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آذربایجان شرقی

رئیس ستاد انتخابات استان:
80هزار نفر انتخابات 1400 را در آذربایجان شرقی برگزار می کنند

3

ح شد؛ در هفدهمین نمایشگاه فوالد تهران مطر

مدیر کل دامپزشکی 
استان؛ رتبه اول در 

ارزیابی مالقات های 
مردمی

احداث 2 ترانس هوایی و 
2 پست ساختمانی
 در امور برق ائل گلی

هنوز موردی از کرونای 
انگلیسی در استان 

مشاهده نشده است
افتتاح بیست و چهارمین 

پایگاه شبانه روزی بانک 
ملت در آذربایجان شرقی
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مجتمع فوالد صنعت بناب، سرآمد رشد تولید و توسعه
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بیشتر بخوانید

: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 ارسال کمک های کارکنان بانک سپه به زلزله زدگان میانه و سراب
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همزمان با ایام اهلل مبارک دهــه فجر و در چهل 
و دومین ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب 
اســالمی و در راســتای اشــاعه خدمــات غیــر حضــوری و 
بانکــداری الکترونیک و با هــدف رفاه حال همشــهریان، 
بیســت و چهارمیــن پایــگاه شــبانه روزی بانــک ملــت در 

استان آذربایجان شرقی در کوی الهیه تبریز افتتاح شد.

0 تدوین کلیپ گزارش شرکت در دهه مبارک فجر
0 تدوین اینفوگرافی و نمودارهای مقایسه ای با تأکید بر عملکرد دولت تدبیر و امید

0 آذین بندی و تبلیغات محیطی در کلیه ادارات 
0 اطالع رسانی و انعکاس دستاوردهای انقالب از طریق سایت شرکت و صفحات مجازی 

0 مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی مدیرعامل و سایر مسؤولین با موضوع اطالع رسانی دستاوردهای انقالب
0 هر روز یک شهید )نگاهی به وصیت نامه های شهدای برجسته استان(

0 ارسال پیامک تبریک به رزمندگان شاغل در شرکت 
0 تماس تلفنی/ پیامکی با خانواده محترم شهدا در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی 

0 گلباران مزار شهدای 8 سال دفاع مقدس
0 درج عناوین انقالبی و روزشمارهای مربوطه در سربرگ مکاتبات اداری

0 تقدیر از مقام زن و ارائه لوح تقدیر 
0 نصب بنرهای موضوعیتی در خصوص اهمیت عفاف و حجاب 

0 برگزاری دوره های آموزشی خانواده برای کارکنان 
0 اطالع رسانی سیره فاطمی از طریق اتوماسیون اداری

0  برگزاری محفل انس با قرآن بصورت مجازی برای مدیران
0 اهدای کتاب )درخصوص زندگی سردار سلیمانی( 

0 کمک های کارکنان به جبهه های مقاومت 
0 طرح احسان علوی 

0 نصب بنرهای تقدیر از مقام مدافعان سالمت در مراکز درمانی استان 
0 دیدار کارکنان با مدافعین سالمت و اهدای گل

0 صدور بیانیه کارکنان شرکت بمناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند
0  انقالب اسالمی و استکبارستیزی و دعوت به پویش راهپیمایی خانوادگی 

با خودرو و موتورسیکلت و ازطریق صفحات مجازی در روز 22 بهمن
0 نصب بنر گام دوم انقالب در معرض دید مراجعین 

0 ارسال لیست کتب انقالبی و اخذ تخفیف ویژه برای بهره گیری از مزایای آن

برنامه های پیش بینی و اجرا شده
0 بهره برداری از پروژه گازرسانی 64 روستای بر اساس روزشمار دهه مبارک فجر 1399

0 بهره مندی 1862 خانوار جدید روستایی از نعمت گاز طبیعی
0 بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی شهید مدنی تبریز با ایجاد زیرساخت های گازرسانی به 800 واحد زیرمجموعه 

0 احداث ایستگاه تقلیل فشار )T.B.S( محور صنعتی تبریز/ میانه
0 توسعه ساختمان اداری/ امداد شهرستان های آذرشهر، هوراند، جلفا و روستای اسپیران

0 احداث سایه بان هیتر و تکمیل  محوطه سازی و اجرای سایبان و فونداسیون و ورودی و خروجی ایستگاه C.G.S آخوالی سهند
0 زیر سازی آسفالت جاده سرویس C.G.S میانه

0 ترمیم آسفالت مسیر روستای احمد آباد خداآفرین
0  اعتبار هزینه شده: 376826 میلیون ریال

0 تحقق تعهدات مصوب گازرسانی سال جاری
0 گازرسانی به 150 روستای باقیمانده در استان با اجرای 732 کیلومتر شبکه گازرسانی 

0 تحقق 100 درصدی تعهدات نزدیک رسانی گاز به بخش های صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد
0 تأمین جریان گاز 217  مصرف کننده صنعتی جزء و عمده در سال جاری

 HSE-MS 0 تمدید گواهینامه های مدیریتی و استاندارد های ایزو 10002 ، 50001 ، 9001 ، 45001 ، 18001 ، 10004 و
0 ارتقای خدمات غیر حضوری و الکترونیک شرکت با توجه به شرایط کرونایی

شعار محوری  ایام اهلل دهه فجر 1399:
انقالب اسالمی، بالنده و مقتدر، چون کوه استوار

عناوین ایام اهلل دهه فجر چهل  ودومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
عنوان روزمناسبت ویژه تاریخ

بازگشت پیروز مندانه حضرت امام خمینی ) ره(1399/11/12
انقالب اسالمی،امام خمینی)رضوان اهلل تعالی علیه(،عبد صالح خدا احیاگراسالم ناب محمدی

)صلی اهلل علیه و آله وسلم(

انقالب اسالمی،عدالت اجتماعی،اقتصاد مقاومتی،جهش تولید1399/11/13

انقالب اسالمی،جوان ایرانی،امیدوخودباوری،پیشرفت علمیروز فناوری  فضایی1399/11/14

انقالب اسالمی، سیره فاطمی،منزلت زن،سبک زندگی ایرانی-اسالمیوالدت حضرت زهرا )س( روز زن و مادر ، والدت امام خمینی )ره(1399/11/15

انقالب اسالمی،مجاهدت انقالبی،کرامت انسانی،ایثاروشهادت طلبی1399/11/16

انقالب اسالمی،قرآن معنویت،وحدت اسالمی آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی1399/11/17

)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(

انقالب اسالمی،بیانیه گام دوم انقالب ،امت والیی،تمدن نوین اسالمی1399/11/18

انقالب اسالمی،نیروهای مسلح جهادی،اقتدار وصالحیت،امنیت پایدارروز نیروی هوایی1399/11/19

انقالب اسالمی،بسیج فداکار،خدمت مومنانه،مدافعان سالمت1399/11/20

انقالب اسالمی،مکتب شهید سلیمانی،جبهه مقاومت،استکبار ستیزی1399/11/21

انقالب اسالمی،یوم اهلل22بهمن ،عید بزرگ اسالمی  سرآغاز حکومت اهلل برجهانپیروزی انقالب اسالمی1399/11/22

   پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر 1399

  اقدامات شاخص سال 1399
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استان؛  دامپزشکی  کل  مدیر 
رتبه اول در ارزیابی مالقات های 

مردمی

بر اساس ارزیابی مرکز ارتباط مردمی نهاد ریاست 
کسب  به  موفق  بهداد  حسین  امیر  جمهوری، 
دیدارهای  حوزه  در  عملکرد  ارزیابی  اول  رتبه 
چهره به چهره ) مالقات عمومی( در بین ادارات 

کل دامپزشکی کشور شد.
دامپزشکی  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  چهره  دیدارهای  حوزه  در  شرقی،  آذربایجان 
در  که   1399 سال  اول  ماهه  شش  در  چهره 
هیات  مربوطه   بخشنامه های  بر  نظارت  راستای 
وزیران و ارزیابی صورت گرفته توسط مرکز ارتباط 
گرفت؛  انجام  جمهوری  ریاست  نهاد  مردمی 
امیر حسین بهداد مدیر کل دامپزشکی استان 
اول  رتبه  کسب  به  موفق  شرقی  آذربایجان 
کل  اداره  عمومی  مالقات  عملکرد  ارزیابی  در 

دامپزشکی استان در کشور شد.
 گفتنی است ارزیابی فوق بر اساس شاخص هایی 
تعداد  شنوندگان،  مالقات  تعداد  جمله  از 
برنامه های اجرا شده، اقدام مثبت و میزان عمل 
به بخشنامه استاندار صورت پذیرفت و اداره کل 
آذربایجان شرقی با 176 مورد  دامپزشکی استان 

مالقات موفق به کسب رتبه اول گردید.
 گفتنی است برای دیدار با مدیر کل دامپزشکی 
هر  دوشنبه  روزهای  شرقی  آذربایجان  استان 
مراجعان  و  است  شده  گرفته  نظر  در  هفته 
محترم می توانند از طریق تماس تلفنی با شماره 
خود  مالقات  درخواست  به  نسبت   34445000

اقدام نمایند.

اســتان  نمایــش  انجمــن  رئیــس 
ح کرد؛ مطر

اجــرای تئاتــر در تبریــز بــا نصــف 
ظرفیت سالن

رئیس انجمن نمایش آذربایجان شــرقی گفت: 
، اجرای  بــا تغییر وضعیــت رنــگ کرونایــی تبریــز
تئاتــر طــی روزهــای اخیــر در این شــهر بــا نصف 

ظرفیت سالن شروع شده است.
احمــد رجب پــور بــا بیــان این کــه بــا تغییــر رنگ 
کرونایی تبریز از نارنجی به زرد، اجرای نمایش ها 
نیز با نصــف ظرفیت ســالن از ســر گرفته شــده 
اســت، اظهــار کــرد: هــم اکنــون نیــز نمایــش 
« در حال اجرا بوده و نمایش  خ تبریز »ســرد ســر
»خرس های پاندا« نیز طی روزهای اخیر اجرا و به 

اتمام رسیده است.
وی با تاکید بر این که نمایش ها با رعایت کامل 
پروتکل هــای بهداشــتی و بــا نصــف ظرفیــت 
ســالن در تبریــز اجــرا می شــود، اضافــه کــرد: بــا 
توجــه بــه شــرایط کرونایــی حاکــم بــر جامعــه و 
وضعیت معیشتی هنرمندان، نمایش ها نیز با 

50 درصد ظرفیت سالن اجرا می شود.
وی با اشــاره به ســابقه تبریــز در حــوزه هنرهای 
، بیش  نمایشی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر
از 50 گروه نمایشــی و بیــش از 1000 هنرمند تئاتر 
در اســتان داریــم. رجب پــور در ادامه بــا تاکید بر 
این که کرونا بیشــترین صدمه را بــه هنرمندان 
تئاتــر وارد آورده اســت، ادامــه داد: عــالوه بــر 
ضربه هــای اقتصــادی و معیشــتی، هنرمنــدان 
تئاتر از لحاظ جو روانی نیــز در تنگنا قرار گرفتند، 
چراکــه همــواره بــه صــورت تیمــی و جمعــی کار 

می کردند./ایسنا
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سه شنبه  5 اسفند 1399  شماره 5885

رئیس گروه بیماری هــای واگیر مرکز بهداشــت آذربایجان شــرقی از 
وضعیت نارنجی و زرد 14 شهرســتان اســتان، خبر داد.

ســیمین خیــاط زاده بــا بیــان ایــن مطلــب، گفــت: تنهــا هفــت شــهر 
اســتان آبــی هســتند، در صــورت ادامــه  ایــن رونــد و عادی انــگاری 
رنگبنــدی  خصــوص  در  هــم  یــن  ا ز  ا بدتــر  اخبــار  اســت  ممکــن 

شهرستان های اســتان بشنویم.
پایی را خطرنــاک  وی، افزایــش نامحســوس در مراجعه هــای ســر
تی را  عنوان نمــود و اضافه کرد: ایــن افزایش می توانــد بحران های آ

ایجاد کرده و خطراتی را در روزهای آینده داشــته باشد.
رئیــس گــروه بیماری های واگیــر مرکــز بهداشــت آذربایجان شــرقی 

متذکــر شــد: همچنــان بــه تمامــی هموطنانمــان توصیــه می کنیــم 
تا دور هــم جمع نشــوند، از کــودکان مراقبــت کرده و ضمــن رعایت 
نــه و حتــی  نــه بــه خا دســتورالعمل های بهداشــتی، ماســک را خا
بــرای مســافت های کوتــاه هــم اســتفاده کــرده و رعایــت فاصلــه ی 

اجتماعی را فراموش نکنند./ایســنا
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

رئیس گروه بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان خبر داد؛
14 شهرستان آذربایجان شرقی در وضعیت نارنجی و زرد

اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

طــی نشســتی بــا حضــور معــاون ســوادآموزی و 
رئیس اداره آموزش و پرورش اســتثنائی اســتان 
، تفاهــم نامــه همــکاری بیــن ایــن دو مجموعــه 

منعقد شد.
معــاون ســوادآموزی اســتان در ایــن نشســت 
ســوادآموزی  اهــداف  پیشــبرد  بــرای  گفــت: 
ویــژه ای  اهمیــت  از  بخشــی  بیــن  مشــارکت 
برخــوردار مــی باشــد کــه در ایــن راســتا معاونــت 
ســوادآموزی اســتان بــا ارگان هــا و نهــاد هــای 

مختلف همکاری مستمر دارد.
صادقــی خاطرنشــان کــرد : تســریع رشــد درصــد 
باســوادی اســتان در ســال هــای اخیــر و تحــت 
پوشــش صــد درصــدی امســال را در قــدم اول 
وزی همــکاران  تــالش هــای شــبانه ر مدیــون 
دهنــدگان  آمــوزش  مخصوصــا  ســوادآموزی 
هســتیم و در قدم دوم مشــارکت دســتگاه های 

مختلف جزو عوامل مهم و اثر گذار بوده است.

وی در ادامــه افــزود : در حــال حاضــر بــه طــرق 
مختلــف افــراد بــی ســواد و کــم ســواد جامعــه را 
شناســایی مــی کنیــم اما بــا مشــارکت بیشــتر در 
این راستا شناســایی این افراد ، ســرعت خواهد 

یافت.

معاون ســوادآموزی آموزش و پرورش استان در 
ادامه از انعقــاد تفاهم نامــه همکاری بــا آموزش 
ورش اســتثنائی اســتان ابــراز خرســندی  و پــر
نمــوده و اظهار داشــت: تعــدادی از عزیــزان مان 
کــه دارای نیــاز هــای ویــژه مــی باشــند و از نعمت 

سواد بهره مند نیســتند که از این پس با جدیت 
بیشتر بحث آموزششان پیگیری خواهد شد.

اســتثنائی  ورش  پــر و  آمــوزش  اداره  رئیــس 
اســتان نیز ضمن تاکید بر اهمیت کســب سواد 
مخصوصــا در بین افــراد با نیــاز های ویــژه گفت: 
آمــوزش و پــرورش اســتثنائی اســتان آمادگــی 
بــا معاونــت  گســترده  بــرای مشــارکت  را  الزم 

سوادآموزی دارد.
خوشــبخت در ادامــه افــزود : شناســایی اســمی 
اولیای بی ســواد دانش آموزان با نیــاز های ویژه 
در اولویــت ایــن اداره خواهــد بــود و در ادامه نیز 
به طرق مختلف افراد بی ســواد و کم سواد تحت 

پوشش این اداره شناسایی خواهند شد.
این مقام مســئول انســداد مبادی بی سوادی با 
پوشــش بازمانــدگان از تحصیــل و بزرگســاالن با 
نیاز های ویــژه را از مهم ترین اهــداف این تفاهم 

نامه عنوان کرد.

با هدف  توسعه همکاری بین بخشی  منعقد شد؛ 

تفاهم نامه همکاری بین معاونت سوادآموزی و آموزش و پرورش استثنائی  استان

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی تبریز گفت: هنوز موردی از کرونای 
انگلیســی در آذربایجــان شــرقی مشــاهده نشــده و هــر هشــت 
نمونه ای که از آذربایجان شرقی فرستاده شــده بود، منفی گزارش 

شده است.
محمد حســین صومی با بیان این مطلب، شیوع ویروس کرونای 
جهش یافتــه از نــوع انگلیســی در قزویــن و زنجــان را خطــری برای 
شیوع این ویروس در استانمان تلقی نمود و اظهار کرد: هر لحظه 
این امکان وجود دارد که مســافرت ها و رفت و آمدهــا امکان بروز 
این ویروس را در آذربایجان شــرقی هــم فراهم کند، از ایــن رو باید 

استان را آلوده در نظر بگیریم.
وی با تاکیــد بــر این که بایــد از هــر نوع رفتــاری کــه منجر به انتشــار 
ویروس انگلیســی شــود خودداری کــرد، گفــت: مرزهــای هوایی و 
زمینــی اســتان بشــدت تحت کنتــرل بــوده و هــر مســافری از مبدا 
کشــورهای پرخطر آزمایش شــده و پس از اطمینان از منفی بودن 

نتیجه آزمایش شان، اجازه  رفت و آمد را پیدا می کنند.
صومی گفت: ویــروس کرونای انگلیســی راحت انتشــار پیدا کرده 
و عوارض آن بیشــتر از ســایر گونه هاســت، با توجه بــه این که این 
نــوع از ویروس حداقل یــک و نیم برابر از ســایر ویروس ها بیشــتر 
انتشــار پیدا می کند، باید فاصله گذاری بیشتر باشــد و استفاده از 

ماسک بدرستی انجام شود.

صومی بــا بیان این که حــدود یک ماه اســت که در وضعیــت پایدار 
قــرار داریــم، تعــداد بســتری های کرونایــی در بیمارســتان های 

آذربایجان شرقی را 433 نفر عنوان کرد.
وی ادامــه داد: 163 نفــر از بیمــاران در بخــش مراقبت هــای ویــژه 

بستری بوده و 5۸ نفر تحت تهویه مکانیکی قرار دارند.
وی، میانگین روزانه فوتی های ناشی از کرونا در آذربایجان شرقی را 
سه نفر عنوان کرد و گفت: امروز در جلسه ستاد کرونای دانشگاه 
ح شــد که هنــوز افزایش محسوســی در تعداد بســتری ها  نیز مطر
نداریــم، امــا در برخی مــوارد شــاهد افزایش پنــج الــی 10 درصدی در 

موارد سرپایی هستیم.
مــوارد  در  نیــز  محسوســی  تفــاوت  کــرد:  خاطرنشــان  صومــی 
شناسایی شده روزانه دیده نشده است و روزانه به طور میانگین 
200 نفــر کرونا مثبــت و در هفته حــدود یک هــزار و 200 مــورد مثبت 

شناسایی می شود.

: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

هنوز موردی از کرونای انگلیسی در استان مشاهده نشده است

 همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی؛ رمز پیروزی
رئیس ستاد انتخابات استان:

80 هزار نفر انتخابات 1400 را در آذربایجان شرقی برگزار می کنند

دو مفهــوم "همبســتگی اجتماعــی 
و مشــارکت عمومــی" در مطالعــات 
اجتماعی و جامعه شناختی، از جمله 
مفاهیم کلیدى و برجســته به شــمار 

می رود. 
همبســتگی  شناســان  جامعــه 
اجتماعــی را چنیــن تعریــف کــرده اند: 
» احســاس مســئولیت متقابل بین 
گاهی و  چنــد نفر یــا چنــد گــروه کــه از آ

اراده برخوردار باشند .
 به زبان جامعه شناختی، همبستگی 
پدیــده اى را می رســاند کــه بــر پایه آن 
در ســطح یــک گــروه یــا یــک جامعــه، 
اعضا به یکدیگر وابســته اند و به طور 

متقابل نیازمند یکدیگر هستند .«
درخصوص مشارکت نیز تعریف هاى 

متعددى ارائه شده است: 
» مشــارکت عبــارت اســت از قبــول 
گاهانه و از روى میل و اراده  همکارى آ

براى رسیدن به یک هدف خاص.« 

یکــی  نظــران،  صاحــب  گفتــه  بــه     
گیــرى  شــکل  در  موثــر  عوامــل  از 
آن،  اداره  و  سیاســی  نظامــات 
گاهانــه مردمــی اســت.  مشــارکت آ
بــدون مشــارکت عمومــی و مردمــی، 
امــکان رشــد و تعالــی و توســعه، یک 
کشــور در حوزه هــای مختلف ممکن 
نیست. در تمامی مدل های سیاسی 
و حاکمیتــی، وحــدت و همبســتگی 
عمومی، نقش زیادی در تثبیت نظام 
اجتماعــی و سیاســی دارد، چــرا کــه در 
ســایه همگرایــی اجتماعی اســت که 
جوامــع بشــرى مــی تواننــد بــا پیــش 
بینــی عکــس العمل هــاى دیگــران، 
بــراى آینــده ســرزمین خــود برنامــه 
منســجم و مدونی داشــته و به روابط 
و تعامــالت روزمــّره خویــش بــا دیگــر 

ملل بپردازند.
    از ایــن رو، مــی تــوان گفــت، هــر قــدر 
وحــدت و همبســتگی ملی، انســجام 
اجتماعــی، و عالقــه منــدى ملتــی در 
مســیر حرکت به ســوى اهداف مورد 
نظــر یــک نظــام سیاســی، یعنی رشــد 
، مشــابه  و بالندگــی و توســعه پایــدار
و هــم گرایانــه باشــد، چنیــن ملتــی با 
قدرتمندی هر چه بیشــتر و ســریع تر 
از حد انتظــار بــه اهــداف و آرمان هاى 
متعالــی و چشــم اندازهــا و افق هــای 

بلنــد مــدت ترســیم شــده از ســوى 
رهبــران خــود، خواهنــد رســید.  ملتی 
و  اجتماعــی  داراى همبســتگی  کــه 
مشارکت عمومی اســت و از وحدت، 
یکدلی، یــک رنگی و همدلــی بهره می 
بــرد، بــه راحتــی بــا مشــارکت عمومی 
تحقــق  بــه  خویــش  شــهروندان 
اهــداف متعالی نظام خویش دســت 
خواهــد یافــت. از دیدگاه دیــن مبین 
و فقــه اســالمی، مشــورت و تفاهــم، 
گاهــی و بصیــرت، مهربانــی و مــدارا،  آ
، یک رنگی، نوع دوستی و  ســعه صدر
پیمان بــرادرى و...، برای همبســتگی 
و  گاهانــه  آ مشــارکت  و  اجتماعــی 
کنشــگرانه مــردم در جامعه اســالمی 
بــرای پیشــرفت و ارتقــاء امــور دینــی 
و دنیــوی از عوامــل ضــروری و مهــم 
هســتند.همچنین عواملــی ماننــد : 
» ســوء ظــن و بدبینــی نســبت به هم 
نوعان و هم کیشــان، تهمــت، بهتان 
و افترا، برترى جویی و خود بزرگ بینی، 
بخــل، حســد و کینــه، توجه بــه امیال 
نفســانی،نادیده  خواهش هــاى  و 
گرفتــن حقــوق اجتماعی و سیاســی، 
خــرده  و  اقــوام  بــه  توجهــی  بــی 
تهدید  کننــدگان  از  فرهنگ هــا، 
همبســتگی اجتماعــی بــه شــمار می 

آیند .

   یکــی از عالی ترین 
حــق  جلوه هــای 

حاکمیت مردم در جوامع، مشــارکت 
سیاســی در فراینــد قانون گــذاری و 
تعییــن سرنوشــت زندگــی سیاســی 
و اجتماعــی خویــش اســت کــه ایــن 
حضــور حداکثــری و مشــارکت بــاال در 
عرصه های سیاسی، ارتباط مستقیم 
ایجــاد همبســتگی های  بــا عوامــل 
اجتماعــی دارد.    هــر چــه قــدر مــردم 
در ایــن نــوع رفتــار مدنی و مشــارکت 
گاهانــه  سیاســی و عمومــی، حضورآ
و فعــال داشــته باشــند، بــه همــان 
میــزان دارای قــدرت بازدارندگــی بوده 
و از تهدیدهای درونی و بیرونی رهایی 
خواهنــد یافــت .     امــروز دشــمنان و 
بدبینان به دنبــال حذف ایــن مولفه 
قــدرت نــرم از زیســت بــوم سیاســی 
مردم ایــران هســتند، بنابرایــن نباید 
بــا برخــی رفتارهــای هیجانــی، ســاده 
لوحانه و یا کینه توزانه، میدان را برای 
یکه تازی و فتنه انگیزی های مزورانه، 
در اختیار دشــمن و اپوزیســیون قرار 

داد. 
رمز پیروزی و مانایــی و پایایی انقالب 
اســالمی، در همبســتگی اجتماعــی و 
مشــارکت عمومی نهفته است.آن را 

پاس بداریم.

رئیــس ســتاد انتخابــات آذربایجــان شــرقی انتخابــات را تجلــی اراده عالمانــه و 
گاهانــه مــردم دانســت و گفــت: ۸0هــزار نفــر انتخابــات 1400 را در اســتان برگــزار  آ

می کنند.
علیار راســتگو در جلســه انتخابات با بیان این مطلب اظهار کرد: حضور پرشــور 
مــردم در پــای صندوق هــای رأی، ضامــن سرنوشــت چهــار ســال آینــده کشــور 
اســت.  وی با بیان این کــه مســئولیت برگزاری انتخابــات، برعهــده فرمانداران و 
بخشــداران اســت، افزود: ســتاد انتخابات، نقــش پشــتیبان و هماهنگ کننده 

را دارد.
وی افــزود: در 2۸ خــرداد، ســه انتخابــات را بــه طــور همزمان برگــزار می کنیــم و با 
توجه بــه این که هرکــدام از ایــن انتخابــات، قوانیــن مخصــوص به خــود را دارند 

تســلط مجریان و ناظران انتخابات بر قوانین و مقررات ضروری است.
به نقــل از روابــط عمومی اســتانداری آذربایجــان شــرقی، رئیس ســتاد انتخابات 
اســتان بــا اشــاره بــه تمهیــدات صورت گرفتــه بــرای رعایــت شــیوه نامه های 
بهداشــتی در شــعب اخــذ رأی ازجملــه تســریع در فراینــد رأی گیــری و اســتقرار 

صندوق هــا در محل هــای مناســب، گفــت: وزارت کشــور بــرای اســتفاده از 
تجربیات کشــورهایی کــه در دوران کرونــا انتخابات برگــزار کرده انــد، برنامه ریزی 

کرده است تا مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.
راســتگو با بیان این که ثبت نــام داوطلبان انتخابات 1400 به صــورت الکترونیکی 
خواهد بود، افزود: طبــق آخرین اطالعات، انتخابات شــوراها نیز در کالنشــهرها 
بــه صــورت تمام الکترونیکــی برگــزار می شــود. وی بــا تأکید بــر بی طرفــی مجریان 
، ســالمت و امنیت  و ناظــران انتخابات، اظهار کــرد: در ایــن برهه از تاریخ کشــور
انتخابــات بیــش از هــر زمانی بــرای ما مهــم اســت و وظیفــه ای جز فراهــم کردن 

بستر مناسب برای مشارکت حداکثری مردم نداریم.
مرتضی محمدزاده، دبیر ســتاد انتخابات آذربایجان شــرقی نیز از آمادگی استان 
بــرای برگــزاری انتخاباتــی ســالم و قانون منــد خبــر داد و گفــت: آمــوزش متمرکــز 
ح  مدیــران و کارشناســان فرمانداری هــا و بخشــداری های اســتان، تدویــن طــر
اجرایــی و پیش بینــی تعــداد شــعبات اخــذ رأی و تعرفه هــای موردنیــاز از جملــه 

اقداماتی است که تاکنون در ســتاد انتخابات استان انجام شده است. 
نماینــده شبســتر در مجلــس شــورای اســالمی و رئیــس هیــأت عالــی نظــارت 
بــر انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا در اســتان نیــز در ایــن جلســه 
بیــان کــرد: حفاظــت از تک تــک آرای مــردم، وظیفــه قانونــی و شــرعی همــه 

دست اندرکاران انتخابات است.
جعفــر راســتی خاطرنشــان کــرد: هــدف تمامــی مســئوالن انتخابــات، برگــزاری 
انتخاباتــی باشــکوه و بــا مشــارکتی قابــل قبــول اســت و امیدواریــم ایــن بــار نیز 

شاهد حضور پرشور اقشــار مختلف مردم در پای صندوق های رأی باشیم.
رئیس هیــأت نظارت بــر انتخابات اســتان نیز با اشــاره بــه آغاز برگزاری جلســات 
مشــترک بــا هیأت هــای اجرایــی انتخابــات، اظهــار کــرد: عمــل بــه قانــون، بحــث 
مشــترک تمامــی متولیــان انتخابــات اســت و میــزان نظــارت در ایــن دوره از 
انتخابــات، بهتــر از دوره هــای قبلــی خواهــد بــود. صمــد عزیــزی بــا بیــان این کــه 
هیچ یــک از دســت اندرکاران انتخابــات، حــق حمایــت و یــا تخریــب کاندیداهــا 
را ندارنــد، افــزود: هرگونــه سوءاســتفاده از بیت المــال و امــوال دولتــی توســط 
مســئوالن یــا کاندیداهــا بــه دقــت رصــد شــده و طبــق ضوابــط و قوانیــن مــورد 

پیگیری قرار می گیرد.

بــه منظــور عملیاتــی کــردن تفاهــم نامــه منعقد شــده بین دانشــگاه شــهید 
مدنــی آذربایجــان و دانشــگاه جمــال الدیــن کشــور افغانســتان، عبدالفتــاح 

نوری رئیس این دانشگاه از دانشگاه شــهید مدنی آذربایجان بازدید کرد.
در جلســه ای که با حضور رئیس، معاون پژوهش و فناوری، معاون آموزشــی 

و رئیــس دفتــر همکاری های علمی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان برگزار 
شــد، همکاری هــای مشــترک بیــن دو دانشــگاه مــورد بحــث و مذاکــره قــرار 

گرفت.
وهشــی و فنــاوری دانشــگاه در حاشــیه ایــن جلســه،  عجمــی معــاون پژ
اجــرای پروژه هــای مشــترک بیــن دو دانشــگاه بــه خصــوص در زمینــه علــوم 
انســانی، برگــزاری دوره هــای مهارتــی و کارگاه هــای علمی بــرای اعضــای هیات 
علمی دانشــگاه جمــال الدیــن، همــکاری بــا انتشــارات و کتابخانه دانشــگاه 
شــهید مدنی آذربایجــان به ویــژه جــذب دانشــجویان و اعضای هیــات علمی 
افغانســتان در مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان 

را از مهم ترین مذاکرات دو دانشگاه برشمرد.
به نقــل از روابط عمومی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان، دکتــر عبدالفتاح 
نوری بازدیدهایی را نیز از امکانات کتابخانه مرکزی و دانشــکده های "ادبیات 

و علوم انسانی" و " الهیات و معارف اسالمی" انجام داد.

بازدید رئیس دانشگاه جمال الدین افغانستان از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

رسول ابراهیمی اصل

استاد دانشگاه

یادداشت



ح پرورش گوسفند گوشتی با ظرفیت 100 راس در هشترود بهره برداری از طر
پرورش  ح  طر شدن  عملیاتی  از  هشترود  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 

گوسفند گوشتی با ظرفیت 100 راس در شهرستان خبر داد.
احمدی  مجید  استان،  جهادکشاورزی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
تن  سه  ساالنه  تولید  ظرفیت  با  ح  طر این  افزود:  مطلب  این  بیان  ضمن 
گوشت قرمز و سه تن شیر با 33۸ مترمربع مساحت در روستای »نصیرآباد 

سفلی« اجرا شده است. وی ادامه داد: با بهره برداری از این واحد برای سه 
نفر به صورت مستقیم و چهار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد 

شد. 
ح سرمایه گذاری به عنوان اولین واحد صنعتی بره پرواری  احمدی از این طر
در این شهرستان یاد کرد و گفت: توسعه صنعت دامپروری و کشاورزی با 

توجه به جایگاهی که این صنعت از دیر باز داشته است، می تواند سبب 
اشتغال زایی و درآمدزایی شود. 

به گفته مدیر جهادکشاورزی شهرستان هشترود حمایت از تولیدکنندگان 
محصوالت دام و طیور و آبزی پروری برای افزایش تولید و بهبود کمی و کیفی 
این محصوالت از اهداف جهادکشاورزی این شهرستان محسوب می شود.  

سه شنبه  5 اسفند 1399  شماره 5885
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اجتماعی
اقتصادی

خبر خبر

 2 2 ترانــس هوایــی و  احــداث 
پســت ســاختمانی در امور برق 

ائل گلی
2 دســتگاه ترانــس هوایــی و 2 دســتگاه پســت 
ســاختمانی با اعتبــار بیــش از 1۸ میلیــارد ریال در 

امور برق ائل گلی احداث و تجهیز شدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیروی 
، امــور بــرق ائل گلی طــی ماه هــای اخیر  بــرق تبریــز
اقــدام بــه احــداث و تجهیــز 4 پــروژه ی مهــم بــا 
اعتبــاری بالغ بر 17 هــزار و 156 میلیــون ریال کرده 

است.
گفتنی اســت؛ در کــوی رازی یك دســتگاه ترانس 
هوایــی بــه قــدرت 400 کیلوولــت آمپــر احــداث و 
کابل کشــی خودنگهدار هوایی به طول 400 متر با 

اعتبار بالغ بر 2370 میلیون ریال انجام شد.
پســت ســاختمانی اوپــال پــارك بــه قــدرت 1000 
کیلوولت آمپر و کابل کشی فشار متوسط زمینی 
بــه طــول 990 متــر و کابل کشــی فشــار ضعیــف 
زمینــی بــه طــول 26۸ متــر و اعتبــار 6۸41 میلیــون 

ریال احداث و تجهیز شد.
احــداث و تجهیز پســت ســاختمانی الرا به قدرت 
500 کیلوولــت آمپر و کابل کشــی فشــار متوســط 
زمینی به طول 140 متر و کابل کشی فشار ضعیف 
زمینــی بــه طــول 45 متــر و اعتبــار 3962 میلیــون 
ریــال از دیگــر پروژه هــای مهم امــور بــرق ائل گلی 

بود که به بهره برداری رسید.
همچنیــن 2 دســتگاه ترانــس هوایی در شــهرك 
خــاوران هــر کــدام بــه قــدرت  200 کیلوولــت آمپــر 
بــرای تامیــن بــرق متقاضیــان احــداث و عملیات 
کابل کشــی شــامل خط فشــار ضعیــف هوایی به 
طــول 430 متــر و بــا اعتبــار 39۸3 میلیــون ریــال 

انجام شد.
گفتنــی اســت هــدف از اجــرای پروژه هــای مذکور 
، ایجــاد فیدرهــای فشــار ضعیف  رفــع افــت ولتــاژ
تامیــن  شــبکه،  فنــی  تلفــات  کاهــش  جدیــد، 
بــرق متقاضیــان جدیــد، ایجــاد قــدرت مانــور در 
شــبکه های فشــار متوســط و فشــار ضعیــف و 

افزایش پایداری شبکه بوده است .

کشف 120 درخت جنگلی قطع 
شده در کلیبر

آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره  رئیــس 
شهرســتان کلیبــر گفــت: در حیــن گشــت زنــی 
از جنگل هــای منطقــه میشــه پــارا در روســتای 
مکیدی از قطع بیش از 100 اصله اشــجار جنگلی 
روستای مکیدی کلیبر مواجه شده و متخلفان 
بالفاصله با مشــاهده همکاران یــگان حفاظت 
از محل متواری و یک دستگاه نیســان را در حال 

بارگیری در محل رها نمودند.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان آذربایجان شــرقی آبهشــت 
ادامه داد: با دادســتان محتــرم و رئیس کالنتری 
مرکزی شهرســتان کلیبر هماهنگی الزم صورت 
پذیرفت ودر محــل حاضر و دســتورات الزم برای 
تحقیقــات بیشــتر صــادر گردیــد. وی ادامــه داد: 
در ایــن ارتباط، یکــی از متخلفان خــود را معرفی و 
سپس به معرفی همدســت خود اقرار و با توجه 
به حجم بیشتر درختان قطع شده در منطقه نیاز 
به بررســی بیشــتر انبارها و مخفیــگاه متخلفان 
داشــت که باز هم با هماهنگی دادستان اقدام، 
و محــل دپــوی درختــان کشــف، و بــا هماهنگی 
مقام محترم قضایی، درختان قطع شده به محل 
اداره منتقــل و پرونده برای تقدیم به دادســتانی 

تکمیل گردیده است. 
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری کلیبر از 
دوستداران و همیاران طبیعت خواست هرگونه 
مــوارد تخلــف در عرصه های جنگلــی و مرتعــی را 
بالفاصلــه بــه اداره  منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
شهرستان گزارش یا با شماره تلفن رایگان 1504 
)کد امداد جنگل و مرتع( تماس حاصل فرمایند.

ر  هــه فجــر و د ک د ر هلل مبــا م ا یــا ن بــا ا مــا همز
وزی شــکوهمند  چهــل و دومیــن ســالگرد پیــر
انقــالب اســالمی و در راســتای اشــاعه خدمــات 
بــا  و  نیــک  و لکتر ا ی  ر ا نکــد با و  ی  ر حضــو غیــر 
و  بیســت   ، ن یا همشــهر ل  حــا ه  فــا ر ف  هــد
وزی بانــک ملــت در  چهارمیــن پایــگاه شــبانه ر
اســتان آذربایجــان شــرقی در کــوی الهیــه تبریــز 

افتتاح شد.
ملــت  نــک  با شــعب  یــر  مد لیــک  پا حســین 
اســتان آذربایجــان شــرقی در مراســم افتتــاح 
وی ســالمتی  ز وزی، ضمن آر این پایگاه شــبانه ر
ش  گســتر  : شــت  ا د ر  ظهــا ا  ، ن طنــا همو ی  ا بــر
خدمــات غیــر حضــوری بانــک ملــت زمینه ســاز 

بانکــداری دیجیتــال خواهد بود.
پایگاه هــای خودپــرداز بانــک ملــت بــه صــورت 

شــبانه روزی آمــاده ارائــه انــواع خدمــات بانکی 
غیر حضوری می باشــند.

افتتاح بیست و چهارمین پایگاه شبانه روزی بانک ملت در آذربایجان شرقی

آگهی مزایده فروش سرقفلی جای غرفه ) مرحله دوم (
شــهرداری سراب در نظر دارد به استناد بند سوم مصوبه شماره 403 
مورخه 99/9/23 شورای محترم اسالمی شهر سراب سرقفلی تعداد 
17 باب جای غرفه واقع در ضلع جنوبی در محدوده میدان میوه و تره بار 

را به صورت نقد از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید.
الف( مشخصات تجاری ها :

1- جای غرفه شماره 7 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/872/000/000 ریال 
2- جای غرفه شماره 8 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/872/000/000 ریال 
3- جای غرفه شماره 9 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/872/000/000 ریال 

4- جای غرفه شماره 16 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/872/000/000 ریال 
5- جای غرفه شماره 32 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/908/000/000 ریال 

6- جای غرفه شماره 38 به مساحت 38/7 متر مربع به مبلغ 1/780/000/000 ریال 
7- جای غرفه شماره 39 به مساحت 38/7 متر مربع به مبلغ 1/780/000/000 ریال 
8- جای غرفه شماره 41 به مساحت 38/7 متر مربع به مبلغ 1/780/000/000 ریال 
9- جای غرفه شماره 42 به مساحت 38/7 متر مربع به مبلغ 1/780/000/000 ریال 
10- جای غرفه شماره 43 به مساحت 38/7 متر مربع به مبلغ 1/780/000/000 ریال
11- جای غرفه شماره 44 به مساحت 38/7 متر مربع به مبلغ 1/780/000/000 ریال

12- جای غرفه شماره 45 به مساحت 29/61 متر مربع به مبلغ 1/362/000/000 ریال 
13- جای غرفه شــماره 101 به مساحت 33/30 متر مربع به مبلغ 1/798/200/000  

ریال 
14- جای غرفه شــماره 102 به مساحت 33/30 متر مربع به مبلغ 1/798/200/000  

ریال 
15-جای غرفه شماره 103 به مساحت 33/3 متر مربع به مبلغ 1/798/200/000  ریال 

16- جای غرفه شماره 104 به مساحت 33/3 متر مربع به مبلغ 1/798/200/000  ریال 
17-جای غرفه شــماره 106 به مساحت 27/38 متر مربع به مبلغ 1/560/660/000 

ریال 
شرایط مزایده:

1- متقاضیان بایستی 5% قیمت پایه جای غرفه پیشنهادی را به عنوان سپرده به حساب 
ســپرده شماره 20111133678183 شــهرداری ) به عنوان سپرده ( نزد بانک 
قرص الحسنه مهر ایران شعبه سراب واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و 
مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

2- بهاء سرقفلی جای غرفه ها نقدا دریافت خواهد شد.
3- شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .

4- به تقاضاهای مخدوش، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5- هزینه متعلقه ) نشرآگهی( به عهده خریدار خواهد بود.

6- شــرکت کنندگان موظف اند شــماره غرفه را بر روی پاکت پیشــنهادی خود قید 
نمایند و پیشنهاد خود را تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 99/12/14 به دبیرخانه 

شهرداری سراب تحویل دهند 
7- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد ودرصورت 

انصراف هریک ازبرندگان سپرده آن برنده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و رویت نقشه ها، شرایط و قرارداد واگذاری 
به دایره فنی و شهرسازی یا واحد درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های 68- 43228167 

تماس حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.

محمد رضاعلیپورآزاد - شهردار سراب 

نوبت  دوم

 ارسال کمک های کارکنان بانک سپه 
به زلزله زدگان میانه و سراب

چهارمین کاروان کمک های کارکنان بانک سپه به زلزله زدگان میانه و سراب 

در قالب 65 دستگاه یخچال و 40 دستگاه اجاق گاز به ارزش ریالی پنج میلیارد 

ریال به مددجویان کمیته امداد در مناطق زلزله زده میانه و سراب ارسال شد.

گزارش 
تصویری

معــاون آبخیــزداری، امــور مراتــع و بیابــان و مدیــرکل دفتــر امــور 
ح های  بیابان ســازمان جنگل هــا مراتــع و آبخیــزداری کشــور از طر
مقابلــه بــا فرســایش بــادی و گــرد و غبــار حاشــیه دریاچــه ارومیه 

بازدید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
آذربایجان شــرقی گرشاســبی معــاون آبخیــزداری، امــور مراتــع و 
بیابان بــه همــراه جعفریــان مدیــر کل دفتر امــور بیابان ســازمان 
ح مقابله با فرســایش  جنگل هــا، مراتــع و آبخیزداری کشــور از طــر
بادی و گــرد و غبــار حاشــیه دریاچــه ارومیــه در شهرســتان عجب 
شــیر ســایت خضرلــو کــه 1500هکتــار عملیــات بوتــه کاری و نهــال 
یــان  یابــی میدانــی، در جر ز کاری شــده، بازدیــد نمــوده و در ار

اقدامات اجرائی انجــام یافته قرار گرفتند.
از  نمونــه ای  آذرشــهر  شهرســتان  در  بازدیــد  ایــن  ادامــه  در 
پروژه های آبخیزداری اجرا شــده در ســال 1399 بازدید و در جریان 
روند اجرای پروژه های مربوط بــه معاونت آبخیزداری قــرار گرفتند 
و در ادامــه ایــن بازدیــد نیــز جلســه تبــادل نظــر کارشناســی در 
ح هــای مقابله با  خصوص بررســی و گزارش پیشــرفت فیزیکــی طر
فرســایش بادی و گــرد و غبار حاشــیه دریاچه ارومیــه و پروژه های 

ابالغی از محــل صندوق توســعه ملی و برنامه هــای ابالغی جهش 
ح 9 در 99 معاون وزیر و رئیس ســازمان جنگل ها،مراتع  تولید طر
و آبخیزداری کشــور برگــزار و در خصــوص مشــکالت اجرائی پیش 

ح موصوف تصمیماتی اتخاذ گردید.  روی طر
گرشاســبی اشــاره ای بــه وضعیــت قبــل از اقدامــات ســازمان در 
دریاچــه وکارهای ارزشــمندی داشــت کــه در طول این چند ســال 

بــرای تثبیت خــاک و گــرد و غبــار صــورت گرفته بــود و اعــالم نمود 
با این کــه کارهای بســیار بــاارزش و ارزنده ای در ایــن حوزه صورت 
گرفته و باعث عــدم خروج اهالی منطقه از روســتاهای خود شــده 
و بویــژه باعــث تثبیــت گــرد و غبار نمکــی مناطــق حاشــیه دریاچه 
گردیــد ولــی درمــان قطعــی بــرای بیمــاری دریاچــه نبود.حــال بایــد 
ح هــای مرتعداری حــوزه دریاچه ارومیــه و تفکر  دیدگاه نو بــرای طر

جدیدی برای جلوگیری از بیابان زایی ارائه شود. 
مهــردادی مدیرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان آذربایجان 
شــرقی ضمن همراهی ایشــان در طول بازدید، در جلســه فوق نیز 
ضمــن تشــکر از حضور معــاون آبخیــزداری و امــور مراتــع و بیابان 
و همچنیــن مدیــرکل امــور بیابان ســازمان در اســتان و تشــکر از 
اقدامــات مفیــد و موثــر ســازمان در تثبیــت کانون هــای بحرانــی 
ریزگــرد در حاشــیه دریاچــه ارومیــه، خواســتار حمایــت و تــداوم 
تخصیــص اعتبــارات اجرایــی بــرای تکمیــل اقدامــات انجــام یافته 
شــد و در ادامــه مشــکالت موجــود در حاشــیه دریاچــه ارومیــه را 
بــرای مهمانــان و حاضــران در جلســه نقطــه بــه نقطــه تشــریح و 
ح  پیشــنهادات و راهکارهــای الزم بــرای حفــظ و احیــاء و ادامــه طر

را اعالم کرد.

ح های مقابله با فرسایش بادی و گرد و غبار حاشیه دریاچه ارومیه بازدید مسئوالن از طر

یــر صنعــت، معــدن و   معــاون وز
زمیــن  مشــکل  گفــت:  تجــارت 
ســرمایه گذاری  صنعتــی  شــهرک 
خارجــی تبریــز بــا حضــور هیاتــی از 
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه در 

آذربایجان شرقی حل می شود.
علــی رســولیان در حاشــیه بازدیــد 
از شــهرک صنعتــی شــهید رجایــی 
بــا  جلســه  بــه  اشــاره  بــا  تبریــز 
حجت االســالم خاموشــی، رئیــس 
یــه  خیر امــور  و  اوقــاف  ســازمان 
کشور در خصوص شهرک سرمایه 
گــذاری خارجــی آذربایجــان شــرقی، 
ود: در ایــن جلســه بــا حضــور  افــز

و  شــهرک ها  شــرکت  مدیرعامــل 
نواحــی صنعتــی آذربایجــان شــرقی 

اســتدالل ها و مباحــث الزم در این 
ح شد. خصوص مطر

ایــن  در  داشــت:  اظهــار  وی 
جلســه مقــرر شــد هیأتــی از ســوی 
ســازمان اوقــاف و امــور خیــره بــا 
ع  نگاهــی مثبــت بــه ایــن موضــو
بــه آذربایجــان شــرقی ســفر کننــد 
تــا مشــکل زمیــن شــهرک صنعتی 

سرمایه گذاری خارجی حل شود.
رســولیان، ادامــه داد: بــا توجــه بــه 
خصــوص  در  کــه  اســتدالل هایی 
ایــن شــهرک ارائه شــد امید اســت 
بــا  آینــده  ایــن هیــأت طــی هفتــه 
حضــور در این اســتان کمــک کنند 
تــا مشــکل ایــن شــهرک برطــرف 

شود./مهر

معاون وزیر صمت:

مشکل زمین شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی تبریز حل می شود

تاژ
رپر
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      : صاحب امتیاز
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                         

 سرپرست استان آذربایجان شرقی:    وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:    021-44233511
 د  فتر سرپرستی  استان آذربایجان شرقی:9-  041-35579285

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

عـــاشق دوست ز رنـــــگش پیداست     
 بیدلــــــــــی از دل تنگـــش پیداست
نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن 

این سخن، از دل سنگش پیداست

سه شنبه  5 اسفند 1399  شماره 5885

امام خمینی )ره(

تاژ
رپر


