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در آســتانه افتتاح كارخانه 160تنى تمام اتوماتيك كارخانجات آســفالت مجتمع توليدى 
سازمان عمران شــهردارى تبريز تزريق گاز به خط لوله 10كيلومترى اين كارخانه آسفالت 

آغاز شد.
مدير عامل سازمان عمران شــهردارى تبريز در گفتگوى اختصاصى با خبرنگار جام جم 

گفت: سازمان عمران شهردارى تبريز ...

  

  

كمپ گردشگرى منطقه حفاظت شده آينالو ساماندهى مى شودكمپ گردشگرى منطقه حفاظت شده آينالو ساماندهى مى شود

مصرف سوخت در ايران 5 برابر 
سرانه جهانى است

پااليشــگاه تبريز در مسير توسعه پايدار 
حركت مى كند

 آزادراه «تبريز - سهند» تا پايان سال 
زير بار ترافيك مى رود

صفحه3 صفحه2

مديرعامــل موسســه فرهنگــى ورزشــى و 
توانبخشى  ايثار آذربايجان شرقى گفت : در يك 
سال اخير بيش از 360 هزار نفرساعت از خانواده 
شــاهد اســتان از خدمات فرهنگى و ورزشى  و 

توانبخشى موسسه ايثار استان بهره مند شدند.
سعيد دانشگرى در ابتداى اولين نشست خبرى 
خود با اشاره به تعداد ايثارگران تحت پوشش بنياد 
شهيد استان و هدف بنياد از تاسيس موسسه ايثار 
به تشــريح  عملكرد و همچنين برنامه هاى آتى 
شعبه موسسه در استان آذربايجان شرقى پرداخت 
و افزود : تعداد كل شهداى استان 9 هزار و 807  
نفر بوده و اين آمار در مورد جانبازان به 23 هزار 
نفر مى رســد و همچنيــن 902 آزاده ، 35 هزار 
ايثارگر و  170 هزار خانواده تحت پوشــش بنياد 
شــهيد اســتان  بوده و با هدف خدمات دهى به 
اين عزيزان  موسســه ايثار در سال 88 با هدف 
ارائه خدمات متناسب با نيازهاى جامعه هدف در 
دو بخش فرهنگى ورزشــى تاســيس شد كه در 
ســال هاى بعدى  با مدنظــر قرارگرفتن همين 
نيازهــاى به روز و مقتضيات ســنى جامعه هدف 
و آسيب هاى جسمى ناشى از دوران جنگ ، نياز 
به فعاليت موسســه در زمينه توانبخشى احساس 
و اين ماموريت نيز به صف فعاليت هاى موسسه 

اضافه شد . 
وى  با اشاره به امكانات موسسه از جمله سالن 
ورزشــى چند منظوره ، اســتخر و سوناى صدرا ، 
باشگاه هاى بدنســازى در تبريز و مراغه افزود : 
نزديك به 20 تايم اختصاصى فوتســال ، واليبال 
، بســكتبال با ويلچر و گلبــال در هفته ، جهت 

بهره مندى ايثارگران در ســالن ورزشى موسسه 
كه بى شــك زيباترين و مجهزترين سالن استان 
مى باشد ، در نظر گرفته شده است كه اين امر از 
طرفى شادابى ، نشاط و سرزندگى را به ايثارگران 
هديــه مى كنــد و از طرفى ديگــر هزينه هاى 

درمانى اين عزيزان را كاهش مى دهد . 
اختصــاص تايم هــاى رايگان اســتخر براى 
جانبازان ، مادران ، همســران و فرزندان شهدا و 
همچنين همسران و فرزندان جانبازان در استخر 
صدرا از ديگر خدماتى اســت كه موسســه ايثار 
مفتخر به ارائه آن بــه ايثارگران عزيز و خانواده 

هاى آنان است. 
وى ميزبانى شايســته از رويدادهاى ورزشــى 
بزرگ كشــورى ، آســيايى و جهانى را از ديگر 
خاطرنشــان  و  برشــمرد  موسســه  فعاليت هاى 
كرد:موسســه ايثار با ميزبانى شايســته مسابقات 
تيم شــهردارى تبريز از سرى مسابقات بسكتبال 
ليگ برتر كشــور ، ميزبانى از مســابقات اسنوكر 
قهرمانى آسيا در ســال 2018 و همچنين اولين 
دوره مســابقات ليگ جهانى واليبال نشســته در 
ســالن چند منظوره 2500 نفرى صدرا توانايى و 
شايستگى موسسه ايثار را در ميزبانى از مسابقات 

بزرگ يادآور شد .
وى به  عملكرد موسسه در زمينه هاى فرهنگى 
اشــاره كرده و تصريح نمود: كانون شــاهد تبريز 
فعاليت هاى متنوعى  در زمينه آموزش هاى فنى 
و مهارتــى ، قرآنى ، زبان انگليســى ، هنرى و 
آشپزى با تخفيفات مناسب براى ايثارگران داشته 
است و با رايزنى ها وپيگيرى هاى مكرر در آينده 

اى نزديك با اخذ مجوزهاى الزم از سازمان فنى 
و حرفه اى ارائه اين خدمات هرچه بيشتر و بهتر 

به ايثارگران عزيز استمرار خواهد يافت . 
وى عنوان نمود: كارگاه هاى آموزش تعميرات 
موبايل و پكيج از كارگاه هاى آموزشــى جديدى 
مى باشد كه با قدرت در كانون شاهد تبريز شروع 
به فعاليت نموده اســت تا بتواند گامى به جلو در 
ارتقاء مهارت هاى ايثارگران عزيز و اشتغال آينده 

ايشان بردارد .
دانشگرى با اشاره به وضعيت اقتصادى كشور 
و همچنيــن مشــكل ازدواج جوانــان گفت : در 
راســتاى تســهيل امر ازدواج فرزندان ايثارگران 
فعال بوده و تخفيفات مشــخصى را در تاالرهاى 
عروسى موسســه به اين عزيزان اختصاص داده 
است كه ميزان آن از نيمه دوم سال 97 به ميزان 

60 درصد افزايش خواهد يافت .
وى  به فعاليت هاى توانبخشــى موسسه ايثار 
اشــاره كرده و  با بيان ضــرورت هاى پرداختن 
به بحث توانبخشى بخصوص براى ايثارگران كه 
حال در ســنين باالى ميانسالى و پيرى قراردارند 
ادامه داد : موسسه ايثار آذربايجان شرقى 8 سال 
اســت كه در زمينــه فيزيوتراپــى و هيدروتراپى 
مشغول ارائه خدمات مى باشد و سعى شده است 
اين خدمات مســتمراً با به روز رسانى دستگاه ها 
در بهترين شــكل به ايثارگران عزيز ارائه شــود 
. در راســتاى كمى و كيفى ســازى اين خدمات 
و همچنين گســترش عادالنه ايــن خدمات در 
سال 95 عالوه بر مركز توانبخشى مجتمع صدرا 
يك مركز ديگر نيز شهرســتان مرند تجهيز و راه 
اندازى شد و انشــااهللا در آينده اى نه چندان دور 

راه اندازى مراكز ديگر در شهرستان هاى استان 
در دستور كار قراردارد . مجموعه فيزيوتراپى مرند 
در فضايى به وســعت 300 متر مربع فعال است 
و مركز توانبخشــى اين شهرســتان به شهرهاى 
ديگر از جمله هادى شهر و جلفا هم خدمات ارائه 
مــى دهد .همچنين كانون هاى فرهنگى هنرى و 
آموزشــى شــاهد در مراغه، مرند و اهرهم فعال 
هســتند.در مراغه باشگاه ورزشى وجود دارد و در 
ميانه و اهر هم خدمات ورزشى در حال احداث و 

تكميل شدن هستند.
 دانشــگرى افزود : از ديگر برنامه هاى مهم 
موسسه در زمينه توانبخشــى تجهيز و گسترش 
مركز فيزوتراپى صدرا است  كه تا كنون پيشرفت 
فيزيكى  خوبى داشــته  و در صــورت تكميل و 
بهره بــردارى بزرگترين و پيشــرفته ترين مركز 

فيزيوتراپى و آبدرمانى كشور خواهد بود .
 دانشگرى در پاسخ به ســوال خبرنگارى كه 
زمان پايان اين پروژه را جويا شده بود،گفت: اين 
پروژه تا پايان ســال 97 به مرحله بهره بردارى 
رســيده و كليه همشهريان و بخصوص ايثارگران 

عزيز از ثمرات آن بهره مند خواهند شد.
دانشگرى در راســتاى ارائه آمار فعاليت هاى 
موسسه بيان داشــت : در طول سال 96 بيش از 
360 هزار نفر ســاعت خدمات فرهنگى ورزشى 
بــه ايثارگران عزيز و خانواده هاى ايشــان ارائه 

شده است. 
همچنين برگزارى اردوى 3500 نفرى خانواده 
هــاى ايثارگــران در اردوگاه قوريــگل از ديگر 
فعاليت هايى بود كه موسســه در سال 96 موفق 

به برگزارى آن با مشــاركت بنياد شــهيد و امور 
ايثارگران استان شد . 

مدير موسسه ايثار اســتان در پاسخ به سوال 
خبرنگارى در خصوص برنامه هاى آتى موسســه 
گفت:بــا توجه به تفاهم نامــه منعقده فى مابين 
وزير بهداشــت و رياست عالى بنياد شهيد و امور 
ايثارگران گفت:  موسســه ايثار ماموريت يافته تا 
خالء هاى موجود در بخش توانبخشــى كشور را 
مرتفع سازد  و بر همين اساس  راه اندازى اولين 
بيمارستان توانبخشى كشــور در تبريز در دستور 
كار قرار دارد و ساختمان آن تحويل موسسه شده 
است و انشــااهللا با اخذ مجوزهاى الزم خبرهاى 
خوبى در راه است . ايشان همچنين بهره بردارى 
از مجهزترين مركز فيزيوتراپى هيدروتراپى كشور 
در مجتمع صدرا را نيز از برنامه هاى موسســه در 
ســال 97 برشمرد . دانشگرى ادامه داد : از ديگر 
برنامه هاى موسســه كه همواره دغدغه شخصى 
بنده هم بوده گسترش عادالنه خدمات در استان  
است از اينرو تالش خواهيم كرد از ظرفيت هاى 
معطل شهرستان هاى اســتان مراكز جديدى را 
راه اندازى كنيــم كه راه اندازى مركز درمانى در 
شهرســتان ميانه اولين پروژه در دست اقدام مى 
باشــد .  وى در برگــزارى اردوى بزرگ خانواده 
هاى ايثارگران با مشــاركت بنياد شــهيد و امور 
ايثارگــران را از ديگر برنامه هاى آتى موسســه 
خواند و در انتها بيان داشــت : اميدوارم شــاهد 
روزى باشــيم تا بتوانيم همه در كنار هم خدمات 
مناسبى را در شــأن ايثارگران عزيز به آنها ارائه 

دهيم . 

مديرعامل موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار آذربايجان شرقى خبر داد:

خدمات دهى به 360 هزار نفر ساعت از  خانواده شاهد در استان 

شهردار تبريز:



نفت  پااليش  شــركت  مديرعامل 
تبريــز گفت: مهم تريــن هدف اين 
سياست  مســير  در  حركت  شــركت 
هاى دولت براى توليد ســوخت پاك 
در كشــور و در كنار آن تنوع بخشى 
افزوده  ارزش  بــا  محصــوالت  بــه 
به  بيشتر  ســود  رساندن  براى  بيشتر 
هاى  مسووليت  انجام   ، ســهامداران 
اجتماعى و حركت در مســير توسعه 

است. پايدار 
غالمرضا باقــرى ديزج در مجمع 
عمومى عادى ســاليانه شركت پااليشــگاه تبريز افزود: شاخص هاى اقتصادى، 
فنى و علمى اين شــركت نســبت به سال گذشته رشد بســيار بااليى داشته و 

تالش مى كنيم در ســال جارى اين روند حفظ و بهبود يابد.
وى با اشــاره به اينكه ســود هر سهم اين شــركت 110 تومان بود، اظهار 
داشت: براســاس مصوبه هيات وزيران بايد 30 درصد سود شركت براى اجراى 

طرح هاى الزامات كيفى محصوالت شــركت هزينه شود.
باقرى ديزج همچنين با بيان اينكه براســاس قوانين و مقررات شركت ملى 
نفت از محل سود شــركت ذخايرى براى بازنشستگان بايد در نظر گرفته شود، 
افــزود: در اين مجمع، 95 درصد حداكثر ســود قابل توزيع بين ســهامداران با 

شد. توزيع  مجمع  تصويب 
وى با اشــاره به جايگاه شــركت پااليش نفت تبريز در بورس، خاطرنشــان 
كرد: با راه انــدازى طرح هاى جديد وضعيت پااليشــگاه تبريز در بورس بهتر 

شد. خواهد 
مديرعامل شــركت پااليش نفت تبريز با اشاره به افزايش تنوع محصوالت 
پااليشــگاه افزود: محصوالتى همچون آيزوريسايكل اصالح شده، حالل 404، 
گاز اتــان، مخلوط بوتان، ســوخت هواپيما(ATK) و حالل وايت اســپريت در 

ســال گذشته توليد و با ارزش افزوده باال به فروش رسيده است. 
وى همچنين با اشاره به بهبود نسبت هاى مالى شركت ادامه داد: درمقايسه 
با ســال گذشته نسبت هزينه هاى مالى به سود خالص 9 درصد و نسبت بدهى 
نيز 10 درصد كاهش يافته و نســبت جارى به عنوان شــاخص نقدينگى نيز 22 

درصد افزايش داشته است.
به گزارش ايرنا، مراحل اجرايى پااليشــگاه تبريز از ســال 1353 آغاز و در 

سال 1356 به پايان رسيد.
نفت خام مورد نياز پااليشــگاه تبريز توســط شــركت ملى مناطق نفت خيز 
جنــوب و از ميدان نفتى اهواز، توســط يك خط لوله 16 اينچ تأمين مى شــود. 
شــركت پااليش نفت تبريز داراى 14 واحد پااليش و 10 واحد ســرويس هاى 

است. جانبى 
بنزين معمولى و يورو 4 ، گاز مايع، نفت گاز، نفت كوره، نفت ســفيد، بنزن، 

گوگرد و قير از عمده توليدات اين پااليشــگاه است.
مجمع عمومى عادى ســاليانه صاحبان سهام شــركت پااليش نفت تبريز با 

حضور 91,54 درصدى سهامداران اين شركت برگزار شد.

معــاون قضايى رييس كل و سرپرســت 
معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادگســترى كل اســتان آذربايجان شرقى 
گفت: دانش آموزان سرمايه هاى اجتماعى 
و طاليه داران آينده مملكت هســتند و نبايد 

از آنها غافل شد.
به گزارش روابط عمومى دادگسترى كل 

اســتان، بابك محبوب عليلو در مراسم افتتاح جشنواره فرهنگى، تربيتى و ورزشى طرح 
نظــام مراقبت اجتماعى از دانش آموزان «نماد» با اشــاره به اينكه تضعيف ســه نهاد 
«خانواده»، «نهاد آموزشــى» و «الگوها و اســطوره هاى جامعه» در يك تمّدن موجب 
تزلزل هنجارهاى حاكم بر آن تمّدن مى شود گفت: وظيفه حاكمّيت است كه از اين سه 
نهاد به صورت مطلوب و مناسب صيانت كند به اين جهت كه اين سه مقوله هم در تربيت 

انسانها و هم در بهبود وضعيت اجتماعى نقش و تأثير بسزايى دارند.
وى افزود: دشــمن درصدد نفوذ و رخنه به خانواده ها، آموزش و پرورش و الگوهاى 
جامعه ماســت و اگر نهاد خانواده از الگوها و ســنت هاى اســالمى دور بماند و فرهنگ 

غرب حاكم شود، با ناهنجارى ها و آسيب هاى اجتماعى بسيارى مواجه خواهيم شد.
معاون قضايى رييس كل و سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادگسترى كل استان ادامه داد: اگر دشمن در نهاد آموزشى نفوذ كند، در تربيت انسانهاى 
شايسته با مشكل مواجه خواهيم شد؛ همين طور اگر حرمت بزرگان، اسطوره ها و الگوها 
در جامعــه از بين برود، تأثيرگذارى نخبگان در جامعه كمرنگ شــده و به جاى الگوها و 
اسطوره هاى اســالمى، هنجارهاى مخّزب و الگوهاى ويرانگر غرب بر عرصه زندگى 

انسانها و اجتماع حاكم شده و آثار نامطلوبى به جاى مى گذارد.
محبوب عليلو هدف كلى طرح «نماد» را توانمندســازى دانش آموزان و ايجاد روحيه 
نشــاط و شــادابى براى مقابله با آســيب هاى اجتماعى از طريق مداخله به موقع و مؤثر 

عنوان كرد.  
وى افزود: تأمين و ارتقاى مراقبت اجتماعى از دانش آموزان با رويكرد توانمندسازى 
مدرســه محور، استقرار نظام جامع مراقبت اجتماعى براى دانش آموزان متمركز بر سه 
محور (مدرســه، محله، خانواده)، گسترش آموزش هاى رشدمدار در زمينه پيشگيرى از 
رفتارهاى پرخطر، ايجاد نظام شناســايى دانش آموزان آسيب ديده و در معرض آسيب، 
طراحى و توسعه مداخالت و حمايت هاى روانى براى دانش آموزان، استقرار نظام ارجاع 
مناسب و ارائه خدمات به دانش آموزان از ديگر اهداف كلى طرح نظام مراقبت اجتماعى 
از دانش آموزان «نماد» است؛ بر اين اساس معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم 
دادگســترى كل استان، با محوريت دستگاه تعليم و تربيت، اداره كل آموزش و پرورش 
استان و ساير نهادهاى حمايتى و دستگاههاى مسئول، در اجراى مطلوب و مناسب اين 

طرح، از هيچ كوششى دريغ نخواهد كرد.

   مديــركل دفتــر نظــارت بر 
انرژى  مصرف  معيارهــاى  اجراى 
و محيــط زيســت ســازمان ملى 
استاندارد گفت: مصرف سوخت در 
ايران 5 برابر و مصرف آب 2 برابر 

سرانه جهانى است.
پريچهــر قزلبــاش در همايش 
چالش ها و ضــرورت هاى معاينه 
فنــى موتورخانــه دســتگاه هاى 
دولتــى در ســالن اجتماعات اداره 
كل اســتاندارد تبريز بــدون ذكر 
آمــارى در ايــن باره افــزود: هم 
اكنون 34 درصد مصرف انرژى در 
ايران مربوط بــه مصارف خانگى، 

تجارى، عمومى و ادارى است.
وى با بيان اينكه مصرف باالى 
انــرژى و هدررفــت آن مربــوط 
بــه ســاختمان هــاى موتورخانه 
 275 كــرد:  يادآورى  اســت،  دار 
هــزار واحد مســكونى و 50 هزار 
براى  كشور  در  دولتى  ســاختمان 
تاسيســات گرمايشى از موتورخانه 

كنند. مى  استفاده 
اجراى  بر  نظارت  دفتر  مديركل 
محيط  و  انرژى  مصرف  معيارهاى 
اســتاندارد  ملى  ســازمان  زيست 
با اشــاره بــه قانــون معاينه فنى 
موتورخانــه ها اظهار داشــت: در 
هاى  دســتگاه  فقط  اول  مرحلــه 
دولتى داراى ســامانه گرمايشــى 

اين  مشــمول  موتورخانه  مركزى 
قانون مى شود.

قزلباش ادامه داد: هر سال يك 
بار موتورخانه هاى سازمان ها بايد 
با اســتفاده از اســتاندارد 16 هزار 
توســط شــركت هاى ذى صالح 
فنى  معاينه  استاندارد  ملى  سازمان 

و تنظيم شود.
وى گفــت: در صورتــى كــه 
موتورخانه دســتگاه هــاى دولتى 
تنظيم نشــده و آالينــده هاى آن 
ها بيش از حد مجاز باشــد، وزارت 
نفــت مــى توانــد در قبض هاى 
ســوخت موتورخانه دستگاه دولتى 
را جريمه كند.مديركل دفتر نظارت 
بر اجراى معيارهاى مصرف انرژى 

و محيــط زيســت ســازمان ملى 
اســتاندارد اظهار داشت: در مرحله 
بعد قانون معاينــه فنى موتورخانه 
منازل  و  خصوصى  بخش  براى  ها 

مسكونى اجرا خواهد شد.
قزلباش افزود: اواخر ســال 79 
اولين برچســب انرژى در كشــور 
براى يخچال فريزر تعريف شــد و 
تعريف  انرژى  هاى  رتبه  اساس  بر 
شده در هفت بازه A تا G ، هر چه 
رتبه انرژى به سمت A برود يعنى 
وســيله عملكردى بهتر با مصرف 
يادآورى  دارد.وى  كمترى  سوخت 
كرد: در راستاى تعريف يك سرى 
استانداردها براى صنايع انرژى بر، 
تاكنون براى صنايع سيمان، فوالد 

و مس معيار مصرف انرژى تعريف 
شده اســت. مديركل دفتر نظارت 
بر اجراى معيارهاى مصرف انرژى 
و محيــط زيســت ســازمان ملى 
نظارت بر استانداردهاى  استاندارد، 
اجبــارى را وظيفه ســازمان ملى 
اســتاندارد دانست و گفت: در اين 
راستا 85 آزمايشــگاه همكار تاييد 
صالحيت شــده با ســازمان ملى 
اســتاندارد همكارى دارد و استان 
هاى تهران، آذربايجان شــرقى و 
خراسان رضوى به ترتيب بيشترين 
شــركت هاى بازرسى فنى انرژى 
در كشور را به خود اختصاص داده 
است.وى استانداردسازى 2 هزار و 
400 جايگاه ســوخت و نظارت بر 
سيلندرهاى  نوســازى  و  بازسازى 
گاز را از ديگــر اقــدام هاى دفتر 
نظارت بر اجراى استاندارد خدمات 
و معيار مصرف انرژى اعالم كرد.

قانون  اســتاندارد  ملى  سازمان 
معاينه فنــى موتورخانــه ها را از 
ســال 95 با هدف بهينه سازى و 
عارضه يابى مصرف ســوخت اجرا 

مى كند.
اين همايش يكروزه با همكارى 
آذربايجــان  اســتاندارد  كل  اداره 
شــرقى و شــركت بازرســى فنى 
برگزار  صنعت  اعتماد  سازان  بهينه 

شد.
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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

شــهردار منطقه يك از آغاز پــروژه احداث زمين چمن 
مصنوعى در محله احمد آباد خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات شهردارى منطقه يك كالنشهر 
تبريز ، بر اســاس اين گزارش قربانيــان ضمن اعالم اين 
مطلــب كه در راســتاى اجــراى خدمات محلــى و ايجاد 
بسترهاى مناسب براى رفاه و آسايش و سالمت شهروندان 

در اين مناطق برنامه هاى فراوانى در دســت اجرا مى باشد 
افــزود: منطقه 1 با شناســايى محل هايى كــه مى توان 
اقدامات عمرانى ،خدماتى ، ورزشــى و فرهنگى ويژه اى در 
آنها انجام داد توانست ضمن مشــخص نمودن آنها پروژه 

هاى خود را اجرايى نمايد.
شهردار منطقه يك گفت :در بازديد اخير شهردار محترم 

كالنشــهر تبريز به تاكيد ويژه ايشــان مبنى بر استفاده از 
پتانسيل هاى منطقه و رفع مشكالت محالت كم برخوردار و 
حاشيه نشين شهر و ساماندهى وضعيت فضاهاى بالتكليف 
خوشبختانه چند طرح در سطح حوزه اجرايى گرديد كه يكى 
از آنها احداث زمين چمن مصنوعى در محله احمدآباد است 

كه توسط معاونت فنى و عمرانى در حال انجام مى باشد.
2

پااليشگاه تبريز در مسير توسعه 
پايدار حركت مى كند

دانش آموزان سرمايه هاى اجتماعى  و طاليه داران 
آينده مملكت اند

شهردار كالنشــهر تبريز با بيان اينكه 
اين مجموعه متولى تبريز 2018 نيســت 
اظهار اشت: مجموعه شهردارى در حوزه 
تبريز 2018 حتى فراتــر از وظايف خود 
عمل كــرده و كم كارى نهادهاى ديگر را 

هم جبران نموده است.
ايرج شــهين باهر در جلســه شوراى 
سياســتگذارى تبريز 2018 بــا تاكيد بر 
اينكه حوزه گردشگرى در مجموعه دولتى 
متولى و اعتبارات ويژه اى دارد، گفت: اين 
موضوع به عنوان وظيفه شهردارى قابل 
طرح نيست اما مديريت شهرى به عنوان 
يكــى از ادارات تاثيرگــذار در حوزه هاى 

شهرى، انسانى و گردشــگرى وارد موضوع 
شده است.

وى بــا بيان اينكه شــهردارى كاســتى 
نهادهاى ديگر را هم جبران مى كند، افزود: 
ســعى كرده ايم تا حد امكان بصورت مثبت 
ايفاى نقش كنيــم كه تاكنون نيز با حمايت 
شــوراى محترم، بسيار فراتر از حد وظايف و 

سطح عملكرد ديگر شهرها پيش رفته ايم.
شــهين باهر وظيفه شــهردارى را انجام 
اقدامات كالبدى مديريت شــهرى دانست و 
گفت: تبريز امروز به عنوان تميزترين شــهر 
كشور و مطلوبترين شهر زندگى، شهر بدون 
گدا و معتاد متجاهر، مطرح است كه تمام اينها 

در نتيجــه انجام مباحث كالبدى، مديريتى و 
همكارى شهروندان اتفاق افتاده است.

وى با تاكيد بر اينكه هيچ كس نمى تواند 
مدعى نامگــذارى و ثبت رويداد تبريز 2018 
باشد خاطرنشــان كرد: اين موضوع براساس 
شــاخص هاى مختلف همچون تاريخ چهار 
هزار ســاله اين خطه صــورت گرفته و نمى 

توان به نام يك ارگان يا شخص تمام كرد.
شــهين باهر با اشــاره به اينكــه عنوان 
براى  اســالم  جهان  گردشــگرى  پايتخت 
شهرهاى ديگر ايران از جمله مشهد و همدان 
نيز اختصاص يافته اســت، افزود: با اينحال 
هيچ شهرى به اندازه تبريز بر اين نامگذارى 
زمان، انرژى و هزينه صرف نكرده و به آن به 

شكل زيرساختى پرداخته شده است.
شهردار تبريز در ادامه با اشاره به اينكه 
جذب ســرمايه گذار بخــش خصوصى با 
اختصاص تسهيالت ويژه و واگذارى پروانه 
براى احــداث هتل آپارتمانهــا و اقامتگاه 
گردشــگران افزايش قابل توجهى داشته، 
تاكيد كرد: سعى داريم كه تبريز را از عنوان 
شهر صنعتى، اقتصادى و تجارى خارج كرده 

و به عنوان شهر گردشگرى معرفى كنيم.
شهين باهر در بخش ديگرى از سخنان 
خود با اشــاره به اجراى برخى پروژه هاى 
زيرســاختى در تبريز يادآور شد: شهردارى 
كالنشــهر تبريز در پاره اى  از موارد حتى 
كاستى هاى ارگان هاى ديگر را جبران كرده 

است.
وى قبول مســئوليت پروژه مقبره الشعرا 
را يكى از مهمتريــن پروژه هاى اين بخش 
عنوان كرد و گفت: شهردارى تبريز اتمام اين 
پروژه نيمــه تمام را به بخاطر تبريز 2018 با 
اعتبارى بالغ بــر 50 ميليارد بر عهده گرفته 
است. شــهردار كالنشــهر تبريز با تاكيد بر 
اهميت حضور فعال مردم در مديريت شهرى 
گفت: متاســفانه مردم انتظار دارند كه تمام 
كارهاى اجرايى توســط دستگاههاى دولتى 
انجام گيرد اما در دنيا مرســوم است كه خود 

شهروندان هم پاى كار بيايند.

شهردار تبريز:

شهردارى متولى تبريز 2018 نيست

مصرف سوخت در ايران 5 برابر سرانه جهانى است

كانون پــرورش فكرى كــودكان و نوجوانان 
شهرســتان ملكان ميزبان نوجوانان انجمن هاى 
ادبى شــهرهاى آذرشــهر، عجب شــير، مراغه 
و بنــاب بود. به گزارش روابــط عمومى اداره كل 
كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اســتان 
آذربايجان شــرقى در اين نشســت، كتاب « زيبا 

صدايم كن » نوشته فرهاد حسن زاده توسط اعضاى 
انجمن هــاى ادبى مراكز كانون بــا حضور مراكز 
آذرشــهر، عجب شــير، مراغه و بناب و به ميزبانى 
كانون شهرســتان ملكان مورد نقد و بررسى قرار 
گرفت. اين جلسه نقد و بررسى با حضور كارشناس 
مســئول ادبى، كارشناس فرهنگى كانون استان و 

مربيان ادبى مراكز تشكيل شد و نوجوانان به ارائه 
نقطه نظرات خود در رابطه با اين رمان پرداختند.

به نظر اعضا، نويســنده به خوبى توانسته است 
مخاطب را به دنبال داســتان بكشاند و روحيات و 
مشكالت دختر نوجوان را به خوبى مطرح كند. آنها 
معتقدند كه اين كتاب ارزش دوباره خواندن را دارد.

نقد حوزه اى كتاب « زيبا صدايم كن » در كانون ملكان

1) نام و نشانى مزايده گذار : 
موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز – بلوار استاد شهريار – ابتداى خيابان 

گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
2)  موضوع مزايده : 

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

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

3)  نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :
مبلغ تضمين شركت در مزايده عبارتست از مبلغ 100/000/000(يكصد ميليون)  ريال كه بايستى بصورت 
ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شرط و يا رسيد واريز نقدى به حساب شماره 0203432332005 بانك دى 

شعبه تبريز (كد4001) بنام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .
4)  مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/05/04 لغايت ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/05/11 
آدرس: تبريز، بلوار اســتاد شــهريار، خيابان گلكار، خيابان ترافيك، بيمارستان توانبخشى ايثار، دفتر امور 

مالى.   
5)  مهلت و محل تسليم پيشنهادها :

تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/05/17 تبريز – بلوار استاد شهريار – خيابان گلكار – خيابان 
ترافيك – بيمارستان   توانبخشى ايثار -  دفتر مدير حراست.

6)  تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :
ساعت 10 صبح روز پنج شنبه  مورخ 1397/05/18 ، تبريز - بلوار استاد شهريار - ابتداى خيابان گلكار - 

مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) - دفتر مديريت مجتمع.   
تذكر: هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

(نوبت دوم)

آگهى مزايده عمومى 
واگذارى جهت بهره بردارى از سالن هاى همايش مجتمع صدرا 

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار



www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir اتوبوس هاى تبريزگردى را آنالين ببينيد
 مديرعامل سازمان توسعه گردشــگرى شهردارى تبريز از 
جابجايى رايگان مســافران توسط اتوبوس  هاى تبريزگردى در 

طول تابستان خبر داد.
رضا خليلى در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: اتوبوس 
 هاى گردشگرى در طول تابستان، در 4 مسير ويژه گردشگرى 
شامل بافت تاريخى، عون بن على و تله  كابين، ائل گلى، مراكز 

خريد اطلس و الله پارك از ســاعت 9 تا 13 و 16 تا 19:30 به 
صورت رايگان، شهروندان و مسافران را جا به جا مى  كنند.

وى افزود: ايســتگاه مركزى اتوبوس  هــاى تبريزگردى در 
چهارراه شــهيد بهشــتى (منصور) واقع بوده و دسترسى به هر 

4 خط ويژه گردشگرى هم از اين ايستگاه امكان پذير است.
مديرعامل ســازمان توسعه گردشگرى شــهردارى تبريز با 

بيان اينكه شــهروندان مى توانند به صــورت آنالين اتوبوس 
گردشگرى را مشــاهده كنند، عنوان كرد: اتوبوس  هاى تبريز 
گردى به صورت چرخشــى در مسيرهاى اعالم شده تردد مى 
 كنند و همه آن  ها مجهز به سيســتم جى پى اس هستند كه از 
طريق اپليكيشن اندرويد «اتوبوس تبريزگردى» بصورت آنالين 

قابل مشاهده است.
 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى3پنجشنبه 4 مرداد 1397  /شماره 5162

مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقى از ساماندهى كمپ گردشگرى 
منطقه حفاظت شده آينالو خبر داد.

حميد قاسمى اظهار داشت: سازمان حفاظت محيط زيست از توسعه گردشگرى 
پايدار در منطقه حمايت مى كند.

وى افزود: فرهنگ طبيعت گردى در جامعه بايد رشــد پيدا كند و برنامه ريزى 
براى حفظ طبيعت در همه سطوح انجام شود.

قاسمى با بيان اينكه بر اساس ماده 16 قانون حفاظت و بهسازى بحث واگذارى 
مناطق حفاظت شــده ممنوع است، گفت: امكان واگذارى مناطق حفاظت شده به 

افراد حقيقى و خصوصى وجود ندارد.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى آذربايجان شرقى نيز 
در اين خصوص گفت: توســعه اكو توريســم جزو وظايف ماست و سازمان ميراث 

فرهنگى براى توسعه اين صنعت برنامه ريزى مى كند.
مرتضى آبدار با تاكيد بر اينكه حفظ محيط زيســت براى ما بسيار اهميت دارد، 
گفت: در كمپ گردشگرى منطقه حفاظت شده آينالو از سازه هاى ميهمان استفاده 

خواهد شد تا ضوابط زيست محيطى رعايت شود.
بر اســاس اين گزارش، امكانات بهداشتى و رفاهى متناسب با سيماى منطقه 
و توان برد آن در كمپ گردشــگرى محدود منطقه حفاظت شــده آينالو به منظور 
مديريت پســماند و فاضالب و همچنين كنترل آتش ســوزى هاى جنگل ايجاد 

مى شود.
منطقه حفاظت شــده آينالو، از توابع بخش خداآفرين شهرســتان كليبر و در 
ناحيه شــمال غربى شهرســتان كليبر و در فاصله 55 كيلومترى شهر كليبر و در 
15 كيلومترى روســتاى عاشقلو (ساحل ارس) واقع شده و زير نظر سازمان محيط 

زيست شهرستان كليبر قرار دارد. 
اين محدوده حفاظت شده، از شمال غربى به روستاى وايقان و از جنوب شرقى به 
روستاهاى باالن و بهروز محدود مى شود و به دليل دارا بودن شرايط اقليمى و آب و 
هواى معتدل كوهستانى، پوشش گياهى و جنگلى بسيار انبوه و منحصر به فرد دارد. 
آب و هواى آن در فصل بهار و تابســتان مطبوع و دلپذير و زمســتان آن سرد و 
طبيعت اين محدوده بسيار زيبا و سحرانگيز بوده و هر بيننده اى را به ذوق مى آورد.

مديرعامل شــركت عمران شهر جديد سهند 
گفت: مســكن مهر تعادل اجتماعى و شهرى شهر 

جديد سهند را برهم زده است.
به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شــرقى، 
عباس مصطفوى در نشســت خبــرى با اصحاب 
رســانه اظهار كرد: باتوجه به اينكه يك شهر جديد 
همچون بدن انســان دوران كودكــى، نوجوانى، 
ميانســالى و ... دارد، افزايش جمعيت شــهرهاى 
تازه احداث شــده بايد به مرور زمان انجام شــود 
كه متاســفانه با احداث 35 هزار واحد مسكن مهر، 
جمعيت شهر ســهند به طور نامتوازن رشد يافته و 
امكانات و ظرفيت هاى اين شــهر هم پاسخگوى 

جمعيت 105هزار نفرى نيست.
وى ادامه داد: رشد نامتوازن جمعيت باعث بروز 
آسيب هاى اجتماعى و مشكالتى در زمينه فراهم 
كردن مدارس براى تحصيل دانش آموزان شــده 
است كه براى رفع آن، 24 مدرسه تحويل داده شده 

و 9 مدرسه نيز در حال احداث است.
وى خاطرنشان كرد: رفع آسيب هاى اجتماعى 
بــا ايجاد كالنترى امكان پذير نبوده و بايد در زمينه 

توسعه فرهنگ و ورزش در سهند تالش كنيم.
مصطفوى در رابطه بــا آخرين وضعيت آزادراه 
«تبريز - ســهند»، گفت: طول پروژه 24 كيلومتر 
بــوده كه 9 كيلومتر آن از ســمت ســهند به اتمام 
رســيده و 15 كيلومتر مابقى از سمت تبريز تا پايان 
ســال جارى به اتمام مى رسد. متاسفانه در گذشته 
پرونده  تملكى براى اين پروژه تشــكيل نشده بود 
كه اكنون پادگان شهيد مدنى، باغات مسير و ساير 
اراضى تملك شــده و مسير جاده به طور كامل آزاد 
اســت. وى مطرح كرد: تمامى پل هاى مســير در 
حال احداث بوده و مســير چهار خطه پيشرفت 67 
درصدى و مسير شش خطه پيشرفت 51 درصدى 

دارد. بر اساس پيش بينى انجام شده تا شهريور ماه 
ســال 98 اين پروژه به طور كامل به بهره بردارى 

مى رسد.
مصطفــوى در خصوص مزايــاى احداث اين 
آزادراه، گفــت: با تكميل اين پــروژه قيمت زمين 
در سهند افزايش چشمگيرى پيدا مى كند و انتظار 
مى رود اقشار متوسط به باال هم به سمت زندگى در 

سهند سوق يابند.
وى در خصوص ظرفيت هاى شهر جديد سهند، 
اظهار كرد: قرارگيرى در محور گردشگرى اسكو - 
كندوان، ارتفاع باالى شــهر ســهند و آب و هواى 
مناسب آن، باال بودن كيفيت آب شرب، فاصله شهر 
از گسل ها و احتمال كم وقوع زلزله و وجود دانشگاه 

سراسرى از ظرفيت هاى شهر جديد سهند است.
وى با اشاره به پتانسيل دانشگاه صنعتى سهند، 
گفت: شــهر سهند روزانه ميزبان 170 عضو هيات 
علمى و پنج هزار دانشــجوى مقطع فوق ليسانس 
و دكتــرى اســت، همچنين اين دانشــگاه جزو 
10 دانشــگاه برتر كشــور بوده كه در زمينه نفت و 
پتروشــيمى برترين است، با اين حال در طول اين 
سال ها از ظرفيت اين دانشگاه استفاده نشده است.

مديرعامل شــركت عمران شهر جديد سهند 
از برنامه ريــزى براى احداث بــاغ ويالها در پنج 
نقطه پيش بينى شــده خبر داد و افزود: خوشبختانه 
كميسيون ماده 5 از اين برنامه ريزى حمايت كرده 
و احــداث باغ ويالها در پنج نقطه به ويژه فاز چهار 

استارت مى خورد.
وى در رابطه با پروژه هاى راه اندازى قطار مابين 
تبريز و سهند، افزود: مشــاور پروژه ايجاد قطار در 
مسير آزادراه «تبريز - سهند» و مسير ريلى «تبريز 
- خسروشاه - آذرشهر» را مطالعه كرده كه به نظر 
مى رســد مسير قطار بهتر است و در اين رابطه بايد 

با راه آهن جمهورى اسالمى مذاكره و توافق شود.
مصطفوى با بيان اينكه شركت را با 58 ميليارد 
تومان تحويل گرفته ام، ادامه داد: رشــد نامتوازن 
جمعيت شهر ســهند را با مشكالت مالى رو به رو 
كرده است و طبق پيش بينى تا سه سال آتى سهند 
دومين شهر آذربايجان شرقى از نظر جمعيت تبديل 

مى شود. 

 غالمرضا ياوند عباســى مشــاور وزير 
كشور و مســئول هماهنگى امور ايثارگران 
از مهنــدس عباســپور مشــاور ايثارگران 
شركت آب و فاضالب اســتان آذربايجان 

شرقى قدردانى نمود.
مشــاور وزير كشور و مسئول هماهنگى 
امور ايثارگران با ارسال لوح سپاس از مشاور 
ايثارگران شــركت آب و فاضالب اســتان 
آذربايجان شــرقى بمنظور توسعه فرهنگ 
ايثــار و شــهادت و هماهنگــى و پيگيرى 

امور مرتبط با ايثارگران شــركت ، تشــكر 
و قدردانى نمودند .

درقسمتى از اين لوح آمده است :
جناب آقاى مهندس عباسپور

مشــاور محترم ايثارگران شركت آب و 
فاضالب آذربايجان شرقى

عظمــت و فداكارى عزيــزان ايثارگر و 
شهداى گرانقدر در هميشه تاريخ و بلنداى 
عزت و افتخار باقى خواهد ماند بزرگوارانى 
كه با خلــوص نيت و قلبى آكنده از ايمان و 

شــور به دفاع مقدس از ميهن اســالمى و 
اطاعت از واليت امــر و رهبر كبير انقالب 

حضرت امام خمينى ( ره )  پرداختند .
بى گمان توجه به فرهنگ ايثار و شهادت 
، ايثارگران و يادگاران آنان ، مرضى حضرت 
احديت و ذخيره آخرت خواهد بود . لذا ضمن 
قدردانى از تالشــهايتان در توسعه فرهنگ 
ايثار و شــهادت و هماهنگى و پيگيرى امور 
مرتبط با ايثارگران ، دوام توفيق شــما را از 

درگاه ايزد منان خواستارم .

 آزادراه «تبريز - سهند» تا پايان سال زير بار ترافيك مى رود
كمپ گردشگرى منطقه حفاظت شده آينالو 

ساماندهى مى شود
 رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى 
تبريز گفت: دانشــگاه علوم پزشكى 
تبريــز در حال حاضــر 800 ميليارد 
تومان از بيمه ها طلب داشــته و 750 

ميليارد تومان بدهى دارد.
به گزارش خبرنــگار مهر، محمد 
حســين صومى  با اشاره به اينكه براى 
اوليــن بار دولت تمامى اورژانس هاى 
آذربايجان شرقى و ساير استان ها را به 
بروزترين آمبوالنس ها نوسازى كرده 
است، اظهار كرد: عالوه بر آمبوالنس، 

دولت بــا منابعى كه از بابت طرح تحول نظام 
سالمت در اختيار داشــت توانست اورژانس 
هوايى در استان هاى كشور را راه اندازى كند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى تبريز افزود: 
مــا در آذربايجان شــرقى از برنامه هايى كه 
وزارت بهداشت و درمان در طرح تحول نظام 
ســالمت تعيين كرده بود تخطى نكرده ايم و 
اگر اشكاالتى هم وجود دارد سعى داريم تا آن 

اشكاالت را اصالح كنيم.
وى از اجراى سيستم ارجاع براى اولين بار 

در شــمالغرب كشور در آذربايجان شرقى خبر 
داد و گفت: تنها با راه اندازى سيستم ارجاع مى 
شــود كسانى كه واقعًا مستحق خدمات يارانه 
دار دولت در حوزه بهداشت و درمان هستند از 

اين خدمات استفاده كنند.
دولت تدبيــر و اميد اكنون به اين 
نتيجه رسيده تا سيســتم ارجاع را 

راه اندازى كند
صومــى با تاكيد بر اينكه دولت با تبعيت از 
سياســت ها و راهبردهايى كه از پيش تعيين 
شــده مى تواند با كمترين هزينه بيشــترين 

خدمات بهداشت و درمان را به مردم 
ارائه دهد تصريح كــرد: محدوديت 
منابع مالــى دولت را بايــد فرصتى 
مغتنم تلقى كنيم چون در اين شرايط 
مى توانيم در اجراى طرح تحول نظام 
ســالمت از اصول صحيــح تبعيت 

كنيم.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى 
تبريز يادآور شــد: دولت تدبير و اميد 
اكنون به اين نتيجه رسيده تا سيستم 
ارجاع را راه اندازى كند تا بدين طريق 

منابع مالى به درستى هزينه شود.
وى در ادامه ســخنان با ذكر اينكه مراكز 
بهداشت و درمان دولتى آذربايجان شرقى در 
راستاى اجراى طرح تحول نظام سالمت 800 
ميليــارد تومان از بيمه ها طلب دارد، گفت: در 
حال حاضر دانشگاه علوم پزشكى تبريز 750 
ميليــارد تومان بدهــى دارد يعنى 50 ميليارد 
تومان تراز مثبت داريم در حالى كه ســال 92 
بنده دانشگاه علوم پزشكى تبريز را با نزديك 

به 200 ميليارد تومان بدهى تحويل گرفتم.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى تبريز:
دانشگاه علوم پزشكى تبريز 800 ميليارد تومان از بيمه ها طلب دارد

قدردانى از مشاور ايثارگران شركت آب و فاضالب آذربايجان شرقى

1)  نام و نشانى مزايده گذار : 
موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز – بلوار استاد شهريار – ابتداى 

خيابان گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
2)  موضوع مزايده : 

عبارتست از واگذارى جهت بهره بردارى از كارواش صدرا واقع در قسمتى از محوطه مجتمع 
صدرا حدوداً به مســاحت 450 مترمربع شامل آشيانه شست و شــوى خوردو ، ساختمان ادارى ، 

رفاهى ، سرويس بهداشتى و موتورخانه .
3)  نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :

مبلغ تضمين شركت در مزايده عبارتست از 20/000/000 (بيست ميليون )  ريال كه بايستى بصورت 
ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شرط و يا رســيد واريز نقدى به حساب شماره 0203432332005 

بانك دى شعبه تبريز (كد4001) بنام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .
4)  مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ســاعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/05/04 لغايت ســاعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 
1397/05/11 ، آدرس : تبريز ، بلوار اســتاد شــهريار ، خيابان گلكار ، خيابان ترافيك ، بيمارستان 

توانبخشى ايثار ، دفتر امور مالى .   
5)  مهلت و محل تسليم پيشنهادها :

تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/05/17 تبريز – بلوار استاد شهريار – خيابان گلكار – 
خيابان ترافيك – بيمارستان   توانبخشى ايثار -  دفتر مدير حراست .

6)  تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :
ساعت 10 صبح روز پنج شنبه  مورخ 1397/05/18 ، تبريز - بلوار استاد شهريار - ابتداى خيابان 

گلكار - مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) - دفتر مديريت مجتمع .   
تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى بر عهده برنده مزايده خواهد بود .

1)  نام و نشانى مزايده گذار : 
موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز – بلوار استاد شهريار – ابتداى 

خيابان گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
2)  موضوع مزايده : 

عبارتست از واگذارى جهت بهره بردارى مجتمع ايثار صدراى 2 (كشفيا) با امكاناتى نظير سالن 
ورزشــى به همراه سرويس ها و دوش ها، دو باب مغازه، محوطه به مساحت تقريبى 1400 مترمربع 
با آشــيانه شست و شوى خودرو و دفتر ادارى واقع در تبريز – دروازه تهران – جنب پمپ بنزين 

– مجتمع ايثار صدراى 2. 
3)  نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :

مبلغ تضمين شــركت در مزايده عبارتســت از 000/000/ 130(يكصد و سى ميليون )  ريال كه 
بايســتى بصورت ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شــرط و يا رســيد واريز نقدى به حساب شماره 
0203432332005 بانك دى شعبه تبريز (كد4001) بنام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار 

واريز گردد.
4)  مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ســاعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/05/04 لغايت ســاعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 
1397/05/11، آدرس: تبريــز، بلوار اســتاد شــهريار، خيابان گلكار، خيابان ترافيك، بيمارســتان 

توانبخشى ايثار، دفتر امور مالى.   
5) مهلت و محل تسليم پيشنهادها :

تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/05/17 تبريز – بلوار استاد شهريار – خيابان گلكار – 
خيابان ترافيك – بيمارستان   توانبخشى ايثار -  دفتر مدير حراست .

6)  تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :
ســاعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/05/18 ، تبريز - بلوار استاد شهريار - ابتداى خيابان 

گلكار - مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) - دفتر مديريت مجتمع.   
تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

(نوبت دوم)

(نوبت دوم)

آگهى مزايده عمومى  آگهى مزايده عمومى 
    واگذارى جهت بهره بردارى از مجتمع ايثار صدراى 2 (مجتمع كشفيا)     واگذارى جهت بهره بردارى از مجموعه كارواش مجتمع صدرا 

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار
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صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  بهمن راهـرى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

يارب سببى ساز كه يارم به سالمت
بازآيد و برهاندم از بند مالمت
خاك ره آن يار سفر كرده بياريد

تا چشم جهان بين كنمش جاى اقامت
حافظ

در آستانه افتتاح كارخانه 160تنى تمام 
اتوماتيك كارخانجات آســفالت مجتمع 
توليدى سازمان عمران شهردارى تبريز 
تزريق گاز به خط لوله 10كيلومترى اين 

كارخانه آسفالت آغاز شد.
مدير عامل سازمان عمران شهردارى 
تبريــز در گفتگوى اختصاصى با خبرنگار 
جام جم گفت: سازمان عمران شهردارى 
تبريــز به عنوان اولين ســازمان عمران 

كشــور بعداز گذشت بيش از سه دهه و در سى امين سال تاسيس سازمان شاهد 
تحوالت عظيمى در صنعت آسفالت ميباشد 

حســين منيرى فــر افزود : بدنبال خريد ونصب كارخانه آســفالت 160 تنى 
تمام اتوماتيك شــاهد آغاز عمليات تزريق گاز به خط لوله  اين كارخانه هستيم 
و با راه اندازى كارخانه جديد عالوه بر افزايش تناژ آســفالت ، كيفيت آســفالت 

ارتقا مى يابد.
وى اظهار داشت : از اصلى ترين برنامه ها ى اين سازمان در راستاى كاهش 
آلودگى هوا و افزايش كيفيت ،جايگزينى ســوخت هاى فســيلى با سوخت پاك 

در اين كارخانه بوده است.
مدير عامل ســازمان عمران شــهردارى تبريز ابراز داشت : در همين زمينه 
قرارداد پروژه گازرســانى به اين كارخانه به طــول 10 كيلومتر با هزينه اى بالغ 
بــر 10 ميليــارد ريال به مرحله اجرا درآمد و با آغاز بــه كار كارخانه جديد جلوى 

مصرف ســاالنه 2 ميليون ليتر سوخت فسيلى گرفته مى شود.
منيرى فر با اشــاره به اينكه مصرف ســوخت در اين كارخانه بيشــتر در ايام 
تابســتان و زمانهاى كم مصرف خواهد بود خاطر نشــان ساخت : در طول مسير 
اين خط لوله كارخانجات ديگرى نيز وجود دارند كه مى توانند ســوخت پاك را 

جايگزين سوخت فسيلى كنند.
وى در پايان از تعامل مناســب شــركت گاز استان و مساعدت شهردار تبريز 
معــاون فنى و عمرانى و معــاون ادارى و مالى شــهردارى و همچنين عوامل 

زحمتكش سازمان عمران قدردانى نمود.

 رييس ســازمان صنعت معــدن و تجارت 
آذربايجان شــرقى گفت: مشــكلى در تامين 
كاالهاى اساســى مردم وجود ندارد و در بازار 

استان آرامش حاكم است.
حسين نجاتى در جلسه كميسيون نظارت 
اســتان افزود: تعامــل چند ســويه تعزيرات 
حكومتى با معاونت بازرســى سازمان و بهره 
گيرى از نظــرات كارشناســى اتحاديه هاى 

صنفى در آرامش بازار موثر است.
وى اظهار داشــت: در زمان كنونى از عمده 
وظايف ما نظارت مســتمر و موثر بر بازار بوده 
و طبق بررســى هاى به عمل آمده، همكارى 
بين سازمانى منجر به كسب نتايج مطلوب در 
برگزارى گشــت هاى بازرسى مشترك از بازار 
شــده است. رييس ســازمان صنعت معدن و 
تجارت آذربايجان شــرقى خواستار استفاده از 
ظرفيت اتاق هاى اصناف و اتحاديه هاى صنفى 
در نظارت بر بازار شد و يادآورى كرد: بازرسى 

از صنــوف كوچك و نظارت بر نحوه فعاليت و 
خدمات رسانى آنها بر عهده بازرسان اتحاديه 

هاى صنفى است.
نجاتى، رسيدگى سريع و كارشناسى شده به 
پرونده هاى تخلفات صنفى را موجب كاهش 
تخلفات دانست و افزود: در ارتباط با مديريت 
بازار و نظــارت بر كاال و خدمات، هماهنگى و 
اتحاد خوبى بين دستگاه هاى دولتى و سازمان 

هاى مردم نهاد وجود دارد.
وى با اشاره به اينكه تنظيم بازار از ماموريت 
هاى اصلى ســازمان صنعــت معدن و تجارت 
اســت، گفت: الســتيك مصرفى خودروهاى 
ســنگين و ســبك نيز با همــكارى اداره كل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان تامين 

مى شود.
آذربايجان شرقى با داشتن حدود 4 هزار و 
400 واحــد توليدى در زمينه هاى مختلف از 

قطب هاى صنعتى كشور محسوب مى شود.

كارگروه تخصصى شورايعالى مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادى صورت هاى مالى ســال منتهى 
به 29 اســفند ماه 1396 سازمان منطقه آزاد 

ارس را بررسى و تاييد كردند.
به گــزارش اداره كل روابط عمومى و امور 
بين الملل ســازمان منطقه آزاد ارس، اعضاى 
كارگروه تخصصى شــورايعالى مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادى (مجمع عمومى ساليانه منطقه 
آزاد ارس) با حضور معاون توســعه مديريت، 

مدير امور مجامع و حسابرســى داخلى، مدير 
سرمايه گذارى، بودجه و برنامه ريزى دبيرخانه 
شــورايعالى مناطق آزاد و ويــژه اقتصادى و 
رييــس و اعضــاى هيأت مديــره، معاونين و 
مديران ســازمان منطقــه آزاد ارس و اعضاء 

كارگروه تخصصى برگزار شد.
اعضاى كارگروه تخصصى شورايعالى مناطق 
آزاد تجــارىـ  صنعتــى و ويژه اقتصادى پس 
از شــنيدن گزارش منطقه آزاد ارس، نظراتى 
جهت بهبود مســتمر فعاليتها و اقدامات آتى 

سازمان ارائه كردند.
در پايان اين نشست نيز گزارش حسابرسى 
ســازمان تحت عنوان اظهــار نظر «مطلوب» 
قرائت شــد و اعضــاء كارگروه شــورا پس از 
استماع گزارش و بحث و بررسى، صورت هاى 
مالى و عملكرد ســاالنه ســازمان منطقه آزاد 
ارس را در ســال منتهى به به 29 اســفندماه 

1396 تأييد كردند.

مديرعامل شــركت گاز استان آذربايجان 
شــرقى گفت: تاكنــون 7729 واحد صنعتى 
جزء و عمده استان به مدار مصرف گاز طبيعى 

متصل شده اند. 
به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان 
آذربايجان شرقى، سيدرضا رهنماى توحيدى 
با اشاره به رويكرد ويژه شركت در گازرسانى به 
بخش هاى صنعتى افزود: تأمين گاز71 واحد 
صنعتى در ســالجارى و  افزايش58 درصدى 

اين رقم در مقايســه با مدت مشابه سال قبل 
،  حاكى از اهتمام هر چه بيشــتر شــركت گاز 
اســتان در بهره مندى بخش هاى صنعتى و 
توليدى اســت.وى تصريح كــرد: تأمين گاز 
بخش هاى صنعتى و توليدى مهمترين اقدام 
شركت در تحقق شعار سال و حمايت از توليد 
كاالى ايرانى از طريــق ايجاد ارزش افزوده 
مى باشد.ســيد رضا رهنماى توحيدى اظهار 
داشت: با بهره بردارى از پروژه هاى گازرسانى 

به صنايع در ســالجارى  بيش از 10199 متر 
مكعب بر ساعت گاز طبيعى جايگزين سوخت 
هاى مايع و ســاير فرآورده هاى ميان تقطير 
گرديده اســت.وى با اعالم اينكه 44 شهرك 
ومحور صنعتى تاكنون گازدار گرديده، افزود: 
در راســتاى اجراى مصوبه شوراى اقتصاد، با 
نزديك رســانى و اجراى خطوط گازرسانى، 
برخــوردارى واحدهاى صنعتى از گاز طبيعى 

بسيار آسان و ارزان گرديده است.

كاالهاى اساسى مردم تامين است

تاييد صورت هاى مالى سازمان منطقه آزاد ارس 
با درجه مطلوب

آغــاز عمليات تزريق گاز به خط لوله كارخانه 
جديد آسفالت تبريز

در  فقيــه  ولــى  نماينــده 
آذربايجان شرقى و امام جمعه تبريز ، 
گفت: تبيين ابعاد مختلف ارزش هاى 
انقالبى و اسالمى رسالتى سنگين بر 
دوش همه دســتگاه هاى فرهنگى 
اســت كه در اين ميان زبان هنر در 
قالب برنامه تلويزيونى ، سينما و تئاتر 

و موسيقى نقشى اثر گذار دارد.
به گزارش روابط عمومى رسانه 
ملى حجت االســالم دكتر ســيد 
محمدعلــى آل هاشــم در ديدار با 

مديركل صدا و سيماى مركز آذربايجان شرقى 
و تعدادى از تهيه كنندگان اين سازمان با اشاره 
بــه ظرفيت هاى باالى هنر فيلم و ســينما در 
جهت دادن به انديشه هاى جوانان گفت: سينما 
و تلويزيون تبليغ كننده اى رســا براى ارايه ى 
برترين حقيقت هاست كه دست اندركاران آن 
با ارتقاى توانمندى هاى خود ميتوانند در جهت 

تبليغ دين گام هاى موثرى بردارند.
امــام جمعه تبريز با بيــان اينكه هنرمندان 
و كارگردانــان بايد بــر روى محتواى آثار خود 
بيش از پيش اهتمام داشــته باشند، خاطرنشان 
كرد: شــايد برخى ها امكان حضور در مسجد و 

هيئت را نداشته باشند كه ما مى توانيم بسيارى 
از جوانــان را با زبان هنر به ســوى ارزش هاى 

انقالب اسالمى سوق دهيم.
وى بــا تاكيد بــر اينكه هنر بــه ويژه هنر 
برجسته  سينما، تئاتر و موسيقى ، يك ضرورت 
براى كشــور است، افزود: بايد با تكيه بر ارزش 
هــاى انقالبى و محتواى ايرانى و اســالمى، 
در جهــت تقويت محتوايى اثرات ســينمايى، 
فيلم هاى ارزشــى، تئاتر، شعر و سرود در ارائه 

حقيقت ها به جوانان گام هاى موثر برداريم.
لطيفــى مديــركل صداوســيماى مركز 
آذربايجان شــرقى هم در اين ديــدار با ارائه 
گزارشــى از عملكرد و برنامه هاى در دســت 

توليد اين ســازمان در سال 97 گفت:  
محور همه توليدات عمدتا در راستاى 
ايجاد فضاى نشــاط و اميد آفرينى در 
جامعه هســت و به هميــن منظور دو 
عنوان سريال در دست توليد است كه 
قابليت پخش از شبكه هاى سراسرى 

را دارد.
وى افزود : بــراى مقابله با هجمه 
هاى فرهنگى دشــمنان ارزش هاى 
ملى و مذهبى را به شــكلى هنرمندانه 
از قاب تلويزيون و راديو استانى ترويج 

و تبيين ميكنيم.
لطيفى با بيان اينكه براى رســيدن به نقطه 
ايــده آل نيازمند كمك هــاى مادى و معنوى 
هســتيم گفت: ســريالى 13 قسمتى با عنوان 
جالل براى چهل ســالگى انقالب اســالمى 
توليد ميشود كه بر مبناى اسناد تاريخى اوضاع 
و احوال روزهاى شيرين انقالب را بيان خواهد 

كرد.
در ايــن ديــدار آقايان كريمــى، نجفى ، 
حيدرنژاد و گوهريان به بيان ديدگاه هاى خود 
پيرامون موضوعات و ســريال هاى در دست 
توليد سيماى مركز آذربايجان شرقى پرداختند.

انعكاس ارزش هاى انقالبى و اسالمى با زبان هنر 

اتصال7729 واحد صنعتى به مدار مصرف گاز طبيعى

1)  نام و نشانى مزايده گذار : 
موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى: تبريز – بلوار استاد شهريار – ابتداى خيابان 

گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
2)  موضوع مزايده : 

عبارتســت از واگذارى جهت بهره بردارى از باشگاه ورزشى شاهد تبريز داراى يك باب سالن بدنسازى 
با مســاحت تقريبًا 150 مترمربع به همراه دستگاه هاى بدنسازى، دو سالن جهت انجام ورزش هاى عمومى 
به متراژ تقريبًا 400 مترمربع با رختكن و ســرويس بهداشتى واقع در تبريز – خيابان شريعتى – جنب بنياد 

شهيد تبريز – كوچه شكوفه.
3)  نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :

مبلغ تضمين شــركت در مزايده عبارتســت از 18/000/000 (هجده ميليون)  ريال كه بايستى بصورت 
ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شرط و يا رسيد واريز نقدى به حساب شماره 0203432332005 بانك دى 

شعبه تبريز (كد4001) بنام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد.
4)  مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/05/04 لغايت ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/05/11  
آدرس: تبريز، بلوار اســتاد شــهريار، خيابان گلكار، خيابان ترافيك، بيمارستان توانبخشى ايثار، دفتر امور 

مالى.   
5)  مهلت و محل تسليم پيشنهادها :

تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/05/17 تبريز – بلوار استاد شهريار – خيابان گلكار – خيابان 
ترافيك – بيمارستان توانبخشى ايثار -  دفتر مدير حراست.

6)  تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :
ساعت 10 صبح روز پنج شنبه  مورخ 1397/05/18، تبريز - بلوار استاد شهريار - ابتداى خيابان گلكار - 

مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) - دفتر مديريت مجتمع.   
تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

1)  نام و نشانى مزايده گذار : 
موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى: تبريز – بلوار استاد شهريار – ابتداى خيابان 

گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
2)  موضوع مزايده : 

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

– روبروى سالن آزادى.
3)  نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :

مبلغ تضمين شــركت در مزايده عبارتســت از مبلغ 35/000/000 (سى و پنج ميليون ) ريال كه بايستى 
بصورت ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شــرط و يا رسيد واريز نقدى به حساب شماره 0203432332005 

بانك دى شعبه تبريز (كد4001) بنام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد.
4)  مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/05/04 لغايت ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/05/11  
آدرس : تبريز، بلوار اســتاد شــهريار، خيابان گلكار، خيابان ترافيك، بيمارستان توانبخشى ايثار، دفتر امور 

مالى.   
5)  مهلت و محل تسليم پيشنهادها :

تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/05/17 تبريز – بلوار استاد شهريار – خيابان گلكار – خيابان 
ترافيك – بيمارستان   توانبخشى ايثار -  دفتر مدير حراست.

6)  تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :
ساعت 10 صبح روز پنج شنبه  مورخ 1397/05/18، تبريز - بلوار استاد شهريار - ابتداى خيابان گلكار - 

مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) - دفتر مديريت مجتمع.   
تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

(نوبت دوم)

(نوبت دوم)

آگهى مزايده عمومى  آگهى مزايده عمومى 
    واگذارى جهت بهره بردارى از باشگاه شاهد تبريز

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار

    واگذارى جهت بهره بردارى از باشگاه شاهد مراغه


