با حضور گسترده فرش فروشان؛

والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن را گرامی میداریم
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ترکیب جدید هیات مدیره اتحادیه فرش فروشان تبریز مشخص شد
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روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران
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در دانشگاهتبریز برگزار شد؛

رونمایی از پوستر همایش
ملی انقالب اسالمی کارآمدی
فرصتها و چالشها

معاون فنی و عمرانی استاندار مطرح کرد؛

عملکرد شهرداری در حوزه کودک
فراتر از وظیفه است
2

نمایندهولیفقیهدر استان:

ایثار اجتماعی در عرصه مبارزه با کرونا به نمایش درآمد
نماینــده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی و امــام جمعــه تبریز گفت :امــروز پزشــکان ،پرســتاران و بخشهای
مختلــف کادر درمــان و جهادگرانی که در عرصــه مبارزه با کرونــا بی وقفه خدمــت میکنند ،جلوههایــی از ایثار
اجتماعــی را بــرای حفظ ســامت جامعه بــه نمایش گذاشــتهاند .حجت االســام ســیدمحمدعلی آ لهاشــم
در آیین اختتامیــه اولین جشــنواره فرهنگــی هنری جهادگران ســامت دانشــگاههای پیام نور کشــور که در
دانشــگاه پیام نــور آذربایجان شــرقی برگزار شــد ،بــا تبریک فرارســیدن ایــام اهلل دهه فجــر و ســالگرد پیروزی
شــکوهمند انقالب اســامی ایران ،اظهار کرد :مقدسترین ایثارها ،ایثار اجتماعی اســت و رزمندگان هشت
ســال دفاع مقدس نیز ایثار اجتماعی را در راه دفاع از میهن و اعتقادات خود به نمایش گذاشته بودند.

3

4

جانشین فرمانده سپاه عاشورا:

رئیس جهاد کشاورزی استان:

ناظمی مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان شد

دشمن در پی فلج کردن
اقتصاد کشور است

4

4

دو مرحلهای شرکت نفت پاسارگاد
/99/12/2ن-م

ریاست محترم اتحادیه فرش فروشان تبریز

نموده ،موفقیتهای روزافزون حضرتعالی را از درگاه ایزد منان
مسئلت دارم.

شرکت آذربام  -فتاح زاده

3

آگهی تجدید مناقصه عمومی

ارجمند گرانمایه ،جناب آقای احد عظیم زاده
انتخاب شایسته حضرتعالی را به این سمت با اکثریت آرا که
بیانگر تخصص ،توانمندی ،تعهد ،کارآمدی و شایستگیهای
بر جسته حضرتعالی در صنعت فرش میباشد تبریک عرض

آنفلوآنزای مرغی در
آذربایجانشرقی وجود ندارد

شــرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نســبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت محصور سازی اراضی طرح
توســعه کارخانه تبریز خود از طریق مناقصه اقدام نماید ،متقاضیان میتوانند جهت دریافت اســناد مناقصه ،در

ساعات اداری از تاریخ  1399/11/13لغایت ( 1399/11/21به جز روزهای پنجشنبه ،جمعه و تعطیالت رسمی)
به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ  1399/12/02تحویل

نمایند:

الف) تهران -ســعادت آباد -بلوار دریا -خیابان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پالک

 -37تلفن .23036333

(تذکر:تحویل پاکتها در تهران حتما میبایست به دبیرخانه مرکزی نفت پاسارگاد صورت پذیرد)

ب) تبریز -خیابان ولیعصر -خیابان فروغی-خیابان پروین اعتصامی-نرســیده به اولین چراغ راهنمایی-پالک

 -15دفتر فروش شرکت نفت پاسارگاد -شماره تماس .041-33338206-33335731

 -1مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصه :سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان ( 586.000.000پانصد

سرورارجمند جناب آقای احد عظیم زاده
ریاست محترم اتحادیه فرش فروشان تبریز

قبول زحمت ریاست اتحادیه فرش فروشــان تبریز از سوی
حضرتعالی لطف بزرگی به خانواده فرش تبریز اســت و بیانگر
تخصص ،توانمندی ،تعهد ،کارآمدی و شایستگیهای بر جسته
حضرتعالی در صنعت فرش میباشد .ضمن عرض تبریک دوام
توفیقات حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

هادی ابری سردرودی
رئیس اتحادیه تابلو فرش و صنوف همگن

و هشتاد و شش میلیون) ریال میباشد که میبایست به صورت

الف -ضمانتنامه بانکی از بانکهای مورد تایید مناقصه گزار یا

ب -چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا

ج -واریز وجه نقد به شماره حساب  91277124نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.

 -2مدت اجرا  :از زمان ابالغ قرارداد به مدت شش ماه شمسی.

 -3مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه :معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت
شناسایی معتبر .

 -4ارائه گواهینامه صالحیت خدمات پیمانکاری حداقل در رتبه  5از"ســازمان برنامه و بودجه کشــور" در رشته

"ساختمان و ابنیه".

 -5به پیشــنهادات فاقد امضا ،فاقد تضمین شرکت در مناقصه ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد
مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمینماید.

* با توجه به تجدید مناقصه مذکور ،مناقصه با ارائه یک فقره پیشنهاد نیز برگزار میگردد.
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ضمیمه رایگان
روزنامه در استان
آذربایجان شرقی

برنامه اینترنتی «آباژور » بزودی پخش میشود

برنامــه گفتگومحــور «آبــاژور» در آینــده ای نزدیــک در بســتر اینترنــت و شــبکههای مجــازی پخــش
میشود .آباژور،یکبرنامهاینترنتیگفتگومحور استکهبهپشتوانهتیمیجواناز اهالیرسانهتبریز
کار خودراشروعکردهودر رسانههاییهمچونعصر تبریز،تبریزیمو...پخشخواهدشد.
این برنامه بــه دنبال حقیقت اســت؛ حقیقت از زبان کســانی که خود بخشــی از حقیقت هســتند و

خبر
رئیسدانشگاهعلومپزشکیتبریز:

بســتری  ۴۵۰بیمــار کرونایــی
در استان

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره
بــه رونــد کاهشــی بســتر یهای کرونایــی در
آذربایجا نشــرقی گفــت :هــم اکنــون  ۴۵۰بیمــار
کرونایــی در بیمارســتا نهای اســتان بســتری
هستند.
محمدحســین صومی روز دوشــنبه در یــک گفت و
گوی خبری افزود :در  ۲۴ســاعت گذشــته  ۹۵نفر به
علت ابتالء به بیماری کووید  ۱۹در بیمارســتانهای
استان بستری شدند و  ۲نفر هم فوت کردهاند.
وی با اشــاره بــه اجــرای موفقیــت آمیز طر ح شــهید
قاســم ســلیمانی در آذربایجــان شــرقی گفــت :بــا
اجرای این طــر ح ،روزانه  ۱۵۰تا  ۱۷۰نفــر مبتال به کرونا
در استان شناسایی میشوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی تبریز ادامه داد :هم
اکنون شــیوع این بیماری در اســتان در حال کنترل
اســت ،اما تــداوم این شــرایط بــه همکاری مــردم در
اجــرای فاصلــه گــذاری اجتماعــی و رعایــت اصــول
بهداشتی بستگی دارد.
آذربایجــان شــرقی تــا قبــل از اعمــال طــر ح جامــع
محدودیتهــای کرونایــی ،در رتبههــای نخســت
کشــور از نظر ابتــاء ،بســتری و فوتیهــای کرونا قرار
داشــت ،امــا بــا اجــرای ایــن طــر ح در یــک مــاه اخیــر
بیماری کووید  ۱۹در آن به کنترل در آمده اســت ،به
گونــهای که تعــداد بســتریها از یــک هــزار و  ۸۰۰نفر
به زیــر  ۵۰۰نفــر و تعــداد فوتیهــای بــه زیــر  ۱۰نفر در
شبانه روز کاهش یافته است/.مهر

میتواننددر فضایمهآلودجامعه،نوریاز شفافیتبتابانند.
اینبرنامهتالشداردمسائلرااز زاویهای کهتابهحالدیدهنشده،موردبحثقرار بدهد.
چهرههایبرجستهدنیایسیاستاستانوکشور در قسمتهایمختلفمهماناینبرنامهبوده
وبهبیانمسائلیعمیقومهمخواهندپرداخت.

رضا عبدل پــور تهیــه کننــده و کارگــردان ،بهنــام عبداللهــی مجــری و نویســنده ،پویا خــوش پیمان
مشاور طرح ،بهنام عابدی مدیر تصویربرداری ،حسن محمودی امور هماهنگی ،رحیم فهیمی امور
تشریفاتوروابطعمومی،پیمانسبزیچیامور فضایمجازیومینانوعیعکاسپشتصحنهاین
برنامههستند.

خبر

در دانشگاهتبریز برگزار شد؛

رونماییاز پوستر همایشملیانقالباسالمی کارآمدیفرصتهاوچالشها

نشســت خبــری و رونما ئــی از پو ســتر دومیــن
هما یــش ملــی انقــاب ا ســامی کارآ مــدی،
فرصتهــا و چالشهــا در تــاالر عال مــه جعفــری
دانشــگاه تبریز برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبر یــز  ،طــی
مرا ســمی بــا حضــور میــر ر ضــا مجیــدی رئیــس
دانشــگاه تبر یــز و اعضــای هیــات رئیســه
دانشــگاه ،اصحــاب ر ســانه و مســئوالن علمــی و
اجرا ئــی دومیــن هما یــش ملــی انقــاب ا ســامی
کارآمدی ،فرصتهــا و چالشها ضمــن رونمایی
از پو ســتر  ،فعالیــت ر ســمی دبیرخا نــه هما یــش
جهت انجام امور اجرائی آغاز شــد.
میــر ر ضــا مجیــدی رئیــس دانشــگاه در ابتــدای
جلســه ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجــر و تبریک
والدت حضــرت فاطمــه (س) و روز مــادر  ،د هــه
فجــر یــادآور پیــروزی بــی نظیــر مــردم ا یــران بــه
رهبــری حضــرت امــام (ره) بــا دس ـتهای خالی بر
یــک حکومت ا ســتبدادی ا ســت حکومتــی که به
عنوان ژا نــدارم منطقه عــاوه بر ا ســتبداد داخلی
در امــور کشــورهای منطقــه نیــز دخا لــت میکــرد
ا مــا بــه دلیــل مرد مــی بــودن انقــاب و حما یــت
همــه آ حــاد مــردم از ا یــن انقــاب توانســت ا یــن
حکومت خودکامــه را از بین ببرند.

آگهی مزایده

مجیــدی بــا ا شــاره بــه نقــش بــی بد یــل
دانشــگاهیان در پیــروزی انقــاب و تــداوم آن
ا فــزود :دانشــگاهیان بــه عنــوان رابطــان ا مــام و
مــردم توانســتند اندیش ـههای ا مــام را در میــان
عموم مردم ترو یــج کنند و مو جــب همدلی مردم
بــا ا مــام و پیــروزی انقــاب شــوند و بعــد از آن
نیــز بــا حضــور در جبهههــای جنــگ تحمیلــی و
جهاد علمی بــی نظیر و با اعتماد بــه نفس و خود
باوری کشــور را به رتبههــای برتر علمــی و فناوری
نائــل کنند درحالیکــه در قبل از انقــاب علی رغم
داشــتن هیات علمی بارز بدلیــل عدم خودباوری
نمیتوانســتند در عرصههــای بینالمللــی علمــی
حضور پیدا کنند.
رئیس دانشــگاه تبر یــز مردمی بودن را شــاخصه
مهم انقــاب توصیف نمــود و اضافه کرد :انقالب
بدون پشــتوانه مــردم نمیتوانســت پیروز شــود
و مــردم بــرای تــداوم آن با یــد همیشــه درصحنــه
با شــند و از نــکات قا بــل تو جــه در دومیــن
همایــش اهمیــت دادن بــه نقش مــردم در همه
محورها میباشد.
در ادا مــه صمــد بهــروز دبیــر اجرا ئــی دومیــن
هما یــش ملــی انقــاب ا ســامی کارآ مــدی،
فرصتهــا و چالشهــا ضمــن ا شــاره بــه برگزاری

مر

فروش یک واحد خدماتی در برج شمس و سه واحد سرقفلی مغازه در برج میالد
شــهردارسرابدرنظرداردبهاستنادبنداولمصوبهشماره  398مورخه
 99/08/10شورایمحترماسالمیشهرسراب تعدادیک واحدخدماتی
واقع در طبقه مجتمع پزشکی شمس و سرقفلی سه واحد تجاری واقع در
طبقه اول برج میالد را به صورت نقدی و از طریق مزایده کتبی با شــرایط
ذیلواگذارنماید.
الف)مشخصاتواحدها:
-1واحدخدماتیشماره 208واقعدرطبقهدوممجتمعپزشکیشمسبهمسافت 71/5متر
مربع از قرار هر متر مربع 100/000/000ریال جمعا به مبلغ7/150/000/000
 -2مغازه شماره  247واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت  19/18متر مربع به مبلغ کل
 7/672/000/000ریال
 -3مغازه شماره  223واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت  17/11متر مربع به مبلغ کل
 8/555/000/000ریال
 -4مغازه شماره  223واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت  14/43متر مربع به مبلغ کل
 7/936/500/000ریال
شرایطمزایده:
 -1متقاضیان بایســتی %5قیمت پایه جای غرفه پیشنهادی را به عنوان سپرده به حساب

تثبیــت مالکیــت یــک میلیــون
و۴۰۰هزار هکتار از اراضی ملی استان

رئیــس کل دادگســتری اســتان آذربایجــان شــرقی
گفت :یک میلیون و ۴۰۰هزار هکتار از اراضی دولتی در
استانتثبیتمالکیتشدهاست.
موســی خلیل الهی در مراسم تحویل اســناد اراضی
کشــاورزی ،بــا بیــان اینکــه در راســتای حفاظــت
از حقــوق عامــه بحــث عملیاتی کــردن قانــون جامع
حدنگار یکــی از مباحثی بــوده که مــورد تاکید رئیس
محترم قوه قضائیــه بــوده و دســتورات آن را به همه
اســتانها ابــاغ کردهانــد ،اظهــار داشــت :بخشــی از
اراضــی و امــوال دولتــی بــه دلیــل نبــود اســناد و
مشــخص نبودن حــدود در معــرض تضییع بــوده و
این موضوع زمینه را برای سو استفاده عدهای زمین
خوار خواسته یا ناخواسته فراهم میکند.وی افزود:
اجرای دقیق قانون جامع حدنگار زمینه ساز تثبیت
حقوق و مالکیت دولــت و هم تثبیت کننده حقوق
اشــخاص بوده و برای حفظ حقوق دولت چارهای جز
اجرایصحیحاینقانوننداریم.
رئیــس کل دادگســتری اســتان آذربایجــان شــرقی
ادامه داد :هرچند اقدامــات الزم برای برخــورد با افراد
سودجو انجام میشود ،اما این مساله هزینه باالیی
رابر سیستمقضائیتحمیلمیکند،بههمیندلیل
بایدبهمنظور پیشگیریاز حیفومیلاموالدولتی
اینقانونرابهنحواحسناجراکنیم.
وی بیــان کــرد :خوشــبختانه در این رابطــه توفیقات
بســیار خوبی در اســتان داشــتهایم به طوری که یک
میلیون و  ۴۰۰هــزار هکتــار از اراضی دولتی در اســتان
تثبیت مالکیت شــده و از این میــزان یک میلیون و
یکصدهزار هکتار از طیسالجاریبهتثبیترسیده
است/.مهر

ا

ول)

سپرده شماره  20111133678183شهرداری نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران
شــعبه سراب واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت
سربســته از تاریخ نشــر آخرین آگهی حداکثر تا ده روز تا آخر وقت اداری  99/12/2به
دبیرخانهشهرداریتحویلورسیددریافتنمایند.
-2واحدخدماتیوواحدهایتجاری فاقدپارکینگ میباشد.
 -3شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .
 -4به تقاضاهای مخدوش ،مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -5هزینه متعلقه ( نشرآگهی ،دارائی ،و دفترخانه و  ) ..به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 -6شــرکت کنندگان موظف اند شماره غرفه را بر روی پاکت پیشنهادی خود قید نمایند و
پیشــنهاد خود را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ  99/12/2به دبیرخانه شهرداری سراب
تحویلدهند.
 -7ســپردهنفراتاولتاســومتاعقدقراردادبابرندهمزایدهمستردنخواهدشدودرصورت
انصراف هریک ازبرندگان سپرده آن برنده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -8متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به دایره فنی و شهرسازی یا واحد درآمد مراجعه
و یا با شماره تلفنهای 43228167-68تماس حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا رحیمی
معاون محترم ورزشی هلدینگ و مدیر باشگاه تراکتور سازی

بدینوســیله انتصاب شایسته حضرتعالی را به این
ســمت که بیانگر شایســتگی ،تخصص و تجربه
جنابعالــی در عرصه ورزش میباشــد ،تبریک و
تهنیت عرض نموده و توفیقات روزافزون جنابعالی
را از درگاه ایزد منان خواستارم .
پمپ بنزین افتخاری  -حاج حسین افتخاری

محمد رضا علیپور آزاد  -شهردار سراب

آگهی مزایده

فروش سرقفلی جای مغازه
شهردار ســراب در نظر دارد به اســتناد بند اول مصوبه شماره 362
مورخه  99/03/3شورای محترم اسال میشهر سراب سرقفلی تعداد
ســه باب جای مغازه واقع در ضلع جنوبی محدوده پارک خاتم االنبیا
را به صورت نقدی از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید.
الف) مشخصات مغازهها:
 -1جای مغازه شماره یک به مساحت  65/85متر مربع به مبلغ کل 5.268.000.000
ریال
 -2جای مغازه شماره دو به مساحت  49/05متر مربع به مبلغ کل 4.169.250.000
ریال
 -3جای مغازه شماره سه به مساحت  26/37متر مربع به مبلغ کل3.058.290.000.
ریال
شرایط مزایده:
 -1متقاضیان بایســتی  %5قیمت پایه جای مغازه پیشــنهادی را به عنوان سپرده به
حساب سپرده شماره  20111133678183شهرداری نزد بانک قرض الحسنه
مهر ایران شــعبه ســراب واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواســت کتبی و مبلغ
پیشنهادی در پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

حله

سوم

(ن
وبت

موفقیــت آمیــز اولیــن دوره هما یــش در ســال
 1397افــزود :در همایــش قبلی  30مقالــه علمی و
پژوهشــی در مجــات معتبر کشــور بــدون تغییر
چــاپ گرد یــد و ا یــن نشــان دهنــده ارزش علمــی
اولیــن هما یــش ا ســت و در حــال حا ضــر نیــز بــا
توجه بــه اهمیــت فرصتهــا و چالشهای پیش
رو انقــاب ا ســامی ،مقد مــات بر گــزاری دومیــن
دوره بــا حمایتهای ا مــام جمعــه محبــوب تبریز
و ا ســتاندار فرهیختــه ا ســتان آذربایجا نشــرقی
و همــکاری هیات رئیســه دانشــگاه فراهم شــده
و امید اســت در صورت مســاعد بــودن وضعیت
کرو نــا بــه صــورت حضــوری در خــرداد  1400بر گــزار
نمائیم.
بهــروز بــا ا شــاره بــه اینکــه موضــو ع انقــاب
ا ســامی فراگیــر و گســترده ا ســت ا فــزود :ا یــن
موضــوع بــه دلیــل شــناخته شــدن در آن ســوی
مرز هــا و تاثیــری کــه در جنبشهــا و معــادالت
بینالمللــی دارد قابلیــت بر گــزاری هما یــش در
ســطح بینالمللــی و برر ســی ابعــاد مختلــف آن را
دارد کــه امیــد اســت درآینــده شــاهد برگــزاری در
ســطح بینالمللی باشیم.
در ادا مــه نشســت حســین احمــدی دبیــر علمی
دومیــن همایش ملــی انقالب اســامی کارآمدی،

فرصتهــا و چالشها بــا بیان اینکــه در دومین
هما یــش بــر مســاله محــوری و معضــات و
مشــکالت تاکیــد دار یــم ا فــزود :ایــن هما یــش
در ســه محــور اصلــی گفتمــان انقــاب اســامی
کارآ مــدی ،گفتمــان انقــاب اســامی فرصتهــا
و گفتمــان انقــاب ا ســامی چالشهــا میباشــد
و بیــش از ســی و دو موضــو ع در چهارچــوب
محور هــای ا یــن هما یــش بــا تاکیــد بیشــتر
بــر نقــش مــردم ،ظرفیتهــا و پتانســیلهای
ملــی و بینالمللــی انقــاب اســامی و شــناخت
چالشهــا قبــل از بــروز بحــران آمــاده پذیــرش
مقاالت اندیشــمندان و صاحبنظران میباشد.
احمدی با بیــان حمایت معنــوی و مادی بیش از
 35د ســتگاه اجرا ئــی و مر کــز علمی و دانشــگاهی
کشــور از همایش افــزود :فرصت ارســال چکیده
مقاالت ســی ام بهمن میبا شــد و فرصت ارسال
ا صــل مقــاالت بیســتم اردیبهشــت  1400اســت
و امیــد اســت در صــورت مســاعد بــودن شــرایط
کرونا یــی کشــور هما یــش بــه صــورت حضــوری
در د هــم خــرداد ســال آ تــی در دانشــگاه تبریــز
برگزار گــردد تــا بتوانیــم گامــی شایســته در
راســتای اهــداف متعالی انقــاب اســامی و بیان
ارزشهای آن برداریم.

رئیسکلدادگستریاستانخبر داد؛

مرح

له د

آگهی مزایده

وم
( نوب

تا
ول)

 -2بهای سرقفلی جای مغازهها 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 مغازه را بر روی پاکت پیشنهادی خود قید نمایند
و پیشنهاد خود را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخه  99/12/2به دبیرخانه شهرداری
سراب تحویل دهند
 -7سپرده 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.
 -8عقد قرارداد پس از احداث و تکمیل بنای مغازه توســط برنده مزایده طبق نقشــه
شهرداری که به تایید شهرداری برسد انجام خواهد گرفت.
 -9متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و رویت نقشهها ،شرایط و قرارداد
واگذاری به دایره فنی و شهرسازی یا واحد درآمد مراجعه و یا با شماره تلفنهای
 43228167 -68تماس حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.

محمد رضا علیپور آزاد  -شهردار سراب

مر

حله ا

یک قطعه زمین با کاربری مسکونی
شهردار ســراب در نظر دارد به استناد بند سوم مصوبه شماره
 416مورخه  99/10/24شورای محترم اسال میشهر سراب
سرقفلی تعداد یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان شهید
عطا از تفکیکی پالک ثبتی  1928قطعه شماره  46را به صورت

نقدی و از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید.
الف) مشخصات قطعه:

ول
( نوب

تا
ول)

پیشــنهادی در پاکت سربسته از تاریخ نشــر آخرین آگهی حداکثر تا ده روز تا

آخر وقت اداری روز شنبه مورخه  99/12/2به دبیرخانه شهرداری تحویل
و رسید دریافت نمایند.

 -2شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .

 -3به تقاضاهای مخدوش ،مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -4هزینه متعلقه ( نشرآگهی ) به عهده خریدار خواهد بود.

 -1قطعه زمین مســکونی دارای پالک ثبتی  1928/46به مساحت 166/ 47

 -5ســپرده نفرات اول تا ســوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مســترد نخواهد

ریال

ضبط خواهد شد.

متر مربع از قرار هر متر مربع  43.000.000ریال جمعا به مبلغ 7.158.210.000
ب) شرایط مزایده

 -1متقاضیان بایستی  %5قیمت پایه قطعه زمین را به عنوان سپرده به حساب
سپرده شماره  20111133678183شهرداری نزد بانک قرض الحسنه
مهر ایران شعبه سراب واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ

شــد ودرصورت انصراف هریک ازبرندگان ســپرده آن برنده به نفع شهرداری

 -6متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و رویت نقشهها ،شرایط
و قرارداد واگذاری به دایره فنی و شهرسازی یا واحد درآمد مراجعه و یا با شماره

تلفنهای  43228167 -68تماس حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.

محمد رضا علیپور آزاد  -شهردار سراب

باحضور گستردهفرشفروشان؛

ترکیبجدیدهیاتمدیرهاتحادیهفرشفروشانتبریز مشخصشد

با شرکت گسترده فعاالن صنف فرش فروشان ،اعضای هیات مدیره اتحادیه
فرشفروشانکالنشهر تبریز انتخابشدند.
در این انتخابات که بالغ بر  ۸۵۰نفر از فعاالن صنف فرش فروشان تبریز
شرکت کردند؛ احد عظیم زاده اسفنجان با  503رای اکثریت آرا را به خود

خبر
نمایندهولیفقیهدر استان:

ایثــار اجتماعــی در عرصــه مبــارزه بــا
کرونابهنمایشدرآمد

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی و امــام جمعه
تبریــز گفــت :امــروز پزشــکان ،پرســتاران و بخشهای
مختلــف کادر درمــان و جهادگرانی کــه در عرصــه مبارزه
بــا کرونا بی وقفــه خدمــت میکننــد ،جلوههایــی از ایثار
اجتماعــی را بــرای حفــظ ســامت جامعــه بــه نمایــش
گذاشتهاند.
حجــت االســام ســیدمحمدعلی آ لهاشــم در آییــن
اختتامیــه اولین جشــنواره فرهنگــی هنــری جهادگران
ســامت دانشــگاههای پیــام نــور کشــور کــه در
دانشــگاه پیــام نــور آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد ،بــا
تبر یــک فرارســیدن ایــام اهلل دهــه فجــر و ســالگرد
پیروزی شــکوهمند انقــاب اســامی ایران ،اظهــار کرد:
مقدسترین ایثارهــا ،ایثار اجتماعی اســت و رزمندگان
هشــت ســال دفاع مقدس نیز ایثــار اجتماعــی را در راه
دفــاع از میهــن و اعتقــادات خــود بــه نمایش گذاشــته
بودند.
وی افزود :طی ماههای اخیر در کنار خدمات کادر درمان،
باز هم اقشــار مختلف مردم به میدان آمــده و در قالب
بســیج مردمــی و گرو ههــای جهادی شــهید ســلیمانی
کهــای بســیار ارزشــمند
همچــون دفــاع مقــدس ،کم 
مادی و معنــوی را به ثمــر رســاندند تا صفحه دیگــری از
ایثار اجتماعیرادر تاریخایراناسالمیثبتکنند.
وی ادامه داد :در ســالهایی نه چندان دور در مســاجد
و خان ههــای مــا بســیاری از زنــان و دختــران بــی وقفــه با
خهــای خیاطی خود تــاش میکردنــد تا لبــاس رزم را
چر 
برای رزمندگان دفاع مقدس مهیا کنند و امروز دختران
همان مادران در تالش هســتند تا برای سربازان عرصه
ســامت ،جهــاد و مبــارزه بــا کرونــا ،ماســک و یــا لباس
مخصوصبیمارستانیرافراهمکنند.

اختصاصدادورئیساتحادیهشد.
همچنین توکل ابوالفتحی با  400رای نایب رئیس اول ،ایوب بشیری با  314رای
نایب رئیس دوم ،ابوالفضل احمدی فرد با  300رای دبیر ،یحیی شفایی با 297
رای خزانه دار ،بهروز نورآذر با  267رای و سعید شانه زن با  258رای به عنوان

عضوهیاتمدیرهاتحادیهفرشفروشانکالنشهر تبریز انتخابشدند.
این گزارش میافزاید؛ این انتخابات با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله
گذاری با مشارکت حداکثری فعاالن و اعضای صنف اتحادیه فرش فروشان
کالنشهر تبریز برگزار شدکهدر طولدورههایقبلیبیسابقهبود.

قدردانی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان از خیر تبریزی
«حاجحسینافتخاری»

حجــت االســام ســید شــهاب الدیــن حســینی مدیــر کل
اوقاف و امور خیریه اســتان آذربایجان شــرقی بــا اهدای لوح
تقدیــر از اقدامــات خداپســندانه و کمکهــای خالصانه خیر
بزرگ تبریزی حاج حســین افتخاری تقدیر و تشکر نمودند.
ایــن خیر نــام آشــنای تبریز کــه ســابقه حضــور در جبهههای
حــق علیــه باطــل در  8ســال دفــاع مقــدس را نیــز دارد ،بعــد
از پایــان جنــگ تحمیلــی نیــز از جهاد دســت نکشــید و تمام
تــاش و کوشــش خــود را بــرای صیانــت از مــردم و کمــک به
آنها در مقابل فقر و اوضاع ناسامان اقتصادی کرده است.
این خیــر فــداکار تبریــز در عرصههــای مختلــف خیرخواهانه
از قبیــل اهــدای جهیزیــه بــه زوجهــای نیازمنــد ،توزیــع اقالم
غذایــی ،توزیــع اقــام بهداشــتی در پیشــگیری از ابتــا بــه
بیمــاری کرونا،همــکاری موثــر و فعاالنــه در رزمایــش کمــک
مومنانــه ،همــکاری تنگاتنــگ با هــال احمــر  ،کمیتــه امداد
امــام خمینــی(ره) ،مجموعــه بابــا باغــی ،بســیج هنرمنــدان
اســتان و ...به فعالیت پرداخته و این فقط بخش کوچکی از
اقدامات خداپسندانه حاج حسین افتخاری است.
این خیــر تبریزی کمــک به مــردم را از وظایف خود دانســته و
اقدامات ویژه ای در خصوص اشــاعه فرهنــگ نیکوکاری در
شهر تبریز و استان آذربایجان انجام داده است.
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حــاج حســین افتخــاری مالــک پمــپ بنزیــن افتخــاری که در
اتوبــان شــهید کســایی واقــع شــده اســت ،متولــد منطقــه
طالقانی در شــهر تبریز اســت و خانه پدری خــود را تبدیل به
حسینیه نموده است.
حســینیه چهارده معصوم مرحوم حاج خلیــل افتخاری یکی
از حسینیههای مشهور منطقه طالقانی است.
مرحــوم حــاج کاظــم افتخاری،پدر بزرگ ایشــان و حــاج خلیل
افتخــاری پــدر ایــن خیــر تبریــزی نیــز از خیریــن بــه نــام تبریز
بودنــد و حــاج حســین افتخــاری ادامــه دهنــده راه ایــن
بزرگمردان است.
ایــن اقدامــات و خدمات بی شــائبه موجب شــده اســت که
تا بــه امروز چندیــن بار از ســوی مقامــات مختلف اســتانی از
جمله نماینده ولی فقیه در اســتان آذربایجان شــرقی و امام
جمعــه تبریــز حجــت االســام ســید محمدعلــی آ لهاشــم،
اســتاندار آذربایجــان شــرقی ،شــهردار شــهر تبریــز ،ریاســت
سازمان هالل احمر و اعضای شورای شــهر از ایشان تجلیل
و تقدیر نمایند .خدمات و کمکهای خیرخواهانه ایشــان تا
آنجا حائز اهمیت بود که فرمانده لشــکرعملیات  31عاشورا
شــخصا بــه ایشــان تقدیرنامــه اهــدا کــرده و از اقدامــات
نیکوکارانه حاج حسین افتخاری قدردانی کردند.

ضمیمه رایگان
روزنامه دراستان
آذربایجان شرقی

خبر

نشــرقی
آنفلوآنــزای مرغی در آذربایجا 
وجودندارد

نشــرقی با بیــان اینکه
رئیس جهاد کشــاورزی آذربایجا 
سرعت گســترش ویروس آنفلوآنزای مرغی مانند کرونا
زیاداست ،گفت:هیج گزارشیمبنیبر وجوداینبیماری
در استاناعالمنشدهاست.
اکبــر فتحــی در جلســه پیشــگیری و مقابلــه بــا ویروس
آنفلوآنــزای فوق حاد پرندگان ،افزود :ســرعت گســترش
اینویروسباالبودهومیتواندسطحبیشتریاز جامعه
را تحــت الشــعاع قــرار دهــد بنابرایــن بایــد از شــیوع این
بیماریجلوگیریکرد.
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان' 'H۵N۱ویروســی و
مشترک بین انسان و طیور است و احتمال ابتالی افراد
در ارتباطمستقیمباپرندگانبیمار یاالشههایپرندگان
کشتهشدهباالست.
وی بــا بیــان اینکــه حــدود  2500نفــر در مرغداریهــا،
کشــتارگاهها و بخشهای مرتبط دیگر به طور مستقیم
نکــه بخشــی از نیاز
درگیر هســتند گفــت :بــا توجه بــه ای 
یهــا و دامداریها تامین
غذایی جامعــه توســط مرغدار 
میشود ،این مراکز به نوعی به همه مردم و جامعه تعلق
دارندوجزوسرمایههایملیمحسوبمیشوند.
شهــای مختلف
وی افــزود :کارشناســان و مدیــران بخ 
مرتبط بــا دامپزشــکی باید بــا اهمیــت دادن بــه موضوع
واکســینه کــردن ،اقدامــات الزم جهــت مجــاب کــردن
یهــا و فرهنــگ
مرغــداران بــه واکســینه کــردن مرغدار 
سازی استفاده از واکسن را انجام دهند.فتحی ،معاونت
تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی را موظــف به
انجــام همکاری با دامپزشــکی اســتان کــرد و گفــت :باید
مگــذار چــه
یهــا چــه مــر غ تخ 
تمامــی واحدهــای مرغدار 
مــر غ مــادر و کشــتارگاهها نســبت به واکســینه کــردن و
ضدعفونیمحیطاقدامکنند/.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. j a m e j a m d a i l y. i r

عملکردشهرداریدر حوزهکودک،فراتر از وظیفهاست

جانشینفرماندهسپاهعاشورا:
دشــمن در پــی فلــج کــردن اقتصاد
کشور است

معاون فنی و عمرانی اســتاندار آذربایجانشرقی
گفــت :ورود شــهرداری تبریــز در حوزه کــودک در
چارچــوب وظایــف فرهنگــی اجتماعــی ایــن نهاد
صــورت گرفتــه اســت امــا عملکــرد آن فراتــر از
وظیفه شهرداری است.
جواد رحمتی در آیین رونمایی از پروژه مشارکت
کــودکان در تدویــن ســند فرادســت طراحــی
شــهری تبریز اظهار کرد :علیرغم مناسبســازی
شــهر بــرای گروههــای ســنی و اقشــار مختلف در
چند سال گذشــته ،همچنان در این حوزه عقب
هستیم.
او با اشــاره به طر ح مشــارکت کودکان در تدوین
سند فرادست شهری افزود :مســئله مشارکت،

عمومــی اســت و مختــص کــودکان نیســت و هر
اندازه شــهر را عمومی کنیم ،از نظــر بهرهمندی از
شرایط نیز نتیجه بهتری میگیریم.
معاون فنی و عمرانی اســتاندار با اشــاره به برخی
دیدگاههــا در موضوعــات فرهنگــی شــهر اعــام
کــرد :برخــی دیدگاههــای فرهنگــی عرصــه را بــرای
ارائــه خدمات تنــگ میکند کــه باید اصالح شــود
و شهرداری نیز در این زمینه باید همکاری کند.
او تأکیــد کــرد :بایــد شــهر را بــرای پیشــگیری از
جرائم زنده نگه داریم ،چرا کــه ضعف کارکردهای
دیگــران در جامعــه اعــم از کوتاهــی در آمــوزش،
توزیع نامناســب ثــروت ،ناعدالتی صــورت گرفته
از سوی یک فرد ،موجب انجام بزه میشود.

شهرداریتبریز،آمادهمشارکتدر ترویجفرهنگسوادآموزی
حمیــدی معــاون فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری تبر یــز در جلســه بــا
معــاون ســوادآموزی اســتان ،از آمادگــی کامــل شــهرداری تبر یــز برای
مشارکت در تبلیغ و ترویج فرهنگ سوادآموزی خبر داد.
معــاون ســوادآموزی اداره کل آمــوزش و پــرورش آذربایجان شــرقی با
اشــاره به اینکه بیشــتر از  ۹۷درصــد جمعیت تبریز باســواد هســتند
و ا یــن ر قــم باال تــر از میانگیــن ا ســتانی و کشــوری میبا شــد گفــت :
بــرای افزایــش درصــد باســوادی مشــارکت همــه ارگانهــا مخصوصــا
شهرداری بسیار موثر خواهد بود.
صادقی افزود  :در ســال جــاری در شهرســتان تبریز  ۷۳۵۲نفر در ســه
دوره ســوادآموزی ،تحکیــم و انتقــال جــذب کالسهــای ســوادآموزی
شده اند که از جمع  ۳۲۳۱نفر بی سواد محض میباشند.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه خاطرنشــان کــرد  :آمــوزش و پــرورش
استان آذربایجان شــرقی با یک برنامهریزی مدون و حرکت جهادی به
دنبال انسداد مبادی بی سوادی نیز میباشد.
وی افــزود :در حــال حاضــر اســتان آذربایجــان شــرقی دارای پوشــش
تحصیلی بیشتر از  ۹۹درصد میباشــد که این درصد در مقایسه دیگر
اســتانها ،شــرایط جغرافیایی و پراکندگی روســتاها رقــم قابلتوجهی

اســت .صادقــی بــا اشــاره بــه برنامــه ویــژه آمــوزش و پــرورش اســتان
در خصــوص انســداد مبــادی بــی ســوادی و جلوگیــری از تولیــد بــی
ســوادی افزود  :مشــارکت عمومی و تبلیغــات گســترده فعالیتهای
سوادآموزی ،استان را به ریشه کنی بی سوادی نزدیک خواهد کرد .
معاون ســوادآموزی آموزش و پرورش اســتان نیز اظهار داشت  :علی
رغم درصد بــا ســوادی مناســب در تبریز ،با توجــه به اینکــه جمعیت
باال یــی در ا یــن کالنشــهر زند گــی میکننــد ،مشــارکت شــهرداری بــه

رپرتاژ

در جلسهمشترکمعاونسوادآموزیاستانومعاونشهرداریمطرحشد؛

امام خمینی  -ره
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رپرتاژ

معاونفنیوعمرانیاستاندار مطرحکرد؛

خبر

جانشــین فرما نــده ســپاه عا شــورای ا ســتان
آذربایجــان شــرقی گفــت :تحریمهــا یکــی از
واقعیتهای ملموس کشــور بــوده و با قــرار گرفتن
در حســاسترین برهــه ،دشــمن در پــی فلــج کــردن
اقتصاد کشور است.
جانشــین فرما نــده ســپاه عا شــورای ا ســتان در
مراســم رونمایی از نوشــت افزار ایرانی  -اسالمی که
در ســالن همایشهــای اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان
بر گــزار شــد گفــت :نقــش آفرینــی اصنــاف ،اتحاد یــه
و بازار یــان در پیــروزی انقــاب ا ســامی بــر کســی
پوشیده نیست.
ســردار اصغــر عبا سقل ـیزاده ادا مــه داد :در حــال
حاضــر در حســاسترین برهــه زمــان قــرار گرفتهایــم
کــه د شــمنان در پــی فلــج کــردن اقتصــاد کشــور
هســتند اما قشــر اصنــاف در کنترل و مدیر یــت بازار
و کمکهای مومنانه تالش خود را بــه کار گرفتهاند.
وی ا فــزود :حیثیــت مــا در دوران طا غــوت ،پایمــال
شــده بود امــا در ســایه انقــاب و والیت ،بــه آزادی و
امنیت دست یافتهایم.
جانشــین فرمانــده ســپاه عاشــورای اســتان اضافــه
کــرد :ا مــروزه تحریمهــا واقعیــت ملمــوس جامعــه
هســتند کــه در ا یــن را ســتا با یــد بــا افزا یــش دادن
اتحــاد ،مشــکالت اجتما عــی و اقتصــادی کــه
گریبانگیر آحاد جامعه شــده است را نیز رفع کرد.
وی بیان کرد :ایــن جنگ اقتصــادی راحتتر از جنگ
نظامــی اســت چــرا کــه در آن روزهــا کل دنیــا علیه ما
بــود امــا اکنــون تولیــدات ما بــه اکثــر کشــورها صادر
میشود.

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

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9

سوز عشق شيرين دارم
فرهادم و ِ
ّامـــــيد لقــــاء يـــــار ديـــــرين دارم
طاقت ز كفــــم رفت و ندانم چه كنم
يادش همه شب در دل غمگين دارم

منظور ریشه کنی بی ســوادی بســیار مهم و موثر خواهد بود .صادقی
در ادامه اســتفاده از بســتر مراکز فرهنگی ،هنری و ورزشی شهرداری،
تبلیغــات محیطــی و راه اندازی پویــش همه باهــم برای ریش ـهکنی بی
سوادی را از جمله پیشنهادات معاونت سوادآموزی اعالم کرد.
معــاون فرهنگــی و اجتماعی شــهرداری تبریز نیز با اشــاره بــه اهمیت
سوادآموزی در دین اسالم و اثر آن در توسعه شــهری از پیشنهادات
معاو نــت ســوادآموزی ا ســتان ا ســتقبال کــرده و از آماد گــی کا مــل
شــهرداری تبریز در خصوص مشــارکت در فعالیتهای ســوادآموزی
خبــر داد.حمیــدی بــا ا شــاره بــه اینکــه در حــال حا ضــر کال سهــای
مختلفی در فرهنگســراهای شهرداری برگزار میشــود افزود  :میتوان
کالسهای ســوادآموزی را در کنار برنامههای فرهنگســراها برگزار کرد
که قطعا با استقبال خوبی رو به ر وخواهد شد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت تبلیــغ و ترویــج فعالیتهــای ســوادآموزی
گفــت  :بــا مشــارکت دو ارگان میتــوان از ظرفیــت تبلیغــات محیطی و
تلویزیونهای شهری برای جذب بی سوادان نیز استفاده کرد.
در پا یــان ا یــن جلســه مقــرر شــد ،بــرای ســاماندهی و برنا مــه ر یــزی
فعالیتهای مشــترک دو ارگان هماهنگیهای بعدی صورت گیرد.

خبر

ناظمــی مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد
اسالمیاستانشد
ســرانجام پــس از ماههــا اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی آذربایجان شرقی صاحب مدیر کل شد.
به قــرار اطالع موثــق وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در
حکمــی «سیدقاســم ناظمــی» را بــه عنــوان مدیــرکل
نشــرقی منصوب
فرهنــگ و ارشــاد اســامی آذربایجا 
کرده و طی هفته جاری مراسم معارفه برگزار میشود.
سیدقاســم ناظمــی ،شــاعر  ،نویســنده و از
چهرههــای شناختهشــده فرهنــگ ،هنــر و رســانه
اســت کــه سالهاســت در نهادهــای فرهنگــی تهــران
مشــغول خدمــت اســت .او متولــد  1347در تبر یــز
و فار غالتحصیــل ارتباطــات فرهنگــی در مقطــع
کارشناسی ارشــد و دانشــجوی دوره دکترای ارتباطات
است.
ناظمــی ،نخســتین مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی و
هنــری شــهرداری تبریــز و پای هگــذار بســیاری از طر حها
و برنامههــای فرهنگــی و هنــری از قبیــل «جشــنواره
تابســتانی»« ،جشــنواره ملی عکس فیــروزه» و «جایزه
ادبــی خــط ســوم» در تبریــز اســت .وی در دورهای نیــز
معــاون هنــری ســازمان فرهنگــی و هنــری شــهرداری
تهرانبودهاست.
عالوهبــر ایــن ،وی در اتفاقــات منطقهای،ملــی و
بینالمللی حوز ه فرهنگ و هنر هم نقشهای مهمی
را ایفا کرده است.
در ســوابق رســانهای ناظمــی هــم ســردبیری برخــی
مجالت و هفتهنامهها ،عضویت در نخســتین هیأت
منصفــه مطبوعــات آذربایجــان شــرقی و تاســیس
خبرگزاری شهریارنیوز دیده میشود.
وی هماکنون مدیر مســئول فصلنامه نامه اشــراق با
گرایش فلسفه ،حکمت و علوم انسانی است.
«خداحافــظ ســردار » مهمتر یــن اثــر تالیفــی ناظمــی
تهــا و خاطراتی از ســردار عاشــورایی
اســت که به روای 
آذربایجان ،سرلشکر پاسدار شــهید مهندس مهدی
باکریپرداختهاست.
این کتاب عنوان کتاب سال دفاع از مقدس را در سال
 ۱۳۷۶از آن خــود کرده اســت .بــاغ ملکــوت ،روح فرات،
گیرنده منطقــه جنگی و زیر چتــر فردا از دیگــر تالیفات
مکتوب وی است.

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی

سازمان عمران تبریز

به استناد مجوز شماره  83بند یک مورخه  98/3/29شورای محترم سازمان ،سازمان عمران تبریز در نظردارد عملیات اجرائی قسمتی از کارهای تکمیلی کوی صنعتگران را طبق برآورد
اولیه و مشخصات فنی از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
الف) مناقصه گران دارای صالحیت پیمانکاری حداقل پایه  5راه میتوانند درمناقصه شرکت نمایند.
ب) مبلغ برآورد اولیه  10/562/557/031/- :ریال (ده میلیارد و پانصد و شصت و دو میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار و سی و یک ریال)
ج) مبلغ تضمین شرکت درمناقصه (تضمین فرآیند ارجاع کار)  528/127/852/-ریال (پانصد و بیست و هشت میلیون و یکصد و بیست و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و دو ریال) مطابق
بخشنامه شماره /123402ت 50659هه مورخه  94/9/22بنام سازمان عمران تبریز یا در صورت واریز نقدی بحســاب شماره  700821340505بانک شهرشعبه آزادی تبریز بنام
سازمان عمران تبریز
د) فروش اسناد مناقصه از تاریخ  99/11/8تا آخر وقت اداری تاریخ  99/11/26به صورت حضوری و در قبال ارائه رسید واریز مبلغ  500/000/-ریال (غیر قابل استرداد) در وجه سازمان
عمران تبریز به حساب شماره  700821340505بانک شهر شعبه آزادی تحویل میگردد.
ذ) محل فروش اسناد  :تبریز -آخر خیابان صائب-امور قراردادهای سازمان عمران تبریز
ه) پیشنهادات بایستی تا ساعت  13:30روز یک شنبه مورخه  99/11/26به دبیرخانه سازمان عمران تبریز تحویل گردد و پیشنهادات ارائه شده میبایست به مدت سه ماه معتبر باشد.
و) پیشنهادات واصله راس ساعت  13:30روز یک شنبه مورخه  99/11/26در محل سازمان عمران تبریز بازگشائی و بررسی خواهد شد.
ر) سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.
ز) متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان عمران واقع در تبریز -آخر خیابان صائب مراجعه و یا با تلفن
041- 34769583تماس حاصل نمایند.
چاپ آگهی نوبت اول 99/11/8 :

چاپ آگهی نوبت دوم 99/11/15 :

