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امام جمعه تبریز تاکید کرد؛

آذربایجان شرقی
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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان:

مربیان کانون فلسفه عفاف و حجاب را برای 
نسل آینده تبیین کنند

حجــت االســام برگــی در وبینــار ویــژه هفتــه عفــاف و حجــاب در کانــون، از مربیــان خواســت بــا ظرافــت و 
هنرمندی فلســفه حجاب و عفاف را برای کودکان و نوجوانــان تبیین کنند.

بــه گــزارش جام جــم رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی اســتان با اشــاره بــه ضــرورت نگاه ویــژه به 
موضــوع حجــاب و عفــاف، در اجــرای برنامه هــای فرهنگــی و هنــری، تاکیــد کــرد: در ایــن عرصــه خطیــر نقــش 
مربیان کانون بســیار مهم اســت چرا که به دلیل تخصص و توانمنــدی می توانند با ظرافــت و هنرمندی تمام 

فلســفه و مفهوم حجاب و عفاف را برای مخاطبان خــود تبیین کنند.

: یز مدیرعامل سازمان نظارت و تاکسیرانی شهرداری تبر

تاکسی های شهر دوباره 
ضدعفونی می شوند
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: مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان تبریز

کرونا، ابعاد فقر در خانواده های 
زندانیان را گسترده تر کرد

ح کرد؛ سرپرست اداره کل تعاون استان مطر

برخورداری از سرمایه های 
اجتماعی با توسعه محالت 

فرماندار هشترود:

قطب کشاورزی آذربایجان  شرقی 
اداره هواشناسی  ندارد

4

ح استفاده از ظرفیت مهندسان کشاورزی برای ترویج زکات  ضرورت تدوین طر

مدیر جهاد کشاورزی هشترود خبر داد؛

ع  ع  برداشت گندم  از مزار شرو
هشترود

               شرکت اختر لبن لیقوان

شرکت نخل سبز صبحی )رحیق - صبحی(

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

ایزد منان خواستاریم.

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

ایزد منان خواستارم.

شرکت تولیدی آرایشی بهداشتی روژین
                                                                                                                        سیامک سلیمان پور
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ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

ایزد منان خواستارم.
بستنی آذرگل سرای )روناک( 

مهدی صادقپورسرای

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
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شرکت سوت ایچ تبریز 

مدیریت و کارکنان شرکت تک دانه

تولید شیرو فراورده های لبنی

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
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ایزد منان خواستاریم.
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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

ایزد منان خواستاریم.
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
مدیرعامل ســازمان نظارت و تاکســیرانی شــهرداری تبریــز از آغاز مجدد آذربایجان شرقی

ضد عفونی تاکسی ها در محل ایستگاه های تاکسی سطح شهر خبرداد . 
سعید بشــیریان در گفتگو با جام جم یادآور شــد: با توجه به این که قبا 

یک محــل ثابت برای ضــد عفونی کردن تاکســی ها، مد نظر گرفته شــد ه 
بــود ولی با توجــه به نیاز بیشــتر موضــوع و وضعیــت قرمز شــهر تبریز از 
بابت شــرایط کرونا از یکشــنبه99/4/22ضد عفونی تاکســی ها در محل 

ایستگاه ها انجام خواهد شد. 
وی در ادامــه اظهار داشــت: روزانه تعداد حداقل 500 عدد ماســک نیز در 

بین تاکسیرانان به ترتیب توزیع می گردد.

مدیرعامل سازمان نظارت و تاکسیرانی شهرداری تبریز  :

تاکسی های شهر دوباره ضدعفونی می شوند

علــوم  دانشــگاه  بهداشــت  معــاون 
پزشکی تبریز خبر داد؛

احتمال برخورد تنبیهی  با  کسانی 
که ماسک نمی زنند

 ، معاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز
از احتمال برخورد تنبیهــی و در نظــر گرفتن قوانین 
مجازاتی در آذربایجان شــرقی با کســانی که ماســک 

نمی زنند، خبر داد.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از ایســنا عباســعلی 
درســتی بــا تاکید بــر ضــرورت اســتفاده از ماســک و 
پروتکل های بهداشــتی اظهار کرد: سیاســتگذاران 
کشــور برای احترام به مردم تاکنون تنبیه و مجازاتی 
بــرای کســانی کــه پروتکل هــای بهداشــتی را رعایت 
نمی کننــد، در نظــر نگرفتــه و تنها بــه گفتــن این که 
»استفاده از ماسک اجباری بوده« اکتفا شده است.

وی متذکر شــد: اگر شــرایط ادامه پیــدا کند، ممکن 
اســت روزهای آتــی اخبــاری در مــورد در نظــر گرفتن 
تنبیــه، مجــازات و آیتم هــای جریمه ای بشــنویم که 
امیدواریــم کار به آنجــا نرســد. وی گفت: افــرادی که 
به وظیفه ملــی و همگانــی توجه نمی کننــد، نه تنها 
ســامتی خودشــان، بلکــه بــا رفتارشــان ســامتی 

دیگران را هم به خطر می اندازند.  
درســتی خاطرنشــان کــرد: ســهل انــگاری برخــی 
هــم اســتانی ها باعــث شــد تــا بیمــاری کوویــد19 در 
آذربایجــان شــرقی بیــش از ســایر اســتان ها باشــد 
و ایــن بســیار خطرنــاک اســت. وی در خاتمــه از 
افزایــش تعــداد مبتایــان بســتری شــده جــوان در 
بیمارستان های آذربایجان  شــرقی خبر داد و گفت: 
کوویــد 19 تمامی مشــاغل و ســنین اعم از کــودک و 

نوجوان را گرفتار می کند.

خبر

شنبه   28  تیر  1399    شماره 5708

: مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان تبریز
خانواده های  در  فقر  ابعاد  کرونا، 

زندانیان را گسترده تر کرد
مدیرعامل انجمن حمایت زندانیــان تبریز با بیان 
این کــه ابتدایی تریــن تأثیــر کرونــا بر فقیرتر شــدن 
بخش عمــده ای از جامعــه و به زیر خــط فقر مطلق 
رفتــن بخــش کثیــری از مــردم اســت، اظهــار کــرد: 
واضح است که خانواده های زندانیان که در شرایط 
پیــش از کرونــا نیــز بــا مشــکات جــدی اقتصــادی 
مواجه بودنــد، ابعاد فقــر در این خانواده ها بســیار 

گسترده تر خواهد بود.
به گــزارش جام جم بــه نقل از ایســنا ســردار محمد 
علی نصرتی با اشــاره به محدودیت ها و مشــکات 
ایجاد شــده در نتیجــه بیماری کرونــا، اظهار کــرد: در 
شــرایط اقتصــاد کنونــی و بحــران کرونا که بســیاری 
از خانواده هــا به ویــژه خانواده هــای زندانیانــی کــه 
نــان آور و سرپرستشــان در زنــدان به ســر می برد با 
مشــکل مالی مواجه شــده اند، اهــدای کمک های 
طرح مؤمنانه بنیاد مســتضعفان به دســتور مقام 
معظم رهبری می تواند گوشــه ای از مشکات آنان 
را برطرف کند. وی افــزود: انجمن در ایــام کرونایی و 
ماه رمضان به یاری خانواده مددجویان شــتافته و 
بر همین اساس با هماهنگی اداره کل زندان ها و با 
بسیج تمامی کارکنان انجمن، کارت هدیه های 400 
 به مبلغ 99 میلیــون و 200 

ً
الی 600 هزار تومانــی جمعا

هزار تومان به خانواده های مددجویان اهدا شد.
ســردار نصرتــی ادامــه داد: برخــی از خانواده هــا کــه 
به دلیــل مشــکات رفــت و آمــد امــکان حضــور در 
جلســات مددکاری را نداشــتند، بدون جلب توجه 
همســایگان به منــازل آن هــا مراجعــه و کارت های 
هدیــه تحویــل داده شــد؛ همچنیــن عاوه بــر این 
کمک ها، تمام خانواده های تحت پوشش انجمن، 
بســته های مــواد غذایــی بــه ارزش 400 هــزار تومان 
تحویل گرفتند و این کمک ها در ایــام کرونا نه تنها 
محدودیتی در حوزه کاری انجمن ایجاد نکرد، بلکه 
اکنون نیز به حــول و قوه الهــی کمک های مؤمنانه 
با بهره گیری از ظرفیــت خیرین نیکــوکار و ادارات با 

جدیت ادامه دارد.

خبر

ســوخت  توزیــع  بــر  کنتــرل  و  نظــارت  درراســتای 
مصرف کنندگان عمــده وعملکــرد جایگاه های عرضه 
سوخت باهدف صیانت از حقوق شهروندی و مبارزه 
با قاچاق فرآورده هــای نفتی بیــش از 1۸00 مورد بازدید 
در سه ماهه اول ســال 99 در منطقه آذربایجان شرقی 

انجام گردید.
بــه گــزارش جام جــم علــی روح اللهــی مدیــر منطقــه با 
بیان اهمیت کنترل و نظارت بر عرضه ســوخت و ارائه 
خدمات مطلوب سوخت رسانی گفت: مطابق برنامه 
ریزی انجام گرفته جایگاه های عرضه ســوخت استان 
از لحــاظ کمــی و کیفی بــه صــورت دوره ای ومــوردی در 

معرض ارزیابی قرار می گیرند.
مدیــر منطقــه آذربایجــان شــرقی افــزود: بــر همیــن 
اســاس در ســه ماهــه اول ســال جــاری بیــش از 1500 
مــورد بازدیــد کنتــرل کیفــی از جایگاه هــای مــواد نفتی 
اســتان، توســط کارشناســان ســرویس های صنعتــی 

انجام گرفته است. همچنین در بازه زمانی مذکور 2۸۳ 
مصرف کننده عمده اعــم از کارخانجات، شــرکت های 
عمرانــی فعــال در راه ســازی، متــرو و معــادن فعــال 

اســتان مــورد بازدیــد و ارزیابــی قــرار گرفتــه اند.علــی 
روح اللهــی بابیــان این که بنزیــن عرضه شــده در کلیه 
جایگاه هــای ســوخت اســتان بــا اســتاندارد یــورو4 

می باشــد تصریح کرد، در راســتای حمایت از مشــتری 
و صیانــت از حقوق شــهروندی عــاوه بر کنتــرل کمی 
فــرآورده قابــل عرضــه در مجــاری توزیــع ، مــواد نفتی از 
لحــاظ کیفــی نیــز نمونه بــرداری و آزمایــش الزم صورت 
می گیــرد. همچنین جهــت توزیع ســوخت بر اســاس 
انحــراف  از  جلوگیــری  ســهمیه،  تعییــن  و  الگوهــا 
فرآورده، فعال بــودن واحدها از نقــاط مصرف و میزان 
موجــودی واحــد بازدیــد بــه عمــل می آیــد و چنانچــه 
واحــدی غیــر فعال بــوده یا ســوخت مــازاد بــر مصرف 

ذخیره کرده باشد مطابق مقررات عمل می گردد.
مدیر منطقه آذربایجان شرقی یادآور شد، شهروندان 
گرامی می توانند پیشــنهاد، انتقــاد نقطه نظرهای خود 
را در خصــوص خدمــات سوخت رســانی، کیفیــت و 
کمیت فــرآورده با مرکز پاســخگویی 0962۷ یا ســامانه 
پیــام کوتــاه منطقــه10005۷106 و ثبــت نظــر ســنجی در 
HTTPS://AZARBAIJANSHARGHI. ســایت منطقه

NIOPDC.IR  در میان بگذارند.

در راستای مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی؛

۱۸۰۰ بازدید کنترل کیفی از مجاری عرضه سوخت و مصرف کنندگان عمده

مدیر امــور طیــور ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجان شــرقی از وجــود 426 
هکتار توتستان در اســتان خبر داد و افزود: ظرفیت پرورش ۳000 جعبه کرم 

ابریشم را داریم که 10.5 درصد پرورش کرم ابریشم کشور را شامل می شود.
  به گزارش جام جم به نقل از ایسنا جاوید بهروزین اظهار کرد: 1۷00 تن پیله تر 
و 690 تن پیله خشک طی سال گذشته در ایران تولید شده و در ساخت 2۷6 

تن ابریشم خالص استفاده شده است.
وی افزود: صنعت فرش کشور ساالنه به 650 تن ابریشم نیاز دارد که نزدیک 

به 50 درصد این نیاز توسط بخش داخلی تامین می شود.
وی با اشــاره به افزایش اســتقبال مردم کشــور از این صنعت، اظهار کرد: 25 
هزار و ۷00 تخم نوغان در سال 9۷ بین متقاضیان توزیع شده بود که این رقم 
در سال جاری به 45 هزار تخم رسیده است؛ امسال هر جعبه تخم نوغان به 
صورت یارانه ای و با دستور وزیر جهاد کشاورزی و هماهنگی های انجام شده 
با ســازمان حمایت از مصرف کننــده و تولید کننــده و بــدون افزایش بها به 

مبلغ ۷500 تومان در سراسر کشور توزیع شده است.
بهروزین ادامه داد: اکنون 22 اســتان در حال پرورش کرم ابریشــم هســتند 
که بیشتر در استان های خراســان رضوی و شــمالی، اصفهان و استان های 
شــمالی بــه خصــوص گیــان رواج دارد بــه طــوری کــه 9094 خانــوار گیانــی در 
ایــن صنعت مشــغول به فعالیت هســتند و در ســال گذشــته نیــز نزدیک 
به 4۸4 هــزار کیلوگرم پیله تر تولیــد کرده اند.وی با اشــاره به پتانســیل باالی 

اســتان در تولید پیله و ابریشــم، بیان کرد: از جمله ظرفیت هــای آذربایجان 
شــرقی در صنعت نوغانــداری می توان بــه توزیع و دسترســی آســان به تخم 
نوغان هیبرید، همجواری با کشورهای عاقه مند به محصوالت ابریشمی، 
پتانسیل باالی ابریشم کشی، شهرت قالی های ابریشمی بافت تبریز، وجود 
کارگاه های قالیبافی متعدد و انجام نوغانداری توســط زنان اشــاره کرد. مدیر 
امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص وضعیت توتستان ها 
نیــز تشــریح کــرد: ۸6 درصــد توتســتان ها دور از محــل پــرورش و 14 درصــد 
توتســتان ها نیز نزدیک محل پــرورش کرم ابریشــم قــرار دارند. وی با اشــاره 
به کاهش استقبال مردم اســتان برای پرورش کرم ابریشــم، اظهار کرد: ۳40 
خانوار در ســال ۸5، ۳1 هزار و ۷00 کیلوگرم پیله تر تولیــد می کردند، اما اکنون 
این رقم به 114 خانوار و 10 هزار و ۳20 کیلوگرم تولید پیله تر رســیده اســت؛ در 
واقع میانگین تولید اســتان طی 14 ســال گذشــته، کاهش هشت درصدی 

داشته است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

ظرفیت پرورش ۳۰۰۰ جعبه کرم ابریشم در آذربایجان شرقی

سرپرستی روزنامه جام جم درآذربایجان شرقی

سرور ارجمند، جناب آقای دکتر محمد عزیزی راد
رئیس محترم هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان شرقی

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به این سمت  بسیار باعث مسرت و 
خشــنودی است. از صمیم قلب  انتصاب جنابعالی  را تبریک و تهنیت 
عــرض می نمایم. توفیقات روز افزون و ســالمتی شــما را از درگاه 

خداوند منان آرزو می کنم.

سرپرستی روزنامه جام جم درآذربایجان شرقی

سرور ارجمند، جناب آقای دکتر مرتضی شفیعی
 مدیر محترم خانه مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان شرقی

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به این سمت  بسیار باعث مسرت و 
خشــنودی است. از صمیم قلب  انتصاب جنابعالی  را تبریک و تهنیت 
عــرض می نمایم. توفیقات روز افزون و ســالمتی شــما را از درگاه 

خداوند منان آرزو می کنم.



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

، آذرشهر و اسکو : نماینده تبریز
شــرکت های  از  دعــوت  ضــرورت 
خصوصی برای تیــم داری در ورزش 

قهرمانی

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با بیان این که 
معتقــدم بایــد شــرکت های خصوصــی را جهــت 
سرمایه گذاری در حوزه تیم داری در ورزش قهرمانی 
دعوت کــرده و ورزش قهرمانــی را از این شــرکت ها 
مطالبه کنیم، گفت: بودجه دولتی و عمومی نیز در 

حوزه ورزش همگانی هزینه شود.
به گزارش جام جــم به نقــل از متفکرآزاد بــا تاکید بر 
ضرورت حمایت از ورزش قهرمانی در استان، اظهار 
کرد: معتقدم بودجه های عمومی شهر که از جیب 
مــردم اســت، بایــد در ورزش هــای همگانــی هزینه 
شــود، اما این بــدان معنا نیســت که حــوزه ورزش 
قهرمانــی را رها کنیم.وی بــا تاکید بر این کــه باید به 
ویژه از طریق شرکت های خصوصی در حوزه ورزش 
قهرمانی فعالیــت کــرده و از تیم هــا حمایت کنیم، 
گفت: استان ما دارای یک سری برندهای قهرمانی 
مثل تور دوچرخه ســواری آذربایجان است که این 
تور جــزو پیشــانی های ورزش ملی ما بــوده و عاوه 
بر نقش ورزشی، نقش بین المللی هم داشته و ما 
را از انزوای سیاســی در حوزه ورزشــی خارج می کند. 
وی با تاکید بر این که در مورد تور دوچرخه  ســواری 
آذربایجــان بــه متولیــان مربوطــه نیــز اعــام کردیم 
که هرچه الزم اســت انجــام دهیم تا این تــور پابرجا 
مانده و تعطیل نشود، اظهار کرد: با توجه به این که 
شرکت های خصوصی و دولتی عموما با مشکات 
مالی درگیر هستند، به همین جهت هزینه کرد در 
حــوزه ورزش را از اولویت های خود کنــار می گذارند 
و یکــی از علل ایــن امــر آن اســت که هنــوز اقتصاد 

ورزش جایگاه خود را پیدا نکرده است. 

امام جمعه تبریز تاکید کرد؛ 
ح استفاده از ظرفیت مهندسان کشاورزی برای ترویج زکات ضرورت تدوین طر

 امــام جمعــه تبریــز بــا تجلیــل از مــردم اســتان در پرداخــت 
زکات گفــت: تدویــن طرح جامــع برای بهــره منــدی از ظرفیت 
مهندســان جهاد کشــاورزی در ترویــج فریضــه زکات ضروری 

است. 

به گــزارش جام جم به نقــل از خبرگــزاری مهر، حجت االســام 
ســید محمدعلی آل هاشم روز ســه شنبه در جلســه شورای 
زکات آذربایجان شــرقی اظهار کــرد: با وجود این که امســال به 
دلیل شرایط کرونا نماز عید فطر به صورت متمرکز برگزار نشد، 

اما رشــد زکات فطــره نشــان از اعتقاد راســخ مردم بــه فرایض 
الهی اســت. وی با قدردانی از حضور مــردم در صحنه مبارزه با 
محرومیت در شــرایط ســخت اقتصــادی، گفت: بایــد به این 
غیرت و اعتقاد دینی مردم تبریز و آذربایجان آفرین گفت. وی 

تاکید کرد: شورای زکات شهرستان ها و بخش ها با هماهنگی 
ائمه جمعه و با محوریت زکات واجب فعال شوند. وی گفت: 
باید از ظرفیت تجار، بازرگانــان و صنایع جهت مدیریت زکات 

مال التجاره استفاده شود.

خبرخبر

شنبه   28  تیر  1399    شماره 5708

 معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــداری تبریــز از تصمیم گیــری در 
خصوص کمبود آب شــرب محات تبریز خبر داد و گفــت: 55 درصد آب 

شرب مورد نیاز تبریز از محل خط زرینه رود تامین می شود.
، احمد  بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از روابــط عمومــی فرمانــداری تبریــز
اســدی در جلســه بررســی و تصمیم گیــری در خصــوص کمبــود آب 
، اظهار داشــت: مشــارکت فعاالنــه شــهروندان در  شــرب محــات تبریــز
صرفه جویــی و مدیریت مصــرف آب تنها راهــکار کوتاه مدت بــرای برون 
رفــت از مشــکل آب شــرب تبریــز اســت. وی گفــت: جلســات عــادی و 
اضطراری در خصوص مشــکل آب شــرب تبریز با حضــور ادارات مربوطه 
تشــکیل و تمهیــدات میــان مــدت و بلند مــدت اتخــاذ و در دســت اجرا 

می باشــد. امــا بــه دلیــل درگیــری شهرســتان تبریــز بــا ویــروس کرونــا 
از اســفند 1۳9۸ و افزایــش ســرانه مصــرف آب از 150 لیتــر بــه 250 لیتــر 
، اصلــی تریــن راهــکار بــرون رفت از وضــع موجــود، جلب  در شــبانه روز

مشارکت فعاالنه مردم و صرفه جویی در مصرف آب است.
اسدی افزود: آب شرب مورد نیاز تبریز از محل خط زرینه رود 55 درصد، 
چاه های موجود در دامنه شــمالی ســهند، شــرق تبریز و محدوده شــهر 
۳1 درصد، ســد نهنــد 1۳ درصد و قنــوات تبریز حــدود یک درصــد تأمین 
می شود که افزایش ســهم آب دریافتی از زرینه رود، حفر چاه های جدید، 
وارد فــاز شــدن چاه هــای متروکــه و افزایــش دبــی آب اختصاصی از ســد 

نهند راهکارهای میان مدت برای رفع مشکل آب شرب تبریز است.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــداری تبریــز افــزود: راهــکار بلند 
مدت رفع مشــکل آب تبریــز به عنوان یک کانشــهر در حال گســترش، 
تســریع در انتقال آب ارس به تبریز اســت که بــا انجام این پــروژه در کنار 
فرهنگ سازی برای مصرف صحیح آب و تمهیدات مدیریت صحیح آب، 
از جمله هوشمندسازی کنتورها، اصاح شــبکه، استفاده از دوش های 
فشــار قــوی، شــیرهای اهرمــی و هوشــمند و … در آینــده نــه چنــدان دور 

شاهد رفع مشکل آب شرب تبریز خواهیم بود.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تبریز از شناســایی ۳654 دستگاه 
ماینر و 140 فقره انشعاب غیرمجاز نامشــهود در این زمینه طی سال 9۸ 

و سه ماهه نخست سال 99 خبر داد.
به گــزارش جام جم بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت توزیع نیــروی برق 
، عــادل کاظمــی از شناســایی ۳106 دســتگاه ماینــر و 9۸ انشــعاب  تبریــز
غیرمجــاز نامشــهود طــی ســال 9۸ خبــر داد و تصریــح کــرد: بیشــترین 
برق هــای غیرمجــاز بــه ترتیــب در حــوزه امور بــرق اندیشــه، باغمیشــه و 
قراملــک شناســایی شــده اند. دســتگاه های ماینــر جمــع آوری شــده در 
ایــن مــدت، بــه میــزان 1۳4 هــزار و 1۷9 کیلــووات ســاعت بــرق غیرمجــاز 

مصرف کرده بودند.
 ) وی همچنیــن از شناســایی 54۸ دســتگاه تولیــد ارز دیجیتــال )ماینــر
و 42 انشــعاب غیرمجــاز نامشــهود در ســال 99 خبــر داد و اضافــه کــرد: 
بیشــترین ماینرهــای غیرمجاز شناســایی شــده طی ســه ماهه نخســت 
ســال 99، به ترتیــب در حوزه امــور برق ائل گلی، قراملک و اســکو کشــف 
شــده اند. دســتگاه های ماینر شناســایی شــده طی این مدت، به میزان 

2۳ هزار و 6۷4 کیلووات ساعت برق غیرمجاز مصرف کرده بودند.

، تشــکیل اکیپ هــای ویژه  مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیروی بــرق تبریــز
، هماهنگی با  جهت بررســی میدانی و شناســایی محل های نصب ماینر
، تقویت  مراجع قضایی و اخــذ مجوز جهت ورود بــه مراکز اســتقرار ماینر
( و آموزش و  اکیــپ برق هــای غیــر مجــاز )از طریــق شناســایی پیمانــکار
ایجــاد حساســیت در همــکاران بهره بــرداری و ماموران قرائت ســنگین 
امور جهت شناسایی و مستندسازی مراکز اســتقرار ماینر را از اقدامات 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز در زمینــه برخــورد بــا شناســایی مراکــز 

تولید ارز دیجیتال دانست.
کاظمــی بــا اشــاره بــه این کــه دســتگاه های ماینــر مــورد اســتفاده در 
 دســت دوم یــا ماینرهــای نســل اولــی و ابتدایی هســتند که 

ً
ایــران اکثــرا

مصرف بــرق آنها دو برابــر ماینرهــای جدید اســت، گفت: میــزان مصرف 
دســتگاه های جدید 1.2 کیلووات ســاعت و میزان مصرف دســتگاه های 
قدیمــی 2.4 کیلــووات ســاعت اســت. بــه عبــارت دیگــر ماینرهــای مورد 
اســتفاده در ایــران ماهانه در حــدود ۸64 کیلووات ســاعت بیشــتر برق 

مصرف می کنند.
به گفته وی؛ در صورت استفاده غیرمجاز مشــترکین از انرژی برق جهت 

اســتخراج رمــز ارز مطابــق قانــون مجــازات اســتفاده کنندگان غیرمجــاز 
آب، بــرق، تلفــن، گاز و فاضــاب مصوبــه ســال 1۳96 رفتار خواهد شــد و 
متقاضیــان اســتفاده از ماینــر باید به صــورت قانونی درخواســت دهند. 
بهــای تعرفــه ایــن متقاضیــان بــه ازای هــر کیلــو وات ســاعت 9650 ریال 
محاســبه می شــود و به منظور مدیریت مصرف برق در ایــام گرم )ابتدای 
( بهــای هر کیلــو وات ســاعت با ضریــب دو و در  خرداد تــا پایان شــهریور

هشت ماهه دیگر با ضریب نیم  محاسبه و دریافت می گردد.
کاظمــی در تشــریح عملکــرد شــرکت در حــوزه شناســایی و جمــع آوری 
برق هــای غیرمجــاز در ســال 9۸ گفــت: طی ایــن مــدت، 2۷9۳ مــورد برق 
غیرمجاز شناســایی و از ایــن تعداد، 696 مورد با درخواســت مشــتریان 
بــه انشــعاب قانونی تبدیــل شــد. از ایــن تعــداد، 264 فقره دســتکاری و 
ســوء اســتفاده  شــده بودنــد.وی در تشــریح برنامه   هــای بــرق تبریــز در 
ســال 99 در رابطه با برق های غیرمجاز اظهار داشت: در سال جاری قطع 
و جمــع آوری تمامی برق های غیرمجاز در دســتور کار شــرکت قــرار گرفته 
اســت و پاکســازی تمــام مناطــق تحــت پوشــش این شــرکت براســاس 

برنامه مذکور با جدیت دنبال می شود.

: معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تبریز

ینه رود  یز  از زر ۵۵ درصد آب شرب تبر
تامین می شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز  خبر داد؛

یز شناسایی 36۵4 دستگاه ماینر در برق تبر

ع  مزار از  گندم  برداشت  شروع 
هشترود

مدیــر جهادکشــاورزی شهرســتان هشــترود از آغاز 
ع این شهرستان خبر داد. برداشت گندم در مزار

به گــزارش جام جــم به نقل از ایســنا مجیــد احمدی 
ضمــن بیــان ایــن مطلــب اظهــار کــرد: برداشــت 
محصول گندم از 19 تیــر در این شهرســتان آغاز و تا 

اوایل شهریور ادامه خواهد داشت.
وی گفت: در ســال زراعی جاری 96 هــزار و ۳50 هکتار 
از اراضــی شهرســتان شــامل 95 هــزار هکتــار دیــم 
و یکهــزار و ۳50 هکتــار اراضــی آبــی بــه کشــت گندم 
اختصاص یافته و پیش بینی می شود حدود 140هزار 
تن گندم در این شهرستان تولید شــود.وی اضافه 
کرد: خرید تضمینی این محصول از برنامه های مهم 
دولت است که پیش بینی می شــود در سال جاری 
حــدود 100هــزار ُتن گنــدم مــازاد بر نیــاز از کشــاورزان 
شهرســتان خریــداری شــود.مدیر جهادکشــاورزی 
شهرستان هشــترود، قیمت خرید تضمینی گندم 
را 25 هزار ریال در ازای هر کیلوگــرم اعام کرد و گفت: 
با تمهیدات انجام یافته در نظر است در سالجاری به 
منظور جلوگیری از سوء استفاده دالالن از وضعیت 
بازار و تحقق حقوق بهره برداران، بهای گندم خریده 
شــده در ســریع ترین زمان ممکــن به حســاب آنان 
واریز شــود.وی تاکید کرد: امســال بهره برداران این 
شهرســتان بــا اســتفاده از  400 دســتگاه کمبایــن 
شــامل ۳00 دســتگاه کمباین مهاجر و 100 دســتگاه 
ع  کمبایــن بومــی محصــول غــات خــود را از مــزار

برداشت می کنند.
وی ادامه داد: در راســتای نظارت دقیق بر برداشــت 
و کاهــش افــت کیفــی، مدیریــت جهادکشــاورزی 
شهرســتان هشــترود نظــارت و بازرســی عملکــرد 
کمباین هــای بومــی و مهاجــر را در دســتور کار خود 
قــرار داده اســت، در ایــن خصــوص دو گــروه بخش 
خصوصــی در کار معاینــه فنــی و کنتــرل ضایعــات 
برداشــت بــا مدیریــت جهادکشــاورزی همــکاری 
خواهنــد کــرد.  وی در پایــان گفــت: امســال 9 مرکــز 
خرید تضمینــی، گندم مازاد کشــاورزان شهرســتان 

هشترود را خریداری خواهند کرد.

مدیریت کلرپارس

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمایم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

ایزد منان خواستاریم.

لبنیات بال سوت عباسی ملکان- عباسی

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمایم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

ایزد منان خواستاریم.

                             شرکت تافی ایران )ختائی(

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

ایزد منان خواستاریم.

شرکت شیرین تاملی تبریز و  شرکت اذر طعمی نو 
)مقدم(

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

ایزد منان خواستاریم.

پمپ بنزین اختصاصی-   حاج حسین افتخاری

برادر پاسدار دکتر صیاد ندیمی 
معاون محترم فرهنگی و هنری سپاه استان آذربایجان شرقی 

حســن انتصاب جنابعالی را به  این ســمت که نشــانگر تعهد، 
شایســتگی و قابلیت های آن برادر عزیز بــرای موفقیت در این 

مسئولیت خطیر است تبریک عرض می نمایم.

آرد سازی اتحاد

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

ایزد منان خواستاریم.
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صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرست استان آذربایجان شـرقی:  وحیده حاجی محمدیاری               
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

ما ز دلبستگی  حیله گران، بی  خبریم
از پریشانی  صاحبنظران بی   خبریم

عاقان، از سر سودایی  ما بی  خبرند
ما ز بیهودگی   هوشوران، بی  خبریم

امام خمینی - ره

شنبه   28  تیر  1399    شماره 5708

خبر خبر

تبلیغــات  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
اسالمی استان:

مربیــان کانــون فلســفه عفــاف 
و حجــاب را بــرای نســل آینــده 

تبیین کنند

حجت االســام برگی در وبینار ویژه هفتــه عفاف و 
حجــاب در کانــون، از مربیان خواســت بــا ظرافت و 
هنرمندی فلسفه حجاب و عفاف را برای کودکان و 

نوجوانان تبیین کنند.
بــه گــزارش جــام جــم رئیــس شــورای هماهنگــی 
تبلیغــات اســامی اســتان بــا اشــاره بــه ضــرورت 
نــگاه ویژه بــه موضــوع حجــاب و عفــاف، بــر اجرای 
برنامه هــای فرهنگــی و هنــری، تاکیــد کــرد: در ایــن 
عرصــه خطیــر نقــش مربیــان کانــون بســیار مهــم 
اســت چــرا کــه بــه دلیــل تخصــص و توانمنــدی 
می تواننــد بــا ظرافــت و هنرمنــدی تمام فلســفه و 
مفهــوم حجــاب و عفــاف را بــرای مخاطبــان خــود 

تبیین کنند.
حجــت االســام برگــی در عیــن حــال تاکیــد کــرد: 
تاثیرگــذاری فعالیت هــای کانــون بــه دلیــل اجــرای 
درســت آن توســط مربیــان بــر کســی پوشــیده 
نیســت. بنابرایــن انتقــال مفاهیــم تربیتــی بــه 
مخاطبــان می توانــد بــه موثرتریــن شــکل ممکــن 

انجام پذیرد.
وی کــه در جمــع نیروهــا و مربیــان کانــون پــرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان و نیروهــای ســتادی 
کانــون زبــان ایــران در فضــای مجــازی ســخنرانی 
می کرد الگوسازی صحیح برای کودکان و نوجوانان 
را یــک موضــوع مهــم در زمینــه عفــاف و حجــاب 

عنوان نمود.

 رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم 
تقویــت و حمایــت از تولید و صنعــت گفــت: حمایت از 
تولیدکننــدگان و صنایــع و رفــع موانع تولیــدی موجب 

رونق اشتغال می شود.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از خبرگــزاری مهر، موســی 
خلیــل اللهــی پــس از جلســه ســتاد اســتانی اجــرای 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی دادگستری آذربایجان 
شــرقی که با حضور رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد ارس، مدیران دستگاه های دولتی 
اســتانی و شهرســتان جلفا و مرنــد برگزار شــد، گفت: بر 
اســاس بند الف ماده 2۷ قانون چگونگــی اداره مناطق 
آزاد تجــاری و صنعتــی، ســطح ارتبــاط و رفتــار قضائــی بــا 

مناطق آزاد همانند وزارت خانه ها است.
ح شــده در ایــن جلســه را  وی عمــده مشــکات مطــر
مربــوط بــه حوزه هــای آب، بــرق و تســهیات عنــوان و 

خاطرنشــان کــرد: در این جلســه مســائل و مشــکات 
تعدادی از واحدهای تولیدی منطقــه آزاد ارس با هدف 
احیا، حفظ اشــتغال و رفع موانــع پیش رو مورد بررســی 
قرار گرفت و تصمیمــات الزم بــرای رفع موانــع حقوقی و 
قضائی ایــن واحدهــا اتخاذ شــد و عــاوه بر مــوارد فوق 
مشکل 5 معدن شهرستان مرند که دارای پروانه بهره 
برداری می باشند و به دلیل برخی مشکات امکان بهره 

برداری برای آنها فراهم نشده است نیز بررسی شد.
* تحریم ها را با اتحاد خنثی می کنیم

آزاد ارس هــم گفــت:  مدیرعامــل ســازمان منطقــه 
تحریم ها توطئه استکبار برای تضعیف اقتصاد و ایجاد 
نارضایتی در کشور است اما با اتحاد و همدلی تحریم ها 
را خنثــی خواهیــم کــرد. محســن نریمــان افــزود: حضور 
مســئوالن قضائی در قالب کارگــروه رفع موانــع تولید و 
اعام مشــکات بخش خصوصی توســط خود مدیران 

شــرکت های فعــال در ارس، برخــی از مشــکات عرصه 
تولیــد و اشــتغال را حــل می کنــد. وی گفــت: امیــدوارم 
تصمیماتــی کــه در این جلســات اتخــاذ می شــود موانع 
تولید ناشــی از تحریم ها و ویــروس کرونــا را در کمترین 

زمان ممکن حل کند.
نریمان اظهار کرد: در صورتی که جلســات ستاد استانی 
اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی کــه بــا حضــور 
تیــم کامــل و کارآمــد دادگســتری آذربایجــان شــرقی 

در ارس برگــزار می شــود در سراســر کشــور و مناطــق 
 بســیاری از موانــع و مشــکات 

ً
آزاد الگــو شــود، قطعــا

تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی حل خواهد شد. 
در پایان این جلســه رئیــس کل دادگســتری آذربایجان 
شــرقی به همراه مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد ارس 
و مدیــران دســتگاه های دولتــی در راســتای بررســی 
مشــکات شــرکت ها از برخــی واحدهای تولیــدی ارس 

بازدید کردند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

ضرورت تقویت و حمایت
 از تولید و صنعت

 فرمانــدار شهرســتان هشــترود بــا بیــان این کــه ایــن شهرســتان قطــب 
کشــاورزی اســتان اســت، افزود: این منطقــه با قدمت و ســابقه بیــش از 60 

سال شهرستان شدن فاقد اداره هواشناسی است.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از مهــر امیــن امینیــان در دیــدار بــا مدیــرکل 
هواشناســی اســتان آذربایجان شــرقی با بیان ایــن مطلب گفت: هشــترود 
با قدمت و ســابقه بیش از 60 ســال شهرستان شــدن آن و همچنین قطب 
کشــاورزی در اســتان هنــوز اداره هواشناســی نداشــته و معلــوم نیســت 
سازمان هواشناسی در سال های گذشته با چه معیاری نسبت به تأسیس 
اداره هواشناســی در شهرســتان های کــم ســابقه اقــدام نمــوده اســت ولی 

همچنان این شهرستان فاقد آن است.
وی افزود: در زمان گذشــته توافقاتی در خصوص ایجاد اداره هواشناســی با 
مدیرکل قبلی هواشناســی اســتان به عمل آمد متأســفانه آنطور کــه انتظار 

می رفت ایــن ســازمان مصمم بــه اجــرای تعهدات خــود نشــد تــا اقدامی در 
این خصــوص انجام دهــد درحالی کــه اطاع دقیــق و بموقع مردم هشــترود 

از وضعیــت آب و هوایی انتظار بجــا و مطالبه بحق آنان اســت انتظار می رود 
هواشناسی این خواسته مردم را بجا آورد.

امینیان در ادامه اظهار داشت: حساســیت مردم در هنگام اعام وضعیت 
آب و هوایی ســایر شهرستان ها از صدا و سیما بیشــتر بوده و فکر می کنند 
سایر فعالیت های شهرستان نیز همانند آن پیش می رود، توجهی از سوی 
برخی مسئوالن منطقه به مسائل و مشکات مردم نشده و این امر باعث 
بی اعتمادی در بین آنان و مســئوالن می شــود. فرماندار هشــترود در پایان 
گفت: جهــت تأســیس اداره یا ایســتگاه هواشناســی بــا اســتاندار د جهانی 
هواشناســی، ما آماده همــکاری و کمــک بــرای تأمین بخشــی از اعتبــارات و 
زمین مورد نیاز به صورت مســتقل یا در داخل ادارات ازجمله دانشگاه های 
، آزاد، جهــاد کشــاورزی بــوده و منتظــر اقدامــات بعــدی اداره کل  پیــام نــور

هواشناسی استان هستیم و امیدواریم به زودی این امر تحقق یابد.

فرماندار هشترود:
قطب کشاورزی آذربایجان شرقی اداره هواشناسی ندارد

ح کرد؛ سرپرست اداره کل تعاون استان مطر
برخورداری از سرمایه های 

اجتماعی با توسعه محالت

سرپرســت اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
آذربایجان شــرقی بــا تاکیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت 
نیروهــای بومــی هــر منطقــه، گفــت: برخــورداری از 
ســرمایه های اجتماعی با توســعه راهبــردی محات 

امکان پذیر است. 
بــه گــزارش جام جــم حســین فتحــی در نشســت 
تخصصی با مســئول دفتر تســهیل گری و توســعه 
محلی محــات حاشــیه نشــین »قربانی« و »شــهید 
اسمعی« تبریز با اشــاره به نقش محات در توسعه 
شــهری، شناســایی و بهــره منــدی از توانمندی ها و 
ظرفیت محات در توسعه اقتصاد خانواده و منطقه 
اظهار کرد: با هم افزایی و شناسایی ظرفیت محات 

می توان  سرمایه های اجتماعی را ارتقاء داد.
وی خاطرنشــان کرد: با رویکردی کاربردی به توســعه 
محات با مشارکت اجتماعی، رفاه اجتماعی و توسعه 
شــهری فراهم می شــود. مدیر دفتر تســهیل گری و 
توسعه محلی محات حاشیه نشین نیز با اشاره به 
فعالیت این دفتر در دو محله قربانی و شهید اسمعی 
گفــت: پنــج نفــر کارشــناس در حوزه هــای مختلــف 
شهرســازی، اجتماعی، اقتصادی، حقوق و مددکاری 
اجتماعی فعالیت دارند.  سولماز پروین اظهار کرد: با 
فعالیت این کارشناسان مسائل و ظرفیت های ویژه 
و مشــکات محــات رصــد و برداشــت های میدانی 
و کالبــدی، نمونــه گیــری تمــام شــماری ،بنگاه هــای 
اقتصادی، دارایی سنجی و مسائل مربوط به توسعه 
محات احصا می شــود.وی ادامــه داد: این مســائل 
رصد و ضمن نشست با افراد اثرگذار محلی مشکات 
مردم با دســتگاه های مربوطه  طــرح و در جهــت ارائه 

راهکار ها و حل مشکات اقدام الزم به عمل می آید.

صنایع غذایی تنومند برادران عسگری

شرکت ماشین سازی خشکبار صنعت تبریز کار
)شرکت دانش بنیان( سبزی

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

ایزد منان خواستاریم.

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

ایزد منان خواستارم.

شرکت آسمان بهرام علیشاه )ایسترم(

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

ایزد منان خواستاریم.

سپیدار کیمیاگران پاک- دالور

داروگستر هجرت ) کیومرثی(

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

ایزد منان خواستارم.

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

ایزد منان خواستارم.

داروسازی حکیم  مومن  تبریزی

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر محمدعلی تربتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حســن انتخاب و انتصاب حضرتعالی را  به این ســمت صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض  می نمائیم. پرواضح اســت با این انتصاب شایســته  و تجارب 
ارزنــده و مدیریت عالمانه  جنابعالی ، با توکل به خداوند منان، شــاهد بهبود 
روز افزون سالمت  جامعه خواهیم بود . دوام توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

ایزد منان خواستاریم.


