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مديركل دامپزشكى آذربايجان شرقى:

مردم با خيال راحت مرغ بخرند
ارائه  بيش از50 هزار مورد خدمت

 در خصوص كارت هوشمند سوخت 

معاون فرهنگى و اجتماعى شهردار تبريز:
354هزار كتاب آموزش شهروندى در نواحى 

پنج گانه  آموزش و پرورش توزيع شد
معاون فرهنگى و اجتماعى شهردار تبريز گفت: كتب آموزش شهروندى به تعداد 354 هزار و 500 جلد در نواحى پنج گانه 

آموزش و پرورش استان توزيع شد.
حجت االسالم احمد حميدى با اعالم اين خبر گفت: 322 هزار و پانصد جلد كتب آموزش شهروندى ويژه دانش آموزان 
كليه مقاطع تحصيلى  و 32 هزار جلد تسهيلگرى ويژه معلمان ومربيان در نواحى 5 گانه آموزش وپرورش استان با همكارى 

مديريت فرهنگى مناطق دهگانه شهردارى و اداره كل  آموزش وپروش آذربايجان شرقى توزيع شد...

استاندار:

آذربايجان شرقى از امن ترين 
استان هاى  كشور است
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شهردار در جمع اساتيد دانشگاه علمى كاربردى شهردارى تبريز:شهردار در جمع اساتيد دانشگاه علمى كاربردى شهردارى تبريز:

سالمت شهروندان مهم ترين موضوع مورد توجه شهردارى استسالمت شهروندان مهم ترين موضوع مورد توجه شهردارى است

3

 اختصاص اتوبوس ويژه براى جانبازان و 
معلوالن در تبريز

3

والدت با سعادت امام حسن عسگرى (ع) را تبريك مى گوييم

بانك قرض الحسنه مهر ايران در نظر دارد ملك مشروحه زير را از طريق مزايده عمومى واگذار نمايند. متقاضيان 
محترم مى توانند تا پايان وقت ادارى روزيكشنبه مورخ 98/9/24 همه روزه از ساعت 8  الى14:30 به استثناى روزهاى 
تعطيل براى اخذ اطالعات ، بازديد ، دريافت اوراق شــركت در مزايده و تحويل پيشنهادات خود به محل مديريت 
شعب استان واقع در تبريز – ميدان نماز – خيابان جمهورى پائين تر از مسجد آيت اهللا انگجى مراجعه  و يا با شماره 

تلفن 35248284-041 تماس حاصل فرمايند.
توضيحات : 

1-  شــركت كنندگان هنگام دريافت اســناد شــركت در مزايده مى بايســتى مبلغ 500,000 ريال به حســاب 
شــماره1-295437-710-3001 به نام اداره پشتيبانى بانك قرض الحسنه مهر ايران واريز نمايند.( مبلغ دريافتى بابت 

خريد اسناد مزايده به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.)
2-  مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5٪ قيمت پايه مزايده ملك مى باشد كه مى بايست به حساب شماره

 1- 295437-710-3001 به نام اداره پشتيانى بانك قرض الحسنه مهر ايران واريز گردد.
3-  فروش ملك به صورت نقدى خواهد بود.

4-  رعايت مفاد فرم پيشنهاد شركت در مزايده الزامى مى باشد و بهاى پيشنهادى بايد از حيث مبلغ مشخص  معين 
و بدون خط خوردگى بوده و پاكت الك و مهر شده ( در بسته ) تحويل گردد.

5-  ملك عرضه شده با وضع موجود به فروش مى رسد و بازديد از محل با هماهنگى قبلى امكان پذير مى باشد.
6-  بانك در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادهاى واصله مختار مى باشد.
7-  هزينه آگهى، كارشناسى و دفترخانه برعهده برنده مزايده مى باشد.
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توضيحاتمبلغ كارشناسى

آذربايجان 
شرقى

تبريز ابتداى خيابان 
ثقه االسالم 

عرصه ملك حدود 31209،6218،327،020،000 , 102تجارى35و34
7 متر اصالحى دارد

آگهی مزايده فروش امالک و آگهی مزايده فروش امالک و 
مستغالت بانک قرض احلسنه مستغالت بانک قرض احلسنه 

مهر ايرانمهر ايران

مديريت شعب بانك قرض الحسنه مهر ايران استان آذربايجان شرقىمديريت شعب بانك قرض الحسنه مهر ايران استان آذربايجان شرقى



نماينده ولــى فقيه در آذربايجان شــرقى با تاكيد بر 
افزايش تعامالت مرزى در چهار گوشه ايران اسالمى گفت: 
ديپلماسى مرزبانى بر پايه افزايش تعامالت با كشورهايى كه 

مرزمشترك با ايران اسالمى دارند، استوار است.
حجت االسالم سيد محمدعلى آل هاشم در ديدار فرمانده 
مرزبانى كشور با اشاره به لزوم توجه مسئوالن به مرزها، گفت: 
مسئوالن اهميت بيشترى به مقوله مرز و مرزبانى بدهند و از 

اقدامات فرهنگى در جوامع مرزى غافل نباشند.
وى با بيان اين كه حفظ و حراســت از مرزها يك وظيفه 
همگانى اســت گفت: همان طورى كه مقام معظم رهبرى 
بيان فرموده اند؛ "مرز هر كشــور به منزله ناموس آن كشور 
اســت"، بنابر اين يكى از مهمترين وظايف مرزبانى، حفظ 

حاكميت كشور است.
وى با يادآورى رشادت و فداكارى نيروهاى مسلح در همه 
يــگان هاى نمونه نيروى انتظامى گفت: نيروى انتظامى در 
عين مظلوميت با اقتدار تمام دربرابر آســيب ها و تهديدات 
دشــمنان ايستاده است و در اين راه شهداى عزيزى را تقديم 

نظام و انقالب اسالمى كرده است.
امام جمعه تبريز با اشــاره به فداكارى ها و ايثارگرى هاى 
نيــروى انتظامى در حوادث اخير در ارتباط با ســهميه بندى 
بنزيــن، اظهار كرد: با اقتدار و البته ســعه صدر و مردم دارى 
نيروى انتظامى محبوب و قهرمان، امنيت و آرامش در خيابان 
ها حاكم شد و اغتشاشگران هم به درايت اين نيروهاى مقتدر 

دستگير و به مراجع قضايى تحويل داده شدند.

مديــركل دامپزشــكى آذربايجــان شــرقى گفت: 
شــيوع آنفلوآنزا در كشــور ربطى به صنعت طيور نداشته و 
مردم اســتان مى تواننــد با خيال راحت مــرغ خريدارى 

. كنند
اميرحســين بهداد  اظهار كرد: آنفلوآنزاى مطرح شده 
در كشــور فصلى بوده و بــا آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
كامال متفاوت اســت و خوشــبختانه اســتان آذربايجان 
شــرقى عارى از هرگونه بيمــارى آنفلوآنزاى فوق حاد 

است. پرندگان 
وى ادامه داد: اخبار منتشــر شــده در رابطــه با خريد 
نكردن مــرغ در فضاى مجازى كذب اســت، چراكه هيچ 
نوع بيمارى آنفلوآنزاى مربوط به پرندگان مشــاهده نشده 

و تمامى مرغ هاى توليد شــده در استان سالم هستند.
وى خاطرنشــان كرد: طرح پايش و نظــارت از تمامى 
كشــتارگاه ها و مرغدارى هاى استان انجام شده تا موردى 

از بيمارى و آلودگى پرندگان را شــاهد نباشيم.

برنامه ها و فعاليت هاى كانون پرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان اســتان، در قالب طرح «امــداد فرهنگى» در مناطق 

زلزله زده شهرستان هاى ميانه و سراب ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل كانون آذربايجان شرقى، 
طرح «امداد فرهنگى» در مناطق و روستاهاى زلزله زده با اجراى 
فعاليت هــاى فرهنگى و هنرى و اهداء بســته ها و هدايا براى 

دانش آموزان اين مناطق ادامه دارد.
در ادامــه اين طرح، اداره كل كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان اســتان آذربايجان شــرقى، با حضور در روستاهاى 
اسب فروشــان، ماليعقوب، نرميق و عبدل آباد از شهرســتان 
ســراب هدايايى را در قالب بسته هاى فرهنگى به دانش آموزان 

مدارس اين روستاها اهدا كردند.
گفتنى اســت تجهيــز كتابخانه هاى اين مــدارس نيز در 
راستاى توسعه و تعميق فرهنگ كتابخوانى از جمله برنامه هاى 
طرح امداد فرهنگى اســت كه تا پايان آذر ســال جارى صورت 

 خواهدگرفت.
گفتنى اســت، كانون پرورش فكرى كــودكان و نوجوانان 
برنامــه ها و فعاليت هاى مختلفى را در راســتاى تقويت روحيه 
كودكان و نوجوانان مناطق زلزله زده ميانه و سراب در قالب طرح 

امداد فرهنگى به نام «پيك اميد» برگزار كرده است.

ديپلماسى مرزبانى بر پايه افزايش 
تعامالت با كشــورهاى همســايه 

استوار است

اســتمرار فعاليت هــاى «امداد 
فرهنگى» در مناطــق زلزله زده 

ميانه و سراب

خبرخبر

اســتاندار آذربايجان شرقى با 
اشــاره بــه موقعيــت جغرافيايى 
حساس و ژئوپليتيك استان، گفت: 
استان آذربايجان شــرقى با وجود 
داشتن 271 كيلومتر مرز مشترك با 
كشورهاى همســايه، از امن ترين 
اســتان هاى كشور اســت كه اين 
افتخار به بركت خون شهدا و تالش 
نيروهاى مســلح و دســتگاه هاى 
امنيتــى و انتظامى به دســت آمده 

است.
محمدرضا پورمحمدى در آئين 
توديــع و معارفه فرمانــده مرزبانى 
نيروى انتظامى استان، اظهار كرد: 
امنيت، نعمتى الهى است و همه بايد 
براى حفظ و حراســت از اين نعمتى 

الهى احساس مسئوليت كنند.
وى به پايين بودن نرخ اعتياد در 

آذربايجان شرقى نسبت به ميانگين 
كشورى و استان هاى هم تراز اشاره 
كرد و گفت: آذربايجان شــرقى به 
دليل موقعيــت جغرافيايى خود در 
معرض بســيارى از آســيب هاى 
اجتماعى اســت و اگر هوشــيارى 
مســئوالن و همراهى مــردم نبود 
امــروز تصويــر ديگــرى از ايــن 

آسيب ها را در استان شاهد بوديم.
وى همچنيــن بــا اشــاره بــه 
اغتشاش هاى اخير در تبريز و برخى 
از شــهرهاى كشــور، گفت: مردم 
فهيم آذربايجــان و تبريز از همان 
لحظه هــاى اول، صف خــود را از 
اغتشاشــگران جدا كرده و بار ديگر 
شعار "آذربايجان اوياخدى، انقالبا 

داياخدى" را ثابت كردند.
پورمحمدى، اعتــراض را حق 

قانونى هر شــخص دانست و گفت: 
اعتــراض مدنى با اغتشــاش فرق 
دارد؛ آتــش زدن اتوبوس و تخريب 
اموال عمومى و بيت المال، نشــانه 
اعتراض نيســت، چرا كه مردم در 

تاميــن اموال عمومــى نقش دارند 
و آتــش زدن اين امــوال به معناى 
ناديده گرفتن حــق و حقوق مردم 

است.
وى ادامه داد: بيش از 40 ســال 

اســت كه ملت ايران اســالمى، با 
تقديــم جان و مال خــود از انقالب 
اســالمى و آرمان هاى ارزشمند آن 
دفاع كرده اند و توطئه هدايت شده 
اخير دشمنان را نيز با همين روحيه، 

خنثى كردند.
پورمحمدى همچنين به حمايت 
رهبر معظــم انقالب اســالمى از 
تصميم ســران قوا در افزايش نرخ 
بنزين اشــاره كرد و گفــت: تدبير 
حكيمانه و مدبرانــه رهبر انقالب، 
نقش بسيار مهمى در آرامش جامعه 

داشت.
در ايــن آئين، ســرهنگ محمد 
احمــدى به عنــوان فرمانده جديد 
مرزبانى استان معرفى و از تالش ها 
و خدمات ســرهنگ على طاهرى 

قدردانى شد.

آذربايجان شرقى از امن ترين استان هاى 
كشور است
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فرمانــدار بناب گفت: مصرف مواد مخدر در بين قشــر دانشــگاهى و كارگرى بناب 2
افزايش يافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، امين رفيعى در نشســت شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
شهرســتان بناب ضمن تقدير و تشــكر از اقدامات وتالش هاى نيروهاى نظامى، انتظامى و 
امنيتى در بحث كشــف مواد مخدر و دســتگيرى معتادان و قاچاقچيان گفت: افزايش ميزان 

كشــفيات مواد مخدر نشانه اين است كه ميزان قاچاق مواد مخدر نيز افزايش يافته است.
وى بــر شناســايى و برخورد قاطع و جــدى با عوامل تهيه و توزيع مواد مخدر در ســطح 

شهرستان تأكيد كرد.
وى افزود: اعتياد به مواد مخدر يكى از مهم ترين مشــكالت اجتماعى اســت كه عوارض 

ناشــى از آن تهديدى جدى براى افراد جامعه محسوب مى شود.

رئيس شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر شهرستان بناب بيان كرد: پيشگيرى و راه 
هاى آگاه ســازى مردم و جوامع هدف جزو اصلى ترين برنامه هاى شوراى هماهنگى مبارزه 
با مواد مخدر اســت. رفيعى با نادرست خواندن اين تفكر كه افزايش جمعيت معتادان بخاطر 
بيكارى اســت، اذعان كرد: متأســفانه مصرف مواد مخدر در بين قشر دانشگاهى و كارگرى 

افزايش يافته اســت و بجاى كتمان موضوع بايد به فكر عالج و درمان بود.

مصرف مواد مخدر در بين قشر دانشگاهى و كارگرى بناب افزايش يافته است ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

(   Influanza  )  آنفلوآنزا

مديركل دامپزشكى آذربايجان شرقى:
مردم با خيال راحت مرغ بخرند

عباس ديندوست /
بيمارى هاى   مسئول 

مشــاور  و  غيرواگير 
مديــر عامــل فوق 
بيمارستان  تخصص 

د بهبو

 آنفلوآنزايك نوع بيمارى عفونى ويروسى 
اســت . اين  ويروس در پرندگان و  پستانداران  
بيمارى  ايجاد  كرده و شــديدا" مسرى  ميباشد 
و بيشتر  دســتگاه تنفسى  را درگير مى كند. اين 
بيمــارى در طول تاريخ  باعث اپيدمى ها شــده  
ولى  خوشــبختانه در طول قــرن  اخير، مرگ و 

مير  ناشــى از آنفلوآنزا  كاهش يافته است . 

آنفلوآنزا: *انواع 
 بيمــارى  آنفلوآنزا  به دســته هــاى  مختلف 

تقيســم بندى ميشود  مانند:
الف- آنفلوآنزاى  پرندگان  - پســتانداران  

ب- آنفلوآنزا بر اساس ويروس كه شامل سه 
تيپ  C–B-A كه هركدام  از آنها بر اســاس 

نوع آنتى ژن ســطح  خارجى آن  به ساب
تيپ ها  تقســيم  ميشود.

آنفلوآنــزا يــك بيمارى تمام فصول اســت  
منتها در فصول ســرد  شيوع بيشترى دارد . 

چرا از بيمارى آنفلوآنزا ميترســيم  ؟؟
با توجه بــه اينكه بيمارى آنفلوآنزا يك عامل 
ويروســى دارد، ويروس ها  اين توانائى را دارند 
كه از  نظر  ژنتيكى تغيير يافته  و تيپ هاى  جديد  
ويــروس مى توانند خصوصيــات جديد  و غير از 

خصوصيات تيپ هاى قبلى را داشــته باشند.
مثــال تا بحال انتقال ويــروس و بيمارى بين 
انســان و پرندگان و يا ساير پستانداران گزارش 
نشــده اســت ولى اگر ســاختار ژنتيكى آن در 
انتقــال از افراد به افراد ديگر تغيير كند چه بســا  
ويروس جديد  بين انســان– پرنده-پســتاندار 
انتقال يابد  كه در اين صورت  كار خيلى ســخت 

خواهد شد و كنترل بيمار از دست  بيرون خواهد 
رفــت اگرچه ترس و واهمه  و هراس سيســتم 
هاى بهداشــتى – درمانــى از اين موضوع مى 

باشد .

*دوره كمون بيمارى:
ويــروس بعــد از ورود به بدن فرد ســالم  از 
طريــق سيســتم تنفســى 6-2  روز بعد عالئم 

شروع  مى شود . 

بيمارى: *عالئم 
  عالئــم ايــن بيمــارى شــبيه عالئم يك 
ســرماخوردگى معمولــى اســت منتهــا با اين 
تفاوت كه عالئم شــديدتر و طوالنى تر اســت. 
تــب –آبريزش دهــان و بينــى- درد عمومى 
بدن- ســرفه با ترشــحات كم و آبكى –گاها" 

لرز- بى اشتهايى  و ...

* درمان:
بــا توجه به اينكــه عامل بيمــارى ويروس 
اســت  و آنتــى بيوتيــك موثر عليه  ويروســها  
چندان موجود نيســت لذا در درمان، بيشتر روى  
نگهــدارى و كنتــرل عالئم بيمــارى متمركز 
بوده هرچند تعــداد معدودى آنتى بيوتيك نيز تا 
حدودى روى ويروس عامل بيمارى موثر است. 
پــس بهترين روش  ايمــن ماندن از خطرات 
و عــوارض اين بيمارى، پيشــگيرى از ابتال  به 

آن است . 

*پيشگيرى: 
رعايت  اصول بهداشــتى مانند اســتفاده  از 

وســايل شــخصى نظير حوله– ليوان– قاشق 
و از همــه مهم تر كنترل ســرفه – عطســه به 
ســمت افراد ســالم و صورت آنها كــه با زدن 
ماســك  و عدم ورود به  تجمعات فشــرده مانند 
تاكســى- خط واحــد و محيط هــاى پرتراكم 

كرد. پيشگيرى  ميتوان 
رعايت  فاصله 90 ســانتيمترى افراد ســالم 
از افــراد بيمــار در جلوگيرى از ابتــال و انتقال 

بيمارى بسيار موثر است.
* مرگ و مير:

برخــالف شــايعات و بزرگنمايى ها، مرگ و 
مير  انفلوآنزا نســبت به ساير بيماريهاى  عفونى 
زياد نيســت  مخصوصا در افراد جوان و ســالم. 
مرگ و ميرها  بيشــتر در افراد مسن و افرادى كه 
سيســتم دفاع ايمنى و دركل بدن ضعيف دارند، 

روى ميدهد.



3 ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

رييس كل دادگســترى 
گفت:  آذربايجان شــرقى 
تبليغــات زودهنگام و پيش 
از موعــد قانونى در فضاى 
مجازى از جمله آسيب هاى 
كــه  اســت  انتخاباتــى 
نامزدهــاى ثبت نام كننده 

بايد به آن توجه كنند.
موســى خليــل اللهى 
در ســومين جلســه ستاد 
پيشگيرى و رســيدگى به 
اســتان،  انتخاباتى  جرايم 
افزود: خريــد رأى، تطميع 

افــراد و هــواداران رقبا و اســتفاده از 
امكانات دولتى براى تبليغات انتخاباتى 
از ديگر آســيب و تخلفــات انتخاباتى 
اســت كه در صورت مشاهده به شدت 

با متخلفان برخورد خواهد شد.
وى بــا تاكيد بر اينكــه معيار اصلى 
در انتخابات قانون اســت، اعالم كرد: با 
مديران متخلف در بحث هاى انتخاباتى 
توسط دادگســترى برخورد قانونى مى 

شود.
خليــل اللهى بــر توليــد محتواى 
پيشگيرانه و انتشار آن در فضاى مجازى 
با هدف كاهــش جرايــم انتخاباتى از 
سوى نهادهاى مســئول و رسانه هاى 

گروهى نيز تاكيد كرد.
وى رصــد و پايش مســتمر فعاليت 
هــاى انتخاباتى را جــزو اهداف اصلى 
و محورى ستاد پيشــگيرى و رسيدگى 
بــه جرايــم انتخاباتى در دادگســترى 
آذربايجان شــرقى اعالم و اضافه كرد: 
در اين راســتا اتخاذ تدابير پيشگيرانه از 

جرايم انتخاباتى مورد تاكيد ماست.
خليل اللهى از اختصاص شعب ويژه 
در دادگسترى استان به منظور رسيدگى 
به جرايــم انتخاباتى خبــر داد و اظهار 
داشــت: هدف تمامى دست اندركاران 
اين اتفــاق مهم سياســى در كشــور  
برگزارى انتخابــات در امنيت و آرامش 
كامل و نيز قانون مدارى توســط تمامى 

مجريان و نامزدها مى باشد.
خليل اللهى با بيان اينكه دادســتان 
هاى سراسر استان در 21 شهرستان در 
قالب هيات هاى اجرايى حضور داشــته 
و در بررســى صالحيت كانديداها نقش 
خواهند داشــت، گفت: دادســتان ها به 
عنوان مدعى العموم اجازه نخواهند داد 
عوامــل اجرايى و ناظــران انتخابات از 

مدار قانون خارج شوند.
به گزارش ايرنا، آذربايجان شرقى با 
3 ميليون و 800 هزار نفر جمعيت داراى 
21 شهرستان و 13 حوزه انتخابيه است 
كــه صاحــب 19 كرســى در مجلس 

شوراى اسالمى است.

 بمنظــور ارتقاء دانش و معلومات 
مــوارد مربوط به اهميت سيســتم 
اطالعات جغرافيايى (GIS)، يك 
دوره آموزشــي بــا حضور پرســنل 
واحدهاي منطقــه 8 عمليات انتقال 

گاز در تبريز برگزار گرديد.
 بــه گزارش روابــط عمومي منطقه 
8 عمليــات انتقــال گاز، درايــن 
دوره آموزشــي، حميدرضا زارعي، 
كارشناس ارشد (GIS) منطقه 8  و 
مدرس اين دوره، اطالعات مبسوطي 
دررابطه با تعريف سيستم (GIS) و 
ويژگــي هــاي آن و ... را مطرح و در 
جمع فراگيران مــورد بحث و تبادل 
نظرقرار داد.زارعي گفت: سيســتم 
 (GIS) جغرافيايــى  اطالعــات 
بســترى براى ذخيــره، نگهدارى، 
مديريت و تجزيه و تحليل اطالعات 
جغرافيايى و شناسنامه فنى تجهيزات 
بوده و جهت كار همزمان با داده هايى 
كه وابستگى مكانى و توصيفى دارند، 

طراحى شده است .
 (GIS ) زارعي افــزود: سيســتم
يك سيســتم كامپيوترمبنا بوده كه 
بــه عنوان يك مجموعه متشــكل 

از ســخت افزار، نرم افزار، اطالعات 
جغرافيايى، نيروى انسانى و مدلهاى 
پــردازش داده ها، بــه منظورتوليد، 
ذخيره ســازى، نمايــش، بازيابى، 
پردازش، به روزرسانى و...اطالعات 
جغرافيايى و فنى مربوط به عوارض 
و پديده هاى مختلــف منطقه مورد 

استفاده قرار مى گيرد.
مــدرس اين دوره با اشــاره به اينكه 
اســتفاده از علم GIS باعث بهينه 
شــدن كارها مى شود، تصريح كرد : 
افزايش كارايــى فعاليتهاى تعريف 
شــده براى اين منطقه با بكارگيرى 
تكنولوژى نوين يكــى از هدفهاى 
مهم و اساسى بوده و از آنجا كه بيشتر 
سياســتها، طرحها و عمليات روزمره 
عمرانى و تاسيســاتى در اين منطقه 
به اطالعات مكانى دقيقى نياز دارد، 
استفاده ازسيستمى كه بتواند تمامى 
اطالعات مورد نيــاز را در يك نظام 
ماشــينى گرد آورده و ســازماندهى 
نمايد، بسيار سودمند بوده و استفاده 
از اين سيســتم مديريتي به طراحى 
بهينــه كارهــا و برنامــه ها كمك 

مى كند.

تبليغات زودهنــگام در فضاى مجازى جزو 
آسيب هاى انتخاباتى است

با شركت در كارگاه آموزشي؛ 
(GIS) كاركنان منطقه 8 عمليات با سيستم

آشنا شدند

خبر خبر

پنجشنبه  14    آذر  1398     شماره5542

مديرعامل شــركت واحد اتوبوســرانى تبريز و حومه 
گفت: شركت واحد اتوبوسرانى تبريز و حومه يك دستگاه 
اتوبوس ويژه و مناســب ســازى شده را به صورت رايگان 
جهت خدمات رسانى به جانبازان و افراد معلول و كم توان 

اختصاص داد.

فــرخ جاللى با اعالم اين خبر گفــت:  همزمان با 12 آذر 
روز جهانى معلوالن، شركت واحد اتوبوسرانى در راستاى 
ارتقــاى خدمــات و در جهت رفاه جانبــازان عزيز و افراد 
معلول و كم توان اتوبوس ويژه و مناســب ســازى شــده 
را بــه صورت رايــگان جهت خدمات رســانى اختصاص 

داده است.
وى افــزود: اتوبوس فوق بــا هماهنگى ســازمان هاى 
بهزيســتى و بنياد شــهيد و امور ايثارگــران، صرفا جهت 
جابجايى و انتقال دســته جمعى در سفرهاى درون شهرى 
در اختيار ايــن نهادها قرار مى گيرد تا گروه هاى هدف به 

راحتــى بتواننــد از خدمات ويژه و امكانــات اين اتوبوس 
استفاده كنند. جاللى اظهار كرد: با اختصاص اين اتوبوس 
بخشــى از مشــكالت عبور و مرور افراد داراى معلوليت 
كاسته شــده و متعاقب آن شرايط دسترسى در سطح شهر 

فراهم مى شود. 

 اختصاص اتوبوس ويژه براى جانبازان و معلوالن در تبريز 

مدير شــركت ملى پخش فــرآورده هاى 
نفتى منطقه آذربايجان شــرقى از پاسخگويى به 
بيش از 50 هزار نفر مراجعه كننده از زمان اجراى 
طرح مديريت مصرف سوخت توسط مسئوالن و 
كاركنان ايــن منطقه در خصوص خدمات كارت 

هوشمند سوخت خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومى شــركت ملى 
پخش فــرآورده هاى نفتى منطقــه آذربايجان 
شــرقى، على روح اللهى مدير منطقه با اشــاره 
به آمادگى كامل زير ســاخت هاى فنى ســوخت 
رســانى در جايگاه هاى عرضه ســوخت گفت: 
مســئولين اين منطقه بدون وقفه با كنترل و رصد 
عملكرد جايگاههــاى عرضه مواد نفتى و فرآيند 
سوخترســانى از مبــداء تا مقصد و پاســخگويى 
بــه مراجعان بــه واحد هاى ســتادى به ويژه در 
خصوص كارت هوشــمند سوخت با تمام ظرفيت 

در خدمت شهروندان عزيز مى باشند.
روح اللهــى در ادامه افزود: از آغاز اجراى طرح 
مديريت مصرف ســوخت با توجه به حجم باالى 
مراجعات در خصوص خدمات كارت هوشــمند 
ســوخت، جهت پاســخگويى مطلــوب و جلب 

رضايت مراجعــان محترم، واحد مجزايى بعنوان 
حــذف رمز در نظر گرفته شــده كه بــا افزايش 
تجهيزات و بهره مندى از پرســنل منطقه از آغاز 
طرح مديريت مصرف سوخت بيش 33 هزار مورد 
حذف رمز كارت ســوخت خودرو و موتورسيكلت 
در اين منطقه و نواحى مربوطه ثبت شــده است. 

وى همچنين اظهار داشــت: با بســيج حدود 
40 نفــر از كاركنان منطقــه و نواحى 12 گانه از 
آغاز اجراى طرح ســهميه بنــدى مصرف بنزين 
براى بيش از 50 هزار نفر از شــهروندان استان در 
خصوص خدمات كارت هوشمند سوخت از قبيل 

حذف رمز، كدهاى خطاى كارت سوخت، ميزان 
ســهميه بندى، كالس خودروى كارت سوخت، 
خودروهاى اســقاطى، خودروهاى پالك منطقه 
آزاد ارس ، درخواســت كارت ســوخت المثنى، 
پيگيرى كارت هاى درخواست شده، پاسخگويى 

و راهنمايى الزم ارائه شده است.
روح اللهى همچنين با اشاره به ذخيره سهميه 
بنزين كسانى كه تابحال موفق به دريافت كارت 
هوشــمند سوخت نشده اند افزود، شهروندان مى 
تواننــد با ارائه مدارك الزم از طريق مراكز پليس 
+10 درخواست كارت سوخت نموده و كسانى كه 
پيش از اين درخواســت داده اند از طريق سايت 
www.post. و يا  www.epolice.ir

ir كارت سوخت خود را پيگيرى نمايند.
وى با بيان اينكه مركز پاســخگويى و ارتباط 
مردمى با شماره تماس 09627 به صورت  شبانه 
روزى آماده پاســخگويى به سئواالت مطروحه 
مى باشــد اظهار داشت: اطالعات بيشتر در زمينه 
طرح ســهميه بندى بنزين را مى توانيد در پورتال 
شــركت ملى پخش فرآورده هــاى نفتى ايران 

www.niopdc.ir  مشاهده نماييد.

شهردار در جمع اساتيد دانشگاه علمى كاربردى شهردارى تبريز:

سالمت شهروندان مهم ترين موضوع مورد 
توجه شهردارى است

ارائه  بيش از50 هزار مورد خدمت در خصوص 
كارت هوشمند سوخت 

معاون فرهنگى و اجتماعى شــهردار تبريز گفت: 
كتب آموزش شهروندى به تعداد 354 هزار و 500 جلد در 

نواحى پنج گانه آموزش و پرورش استان توزيع شد.
حجت االســالم احمد حميدى با اعــالم اين خبر 
گفت: 322 هزار و پانصد جلد كتب آموزش شــهروندى 
ويــژه دانش آموزان كليه مقاطع تحصيلــى  و 32 هزار 
جلد تســهيلگرى ويژه معلمان ومربيان در نواحى 5 گانه 
آموزش وپرورش اســتان با همكارى مديريت فرهنگى 
مناطق دهگانه شــهردارى و اداره كل  آموزش وپروش 

آذربايجان شرقى توزيع شد.
حميدى با بيان اينكه اين كتاب ها در هفته هاى آتى 
طى مراسمى با حضور يك مقام عالى كشورى رونمايى 
خواهد شــد، اظهار داشــت: براى تدريس اين كتاب ها 
حدود يك هزار و 20 مدرس از معلمان و مربيان مدارس 
ابتدايى و پيش دبستانى آموزش و پرورش و مربيان مراكز 

فرهنگى شهردارى آموزش ديده اند.

وى ادامه داد: اين مباحث با مشاركت اداره كل آموزش 
و پرورش استان، از مقطع ابتدايى تا دبيرستان براى دانش 

آموزان تبريزى آموزش داده مى شود.
معاون فرهنگى و اجتماعى شهردار تبريز افزود: براى 
نخستين بار در ايران مجموعه كتب فرهنگ شهروندى 
به همت معاونت فرهنگى واجتماعى شهردارى تبريز و 
با مشاركت  خانه محيط زيست و توسعه پايدار در تبريز با 
آخرين شيوه هاى آموزش شهروندى رايج در دنيا جهت 

ارائه در مدارس تهيه وتدوين شده است.
حميــدى گفت: كتب تدوين شــده ويــژه آموزش 
شهروندى امسال در 2 هزار و 249مدرسه تبريز و13هزار 
كالس توســط مربيان و معلمان آموزش ديده آموزش و 
پرورش و شــهردارى تبريز به دانش آموزان ارائه خواهد 

شد.
براى نخســتين بار در ايران مجموعه كتب آموزش 
شهروندى توسط شهردارى تبريز در 26 جلد گردآورى و 
چاپ شــده است كه 13 جلد ويژه دانش آموزان و 13 جلد 
آن ويژه مربيان  اســت. كتب تدوين شده ويژه آموزش 
شهروندى در سرفصل هاى آموزش عمومى و احترام به 
حقوق شهروندى، حمل ونقل و ترافيك، خدمات ايمنى و 
آتش نشانى، مديريت پسماند، پدافند غيرعامل و مديريت 
بحران، غنى ســازى اوقات فراغت، گردشگرپذيرى و 
توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست به دانش آموزان 

ارائه مى شود.

دبير هفتمين جشــنواره تئاتر خيابانى ارس 
از وصول 270 طرح و ايده نمايشــى از 25 استان 
بــه دبيرخانه اين جشــنواره خبر داد و گفت: از اين 
تعــداد 200 طرح در بخش موضوعى و 70 طرح در 

بخش آيين هاى نمايشى ارائه شده است.
ابراهيم نصيــرى اظهار كــرد: داوران بخش 
بازخوانى هفتمين جشــنواره تئاتــر خيابانى ارس 
پس از مطالعه و ارزيابى طرح هاى رســيده، نتايج 

ايــن مرحله را 16 آذرماه اعالم مى كنند.
وى بــا قدردانى از اســتقبال قابل توجه جامعه 
هنرمندان هنرهاى نمايشــى كشــور از جشنواره 
ارس، افــزود: هنرمندانــى از اســتان هاى ايالم، 
اصفهان، لرســتان، آذربايجان شرقى، آذربايجان 
غربى، گيالن، مازندران، خوزســتان، ســمنان، 
اردبيــل، مركزى، خراســان شــمالى، بوشــهر، 

سيســتان و بلوچســتان، كرمانشــاه، كردستان، 
همدان، تهــران، البــرز، فــارس، چهارمحال و 
بختيارى، يــزد، هرمزگان و الهيجان به دبيرخانه 

طرح ارسال كرده اند.
نصيرى گفت: در اين دوره از جشــنواره كه در 

نــوروز 1399 برگزار خواهد شــد، موضوع مرز و 
مرزبانى و مرزنشــينى و در بخش آيينى، آيين هاى 
نــوروزى ايرانيان مورد اولويت و توجه جشــنواره 

مى باشد.
مديــر فرهنگى و هنــرى منطقــه آزاد ارس 
خاطرنشــان كرد: پس از اعالم نتايــج بازخوانى 
طرح ها، كارگردانان بايد فيلم اجراى اثر نمايشــى 
را در قالب لوح فشرده به دبيرخانه جشنواره ارسال 

كنند.
از ميان آثار راه يافتــه به مرحله بازبينى 25 اثر 
در نــوروز 1399 در منطقــه آزاد ارس بــه رقابت 

مى  پردازند.
هفتمين جشــنواره تئاتر خيابانى ارس 7 تا 10 
فرورديــن ماه در منطقه مــرزى ارس برگزار مى 

شود.

مدير شيالت و امور آبزيان سازمان جهادكشاورزى 
اســتان آذربايجان شــرقى از حضور معاون موسســه 
تحقيقات علوم شيالتى جهت بررسى مشكالت و ارائه 
راهكارهاى توســعه زيربخش شــيالت و امور آبزيان 
شهرستان شبســتر خبر داد. به گزارش روابط عمومي 
سازمان جهادكشاورزي استان، مهندس قاسم جعفروند 
در گفتگــو با خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب افزود: با 

پيگيــرى خانم دكتر آقاپور على شــاهى نماينده مردم 
شــريف شهرستان شبســتر و هماهنگى معاون وزير و 
رئيس ســازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزى 
نماينده موسسه تحقيقات علوم شيالتى كشور از تاريخ 
دوم تا چهارم آذرماه 98 به شهرســتان شبستر عزيمت 

نمود. 
وى گفت: در اين راســتا دكتــر حافظيه معاون اين 

موسسه به همراه مدير و تيم كارشناسى مديريت شيالت 
استان، ضمن بازديد ميدانى به بحث و تبادل نظر با بهره 
برداران و مســئولين و دست اندركاران مرتبط استانى به 
بررسى مشكالت و پتانسيل ها، ظرفيت هاى عرصه اى 
و محيطــى، توان آب و خاكى منطقه و ارائه راهكارهاى 
عملياتى توســعه شهرســتان در بخش شيالت و امور 

آبزيان پرداختند.  

معاون فرهنگى و اجتماعى شهردار تبريز:
354هزار كتاب آموزش شهروندى در نواحى پنج گانه 

آموزش و پرورش توزيع شد

ارسال 270 طرح از 25   استان به دبيرخانه جشنواره تئاتر خيابانى ارس

بررسى مشكالت و ارائه راهكارهاى توسعه زيربخش شيالت و امور آبزيان شهرستان شبستر

شــهردار تبريــز گفــت: ســالمتى 
شــهروندان مهم ترين چيزى است كه امروز 
بايد به آن توجه كرد و متاســفانه در گذشــته 
چندان به اين موضوع پرداخت نشده است.

ايرج شــهين باهر در نشســت صميمى با 
اساتيد دانشــگاه علمى كاربردى شهردارى 
تبريز با اشــاره به لزوم مقابله با آلودگى هوا 
و اســتفاده از حمل و نقــل عمومى و پاك، 
اظهــار كرد: آلودگى هــوا يكى از مهم ترين 
معضالتى اســت كه بايد بيش از پيش به فكر 
مقابله با آن بود و اســتفاده از وســايط نقليه 
عمومــى يكى از راهكارهايى اســت كه مى 
توانــد به كاهش ميــزان آلودگى هوا كمك 

كند.
وى ادامــه داد: آلودگى هــاى اخير هوا، 
نگرانى در مورد آينده را بيشــتر كرده اســت 
چراكــه تاثير مخرب آلودگى هــوا در آينده 

خودنمايى مى كند.
شــهردار تبريز گفت: انواع بيمارى ها از 
جمله ســرطان ها در اثر آلودگى هوا در افراد 
به وجود مى آيد و الزم است تا همه ما با حفظ 
محيط زيســت، به فكر حفظ جان و سالمتى 

انسان ها باشيم.
وى با تاكيد بر ضرورت اســتفاده از حمل 
و نقل عمومى و پاك، عنوان كرد: بر اســاس 
آمار، حدود 70 درصد از آلودگى هوا ناشــى 
از تردد خودروهاى شــخصى است و با توجه 
به اين آمار، اســتفاده از حمل و نقل عمومى 
به خصوص مترو بيــش از پيش ضرورى به 

نظر مى رسد.
ايرج شــهين باهر در عين حال با قدردانى 

از همكارى شــهرداران مناطــق و مديران 
ســازمان ها و شــركت هاى تابع شهردارى 
تبريز در پروژه مترو، يادآور شــد: بزرگترين 
اقدامى كه طى دو ســال اخير در شهر انجام 
شــده، موضوع تســريع در اجراى عمليات 
مترو بوده اســت كه در اين راستا با همكارى 
و همراهــى شــهرداران مناطــق و مديران 
سازمان ها و شــركت هاى تابعه شهردارى 
تبريز هزار و 300ميليارد مورد نياز اين پروژه 

تامين و تزريق شده است.
وى با اعــالم حمايت جدى خود از پروژه 
متــرو تبريز، اظهار كرد: حمايت از اين پروژه 
در ســال 99 نيز ادامه مــى يابد و اگر بتوانيم 
خط 1 را به ايســتگاه الله و فاز 1 خط 2 را از 
قراملك به بازار برســانيم، دسترســى بسيار 
خوبــى ايجاد مى كنيم و در بحث ترافيك نيز 

شــرايط در اين مسيرها بسيار بهتر مى شود.
شــهردار تبريز با بيــان اينكه راه اندازى 
مترو در مســير بازار به الله و بازار به ائل گلى 
و بالعكس كمك زيادى به ترافيك مى كند، 
گفــت: با حمايت هاى جدى كه از اين پروژه 
مى شــود، مترو قطعا تا پايان سال به ايستگاه 
الله مى رســد و فاز 1 خــط 2 را نيز تا پايان 

شوراى پنجم تمام مى كنيم.
وى افزود: ما ســعى داريم تا پروژه هاى 
ويترينى كمترى داشــته باشــيم. به عنوان 
مثال ســازمان عمران روزانه هزار و 200تن 
آســفالت توزيع مى كند و اين آسفالت ريزى 
ها به صورت شــبانه انجام مى شود تا مردم 
در ترافيــك نمانند و يــا اينكه روزانه هزار و 
500نفر در زير زمين براى پيشــرفت پروژه 

مترو فعاليت دارند.
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به مناسبت روز جهانى معلولين؛

«حق به شهر»  اصطالحى كه در تبريز معنا مى شود
4.2درصد از گستره جمعيتى آذربايجان شرقى را معلولين تشكيل 
مى دهند» مديركل بهزيستى آذربايجان شرقى در آستانه 3 دسامبر روز 
جهانــى معلوليــن در حالى اين آمــار را بيان مى كند كــه هنوز هم 

زيرساخت هاى شهرهاى ما براى حضور اين قشر وسيع مهيا نيست.
سحر فكردار: مفهــــوم «حـق بــه شــهر» ايــن روزهــا 
بــه طــور نســبتا گســترده و بــه نحــوى مــورد اســتفاده قــرار 
مى گيــــرد كــه گويــى معنــــاى آن بــراى همــگان روشــن 
اســت. امــا آنچــه كمتــر بــه آن پرداختــه مى شــود، چيســتى 

و خاســتگاه شــكل گيرى آن است.
هر چند حق به شــهر موضوعى چندان جديد و نوآورانه نيست ولى 
شايد چنان گيرايى و جذابيتى دارد كه حاال دولت ها هم براى بيان اين 
موضوع پيشتاز نهادهاى مدنى شده اند. حـق بـه شـهر، مسـئله اى بـا 
ماهيـت اجتماعـى، سياسـى و حقوقـى اسـت كـه بـا تعريـف مجـدد 
مفهـوم حـق شـهروندى، مجموعه حقوقـى را بـراى شـهروندمدارتر 
كـردن بسـتر زندگـى شـهرى، به صـورت شـفاف و عادالنه مطالبـه 

مى كنـد.
مهيا ساختن فضاهاى شهرى براى حضور فعال تمامى شهروندان 
اعم از معلولين و... يكى از كاركردها و مفاهيم حق به شهر به شمار مى 

رود كه بار سنگينى از تحقق آن بر عهده مديريت شهرى است.
رئيس كميته بهسازى شهردارى تبريز با اشاره به اقدامات گسترده 
شهردارى تبريز در راستاى مناسب سازى شهر براى معلوالن، مى گويد: 
يكى از مهم ترين سياست هاى كارى شهردارى براى احداث پروژه هاى 

عمرانى شهر، در نظر گرفتن فضايى مناسب براى تردد معلوالن است.
* ايمن سازى فضاها و معابر شهرى

حسين منيرى فر اولويت هاى فعلى كميته بهسازى معاونت عمرانى 
شــهردارى تبريز را ايمن ســازى تقاطع هاى شهرى و مناسب سازى 
پياده روها عنوان كرده و ادامه مى دهد: در راســتاى ايمن سازى تقاطع 
هاى شهرى و مناسب سازى محيط شهرى براى سالمندان و ناتوانان 
جسمى، كميته بهســازى در سال گذشته اطالعاتى را به مناطق ارائه 
كرده اســت است تا بهسازى ها به صورت مشــترك و در يك محور 

مشخص صورت گيرد.
او تصريــح مى كند: در اجراى طرح هاى بهســازى تمامى جوانب 
اســتاندارد در نظر گرفته شــده و عالوه بر زيباســازى مشكالت فنى 
مســيرها هم رفع شده اســت چرا كه همه اقشار جامعه بايد قادر باشند 
بــه راحتى و بدون خطر در محيط پيرامون خود و اماكن عمومى و معابر 

شهرى تردد كنند و از كليه حقوق اجتماعى برخوردار باشند.
با اين حال معلولين همواره از مشكالت تردد در شهر گاليه مى كنند. 
ساختارهاى شــهرى در نگاه بنيادين و اساسى بدون توجه به حضور و 
دسترســى مناسب اين افراد احداث مى شود و انگار در اين چينش هاى 

فيزيكى، اين جامعه بزرگ ناديده گرفته مى شوند.
نمونه بارز اين موضوع را در ايستگاه هاى اتوبوس و سكوهاى احداث 
شده براى آنها شاهد بود. رمپ هاى غير استاندارد  همراه با شيبى تند و 
خطرناك بدون شــك نمى تواند معبرى مناسب و ايمن براى عبور اين 

قشر باشد.

* لزوم بازنگرى قانون حمايت از حقوق معلولين
رئيس كميسيون شهرسازى و معمارى شوراى شهر تبريز با تاكيد 
بــر لزوم بازنگــرى و بازبينى «قانون حمايت از حقــوق معلولين» در 
سياســت هاى اتخاذ شده توسط دستگاههاى مختلف، مى گويد: بايد 
به طور مثال ببينيم در سيســتم مديريتى ما امروز در اتوبوس ها فضايى 
براى استفاده معلول تعبيه شده است؟ اينها اقداماتى هستند كه تا امروز 
در شــهر طرح نشده است و عزم جدى مجموعه هاى مختلف به ويژه 
شهردارى را طلب مى كند كه مشخصا نقش شهردار و مجموعه مديران 

ستادى در اين حوزه بسيار مهم خواهد بود.
فريدون بابايى اقدم يادآورى مى كند: نســبت به ديگر كشورها آمار 
معلولين كشــور ما بيشتر اســت چرا كه در جنگ هشت ساله تحميلى 
بسيارى افراد ســالمتى خود را از دست داده اند و به عنوان جانبازان پر 

افتخار زندگى عادى آنها مختل شــده است. بر اين اساس حفظ حقوق 
معلولين و مناسب سازى محيط نيز صد چندان است.

وى با انتقاد از اينكه مسائل مربوط به معلولين تنها در مناسبت هاى 
خاص بيان مى شود، مى گويد: متاســفانه تنها در 12 آذر روز معلولين، 
افرادى كه معلوليت جســمى و روحى داشته و نيازمند حمايت هستند، 
يادآورى مى شــوند تا شهر براى اين افراد مناسب سازى شود. تا زمانى 
كه ســاختار و اراده اى در اين خصوص صورت نگرفته، اين مباحث هم 
تنها به اين مناســبت هاى خاص محدود خواهد شد و شاهد قدم هاى 

موثرى نخواهيم بود.
بابايى اقدم با تاكيد بر اينكه شهر ما شهرى همه شمول است و تمام 
مردم ســاكن در شــهر از زندگى در آن لذت مى برند، تصريح مى كند: 
شهر ما  بايد مناسب براى زندگى اقشار آسيب پذير مثل كودكان، زنان، 
معلوالن و گروههاى حمايتى باشد ولى تا امروز آن چنان كه بايد طرح 
موضوع صورت نگرفته اســت. بايد با نگرشــى دوباره تمهيدات فنى 
عمرانى و ميانگين فضاى قابل اســتفاده براى افراد داراى معلوليت در 
شهر به ويژه محل هايى كه براى رجوع اين افراد است را افزايش دهيم.

* شهرى همه شمول، شهرى براى همه
فضاى همه شمول شهرى به بافتى گفته مى شود كه همه گروه هاى 
ســنى بتوانند از خدمات شهرى و كاربرى ها بهره مند باشند. فضاهاى 
عمومى شهرى نقش مهمى در برنامـه هاى توسعه منـاطق شـهرى 
دارد. فضـاى عمـومى، فضـــايى است كه به نظر مى رسد با توجه به 
نيازهاى شهروندان به وجود آمـــده و استفاده از آن بـراى عمـوم آزاد 

است. ويژگى اين فضا اين است كه اجـازه حضـور گروه  هـاى مختلف 
مردم صرف نظر از طبقـه اجتمـاعى، سـن و جـنس را مى دهـد.

يكى از مهمترين قشر ســـاكن در شـــهر كه توجه كمترى به آنها 
مى شود معلـــوالن هستند. معلوالن هـر نـوع معلوليـت جسـمى يـا 
روحـى كـه داشته باشند، عليرغم وجود قوانين بهره مندى برابر از حقوق 
شهروندى، همچون ساير شهروندان، در عمـــل بـا توجه بـه وجـود 
طراحى هـــا و سـاخت و سـازهاى غيـــر اصولى و بـه دور از حـداقل 
اســـتانداردها، ايـن اقشـار از دسترسى سهل و آسان به اماكن عمومى 

شهر محروم اند.
اين امر لزوم توجـــه بـيش از پـيش بـــه طراحى هـاى اصولى و 
همراه با رعايت استاندارد بـه ويـژه در امـاكن عمومى شـهر، كـه مـورد 

اسـتفاده اقشـار و گروه هـاى مختلـف را گوشـزد مى كنـد.
رئيس كميســيون شهرسازى و معمارى شوراى شهر تبريز در اين 
خصــوص مى گويد: بخش عمده اى از اقدامات گه گاه صورت يافته در 
اين خصوص هم قائم به شخص است. اگر مى خواهيم به آينده اميدوار 
باشيم بايد اين اقدامات را از حالت سليقه اى خارج كرده و به سوى نهادينه 
ساختن هدايت كنيم. مثال ابالغيه هاى اجرايى براى حوزه هاى مربوطه 
ارسال شود.  روز جهانى معلولين امسال با عنوان «ارتقاى مشاركت افراد 
داراى معلوليت براى دســتيابى به توســعه فراگير، عادالنه و پايدار» 
نامگذارى شــده اســت. عنوانى كه يكى از راههاى تحقق واقعى اين 
مفهوم را مى توان آماده ســازى فضاهاى شهرى براى حضور اين قشر 

مهم دانست.

* نام و نشانى مزايده گذار : 
موسســه فرهنگى ورزشــى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز - بلوار استاد شــهريار - ابتداى خيابان گلكار - مجتمع 

فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
* موضوع مزايده : 

    عبارتست از واگذارى جهت بهره بردارى از 
دو سالن همايش واقع در مجتمع صدرا با مشخصات زير (بصورت يكجا) :

- سالن شماره (1) با ظرفيت 63 عدد صندلى ، داراى سن ، پروژكتور و سيستم صوتى و ... .
- سالن شماره (2) با ظرفيت 308 عدد صندلى ، داراى سن ، پروژكتور ، سيستم صوتى ، اتاق فرمان و ... .

*  نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :
مبلغ تضمين شــركت در مزايده عبارتست از 90/000/000 ريال كه بايستى بصورت ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شرط و يا 
رســيد واريز نقدى به حساب شماره 0203332995000 بانك دى شعبه ميدان انقالب تهران (كد 117) بنام موسسه فرهنگى 

ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .
* مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ســاعت 08:00 صبح روز چهارشنبه  مورخ 1398/09/13 لغايت ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/09/23، آدرس : تبريز ، 
بلوار استاد شهريار ، خيابان گلكار ، خيابان ترافيك ، مجتمع ايثار صدرا ، دفتر مديريت .   

* مهلت و محل تسليم پيشنهادها :
تا ســاعت 14:00 روز سه شــنبه  مورخ 1398/10/03 تبريز - بلوار استاد شهريار – خيابان گلكار - خيابان ترافيك - مجتمع 

ايثار صدرا-  دفتر مدير حراست .
* تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :

ســاعت 11 صبح روز پنج شنبه   مورخ 1398/10/05 ، تبريز - بلوار استاد شهريار - خيابان گلكار - خيابان ترافيك - مجتمع 
ايثار صدرا-  دفتر مدير مديريت .

تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى بر عهده برنده مزايده خواهد بود .
تلفن پاسخگويى به سواالت : 041-33285209

* نام و نشانى مزايده گذار : 
موسســه فرهنگى ورزشى و توانبخشــى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز – بلوار استاد شــهريار – ابتداى خيابان گلكار – مجتمع 

فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
* موضوع مزايده : 

    عبارتســت از واگذارى جهت بهره بردارى از كارواش صدرا واقع در قسمتى از محوطه مجتمع صدرا حدوداً به مساحت 450 
مترمربع شامل آشيانه شست و شوى خودرو ، ساختمان ادارى ، رفاهى ، سرويس بهداشتى و موتورخانه .

* نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :
مبلغ تضمين شــركت در مزايده عبارتست از 37/000/000 ريال كه بايستى بصورت ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شرط و يا 
رســيد واريز نقدى به حساب شماره 0203332995000 بانك دى شعبه ميدان انقالب تهران (كد 117) بنام موسسه فرهنگى 

ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .
* مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ســاعت 08:00 صبح روز چهارشنبه  مورخ 1398/09/13 لغايت ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/09/23، آدرس : تبريز ، 
بلوار استاد شهريار ، خيابان گلكار ، خيابان ترافيك ، مجتمع ايثار صدرا ، دفتر مديريت .   

* مهلت و محل تسليم پيشنهادها :
تا ساعت 14:00 روز سه شنبه  مورخ 1398/10/03 تبريز – بلوار استاد شهريار – خيابان گلكار – خيابان ترافيك – مجتمع ايثار 

صدرا-  دفتر مدير حراست .
* تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :

ســاعت 11 صبح روز پنج شــنبه   مورخ 1398/10/05 ، تبريز – بلوار استاد شهريار – خيابان گلكار – خيابان ترافيك – مجتمع 
ايثار صدرا-  دفتر مدير مديريت .

تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى بر عهده برنده مزايده خواهد بود .
تلفن پاسخگويى به سواالت : 041-33285209

*  نام و نشانى مزايده گذار : 
موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز - بلوار استاد شهريار- ابتداى خيابان گلكار -مجتمع فرهنگى 

ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
*  موضوع مزايده : 

    عبارتست از واگذارى مجموعه مهمانسراى موسسه ايثار به همراه تجهيزات مربوطه واقع در تبريز بلوار استاد شهريار - ابتداى 
خيابان گلكار - داخل مجتمع صدرا .

*  نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :
مبلغ تضمين شركت در مزايده عبارتست از 150/000/000 ريال كه بايستى بصورت ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شرط و يا 
رســيد واريز نقدى به حساب شماره 0203332995000 بانك دى شعبه ميدان انقالب تهران (كد 117) بنام موسسه فرهنگى 

ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .
*  مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ســاعت 08:00 صبح روز چهارشنبه  مورخ 1398/09/13 لغايت ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/09/23، آدرس : تبريز ، 
بلوار استاد شهريار ، خيابان گلكار ، خيابان ترافيك ، مجتمع ايثار صدرا ، دفتر مديريت .   

*  مهلت و محل تسليم پيشنهادها :
تا ســاعت 14:00 روز سه شنبه  مورخ 1398/10/03 تبريز - بلوار اســتاد شهريار - خيابان گلكار - خيابان ترافيك - مجتمع 

ايثار صدرا-  دفتر مدير حراست .
* تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :

ســاعت 11 صبح روز پنج شنبه   مورخ 1398/10/05 ، تبريز - بلوار استاد شهريار - خيابان گلكار - خيابان ترافيك * مجتمع 
ايثار صدرا-  دفتر مدير مديريت .

تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى بر عهده برنده مزايده خواهد بود .
تلفن پاسخگويى به سواالت : 041-33285209

*  نام و نشانى مزايده گذار : 
موسســه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز – بلوار استاد شــهريار – ابتداى خيابان گلكار – مجتمع 

فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
*  موضوع مزايده : 

عبارتســت از واگذارى جهت بهره بردارى از باشگاه بدنسازى شاهد مراغه با مســاحت تقريبى 400 مترمربع شامل دو سالن 
ورزشى ، بوفه ، سرويس بهداشتى و دفتر سالن  واقع در شهرستان مراغه – خيابان پاسداران – روبروى سالن آزادى .

*  نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :
مبلغ تضمين شــركت در مزايده عبارتست از 35/000/000 ريال كه بايستى بصورت ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شرط و يا 
رســيد واريز نقدى به حساب شماره 0203332995000 بانك دى شعبه ميدان انقالب تهران (كد 117) بنام موسسه فرهنگى 

ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .
*  مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ســاعت 08:00 صبح روز چهارشنبه  مورخ 1398/09/13 لغايت ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/09/23، آدرس : تبريز ، 
بلوار استاد شهريار ، خيابان گلكار ، خيابان ترافيك ، مجتمع ايثار صدرا ، دفتر مديريت .   

*  مهلت و محل تسليم پيشنهادها :
تا ساعت 14:00 روز سه شــنبه  مورخ 1398/10/03 تبريز – بلوار استاد شهريار – خيابان گلكار – خيابان ترافيك – مجتمع 

ايثار صدرا-  دفتر مدير حراست .
*  تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :

ســاعت 11 صبح روز پنج شنبه   مورخ 1398/10/05 ، تبريز – بلوار استاد شهريار – خيابان گلكار – خيابان ترافيك – مجتمع 
ايثار صدرا-  دفتر مدير مديريت .

تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى بر عهده برنده مزايده خواهد بود .
تلفن پاسخگويى به سواالت : 041-33285209

آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)

آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)

آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)

آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)

    واگذارى جهت بهره بردارى از سالن هاى همايش مجتمع صدرا 

    واگذارى جهت بهره بردارى از مجموعه كارواش مجتمع صدرا 

    واگذارى جهت بهره بردارى از مهمانسراى مجتمع صدرا

    واگذارى جهت بهره بردارى از باشگاه شاهد مراغه

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثارموسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثارموسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثارموسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثارموسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار


