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آذربایجان شرقی

2 2

بازدید میدانی مدیرپدافند غیرعامل از 
ایستگاه های اتوبوس شهری

عملکرد  شهری  اتوبوس  ایستگاه های  از  میدانی  بازدید  در  تبریز  شهرداری  غیرعامل  پدافند  مدیر 
دانست. تقدیر  قابل  را  شهروندان  همکاری  و  رانی  اتوبوس  شرکت 

برای  رانی  اتوبوس  شرکت  گفت:  شده  انجام  بازدید  به  اشاره  با  آذرنیا  حسین  جام جم  گزارش  به 
و  توجه  قابل  اقدامات  این  که  می دهد  انجام  را  مختلفی  تدابیر  رانندگان  و  شهروندان  سالمتی  حفظ 

است. قدردانی  شایسته 

یست  اظهار کرد؛ رئیس سازمان  حفاظت از محیط ز

یز یک صنعت سبز  پتروشیمی تبر
و فاقد آالیندگی است
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مدیر شعب بانک کشاورزی استان:
پرداخت تسهیالت 

درقالب »کشاورز کارت« به 
تولیدکنندگان 

رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا  )ع( :

کمبود اکسیژن به دلیل عدم 
همکاری یک شرکت داخلی 

است 

رئیس سازمان صمت استان:
آذربایجان شرقی؛ بزرگ ترین 

 تولید کننده مقاطع فوالدی 
4

رئیس بیمارستان بهبود:
کاهش اضطراب؛  نقش مهم پزشکان در درمان کووید۱۹

در نشست  مدیران باشگاه فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تراکتور با 
ح شد؛ مدیرکل صدا و سیمای مرکز  استان مطر

یــن روش  ینه تر ورزش کــم هز
آســیب های  یــت  مدیر بــرای 

اجتماعی است
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جناب آقای دکترساسان فرشی حق رو 
  مدیر کل محترم استاندارد استان آذربایجان شرقی

صنایع غذایی حام - سلیمانزاده

 افتخارافرینی واحدهای تولیدی  استان آذربایجان شرقی انتخاب ۶ واحد نمونه ملی استاندارد 
برای نخستین بار از صنایع تولیدی استان از بین۲۰ واحد استاندارد در سطح کشور، مایه بسی 
مباهات و افتخار صنعت استان می باشد ضمن تبریک به واحدهای تولیدی منتخب از زحمات 
 و تالش های جنابعالی و همکاران محترمتان در جهت تعالی صنایع استان قدر دانی مینمایم.

K`پمپ بنزین اختصاصی افتخاری - حاج حسین افتخاری
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

با حضور رئیــس کمیته امداد امــام خمینی )ره(، ۳۵۴ واحد مســکونی مددجویان 
زلزله زده در آذربایجان شرقی، تحویل خانواده های تحت حمایت شد.

بــه گــزارش جام جــم ســیدمرتضی بختیــاری، رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
)ره(، در مراســم واگــذاری ۳۵۴ واحــد مســکونی احــداث شــده بــرای مددجویــان 
زلزله زده در ترکمنچای گفــت: به لطف الهی بــا تالش امدادگران کمیتــه امداد و با 
همراهی بسیج سازندگی و بنیاد مسکن، یکســال پس از وقوع زمین لرزه در این 

شهرســتان، واحدهای تخریب شــده مددجویان ســاخته شــده و بــه بهره برداری 
رسید.

وی افزود: امــروز در مجمــوع ۸۹۲ واحــد مددجویی در اســتان افتتاح می شــودکه 
۳۵۴ واحد آن مربوط به مناطق زلزلــه زده و مابقی متعلق بــه خانواده های نیازمند 

در سطح استان است . 
وی خاطرنشــان کرد: سال گذشته، ۲۰۰ واحد مســکونی مددجویان آسیب دیده از 

زلزله نیز به طور کامل تعمیر و تحویل خانواده های تحت حمایت شــد.
بــه نقــل از روابــط عمومــی کمیتــه امــداد، بختیــاری بــا تقدیــر از همت مســئوالن 
اســتانی، خیران، گروه های جهــادی و مردم به دلیــل همدلی بــا محرومان و کمک 
به کمیته امداد در ســاخت مســکن نیازمنــدان، گفت: بــا این تــالش همگانی، با 
محوریــت حجت االســالم آل هاشــم نماینــده، ولــی فقیــه در اســتان، مددجویان 

زلزله زده امسال فصل سرما در خانه های خود به سر خواهند برد.

افتتاح ۳۵۴ واحد مسکن مددجویان زلزله زده در آذربایجان شرقی
یکشنه  18  آبان 1399    شماره 5796

نوشــتن در غــم فــراق مــردی کــه خــود 
ســال ها بــا اهالــی رســانه و مطبوعــات 
مأنــوس بود و قلم هر یک از دوســتان 
بــاری  می شــناخت،  را  رســانه ای 
ســخت و دشــوار اســت. هنــوز شــوک 
درگذشــت ناگهانــی آن یار ســفر کرده، 

همگان را به بهت و حیرت فرو برده اســت.
؛ جــزو معدود مدیــران فرهنگی  مرحــوم دکتر محمــد محمدپور
اســتان بود کــه خدمــت در عرصــه هنــر را از کارمندی ســاده در 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی شــروع کرد و پس از سال ها 
بــا قبــول  فعالیــت در مســئولیت های مختلــف، در نهایــت 
تصــدی مدیرکلــی توانســت ایده هــای خالقانــه خــود در حــوزه 

فرهنگ، هنر و رســانه را پیاده کند.

اشــراف خارق العاده او در رشــته های مختلف هنری و شناخت 
دقیــق از هنرمنــدان فعــال اســتان، بــرای بســیاری از اهالــی 
فرهنــگ قابــل تحســین بــود، بــه گــواه همــکاران رســانه ای؛ 
محمدپــور برخالف دیگــر مدیــران؛ اگر با ســخن یا درخواســتی 
غیرکارشناســی شــده، سیاســی، بــدون مطالعــه و مغرضانــه 
ؤســای باالســری  مواجــه می شــد، همــواره مدافــع  از ســوی ر
هنرمندان و اهالــی مطبوعات بــود. این امر بارها تکرار شــد که 
تا جایی که در اواخر عمر بــا برکتش؛ حتی مــورد تفقد!!! برخی از 

مدیران ارشد استان قرار گرفت.
مرحــوم دکتــر محمدپــور در دوران چهــار ســاله مدیریــت کــه 
همراه بــا کاهش شــدید اعتبارات فرهنگی اســتان بــه کمترین 
میــزان ممکــن در طــول ادوار مختلــف رســیده بــود؛ نــه تنهــا 
حمایــت از انجمن هــای مختلــف هنــری و رســانه ای را تعطیــل 
نکــرد، بلکــه بــا تشــکیل انجمن هــای تخصصــی جدیــد و جذب 
اعتبــارات مختلف اســتانی و ملــی، توانســت در عرصــه عمرانی 
و توســعه فضاهــای فرهنگــی اســتان نیــز اقدامــات ارزشــمند 

و مانــدگاری داشــته باشــد. خالقیــت مدیــرکل فقیــد فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی آذربایجان شــرقی در جلــب مشــارکت بخــش 
خصوصــی در راســتای توجیــه ســرمایه گذاری در حــوزه فرهنگ 
و هنــر و توجــه بــه اقتصــاد فرهنــگ زبانــزد عــام و خــاص بــود، 
کیســت کــه ندانــد تعــداد ســینماهایی کــه بــه همــت بخــش 
محمدپــور  دکتــر  مرحــوم  یــت  مدیر دوران  در  خصوصــی 
راه انــدازی شــد، افزایــش چنــد برابــری بــا گذشــته دارد. همیــن 
ع نــگاه و  مســأله در دیگــر عرصه هــا نیــز مشــهود اســت. نــو
اعتقــاد عمیــق و ویــژه مرحــوم دکتــر محمدپــور به رســانه های 
اســتان بــه وضــوح در ســخنانش قابــل درک بــود. هیــچ گاه 
نــگاه فرمایشــی، تشــریفاتی یا دســتوری نســبت بــه مطبوعات 
نداشــت و همــواره به رویکــرد تعاملــی معتقــد بود، اگــر خطاب 
شماســت«،  حــق  »نقــادی  می گفــت؛  محلــی  مطبوعــات  بــه 

بالفاصله عنوان می کرد که نقد را ابتــدا از بنده آغاز کنید. 
چنان کــه بارهــا مــورد نقــد رســانه های اســتان قــرار گرفــت و در 
ح شــده  اوج اخــالق بــا عملکــرد خــود پاســخگوی مســائل طــر

بــود. آرزو بــه دل ماندیم ایــن رویه نه در ســخنرانی های شــیک 
، بلکه در عمل از ســوی مدیریت ارشــد  و مجلســی روز خبرنگار
اســتان پیگیــری شــود. بی تعــارف و اغــراق؛ خانــه مطبوعــات و 
رســانه های آذربایجان شــرقی در دوران مدیریــت مرحــوم دکتــر 
، طالیی تریــن روزهــای خــود را ســپری کــرد، چنانکــه  محمدپــور
آمارهــای موجــود؛ از بــدو تأســیس خانــه مطبوعــات  طبــق 
اســتان تاکنــون بیشــترین حمایت هــا، برنامه هــا و دوره هــای 
و  فرهنــگ  فقیــد  مدیــرکل  هوشــمندانه  نــگاه  بــا  آموزشــی 
ارشــاد اســالمی اســتان محقــق و عملیاتــی شــد.اما امــروز در 
یــن ادبیــات اطرافیــان را بــا  یم کــه تلخ تر غــم فــردی ســوگوار
شــیرین ترین کالم پاســخ داد و حتــی با علــم به تخریــب عده ای 
از دوســت نمایان، همــواره بــا گشــاده رویی و لبخنــد پذیــرای 
حضــور آنــان در خانــه فرهنــگ بــود، هیــچ ادعایــی نداشــت و 

اعتقادش کار بود و تالش. 

روحت شــاد مرد اخــالق، آقــای ادب، جنــاب آقای دکتــر محمد 
محمدپور

خبرخالق با اخالق

جشنواره هنری »محمد؛ پیامبر 
تبریز  دانشگاه  در  مهربانی« 

برگزار می شود
مهربانی«  پیامبر  »محمد؛  هنری  جشنواره 

همکاری    با  کاریکاتور  و  قالب  پوستر  در 
دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه تبریز 

برگزار می شود.
عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
روابط  مدیر  بابازاده  محسن   ، تبریز دانشگاه 
مطلب  این  اعالم  با  تبریز  دانشگاه  عمومی 
گفت: این جشنواره هنری در راستای اظهارات 
رئیس  مکرون"  "امانوئل  ستیزانه  اسالم 
جمهوری فرانسه، در اهانت به ساحت قدسی 
)صلی  اکرم  رسول  حضرت  للعالمین،  رحمه  
کاریکاتور  له(، در قالب  پوستر و  آ و  اهلل علیه 
در بین دانشگاهیان برگزار خواهد شد.وی در 
ادامه بیان مهربانی  حضرت محمد)ص(، نفی 
سیاست ایجاد تنش بین ادیان و تمدن ها، نفی 
فرهنگ تروریسم و تروریسم فرهنگی،  تبدیل 
نفرت پراکنی به بذل مهر و محبت،  تعامل ادیان 
به جای تقابل، رد استفاده ابزاری از دین توسط 
تروریست ها، رد استفاده ابزاری از دموکراسی و 
حقوق بشر  توسط  نیروهای به ظاهر متمدن 
جمله  از  را  بی حرمتی  به  هنرمندانه  پاسخ  و 
محورهای اصلی این جشنواره بیان کرد و افزود: 
تا  جشنواره  این  در  شرکت  برای  عالقمندان 
ثار خود  ۲۸ آبان سال جاری فرصت دارند که آ
را از طریق پیام رسان واتساپ به شماره تلفن 
ثار و  ۰۹1۴۴1۰7۸۲۰ ارسال نمایید. وی انتخاب آ
داوری این جشنواره را ۹  آذر 1۳۹۹اعالم کرد و 
ثار منتخب جشنواره هنری "محمد؛  یادآور شد: آ

پیامبر مهربانی" 16  آذر اعالم خواهد شد.
با  تبریز  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر 
قشر  از  باید  هنرمندان  این که  بر  تاکید 
و  کارکنان  علمی،  هیأت  دانشگاهی)اعضای 
هنرمندان  کرد:  تصریح  باشند،  دانشجویان( 
دانشگاهی بدون هیچ محدودیتی با ثبت نام 
هر  و  کنند  شرکت  فراخوان  این  در  می توانند 

، ارسال نماید. هنرمند می تواند ۳ اثر
به گفته وی در هر یک  از گروه های  اعالم شده 
در این فراخوان،  1۰  اثر با اعطای لوح تقدیر به 
، لوح  ثار  برتر معرفی و به  پنج  اثر برتر عنوان آ
تقدیر و جوایزی تعلق خواهد گرفت و از هر گروه  
۲۰ اثر به مراحل نمایشگاه و چاپ در کتاب راه 

خواهند یافت.

و  غ  مــر تولیــد  قطــب  مراغــه؛ 
غ تخم مر

ایــن  گفــت:  مراغــه  زی  کشــاور جهــاد  مدیــر 
شهرســتان بــا داشــتن ۹7 واحــد مجــاز تولیــد 
غ و نیــز تولیــد ســالیانه بیــش  غ و تخــم مــر مــر
غ، قطــب تولیــد این  از ۲۸ هــزار تــن گوشــت مر

محصول در آذربایجان شرقی است.
بــه گــزارش جام  جــم بــه نقــل از ایرنا اســماعیل 
فعالیــت  وجــود  بــا  ود:  افــز اصــل  یمــی  کر
ایــن  در  مرغــداری  متعــدد  واحدهــای 
شهرســتان، هــم اکنــون ۵۴ واحــد فاقــد مجوز 

در این بخش فعال هستند.
کارشناســی  رســی های  بر بــا  داد:  ادامــه  وی 
 1۴ برگــزاری جلســات مختلــف، مشــکالت  و 
واحــد مرتفــع شــده و مشــکالت 16 واحــد دیگر 
کــه قابــل حل بــوده ،در حــال بررســی بــرای رفع 

شدن است.
ایــن  مجــوز  مشــکل  رفــع  کــرد:  اضافــه  وی 
کاهــش  ســاز  زمینــه  می توانــد  واحدهــا 
قانونــی  تامیــن  محیطــی،  یســت  ز مشــکالت 
نهاده هــا و افزایــش ســطح تولیــد در منطقــه 

شود.
کریمــی اصــل اظهــار کــرد: در ایــن شهرســتان 
غ و ۴6 واحــد تولیــد  ۵1 واحــد تولیــد تخــم مــر
غ گوشــتی بــه صــورت قانونــی و دارای مجوز  مر

فعالیت تولیدی دارند.
وی با اشــاره به وجود ۵۴ واحــد غیرمجاز تولید 
غ در ایــن شهرســتان ادامــه  غ و تخــم مــر مــر
داد: برخــی از ایــن واحدهــا می تواننــد بــا رفــع 
مشــکالت خــود، از مجوزهــای الزم بــرای ادامه 

فعالیت خود برخوردار شوند.
زی مراغــه اضافــه کــرد:  مدیــر جهــاد کشــاور
از ســال ۹۴ تاکنــون نیــز 1۸۵ مــورد اخطــار بــه 
واحدهــای فاقــد مجــوز ارائــه شــده کــه تاکنون 
منجر بــه پلمــب ۵۴ واحــد و نیــز رفــع پلمب 16 
واحــد شــده است.شهرســتان مراغه بــا حدود 
کیلومتــری   1۲7 در  جمعیــت  نفــر  هــزار   ۲6۸

، مرکز آذربایجان شــرقی قرار دارد. تبریز

خبر

رئیس مرکز آموزشــی و درمانی امــام رضا  )ع( 
تبریــز گفت : یک شــرکت ســازنده دســتگاه 
اکسیژن ساز با سرپیچی از مفاد قرارداد خود 
بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز بــه دنبال 

سودجویی است. 
به گــزارش جام جم بــه نقل از روابــط عمومی 
مرکــز آموزشــی و درمانــی امــام رضــا  )ع( 
،  مســعود فقیــه دینــوری رئیــس این  تبریــز
مرکز بــه دنبال اخبار منتشــره از جلســه هم 
اندیشــی مطبوعاتی خود در روز چهارشــنبه 
اظهــار داشــت: کمبــود اکســیژن بــه وجــود 
آمــده در این مرکــز به دنبــال عــدم همکاری 

یــک شــرکت خصوصــی ســازنده دســتگاه 
اکسیژن ســاز به وجــود آمــده و این شــرکت 
بــه دنبــال ســودجویی و نفــع شــخصی خود 

می باشــد. وی ادامه داد : برخی از رســانه ها و 
افراد معاند با سوء برداشــت از این موضوع 
قصــد تخریــب و تحریــف ســخنان اینجانب 

را دارند.دینــوری افــزود : این کــه مشــکالت 
هســت و بایــد گفتــه شــود بحــث دیگــری 
است ولی برخی رسانه های خارجی به دنبال 
تخریب و تحریف هستند که واقعیت ماجرا 
ممانعــت یــک شــرکت از تحویــل دســتگاه 
اکســیژن ســاز بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریز بوده که به دنبال آن مشکالت کمبود 
اکســیژن پدیــدار شــده اســت.وی با تشــکر 
و قدردانــی از حمایت هــای تمــام مســئوالن 
بــه ویــژه  مســئوالن اســتانی از آغــاز بحــران 
کرونا ویروس اضافه کرد : از آغاز بحران تمام 
مســئوالن دولتــی در ادارات مختلــف اعــم 

از استانداری،شــهرداری و ســازمان صمــت 
همــواره در کنــار کادر درمــان بــوده و تمــام 
تالش های خود را در جهت کمک و حمایت 
از بخش بهداشــت و درمان انجــام داده اند 
لیکن برخی افراد سودجو به دنبال منفعت 
طلبــی هســتند.دینوری در پایــان افــزود: 
موضــوع کمبــود اکســیژن در مرکز آموزشــی 
و درمانــی امــام رضــا  )ع( تبریــز بــا هماهنگی 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز جهت پیگیری 
و اقدام الزم به مراجع ذیربط ارجاع داده شده 
و امیدواریــم بــا ورود نهادهــای ذیربــط ایــن 

مشکل مرتفع گردد.

: رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا  )ع( تبریز

کمبود اکسیژن به دلیل عدم همکاری یک شرکت داخلی است 

جواد محمودی مدیرشعب بانک کشاورزی استان 
آذربایجان شرقی، ضمن اعالم خبر صدور »کشاورز 

کارت« گفت: در این کارت منابعی برای خرید نهاده 
در اختیار کشاورزانی که محصوالت استراتژیک مانند 
قرار  می کنند،  تولید  روغنی  دانه های  و  جو  گندم، 

می گیرد.
بانک  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
کشاورزی استان آذربایجان شرقی، محمودی با اشاره 
به این که »کشاورز کارت« برای تامین نقدینگی برای 
فصل کاشت در اختیار کشاورزان قرار می گیرد، گفت: 
به ازای هر هکتار زراعت ۲۰میلیون زیال تسهیالت 

پرداخت می شودو سقف در نظر گرفته شده برای 
ریال  ۲۰۰ میلیون  این طریق  از  پرداخت تسهیالت 
این  طریق  از  که  تسهیالتی  خ  نر گفت:  وی   است. 
کارت پرداخت می شود، 1۲ درصد در سال و مدت 

باز پرداخت یکساله می باشد.
به گفته محمودی، کشاورزان از طریق سامانه سیتا با 
همکاری معاونت زراعت و جهاد کشاورزی استان ها 
به بانک کشاورزی معرفی می شوند و معرفی بر اساس 

سطح زیر کشت انجام خواهد شد. 

همچنین پیش بینی شده است تا ۳ روز کاری بعد از 
معرفی کشاورزان این کارت در اختیارشان قرار گیرد

وی گفت: این کارت ابزاری برای پرداخت الکترونیک 
در پایانه های فروشگاهی خاص و مراکز عرضه نهاده ها 

مانند کود و سم است.
وی اظهار امیدواری کرد هر یک از کشاورزان یک کارت 
اعتباری داشته باشند تا بدینوسیله بتوانیم به رفع 
مشکل نقدینگی کشاورزان در درجه اول و بخشی از 

جبران هزینه های تولید کمک کنیم.

 رئیس مرکز مدیریت اطالعات راه ها و حمل و نقل 
جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  کل  اداره  جاده ای 
ح  آذربایجان شرقی گفت: در مدت پنج روز از اجرای طر
محدودیت تردد در محورهای مختلف استان، ۳۰ درصد 

تردد نسبت به مدت مشابه سال کاهش یافته است. 
به گزارش جام جم حسین بلوکی در گفت و گویی اظهار 
کرد: با توجه به اطالعات به دست آمده از ۸۲ دستگاه 

آذربایجان  آنالین در محورهای مختلف  ترددشمار 
شرقی، طی روزهای 1۲ الی 16 آبان که طرح محدودیت اجرا 
شد، در مجموع تعداد دو میلیون و۵66هزار تردد خودرو 
در محورهای استان ثبت شده است.وی با بیان این که 
این میزان تردد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ 
درصدکاهش داشته است، ادامه داد: از کل تردد ثبت 
شده، 1۹ درصد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و ۸1 

درصد مربوط به وسایل نقلیه سبک بوده است. رییس 
مرکز مدیریت اطالعات راهداری وحمل ونقل جاده ای 
آذربایجان شرقی، گفت: در هفت ماهه اول سال جاری 
نیز در محورهای مختلف استان بیش از 1۳7 میلیون و 
۸۸۰ هزار تردد خودرو ثبت شد که این آمار در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته 1۸ درصد کاهش داشته 

است.

پرداخت تسهیالت در قالب »کشاورز کارت« به تولیدکنندگان

ح محدودیت در آذربایجان شرقی کاهش ۳۰ درصدی تردد با اجرای طر

خبر

متقاضی   ۷۷۰۴ درخواست 
در   مسکن  ملی  اقدام  ح  طر

استان تایید شد

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: 
ح اقدام  درخواست هفت هزار و 7۰۴ متقاضی طر

ملی مسکن در استان تایید نهایی شد.
به گزارش جام جم ابوالقاسم سلطانی در این 
خصوص اظهار کرد: ۵۴ هزار و 1۴۸ نفر در استان 
ملی  اقدام  ح  طر مزایای  از  استفاده  متقاضی 
مسکن بودند که از این تعداد درخواست ۲۵ 

هزار و ۲۵۴ متقاضی حایز شرایط، بررسی شد.
وی اضافه کرد: از بین متقاضیان تایید نهایی 
شده، هفت هزار و ۴7۲ متقاضی در بانک های 
عامل حساب افتتاح کرده و ۳۹۲۲ نفر نیز وجه 
دریافت  برای  عقدقرارداد  زمان  در  نظر  مورد 

مسکن ملی را واریز کرده اند.
ح در  وی، مجموع مبلغ آورده متقاضیان این طر
استان را یک هزار و ۵۴6 میلیارد ریال اعالم کرد و 
گفت: از مجموع متقاضیان تایید نهایی شده، 
، ۹۸۸ نفر  ۲۳۰1 نفر در شهرهای باالی 1۰۰ هزار نفر
در شهرهای زیر 1۰۰ هزار نفر و ۴۴1۵ نفر در شهر 

جدید سهند هستند.
برای  گفت:  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
در  ملی  مسکن  واحد   ۲۵۹1 ح  طر این  اجرای 
استان تخصیص یافته که شامل ۸۹۳ واحد در 
شهرهای باالی 1۰۰ هزار نفر جمعیت، ۳۲۴ واحد 
در شهرهای زیر 1۰۰ هزار نفر جمعیت و یک هزار 

و ۳7۴ واحد نیز در شهر جدید سهند است.
رشد  از  جلوگیری  دولت  سیاست  گفت:  وی 
بیشتر کالنشهرها و توجه بر بازآفرینی و ارتقای 

کیفی شهری است.

مرتضی شفیعی

مدیر خانه مطبوعات 
و رسانه های استان 

شــهرداری سراب  در نظر دارد به اســتناد بند دوم مصوبه شماره 39۰ مورخه 1397/۰۶/۲7   
شــورای اسالمی محترم  شــهر دکه مطبوعاتی واقع در ضلع غربی مســجد جامع در خیابان 

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

1- اجاره بها پایه3/7۰۰/۰۰۰ریال )سیصدو هفتادهزارتومان( برای هر ماه ازسال
۲-  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.
۶-  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 شد.

8- متقاضیان بایستی 1۰ درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده به حساب   ۲۰111133۶78183 
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 1399/۰9/۰5  به شــهرداری تسلیم و رســید دریافت نمایند.

9- متقاضیان می توانند برای کســب اطالعات بیشتر به شهرداری مراجعه و یا باشماره تلفن 
43۲۲81۶7تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده ) مرحله دوم( نوبت اول

     محمد رضا عليپور 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

4/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 4۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ریال

 ۲4۰/۰۰۰/۰۰۰
ریال

1۲ ماه

1- موضوع مزایده: بهره برداری از جایگاههای سی 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 سپرده شرکت در مناقصه: پیشنهاد دهندگان بایدمبلغ سپرده شرکت در مزایده قید شده در جدول باالرا به شماره حساب11۲3۶7۸1۸3- 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- پیشنهادات باید حداکثرتا ده روز دومین آگهی و تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه 1399/09/05  به نشانی سراب خیابان قدس شمالی ساختمان شهرداری-دبیرخانه تحویل 
 ورسید دریافت نمایندجهت اطالع واقدام الزم کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن های ۸-۴3۲۲۸1۶7 )شهرداری سراب( و ۴3۲11۶۸0)حمل ونقل شهرداری سراب(

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 مناقصه و ارائه پیشــنهادات به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شــهرداری در رد یا قبول پیشنهادات 
مختاراست.                      

     محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

آگهی مزایده  ) مرحله اول( « نوبت اول«



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی

، از 2۰ آبان اعمال محدودیت های جدید کرونایی در تبریز
از اعمال محدودیت های جدید کرونایی از ۲۰ آبان، در مرکز 

استان خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از ایسنا علیار راستگو گفت: 
این محدودیت ها با هدف کاهش زنجیره ابتالی بیماری و 

همزمان با سراسر کشور از روز سه شنبه ۲۰ آبان سال جاری 
در تبریز آغاز می شود.

با  مبارزه  ملی  ستاد  جلسه  مصوبات  مهم ترین  به  وی 
کرونا اشاره کرد و گفت: بر اساس تصمیمات این جلسه، 

فعالیت گروه های شغلی دو، سه و چهار از ساعت 1۸ 
عصر تا صبح تعطیل خواهد بود و  فعالیت های مرتبط با 
گروه شغلی یک همچون بیمارستان ها و مراکز درمانی، 
فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت ها، قصابی ها، مراکز 

تولید و عرضه محصوالت پروتینی و میادین میوه و تره بار در 
، ممکن است و رستوران ها و مراکز  هر ساعت از شبانه روز
 به شکل بیرون بر مجاز 

ً
عرضه غذاهای سرد و گرم نیز صرفا

به فعالیت خواهند بود. 

یکشنه  18  آبان 1399    شماره 5796

بازدید جناب آقای حجت االسالم سید محمدرضا میرتاج الدینی ؛
 نماینده محترم مردم تبریز ، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی 

جناب آقای دکتر بهروز مهدوی ؛ فرماندار محترم شهرستان تبریز ، 
سرهنگ پاسدار حسن صفدری ؛ فرمانده محترم سپاه ناحیه امامت تبریز 

و جناب آقای  دکتر اسدی معاون عمرانی وبرنامه ریزی فرماندار
 از شرکت پاالیش ایمن راه

گزارش 
تصویری

استرس و اضطراب در واقع یک واکنش ذهنی، عاطفی و فیزیکی 
به احســاس خطــر یــا تهدیــد از عوامــل بیرونی یــا درونی اســت. 
در تعریــف گســترده  اســترس زمانــی در افــراد ایجاد می شــودکه 
فشــار وارده بر فرد از ظرفیت او فراتر رود. هرچیزی اعم از عوامل 
درونی یا بیرونی که زندگی انسان را با مخاطره روبرو کرده و تهدید 
کند بــرای او ایجاد اســترس و اضطــراب می نماید. بیمــاری کرونا 
ماه هاســت که تمام این کــره خاکــی را پیموده اســت و با گرفتن 
خ اقتصــاد، همــه فعالیــت  جــان انســان ها و مختــل کــردن چــر
انســانی را تحت تاثیر قرار داده و به مهمترین دلیل ایجاد فشار 

روانی و استرس برای انسان ها تبدیل شده است.  
رئیس بیمارســتان بهبــود در مصاحبه بــا جام جــم در خصوص 
اســترس و اضطــراب ناشــی از بیمــاری کرونــا گفت:»انســان بــه 
امید زنده اســت. یکــی از ابتدایی تریــن حقوق هر انســانی امید 
به آینــده و امید بــه زندگی اســت. هر عاملــی که زندگی انســان و 
امیدش به آینــده را تهدید کند باعث ایجاد اســترس و اضطراب 
برای او می شود. در خصوص بیماری کرونا، جهت مهار آن و قطع 
زنجیره شــیوع نیاز اســت تا مردم مواردی ازقبیــل فاصله گذاری 
اجتماعــی، در خانــه مانــدن، تعلیــق موقــت برنامه هایــی مثــل 
ســفرهای غیرضروری، عدم حضور در گردهمایی ها، مراکز خرید 
و تجمــع و  عدم برگــزاری مراســمات را رعایــت کننــد. بنابراین اگر 
مردم ترس و واهمه ای از این بیماری نداشته باشند، این موارد 

رعایت نشده و زنجیره شیوع این بیماری قطع نمی گردد. 
در نتیجه سیســتم درمان مجبور اســت اطالعات و آمــار مربوط 
به ایــن بیمــاری را روزانه اعــالم نمایــد.  انتشــار ایــن اطالعات که 
شــامل تعــداد ابتــالی روزانه،تعداد افــراد فوت شــده بــر اثر این 
بیماری، تعداد افراد بستری شــده و وضعیتی که بیمارستان ها 
در برابر این بیماری با آن مواجه هســتند،باعث ایجاد اســترس 
و اضطــراب در مردم می شــود. در واقع این مســاله شمشــیر دو 
لبه ایســت که اگر اطالعات مربوط به این بیماری منتشر نشود 
ســـطح رعایت ها کاهــش یافتــه و باعث شــیوع بیشــتر بیماری 
می شودو انتشـــــار اطالعات نیز می تواند باعث ایجاد استرس و 
اضطراب در مبتالیان به بیماری کرونا شود و غلبه بر این بیماری 

را برای آنها سخت تر کند.«
دکتر علــی زادایمانــی افــزود:» این بیمــاری در حال حاضــر زندگی 
بشــر را در همه جوانــب آن مــورد تهدیــد قــرار داده اســت. خود 
بیمــاری ســالمتی نســل بشــر را بــا تهدیــد و خطــر مواجــه کــرده 
اســت و تاثیرات جانبی آن در اقتصاد و اشــتغال و ورزش و همه  
شــئونات زندگی کامال هویدا و آشکار است. در کشــور ما نیز که 
ظالمانه ترین تحریم های طول تاریخ علیه آن اعمال شده است، 
بیمــاری کرونــا اثــرات دوچندانــی بــر زندگی مردم داشــته اســت. 
همه این مســایل این بیماری را به یک بیماری دارای بار روانی و 
اســترس زا برای مردم تبدیل میکند. حاال مســاله این است که 
ما چطور می توانیم ایــن بیماری را بــرای مردم و بقیــه بیماران به 
طوری مدیریت کنیم که خللی در روند عــادی زندگی مردم ایجاد 

نشود.
 سیســتم درمان وظیفه دارد این استرســها را درســت مدیریت 
کند کــه اوال مردم ماهیت درســت ایــن بیمــاری را بداننــد و برای 
آن برنامه داشــته و به طور درســت با آن مقابله کننــد و با رعایت 
موارد بهداشــتی به قطع زنجیره آن کمک کنند و هم در مواقعی 
که به بیماری کرونا مبتال شــدند آســیب غیرقابل تحملی به آنها 

وارد نشود.« 
وی اضافــه کرد:» برای رســیدن به ایــن هدف اولیــن عامل مورد 
اهمیت توانمندی و قابلیت های فردی افراد خدمتگزار جامعه 
پزشــکی اســت. هر خدمت دهنــده  ای در نظــام ســالمت اعم از 
پزشکان عزیز و پرستاران و سایر افراد شــاغل،باید ابتدا از جان 
خود حفاظت کنند تا بتوانند به خدمت رسانی در نظام سالمت 
و مبارزه با این بیماری ادامه دهند. پزشک و آحاد افراد شاغل در 
سیستم درمان متعلق به جامعه هســتند و بابت پرورش آنها 
هزینه شده است و افرادی نیستند که به راحتی قابل جایگزینی 

باشند.
 از سوی دیگر با رفتار و منششان عالوه بر بعد اولیه که حفاظت 
از خود است باید این مساله را به طرف مقابل القا کند که او یک 
انســان اســت و گناهی مرتکب نشــده اســت که به این بیماری 
مبتال شــده اســت باید به گونه ای برخورد شــود که به فرد مبتال 
احســاس طرد از جامعه دســت ندهد زیــرا ایر برخــورد می تواند 
برای او مشکل ســاز بوده واســترس و اضطراب زیادی به او وارد 
کند و در کنار مشــکل اصلی بیماری یک بار روانی به آن واردکند. 
البته بخشــی از رفتار درســت آموختنی است و بخشــی یک هنر 
فردی است که ضمن محافظت از خودمان، استفاده از ماسک، 
رعایت  فاصله گــذاری هم لحاظ شــده و هم در حدی نباشــد که 
انفعال و احســاس ناخوشــایندی و  مجــرم بودن به وی دســت 

دهد.«
 وی ادامــه داد:» عامــل بعدی روندهــا و فرآیندهای تعبیه شــده 
از قبیل نوشتاری و پروتکلی اســت. پروتکل هایی برای پرسنل 
در نظر گرفته شده و مشخص کرده است که در چه مواقعی چه 
واکنش هایی نشــان داده و چه توضیحاتی به مراجعه کنندگان 
ارایــه دهنــد. ایــن آموزش هــا می توانــد بــه وســیله فــرد خدمت 
دهنده بصورت شفاهی  ارایه شده و یا بصورت مطالب آموزشی 

و پوستر در مکان های مناسب چسبانده شود. 
ایــن پوســترها باید حــاوی مضامیــن درســتی از اطالع رســانی در 
خصوص بیماری باشــند تا فردی کــه بیماری را گرفتــه بداند این 
بیمــاری چطور اســت و چقــدر می توانــد بــه وی آســیب وارد کند 
و هر روز نســبت به روز قبــل در چه شــرایطی قــرار دارد و چگونه 
امکان غلبه بر این بیماری بــرای او وجود دارد و هــر آن در جریان 
ماهیــت مشــکل خــود قــرار بگیــرد. همچنیــن عامــل تاثیرگذار 
بعدی در ایــن خصــوص چینش هایی اســت کــه در مکان های 
عمومی از قبیل مراکز درمانی بکار رفتــه و تاثیر زیادی در کاهش 
یا افزایش استرس دارد. در فضابندی هایی که برای محافظت از 
پرسنل در برابر بیماری کرونا انجام می شودباید به صورتی باشد 
که هــم محافظــت در برابر بیمــاری به نحو احســن انجــام گیرد و 
هم حالــت دژ ماننــدی به طــرف مقابــل ندهند کــه از نظــر روانی 
فرد مراجعه کننده آســیب دیده و احســاس ناخوشایندی در او 

ایجاد شود.«
دکتــر زادایمانــی افــزود:» بیمارســتان بهبــود یــک بیمارســتان 
بهداشــت محــور می باشــد. مــا پیشــگیری را مقــدم بــر درمــان 
می دانیــم و تیم هــای آموزشــی خوبی را واحد آموزشــی مــا  وجود 
دارد. برخــی بیمــارن کــه نیــاز بــه دریافــت آمــوزش در خصــوص 
بیماری خود دارند به واحد آمــوزش ارجاع  داده می شــوند و این 
واحــد خــود پیگیــر بیمــاران در منــزل می شــود.برای بــه حداقل 
رســاندن مراجعــات بــه بیمارســتان نیــز برنامه هــای مختلفی را 
به اجــرا گذاشــته ایم. افزایش تعــداد ویزیت پزشــکان، افزایش 
ســاعت حضــور پزشــکان، افزایــش فاصلــه نوبــت دهــی بــه 
مراجعین، ویزیت تلفنی، نوبت دهی تلفنی، اعالم زمان احتمالی 
ویزیت به بیمار جهت جلوگیری از اتالف وقت و ایجاد ازدحام بی 
مورد در بیمارستان برخی از تمهیدات ما در این خصوص است. 
اما در نهایــت باید خاطر نشــان کرد، ایــن بیماری یــک اپیدمی و 
یک بحران است. در این شــرایط هرچه آرمانی فکر بکنیم و ایده 
آل عمــل کنیم امکانــات و تعــداد افراد فعــال در حوزه ســالمت 
محدود و تعداد افراد مراجعه کننده بســیار زیاد است و بر همه 

چینش ها و تدابیر غلبه می کند. 
ما تمام ســعی و تالش مــان را می کنیم ولــی بحــران در ذات خود 
ورای پیش بینی هــا اتفــاق میافتد. بــا توجه به نیــاز مبرم منطقه 
به دلیــل تراکم جمعیتی بــاال، نیاز مردم و دسترســی آســان آحاد 
مــردم بــه دریافــت خدمــات تشــخیصی و درمانی،موسســان 
ایــن بیمارســتان را بــر آن داشــت تــا در مرکــز کالنشــهر تبریــز 
نســبت به احداث بیمارســتانی جنرال اقدام نمایند و  با تجمیع 
امکانــات تشــخیصی و درمانی اعــم از آزمایشــگاه مجهــز و مرکز 
تصویربــرداری پیشــرفته و ... ایــن امــکان را بــرای بیمــاران مهیا 
می کنــد تــا بــا حضــور در بیمارســتان بهبــود از خدمــات کامــل 
پزشکی برخوردار شده و نیاز به مراجعه به محل دیگری نداشته 
باشند   ا میدوارم با کمک خدای متعال بشر بتواند هر چه زودتر 

و به خوبی از این بحران عبور کند.«

رئیس بیمارستان بهبود:

کاهش اضطراب؛  نقش مهم پزشکان در درمان کووید۱۹

یست  اظهار کرد؛ رئیس سازمان  حفاظت از محیط ز
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بـــا تو هستم، ز تو هرگز نشدم دور ولی   
چه توان کرد که بانگ جــــرسی نیست مرا

، به جان تـــــو قســم    پــــرده از روى بینداز
غیـــر دیــــدار رخت مـــلتمسی نیست مرا

امام خمینی - ره
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بزرگ ترین  شرقی؛  آذربایجان  
تولیدکننده مقاطع فوالدی

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس   
ذربایجان شرقی گفت: این استان بزرگ ترین تولید 
این  از  و  است  کشور  در  فوالدی  مقاطع  کننده 

فرصت باید برای توسعه صادرات استفاده کرد .
حاشیه  در  زاده  امین   حبیب  جام جم  گزارش  به 
شهرستان  تولیدی  فوالدی  واحد  دو  از  بازدید 
عجب شیر افزود: اهمیت تولید در شرایط کنونی 
بیش از گذشته روش  تر می شودو تسهیل تولید 
دار  اولویت  برنامه های  از  فرامرزی  تجارت  رونق  و 

صنایع استان محسوب می شود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
وضعیت  میدانی  رصد  گفت:   آذربایجان شرقی 
صنعتگران  روی  پیش  چالش های  رفع  و  صنایع 
اهداف  جمله  از  تولید  مسیر  ساختن  هموار  و 

بازدید از واحد تولیدی است .
مسئوالن  برای  تولید  اهمیت  داد:  ادامه  وی 
باید در هر لحظه ضمن  و  روز روشن است  مثل 
و  مشکالت  رفع  به  نسبت  میدانی،  بازدیدهای 

تسهیل صادرات اقدام کرد. 
مرکز  اساس  همین  بر  کرد:  اضافه  زاده  امین 
فوریت های رسیدگی به مشکالت تولید به منظور 
آنها،  رفع  و  تولید  مشکات  هنگام  به  دریافت 
خام  حداقل  وی  شد.  راه اندازی  استان  مرکز  در 
صادراتی  و  داخل  تولید  محصوالت  در  فروشی 
شرقی  آذربایجان  گفت:  و  دانست  حیاتی  را 
کشور  در  فوالدی  مقاطع  کننده  تولید  بزرگ ترین 
است که از این فرصت باید برای توسعه صادرات 

استفاده کرد .

خبرخبر

مدیرپدافند  میدانی  بازدید 
ایستگاه های  از  غیرعامل 

اتوبوس شهری
در  تبریز  شهرداری  غیرعامل  پدافند  مدیر 
اتوبوس  ایستگاه های  از  میدانی  بازدید 
و  رانی  اتوبوس  شرکت  عملکرد  شهری 

همکاری شهروندان را قابل تقدیر دانست.
به  اشاره  با  آذرنیا  حسین  جام جم  گزارش  به 
بازدید انجام شده گفت: شرکت اتوبوس رانی 
رانندگان  و  شهروندان  سالمتی  حفظ  برای 
این  که  می دهد  انجام  را  مختلفی  تدابیر 
قدردانی  شایسته  و  توجه  قابل  اقدامات 

است.
ایستگاه ها،  مستمر  کردن  ضدعفونی  وی 
کنترل  برای  خوب  و  موثر  رسانی  اطالع  انجام 
وسایل  و  اماکن  در  کرونا  ویروس  شیوع 
مثبتی  اقدامات  جمله  از  را  عمومی  نقلیه 
رانی  اتوبوس  شرکت  توسط  که  کرد  عنوان 

عملیاتی شده است.
کابین  کردن  جدا  به  اشاره  با  همچنین  آذرنیا 
از  بیشتر  محافظت  برای  اتوبوس ها  راننده 
شهروندان  همکاری  داشت:  اظهار  رانندگان، 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  در  محترم 
بدون  مسافری  هیچ  و  بوده  مثبت  بسیار 
این  و  نمی شوند  اتوبوس ها  سوار  ماسک 

میزان مشارکت و توجه قابل تقدیر است.
تبریز  شهرداری  عامل  غیر  پدافند  مدیر 
جانبه  همه  رعایت  با  کرد  امیدواری  ابراز 
جهانی  سطح  در  که  بهداشتی  پروتکل های 
ویروس  این  بتوانیم  هستند،  تاکید  مورد 
و  اوضاع  بهبود  شاهد  و  کرده  کنترل  را 
در  وی  باشیم.  شهروندان  تمامی  سالمتی 
و  حمل  ناوگان  محترم  رانندگان  از  خاتمه 
مردم  بین  ارتباطی  پل  عنوان  به  شهری  نقل 
پدافندغیرعامل  سازمانی  ماموریت های  و 
که  آموزشی  دوره های  استمرار  بر  و  کرد  یاد 
تشکیل  اتوبوسرانی  سازمان  مدیریت  توسط 

نمودند. می شودتاکید 

زنوز  موسوی  مرتضی  مدیرعامل،  علیپور  محمد   
کریم  و  تیم  مدیر  آذرنیا  حسن  فرهنگی،  معاون 
باشگاه  رسانه  و  عمومی  روابط  مدیر  جمالی 
مدیرکل  صفری  مرتضی  با  نشستی  در  تراکتور 
و  مسائل  شرقی،  آذربایجان  مرکز  سیمای  و  صدا 
مشکالت عمده پوشش مناسب بازی های لیگ 

برتر را بررسی کردند. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی صدا و 
با  صفری  مرتضی  شرقی،  آذربایجان  مرکز  سیمای 
میانبر ترین  و  هزینه ترین  کم  ورزش  این که  بیان 
و  است  اجتماعی  آسیب های  مدیریت  روش 
به بهترین شکل در جامعه  آن  از طریق  می توان 
فوتبال  تیم   : گفت  کرد  ایجاد  اجتماعی  نشاط 
تراکتور یک فرصت و ظرفیت مهم اجتماعی برای 

استان آذربایجان شرقی است. 
در  سیما  و  فنی  همکاران  این که  به  اشاره  با  وی 
گروه ورزش صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، 
برای  را  خود  تالش  تمام  حداقلی،  امکانات  با 
پوشش مناسب مسابقات لیگ در حد مقدورات 
وجود  با  امیدوارم  افزود:  می دهند  انجام  فنی 
ترکیب جدید و با تجربه مدیریت باشگاه، تعامل و 
همکاری صدا و سیما و باشگاه ارتقای چشمگیری 
داشته باشد و در کنار هم و با هم افزایی توقعات 
و خواسته های مردم و تماشاگران را برآورده کنیم. 

شرقی،  آذربایجان  مرکز  سیمای  و  صدا  مدیرکل 
و  همیشه  را  استان  رسانه های  و  سهند  شبکه 
در همه حال یار دوازدهم تیم های ورزشی استان 
به ویژه باشگاه تراکتور دانست و خاطرنشان کرد 
و  نیست  آمدزا  در  معموال  ما  کشور  در  ورزش   :
ورزش  حوزه  به  استان  در  خصوصی  بخش  ورود 
یک اتفاق مبارک است که همه ما باید قدردان آن 

باشیم . 
با  سال ۹۸  تابستان  از  این که  به  اشاره  با  صفری 

برگزاری مناقصه طراحی و ساخت واحد سیار فول 
اچ دی 10 دوربینه وارد فاز اجرا گردید تصریح کرد: 
ریزی  برنامه  دالر  قیمت  افزایش  و  کرونا  شیوع 
شرکت طرف قرارداد را با قدری تاخیر مواجه کرده 
است  اما به یاری خدا، طبق قول شرکت طراح و 
مرکز  سیمای  و  صدا  جدید  سیار  واحد  سازنده، 
میلیارد   45 بر  بالغ  اعتباری  با  شرقی  آذربایجان 
تومان در بهمن امسال آماده بهره برداری خواهد 

بود. 
با  سیار  واحد  اجرای  و  طراحی  کار  شد:  یادآور  وی 
به  می شودو  انجام  باال  بسیار  وسواس  و  دقت 
لحاظ کیفیت در حد نمونه های خارجی خواهد بود 
و با راه اندازی آن، دانش جدیدی در کشور در این 

حوزه ایجاد می شود. 
 صفری در بخش دیگر سخنان خود به نامه اخیر 
از  پس   : کرد  اضافه  و  اشاره  باشگاه  عامل  مدیر 
بر  مبنی  تراکتور  باشگاه  محترم  عامل  مدیر  نامه 
افزایش کیفیت پوشش مسابقات لیگ امسال، 
واحد  بروزرسانی  هزینه  الزم،  بررسی های  از  بعد 
سیار فعلی حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد شد که 
ما حاضریم با مشارکت صدا و سیما و باشگاه در 
البته  و  کنیم  اقدام  خصوص  این  در  وقت  ع  اسر
ما قول تامین ۵۰ درصد از این اعتبار را از سازمان 

صدا و سیما گرفته ایم. 
شرقی  آذربایجان  مرکز  سیمای  و  صدا  مدیرکل 

سیار  واحد  تجهیزات  کردن  بروز  با  داشت:  اظهار 
به روز  سیار  واحد  دو  آینده  ماه  چند  ظرف  فعلی 
خواهیم داشت که می توانیم به طور همزمان بازی 
دو تیم ماشین سازی و تراکتور را در صورت نیاز به 
طور همزمان پوشش دهیم . مدیرعامل باشگاه 
که  خوشحالم  بسیار  این که  بیان  با  هم  تراکتور 
آذربایجان  در جمع همکاران صدا و سیمای مرکز 
شرقی هستم، به ظرفیت تیم تراکتور اشاره کرد و 
گفت : تراکتور فقط یک تیم فوتبال نیست بلکه 
یک فرهنگ است .محمد علیپور با تاکید بر این که 
همیشه  شرقی  آذربایجان  مرکز  سیمای  و  صدا 
پیشتاز در حوزه فرهنگ و ادب بوده است افزود: 
سریع ترین  در  تراکتور  باشگاه  نامه  جواب  ارسال 
زمان ممکن، از طرف صدا و سیما و اعالم آمادگی 
این  برگزاری  و  مسابقات  مناسب  پوشش  برای 
نشانگر  و  بوده  کننده  امیدوار  بسیار  جلسه 
تعامالت  ارتقای  برای  استانی  رسانه  جدی  اراده 
در  عمده  مشکالت  از  یکی  وی  است.  مابین  فی 

با  رسانه ای  مناسب  برخورد  عدم  بحث  را  کشور 
موضوعات مختلف دانست و اضافه کرد: در این 
رسانه ها  با  باالیی  تعامل  می کنیم  تالش  دوره 
با  خود  سخنان  ادامه  در  علیپور  باشیم.  داشته 
شایسته  همکاری  و  تعامل  با  این که  به  اشاره 
می توان به اهداف بلندمدت باشگاه دست پیدا 
کرد و آینده تیم را رقم زد خاطر نشان کرد: باشگاه 
تراکتور و صدا و سیما مکمل همدیگرند و وظیفه 
ایجاب می کند در کنار همکاران رسانه ملی بوده و 
نهایت تعامل و همکاری را باهم داشته باشیم و 
در این راستا پیشنهاد می کنم دو نفر از باشگاه و 
دو نفر از صدا و سیما به طور جدی، به طور مستمر 

و مداوم پیگیر مسائل و مشکالت باشند. 
مدیرعامل باشگاه تراکتور یادآور شد : قدمت چند 
نیاز  شرقی  آذربایجان  مرکز  سیمای  و  صدا  دهه 
به بروز رسانی تجهیزات آن را دوچندان کرده و ما 
پیشنهاد تجهیز و مشارکت در به روز رسانی واحد 
منعکس  باشگاه  محترم  مالک  به  را  فعلی  سیار 
اظهار  خود  سخنان  پایان  در  کرد.وی  خواهیم 
چرا  می پذیرم  را  انتقادات  دل  و  جان  با   : داشت 
انتقادات باعث رشد و شکوفایی  که اعتقاد دارم 
فنی،  خبر،  سیما،  بود.معاونان  خواهد  باشگاه 
عوامل  از  جمعی  و  تولید  مدیران  مجازی،  فضای 
تولید برنامه های ورزشی و گزارشگران فوتبال نیز از 
دیگر مهمانانی بودند که به ارائه نظر و دیدگاه های 

خود پرداختند. 

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان:

ورزش کم هزینه ترین روش برای 
مدیریت آسیب های اجتماعی است

تقدیر استاندار آذربایجان شرقی از مدیرکل استاندارد استان 

عملکرد درخشان اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی در انتخاب ۶ واحد نمونه ملی برای نخستین بار در کشور


