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  تبریز رتبه نخست کاهش تصادفات  شهری را کسب کرد

پارک علم وفناوری  108 قرارداد 
با صنایع استان امضا کرد

افزایش 18 درصدی تلفات 
سوانح جاده ای در استان

پایان هفدهمین جشنواره پژوهش 
فناوری و کارآفرینی دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز 

وحدت حوزه و دانشگاه پیشرفت 
علمی و فرهنگی را شتاب می دهد

  نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز با تاکید بر این که کســانی که برای 
وحدت حوزه و دانشــگاه تالش می کنند باید تقوای دینی و سیاسی داشته باشند، گفت: همه باید 
در مسیر وحدت بین این 2 نهاد تالش کنیم، زیرا تحقق این امر پیشــرفت علمی و فرهنگی را تسریع می 

کند.
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشــم در همایش وحدت حوزه و دانشگاه با گرامیداشت 

یاد و خاطره  شهید مفتح اظهار داشت: در سایه  وحدت حوزه و دانشگاه... 

900 میلیارد تومان 
تسهیالت برای فعاالن 

تولیدی و اقتصادی ارس
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شرکت گاز استان آذربایجان شرقی رتبه پنجم 
در چهارمین دوره ارزیابی ســنجش ســالمت نظام 
اداری شرکت ملی گاز را در بین 31 شرکت گاز استانی 

کسب کرد.  
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
آذربایجان شــرقی، دبیر کمیته ارتقاء سالمت نظام 
اداری و مبارزه با فســاد شــرکت گاز استان با اعالم 
این مطلب گفت: برابر اعالم نتایج سنجش سالمت 
نظام اداری چهارمین دوره ارزیابی از سوی رئیس امور 
بازرسی شــرکت ملی گاز ایران ، شرکت گاز استان ، 

توانست رتبه پنجم را کسب نماید.
زینالی افزود: برابر اعالم دبیرخانه ارتقای سالمت 
نظام اداری و مبارزه با فســاد شرکت ملی گاز ایران، 
بر اســاس ارزیابی های واصله، اظهار نامه، مدارک و 
مســتندات ارسالی، دیدارگاه های عمومی، مکاتبات 
پاسخگویی به شــکایات، گزارش هیات رسیدگی 
به تخلفات اداری و ســایر نهادهای نظارتی شرکت 
گاز اســتان در میان 31 شرکت گاز استانی حائز رتبه 
پنجم گردید. وی افزود : بی شک در عملیاتی نمودن 
قانون ارتقای نظام ســالمت اداری در شرکت و جلب 
رضایت ارباب رجوع، افزایش ســرعت پاسخگویی، 
اطالع رســانی بموقع و مطلوب به مردم ، نحوه ارائه 
خدمات مطلوب و مؤثر به مردم ،حفظ کرامت انسانی 
و گرامی شمردن جایگاه مراجعین مشارکت کارکنان 
در فرایند تصمیم ســازی  ، افزایش تعهد کارکنان به 
شرکت ،افزایش خالقیت و نو آوری، بهبود بهره وری 
و صرفه جویی اقتصادی و کاهش هزینه های منطقه 

دالیل اصلی برای کسب این افتخارات می باشد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از رئیس و اعضای کمیته 
ســالمت اداری افزود : بی تردید کسب این موفقیت ، 
حاصل تالش کارکنان ســلیم النفســی است که با 

مناعت طبع این موفقیت را کسب نموده اند.  

عملیات عمرانی قســمت های باقیمانده پروژه تقاطع 
غیر همســطح حضرت ولیعصر )عج( در واپسین روزهای 

آذر طبق زمانبندی در حال اجرا می باشد. 
به گزارش امور ارتباطات منطقه ، میر علی اصغر نساج 

غازانی شــهردار منطقه پنج کالنشهر تبریز این مطلب را 
اعالم کرد و گفت : با پایان یافتن آسفالت ریزی مسیر کوی 
نصر تا عرشه پل واقع در اتوبان پاسداران در روزهای گذشته 
، عملیات جدول گذاری و مسطح سازی مسیر عرشه پل تا 

کوی صادرات با سرعت و همچنین با رعایت استانداردهای 
الزم اجرا می شود . وی در این رابطه افزود : جدول گذاری 
لوپ دسترســی از اتوبان پاسداران به کوی صادرات پایان 
یافته و آماده آســفالت ریزی شده است . نساج همچنین به 

پایان آسفالت ریزی لوپ دسترســی از کوی صادرات به 
اتوبان پاســداران اشاره نمود و در این رابطه اظهار داشت : 
در صورت مساعد بودن شرایط جوی تقاطع غیر همسطح 
حضرت ولیعصر )عج( که کوی های نصر به استانداری را 

به همدیگر متصل خواهد ساخت بزودی قابل بهره برداری 
خواهد بود . گفتنی اســت این پروژه به عنوان بخشی از فاز 
اول اتوبان والیت محســوب می شود که برای اجرای آن 

100 میلیارد ریال هزینه شده است .

اجرای قسمت های باقیمانده تقاطع حضرت ولیعصر )عج(، اواخر آذر 

درخشش شرکت گاز استان 
در چهارمیــن دوره ارزیابــی 

سنجش سالمت نظام اداری

معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری ســازمان منطقــه آزاد ارس از 
اختصاص 900 میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای واحدهای کشاورزی، 

صنعتی و گردشگری منطقه آزاد ارس خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد ارس، 
صفر شاســفند با اعالم این خبر گفت:  در هشــت ماهه نخست سال 97 
مبلغ 900 میلیارد تومان تسهیالت بانکی به 26 واحد کشاورزی، صنعتی 

و گردشگری مستقر در سازمان منطقه آزاد ارس اختصاص یافته است. 

وی افزود: بر همین اســاس، این میزان تســهیالت شامل 10 طرح 
کشــاورزی، 11 طرح صنعتی و 5 طرح گردشگری شده است. شاسفند 
با اشــاره به اهداف اصلی اختصاص تسهیالت بانکی به واحدهای فعال 
منطقه آزاد ارس، خاطرنشــان کرد: اختصاص تســهیالت در راستای 
حمایت از سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس صورت می گیرد و تسهیالت 

در نظر گرفته شــده با پیگیری های سازمان منطقه آزاد ارس، محقق شده 
است. 

عضو هیات مدیره ســازمان منطقه آزاد ارس در پایان گفت: پیش بینی 
می شــود این مقدار از تســهیالت زمینه اشــتغال بیش از 1500 نفر را در 

منطقه آزاد ارس فراهم خواهد کرد.

900 میلیارد تومان تسهیالت برای 
فعاالن تولیدی و اقتصادی ارس

خبر
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مدیــرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
آذربایجان شــرقی از افزایش 1۸ درصدی تلفات سوانح 
جاده ای در استان خبر داد و گفت: طی هشت ماهه سال 
جاری ۴5۸ نفر براثر سوانح جاده ای جان خود را از دست 

داده اند که این آمار در سال گذشته 365 نفر بوده است.
اروجعلی علیزاده در نشســت خبــری، اظهار کرد: 
بیشــترین تصادفات در محورهای اصلی و به صورت 
شاخ به شاخ ناشی از سرعت، سبقت غیرمجاز، عابر پیاده، 
عدم رعایت تقدم، انحراف به چپ و خواب آلودگی است.

وی با اشــاره به جایگاه ویژه اســتان در زمینه حمل 
و نقــل، گفت: در حاضر 30 هزار راننده باری در اســتان 
مشغول انجام وظیفه اپراتوری بوده که پنج هزار و 975 

راننده در 1۴ پایانه مسافربری فعالیت می کنند.
وی با بیان این که 5۸ شــرکت حمــل و نقل برای 
مدیریت تعداد کامیون و راننده در استان وجود دارد،  ادامه 
داد: همچنین 22تشــکل صنفی در حوزه سازماندهی 

حمل و نقل نیز ایفای نقش می کنند.
وی بــا بیان این که طی مدت ســال 96 مقدار باری 
جابه جایــی از طریق جاده ها 2/1۸ میلیون تن اســت، 
گفت:  از این میزان جابه جایی، ســهم آذربایجان شرقی 

3/۴ درصد است.
علیــزاده افزود: همچنین میــزان جابه جایی بار در 
استان طی هشت ماهه سال جاری، 13 میلیون تن بوده 
که نســبت به مدت مشابه سال قبل 7/6 درصد افزایش 

یافته است.
وی با اشــاره به باال بودن ســن ناوگانی اســتان، 

خاطرنشــان کرد: سن تعیین شده برای ناوگان فرسوده 
25 سال است؛ به طوری که متوسط سن ناوگان حمل و 
نقل کاال استان، 20 سال بوده و کشوری 17 سال است  

از این رو در صدد رسیدن به متوسط کشوری هستیم.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان 
شــرقی با بیان این که 73۴ دســتگاه اتوبوس در جهت 
جابه جایی مسافر  در استان فعالیت می کنند، عنوان کرد: 
در مجمــوع تعداد کل ناوگان حمــل و نقل عمومی در 
استان دو هزار و 616 دستگاه است که چهار درصد سهم 

کشوری را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به انجام شــدن 627 هزار سفر در سال 
جاری از طریق ناوگان عمومی، تصریح کرد: طی هشت 
ماهه ســال جاری سه میلیون  و 779 هزار و 167 مسافر 
از طریق ناوگان عمومی استان جابه جا شده  و همچنین 
از طریق 522 دســتگاه اتوبوس 1۴ هزار و 716نفر زائر 

جابه جا شده است.

علیزاده با بیان این که طی هشت ماهه اول سال جاری 
901 هزار مســافر از دوپایانه مرزی جلفا و نوردوز  تردد 
داشتند، افزود: از این میزان 569 هزار مسافر از مرز جلفا 
و 332 هزار از مرز نوردوز به کشــورهای مجاور ســفر 
کرده اند که نســبت به ســال های قبل 3/5 درصد رشد 
داشته است. وی با بیان این که اخذ کرایه حمل و نقل کاال 
به صورت تن بر کیلومتر محاسبه می شود، افزود: در پی 
پیگیری های مطالبات رانندگان حمل و نقل کاال برای 
تامین نیاز خودروهای خود و به منظور واقعی شدن نرخ 
کرایه حمل و نقل، این نرخ در این استان براساس تن بر 
کیلومتر محاسبه می شــود. وی با بیان این که نرخ نامه 
جدید حمل و نقل شــفاف است، گفت: نرخ حمل و نقل 
کاال، پیش از این به صورت توافقی تعیین می شــد که 
مشــکالت و مسائلی را در پی داشت؛ از ین رو مقرر شده 
براســاس فاصله، طول پیمایش، نوع وســیله نقلیه و 

ضریب قیمت حمل و نقل تعیین شود.

مدیر داخلی موسسه ارزش آفرینان مالی بازار 
ســرمایه از برگزاری دوره آموزشی "مبانی و اصول 

سرمایه گذاری در بورس" در تبریز خبر داد.
  جاهد مهدی زاده در گفت وگو با ایســنا، منطقه 
آذربایجان شــرقی، اظهار کرد:  دوره مبانی و اصول 
سرمایه گذاری در بورس با تدریس "دکتر برادران" 
از چهره های شــاخص بورس و سرمایه گذاری در 

سطح کشور، برگزار می شود. 
 وی افــزود: ایجاد مهارت ســرمایه گذاری در 
ســهام شــرکت   ها و خرید و فــروش آن، در میان 
شــرکت کنندگان در دوره از اهــداف برگزاری آن 
اســت.    وی، مفاهیم اولیه سرمایه گذاری، شناخت 
انــواع بازارهای مالــی و انــواع دارایی های مالی، 
شناخت صورت های مالی شــرکت های بورسی، 
تاریخچه بورس در ایران و جهان، شــرایط پذیرش 
شرکت ها، ســاز و کار معامالت در بورس، تحلیل 
صورت های مالی، ارزیابی ســهام، ریسک و بازده و 
استراتژی های سرمایه گذاری را از جمله محورهای 

این دوره آموزشی عنوان کرد. 
 مهدی زاده، اســاتید و دانشــجویان و کارکنان 
دانشــگاه ها و عموم اقشار جامعه را از مخاطبین این 
دوره دانســت و گفت: این دوره طی چهار جلسه سه 
ســاعته در روزهای شنبه عصر از ساعت 17.30الی 
20.30 در محــل تبریز-خیابان مصلی به ســمت 
طالقانی-نرسیده به تقاطع 17 شهریور-جنب خانه 
معلم 2پالک 1۸7 برگزار می شــود.   وی یادآور شد:  
فرایند ثبت نام  در این دوره از طریق محل موسســه 
ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه و یا  از طریق آدرس 

اینترنتی    www.fvcm.ir انجام می پذیرد. 
  وی اضافــه کرد:  مهلت ثبت نــام در این دوره 
آموزشی تا هفتم دی سال جاری بوده و کالس ها از 

هشتم دی آغاز می شود. 

افزایش 1۸ درصدی تلفات سوانح جاده ای در استان

دوره آموزشــی "مبانی و اصول 
سرمایه گذاری در بورس" برگزار 

می شود
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 رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از صادرات 172 میلیون دالری کاالهای 
کشاورزی از گمرکات استان در هشت ماهه امسال خبر داد و گفت: شاهد افزایش 12 درصدی صادرات 

این محصوالت نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.
اکبر فتحی اظهارداشت: کاالهای کشاورزی استان شامل محصوالت باغی و گلخانه ای، دامی و 
خشکبار به طور عمده به کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان، افغانستان، گرجستان، ارمنستان و پاکستان 

صادر شده است.وی گفت: آذربایجان شرقی یکی از مبادی خروجی کشور است و اگر همه اقدامات 
برای تضمین صادرات انجام شود، این صادرات باعث اشتغال در استان و کشور خواهد شد. فتحی ادامه 
داد: بررسی میزان تولید و میزان صادرات محصوالت کشاورزی در استان حاکی از آن است که ظرفیت 

صادراتی محصوالت کشاورزی بیشتر از میزان صادرات انجام شده است. 
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خاطرنشان کرد: مهم ترین اولویت های صادراتی در شرایط پیش 

رو، صادرات در شرایط تحریم است که می تواند ارزآوری خالص و سالم به همراه داشته باشد. وی تاکید 
کرد: یکی از اصول الزم در امر استمرار صادرات محصوالت کشاورزی، ثبات در قوانین محصوالت 

صادراتی می باشد. 
سال گذشته 2۸5 میلیون دالر کاالی کشاورزی از استان آذربایجان شرقی صادر شد و 13 درصد 

صادرات غیرنفتی 2.۴ میلیارد دالری استان متعلق به این بخش است.

3رشد 12 درصدی صادرات کاالهای کشاورزی از آذربایجان شرقی  ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 
آذربایجان شرقی

 هفدهمیــن جشــنواره پژوهــش، فناوری و 
کارآفرینی دانشــگاه علوم پزشکی تبریز با معرفی و 
تجلیــل از محققین و پژوهشــگران برتر به کار خود 

پایان داد. 
 رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز در این 
جشــنواره ضمن پاسداشــت مقام پژوهشــگران، 
آن ها را انســان های گمنامی در این عرصه دانســت 
و اظهارکــرد:  باید تمام توان خود را در راســتای حل 
مشکالت مردم با تحقیق و بررسی عملکردهای خود 

به کار گیریم. 
محمد حســین صومی افزود: مــا باید با نقادی و 
تحلیل نتایج خودمان، نقاط ضعف را شناسایی کرده 

و درصدد رفع آن ها باشیم. 
 وی با بیــان این که تمامی دانشــگاه ها مباحث 
مرتبط با آموزش، پژوهش، فناوری و ارائه خدمات را 
در اولویت کاری خود قرار دادند، عنوان کرد: دانشگاه 
علوم پزشــکی تبریز در حــوزه پژوهش و فناوری از 
نظر سرعت رشد، جایگاه مناسبی در کشور دارد.  وی 
گفت: خود را موظف می دانم که زیرساخت های الزم 
برای آموزش دانشــجویان را فراهم کرده و نیازهای 

اساسی را تامین کنیم. 
صومی با اشــاره به اهمیت مقاله نویسی، تصریح 
کــرد: در صورتی که در رشــته خودمــان کارهای 
تحققاتــی و فناورانه انجام ندهیم، کارهای علمی در 

دانشگاه معنی نخواهد داشت. 
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص 
اولویت های دانشگاه علوم پزشکی در هفته پژوهش، 
اظهار کرد: براساس نیازسنجی ها، مقرر شده است تا 
70 درصد اعتبارات پژوهشــی و فنــاوری خود را در 
مسیر حل مشکالت بهداشتی و درمانی مردم و تامین 

نیازهای آزمایشگاهی صرف کنیم.  

 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام 
جمعه تبریز با تاکید بر این که کسانی که برای وحدت 
حوزه و دانشــگاه تالش می کنند باید تقوای دینی و 
سیاسی داشته باشند، گفت: همه باید در مسیر وحدت 
بیــن این 2 نهاد تــالش کنیم، زیرا تحقــق این امر 

پیشرفت علمی و فرهنگی را تسریع می کند.
حجت االســالم والمسلمین ســیدمحمدعلی 
آل هاشــم در همایــش وحدت حوزه و دانشــگاه با 
گرامیداشت یاد و خاطره  شهید مفتح اظهار داشت: در 
ســایه  وحدت حوزه و دانشگاه پیشرفت های علمی و 
معنوی بسیاری در کشــور محقق شده و این وحدت 
دستاوردهای بسیاری نیز می تواند برای نظام اسالمی 

داشته باشد.
وی افــزود: تقویت جنبش نرم افزاری، تولید علوم 
بومی، تحقق تمدن اســالمی مورد نظر رهبر معظم 
انقالب، تحقق الگوی سبک زندگی اسالمی ایرانی، 
دســتیابی به علوم انسانی اســالمی، اسالمی شدن 
دانشگاه ها، روزآمدســازی حوزه های علمیه، وحدت 
نخبگانی و انســجام ملی از جمله مواردی اســت که 
می تواند در ســایه وحدت حوزه و دانشــگاه در جامعه 
محقق شــود.  امام جمعه تبریز با بیان این که تحقق 
وحدت بین حوزه و دانشگاه الزاماتی دارد، گفت: تبادل 
روش های علمی در حوزه و دانشــگاه، حضور عالمانه 
روحانیون موثر در دانشگاه ها، ارتباط منظم و مستمر و 
منطبق بر نیاز بین حوزه و دانشگاه، ترویج ارزش های 
معنوی و دینی در دانشگاه، و تشکیل جلسات همفکری 

مشترک از جمله این الزامات است.
وی با تاکید بر این که تحقق وحدت حوزه و دانشگاه 
به رسالت های انقالبی جنبش دانشجویی نیز کمک 
می کند، افزود: افزایش بصیرت و ســطح آگاهی های 
سیاسی و دینی در دانشگاه ضروری است و در دانشگاه 

باید به مسئله بصیرت، توجه ویژه ای بشود. 

تخاذ  ر کالنشــهر تبریز به جهت ا ز شــهردا  وزیر کشــور ا
بیر مناســب و کســب عنوان نخســت کشــوری در کاهش  تدا

تصادفات درون شــهری تجلیل کرد.
نــی فضلــی در همایــش روز ملــی حمل و  لرضــا رحما عبدا
نــده پلیس راهور، رئیس ســازمان ملی  نقل کــه با حضور فرما
ز  ران و جمعی ا ندا ران و اســتا ز شــهردا رد، جمعــی ا ندا اســتا
مدیران حوزه های حمل و نقل شــهری در محل وزارت کشــور 
ر کالن شــهر تبریز  یرج شــهین باهر شــهردا ز ا ر شــد، ا برگزا

کرد. نی  قدردا
مار تصادفات درون  کالنشــهر تبریــز با کاهش ۴6 درصدی آ
شــهری در شــش ماهه نخست ســال 97، رتبه اول را در بین 
نــی فضلی در  ین رو رحما ز ا شــهرهای کشــور کســب کرده و ا
یرج  ز ا همایــش روز ملی حمل و نقل با اهــدای تندیس و لوح ا

ر تبریز تقدیر کرد. شــهین باهر شــهردا
بیری  تخاذ تدا گفتنی اســت شــهرداری کالن شــهر تبریز با ا
نندگــی و تجهیزات  ا همچــون نصــب عالئــم راهنمایــی و ر

فیکــی، خط کشــی هــای عرضــی و طولی، نصــب اخطار  ترا
مدارس در مــکان مناســب، نصب پیش آگهــی در محل های 
ه، چــراغ های فرماندهی، شناســایی،  پرتردد، نصب ســرعتکا
بان ها و ترویج  بــر و خیا یمن ســازی و اصالحات هندســی معا ا
نســته عنوان نخســت کشوری  نندگی بین خطوط توا ا فرهنگ ر

را در کاهش میزان تصادفات داخل شــهر کســب کند.

قدردانی وزیر کشور از شهردار؛

تبریز رتبه نخســت کاهش تصادفات شهری 
را کسب کرد

خبر خبر

پایان جشــنواره پژوهش 
فناوری و کارآفرینی دانشگاه 

علوم پزشکی تبریز

وحدت حوزه و دانشگاه 
پیشــرفت علمی و فرهنگی را 

شتاب می دهد

رئیس پارک علــم و فناوری 
آذربایجان شــرقی گفت: این پارک 
10۸ قرار داد با صنایع اســتان منعقد 
کــرده و همچنین بــا حمایت های 
انجام شــده از شــرکت های فناور 
استان برای ســه هزار و 716 نفر به 
صورت مستقیم اشــتغالزایی شده 

است.
عبدالرضا واعظی در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه پارک علم 
و فناوری استان در سال ۸1 افتتاح شده، افزود: تا به امروز ۴50 شرکت فناور 

تحت حمایت این پارک قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه از این تعداد 1۸ شرکت دانش بنیان هستند، افزود: ۴2 
شرکت در مرحله عقد قرار داد، 269 شرکت نیز از پارک خارج شده و در زمان 

حاضر 135 شرکت فناور در پارک علم و فناوری مستقر است.

واعظی با بیان اینکه پارک علم و فناوری اســتان تا کنون به میزان 51 
میلیارد ریال از شــرکت های مســتقر در پارک حمایت کرده است، اظهار 
داشــت: 167 اختراع در این مدت ثبت شــده و سی هزار و 216 میلیارد ریال 

شرکت ها فروش داشته اند.
وی افزود: هفت مرکز رشــد اقماری نیز در شهرستان های مرند، مراغه، 
میانه، بناب و در منطقه آزاد ارس، مرکز تحقیقات کشاورزی و دانشگاه شهید 
مدنی و همچنین ســه مرکز نوآوری در هشترود، ملکان و عجب شیر فعال 
اســت و همچنین سه مرکز رشد جدید در ســراب، اهر و بستان آباد در حال 
تاسیس است. رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی گفت: در فضای 
تحریمی کنونی که صنایع با مشــکالت بسیاری در تامین قطعات مورد نیاز 
مواجه هســتند، شــرکت های دانش بنیان می توانند مشکالت صنایع را 

احصا کنند.
وی ادامه داد: به منظور شناســایی مشــکالت صنایــع در اواخر بهمن 
نمایشــگاه نیازها و چالش های صنایع در پارک علم و فناوری استان برگزار 

می شود .
واعظی با اعالم اینکه درصدد ایجاد شهرک فناوری در منطقه آزاد ارس 
هســتیم، گفت: تمامی هفت هزار شــرکت فناور و سه هزار و 700 شرکت 
دانش بنیان که در کشور فعالیت می کنند می توانند وقتی به محصول دست 

یافتند برای تولید و صادرات محصوالت خود در این شهرک مستقر شوند.
وی ادامــه داد: برای این منظــور 50 هکتار زمین در منطقه آزاد ارس در 
نظر گرفته ایم تا بتوانیم از مزایای تعامالت بین المللی این منطقه که بدون 

بروکراسی های اداری در داخل سرزمین انجام می شود بهره مند شویم.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شــرقی گفت: به دنبال گسترش 
تعامالت بین المللی با پارک های علم و فناوری اسلوونی، استانبول و اسپانیا 

تفاهم نامه های همکاری امضا کرده ایم.
وی اضافه کرد: با آکادمی علوم آذربایجان و کشور آلمان نیز در حال عقد 
قــرار داد همکاری بــوده و همچنین به دنبال ایجاد پــارک علم و فناوری 

تخصصی مشترک با کشور گرجستان در حوزه گردشگری هستیم .

پارک علم وفناوری 108 قرارداد با صنایع استان امضا کرد
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زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب
این چنین با همه در ساختة یعنی چه   
شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای

حافظقدر این مرتبه نشناختة یعنی چه

صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرست استان آذربایجان شـرقی:  بهمن راهـری               

تحریریه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9  

بمنظورارتقاء دانش و معلومات موارد مربوط به اهمیت 
ارتباطات و آشنایي با توصیه هاي ایمني و امنیتي در 
خصوص تخلیه تلفني، یک دوره آموزشــي با حضور 
مسئولین و کارکنان منطقه ۸ عملیات انتقال گازایران در 

تبریز برگزار گردید.
 به گزارش روابــط عمومي منطقه ۸ عملیات انتقال 
گازایران، دراین دوره آموزشي که بمدت یک روز بطول 
انجامید، سلیمي، مدرس این دوره، اطالعات مبسوطي 
دررابطه با روشها و شگردهاي تخلیه تلفني و نیز راهکار 
مقابله با آن را مطرح و در جمع فراگیران مورد بحث و 

تبادل نظرقرارداد.
سلیمي، تخلیه تلفني را تالش آگاهانه دشمن با بهره 
گیري از غفلت یا فریب مخاطب جهت کسب اطالعات 
مورد نیاز از حوزه خودي از طریق برقراري ارتباط تلفني 
دانست. وي افزود: یکی از موضوعات مهم در حراست ها 
موضوع آموزش است که با توجه به تبلیغات سوء دشمن 
و عملیات روانی و نیز هجمه فرهنگی، مسئوالن  دفاتر 
و دفتر داران  باید در بعد  امنیتي نیز آمادگی کامل داشته 
و آمــوزش های الزم را فرا بگیرند تا بتوانند در مقابل 
توطئه های دشمن و مشکالت احتمالی برون سازمانی 

عکس العمل صحیح انجام دهند.
سلیمي، جاسوسي توسط ریز تراشه، جاسوسي از طریق 
بد افزاري، نرم افزاري، جاسوســي در شــبکه هاي 
اجتماعي، سیگنالي و همچنین از طریق تماس مستقیم 
را از روشهاي مهم جاسوسي تلفني نام برد.در ادامه کارگاه 
آموزشــي، شرکت کنندگان با اهمیت تخلیه تلفني و 
تبعات آن، تهدید و امنیت ارتباطات، اهداف کلي دشمن 
از تخلیه تلفني و همچنیــن اثرات مخرب محیطي 
تلفنهاي بي سیم و موارد دیگرآگاهي یافته و دیدگاههاي 

خود را در قالب پرسش و پاسخ مطرح نمودند. 

برگزاري کارگاه آموزشي تخلیه تلفني
پســت بانک ایران با برخورداری از  در منطقه 8 عملیات انتقال گاز

یک شبکه گسترده بانکی، یکی از بانکهای 
دولتی کشور بوده که در اردیبهشت 1395 با 
تصویب مجلس شــورای اسالمی و تائیدیه 
مرداد سالجاری شــورای نگهبان بر اساس 
اساســنامه و رویکرد خرده بانکداری آن ، به 
عنوان بانک تخصصی و توسعه ای آی سی 

تی کشور مصوب گردید. 
دراین راستا پست بانک آذربایجانشرقی 
نیز بدون هیچگونه چشمداشتی و باتمام توان 
در راستای توســعه ورشد اقتصادی، عمران 
و آبادانی روســتاها، بهبود وضعیت زندگی و 
جلوگیری از مهاجرت روســتائیان به شهرها 
و حتــی مهاجــرت معکوس، توســعه بازار 
محصوالت روســتایی، هدایت سرمایه های 
خرد و کالن به سمت اشتغال مولد روستایی، 
افزایــش بهره وری و کاهــش هزینه ها و 
استفاده از پتانسیل های موجود در مناطق یاد 
شــده و ... همیشه طالیه دار خدمت رسانی 
بانکی به این قشــر عظیم از جامعه است و 
با این حضور و خدمات در بطن روستا باعث 
افزایش مشــارکت مردمی  توســعه پایدار 
مناطق روستائی و ساماندهی و سازماندهی 
ســرمایه های خرد و سرگردان گردیده و در 
رشد اقتصادی کشور ، تولید و اشتغال سهم 

بسزائی را به خود اختصاص داده است.  
اســماعیل صادقی مدیر شــعب پست 
بانک اســتان در خصوص تعداد شــعب و 
شاغلین فعال در استان به خبرنگار ما گفت: 
پست بانک استان با 19 شعبه و 115 نیروی 
انسانی عالوه بر انجام اموربانکی در شهرها، 
در حدود 500 روستا نیز باجه خدمات بانکی 
ایجاد کرده که در امر ارائه خدمات بانکداری 
نوین و الکترونیکی فعال می باشند.همچنین 
با ایــن اقدام زمینه اشــتغال بیش از 1500 
جوان مســتعد و تحصیل کرده بومی فراهم 

شده است.  
مدیر شعب پست بانک آذربایجان شرقی 
در رابطه با مهمترین فعالیتهای پست بانک 
اســتان گفت: تدوین برنامه های بانک در 

راستای شعار ســال و حمایت از تولیدات و 
کاالهای ایرانی باتامین مالی و ســرمایه در 
گردش بخش های تولیدی در حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات ، دانش بنیان ، مشــاغل 
خرد و متوســط روســتائی که با مشارکت 
صندوق توسعه ملی اقدامات موثری در این 
حوزه انجام شــده است. همچنین ارتقاء نرم 
افزار بانکی موجود پســت بانک و یکپارچه 
سازی نرم افزارها، در راستای خدمات دهی 

مناسب ، سریع و پاسخگو. 
وی افزود: افتتاح بیش از 500 هزار فقره 
انواع حسابهای بانکی، یارانه پرداختی به 110 
هزار خانوار عمدتا روستائی با مبلغ پرداختی 
ماهانه بیش از 200میلیارد ریال در محل باجه 
های خدمات بانکی بدون نیاز به صرف هزینه 
و زمان جهت دریافت وجوه از شهرها، دریافت 
بیش از یک میلیون و 200 هزار فقره قبض 
مصرفی مشترکین انشــعابات در باجه های 
روستایی با نقدینگی بالغ بر ۸00 میلیارد ریال، 
ایجاد حدود 160 دستگاه خودپرداز در استان 
اعم از شهر وروستا باذکر این مورد که تاکنون 
بیش از 137 دستگاه خودپرداز در روستاهای 
استان به خصوص مناطق گردشگری از جمله 
کندوان راه اندازی شده که اولین بار این امتیاز 
در اختیار پست بانک بوده و این بانک مفتخر 
است که برند خدمات رسانی بانکداری نوین 
در مناطق روستائی کم برخوردار را در کارنامه 

خود ثبت کرده است. 
صادقی ادامه داد: همچنین 550 دستگاه 
پین پد در ســطح باجه های خدمات بانکی 
روستائی و شهری فعالیت می نمایند که این 
دستگاهها به عنوان یک عابربانک رومیزی با 
قابلیت ارائه خدمات به تمامی بانکهای کشور 
،اولین بار توسط پست بانک در روستاها نصب 

و راه اندازی شده است.. 
مدیر شعب پست بانک استان در ادامه 
سخنان خود به فعالیت های حمایتی و تعاملی 
پست بانک استان در زمینه اعطای تسهیالت 
اشــاره کرد و گفت: بر اساس همکاری های 
کشوری بین وزارت کشور و پست بانک ایران 

تعامل بسیار مناسبی با استانداری و فرمانداران 
برقرار شــده  که خدمات و تسهیالت قابل 
توجهی به اشــخاص و واحدهای ذیربط و 
روستائیان جهت عمران و ساماندهی روستاها 
و اشتغالزائی پرداخت می شود. نگاه ویژه بانک 
در این زمینه حمایت از قشر روستائی مستعد 
و کارآفرین  برای حضور موثر در روستاها و 
جلوگیری از مهاجرت به شــهرها می باشد. 
تسهیالت پرداختی در حوزه روستائی صندوق 
توســعه ملی بابیش از 177 میلیارد ریال به 
تعداد 160 طرح و 320 نفر اشتغال بوده که با 
این میزان حدود 200 درصد اعتبار تخصیص 

داده شده در این زمینه جذب شده است.   
ازمحل  صادقی تصریح کرد: همچنین 
قانون حمایت از توســعه واشتغال پایدار در 
مناطق روســتایی وعشــایری 316 نفر با 
درخواستی معادل 12۴2 میلیارد ریال ثبت نام 
نموده که از درخواســتهای واصله 202 فقره 
تسهیالت به مبلغ بیش از ۴53 میلیارد ریال 
و با اشــتغالی معادل 921 نفر پرداخت و 35 
فقره تسهیالت به مبلغ 272 میلیارد ریال با 
اشــتغالی معادل 2۴۸ نفر در دست بررسی و 

درحال پرداخت میباشد . 
وی یادآور شد: میزان تسهیالت پرداختی 
تا پایان آبان سالجاری از محل منابع داخلی 
بانک ، در حوزه روستائی بیش از 750میلیارد 
ریال و حوزه شــهری بیــش از325 میلیارد 
ریال جمعا بابیــش از 6۴11 پرونده در قالب 
تسهیالت خرد ،که نشان از رویکرد حمایتی 

بانک در روستاها دارد. 
صادقی در رابطه با ارائه تســهیالت به 

شــرکت های فعال در زمینه آی تی گفت: 
پســت بانک به عنوان مجــری وجوه اداره 
شده برخی از سازمانها تاکنون توانسته است  
20میلیارد ریال تسهیالت به9 شرکت فعال 
در زمینــه آی تی اعطا نماید و مقررشــده 
براساس قراردادهای صندوق توسعه ملی در 
سالجاری به شرکتهای دانش بنیان تسهیالت 

پرداخت نماید. 
وی خاطرنشان کرد: در راستای سیاست 
اقتصاد مقاومتــی و حمایــت از واحدهای 
تولیــدی نیمه کاره، از زمــان ابالغ تا پایان 
آبان ســال جاری به 15 پرونــده بالغ بر 29 
میلیــارد ریال تســهیالت پرداخت گردید و 
زمینه اشــتغال 7۸ جویای کار فراهم شد که 
براساس برنامه ریزی 10ساله ادامه این طرح 
در دســتور کار قراردارد.  مدیر شعب پست 
بانک اســتان ادامــه داد: همچنین از محل 
قراردادهای داخلی بانک در ســال گذشته و 
جاری با صندوق توســعه ملی، 16 فقره به 
مبلــغ 200 میلیارد ریال در مناطق محروم و 

برخوردار پرداخت شده است.
* برنامه های آتی پست بانک 

وی در خاتمه بــه برخی از برنامه های 
پست بانک در آینده اشاره کرد و گفت: برنامه 
ریزی در راســتای اجرای نظــام بانکداری 
اسالمی در تمامی روستا ها و مناطق دارای 
پتانسیل و محروم از خدمات بانکداری، ارائه 
خدمات بانکداری الکترونیکی وغیرحضوری و 
برنامــه ریــزی در جهت توســعه این نوع 
مناطق روستائی،برنامه  تمامی  بانکداری در 
ریزی هوشــمندانه برای توســعه پرداخت 
تسهیالت مرتبط به روستاها براساس منابع 
جذب شده در همان روستا با رویکرد اشتغال 
زائی، ایجاد رفــاه و جلوگیری از مهاجرت و 
تشویق برای مراجعه روستائیان شهرنشین به 
زادگاهشــان، برنامه ریزی برای همکاری با 
تمامی ارگانهائی که امکان ارائه خدمات آنها 
توسط پســت بانک در روستاها وجود دارد از 
جمله برنامــه های آتی این بانک بشــمار 

می رود.

پست بانک، طالیه دار خدمت رسانی بانکی 

نوبت اول

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا تابلوهای تبلیغاتی واقع بر پیشانی پل خط یک قطارشهری 
تبریز بشرح مندرج در جدول ذیل را، از طریق مزایده، به مدت یک سال به اجاره  واگذار نماید :

لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت در زمینه اکران تابلوهای محیطی شهری که تمایل به شرکت در مزایده مذکور را دارند، می توانند 
از ساعت 15 روز شنبه مورخ 1397/10/01 ، اسناد مزایده و فرم پیشنهاد قیمت را  از سایت شرکت به نشانی metro.tabriz.ir   دانلود نموده 

و مطابق متن اسناد در مزایده مذکور مشارکت نمایند.                                                             شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه

ابعاد و مساحت آدرس
تقریبی تابلو )متر 

مربع(

قیمت پایه اجاره 
ساالنه )ریال(

مبلغ سپرده 
شرکت در مزایده 

)ریال(

تابلوی شماره 1

بلوار 29 بهمن . ول جاده زعفرانیه.جنب ایستگاه شماره 5 
) مسیر رفت بلوار به سمت دروازه تهران (

  93=31*3
مترمربع

مجموعاً
 

  3،500،000،000
ریال

 200،000،000
ریال

تابلوی شماره 2
بلوار 29 بهمن . اول جاده ائل گؤلی.جنب ایستگاه شماره 5 

) مسیر برگشت از دروازه تهران به سمت دانشگاه (

 138=46*3
مترمربع

تابلوی شماره 3
بلوار استاد شهریار، اول سرباالیی ولیعصر

 105=3*35
مترمربع

آگهی مزایده شماره 97-230 
با موضوع اجاره یکساله تابلوهای تبلیغاتی پیشانی پل خط یک قطارشهری تبریز


