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بانــك كشــاورزي آذربايجان 
شرقي 990 ميليارد  ريال تسهيالت 

پرد اخت كرد 

نرخ كرايه تاكســی د ر اروميه 
افزايش نمی يابد 

2 4

آغاز پویش »حلقه وصل باشیم«
 د ر بهزیستی ارد بیل

همزمان با سراســر کشــور پویش سراسری »حلقه وصل باشــیم »با حضور مد یر کل و برخی از اعضای شورای 
معاونین د ر بهزیســتی اســتان ارد بیل نیزآغاز شــد . 

رقیهلهجه-خبرنگارجامجماردبیل:مد یرکل بهزیســتی اســتان از آغاز پویش »حلقه وصل باشــیم « 
همزمان با سراســر کشــور د راســتان ارد بیل خبر د اد  و گفت : پویش » حلقه وصل هم باشیم « برای کمک به تامین 
جهیزیه فرزند ان عقد  کرد ه و تحت پوشش اد اره کل بهزیستی استان ارد بیل تشکیل شد ه است تا با مساعد ت ماد ی 

و معنوی شــما هم استانی های عزیز امکان شروع زند گی ...

فرایند صد ور پروانه
 د ر شهرد اری یک هفته 
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وژیه آرذبایجان

شهرد ار تبریز:
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تکاب؛ میزبان جشنواره منطقه ای گرد شگری تخت سلیمان 

آغاز د همين نمايشگاه ناشران 
كشور د ر زنجان

4

آگهی مناقصه شرکت مس مزرعه اهر    

شــرکتمسمزرعهدرنظرداردنســبتبهشناساییوانتخابپیمانکارواجدشرایطجهتاجرایپروژههای
ساختساختمانسولهتوسعهانبارومحوطهسازیدرمعدنمسمزرعهاهرازطریقبرگزاریمناقصهعمومی

اقدامنماید.
الف(خالصهشرحکار:

۱-  احداثســاختمانانبارمعدنمسمزرعهبهمتراژ۱۱۱مترمربعطبقنقشههاو۲-اجرایعملیاتمحوطه
سازیسایتمعدنمسمزرعه)جدولگذاری؛زیرسازیوآسفالت(

ب(محلانجامکار:
استانآذربایجانشرقی-۱۲۰کیلومتریشمالتبریز-۲۵کیلومتریشهرستاناهر-معدنمسمزرعه

ج(مدتانجامکار:
۱۰ماهشمسیوشروعانجامکاربالفاصلهبعدازابالغرسمیقرارداد

د(شرایطمتقاضیان:
۱-داشتنشخصیتحقوقی؛مطابقتاساسنامهشرکتباموضوعمناقصهودارابودنحداقلرتبه۵ابنیهوراه

ازسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور،
۲-داشــتنتجاربکاریموفقمشابهوارائهرضایتنامهازکارفرمایانمربوطه)ارئهناموشمارههایتماس

کارفرماالزامیاست(
۳-دارابودنتواناییمالیمناسبباحجمکارپروژه)الزماستشرکتهااطالعاتتاییدشدهمالی۵سالگذشته

شرکتخودراارائهنمایند(
۴-ارائهمدرکیدالبرمالکیتیاتواناییتأمینحداقلماشینآالتدرطولدورهقرارداد،

۵-دارابودنتواناییارائهضمانتنامهبانکیشرکتدرمناقصهمعادل6۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ششصدمیلیونریال(
6-پیمانکارانوشرکتهایبومیدراولویتخواهندبود.

متقاضیانیکهدارایشــرایطمذکوربودهوآمادگیاجرایکاررادارندمیتوانندحداکثرظرفمدت۷روزکاری
)پنجشــنبهوتعطیالترسمیروزکارینمیباشــند(پسازتاریخدرجآگهیمندرجدرجرایدحضوراباارائه
مدارکومستنداتخودبهنشانیاستانآذربایجانشرقی-شهرستاناهر-ابتدایخیابانرسالت-ساختمان

شرکتمولیبدنمسآذربایجانجهتدریافتاسناداقدامنمایند.
درصورتنیازبهاطالعاتبیشــتر،متقاضیانمیتوانندباشمارهتلفن۴۴۳۸۳۴۷۲-۰۴۱)آقایرضوینژاد(

م/الف۵6۲
تماسحاصلنمایند.

شهردارمحترمکالنشهرتبریز
ارجمندگرانمایهجنابآقایدکترایرجشهینباهر

کلمنعلیهافانویبقیوجهربکذوالجاللواالکرام
درغمازدستدادنعزیزانبهسوگنشستنصبریمیخواهدعظیم،برایشماوخانوادهمحترمتانصبروشکیباییوبرایآنعزیز

درگذشتهغفرانورحمتواسعهالهیراخواستاریم.

سرپرستیروزنامهجامجمدرآذربایجانشرقی
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بامعرفیبهدرمانــگاهامامرضا)ع(
تبریز؛

۳۰۰نفــرازتفکیککنندگان
غیرمجــاززبالــهغربالگریو

واکسینهمیشوند

مد یرکل ســامت و امور اجتماعی شهرد اری تبریز از 
غربالگری و واکسیناسیون ۳۰۰ نفر از تفکیک کنند گان 

غیر مجاز زباله د ر تبریز خبر د اد .
محمد حســین حســن زاد ه با اعام ایــن خبر اظهار 
د اشــت: ۳۰۰ نفــر از تفکیک کنند گان غیــر مجاز زباله 
توســط سازمان مد یریت پســماند های شهرد اری تبریز 
شناســایی و جهــت انجام غربالگری و واکسیناســیون 
علیــه بیماری هپاتیت وکزاز بــه د رمانگاه امام رضا )ع( 

معرفی شد ند .
وی تفکیک غیر مجاز زباله را معضلی بزرگ د انســت 
و افزود : تنها راه حفظ محیط زیســت از گزند  آالیند ه ها، 
مد یریت صحیح پســماند  از طریــق تفکیک و بازیافت 

زباله است.
حســن زاد ه افزود : بــا توجه به این کــه بازیافت غیر 
اصولی توســط د وره گرد ها و جمع کنند گان نان خشک 
مشــکات اقتصاد ی، اجتماعی، بهد اشــتی و فرهنگی 
را د ر پی د ارد ، د ر این راســتا ســازمان مد یریت پسماند  
تصمیم به شناســایی تفکیک کننــد گان غیر مجاز زباله 

کرد .
مد یرکل ســامت و امور اجتماعی شــهرد اری تبریز 
تصریــح کرد : طــی هماهنگــی های انجــام گرفته با 
آزمایشگاه تشــخیصی طبی معتبر، ابتد ا افراد  شناسایی 
شــد ه از لحاظ بیماری هپاتیت بررســی شد ه سپس علیه 

بیماری کزاز وهپاتیت واکســینه خواهند  شد .
سازمان پســماند  شهرد اری تبریز از فعالیت یک هزار 
و ۵۰۰ نفــر تفکیک کنند ه غیر مجــاز زباله د ر تبریز خبر 
د اد ه که از این تعد اد  حد ود  ۳۰۰ نفر شناســایی، شد ه اند .

مد یــرکل راهد اری و حمل و نقل جاد ه ای آذربایجان شــرقی 
گفت: ۶۶۵ د ســتگاه ماشین آالت ســبک و سنگین برای انجام 

عملیات راهد اری زمستانی د ر سال جاری تجهیز شد ه است.
 اورجعلی علیزاد ه افزود : این د ســتگاه ها شــامل بلد وزر، لود ر، 
گرید ر، کامیون، برف خور، نمک پاش، تراکتور و سایر د ستگاه های 

ســبک و سنگین است. وی با اشاره به تشکیل قرارگاه راهد اری و 
حمل و نقل زمســتانی اد اره کل راهــد اری و حمل و نقل جاد ه ای 
استان اظهار د اشــت: این قرارگاه با هد ف هماهنگی برنامه های 
عملیاتی و د ستورالعمل های راهد اری زمستانی د ر مرکز مد یریت 
راه های استان تشــکیل و عملیات راهد اری زمستانی سالجاری 

را راهبــری خواهد  کرد .وی گفت: یک هــزار و ۱۶۹ نفر از عوامل 
راهد اری زمســتانی شامل نیروی انسانی ثابت، فصلی و پشتیبان 
نیــز د ر ۵۰ باب راهد ارخانه ثابت و ۹۰ گروه راهد اری برای خد مات 
رســانی به کاربران جاد ه ای ساماند هی شد ه اند . علیزاد ه، راه های 
تحت پوشش برفروبی استان را بیش از ۱۴ هزار کیلومتر اعام کرد  

و اد امه د اد : اد اره کل راهد اری و حمل و نقل جاد ه ای استان با تمامی 
توان خود  و با همکاری سایر د ستگاه های ذیربط د ر زمستان سال 
جاری با حضور حد اکثری د ر جاد ه های استان اقد ام به امد اد رسانی 
و ارائه خد مات به مســافران و خود روهــای عبوری د ر جاد ه های 

استان می کنند .

تجهیز66۵دستگاهماشینآالتراهداریبرایعملیاتزمستانی

خبر

ضمیمهرایگان2
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شــهرد ار تبریز گفــت: مد ت زمان 
صــد ور پروانه از ســوی شــهرد اری 
یک هفته تا ۱۰ روز می باشــد  و د یگر 
د ستگاه های مرتبط د ر طوالنی شد ن 

این پروسه د خیل هستند .
ایرج شــهین باهر د ر یکصد  و چهل 
و نهمین جلســه شورای اسامی شهر 
تبریز با اشاره به موضوع صد ور پروانه 
از ســوی شــهرد اری، اظهــار کرد : 
سالهاســت که د ر بحث صد ور پروانه، 
شهروند ان مد ت زمان زیاد ی را د رگیر 
می شــوند ، اما مرد م بد انند  که طوالنی 
شــد ن پروســه صد ور پروانه تقصیر 

شهرد اری نیست.
وی اد امــه د اد : نقش شــهرد اری 

د ر موضــوع صــد ور پروانه د ر حد  یک 
هفته تا ۱۰ روز اســت و اگر این پروسه 
طوالنــی می شــود ، به د لیــل د خیل 
بــود ن د یگر د ســتگاه هــا د ر صد ور 
پروانه اســت. شــهرد ار تبریز عنوان 

کرد : تمام د ســتگاهها د ر قوانین خود  
موارد ی را آورد ه اند  که آن را به صد ور 
پروانه از سوی شهرد اری ربط د اد ه اند ، 
اما طوالنی شــد ن این پروسه تقصیر 
شــهرد اری تبریز نیســت و متاسفانه 

کوتاهی د یگر د ســتگاه هــا به نام 
شهرد اری زد ه می شود .

وی افزود : مــرد م بد انند  که صد ور 
پروانه د ر شــهرد اری با وجود  استعام 
ها، د ر مد ت یک هفته انجام می شــود . 
د ســتگاه هایــی که د ر مســیر صد ور 
پروانــه قرار د ارنــد ، د ر بعضی موارد  تا 
۶ ماه طول می کشــد  تا د رخواســت 
شهروند ان را انجام د هند . شهین باهر 
یاد آور شد : بعضی د ستگاه های مرتبط 
بــا صد ور پروانه، پشــت شــهرد اری 
مخفی می شــوند  و مطرح شــد ن این 
موضوع د ر جلســه امروز شورای شهر، 
به بحث شــفاف ســازی صد ور پروانه 

کمک می کند .

شهرد ار تبریز:

فرایند صد ور پروانه د ر شهرد اری یک هفته است

ارژنــگ عزیزی، معــاون هماهنگی امور 
اقتصاد ی استاند ار ارد بیل د ر جلسه تنظیم بازار 
استان گفت: اقام ضروری مرد م د ر این استان 
ذخیره سازی شد ه و مشکلی د ر این زمینه وجود  

ند ارد .
محســنامامي-خبرنــگارجام
جماردبیل: جلسه کمیســیون تنظیم بازار 
اســتان به منظور پیگیری برنامه های اجرایی 
و اتخــاذ تصمیمات برای تنظیم بازار اســتان 
با حضورمعــاون هماهنگی امــور اقتصاد ی 
استاند اری، رئیس ســازمان صنعت، معد ن و 
تجارت استان و سایر اعضاء، نهم آذر سال جاری 
د ر محل استاند اری تشکیل گرد ید . عزیزی د ر 
جلسه تنظیم بازار استان گفت: اقام ضروری 
مرد م د ر این استان ذخیره سازی شد ه و مشکلی 

د ر این زمینه وجود  ند ارد .
عزیزی افزود : مسووالن تمام د ستگاه های 
مربوطــه به د قت بر روند  تغییر قیمت ها د ر بازار 
نظارت د ارند . وی د لیل افزایش قیمت تخم مرغ 
و گوجه فرنگی را به د لیل شرایط فصلی د انست و 
گفت: افزایش قیمت کپسول های خود روهای 
د وگانه ســوز نیز کش معــاون هماهنگی امور 
اقتصاد ی استاند ار ارد بیل وری و ناشی از کاهش 
وارد ات این کاال می باشــد . معاون هماهنگی 
امور اقتصاد ی اســتاند ار ارد بیل اظهار د اشت: با 
به بازار آمد ن محصوالت تولید ی جد ید  قیمت 
این کاالها کاهش خواهد  یافت.رامین صاد قی، 
رئیس سازمان صنعت، معد ن و تجارت استان 
د ر جلســه ستاد  تنظیم بازار استان ارد بیل که د ر 
محل استاد اری برگزار گرد ید ه بود ، اظهار کرد : 

رصد  بازار، تامیــن بموقع کاالهای ضروری و 
جلوگیــری از افزایش غیر منطقی قیمت ها با 
همکاری د ستگاه های اجرایی ذیربط از اهد اف 
مهم ســازمان صنعت، معد ن و تجارت استان 
اســت. صاد قی خاطرنشــان کرد : کاالهای 
اساســی و ضروری مورد  نیاز استان بویژه برنج 
به مقد ار الزم تامین و کمبود ی د ر این زمینه ها 
وجود  ند ارد  و تشد ید  نظارت ها برای جلوگیری 
از ســوء استفاد ه های احتمالی د ر بازار با جد یت 

د نبال شود .
وی تصریح کرد : با تاش های ســازمان 
صنعــت، معــد ن و تجارت اســتان و مد یران 
د ســتگاه های اجرایی ذیربــط اقد امات خوبی 
برای ایجاد  ثبات د ر بازار صورت گرفته و نیازمند  
استمرار تاش د ر این زمینه است و جلسات ویژه 
ستاد  تنظیم بازار اســتان برای رصد  و ارزیابی 
اقد امات د ر بخش های مختلف با جد یت د نبال 

و برگزار می شود .
صاد قی یاد آور شد : تمام تاش ستاد  تنظیم 
بازار و تشــد ید  نظارت سازمان صنعت، معد ن 
و تجارت اســتان بر این اســت که تاثیر روانی 
و گرانفروشــی بر روی قیمت به بهانه افزایش 
قیمت بنزین خنثی شــود . لذا د ر همین راســتا 
سیاست ستاد  تنظیم بازار آن است که ازهر گونه 
افزایش قیمتی که به سفره خانوار تحمیل می 
شود  جلوگیری کرد ه و د ر مقابل اثرات افزایش 
قیمت بنزیــن را برای بخــش های مختلف 

تولید ی و خد ماتی جبران نماید .
این مقام مسئول با اشاره به نتیجه گشتهای 
مشــترک بازرسی تشد ید  کنترل و نظارت بازار 
افزود  : طی ۱۱ روز گذشته 7۴2۰ مورد  بازرسی از 
واحد های صنفی، توزیعی و تولید ی د ر استان به 
ثبت رسید ه و د ر پی این بازرسی ها ، 28۱ پروند ه 
به ارزش یک میلیارد  و ۹۱۹ میلیون و ۱۵7 هزار 
و ۴8۰ ریال پس از تکمیل جهت رســید گی و 
طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال 

شد ه است.

معاون هماهنگی امور اقتصاد ی استاند ار ارد بیل:

کاالهای اساسی مورد  نیاز استان تامین شد ه است

مد یرشعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقي 
گفت: شــعب این بانک  د ر8ماهه سالجاری د ر مجموع  
بالغ بر۹۹۰میلیارد  ریال به تعد اد  ۳۶7۳۵ نفر تســهیات 

کشاورزی پرد اخت کرد ند .
بــه گزارش روابــط عمومی مد یریت شــعب بانک 
کشاورزی استان آذربایجان شرقی جواد  محمود ی افزود : 
شعب استان آذربایجان شرقي بیشترین تسهیات را د ر 
بخش زراعت، بالغ بر 2۹۱۰میلیارد  ریال براي طرح هاي 
زراعي اعم از کاشــت و برد اشت غات و حبوبات برای 

۱۴۴۳۳ نفر پرد اخت کرد ند .

وی اظهارد اشت: بخش د ام و طیور د ومین سرفصلی 
است که  با ۱۵۵۳میلیارد  ریال، با تعد اد  ۵۳۹7 نفر متقاضی 
بیشترین پرد اخت تســهیات را به خود  اختصاص د اد ه 
اســت. محمود ی افزود : د ر رتبه سوم مصارف، پرد اخت 
تســهیات بخش صنایــع و خد مات کشــاورزی قرار 
د ارد  که د ر این ســرفصل بالــغ بر  2۵22 میلیارد  ریال به  

۳۵۰8نفر از متقاضی پرد اخت شد .
 وی افزود : شعب این بانک  بالغ بر  ۱۱۰۰میلیارد  ریال 
تسهیات براي طرح هاي باغد اری پرد اخت نمود ند  که 
این میزان تســهیات د ر قالب تسهیات خرد  و کان 
و ســرمایه د ر گرد ش د ر راستای اشــتغالزائي و افزایش 
تولید  محصوالت باغی به ۵۶۶۴ نفر متقاضی اعطاء شد .

وی ســپس به سرفصل قرض الحسنه ازد واج  پرد اخت و 

گفت: شــعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقي 
بالغ بر ۹۱2 میلیارد  ریال تســهیات قرض الحســنه به  
۳۰۶2زوج با نرخ ۴د رصد  پرد اخت نمود ند . مد یر شــعب 
بانک کشــاورزي استان آذربایجان شــرقي د ر بخش 
د یگری از ســخنان خود  به مکانیزاســیون کشاورزی 
اشــاره کرد  و گفت: شعب اســتان از ابتد ای سال جاری 
تا پایان شــهریور ۴۴8 میلیارد  ریال تســهیات براي 
8۴۰ د ســتگاه ماشین آالت و اد وات کشاورزی پرد اخت 
کرد ند .محمــود ی د ر پایان  گفــت: یکی د یگر از فصل 
هــای اولویت د ار بانک پرد اخت تســهیات براي طرح 
هاي قالی بافی و صنایع د ســتی روستائی است که طی 
بالغ بــر 2۱۹میلیارد  ریال به ۱۹7۴ نفر به فعاالن د ر این 

بخش  پرد اخت شد .

بانك كشاورزي آذربایجان شرقي
 990 ميليارد  ریال تسهيالت پرد اخت كرد 

خبر

شهرداریسرابدرنظرداردبااستنادبندیکمصوبهشماره۲۸۸مورخ9۸/۰۷/۰۳شورایمحترماسالمیشهرسرابتعدادیکقطعه
زمینباکاربریمسکونیواقعدرکمربندیشمالیضلعشمالیآپارتمانهایبنیادمسکنراازطریقمزایدهکتبیباشرایطذیلواگذارنماید.

الف:مشخصاتقطعه:
قطعهبهشمارهپالک۲9/۲۱۰۴قطعه۱۳بهمساحت۳۳۷/۵۰مترمربعبهمبلغ۲/۵۳۱/۲۵۰/۰۰۰ریال)بهصورتنقدی(

ب:شرایطمزایده:
۱-متقاضیانبایستی۵درصدقیمتپایهرابهعنوانسپردهبهحساب۳۱۰۰۰۰۲9۵۲۰۰۵شهردارینزدبانکملیشعبهسرابواریز
وفیشمربوطهرابههمراهدرخواســتکتبیوملبلغپیشــنهادیدرپاکتسربستهازتاریخنشرآخرینآگهیحداکثرتادهروز،تاآخروقت

اداریروزشنبهمورخه9۸/9/۲۳بهدبیرخانهشهرداریتحویلورسیددریافتدارند.
۲-شهرداریدرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختاراست.

۳-بهتقاضاهایمخدوش،مبهموفاقدسپردهترتیباثردادهنخواهدشد.
۴-هزینههایمتعلقه)نشرآگهی،داراییودفترخانهو....(بهعهدهبرندهمزایدهخواهدبود.

۵-سپردهنفراتاولتاسومتاعقدقراردادبابرندهمزایدهمستردنخواهدشدودرصورتانصرافهریکازبرندگانسپردهآنبرندهبه
نفعشهرداریضبطخواهدشد.

6-متقاضیانجهتکسباطالعاتبیشتربهدایرهفنیوشهرسازییادرآمدمراجعهویاباشمارهتلفنهای6۸-۴۳۲۲۸۱6۷تماس
حاصلنمایند.

آگهی فروش جای خانه    مرحله دوم   )نوبت  دوم(

ابراهیمساجد-سرپرستشهرداریسراب

آگهی مزایده فروش سرقفلی جای غرفه ) مرحله دوم (

شهردارسرابدرنظرداردبهاسنادبندسوممصوبهشماره۲9۷مورخه9۸/۷/۲9وبنددوممصوبهشماره۲9۰مورخه9۸/۷/۱۴شورای
محترماسالمیشهرسرابسرقفلیتعداد۱۷بابجایغرفهواقعدرضلعجنوبیدرمحدودهمیدانمیوهوترهباررابهصورتنقدازطریق

مزایدهکتبیباشرایطذیلواگذارنماید.
الف(مشخصاتتجاریهادرهمکف:

۱-جایغرفهشماره6۰بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۷/۵۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(
۲-جایغرفهشماره6۱بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۷/۵۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(
۳-جایغرفهشماره6۲بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(
۴-جایغرفهشماره6۴بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(
۵-جایغرفهشماره6۷بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(
6-جایغرفهشماره۷۲بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(
۷-جایغرفهشماره۷۵بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۷/۵۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(
۸-جایغرفهشماره۷۸بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(
9-جایغرفهشماره۷9بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(
۱۰-جایغرفهشماره۸۰بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(
۱۱-جایغرفهشماره۸۱بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(
۱۲-جایغرفهشماره۸۲بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(
۱۳-جایغرفهشماره۸۳بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(
۱۴-جایغرفهشماره۸۴بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(
۱۵-جایغرفهشماره۸6بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(
۱6-جایغرفهشماره۸۷بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(
۱۷-جایغرفهشماره۸۸بهمساحت۳6مترمربعازقرارهرمترمربع۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریالجمعابهمبلغ6۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال)داخلمیدان(

شرایطمزایده:
۱-متقاضیانبایســتی۵%قیمتپایهجایغرفهپیشنهادیرابهعنوانسپردهبهحسابسپردهشماره۳۱۰۰۰۲9۵۲۰۰۵شهرداری)به
عنوانســپرده(نزدبانکملیشعبهسرابواریزوفیشمربوطهرابههمراهدرخواستکتبیومبلغپیشنهادیدرپاکتسریستهبهدبیرخانه

شهرداریتحویلورسیددریافتنمایند.
۲-بهاءسرقفلیجایغرفههانقدادریافتخواهدشد.

۳-شهرداریدرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختاراست.
۴-بهتقاضاهایمخدوش،مبهموفاقدسپردهترتیباثردادهنخواهدشد.

۵-هزینهمتعلقه)نشرآگهی(بهعهدهخریدارخواهدبود.
6-شــرکتکنندگانموظفاندشــمارهغرفهرابررویپاکتپیشنهادیخودقیدنمایندوپیشنهادخودراتاآخروقتاداریروزشنبهمورخه

9۸/9/۲۳بهدبیرخانهشهرداریسرابتحویلدهند.
۷-سپردهنفراتاولتاسومتاعقدقراردادبابرندهمزایدهمستردنخواهدشدودرصورتانصرافهریکازبرندگانسپردهآنبرندهبهنفع

شهرداریضبطخواهدشد.
۸-متقاضیانجهتکسباطالعاتبیشترورویتنقشهها،شرایطوقراردادواگذاریبهدایرهفنیوشهرسازییاواحدبهدرآمدمراجعهو

یاباشمارهتلفنهای6۸-۴۳۲۲۸۱6۷تماسحاصلنمودهوازمحلپروژهبازدیدنمایند.

نوبت دوم

ابراهیمساجد-سرپرستشهرداریسراب

خانهسالمندانآناجهتهمکاریبهچندنفرخانم
مراقببامدرکتحصیلیحداقلدیپلمودارایمدرک

کمکهایاولیهنیازمنداست.
ساعتتماس۱۱الی۱6

 شماره تماس 09144124391

بهتعدادیرانندهباماشینجهتهمکاریدرتاکسیتلفنیبا
کارکردخوبنیازمندیم.

آدرس:منجم-تاکسیارشاد
۰9۲۲۷۳9۲6۷9

موضــوع:انتخابپیمانکارجهتاجرایدســتمزدیاســکلت
بتنیسازههایاصلیوالحاقیبرجتجاریمسکونیستایش

شــرحموضــوعمناقصه:اجرایاســکلتبتنیبــرجبصورت
دستمزدی)تهیهوتأمینکلیهمصالح،قالبازهرنوع،تاورکرین

و...بعهدهکارفرمامیباشد(
A,B,C,Dبازیربنایکل۲6۰۰۰مترمربعشاملبلوکهای

دستگاهمناقصهگذار:شرکتکوثرآذربایجان
شرایطپرداخت:بصورتتهاتریونقدی

مبلغتضمینشرکتدرمناقصه:)مبلغ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
(یکمیلیاردریالمیباشد.

تذکر:پیمانکارانبایدتوانمندیمالیواجرائیالزممتناســببا
شرایطپرداختوزمانبندیاجرایپروژهراداشتهباشند.

محلفروشاســناد:تبریزخیابانگلــکار،خیابانبعثت،پروژه
گلنرگس،معاونتپشتیبانیپروژهآقایرسولدریغاللهتلفن:

۰۴۱-۳۳۲۸۸۵9۵
مهلتفروشاســناد:ازتاریخ9۸/9/۱۳لغایت9۸/9/۱۸در

ساعاتاداریمیباشد.
مهلتومحلعودتاســناد:آخرینمهلتتحویلاسنادمناقصه
تاساعت۱۰روزشــنبهمورخ9۸/9/۲۳ومحلتحویلآنها

معاونتپشتیبانیپروژهگلنرگسمیباشد.

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

دانیالنوجامهدانشآموزکالس
اول۲ازمدرسهسبحانفلسطین

باتشکرازمدیرمدرسهومعلمگرامي
سرکارخانماکبري
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همزمان با سراســر کشــور طرح ملی نهضت سبز د ر 
استان زنجان هم اجرا می شود .

به گزارش جام جــم زنجان، خلیل آقاجانلو، مد یرکل 
اد اره کل منابــع طبیعی و آبخیزد اری اســتان زنجان از 
برگزاری برنامه طرح ملی نهضت ســبز خبر د اد  و گفت: 

این طرح همزمان با سراســر اســتان های کشور د ر ۱۴ 
آذر اجرا خواهد  شد .

وی افزود : د ر این طرح ۱۴ میلیون اصله نهال به نیت 
۱۴ معصوم )ع ( د ر کل کشــور غرس می شود .

 آقاجانلــو هــد ف از اجرای این طــرح ملی را ترویج 

فرهنگ منابع طبیعی و توســعه جنگل های کشور اعام 
کرد  و گفت: محل اجرای پروژه د ر استان زنجان، منطقه 
طرح مد یریت منابع جنگلــی بید ان چای د ر نظر گرفته 

شد ه است. 
مد یرکل اد اره کل منابع طبیعی وآبخیزد اری اســتان 

همچنین تاکید  کرد : ۵ هزار نهال د ر مســاحت ۵۰ هکتار 
این منطقه نهال کاشته خواهد  شد . 

وی وســعت جنگل های طبیعی اســتان را حد ود  7۳ 
هــزار هکتار اعام کرد  و افزود : قالب گونه های جنگلی 

استان ارس، بنه، زالزالک و بلوط  است.

3طرحملینهضتسبزاجرامیشود ضمیمهرایگان
روزنامهجامجم

آغاز د همین نمایشگاه ناشران کشور د ر زنجان
مراسم افتتاحیه نمایشــگاه  کتاب و مطبوعات 
بــا حضــور مد یرکل فرهنگ و ارشــاد  اســامی 
استان، مســئوالن اســتانی و مد یرعامل موسسه 

نمایشگاه های فرهنگی کشور برگزار شد .
به گــزارش جام جــم زنجــان، چهارصد مین 
نمایشــگاه کتاب استانی و د همین نمایشگاه کتاب 
زنجان با حضور 28۰ ناشــر و نمایند گی از سراســر 
کشــور و ۱۵ ناشر د ر حوزه نشر الکترونیک با عرضه 
بیش از ۶۵ هزار عنوان کتاب و لوح فشرد ه  همزمان 
با نمایشــگاه مطبوعات د ر محل د ائمی نمایشگاه 

های زنجان آغاز به کار کرد .
خد ابخــش مراد ی نافچی د ر مراســم افتتاحیه 
د همین نمایشــگاه کتاب اســتان زنجان با اشاره 

به اینکه اگر به گذشــته انســان توجه د اشته باشیم 
نقطه عبورشان از جهالت از طریق حک آثار بر روی 
اشیا آغاز شــد ، اظهار کرد : امروز که د ر قرن توسعه 
هستیم، میزان مطالعه و نشر کتاب شاخص توسعه 
یافتگی محســوب می شــود . وی با اشاره به اینکه 
امــروز یک حرکت فرهنگی بــزرگ به معنای عام 
شکل گرفته اســت، گفت: برگزاری این نمایشگاه 
اهمیت بســیاری د ارد  چرا که با اند یشه و تفکر پیوند  
خورد ه است.مراد ی با اشاره به اینکه زنجان د ر حوزه 
مطالعه د ومین اســتان کشور است، گفت: برگزاری 
نمایشــگاه باب جد ید ی د ر مطالعه ایجاد  می کند  و 

موجب افزایش سرانه مطالعه خواهد  شد .
 معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاند ار 

زنجان با اشاره به اینکه امروز وظیفه مسئوالن این 
است که مرد م را به مطالعه تشویق کنند ، گفت: اقد ام 
فرهنگــی فقط مخصوص د ســتگاه برگزار کنند ه 
نیست و اگر معتقد یم که نمایشگاه کتاب به ارتقای 
مطالعه کمک می کند  از د ستگاه ها انتظار همکاری 

بیشتری را د اریم.
وی با اشاره به اینکه همین بهره گیری از فضای 
ایجاد  شد ه و نمایشگاه کتاب به توسعه یافتگی استان 
کمک خواهد  کرد ، گفت: زنجان د یار علما، شــعرا و 
فرهیختگان بسیاری است و یقینا با این پیشینه نسل 
جد ید  نیز باید  به عرصه فرهنگ توجه بیشتری کنند . 
الزم به ذکر است، برای این نمایشگاه ۴۰۰ میلیون 
تومان بن یارانه ای خرید  کتاب د ر نظر گرفته شــد ه 

اســت که با تخفیف 2۰ د رصــد ی از طریق بانک 
عامل مستقر د ر نمایشــگاه د ر بین بازد ید کنند گان 
توزیع خواهد  شد .برگزاری نشست های تخصصی با 
محوریت کتاب و کتابخوانی، نمایش تابلوهایی د ر 
خصوص بیانیه گام د وم انقاب، رونمایی از تازه های 
نشر استان، مراسم تقد یر و تشکر از د ست اند رکاران 
حوزه کتاب، ایســتگاه نقاشــی و ســرگرمی برای 
کود کان و نوجوانان، نشســت تخصصی د ر حوزه 
ســبک زند گــی و آســیب های اجتماعــی و... از 
برنامه هــای جنبــی د ر نظر گرفته بــرای این د و 
نمایشگاه است. نمایشگاه کتاب و مطبوعات از ۱۱ 
تا ۱۶ آذر پذیرای عاقه مند ان به کتاب و کتابخوانی 

و مطبوعات خواهد  بود .

آغازپویش»حلقهوصلباشیم«
دربهزیستیاردبیل

همزمان با سراســر کشور پویش سراسری »حلقه وصل 
باشیم »با حضور مد یر کل و برخی از اعضای شورای معاونین 

د ر بهزیستی استان ارد بیل نیزآغاز شد . 
رقیهلهجه-خبرنگارجامجماردبیل: مد یرکل 
بهزیستی استان از آغاز پویش »حلقه وصل باشیم « همزمان 
با سراسر کشور د راستان ارد بیل خبر د اد  و گفت : پویش » حلقه 
وصل هم باشیم « برای کمک به تامین جهیزیه فرزند ان عقد  
کرد ه و تحت پوشش اد اره کل بهزیستی استان ارد بیل تشکیل 
شــد ه است تا با مســاعد ت ماد ی و معنوی شما هم استانی 
های عزیز امکان شــروع زند گی جد ید  را برای این عزیزان 
مهیا نماییم.د کتر ستاری د ر تشریح اهد اف برگزاری پویش 
خاطر نشان ساخت: هد ف از این پویش جذب مشارکت های 
مرد مــی برای تهیه جهیزیه به ازای هر زوج معلول ۶ میلیون 
تومان است که با مبلغ کمک هزینه بهزیستی و آورد ه زوج ها، 
مقد مات تشــکیل زند گی برای آن ها فراهم شود . وی اذعان 
کرد : پویش کشوری حلقه وصل یکی از طرح هایی است که 
همزمان با سایر استان های کشور د ر اد اره کل بهزیستی استان 
ارد بیل نیز پیگیری می شود  و با توجه به اینکه اعتبارات د ولتی 
برای کمک هزینه ازد واج مد د جویان محد ود  است از طریق 
این طرح به د نبال مشارکت های مرد می هستیم، لذا امید واریم 
خیرین همانند  گذشته یار بهزیستی باشند  و د ر پویش حلقه 
وصل ما را یاری کنند  .شــایان ذکر اســت: تعد اد  مزد وجین 
پشت نوبت د ریافت کمک هزینه جهیزیه استان ۳۶۰ مورد  
می باشــد  که تفکیک شهرستانی آن به شرح ذیل می باشد . 
ارد بیل :۱۱۱ زوج -گرمــی:۵7 زوج -نمین:2۳ زوج -نیر:2 
زوج -ســرعین:2 زوج -پارس آباد :۴7 زوج -بیله سوار:۱7 
زوج -خلخال:۱۶ زوج -کوثر:۱۵ زوج -مشــگین شهر:7۱ 
زوج. فلذا خیریــن عزیز می توانند  کمک های نقد ی خود  را 
IR  7۵۰۱۰۰۰۰۴۱7۵۰۳۴۵۴۱87۱۹۱۹به شماره شبای

واریز نمایند .

خبر خبر

استانداراردبیلعنوانکرد؛
اشتغالمستقیمهزارنفردر

شهرکگلخانهایمغان

اســتاند ار ارد بیل گفت: د ر شهرک گلخانه ای مغان  
بیش از ۱۰۰۰نفر به صورت مســتقیم مشــغول به کار 

می شوند  یعنی برای هر هکتار 7نفر شاغل می شوند .
نرگسامامي-خبرنگارجامجماردبیل:
اکبــر بهنام جو اظهار کرد : بــه منظور کاهش بیکاری 
د ر منطقه حد ود  ۴۰۰هکتار از اراضی شــهرک گلخانه 
ای زون یــک به متقاضیان و ســرمایه گذاران د ارای 
اهلیت واگذار شــد ه اســت. وی اضافه کرد : شهرک 
کشاورزی به مســاحت ۱۵۰۰هکتار د ر 8زون طراحی 
شــد ه و۱۱۰هکتار نیز د ر حال اجراســت و بزود ی 2۰ 
هکتار نیز واگذار می شــود . بهنام جو گفت: د ر واگذاری 
اراضی کســانی که د ارای سرمایه بیشتر بود ه و د غد غه 

تسهیات از بانکها ند ارند  باید  د ر اولویت قرار گیرند .
اســتاند ار ارد بیل افزود : با تفاهم نامه ای که با کشور 
آذربایجان منعقد  شد ه، عملیات اجرایی اتصال ریلی د ر 
شهرستان پارس آباد  بزود ی آغاز می شود  و محصوالت 
گلخانه ای این شهرستان به کشورهای آسیای میانه و 
روسیه صاد رمی شود  و همچنین ورود  این محصوالت 

به بازار کشور بر تنظیم قیمت ها تاثیر می گذارد .
 وی اد امه د اد :  زیرســاخت های اساســی از قبیل 
برق، گاز و راه ســازی با هد ف تسریع د ر اجرای پروژه 
و راه اند ازی بموقع طــرح ها جزو اولویت اصلی د ولت 
اســت. بهنام جو اظهار کرد : باید  د ر کنار این پتانســیل 
عظیم که د ر د شــت مغان واقع شد ه، واحد های تولید ی 
و صنایع تبد یلی نیز ایجاد  شــود . استاند ار ارد بیل اد امه 
د اد : با وضعیتی که د ر بخش کشاورزی حاکم است باید  
همه کشاورزان توجیه شوند  تا از زمینی با وسعت کمتر 

محصوالت راهبرد ی بیشتری بهره مند  شود .

مد یرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با 
تبیین روش های د ریافت و پرد اخت قبوض الکترونیکی 
برق از مشترکان استان خواست با همکاری خود  د ر این 
طــرح ملی از اتاف انرژی و منابع طبیعی برای تولید  و 

توزیع قبوض کاغذی برق پیشگیری نمایند .
بــه گزارش جام جم زنجــان،  علی علیزاد ه د ر این 
نشســت طرح ملی قبض سبز را طرحی مهم و سازند ه 
د انست و گفت: با حذف قبوض کاغذی میلیارد ها ریال 
د ر ســال صرفه جویی خواهد  شد  و این سرمایه بزرگ 

می تواند  د ر بخش های سازند ه د یگری هزینه شود .
علیزاد ه افزود : خوشبختانه استان زنجان به عنوان 
یکی از استان های پیشــرو د ر حذف قبوض کاغذی 
تاکنون اطاعات بیش از ۹7 د رصد  مشــترکان برق  را 
د ر ســامانه جامع خد مات مشترکان برق ثبت و میزان 
کارکرد  برق مشــترکان را به صــورت پیامکی به آنها 
ارســال نماید .وی گفت: مشــترکان برق می توانند  از 

روش های مختلفی برای پرد اخت قبض برق خود  اقد ام 
کنند  که ۱۱ روش پرد اخت هم اکنون برای مشترکان 
فعال اســت که آسان ترین روش د ریافت و پرد اخت با 
استفاد ه از لینک پیوست پیامک د ریافتی آنان است که 
می توانند  قبض برق خود  را به صورت کامل مشــاهد ه 

و پرد اخت نمایند .
 توزیعنوشتافزارازمحلصرفهجویی

قبضسبز
علیــزاد ه ، از توزیــع 2هــزار و ۶۰۰بســته کامل 
نوشــت افزار د ر میان د انش آموزان اســتان خبر د اد  و 
افزود : براساس د ستورالعمل توانیر سهمیه زنجان برای 
توزیع نوشــت افزار 2هزار بسته بود  که شرکت توزیع 
۶۰۰ بسته بیش از سهمیه استانی خود  به د انش آموزان 

زنجانی اختصاص د اد .
روشهایدریافتقبضالکترونیکیبرق

وی  پیرامون د ریافت قبض الکترونیکی برق گفت: 
مشــترکان برق برای د ریافت قبض برق الکترونیکی 
نیاز به اینترنت ند ارند  و مشترکانی که تاکنون اشتراک 
برق خود  را د ر سامانه ثبت نکرد ه اند  می توانند  با ارسال 

شــماره شناسه قبض به سرشــماره ۵۰۰۰۴۹27 و یا 
سرشــماره 2۰۰۰۱۵2۱ از این پس مبلغ کارکرد  خود  
را به صورت پیامکی د ریافت و اقد ام به پرد اخت نمایند .

علیرضا علیزاد ه افزود : مشترکانی که محل زند گی 
یا محل کار خود  را تغییر د اد ه اند  نیز با ارســال شناســه 
قبض اشتراک جد ید  خود  می توانند  به راحتی قبض برق 
خود  را با پیامک د ریافت کنند  و این ســامانه به گونه ای 
طراحی شــد ه اســت که به صورت هوشمند  شماره 
موبایل ارســال شد ه را جایگزین شماره پیشین خواهد  
کرد .علیزاد ه اضافه کرد : مشترکان برق برای د ریافت 
اطاعات کامل کارکرد  اشتراک برق می توانند  شناسه 
قبص، ســتاره)*( ۱ را به سامانه ۵۰۰۰۴۹27 ارسال و 
صورتحساب کامل کارکرد  برق خود  را د ریافت نمایند .
روشهــایپرداختقبضالکترونیکی

برق
مد یرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
زنجان، پیرامون روش های پرد اخت قبض برق گفت: 
مشــترکان می توانند  با روش های مختلفی نسبت به 

پرد اخت مبلغ قبض برق خود  اقد ام نمایند .

وی اســتفاد ه از لینک پیونــد  پیامک قبض برق را 
آسان ترین روش برای پرد اخت مبلغ قبض عنوان کرد  
و افزود : مشــترکان برق می توانند  به راحتی با کلیک 
بر روی لینک پیوند  پیامک وارد  صفحه اشــتراک خود  
شد ه و اطاعات کامل مصرف برق خود  را مشاهد ه و از 
همان صفحه نسبت به پرد اخت قبض خود  اقد ام نمایند .

علیزاد ه، نصب اپلیکیشن سامانه برق زنجان)سبز( را از 
د یگر روش های د ریافت و پرد اخت قبض برق د انست و 
افزود : مشترکان برق می توانند  با د ریافت این اپلیکیشن 
از طریق سایت شرکت د ر کافه بازار به راحتی قبض برق 
خود  را مشاهد ه و پرد اخت نمایند .وی همچنین اضافه 
کرد : د ستگاه های خود پرد از)ATM( و د ستگاه های 
کارتخــوان)POS(   نیز از د یگر روش های پرد اخت 
قبوض می باشد . علیزاد ه گفت: مشترکان می توانند  با 
استفاد ه از اپلیکیشن های پرد اخت الکترونیکی بانک ها 
مانند  آپ، تاپ، ســکه، به پرد اخت و همچنین سایت 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان به نشانی 
www.zedc.ir نســبت به د ریافت مبلغ قبض 

برق و پرد اخت آن اقد ام کنند .

 صرفه جویی میلیارد ی با حذف قبوض کاغذی
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رئیس ســازمان حمــل و نقل و بار و مســافر 
شــهرد اری ارومیه  گفت: د ســتورالعملی مبنی بر 
افزایش قیمت نرخ کرایه های تاکســی د ر ارومیه  

با توجه افزایش قیمت سوخت وجود  ند ارد .
به گزارش جام جــم آذربایجان غربی، مهد ی 
مژد هی فر د ر رابطه با خبر گرانی نرخ کرایه تاکسی 

اظهار کرد : د ســتورالعملی مبنی بر افزایش قیمت 
نرخ کرایه ها ند اریم.

وی د ر اد امه افزود : سهمیه های بنزین با توجه به 
تناسب عملکرد  تاکسی های ویژه و سرویس های 
مد ارســی که د ر برنامه ســپند  ثبت نام کرد ه بود ند  

احتماال بزود ی شامل سهمیه بند ی بنزین شوند .

رئیس ســازمان حمــل و نقل و بار و مســافر 
شــهرد اری ارومیه  د ر رابطه با اســنپ و تپســی 
خاطرنشــان کرد : د ســتورالعملی از وزارت کشور 
مبنی بر اضافه شد ن اسنپ و تپسی به زیر مجموعه 
شهرد اری صاد ر شد ه و اقد امات الزمه د ر حال طی 

شد ن است.

افزایشغرفههایثابتتفکیک
زبالهازمبدادرارومیه

رئیــس ســازمان مد یریت 
پسماند  شــهرد اری ارومیه گفت: 
غرفه هــای ثابت تفکیک زباله از 

مبد ا د ر ارومیه افزایش می یابد .
جام جــم  گــزارش  بــه 
یوســفی  احد   آذربایجان غربی، 

بــر ضرورت فرهنگ ســازی مقوله تفکیــک از مبد ا د ر بین 
شــهروند ان تاکید  کرد  و گفت:  روزانه ۵۰۰ تن زباله توســط 
شهروند ان د ر ارومیه تولید  و روانه محل د فن زباله می شود  که 
براساس سیاست جهانی بر آن هستیم د ر مقوله کاهش میزان 
زباله تولید ی و تفکیک زباله از مبد ا د ر شهر ارومیه قد م برد اریم.

 وی بیان کرد : با وجود  فرهنگ سازی های صورت گرفته د ر 
مقوله تفکیک زباله از مبد ا نیازمند  آن هستیم که نگاه ویژه ای 
به مقوله مد یریت پســماند  د ر ارومیه د اشــته باشیم تا میزان 
هزینه هایی که ماهانه صرف جمع آوری پسماند  د ر شهر ارومیه 

می شود  را کاسته و مد یریت کنیم. 
رئیس سازمان مد یریت پسماند  شهرد اری ارومیه با اشاره 
به خرید اری ۱۰۰۰مخزن ویژه تفکیک زباله توســط سازمان 
مد یریت پســماند  شــهرد اری ارومیه اظهار کرد : سیاســت 
اول ســازمان مد یریت پســماند  شــهرد اری ارومیه جهت 
فرهنگ ســازی مقوله تفکیک زباله از مبــد ا، آغاز از خود مان 
اســت لذا د ر نظر گرفته شــد ه جهت تجهیز ساختمان های 
شهرد اری به مخازن تفکیک زباله اقد ام شود  و همچنین د فاتر 
تســهیل گری، فرهنگسراها و سپس ساختمان  های اد اری به 

مخازن تفکیک زباله تجهیز می شوند .

۱۵درصددرآمدهایمعدنی
بهتکاباختصاصیابد

محمــد  مهــد ی 
شــهریاری، استاند ار 
آذربایجــان غربی د ر 
یکی از سلسله نامه ها 
و پیگیریهــا برای حل 
از  مشــکات تکاب 
معــاون اول رئیــس 
جمهور د رخواســت کرد  تاطبق قانون ۱۵د رصد  از 
حقــوق د ولتی د رآمد های معد نی د ر اختیار توســعه 
تــکاب قرار گرفتــه و به اعتبارات این شهرســتان 
افزود ه شــود .این اقد ام مجد انه استاند ار آذربایجان 
غربی د ر راستای توجه ویژه به حل مشکات تکاب 

صورت گرفت.
فرماند ار تکاب د ر جریان سفر اخیر جهانگیری به 
استان د ر مذاکرات و مکاتباتی با استاند ار آذربایجان 
غربی مشکات این شهرستان را مطرح و د ر یکی از 
موارد  خواستار تحقق ۱۵ د رصد  سهم تکاب از حقوق 

د ولتی معاد ن شد .
اســتاند ار آذربایجان غربی نیز این مسئله را طی 
نامه ای از معاون اول رئیس جمهور د رخواست کرد  

و پیگیر مطالبات و مشکات مرد م تکاب شد .
فرماند ارتکاب با تقد یر از پیگیریها و تاش های 
اســتاند ار آذربایجــان غربی د ر جهت توســعه این 
شهرســتان ابراز امید واری کرد  این اقد امات ایشان 
موجب افزایش روند  توســعه و رفع محرومیت از این 

شهرستان شود .

خبر

ایآفتابآینهدارجمالتو
مشکسیاهمجمرهگردانخالتو

صحنسرایدیدهبشستمولیچهسود
حافظکاینگوشهنیستدرخورخیلخیالتو

مد یــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع د ســتی و 
گرد شــگری آذربایجان غربی از برگزاری جشــنواره 
منطقه ای گرد شــگری تخت ســلیمان با حضور پنج 

استان د ر شهرستان تکاب خبر د اد .
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، جلیل جباری 
گفت: مهم ترین هد ف برگزاری این جشنواره معرفی 

د اشته های فرهنگی - تاریخی تکاب است.
وی تصریح کرد : براساس سیاست های وزارتخانه 
متبوع مبنی بر توســعه و رونق گرد شگری د ر مناطق 
مختلف کشور ، جشنواره های هفت گانه ای برای نیمه 
د وم سال برنامه ریزی شد  که هرکد ام به میزبانی یک 
اســتان و با مشارکت ســه یا چهار استان د یگر برگزار 
می شــود .وی افزود : تقسیم بند ی مناطق نیز براساس 
د ارا بود ن یک ســری ویژگی های مشترک تاریخی، 

اقلیمــی و جغرافیایی بود ه تا ضمن د ر نظر گرفتن این 
ویژگی ها، از نظر تبلیغات و برد  رسانه ای نیز حائز اهمیت 
باشد ، بطوری که می توان به جشنواره زاگرس نشینان 
با حضور اســتان های کرد ستان، کرمانشاه و ایام که 
د ر مسیر سلســله کوه های معروف زاگرس واقع شد ه 

اند  اشاره کرد . 
جباری اد امه د اد : د ر این میان، استان آذربایجان غربی 
به عنوان یکی از میزبانان این جشنواره ها انتخاب شد  
تا با مشــارکت اســتانهای آذربایجان شرقی، ارد بیل، 
زنجان و گیان برگزار کنند ه یکی از این جشنواره های 
هفت گانه کشــوری باشــد .وی اضافه کرد  : اد اره کل 
میراث فرهنگی ، گرد شــگری و صنایع د ستی استان 
آذربایجان غربی نیز تکیه بر ظرفیت ها و استعد اد  های 
موجــود  ، مجموعه جهانی تخت ســلیمان تکاب را 

محوریــت موضوع قرار د اد ه و لذا عنوان جشــنواره را 
نیز با همین نام و به میزبانی شــهر تکاب پیشنهاد  د اد ه 
و مورد  تایید  وزارتخانه قرار گرفت.جباری با اشــاره به 
برنامه های این جشنواره گفت : جشنواره مذکور د ارای 
بخشها و محتواهای مختلف و جذابی است بطوری که 
اجرای برنامه های فرهنگی اســتانهای مد عو با هد ف 

ایجاد  فضایی با نشاط از آن جمله است.
وی افزود : بخش مهم این روید اد ، نمایشگاه جنبی 
آن اســت که هنرمند ان صنایع د ستی استان ها آخرین 
محصول های هنری خود  را برای عاقه مند ان عرضه 
خواهند  کرد  و اجرای تورهای آشــنایی با جاذبه های 
تاریخــی و طبیعی شهرســتان و کارگاه های معرفی 
برای ســرمایه گذاران گرد شگری از د یگر بخشهای 
جشــنواره خواهد  بود .شهرستان تکاب با د ارا بود ن آثار 

طبیعی و تاریخی شاخص، از مهمترین مناطق استان 
از حیث صنعت گرد شگری به شمار می آید . مهم ترین 
اثر تاریخی این شهرستان ، مجموعه تاریخی - جهانی 
تخت سلیمان است که از حیث بازد ید  گرد شگران از آن 

، یکی از پر بازد ید ترین آثار تاریخی به شمار می آید .
گفتنی اســت: جشــنواره تخت ســلیمان تکاب 
پنجشنبه این هفته با حضور مسئوالن کشوری و استان 
د ر محل سالن سینمای هتل تخت سلیمان افتتاح و تا 

چهار روز اد امه خواهد  د اشت.

تکاب؛میزبانجشنوارهمنطقهایگردشگریتختسلیمان
خبر

نرخکرایهتاکسیدرارومیهافزایشنمییابد

*نامونشانیمزایدهگذار:
موسســهفرهنگیورزشــیوتوانبخشیایثار)صدرا(بهنشانی:تبریز-بلواراستادشــهریار-ابتدایخیابانگلکار-مجتمع

فرهنگیورزشیوتوانبخشیایثار)صدرا(
*موضوعمزایده:

عبارتستازواگذاریجهتبهرهبرداریاز
دوسالنهمایشواقعدرمجتمعصدرابامشخصاتزیر)بصورتیکجا(:

-سالنشماره)۱(باظرفیت6۳عددصندلی،دارایسن،پروژکتوروسیستمصوتیو....
-سالنشماره)۲(باظرفیت۳۰۸عددصندلی،دارایسن،پروژکتور،سیستمصوتی،اتاقفرمانو....

*نوعومبلغتضمینشرکتدرمزایده:
مبلغتضمینشــرکتدرمزایدهعبارتستاز9۰/۰۰۰/۰۰۰ریالکهبایستیبصورتضمانتنامهبانکیبدونقیدوشرطویا
رســیدواریزنقدیبهحسابشماره۰۲۰۳۳۳۲99۵۰۰۰بانکدیشعبهمیدانانقالبتهران)کد۱۱۷(بنامموسسهفرهنگی

ورزشیوتوانبخشیایثارواریزگردد.
*مهلتومحلدریافتاسنادمزایده:

ازســاعت۰۸:۰۰صبحروزچهارشنبهمورخ۱۳9۸/۰9/۱۳لغایتساعت۱۴روزشنبهمورخ۱۳9۸/۰9/۲۳،آدرس:تبریز،
بلواراستادشهریار،خیابانگلکار،خیابانترافیک،مجتمعایثارصدرا،دفترمدیریت.

*مهلتومحلتسلیمپیشنهادها:
تاســاعت۱۴:۰۰روزسهشــنبهمورخ۱۳9۸/۱۰/۰۳تبریز-بلواراستادشهریار–خیابانگلکار-خیابانترافیک-مجتمع

ایثارصدرا-دفترمدیرحراست.
* تاریخومحلبرگزاریجلسهگشایشپاکتهایپیشنهاد:

ســاعت۱۱صبحروزپنجشنبهمورخ۱۳9۸/۱۰/۰۵،تبریز-بلواراستادشهریار-خیابانگلکار-خیابانترافیک-مجتمع
ایثارصدرا-دفترمدیرمدیریت.

تذکر:هزینهدرجآگهیوحقالزحمهکارشناسیبرعهدهبرندهمزایدهخواهدبود.
تلفنپاسخگوییبهسواالت:۰۴۱-۳۳۲۸۵۲۰9

*نامونشانیمزایدهگذار:
موسســهفرهنگیورزشیوتوانبخشــیایثار)صدرا(بهنشانی:تبریز–بلواراستادشــهریار–ابتدایخیابانگلکار–مجتمع

فرهنگیورزشیوتوانبخشیایثار)صدرا(
*موضوعمزایده:

عبارتســتازواگذاریجهتبهرهبرداریازکارواشصدراواقعدرقسمتیازمحوطهمجتمعصدراحدوداًبهمساحت۴۵۰
مترمربعشاملآشیانهشستوشویخوردو،ساختماناداری،رفاهی،سرویسبهداشتیوموتورخانه.

*نوعومبلغتضمینشرکتدرمزایده:
مبلغتضمینشــرکتدرمزایدهعبارتستاز۳۷/۰۰۰/۰۰۰ریالکهبایستیبصورتضمانتنامهبانکیبدونقیدوشرطویا
رســیدواریزنقدیبهحسابشماره۰۲۰۳۳۳۲99۵۰۰۰بانکدیشعبهمیدانانقالبتهران)کد۱۱۷(بنامموسسهفرهنگی

ورزشیوتوانبخشیایثارواریزگردد.
*مهلتومحلدریافتاسنادمزایده:

ازســاعت۰۸:۰۰صبحروزچهارشنبهمورخ۱۳9۸/۰9/۱۳لغایتساعت۱۴روزشنبهمورخ۱۳9۸/۰9/۲۳،آدرس:تبریز،
بلواراستادشهریار،خیابانگلکار،خیابانترافیک،مجتمعایثارصدرا،دفترمدیریت.

*مهلتومحلتسلیمپیشنهادها:
تاساعت۱۴:۰۰روزسهشنبهمورخ۱۳9۸/۱۰/۰۳تبریز–بلواراستادشهریار–خیابانگلکار–خیابانترافیک–مجتمعایثار

صدرا-دفترمدیرحراست.
*تاریخومحلبرگزاریجلسهگشایشپاکتهایپیشنهاد:

ســاعت۱۱صبحروزپنجشــنبهمورخ۱۳9۸/۱۰/۰۵،تبریز–بلواراستادشهریار–خیابانگلکار–خیابانترافیک–مجتمع
ایثارصدرا-دفترمدیرمدیریت.

تذکر:هزینهدرجآگهیوحقالزحمهکارشناسیبرعهدهبرندهمزایدهخواهدبود.
تلفنپاسخگوییبهسواالت:۰۴۱-۳۳۲۸۵۲۰9

*نامونشانیمزایدهگذار:
موسسهفرهنگیورزشیوتوانبخشیایثار)صدرا(بهنشانی:تبریز-بلواراستادشهریار-ابتدایخیابانگلکار-مجتمعفرهنگی

ورزشیوتوانبخشیایثار)صدرا(
*موضوعمزایده:

عبارتستازواگذاریمجموعهمهمانسرایموسسهایثاربههمراهتجهیزاتمربوطهواقعدرتبریزبلواراستادشهریار-ابتدای
خیابانگلکار-داخلمجتمعصدرا.

*نوعومبلغتضمینشرکتدرمزایده:
مبلغتضمینشرکتدرمزایدهعبارتستاز۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریالکهبایستیبصورتضمانتنامهبانکیبدونقیدوشرطویا
رســیدواریزنقدیبهحسابشماره۰۲۰۳۳۳۲99۵۰۰۰بانکدیشعبهمیدانانقالبتهران)کد۱۱۷(بنامموسسهفرهنگی

ورزشیوتوانبخشیایثارواریزگردد.
*مهلتومحلدریافتاسنادمزایده:

ازســاعت۰۸:۰۰صبحروزچهارشنبهمورخ۱۳9۸/۰9/۱۳لغایتساعت۱۴روزشنبهمورخ۱۳9۸/۰9/۲۳،آدرس:تبریز،
بلواراستادشهریار،خیابانگلکار،خیابانترافیک،مجتمعایثارصدرا،دفترمدیریت.

*مهلتومحلتسلیمپیشنهادها:
تاســاعت۱۴:۰۰روزسهشنبهمورخ۱۳9۸/۱۰/۰۳تبریز-بلواراســتادشهریار-خیابانگلکار-خیابانترافیک-مجتمع

ایثارصدرا-دفترمدیرحراست.
*تاریخومحلبرگزاریجلسهگشایشپاکتهایپیشنهاد:

ســاعت۱۱صبحروزپنجشنبهمورخ۱۳9۸/۱۰/۰۵،تبریز-بلواراستادشهریار-خیابانگلکار-خیابانترافیک*مجتمع
ایثارصدرا-دفترمدیرمدیریت.

تذکر:هزینهدرجآگهیوحقالزحمهکارشناسیبرعهدهبرندهمزایدهخواهدبود.
تلفنپاسخگوییبهسواالت:۰۴۱-۳۳۲۸۵۲۰9

*نامونشانیمزایدهگذار:
موسســهفرهنگیورزشیوتوانبخشیایثار)صدرا(بهنشانی:تبریز–بلواراستادشــهریار–ابتدایخیابانگلکار–مجتمع

فرهنگیورزشیوتوانبخشیایثار)صدرا(
*موضوعمزایده:

عبارتســتازواگذاریجهتبهرهبرداریازباشگاهبدنسازیشاهدمراغهبامســاحتتقریبی۴۰۰مترمربعشاملدوسالن
ورزشی،بوفه،سرویسبهداشتیودفترسالنواقعدرشهرستانمراغه–خیابانپاسداران–روبرویسالنآزادی.

*نوعومبلغتضمینشرکتدرمزایده:
مبلغتضمینشــرکتدرمزایدهعبارتستاز۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریالکهبایستیبصورتضمانتنامهبانکیبدونقیدوشرطویا
رســیدواریزنقدیبهحسابشماره۰۲۰۳۳۳۲99۵۰۰۰بانکدیشعبهمیدانانقالبتهران)کد۱۱۷(بنامموسسهفرهنگی

ورزشیوتوانبخشیایثارواریزگردد.
*مهلتومحلدریافتاسنادمزایده:

ازســاعت۰۸:۰۰صبحروزچهارشنبهمورخ۱۳9۸/۰9/۱۳لغایتساعت۱۴روزشنبهمورخ۱۳9۸/۰9/۲۳،آدرس:تبریز،
بلواراستادشهریار،خیابانگلکار،خیابانترافیک،مجتمعایثارصدرا،دفترمدیریت.

*مهلتومحلتسلیمپیشنهادها:
تاساعت۱۴:۰۰روزسهشــنبهمورخ۱۳9۸/۱۰/۰۳تبریز–بلواراستادشهریار–خیابانگلکار–خیابانترافیک–مجتمع

ایثارصدرا-دفترمدیرحراست.
*تاریخومحلبرگزاریجلسهگشایشپاکتهایپیشنهاد:

ســاعت۱۱صبحروزپنجشنبهمورخ۱۳9۸/۱۰/۰۵،تبریز–بلواراستادشهریار–خیابانگلکار–خیابانترافیک–مجتمع
ایثارصدرا-دفترمدیرمدیریت.

تذکر:هزینهدرجآگهیوحقالزحمهکارشناسیبرعهدهبرندهمزایدهخواهدبود.
تلفنپاسخگوییبهسواالت:۰۴۱-۳۳۲۸۵۲۰9

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
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    واگذاری جهت بهره برداری از سالن های همایش مجتمع صدرا 

    واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه کارواش مجتمع صدرا 

    واگذاری جهت بهره برداری از مهمانسرای مجتمع صدرا

    واگذاری جهت بهره برداری از باشگاه شاهد مراغه

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار
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