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2 هزار هكتــار در ميانه به اراضى 
ملى بازگشت

شهردارى ها مكلف به راه اندازى مراكز 
توانمندسازى معتادان هستند

ميــزان واردات به ارس قابل قياس 
با صادرات اين منطقه نيســت

معاون اقتصادى و ســرمايه گذارى ارس با بيان اينكه ميزان واردات به ارس غير قابل قياس با صادرات از اين 
منطقه اســت، گفت: در هفت ماه امســال 81 هزار تن به ارزش 248 ميليون دالر كاال از ارس صادر شده و در مقابل 
هشــت هزار تن كاال به ارزش 30 ميليون دالر واردات شــده است. به گزارش ايسنا، به نقل از منطقه آزاد ارس، صفر 
شاسفند در جلسه شوراى ادارى شهرستان جلفا كه با حضور معاون رئيس قوه قضائيه برگزار شد، اظهار كرد: ارزش 

طرح هاى سرمايه گذارى تصويب شده...

مديركل بيمه سالمت آذربايجان شرقى خبر داد؛

پوشش اجبارى بيمه براى 
تمام افراد جامعه
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شهردار تبريزدرآيين افتتاح باغ شهر تبريز اعالم كردشهردار تبريزدرآيين افتتاح باغ شهر تبريز اعالم كرد

سال سال 9999، سال انقالب فضاى سبز، سال انقالب فضاى سبز
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بازگشايى 1500 كيلومتر از مسيل هاى 
حادثه خيز آذربايجان شرقى
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آگهی مزايده مشاره    آگهی مزايده مشاره    ٤٠٤٤٠٤ -  - ٩٨٩٨

شركت مهندسي توليد  و تامين قطعات تراكتورسازي(سهامى خاص)شركت مهندسي توليد  و تامين قطعات تراكتورسازي(سهامى خاص)

شركت  مهندسى توليد و تامين  قطعات تراكتورسازى تبريز در نظر دارد اقالم ضايعاتي مازاد بر نياز خود را 
به فروش برســاند عالقمندان ميتوانند از تاريخ 1398/08/12  لغايت آخر وقت ادارى مورخ   1398/08/15  
جهت رويت و شركت در مزايده ازساعت  9 الى 12 به آدرس  تبريز- جاده سردرود  مجتمع تراكتورسازي 

تبريز - درب اول تراكتورسازى - اموربازرگانى - واحد فروش مراجعه فرمايند.
به تمامي مبالغ پيشنهادي 9درصدارزش افزوده اضافه خواهدشد.

الزم به ذكر است شركت در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد.                    تلفن: 34296163 -041
      

اقالم مزايدهرديف
ضايعات ورق آلومينيومي درحدود5 تن1

ضايعات تخته وچوب تا آخرسال 98(بصورت كيلويي جارويي)2

ورق لچكي    تا آخر سال ٩٨ 3

  در ابعاد   ١٢ MM  * ١٠ CM * ١٠ CM  ماهانه در حدود ٢,٥ تن

 در ابعاد   ١٢ MM   * ٨ CM  * ٨ CM    ماهانه در حدود ٢,٥ تن 

به چندنفرمنشى خانم ،باروابط عمومى باال و آشنا 
به كامپيوتر،جهت همكارى درمطب نيازمنديم.

ساعت تماس : 10 صبح الى 8 شب
تلفن:    35543411

از افراد زير دعوت به همكارى ميشود.
نجار مبل:   يك نفر آقا

 برش كار پارچه:  يك نفر خانم 25 ســاله تا 30 ساله 
اگر برشكارى هم بلد نباشيد آموزش خواهيم داد.

تلفن: 09145031974   



مديرعامــل شــركت آب 
منطقه اى آذربايجان شــرقى 
بــا بيــان اين كــه طــول 
رودخانه هــا و مســيل ها در 
اســتان حــدود 25 هــزار 
كيلومتر اســت كه دو هزار و 
500 كيلومتر آن شامل نقاط 
حادثه خيز اســت، گفت: هزار 
و 500 كيلومتر از مسيل هاى 
را  اســتان  حادثه خيــز 
بازگشايى و اصالح كرده ايم.
به گزارش ايســنا، يوســف 
غفارزاده در جلســه شوراى 

ادارى اســتان در حضور رئيس قوه 
قضاييــه، با بيان اين كه آزادســازى 
مســيل هاى حادثه خيز اقدام بسيار 
مهمى اســت، اظهار كرد: بر حسب 
اعتبارات موجود ســاالنه مى توانيم 
حــدود 40 كيلومتر از مســيل هاى 
آســيب پذير را در راستاى جلوگيرى 
از خســارت سيل آزادســازى كنيم 
كه اين اقدام چندين ســال به طول 
مى انجامد، ازاين رو تامين اعتبار در 

اين رابطه امرى ضرورى است.
وى با بيــان اين كــه آب، زيربناى 
حيات و توسعه است، اظهار كرد: در 
رابطه با مديريت سيالب و جلوگيرى 
از خسارت هاى سيل اقدامات بسيار 
خوبى شــده كه آزادســازى بســتر 

رودخانه ها از جمله آن است.
وى بــا تاكيد بــر اين كه بــه ابتكار 
اســتاندارى در فروردين سال جارى 
تمامى ماشــين آالت در راســتاى 

بازگشــايى بســتر رودخانه هــا و 
مســيل ها بسيج شــدند، گفت: طى 
يــك مــاه حــدود 130 كيلومتر از 

مسيل ها بازگشايى شد.
غفــارزاده بــا تاكيد بــر اين كه در 
حاشــيه رود ارس نيز  شيب عرضى 
رود باعث شســته شدن خاك و تغيير 
جهت رودخانه در خاك كشــورمان 
شده بود، گفت: در اين رابطه نيز 60 
كيلومتر ســاحل سازى و ساماندهى 
انجام شــده و هزار هكتار از اراضى 
كشــورمان احيا شــد كــه دراختيار 
اهالى مرزنشــين جهت كشت و زرع 

قرار مى گيرد.
وى در ادامــه بيان كــرد: به بركت 
بارش هاى ســال قبــل و اقدامات 
حفاظتى انجام شــده، تراز آب هاى 
زيرزمينى اســتان در ســال جارى 
نســبت به سال گذشته با 60 ميليون 
ميانگيــن داراى تراز مثبتى شــده 

است.

 ايران؛ رتبه اول در گازرسانى به 
شهرها و روستاها در دنيا مى باشد.

روابط عمومى شــركت گاز استان 
آذربايجــان شــرقى و پژوهشــكده 
ســالمت اجتماعى و روان دانشــگاه 
شــهيد مدنــى طــى جلســه اى، 
درخصوص همكارى مشــترك بحث 

و هم انديشى نمودند. 
به گزارش روابط عمومى شــركت 
گاز استان آذربايجان شرقى،در جلسه 
اى مشــترك بــا حضــور نمايندگان 
اين پژوهشــكده زمينه هاى فعاليت 

مشترك مورد بررسى قرار گرفت.
رئيس روابط عمومى شــركت گاز 
استان در توضيح اين اقدام گفت: اين 
جلسه مشــترك با هدف  بهره گيرى 
از تجريبات موفق پژوهشــكده شهيد 
مدنــى در نيازســنجى و داده كاوى 
اجتماعــى و همچنين انعقــاد تفاهم 
نامه در راستاى بهبود مسؤوليت هاى 
اجتماعــى و ارائه راهكارهاى فرهنگ 

ســازى مصرف بهينــه و ايمن در بين 
مشتركين گاز اســتان برگزار گرديده 

است.
غالمرضا قنبــرى با تاكيد بر نقش 
مهم واحدهاى پژوهشــى در پيشبرد 
اهداف سازمان ها و شناخت مشتريان 
افزود: واحدهاى پژوهشى با ابزارهاى 
آمــارى، حلقه اطالعاتى ســازمان و 
مشترى مى باشــند كه با شناخت نياز 
مشترى، سازمان را در جلب رضايت و 

تحقق نيازها يارى مى رسانند.
قنبرى اظهار داشت: محصول اين 
جلســات مشــترك انعقاد تفاهم نامه 
همكارى در حوزه مسؤوليت اجتماعى 
به عنوان يكى از مهمترين چالش هاى 
سازمان هاى كنونى در قبال ذينفعان 
و همچنيــن نهادينه ســازى فرهنگ 
مصرف ايمن و بهينه از گاز در راستاى 
حفظ جان و مال هم استانى ها در قبال 
مخاطرات ناشــى از سهل انگارى در 

بكارگيرى گاز طبيعى مى باشد.

 مديرعامل شركت آب منطقه اى استان مطرح كرد؛
مسيل هاى  از  كيلومتر  بازگشــايى 1500 

حادثه خيز آذربايجان شرقى

ايران؛ رتبه اول در گازرســانى به شهرها و 
روستاها در دنيا 

خبر خبر

اولين جلســه هم انديشــى به 
منظور رفع مشكالت با تشكيل اتاق 
فكــر خبرگان آمــوزش در صنايع با 
همكارى و مشــاركت تالشــگران 
عرصــه مهارت آمــوزى و صاحبان 
صنايع و فكــر و ايده به منظور ايجاد 
پلى ميان دانش، مهارت و صنعت در 
محــل اداره كل آموزش فنى و حرفه 
اى اســتان آذربايجان شــرقى كليد 

خورد.
به گزارش روابــط عمومى اداره 
كل آموزش فنى و حرفه اى اســتان 
آذربايجان شــرقى، اولين جلســه 
اتاق فكر با حضــور مديركل، معاون 
آموزش، پژوهش و برنامه ريزى، روسا 
و كارشناســان مسئول و كارشناسان 
ادارات آموزش و موسسات كارآموزى 
آزاد و مشــاركتهاى مردمى استان و 
كارشناسان آموزش از شهرك هاى 
صنعتى، ماشين ســازى تبريز، ايدم، 
سيمان صوفيان، نقشينه چاپ تبريز، 
شير پگاه تبريز، پارك علم و فناورى 
استان، شركت كاشــى تبريز، ايران 
خودرو، تراكتورسازى تبريز و موتوژن 

برگزار گرديد.
 يعقوب نماينده، مديركل آموزش 
فنــى و حرفه اى اســتان آذربايجان 
شــرقى در اولين جلسه تشكيل اتاق 
فكــر آمــوزش فنى و حرفــه اى با  
مسئولين و صاحبان صنايع استان با 
اشــاره به بحث آموزش و نقش آن در 

ارتقــاى بهره ورى در صنايع افزود: با 
توجه به اينكه رسالت اصلى سازمان 
آموزش فنى و حرفه اى كشور ارتقاى 
مهارت براى تمامــى مخاطبين در 
كشور اســت؛ ولى آموزش كارگران 
در صنايع را الزم و ضرورى برشــمرد 
و خاطرنشــان ســاخت: براى اينكه 
بتوانيم اين ماموريت را به ســرانجام 
برســانيم بايد از نظرات صاحبان فكر 
و ايده و بنگاه هــاى اقتصادى مطلع 

شويم.
وى در ادامــه افــزود: مى توانيم 
بــا ايجــاد محفلى فكــرى در جمع 
صاحبنظــران، خبــرگان و رهبران 
آموزشى، بنگاههاى اقتصادى بزرگ 
و كوچك، زمينــه هاى برنامه ريزى 
براى توسعه هرچه بيشتر كارگران و 
نيروى كار صنايــع را فراهم و عملى 

سازيم.
نماينــده در ادامه اظهار داشــت: 
آموزش، آغاز توســعه و تحول در هر 

كارى اســت و بدون آموزش، تحولى 
اتفاق نخواهد افتاد.

وى افزود: جهانى ترين، ضرورى 
ترين و قديمى ترين موضوع در مسير 
پيشرفت كشورها، بحث آموزش است 
كه مادام العمر بوده و در هر جايى كه 
نقص و نارسايى ديده مى شود؛ عامل 

آن نارسايى در امر آموزش است.
وى در ادامه تصريح نمود: آموزش 
فرصت بزرگى است كه مى تواند هر 
بنگاه اقتصادى را از ركود خارج كرده 
و ضمن كاهش هزينــه ها و ارتقاى 
بهره ورى، ضريب ايمنى و مشاركت 

پذيرى را افزايش دهد.
نماينده اظهار داشــت: با توجه به 
اينكه در دنياى كنونى، عمر اطالعات 
هر 5 ســال يكبار منســوخ مى شود، 
خاطر نشــان كرد: بايد آموزش ها و 
يادگيرى هاى خــود را به روز نماييم 
و اين امر ميّســر نخواهد شــد مگر با 
همفكــرى و تعامل و ايجاد اتاق فكر 

در كنــار صنعت  و نيازســنجى هاى 
آموزشــى در راستاى ارتقاى مهارت 

نيروى كار.
وى ادامه داد: اتــاق فكر، نهادى 
براى سياستگذارى و رفع مشكالت 
با اســتفاده از ايده هاى نو و بديع و در 
حقيقــت به منزله پلــى ميان دانش، 
مهارت و اجرا اســت و مجموعه اى 
كه ايده ها و نظريات توســط نظريه 
پــردازان و صاحبان فكر و ايده در آن 
مطرح و پس از پخته شدن به شكلى 
قابل اجــرا به نهادهــاى مختلف يا 
مجموعه اى كه اتاق فكر وابســته به 

آن مى باشد ارائه مى شود.
شــايان ذكر اســت؛ در خصوص 
توجه به آموزش در محيط كار واقعى، 
توجه به تفكر در مديريت، شناسايى 
مربيان توانمند در رشته هاى خاص و 
نو در راســتاى ايجاد بانك اطالعاتى 
مربيــان اســتان، تدوين ســالنامه 
آموزشى براى صنايع، نشست مجازى 
مديران آموزش صنايع، آموزش هاى 
مستقل و درآمد زا، حضور نمايندگانى 
از صنايع كوچك در اتاق فكر، اعتماد 
ســازى، مغفول مانــدن آموزش در 
صنايع بــراى بنگاههاى اقتصادى، 
توجه به بهبود ساختارهاى آموزشى و 
برگزارى همايش هاى ساالنه براى 
كاركنان آموزش در صنايع، توســط 
اعضاى اتاق فكر، بحث و تبادل نظر 

صورت گرفت

براى اولين بار در استان؛
اتاق فكر خبرگان آموزش در صنايع در آموزش فنى 

و حرفه اى آذربايجان شرقى كليد خورد

يكشنبه  12    آبان  1398     شماره5516

ايران خودرو طرح خدمت رســانى به شــركت كنندگان در مراسم پياده روى 2
اربعين را با ارائه 8 هزار و 300، خدمت به هموطنان به پايان رساند.

طرح مذكور در ايام پياده روى هموطنان به ســمت حرم الحســين (ع)، از 22 تا 
30 مهر در شــهرهاى مرزى منتهى به كشــور عراق با بهره مندى از 1450 مركز 

خدماتى ايران خودرو، اجرا شد. 

ســيدرضا حســينى مدير عامل شــركت خدمات پس از فروش ايران خودرو 
(ايســاكو) در اين مورد گفت: با توجه به پيش بينى افزايش ميزان زائرين در ســال 
جارى ســعى شــده بود با افزودن بر تعداد نمايندگى هاى كشيك در محورهاى 
مواصالتى، توزيع مناســب جغرافياى نيروهاى امــدادى و برپايى تعميرگاه هاى 
صحرايى در شهرهاى مهران، چذابه و خسروى، خدمات رسانى به زايرين صورت 

پذيرد.
وى در خصوص 8300 خدمت ارائه شده گفت: از اين تعداد، 5700 پذيرش در 
نمايندگى ها و چادرهاى صحرايى و حدود 2600 امداد و حمل به نمايندگى صورت 
گرفته؛ حدود 10 درصد خدمات امدادى نيز در راســتاى اجراى مســئوليت هاى 
انسانى و اجتماعى، به دارندگان محصوالت ساير خودروسازى ها ارائه شده است.

ارائه بيش از 8 هزار خدمت به هموطنان در طرح «اربعين ايران خودرو»
ضميمه رايگان ضميمه رايگان 

روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

تاريخ چاپ نوبت دوم:تاريخ چاپ نوبت دوم:1919//88//9898                                                شركت ايران خودرو تبريز                                              شركت ايران خودرو تبريز

    آگهى مزايده عمومى ضايعاتآگهى مزايده عمومى ضايعات ( نوبت اول)

شــركت ايران خودرو تبريز در نظر دارد ضايعات غير توليدي خــود را از طريق مزايده عمومى به افراد واجد 
شرايط به فروش رساند. متقاضيان محترم مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مربوط به مزايده 
از تاريخ درج آگهي لغايت تاريخ 1398/08/21 همه روزه به غير از ايام تعطيل از ســاعت 9صبح الى 15عصر به 

شركت ايران خودرو تبريز مراجعه نمايند.
ضايعات موضوع مزايده :

1 ) كارتن
2 ) نايلون و فوم 

3 ) نايلون چسب دار
4 ) فوم چسب دار 

اطالعات الزم جهت شركت در مزايده :
1-  متقاضيان محترم به همراه كارت ملى به نشــانى كارخانه مراجعه و پس ازرؤيت اقالم مذكور فرم مربوطه را 
تكميل و پيشــنهاد خود را در پاكت (  الف و ب  ) سربســته و ممهور به مهر و امضاء به واحد بازرگانى و تداركات 

تحويل خواهند نمود.
2- آخرين مهلت تسليم پيشنهادات مورخه: 1398/08/22 تا ساعت10 صبح خواهد بود.

3- هزينه آگهى بعهده برنده مزايده خواهد بود .
4-  به پيشنهادات مخدوش و مبهم ترتيب اثرداده نخواهد شد .

5- كميسيون فروش ضايعات در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار است .
آدرس :   كيلومتر 35جاده تبريز-آذرشهر- روبروى سه راهى جزيره اسالمى- جنب پمپ بنزين بيضايى(قهرمانى 

سابق)
شماره تماس: 2155 - 041 داخلي 5473  (واحد بازرگانى)

گزارش تصويرى 
                                                                                همايش سراسرى مديران انجمن بيماران كليوى



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

رئيــس ســازمان جهادكشــاورزى 
آذربايجان شــرقى با تاكيد بر وظيفه 
اين نهاد در رابطه با حراست از اراضى 
زراعى، گفت: با ورود دادستانى حدود 
دو هزار هكتار در ميانه به اراضى ملى 

بازگشت داده شد.       
بــه گزارش ايســنا، اكبــر فتحى در 
جلســه شــوراى ادارى اســتان در 
حضور رئيس قوه قضاييه، با اشــاره به 
جلسات برگزار شــده در ستاد اقتصاد 
مقاومتــى در دادگســترى اســتان، 
اظهــار كرد: على رغم ســخت بودن 
ســال، بسيارى از مشــكالت بخش 
كشاورزى استان در اين جلسات رفع 
شده و در ســال جارى نه تنها كاهش 
توليــد در حوزه كشــاورزى نداريم، 
بلكــه توليدات اين بخــش افزايش 

داشته است.
وى بــا بيان اين كه ميــزان توليدات 
كشاورزى اســتان حدود پنج ميليون 
تن اســت، افزود: جهاد كشــاورزى، 

وظيفه حراســت از اراضى كشاورزى 
و جلوگيــرى از تغييــر كاربرى هاى 
اراضى را نيز دارد و طى يك سال اخير 
نيز تعداد پرونده هــا و احكام اجرايى 
نسبت به سال گذشته تفاوت فاحشى 

داشته است.
فتحى در ادامه خواســتار پايدار شدن 
اعتبارات صندوق توسعه ملى در مورد 
رود ارس شــد و گفــت: اعتباراتى از 
طريق اين صنــدوق تخصيص داده 
شــده و ســال پايانى آن اســت، اما 
نتوانســته ايم زيرســاخت هاى الزم 
بخــش كشــاورزى را در اين حوزه 
ايجاد كنيــم از ايــن رو تقاضا داريم 
اعتبــارات مرزى ارس پايدار و برقرار 

باشد.
وى در خاتمــه بيان كرد: براى تامين 
ادوات قلــع و قمــع اعتبــارى لحاظ 
نمى شــود، خواســتار لحاظ شــدن 
اعتبارات در اين رابطه هســتيم تا در 

اين بخش موفق عمل كنيم

رئيس دادگسترى شهرستان هشترود اســتان آذربايجان شرقى از افزايش 
هشت درصدى صلح و ســازش در پرونده هاى مربوط به طالق در اين شهرستان 

خبر داد.
رحيم اســتادى در گفت وگو با ايسنا، خاطرنشان كرد: 95 درصد درخواست ها در 
پرونده هاى طالق كه به سيستم  قضايى هشترود مى رسد از طرف زوجه است و اين 
مســئله به خاطر عوامل مختلف از جمله كودك همسرى و عدم سازش زوجين به 
علت واقف نبودن به امورات زندگى اســت.وى اضافه كرد: اكثر پرونده هاى طالق 
كه از طرف شوراى حل اختالف به مجموعه قضايى هشترود ارجاع داده مى شود به 
خاطر اعتياد يكى از زوجين، ترك خانه از طرف مرد، ندادن نفقه، بيكارى و يا عسر و 
حرج اســت.وى افزود: از عوامل ديگر طالق مى توان به آشنايى در فضاى مجازى، 
عشــق هاى خيابانى، ازدواج بدون تحقيق، وجود جرائم خشــن در فضاى بعضى از 
خانواده ها و داشتن روابط نامشروع هر يك از زوجين اشاره كرد.استادى اظهار كرد: 
ازدواج ها بايد بر مبناى تحقيق درست و سنت هاى گذشته و زير نظر خانواده و بزرگان 

رخ دهند تا دوام ازدواج تا آخر عمر پايدار بماند. 

افتتاح نخستين مركز مراقبت هاى الكترونيكى 
زندانيان در تبريز

نخســتين مركز مراقبت هاى الكترونيكى زندان هاى كشور با حضور رئيس   
سازمان زندان ها در تبريز افتتاح شد. 

رئيس سازمان زندانها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور در جريان افتتاح اين مركز 
گفت: راه اندازى مراكز مراقبت هاى الكترونيكى سهم خوبى در كاهش جرايم و كاهش 
جمعيت كيفرى و نيز انسجام خانواده ها دارد .جهانگير با بيان اينكه هم اكنون در 20 
اســتان ديگر در حال آماده سازى براى راه اندازى اين مراكز هستيم، گفت: اين مراكز 
عالوه بر كاهش آســيب هاى زندان به فرايند باز اجتماعى كردن زندانيان كمك مى 
كنــد.وى با بيان اينكه اين مراكز با همكارى مركز فناورى قوه قضائيه راه اندازى مى 
شوند ، ادامه داد: مهمترين ويژگى اين طرح اجراى آن توسط متخصصان داخلى است.

طرح نظارت الكترونيكى در قانون مجازات اسالمى مصوب 92 پيش بينى شده است 
و به موجب ماده 62 قانون مذكور در جرائم تعزيرى از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه 
مى تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتى، محكوم به حبس را با رضايت 
وى در محدوده مكانى مشخص تحت نظارت سامانه الكترونيكى قرار دهد، از اين رو 
كسانى كه مشمول حبس تا 5 سال هستند و يا جزاى نقدى تا 18 ميليون تومان دارند 

در صورت وجود ساير شرايط مشمول اين سامانه قرار مى گيرند.

مطرح  آذربايجان شرقى  سازمان جهادكشــاورزى  رئيس 
كرد؛

2 هزار هكتار در ميانه به اراضى ملى بازگشت

افزايــش 8 درصــدى صلــح و ســازش در 
پرونده هاى طالق در هشترود 

خبر خبر

يكشنبه      12  آبان  1398     شماره5516

فرماندار هشــترود شهردارى ها را مكلف به راه اندازى 
مراكز جامع توانمندســازى براى درمان معتــادان زير نظر 

بهزيستى كرد.
امين امينيان در شــوراى مبارزه با مواد مخدر هشترود بر 

تشكيل كميته هاى تخصصى در شوراى مبارزه با مواد مخدر 
شهرســتان تاكيد كرد و گفت: شناسايى محالت پرخطر بايد 

در اولويت باشد.
وى با انتقاد از كوتاهى دســتگاه ها در اجراى سند مبارزه 

با مواد مخدر افزود : تا زمانى كه دســتگاه هاى عضو وظايف 
و مسئوليت هاى خود را به درســتى انجام ندهند نمى توانيم 
ارزيابى درستى از موثر بودن يا نبودن برنامه ها داشته باشيم.

فرماندار هشــترود از اداره كار و تعاون و ســازمان فنى و 

حرفه اى خواست تا در زمينه اشتغال و مهارت آموزى معتادان 
اقدامات الزم را انجام دهند.شهرســتان هشترود با 57 هزار 
نفرجمعيــت در 120 كيلومتــرى جنوب شــرق تبريز مركز 

آذربايجان شرقى واقع است.

شهردارى ها مكلف به راه اندازى مراكز توانمندسازى معتادان هستند

 جلسه كار گروه دفاتر پيشخوان 
دولت و بخش عمومى استان آذربايجان 
شــرقى با حضور سرپرســت اداره كل 
ارتباطات و فناورى اطالعات اســتان، 
مديــر كل تنظيم مقــررات وارتباطات 
راديويــى منطقه آذر و ســاير اعضاى 

كارگروه برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومــى اداره 
كل ارتباطــات و فنــاورى اطالعات 
آذربايجان شــرقى،  مهــدى خرامش 
رئيس كارگروه دفاتر پيشــخوان دولت 
در اســتان با اشاره به لزوم برون سپارى 
خدمات دســتگاه هاى دولتى به دفاتر 
پيشــخوان اظهار كرد: تحقق اين امر 

يكى از اصلى تريــن پايه هاى حركت 
به سوى توسعه دولت الكترونيك است.

وى افزود: ارائه خدمات الكترونيك 
دســتگاه هاى دولتى از ســوى دفاتر 
پيشــخوان به ارايه خدمات مطلوب به 

شهروندان كمك شايانى مى كند.
در ادامه مشــكالت و مسايل رسيده 

به كارگروه از ســوى تعــدادى از دفاتر 
پيشــخوان دولت و مشكالت استعالم 
خدمات اداره آب فاضالب واداره برق با 
نمايندگان آن ادارات مورد بررسى قرار 
گرفــت و تصميمــات الزم در ايــن 
خصوص توسط اعضاى كارگروه اتخاذ 

شد.

معــاون اقتصادى و ســرمايه گذارى ارس با 
بيان اينكه ميزان واردات به ارس غير قابل قياس با 
صادرات از اين منطقه اســت، گفــت: در هفت ماه 
امسال 81 هزار تن به ارزش 248 ميليون دالر كاال 
از ارس صادر شده و در مقابل هشت هزار تن كاال به 

ارزش 30 ميليون دالر واردات شده است.
به گزارش ايسنا، به نقل از منطقه آزاد ارس، صفر 
شاسفند در جلسه شوراى ادارى شهرستان جلفا كه 
با حضور معاون رئيس قوه قضائيه برگزار شد، اظهار 
كــرد: ارزش طرح هاى ســرمايه گذارى تصويب 
شــده در هفت ماه امســال دو هزار و 660 ميليارد 
تومان است. يكى از اهداف مهم سازمان حمايت از 
شــركت هاى وارد كننده براى ورود به عرصه توليد 
و صادرات است كه در اين زمينه موفقيتهاى خوبى 

كسب كرده ايم.
شاسفند خاطرنشــان كرد: متاسفانه از شهريور 
ســال قبل عوارض خروج از كشور به حساب خزانه 
واريز شد كه با تالش و همكارى مديرعامل سازمان 
منطقه آزاد ارس و دادستان شهرستان جلفا عوارض 

به حســاب ارس بازگشــت تا پروژه هاى عمرانى و 
زيربنايى بدون مشكل اجرا شود.

معاون اقتصادى و سرمايه گذارى ارس در بخش 
ديگرى از ســخنان خود با اشاره به پيوستن ايران به 
اتحاديه اوراســيا و نقش مهم ارس در روابط تجارى 
با كشــورهاى منطقه، گفت: تجارت ترجيحى بين 
ايران و كشــورهاى عضو اتحاديه اوراسيا كه شامل 
502 قلم كاال ترجيحات اعطايى اوراســيا به ايران 
و 360 قلــم هم ترجيحات اعطايــى ما به اتحاديه 
اوراســيا اســت، خبر خوبى براى بازرگانان ايران و 

بخصوص فعاالن اقتصادى منطقه آزاد ارس است.
وى گفت: عالوه بر موفقيت هاى تجارى در ماه 
هاى اخيــر، الحاق ارس به جوامع ايمن و همچنين 
پيوستن به ســازمان جهانى گردشگرى و پيمودن 
آخريــن مراحل ثبــت جهانى ژئوپــارك ارس در 
يونســكو كه ســال آينده اتفاق خواهد افتاد، نويد 
بخش آينده اى روشــن براى ارس در عرصه هاى 

مختلف است.
شاسفند با بيان اينكه ارس نگاه ويژه اى به تحقق 
اهداف و سياست هاى اقتصاد مقاومتى دارد، گفت: 
تالش ما تبديل شدن به الگوى يك منطقه صنعتى 

در كشور است.
وى از توسعه متوازن بخش هاى مختلف در ارس 
خبــر داد و گفت: توســعه متــوازن در بخش هاى 
صنعتى، كشــاورزى، گردشگرى و فرهنگى و ساير 
بخش هاى فعاليتى ارس مشــهود است كه اين امر 
ارس را نســبت به ساير مناطق كشور براى سرمايه 
گذارى و فعاليت هاى اقتصادى داخلى و بين المللى 

حائز اهميت كرده است.

معاون اقتصادى و سرمايه گذارى ارس:

ميزان واردات به ارس قابل قياس با صادرات 
اين منطقه نيست

بررسى مشكالت دفاتر پيشخوان دولت درآذربايجان شرقى

آگهى مزايده فروش سرقفلى جاى غرفه ( مرحله اول)
شهردار سراب در نظر دارد به اسناد بند سوم مصوبه شماره 297 مورخه 98/7/29 و بند دوم مصوبه شماره 
290 مورخه 98/7/14 شوراى محترم اسالمى شهر سراب سرقفلى تعداد 30 باب جاى غرفه واقع در ضلع 

جنوبى در محدوده ميدان ميوه  و تره بار را به صورت نقد از طريق مزايده كتبى با شرايط ذيل واگذار نمايد.
الف) مشخصات تجارى ها در همكف:

1-  جاى غرفه شــماره 60 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 17/500/000 ريال جمعا به مبلغ 
630/000/000 ريال ( داخل ميدان)

2- جاى غرفه شــماره 61 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 17/500/000 ريال جمعا به مبلغ 
630/000/000 ريال ( داخل ميدان)

3-  جاى غرفه شــماره 62 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

4-  جاى غرفه شــماره 63 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

5-  جاى غرفه شــماره 64 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

6-  جاى غرفه شــماره 65 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

7-  جاى غرفه شــماره 66 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

8-  جاى غرفه شــماره 67 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

9-  جاى غرفه شــماره 68 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

10- جاى غرفه شــماره 69 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

11- جاى غرفه شــماره 70 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

12- جاى غرفه شــماره 71 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

13- جاى غرفه شــماره 72 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

14- جاى غرفه شــماره 73 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

15- جاى غرفه شــماره 74 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

16- جاى غرفه شــماره 75 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 17/500/000 ريال جمعا به مبلغ 
630/000/000 ريال ( داخل ميدان)

17- جاى غرفه شــماره 76 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 17/500/000 ريال جمعا به مبلغ 
630/000/000 ريال ( داخل ميدان)

18- جاى غرفه شــماره 77 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

19- جاى غرفه شــماره 78 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
20- جاى غرفه شماره 79 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
21- جاى غرفه شــماره 80 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
22- جاى غرفه شــماره 81 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
23- جاى غرفه شــماره 82 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
24- جاى غرفه شــماره 83 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
25- جاى غرفه شــماره 84 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
26- جاى غرفه شــماره 85 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
27- جاى غرفه شــماره 86 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
28- جاى غرفه شــماره 87 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
29- جاى غرفه شــماره 88 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
30- جاى غرفه شــماره 89 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
1-  متقاضيان بايســتى 5٪ قيمت پايه جاى غرفه پيشــنهادى را به عنوان سپرده به حساب سپرده شماره 
310002952005 شــهردارى ( به عنوان ســپرده ) نزد بانك ملى شعبه سراب واريز و فيش مربوطه را به 
همراه درخواســت كتبى و مبلغ پيشنهادى در پاكت سريسته به دبيرخانه شهردارى تحويل و رسيد دريافت 

نمايند.
2-  بهاء سرقفلى جاى غرفه ها نقدا دريافت خواهد شد.

3-  شهردارى دررد يا قبول هريك ازپيشنهادات مختاراست .
4-  به تقاضاهاى مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

5-  هزينه متعلقه ( نشرآگهى) به عهده خريدار خواهد بود.
6-  شــركت كنندگان موظف اند شماره غرفه را بر روى پاكت پيشنهادى خود قيد نمايند و پيشنهاد خود را تا 

آخر وقت ادارى روز چهارشنبه مورخه 98/8/29 به دبيرخانه شهردارى سراب تحويل دهند 
7-  ســپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزايده مسترد نخواهد شد ودرصورت انصراف هريك 

ازبرندگان سپرده آن برنده به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
8-  متقاضيان جهت كســب اطالعات بيشــتر  و رويت نقشه ها ، شــرايط و قرارداد واگذارى به دايره فنى و 
شهرســازى يا واحد به درآمد مراجعه و يا با شــماره تلفن هاى 68- 43228167 تماس حاصل نموده و از 

محل پروژه بازديد نمايند.

شهردارى ســراب در نظر دارد با استناد بند يك 
مصوبه شــماره 288 مورخ 98/07/03 شــوراى 
محترم اســالمى شهر سراب تعداد يك قطعه زمين 
با كاربرى مســكونى واقع در كمربندى شمالى ضلع 
شمالى آپارتمانهاى بنياد مسكن را از طريق مزايده 

كتبى با شرايط ذيل واگذار نمايد.
الف : مشخصات قطعه : 

قطعــه بــه شــماره پــالك 29/2104 قطعه 
13 بــه مســاحت 337/50 مترمربــع بــه مبلغ 

2/531/250/000 ريال ( به صورت نقدى )
ب : شرايط مزايده :

1- متقاضيان بايســتى 5 درصــد قيمت پايه را 
به عنوان ســپرده به حساب 3100002952005 
شــهردارى نزد بانك ملى  شــعبه ســراب واريز و 
فيش مربوطه را به همراه درخواســت كتبى و ملبلغ 
پيشــنهادى در پاكت سربسته از تاريخ نشرآخرين 
آگهى حداكثر تا ده روز تا آخر وقت ادارى98/8/29 
به دبيرخانه شهردارى تحويل و رسيد دريافت دارند. 
2- شهردارى دررد يا قبول هريك ازپيشنهادات 

مختاراست .
3- به تقاضاهاى مخدوش ، مبهم و فاقد ســپرده 

ترتيب اثر داده نخواهد شد .
4- هزينه هــاى متعلقه ( نشــرآگهى ، دارايى و 

دفترخانه و ....) به عهده برنده مزايده خواهد بود.
5- ســپرده نفرات اول تا ســوم تا عقد قرارداد 
با برنده مزايده مســترد نخواهد شــد ودرصورت 
انصراف هريك ازبرندگان ســپرده آن برنده به نفع 

شهردارى ضبط خواهد شد.
6- متقاضيان جهت كســب اطالعات بيشــتر به 
دايره فنى و شهرســازى يا درآمــد مراجعه و يا با 
شماره تلفن هاى 68- 43228167 تماس حاصل 

نمايند.

آگهى فروش جاى خانه
(نوبت اول)

نوبت اول
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 مراســم همايش پيــاده روى عمومى به مناســبت نكوداشــت هفته پدافند 
غيرعامل با مشــاركت پدافند غيرعامل اســتاندارى آذربايجان شرقى، شركت 
پااليش نفت تبريز و اداره ورزش و جوانان استان در تفرجگاه كوه عينالى/ جمعه 

10 آبان  برگزار شد.
 98 اين مراســم با اهداى جوايز به قيد قرعه به شــركت كنندگان در پياده روى 

پايان يافت.

 نماينده ولى فقيه در آذربايجان 
شرقى گفت: وقف يكى از برترين مظاهر 
احســان و نيكوكارى به مــردم بوده و 
احياى موقوفات و تقويت فرهنگ وقف 

در جامعه امروز ضرورى است.
به گزارش خبرنــگار مهر، حجت 
االســالم سيد محمدعلى آل هاشم  به 
مناســبت هفته وقف در ديدار كاركنان 
اداره كل اوقاف و امورخيريه استان با بيان 
اينكه وقف بايد بعنوان يك فرهنگ در 
جامعه نهادينه شود، گفت: وقف و احياى 
موقوفــات از بركات پيــروزى انقالب 
اسالمى بوده كه سرمنشاء كارهاى خير 

و حسنه در جامعه شده است.
امام جمعــه تبريز افــزود: وقف از 
افتخارات دين اســالم است و به طور 
غيرمستقيم در قرآن و به طور مستقيم در 
سيره پيامبر (ص) و ائمه (ع) به آن توجه 

فراوان شده است.
نماينــده ولى فقيــه در آذربايجان 
شرقى با اشاره به كاركردهاى فرهنگى، 
اجتماعــى و اقتصادى وقــف يكى از 
كاركردهــاى مهم وقــف در جامعه را 
فقرزدايى دانســت و گفت: مى توان با 
گســترش فرهنگ وقف ميزان فقر و 

محروميت را در جامعه كاهش داد.
وى همچنيــن با تاكيــد بر احياى 
موقوفــات گفت: احيــاء و بهره گيرى 

كاربــردى موقوفــات افزايش اعتماد 
عمومــى را در جامعه به دنبــال دارد و 
مسئوالن مذهبى و فرهنگى مى توانند 
با يك برنامه ريــزى صحيح و رويكرد 
اصولى در جهت دهى افكار عمومى به 

سمت فرهنگ وقف مؤثر باشند.
حجت االســالم آل هاشم گفت: 
بهداشت و درمان، گسترش علوم و فنون 
و امور دانش بنيان از حوزه هايى است كه 
ميتــوان با عمل به فريضه وقف در آنها 
اقدامات موثر و ماندگار انجام داد، همان 
طوريكه خّيــرى به نام مردانى آذر يك 
بيمارستان بزرگ براى درمان كودكان 

را وقف كرده است.
نماينــده ولى فقيــه در آذربايجان 
شــرقى در ادامه با اشاره به فعاليت هاى 
قرآنى اداره كل اوقاف اظهار داشــت: 
متولى  هــاى متعددى در امور قرآنى در 
سطح استان و كشــور وجود دارد و اين 
تعدد باعث ايجاد موازى كارى مى  شود 
كه بنده مكرر به اين موضوع تذكر داده 
ام و اميدوارم اين جلسه بتواند بخشى از 
مسائل و مشكالت حوزه  قرآن را مرتفع 

كند.
امام جمعه تبريز مهم ترين دغدغه 
مســئوالن آذربايجان شرقى در حوزه 
قرآنى را ساماندهى اين فعاليت ها بيان 
كرد و افــزود: وحدت و همدلى در همه 
حوزه ها به ويژه فعاليت  هاى قرآنى نقش 
اساســى دارد و بايد متوليان اين حوزه 

زمينه همگرايى بيشتر را ايجاد كنند.
در ابتداى اين ديدار حجت االسالم 
حســينى از آخرين فعاليت هاى حوزه 
وقــف اداره كل اوقــاف و امور خيريه 

آذربايجان شرقى گزارش داد.
در اين جلســه تمبر يابود وقف نامه 

ظهيريه باطل شد..

 همايش پيــاده روى عمومى به مناســبت 
نكوداشت هفته پدافند غيرعامل

ضرورت احياى موقوفات و تقويت فرهنگ 
وقف 

خبر خبر

ســالمت  بيمــه  مديــركل 
آذربايجان شرقى اعالم كرد: پوشش اجبارى 
بيمــه براى آحاد جامعه از جمله اهداف دولت 
اســت كه آيين نامه آن در شــهريورماه سال 
جارى ارســال شــد و با اجراى آن هر ايرانى 

صاحب يك دفترچه بيمه مى شود.
وحيد مجيدى در نشست خبرى به مناسب 
هفته بيمه سالمت با اشاره به سالروز تاسيس 
بيمه خدمات درمانى در سوم آبان سال 1373 
اظهار كرد: اين سازمان در سال 1391 به بيمه 
ســالمت تغيير نام داد كه به همين مناسبت 
ســوم تا نهم آبان ماه هفته بيمه سالمت نام 

گذارى شده است.
وى با بيان اينكه طبق قانون برنامه ششم توسعه 
همه افراد بايد تحت پوشــش بيمه درمانى باشــند، 
گفت: از 17 آبان ماه ثبت نام الكترونيكى متقاضيان 

فاقد بيمه شروع مى شود.
مجيدى با اشــاره به جمعيــت دو ميليونى تحت 
پوشش بيمه ســالمت در آذربايجان شرقى، گفت: 
اين ميزان حدود 53 درصد جمعيت اســتان را شامل 

مى شود.
وى گفت: ســه هــزار و 900 نفــر بيمار خاص 
در اســتان تحت پوشش بيمه ســالمت هستند كه 
بســيارى از داروهاى اين افراد رايگان است و سال 
گذشــته 45 ميليارد تومان براى هزينه هاى درمانى 

آنها پرداخت شده است.
مديركل بيمه ســالمت آذربايجان شرقى اضافه 
كرد: همچنين سال گذشــته نزديك به 60 ميليارد 
تومان براى تامين داروى شــيمى درمانى بيماران 

مبتال به سرطان هزينه شده است.
مجيدى با اشــاره به پايلوت شــدن آذربايجان 
شــرقى براى چهار طــرح الكترونيكى، اظهار كرد: 
ارســال پرونده و اســناد بيمارســتانى به صورت 
الكترونيكــى در 33 بيمارســتان كــه منجــر به 
صرفه جويى ســه ميليون و 450 هــزار برگ كاغذ 
شــده اســت از جمله اقدامات بيمه سالمت استان 

مى باشد كه اين اقدام در بيمارستان هاى خصوصى 
نيز اجرا مى شود.

وى رفع همپوشــانى بيمه هــا را از جمله اهداف 
بيمه ســالمت عنوان كرد و گفت: استحقاق سنجى 
در مراكز بســترى از ديگر طرح هاى انجام شده در 
بيمارســتان هاى استان اســت كه به همين منظور 
افراد بسترى شــده با ارائه كدملى خدمات دريافت 
مى كنند و اگر فردى داراى دو بيمه باشــد بالفاصله 
از طريق اســتعالم مشخص شده و به صورت كامل 

افراد مراجعه كننده احراز هويت مى شوند.
مديــركل بيمه ســالمت آذربايجان شــرقى 
خاطرنشــان كــرد: 150 هــزار نفــر از طريق رفع 
همپوشانى از آمار بيمه شدگان استانى بيمه سالمت 

كاهش يافته اند.
مجيــدى نسخه نويســى الكترونيكــى را جزو 
برنامه هاى عملياتى شــده در آذربايجان شــرقى 
اعالم كرد و گفت: بر اين اساس 67 هزار فقره اسناد 
به صورت الكترونيكى به بيمه سالمت استان ارسال 
شده است و تاكنون 25 درصد موسس ها اسناد خود 

را به صورت الكترونيكى ارسال كرده اند.
وى افــزود: ارجــاع الكترونيكــى آخرين طرح 
الكترونيكى در اســتان مى باشــد كه در اين رابطه 
30 هزار كد ارجاع از ســطح يك به سطح دو ارسال 
و منجــر به حذف و صرفه جويى در كاغذ و نيز زمان 

و هزينه شده است.

مديركل بيمه ســالمت آذربايجان شرقى با 
بيــان اينكه در ســال 1374 تعداد مراكز طرف 
قرارداد اين ســازمان حدود 700 موسســه بود، 
گفت: اين ميزان در سال 1397 به 2 هزار و 740 
موسســه رسيده اســت و به عبارتى 95 درصد 

موسسه هاى درمانى طرف قرارداد هستند.
وى افزود: سال گذشــته با وجود مشكالت 
اقتصادى دولت، 9 ماه از مطالبات موسسه هاى 
طــرف قرارد تــا آذر پرداخت شــد و با توجه به 
اينكه در ســه ماه آخر در پرداخــت ماه به ماه با 
ركود مواجه شــده ايم ولــى 6 ميليارد تومان به 
بيمارســتان هاى تامين اجتماعى پرداخت شد و 
امسال نيز مطالبات تير بيمارستان ها پرداخت شده و 

تا چند روز ديگر اسناد مردادماه پرداخت مى شود.
مجيدى با بيان اينكه هــر ماه حدود 10 ميليارد 
تومــان بــه داروخانه ها پرداخت مى شــود، گفت: 
پرداختى مطالبات تيــر داروخانه ها كامل بود و 30 

درصد مرداد نيز پرداخت شده است.
مديــركل بيمه ســالمت آذربايجان شــرقى 
خاطرنشــان كرد: بيمه ســالمت دســتگاه درآمد 
هزينه اى نيســت و به طور كامل وابســته به بودجه 
دولت هستيم از اين رو همه ساله رديف بودجه براى 
ما تعيين مى شود و تا به امروز شايد با تاخير باشد ولى 
بحث 500 ميليون يورو اعطايى از صندوق توســعه 
ملى در ســال گذشــته منجر به عقب ماندن مابقى 

بودجه از سال گذشته شده است.
وى بودجــه تخصيص يافته به بيمه ســالمت 
آذربايجان شــرقى در سال گذشــته را 750 ميليارد 
تومان اعالم كرد و گفت: ســال گذشته هزينه ها با 
بودجه موافقت شده و تخصيص يافته برابر شد ولى 
همچنان به موسسه ها و بيمارستان ها بدهى داريم.

مجيــدى مهم ترين چالش بيمه ســالمت را تامين 
منابــع مالى پايدار اعالم كــرد و افزود: از محل يك 
درصد ماليات ارزش افــزوده براى 22 ميليون بيمه 
شــده روســتايى را هدف قرار داده ايم كه تاكنون 

اجرايى نشده است.

مديركل بيمه سالمت آذربايجان شرقى خبر داد؛

پوشش اجبارى بيمه براى تمام افراد جامعه

شهردار تبريزدرآيين افتتاح باغ شهر تبريز اعالم كرد

سال 99، سال انقالب فضاى سبز
با حضور پرشور مردم؛

* درهاى «باغ شــهر تبريز» رسما به روى شهروندان باز شد
در مراســمى پرشور با حضور مسئوالن ارشد استانى و شهرى و جمعى از 

شهروندان پارك «باغ شهر» تبريز افتتاح شد.
به گزارش شــهريار، اين پارك در وســعت 1.3هكتار مابين نصف راه و 
چهارراه خطيب در منطقه 6 تبريز واقع شــده اســت. طبق اعالم شهردارى 
منطقــه، براى تملك آن 34ميلياردتومان و براى احداث آن 2ميليارد تومان 

هزينه شده است.
«باغ شــهر تبريز» اولين پارك اســت كه با تغيير كاربرى مســكونى به 
فضاى ســبز توسط شــهردارى تبريز به شــكل يك باغ ايرانى طراحى و 

احداث شده است.
از ويژگى هاى اين پارك مى تــوان به توجه ويژه به معلولين و كودكان، 
اســتفاده از مصالــح بومى و ايجاد فضاى ســبز در منطقه اى كه داراى فقر 

فضاى سبز بود اشاره كرد.
همزمان با «باغ شــهر تبريز» امروز  پارك آناخاتون نيز به مساحت 25/1 
هكتار و با هزينه تملك و اجراى 26 ميليارد ريال در حوزه شهردارى منطقه 

6 تبريز افتتاح شد. 
استاندار آذربايجان شرقى:

* تغيير كاربرى مســكونى به فضاى ســبز در شرايط اقتصادى فعلى، هنر 
است

اســتاندار آذربايجان شــرقى گفت: اينكه در شــرايط اقتصادى فعلى، 
شــهردارى تبريز با تغيير كاربرى مسكونى به فضاى سبز يك پارك ايرانى 

احداث كرده، هنر است.
 محمدرضا پورمحمدى در مراســم افتتاح «باغ شهر تبريز» گفت: ايجاد 

پارك يكى از وظايف ذاتى شهردارى ها است.
او با بيان اينكه در ســال هاى اخير توسعه تفرجگاه عون ابن على يكى از 
دستاوردهاى مهم شــهردارى تبريز در حوزه فضاى سبز بوده است، تاكيد 
كرد: بايد در كنار اين مســائل، به حفظ باغات قديمى تبريز نيز توجهى ويژه 

داشته باشيم.

استاندار آذربايجان شــرقى تشريح كرد: ايجاد بستر براى گذران اوقات 
فراغت، عدالت در توزيع امكانات عمومى، كاهش ترافيك و افزايش فضاى 
تعامالت اجتماعى از مهم ترين كاركردهاى پارك هاى محله اى به شــمار 
مى آيد. محمدرضا پورمحمدى از مردم تبريز خواست كه در حفظ فضاهاى 

سبز و اماكن عمومى اهتمام ويژه داشته باشند. 
شهردار تبريز؛

* سال 99، سال انقالب فضاى سبز
شهردار تبريز گفت: از طرفى حضور يك استاندار شهرساز در استان ما و 
از طرفى ديگر عالقه شــخصى بنده به توسعه فضاى سبز، باعث شده على 
رغــم اوضاع اقتصــادى حاكم تا به امروز حتى يك متــر از باغات تبريز به 

مجتمع مسكونى يا تجارى تبديل نشود.
 ايرج شهين باهر در افتتاحيه «باغ شهر تبريز» با قدردانى از تمام كسانى 
كه در احداث اين پارك نقش ايفا كردند، گفت: مسيرگشايى و توسعه فضاى 

ســبز يكى از اولويت هاى مهم شهردارى تبريز در سال هاى اخير است.
او با اشــاره به كمبود فضاى ســبز در تبريز، تصريح كرد: متاســفانه در 
ســاليان گذشته تبديل باغات و فضاهاى ســبز به مجتمع هاى مسكونى و 
تجارى براى افزايش درآمدهاى شــهردارى، خسارت هاى جبران ناپذيرى 

به فضاى ســبز اين شهر وارد كرده و باغ شهر را از بين برده است.
وظيفه شهردارى ايجاد رفاه است، نه افزايش درآمد

ايرج شهين باهر اعالم كرد: وظيفه دستگاه هايى مثل شهردارى، ايجاد 
رفاه و آسايش براى مردم است، نه افزايش درآمد و صرف آن در موضوعاتى 

كه هيچ سودى براى شهروندان ندارد.
او مبارزه با فساد را يكى از اولويت هاى دوره مديريتى خود خواند و گفت: 
در وضعيــت اقتصادى فعلى، نه تنها درآمد شــهردارى تبريز كاهش نيافته 
بلكه نســبت به مدت مشابه در سال گذشته 30درصد افزايش داشته است.

كاهش هزينه هاى جارى شــهردارى تبريز نسبت به سال گذشته
شــهردار تبريز اضافه كرد: همچنين هزينه هاى جارى شهردارى تبريز 
در 6ماهه ابتدايى سال جارى نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 18درصد 

كاهش يافته است.

 تغيير كاربرى مســكونى به فضاى ســبز، مهم ترين ويژگى «باغ شــهر 
تبريز»

او بــا تاكيد بر اينكه نبايد به بهانه افزايش درآمدهاى شــهردارى ريه و 
تنفس گاه شــهر را از بين ببريم، افزود: مهم ترين ويژگى پروژه «باغ شــهر 
تبريز» تبديل كاربرى مســكونى به فضاى ســبز اســت كه براى اولين بار 

اتفاق افتاده است.
او باغ شهر تبريز را بيست  و دومين پارك محله اى احداث شده در دوسال 
گذشــته عنوان كرد و گفت: 15پارك محله اى نيز تا پايان ســال جارى در 

تبريز احداث و تقديم شهروندان مى شود.
پارك بزرگ، آرزوى ديرين مردم تبريز در آســتانه تحقق

شــهين باهر در بخش ديگرى از صحبت هــاى خود اعالم كرد: پارك 
بزرگ تبريز كه يكى از آرزوهاى ديرين مردم شــهر تبريز است به زودى با 
همكارى قرارگاه خاتم االنبيا كلنگ زنى و عمليات اجرايى آن آغاز مى شود.

او از از مردم تبريز خواســت كه در حفظ باغات و فضاى ســبز يارى گر 
مجموعه مديريت شــهرى باشند و افزود: سال 99، سال انقالب فضاى سبز 

تبريز خواهد بود.
به گفته شــهردار تبريــز، كاهش ترافيك يكى از اصلــى ترين اهداف 

مجموعه مديريت شــهرى از احداث پارك هاى محله اى است.
رئيس كميســيون معمارى و شهرسازى شوراى شهر تبريز عنوان كرد:

* «باغ شــهر تبريز» مصداق توانايى خانواده بزرگ شهردارى تبريز
رئيس كميســيون معمارى و شهرسازى شوراى شهر تبريز از «باغ شهر تبريز» 

به عنوان مصداق توانايى خانواده بزرگ شــهردارى تبريز ياد كرد.
 فريدون بابايى اقدم در مراســم افتتاح «باغ شهر تبريز» اظهار كرد: اين پارك 
حاصل همكارى و هميارى دســتگاه هاى مختلف از جمله شهردارى تبريز، اداره 

كل مســكن و شهرسازى و استاندارى آذربايجان شرقى است.
او افزود: اگر در تمام پروژه ها چنين همكارى و همراهى وجود داشــته باشــد، 

بى شــك موفقيت هاى مهم و چشمگيرى حاصل خواهد شد.
او بيان كرد: براى وجب به وجب اين پارك زحمات زيادى كشيده شده است و 
نهايتا پاركى قابل استفاده براى شهروندان منطقه افتتاح و بهره بردارى مى شود.

بابايى اقدم همچنين درباره افتتاح همزمان پارك آناخاتون، يادآور شد: احداث 
اين پارك محله اى در قلب يك منطقه محروم اقدامى ارزشــمند است.

اين عضو شــوراى شهر تبريز همچنين با اشاره به زندگى حدود يك سوم مردم 
تبريز در مناطق كم برخوردار، تاكيد كرد: در قانون اساسى دولت و حاكميت براى 
بهبود اين وضعيت وظيفه اصلى را بر دوش دارد اما طبق قانون، شــهردارى ها نيز 

بايد براى ايجاد مســكن براى افراد بى بضاعت تدابيرى اتخاذ كنند.
او از مســئوالن استانى از جمله استاندار آذربايجان شرقى و نمايندگان مجلس 

خواســت كه به اين موضوع توجه ويژه داشته باشند. 
شهردار منطقه 6 تبريز:

* «باغ شــهر تبريز» با مصالح و ابزار بومى احداث شده است
شــهردار منطقه 6 تبريز گفت: «باغ شــهر تبريز» با مصالح و ابزار بومى كه در 

تبريز توليد شده احداث شده است.
 ســامان احمدزاده در مراسم افتتاح «باغ شــهر تبريز» اظهار كرد: در راستاى 
تاكيدات شــهردار محترم تبريز براى توســعه فضاى ســبز، حفظ باغات تبريز و 
ســعى براى افزايش رفاه اجتماعى دو پروژه احداث فضاى سبز در منطقه 6 تبريز 

صورت گرفت.
او درباره پارك «باغ شهر تبريز» تشريح كرد: احداث اين پارك يكى از دغدغه 
هاى هميشگى شهروندان بوده است و خوشبختانه براى اولين بار با تغيير كاربرى 

مســكونى به فضاى سبز توانستيم اين پارك را افتتاح كنيم.
شهردار منطقه 6 تبريز اعالم كرد: مساحت كل اين باغ 13هزار متر مربع است 
و براى آماده ســازى بسترهاى آن، هزار و 350بار نخاله بردارى انجام شده است.
او اســتفاده از مصالح و ابزار بومى، طراحى و اجرا بدون حضور پيمانكار، احداث 
در كمتر از 6ماه و رعايت اصول طراحى ايرانى را از ويژگى هاى مهم «باغ شــهر 

تبريز» عنوان كرد.
به گفته سامان احمدزاده 34ميليارد تومان براى تملك و 2ميليارد تومان براى 

احداث اين پارك هزينه شده است.
او افزود: همزمان با باغ شــهر، پارك محله اى آناخاتون به مساحت 1.5هكتار 
با امكاناتى نظير زمين بازى كودكان، زمين بســكتبال و فوتبال افتتاح شــد كه در 

يكى از مناطق كم برخوردار تبريز واقع شــده است.


