مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تشریح کرد؛
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معاونسوادآموزیاستانتاکید کرد؛

ضرورت همکاری و همت
عمومی برای ریشهکنی
بیسوادی

شهردار تبریز خبر داد ؛

بودجه شهرداری تقدیم شورا شد
2

فرمانده سپاه عاشورای استان:

تکیهبر توانمندیداخلیضرورتیجدیاست
فرمانــده ســپاه عاشــورای اســتان در مراســم تکر یــم و معارفــه فرمانــده جدیــد ســپاه ناحیــه امامــت تبریز
گفــت :اصل والیت فقیــه و اطاعــت از فرامین ولــی فقیه ،طبق آیــات ،احادیــث و تأکید علمای دیــن بر همه
ما واجب است.
به گــزارش خبرنگار ما ،ســردار عابدین خرم در آئیــن تکر یــم و معارفه فرمانده ســپاه ناحیه امامــت تبریز با
بیان اینکــه اهل عمل بودن ،والیت پذیری و ایثارگری از بارزترین اخالقیات بســیجیان و ســپاهیان اســت
اظهــار داشــت :تمامی شــهدای انقــاب از ابتدا تا امــروز همیــن ویژگیها را داشــتند چــرا که بدون داشــتن
چنین شــاخصههایی ،فدا کردن جان و مال خود ،امــکان پذیر نخواهد بود.

3

2

مدیر شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیاستان:

رئیسسازمانجهادکشاورزیاستان:

رئیسدادگستریاستانمطرحکرد؛

کاهش مصرف بنزیــن در  ۹ماهه
سالدر آذربایجانشرقی

نخــواری و تغییــر
جلوگیــری از زمی 
کاربریباسنددار کردناراضی

2

3

آذربایجــان شــرقی؛ رتبه اول کشــور
در رفعتداخلپالکهایثبتی

اطالعیهشرکتتعاونیمسکنحمزهسیدالشهداءآذربایجان
بهشمارهثبت۲۷۹۱۸وشناسهملی۱۰۲۰۰۳۶۰۳۴۳
(درخصوصاراضیمیدانتیرقدیم)
قابل توجه اعضاءمحترم تعاونی و مراجعین گرامی اخیرامشــاهده میشودعدهای افراد سود جو و
فرصت طلب تحت عنوان بنگاه معامالتی و ...نســبت به خرید و فروش و وکالت به غیر،فیشهای
واریزی عضویت در تعاونی مســکن اقدام نموده و با فریب کاری و کذب گفتار درخصوص واگذاری
قطعه به اشخاص ثالث معامله مینمایند که این امرموجبات جوســازی و ایجاد تبعات منفی برای
تعاونی،سازمان و بالطبع برای اعضای محترم در بر خواهد داشت علیهذا باعنایت به اینکه تاکنون
تعاونی مسکن هیچگونه قراردادی از بابت واگذاری زمین به اعضاء منعقد ننموده و زمین میدان تیر
قدیم واقع در کمربند میانی تبریز کماکان در اختیار آجا میباشد بدینوسیله اعالم میگردد تا اتمام
روند تملک ،رها سازی ،اخذ سند و واگذاری توسط ارتش ج  .ا .ا به تعاونی ،اعضا ،حق نقل و انتقال
فیشهای واریزی خود را نداشــته و در صورت اقدام عواقب بعدی ومســئولیت آن به عهده خود

استخدام

حقوق ۲میلیون تومان وبدون بیمه

به چند نفر خانم زیر ۳۰سال جهت کار در تولید لوازمورزشی نیاز داریم.

ساعت کاری ۹صبح الی ۱۸عصر وپنج شنبهها زودتر

دارای سرویس وصبحانه

ساعت کاری ۹صبح الی ۱۸عصر وپنج شنبهها زودتر تماس۰۹۱۴۵۸۵۸۷۵۸ :

اعضاء بوده و تعاونی مسکن در این خصوص مسئولیتی نداشــته و جوابگو نمی باشد و تعاونی فقط
عضو ثبت نام شــده اصلی را میپذیرد ضمنا دفترچههای عضویت تحویلی به اعضاء فقط به عنوان
شناسایی عضو تعاونی جهت شــرکت در جلســات و مجامع تعاونی صادر گردیده و فاقد هر گونه
ارزش مالکیتی و غیره میباشد.

هیئتمدیرهتعاونیمسکنحمزهسیدالشهداءآذربایجان
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ضمیمه رایگان
روزنامه در استان
آذربایجان شرقی

آنفلوآنزایفوقحادپرندگاندر آذربایجانشرقیمشاهدهنشدهاست
مدیرکل دامپزشــکی آذربایجان شــرقی با بیان اینکه تاکنون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان
مشاهدهنشدهاست،گفت:تمامیمر غهاوگوشتهایتولیدیکهتحتنظارتدامپزشکیاستان
واردبازار میشوند،سالموعاریاز هرگونهآلودگیهستند.
امیرحســین بهداد اظهار کرد :مردم از مراکز بهداشــتی و تحت نظارت اداره کل دامپزشــکی گوشــت
خریداریکردهواز خریدمر غقطعهبندیشدهبدونبرچسبوتاریخانقضاءکهدر برخیمراکز عرضه

شهردار تبریز خبر داد ؛

خبر

کاهــش مصــرف بنزیــن در  ۹ماهــه
سالدر آذربایجانشرقی
مدیر شــرکت ملی پخــش فرآوردههای نفتــی منطقه
آذربایجــان شــرقی از کا هــش  ۲۱در صــدی مصــرف
بنز یــن در  ۹ماهــه نخســت ســال جــاری در اســتان
خبر داد.
علــی روح اللهــی بــا بیــان اهمیــت مدیر یــت مصــرف
ســوخت و ا نــرژی در اقتصــاد خانــوار و کا هــش
آ الیندگیهــای زیس ـتمحیطی اظهــار دا شــت :در
 ۹ماهــه نخســت ســال  ۹۹مصــرف بنز یــن معمولــی
و ســوپر در اســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
گذشته  ۲۱درصد کاهش داشته است.
وی تصر یــح کــرد :در راســتای سیاس ـتهای دولــت
محتــرم بــرای کاهــش آالیندگیهای زیس ـتمحیطی
و بهرهمنــدی از هــوای پــاک در جایگاههــای عرضــه
ســوخت کالنشــهر تبر یــز و شــهرهای حومــه بنز یــن
یــورو ۴توز یــع گردیــده همچنین نف ـتگاز یــورو ۴نیز
عالوه بر شهرســتان تبر یــز در مســیرهای مواصالتی
بیــن المللــی بــه مصــرف کننــدگان عمــده عر ضــه
میگردد.
وی ا فــزود :کا هــش مصــرف بنز یــن مو جــب
صرفهجویــی در هزینههــای جــاری شــده ،بــه طــوری
که با این کاهش بیــش از  ۶۶۰۰میلیــارد ریال از بابت
یارانه بنزین صرفه جویی شده است.
روح اللهی ،شــیوع کروناویروس و کاهش ســفرهای
درونشــهری و بیــن شــهری کــه در راســتای اجــرای
محدودیتهــای مربو طــه پیــش آ مــده ،همچنیــن
ا ســتقبال مصــرف کننــدگان از ســوخت جایگز یــن
ســی.ان.جی در ا ســتان را از علــل کا هــش مصــرف
بنزین عنوان نمود.
مدیــر منطقــه آذربایجــان شــرقی بــا تشــکر از همــت
تال شــگران عر صــه سوختر ســانی یــا دآور شــد:
ســوخت موردنیــاز بخــش حمــل و نقــل منطقــه
آذربایجــان شــرقی ،بــا همــکاری  ۹شــرکت حمــل و
نقــل فرآورد ههــای نفتــی و  ۵۴۰د ســتگاه نفتکــش
و فعالیــت شــبانهروزی  ۳۴۴بــاب جا یــگاه عر ضــه
ســوخت اســتان بی وقفه و بدون کمترین مشــکلی
تأمین و توزیع میگردد.

گزارش
تصویری

بهصورتغیر مجاز بهفروشمیرسد،خودداریکنند.
وی با بیان اینکه اقدامات پیشــگیرانه در خصــوص این بیماری از اهمیــت ویژهای برخوردار اســت،
افزود :واکسیناسیون گلههای مر غ مادر ،مر غ تخمگذار و مزار ع پرورشی بوقلمون یکی از مهمترین
عواملپیشگیرانهبرایجلوگیریاز شیوعبیماریآنفلوآنزایفوقحادپرندگاناست،لذاضمنتاکید
بر رعایتتمامتوصیههایقرنطینهایدامپزشکیاز سویمرغداران،ضروریاستصاحبانگلههای

پرورشیکهبیشاز  65هفتهاز سنآنهاگذشته،مجددااقدامبهواکسیناسیونطیور پرورشیخود
علیهبیماریآنفلوآنزایفوقحادپرندگانکنند.
بهداد از تمامی مرغداران خواست به تمامی هشدارهای بهداشتی دامپزشکی توجه ویژهای داشته
باشند و واحدهای خود را بیمه کنند تا اگر مشکلی پیش بیاید ،بخشی از خسارت وارده توسط بیمه
تأمینشود/.ایسنا

خبر

بودجهشهرداریتقدیمشوراشد
شــهردار تبر یــز بودجــه پنــج هــزار و  ۷۷۷میلیــارد
تومانــی ســال  ۱۴۰۰شــهرداری ایــن شــهر را در صحن
علنی شورای اسالمی تقدیم رئیس شورا کرد.
ایرج شهین باهر در جلســه ارائه بودجه سال آینده
نکــه این
شــهرداری بــه شــورای اســامی بــا بیــان ای 
بودجــه بــر اســاس هشــت محــور تعییــن شــده در
سند چشم انداز تعریف شده و  ۱۱برنامه کالن در آن
پیگیری میشود ،افزود :در بودجه ســال آینده برای
 ۳۶طرح شــاخص این شــهر یــک هــزار و  ۴۵میلیارد
تومان پیش بینی شده است.
وی با اشــاره به اینکه در ســال  ۱۴۰۰توجه ویژهای به
توسعه زیرســاختهای الکترونیکی و فناوری شده
است ،اظهار داشت :در این بودجه  ۶۰درصد بودجه
برای توســعه حمل و نقــل عمومی و قطارشــهری به
عنــوان نخســتین طرح شــهرداری مشــخص شــده
است.
شــهردار تبریــز گفــت :در ایــن بودجــه بــرای احیــا و
نگهداری بافت تاریخی تبریز ،توســعه فضای سبز و
کنتــرل و مدیریت ویــروس کرونا اعتبار مناســبی در

نظر گرفته شده است.
شهین باهر با بیان اینکه بودجه سال  ۹۹انقباضی
و در راســتای کاهــش هزینههــا تدویــن شــده بــود
و مشــارکت شــهروندان در ایــن زمینــه مدنظــر قرار
داشــت ،ادامه داد :در سال  ۹۹حقوق کارکنان بیش
از  ۳۶درصد افزایش یافت اما بــا کاهش هزینههای
جاری این افزایش حقوقها مدیریت شد.

وی با اشــاره بــه اینکه مرحله دوم شــهرک خــاوران،
پارک بزرگ تبریز ،اراضی ســد امند و ســایر طر حها در
ســال  ۱۴۰۰عملیاتی میشــود ،یــادآوری کرد :در ســال
 ۹۹حــدود  ۴۰پــارک محلــی در تبریــز احــداث شــد کــه
ســعی میشــود تا پایان ســال تعداد ایــن پارکها به
عدد  ۶۰برسد.
شــهین باهــر ادامــه داد :ارائــه خدمــات محل ـهای در
ســال جاری با افزایــش  ۴۰درصدی نســبت به ســال
قبل همراه بوده و تحقق بودجه شــهرداری در سال
جاری به سمت  ۱۰۰درصدی حرکت میکند.
رئیس شــورای اســامی تبریــز نیــز در این جلســه با
نکــه امید اســت بودجــه تعریف شــده واقع
بیان ای 
گرایانــه بــوده و تمــام مــواردی کــه در بودجــه در نظــر
گرفته شــده محقق شــود ،گفت :امید است تمامی
برنامههــای تعییــن شــده در بودجــه ســال  ۱۴۰۰بــه
درستی انجام شده و شفافیت در بودجه نیز رعایت
شود.
نکــه تــاش شــبانه
شــهرام دبیــری ،بــا اشــاره بــه ای 
روزی کارکنان و مدیــران شــهرداری در زمینه تدوین

تعرفه قابل تامل و قدردانی اســت ،افــزود :اقدامات
اخیر شــهرداری تبریــز در خصوص برفروبــی معابر و
بازگشایی آنها قابل قدردانی است.
وی از شــهرداری خواســت در برفروبــی معابــر از
اســتانداردها پیروی کند تا آســیب کمتری به محیط
زیست وارد شود.
خزانه دار شــورای اســامی تبریز نیز در این جلسه با
نکــه  ۶۰درصد بودجه ســال  ۱۴۰۰برای حمل و
بیان ای 
نقل عمومــی و قطارشــهری در نظر گرفته شــده و در
ســال جاری نیز عمده بودجه حمل و نقل برای مترو
صرف شــده اســت ،گفت :باید میــزان هزینــه کرد در
مترو مشــخص شــود که چه مقــدار موجب کاهش
رفت و آمد شخصی شده و چه مقدار از سهم حمل
و نقل عمومی را به خود اختصاص داده است.
غالمحســین مســعودی ریحــان افــزود :درآمــد
متــرو تبریــز روزانــه  ۱۲میلیــون تومــان بوده کــه بعد
از تصــادف اخیــر این مقــدار به ســه میلیــون تومان
کاهــش یافته اســت و نظــارت کافــی بر قطارشــهری
تبریز نمی شود/.ایرنا

معاون سوادآموزی استان تاکید کرد؛

ضرورت همکاری و همت عمومی برای ریشهکنی بیسوادی
معاون ســوادآموزی اســتان در پیــش از خطبههای
نمــاز عبــادی سیاســی جمعــه ضمن تشــکر ویــژه از
توجــه نماینــده ولــی فقیــه بــه مســاله ســواد و نگاه
عمیق ایشــان به توســعه علمــی و فرهنگــی جامعه
گفت :در حال حاضر درصد با سوادی استان نزدیک
به  ۹۶درصد میباشــد و همکاران آموزش و پرورش
و بــه ویــژه آمــوزش دهنــدگان ســواد آموزی اســتان
با تــاش جهــادی بــه دنبال ریشــه کنــی بی ســوادی
هستند.
صادقــی رشــد و توســعه جامعــه را در گــرو رشــد
علمــی و فرهنگی دانســت و افــزود :در ســایه فرمان
تاریخــی رهبر کبیر انقــاب حضرت امــام خمینی (ره)
مبنــی بــر تاســیس نهضــت ســوادآموزی ،انقالبــی

دیگــر بــرای تحقــق اهــداف واالی فرهنگــی در دل
انقــاب اســامی ایــران صــورت پذیرفت و بــا تالش
خانواده بزرگ نهضت ســوادآموزی اســتان درصد با
ســوادی اســتان از  ۳۶درصد اوایــل انقــاب در حال
حاضر به  ۹۶درصد رســیده اســت که رشــدی بسیار
چشمگیری میباشد .معاون سوادآموزی آموزش و
پرورش استان کاهش تبعیض جنســیتی را از دیگر

آثار طراحی و نقاشی «مائده سرچشمه»« ،دانیال آذری»
و «حسین پیمان حق» از  ۵تا  ۸بهمن ساعت  ۱۵تا  ۱۸در
نگارخانه میرعلی تبریزی در خانه فرهنگ و هنر تبریز به
نمایش گذاشته شده است.

دستاوردهای نهضت سوادآموزی دانست و افزود:
درصــد بــا ســوادی بانــوان اســتان طبق سرشــماری
نفوس و مسکن در ســال  ۱۳۵۵نزدیک به  ۲۱درصد
بود اما امــروز عمــده بانوان اســتان از نعمت ســواد
بهرهمنــد میباشــند .وی خاطرنشــان کرد :در ســال
 ۱۳۵۵میانگیــن درصــد با ســوادی کشــور  ۴۸درصد
بــود و در اســتان  ۳۶درصــد مــردم باســواد بودند در
حالــی که امــروز اختــاف درصــد باســوادی اســتان و
کشــور تنهــا چهار دهــم درصــد میباشــد که نشــان
از کاری جهــادی در اســتان میباشــد .صادقــی بــرای
ریشــه کنی بــی ســوادی و تحقــق عدالت آموزشــی و
اجتماعی کامل ،انســداد مبادی بیســوادی را الزم و
ضروری دانســت و گفــت :در حــال حاضر در اســتان

آذربایجــان شــرقی نزدیــک بــه  ۹۹درصــد پوشــش
تحصیلی وجود دارد که در مقایسه با دیگر استانها
آمار قابل توجهی اســت اما تالش آموزش و پرورش
برای  ۱۰۰درصد شــدن پوشــش تحصیلــی ادامه دارد
و برنام ههــای ویــژهای اکنــون در حال اجراســت .وی
در ادامــه همــکاری و همــت عمومــی را بــرای ریشــه
کنی بی سوادی از دیگر موارد مهم برشمرد و افزود:
پیرو بیانات نماینده محترم ولــی فقیه و امام جمعه
محبــوب تبریــز در خصــوص مشــارکت ارگانهــا در
ریشــه کنی بی ســوادی ،با اکثر دســتگاههای موثر و
تهــای اولیه صــورت گرفتــه و در مرحله
مهم صحب 
بعد ضمن امضای تفاهم نامه ،برنامه ریشه کنی بی
سوادی اجرا خواهد شد.

امدادرسانی راهداران به ۴۰۰
خودروی گرفتار در کوالک استان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای
آذربایجانشرقی گفت :به دنبال بارش برف و کوالک
روزهای گذشته در استان ،نیروهای راهداری به بیش
از  ۴۰۰خودرو گرفتار در برف و کوالک امدادرسانی کردند.
اروجعلی علیزاده با بیان اینکه این خودروها به علت
کوالک شدید در مناطق کوهستانی و گردنهها گرفتار و
برخی از آ نها از مسیر خارج شده بودند ،افزود :نیروهای
راهداری در این مدت بیش از  ۳۵نفر از مسافران در راه
مانده را نیز در راهدارخانهها اسکان دادند.
وی با اشاره به اینکه بارش برف و کوالک از چهارشنبه
هفته گذشته در استان شروع شده بود ،اظهار داشت:
در جریان این بارشها بیش از  ۱۴هزار کیلومترباند از
سوی نیروهای راهداری برف روبی و برای جلوگیری از
لغزندگی جادههای استان بیش از سه هزار و  ۵۰۰تن
مخلوط نمک و ماسه استفاده شده است.مدیرکل
راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانشرقی گفت:
هم اکنون تردد خودروها در تمامی راههای اصلی و
فرعی استان و آزادراه تبریز  -زنجان به صورت ایمن
در جریان است ولی به علت وجود کوالک در مناطق
کوهستانی و گردنهها رانندگان برای تردد در این
مناطق با احتیاط رانندگی کنند.علیزاده با بیان اینکه
گروههای راهداری عمده راههای روستایی بسته شده
استان را بازگشایی کرده اند ،ادامه داد :هم اکنون
راه ارتباطی حدود پنج روستای شهرستانهای اهر
و بستان آباد بسته است و تالش میشود راه این
روستاها نیز بازگشایی شود.وی با اشاره به اینکه این
روستاها در مناطق کوهستانی واقع شده و فاقد راه
دسترسی مناسب هستند ،یادآوری کرد :در عملیات
راهداری زمستانی  ۳۷۶دستگاه ماشین آالت سبک و
سنگین شامل بلدوزر ،لودر ،گریدر ،کامیون ،برف خور،
نمک پاش و تراکتور فعال هستند.

آگهی مزایده فروش سرقفلی جای غرفه ( مرحله اول )
شهردار سراب در نظر دارد به اسناد بند سوم مصوبه شماره  403مورخه
 99/9/23شورای محترم اسالمی شهر سراب سرقفلی تعداد  23باب
جــای غرفه واقع در ضلع جنوبی در محدوده میــدان میوه و تره بار را به
صورت نقد از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید.
الف)مشخصاتتجاریها:
 -1جای غرفه شماره  7به مساحت  36متر مربع به مبلغ  1/872/000/000ریال
 -2جای غرفه شماره  8به مساحت  36متر مربع به مبلغ  1/872/000/000ریال
 -3جای غرفه شماره  9به مساحت  36متر مربع به مبلغ  1/872/000/000ریال
 -4جای غرفه شماره 16به مساحت 36متر مربع به مبلغ 1/872/000/000ریال
 -5جای غرفه شماره 27به مساحت 36متر مربع به مبلغ 1/908/000/000ریال
 -6جای غرفه شماره 32به مساحت 36متر مربع به مبلغ 1/908/000/000ریال
 -7جای غرفه شماره 38به مساحت 38/7متر مربع به مبلغ 1/780/000/000ریال
 -8جای غرفه شماره 39به مساحت 38/7متر مربع به مبلغ 1/780/000/000ریال
 -9جای غرفه شماره 40به مساحت 38/7متر مربع به مبلغ 1/780/000/000ریال
 -10جای غرفه شماره 41به مساحت 38/7متر مربع به مبلغ 1/780/000/000ریال
 -11جای غرفه شماره 42به مساحت 38/7متر مربع به مبلغ 1/780/000/000ریال
 -12جای غرفه شماره 43به مساحت 38/7متر مربع به مبلغ 1/780/000/000ریال
 -13جای غرفه شماره 44به مساحت 38/7متر مربع به مبلغ 1/780/000/000ریال
 -14جای غرفه شماره 45به مساحت 29/61متر مربع به مبلغ 1/362/000/000ریال
 -15جای غرفه شماره 46به مساحت 29/61متر مربع به مبلغ 1/362/000/000ریال
 -16جای غرفه شماره 101به مساحت 33/30متر مربع به مبلغ 1/798/200/000ریال
 -17جای غرفه شماره 102به مساحت 33/30متر مربع به مبلغ 1/798/200/000ریال
-18جای غرفه شماره  103به مساحت  33/3متر مربع به مبلغ  1/798/200/000ریال

نوب

ت اول

 -19جای غرفه شماره  104به مساحت  33/3متر مربع به مبلغ  1/798/200/000ریال
 -20جای غرفه شماره 105به مساحت 27/38متر مربع به مبلغ 1/560/660/000ریال
-21جای غرفه شماره 106به مساحت 27/38متر مربع به مبلغ 1/560/660/000ریال
 -22جای غرفه شماره 122به مساحت 29/60متر مربع به مبلغ 2/604/800/000ریال
 -23جای غرفه شماره 123به مساحت 29/60متر مربع به مبلغ 2/604/800/000ریال
شرایطمزایده:
 -1متقاضیان بایستی  %5قیمت پایه جای غرفه پیشنهادی را به عنوان سپرده به حساب
سپرده شماره 20111133678183شهرداری ( به عنوان سپرده ) نزد بانک قرص
الحســنه مهر ایران شعبه سراب واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ
پیشنهادیدرپاکتسربستهبهدبیرخانهشهرداریتحویلورسیددریافتنمایند.
 -2بهاء سرقفلی جای غرفهها نقدا دریافت خواهد شد.
 -3شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .
 -4به تقاضاهای مخدوش ،مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -5هزینه متعلقه ( نشرآگهی) به عهده خریدار خواهد بود.
 -6شرکت کنندگان موظف اند شماره غرفه را بر روی پاکت پیشنهادی خود قید نمایند و
پیشنهاد خود را تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخه  99/11/23به دبیرخانه شهرداری
سرابتحویلدهند
 -7ســپرده 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.
 -8متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر و رویت نقشهها ،شرایط و قرارداد واگذاری
به دایره فنی و شهرسازی یا واحد درآمد مراجعه و یا با شماره تلفنهای 43228167 -68
تماس حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.

محمد رضاعلیپورآزاد  -شهردار سراب

تحققبیشاز ۸۳درصددرآمدهایمصوباستان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی از افزایش درآمدهای وصولی
استان در مدت سپری شده از سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل
خبر داد و گفت ۸۳.۳ :درصد درآمدهای مصوب استان امسال محقق شده
است .علیاصغر عباسزاده در یک گفت و گوی خبری افزود :میزان درآمدهای
مصوب آذربایجان شرقی در سال جاری ،چهار هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان بوده که

خبر

نقشموثر معلماندر سالمت
جامعه

مدیــر آمــوزش و پــرورش مرنــد بــا بیــان اینکــه
معلمــان نقــش موثــری در تربیــت انســا نهای
متعهــد و متخصــص دارنــد ،گفــت :در ســایه
تال شهــای معلمــان ،جامعــه از گرفتار یهــا و
بالهــا رهایی مییابد.
ابــاذر کاظمــی در هما یــش تجلیــل از فعــاالن
تولیــد محتــوای الکترونیکــی در مقطــع ابتدایــی
اظهــار کــرد :اگــر میخواهیــم جامعــه بســیار
ممتازی داشــته باشــیم و تواناییهــای خودمان
را اثبات کنیــم ،باید دانش آموزان خوبــی تربیت
کنیــم ،تــا ضمــن حفــظ آرما نهــا ،اصالتهــا و
ارز شهــای نظــام مقــدس جمهــوری اســامی
ایران ،در حوزه علم نیز ســرآمد باشند.
وی با بیــان اینکه در ایــن شهرســتان اقدامات
آموزشی و پرورشــی ارزشــمندی در ایام کرونایی
انجــام شــده اســت ،افــزود :جشــنوار ههای
مختلفــی درحــوزه تولیــد محتــوا در ســطح
شهرســتان ،از جمله جشــنواره «از گــچ تا امواج»
و «از کاشــت تا برداشــت» در حال برگزاری است
کــه در نــوع خــود در ســطح اســتان و کشــور  ،کــم
نظیر است.
مدیــر آمــوزش و پــرورش مرنــد ،راه پایــان دادن
بــه گرفتــاری ویــروس کرونــا را علــم دانســت
و افــزود :علــم ،آ گاهــی و دا نــش ،نیــاز حقیقــی
جامعــه بشــری بــوده و در کنــار آن بایــد بــا توکل
بــه خــدا و اراده بــرای تــداوم زندگی کــه منجــر به
کمال و سعادت بشر شــود ،توجه ویژه کرد.
شهرســتان مرند با  ۲۵۰هــزار نفــر جمعیت در ۶۰
کیلومتــری شــمال غــرب تبریــز مرکــز آذربایجــان
شرقی واقع است/.ایرنا

تاکنون سه هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان از این رقم تحقق یافته است.
افزود :امسال همچنین سه هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی
محقق شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۷درصد افزایش
داشته است.
وی اضافه کرد ۱۱ :طر ح سرمایهگذاری به ارزش هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان و

هــر جــا و هــر مســئولیتی کــه بــر عهده
مــا گذاشــته شــد ،بــا جــان و دل در آن
جایگاه ،تالش کنیم.
وی بــا تقدیــر و تشــکر از فعالیتهــا
و اقدامــات ارزنــده ســرهنگ پاســدار
حســن صفدری ،فرمانده اســبق سپاه
ناحیــه امامــت تبریز گفــت :وی و تمام
کارکنــان خــدوم ســپاه ناحیــه امامــت،
در طول این چند ســال و بــه خصوص
از زمان شــیوع ویروس کرونا ،خدمات
شایســته و ارزشــمندی بــرای مــردم
حــوزه ســپاه ناحیــه امامــت انجــام
دادند.
* در هــر نقطــهای از کشــور کــه
بخواهنــد ،بــرای خدمت و جانفشــانی
آمادهام
ســرهنگ پاســدار حســن صفــدری
هــم در آئیــن تکریــم و تودیــع خــود بــا
اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در
ســپاه ناحیه امامت تبریــز گفت :از روز
اول بــا تکیه بــر نیروهــای داخلــی خود

وی بــا بیــان اینکــه ایــن موسســه حــدود
1800خانــواده را تحــت پوشــش قــرار دارد یادآور
شــد :در زمینــه حمایــت از بیمــاران ســرطانی
ردیــف بودجــه مســتقلی داریــم و بــه تمــام
شــهروندان نیازمنــدی کــه از طریــق مــددکاری
بیمارســتان یــا مراجعــه شــخصی مســتحق
پرداخــت هزینههــای بیمارســتانی یــا دارویــی
مربوط به سرطان باشد کمک میکنیم.
وی از اعطــای جهیزیــه بــه نوعروســان تحــت
پو شــش موسســه حمایــت از مســتنمندان
تبریزهــم خبــر داد و اظهــار کــرد :در  10ماهه اخیر
بــه حــدود  400نوعــروس جهیزیــه داده شــده و
ایــن در حالــی اســت کــه هــر ســرویس جهیزیــه
بیش از  300میلیون ریال هزینه در بر دارد.

رپرتاژ

سامانه اینترنتی رایگان «ترحیم» راهاندازی شد

ســعی کردیــم کــه امــور را پیــش ببریــم
و همــان نیروهایــی که بــه آنهــا اعتماد
شــد ،امــروز جــزو بهتریــن نیروهــای
سپاه ناحیه امامت هســتند و برای هر
مأموریتی آمادهاند.
فرمانــده اســبق ســپاه ناحیــه امامــت
تبریز افزود :افزایــش تعداد حوزههای
مقاومــت و پایگا ههــای محلــی،
فعالیــت گســترده در حــوزه بســیج
کارگری و حل مشــکالت مراکز صنعتی
بــزرگ ،اجــرا و ســاخت د ههــا خانــه
محــروم ،حــل مشــکالت زیــر ســاختی
در محلههــای محــروم حــوزه ســپاه
امامــت ،اعطــاء بیــش از  5میلیــارد
تومان تسهیالت اشــتغال ،جمع آوری
 6میلیــارد تومــان کمــک مردمــی بــرای
جبهــه مقاومــت ،جمــع آوری  1میلیارد
و  800میلیــون تومــان کمــک مردمــی
بــرای ســیل زدگان و  1میلیــارد و 500
میلیــون تومــان بــرای زلزلــه زدگان،
اشــتغال بیــش از  1500نفــر در بــاغ

وی توانمند ســازی مددجویــان رااز اهداف این
موسســه دانســت و اعالم کرد  :در  10ماهه اخیر
برای بیش از  540نفر کاریابی شده است.
مدیــر عامــل موسســه خیریــه حمایــت از
مســتمندان تبریــز گفــت :بــا شــیوع کرونــا و
عــدم برگــزاری مراســم ترحیــم و بــا هــدف التیام
روحی خانوادههــای معزا ســایت اینترنتی به نام
 www.tarhimapp.irرا هانــدازی شــده و
خانوادههــای معــزا میتوانند به صــورت رایگان
از ایــن ســامانه اینترنتــی بهــره منــد شــود و
اطرافیــان و آشــنایان هــم میتواننــد از طریــق
ایــن ســایت تســلیت گفتــه حتــی بنــر تســلیت
ارسال کنند.
علمی قائم مقــام هیات مدیره موسســه خیریه
حمایــت از مســتمندان تبریــز هــم در ایــن
نشست خبری با اشاره به اهمیت تکریم ارباب
رجــوع و مراجعــه کننــدگان بــه ایــن موسســه
اظهــار کــرد :در ایــن موسســه کــه باهمــکاری
هیــات امنــا و شــهروندان و بــدون دریافــت
کمــک دولتــی اداره میشــود کرامــت انســانی
حــرف اول را میزنــد و بــه کارکنــان جــوان ایــن
موسســه نیــز ســفارش میشــود مراعــات حال
مراجعهکنندگان را داشته باشند.
وی همچنیــن با اشــاره بــه پرداخــت ماهانه 300
هــزار تومــان مقــرری بــه افــراد تحــت پوشــش
اعــام کــرد :البتــه اگــر کمکهــای دیگــر شــامل
خدمات پزشــکی ،درمانــی ،آموزشــی ،تعمیرات،
جهیزیــه و مــوارد متعدد دیگــر را ذکــر کنیم این
موسسه حداقل ســه برابر بیشتر از موسسات
دیگر به افراد تحت پوشش کمک میکند.
وی از تامیــن تبلــت بــرای دا نــش آمــوزان و
دانشــجویان بیبضاعت خبــر داد و گفت :برخی
خانوادههــا دو فرزنــد محصل داشــتهاند و برای
آنــان دو تبلــت تامیــن کردهایــم کــه قیمــت این
تبلتها حدود  30میلیون ریال بوده است.
وی تــداوم عنــوان شــهر بــدون گــدا را نتیجــه
فعالیت جدی و مســتمر این موسسه دانست
و تصریــح کــرد :در حالــی که بــه علت مشــکالت
اقتصــادی متکدیــان خیابانــی افزا یــش پیــدا
کردهانــد امــا تمامــی این افــراد جمع آوری شــده
و مــورد حمایتهــای مختلــف قرارمــی گیرنــد
وافــرادی هــم کــه شــیادی میکننــد بــه مراجــع
ذیصالح معرفی میشوند.

معــروف در قالــب طــر ح هــر خانــه یک
کارگاه قالــی بافــی ،کســب عنوانهــای
برتر در جشــنواره مالک اشــتر ســپاه و
جشــنوارههای اســتانی ،تهیــه و توزیع
بیــش از  120هــزار بســته معیشــتی و
 ....از جملــه فعالیتهایــی اســت کــه
میتوان به آنها اشاره کرد.
وی افــزود :از ســن  14ســالگی کــه بــه
ســپاه وارد شــده ام تــا کنــون هیــچ گاه
اراده و انگیــز هام بــرای خدمــت در
ســپاه ،کم نشــده اســت و امروز هم با
همــان انــرژی و انگیــزه حاضــرم در هــر
نقطه از کشــور بخواهند ،برای خدمت
بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی
ایران ،عازم میشوم.
* بایــد فرهنــگ بســیج و تربیت نســل
ســلیمانیها را در جامعــه گســترش
دهیم
فرمانــده جدیــد ســپاه ناحیــه امامــت
تبریــز هــم در ایــن آ ئیــن گفــت :یکــی
از نعمتهــای الهــی بــرای مــا وجــود

ضمیمه رایگان
روزنامه دراستان
آذربایجان شرقی

خبر

جلوگیری از زمینخواری و تغییر
کاربری با سنددار کردن اراضی

تکیه بر توانمندی داخلی ضرورت جدی اســت

مدیر عامل موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز:

مدیــر عامــل موسســه خیریــه حمایــت از
مســتمندان تبریز گفت :بــا محدودیت برگزاری
مراســمات ترحیــم ســامانه اینترنتــی رایــگان
"ترحیــم" توســط این موسســه راه اندازی شــده
است.
محمــد صــادق نایبــی ،در نشســت خبــری بــا
اشــاره بــه فعالیــت  50ســاله ایــن موسســه
در تبریــز گفــت :ایــن موسســه در زمینههــای
مختلفی چون درمــان ،اعطای جهیزیه ،پرداخت
کمــک هزینــه تحصیلــی ،پرداخــت مســتمری،
پرداخــت هزینههای درمانــی بیماران ســرطانی،
توزیــع اقــام جیــره خشــک حتــی تعمیــر منــزل
مددجویــان یــا پرداخــت رهــن و اجــاره خانــه در
خدمت افراد نیازمند باشد.

اشتغالزایی ۲هزار و  ۵۰۰نفر آماده ارائه به سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
عباس زاده با بیان اینکه معرفی توانمند یها ،مزیتهای سرمایه گذاری و
اقتصادی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار برای جذب سرمایه گذاران است ،اظهار
کرد :امسال  ۴۴۴هزار دالر سرمایه گذاری در قالب  ۲طرح توسط سرمایه گذاران
خارجی در استان انجام شده است.

فرمانده سپاه عاشورای استان در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز :

فرمانــده ســپاه عاشــورای اســتان در
مراســم تکریــم و معارفــه فرمانــده
جدید ســپاه ناحیه امامت تبریز گفت:
اصل والیــت فقیه و اطاعــت از فرامین
ولی فقیه ،طبق آیــات ،احادیث و تأکید
علمای دین بر همه ما واجب است.
به گــزارش خبرنگار ما ،ســردار عابدین
خــرم در آ ئیــن تکریــم و معارفــه
فرمانــده ســپاه ناحیــه امامــت تبریــز
بــا بیــان اینکــه اهــل عمــل بــودن،
والیــت پذیــری و ایثارگــری از بارزتریــن
اخالقیــات بســیجیان و ســپاهیان
اســت اظهار داشــت :تمامی شــهدای
انقــاب از ابتــدا تــا امــروز همیــن
ویژگیهــا را داشــتند چــرا کــه بــدون
داشــتن چنیــن شــاخصههایی ،فــدا
کــردن جــان و مــال خــود ،امــکان پذیر
نخواهد بود.
فرمانده ســپاه عاشورای استان گفت:
خدمــت بــه مــردم در نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی ایــران ،بزرگتریــن
نشــان و مدال افتخار برای مســئوالن
اســت چــرا کــه خدمــت بــه مســلمین،
اجــری اخــروی و عظیــم پیــش خداوند
متعال دارد.
وی افــزود :مســئوالن و کارکنــان در
نظــام جمهــوری اســامی ایــران بایــد
ایــن نکتــه را به یــاد داشــته باشــند که
اولویــت اصلــی مــا خدمــت و رضایــت
مــردم اســت و نــگاه مــادی و دنیــوی
جــزو اولویتهــای آخــر یــک مســئول
انقالبی است.
ســردار عابدین خرم در ادامه با اشــاره
به تغییــر و تحول صــورت گرفته گفت:
این تغییر و تحول در همه جا مرســوم
و طبیعــی اســت امــا مهــم تــر اینکــه
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انقــاب اســامی اســت و مــا وظیفــه
داریــم طبــق آیــه (ثــم لتســئلن یومئــذ
عــن النعیــم) در مقابــل تمامــی
نعمتهــای خداونــدی ،پاســخگو و
شاکر باشیم.
حســین
پاســدار
ســرهنگ
پوراســماعیل افــزود :قطعــا در روز
قیامــت از نعمتهــای الهــی ســوال
خواهد شد و آن موقع همه مسئوالن
بایــد در قبــال مســئولیتهایی کــه
داشته اند پاسخگو باشند.
فرمانــده ســپاه ناحیــه امامت بــا بیان
اینکــه کشــتی انقــاب ،طوفا نهــای
پــر تالطمــی را بــا موفقیــت پشــت ســر
گذاشــته اســت گفت :بنا بــه فرمایش
مقــام معظــم رهبــری ۴۰ ،ســاله شــدن
انقــاب اســامی بــا وجــود انــواع و
اقســام توطئههــا و فتنههــا چیــزی
شبیه به معجزه و نعمت الهی است.
سرهنگ پاسدار پور اســماعیل ادامه
داد :وجــود والیــت فقیــه ،از عوامــل
اصلــی و تاثیــر گــذار در بقــا ،ســربلندی
و پیشــرفت انقــاب اســامی و بــه
عنــوان موتــور محرکــه انقــاب اســت.
وی در پایــان خدمــت در ســپاه و
بســیج را کــه بــه عنــوان ســتون خیمه
انقــاب محســوب میشــوند توفیــق
الهی دانســت و گفت :رجــاء واثق دارم
کــه بــا عنایــت خداونــد بــاری تعالــی و
توجهــات حضــرت ولــی عصر (عــج)
بتوانیم ســربازی الیق و شایسته برای
مقام معظــم رهبــری باشــیم و بتوانیم
فرهنــگ اســام نــاب محمــدی(ص) را
با نشــر فرهنگ بســیج و تربیت نســل
ســلیمانیها در جامعــه گســترش
دهیم.

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی گفت:
با سنددار کردن زمینها و اراضی ،جلوی زمین
خواری و تصرف زمینهای دولتی و شخصی و تغییر
کاربریهای زمینهای کشاورزی گرفته خواهد شد و
هزینههای کیفری را در این حوزه کاهش خواهد داد.
موسی خلیل اللهی در حاشیه جلسه تحویل اسناد
اراضی به کشاورزان ،با بیان اینکه با اجرای طر ح
حدنگار صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی
آسان شده است ،افزود :موضوع عملیاتی کردن
قانون تثبیت حقوق مالکیت زمینهای دولتی و
اشخاص مدتی است که به منظور سند دار کردن
و تعیین تکلیف اراضی کشاورزی با طر ح حدنگار
در دستور کار قرار گرفته است و با اجرای این طر ح
صدور سند مالکیت برای زمینهای بالتکلیف
آسان تر شده است.
اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی
آذربایجان شرقی هم در این نشست ،رفع تداخالت
پال کهای ثبتی اراضی کشاورزی را مهم دانست
و گفت :برای حفظ حقوق کشاورزان و جلوگیری
از قانون خرد شدن اراضی تعیین تکلیف سند
مالکیت به نفع کشاورزان است و روستاییان باید
هرچه زودتر برای این طرح اقدام کنند.
داداش نصیری مدیر امور اراضی سازمان جهاد
کشاورزی استان هم در این نشست گفت:
هم اکنون  ۹۵۳هزار و  ۳۰۰هکتار مساحت کل
قراردادهای رفع تداخل اراضی کشاورزی استان
است و بیش از  ۵۸۲هزار هکتار مربوط به پالکهای
کمیسیون شده است که تعیین تکلیف آ نها در
دستور کار قرار گرفته است.

محیطزیستومرزبانیتفاهمنامههمکاریامضامیکنند
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت
آذربایجانشــرقی بــا تاکیــد بــر اهمیــت
همکار یهــای ایــن مجموعــه بــا
فرماندهــی مرزبانــی اســتان گفــت:
در ایــن راســتا تفاهمنامــه همــکاری
دوجانبــه در آینــد های نزدیــک امضــا
میشود.
حســن عبــاس نــژاد در دیــدار بــا
فرماندهــی مرزبانی اســتان بــا قدردانی
از همکار یهــای مرزبانــی آذربایجــان
شــرقی در اطفــای حریــق جنگلهــای ارســباران
طــی ســا لهای اخیــر و برخــورد بــا متخلفــان
زیســتمحیطی ،افزود :همکاری این  ۲مجموعه
بــا هــدف ارتقــای شــاخصهای زیســت محیطــی
بسیار الزم و ضروری است.
وی بــا بیــان اینکــه مرزبانــی در زمینــه حفاظت از

تنــوع زیســتی و ذخایــر ژنتیکی اســتان ،نظــارت و
کنترل بر ورود و خروج حیات وحــش در نقاط مرز
نقش مهم و موثری دارد از عوامل این مجموعه
درخواســت کرد در صــورت مشــاهده و وجود هر
ی زیســت محیطــی اعــم از حوزههای
گونــه آلودگــ 
آب ،خــاک و هــوا در مناطــق مــرزی ،موضــوع را در
ســریع تریــن زمــان ممکــن بــه محیــط زیســت

اســتان اطالع دهند تا اقدامات الزم و کافی
برای جلوگیری از این اقدامات به عمل آید.
فرمانــده مرزبانــی آذربایجــان شــرقی نیــز
در ایــن دیــدار بــا تاکیــد بــر اهمیــت حفــظ
محیط زیســت ،گفــت :این مجموعــه خود
را متعهــد بــه حفاظــت از محیــط زیســت و
قوانیــن زیســت محیطــی میدانــد و آمــاده
همکاری و تعامل با محیط زیســت استان
در راســتای مبــارزه بــا ســوداگران حیــات
وحش و آموزش زیست محیطی نیروهای
مرزبانی است.
ســرهنگ محمــد احمــدی امضــای تفاهــم نامــه
همــکاری بیــن مرزبانــی و محیــط زیســت را بــرای
توســعه مناســبات دوجانبــه و نیــز جلوگیــری از
تخریــب محیــط زیســت در نقــاط مــرزی ،ضــروری
دانست/.ایرنا

ناظر گمرکاتاستان:

کاالهای آذربایجانشرقی به ۱۰۵کشور صادر میشود

ناظر گمرکات آذربایجانشــرقی و مدیرکل گمرک تبریز با بیان اینکه کاالهای
تولیدی در استان به  ۱۰۵کشــور دنیا صادر میشود گفت :ارزش این صادرات
در  ۱۰ماهه امسال  ۸۹۳میلیون دالر است.
لیلی اورنگی اظهار کرد :عمده صادرات آذربایجان شــرقی به کشــورهای عراق،
ترکیه ،ارمنســتان و آذربایجان اســت .وی افزود :گمرکات آذربایجان شــرقی با
صادرات بیش از یک میلیون و  ۸۰۰هزار تن کاال به ارزش  ۹۰۰میلیون دالر جزو
گمرکات مهم صادراتی کشور محسوب میشود که در این میان گمرک تبریز
با بیش از  ۷۵۰هزار تن کاال بــه ارزش حدود  ۴۹۰میلیــون دالر ۵۳ ،درصد از کل
صادرات گمرکات استان را به خود اختصاص داده است.
اورنگی ادامه داد :گمرکات آذربایجان شــرقی در  ۱۰ماهه امســال بیش از چهار
هزار و  ۸۷۲میلیــارد ریال درآمد وصول کرده اســت که نســبت به مــدت زمان
مشابه در سال گذشته هفت درصد کاهش داشته است.

وی افــزود :آمــار صــادرات دی گمرکات اســتان در ســال جاری بیانگــر افزایش
صادرات نســبت بــه ماههای گذشــته بوده کــه نشــانههای خوبــی از افزایش
صادرات است اما از لحاظ ارزش دالری صادرات گمرکات استان در مقایسه با
 ۱۰ماهه سال  ،۹۸پنج درصد و از حیث وزن ۱۴ ،درصد کاهش نشان میدهد.
وی مهــم تریــن اقــام صادراتــی از آذربایجــان شــرقی را ســوختهای معدنی،
روغنهای معدنی ،مواد پالستیکی و اشیای ساخته شــده از آن ،چدن آهن و
فوالد ،میوههای خوراکی و فرآوردههای غالت اعالم کرد.
وی گفت :عملکرد واردات گمرکات آذربایجان شرقی در  ۱۰ماه امسال با وجود
تحریمهای ظالمانــه آمریکا و شــیوع کرونا ،کاالهای واســطه ای و ســرمایه ای
حدود  ۶۵درصــد ارزش واردات را به خود اختصاص داده اند و به نظر میرســد
میــزان واردات ســال  ۱۳۹۹تأثیــر مثبتــی در تولیــد کاالهــای با کیفیــت داخلی
داشته است.
اورنگــی اضافه کرد :میــزان واردات در  ۱۰ماه ســالجاری نســبت به مــدت زمان
مشــابه در ســال قبل از لحاظ وزنــی  ۲۰درصــد و از لحــاظ ارزش دالری ۱۳درصد
کاهش نشــان میدهــد و آمار عمــده اقــام وارداتی از گمــرکات اســتان حاکی
از واردات مــواد اولیــه و تجهیزات ماشــین آالت مرتبــط با واحدهــای تولیدی
استان بوده است.
وی همچنین ادامــه داد :کاالهــای وارداتی از  ۶۶کشــور دنیــا از طریق گمرکات
اســتان وارد کشــور میشــود کــه عمــده مبــادی کاالهــای وارداتــی اســتان از
کشــورهای ترکیه ،آلمان و چین بوده و  ۷۰درصد کاالهای وارداتی از سه کشور
مذکور میباشد/.ایرنا

صاحب امتیاز :سازمان صدا و سیمای جمهوری اسال میایران
سرپرست استان آذربایجان شـرقی :وحیده حاجی محمدیاری

تحریریه شهرستانها021-44233511 :

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

w w w. d a n e s h pa y a m . i r

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9

اى دوست ،به عشق تو دچاريم ،همه
در ياد ُر خ تو داغداريم ،همه
گـــــر دور كنــــى يـــــــا بپذيرى ما را
در كوى غم تو پايداريم ،همه
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مدیرکلآموزشفنیوحرفهایاستانتشریحکرد؛

خبر

عملکرد9ماهه آموزشفنیوحرفهای آذربایجانشرقیدر سال99

مدیرکلزندانهایاستانخبر داد؛

اشــتغالزایی  ۱۸۳۲زندانــی در
آذربایجانشرقی

مدیــرکل زندانهــای آذربایجانشــرقی گفــت :بــرای
 ۱۸۳۲زندانی در اســتان اشــتغال زایی انجام شــده و
 ۳۷۳۰زندانی در استان نیز حرفه آموزی کردهاند.
حســن محمدیــاری در آییــن تجلیــل از روحانیــون و
فعاالن فرهنگــی شــاغل در زندانهای اســتان که با
حضور حجت االســام آ لهاشــم نماینده ولی فقیه
در آذربایجانشــرقی و امام جمعه تبر یــز ،خلیل الهی
رئیــس کل دادگســتری اســتان و علیلــو دادســتان
تبر یــز برگزار شــد ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر ۶۶۹۳
نفــر در زندانهــای اســتان هســتند کــه ایــن میــزان
در قیــاس جمعیــت اســتان رتبــه بســیار پایینتــری
دارد.وی با بیــان اینکه  ۳۵درصد زندانیــان با جرائم
مواد مخــدر و ۳۵درصــد ســرقت هســتند ،گفت۳۰ :
درصد زندانیان در ســن  ۳۳تا  ۴۰سال و  ۲۵.۵درصد
نیز در ســن  ۴۰تــا  ۴۹درصد هســتند.وی با اشــاره به
اینکــه  ۷۷درصــد زندانیــان ســابقهدار و  ۲۳درصــد
بدون ســابقه هســتند ،گفــت :این آمــار حاکــی از آن
اســت که اســتان نســبت بــه ســایر اســتانها از نظر
جرمخیــزی کــم اســت ولــی از ســوی دیگر بازگشــت
دوبــاره زندانیــان آمــار خوبــی نیســت .محمدیــاری
خاطرنشــان کــرد ۳۲ :درصــد زندانیانی بــا تحصیالت
ابتدا یــی ۳۸ ،در صــد بــا مــدرک ســیکل بــوده و ۶۵
در صــد از زندانیــان متا هــل و  ۳۵در صــد مجــرد
هســتند.وی با بیان اینکه آذربایجانشرقی هشت
زندان در شهرســتانها و یک کانون اصالح تربیت و
یــک اردوگاه حرفهآمــوزی دارد ،ادامــه داد :بــا اینکه
ســاخت زندان افتخــاری نیســت ولی بعــد از انقالب
یک زندان در مرند ســاخته شــده اســت و زندان اهر
افتتــاح شــده و زندانهــای هشــترود و میانــه نیز به
چرخه ساخت وارد شد.

مدیرکل آمــوزش فنــی و حرف ـهای اســتان آذربایجان
شهــای
شــرقی از ارائــه  16هــزار و  279نفــر دوره آموز 
فنــی و مهارتــی در بخــش دولتــی و  18هــزار و  850نفر
دوره در آموزشــگاههای فنــی و حرف ـهای آزاد (بخــش
خصوصــی) در  9ماهــه ســال جــاری در اســتان
آذربایجان شرقی خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل آمــوزش فنــی و
حرفهای استان آذربایجان شرقی ،رضا اختیار وکالتی،
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان از ارائه  16هزار
و  279نفــر دوره آموزشــهای فنی و مهارتــی در بخش
دولتــی و  18هــزار و  850نفــر دوره در آموزشــگاههای
فنــی و حرف ـهای آزاد (بخــش خصوصــی) خبــر داد.
وکالتــی ادامــه داد :آموزشهــای فنــی و حرف ـهای
در حوزههــای؛ خدمــات ،صنعــت ،فرهنــگ و هنــر و
کشــاورزی توســط بخــش دولتــی بــه صــورت مجازی
و بــا بهــره گیــری از توانمندهــای ســازمان در حــوزه
دولت الکترونیک ( ســامانه مهارت آموزی ســازمان
آموزش فنی و حرف ـهای کشــور بــه آدرس  ) eskill.irو
همچنین با استفاده از فناوریهای نوین آموزشی و
پیامرسانهای داخلی ،ارائه میشوند.

وی خاطرنشــان کــرد :در  9ماهــه ســال  99خدمــات
آموزشــی دولتــی در پادگانهــا ،کارگاههــای ثابــت
شــهری و سـ ّـیار ،کارگاههــای آموزشــی در زندانهــا،
صنایــع ،عشــایر  ،کارگاههــای مهــارت آمــوزی در
محیــط کار واقعــی و مرکــز مدیــرت مهــارت آمــوزی
و مشــاوره شــغلی ارائــه میگــردد .وکالتــی افــزود :از
مجموع آموزشهای ارائه شــده ،مراکز ثابت شــهری
با ارائــه  7هــزار و  65نفــر دوره ،سـ ّـیار شــهری  1هــزار و
 ،236روســتاها و عشــایر 1هــزار و  ،28پــادگان  1هــزار

و  ،985زنــدان 1هــزار و  ،939ســکونتگاههای غیــر
رســمی  ،494کارگاه مهــارت آمــوزی در محیــط کار
واقعــی  ،706مرکز مدیریــت مهارت آموزی و مشــاوره
شــغلی  351نفــر دوره را به خــود اختصــاص داده اند.
وی افزود :آموزشهای فنــی و حرفهای بخش دولتی
در خوش ـههای صنعت بــه تعــداد  9هــزار و  974نفر،
فرهنــگ و هنــر  952نفــر ،خدمــات  4هــزار و  411نفــر
و کشــاورزی  942نفــر دوره و در بخــش خصوصــی
نیــز در در خوش ـههای خدمــات؛ 12هــزار و  505نفــر

دوره ،صنعــت؛  5هــزار و  ،273فرهنــگ و هنــر؛ 977
شهــای مهارتــی و در
و کشــاورزی؛  95نفــر دوره آموز 
مجمــوع  18هــزار و  850نفــر دوره ارائــه شــده اســت.
اختیار وکالتی افــزود :از مجموع  422آموزشــگاه فنی
و حرفهای آزاد فعال در استان ،در مجموع  5میلیون
شهــای مهارتی
و  606هــزار و  245نفــر -ســاعت آموز 
به عالقمندان ارائه شــده اســت .رضا اختیــار وکالتی
تصریح نمود :در راستای پیشگیری از شیوع بیماری
کوویــد  19و لــزوم تمهیــدات الزم در ایــن خصــوص،
فاصلــه گذاریهــای اجتماعــی و همچنیــن رعایــت
شــیوه نام ههــای بهداشــتی در آموزشــگاههای فنــی
و حرف ـهای آزاد همچنــان ،ادامــه دارد .مدیــرکل
آمــوزش فنــی و حرف ـهای آذربایجــان شــرقی در پایــان
اظهــار داشــت 43 :هــزار و  862نفــر در آزمونهــای
مهــارت؛ هماهنــگ ،آنالیــن ،صنعــت ســاختمان،
تفاهم نامه و ادواری در  9ماهه سال جاری در استان
آذربایجان شــرقی در دو بخــش دولتی و غیــر دولتی(
آموزشــگاههای فنی و حرف ـهای آزاد) با رعایت شــیوه
نامههای بهداشــتی شــرکت نموده و موفــق به اخذ
گواهینامه مهارت شده اند.

مدیر شبکهبهداشتودرماناهر:

شرایط کروناییشهرستان شکنندهاست
مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان اهــر گفــت:
با وجــود کا هــش نســبی مبتالیــان بــه بیماری
کرونا در چند روز اخیــر  ،نباید با ســهل انگاری
بــار دیگــر ایــن بیمــاری شــدت یابــد ،چــرا کــه
شــرایط بســیار شــکننده بــوده و هــر تجمعــی
باعث افزایش شــمار مبتالیان میشــود.
محمــد میرزاپــور بــا بیــان اینکــه آمــار ابتال به
کرونــا در شهرســتان بــه  ۵۱۶۳مــورد رســیده
کــه  ۴۴۵۸مــورد مربوط به شــهر اســت ،اظهار
کــرد :بــا ایــن حســاب از  ۱۰۰درصــد مبتالیــان

 ۷۰درصــد شــهری و  ۳۰درصــد آن ر وســتایی
هستند .
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت و اهمیــت اســتفاده
ماســک در اماکــن عمومــی ،گفــت :هرگونــه
تجمعــات و برگــزاری مراســمات عر وســی،
عــزاداری ،تشــییع جنــازه و  ...بــا توجــه بــه
شــرایط پرخطر  ،همچنان ممنوع اســت.
میر زاپــور از همشــهر یان خواســت در
صــورت هرگونــه احســاس و مشــاهده عالئــم
ســرماخوردگی ،ســرفه ،ســردرد و کوفتگــی

بــدن و  ...بالفاصلــه بــا نزدیکتریــن مرکــز
بهداشــتی درمانی خود تماس حاصــل کنند.

آگهی مناقصه عمومی

وی از بیمــاران خــاص ،مــادران بــاردار و
کهنســاالن و افــرادی کــه خطــر ابتــا بــه
بیمــاری در آنهــا بیشــتر اســت خواســت در
صــورت امــکان از ترددهــای غیــر ضــروری در
مکا نهای پرتردد خــودداری کنند.
وی افــزود :طبــق آمار بهدســت آمــده در د ی،
بیشــترین فوتیهــای ایــن شهرســتان متعلق
بــه بیمــاران فشــار خــون بــا  ۴۸درصــد۲۶ ،
درصــد مبتالیان بــه بیماری دیابــت و کمترین
آن با ۱۰درصد متعلق به چاقی شــدید اســت.

خبر

آذربایجان شــرقی؛ رتبه اول کشور
در رفع تداخل پالکهای ثبتی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با
اشاره به اینکه سازمان جهادکشاورزی آذربایجان
شــرقی طی دو ســال متوالــی در رفع تداخــل پالکات
ثبتــی رتبــه اول کشــور را بــه خــود اختصــاص داده
اســت ،ادامه داد :ســازمان جهادکشــاورزی استان
تــاش میکنــد تــا از ظرفیــت کارگــروه رفــع تداخــل
پالکات ثبتی به نفع استان بهره برداری کند.
اکبــر فتحــی در جلســه تحویــل اســناد اراضــی
بــه کشــاورزان کــه بــا حضورموســی خلیــل الهــی
رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی در
محل دادگســتری اســتان برگزار شــد ،افــزود :آئین
نامــه اجرایــی مــاده  54قانــون رفــع موانــع تولیــد
در اســتانها ،کمیســیونی تحــت عنــوان کارگــروه
رفــع تداخــل پــاکات ثبتــی بــا عضویــت ســازمان
جهادکشاورزی و مدیریت امور اراضی استان ،اداره
کل منابع طبیعــی ،اداره کل ثبت اســناد و اداره کل
اقتصــاد و دارایــی اســتان و دو نفــر از کارشناســان
پیش بینــی کــرده کــه در خصــوص تعییــن تکلیف
اراضی ملــی و شــخصی و تثبیت مالکیــت فعالیت
میکنند.
وی تاکیــد کــرد :ســازمان جهادکشــاورزی اســتان،
کمیســیون رفــع تداخــل پــاکات ثبتــی را فرصــت
مغتنمــی بــرای حــل ایــن موضوعــات میدانــد و در
این راســتا هر دو هفته یــک بار جلســه کارگروه رفع
تداخــل پــاکات ثبتــی در ســازمان جهادکشــاورزی
اســتان تشــکیل و مشــکالت موجــود مــورد بحث
و بررســی قــرار میگیرنــد .وی گفــت :مدیریــت امور
اراضــی اســتان در تهیــه نقشــه کاداســتر رتبــه اول
کشــور را به خود اختصاص داده و ســعی دارد تا طی
ســال جاری در خصوص تعیین تکلیف اراضی ملی
و شــخصی نیز رتبه اول کشور را کســب کند .فتحی
اظهــار کــرد :هــدف نهایــی کمیســیون رفــع تداخل
پالکات ثبتی ،تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی
و مالکیــت مــردم در اراضــی شــخصی اســت پس از
تعیین تکلیف اراضی ملی به اداره کل منابع طبیعی
ابالغ میشود تا نسبت به تثبیت مالکیت و صدور
سند اقدام کند.

نوبت اول
به استناد مجوز شماره  83بند یک مورخه  98/3/29شورای محترم ســازمان ،سازمان عمران تبریز در
نظردارد عملیات زیر را طبق برآورد اولیه از طریق مناقصه عمومی و با شــرایط ذیــل به پیمانکاران واجد
شرایط واگذار نماید.
ب) مبلغ تضمین شرکت درمناقصه(تضمین فرآیند ارجاع کار) بصورت مبالغ مذکور طبق بخشنامه شماره
/123402ت 50659هه مورخه  94/9/22بنام ســازمان عمران تبریز یا در صورت واریز نقدی بحساب

ردیف

الف)

مبلغ برآورد اولیه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

1

تامین ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده مرند

 7/500/000/000ریال

 375/000/000ریال

2

تامین ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده شبستر

 7/500/000/000ریال

 375/000/000ریال

3

تامین ماکادام از معادن محدوده اسپیران

 7/500/000/000ریال

 375/000/000ریال

4

تامین ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده آذرشهر

 7/500/000/000ریال

 375/000/000ریال

5

تامین ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده صوفیان

 7/500/000/000ریال

 375/000/000ریال

و) پیشنهادات واصله راس ساعت  13:30روز شــنبه مورخه  99/11/25در محل سازمان عمران تبریز

6

حمل ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده مرند به کارخانه

 17/500/000/000ریال

 875/000/000ریال

بازگشائی وبررسی خواهد شد.

7

حمل ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده شبستر به

 17/500/000/000ریال

 875/000/000ریال

8

حمل ماکادام از معادن محدوده اسپیران به کارخانه آسفالت
 160تنی سازمان به همراه باراندازی

 15/000/000/000ریال

 750/000/000ریال

9

حمل ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده صوفیان به
کارخانه آسفالت  160تنی سازمان به همراه باراندازی

 15/000/000/000ریال

 750/000/000ریال

10

حمل ماکادام و شن بادامی از معادن محدوده آذرشهر به
کارخانه آسفالت  160تنی سازمان به همراه باراندازی

 200/000/000/000ریال

 1/000/000/000ریال

آسفالت  160تنی سازمان به همراه باراندازی

کارخانه آسفالت  160تنی سازمان به همراه باراندازی

شماره  700821340505بانک شهرشعبه آزادی تبریز بنام سازمان عمران تبریز
ج) فروش اســناد مناقصه از تاریخ  99/11/7تا آخر وقــت اداری( )13:30تاریخ  99/11/25به صورت
حضوری ودر قبال ارائه رسید واریز مبلغ 300/000ریال برای هر پروژه (غیر قابل استرداد) در وجه سازمان
عمران تبریز به حساب شماره  700821340505بانک شهر شعبه آزادی تحویل میگردد.
د) محل فروش اسناد :تبریز -آخر خیابان صائب-امور قراردادهای سازمان عمران تبریز
ه) پیشنهادات بایستی تا ساعت  13:30روز شــنبه مورخه  99/11/25به دبیرخانه سازمان عمران تبریز
تحویل گردد و پیشنهادات ارائه شده میبایست به مدت سه ماه معتبر باشد.

ی) از افراد حقیقی و حقوقی دعوت به عمل میآید.
ر) سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.
ز) متقاضیان میتوانند جهت کســب اطالعات بیشتر به واحد امور قراردادهای ســازمان عمران واقع در
تبریز -آخر خیابان صائب مراجعه و یا با تلفن 041- 34769583تماس حاصل نمایند.

چاپ آگهی نوبت اول99/11/7 :
چاپ آگهی نوبت دوم99/11/14 :

مدیر عامل سازمان
عمران تبریز

