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توزیــع 6 هــزار بســته معیشــتی بــه مناســبت 
سالگرد شهادت »سردار سلیمانی« 

از ابتدای شــیوع ویروس کرونا و فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به معیشــت افراد آســیب دیده از 
این شــرایط، ســپاه پاســداران در خط مقدم جمع آوری و توزیع بســته های معیشــتی در مناطق آســیب پذیر 

و محروم، حضور یافت.
حرکتــی عظیــم و تأثیــر گــذار کــه آوازه آن در آن ســوی مرزهــا هــم بازتاب وســیعی داشــت و بــار دیگر بــر نوع 

دوستی مردم ایران صحه گذاشت. 
در شــهر تبریز هم ارگان هــا و نهادهــای مختلــف، نهادهــای مردمی، خیریــن و دیگــر تشــکل ها، صدها هزار 

بسته معیشــتی، میان خانواده های کم بضاعت توزیع کردند.

: یز رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبر

 شناسایی روزانه
  ۱۸۰ بیمار مبتال به کرونا 

در استان
3

3

در جلسه شورای اداری صورت گرفت؛
ســکاندار حفاظت محیط زیســت 

استان معرفی شد

23 دی آخرین مهلت ثبت نام؛
آغــاز پذیــرش دوره هــای مهارتــی 
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 

آذربایجان شرقی

رئیس  سازمان جهاد کشاورزی استان:
مشــکل بــازار کشــمش ملــکان بــا 
خرید حمایتی و  توافقی حل می شود

3

: استاندار
بیمارستان هزار تختخوابی مردانی آذر در تبریز افتتاح می شود

شرکت آذربام فتاح زاده

جناب آقای مهندس حسن عباس نژاد 
مدیرکل محترم حفاظت محیط  زیست آذربایجان شرقی

انتصاب شایســته جنابعالی را  به  این ســمت تبریک عرض 

می نماییم. رجای واثق داریم حضور شــما دراین مسئولیت به 

عنوان خادمی صدیــق و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه ؛ 

نوید بخش نشــاط و تحرک بیش از پیش آن مدیریت محترم 

خواهد گردید. دوام توفیقات و مزید عزت و سالمت جنابعالی را 

از جهاندار جان آفرین مسالت داریم. 

شرکت صنایع شیمیایی و دارویی تبریز

جناب آقای مهندس حسن عباس نژاد 
مدیرکل محترم حفاظت محیط  زیست آذربایجان شرقی

انتصاب بجا و شایســته جنابعالی را  به  این ســمت که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و 

شایستگی های بر جسته حضرتعالی در صحنه های خدمت صادقانه به نظام است تبریک 

عرض نموده ؛ موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم. 

مدیریت مجتمع صنعتی کن تایر

جناب آقای مهندس حسن عباس نژاد 
مدیرکل محترم حفاظت محیط  زیست آذربایجان شرقی

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را  به  این سمت که بیانگر تعهد ،کارآمدی،لیاقت 
و شایستگی های بر جســته حضرتعالی در صحنه های خدمت صادقانه به نظام 
اســت تبریک عرض نموده ؛ موفقیت و ســربلندی شما را از درگاه خداوند منان 

مسئلت داریم. 

مدیرعامل شرکت  کلرپارس

جناب آقای مهندس حسن عباس نژاد 
مدیرکل محترم حفاظت محیط  زیست آذربایجان شرقی

انتصاب بجا و شایســته جنابعالی را  به  این ســمت که بیانگر تعهد ،کارآمدی، 
لیاقت و شایســتگی های بر جسته حضرتعالی در صحنه های خدمت صادقانه به 
نظام اســت تبریک عرض نموده ؛ موفقیت و ســربلندی شما را از درگاه خداوند 

منان مسئلت دارم. 

شرکت زرکاوان ارسباران

جناب آقای مهندس حسن عباس نژاد 
مدیرکل محترم حفاظت محیط  زیست آذربایجان شرقی

انتصاب شایســته جنابعالی را  به  این ســمت تبریک عرض 

می نماییم. رجای واثق داریم حضور شــما دراین مسئولیت به 

عنوان خادمی صدیق و والیتمــدار با کوله بار گرانی از تجربه؛ 

نوید بخش نشــاط و تحرک بیش از پیش آن مدیریت محترم 

خواهد گردید. دوام توفیقات و مزید عزت و سالمت جنابعالی را 

از جهاندار جان آفرین مسالت داریم. 

بازرس ویژه وزارت کشور خبر داد؛

؛  پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز
اولویت وزارت کشور
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان آذربایجان شــرقی با بیــان این که تبریز پــس از تهران 
ج ســاز و بلندمرتبه ســاز کشــور اســت، گفت: ایــن صنعــت ده ها هــزار نفــر را در  دومیــن شــهر بر
اســتان مشــغول به کار کرده و با نظارت و مهندسی، موجب اســتحکام بناها و استانداردسازی و 

همچنین کمتر شدن خطرات احتمالی زلزله شده است.
علی طومــاری در دیدار بــا نماینده ولی فقیه در اســتان، با اشــاره بــه انتخاب اعضــای جدید هیات 

رئیســه ســازمان، ادامه داد: اعضای جدید هیات رئیســه ســازمان همانند دوره هــای قبل تالش 
خواهند کرد تا ارتقای جایگاه مهندسی استان و نیز افزایش سطح آگاهی مردم را در اولویت کاری 
خود قرار دهند.وی ادامه داد: عملکرد ســازمان در حوزه فنی و مهندســی و ارائه خدمات در شان 

مردم استان یکی از اهداف اصلی اعضای هیأت مدیره و هیات رئیسه سازمان است.
طوماری، موضوع ایجاد شفافیت و ارتباط صادقانه با اعضای سازمان را از مهم ترین شاخصه های 

هیأت مدیره دوره هشتم هیأت مدیره و تنها راه مقبولیت در بین اعضای سازمان عنوان کرد.
 وی بــا ارائــه گزارشــی از عملکــرد ایــن ســازمان در طــول دو ســال دوره هشــتم، اظهــار کــرد: 
آذربایجان شــرقی پس از تهران بیشــترین مهندس را با تعداد بیش از32000 نفر در همه رشــته ها 
دارا بوده و وجود مراکز علمی، فنی، دانشگاهی و نیروی انسانی متخصص و کاردان موجب رونق 

صنعت ساختمان سازی در استان شده است.

، دومین شهر بلندمرتبه سازی در  کشور تبریز
دوشنبه   22   دی  1399    شماره 5852

استاندار خبر داد: 
وضعیت کرونایی رو به بهبود؛ 

اما شکننده
اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشــاره بــه کاهش 
محســوس آمــار مبتالیــان و فوتی هــای ناشــی از 
کرونــا در اســتان، گفــت: کاهــش آمــار بــه معنــی 
پایــان کرونــا نیســت و بــا توجــه بــه وضعیــت 
شــکننده، از همــه مــردم انتظــار داریــم توجــه 
بیشــتری بــه رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی 

داشته باشند.
ح بســیج  محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه طر
ح  محله محور بــرای مقابلــه با بیمــاری کرونــا )طر
شــهید ســلیمانی( بــا قدردانــی از تالش هــای 
مدافعان ســالمت و عوامــل دخیل در مبــارزه با 
بیماری کرونــا، افــزود: آذربایجان شــرقی از جمله 
اســتان های موفق در مدیریت و کنتــرل بیماری 
کروناســت و خوشــبختانه رونــد کاهشــی آمار در 

استان ادامه دارد.
وی ادامــه داد: آمار مرگ ناشــی از بیمــاری کووید 
۱۹ در اســتان از روزهای گذشــته تک رقمی شــده 
و امیدواریــم ایــن وضعیــت همچنــان بــا ســیر 

کاهشی همراه باشد.
همــکاری  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  پورمحمــدی 
مشترک بســیج و دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
ح شــهید ســلیمانی، آمار بســتری بیماران  در طر
کرونایــی بــه کمتــر از 30 درصــد آمــار دوران اوج 

بیماری رسیده  است.
بــه معنــی  آمــار  کاهــش  این کــه  بیــان  بــا  وی 
پایــان کرونــا نیســت، ادامــه داد: شــرایط فعلــی 
آذربایجــان شــرقی مانند بســیاری از اســتان های 
، شــکننده اســت و هــر گونــه بی احتیاطی و  دیگر
بی توجهی به رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی، 
امکان افزایش مجدد آمــار مبتالیان و مرگ ومیر 

ناشی از کرونا را به همراه خواهد داشت.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی افــزود: مدیریــت 
خــوب بیمــاری کرونــا در کشــور باعــث شــگفتی 
ســازمان های جهانــی و کشــورهای دیگــر شــده 

است.

خبر

افتتــاح  بــا  عســل  ین  شــیر غذایــی  صنایــع  وه  گــر
خطــوط تولیــد جدیــد خــود بــا 2800 میلیــارد تومــان 
ســرمایه گذاری جدید و ارتقای تــوان تولیدی خود به 
یک میلیــون تن محصول در ســال، تبدیــل به بزرگ 
ترین تولید کننده شــیرینی و شــکالت در خاورمیانه 
و دهمیــن تولیــد کننــده بــزرگ ایــن محصــوالت در 

جهان شد.
ین عســل بــا  وه تولیــدی صنایــع غذایــی شــیر گــر
افتتــاح خطــوط تولیــد جدیــد خــود در آذربایجــان 
شــرقی با  ظرفیــت تولید یــک میلیــون تــن و 28 هزار 
میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری تبدیــل به بــزرگ ترین 
ینی و شــکالت در خاورمیانــه و  تولیــد کننــده شــیر
رگ ایــن محصــوالت در  دهمیــن تولیــد کننــده بــز

جهان شد.
بــا راه انــدازی ایــن خطــوط تولیــدی توســط شــیرین 
عسل) واحد شــماره دو(، بیش از یک هزار و یکصد 
نفــر اشــتغال جدیــد در حــوزه صنایــع غذایــی، بــه 
وه شــیرین  وجــود آمــده و میــزان اشــتغال کل گــر

عسل به بیســت هزار نفر بالغ گردیده است.
* ظرفیت صــادرات 10 میلیارد دالری صنایع غذایی

بنابراین گزارش رزم حســینی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در مراســم افتتاح ایــن خط تولید در شــهرک 
صنعتــی کارآفرینــان آذربایجــان خاور در شهرســتان 
شبســتر  اســتان آذربایجــان شــرقی حضــور یافــت 
ین عســل بــه دســت او  و فــاز دو تولیــدات شــیر
افتتاح شــد. وی در حاشــیه افتتاح خــط تولید جدید 

ین عســل، از صــادرات ۵ میلیــارد  مجموعــه شــیر
دالری صنایع غذایی در کشور خبر داد.

رزم  حســینی افــزود: ظرفیــت بــرای صــادرات صنایع 
غذایــی تــا ۱0 میلیــارد دالر نیــز امکان پذیر می باشــد 
اقتصــادی  مجاهــدان  برکــت  بــه  مهــم  ایــن  کــه 

امکان پذیر است.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظم 
رهبری در تکریــم کارآفرینان، بیان کــرد: مقام معظم 
ینــان و تولیدکننــدگان بــه عنــوان  رهبــری از کارآفر
مجاهــدان اقتصــادی نــام بــرده انــد و فرهنــگ دینی 
ما نیــز بــر موضــوع کارآفرینــی و اشــتغال زایــی تاکید 

دارند.
وزیــر صمــت اضافــه کــرد: اگــر بخواهیــم منصفانــه 
قضــاوت کنیــم، کســانی کــه باعــث ایجــاد شــغل و 
رگــی  بز شــخصیت های  می شــوند  ینــی  کارآفر

ج  محســوب می شــوند کــه نظــام و انقــالب آنهــا را ار
می نهد.

رزم حســینی در ادامــه بــا بیــان این کــه قدرشناســی 
بایــد  شــوند،  برکــت(   ( خیــر بانــی  کــه  کســانی  از 
فرهنگ سازی شــود، گفت: جهانی شــدن قالی تبریز 
بــه همــت کارآفرینــان بــوده اســت و برنــد شــیرین 
عســل به عنوان یکی از برندهای برتــر صنایع غذایی 
، در کنــار دیگــر برندهــا بــه همیــن شــیوه در  کشــور

جهان صادر کننده نمونه شــده است.
وی در ادامــه با بیــان این که شــغل و کارآفرینــی باید 
بــه وســیله بخــش خصوصــی ایجــاد شــود، تصریــح 
کــرد: کشــور را بایــد بــا شــرکت های بــزرگ، نامــور و 
توانمنــد آن بســازیم و در گام دوم انقالب بــه دنبال 
وســتایی  اقتصــادی قــوی بــرای خانــوار شــهری و ر

توسط همین شــرکت ها هستیم.

یــر صمــت همچنیــن ابــراز امیــدواری کــرد کــه  وز
شــیرین عســل، همچنــان کــه نهــال خــود را جهانــی 
می کند، در مناطق محروم در حوزه مســئولیت های 

اجتماعی به ایجاد شــغل بپردازد.
رزم حســینی در ادامــه ایــن مراســم ضمــن افتتــاح 
ین  شــیر غذایــی  مجموعــه  جدیــد  تولیــد  خطــوط 
عســل از بخش هــای مختلف ایــن مجموعــه بازدید 

بازدید کرد.
* ایجاد بیش از 1100 اشتغال جدید 

همچنیــن یونــس ژائلــه رئیــس هیــأت مدیــره گروه 
ایــن  حاشــیه  در  عســل  ین  شــیر غذایــی  صنایــع 
مراســم بــا سپاســگزاری از وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت و معاونان ایشــان و  اســتاندار و مســئوالن 
اســتانی بابت حضور در مراســم افتتاحیه،  گزارشــی 
از ظرفیت هــای تولیــدی شــرکت و اشــتغال ایجــاد 
تی و  شــده ارائه کــرده و طــی توضیحاتی برنامه هــای آ
در حال اجرای گــروه در ایجاد خطوط جدیــد تولیدی 

را تشریح نمود.
وی در ادامــه افــزود: خطــوط تولیدی جدید شــیرین 
عسل در راســتای سیاست های توســعه ای شرکت 
زش پیــش بینــی شــده از  و در تکمیــل زنجیــره ار
وف بســته بنــدی و ورق هــای چنــد الیــه  تولیــد ظــر
ینی و شــکالت بــا بهــره  و انــواع محصــوالت شــیر
منــدی از آخریــن فناوری هــای روز دنیــا و از بهتریــن 
یــداری و نصــب و  الت خر تولید  کننــدگان ماشــین آ

راه  اندازی شده است.

ژائلــه چنیــن عنــوان کــرد: راه انــدازی ایــن خطــوط 
و  همــکاری  بــا  گــذاری  ســرمایه  ایــن  انجــام  و 
ربــط  ذی  مســئوالن  دلســوزانه  مســاعدت های 
اســتانی و ملــی و نیــز سختکوشــی و تــالش شــبانه 
روزی متخصصــان ایــن گــروه تولیــدی میســر شــده 
اســت و جــا دارد از همــکاری و همراهی ایــن عزیزان 

از صمیم دل قدردانی و تشکر کنم.
ح هــای توســعه گــروه صنایع  الزم بــه ذکــر اســت، طر
غذایــی شــیرین عســل شــامل خطــوط تولیــد دراژه 
شــکالتی، تافــی و کیــک بــا ســرمایه گــذاری 8 هــزار و 
، خــط تولید  پانصــد میلیــارد ریــال و اشــتغال 400 نفر
آبمیــوه و شــیر تتراپــک بــا ســرمایه گــذاری 7 هــزار 
ح  ، طــر یــال و اشــتغال 360 نفــر و پانصــد میلیــارد ر
تولیــد ورق ترموفرمینــگ بــا ســرمایه گــذاری 6 هــزار 
میلیارد ریــال و اشــتغال ۱70 نفر و خــط تولید ظروف 
پالســتیکی با ســرمایه گذاری 6 هــزار میلیــارد ریال و 

اشتغال ۱70 نفر می باشد.
28 هــزار میلیــارد  همچنیــن ایــن خطــوط بالــغ بــر 
ریال ســرمایه گــذاری و بــرای ۱۱00 نفر اشــتغال ایجاد 
کــرده و این توســعه گامــی در راســتای اجرایی کردن 
عملــی در نــام گــذاری ســال جهــش تولیــد از طــرف 
مقام معظم رهبری محســوب می شــود کــه با وجود 
یمــی  محدودیت هــای ایجــاد شــده در شــرایط تحر
نوید بخش اراده و تــوان بخش خصوصی کشــور در 
توســعه کار و اشــتغال و صــادرات کاالهای ســاخت 

ایران است.

»شیرین عسل«، دهمین تولید کننده بزرگ شیرینی و شکالت در جهان شد 

آگهی مزایده 
فروش سرقفلی جای  مغازه

شهردار ســراب در نظر دارد به اســتناد بند اول مصوبه شماره  362  
مورخه 99/03/3  شورای محترم اسال می  شهر سراب سرقفلی تعداد 
ســه باب جای مغازه واقع در ضلع جنوبی محدوده پارک خاتم االنبیا  

را به صورت نقدی از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید.
الف(مشخصاتمغازهها:

1-جایمغازهشمارهیکبهمساحت65/85مترمربعبهمبلغکل5.268.000.000
ریال

2-جایمغازهشمارهدوبهمساحت49/05مترمربعبهمبلغکل4.169.250.000
ریال

3-جایمغازهشمارهسهبهمساحت26/37مترمربعبهمبلغکل.3.058.290.000
ریال

شرایط مزایده:

1-متقاضیانبایســتی5%قیمتپایهجایمغازهپیشــنهادیرابهعنوانسپردهبه
حسابسپردهشماره20111133678183شهردارینزدبانکقرضالحسنه
مهرایرانشــعبهســرابواریزوفیشمربوطهرابههمراهدرخواســتکتبیومبلغ

پیشنهادیدرپاکتسربستهبهدبیرخانهشهرداریتحویلورسیددریافتنمایند.

2-بهایسرقفلیجایمغازههانقدادریافتخواهدشد.
3-شهرداریدرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختاراست.

4-بهتقاضاهایمخدوش،مبهموفاقدسپردهترتیباثردادهنخواهدشد.
5-هزینهمتعلقه)نشرآگهی(بهعهدهخریدارخواهدبود.

6-شــرکتکنندگانموظفاندشــمارهمغازهرابررویپاکتپیشــنهادیخودقید
نمایندوپیشنهادخودراتاآخروقتاداریروزپنجشنبهمورخه99/11/2بهدبیرخانه

شهرداریسرابتحویلدهند
7-سپردهنفراتاولتاسومتاعقدقراردادبابرندهمزایدهمستردنخواهدشدودرصورت

انصرافهریکازبرندگانسپردهآنبرندهبهنفعشهرداریضبطخواهدشد.
8-عقدقراردادپسازاحداثوتکمیلبنایمغازهتوســطبرندهمزایدهطبقنقشــه

شهرداریکهبهتاییدشهرداریبرسدانجامخواهدگرفت.
9-متقاضیانمیتوانندجهتکسباطالعاتبیشترورویتنقشهها،شرایطوقرارداد

واگذاریبهدایرهفنیوشهرسازییاواحددرآمدمراجعهویاباشمارهتلفنهای
68-43228167تماسحاصلنمودهوازمحلپروژهبازدیدنمایند.

   محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

مرحله اول  ) نوبت دوم(

آگهی مزایده 
فروش یک واحد خدماتی در برج شمس و سه واحد سرقفلی مغازه در برج میالد

شــهردار سراب در نظر دارد به استناد بند اول مصوبه شماره  398  مورخه 
99/08/10  شورای محترم اسال می  شهر سراب  تعداد یک  واحد خدماتی 
واقع در طبقه مجتمع پزشکی شمس و سرقفلی سه واحد تجاری واقع در 
طبقه اول برج میالد را به صورت نقدی و از طریق مزایده کتبی با شــرایط 

ذیل واگذار نماید.
الف(مشخصاتواحدها:

1-واحدخدماتیشماره208واقعدرطبقهدوممجتمعپزشکیشمسبهمساحت71/5متر
مربعازقرارهرمترمربع100/000/000ریالجمعابهمبلغ7/150/000/000

2-مغازهشماره247واقعدرطبقهاولبرجمیالدبهمساحت19/18مترمربعبهمبلغکل
7/672/000/000ریال

3-مغازهشماره223واقعدرطبقهاولبرجمیالدبهمساحت17/11مترمربعبهمبلغکل
8/555/000/000ریال

4-مغازهشماره223واقعدرطبقهاولبرجمیالدبهمساحت14/43مترمربعبهمبلغکل
7/936/500/000ریال

شرایط مزایده:

1-متقاضیانبایســتی5%قیمتپایهجایغرفهپیشنهادیرابهعنوانسپردهبهحساب

سپردهشماره20111133678183شهردارینزدبانکقرضالحسنهمهرایران
شــعبهسرابواریزوفیشمربوطهرابههمراهدرخواستکتبیومبلغپیشنهادیدرپاکت
سربســتهازتاریخنشــرآخرینآگهیحداکثرتادهروزتاآخروقتاداری99/11/7به

دبیرخانهشهرداریتحویلورسیددریافتنمایند.
2-واحدخدماتیوواحدهایتجاریفاقدپاکینگمیباشد.
3-شهرداریدرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختاراست.

4-بهتقاضاهایمخدوش،مبهموفاقدسپردهترتیباثردادهنخواهدشد.
5-هزینهمتعلقه)نشرآگهی،دارائی،ودفترخانهو..(بهعهدهبرندهمزایدهخواهدبود.

6-شــرکتکنندگانموظفاندشــمارهغرفهرابررویپاکتپیشنهادیخودقیدنمایند
وپیشــنهادخودراتاآخروقتاداریروزســهشنبهمورخه99/11/7بهدبیرخانهشهرداری

سرابتحویلدهند
7-ســپردهنفراتاولتاســومتاعقدقراردادبابرندهمزایدهمستردنخواهدشدودرصورت

انصرافهریکازبرندگانسپردهآنبرندهبهنفعشهرداریضبطخواهدشد.
8-متقاضیانجهتکسباطالعاتبیشتربهدایرهفنیوشهرسازییاواحددرآمدمراجعه
ویاباشمارهتلفنهای68-43228167تماسحاصلنمودهوازمحلپروژهبازدیدنمایند.

   محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

مرحله دوم  ) نوبت اول(

شهرداریسرابدرنظرداردبهاستنادبنددوممصوبهشماره410مورخه1399/10/15شورایاسالمیشهرسراببهرهبرداری
ونگهداریجایگاهسیانجیمیدانمیوهوترهباروپشتترمینالرابهشرکتهایواجدشرایطودارایصالحیتبهمدتیکسال

واگذارنماید.

مبلغ مزایده ساالنه  برای دو موضوعردیف

جایگاه تره بار  و پشت ترمینال

مبلغ مزایده ماهانه برای  دو 

جایگاه  تره  بار   ترمینال

مبلغ 5 درصد سپرده 

شرکت در مزایده

مدت اجاره 

) ماه( 

12 ماه     شمسی 90/000/000 ریال150/000/000 ریال1/800/000/000  ریالاجاره جایگاه های سی ان جی تره بار و پشت ترمینال1

1-موضوعمزایده:بهرهبرداریازجایگاههایســیانجیترهباروپشتترمینال
2-محلانجاممزایده:شهرسراب

3-مدتانجاممزایده:12ماهشمسی)شروعقراردادازتاریخابالغقراردادلغایت12ماه(
4-پیشــنهاداتبایدحداکثرتا10روزازتاریخانتشــاردومینآگهیوتاآخروقتاداریسه شنبهمورخه99/11/7بهنشانیسرابخیابانقدسشمالیساختمان

شهرداریدبیرخانهشهرداریتحویلورسیددریافتنمایند.
5-مبلغونوعســپردهشــرکتدرمزایده:پیشــنهاددهندگانبایدمبلغسپردهشــرکتدرمزایدهقیدشدهدرجدولباالرابهشمارهحساب

1123678183-2011بنامشــهرداریســرابنزدبانکقرضالحســنهمهرایرانشــعبهســرابواریزوفیشواریزیوپابههمانمبلغضمانــتنامهبانکی)کهاز
تاریخبازگشــاییپاکتبایدبهمدتســهماهمهلتداشــتهباشــد(رادرپاکتتضمین)پاکتالف(وپیشــنهاداتفنیومدارکمربوطهوســوابقکاریوشــرایطمزایده
واســنادارزیابــیرادر)پاکــتب(وقیمتپیشــنهادیخــودرامطابقبرگپیشــنهادقیمــتدر)پاکتج(ومجموعهرادرپاکتمناســبومهرشــدهتحویــلنمایند.

6-سایرجزئیاتدرشرایطواسنادارزیابیدرجشدهاست.
7-ســپردهنفراتدوموســومتاعقدقراردادبابرندهمزایدهمســتردنخواهدشــددرصورتانصرافهرکدامبهترتیبســپردهآنهابهنفعشــهرداریضبطخواهدشــد.
8-بدیهیاستشرکتدرمزایدهوارائهپیشنهاداتبهمنزلهقبولشروطوتکالیفمقرردراسنادمزایدهبودهوشهرداریدرردیاقبولپیشنهاداتمختاراست.
9-متقاضیانجهتکسباطالعاتبیشترودریافتشرایطمزایدهبهسازمانمدیریتحملونقلشهرداریسرابمراجعهویاباشمارهتلفنهای43211680-041تماس
حاصلنمودهوازمحلپروژهبازدیدنمایند.                                                                                       محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

شــهرداریســرابدرنظرداردبراساسبنددوممجوزشماره405مورخه1399/09/29شورایمحترماسالمیشهرسرابنسبتبهفروشچوبوضایعاتحاصلاز
هرسدرختانسطحشهرباشرایطذیلاقدامنمایید:

1-شــرکتکنندگانبایســتیمبلغسپرده)15/000/000ریالبرایچوبو12/000/000ریالبرایضایعات،بادوفیشمجزا(جهتشرکتدرمزایدهبهشماره
حســاب20111123688183بهنامشــهرداریسرابنزدبانکقرضالحسنهمهرایرانواریزوبادردستداشتنفیشهایمربوطه)دوفیش(درروزمزایدهحاضر

باشند.
2-قیمتپایهچوبازقرارهرتن9/000/000ریالوبرایضایعاتچوبازقرارهرتن7/000/000ریالمیباشــد.

3-مزایدهراسســاعت10صبحمورخ1399/11/20درمحلگلخانهشــهرداریداخلساختمانآتشنشانیجنببرجهایدوقلوبهارانانجامخواهدشد.
4-برندگانمزایدهحداکثرظرفمدت48ســاعتفرصتدارندنســبتبهبهواریزکلبهایتعیینشدهبهصورتنقدیاقدامنمایند.درغیراینصورتسپردهبهنفع

شهرداریضبطخواهدگردیدوبانفربعدیمعاملهخواهدشد.
5-پرداختکلیههزینههایمزایدهشــاملهزینهچاپآگهی،انتشارو...بهعهدهبرندهمزایدهمیباشد.

6-ســپردهنفراتاولتاسومدرصورتانصرافبهنفعشهرداریضبطخواهدگردید.
7-شــرکتکنندگانمیتوانندجهتبازدیدازموردمزایدهفوق،همهروزهبهجزایامتعطیلدرســاعاتاداریجهتهماهنگیبهواحدفضایسبزمراجعهنمایند.

8-محلتحویلکاالدرمحلهایدپووفروشاســتوکلیههزینههایحملونقلبهعهدهبرندهمزایدهمیباشد.
9-شــهرداریدرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختاراست.

10-اعالمقیمتبرایضایعاتوچوببهصورتمجزاخواهدبودوبرایهریکازبرندهمجزاتعیینخواهدشــدوکلیهشــرایطاعالمیبرایهریکازبرندگانو
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

: استاندار
بیمارستان هزار تختخوابی مردانی آذر در تبریز افتتاح می شود

استاندار آذربایجان شــرقی از افتتاح بیمارســتان ۱000 تختخوابی مردانی آذر در 
آینده نزدیک خبر داد.

محمدرضا پورمحمدی در حاشــیه بازدید خود از بیمارســتان خیرساز مردانی 
آذر در تبریــز گفــت: خانــواده مردانــی آذر عمــر گرانمایه خــود را صــرف آموزش 

و ســالمت مردم و بخصــوص فرزنــدان این مــرز و بوم کــرده اســت. وی گفت: 
بیمارســتان خیرســاز مردانی آذر در زیربنایــی بالغ بــر ۵0 هزار مترمربــع احداث 
شــده و  به عنوان یکی از مراکز درمانی بی نظیر در شــمالغرب کشــور شناخته 
می شود. به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان شــرقی، وی ادامه داد: 

این پــروژه خیرســاز، ۱00 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و نواقص جزیــی آن در 
آینده نزدیک تکمیل می شود.پورمحمدی گفت: تجهیزات مورد نیاز این مرکز 
درمانی به همت حاج آقا مردانی آذر خریداری شده و امیدواریم در آینده نزدیک 

شاهد افتتاح این بیمارستان باشیم.

دوشنبه   22   دی  1399    شماره 5852

رئیس سازمان جهاد کشاورزی  استان:
مشــکل بازار کشــمش ملکان بــا خرید 

حمایتی و توافقی حل می شود

 رئیس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شرقی گفت: 
تــالش می کنیم تــا بخشــی از خریــد تضمینی کشــمش 
ملــکان، بــه صــورت توافقــی و بخشــی دیگــر بــه صورت 
حمایتــی انجــام شــود و ایــن مشــکل پــس از بررســی در 
جلســه اتــاق بازرگانــی اســتان و بعــد از یافتــن راه حــل و 

مشخص شدن خریدار، حل خواهد شد.
اکبــر فتحــی در جلســه بررســی تســهیالت کشــمش 
شهرســتان ملکان که با حضــور نقی محمــدی فرماندار 
این شهرستان، علی اکبر نژاد رضا مدیر سازمان تعاونی 
روستایی استان، رحمانی مسئول امور شهرستان های 
ســازمان و جمعــی از تولیدکننــدگان کشــمش برگــزار 
شــد، در خصــوص خریــد تضمینــی کشــمش، گفــت: 
وقتی محصولی تولید می شــود، قطعــا برنامه هایی برای 
بــازار آن در نظــر گرفتــه خواهــد شــد. وی بــا بیــان این که 
، تولیــد اســت، گفــت: اگــر بازرگانــی  تحریک کننــده بــازار
و  ســازماندهی  درســتی  بــه  کشــاورزی  محصــوالت 
ســاماندهی شــود، هرگــز در تولیــد محصول با مشــکل 
مواجــه نخواهیــم شــد. وی افــزود: اگــر تولیــد کننــده از 
فروش محصــول خــود، اطمینان حاصــل کنــد، هرگز در 
تولید محصول بــرای افزایش بهــره وری درنــگ نخواهد 
کــرد و در این راســتا نیــز از انــواع خدمات فنی مهندســی 
اســتفاده خواهد کرد. فتحی گفــت: در برنامــه ریزی های 
برخــی  تضمینــی  خریــد  جهادکشــاورزی،  وزارت  تــی  آ
محصوالت و نگاه به مدیریت بازار باید در دستور کار قرار 
گیرد. وی با اشاره به قانون تمرکز وظایف جهاد کشاورزی، 
گفــت: طبــق ایــن قانــون، مدیریــت بــازار محصــوالت 
کشــاورزی با مســئولیت وزارت جهاد کشــاورزی بــوده و 
چندیــن مصوبه کــه در شــورای اقتصــاد و هیــات دولت 
به تصویب رســیده بــود، منابع و نــوع مصــرف ) داخلی و 
خارجی( تعیین شــده و پشــتیبانی مورد نیاز انجام شده 
بــود. وی با اشــاره به سیاســت صادرکننــدگان و مدیران 
کارخانجات، گفت: همواره هدف، کسب منفعت است 
اما همیشه باال بردن قیمت موجب کسب سود نیست 
و هموار کردن راه های صادرات و تولید محصول مناسب 
و ایجاد رونق اقتصادی می تواند در کسب سود تاثیرگذار 

باشد.

خبر

از ابتدای شــیوع ویروس کرونا و فرمان 
مقام معظــم رهبــری مبنــی بــر توجه به 
معیشــت افــراد آســیب دیــده از ایــن 
شــرایط، ســپاه پاســداران در خط مقدم 
جمع آوری و توزیع بسته های معیشتی 
محــروم،  و  پذیــر  آســیب  مناطــق  در 

حضور یافت.
حرکتــی عظیــم و تأثیر گــذار کــه آوازه آن 
در آن ســوی مرزها هم بازتاب وســیعی 
داشــت و بار دیگر بر نوع دوستی مردم 

ایران صحه گذاشت. 
در شــهر تبریز هــم ارگان هــا و نهادهای 
مختلــف، نهادهــای مردمــی، خیریــن 
و دیگــر تشــکل ها، صدهــا هــزار بســته 
کــم  خانواده هــای  میــان  معیشــتی، 

بضاعت توزیع کردند.
ســپاه ناحیــه امامــت تبریــز هــم در ۱4 
مرحله بیش از 72 هزار بسته معیشتی 
بــا کمــک خیریــن، گروه هــای جهــادی، 
مــردم منطقــه و ... بیــن خانواده هــای 
آســیب پذیــر توزیــع کــرد و در آخریــن 

ســالگرد  مناســبت  بــه  هــم  مرحلــه 
شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی، و در 
رزمایشی عظیم، 6 هزار بسته معیشتی 

دیگر تهیه و توزیع کرد.
مســئول دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در 
اســتان در ابتــدای ایــن رزمایــش بــزرگ 
مواســات و همدلــی اظهــار داشــت: 
تأثیرگذاری که انقالب و شخصیت های 
جهــان  مــردم  بــر  اســالمی  انقــالب 

گذاشته  اند در تاریخ بی سابقه است.
حجــت االســالم فقیــه گفــت: یکــی از 

شــخصیت های برجســته انقالب که در 
کل دنیــا راه و روش او بــه الگــو تبدیــل 
شده است، سردار رشید اسالم، قاسم 
ســلیمانی اســت که اینــک همــه آزادی 
خواهــان افســوس فقــدان ایشــان را 

می خورند.
وی در ادامــه بــا تشــکر از فعالیت هــای 
ســپاه ناحیه امامــت در رزمایش کمک 
بــه  ارگان هــا  همــه  گفــت:  مؤمنانــه 
خصوص سپاه، در شرایط بحرانی کرونا 
با جان و دل به کمک محرومان آمدند، 

اینجانب ضمن تقدیر از تمام نیروهای 
مخلــص بســیجی و تالشــگر در عرصــه 
کمک هــای مومنانــه، از طــرف نماینــده 
ولــی فقیــه در اســتان ســید  محتــرم 
 ، آل هاشــم، از فرمانــده مجاهــد، دالور
والیتمــدار و خســتگی ناپذیــر ســپاه 
ناحیــه امامــت ســرهنگ صفــدری کــه 
صادقانه تــالش کردنــد تقدیر و تشــکر 

نموده و آرزوی توفیق روز افزون دارم.
فرمانده ســپاه ناحیه امامــت تبریز هم 
در ادامــه ایــن رزمایــش گفت: بــه خاطر 
این کــه در ایــام ســالگرد ســردار رشــید 
اســالم شــهید ســلیمانی قرار داشتیم، 
تصمیم گرفتیم بــرای یادبود آن ســردار 
، 6 هزار بســته معیشــتی تهیه و  بزرگوار

به نیازمندان توزیع کنیم.
سرهنگ پاسدار حسن صفدری افزود: 
یکی از منش های خاص ســردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی، انفاق و بخشش 
بــود و مــا هــم در مکتــب ایــن شــهید، 
وظیفــه داریــم ایــن راه و منــش را ادامه 

دهیم.
فرمانــده ســپاه ناحیــه امامــت تبریــز 
گفــت: بــا شــهادت ایــن ســردار رشــید، 
عرصه هــای  در  قاســم  حــاج  هــزاران 
مختلــف رشــد کــرده و تربیــت خواهند 
شــد کــه نقشــه های شــوم  دشــمنان 

اسالم را بر آب خواهند کرد.
ســرهنگ پاســدار صفــدری ادامــه داد: 
در قرارگاه لبیک یا امام خامنه ای ســپاه 
، هم قسم شده ایم  ناحیه امامت تبریز
کــه راه حــاج قاســم را زنــده نگــه داریم و 
مطمئن باشید لحظه ای در دفاع از این 

آرمان ها درنگ نخواهیم کرد.
در پایــان این رزمایــش از پدران شــهید 
مدافع حرم، بســیجیان، کارکنان ســپاه 
و  پاالیشــگاه   ، تبریــز امامــت  ناحیــه 
، خیریــن و گروه های  پتروشــیمی تبریــز
رزمایــش  روز  اولیــن  از  کــه  جهــادی 
مواســات و کمــک مؤمنانــه، در خــط 
مقدم ایــن رزمایش حضور داشــتند، با 

اهداء لوح سپاس، تقدیر شد.

توزیع 6 هزار بسته معیشتی به مناسبت سالگرد شهادت »سردار سلیمانی« 
خبر

: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
شناسایی روزانه  1۸0 بیمار مبتال به 

کرونا در استان

شناسایی  از  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
روزانه ۱80 نفر کرونای مثبت در آذربایجان شرقی، 

خبر داد.
محمدحسین صومی با بیان این که روزانه حدود 7۵0 
تست پی سی آر و حدود ۱۵0 تست رپید در استان 
انجام می شود، اظهار کرد: نتیجه تست رپید در طول 20 

دقیقه بر بالین بیمار اعالم می شود.  
وی از مثبت شدن 2۵ درصد نتیجه  تست ها در طول 
هفته گذشته خبر داد و افزود: تعداد بستری ها در 
بیمارستان های استان رو به کاهش بوده و از حدود 

۱۵70 نفر به حدود ۵00 نفر رسیده است.
بیمار   ۱۵00 بیماری  پیک  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
متوسط  طور  به  روزانه  داشتیم؛  بیمارستان ها  در 
شش نفر فوت می کنند و تعداد فوتی ها در برخی 
روزها سه یا پنج نفر هم بوده است.رئیس دانشگاه 
بیماری  وضعیت  کرد:  اضافه  تبریز  پزشکی  علوم 
کرونا در طول یک ماه گذشته در استانمان با توجه 
به اعمال محدودیت ها از نیمه دوم آبان و اعمال 
روند   ، آذر اول  هفته  از  شدیدتر  محدودیت های 
کاهشی را در پیش گرفته است. وی با بیان این که 
هم اکنون وضعیت کلی آذربایجان شرقی، زرد است، 
کرد: مدیون رعایت کنندگان و کسانی  خاطرنشان 
بیماری  کنترل  در  را  همکارانمان  و  ما  که  هستیم 
همراهی کردند، همگی در کاهش فوتی ها از 32 نفر به 
شش نفر، نقش داریم. وی در بخش پایانی سخنانش 
ح شهید حاج قاسم  از مشارکت کنندگان در اجرای طر
به وظایف محوله در ستاد  که  کسانی  سلیمانی و 

مقابله با کرونا عمل کردند، قدردانی کرد ./ایسنا

در جلســه شــورای اداری اســتان آذربایجان شــرقی با حضور استاندار 
مدیــر کل حفاظــت محیط زیســت اســتان آذربایجــان شــرقی معرفی 

شد.
 بــا حکــم معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان حفاظــت محیط 
زیســت، حســن عباس نژاد ســکاندار حفاظت محیط زیست استان 
آذربایجان شــرقی منصوب و در جلسه شــورای اداری استان با حضور 
، نماینــدگان مجلــس، فرماندهــان نظامــی و  پورمحمــدی اســتاندار

انتظامی و مدیران کل معرفی شد.
حســن عباس نژاد از نیروهای ســازمان حفاظت محیط زیســت بوده 
کــه کار خــود را از کارشناســی در ایــن ســازمان آغــاز کــرده و   ریاســت 
حفاظت محیط زیست شهرستان، ریاست ادارات ستادی، معاونت 
توســعه مدیریت اســتان کرمــان، مدیر کلی اســتان آذربایجــان غربی 
،معاونت پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیســت آذربایجان 

شرقی و مدیر کلی قزوین را در سابقه خود دارد.

 ریاست اداره شهرســتان میاندوآب،  مشاور شهردار ارومیه و رئیس 
مرکز ســالمت و توســعه پایدار شــهرداری ارومیه از دیگر سوابق این 

مدیر جوان می باشد.
افزودنی اســت که اداره کل حفاظت محیط زیســت استان آذربایجان 
شــرقی بعد از بیش از 30 ســال مدیــری از بدنه خود ســازمان را مجدد 
تجربــه می کنــد  و بــا توجه بــه چالش هــای زیســت محیطی اســتان در 
،  ایــن انتصــاب می تواند نویــد بخش روزهــای خوش  ســال های اخیر
برای محیط زیســت اســتان شــده و به هم افزایی در حل  چالش های 

زیست محیطی پیش رو  کمک کند.
وی اضافه می کند: استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه با اهدای 
لوحی از تالش هــای حمید قاســمی مدیر کل حفاظت محیط زیســت 

آذربایجان شرقی تقدیر کرد.

سکاندار حفاظت محیط زیست استان معرفی شد
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از درد دلم، به جز تو کی با خبر است؟       
یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
فریاد نهان را به دل کی اثر است؟

امام خمینی - ره

دوشنبه   22   دی  1399    شماره 5852

شرکت تصفیه شکر و قند ناب آذربایجان شرقی
 شرکت شکوه آذین 

جناب آقای مهندس حسن عباس نژاد 
مدیرکل محترم حفاظت محیط  زیست آذربایجان شرقی

جناب آقای مهندس حسن عباس نژاد 
مدیرکل محترم حفاظت محیط  زیست آذربایجان شرقی

انتصاب بجا و شایســته جنابعالی را  به  این ســمت که بیانگر تعهد ،کارآمدی 

لیاقت و شایستگی های بر جسته حضرتعالی در صحنه های خدمت صادقانه به 

نظام اســت تبریک عرض نموده ؛ موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند 

منان مسئلت داریم. 

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را  به  این سمت که بیانگر تعهد ،کارآمدی 

لیاقت و شایســتگی های بر جســته حضرتعالــی در صحنه های خدمت 

صادقانه به نظام است تبریک عرض نموده ؛ موفقیت و سربلندی شما را از 

درگاه خداوند منان مسئلت داریم. 

رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 
اســتان بــا اشــاره بــه پذیــرش دانشــجو 
دانشــگاه  ظرفیــت  تکمیــل  دوره  در 
جامــع علمــی کاربــردی اســتان، گفــت: 
دانشجویانی که در مهر از ادامه تحصیل 
در مراکز دانشــگاه جامع علمــی کاربردی 
اســتان جا مانده انــد می توانند تــا 23 دی 
ســال جــاری در رشــته های مهارتــی مراکز 

ثبت نام کنند.
فرزان قالیچی در جمع خبرنگاران، با بیان 
این کــه دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 
اســتان مســیر تعالی خود را به خوبی طی 
می کند، اظهار کرد: جایگاه نظام آموزشی 
و مهارتــی در مراکــز آموزشــی اســتان احیا 

شده است.
موفقیــت  دالیــل  از  یکــی  افــزود:  وی 
کشــورهای پیشــرفته ارزیابی کردن خود 
اســت، دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 
موضوع ارزیابــی درونی را انجــام داده و در 

حال تحقق اهداف ارزیابی درونی است . 
قالیچی با اشــاره به اقدامات دانشگاه در 
شــرایط ســخت کرونایــی، گفــت: رویکرد 
دانشــگاه ها آموزشــی و پژوهشــی است 
و با توجه به این که اکنون دانشــگاه های 
نســل دوم و ســوم و حتــی چهــارم در 
حــال پیدایــش اســت، در حــوزه آموزش 

اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با اشــاره به پذیرش دانشجو در دوره 
تکمیــل ظرفیــت مراکــز دانشــگاه جامع 
علمی کاربردی، گفت: ثبت نام دانشــگاه 
جامــع علمــی کاربــردی آذربایجان شــرقی 
در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی و در 
رشــته های کاربــردی گروه هــای صنعــت، 
، مدیریــت و خدمــات  فرهنــگ و هنــر
اجتماعــی و کشــاورزی از روز ســه شــنبه 
خ ۱6 دی آغاز شــده و تــا 23 دی ادامه  مــور

خواهد داشت.
رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 
اســتان ادامــه داد: متقاضیان بــرای ثبت 
نام بــه ســایت ســازمان ســنجش و یا به 
مراکزآمــوزش علمــی کاربــردی اســتان 

آذربایجان شرقی مراجعه کنند.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده 
در راســتای بهبــود مقــررات و قوانیــن 
دانشــگاه، تشــریح کــرد:  طــی ســه ســال 

گذشــته اقدامــات خوبــی در راســتای 
بازنگــری برخــی مدرســان مراکــز انجــام 
شــده اســت، برخــی از افــراد کــه توانایــی 
مهارتی تدریس را نداشتند و کد مدرسی 
ج  اخذ کــرده بودند، از حیطــه تدریس خار

شدند.
وی افــزود: اکنون تنهــا مســیر ورود برای 
مدرسی در مراکز دانشگاه  علمی کاربردی 
استان، شــرکت از طریق فراخوان است. 
قالیچی بیان کرد: طی چند ســال گذشته 
دانشــگاه جامــع علمــی کاربردی اســتان 
دارای حــدود۱۵00 مــدرس بــود کــه از این 
تعــداد نزدیــک بــه ۵00 از حیطــه تدریــس 
ج شــدند و اکنــون ۹4۱  در دانشــگاه خــار
مدرس وجــود دارد کــه از این تعــداد۵۵0 
مــدرس در مراکز دانشــگاه جامــع علمی 

کاربردی استان فعال هستند.
وی افــزود: مدرســان دانشــگاه جامــع 

علمــی کاربــردی در چهــار گــروه صنعــت 
مدیریت و خدمات اجتماعی کشاورزی و 

فرهنگ و هنر جذب شدند.
وی با بیان این که فعالیت های پژوهشی 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان در 
دوران کرونایی رشــد 300 درصدی داشته 
اســت، گفــت: از ظرفیــت فضــای مجازی 
در زمینــه فعالیت هــای پژوهشــی بــرای 
برگــزاری اســتارتاپ ها اســتفاده کردیــم، 
کارآفرینــی  کمیتــه  جلســات  برگــزاری 
دانشــگاه، برگــزاری بیــش از ۱36 کارگاه 
غیــره  و  اســتان  فنــاوری  و  پژوهشــی 
از جملــه اقدامــات ایــن دانشــگاه بــوده 

است .
قالیچی با تاکید بر این که دانشگاه جامع 
علمــی کاربــردی یــک دانشــگاه مهارتــی 
است، گفت: ما نمی خواهیم افراد با اخذ 
غ التحصیلــی  مــدرک و بعــد از پایــان فــار
دنبال شــغل بگردند، بلکه دانشجویان 
دانشگاه علمی کاربردی در کنار تحصیل 
بــا مهــارت آمــوزی می تواننــد جــزو افــراد 
موفــق جامعــه باشــند. وی یــادآور شــد: 
غ التحصیالن  میزان بیکاری در میــان فار
دانشگاه جامع علمی کاربردی نسبت به 
سایر دانشگاه ها کم است، دانشجویان 
حیــن  در  کاربــردی  علمــی  دانشــگاه 
تحصیل با کار اخت می شوند و حتی بعد 

از تحصیل نیــز آمادگی الزم را بــرای حضور 
در محیــط کار دارنــد و آچــار بــه دســت 
غ التحصیلــی هیچ  هســتند و  بعــد از فــار

واهمه ای برای ورود به بازار کار ندارند.
جمعیــت  میــزان  بــه  اشــاره  بــا  وی 
علمــی  جامــع  دانشــگاه  دانشــجویی 
کاربــردی اســتان گفــت:  دانشــگاه جامع 
علمی کاربردی شــاید در میــان نظام های 
دانشــگاهی جزو معدود دانشــگاه هایی 
اســت کــه نســبت بــه ســال گذشــته در 
پذیــرش دانشــجو رشــد داشــته اســت، 
امســال تعداد دانشــجویان به پنــج هزار 
و 402 نفر رسیده اســت. رئیس دانشگاه 
جامــع علمــی کاربــردی اســتان بــا بیــان 
این کــه دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 
اســتان دارای2۱ مرکــز آموزشــی فعــال 
است، گفت: مرکز فرهنگ و هنر الف نیز 
به تازگــی جزوی از مراکز شــده کــه نزدیک 
بــه 2۵0 دانشــجو در رشــته های هنــری 

جذب کرده است.
وی بــا بیــان این کــه ســه تــا چهــار مرکــز 
نامــزد  کشــور  ســطح  در  دانشــگاهی 
بین المللی شــدن هســتند، گفــت: مرکز 
علمی و کاربردی ماشین ســازی تبریز نیز 
در این فهرست قرار گرفته است و جذب 
دانشــجوی خارجــی در ایــن مرکــز انجــام 

خواهد شد.

23 دی آخرین مهلت ثبت نام؛

آغاز پذیرش دوره های مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی
تجلیل از 2 کارمند  نمونه سازمان جهادکشاورزی استان 

خبر

مدیران  و  معاونین  شورای  جلسه  حاشیه  در 
مستقل سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان 
زی  شرقی و با حضور رئیس سازمان جهادکشاور
آذربایجان شرقی و معاونان سازمان با اهدای لوح 
از مسئول دفتر ریاست سازمان و همکار مدیریت 
امور رفاه و پشتیبانی، دو نفر از کارکنان خدوم و 
زی استان آذربایجان  نمونه سازمان جهادکشاور

شرقی تجلیل شد.   
زي  وابط عمومي سازمان جهادکشاور به گزارش ر
از  قدردانی  با  جلسه  این  در  فتحی  اکبر  استان،  
زحمات محمدحسین فرشباف قراملکی مسئول 
یاست سازمان گفت:  زحمتکش و خدوم دفتر ر
ع باید به گونه ای باشد  نحوه ارتباط با ارباب رجو
که ارزش و منزلت وی خدشه دار نشود و رضایت 
قای فرشباف  آ که  مراجعین همواره نشان داده 
است  داده  انجام  درستی  به  را  خود  مسئولیت 
وابط عمومی باال و رفتار  توام با احترام ایشان  و ر

زبانزد مراجعان محترم بوده است.
گل  فرشباف  هادی  خدمات  و  تالش ها  از  وی 
مسئولیت  گذشته  ماه   ۱0 طول  در  که  افشان 
محوطه  و  ساختمان ها  سمپاشی  و  ضدعفونی 
سازمان را در برابر بیماری منحوس کرونا برعهده 
انسان هایی  گفت: وجود  کرد و  نیز تقدیر  گرفته 
حفظ  در  سعی  خود  جان  انداختن  خطر  به  با  که 
و  بوده  زشمند  ار دارند،  همکاران  دیگر  سالمتی 
در  بلکه  اداره  در  تنها  نه  باید  که  است  الگویی 

جامعه پیاده سازی شود و خدمت به جامعه در 
اولویت اهداف انسان باشد.

ابراز  با  استان  زی  کشاور جهاد  سازمان  رئیس 
امیدواری برای این دو نفر و دیگر همکاران افزود: 
ان شاءاهلل همواره با ارائه خدمات و با برخورداری 
ع  بتوان رضایت آنها  از رفتار مناسب با ارباب رجو

را بدست آورد.
در لوح اهدایی توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی 
آذربایجان شرقی خطاب به محمدحسین فرشباف 
آمده  سازمان  یاست  ر دفتر  مسئول  قراملکی 
است: بدینوسیله از تعهد و حسن انجام وظیفه 
حفظ  با  توام  جنابعالی  مسئولیت  احساس  و 
کرامت و احترام به ارباب رجوع که موجبات رضایت 
خاطر مراجعه کنندگان محترم را فراهم نموده اید 
امیدوارم  می نماید  تشکر  و  تقدیر  صمیمانه 
میهن  به  شایسته  خدمات  استمرار  در  همواره 

اسالمی موفق و موید باشید.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در 
لوح اهدایی به هادی فرشباف گل افشان نیز آورده 
زشمند  است: بدینوسیله از تالش ها و مساعی ار
سالمت  از  دفاع  جهت  در  ویژه  به  جنابعالی 
ونا که  وس منحوس کر همکاران در مقابله با ویر
به شایستگی و فداکارانه موجبات حفظ و ارتقای 
تشکر  و  تقدیر  نموده  فراهم  را  کارکنان  سالمت 
خدمات  استمرار  در  همواره  امیدوارم  می نمایم 

شایسته به میهن اسالمی موفق و موید باشید.

پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اولویت وزارت کشور است.
 بــازرس ویــژه وزیــر کشــور بــا بیــان این کــه امــر پیشــگیری در مقابلــه با 
ســاخت و ســازهای غیرمجاز اولویت اصلی اســت، گفت: ضروری است 
از ابتدای امر جلوی تخلفات ناشی از ســاخت و سازهای غیرمجاز گرفته 

شود تا نیاز به تخریب نباشد.
سردار اسداهلل هادی نژاد در جلســه »مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز« 

آذربایجان شــرقی که به صورت ارتباط تصویری برگزار شد، با بیان این که 
ساخت وســازهای غیرمجــاز عمدتــا قابــل پیگیــری در برخــورد ابتدایــی 
اســت، افــزود: انتظــار مــی رود دســتگاه های اجرایــی اقدامــات الزم برای 
پیشــگیری و کنتــرل ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز را در این اســتان به 
عمل آورند.وی ادامه داد: بر اساس قانونی که در سال ۱3۹6 به تصویب 
رسید، به ساخت و سازهایی که قبل از سال ۹6 انجام گرفته است، سه 

سال مهلت جهت تعیین تکلیف وضعیت ارائه شود.
سردار هادی نژاد با اشاره به این که در روستاها با این تفکر که اگر اراضی 
زراعی و کشــاورزی تغییر کاربری داده شــود، از طریق مــاده ۹۹ می توان با 
جریمه نقدی مشــکل را حــل و فصل کــرد، اظهار کــرد: باید با عــزم جدی 
دهیاری ها به هنگام رویت تخلفات، در روســتاها اطالع رســانی بموقع و 

الزم را انجام داده و جلوگیری کنند. /ایرنا

؛ اولویت وزارت کشور پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز

مجتمع  فوالد صنعت بناب 

اشــاره  بــا  آفریــن  زی خدا کشــاور مدیــر جهــاد 
ایــن  در  پنبــه  محصــول  برداشــت  پایــان  بــه 
شهرســتان گفــت: امســال پنــج هــزار تــن پنبه از 
۹00 هکتــار از اراضــی ایــن شهرســتان برداشــت 

شد.
رشــید نظمی اظهار کرد: بــا جایگزین کــردن ارقام 
در  محصــول  عملکــرد  پنبــه  ودرس  ز و  جدیــد 
واحد ســطح افزایش یافته و این مهــم در نتیجه 
اســتفاده از 2 محصول بهــاره و پائیزه یعنــی پنبه 

و غالت پائیزه میسر شده است. 
یــد وش پنبــه  بیــان این کــه قیمــت خر بــا  وی 

امســال از  ۹ تا ۱2 هــزار تومان در نوســان اســت، 
خاطرنشــان کــرد: درحقیقــت اســتفاده بهینــه از 
بعــد زمــان در الگوی کشــت و تنــاوب زراعی برای 
کشــاورز مهیــا شــده که بــا ترویــج ارقــام پربــازده 
پنبــه، میانگیــن عملکــرد در شهرســتان از 3.۵ 

تن به پنج تن فعلی ارتقا یافته اســت.
مدیر جهــاد کشــاورزی خداآفرین با بیــان این که 
ع شــاخص عملکــرد بــه بیــش از 7 تــن  در مــزار
یــداری  ود: میــزان وش خر رســیده اســت، افــز
شــده توســط کارخانجات پنبه پاک کنــی فعال در 
شهرســتان از تولیدکنندگان پنبــه پنج هزار تن و 

مازاد بــر تولید شهرســتان 2 هزار و 300 تن اســت 
که در مجموع هفت هزار و 300 تن می باشد.

نظمــی ابــراز امیــدواری کــرد بــا توجــه بــه ظرفیــت 
ع شــاخص و با اســتفاده  موجــود و عملکــرد مزار
بهینه از همــه عوامل دخیــل در تولیــد، در آینده 
و  زیرکشــت  ســطح  گســترش  شــاهد  نزدیــک 

افزایش درآمد کشاورزان باشیم. 
افریــن یکــی از مناطــق مهــم و  آ شهرســتان خدا
قطب تولیــد پنبه در ایران و آذربایجان شــرقی به 
شــمار می رود کــه حــدود ۱0 درصد ایــن محصول 
را در کشــور تولیــد مــی کنــد، اما بــه دلیل شــرایط 
نامناســب اقتصــادی و مهاجرت تعــداد زیادی از 
ع زیرکشــت این  روســتائیان منطقه، ســطح مزار

محصول به نصف کاهش یافته است.
 محصول پنبــه خداآفرین بــه دلیل شــرایط آب و 
هوایی منطقــه به لحــاظ نازکی و لطافــت مرغوب 
ع  تریــن نــوع در ایــران اســت کــه متاســفانه مــزار
زیرکشــت این محصول در حدود ۵ ســال قبل از 
یک هزار و 200 هکتــار به ۹00 هکتــار کاهش یافته 

است. /ایرنا

برداشت 5 هزار تن پنبه در خداآفرین


