
روزنامه فرهنگى، اجتماعى صبح ايران

3670 مددجوى استان از تسهيالت اشتغال بهره مند شدند آغاز به كار نمايشگاه نقاشى «گردش در باغ» 

Tuesday - 2019 Jan 8   |  5294 شــماره   - نوزدهــم  ســال   | صفحــه   4  |  1440 االولــى  جمــادى  اول    |  1397 دى   ۱۸ شــنبه  ســه 

www.daneshpayam.ir

www.jamejamonline.ir

سيزدهمين المپياد ملى فرش در تبريز برگزار مى شودسيزدهمين المپياد ملى فرش در تبريز برگزار مى شود

قهرمانى در فوتسال جلوه اى
 از شايستگى كاركنان مترو بود

كيفيت بخشى به آموزش 
در راستاى اشتغالزايى

آمادگى نيروهاى امدادى 
وتعميراتى  گاز براى مقابله 

با زمستان

منطقه آزاد ارس قطب صادرات 
صنايع دستى مى شود

 مديرعامل اتحاديه نظارت و هماهنگى صنايع دستى آذربايجان شــرقى از معرفى منطقه آزاد ارس به 
عنوان قطب صادرات صنايع دستى اســتان خبر داد و گفت: با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هاى اين 

منطقه، نمايشگاه دائمى عرضه محصوالت صنايع دستى در اين منطقه داير مى شود.
زهرا شــهبازيان دركارگروه ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى مراغه كه با موضوع صنايع دستى برگزار شد، 
افزود: با عملى شدن اين طرح، بازار صنايع دستى از دست دالالن خارج و اين اتحاديه به صورت مستقيم با تاجران خارجى 

وارد معامله مى شود...

شهردار:

محله اى به عنوان حاشيه 
شهر در تبريز نداريم
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اوليــن همايــش تخصصى گســترش فرهنگ 
قرض الحســنه بانك مهرايران دوازدهم دى ســال 
جارى و با حضور روســاى شــعب و كاركنان بانك 
مهرايــران، اتاق بازرگانى، صنايــع و معادن تبريز و 
جمعى از خيرين اســتان در محل اتاق بازرگانى تبريز 

برگزار شد.
بانك قرض الحسنه مهر ايران با هدف بهبود اصل 
مهــرورزى و عدالت محورى و حمايت از نيازمندان، 
بهبود شــاخص هاى عملكردى مالى كشور در زمينه 
عقد قرض الحســنه، فرهنگ سازى سنت پسنديده 
قرض الحســنه، اســتفاده از فــن آورى اطالعات و 
پياده ســازى بانكدارى الكترونيكي،استقرار سيستم 
مديريت دانش و تبديل بانك به يك سازمان پيشرو، 
مديريت بهينه منابع انســانى و تنوع در ارائه خدمات 

بانكى ايجاد شده است.
بانك قرض الحسنه مهر ايران نخستين و بزرگترين 
بانك قرض الحســنه كشــور بوده و برپايه الگوهاي 
بانكداري اســالمي و در راســتاي توانمندسازي و 
تقويت توان اقتصادي قشرهاي مختلف مردم جامعه 
و همچنين تــالش براي فقرزدايي و رفع محروميت 
هــاي اقتصادي به ويژه در مناطــق كمتر برخوردار 

فعاليت مي كند.
ايــن بانــك از طريــق پرداخــت تســهيالت 
قرض الحســنه در حوزه هاى اشــتغال و كارآفريني، 
معيشــت، ازدواج، درمــان و حمايــت از مددجويان 
ســازمان هاي حمايتي و سازمان هاي مردم نهاد به 
بهبود شــاخص هاي اقتصادي در جامعه كمك مي 

كند.
بانك قرض الحســنه مهر ايــران در آذربايجان 
شــرقى داراى 23 شعبه فعال بوده كه11 شعبه آن در 
شهرستان تبريز و12 شعبه ديگر در ساير شهرستان ها 
فعاليت دارند و افتتاح شعبه جديد در شهر جديد سهند 
و يكى از شهرســتان هاى استان جزو برنامه هاى اين 

بانك است. 
بانك قرض الحســنه مهر ايران در مدت 11 سال 
بالغ بر چهار ميليــون فقره وام به متقاضيان پرداخت 

كرده است.
بااين حال متاسفانه اين بانك در استان آذربايجان 
شــرقى و به ويژه تبريز، عقب مانده اســت، اما انتظار 
مى رود رســانه ها در شناساندن بانك قرض الحسنه 
مهر ايران به همشــهريان، تالش بيشترى كنند، چرا 
كــه اين بانــك را به هر نامى به غيــر از نام خودش 
مى شناســند، در حالــى كه اين بانــك، اولين بانك 
تخصصى قرض الحســنه در ايران و جزو بانك هاى 

توسعه يافته در كشور است. 
در خصــوص جذب منابع نيز متاســفانه اســتان 
آذربايجان شرقى در مقايسه با استان هاى كوچك ترى 
همچون، آذربايجان غربى و حتى كرمانشاه پيشرفت 
نداشته است و اين شايسته شهر ما نيست، كمااينكه در 
مدت يك سال گذشته، گام هاى مثبتى براى استفاده 
حداكثرى مردم از وام هاى قرض الحسنه اين بانك با 

نرخ كارمزد چهار درصدى برداشته شده است. 
اين بانك از نظر ماموريتى با ســايربانك ها كامال 
متفاوت اســت ولى از نظر زيرساخت خدمات با ساير 

بانك ها فرقى ندارد. 
قســمت عمــده اى از جامعه هدف ايــن بانك را 
محرومان و قشــر ضعيف جامعه تشكيل مى دهند و 
تالش مى كنيم تا افراد بيشــترى از اين تســهيالت 
بهره مند شــوند، در ايــن راســتا قراردادهايى نيز با 
نهادهايــى همچون كميتــه امداد، بنيــاد بركت و 
دانشــگاه ها داريم، اين بانك اقدامات قابل توجهى 
در اعطاى تســهيالت به زنان شــاغل به ويژه زنان 

سرپرست خانوار، انجام داده است. 
باتوجه به اينكه توســعه بانك هاى قرض الحسنه 
مهر ايران به اشــتغال و توسعه جامعه كمك مى كند، 
لذا وام هاى كوچك با كارمزد كم ، بهترين ابزار مبارزه 

با فقر و ناهنجارى در كشور بشمار مى روند. 
اين بانك شــايد جزو اولين بانك هايى باشــد كه 
كارها در آن با كم ترين مراحل ادارى و بدون اخذ كپى 

كارت ملى و شناسنامه انجام مى شود.
ë  هدف مهم ترين  طبقاتــى،  فاصله  كاهش 

بانك قرض الحسنه مهر ايران 
گام هــاى بانك قرض الحســنه مهــر ايران در 
راســتاى كاهش فاصله طبقاتى جامعه مى باشــد و 
يكــى از مهمترين اهداف ايــن بانك كاهش فاصله 

طبقاتى در ميان اقشار مختلف جامعه است.

رضا منافى آذر مدير شــعب بانك قرض الحسنه 
مهر ايران در آذربايجان شرقى، در همايش گسترش 
قرض الحسنه، توانمندســازى اقشار محروم جامعه 
تاميــن مالى خرد و حمايــت از كاالى ايرانى با مدل 
بانــك قرض الحســنه مهر ايران با بيــان اينكه در 
بانكدارى اســالمى توجه به افزايش اهميت به سود 
در گذشته، رفته رفته كمتر شد، گفت: در بانك ها قبال 
خدماتى همچون ســپرده كوتاه و دراز مدت ،قرض 
الحســنه جارى و پس انداز ارائه مى شد اما منابعى كه 
در بانــك ها تجميع گرديد در ارائه خدمات به قشــر 

محروم ناكام ماند.
وى افزود: بر همين اســاس تصميم بر اين شد ، تا 
بانك ها واحدهاى قرض الحسنه خود را جدا كنند، اما 
بعد  ازگذشت مدتى اين طرح نيز پاسخ مطلوب را ارائه 
نداد و حل اين مسئله نيازمند راهكارى  تخصصى شد.
مدير شــعب بانك قرض الحســنه مهر ايران در 
آذربايجان شــرقى، گفت: در تاريخ 22 آذر 86 اولين 
بانــك تخصصى هر ايران با ســرمايه اوليه 15 هزار 

ميليارد ريال تاســيس شد كه 10 بانك بزرگ كشور 
با هدف تمركز قرض الحســنه براى حمايت از قشر 

محروم جامعه آغاز به كار كرد.
منافى آذر با بيان اينكه منابعى كه در قرض الحسنه 
آذربايجان شرقى جمع شــده است نسبت به استان 
هاى ديگر كمتر است، خاطرنشان كرد: در يك سال 
گذشــته توانستيم قدم هاى بيشترى برداريم و سعى 
داريم در شرايط سخت اقتصادى راه چاره اى براى از 
ميان بردن ناهنجارى هاى جامعه بينديشيم تا فاصله 

طبقاتى كاهش داده شود.
ë   سيستم ايران،  مهر  قرض الحســنه  بانك 

مالى شفافى دارد
رئيــس دايــره روابط عمومــى و بازاريابى بانك 
قرض الحســنه مهر ايران نيز در اين همايش گفت: 
بانك قرض الحســنه مهر ايران، يكى از شفاف ترين 

سيستم هاى مالى كشور را دارد.
ســعيد همتــى افزود: بهتر اســت با اســتفاده از 
ظرفيت هــاى اســتان، فرهنگ قرض الحســنه را 

گسترش دهيم. 
وى تصريح كرد: سيستم بانكدارى ساير كشورها 
مانند كشور ما نبوده و اين حجم از سوددهى هاى باال 
و وحشــت آور كه در سيستم بانكدارى كشور ما وجود 

دارد، به مردم و بخش توليد، تحميل مى شود. 
رئيــس دايــره روابط عمومــى و بازاريابى بانك 
قرض الحســنه مهــر ايــران در ادامه با اشــاره به 
نمونه هايى از سيســتم هاى بانكدارى موفق در دنيا، 
اضافه كرد: بانك دويچه آلمان، بزرگ ترين بانك اين 
كشور اســت كه جدا از پرداخت مستقيم، در راستاى 
توانمندسازى افراد نيز تالش مى كند و بانك گرامين 

بنگالدش نيز نمونه اى از بانكدارى بدون ربا است. 
همتــى بــا بيان اين كــه بانك قرض الحســنه 
مهرايران به ســرعت در حال گسترش است، اظهار 
كرد: نام اين بانك در آينده زياد شــنيده خواهد شد و 
تالش مى كنيم تا استان آذربايجان شرقى نيز از ساير 
اســتان ها عقب نماند.  وى در پايــان با تاكيد بر اين 
كه خيران، نهادها، ســمن ها و شركت ها مى توانند از 
خدمات بانك قرض الحسنه مهر ايران، استفاده كنند، 
گفت: طرح حقوق و دستمزد با هدف ارائه خدمات به 
قشــر محروم جامعه، طرح حمايت از كاالى ايرانى و 
اعطاى وام به شــغل هاى خانگى و ادامه تامين مالى 
با توســعه كامل كارگاه از جمله خدمات حمايتى اين 

بانك به شمار مى آيند. 
ë  بانك قرض الحسنه مهر ايران برپايه اقتصاد

اسالمى است
بانك قرض الحســنه مهر ايران ابزارى به وجود 

آورده كه كامال بر پايه اقتصاد اسالمى است.
على اصغرعبــاس زاده مدير كل امور اقتصادى و 
دارايى آذربايجان شرقى نيزدراين همايش بابيان اين 
مطلب به تفاوت بين نظام اقتصادى در بين كشــورها 
با نظام اقتصادى اســالم ، اشاره كرد وگفت: اقتصاد 

كشــورهاى ديگر بر پايه لغت "بهره" شــناخته مى 
شــوند و در فكر اين هستند كه ســود و درآمد خود را 

افزايش دهند.
وى افــزود: اما در اقتصاد اســالم كلمه "پاداش" 
استفاده مى شــود و اين تفاوت به مبانى دينى بر مى 
گــردد و بر پايه همين اصل ابــزار خمس و زكات در 

دوران حكومت حضرت على مطرح شد.
مدير كل امور اقتصادى و دارايى آذربايجان شرقى 
اظهار داشــت: باتوجه به اينكه نهاد هاى كشورى بر 
اساس اصول سود و پاداش به وجود مى آيند، از اين رو 

به اصالح نظام بانكدارى روى آورده ايم.
وى با بيان اينكه بانك قرض الحســنه مهر ايران 
ابزارى به وجود آورده اســت كه كامال بر پايه اقتصاد 
اســالمى اســت، اذعان داشــت: اين بانك حتى با 
كمترين ســود ممكن امكانات خود را براى افزايش 

رفاه مردم در نظر گرفته است.
عباس زاده خاطرنشــان كرد: بهتر است سياست 
هاى اين بانك در راســتاى تحقق عدالت اجتماعى و 

كاهش فاصله طبقاتى برنامه ريزى شود.
ë  تبريز، الگوى شــهرهاى كشــور در امور

خيريه
رئيــس اتاق بازرگانى تبريز، گفــت: تبريز الگو و 
نمونه اى براى تمام شهرهاى كشور در زمينه خيريه، 

مدرسه سازى، بيمارستان سازى و.... است.
صمد حســن زاده ديگر ســخنران اين همايش با 
بيان اينكه بايد تمامى بانك ها در شــرايط اقتصادى 
دشــوارى كه امروز جامعه با آن درگير اســت، جهت 
كمك به ارتقاى رفــاه اجتماعى تالش كنند، گفت: 
برنامــه هايى كه اين بخش هــا فراهم مى كنند قدم 
مباركى اســت ، چراكه تبريزيكى ازبزرگترين مراكز 
پيش قدم در مســائل خيريه اســت.وى افزود: بانك 
قرض الحســنه مهر ايران در شــرايطى كه معيشت 
مردم مورد تهديد قرار گرفته، امكاناتى را در راســتاى 

رفاه زندگى جامعه فراهم كرده است. 
رئيس اتاق بازرگانى تبريز با اشــاره به اينكه تاريخ 
آذربايجــان نشــان مى دهد كه اين خطه هميشــه 
تحــوالت بزرگى براى افزايش رفاه مردم خود انجام 
داده اســت، اظهار داشت:تبريز الگو و نمونه اى براى 
تمام شهرهاى كشور در زمينه خيريه، مدرسه سازى، 
بيمارســتان سازى و.... است. حســن زاده ادامه داد: 
مجامع خيريه نقش مهمى در تبديل تبريز به شــهر 
بدون گدا و شــهرى نمونــه در اين حوزه دارند كه در 
راســتاى آن شاهد رخت بر بســتن تكدى گرى در 

جامعه  هستيم.

تبريز؛ميزبان اولين همايش گسترش فرهنگ قرض الحسنه بانك مهرايران
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نمايشــگاه نقاشــى "گردش در باغ" با حضور مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
در نگارخانه ميرعلــى تبريزى خانه فرهنگ تبريز آغاز به كار كرد.

 ”گردش در باغ“، عنوان يك نمايشگاه تاريخى - پژوهشى شامل 44 اثر از 21 هنرمند 
اســت كه در اقدامى ابتكارى براى معرفى تاريخ معاصر هنر تبريز ترتيب داده شــده است.

معصومــه خضرلــو، محقق، گردآورنــده و مدير گالرى ميرعلــى تبريزى، درباره اين 
نمايشــگاه گفت: پــس از تحقيق در تاريخ معاصر هنر تبريز، مكتب تبريز و بررســى آثار 
هنرمندان معاصر و كمك گرفتن از اســاتيد، مجموعه آثار بــى نظير چند هنرمند منتخب 
را گرد آورى كرده ايم كه بخشــى از جريان هنر نقاشــى تبريز را در تاريخ معاصر صد سال 

اخير نشان مى دهد.
خضرلو افزود: انتخاب عنوان «گردش در باغ» براى نمايشــگاه، اســتعاره اى از آثار به 

نمايش گذاشــته شده است كه هر كدام ميوه اى از درخت هنر معاصر تبريز مى باشد. وى 
اضافه كرد: در نمايشــگاه «گردش در باغ » همچنين 15 اثر از كلكســيون هاى شخصى 
انتخاب، جمع آورى و به نمايش گذاشــته شــده اســت.خضرلو توضيح داد: قديمى ترين 
تابلوى اين نمايشــگاه، اثر ماريســيا واهراميان مى باشــد كه 100 سال قدمت دارد. وى 
ادامه داد: اين نمايشــگاه تا 20 دى جارى از ساعت 15 تا 19 در نگارخانه ميرعلى تبريزى 

خانه فرهنگ تبريز داير است.

آغاز به كار نمايشگاه نقاشى «گردش در باغ»  ضميمه رايگان ضميمه رايگان 2
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

ويژگى متمايزنام واحدرديف
رده

نام تجارى انرژى

توليد كنندگان بخارى توليد كنندگان بخارى گاز سوز دود كش دار دگاز سوز دود كش دار داراى  عالمت استاندارد در آذر بايجان شرقىاراى  عالمت استاندارد در آذر بايجان شرقى
رده ويژگى متمايزنام واحدرديف

انرژى
نام تجارى

الكتروهاوس F طرح شومينه با ظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,F ابراهيم اژدري1

الكتروهاوس F طرح شومينه با ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت,F ابراهيم اژدري2

پرديس خزر F ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,رتبه انرژي F احد نقشي3

پرديس خزر G ظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,G احد نقشي4

پرديس خزر G ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي G احد نقشي5

يكدانه ،هايوان و تبريز دوام و الغدير G ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,E آتش سوز آذر6

آديسان F ظرفيت حرارتي از 0006 تا 0057 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي F آدي سان سوز7

طرح شومينه با ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت,رتبه آدي سان سوز8
 F انرژي

 Fآديسان

آديسانG  طرح شومينه ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,G آدي سان سوز9

آديسانG ظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,G آدي سان سوز10
پاك خزر/طالئي/بادپاك G ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,G آذر پاك خزر تهران - واحد 112

پاك خزر/طالئي/بادپاك E طرح شومينه با ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت,E آذر پاك خزر تهران - واحد 122

ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,E آذر پاك خزر تهران - واحد 132
 
E  پاك خزر/طالئي/بادپاك

سنان-بيلدر G ظرفيت حرارتي از 0006 تا 0057 كيلو كالري بر ساعت,G آذر سيوان پارسيان14

سنان-بيلدرG ظرفيت حرارتي از 4500 تا 6000 كيلو كالري بر ساعت,G آذر سيوان پارسيان15

ظرفيت حرارتي از 9000 كيلو كالري به باال,F آذر طاليي كاظمى نژاد16
 FArvana آروانا - Alona Star آلونا استار

آلونا استار Alona Star - آروانا G Arvana ظرفيت حرارتي از 0054 تا 0006 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي G آذر طاليي كاظمى نژاد17

آلونا استار Alona Star - آروانا G  Arvana ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي G آذر طاليي كاظمى نژاد18

طرح شومينه با ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,رتبه آذر طاليي كاظمى نژاد19
 F انرژي

 F Arvana آروانا - Alona Star آلونا استار

طرح شومينه با ظرفيت حرارتي از 0057 تا 0009 كيلو كالري بر ساعت,رتبه آذر طاليي كاظمى نژاد20
 F انرژي

 F - Arvana آروانا - Alona Star آلونا استار

آلونا استار Alona Star - آروانا E  Arvana ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,E آذر طاليي كاظمى نژاد21

فراسو F ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي F آذر فراسوي سحر22

فراسو G ظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,G آذر فراسوي سحر23

طرح شومينه با ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,رتبه آذر فراسوي سحر24
 F انرژي

 F فراسو

فراسو F ظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,F آذر فراسوي سحر25

ائلسترنENARETSLE ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,E آرام كاالي سبالن26

طرح شومينه با ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,رتبه آرام كاالي سبالن27
E انرژي

 ENARETSLEائلسترن

آرامش F ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,F آيدين جواهري28

آرامشG ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي G آيدين جواهري29
آرامشG ظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي G آيدين جواهري30

آيسان خزر-ياسان-جليس-سونا F ظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,F آيسان خزر31

آيسان خزر-ياسان-جليس-سوناE ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,E آيسان خزر32

آيسان خزر-ياسان-جليس-سوناE ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,E آيسان خزر33

كلمه پائيزان F PAEEZAN ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,رتبه انرژي F آيسان گاز سهند34

كلمه پائيزان EPAEEZAN ظرفيت حرارتي از 4500 تا 6000 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي F آيسان گاز سهند35

كلمه پائيزان G PAEEZAN ظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي G آيسان گاز سهند36

نهند – پوران – مهشيد دوام ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,E بهروز افخم كجابادي37

بريجن -سوداE ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,E بهسوزان آذر38

بريجن -سوداG ظرفيت حرارتي از 4500 تا 6000 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي G بهسوزان آذر39

تف ، نايس ،پاشا ، آتور  E ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي E پارس گوهر تبريز40

ظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي F پارس گوهر تبريز41
 
F تف ، نايس ،پاشا ، آتور

  طرح شومينه ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت پارس گوهر تبريز42
 E رتبه انرژي

 E تف ، نايس ،پاشا ، آتور

فجر الكتريك - فجر استيل – سلطان و تاجيك D ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,D تانش گلين43

فجر الكتريك - فجر استيل – سلطان و تاجيكG ظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,G تانش گلين44

فجر الكتريك - فجر استيل – سلطان و تاجيكF ظرفيت حرارتي از 4500 تا 6000 كيلو كالري بر ساعت,F تانش گلين45

فجر الكتريك - فجر استيل – سلطان و تاجيكE طرح شومينه با ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت,E تانش گلين46

F ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,F تكسان خزر تبريز47
اياز ، تكسان ، بوكان ، توسكا و بنيس  

اياز ، تكسان ، بوكان ، توسكا و بنيسG ظرفيت حرارتي از 4500 تا 6000 كيلو كالري بر ساعت,G تكسان خزر تبريز48

اياز ، تكسان ، بوكان ، توسكا و بنيسG ظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,G تكسان خزر تبريز49

اياز ، تكسان ، بوكان ، توسكا و بنيسF  طرح شومينه ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,Fتكسان خزر تبريز50

گيتي افروز F ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,F جهان افروز شبنم51

گيتي افروز Gظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,Gجهان افروز شبنم52

الماس گاز و هوراند F ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي F جهان افروز صنم53

الماس گاز و هوراندGظرفيت حرارتي از 4500 تا 6000 كيلو كالري بر ساعت,Gجهان افروز صنم54

شايسته Eظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,Eجهان خزر تهران55

شايستهGظرفيت حرارتي از 4500 تا 6000 كيلو كالري بر ساعت,Gجهان خزر تهران56

شايستهE طرح شومينه ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000  كيلو كالري بر ساعت ,Eجهان خزر تهران57

جواهران F ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,F جواهران تهران58

جواهران G ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,G جواهران تهران59
طرح شومينه با ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,رتبه حسين داودي كجابادي60

G انرژي
Gسايالن افروز

دونار-اصالن-سوندا Gظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,Gدونار خزر61

دونار-اصالن-سونداG ظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,G دونار خزر62

دونار-اصالن-سونداF ظرفيت حرارتي از 4500 تا 6000 كيلو كالري بر ساعت,F دونار خزر63

طرح شومينه با ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت,رتبه دونار خزر 64
G انرژي

 G دونار-اصالن-سوندا

آذر درخشان Fظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,Fسانا گاز مهريا آذر65

آذر درخشانG ظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,G سانا گاز مهريا آذر66

آذردرخشان F  طرح شومينه ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,F سانا گاز مهريا آذر67

بهكاران G ظرفيت حرارتي از 4500 تا 6000 كيلو كالري بر ساعت,G سپهر پويا پرشين68
بهكارانE طرح شومينه با ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,E سپهر پويا پرشين69

سايهانE ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,E سوزان شعله تبريز70

گاالن F ظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,F  آذر شاي سان تبريز71

گاالن F ظرفيت حرارتي از 9000 كيلو كالري به باال,F آذر شاي سان تبريز72

گاالن E تا ظرفيت حرارتي 3000 كيلو كالري بر ساعت,E آذر شاي سان تبريز73

شركت توليدي صنعتي اطلس 74
جواهر

 E ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,رتبه انرژي Eگويان و تينا

شركت توليدي صنعتي اطلس 75
جواهر

 F ظرفيت حرارتي از 4500 تا 6000 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي F گويان و تينا

شركت توليدي صنعتي اطلس 76
جواهر

 G,ظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت G گويان و تينا

آدريان-گراديان-الدوز-جنوب غرب-مراد-F ظرفيت حرارتي از 4500 تا 6000 كيلو كالري بر ساعت,F شركت صنايع تبريز لعاب77
ابروآب 

آدريان-گراديان-الدوز-جنوب غرب-مراد-D ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,D شركت صنايع تبريز لعاب78
ابروآب

هايالن Gطرح شومينه با ظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت  Gفروزشگر سهند79

هايالن Gظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,G فروزشگر سهند80

هايالن Fظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,Fفروزشگر سهند81

هايالن Eطرح شومينه با ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,Eفروزشگر سهند82

نور آوران NORAVARAN كاوه افروز بنابGظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,Eكاوه افروز بناب83

نور آوران NORAVARAN كاوه افروز بنابGظرفيت حرارتي از 4500 تا 6000 كيلو كالري بر ساعت,G كاوه افروز بناب84

مهر آوران E ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,E مارال سوز آذر85

مهر آذر- سامان و يزدان D ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,D ماهان سوز آذر86

مهر آذر- سامان و يزدانE طرح شومينه ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت ,Eماهان سوز آذر87

مهر آذر- سامان و يزدانFظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,Fماهان سوز آذر88

مهر آذر- سامان و يزدانF ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,F ماهان سوز آذر89

 طرح شومينه ظرفيت حرارتي از 4500 تا 6000 كيلو كالري بر ساعت,F ماهان سوز آذر90
 F

مهر آذر- سامان و يزدان

پروتونFظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي Fمهتاب گاز جم91
آروين – كرامت – سرداب Gظرفيت حرارتي از 3000 تا 4500 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي G مهتابان گاز آذر92

آروين – كرامت - سردابF ظرفيت حرارتي از 6000 تا 7500 كيلو كالري بر ساعت,رتبه انرژي F مهتابان گاز آذر93

توليد كنندگان پكيج ، داراى عالمت استاندارد در آذر بايجان شرقى
رده انرژینام تجاریويژگیواحدرديف

B بارلیپكيجوحيد رهبر جاللی ۱

Cقاينار خزرپكيجقاينار خزر ۲

DEMRADCپكيجنهاد تالش ۳

توليد كنندگان بخارى گاز سوز بدون دود كش ، داراى عالمت استاندارد در آذر بايجان شرقى

 نام تجاریواحدرديف

سوپر الکتريکجهان افروز گوهر ۱
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معاون امور بازرگانى و توســعه تجارت ســازمان صنعت معدن و تجارت آذربايجان شــرقى از برگزارى 
سيزدهمين دوره المپياد ملى فرش دستباف در روزهاى ششم تا نهم اسفند سال جارى در تبريز خبر داد. 

غالمعلى راستى گفت: اين المپياد با همكارى مركز ملى فرش ايران ، دانشگاه هنر اسالمى تبريز و سازمان 

صنعت معدن و تجارت استان و در حضور اساتيد، هنرجويان و دانشجويان رشته فرش از دانشگاه  هاى سراسر 
كشور به مدت سه روز در تبريز برگزار مى شود .  وى ادامه داد : اين المپياد در 3 رشته طراحى ، بافت و مواد اوليه 
و رنگرزى در سطح هنرجويان و چهار رشته طراحى ، بافت ، مواد اوليه و رنگرزى و مرمت در سطح دانشجويان 

برگزار مى شود .   وى، ايجاد انگيزه به منظور تحصيل علوم و افزايش مهارت هنر جويان و دانشجويان رشته 
فرش و... را از عمده اهداف برگزارى اين المپياد عنوان كرد.   راســتى در خصوص نحوه برگزارى المپياد نيز، 
يادآور شد: اين رويداد علمى و فرهنگى در بين 200 نفر از راه يافتگان مرحله كشورى طى سه روز و با حضور 

داوران مجرب و منتخب برگزار و از نفرات برتر هر بخش با اهداى جوايز تجليل مى شود.

3سيزدهمين المپياد ملى فرش در تبريز برگزار مى شود ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

شهردار تبريز گفت: تمام محالتى 
كه به عنوان حاشــيه شــهر معرفى مى 
شــوند، محالت تبريز بوده و ساكنين آن 

محالت شهروند تبريز هستند. 
ايرج شهين باهر اظهار كرد: از ديدگاه 
مــا اين افراد به دليل اين كه در خانه هايى 
ســكونت دارند كه عمدتا ســند قطعى 
نداشــته و به صورت غير رسمى و بدون 
مجوزهــاى الزم ســاخته شــده اند، به 
عنوان سكونتگاه هاى غيررسمى ناميده 

مى شوند. 
  وى  با اشــاره بــه اين كه راهكار حل 
موضوع ســكونت گاه هاى غيرمجاز يك 
روش علمــى و جهانــى دارد، افزود: تنها 
متولــى حل مســئله ســكونت گاه هاى 
غيرمجاز شــهردارى نيســت و بر اساس 
سند بازآفرينى شهرى، شهردارى موظف 

بــه ســاماندهى و مسيرگشــايى در اين 
محالت بوده  و در مســئله ساخت مسكن 
و جابجايى ساكنين شهردارى مسئوليت 

ندارد. 
  وى كارهــاى زيربنايى را بر اســاس 
ســند بازآفرينــى وظيفه دولــت عنوان 
كــرد و افــزود: بســيارى از زمين هاى 
ســكونتگاه هاى غيررســمى متعلق به 
دولت اســت، اگر دولت دنبال حل مشكل 
باشــد اين زمين ها را به شهروندان واگذار 
كند تا با درجاســازى مشكل اين مناطق 

حل شود. 
  شهين باهر حل مشكالت مناطق كم 
برخوردار را از اولويت شــهردارى دانست 
و افزود: وضعيت مالى شــهردارى همانند 
گذشته نيست و در صورتى كه شهروندان 
با شــهردارى همكارى كرده و به صورت 

غيرنقــدى با شــهردارى مصالحه كنند، 
مسيرگشايى ها سريعتر انجام مى شود. 

  وى با بيان اين كه در برخى از مسيرها 
شــهروندان حاضر به تهاتر با شهردارى 
نيســتند، گفت: اگر اين ســاكنين آماده 
همكارى با ما باشــند اين مسيرهاى نيمه 
كاره در سريعترين زمان ممكن تكميل و 

به بهره بردارى خواهد رسيد. 
شــهردار تبريز با اشــاره به اينكه بايد 
قبول كنيم وضعيت اقتصادى شهروندان 
نامناسب اســت، افزود: امروز در وضعيت 
جنــگ اقتصادى بوده و در اين شــرايط 
وضعيت اقتصادى شــهروندان مناسب 
نيست و با توجه به اين كه بيش از 90 درصد 
درآمد شــهردارى از مردم است؛ وضعيت 
مالى شهردارى هم مناسب نخواهد بود تا 
پروژه هاى بزرگ را به تنهايى انجام دهد. 

وى با اشاره به اين كه شفافيت، راهكار 
اصلى براى اعتماد سازى بين شهروندان 
و شهردارى است، گفت: ما بايد اعتمادى 
كه شــهروندان به شهردارى داشتند و در 
سال هاى گذشــته كمرنگ شده است را 
بازيابى كنيم. شــهين باهر با بيان اين كه 
در مناطــق كم برخوردار شــهر اقدامات 
ســاماندهى انجام شــده اســت، گفت: 
به منظور ســاماندهى ايــن مناطق، در 
كوچه هاى شــيب دار بيش از سه كيلومتر 
پله گذارى شده اســت. وى در خصوص 
واحدهاى ســاخته شده توسط شهردارى 

تبريــز در مناطق كم برخوردار، گفت: اين 
واحدها نواقصى دارند كه به پيمانكار ابالغ 
شــده است تا آنها را مرتفع كند. وى ادامه 
داد: به عنوان شهردار تبريز موظف هستم 
تا مشــكالت تمام شهروندان اين شهر را 

در هر جايى كه باشد، حل كنم.  
شهين باهر از كلنگ زنى براى ساخت 
400 واحد مســكونى در منطقه ارم براى 
جابجايــى اين افراد خبر داد و گفت: براى 
حل مشكالت شــهروندان يك هبه 20 
ميليونى در شــوراى شــهر تصويب شده 

است. 

معاون بهداشتى رييس دانشگاه علوم پزشكى تبريز 
گفت: حوزه بهداشت و درمان به دليل اهميت باالى 
خود در سالم سازى جامعه، نيازمند مديريت علمى 

است.
شبكه  رييس  معارفه  مراسم  در  درستى  عباسعلى 
بهداشت و درمان شهرستان خداآفرين، اظهار داشت: 
حوزه سالمت جزو بخش هاى مهم و خواسته هاى 
تحميل  از  جلوگيرى  براى  كه  است  مردم  اصلى 
خسارات جبران ناپذير و هزينه هاى سنگين به ويژه در 
زمينه بيمارى هاى غيرواگير، نيازمند مديريت علمى 

است.
وى با بيان اينكه حوزه بهداشت يك حوزه راهبردى 

است كه بايد مسئوالن آن به وظايف خود درست 
عمل كنند، افزود: بيمارى هاى غيرواگير حدود 11 
درصد در كشور شيوع يافته و 15درصد اعتبارات را به 
خود اختصاص مى دهد كه در صورت عدم مديريت و 

برنامه ريزى اين آمار افزايش خواهد يافت.
درستى ادامه داد: ايران در سال 94 براى مديريت 
بيمارى هاى غيرواگير به سازمان بهداشت جهانى 
متعهد شده است كه الزمه تحقق مديريت اين بيمارى 
با 13 شاخص هدف گذارى شده، برنامه ريزى صحيح 
جهت عملياتى شدن آن از طريق افزايش آگاهى هاى 
عمومى و مطالبه گرى مردم به منظور دفاع از حق 

سالمتى خود است.

فرماندار خداآفرين نيز در اين مراسم با تشريح خدمات 
دولت در عرصه بهداشت و درمان، گفت: توجه به حوزه 
بهداشت و درمان جزو اولويت هاى اصلى دولت تدبير 
و اميد است و طرح تحول سالمت از جمله اقدامات 
ارزشمند دولت در اين بخش بود كه با اجراى آن 
دسترسى آحاد مردم به خدمات اين طرح مهم و ملى 

فراهم شد.
على اميرى راد افزود: توجه به زيرساخت هاى حوزه 
بهداشت و احداث و تكميل پروژه هاى بهداشتى و 
درمانى در خداآفرين، نويدبخش بهبود و ارتقاى سطح 
سالمت و شاخص هاى بهداشتى و درمانى مردم 

شهرستان خواهد بود.

وى با تاكيد بر اينكه حوزه سالمت جزو حوزه هاى 
فوق العاده اساسى و مهم است، خواستار توجه، تالش 
و همت مضاعف مسئوالن اين حوزه جهت تحقق 

اهداف سالمت و خدمت به مردم در اين حوزه شد.
اميرى راد ادامه داد: بعد طوالنى مسافت خداآفرين و 
دورى از مركز استان، مسئوليت خطير حوزه بهداشت 
و درمان را در اين منطقه مرزى جهت خدمت به مردم 

بيشتر مى كند.
به گزارش ايرنا، در اين مراسم محمدرضاپوراحمد با 
حفظ سمت در رياست شبكه بهداشت و درمان كليبر 
به عنوان رييس شبكه بهداشت و درمان شهرستان 

خداآفرين معرفى شد.

رئيس بهره بردارى گاز مركز اســتان از آمادگى 
نيروهاى عملياتى وامدادى گاز شهرستان تبريز براى 

مقابله با فصل زمستان خبر داد . 
به گــزارش روابط عمومى شــركت گاز اســتان 
آذربايجان شرقى، رئيس بهره بردارى گاز مركز استان 
در حاشــيه جلسه هم انديشى با روساى مناطق و بهره 
بردارى و تعميرات شهرســتان تبريز از آمادگى كامل 
نيروهاى امدادى وعملياتــى اين مركز براى مقابله با 
هرگونــه بحرانهاى احتمالى در فصل زمســتان خبر 
داد وافــزود  : واحدهاى امــدادى وتعميراتى اين مركز 
بصورت 24 ساعته آماده ارايه خدمات به مشتركين گاز 

شهرستان تبريز مى باشند.  
وى گفت : اين مركز با تمهيدات و برنامه ريزى هاى 
انجام گرفته قبل از شروع فصل سرما و با استفاده از توان 
و ظرفيت نيروهاى زحمتكش امدادى وتعميراتى  ضمن 
شناســايى نقاط حساس و رفع موارد احتمالى ، راه هاى 
مقابله با هرگونه بحران هاى احتمالى را مورد بررســى 

قرار داده است  .
آريــان پور با تاكيد بــر ارائه خدمــات صادقانه به 
مشتركين گاز طبيعى گفت : بازديد و بررسى مستمر  از  
تاسيسات ، ايستگاههاى تقليل فشار گاز ، خطوط شبكه 
و شيرهاى گاز  ،  تامين گاز ايمن ومستمر  به مشتركين 
ورفع نشــتى و قطعى   گاز ،  از جمله اولويت هاى كارى 

واحدهاى بهره بردارى و تعميرات  مى باشند.
رئيس بهره بردارى گاز مركز اســتان تصريح كرد: 
شــماره تلفن 194 امــداد وحــوادث گاز بصورت 24 
ســاعته  آماده پاسخگويى و رسيدگى به درخواستهاى 

مشتركين گاز طبيعى مى باشد .
وى در خاتمه بر استفاده ايمن وبهينه از گاز طبيعى از 
ســوى مشــتركين تأكيد كرد وافــزود :اميدواريم با 
مشاركت وهميارى مردم ورعايت توصيه هاى ايمنى 
از ســوى مشتركين شــاهد هيچگونه حادثه ناشى از 

مصرف گاز طبيعى نباشيم . 

رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرستان تبريز از 
پلمب سه واحد متخلف و آالينده زيست محيطى ديگر در شهرك 

چرمشهر تبريز خبر داد. 
شهنام اشترى در جمع خبرنگاران  اظهار كرد: پس از چندين 
مرتبه صدور اخطاريه كتبى به واحدهاى آالينده زيست محيطى، 

اين واحدهاى متخلف با حكم مقام قضايى پلمب شدند.  
وى تاكيــد كرد: رعايت ضوابط و اســتانداردهاى زيســت 
محيطى در مديريت پسماند و فاضالب همه صنايع و بخصوص 

شهرك صنعتى چرمشهر الزامى است. 
 وى از همكارى دستگاه قضايى در برخورد با متخلفان زيست 
محيطى قدردانى كرد و گفت: دستگاه قضايى كمال همكارى 
را در برخورد با متخلفان زيست محيطى انجام داده كه شايسته 

تقدير است.  
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان تبريز با اشاره 
به پلمب پنج واحد آالينده چرمســازى ديگر در روزهاى اخير، 
افزود: متاسفانه شهرك چرمشهر و واحدهاى متخلف آن يكى 
از منابع مهم آاليندگى در كالن شــهر تبريز هستند و حفاظت 
محيط زيست بدون اغماض با متخلفان زيست محيطى برخورد 

مى كند. 
 وى گفت: مسئوالن شــهرك چرمشهر بايد نظارت كافى 
بر واحدهاى فعال در اين شــهرك را داشــته باشــند تا پساب و 

پسماندهاى اين واحدها به درستى مديريت شود. 
 وى از افزايش پايش هاى زيســت محيطى در 24 ســاعت 
شبانه روز خبر داد و تاكيد كرد: حفاظت محيط زيست شهرستان 
تبريز پايش هاى مستمر و دوره اى را از واحدهاى فعال در شهرك 
چرمشــهر و ديگر مناطق صنعتى تبريــز را انجام مى دهد و در 
صورت تخلف از ضوابط زيست محيطى، اخطارها و برخوردهاى 

قانونى الزم را  انجام خواهد داد.  
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت تبريز با تاكيد بر اين كه 
حفاظت از محيط زيســت وظيفه قانونى همه آحاد جامعه است، 
افزود: همه مردم و فعاالن صنعتى بايد در حفظ محيط زيســت 
تبريز همكارى كنند تا شــاهد محيطى سالم و عارى از هر گونه 

آلودگى در كالن شهر تبريز باشيم.

امدادى  نيروهاى  آمادگى 
وتعميراتى  گاز تبريز براى 

مقابله با زمستان

پلمــب 3 واحــد متخلف و 
آالينــده زيســت محيطى در 

شهرك صنعتى چرمشهر

خبر خبر
شهردار:

محله اى به عنوان حاشــيه شهر در تبريز نداريم

حوزه بهداشــت و درمان، نيازمند مديريت علمى
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رده انرژى واحدهاى توليدى رادياتور گرمايشى
 داراى عالمت استاندارد آذربايجان شرقى

بانك قرض الحسنه مهر ايران در نظر دارد ملك مشروحه زير را از طريق مزايده عمومى واگذار نمايند. متقاضيان 
محترم مى توانند تا پايان وقت ادارى روزيكشــنبه مورخ 97/10/30 همه روزه از ســاعت 8  الى14:30 به اســتثناى 
روزهاى تعطيل براى اخذ اطالعات ، بازديد ، دريافت اوراق شــركت در مزايده و تحويل پيشنهادات خود به محل 
مديريت شعب استان واقع در تبريز – ميدان نماز – خيابان جمهورى پائين تر از مسجد آيت اهللا انگجى مراجعه  و يا 

با شماره تلفن 35248284-041 تماس حاصل فرمايند.
توضيحات : 

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

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

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

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

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

پالك آدرساستان
ثبتى

كاربرى 
ملك

مساحت 
عرصه

مساحت 
اعيان

توضيحاتمبلغ كارشناسى

آذربايجان 
شرقى

تبريز ابتداى خيابان 
ثقه االسالم 

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

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

مهر ايرانمهر ايران

مديريت شعب بانك قرض الحسنه مهر ايران استان آذربايجان شرقىمديريت شعب بانك قرض الحسنه مهر ايران استان آذربايجان شرقى
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من نمى يابم مجال اى دوستان
گرچه دارد او جمالى بس جميل
پاى ما لنگ است و منزل بس دراز

حافظدست ما كوتاه و خرما بر نخيل

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  

 مديرعامــل اتحاديــه نظــارت و 
هماهنگى صنايع دستى آذربايجان شرقى 
از معرفــى منطقه آزاد ارس به عنوان قطب 
صادرات صنايع دســتى اســتان خبر داد و 
گفت: با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هاى 
ايــن منطقــه، نمايشــگاه دائمى عرضه 
محصوالت صنايع دســتى در اين منطقه 

داير مى شود.
زهرا شــهبازيان دركارگــروه ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
مراغه كه با موضوع صنايع دســتى برگزار 
شد، افزود: با عملى شــدن اين طرح، بازار 
صنايع دســتى از دســت دالالن خارج و 
اين اتحاديه به صورت مســتقيم با تاجران 

خارجى وارد معامله مى شود.
وى افزود: متاســفانه در 25 سال اخير 
كمترين توجه به صنايع دســتى اســتان 
شــده اما با مديريت جديد در تالش براى 

رفع موانع اين حــوزه و جوان گرايى در آن 
هستيم.

شــهبازيان اضافه كــرد: همكارى و 
تعامل بخشدارى ها و دهياران فعال براى 
شناسايى و معرفى صنايع دستى در روستاها 

مى تواند كمك بزرگى به اين حوزه كند.
وى ادامه داد: براى ارتقاى صنايع دستى 
استان مى توانيم از ظرفيت هاى بهزيستى 

و كميته امداد نيز استفاده كنيم.
وى افزود: مى توان در تمامى روستاهاى 
شهرســتان محــل دائمى بــراى عرضه 
محصوالت صنايع دستى روستائيان ايجاد 
كرد تا هم كمكى به اقتصاد خانواده ها باشد 
و هم به رونق اقتصادى روســتاها از طريق 

رونق بخش گردشگرى منجر شود.
معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان 
مراغه گفت: ايجاد شهرك صنايع دستى با 
توجه به پتانســيل ها و بسترهاى مناسب 

ضرورى اســت و در برنامه ريزى ها بايد در 
نظر گرفته شود.

حميد شــكرى جــذب گردشــگر و 
افزايش ميــزان رونق اقتصادى در فروش 
محصوالت صنايع دســتى را از اهداف راه 
اندازى شهرك صنايع دستى و گردشگرى 

در مراغه عنوان كرد.
وى اظهار داشت: اســتفاده از ظرفيت 
هــاى فعاالن اين حوزه و تشــويق عالقه 
منــدان و همچنين بررســى راهكارهاى 
عملياتى در اين پــروژه از اهميت خاصى 
برخوردار است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
شكرى افزود: در حال حاضر، آماده استقبال 
و همكارى با توليد كنندگان صنايع دستى 
براى برگزارى نمايشگاه موقت در سالن بين 
المللى نمايشــگاه هاى مراغه هستيم.وى 
اضافه كرد: ايجاد اشــتغال در حوزه صنايع 
دســتى زودبازده بوده و اين شهرستان نيز 

ظرفيت و پتانســيل فعاليت در اين حوزه را 
دارد و ما از توسعه فعاليت هاى صنايع دستى 
حمايت مى كنيم. شــكرى ايجاد اشتغال و 
رفع بيكارى را يكــى از برنامه هاى اصلى 
دولت دانست و گفت: در شهرستان نيز اين 
موضوع با جديت در دســتور كار قرار گرفته 
اســت و دســتگاه هاى اجرايى بايد به اين 
موضوع ورود كنند. وى توجه به بازاريابى و 
فروش صنايع دستى را مهم دانست و گفت: 
پيدا كردن بازارهاى فروش متعدد به رفع 
دغدغــه هنرمنــدان صنايــع دســتى و 
سودآورى و تامين معيشت آنان كمك مى 
كنــد. رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى مراغه، عملكرد صنايع 

دستى مراغه را منحصر به فرد عنوان كرد 
و افــزود: در حال حاضر چهار آموزشــگاه 
صنايع دســتى و چهار فروشــگاه صنايع 
دستى در شهرســتان فعال است. يعقوب 
طالبى گفت: هنرمنــدان مراغه موفق به 
دريافت 16 نشان مرغوبيت صنايع دستى 
ملى در رشته هاى مختلف شدند و بيش از 
500 هنرمنــد به صورت انفرادى در حوزه 
صنايع دستى در شهرستان شناسايى شده 
اســت. وى ادامــه داد: در 10 روســتاى 
شهرستان آموزش و كارگاه صنايع دستى 
فعــال داريم و 50 پروانــه توليد كارگاهى 
براى صنعتگران و هنرمندان صنايع دستى 

مراغه صادر شده است.

قهرمانى زودهنگام تيم فوتسال شركت بهره 
بردارى در مســابقات ليگ برتر كاركنان شهردارى 
تبريز بيانگر يكى از توانمندى ها و شايســتگى هاى 

كاركنان بهره بردارى مترو مى باشد.
به گزارش شركت بهره بردارى قطارشهرى تبريز 
و حومه ؛ ســعيد بشــيريان بناب با اعالم اين مطلب 
اظهار داشــت: قهرمانى تيم فوتســال شركت بهره 
بردارى در اولين ســال حضور در مسابقات ليگ برتر 
شــهردارى تبريز ، پويايــى و روحيه باالى كاركنان 

مديرعامل شركت بهره بردارى قطارشهرى تبريز بى ادعاى اين شركت را مبرهن ساخت .

افزود: مجموعه شــهردارى و بهــره بردارى همواره 
حمايت از كاركنان ورزشــكار خود را جز اولويت هاى 
خود دانســته و بر ضرورت حفظ روحيه جوانمردى و 

پهلوانى در ميان كاركنان ورزشكار تاكيد دارد.
وى در پايان خاطرنشان ساخت: عالوه بر موفقيت 
هاى ورزشى، كاركنان شركت بهره بردارى با لحاظ 
دقت ، سرعت توام با ايمنى، خدمات رسانى به موقع به 
مردم را سرلوحه امور خود قرار داده و بر موفقيت هاى 
علمى نيز اهتمام ورزيده اند كه اين شــركت مفتخر 
به داشــتن بيشترين نيروى انسانى تحصيل كرده در 

مقاطع عالى تحصيالت تكميلى مى باشد. 
تيم فوتسال شــركت بهره بردارى قطار شهرى 
تبريز در هفته بيســت و چهارم رقابت هاى ليگ برتر 
كاركنان شــهردارى توانســت با نتيجه 4 بر 1 ضمن 
پيــروزى در برابر تيم ســازمان پايانه هــا ، عنوان 
قهرمانى اين دوره از مســابقات را به خود اختصاص 

دهد.
اين تيم ســال گذشته توانســته بود ضمن نائب 
قهرمانــى در ليگ دســته اول،  براى اوليــن بار به 

مسابقات ليگ برتر صعود كند.

 معــاون اشــتغال و خودكفايى كميتــه امداد 
آذربايجان شــرقى بــا تاكيد بر اســتقالل و كمك به 
معيشت مددجويان گفت: سه هزار و 670 مددجوى اين 
استان در 9 ماه امســال از تسهيالت اشتغال بهره مند 

شدند.
 يونس فاتح اظهار داشــت: مددجويان كميته امداد 
استان در اين مدت بيش از 620 ميليارد ريال تسهيالت 
اشــتغال از منابع بانكى و صندوق امداد واليت دريافت 

كردند. 
وى با اشــاره به اينكه بانك هاى عامل آذربايجان 
شرقى بيش از 480 ميليارد ريال تسهيالت اشتغال زايى 
به مددجويــان تحت حمايت اين نهاد پرداخت كردند، 
افزود: 2 هــزار و 623 نفر از مددجويان حايز شــرايط 
اشــتغال پــس از معرفى به بانك هاى عامل اســتان 

تسهيالت اشتغال دريافت كردند. 
فاتــح با بيان اينكه 19 ميليارد و 740 ميليون ريال از 
تســهيالت پرداختى به مددجويان زير حمايت، توسط 
صندوق امداد واليت بوده اســت، بيان كرد: 956 نفر از 
مددجويان زيرحمايت كميته امداد اســتان در 9 ماهه 
امسال با دريافت تســهيالت اشتغال از صندوق امداد 

واليت صاحب شغل شدند. 
وى ادامه داد: در اين مدت 70 نفر از راه اشتغال پايدار 
روستايى و 21 نفر نيز براساس تفاهم نامه با بانك قرض 

الحسنه مهر ايران تسهيالت اشتغال دريافت كردند. 
معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد آذربايجان 
شــرقى با تاكيد به اينكه اكنــون بيش از 28 هزار طرح 
اشــتغال، زير نظارت اين نهاد در حال اجرا است، افزود: 
ناظران طرح هاى اشتغال با نظارت هاى دقيق خود در 
طول اجراى طرح مشــاوره و راهنمايى هاى الزم را به 

مجريان ارايه مى كنند. 
فاتح عنوان كرد: در 9 ماهه امسال هزار و 329 طرح 
اشــتغال در بخش خدمات، 914 طرح در بخش صنايع 
دســتى، هزار و 320طرح در بخــش دامپرورى و 107 

طرح نيز در بخش كشاورزى اجرا شده است. 

نشســت  چهارميــن 
روساى مراكز آموزش فنى و 
حرفه اى اســتان بــا حضور 
مديركل، معاونين، مشاورين، 
كارشناسان مسئول، جمعى از 
كارشناسان و روساى مراكز و 
معاون اشــتغال كميته امداد امام خمينى (ره ) در محل سالن 

اجتماعات اداره كل برگزار گرديد. 
به گــزارش روابــط عمومى اداره كل آمــوزش فنى و 
حرفه اى اســتان آذربايجان شرقى مديركل آموزش فنى و 
حرفه اى آذربايجان شرقى در اين نشست با اشاره به سياست 
هاى سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور، خروجى محور 
بودن(كيفيت بخشــى) آموزش هــاى فنى و حرفه اى را از 
اهم اين ســيا ست ها عنوان كرد و افزود: دكتر سليمان پاك 
سرشــت، معاون محترم وزير و رييس سازمان آموزش فنى 
و حرفه اى كشــور نيز بر خروجى محور بودن فعاليت هاى 
آموزشــى فنى و حرفه اى در جامعه به خصوص در راستاى 

اشتغال تاكيد دارند.
يعقوب نماينده در ادامه اظهار داشــت: با توجه به اينكه 
ســازمان آموزش فنى و حرفه اى كشــور در راستاى انجام 
رســالت اصلى خود كه همانا ارائه آمــوزش هاى مورد نياز 
بازاركار در راستاى اشتغالزايى است، همچنان با قوت هرچه 
تمــام تر در بخش هاى دولتى و خصوصى فعاليت مى كند و 
اين در حالى اســت كه در اكثر مواقع منجر به اشتغال پنهان 
مى شــود و متاســفانه اين خروجى به جهت اينكه توسط 
مهارت آموز ايجاد مى شــود، به چشم نمى آيد و اشتغالزايى 
محســوب نمى شود.وى در بخشــى ديگر از سخنان خود 
بــر لزوم تقويت بخش خصوصى ( آموزشــگاههاى فنى و 
حرفه اى آزاد ) با نگرشــى صحيــح و تخصصى با رويكرد 
توجه به آموزشــهاى فنى و حرفه  اى  بخش خصوصى، در 

استان تاكيد نمود. 
مديركل آمــوزش فنى و حرفه اى آذربايجان شــرقى 
همچنيــن در خصوص مباحثى چــون، واگذارى ها، درآمد 
 ،hse، زايى، ساماندهى نيروى انسانى ، آموزش كاركنان
ايمنى، حفاظت و بهداشت و برگزارى المپياد ملى مهارت با 

مشاركت بخش صنعت را ارائه نمود.

3670 مددجوى استان 
از تســهيالت اشــتغال 

بهره مند شدند

كيفيت بخشى به آموزش
 در راستاى اشتغالزايى 

خبر منطقه آزاد ارس قطب صادرات خبر
صنايع دستى مى شود

مديرعامل شــركت بهره بردارى قطارشــهرى تبريز:

قهرمانى در فوتســال جلوه اى از شايســتگى كاركنان مترو بود


