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تندیس  بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم 
مقاومت به »باغ بهشت« رسید

 تندیــس بهتریــن فیلمنامه فیلــم کوتاه داســتانی جشــنواره فیلم مقاومــت به فیلم »بــاغ بهشــت« از تولیدات 
حوزه هنری آذربایجان شرقی رسید.

به گــزارش جام جم به نقــل از   روابط عمومــی حوزه هنــری آذربایجان شــرقی، شــانزدهمین جشــنواره بین المللی 
فیلم مقاومت با معرفی برگزیــدگان در بخش های مختلف به کار خود پایان داد.

در ایــن جشــنواره، تندیــس جشــنواره و دیپلــم افتخــار به همــراه جایــزه نقــدی بهتریــن فیلمنامــه فیلــم کوتاه 
داستانی در بخش سیدالشهداء مقاومت به »حسن نجفی« نویســنده فیلم کوتاه »باغ بهشت« رسید.
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عضو سابق شورای اسالمی شهر هشترود:

مکتب  »حاج قاسم «؛
راه  »حاج محسن«

استفاده از تکنیک های 
مدیریت هزینه و بهبود فرآیندها 

در دستور کار برای توزیع برق

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛

گازرسانی به ۳۲۶ روستای 
آذربایجان شرقی
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رئیس هیات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی تبریز معرفی شد

: رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور

ح بسیج سازندگی 125 طر
 در آذربایجان شرقی

 افتتاح شد
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کاهش آمار ورودی بیماران کرونایی
 به بیمارستان امام رضا)ع( 

سرور ارجمند و گرامی جناب آقای حاج ایوب محبوبیان
مدیرعامل محترم شرکت سهند سیلیس تبریز

درگذشت پدر همسر گرامیتان مرحوم مغفور شادروان 
"غالمعلی قلی زاده انصاری" را از صمیم قلب خدمتتان 
تســلیت عرض نمــوده  و از خداوند متعــال برای آن مرحوم 
علو  درجات و آمرزش و برای شــما و خانــواده محترم صبر 
جمیــل و اجر جزیل مســئلت می نماییم. امید که روح پاکش 

با موالیش علی )ع( محشــور شود. ان شاء اهلل

مدیریت و کارکنان گروه صنعتی سهند

گروه صنعتی سهند محبوبیان

مغفــور  مرحــوم  گرامیتــان  پــدر  درگذشــت 
شــادروان غالمعلی قلیزاده انصاری را به شما 
و خانواده محترمتان تســلیت عــرض نموده 
و از درگاه خداوند متعال برای ایشــان رحمت 
واسعه و برای بازماندگان صبر مسألت داریم.

سرور ارجمند جناب آقای احد انصاری 
بازگشت همه به سوی اوست

درگذشــت پدر همســر گرامیتان مرحــوم مغفور شــادروان غالمعلی 
قلیزاده انصاری را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده 
و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه  و برای بازماندگان 

صبر مسألت داریم
سرپرستی روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی

سرور ارجمند و گرامی جناب آقای حاج ایوب محبوبیان
مدیرعامل محترم شرکت سهند سیلیس تبریز

آگهی تصمیمات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ارس ) سهامی خاص( به شماره ثبت 
6524 شناسه ملی 14008621685 

به استناد صورتجلســه هیات مدیره مورخ 1399/07/23 شرکت مزبور که در تاریخ 1399/08/18 
تحت شماره 2796/ ث 99 به این واحد واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است .

شعبه شرکت در تبریز به نشانی : تبریز  آزادگان ) چایکنار (  مابین پل قاری و زیر گذر صاحب االمر  پالک 125 
کد پستی 5135957911 تاسیس گردید.

آگهی تصمیمات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ارس
  ) سهامی خاص( به شماره ثبت 6524 شناسه ملی 14008621685 

2



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

 تندیــس بهتریــن فیلمنامه فیلم کوتاه داســتانی جشــنواره فیلــم مقاومت به 
فیلم »باغ بهشــت« از تولیدات حوزه هنری آذربایجان شرقی رسید.

بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از  روابــط عمومــی حــوزه هنــری آذربایجان شــرقی، 
شــانزدهمین جشــنواره بین المللــی فیلــم مقاومــت بــا معرفــی برگزیــدگان در 

بخش های مختلف به کار خود پایان داد.
در ایــن جشــنواره، تندیــس جشــنواره و دیپلم افتخــار به همــراه جایــزه نقدی 

بهتریــن فیلمنامــه فیلم کوتاه داســتانی در بخــش سیدالشــهداء مقاومت به 
»حسن نجفی« نویســنده فیلم کوتاه »باغ بهشت« رسید.

ایــن فیلــم، نخســتین فیلــم داســتانی در خصــوص زندگــی خانــواده شــهدای 
مدافع حرم اســت که به مدت ۴۳ دقیقه توســط حــوزه هنری آذربایجان شــرقی 

تولید شده است.
پروســه تولید این فیلم، همزمان با رویداد جهانی تبریز ۲۰۱۸ آغاز شد که عالوه 

بر پرداختن بــه موضوع شــهدای مدافع حرم، بــه موضوعات مختلــف فرهنگی 
و گردشــگری از جملــه مســاله میــراث فرهنگــی و هویتی کالنشــهر تبریــز یعنی 

قالیبافی در این فیلم پرداخته شده است.
ایــن فیلــم کــه محصــول حــوزه هنــری اســتان اســت، توســط حســن نجفــی 
نویســندگی و کارگردانــی شــده و قربانعلــی طاهرفــر نیــز تهیــه کنندگــی آن را بــه 

عهده دارد.

هنــوز یــک ســال از غــم فــراق ســردار دل هــا حــاج 
دســت  کــه   نگذشــته  عزیــز  ســلیمانی  قاســم 
دیگــر  یکــی  خــون  بــه  صهیونیســم  و  اســتکبار 
از فرزنــدان برومنــد ایــن خــاک اســالمی آغشــته 

شــد. شــهید دکتــر محســن فخــری زاده، رئیــس 
ســازمان پژوهــش و نــوآوری وزارت دفاع)ســپند(، 
حــاج قاســم صنایــع موشــکی- هســته ای و یــار 
دیریــن شــهید واالمقــام حســن تهرانــی مقــدم، 7 
آذر توســط ایــادی اســتکبار تــرور شــده و روحــش 
ینــش پیوســت.  در ملکــوت اعلــی بــه یــاران دیر
محســن فخــری زاده شــاید بیشــتر از آن کــه بــرای 
مــردم مــا نامــی آشــنا باشــد، فردی شــناخته شــده 
برای دولــت آمریــکا و رژیــم منحوس صهیونیســم 
بــود. او دانشــمندی بــود که موســاد ســال ها برای 
بــه شــهادت رســاندنش تــالش می کرد و نخســت 
وزیر رژیم تروریســتی اســراییل دو ســال قبــل علنا 
از وی بــه عنــوان اصلــی تریــن فــرد برنامــه هســته 

ای ایــران  بــا ایــن عبــارت کــه »ایــن نــام را بــه خاطــر 
بســپارید: محســن فخــری زاده« نــام برده بــود. نام 
محســن فخــری زاده همیشــه در خاطــر ملــت مــا 
می مانــد، همانطــور که نــام حاج قاســم ســلیمانی، 
ابومهــدی المهنــدس، مجید شــهریاری، مســعود 
علیمحمــدی، مصطفی احمدی روشــن و داریوش 
رضایــی نــژاد بــرای همیشــه در خاطــر ایــن ملــت 

جاودانه مانده است. 
اما باید به نخســت وزیر تروریســت اسراییل گفت 
شــما هم ایــن نام هــا را خــوب بــه خاطــر بســپارید. 
زیرا هر زمان که مقــام معظم رهبــری فرمان دهند، 
تروریست های غاصب اســراییل برای تک تک این 
خون هــا تــاوان ســنگینی پــس خواهنــد داد. آنهــا 

بداننــد و به خاطر بســپارند که خون این شــهیدان 
واال مقــام نهــال ایــن انقــالب اســالمی و ســرزمین 
را  آبیــاری می کنــد و از خــاک ایــن ســرزمین هــزاران 
حاج قاســم و حــاج محســن ســر بــر می آورنــد. آنها 
بایــد بداننــد، ملت مــا، ملت امام حســین اســت و 

شهادت هنر فرزندان این ملت است. 
رژیم جنایتکار و تروریســم اســراییل تصــور می کند 
که با به شهادت رساندن دانشــمندان و متفکران 
ایــران اســالمی می تواند مانــع پیشــرفت روزافزون 
کشــورمان شــود؛ امــا آنهــا غافلنــد کــه همانطــور 
کــه امــام خمینــی)ره( فرمودنــد هرچــه ملــت مــا را 

بکشند این ملت بیدارتر می شود. 
ایــن ملــت از مــرگ ترســی نــدارد و این کــه ایــن 

شــیاطین به حربه ترور دانشــمندان کــه غیرنظامی 
هســتند متوســل می شــوند، دلیل عجــز و ناتوانی 

آنهاست. 
بــه شــهادت رســاندن یــک دانشــمند شــریف در 
زمــان صلــح مخالــف تمــام قوانیــن و معیارهــای 
بین المللی اســت و آنها با این ترور بار دیگر نشان 
دادند که تمام ادعایی که در خصوص حقوق بشــر 
و صلــح دوســتی دارنــد پــوچ و بی اســاس اســت و 
از هیــچ تالشــی بــرای ضربــه زدن بــه این مــردم فرو 
نمی نشــینند. امــا آنهــا بایــد بداننــد کــه راه شــهید 
واال مقــام محســن فخــری زاده و منــش او ادامــه 
خواهــد داشــت همانطور کــه راه حــاج قاســم عزیز 

ادامه یافت.

شرکت شــهرک های صنعتی و پارک علم 
و فنــاوری آذربایجان شــرقی بــه منظــور 
توســعه زمینه همکاری مشــترک علمی، 
وهشــی و فنــاوری و اســتفاده بهینــه  پژ
از  حمایــت  و  موجــود  ظرفیت هــای  از 
ح هــای مبتنــی بــر دانــش  مبتکــران و طر
و فنــاوری و توســعه اقتصــادی دانــش 
امضــا  همــکاری  تفاهم نامــه   بنیــان، 

کردند.
بــه گــزارش جام جــم  ایجــاد زمینه هــای 
از  گیــری  بهــره  جهــت  مناســب 
پارکــور  خدمــات  و  توانمندی هــا 
مهندســی  بــرای  فنــاور  واحدهــای 
مــورد  تجهیــزات  ســاخت  و  معکــوس 
در  مســتقر  صنعتــی  واحدهــای  نیــاز 
امــور  تســهیل  صنعتــی،  شــهرک های 
انتقال فنــاوری واحد های فناور مســتقر 
در مجموعــه پــارک بــه صنایــع اســتان، 
ارائــه نیازهــای فنــاوری صنایــع بــه پــارک 
علــم و فنــاوری در راســتای رفــع نیازهــا 
توســط فنــاوران، همــکاری  در زمینــه 
شناســایی و تعریف نیازهای پژوهشی و 
فناوری شــهرک های صنعتی و اســتفاده 
از توانمنــدی واحدهــای فنــاور مســتقر 

در مجموعه پــارک، از جملــه اهداف این 
تفاهم نامه است. 

همچنیــن اســتفاده از توانمندی هــای 
شــبکه فــن بــازار جهــت تجــاری ســازی 
دوره هــا،  نشســت ،  برگــزاری  فنــاوری، 
کارگاه های آموزشــی عمومــی و تخصصی 
مشــترک  مــدت  کوتــاه  مهارت هــای  و 
حســب اعــالم نیــاز طرفیــن، بهره  منــدی 
از امکانــات مشــاوره ای آزمایشــگاهی 
کارگاهــی کتابخانــه ای طرفین بر اســاس 
مقــررات مربوطه، کمک بــه دانش بنیان 
مســتعد  صنعتــی  واحدهــای  شــدن 
ایــن  اهــداف  دیگــر  از  بنیــان  دانــش 

تفاهم نامه است.
 شــرکت های دانــش بنیــان آذربایجــان 
ایــده   ۱۲۰ ۱۳۹7 شمســی  شــرقی ســال 
نوآورانــه  ایــده   ۶۹۱ گذشــته  ســال  و 
را در پــارک علــم و فنــاوری اســتان بــه 
ثبــت رســانده و تنهــا در ســایه افتتــاح 
یابــی«  »دپارتمــان تجــاری ســازی و بازار
در پــارک، به ســود چهــار میلیــارد تومانی 
حاضــر  حــال  در  و  یافته انــد  دســت 
ح هــای انجــام شــده و در حــال انجــام  طر

بزرگی در کارنامه خود دارند.

 ۹۹ کمنــد  رویــداد  اختتامیــه  مراســم 
دانشــگاه های آذربایجــان شــرقی، بــه 
همــت و میزبانــی معاونــت فرهنگــی و 
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  اجتماعــی 
آذربایجــان و به صــورت مجــازی برگــزار 

شد.
بــه گــزارش جام جــم رئیــس دانشــگاه 
شــهید مدنی آذربایجان در این مراسم، 
طی سخنانی، شــهادت دانشمند فرزانه 
هسته ای، شــهید فخری زاده را تسلیت 
گفته و این عمل وحشــیانه دشــمنان را 

محکوم کرد.
حســن ولی زاده در ادامه از حمایت های 
حوزه معاونت امور زنان و خانواده نهاد 
ریاســت جمهــوری و معاونــت فرهنگــی 
تحقیقــات  علــوم،  وزارت  اجتماعــی 
و فنــاوری بــه دلیــل  ارائــه ایــده برگــزاری 

رویداد کمند، قدردانی کرد.
وی، برگــزاری رویــداد کمنــد را افتخــاری 
از  ابتــکاری  و  دانشــگاه  ایــن  بــرای 
بانــوان  امــور  و  علــوم  وزارت  ســوی 
ریاســت جمهــوری برشــمرد و گفــت: 
در ســایه برگــزاری ایــن رویــداد، ظرفیــت 
اجتماعــی  عظیــم  ســرمایه های 
ویــژه  بــه  جامعــه،  و  دانشــگاه ها 

دانشــجویان دختــر بیشــتر در معــرض 
نمایــش قــرار داده می شــود؛ همچنیــن 
صاحبــان صنایــع و تولید هــم می توانند 
بــا ایــن ظرفیت ها بیشــتر آشــنا شــده و 
اســتفاده کنند.محمدهــادی عســگری، 
مدیــر کل پشــتیبانی امــور فرهنگــی و 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  اجتماعــی 
فنــاوری نیــز در این مراســم، با اشــاره به 
این که دانشــگاه محل خردورزی است، 
گفــت: دانشــگاه اجتماعــی دانشــگاهی 
اســت کــه نســبت بــه مســائل جامعــه 
بی تفــاوت نباشــد و در این بیــن رویداد 
کمنــد عاملــی بــرای مشــارکت اجتماعی 

دانشجویان به ویژه دانشــجویان دختر 
برای نمایش مهارت ها و حضور مؤثر در 

جامعه بود.
معــاون فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه 
شــهید مدنی آذربایجــان نیــز در ادامه بر 
اهمیــت جایــگاه زنان در رشــد، توســعه 
اقتصــادی و کارآفرینــی و همچنین لزوم 
ح هــا و ایده هــای  حمایــت بیشــتر از طر
دانشــجویی خالقانــه و کارآفریــن تاکیــد 
کرد.بهلول قربانیان، همچنین گزارشــی 
از روند برگزاری رویداد کمند و محورهای 
ح هــای برتــر  رقابتــی، فرآینــد داوری، طر
ح برگزیــده، قابــل تقدیــر   ) شــامل ۲۱ طــر

یــا قابــل تشــویق( و کارگاه هــای برگــزار 
ح و موضوع  شــده در ارتبــاط بــا ایــن طــر

کارآفرینی، ارائه کرد.
هماهنگــی  و  ریــزی  برنامــه  معــاون 
معاونــت رئیس جمهــور در امــور زنان و 
خانــواده نیــز در این مراســم گفــت: این 
رویــداد جهت ایجــاد انگیــزه و امید برای 
دانشــجویان دختر برگزار شــد تا بتوانند 
ایده هــای خــود را پرورانــده و وارد بــازار 

کار کنند.
زهــرا جواهریــان، ابــراز امیــدواری کــرد 
نیــز  رویــداد در ســال جــاری  ایــن  کــه 
برگــزار شــده و ادامــه پیــدا کند.رقیــه 
صــادق زاده، مدیــر کل امــور بانــوان 
اســتانداری آذربایجــان شــرقی نیــز در 
ادامــه مراســم، ضمــن اعــالم حمایــت 
ح کمنــد  ح هــای دانشــجویان، طــر از طر
ح هــای موفــق دانســت و  را  یکــی از طر
گفــت: رویــداد کمنــد، فرصتــی اســت 
کــه دانشــجویان دختــر در ســال آخــر 
تحصیلــی در کنــار رشــته تحصیلــی خود 
یــک مهــارت کاربــردی را فــرا می گیرنــد 
زندگــی،  مهارت هــای  بــر  عــالوه  و 
و  اشــتغال  بــه  مربــوط  مهارت هــای 

خالقیت نیز آموزش داده می شود.

قدردانی وزیر نیرو از اقدامات 
در خصوص سند سازگاری 

با کم آبی

وزیــر نیــرو در جلســه ویدئوکنفرانســی کارگروه 
ملــی ســازگاری با کــم آبــی، پــس از ارائــه گزارش 
مدیرعامــل  و  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
ع  مجمــو از  اســتان،  منطقــه ای  آب  شــرکت 
ســند  تدویــن  بــرای  شــده  انجــام  اقدامــات 
سازگاری با کم آبی اســتان، قدردانی و از عوامل 

دست اندرکار آن تشکر کرد.
بــه گــزارش جام جــم رضــا اردکانیــان در ایــن 
آبــی  کــم  بــا  ســازگاری  ســند  تدویــن  جلســه 
آذربایجان شــرقی را مرهــون جلســات متعــدد 
کارشناســی، مدیریتــی، همفکــری بــا اســتادان 
دانشــگاه ها و ســازمان های غیردولتــی و مــردم 
نهــاد ارزیابی کــرد. وی همچنین در این جلســه 
از اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــرای هماهنگی 
توســعه  بــرای  اجرایــی  دســتگاه های  میــان 
آب هــای  یــت مشــارکتی  و پیاده ســازی مدیر
زیرزمینی دشــت مرند که موجــب صرفه جویی 
قابــل توجــه در مصــرف آب هــای زیرزمینــی این 

دشت شده، قدردانی کرد. 
به نقــل از روابط عمومــی شــرکت آب منطقه ای 
اســتان، اضافــه برداشــت از دشــت های مرنــد، 
دامنه هــای شــمالی ســهند، دشــت تســوج و 
- صوفیــان وافــت آب هــای زیرزمینــی  شبســتر
در ایــن مناطــق، همــواره یکــی از دغدغه هــای 
اصلــی مدیــران ارشــد اســتان، آب منطقــه ای 
و جهــاد کشــاورزی بــوده کــه طــی چهــار ســال 
و  حفاظتــی  فعالیت هــای  نتیجــه  در  اخیــر 
مشــارکت دســتگاه های متولی، بهره برداران و 
کشــاورزان، روند رو به رشد برداشــت از مخازن 
آب های زیرزمینی متوقف شده و انتظار می رود 
تــی، شــاهد  بــا تــداوم ایــن رونــد در ســال های آ
زمینــی در ایــن  بهبــود وضعیــت آب هــای زیر

مناطق باشیم.

ورخانــه ای و کشــتی  زش هــای ز رئیــس هیــات ور
پهلوانــی اســتان آذربایجــان شــرقی، در حکمی حاج 
حســین افتخــاری را به عنــوان رئیــس جدیــد هیات 
ورزش هــای زورخانــه ای و کشــتی پهلوانی کالنشــهر 

تبریز منصوب کرد. 
به گــزارش جــام جــم  ، معارفــه و اعطاء رســمی حکم 
ورخانــه ای و کشــتی  زش هــای ز رئیــس هیــات ور
پهلوانــی کالنشــهر تبریــز با حضــور پهلــوان علیرضا 
بهتــاج   ، کشــور کشــتی  فدراســیون  رئیــس  دبیــر 
آذربایجــان  اســتان  جوانــان  و  زش  ور مدیــرکل 
شــرقی و حبیــب مقصــودی رئیــس ســازمان 
حــاج   ، یــز تبر کالنشــهر  جوانــان  و  زش  ور
رســول برپور رئیــس هیــات ورزش های 
زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی اســتان 
آذربایجــان شــرقی و اصغــر ســفیدی 
رعایــت  بــا  پیشکســوت  مرشــد 
برگــزار  بهداشــتی  وتکل هــای  پر
بــه  افتخــاری  حســین  حــاج  و 
عنــوان رئیــس جدیــد هیــات 
ورخانــه ای  ز زش هــای  ور

یــز منصــوب و بــه  و کشــتی پهلوانــی کالنشــهر تبر
صورت رسمی شروع به کار کرد.

* فرهنــگ پهلوانــی بایــد بــه عنــوان یــک فرهنــگ 
متعالی و ارزشــمند زنده بماند

هیــات  جدیــد  رئیــس  افتخــاری  حســین  حــاج 
ورزش هــای زورخانــه ای و کشــتی پهلوانی کالنشــهر 
بــا  گفتگــو  در  مراســم  ایــن  حاشــیه  در  یــز  تبر
خبرنــگاران، بــا تشــکر از حســن اعتمــاد مســئوالن 
نســبت به ایشــان و انتخاب بــه عنوان ریاســت این 
هیات؛ گفــت: ورزش زورخانــه ای و پهلوانی ورزشــی 
اصیل و ملی مختص کشــور عزیزمان ایران اســت و 

باید در جهت توســعه این ورزش تالش گردد.
وی بــا اشــاره بــه این کــه فرهنــگ پهلوانــی متعلــق 
بــه ایــران و ایرانی هاســت و بایــد در حفــظ و احیــای 
آن کوشــا باشــیم، افــزود:  فرهنــگ پهلوانــی بایــد به 
عنوان یــک فرهنــگ متعالی و ارزشــمند زنــده بماند 
و در این راستا برای فراهم آوری بســترهای مناسب 
جهــت رونــق ایــن رشــته ملــی در اماکــن عمومــی و 
فضاهــای ورزشــی دســتگاه های دولتــی بایــد تالش 

. کنیم
در  خــود  برنامه هــای  خصــوص  در  افتخــاری 
زش هــای  ور هیــات  جدیــد  یاســت  ر مســئولیت 
 ، یــز تبر کالنشــهر  پهلوانــی  کشــتی  و  ورخانــه ای  ز
نیــز بیــان کــرد: برگــزاری دوره هــای آموزشــی ورزش 
ورخانــه ای، هنــر مرشــدی و کشــتی پهلوانــی در  ز
ســطوح مختلــف مربیگــری و داوری بــا اســتفاده از 
زیرســاخت ها و ظرفیت هــای موجــود، تهیــه بانــک 
ورخانــه بــا هــدف توجــه  زش ز جامــع اطالعــات ور
زشــکاران،  ورخانــه ای و شناســایی ور زش ز بــه ور
مربیان و داوران و پیشکســوتان، برگــزاری همایش 
ورخانــه ای بــه صــورت متمرکــز بــا  زش ز رگ ور بــز
حضــور باســتانی کاران بعــد از دوران کرونــا، ارتبــاط 
زش از اهــم  بــا رســانه ها و معرفــی بیشــتر ایــن ور

برنامه های اینجانب می باشــند.
وی تاکیــد کــرد: بــه دنبــال توســعه رشــته پهلوانی و 
زورخانــه ای  هســتیم و در ایــن راســتا بعــد از دوران 
کرونــا کالس هــای آموزشــی برای عمــوم مــردم برگزار 
و همچنیــن برگــزاری مســابقات ورزشــی برای بســط 
و گســترش ایــن ورزش را در دســتور کار خــود قــرار 

داده ایم.
رئیس جدید هیات ورزش های زورخانه ای و کشــتی 
پهلوانــی کالنشــهر تبریــز در خاتمه گفــت: هر فردی 
در هــر جایگاهــی اگــر خدمتگــزار مــردم و جامعــه 
باشــد، یــک پهلــوان بــه حســاب می آیــد و بنــده بــه 
وند همیشــه در خدمــت مــردم  عنــوان یــک شــهر
بــوده ام و در ایــن ســنگر جدیــد خدمتگــزاری هــم 
ترویج فرهنــگ پهلوانــی را به صورت  جــدی پیگیری 
خواهــم کــرد و امیــدوارم بتوانــم در عمل بــه وظایف 

خود با عنایات خداوند منان موفــق عمل نمایم.
بــه  افتخــاری  حســین  حــاج  اســت:  ذکــر  شــایان 
عنــوان یکــی از خیریــن بنــام و خوشــنام آذربایجــان 
و تبریــز زبانــزد خاص و عــام بــوده و در دســتگیری از 
نیازمنــدان و کمک بــه مــردم ذره ای درنــگ نکرده و 
همیشــه چندیــن گام از دیگــران در ایــن راه جلوتــر 
بــوده و بــا منــش پهلوانــی گــره گشــای مشــکالت 
مــردم بــوده انــد و حقیقتــا بایــد بــه ایــن انتخــاب 
کــه قطعــا ایــن  یــک گفــت  زشــمند و مبــارک تبر ار
انتخــاب ثمــرات بســیار زیــادی را بــه دنبــال خواهــد 

داشت.

رئیس هیات ورزش های زورخانه ای  و کشتی پهلوانی تبریز معرفی شد
خبر

معاون میراث فرهنگی استان خبر داد؛
مرمت، ساماندهی و اجرای دیوار 

حائل کلیسای تاریخی ُسهرل
معاون میراث  فرهنگی آذربایجان شرقی از مرمت، 
ساماندهی و اجرای دیوار حائل کلیسای تاریخی 

ُسهرل خبر داد.
به گزارش جام جم علیرضا قوچی ضمن اعالم این 
خبر گفت: کلیسای سهرل شهرستان شبستر از 
جمله آثار تاریخی ارزشمند استان است که قدمت 
آن متعلق به قرن پنج و شش میالدی بوده و در 
ثار ملی به ثبت رسیده  سال ۱۳۴7 در فهرست آ

است.
وی با بیان این که در راستای حفاظت از کلیسای 
تاریخی سهرل، مرمت، ساماندهی و اجرای دیوار 
حائل این کلیسا در دستور کار میراث فرهنگی 
استان قرار گرفته است، گفت: با توجه به مشاهده 
آسیب  و ترک های جزئی در بنای کلیسا، پس از 
و  فنی  دفتر  توسط  اولیه  مطالعات  و  بررسی 
کارشناسان خبره معاونت میراث فرهنگی و انجام 
آزمایشات مکانیکی خاک، همچنین اخذ مشاوره و 
بازدید میدانی توسط پروفسور لورنسو، در مرحله 
رانش  از  تثبیت بستر خاک، جلوگیری  نخست 
و لغزندگی و مقاوم سازی آن در دستور کار قرار 

گرفت.
وی با اشاره به این که مداخله و جلوگیری از عوامل 
در  کلیسا  اصلی  بنای  به  رسان  آسیب  بیرونی 
گرفته  قرار  حفاظتی  و  مرمتی  عملیات  اولویت 
از مهم ترین عواملی که  است، ادامه داد: یکی 
ثار تاریخی موثر است، توجه به عوامل  در حفظ آ
آسیب رسان بیرونی و مداخله بهنگام است، لذا 
این اداره کل نسبت به اقدامات حفاظت کالبدی، 
برنامه ریزی الزم را توسط معاونت میراث فرهنگی 
استان انجام داده است. قوچی گفت: در این پروژه 
ناپایداری و لغزش خاک بستر کلیسا موجب بروز 
خسارت و آسیب سازه ای کلیسای شده بود، لذا 
با احداث دیوار حائل سنگی به طول ۹۱ متر و در 
ارتفاع ۲.۵ متر یک نیروی مقاوم قابل توجه در برابر 
نیروهای محرک خاک ایجاد شده و سایر مراحل 

عملیات مقاوم سازی نیز در حال انجام است.

سیده زهرا طاهرموسوی 

عضو سابق شورای اسالمی شهر هشترود

مکتب »حاج قاسم «؛ راه »حاج محسن«

همکاری شهرک های صنعتی 
و پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

رویداد »کمند «در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 به کار خود پایان داد 
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

هیچ راه  روستایی در اهر مسدود نیست
رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اهــر در 
خصوص راه های روستایی شهرستان، گفت: با توجه به 
بارش های بــرف در این شهرســتان، در حال حاضر هیچ  

کدام از راه های روستایی شهرستان مسدود نیست.

بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از ایســنا قاســم قمــری در 
جمع خبرنــگاران اظهار کرد: تمامی جاده هــا و محورهای 
مواصالتی به این شهرســتان باز بوده و تردد بدون هیچ 
مشــکل در جاده ها در جریان اســت. وی افزود: با توجه 

به بارش برف از اولین ساعات صبح در این شهرستان، 
خوشــبختانه در حــال حاضــر هیــچ  کــدام از جاده هــای 
شهرســتان مســدود نبــوده و تــردد در محورهــای ایــن 

شهرستان در جریان است.

وی بــا اشــاره بــه آمادگی کامــل راهــداری شهرســتان اهر 
گفت: طبــق پیش بینی هواشناســی بــارش بــرف تداوم 
خواهــد داشــت و راهــداران در حالــت آمــاده بــاش قــرار 

دارند.
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آنفلوآنزای پرندگان 
در زیستگاه های استان مشاهده 

نشده است
 معــاون محیــط طبیعــی اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت آذربایجان شــرقی گفــت: تاکنــون مــوردی 
در  پرنــدگان  حــاد  فــوق  آنفلوآنــزای  بیمــاری  از 

زیستگاه های استان مشاهده نشده است.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، داوود غنــی پور بــا بیان 
این کــه همــه ســاله در فصل هــای مهاجرت بهــار و 
پاییز با پیــک آنفلوآنزای پرندگان مواجه می شــویم، 
ادامــه داد: بــه دلیــل این کــه ایــن ویــروس بســیار 
خطرناک است و میزان کشندگی آن بسیار باالست 
بــه همیــن دلیــل حساســیت شــدیدی نســبت به 

شناسایی این بیماری وجود دارد.
وی با اشــاره به این کــه آذربایجــان شــرقی در کریدور 
مهاجرتــی پرنــدگان قــرار دارد، تاکیــد کــرد: امــکان 
شــیوع و مشــاهده ایــن بیمــاری در بیــن پرنــدگان 
وجــود دارد و بــر همین اســاس بــا هماهنگــی اداره 
کل دامپزشــکی اســتان محدودیت هایــی از جملــه 
محدودیــت شــکار اعمــال می شــود و گشــت های 
مشترک در مناطق تاالبی و کنار آبزی انجام می شود.

وی خاطرنشــان کــرد: هیــچ مــوردی از مــرگ و میــر 
پرندگان و یا تغییر رفتار آنها در زیستگاه های استان 
مشــاهده نشــده و این امر نشــان می دهــد که این 

زیستگاه ها عاری از این نوع بیماری است.
معــاون محیــط طبیعــی اداره کل حفاظــت محیــط 
اهالــی  کــرد:  تاکیــد  آذربایجان شــرقی  زیســت 
روســتاهای همجوار تاالب ها و منابع آبی در صورت 
مشاهده الشه پرندگان و یا تغییر رفتار آنها، ضمن 
خــودداری از تماس با الشــه پرندگان، موضــوع را به 

ادارات محیط زیست شهرستان ها اطالع دهند.
وی یادآوری کرد: طی دو سال گذشته هیچ موردی از 
آنفلوآنزای پرندگان در زیستگاه های طبیعی استان 
گزارش نشــده اســت.غنی پور اظهار کرد: بازه زمانی 
سرشماری حیات وحش در سطح جهان ۱۰ دی تا ۱۰ 
بهمن می باشد تا آمار به طور کلی در سطح جهان با 

خطای پایین به دست آید.

خبر

تبریــز  بــرق  وی  نیــر توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
از اســتقرار سیســتم فراســوی بهایابــی بــر مبنــای 
فعالیت )BABC( در شــرکت توزیع نیــروی برق تبریز 

خبر داد.
وابــط عمومــی  از  ر گــزارش  جام جــم بــه نقــل  بــه 
، عــادل کاظمــی با  شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز
بیان این کــه قیمت فــروش پاییــن بــرق در ایران در 
ح هدفمندســازی  مقایســه بــا قیمــت جهانــی و طــر
یارانه ها، ســرمایه گذاری در صنعت برق را با مشکل 
اساســی مواجــه کــرده اســت، بــه کمرنــگ شــدن 
عالقــه  ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی بــه خاطــر 
زیان ده بودن این صنعت اشــاره و خاطرنشان کرد: 
اســتفاده از تکنیک هــای مدیریــت هزینــه، اصــالح 
و بهبــود فرآیندهــا و مکانیــزه کــردن آنهــا در ایــن 
صنعــت در کنار سیاســت های دولــت بــرای تعیین 

خ قیمت فروش، حائز اهمیت است. نر
در  موثــر  حوزه هــای  از  یکــی  داد:  ادامــه  کاظمــی 
محاســبه  بهای تمام شــده ، بخــش توزیع اســت که 
در این پروژه از مدل فراســوی بهایابی )هزینه یابی( 
بــر مبنــای فعالیــت )BABC( بــا رویکــرد فرآیندهــای 

سازمانی استفاده می شود.

وی اضافــه کــرد: در این سیســتم، بهای تمام شــده 
توزیع بــرق به صــورت میانگین و بــه تفکیک خطوط 
و پســت های توزیع به همراه فرآیندهــا و فعالیت ها 
محاســبه خواهد شــد، تا از این طریق زمینــه را برای 
مدیریــت منابــع شــرکت از طریــق مدیریــت زمــان 
فرآیندها و فعالیت ها و مدیریــت ظرفیت دارایی ها 

و تجهیزات فراهم آورد.
بــه گفتــه وی؛ الزمــه اســتقرار سیســتم های واقعــی 
بهــای تمــام شــده مســتلزم بسترســازی و ایجــاد 
سیســتم های یکپارچه ســازمانی با رویکرد فرآیندی 
اســت لذا در این پروژه تحقیقاتی عالوه بر محاسبه 
بهــای تمــام شــده، پیشــنهادات الزم بــرای ایجــاد 

سیستم های یکپارچه با رویکرد فرآیندی ارائه شد.
وی بــرق تبریــز در  مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــر
پایان به تشــریح پیشــنهادات این پــروژه تحقیقاتی 
پرداخــت و گفــت: آماده ســازی ســازمان و تدویــن 
مبنــای  بــر  ینه یابــی(  بهایابی)هز فراســوی  مــدل 
فرآیندهــای  مستندســازی   ،)BABC ( فعالیــت 
موجــود شــرکت توزیــع بــرق تبریــز بــا اســتاندارد 
بهایابــی  فراســوی  سیســتم  اســتقرار   ،BPMN2
)هزینه یابــی( بــر مبنــای فعالیــت در شــرکت و ارائــه 
سیســتم های  اســتقرار  بــرای  الزم  پیشــنهادات 
 CUSTOMIZED ERP( یکپارچــه با رویکــرد فرآینــدی
ویکــرد  ر بــا   )WITH WORKFLOW MODULES
پــروژه معمــاری ســازمانی شــرکت توانیــر از جملــه 
سیســتم  اســتقرار  در  کــه  اســت  پیشــنهاداتی 
فراســوی بهایابی بر مبنــای فعالیــت )BABC( تحت 

مطالعه قرار گرفته است.
سیســتم  اســتقرار  وژه  پــر مجــری  اســت  گفتنــی 
BABC( در  فراســوی بهایابــی بــر مبنــای فعالیــت )
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز را دانشــگاه آزاد 
تبریــز برعهــده داشــته و نظــارت داخلــی آن برعهده 

دانشگاه آزاد  واحد بناب  بوده است .

استفاده از تکنیک های مدیریت هزینه و بهبود فرآیندها در دستور کار برای توزیع برق

 

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با بیان این که 
پروژه های روستایی در دست اجرا، ۶۵ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد، گفت: در زمان حاضر عملیات گازرسانی به 
۳۲۶ روستای استان در حال انجام است.

به گزارش جام جم سیدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به 
این که هم اکنون بیش از ۹7 درصد خانوارهای روستایی 
آذربایجان شرقی از گاز طبیعی بهره مند هستند.اظهار 
کرد: اتمام گازرسانی به ۱۵۴ روستای استان برای سال 
جاری و بقیه برای سال آینده برنامه ریزی شده است. 
رهنمای توحیدی اظهار کرد: با وجود شرایط فعلی، 
محدودیت های ناشی از افزایش همه گیری ویروس 

کرونا و همچنین تحریم های ظالمانه، اجرای پروژه های 
گازرسانی روستایی با میانگین ۶۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی، تداوم دارد.وی، استقرار سیستم های نوین 
مدیریتی و برگزاری مستمر جلسات کنترل پروژه را از 
مهم ترین شاخص های تاثیرگذار در پیشرفت مطلوب 
پروژه ها اعالم کرد و افزود: با توجه به بررسی همه 
جانبه چالش ها و مشکالت موجود در مسیر اجرای 
پروژه ها، به کارگیری راهکارهای نوین و جایگزین کردن 
روش های جدید مدیریتی و اجرایی، مانع از ایجاد رکود 

در روند اجرای پروژه ها شده و تمامی شاخص های 
استراتژیک سازمان به صورت ادواری پایش می شود. 
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: به زودی 
با اتمام گازرسانی در آذربایجان شرقی، به عنوان یکی از 
، شاهد توسعه هرچه بیشتر  استان های سبز کشور
رفاه و آبادانی و به ثمر رسیدن تالش های ۳۲ ساله 
شرکت گاز استان در خدمت رسانی صادقانه به مردم با 
تامین گاز ۶۸ شهر و ۲ هزار و ۴۴۵ روستای واجد شرایط 

خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛

گازرسانی به ۳۲۶ روستای آذربایجان شرقی

خبر
کاهــش آمــار ورودی بیماران 
کرونایی بــه بیمارســتان امام 

رضا )ع(
رئیــس بیمارســتان یکهــزار تختخوابــی امــام 
رضــا )ع( تبریز بــه عنــوان کانون اصلی بســتری 
بیمــاران کرونایــی، از کاهش ورودی ایــن مرکز 
درمانی بــه دلیل رعایــت محدودیت ها توســط 

شهروندان خبر داد.
به گزارش جام جم دکتر مســعود فقیه دینوری 
افــزود: بــا رعایــت محدودیت هــا و تمهیــدات 
اتخــاذ شــده ۱۰ درصــد بــار ورودی بخش هــای 
اورژانــس و بســتری بیمارســتان امــام رضــا در 

روزهای اخیر کاهش یافته است.
وی اظهار کــرد: ادامه این روند باعث می شــود 
کــه مانــدگاری بیمــاران کرونایــی در اورژانــس 
کاهــش یابد و کادر درمــان راحت تــر می توانند 

به مردم خدمات دهند. 
وی ابراز امیــدواری کرد با رعایت هر چه بیشــتر 
محدودیت هــای کرونایی توســط شــهروندان، 
بســتری های  و  مبتالیــان  کاهــش  درصــد 
وزهــای آینــده بیشــتر  ونایــی در ر بیمــاران کر
شــود. بیمارســتان یکهــزار تختخوابــی امــام 
، کانون اصلــی پذیرش، بســتری  رضــا )ع( تبریــز
از   ۱۹ کوویــد  بــه  مبتــال  بیمــاران  درمــان  و 
ابتــدای شــیوع کرونــا تــا بــه امــروز بــوده و بــار 
اصلــی مدیریــت ایــن بیمــاری را در آذربایجــان 
آغــاز  از  پیــش  می کشــد.  دوش  بــه  شــرقی 
ح جامــع محدودیت هــای کرونایــی،  اجــرای طــر
اعــالم  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  مســئوالن 
کردند کــه ظرفیت های تخت های بیمارســتانی 
بیمــاران  پذیــرش  بــرای  شــرقی  آذربایجــان 
ح،  کرونایــی پــر اســت. حــال بــا اجــرای ایــن طر
بارقه هــای امیــد بــه کاهــش شــمار مبتالیــان 
و بــه تبــع آن بســتری ها و فوتی هــای کرونــا در 
آذربایجــان شــرقی ایجاد شــده اســت، بــه ویژه 
این که بنا بر اعالم مســئوالن ارشــد استان ۹۵ 
درصد مــردم و اصناف محدودیت هــا را رعایت 

می کنند. 

کــرکــره ها پایین
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بحــران  یــت  مدیر عوامــل 
آذربایجان شرقی در آماده باش

 

اســتانداری  بحــران  مدیریــت  کل  مدیــر 
آذربایجان شــرقی گفــت: همزمان با شــروع فصل 
ســرما و بارش هــای پاییــزی تمامــی عوامــل ایــن 
مجموعــه در بخش هــا و شهرســتان های ۲۱ گانــه 

استان به حالت آماده باش درآمده اند.
بــه گــزارش جام جــم محمدباقــر هنربــر افــزود: بــا 
شروع فصل سرما، دســتورالعمل آمادگی مقابله 
بــا مخاطــرات طبیعــی بــه خصــوص در فصــول 
پاییــز و زمســتان از ســوی مدیریــت بحــران مرکــز 
بــه تمامــی اســتان ها و همیــن دســتورالعمل بــه 
تمامــی فرمانداری ها و شــهرداری های مســتقر در 
آذربایجــان شــرقی ارســال شــده اســت تــا آمادگی 
خود را بــرای مقابله با هر گونــه مخاطرات احتمالی 
حفــظ کننــد. وی به جلســه اخیــر مدیریــت بحران 
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور تمامــی فرمانــداران 
و اعضــای مدیریت هــای بحــران شهرســتانی بــه 
صــورت ویدئوکنفرانــس اشــاره و اضافــه کــرد: در 
این جلسه تمامی موارد برای مقابله با بارش های 
پاییزی و زمســتانی مورد کنــکاش قرار گرفــت و بر 
آمادگی کامل نیروهــای امدادی، راهــداری، پلیس 

راه ها، جمعیت هالل احمر و اورژانس تاکید شد.
اداره کل  بیــان این کــه هشــدارهای  بــا  هنربــر 
هواشناســی اســتان نیز به طــور کامل رصد شــده 
و مــوارد اعالمــی بــه فرمانــداران و شــهرداران ابالغ 
می شــود، اظهار داشــت: در این خصــوص تمامی 
دســتگاه های اقدامی و عملیاتی در ســطح استان 
به طور کامل آمــاده بوده و برای مقابلــه با هر گونه 

حوادث احتمالی از آمادگی کامل برخوردارند.

خبر

 رئیس ســازمان بســیج ســازندگی کشــور 
گفت: امســال به مناســبت هفته بســیج 
ح  در سراســر کشــور دو هــزار و ۸۸7 طــر
توسط ســازمان بســیج ســازندگی افتتاح 

شده است.
به گزارش جام جم  ســردار محمــد زهرایی 
ح حوزه ســالمت  در حاشــیه افتتاح دو طر
در شهرســتان مرنــد گفــت: پروژه هــای 
بســیج ســازندگی در همکاری با نهادها و 
دســتگاه های تخصصــی بــه صــورت مجزا 
در اســتان های مختلــف کشــور بــه بهــره 

برداری رسیده است.
بــا  ســازندگی  بســیج  همــکاری  تلقــی و خاطرنشــان کــرد: هــم گرایــی و دســتگاه های اجرایــی و دولتــی را مهــم وی 

هــم افزایــی بیــن بســیج و ســپاه با ســایر 
دســتگاه ها مزیــت بســیار باالیــی بــرای 
کشور دارد که موجب می شود از ظرفیت 
مردم و خّیرین و گروه های جهادی بسیج 
ح های بزرگ در کشــور بهره  برای اجرای طر

برد.
ســردار زهرایــی بــا اشــاره بــه این کــه امروز 
ح بســیج ســازندگی بــه مناســبت  ۱۲۵ طــر
هفته بسیج در شهرســتان های مختلف 
آذربایجان شرقی افتتاح شــد، گفت: برای 
ح هــای افتتــاح شــده در  اجــرای ایــن طر
مجموع بیــش از ۲۲ میلیارد تومان هزینه 

شده است.

وی همچنیــن گفــت: بســیج ســازندگی 
ح را در  آذربایجان شــرقی یک هــزار و ۶۰ طــر
شــورای برنامه ریــزی اســتان بــه تصویب 
نامــه  موافقــت  امضــای  بــا  و  رســانده 
و قــرارداد بــا دســتگاه های اجرایــی ایــن 

ح ها در دست اجراست. طر
امــروز ســاختمان های مرکــز ســالمت در 
بخــش یامچــی و روســتای دولــت آبــاد 
شهرستان مرند با حضور رئیس سازمان 

بسیج سازندگی کشور افتتاح شد.
ح ها با مشارکت بســیج سازندگی  این طر
و دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا پنــج 

میلیارد تومان اعتبار اجرا شده است.

: رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور

ح بسیج سازندگی در آذربایجان شرقی افتتاح شد 1۲5 طر

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی 
غ از  استان آذربایجان شرقی از ممنوعیت خروج مر

استان آذربایجان شرقی خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی سازمان 
جهادکشاورزی استان، جاوید بهروزین در گفتگوی 
شبکه  نبات  چای  ـ  سحرلر  برنامه  تلویزیونی  زنده 
سهند، ضمن بیان این مطلب افزود: طبق دستور 
غ از استان  دادستان محترم مرکز استان، خروج مر
و  است  ع  ممنو ثانوی  اطالع  تا  شرقی  آذربایجان 
مرغداران زحمتکش نیز با عنایت به شرایط موجود 
باید نهایت همکاری و همدلی را با مسئوالن ذیربط 
داشته باشند تا انشاا... این برهه را نیز به خوبی و 

خوشی پشت سر بگذاریم.
غ در بازار متاثر از  وی با بیان این که قیمت گوشت مر
نهاده های دامی است که متاسفانه در ماه های اخیر 
با افزایش قیمت و در برخی موارد با کمبود موجودی 
مواجه شده است افزود: عالوه بر این هزینه های 

ع  مجمو در  و  واکسن  دارو،  درمان،  بهداشتی، 
غ در ماه های اخیر  هزینه های نگهداری و پرورش مر
نهایت  در  عوامل  این  همه  که  اند  یافته  افزایش 
موجب افزایش قیمت تمام شده محصول در بازار 

شده است.  

بهروزین اضافه کرد: یکی دیگر از عوامل اصلی و 
تاثیرگذار در کمبود تولید گوشت و افزایش قیمت 
غ، کاهش میزان جوجه ریزی در ۲۰ روز اول  گوشت مر
مهر سالجاری بویژه از نهم تا نوزدهم مهر سالجاری 
است این خالء باعث به وجود آمدن تبعات منفی آن 

غ گوشتی بعد از ۴۵ الی  خ مر یعنی کمبود و افزایش نر
۵۰ روز در بازار فروش شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی 
غ منجمد در بازار از طریق  استان با اشاره به توزیع مر
شرکت پشتیبانی امور دام استان، اظهار کرد: شرکت 
پشتیبانی امور دام استان با ابالغ ستاد تنظیم بازار 
غ منجمد در  استان اقدام به توزیع روزانه ۵۰ تن مر
سطح استان نموده است که در صورت تقاضای زیاد 

و کشش بازار این رقم قابل افزایش می باشد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با تصریح این نکته 
راستای تعدیل  غ منجمد در  گوشت مر که توزیع 
بازار و تامین نیاز مصرف کنندگان انجام می شود، 
 تاکید کرد: براساس دستور دادستان محترم 

ً
مجددا

 ممنوع 
ً
غ از استان اکیدا آذربایجان شرقی خروج مر

می باشد و تمامی مرغداران هم استانی باید نهایت 
ذیربط  مسئوالن  با  خصوص  این  در  را  همکاری 

استان به عمل آورند.

غ از استان ممنوع شد خروج مر

خبر
کاهــش تخلــف مرغــداران بــا 
ســامانه  بــه  بــازارگاه  اتصــال 

اطالعات کشتارگاه ها

 رئیس سازمان جهادکشــاورزی آذربایجان شرقی 
از اجــرای برنامــه ای بــرای جلوگیــری از تخلفــات در 
غ خبــر داد و گفــت: بــا برنامه ریزی هــای  بــازار مــر
انجام شــده و با اتصال ســامانه بازارگاه به سامانه 
اطالعــات کشــتارگاه ها تخلــف مرغــداران کاهــش 

خواهد یافت.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از روابــط عمومــی 
ســازمان جهادکشــاورزی اســتان، اکبــر فتحــی در 
گفتگو با خبرنــگاران با اعالم این خبــر افزود: از دو 
هفتــه گذشــته ســامانه بــازارگاه کــه ســامانه ثبت 
نام بــرای دریافت نهاده دولتی اســت، به ســامانه 
اطالعــات کشــتارگاه ها متصل شــده اســت که در 
آن اگــر تولیدکننده ای نهــاده دولتــی دریافت کند 
غ تولیــدی را تحویــل شــبکه توزیــع دولتی  امــا مــر
ندهــد، دیگــر ســهمیه نهــاده دولتــی را دریافــت 

نخواهد کرد.
وی ادامــه داد: مرغــداران ۴۰ تــا ۴۵ روز بعــد از 
غ تولیــدی را وارد شــبکه  دریافــت نهــاده، باید مــر

توزیع کنند و امتناع از آن تخلف است.
وی گفت: از یــک ماه پیــش تامین و توزیــع نهاده 
منظــم تــر شــده و فعــال مشــکلی در تامیــن نهاده 
نداریــم و امیدواریم بــا توزیع دقیق نهــاده، تخلف 
مرغــداران هــم کمتر باشــد. فتحــی گفت: هــر ماه 
بایــد ۱۱۰ میلیــون جوجــه ریــزی در کشــور داشــته 
باشــیم اما این رقــم در مهــر ۹۰ میلیون بــود که ۲۰ 
میلیون کاهــش داشــت؛ در آبان امــا جوجه ریزی 
دوبــاره بــه عــدد ۱۱۰ میلیــون رســید و امیدواریــم 

غ نداشته باشیم. کمبودی در تولید مر

شهرداری سراب در نظر دارد به استناد بند دوم مصوبه شماره ۳۳۱ شورای محترم اسالمی شهر سراب 
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مزایده عمومی کتبی به صورت اجاره ماهیانه ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط مزایده:

۱-متقاضیان بایســتی ۱۰ درصد مبلغ اجاره بهاء ساالنه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 
۲۰۱۱۱۱۲۳۶۷۸۱۸۳ شهرداری نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه سراب واریز و فیش مربوط را 
به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته از تاریخ نشر آخرین آگهی حداکثر تا ده روز 

تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه  مورخه 99/9/۲۰ به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
۲-مبنای برنده مزایده بیشترین قیمت پیشنهادی می باشد.

۳-  شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
4-  به تقاضای مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-  هزینه های متعلقه ) نشر آگهی ، دارائی و دفترخانه و...( به عهده برنده مزایده خواهد بود .
۶-  ســپرده نفرات اول تا ســوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف 

هریک از برندگان سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۷- ضمانتنامه معتبر بانکی با مبلغ مناســب جهت تعیین حسن اجرای قرارداد  و تخلیه و تحویل به موقع 

وصول خواهد شد
۸-  متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر به دایره فنی و شهرســازی یا درآمد مراجعه و یا با شماره 

تلفن های ۶۸-4۳۲۸۱۶۷-۰4۱تماس حاصل نمایند.                                    
       محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

آگهی مزایده ) مرحله سوم( « نوبت دوم «
اجاره محل پارکینگ عمومی شهرداری سراب کوچه الله


