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هیــچ کــس از شــرکت در 
انتخابات باز نماند

نامــه  تفاهــم   ۲۳۰ وجــود 
بین المللی دانشــگاه تبریز 

با دانشگاه های خارجی

ح پیوند ســواد و زندگی  طر
در 4 شهرستان آذربایجان 

شرقی در حال اجراست

به مناسبت سالروز تاسیس بانک 
کشاورزی در استان صورت گرفت؛

بهره برداری از کشتارگاه ۵۰ 
میلیاردی  در استان

۳

4

4

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان شرقی خبر داد :

پوشش گسترده خبری انتخابات با 65 گروه در استان

پارس عنوان کرد؛ یســت استان در بازدید از شــرکت کلر مدیرکل حفاظت محیط ز

یت نوین یســت در دوران مدیر نگاه ویژه به محیط ز
۳ ۲

بیشتر بخوانید

نماینده ولی فقیه در آذربایجان  شرقی:

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
خبر داد:

معاون سوادآموزی  آذربایجان شرقی:

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

آذربایجان شرقی

 استاندار آذربایجان شرقی خبر داد:
ثبت مشارکت 44 درصدی در استان
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اســتان  زی  کشــاور بانــک  شــعب  مدیــر 
ح کشــتارگاه  آذربایجــان شــرقی گفــت: طــر
تروپات   ســبک و ســنگین بنام آذرگوشــت آ
با مشــارکت ایــن بانــک بــزودی در شهرســتان میانه 

به بهره برداری می رسد.
بــه گــزارش جام جــم جــواد محمــودی اظهار داشــت: 

ح ۵۰ میلیارد ریال ... بانک کشــاورزی برای این طر

4

بدینوسیله از تدابیر و مســاعی امام جمعه محترم و فرماندار 

کوشا و اعضای شورای تامین در برگزاری انتخابات و مشارکت 

بسیار چشمگیر مردم شریف در شهرها و  روستاهای شهرستان 

کلیبر کمال امتنان را دارم.

جهانگیر نوبخت 
رئیس ستاد دکتر رئیسی در شهرستان کلیبر

پیام تشکر و قدر دانی  
رئیس  ستاد دکتر رئیسی 

در شهرستان کلیبر 
از مسئوالن و مردم 

شهرستان 



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

دو شنبه   31  خرداد  1400   شماره 5967

شرقی  آذربایجان  استان  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر  محمودی  جواد 
با  تــروپــات   آ آذرگــوشــت  بنام  وسنگین  سبک  کشتارگاه  ح  طــر گفت: 
مــشــارکــت ایــن بــانــک بـــزودی در شــهــرســتــان مــیــانــه بــه بــهــره بـــرداری 

می رسد.

:بانک کشاورزی برای  به گزارش جام جم جواد محمودی اظهار داشت 
صندوق  محل  از  قیمت  ارزان  تسهیالت  ریــال  میلیارد   ۵۰ ح  طــر ایــن 

توسعه ملی و منابع داخلی پرداخت نموده است.
ــرای  ۲۶ نفر به  ح زمــیــنــه  اشــتــغــال بـ ــدازی ایــن طــر ــ وی افـــزود: بــا راه انـ

سالم  کشتار  لحاظ  از  منطقه  اهالی  و  گــردیــده  فراهم  مستقیم  طــور 
وبهداشتی بهره مند خواهند شد.

دام  راس   ۵۵۰ ــه  روزان کشتار  ظرفیت  کشتارگاه  ایــن  گفت  محمودی 
سبک وسنگین را خواهد داشت.

به مناسبت سالروز تاسیس بانک کشاورزی در استان صورت گرفت؛

بهره برداری از کشتارگاه ۵۰ میلیاردی  در استان

ف
وضعیت اعیانعرصه کاربرینوع ملک پالک ثبتی آدرس ملک کد ملک ردی

ملک
نحوه 
توضیحات سهم ملک قیمت پایهفروش

عدم 779/60153/60مسکونیساختمان113 فرعی از 60 اصلیملکان -  روستای قندهار12200000374034
368.324.000نقدتخلیه 

ارزش کل ملک برابر 3.300.520.000 ریال برآورد 
شده که ارزش 8700 سهم مشاع از77960 سهم 

ششدانگ معادل 368.324.000 ریال می باشد

684 فرعی از 88 اصلی واقع در بستان آباد - روستای آالنق ـ پالک 2220000034940288
بخش 9 بستان آباد

عدم 127/4775/97مسکونیساختمان
ششدانگ 395,157,000نقدتخلیه 

عدم 276.6192مسکونیساختمان388 فرعی از 69 اصلی ملکان - قریه شیرین کند32200000374145
255.150.146نقدتخلیه 

ارزش ششدانگ 1.306.983.000 ریال می باشد که 
قیمت 5400 سهم مشاع از 27661  سهم ششدانگ 

آن برابر 255.150.146 ریال می باشد.
توضیح این که زیر بنای احداثی ناقص می باشد.

تبریز بیالنکو شرقی روبروی مسجد کالنتر پالک 42200000441429
عدم 104/51قدر السهممسکونیآپارتمان فرعی 18   از  2985 اصلی525 طبقه 2

2.286.156.250نقدتخلیه 
ارزش کل ملک برابر 10.451.000.000ریال برآورد 
شده که ارزش 21سهم مشاع از 96 سهم  ششدانگ 

آن معادل 2.286.156.250 ریال می باشد

524 فرعی از یک فرعی از تبریز - حافظ شمالی - کوچه تدین - پالک 5220000038549710/8
عدم 125/83قدر السهممسکونیآپارتمان1728 اصلی

2.621.458.400نقدتخلیه 
ارزش کل ملک برابر12.583.000.000ریال 

برآورد شده که ارزش 20 سهم مشاع   از 96 سهم  
ششدانگ آن معادل  2.621458400ریال می باشد.

62200000358956
تبریز - خیابان حافظ - روبروی بیمارستان 

نورنجات - کوی شهید مسافری - پالک 7  -  
طبقه 1

عدم 122/40قدر السهممسکونیآپارتمان13 فرعی از 1268 اصلی
3.570.000.000نقدتخلیه 

ارزش کل ملک برابر 12.240.000.000ریال برآورد 
شده که ارزش 1.75دانگ مشاع از  ششدانگ آن 

معادل3.570.000.000ریال می باشد

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 72100000004488
ششدانگ 10.807.125.000نقدتخلیه 44750صنعتی زمین 610  فرعی از 99 اصلیسابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 82100000004500
ششدانگ 10.867.500.000نقدتخلیه 45000صنعتی زمین 611  فرعی از 99 اصلیسابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 92100000004611
ششدانگ 10.867.500.000نقدتخلیه 45000صنعتی زمین  612  فرعی از 99 اصلیسابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 102100000006964
ششدانگ 10.867.500.000نقدتخلیه 45000صنعتی زمین  613  فرعی از 99 اصلیسابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 112100000006853
ششدانگ 11.204.537.400نقدتخلیه 4639/560صنعتی زمین  614  فرعی از 99 اصلیسابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 122100000006397
ششدانگ 12.075.000.000نقدتخلیه 50000صنعتی زمین    637  فرعی از 99 اصلیسابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 132100000006409
ششدانگ 12.075.000.000نقدتخلیه 50000صنعتی زمین     636  فرعی از 99 اصلیسابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 142100000006520
ششدانگ 12.075.000.000نقدتخلیه 50000صنعتی زمین      635  فرعی از 99 اصلیسابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

تبریز - خیابان دارایی سوم - کوی صباغان - 152200000348725
عدم 253/761252/2مسکونیساختمان 2611 اصلی واقع در بخش 4پالک 4 

31.304.000.000نقدتخلیه 
ارزش کل ملک برابر 93.912.000.000ریال برآورد 
شده که  قیمت  5 سهم مشاع از 15 سهم ششدانگ 

آن برابر  31.304.000.000 ریال می باشد

هریس -  میدان مردانی آذر -  روبروی نیروی 162200000319708
انتظامی - محل سابق نمایندگی ایران خودرو والی

5963 فرعی از 1 اصلی مفروز 
مجزی شده از فرعی 5074 
قطعه یک بخش 47 هریس

ساختمان
 خدماتی 
مسکونی 

تجاری
عدم 1396/451306/50

42.521.846.250نقدتخلیه 
ارزش کل ملک برابر56.695.795.000 ریال 

برآورد شده که ارزش 72 سهم مشاع از 96  سهم 
ششدانگ معادل 42.521.846.250ریال می باشد

بانک ســپه در نظر دارد امالک و مســتغالت تحت اختیار خود در سطح اســتان آذربایجان شرقی به 
شــرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اســناد مزایــده و با بهره گیری از 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد " )به نشانی الکترونیکی setadiran.ir ( و با شماره مزایده 

2000001036000016 بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار: روز دوشنبه به تاریخ 1400/03/31

مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 16/00 روز دوشنبه به تاریخ 1400/04/14
تاریخ بازدید: از ســاعت 08/00 صبح روز دوشنبه به تاریخ 1400/03/31 لغایت ساعت 14/00 روز 

دوشنبه به تاریخ 1400/04/14 ) به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل(.
مهلت ارســال پیشنهاد:  از ساعت 8/00 روز سه شنبه به تاریخ 1400/04/01 تا ساعت 16/00  روز 

دوشنبه 1400/04/14
تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی: ساعت 11/00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1400/04/22 

نحوه فروش: نقد
*توجه: لطفاً به اصالحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم مزایده حاضر که در روز دوشنبه مورخ 
1400/04/07 در روزنامه سراســری جام جم منتشر و تا پایان مهلت ارائه پیشنهادات قیمت مالک عمل 

می باشد توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط:

1. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع از جزئیات مزایده حاضر با شماره تلفن های 04133356555 
و04133384991 و یا به نشــانی تبریز – چهارراه آزادی ) آبرســان ( – ساختمان مدیریت بانک سپه 

منطقه آذربایجان شــرقی – طبقه هشتم – دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه فرمایند.
2. شرکت در مزایده صرفاً از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" می باشد و کلیه مراحل 
فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اســناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین 
شرکت در مزایده )ودیعه(، ارســال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از 

این طریق امکان پذیر می باشد.
3. عالقمندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهــی امضای الکترونیکی 
)توکن( با شــماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مرکز تماس 41934-021 تماس 
حاصل نماینــد و یا به آدرس اینترنتی www. setadiran.ir مراجعــه نمایند. کلیه اطالعات امالک و 
مستغالت شامل مشخصات، شــرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، 

بررسی و انتخاب می باشد.

)نوبت اول( 
مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه

 واقع در استان آذربایجان شرقی
 )شماره مزایده   493/1400/1(                                           

ادامه در صفحه 3



وضعیت اعیانعرصه کاربرینوع ملک پالک ثبتی آدرس ملک کد ملک ردیف
ملک

نحوه 
توضیحات سهم ملک قیمت پایهفروش

تبریز - خیابان منجم - چهارراه قره آغاج - محل 172200000253220
سابق بانک سپه شعبه قره آغاج تبریز

جزء پالک ثبتی 3805  الی 
فقط سرقفلی ملک مذکور متعلق به بانک است63.002.520.000نقدتخلیه 0158/20تجاریمغازه 3811  

تبریز - شهرک باغمیشه - شیت 5 - میدان  182200000310150
اطلس - روبروی مسجد - ساختمان  نگین اطلس 

68455 فرعی از یک اصلی مفروزی 
ششدانگ 71.734.900.000نقدتخلیه 127/83قدر السهمتجاریمغازهاز 19307 فرعی از 1 اصلی  

تبریز - خیابان حافظ - یک قطعه مانده به چهارراه 192200000258837
ششدانگ73.748.160.000نقدتخلیه 253/72قدر السهمتجاریساختمان3 فرعی از 1199 اصلیبهشتی محل سابق شعبه شهید باکری 

تبریز - خیابان شمس تبریزی - روبروی کوچه 202200000257716
) فقط سرقفلی ملک متعلق به بانک است ( 70.000.000.000نقدتخلیه 137/90.تجاریمغازه جزء پالک ثبتی 5018 اصلی شرشرا - محل سابق بانک سپه شعبه شمس تبریزی 

تبریز - سه راهی فرودگاه - کوچه شمس - پالک 212200000315878
باشگاه ساختمان1014فرعی از 2033 اصلی87

ششدانگ 95.472.400.000نقدتخلیه 17711809/20ورزشی

تبریز - خیابان خیام - نرسیده به مسجد امام 222200000163098
ششدانگ126.981.676.800نقدتخلیه 228/67252/37تجاریمغازه 7 فرعی از 8590 اصلی خمینی - محل سابق بانک سپه شعبه خیام

232200000405655
تبریز - بلوار استاد شهریار - خیابان گلکار - پشت 
مجتمع پترو شیمی - مجتمع سپیدار - بلوک حوزه 

7 بسیج
عدم 4066/4028099مسکونیساختمانفرعی 1 از 3954 اصلی

311.879.170.000نقدتخلیه 
ارزش کل ملک برابر2.023.000.000.000ریال 

برآورد شده که ارزش 148 سهم مشاع از 960 سهم  
ششدانگ آن معادل  311.879.170.000ریال 
می باشد ساختمان در مرحله نازک کاری می باشد

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 242100000006631
ششدانگ 9.625.392.000نقدتخلیه 4583.520صنعتی زمین  634  فرعی از 99 اصلیسابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 252100000006742
ششدانگ 10.447.500.000نقدتخلیه 49750صنعتی زمین  633  فرعی از 99 اصلیسابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

262200000001127
تبریز - بازار سرپوشیده تبریز - بازار گونی 
فروشان - محل سابق بانک سپه شعبه کاغذ 

فروشان تبریز
جزء پالک ثبتی 2447 بخش 

فقط سرقفلی ملک مذکور متعلق به بانک است76.267.000.000نقدتخلیه 0143.9تجاریساختمان8 تبریز

تبریز ولیعصر کوی کریم خان زند 10 متری آذرنیا 272200000443338
بن بست شهریار پالک 4 طبقه 4

عدم 156.07قدرالسهم مسکونیآپارتمان 35472 فرعی از یک اصلی
33.473763.542نقدتخلیه 

ارزش کل ششدانگ 45.260.300.000 ریال 
می باشد که 71 سهم   از نود و شش سهم ششدانگ 
مربوط به بانک 33.473.763.542 ریال می باشد  

تبریز آخونی خیابان قدس غربی نبش کوچه شهید 282200000958512
تجاری- ساختمان4955رنجدوست  پالک 1)شاطر فرج ( 

عدم 178643مسکونی 
ششدانگ60.467.000.000نقدتخلیه 

تبریز خیابان دامپزشکی  تقاطع نظام پزشکی جنب 292200000393153
تجاری- ساختمان14 فرعی از 5825 اصلیشیرینی تاتلی پالک 6

عدم 243.201258.90مسکونی 
11.476.287.500نقدتخلیه 

ارزش کل ششدانگ 137.715.450.000 ریال بوده 
که نیم دانگ    11.476.287.500  ریال سهم بانک 

می باشد

3ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی
دو شنبه   31  خرداد  1400   شماره 5967

مدیریت شعب بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی 

واگیردار  بیماری های  از  پیشگیری  گروه  رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز  اعالم کرد:

واکسیناسیون  وضعیت  آخرین 
آذربایجان شرقی  کرونایی در 

رئیس گروه پیشگیری از بیماری های واگیردار 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز آخرین وضعیت 

واکسیناسیون کرونایی استان را تشریح کرد.
سیمین خیاط زاده در گفت وگوی خبری، اظهار 
کرد: مشکلی که در تهیه دوز دوم واکسن های 
روسی و چینی در کشور بود، اکنون حل شده 
و دوز دوم واکسن اسپوتنیک روسی به افراد 
باالی ۸۰ سال استان تزریق شده است و برای 
افراد باقی این گروه نیز طی روزهای آتی تزریق 

می شود.
وی با اشاره به ورود دوز دوم واکسن سینوفارم 
چینی به استان از فردا، افزود: بر این اساس، 
این  تزریق دوز دوم  به  اقــدام  روز دوشنبه  از 
واکسن به افراد باالی ۷۰ سال استان می کنیم.
جدید  محموله های  ورود  بــا  داد:  ــه  ادامـ وی 
واکسن به استان طی روزهــای آتی، می توانیم 
نیز  را  ۶۵-۷۰ سال  گــروه سنی  واکسیناسیون 
آغاز کنیم ولی فعال این واکسن ها به دستمان 
ــراد ایـــن گـــروه سنی  ــ نــرســیــده و از مـــردم و اف
عمومی  رسانی  اطــالع  زمــان  تا  خواهشمندیم 
مراجعه  بهداشت  مــراکــز  بــه  و  باشند  منتظر 

نکنند.
رئیس گروه پیشگیری از بیماری های واگیردار 
این که  بیان  با  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
واکسیناسیون افرادی که در جریان انتخابات 
در کنار مردم بودند نیز انجام می گیرد، گفت: 
تعدادی واکسن از نوع روسی و برکت برای این 
افراد اختصاص یافته و به دستمان رسیده که 

از این هفته تزریق خواهد شد./ایسنا

افزایش ۵ درجه ای دما 
در روزهای آینده

از  تبریز  بــرق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
افــزایــش دمــای هــوای اســتــان طــی روزهـــای ۲4 
تاکید  و  داد  خبر  سال جاری  تیرماه   4 تا  خــرداد 
کرد: از شهروندان و مشترکان عزیز خواستاریم 
بــا صرفه جویی هــر چــه بیشتر  روزهـــا  ایــن  طــی 
مصرف انرژی ما را در مدیریت مصرف برق یاری 
سپری  را  ایام  این  عارضه  کمترین  با  تا  رسانند 

کنیم.
کرد:  تصریح  کاظمی  عادل  جام جم،  گــزارش  به 
بــه عــلــت افــزایــش ۵ درجــــه ای دمـــا از اواســـط 
هفته جاری تا اوایل تیر ماه در منطقه، شاهد 
افزایش مصرف انرژی خواهیم بود، بنابراین از 
با  داریــم  تقاضا  فهیم  مشترکان  و  شهروندان 
در  برقی  وسایل  همزمان  مصرف  از  خــودداری 
ساعات پیک )1۲ تا ۲۲( ما را در مدیریت مصرف 

یاری رسانند.
پــیــش بــیــنــی هــای  مــطــابــق  یـــــــادآور شــــد:  وی 
تـــی به  آ هــواشــنــاســی، دمـــای هـــوا در روزهــــای 
ــد رســـیـــد و  ــواهـ ــه ی ســـانـــتـــی  گـــراد خـ ــ ــ 3۷ درج
روزها  این  در  پیك  مقدار  می شود  پیش بینی 
به ۸4۰ مگاوات برسد. طبق تجربه ی سال های 
پیشین، امسال پیش بینی می شود با افزایش 
ــل ســرمــایــشــی، مــصــرف بـــرق ۸4۰  ــای رشـــد وس
مگاواتی را برای دمای 3۷ درجه شاهد باشیم. 
با لحاظ رشد مصرف ۷ درصدی و افزایش دما 
برای سال 14۰۰ در مقایسه با سال99 پیش بینی 
اواخر  در  را  مگاواتی   93۸ پیك  میزان  می شود 
تیر تجربه کنیم.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق تبریز از مشترکان خواست با تنظیم دمای 
کولرهای خود در دمای آسایش، یعنی۲۵ درجه 
کنند. کمک  بــرق  تامین  تــداوم  به  سانتی گراد 
وی اضافه کرد: در بخش کشاورزی نیز با اعالم 
، از  ساعت 1۲ الی 1۸ به عنوان ساعات پیک بار
کشاورزان خواسته شده برای مدیریت مصرف 
آب و برق استفاده از پمپ های آب کشاورزی را 

در ساعات 9 الی ۲۲ محدود نمایند.

خبرخبر

مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان آذربایجان 
شــرقی بــه همــراه معاونیــن و رئیــس اداره محیــط 
زیســت بســتان آبــاد بــه مناســبت هفتــه محیــط 
زیســت، در شــرکت کلــر پــارس حضــور یافتــه و از 
فعالیت هــای زیســت محیطــی ایــن واحــد تولیــدی 

بازدید به عمل آوردند.
 حســن عباس نژاد در این بازدید، سه پروژه زیست 
ع عملیــات ســاخت  محیطــی پایــش آنالیــن، شــرو
اســتخر آب نمک و کلنگ زنی اســتخرC بــا حجم 550 
مترمکعــب را در محــل ایــن واحــد تولیــدی افتتــاح 

نمود.
وی با اشاره به این که شــاخصه های زیست محیطی 
یکی از عناصر مهم توســعه یافتگی در جهان است، 

توجــه بــه ایــن مســائل در کشــور را مطلــوب ارزیابی 
نمــوده و افــزود: در کشــور مــا بــا تغییــر نگــرش بــه 
موضــوع محیط زیســت، به اصل مشــارکت زیســت 
محیطــی بیــن ســازمان و واحدهــای صنعتی دســت 

یافته ایم.
وی خاطر نشان کرد ســعی می کنیم کارشناسانما در 
راســتای بهبود وضعیت زیســت محیطی واحدهای 
صنعتــی، همــکاری تمــام و کمالــی بــا کارخانجــات 

دارند.
عبــاس نژاد بــا بیــان این کــه مدیریت جدید شــرکت 
کلـــرپارس، نــگاه ویژه و توســعه محوری به مســایل 
محیط زیســت داشــته و با اجرای پروژه های مختلف 
در راســتای ارتقــای ســطح زیســت محیطــی منطقــه 

تــالش می کنــد، افــزود: مــا از فعالیت هــای زیســت 
محیطــی در ایــن مجموعــه خرســندیم و امیدواریــم 
ح هــای توســعه ای خــود،  ایــن شــرکت در کنــار طر
شــاخص های زیســت محیطــی را نیــز رعایــت نماید. 
تالش هــای اخیــر ایــن مجموعــه در زمینــه محیــط 
زیست ستودنی است، انتظار می رود این اقدامات، 

مداوم و مستمر بوده و بهبود یابد.
کلرپارس از شــرکت های تابعه گروه دارویــی تامین، 
یکــی از تولیدکننــدگان عمــده  مــواد پاک کننــده در 
، به  کشــور اســت که عالوه بر تامیــن نیازهای کشــور
علت کیفیت باال ، محصوالتش را به ســایر کشــورها 

صادر می کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در بازدید از شرکت کلرپارس عنوان کرد؛

نگاه ویژه به محیط زیست در دوران 
مدیریت نوین

، توســعه همــکاری  معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تبریــز
ارتباطــات  ایــن دانشــگاه در حــوزه  از افتخــارات  را  بین المللــی 
بین المللــی برشــمرد و افــزود: دانشــگاه تبریــز در حــال حاضــر ۲3۰ 
ج کشــور  تفاهم نامــه همکاری مشــترک بــا دیگر دانشــگاه های خار
دارد و در ایــن ارتبــاط نیــز متولــی برقــراری و ایجــاد توســعه ارتبــاط 

دانشگاه های کشور با دانشگاه های حوزه قفقاز و ترکیه است.
به گزارش جام جم اصغر عسگری در نشســتی با حضور نمایندگانی 
از شــرکت توســعه منابــع انــرژی تــوان وزارت دفــاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح و چهار دانشــگاه آذربایجان شــرقی که بــه میزبانی 
دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد، ضمــن معرفــی برخــی توانمندی هــا و 
دســتاوردهای دانشــگاه تبریــز در حــوزه منابــع انــرژی، گفــت: ایــن 
نشســت به منظور هم افزایی، انتقال دانش و تجربیات و بررســی و 
توســعه راهکارهای گســترش همکاری مشــترک بین طرفیــن برگزار 
شــده و امیدواریــم تا ایــن نشســت موجــب توســعه همکاری های 

بیشتر با توجه به ظرفیت های دانشگاه.های استان شود.
وی در ادامه با بیان این که امروزه در دانشگاه های استان و به ویژه 
، صنعتی سهند، شــهید مدنی آذربایجان  این چهار دانشگاه ) تبریز
و آزاد( ظرفیت های فراوانی برای حل مســائل و مشــکالت صنعت و 
جامعه دارند، تصریح کــرد: اخیرا نیز دبیرخانه جامع صنعت اســتان 
به تصویب رســیده کــه با ایجــاد کارگروه هــای مختلــف در صدد حل 

مسائل و چالش های نیاز روز صنعت و جامعه هستیم.
به گفته وی با ایجاد این دبیرخانه، هم افزایی و تولید دانش، علم و 

فناوری با توجه بــه نیاز جامعــه و صنعت با کمک محققان، اســاتید 
و دانشــجویان در حوزه های مختلف شــکل گرفته و امیــد می رود تا 

گام های موثری در توسعه این منطقه و کشورمان برداشته شود.
عســگری با تاکید بر این که این دانشــگاه با توجه به پتانســیل های 
کــه در حوزه هــای مختلــف دارد، آمــاده توســعه همــکاری بــا دیگــر 
نهادهــا و ســازمان ها و بــه خصــوص بــا وزارت دفــاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح اســت، یادآور شــد: دانشــگاه تبریــز با برخــورداری 

۲۰ دانشــکده از جملــه دانشــکده های مکانیــک، شــیمی، فیزیــک، 
مهندســی شــیمی و نفــت، پژوهشــکده فیزیــک کاربــردی، علــوم 
طبیعی و هم چنین با داشــتن بیش از 1۰۰ مرکز رشــد و نوآوری فعال 
از پتانســیل باالیی در زمینه همکاری با وزارت دفــاع در حوزه صنایع 

انرزی برخوردار است.
در ادامــه، فــرزاد نماینــده وزارت دفــاع در اســتان بــا ارائــه گــزارش 

کوتاهی به برخی دستاوردهای استان در حوزه انرژی پرداخت.
به گفته وی در بین دانشــگاه های اســتان، دانشــگاه تبریــز با توجه 
بــه ظرفیــت و توانمندی هایــی کــه در عرصه هــای مختلف داشــته و 
دارد، با وزارت دفاع همکاری مشــترک خــود را با راه انــدازی مرکز هوا 

و فضا آغاز کرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن نشســت هم چنیــن معاونــان 
پژوهش و فناوری و نمایندگان برخی دانشــگاه های شــرکت کننده 
اســتان با ارائه گزارشــی از ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه های 

خود، خواستار توسعه همکاری مشترک شدند.
بازدیــد از آزمایشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی و دیگــر توانمندی هــا و 
ظرفیت های این چهار دانشگاه اســتان از دیگر برنامه های مدیران 
شرکت توســعه منابع انرژی توان وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 

مسلح برای توسعه همکاری مشترک بوده است.
الزم به ذکر اســت؛ دبیرخانه ارتبــاط با جامعه و صنعت در دانشــگاه 
تبریــز مســتقر اســت و دانشــگاه تبریــز دبیــری ایــن دبیرخانــه را 

برعهده دارد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

وجود ۲۳۰ تفاهم نامه بین المللی دانشگاه تبریز با دانشگاه های خارجی
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صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرست استان آذربایجان شـرقی:  وحیده حاجی محمدیاری               

تحریریه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9  

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

ای یاد تو روح بخش جان درویش   
اى مهــــــــِر جماِل تو دواى دِل ریش

دل ها همه صیدهاى در بند تواند   
جوینده توست هر کسی در هر کیش

امام خمینی - ره
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معاون استاندار و  فرماندار مراغه :

حضور شگفتی ساز مراغه ای ها 
پای صندوق رأی

ــایــجــان شــرقــی و فــرمــانــدار  ــدار آذرب ــان ــت ــاون اس ــع م
مراغه گفت: حــدود 4۵ درصــد از واجــدان شرایط 
رای شهرستان در سیزدهمین دوره از انتخابات 
انتخابات  از  دوره  ششمین  و  ریاست جمهوری 

شوراهای اسالمی شهر و روستا حضور یافتند. 
سیدعلی موسوی افــزود: تعداد واجــدان شرایط 
رای شهرستان تــا روز ۲۸ خـــرداد ۲۰1 هــزار و ۲34 
نفر بود که 91 هــزار و 3۶۸ نفراز آنــان در انتخابات 

شرکت کردند. 
ــورای  وی بــا اشــــاره بــه نــتــایــج شــمــارش آرای شـ
ــت: منتخبان  اســالمــی شهر مــراغــه، اظــهــار داشـ
ششمین دوره انتخابات شــورای اسالمی شهر 
مراغه با شمارش آرا از مجموع ۵1 هزار و 3۸۰  رای 

ماخوذه مشخص شدند.
ــار داشــــت: در ایـــن انــتــخــابــات به  ــه ــوی اظ ــوس م
« با پنج هــزار و ۷۶۷  ترتیب »ابراهیم خوش رفتار
رای، »حسین شیخ فرجی« با پنج هزار و ۷۶۵ رای، 
»بهمن محمودی« با پنج هزار و ۶9۵ رای، »ناصر 
رحمتی« با پنج هــزار و ۶44 رای، »رقیه سعیدی« 
با پنج هزار و ۲۰4 رای، »الناز پاکرو« با پنج هزار و 1۰۶ 
رای و »رضــا عسگری« با چهار هــزار و ۵۲9 رای به 

عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.
ــرمـــی« با  ــه داد: همچنین »مــحــمــد اکـ ــ وی ادامـ
« با سه  چهار هــزار و ۲۲۷ رای، »محمد قربانی فر
ــا ســـه هـــزار و  ــی« ب ــالم ــزار و 999 رای، »یــحــیــی غ هــ
۷۲4 رای، »علی عباسی« با سه هزار و ۵۷۵ رای و 
»سیدمصطفی امامزاده« با سه هزار و 4۲1 رای به 
عنوان اعضای علی البدل شــورای اسالمی شهر 

مراغه انتخاب شدند.
بیش از ۵۷ درصــد رای دهــنــدگــان مراغه آیــت اهلل 

رئیسی را انتخاب کردند
ــات  ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ان از  دوره  ــن  ــ ــی ــ ــم ــ ــزده ــ ــی ــ س در 
ریاست جمهوری و ششمین دوره از انتخابات 
شــوراهــای اسالمی شهر و روستا ۲۲۰ شعبه اخذ 

رای در سطح شهرستان فعال بود./ایرنا

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

هیچ کس از شرکت در انتخابات 
باز نماند

 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان این که 
باز  انتخابات  در  شرکت  از  کس  هیچ  امیدواریم 

نماند، گفت: حتی یک رای نیز اهمیت باالیی دارد.
انتخاباتی  ستاد  در  مستقر  خبرنگار  گزارش  به 
آذربایجان شرقی، حجت االسالم سید محمدعلی 
آل هاشم عصر جمعه در بازدید از ستاد انتخاباتی 
آذربایجان شرقی با قدردانی از مردم استان به خاطر 
مشارکت در انتخابات اظهار داشت: شاهد وجود 
مشکالت کارت های الکترونیکی در سطح کشور 
بودیم اما هم اکنون مشکلی در این زمینه نبوده 
و انتخابات در سطح استان بدون مشکل ادامه 
دارد. وی همچنین از  مسئوالن ستادهای انتخاباتی 
تمامی  در  انتخابات  دست اندرکاران  و  استان 
شعب استان قدردانی کرد و گفت: از برخی شعب 
گزارش شده است که دست اندرکاران انتخابات، 
پای صندوق رأی، این سوال را از مراجعه کنندگان 
انتخابات  در  دادن  رأی  خواستار  که  می پرسند 
توجه  باید  که  هستند  جمهوری  ریاست  یا  شورا 
برای  می یابد،  حضور  شعب  در  کس  هر  داشت 
شرکت در هر دو انتخابات است.حجت االسالم 
از  هیچکس  امیدواریم  این که  بیان  با  آل هاشم 
شرکت در انتخابات باز نماند، گفت: حتی یک رأی 
نیز اهمیت دارد و باید توجه داشت اگر آمار حضور 
و مشارکت مردم آذربایجان شرقی در انتخابات زیاد 
باشد، می توان مطالبه بیشتری از رئیس جمهور 
از مردمی که  آینده داشته باشیم. وی ادامه داد: 
تاکنون نتوانسته اند در این انتخابات شرکت کنند، 
می خواهیم هم اکنون پای صندوق های رأی حضور 

یافته و به تکلیف دینی و ملی خود عمل کنند./مهر

دبیر ستاد انتخابات آذربایجان شرقی  خبر داد:

نظارت  و  اجرایی  هیات های 
ــافـــت شــکــایــات  آمـــــاده دریـ

داوطلبان معترض هستند

 دبیر ستاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت: 
هــیــات هــای اجـــرایـــی و نــظــارت بــر انــتــخــابــات 
ــت شـــکـــایـــت هـــای  ــ ــافـ ــ ــان، آمـــــــاده دریـ ــ ــتـ ــ اسـ
داوطلبان معترض ششمین دوره شوراهای 
وستاها به فرآیند انتخابات  اسالمی شهر و ر

هستند.
مــرتــضــی مـــحـــمـــدزاده، در یـــک گــفــت  و گــوی 
خبری افـــزود: داوطــلــبــان معترض می توانند 
تا  ۲ روز پس از اعالم نتایج شکایت خود را به 
هیات های اجرایی و نظارت انتخابات تحویل 
رسی  دهند تا در جلسه رسیدگی مشترک بر

شود.
وی با اشــاره به برگزاری انتخابات میان دوره 
ای مجلس شـــورای اســالمــی در شهرستان 
ــج انــتــخــابــات  ــای ــت ــت: ن ــ ــ ــار داش ــهـ مـــیـــانـــه، اظـ
میاندوره ای مجلس شــورای اسالمی در این 
شــهــرســتــان هــنــوز اعـــالم نــشــده و در مرحله 
ــای هــیــات نــظــارت  ــ ــا داده هـ تطبیق داده هــــا ب

شورای نگهبان قرار دارد.
ــادآوری کـــرد: نــتــایــج ایـــن انــتــخــابــات به  ــ وی یـ

محض قطعیت متعاقبا اعالم خواهد شد.
شــشــمــیــن دوره انـــتـــخـــابـــات شــــوراهــــای 
اســالمــی شــهــر و روســتــا در تــبــریــز هــمــزمــان 
ــاســت  ــا ســیــزدهــمــیــن دوره انــتــخــابــات ری بـ
جمهوری روز جمعه ۲۸ خــرداد در ۷۰۰ شعبه 
با ۲ هزار و ۸۰۰ صندوق به صورت الکترونیکی 

برگزار شد./ایرنا

 استاندار آذربایجان شرقی خبر داد:
ثبت مشارکت 44 درصدی 

در استان

 اســتــانــدار آذربـــایـــجـــان شــرقــی گــفــت: مــردم 
امــســال  انــتــخــابــات  آذربـــایـــجـــان شـــرقـــی در 

مشارکت 44 درصدی ثبت کردند.
پورمحمدی  محمدرضا  جــم  جــام  گـــزارش  بــه 
انتخابات  ستاد  در  حاضر  خبرنگاران  جمع  در 
ــردم اســـتـــان در  ــ اســـتـــان گــفــت: مــشــارکــت م
ــه انــتــخــابــات  ــال نــســبــت بـ انــتــخــابــات امـــسـ
 44 بــه  و  بــود  بیشتر   9۸ اسفند  در  مجلس 

درصد رسید.
که  استان  مردم  تمامی  از  این که  بیان  با  وی 
قدردانی  دادنــد  رأی  و  آمدند  صندوق ها  پای 
برگزاری  عوامل  از  همچنین  افــزود:  می کنیم، 
ــادی  کــردنــد تشکر  ــ انــتــخــابــات کــه تـــالش زیـ

می کنیم.
آذربایجان شرقی در  گفتنی است رأی گیری در 
انجام  استان  رأی  اخذ  شعبه   ۵۲1 و  هــزار  سه 
ــر اســـاس اعـــالم ســامــانــه مــلــی ثبت  ــد و ب ش
43 هزار نفر در استان  احوال، سه میلیون و 
بــودنــد.انــتــخــابــات  رای دادن  شـــرایـــط  ــد  ــ واج
تبریز  در  روســتــا  و  شــهــر  اســالمــی  شــوراهــای 
 ۷۰۰ در  و  بود  الکترونیکی  تمام  صورت  به  نیز 
الکترونیکی  صندوق   ۸۰۰ و  هــزار   ۲ با  شعبه 

برگزار شد.

خبرخبر

سخنگوی ســتــاد ملی مقابله بــا کــرونــا بــه تشریح 
ــیـــت بـــیـــمـــاری کــــرونــــا و هــمــچــنــیــن رونــــد  وضـــعـ

واکسیناسیون در کشور پرداخت.
علیرضا رئیسی، ۲9 خرداد 14۰۰ در پایان جلسه ستاد 
ملی مقابله بــا کــرونــا، بــه ارائـــه گــزارشــی از وضعیت 

بیماری کرونا در کشور پرداخت.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات در ۲۸ خرداد، گفت: 
ع وضعیت راضـــی کننده بـــود، هــر چند  در مجمو
ــواردی از عــدم رعــایــت پروتکل ها  در برخی جاها مـ

گزارش شد.
ــرگ و مــیــر در  ــاالی مــ ــ ــار بـ ــ ــا اشـــــاره بـــه آمـ رئــیــســی بـ
ــزود: وضعیت کرونا  کــشــورهــای بــرزیــل و هــنــد، افــ
در کشور ما هر چند نزولی است اما باید مراقبت 

بیشتری داشته باشیم.
وی با اشــاره به نگرانی هایی که از وضعیت بیماری 
در جــنــوب کــشــور وجـــود دارد، از افــزایــش تــعــداد 
شهرهای قرمز کرونایی خبر داد و گفت: از امــروز 
۲۲ شهر در وضعیت قرمز کرونایی قــرار گرفته اند. 

همچنین، 1۷۵ شهر نیز در وضعیت نارنجی قــرار 
دارنــد.رئــیــســی ادامـــه داد: شــهــرهــای قــرمــز در نــوار 
تنگستان،  شهرستان های  شامل  کشور  جنوبی 
دشــتــســتــان، دشــتــی، عسلویه و کــنــگــان )اســتــان 
 ، (، انــدیــمــشــک )خـــوزســـتـــان(، ایــرانــشــهــر بــوشــهــر
، زاهــــــــدان و نــیــک شــهــر )ســـیـــســـتـــان و  چـــابـــهـــار

ــار جــنــوب، کهنوج و منوجان  ــ بــلــوچــســتــان(، رودب
)کـــــرمـــــان(، بـــســـتـــک، بـــنـــدرلـــنـــگـــه، بـــنـــدرعـــبـــاس، 
پارسیان، جاسک، رودان، سیریک، قشم و میناب 

)هرمزگان( هستند.
ــزود: الــگــویــی که  ــ ــا افـ ــرون ســخــنــگــوی ســتــاد مــلــی ک
تابستان سال گذشته نیز داشتیم، خیز بیماری در 

مناطق جنوبی کشور بود.
ــان یــافــتــن آزمـــون هـــای  ــای ــه پ ــا تــوجــه ب وی گــفــت: ب
حـــضـــوری پــایــه نــهــم و دوازدهـــــــم، گــفــت: رعــایــت 
ــد بـــود و ایــن  ــ ــاالی 9۵ درص ــ  ب

ً
ــا پــروتــکــل هــا عــمــدت

می تواند جای تقدیر و تشکر داشته باشد.
رئیسی به واکسن اشــاره کــرد و افــزود: از 3۰ خــرداد 
14۰۰ دوز دوم واکسیناسیون افــراد باالی ۷۰ سال و 

کسانی که جا مانده اند، تکمیل خواهد شد.
وی بــه مجوز مصرف اضــطــراری واکــســن کــووایــران 
برکت اشاره کرد و گفت: از ماه آینده واکسیناسیون 
عمومی را با این واکسن جلو خواهیم برد. واکسن 
ــرف ورود بــه واکــســیــنــاســیــون  پــاســتــور هــم در شـ

عمومی است.
سخنگوی ستاد ملی مقابله بــا کــرونــا تاکید کــرد: 
اگــر مشکل خــاصــی پیش نیاید، واکــســن پاستور 
ــراری را  ــط ــرف هفته آیــنــده مــجــوز مــصــرف اض نیز ظ
خواهد گرفت و به برنامه واکسیناسیون عمومی با 

واکسن های تولید داخل اضافه خواهد شد.

انتخاباتــی  برنامه هــای  تشــریح  بــا  صفــری  مرتضــی 
حوزه هــای مختلــف صــدا و ســیمای مرکــز آذربایجــان 
شرقی ، گفت : 4۵۰ نفر از همکاران در قالب ۶۵ اکیپ به 

پوشش رسانه ای انتخابات 14۰۰ پرداختند.
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان 
: شــبکه اســتانی صــدای مرکــز  افــزود  ، وی  شــرقی 
آذربایجان شــرقی توانســت با تولید و پخش 19 ساعت 
و ســی دقیقه ویــژه برنامــه زنده “حضور حماســه ســی” 
 از ســاعت ۶:3۰ صبــح ۲۸ خــرداد الــی ۲ بامــداد ۲9خرداد
 ) بدون احتساب بخش های خبری ( به بحث انتخابات 
پرداخت کند و ۲۶ ارتباط رادیویی استودیویی و گزارشی 
بــا شــبکه های سراســری ایــران، تهــران، زیــارت، ورزش، 
معــارف، ســالمت، اقتصــاد، گفتگــو، انتخابــات، جوان، 
پیام، فرهنــگ با مــدت زمــان کل ۲۶۵ دقیقــه، 4۰ ارتباط 
رادیویی با شــبکه های رادیویی مراکز اســتانی به مدت 
۲۸۰ دقیقــه، 44 ارتبــاط بــا فرمانــداران شهرســتان ها به 
مــدت ۲۲۶ دقیقــه،  1۵ ارتباط بــا روســتاهای پرجمعیت 
اســتان به مدت 9۲ دقیقــه و ۲۰ ارتبــاط با خبرنــگاران آزاد 

شهرستان ها به مدت ۲1۰ دقیقه برقرار نماید.
صفری تولید و انتشــار ۲1۰ تصویر گرافیکی، ۵4۵ تصویر 
ارسالی از شنوندگان، 9۸ تصویر تولیدی فضای مجازی 
با چندین بــار بازپخش را نیز از عملکرد رادیــو نما در روز 

حماسی مردم برشمرد .  
مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در ادامه 
به برنامه های شــبکه ســهند پرداخت و اظهار داشــت 
: ویژه برنامه زنــده “بورا ایــران دی” از ســاعت ۶ صبح ۲۸ 
خرداد تــا ۲ بامداد 9 خــرداد با پخش 1۸ ســاعت برنامه ) 
بدون احتســاب بخشــهای خبــری ( با آیتم هــای متنوع 
توانســت ۸9 ارتباط به مدت 3۲۶ دقیقــه به صورت تک 
ـ  چنــدکادر با شــبکه های شــبکه یــک ، دو،  ـ  دوکادر کادر
ســه، پنج، خبر، شــما، قرآن، آموزش و سایر شبکه های 
سراســری و بــرون مــرزی و ۲۸۵ ارتبــاط تصویــری بــا 
شهرســتان ها و شــهرها برقرار نماید. صفری همچنین 
به پخش 13 بخــش خبــری تلویزیونــی ، 9 بخش خبری 
رادیویــی ، ۷ ارتبــاط بــا بخــش خبــری شــبکه های یــک ، 
دو و شــبکه خبر اشــاره و ادامــه داد : عالوه بــر اقدامات 
فوق ، معاونــت خبر توانســت ۲۶ ارتباط خبری با ســتاد 
انتخابات و هیات نظــارت بر انتخابــات و ۸4 ارتباط زنده 
با خبرنگاران شهرستان ها و مرکز استان در بخش های 

خبری تلویزیونی و رادیویی برقرار نماید. 
وی اضافــه کــرد : ایــن معاونــت همچنیــن بــا تولیــد و 
انتشــار ۲۲۵ محتوای خبــری در شــبکه های اجتماعی و 
ســایت خبرگزاری صدا و ســیما اعــم از بارگــذاری ۲9 خبر 
) 1۵ خبــر مکتــوب و 14 فیلــم و گــزارش خبــری و آلبــوم 

تصویــری ( در ســایت خبرگــزاری و تولیــد و انتشــار 19۶ 
پســت اعــم از گــزارش تصویــری، پالتــو موبایلــی، پالتــو 
دوربینــی، فیلــم، فوتوکلیــپ و گــزارش تلویزیونــی از 
ســتاد انتخابات و خبرمکتــوب، گرافیک، اطالعیــه، آمار 
و گــزارش آخرین اخبــار ســتاد انتخابات در شــبکه های 

اجتماعی نقش آفرینی کند.  
مدیــرکل صدا و ســیمای مرکــز آذربایجان شــرقی تولید 
پخــش بیــش از ۲4 ســاعت برنامــه تحلیلــی و خبــری با 
رویکرد بین المللــی را از اهم اقدامات رادیــو برون مرزی 
آذری برشــمرد و افــزود : معاونــت فضــای مجــازی نیــز 
تولید و انتشــار 3۰1 محتوا در قالب های عکس نوشت 
و پوســتر، کلیپ ، اینفوگرافیــک ، موشــن گرافیک، فتو 

کلیــپ و ویدئوکلیــپ، انیمیشــن، پادکســت، ویدئــو، 
ویدئو کامنت، ویدئوگرافی ، پوشش ارتباط زنده سیما 
با شــبکه های سراســری و برون مرزی ، انعکاس فضای 
انتخابــات شهرســتان ها و... را در دســتور کار خــود 
داشــت. وی در پایــان بــه فعالیــت اکیپ هــای مختلف 
حوزه هــای تولیــدی و فنــی پرداخــت و تصریــح کــرد : 
معاونت صدا با اســتقرار  ۵ اکیپ ، معاونت سیما با 13 
اکیپ ، معاونت فنی 1۵ اکیپ و معاونت خبر با استقرار  
3۲ اکیــپ در مرکــز اســتان و شهرســتان ها توانســتند 
حضور دشمن شــکن مردم شــریف اســتان آذربایجان 
شرقی را منعکس نموده و به رسالت رسانه ای خود در 

این زمینه عمل نماید. 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد؛

تکمیل دوز دوم واکسیناسیون افراد باالی ۷۰ سال از ۳۰ خرداد

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان شرقی خبر داد :

پوشش گسترده خبری انتخابات
با 6۵ گروه در استان

ح آبیــاری کــم  بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه جهــاد کشــاورزی طــر
فشــار )لوله گذاری( در روســتای خاصبان شهرستان اســکو با حضور 
یوســفی مدیر آب و خاک ســازمان جهاد کشاورزی اســتان آذربایجان 

شرقی و روسا و مدیران شهرســتانی افتتاح گردید.
به گــزارش جام جــم  در این مراســم ضمــن گرامیداشــت هفتــه جهاد 
ح توضیحاتــی ارائــه نمــوده و  کشــاورزی در خصــوص مشــخصات طــر
ح در ســطح ۵۲ هکتــار بــا ۵.۵ کیلومتــر لولــه گــذاری از  گفــت: ایــن طــر

محــل اعتبارات صندوق توســعه کشــاورزی اجــرا گردیده اســت و کل 
هزینه هــای اجرایی آن مبلغ 4۶۶۰ میلیون ریال می باشــد. 

ع کاهش  ح مدت زمان آبیــاری مزار رضا انوری افزود: با اجــرای این طر
و در مصرف آب بــه میزان 3۰ درصــد صرفه جویی شــده که ایــن امر با 
کاهــش تلفــات مســیر انتقــال و کاهــش نفوذپذیــری و تبخیــر تعــرق 
محقــق گردیــده اســت و امــکان ذخیــره آب در حــوزه آبریــز دریاچــه 

ارومیه میسر می¬سازد.

ح آبیاری کم فشار در روستای خاصبان شهرستان اسکو  بهره برداری از طر

معــاون ســوادآموزی آمــوزش و پرورش 
ح  اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت: طــر
پیونــد ســواد و زندگــی بــا هــدف پیونــد 
ســواد با مهارت ، در چهار مرکــز یادگیری 

حــال  در  شــرقی  آذربایجــان  محلــی 
اجراست.

به گزارش جــام جم صادقــی  در گفتگو با 
ترویج سوادآموزی استان با ارائه گزارشی 

ح پیونــد  از آخریــن وضعیــت اجــرای طــر
سواد و زندگی در آذربایجان شرقی اظهار 
کرد: در راســتای ســند تحــول بنیادین از 
ح پیوند سواد و زندگی  ابتدای امسال طر
بعنوان بســته تحولی در حال اجراست. 
ح  وی تصریــح کــرد: در قالــب ایــن طــر
ضمــن آمــوزش ســواد تــالش می شــود 
تــا افــراد کــم ســواد و بیســواد در حــوزه 
مهارت هــای زندگــی، حرفــه ای و شــغلی 
توانمنــد شــوند.معاون ســوادآموزی 
آمــوزش و پــرورش اســتان آذربایجــان 
ح تالش  شــرقی گفت: در قالــب این طــر
می شــود تــا ســوادآموزان بــا آمــوزش و 
مهارت  آموزی که در رشــته های مختلف 
می بیننــد در قالــب تعاونی هــای کوچک 
نســبت بــه تولیــد و فــروش محصوالت 
خود به عنوان مشــاغل خــرد و زود بازده 

اقدام کرده و کسب درآمد کنند.صادقی 
ح در 1۲۰ مرکــز  افــزود:  در کشــور ایــن طــر
یادگیــری محلــی در حال انجام اســت که 
ســهم اســتان آذربایجــان شــرقی چهــار 
مرکــز اســت کــه مراکــز یادگیــری محلــی 
ناحیه پنج تبریز ، ملکان ، اهر و شبســتر 

ح می باشند. مجری این طر
وی با اشــاره این کــه ارگان هــای مختلف 
از جمله اداره کل فنی و حرفه ای اســتان 
ح همــکاری می کنند  برای اجرای ایــن طر
افــزود : دســتگاه های مشــارکت کننــده 
در پیشــبرد اهداف ســوادآموزی استان 
بســیار موثر بوده و در پی گسترش این 

ارتباط هستیم.
صادقــی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود اضافــه کرد: بــا انتخــاب چهــار مرکز 
فعالیت هــا در این حوزه شــروع شــده و 

انتظار مــی رود با کســب نتیجــه مطلوب 
ح  در دیگــه نواحــی و مناطــق نیز ایــن طر
اجرا گــردد.وی در خصــوص گواهی پایان 
دوره مهــارت گفــت : ضمن ارائــه گواهی 
پایــان دوره تحصیلــی بــه ســوادآموزان، 
بــا توافــق صــورت گرفتــه بــا اداره کل 
فنــی و حرفــه ای اســتان ، در صورتــی کــه 
ســوادآموزان در آزمون پایان دوره فنی و 
حرفه ای نمره الزم را کســب کنند گواهی 
مهــارت دریافت نمــوده و از مزایــای آن از 
جمله تســهیالت برخورد شوند. معاون 
ســوادآموزی آمــوزش و پــرورش اســتان 
آذربایجــان شــرقی تصریــح کــرد: آموزش 
مهارت در مراکز یادگیری مختلف استان 
بــا نیــاز ســنجی  صــورت گرفتــه و تــالش 
شده است بر اســاس نیاز های منطقه ، 

سوادآموزان توانمند گردند.

معاون سوادآموزی آذربایجان شرقی:

ح پیوند سواد و زندگی در 4 شهرستان آذربایجان شرقی در حال اجراست طر


