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آذربایجان شرقی

2 2

رتبه برتر روابط عمومی های کشور به گروه 
مالی گردشگری و فوالد صنعت بناب رسید

لوح و نشان ویژه » روابط عمومی برتر« به مدیر روابط عمومی گروه مالی گردشگری و نشان »مدیر ارشد ارتباط گستر«و 
تندیس »روابط عمومی برتر« به مجتمع فوالد صنعت بناب اعطاء شد.

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در شانزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی 
ایران؛ با موضوع بررسی تأثیر کرونا ویروس بر ساختار و عملکرد رسانه ای روابط عمومی؛ به انتخاب هیئت داوران، لوح و 
نشان این سمپوزیوم برای امیر نیک رویان« مدیر روابط عمومی گروه مالی گردشگری« و بابک علیزادشهیر مدیر عامل 
فوالد بناب به عنوان »مدیر ارشد ارتباط گستر« و تندیس هفدهمین جشنواره روابط عمومی ایران در بخش های »روابط 

عمومی الکترونیک و فرهنگی وانتشارات » به نوراله خیری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل این مجتمع اهداء شد.
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: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۰ درصد کرونایی ها
درآذربایجان شرقی بستری 

هستند

: فرماندار

متولیان مراسم عروسی و 
ترحیم در هشترود،  دادگاهی 

می شوند

مدیر عامل توزیع نیروی برق استان:

15 درصد مشترکان برق 
آذربایجان شرقی، پر مصرف اند
2

: امام جمعه تبریز
ترویج اندیشه عالمه طباطبایی خالء های فرهنگی را پر می کند

قطب سوم تولید فوالد ؛
توســعه  بــرای  ظرفیتــی 

صادرات کشور
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شركت مهندسی تولید  و تامین قطعات تراكتورسازی)سهامی خاص(

شــركت مهندســی تولیدوتامین قطعات تراكتورســازی درنظردارداقالم 
ضایعاتی خودرابه فــروش رســاندلذاعالقه مندان می توانند جهت رویت 
از تاریــخ 1399/08/25  لغایــت آخر وقــت اداری مــورخ 1399/08/28  
ازساعت 9 الی12 به دروازه 8 شركت مهندسی تامین قطعات تراكتورسازی 
مراجعه كنند. بازدید وتحویل پاكت  درآخرین روزتاســاعت 12می باشد و 

بعدازساعت اعالمی پاكتی دریافت نخواهد شد.  
شماره تماس 04134260103
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آگهی مزایده  )شماره 99 - 503(

بر اساس رای هیات  داوران؛

 روابط عمومی جهادکشاورزی استان 
در سمپوزیوم بین المللی درخشید

یک سازمان دولتی در نظر دارد یک دستگاه آپارتمان به مشخصات ذیل در منطقه گلکار به فروش برساند.
لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اســناد شرکت در مزایده و سایر اطالعات و شــرایط از تاریخ 99/08/25 لغایت 
99/09/5 به نشانی : تهران - اتوبان شهید بابایی - بلوار نیروی زمینی  ساختمان الماس ایرانیان - طبقه 4 کد پستی 
1678914668 و یا به نشانی تبریز: خ آزادی ما بین چهارراه ابوریحان و میدان الله نبش کوچه شیخ عطار اول پالک 2 

طبقه 2 مراجعه نمایند.            تلفن های تماس :02122987003 / 02122987009 - 04134763785

آگهی مزایده

مشخصات آپارتمان مورد مزایده
نوع پالک ثبتیكاربریآدرسردیف
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت: مشارکت مردم و همکاری تمامی دستگاه ها ضامن غلبه بر ویروس کروناست.آذربایجان شرقی

به گزارش جام جم سردار حسین عبدی در بازدید از عملیات ضدعفونی معابر توسط آتش نشانان تبریز، همراهی شهروندان در مقابله 
با کرونا را ضروری دانســت و افزود: باید توجه داشــت تنها راه مقابله با گستردگی و شــدت روز افزون ابتال به ویروس کرونا رعایت شیوه 
نامه های ستاد ملی مقابله با کرونا و همکاری شهروندان با ستادهای استانی است. وی با بیان این که رزمایش شهرداری و بسیج تبریز در 

مقابله با کرونا نمادی از خدمت رسانی است، اظهار داشت: امروز شاهدیم که سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز در رزمایشی نسبت 
به ضدعفونی معابر اقدامات قابل توجهی را آغاز کرده است که این فعالیت باید با همکاری مردم در بستن مغازه های خود تقویت شود. 
عبدی اضافه کرد: متاسفانه در حال حاضر ویروس کرونا بالی جان جوامع بشری شده و آذربایجان شــرقی یکی از استان های قرمز و در 

شرایط بحرانی در این خصوص قرار دارد که برای کاهش این روند مشارکت مردم و سازمان ها اهمیت بسزائی خواهد داشت.

فرمانده انتظامی  استان اعالم کرد؛ 
یکشنبه  25  آبان 1399    شماره 5803

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق آذربایجان شــرقی بــا 
بیان این که مشــترکان شــرکت توزیع برق اســتان به 
مشــترکان پرمصــرف، خــوش مصــرف و کم مصــرف 
تقسیم می شوند، گفت: ۲۴ درصد مشترکان خانگی 
در حوزه مصرف برق در استان کم مصرف، ۵۳ درصد 

خوش مصرف و ۱۵ درصد پرمصرف هستند.
ج زاده در نشســت خبری،  به گــزارش جام جم اکبر فــر
ح هــای ملی اجــرا شــده  شــرکت توزیع  با اشــاره بــه طر
ح ها  برق در ســال گذشــته، اظهار کــرد: هر کــدام از طر
در راســتای تحــول دیجیتال بــوده و با حــذف قبوض 
کاغذی، اصالح الگوی مصرف و حــذف ترددهای زائد 

اجرایی شد.
ح حذف قبــوض کاغذی نیز بــه طور ۱۰۰  وی افزود: طــر
درصدی اجرا شــده و اکنــون ۱۰۰ درصد قبــوض به طور 

پیامک برای مشتریان ارسال می شود.

وی با بیان این که براساس آمار رسمی، مصرف انرژی 
ایــران در حــوزه ی خانگــی دوبرابــر میانگیــن جهانــی 
اســت، گفــت: مدیریــت مصــرف و مصــرف تعــادل 
در دیــن اســالم مــورد تاکیــد واقــع شــده و نهادینــه 
کردن اصالح الگــوی مصرف انرژی یکــی از راهکارهای 
اساسی برای مصرف بهینه و صرفه جویی در مصرف 

انرژی برق است.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان خاطرنشــان 
آن هــا  بــرق  مصــرف  کــه  خانگــی  مشــترکان  کــرد: 
، مــرداد و  در مناطــق عــادی در ماه هــای خــرداد، تیــر
شــهریور زیــر ۱۰۰ کیلــو وات و در ســایر فصــول زیــر ۸۰ 
کیلــو وات باشــد، معادل هزینــه ی بــرق مصرفی خود 
پــاداش دریافــت خواهند کــرد. وی، حــذف مراجعات 
حضوری مشــترکان را ضرورتی بــرای مقابله با شــیوع 
، ۳۹ خدمت به  کرونــا دانســت و گفــت: از ابتــدای آذر

طــور غیرحضــوری بــه مشــترکان ارائــه خواهــد شــد و 
اپلیکیشن “برق من” برنامه ای قابل دانلود از سایت 
EACDC.IR, TAVANIR. شــرکت توزیــع بــرق اســتان

ORG.IR است.
ماینــر  دســتگاه های  کشــفیات  خصــوص  در  وی 
در آذربایجــان شــرقی نیــز گفــت: علــی رغــم صــدور 
دســتورالعمل ها، وجود ماینر در برخی شهرستان ها 
مشــکالتی بــرای مــا ایجــاد می کنــد و تاکنون بیــش از 
خ داده و  ۶۰ مــورد کشــف و ضبــط ماینــر در اســتان ر

پنــج هــزار و ۲۵۰ دســتگاه ماینر توقیف شــده اســت؛ 
بــرای  حقوقــی  پرونــده ی   ۵۰ از  بیــش  همچنیــن، 

کشفیات ماینر در استان تشکیل شده است. 
ج زاده بــا اشــاره بــه بهره منــدی برخــی از روســتاها  فــر
در اســتان از انــرژی خورشــیدی، گفــت: در گذشــته، 
پنــج روســتا در اســتان از انــرژی خورشــیدی بهره مند 
بــود کــه بــه دلیــل برخــی مشــکالت، اکنــون از بــرق 
اســتفاده می کنند و در حــال حاضر، تنها دو روســتای 
اســتان از نیــروگاه خورشــیدی اســتفاده می کننــد. 
بــه گــزارش ایســنا، وی بــا اشــاره بــه مطالبــات اداره 
کل توزیــع بــرق اســتان، گفــت: مطالبــه ی کلــی مــا از 
مشــترکان ۷۰ میلیارد تومان اســت که از ایــن میزان، 
۴۰ میلیــارد تومــان شــامل مطالبــات از ارگان هــای 
دولتــی اســت.وی بــا بیــان این کــه آذربایجــان شــرقی 
جزو اســتان های خوش مصرف کشــور اســت، یادآور 

شد: شهرستان های جلفا و میانه به دلیل گرمی هوا 
نســبت بــه ســایر شهرســتان ها بــرق زیــادی مصرف 
می کنند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
با بیان این که کمتر از یک درصد قطعی برق در استان 
داریم، گفت: بعد از اعالم اخطار به مشــترکان، قطعی 
بــرق در آخریــن مرحله قــرار داشــته و این رونــد نیز در 

بیشتر موارد منجر به یک درصد قطعی می شود.
آذربایجــان  در  خاموشــی  میــزان  کــرد:  بیــان  وی 
شــرقی برابر یا ۰.۸ اســت که ایــن میزان زیــر میانگین 
کشوری اســت. وی با تاکید بر این که خانه باغ ها جزو 
مشترکانی با ســایر مصارف هستند، گفت: برق امید 
شــامل خانه باغ ها نمی شود و کســانی هم که به طور 
دائم در خانه باغ مستقر هستند، باید طی مکاتبه ای 
به ما اعالم کنند تا بررسی های الزم در این راستا انجام 

شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
موجب  سهند   - تبریز  آزادراه 
تعادل بخشی قیمت مسکن در  

منطقه می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت 
مادر تخصصی عمران شهرهای جدید گفت: بهره 
برداری از آزادراه تبریز - سهند موجب تعادل بخشی 
بازار مسکن در منطقه به  ویژه در کالنشهر تبریز 

می شود.
به گزارش جام جم حبیب  اله طاهرخانی، در بازدید 
از آزاد راه تبریز-سهند، افزود: این آزادراه همچنین 
موجب توسعه ساخت و ساز در این شهر شده و 
از توسعه بی رویه حاشیه نشینی در این کالنشهر 

جلوگیری می کند.
آزادراه طبق برنامه ریزی  وی با بیان این که این 
مناسب در حال اجرا و تکمیل است، اظهار داشت: 
عمران  تخصصی  مادر  شرکت  سیاست های  از 
شهرهای  دسترسی  تسهیل  جدید،  شهرهای 
- سهند نیز  جدید به شهر مادر بوده و آزادراه تبریز
در این راستا در دو سال اخیر و در دولت دوازدهم 

در عملیات اجرایی این طرح تسریع شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت 
گفت:  جدید  شهرهای  عمران  تخصصی  مادر 
افزایش ظرفیت مسکونی شهر جدید سهند از 
دیگر مزیت های این آزادراه بوده و عالوه بر ایجاد 
رونق ساخت و ساز در شهرستان اسکو، در حوزه 
توسعه گردشگری نیز روستای تاریخی کندوان را 

تحت پوشش قرار می دهد.
طاهرخانی، با اشاره به این که آزادراه تبریز - سهند 
از پروژه های مشارکتی راکد بوده و دارای مشکالتی 
مانند عدم تامین مالی و تملک مسیر داشت، 
ادامه داد: با تالش همکاران در مجموعه شرکت 
عمران شهر جدید سهند بعد از تملک و آزادسازی 
۹ کیلومتر از اراضی در ۲ سال اخیر پروژه با حداکثر 
وی  است.  نشده  متوقف  و  شده  کار  ظرفیت 
یادآوری کرد: از مزیت ها و ویژگی های خاص این 
پروژه بعد مسافت آن بوده که زمان جابه جایی 
مسیر ۲۰ کیلومتری از اتوبان شهید کسایی تبریز تا 
میدان شهید باکری شهر جدید سهند را به میزان ۱۰ 

دقیقه کاهش می دهد. 

: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۰ درصد کرونایی  ها 

در آذربایجان شرقی     بستری  اند

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره 
بــه شــیوع بــاالی کرونــا در آذربایجان شــرقی اعــالم 
کرد: حــدود ۱۰ درصــد از بیمــاران کرونایی کشــور در 

بیمارستان های این استان بستری شده اند.
به گزارش جام جم محمد حســین صومی افزود: در 
حال حاضر وضعیت ۱۵ شهرستان از ۲۱ شهرستان 
بحرانی و قرمز اســت.وی تعداد بســتری های کرونا 
را در آذربایجــان شــرقی یکهــزار و ۵۰۰ نفــر اعــالم کرد 
و گفت: هــر روز ۳۰۰ نفر در بیمارســتان های اســتان 
بستری می شوند که این رقم ۱۰ درصد بستری های 
کل کشــور را شامل می شــود.وی خاطرنشــان کرد: 
تعــداد بســتری ها ۲ برابر بســتری های ماه گذشــته 
۳۰۰ نفــر در بخش هــای ویــژه بســتری  اســت و 
هســتند و ۱۳۵ نفر به کمک تهویه  مکانیکی نفس 
می کشــند.صومی ادامــه داد: تمامــی تخت هــای 
بیمارســتانی پــر هســتند و مجبوریــم بخش هــای 
عــادی را به بیمــاران کرونایــی اختصاص دهیــم و با 
وجود مقرر بــودن تخصیص ۲۰ درصــد از تخت های 
بیمارســتان ها بــه بیمــاران کرونایــی، ۷۰ درصــد 
تخت هــای بیمارســتان های بناب و ملــکان به این 

بیماران اختصاص پیدا کرده است.
وی با انتقاد از برگزاری مراسم عروسی توسط برخی 
از شــهروندان در شــرایط حــاد کرونایــی ادامــه داد: 
مشاهده  برگزاری مراسم عروسی در رستوران های 
شــهر ، اشــک پزشــکان مــا را در آورده اســت. وی 
اظهار کرد: آمار نشــان می دهد اگر دستورالعمل ها 

رعایت می شد، این شرایط پیش نمی آمد.

خبر

 مدیــر کل بنیاد مســکن آذربایجان شــرقی 
گفت: اعتصاب کارخانه های ماســه شــویی 
میانــه بــه دغدغــه جدیــدی بــرای ادامــه 
بازســازی های مناطــق زلزلــه زده اســتان 

تبدیل شده است.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از خبرنــگار 
، حافــظ باباپــور بــا اشــاره ای بــه آخرین  مهــر
وضعیــت مناطــق زلزلــه زده اســتان گفــت: 
در  موقــت  اســکان  و  آواربــرداری  بحــث 
ابتدای کار بر عهده بنیاد مســکن گذاشته 
شــد که برای اولین بــار در طــول ایــن زلزله، 
بحــث پرداخــت اجــاره بهــا بــه زلزلــه زدگان 
همراه با اســکان موقت در نظر گرفته شــد 
به طوری کــه افراد بــه جای اســکان موقت، 
می توانســتند با دریافت اجــاره بها به مدت 
کمــی در یک مــکان ســکنی گزینند کــه این 
ح  امر بــرای اولیــن بــار در زلزلــه اســتان مطر

شد.
وی بــا اشــاره ای بــه رونــد اســکان دائــم نیــز 
گفت: در ایــن زلزله برعکس بازســازی زلزله 
ارســباران، کار را بــه خــود مــردم ســپردیم و 
بســیاری از مردم مناطق، پیمانکاری منازل 
خود را بــر عهده گرفتــه و خود دســت به کار 

شدند.
باباپــور در خصــوص چالش هــای پیــش رو 
در امــر بازســازی مناطــق گفــت: در ابتــدای 
کار بحــث ســرما و ســپس کرونــا، کار را برای 
مــا ســخت کــرد. افزایــش لجــام گســیخته 
قیمــت مصالــح ســاختمانی و همزمانــی 
فصل کشــاورزی و زراعت نیز با کار بازسازی 

سبب تأخیر بیشتر در امر بازسازی ها شد.
* سکونت مردم در 2 هزار واحد احداثی

مدیــر کل بنیاد مســکن اســتان ادامه داد: 
ســه هــزار و ۵۰۰ واحــد تعمیــری داشــتیم 
کــه پرونــده آنهــا تا بهمن بســته شــد. ســه 
هــزار مــورد احداثــی نیــز داشــتیم کــه کار 

آرماتور بندی ۱۰۰ درصد آنها به اتمام رسیده 
و نصب اســکلت در ۹۸ درصــد، دیوارچینی 
در ۷۶ درصــد، ایجــاد ســقف در ۹۲ درصــد 
واحدهــا انجــام شــده و در مجمــوع مــردم 
در دو هــزار مــورد از ایــن واحدهــا ســاکن 

هستند.
وی بــا اشــاره  بــه مشــکل گرانــی مصالــح 
گفــت: در ابتــدای کار قیمــت ورق فــوالدی 
حدود ســه هزار و ۵۰۰ بــود که این مقــدار تا 
۱۲ هزار تومان نیــز باال آمد یعنی حدود ســه 
الــی چهــار برابــر شــد و حــاال قیمــت احداث 
مســکن در مناطق زلزله زده به ازای هر متر 

حداقل سه میلیون تومان شده است.

بــه  ابــالغ تســهیالت تعمیــری  از  باباپــور 
اســتان بــه میــزان ۱۵ میلیــون تســهیالت 
چهار درصدی و پنج میلیــون بالعوض خبر 
داد و گفــت: در این راســتا مکاتباتــی انجام 
شــده بود که با ابالغ آنها، زمینــه برای تزریق 

تسهیالت به واحدها فراهم می شود.
 2۱۷ از  تومــان  میلیــارد   ۱۶۳ پرداخــت   *

میلیارد تسهیالت
مدیــر کل بنیاد مســکن اســتان ادامه داد: 
در مجموع میــزان اعتبارات اعــم از احداثی، 
دامی و تعمیــری و معیشــتی در نظــر گرفته 
شــده به همراه کمــک بالعوض حــدود ۲۱۷ 
میلیارد تومان بود کــه ۱۶۳ میلیارد تومان از 

آن پرداخت شده است.
وی افــزود: در مجمــوع ۷۰ میلیــارد تومــان 
از ۹۲ میلیــارد تومــان کمــک بالعــوض بــه 
واحدهــا پرداخــت شــده اســت کــه آخرین 
نیــز طــی  از کمک هــای بالعــوض  مرحلــه 
روزهای آتی به حســاب مردم جامانده واریز 
خواهد شــد.باباپور در خصوص واحدهای 
دامی نیز گفت: دوهــزار واحد دامی نیازمند 
تعمیــر و بازســازی بــود و توافقــات الزم در 
این زمینه بــا جهاد کشــاورزی در ابتدای کار 

انجام شــد. ۷۱۰ واحد آواربــرداری، ۶۵ درصد 
فونداسیون بندی و ۵۵ درصد نیز به پایان 

رسیده است.
مدیر کل بنیــاد مســکن آذربایجان شــرقی 
بــا اشــاره  بــه پیــش بینی هــا در خصــوص 
اتمــام کار بازســازی گفــت: بیشــتر افــرادی 
کــه واحدهایشــان بــه اتمــام نرســیده، نیــاز 
اتمــام صددرصــدی واحــد  بــه  آن چنانــی 
 در فصل ســرما، مشــکلی 

ً
نداشــته و قطعــا

نخواهند داشت.
پناهی  * خانواده هــای نیازمنــدی کــه ســر

برای فصل سرما ندارند
وی ادامــه داد: امــا در ایــن بیــن چندیــن 
خانوار نیز هســتند کــه به دلیل مشــکالت 
مالــی قــادر بــه اتمــام واحــد خــود نبــوده 
مشــکالتی  دچــار  زمســتان  فصــل  در  و 
خواهنــد شــد کــه بنیــاد مســکن بــه دلیــل 
محدودیت هــای موجــود نمی توانــد کاری 
بــرای ایــن افــراد انجــام دهد.باباپــور گفت: 
در این زمینــه از خیران محتــرم می خواهیم 
یــاری دهنــده ۱۵ خانــواری کــه تــوان مالــی 
ادامه کار را ندارند، بوده و کمکی در راستای 

اتمام واحدهای این افراد انجام دهند.

مدیر کل بنیاد مسکن  استان خبر داد؛

سرمای زمستان؛  کابوس برخی از  ساکنان مناطق زلزله زده
خبر

: فرماندار
متولیان مراسم عروسی و ترحیم 

در هشترود،  دادگاهی می شوند

فرماندار هشترود گفت: برگزاری مراسم عروسی 
بوده  ممنوع  مطلقا  شهرستان،  در  ترحیم  و 
عنوان  به  شود،  دستگیر  مراسم  متولی  اگر  و 
تهدید کننده امنیت ملی و بهداشتی، دادگاهی 

خواهد شد.
به گزارش جام جم به نقل از ایسنا امین امینیان در 
جلسه ستاد مبارزه با کرونای شهرستان هشترود، 
اظهار کرد: متاسفانه وضعیت بیماری کرونا در 
سطح شهرستان بحرانی و روند رو به رشدی را 
به صورت شیب تند، تجربه می کند.وی افزود: 
وضعیت تجمع در بانک ها به مراتب بدتر از سایر 
حوزه ها بوده و مرکز شیوع بیماری کروناست.وی 
اظهار کرد: میزان مرگ و میر در هشترود نسبت 
بنابرین مناطق  ۹/۳ درصد است،  به مبتالیان 
بحرانی باید در سطح منطقه شناسایی شده و 
افراد مریض در قرنطینه کرونایی قرار داده شوند.
امینیان اضافه کرد: با کسانی که سالمت جامعه 
و بهداشت را به خطر می اندازند، برخورد قضایی 
خواهیم کرد.وی برخورد شدید با متخلفان را تنها 
راهکار در راستای رعایت هشدارهای بهداشتی 
خواند و گفت: اماکن ورزشی، آموزشی و تفریحی در 
شهرستان هشترود تعطیل است.وی در بخش 
دیگر سخنانش تاکید کرد: هیچ کس، حق آبه ای 
از فاضالب ندارد و باید شهرداری کل رودخانه را 
الیروبی و پاکسازی کرده و هیچ بهانه ای در این 

مورد قبول نیست.

شــهرداری سراب  در نظر دارد به اســتناد بند دوم مصوبه شماره 390 مورخه 1397/06/27   
شــورای اسالمی محترم  شــهر دکه مطبوعاتی واقع در ضلع غربی مســجد جامع در خیابان 

فردوسی غربی را به فرد واجد شرایط به  صورت اجاره واگذار نماید. 
واگذاری:  شرایط 

 1- اجاره بها پایه3/700/000ریال )سیصدو هفتادهزارتومان( برای هر ماه ازسال
2-  دکه به باالترین مبلغ پیشنهادی ازطرف متقاضی واگذار خواهدشد.

3- مبلغ اجاره بها در اول هرماه وصول خواهد شد.
4- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

5- هزینه نشر آگهی از برنده مزایده دریافت خواهد شد.
6-  افراد شرکت کننده در این مزایده باید پروانه فروش مطبوعات را داشته باشند.

7- مســتاجراز محل مورد اجاره صرفا جهت توزیع محصوالت فرهنگی و مطبوعاتی استفاده 
خواهد کرد.

8- متقاضیان بایستی 10 درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده به حساب   20111133678183 
بنام شــهرداری نزد بانک مهر ایران واریز و فیش مربوطه را به انضمام درخواست کتبی که 
مبلغ پیشــنهادی به طور خوانا  و  واضح قید شــده باشد در پاکت سربســته حداکثرتا آخر 
 وقت اداری روز چهارشــنبه 1399/09/05  به شــهرداری تسلیم و رســید دریافت نمایند.

9- متقاضیان می توانند برای کســب اطالعات بیشتر به شهرداری مراجعه و یا باشماره تلفن 
43228167تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده ) مرحله دوم( نوبت دوم

     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 ساالنهموضوعردیف
 برای دو جایگاه 

تره بار  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( 

اجاره جایگاه های سی ان جی 1
تره بار و پشت ترمینال

4/800/000/000 400/000/000
ریال

 240/000/000
ریال

12 ماه

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

3- مدت انجام مزایده:1۲ماه شمسی)شروع قرارداداز تاریخ ابالغ قراردادلغایت 1۲ماه(
۴- مبلغ ونوع ســپرده شــرکت در مزایده: پیشــنهاد دهندگان بایدمبلغ سپرده شــرکت در مزایده قید شده در جدول باالرا به شماره حساب

11۲3۶7۸1۸3- ۲011 بنام شهرداری سراب نزد بانک قرض الحسنه مهرایران شعبه سراب واریز و فیش واریزی و پابه همان مبلغ ضمانت نامه بانکی)کا از 
تاریخ بازگشایی پاکت باید به مدت سه ماه مهلت داشته باشد(را درپاکت تضمین )پاکت الف( وپیشنهادات فنی ومدارک مربوطه وسوابق کاری و شرایط مزایده 
 واسناد ارزیابی را در) پاکت ب( و قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت در )پاکت ج( ومجموعه رادر پاکت مناسب ومهرشده تحویل نمایند.

5- پیشــنهادات باید حداکثرتا ده روز دومین آگهی و تا آخر وقت اداری روز چهارشــنبه 1399/09/05  به نشــانی سراب خیابان قدس شمالی ساختمان 
شــهرداری-دبیرخانه تحویل ورسید دریافت نمایندجهت اطالع واقدام الزم کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن های ۸-۴3۲۲۸1۶7 )شهرداری سراب( 

و ۴3۲11۶۸0)حمل ونقل شهرداری سراب( تماس حاصل نمایند.
۶- سایر جزئیات در شرایط واسناد ارزیابی درج شده است.

 7- سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد در صورت انصراف هرکدام به ترتیب سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۸- بدیهی اســت شــرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شــروط وتکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات 

مختاراست.                      
     محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

آگهی مزایده  ) مرحله اول( « نوبت دوم«

مدیر عامل توزیع نیروی برق استان:

۱5 درصد مشترکان برق آذربایجان شرقی، پر مصرف  اند

 مشارکت جدی  مردم ضامن غلبه بر کروناست

معــاون هماهنگ کننــده ســپاه عاشــورا گفــت: ایــن 
مجموعه با تمــام تــوان و امکانات فنی و انســانی خود 
در کنار سیســتم بهداشــت و درمان و دانشگاه علوم 

پزشکی مرکز استان است.
به گزارش جام جم ســرهنگ الیاس گل محمــدزاده در 
ح شــهید قاســم  جلســه هماهنگی جهت اجرای »طر

سلیمانی« برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا، افزود: در 
ح از پتانسیل های انســانی، ارتباطی و عملیاتی  این طر
جهــت مقابله با بیمــاری کرونا بــا تشــکیل و راه اندازی 
تیم های متشکل از بســیج به اجرا گذاشته می شود و 
از مدت هــا قبل برنامــه ریزی های مربوطه انجام شــده 

است.
وی از تالش های مدافعان سالمت در خدمات رسانی 
به آحاد مــردم و بیماران کرونایــی قدردانی کــرد و اظهار 
داشــت: عــالوه بــر نیروهــای بســیجی بــرای اجــرای 
طرح های آگاه سازی مردمی در مقابله با کرونا در قالب 

تیم های محله محور، امکانات پزشکی و درمانی سپاه 
عاشــورا در تبریز و تمامــی شهرســتان های آذربایجان 

شرقی نیز در اختیار دانشگاه علوم پزشکی است.
گل محمــدزاده یادآور شــد: طرح شــهید ســلیمانی در 
اصل پیشگیری و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در 
بین افراد جامعه است که در آن همکاری بسیج محله 
محــور بــوده و بیمــاران در منــزل تحــت مراقبت هــای 
بهداشــتی و درمانــی قــرار  گرفته و بســته های حمایتی 

مورد نیاز در اختیار خانواده های آنان قرار می گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مرکز آذربایجان شرقی 

نیــز در ایــن جلســه بــا بیــان این کــه بــرای شکســت 
ویــروس کرونــا رعایت پروتکل هــای بهداشــتی فردی 
و اجتماعــی و همکاری هــای بیــن بخشــی ســازمان ها 
و ارگان هــا امــری الزامی اســت، گفــت: دانشــگاه علوم 
پزشــکی مســئول ســالمت مــردم اســت و در جهــت 
انجام این رسالت خود از هیچ تالشی فروگذار نمی کند.

محمدحســین صومــی ادامــه داد: بقیــه ارگان هــا 
نیــز نســبت بــه ســاختار و رســالت ســازمانی خــود 
مسئولیت هایی دارند که در خصوص مبارزه با بیماری 

کرونا باید انجام دهند.

سپاه عاشورا همگام با کادر درمانی در کنار  بهداشت و درمان است
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: امام جمعه تبریز
ترویج اندیشه عالمه طباطبایی خالء های فرهنگی را پر می کند

امام جمعه تبریز گفت: رفع خالءهای فرهنگی امروز جامعه در 
گرو ترویج اندیشه های علمایی چون عالمه طباطبایی است.

به گزارش جام جم حجت االسالم سید محمدعلی آل هاشم 
در وبینار بررسی ابعاد شخصیتی عالمه طباطبایی گفت: 

عظمت علمی عالمه، دارای ابعاد مختلف شناخته شده و 
گاه ناشناخته، حتی در مجامع علمی است.وی افزود: رویکرد 
عقالنی و تفکر و تأمل در مسائل مختلف، از شاخص های 
بارز عالمه و در سراسر زندگی ایشان نمودار بود. وی اضافه 

کرد: عالمه، با همراه کردن عرفان نظری و عملی، طعم خوش 
حقایق عرفانی را چشیده بود و زندگی عادی ایشان، الگویی 

برای طالبان مسیر بود.
حجت االسالم آل هاشم خاطرنشان کرد: عظمت علمی عالمه 

در مباحث تفسیری و فلسفی موجب شده تا تبحر ایشان 
در سایر علوم تحت الشعاع واقع شود. وی افزود: بینش 
ثار  عالمه و شناخت مقتضیات زمان و مکان را می شود در آ

ایشان دید.

یکشنبه  25  آبان 1399    شماره 5803

 صنعت فوالد آذربایجان شــرقی با صادرات ساالنه 
، ظرفیت هــای صادراتــی  افــزون بــر ۱۰۰ میلیــون دالر
باالیــی دارد کــه ایــن رقــم در صــورت توجــه بیشــتر 
ســازمان های مســئول و رفع موانع تولیــد می تواند 

به چند برابر افزایش یابد.
بــه گــزارش جام جــم آذربایجــان شــرقی بــا داشــتن 
۳۰ واحــد تولیــدی و صــادرات ســاالنه بیــش از ۱۰۰ 
میلیــون دالر فــوالد از قطب هــای اصلــی فــرآوری 
ایــن محصــول راهبــردی در کشــورمان محســوب 

می شود.
نظــر  از  فــوالد  بخــش  در  شــرقی  آذربایجــان 
رتبــه  در  خصوصــی  شــرکت های  ســرمایه گذاری 
نخســت کشــوری قــرار دارد و در ایــن حــوزه ۵۰ هزار 
میلیــارد ریال توســط بخش های مختلف در ســطح 

استان سرمایه گذاری شده است.
آذربایجان شــرقی بعــد از اصفهــان و خوزســتان که 
اغلب واحدهــای تولید فــوالد آنها دولتی هســتند، 
رتبــه ســوم در تولیــد فــوالد کشــور را دارد کــه ۸۵ 
درصــد ایــن تولیــدات نیز توســط بخــش خصوصی 

انجام می شود.
ایــن اســتان بــا فــرآوری ســاالنه ۵.۵ میلیــون تــن 
ع تولیــد ایــن محصــول  فــوالد، ۲۴ درصــد مجمــو
پرکاربرد در ایــران را تهیه و به بازار مصــرف داخلی و 

خارجی عرضه می کند.
صنعــت فــوالد آذربایجــان شــرقی عــالوه بــر تامین 
نیــاز داخلــی و صــادرات، از منظــر اشــتغالزایی برای 
قشــر جوان و تحصیلکرده نیز حایز اهمیت اســت 
به گونــه ای کــه افــزون بــر پنــج هــزار نفــر در صنایع 

فوالد استان مشغول هستند.
توســعه صنعت فــوالد آذربایجــان شــرقی از حدود 
۱۵ ســال پیش کلید خــورد و بــه تدریج ایــن خطه از 
کشــورمان به یکــی از قطب هــای مهم تولیــد فوالد 

تبدیل شد.
نکتــه مهم و قابــل توجه در خصــوص صنایع فوالد 
آذربایجــان شــرقی، حضــور قاطــع بخــش خصوصی 
و ســرمایه گذاری آن بــرای ایجــاد واحدهــای جدیــد 
در ایــن حــوزه می باشــد بــه گونــه ای کــه می تــوان 
، الگــوی موفقی  گفــت صنعــت فــوالد در ایــن دیــار
از مشــارکت بخــش خصوصــی در ایجــاد و توســعه 

صنعتی است.
از ســوی دیگر واحدهای تولید فــوالد در آذربایجان 
شــرقی در شــرایط تحریم هــای ضدایرانــی غــرب، 
بــه دنبــال توســعه بــرای ایجــاد ثبــات در بــازار ایــن 

محصول پرمصرف هستند.
* آذربایجان شرقی، بزرگ ترین تولید کننده مقاطع 

فوالدی در کشور است
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان شــرقی در ایــن خصــوص گفــت: ایــن 
اســتان بزرگ تریــن تولیــد کننــده مقاطــع فــوالدی 
در کشــور اســت و از این فرصت باید برای توســعه 

صادرات استفاده کرد.
در  تولیــد  اهمیــت  افــزود:  زاده  امیــن   حبیــب 
شــرایط کنونی بیش از گذشــته روشــن تر می شــود 
از  فرامــرزی  تجــارت  رونــق  و  تولیــد  تســهیل  و 
برنامه هــای اولویــت دار صنایــع اســتان محســوب 

می شود.
وی حداقــل خــام فروشــی در محصــوالت تولیــد 
گفــت:  و  دانســت  حیاتــی  را  صادراتــی  و  داخــل 
آذربایجــان شــرقی بزرگ تریــن تولیــد کننــده مقاطع 
فوالدی در کشور اســت که از این فرصت باید برای 

توسعه صادرات استفاده کرد.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان شــرقی بــا اشــاره بــه اهمیــت و ظرفیــت 
ایجــاد  در  اســتان  فــوالد  صنعــت  بــاالی  بســیار 
اشــتغال و ارزآوری، گفــت: بــا رونــق صنعــت فــوالد 
صادرات یــک میلیارد دالری محصــوالت فوالدی در 

سال جهش تولید هدف گذاری شده است.
وی اظهــار کــرد: چالش هــای پیــش روی صنایــع 
فــوالدی و توانمندی هــا و ظرفیت هــای تولیــدی 
ایــن حــوزه در جلســات ادواری بــا انجمــن فــوالد 
آذربایجــان شــرقی همــواره مــورد بحــث و بررســی 
قــرار می گیــرد و بــر ایــن اســاس مســائل مربــوط به 
رفــع موانــع تولید و رفــع مشــکالت صنایــع فوالدی 
و تبدیلــی بــه صــورت منظم بویــژه در ســال جهش 
تولیــد پیگیــری می شــود.امین زاده بــر حمایــت 
از ظرفیــت بســیار بــاالی ســرمایه گــذاران بخــش 
خصوصــی در صنایــع فــوالدی تأکیــد کــرد و گفــت: 
صنایع فوالدی جزو صنایع پیشــگام و برتر اســتان 
در ســال جهــش تولیــد می باشــد و بــا توجــه بــه 
ضــرورت عملیاتــی شــدن جهــش تولیــد و میــزان 
رشــدی که داشــته ایم، در ســال جاری با تمام توان 
بــرای افزایــش ظرفیــت تولید حرکــت خواهیــم کرد 
و در همیــن راســتا صــادرات یــک میلیــارد دالری در 

صنایع فوالدی پیش بینی شده است.
وی گفت: سازمان صمت اســتان، در سال جهش 
تولید با برنامه هــای محوری ابالغی بــرای رفع موانع 

تولید حرکت خواهد کرد و به همیــن منظور تأمین 
مــواد اولیــه واحدهــای صنعتــی و تــداوم تولیــد در 

دستور کار قرار دارد.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
براســاس  کــرد:  اظهــار  آذربایجان شــرقی 
دســتورالعمل های قانونــی و طبــق میــزان ظرفیت 

تولید، پیگیر اختصاص سهمیه ها خواهیم بود.
بــرای  ز  ار تخصیــص  خصــوص  در  همچنیــن  وی 
الت و تجهیــز واحدهــای صنعتــی  خریــد ماشــین آ
گفــت: از طریــق هماهنگی هــای به عمل آمــده این 
وزارت با بانک مرکزی، واحدهــای صنعتی به منظور 
تخصیص ارز مــورد نیاز باید اطالعــات تولیدی خود 

را در سامانه بارگذاری کنند.
امیــن زاده با بیــان این که ایــن اســتان در خصوص 
تولید فوالد خام به اشباع رسیده است؛ اعالم کرد: 
ســرمایه گذاری های جدید باید معطــوف به تکمیل 

زنجیره تولید فوالد شود.
وی  اظهارکــرد: به دلیــل محدودیت منابــع آب باید 
ســرمایه گــذاران ایــن بخــش بــه ســرمایه گذاری در 
تأمیــن نیازهــای اولیــه صنایــع فــوالدی مبــادرت 

کنند.
فــوالد  مفقــوده  حلقــه  اســفنجی؛  آهــن   *

آذربایجان شرقی
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان این کــه ایــن اســتان از 
قطبهای مهــم تولید فوالد در کشــور اســت، گفت: 
آهن اســفنجی حلقــه مفقوده این صنعــت معدنی 

در استان است.

علــی جهانگیــری، بــه فعلیــت رســاندن معــادن را 
یکــی از نعمت هــای طبیعــی خداونــدی اســت را 
از اولویت هــا خوانــد و اضافــه کــرد: بایــد مباحــث 
موجــود و موانــع معــادن بویــژه معــادن مرتبــط بــا 
صنعت فوالد را مرتفع ســازیم تا اســتان و کشــور را 
بهــره منــد ســاخته و به اشــتغال مــورد نیاز دســت 

یابیم.

وی فوالد را یکی از بخش های ســرمایه گذاری شده 
بویژه از ســوی بخش خصوصی در اســتان عنوان و 
اظهار امیدواری کرد فاز ســه و توســعه فوالد میانه 
نیز تــا نیمه اول ســال ۱۴۰۰ در جهــت افزایش تولید 

و اشتغال به بهره برداری برسد.
جهانگیــری توســعه آهــن اســفنجی را ســبب رفــع 
تامیــن مــواد اولیــه و کمــک بــه واحدهــای دیگــر 

خواند و گفت: آهن اســفنجی از حلقه های مفقوده 
ح توسعه این  فوالد استان اســت که امیدواریم طر

واحد جوابگوی نیاز استان باشد.
* ظرفیت فوالد میانه افزایش می یابد

ح  فرمانــدار شهرســتان میانــه نیــز از مطالعــه طــر
افزایــش تولیــد آهــن اســفنجی در مجتمــع فــوالد 

آذربایجان واقع در این شهرستان خبر داد.
محمدرضا مشــایخی خاطرنشــان کرد: فوالد میانه 
به عنوان نگیــن صنعت فوالد منطقه نــه تنها برای 
شهرســتان بلکــه بــرای اســتان و کشــور بهره هــای 

فراوانی دارد.
وی بــه پیگیری هــا برای انجــام فــاز تولیــد گندله فاز 
چهارم توام بــا فاز دوم فوالد یعنی احیای مســتقیم 
اشــاره کــرد و گفــت: تکمیل زنجیــره صنعــت فوالد 
ح هــای اقتصــادی شهرســتان بوده و  از اولویــت طر

اشتغالزاست.
فرمانــدار ویــژه میانــه اظهــار کــرد: بــا اســتفاده از 
تجربیات مشاورین فوالد و با تقویت زیرساخت ها 
امیدواریم در ســریع ترین زمان ممکن میانبرترین 
ح فـــوالد  ح را طی کنیم.طـــر راه بــرای اجــرای ایــن طــر
آذربایجــــان در ســـال ۱۳۶۸ کلنــگ زنــی و در اواخـــر 
الت آن و  ســال ۱۳۷۶ عملیــات نصــب ماشــین آ
تولیــد آزمایشــی ایـــن مجتمــع در هفتــه دولــت 
ســـال ۱۳۷۹ به صورت " راه اندازی سرد" آغاز شد. 
ایــن مجتمع دارای ســه مجموعه فوالدی  اســت 
کــه واحــد نــورد یــا تولیــد مفتول هــای صنعتــی و 
ســاختمانی از ســال ۱۳۷۹ فعالیــت خــود را آغــاز 
کرده و عمده تولیدات این واحــد انواع میلگرد ۱۰ 

تا ۳۲ میلی متری است.
در  واحــد دوم مجتمع فــوالد آذربایجــان در میانه 
عملیــات احیــای مســتقیم انجــام و ســاالنه ۸۰۰ 

هزار تن آهن اسفنجی تولید می شود.
تــن  میلیــون   ۱.2 تولیــد  بــرای  یــزی  برنامه ر  *

محصول در مجتمع فوالد بناب
عضو هیــات  مدیــره مجتمع فــوالد صنعت بناب 
نیز گفــت: برنامه ریزی بــرای تولید یــک میلیون و 
۲۰۰ هزار تن محصول فوالدی در ســال ۱۳۹۹ در این 

مجتمع آغاز شده است.
 صــادق جاهــد خطیبــی افــزود: ســال ۱۳۹۹ بــه نــام 
ســال »جهش تولید« از ســوی رهبــر معظم انقالب 
نام گــذاری شــده اســت و بــا توجه بــه این که ســال 
گذشــته شــاهد رونــق تولیــد و افزایــش چشــمگیر 
اســتخراج و تولیــد محصــول بودیــم، پیــش بینــی 

ما این اســت که در ســال جاری نیــز با برنامــه ریزی 
انجــام شــده شــاهد یــک جهــش در ایــن زمینــه 

خواهیم بود.
وی با اشــاره بــه ارتقای رکــورد تولید در فوالدســازی 
مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب از بــدو تاســیس تــا 
رکــورد  گذشــته  ســال  کــرد:  خاطرنشــان  کنــون 
فوالدســازی ایــن مجتمــع شکســته شــد و پیــش 
بینــی می شــود کــه در ســال جــاری ۴۵۰ هــزار تــن 
شــمش فــوالدی تولیــد شــود و در حــوزه نــورد نیــز 
تولیــد ۷۵۰ هزار تــن مقاطع نــوردی را در دســتور کار 
خواهیــم داشــت کــه بــا احتســاب ذوب و نــورد در 
ســال جــاری بــه میــزان یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار تن 

محصول تولید خواهیم کرد.
جاهــد، از برنامــه ریــزی بــرای افزایــش پنــج برابــری 
افــزود: ســال  صــادرات این مجتمــع خبــر داد و 
گذشــته موفــق بــه صــادرات بیــش از ۳۰ هــزار تــن 
شــدیم که این میزان باالترین رشد میزان صادرات 
ســال  در  کشــور  فــوالدی  شــرکت های  بیــن  در 
گذشــته است و نســبت به ســال ۱۳۹۷ که سه هزار 
تــن صــادرات داشــتیم، افزایــش بیــش از ۱۰ برابری 
را شــاهد بوده و برای ســال جــاری هم برنامــه ریزی 

برای صادرات ۱۵۰ هزار تن انجام شده است.
سرپرســت مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب، تــوان 
فنــی و دانــش بــاالی مهندســان ایــن شــرکت را 
ســتودنی دانســت و گفــت: آنچــه کــه در بازســازی، 
اصالح، تعمیرات و بهینه ســازی خطــوط تولید این 
مجموعــه در مدت زمــان تعطیالت عیــد انجام و در 
بازدیــد از اقدامــات مشــاهده شــد، نشــان از تــوان 
بــاالی مهندســان و پرســنل متخصــص و تالشــگر 
مجتمــع اســت کــه در زمینــه طراحــی، ســاخت و 
اجــرا کارهــای فــوق العــاده ای را انجــام دادنــد، بــه 
طــوری کــه در برخــی مــوارد باعــث شــد تا بــی نیــاز از 
واردات قطعــات و ملزومــات خارجــی نیــز باشــیم و 
عالوه بر صرفــه جویی ارزی، در زمــان و میزان دقت 
انجــام امور نیــز موثر بود و ایــن مجتمع آمــاده ارائه 
خدمات در این حوزه به ســایر شرکت های فوالدی 

منطقه نیز می باشد.
مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب بــه عنــوان یکــی از 
صنایــع  گســترش  هلدینــگ  تابعــه  شــرکت های 
واحــد   ۲ بــا  حاضــر  حــال  در  ماهــان،  معــادن  و 
فوالدســازی و خطوط نورد متعدد انواع محصوالت 
فــوالدی را بــه صــورت ســبد کامــل و بــا کیفیــت باال 

روانه بازارهای داخلی و خارجی می کند.

قطب سوم تولید فوالد؛ ظرفیتی برای توسعه صادرات کشور

پســماندهای  شــهروندان 
کرونایــی را به خودروهــای ویژه 

تحویل دهند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تبریــز گفــت: شــهروندان، پســماندهای عفونــی 
و کرونایــی خــود را بــه صــورت مجــزا، تحویــل 
خودروهــای ویــژه حمــل پســماندهای کرونایــی 

دهند.
بــه گــزارش جام جــم علیرضــا اصغــری،  بــا بیــان 
این که شــهروندان باید در این شرایط بحرانی به 
فکر حفظ ســالمت همدیگر و پاکبانــان خدوم و 
زحمتکش باشند، افزود: این نوع پسماندها در 

شرایط خاص و ویژه ای دفن و معدوم می شود.
وی بــا اشــاره بــه این کــه همــه بایــد در کاهــش 
تولید پســماند تــالش کنند تــا پســماند تولیدی 
به حداقل برسد، اظهار داشــت: میانگین تولید 
روزانــه زباله در این کالنشــهر بیش از یــک هزار و 

۵۰ تن است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تبریز گفــت: باقــی مانده های حاصــل از پردازش 
و تولید کــود از مواد آلی موجود در پســماندهای 
شهری با روش های کامال مهندسی و بهداشتی، 
در مرکــز دفــن پســماند تبریــز دفــع می شــود. 
اصغری، با اشــاره بــه این که حفظ محیط زیســت 
و تولید زباله رابطه ای کامال معکوس دارد، ادامه 
داد: با تولیــد هرچه کمتر زبالــه راندمان حفاظت 

از محیط زیست افزایش پیدا می کند.
وی یادآوری کرد: محیط زیســت متعلــق به همه 
انســان ها بوده و وظیفه اصلی هر فرد حفاظت از 
محیط زیست است، چراکه باید این امانت الهی 

را به صورت سالم به آیندگان تحویل داد.
کالنشــهر ۱.۹ میلیون نفری تبریز دارای ۱۰ منطقه 

شهرداری است.

خبر

روابط عمومی ســازمان جهادکشاورزی اســتان آذربایجان 
شرقی در شانزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط 
عمومی ها و براســاس رای هیــات داوران هفدهمین دوره 
جشــنواره برترین های روابط عمومی ایران به عنوان روابط 

عمومی برتر کشور انتخاب شد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز ،روابــط عمومی ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی براســاس رای 
هیــات داوران هفدهمیــن دوره جشــنواره برتریــن هــای 
روابــط عمومــی ایران بــا کســب باالتریــن امتیازهــای الزم از 
ارزیابی هــای تخصصی انجام شــده، در رشــته برنامــه ریزی 
ارتباطی بــه دلیــل رعایــت اســتانداردهای علمــی - صنفی، 
خالقیــت در کار و داشــتن کیفیــت و کمیــت مناســب 
فعالیت هــا به عنــوان روابــط عمومــی برتر کشــور انتخاب 
شد.در مراسم اختتامیه این جشــنواره که با حضور روابط 
عمومی هــای وزارتخانه هــا، ســازمان ها و دســتگاه های 
دولتی سراســر کشــور برگزار شــد، »وحید کاظم زاده قاضی 
جهانی « ضمن حضور در این برنامه لوح و نشــان افتخار را 
کسب کرد.روابط عمومی سازمان جهادکشــاورزی استان 
آذربایجــان شــرقی همــواره کوشــیده اســت تا همزمــان با 
تحقق اهداف وزارت جهادکشاورزی، با برنامه ریزی ارتباطی 
و ایجــاد و گســترش ســازوکارهای ویــژه ارتباطی به ویــژه در 
دوران شیوع ویروس کرونا، ارتباط سازمان جهادکشاورزی 
اســتان آذربایجان شــرقی را بــا افــکار عمومی به ویــژه بهره 

برداران بخش کشاورزی و پاسخگویی به رسانه ها را بیش 
از پیش استحکام بخشیده و به مسئولیت اجتماعی خود 
عمل کنــد. گفتنــی اســت شــانزدهمین دورۀ ســمپوزیوم 
بین المللــی روابــط عمومــی )ISPR(، بــا حضــور شــماری از 
فعــاالن ارتباطــی کشــور و همچنیــن حضــور آنالیــن جمع 
گســترده ای از فعــاالن ارتباطــی ایرانــی و بین المللــی، در 
محل خانۀ فرهنگ وهنر دیهیم تهران برگزار شــد. در این 
مراسم دکتر سوتالنا استاوریوا رئیس انجمن بین المللی 
روابط عمومی)IPRA(، به صورت آنالین، پیام خود را خطاب 

به حاضران بیان کرد.
* معرفی مدیر برتر روابط عمومی در کشور

مدیــر روابــط عمومــی ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
آذربایجان شــرقی براســاس رای هیــات داوران هفدهمین 

دوره جشــنواره برتریــن های روابــط عمومی ایران در ســال 
۱۳۹۹ و بــه دلیل توفیقــات موثــر در دوران مدیریــت روابط 
عمومی، طراحی نظام ارتباطی شایسته و اهتمام در توسعه 
کمــی و کیفــی فعالیــت هــای روابــط عمومــی در ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی ، لــوح ســپاس 
مدیر برتر روابط عمومی در سطح کشــور را کسب نمود.در 
شانزدهمین ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ایران 
وحیــد کاظــم زاده قاضــی جهانی بــه دلیــل توفیقــات موثر 
در دوران مدیریــت روابــط عمومــی، طراحــی نظــام ارتباطــی 
شایســته و اهتمام در توســعه کمی و کیفــی فعالیت های 
روابط عمومی در  سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان 
شــرقی به عنوان مدیر برتر روابط عمومی در ســطح کشــور 
معرفی شد.در شــانزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی 

روابط عمومــی و هفدهمین جشــنواره برترین هــای روابط 
عمومــی ایــران کــه بــا حضــور دکتــر ســیما ســادات الری، 
سخنگو و معاون فرهنگی و دانشــجویی وزیر بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و غالمرضــا ســلیمانی امیــری 
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران و جمعی از 
مدیران برگزیده جشنواره روابط عمومی که در محل خانۀ 
فرهنگ وهنــر دیهیــم برگــزار شــد، از مدیــر روابــط عمومی 
سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با اعطای 
لــوح » مدیــر برتــر روابــط عمومــی در ســطح کشــور« تقدیر 
بــه عمــل آمد.گفتنــی اســت شــانزدهمین ســمپوزیوم 
بین المللــی روابــط عمومی ایــران؛ بــا موضوع بررســی تأثیر 
کروناویروس بر ساختار و عملکرد رسانه ای روابط عمومی، 
برگــزار و  در بخــش جشــنواره برتربن هــای روابــط عمومی، 
از بهتریــن اقدامــات روابــط عمومی هــا در موضــوع کرونــا 

قدردانی شد.

بر اساس رای هیات  داوران؛

 روابط عمومی جهادکشاورزی استان در سمپوزیوم بین المللی درخشید

نظــر  از  فــوالد  بخــش  در  شــرقی  آذربایجــان 
سرمایه گذاری شرکت های خصوصی در رتبه نخست 
کشــوری قــرار دارد و در ایــن حــوزه ۵۰ هــزار میلیــارد 
ریــال توســط بخش هــای مختلــف در ســطح اســتان 
سرمایه گذاری شده اســت. رئیس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت آذربایجان شــرقی با اشــاره به اهمیت 
و ظرفیت بســیار باالی صنعت فوالد استان در ایجاد 
اشــتغال و ارزآوری، گفــت: بــا رونــق صنعــت فــوالد 
صــادرات یــک میلیــارد دالری محصــوالت فــوالدی در 

سال جهش تولید هدف گذاری شده است

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز از پیش بینی اجرای 
پروژه های توزیع برق این شرکت به ارزش ۲۰۰ میلیارد 

تومان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش جام جم به نقل از خبرنگار مهر، عادل کاظمی 
گفت: طی سال ۹۹ تاکنون ۸۵ میلیارد تومان پروژه 
 ۳۵ و  یافته  خاتمه  تبریز  برق  توزیع  شرکت  توسط 
میلیارد تومان پروژه نیز مراحل نهایی خود را سپری 
می کند و تا یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید. 
وی ادامه داد: پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری 
نزدیک ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه توسط این شرکت به 

بهره برداری برسد.
ح برق امید نیز  کاظمی همچنین در خصوص اجرای طر

ح از ابتدای آبان آغاز شده است،  با بیان این که این طر
ح ۱۵ درصد مشترکان خانگی  افزود: بر اساس این طر
و تجاری برق تبریز پرمصرف، ۲۳ درصد کم مصرف و 
بقیه خوش مصرف هستند.کاظمی با بیان این که 
داشته  مصرف  ساعت  کیلووات   ۸۰ که  مشترکانی 
باشند کم مصرف هستند، ادامه داد: هزینه برق این 
خانوارها رایگان است. همچنین مشترکانی که بین 
۸۰ تا ۲۰۰ کیلووات مصرف داشته باشند خوش مصرف 
۲۰۰ پرمصرف هستند.مدیرعامل شرکت  و باالتر از 

توزیع برق تبریز افزود: شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار مشترک دارد و باید با 
فرهنگ سازی زمینه کاهش و مدیریت مصرف برق 
فراهم شود.وی با بیان این که تبدیل سیم های مسی 
به کابل های خودنگه دار در راستای کاهش تلفات 
نقش مؤثری دارد، گفت: بیش از ۶۳۰۰ کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف داریم که تاکنون یک هزار و ۱۰ کیلومتر 
کابل مسی به خودنگه دار تبدیل شده و همچنین 

۴۰۰ کیلومتر نیز در دست تهیه و نصب کابل هستیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز خبر داد؛

پیش بینی اجرای پروژه های توزیع برق تبریز به ارزش 2۰۰میلیارد تومان

خبر

رئیس جهاد کشاورزی استان:
شهرک صنایع تبدیلی

در بستان  آباد ایجاد می شود

آذربایجان شرقی گفت:   رئیس جهاد کشاورزی 
شهرستان  در  تبدیلی  صنایع  شهرک  احداث 

بستان آباد از اولویت های ماست.
فتحی  اکبر  ایرنا  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
بخش  سرمایه گذاری  با  شهرک  این  افزود: 
خصوصی و با توجه به نیاز منطقه بستان آباد و 
سرریز صنعت استان به این شهرستان در نظر 

گرفته شده است.
حل  شاهد  شهرک  این  احداث  با  گفت:  وی 
مشکالت تولیدات کشاورزان آذربایجان شرقی 
برخی  شدن  گران  به  اشاره  با  بود.وی  خواهیم 
از طراحی کارت کشاورز  از نهاده های کشاورزی، 
نیز  کشاورزان  برای  تامین نقدینگی  راستای  در 
خبر داد و اظهار کرد: زیرساخت های این کارت 
آماده است. فتحی ادامه داد:  نیز در استان ما 
تسهیالت در نظر گرفته شده این کارت تا سقف 

۲۰ میلیون تومان می باشد.
اشاره  با  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  وی 
از  استفاده  لزوم  و  آبی  ذخایر  کاهش  به 
کشاورزی  آبیاری در بخش  سیستم های نوین 
برای  گفت: محدودیت منابع  آذربایجان شرقی 
آبیاری تحت فشار و قطره ای در استان  اجرای 
وجود ندارد. وی همچنین با اشاره به مشکالت 
استان  در  گندم  بذر  عرضه  در  آمده  وجود  به 
گفت: با تولید بذر گندم این مشکل حل شده 
و کاشت در استان با توجه به بارندگی های اخیر 

با سرعت در حال انجام است.
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مدیر  به   » برتر عمومی  روابط   « ویژه  نشان  و  لوح 
»مدیر  نشان  و  گردشگری  مالی  گروه  عمومی  روابط 
« به  «و تندیس »روابط عمومی برتر ارشد ارتباط گستر

مجتمع فوالد صنعت بناب اعطاء شد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی گروه مالی 
بین المللی  سمپوزیوم  شانزدهمین  در  گردشگری، 
کرونا  تأثیر  بررسی  موضوع  با  ایران؛  عمومی  روابط 
ویروس بر ساختار و عملکرد رسانه ای روابط عمومی؛ 
به انتخاب هیئت داوران، لوح و نشان این سمپوزیوم 
برای امیر نیک رویان« مدیر روابط عمومی گروه مالی 
فوالد  عامل  مدیر  علیزادشهیر  بابک  و  گردشگری« 
تندیس  و   » گستر ارتباط  ارشد  »مدیر  به عنوان  بناب 
بخش  در  ایران  عمومی  روابط  جشنواره  هفدهمین 
های »روابط عمومی الکترونیک و فرهنگی وانتشارات 
» به نوراله خیری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 

این مجتمع اهداء شد.
روابط  بین المللی  سمپوزیوم  دوره  شانزدهمین 
روابط  برترین های  جشنواره  هفدهمین  و  عمومی 
سادات  سیما  دکتر  حضور  با  که  ایران  عمومی 
وزیر  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  و  سخنگو  الری، 
آموزش پزشکی و دکتر سلیمانی  بهداشت، درمان و 
امیری رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
عمومی  روابط  جشنواره  برگزیده  مدیران  از  جمعی  و 
عمومی  روابط  مدیر  از  سمپوزیوم  این  در  شد.  برگزار 
فوالد  مجتمع  مدیرعامل  گردشگری،  مالی  گروه 
صنعت بناب و مدیر روابط عمومی این مجتمع برای 

روابط عمومی برتر تجلیل به عمل آمد.
سالجاری  در  بناب  صنعت  فوالد  مجتمع  مدیرعامل 

به  حضوری  مراجعات  با  و  مناسب  گذاری  ارتباط  با 
ذینفعان  پرسنل،  با  ارتباط  در  و  نهادها  ها،  سازمان 
و در رابطه با مسئولیت های اجتماعی بصورت فعال 
عنوان  به  مجتمع  این  عمومی  روابط  و  نموده  عمل 
بابت فعالیت ها و  از  و  روابط عمومی متخصص  یک 
کمپین  طراحی  همچنین  و  گذشته  یکسال  عملکرد 
مورد  اکسیژن  تامین  منظور  به  مردم«  نفس  »هم 
با  و  را شروع نموده  بیمارستان  کرونایی  بیماران  نیاز 
انجام  به  مداوم  بصورت  مجتمع  مدیرعامل  حمایت 

رسانده است.
المللی  بین  سمپوزیوم  از  دوره  این  افتتاحیه  در 
استاوریوا  سوتالنا  دکتر  خانم  پیام  عمومی،  روابط 
خطاب  عمومی  روابط  بین المللی  انجمن  رئیس 
سمپوزیوم  این  برگزیدگان  و  شرکت کنندگان  به 

به صورت مجازی پخش شد.
سمپوزیوم  این  علمی  بخش  در  است،  گفتنی 
دانشگاه  استاد  هوکس  ِبیبارز  بانو  پروفسور 
استانبول ترکیه، فیلیپ بوِرمانس، عضو هیئت مدیره 
کشور  از  بحران  ارتباطات  متخصص  و  مدرس  ایپرا، 
ماکسیم  دکتر  و   IBM عمومی  روابط  مدیر  و  بلژیک 
از کشور بلغارستان سخنرانی  ِبحار سخنران حرفه ای 

کردند.
رویداد  مهم ترین  به عنوان  که  سمپوزیوم  این 
محسوب  کشور  عمومی های  روابط  عرصه  در 
دانش  ارتقاء  هدف  با  و  ساالنه  به صورت  می شود، 
الگوهای  معرفی  عمومی،  روابط  دست اندرکاران 
سالم،  رقابت  ایجاد  استعدادها،  شناسایی  موفق، 
در  علمی-تخصصی  فعالیت  امر  به  ترغیب  و  تشویق 
روابط عمومی و نیز کمک به ارتقاء کیفی فعالیت های 

روابط عمومی در کشور برگزار می گردد.
به  بناب  صنعت  فوالد  مجتمع  که  است  ذکر  شایان 
عنوان یکی از شرکت های تابعه گروه مالی گردشگری 
پی  در  پی  های  رکورد  ثبت  با  توانسته  سالجاری  در 
تحقق  را  تولید  جهش  شعار  واقعی  معنای  به  تولید، 
حضور  کیفی  محصول  تولید  واسطه  به  و  بخشیده 

فعال تری را در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشد.

نشست روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
استان آذربایجان شرقی با دکتر علیرضا منادی رئیس 
کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی و دکتر 
روح اهّلل متفکر آزاد عضوکمیسیون آموزش مجلس 

در تاالر عالمه جعفری دانشگاه تبریز برگزار گردید.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی دانشگاه 
تبریز در ابتدای جلسه دکتر میررضا مجیدی با اشاره 
به اهمیت خرد جمعی و برخی از تصمیمات ارزنده 
شرقی  آذربایجان  استان  دانشگاه های  روسای 
افزود:  دانشگاه ها  آموزشی  مسائل  خصوص  در 
تصمیمات سازنده این جمع در خصوص مسائل 
تعطیلی دانشگاه ها، آموزش مجازی، نحوه برگزاری 
آزمون ها و سایر مسائل دوران کرونا براساس خرد 
این تصمیمات  اتخاذ شده و خوشبختانه  جمعی 

مورد اقبال وزارت عتف نیز قرار گرفته است.
دکتر مجیدی ضمن تقدیر از حضور دکتر منادی و 
شریف  مردم  نمایندگان  بعنوان  آزاد  متفکر  دکتر 
روسای  جمع  در  اسالمی  شوای  مجلس  در  تبریز 
دانشگاه های استان افزود: حضور این نمایندگان 
مغتنمی  فرصت  مجلس  آموزش  کمیسیون  در 
ضمن  دانشگاه ها  روسای  تا  است  نموده  فراهم 
ح دغدغه ها و مسائل موجود در دانشگاه ها، با  طر
تشریک مساعی و بهره گیری از خرد جمعی بتوانند 

راهکارها و پیشنهادات سازنده ای را ارائه نمایند.
صنعتی  دانشگاه های  روسای  جلسه  ادامه  در 
فرهنگیان،  دانشگاه   ، تبریز اسالمی  هنر  سهند، 
دانشگاه مراغه، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، 

دانشگاه فنی و حرفه ای استان، دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان، مرکز آموزش عالی سراج و نماینده 
استان،  انتفاعی  غیر  عالی  آموزش  موسسات 
، دانشگاه پیام نوراستان  دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
ارائه  با  کاربردی استان  و دانشگاه جامع علمی و 
دانشگاه  عملکرد  و  موفقیت ها  اجمالی  گزارش 
ارائه  و  درخواست ها  مشکالت،  بیان  به  ع  متبو
راهکار در زمینه های مختلف پرداختند که از اهم آنها 
 می توان به وضعیت استخدامی نیروی انسانی اعم 
از اعضای هیات علمی و کارکنان، تخصیص کامل 
بودجه و اعتبارات الزم، ساماندهی و ادغام برخی 
از  حمایت  لزوم  دانشگاهی،  واحدهای  و  رشته ها 
فعالیت های کارآفرینی و جامعه محوری دانشگاه ها، 
نحوه گسترش همکاری ها و تعامالت دانشگاه ها در 
سطح استان و کشور و عرصه بین المللی، استفاده 
 ، دانشگاه ها از فضا و امکانات آموزشی مازاد یکدیگر
ح اصالح اساسنامه دانشگاه ها و موسسات  لزوم طر
قانونگذاری  ذیصالح  درمراجع  آزاد  و  انتفاعی  غیر 
ادامه جلسه دکتر محمد علی کی  اشاره نمود.در 
رئیس  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو  نژاد 
مسائل  خصوص  در  تبریز  اسالمی  هنر  دانشگاه 
ح آمایش دانشگاه ها و مراکز آموزش  بورسیه و طر
عالی، لزوم تغییر تفکر و نگاه به آموزش عالی و ایجاد 
اعتماد به دانشگاه ها، گسترش فعالیت های جذب 
دانشجوی خارجی در دانشگاه های استان نکاتی را 

بیان کردند.
رئیس  منادی  علیرضا  دکتر  جلسه  ادامه  در 

ضمن  مجلس  تحقیقات  و  آموزش   کمیسیون 
دانشگاهیان  جمع  در  حضور  از  خشنودی  ابراز 
انقالب  مولود  استان  دانشگاه های  اکثر  افزود: 
یک  تنها  انقالب  از  قبل  که  حالی  در  و  هستند 
دانشگاه فعال در استان وجود داشت به برکت 
انقالب اسالمی چندین دانشگاه وزین در استان 
فعلیت می نمایند و به عنوان تابلوی انقالب نشان 
دهنده فعالیت ها و موفقیت های کشور در حوزه 
کسب  منادی  می باشند.دکتر  پژوهش  و  علم 
۱۴ در میان کشورهای جهان در حوزه علم و  رتبه 
پژوهش را ثمره تالش های صادقانه دانشگاهیان 
با وجود شرایط تحریمی سخت  افزود:  و  برشمرد 
را  امیدواری  و  افتخار  دانشگاهیان  فعالیت های 
در جامعه ایجاد نموده است و اعضای کمیسیون 
قشر  از  اکثرا"  که  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
دانشگاهی هستند آماده حمایت و همکاری کامل 
از دانشگاه ها در راستای رشد علم و دانش در کشور 
هستند.دکتر منادی با اشاره به برخی از مصوبات 
کمیسیون  در  شده  انجام  تصمیم  گیری های  و 
ح جهش  از قبیل طر آموزش و تحقیقات مجلس 
کارشناسی  دانشجو  پذیرش  بنیان،  دانش  تولید 

ارشد در رشته های کم رقابت در شرایط کرونا افزود 
ح ها در صورت نهایی شدن و تصویب در  این طر
به  شایانی  کمک  می توانند  مجلس  علنی  صحن 
ضروریست  حال  عین  در  و  بنمایند  دانشگاه ها 
دانشگاه ها ضمن آسیب شناسی آموزش مجازی و 
حل مشکالت موجود در این زمینه تدابیر بهتری در 
خصوص آموزش در ایام کرونا به عمل آورند. رئیس 
دانشجوی  جذب  مجلس  تحقیقات  کمیسیون 
ج از کشور  خارجی، جذب حمایت ایرانیان مقیم خار
اعم از استاد و دانشجو، ایجاد مراکز دانش بنیان 
حل  برای  دانشگاه ها  راهکارهای  مهم ترین  از  را 
مشکالت برشمرد و افزود: اعتبارات زیادی از طرف 
دولت، مجلس و صندوق نوآوری و شکوفائی در 
زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان تخصیص 
یافته است که الزم است دانشگاه ها ضمن نظارت 
بر امور آموزشی اساتید و دانشجویان، میزان خروجی 
و  بنیان  دانش  فعالیت های  محل  از  دانشگاه ها 
فناورانه را افزایش داده و از اعتبارات بیشتری بهره 
آزاد عضو هیات  مند شوند. دکتر روح اهّلل متفکر 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  و  مجلس  رئیسه 
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  همچنین  و  مجلس 
تبریز از دیگر سخنرانان جلسه ضمن ارائه گزارش 
کوتاهی از فعالیت های این کمیسیون در عرصه های 
ح جهش تولید دانش بنیان  مختلف مخصوصا" طر
 ، راهکار  ارائه  با  خواست  دانشگاه ها  روسای  از 
مثبت  تجربیات  از  مندی  بهره  و  مساعی  تشریک 
همدیگر زمینه را برای گسترش فعالیت های دانش 

بنیان در دانشگاه های استان فراهم نمایند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

اکثر دانشگاه های استان مولد انقالب 
اسالمی هستند

رتبه برتر روابط عمومی های کشور به گروه 
مالی گردشگری و فوالد صنعت بناب رسید
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