در اســتان مدیریت 

می شود.
وی از اقدامــات و برنامه ریزی هــای شــهرداری 
تبریــز در مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا نیــز قدردانی 
کرد و ادامــه داد: نزدیــک به ۵۰ درصــد جمعیت 
، ســاکن هســتند  اســتان در شهرســتان تبریــز
که نقــش برنامه ریزی های مقابله ای شــهرداری 
تبریــز در ایــن موضــوع بســیار مهــم و تاثیرگذار 
اســت. راســتگو، خواســتار افزایش توجه مردم 
به رعایت پروتكل های بهداشــتی و اســتفاده از 
ماســک شــد و یادآور شــد: هر گونــه بی توجهی 
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 رســانه های اســتان 
خواســت کــه نهایــت تــالش خــود بــرای اقنــاع 
مردم در زمینه رعایت بهداشت فردی و رعایت 

پروتكل های بهداشتی را به کار گیرند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود عنــوان 
کــرد: از بابــت دورهمی های شــب یلــدا نگرانیم 
و امیدواریــم بــا همــكاری ویــژه مــردم و اعمــال 
محدودیت هــای دو روزه، شــاهد کاهش هرچه 
بیشــتر آمــار ابتــال بــه بیمــاری کرونــا در اســتان 

باشیم.

خبر

دهمین همایش سراســری رضایت مندی مشــتری، 
چهارشــنبه ۲۶ آذر  بارویكــرد جهــش تولیــد در مرکــز 
بین المللی رایزن و با حضــور مهم ترین 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 کیفیــت، توانســت 
عنوان برگزیده این همایش را از آن خود کرده و لوح و 

نشان این همایش را دریافت کند.
در ایــن همایــش همچنیــن، اندیشــمندان عرصــه 
اقتصاد مانند ســید حمیــد پورمحمدی معــاون امور 
اقتصــادی و هماهنگــی برنامــه و بودجــه ســازمان 
، حســین میر محمــد صادقی  برنامــه و بودجه کشــور
رئیــس موسســه آموزشــی و پژوهشــی اتــاق ایــران، 
فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی، 
ســلیمانی معاون حقوقی اتاق بازرگانــی ایران و مظفر 
علیخانی معاون اســتان ها و تشــكل های اتــاق ایران 
بــه بیــان دیدگاه هــای خــود بــا رویكــرد رضایت مندی 

مشتری پرداختند.

ایــن شــرکت توانســته اســت بــا تحقــق عملی شــعار 
را  صــادرات  تولیــد،  در  افزایــش  تولیــد،  جهــش 
داشــته باشــد و بــا ارائــه محصولــی کیفــی و مطابــق با 
نیــاز مشــتری در مــدت زمــان مناســب درخواســت 
ایشــان صورت گرفته اســت، برگزاری نظر ســنجی ها، 
نشست های حضوری، فضای مجازی و تلفنی در یك 
سال گذشته و ارزیابی حاصل از نظرسنجی ها حاکی از 
رضایتمنــدی می باشــد بنابراین برای حمایت بیشــتر 

از حقــوق مصــرف کننــده ارائــه برنامه هــا و خدمــات 
ویژه مشــتریان وفادار در آینده نزدیك در دســتور کار 

خواهد بود .
مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب در حــال حاضــر بــا نــام 
تجــاری شــاهین بنــاب محصــوالت خــود را روانــه بازار 
می کند که خوشــنامی مجموعه فوالد صنعت بناب، 
ج از کشــور به عنــوان مرجع و  بنــاب را در داخل و خــار
مرکــز تامیــن انــواع محصــوالت فــوالدی بــه بازارهــای 

صادراتی بلند آوازه نموده است.
ح های توســعه ای و تكمیــل زنجیره فوالدی  ایجاد طر
در ایــن مجموعــه فــوالدی در دســتور کار قــرار گرفته 
ح هــا در آینــده نزدیــك،  اســت و بــا راه انــدازی ایــن طر
شــاهد یكــی از بزرگ تریــن مجموعه هــای فــوالدی 
خاورمیانــه در تامیــن نیــاز بازارهــای داخلــی و خارجی 
خواهیــم بــود کــه ایــن شــرکت فعالیــت خــود را در 

گستره ای فراتر از مرزها شتاب خواهد بخشید .

در دهمین همایش رضایت مندی مشتری؛

فوالد صنعت بناب لوح و تندیس رضایت مشتری را كسب كرد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی از آزادسازی 
چهار هزار و 3۰۰ هكتار از اراضی ملی از طریق بازگشایی و رفع تصرف 

حریم رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد.
یوسف غفارزاده در جمع خبرنگاران با اشاره به مجموعه اقدامات 
ومیه اظهار کرد: در پنج سال  یاچه ار این شرکت برای احیای در
حوضه  مسیل های  و  ودخانه ها  ر از  کیلومتر   3۵۰ ابتدا  گذشته 
آبریز دریاچه ارومیه توسط کارشناسان دفاتر تخصصی مهندسی 
رودخانه  و رودخانه های 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 
ومیه انجام شده  یاچه ار ودخانه ها و مسیل های منتهی به در ر

است. 
تلخه  ودخانه های  ر تصرف  رفع  و  بازگشایی  ود:  افز زاده  غفار
آجی چای( از پایین دست سد شهیدمدنی تبریز تا پیكره  ود ) ر
ودخانه  ۱7 کیلومتر از ر  ، 8۰ کیلومتر ومیه به طول  یاچه ار آبی در
، ۱۴ کیلومتر از رودخانه مردق چای ملكان،  قلعه چای عجب شیر
ودخانه صوفی چای در مراغه و بناب، هفت  هشت کیلومتر از ر
، چهار کیلومتر از رودخانه قره  کیلومتر از رودخانه مهرانه رود تبریز
ودخانه های  بابای بستان آباد و تعداد دیگری از سرشاخه ها و ر
فرعی منتهی به دریاچه ارومیه از دیگر اقداماتی است که در پنج 

سال گذشته با تولیت این شرکت، انجام شده است.
وی با بیان این که در صورت تامین منابع مالی تا پایان سال ۱399 

ودخانه ها و مسیل های حوضه آبریز  ۱۰ کیلومتر دیگر از ر حدود 
دریاچه ارومیه بازگشایی و رفع تصرف خواهد شد، یادآوری کرد: 
آبریز  حوضه  در  شده  انجام  تصرف های  رفع  و  بازگشایی  برای 

دریاچه ارومیه افزون بر 7۰۰ میلیارد ریال  هزینه داشته است.
در  آب  انتقال  زهكش  کانال  احداث  از  همچنین  زاده  غفار
8 کیلومتر و انتقال ساالنه  محدوده شهرستان اسكو به طول 

 ۱۵ میلیون مترمكعب زه آب جمع آوری شده دشت تبریز از طریق 
آجی  ود ) ودخانه تلخه ر یک بند انحرافی و کانال انتقال آب به ر
چای( و پیكره آبی دریاچه ارومیه به عنوان دیگر اقدام شرکت آب 
ح که در  منطقه ای آذربایجان شرقی، یاد کرد و افزود : برای این طر

سال قبل به بهره برداری رسید، ۵۰ میلیارد ریال هزینه شد.

مدیرعامل شركت آب منطقه ای آذربایجان شرقی:

رفع تصرف ۴۳۰۰ هکتار از اراضی ملی حریم رودخانه های استان

خبر

یه »خیرین جوان  مدیر موسسه خیر
« خبر داد؛ تبریز

یلدا  ویژه  بسته   26۰۰  توزیع 
در مناطق حاشیه نشین

« گفت:   مدیر موسسه خیریه »خیرین جوان تبریز
در آستانه شب یلدا ۲ هزار و ۶۰۰ بسته ویژه شب 

چله در محالت حاشیه نشین تبریز توزیع شد.
محرم بیرق  دار اظهار کرد: این موسسه، پنج سال 
پیش با اهدای ۲۰۰ بسته ویژه شب یلدا در مناطق 
حاشیه نشین کار خود را آغاز کرد که در سال های 
بعد دوستانم با مشاهده این اقدام خداپسندانه 
عدد   ۴۰۰ به  را  بسته ها  تعداد  و  کرده  یاری  را  ما 
رساندیم. وی افزود: در این راستا در روزهای اخیر 
در سه مرحله ۲ هزار و ۶۰۰ بسته ویژه شب یلدا 
به ارزش یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال توزیع شده 

است. 
تبریز  جوان  خیرین  خیریه  موسسه  مدیر 
با  موسسه  این  اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان 
۲۰ جوان عضو دایم، در راستای  کمک مستقیم 
بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر  فرمایش  به  لبیک 
حضور جوانان در عرصه های خدمت و مواسات، 
فعال هستند و با کمک آنها پنج هزار و ۶۰۰ بسته 
معیشتی به ارزش هر کدام  پنج میلیون ریال در 

محالت حاشیه نشین تبریز توزیع شده است.
ع کرونا نیز  بیرق دار با بیان این که از زمان شیو
این موسسه در کنار مردم نیازمند منطقه است، 
اظهار کرد: از بیستم اسفند ۱۵ هزار عدد ماسک 
محالت  در  کننده  ضدعفونی  محلول  هزار   ۱۵ و 

حاشیه نشین تبریز توزیع شده است. / ایسنا

آگهی استخدام
شــرکت گســترش فــوالد شــهریار جهــت تکمیــل کادر فنی خــود در شهرســتان 

ــال  ــل 10 س ــا حداق ــر ب ــی و باالت ــدرک کارشناس ــص دارای م ــراد متخص ــاب از اف بن
ــه کاری  ــد رزوم ــان می توانن ــد و متقاضی ــکاری می نمای ــه هم ــوت ب ــابقه کار دع س
ــه آدرس  ــت 99/10/05 ب ــخ 99/09/29 لغای ــه از تاری ــک هفت ــدت ی ــرف م ــود را ظ خ

ــد.  ــال نماین ــل  gostaresh.shahriar@gmail.com ارس ایمی

رشته تحصیلیعنوان شغلی

مهندس صنایع )کلیه گرایش  ها(کارشناس کنترل پروژه

مهندس صنایع )کلیه گرایش  ها(کارشناس سیستم ها و روش ها

مهندس مکانیک )کلیه گرایش  ها(مدیر پروژه

مهندس مکانیک )کلیه گرایش  ها(رئیس دفتر فنی

مهندس فنی)برق/مکانیک/عمران(کارشناس بررسی صورت وضعیت

مهندس صنایع )کلیه گرایش  ها(کارشناس صنایع

مهندس مکانیک/جامداتکارشناس مکانیک جامدات

مهندس مکانیک/سیاالتکارشناس مکانیک سیاالت

مهندس متالوژیکارشناس متالوژی

مهندس عمران/سازهکارشناس سازه

مهندس برق/الکترونیککارشناس برق الکترونیک

مهندس برق/قدرتکارشناس برق قدرت

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر امیر علیزاده 
جانشین سازمان ورزش بسیج کشوری 

انتصاب جنابعالی به عنوان مسئول به این سمت  را 

که نشان از شایستگی و توانمندی شما در عرصه 

ورزش می باشد تبریک گفته، موفقیت و سربلندی 

شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.ا

شــرکت کلردآمل)مهســان(تولیدکننده محصوالت 
نظافتی جهت تکمیل کادرفروش به تعدادی ویزیتوربومی 
باتجربه کافی وروابط عمومی باال باحقوق وپورســانت 

ومزایانیازمنداست.
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