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ارسال 963 اثر به دبيرخانه 
جشنواره مطبوعات 

آذربايجان شرقى

هزينه هاى جارى شهردارى 
در بودجه 98 افزايش 

نيافته است

انجام بيش از21 هزار جراحى
 در بيمارستان امام رضا (ع) 

توســعه خدمات در شهرستان ها؛ اولويت 
دانشگاه علوم پزشكى

ينكــه در برخى شهرســتان هاى   رييس دانشــگاه علوم پزشــكى تبريــز با بيــان ا
آذربايجان شــرقى با كمبودهايى در زمينه خدمات تشــخيصى روبرو هســتيم، گفت: 

توسعه خدمات به شهرســتان ها در اولويت قرار دارد.
يرنا،محمدحســين صومى در نشســت خبرى اظهارداشت: شــهر ميانه در اولويت بهره  به گزارش ا

. . مندى از دســتگاه ام آر آى و بيمارســتان اهر در اولويت تجهيز به ســى تى اسكن.

استاندار:
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مجموعه هاى تاريخى تبريز ساماندهى مى شودمجموعه هاى تاريخى تبريز ساماندهى مى شود

شــرکت بهره برداری قطار شهری تبريز و حومه در نظر دارد تا تابلوهای تبليغاتی واقع بر 
پيشانی پل خط يک قطارشهری تبريز بشرح مندرج در جدول ذيل را به مساحت کل ٣٢٠ متر 

مربع ، از طريق مزايده، به مدت سه سال به اجاره واگذار نمايد :

شركت بهره بردارى قطار شهرى تبريز و حومه

آگهى مزايده شماره 97-300-1 
با موضوع اجاره 3 ساله تابلوهاى تبليغاتى 

نوبت اولپيشانى پل خط يك قطارشهرى تبريز

آدرس
ابعاد و 

مساحت 
تقريبی 

تابلو (متر 
مربع)

قيمت پايه اجاره ٣ 
ساله (ريال)

مبلغ سپرده شرکت 
در مزايده (ريال)

تابلوی شماره ١
بلوار ٢٩ بهمن . اول جاده زعفرانيه.

جنب ايستگاه شماره ٥ ( مسير رفت 
بلوار به سمت دروازه تهران )

  ٩٣
مترمربع

مجموعًا 
٩،٢٧٨،٥٩٢،٠٠٠ريال

 ٤٧٠،٠٠٠،٠٠٠
ريال تابلوی شماره ٢

بلوار ٢٩ بهمن . اول جاده ائل گؤلی.
جنب ايستگاه شماره ٥ ( مسير برگشت 

از دروازه تهران به سمت دانشگاه )

 ١٢٢
مترمربع

تابلوی شماره ٣
بلوار استاد شهريار، اول سربااليی 

وليعصر

 ١٠٥
مترمربع

لذا کليه اشــخاص حقيقی و حقوقی دارای صالحيت در زمينه اکران تابلوهای محيطی شهری که 
تمايل به شــرکت در مزايده مذکور را دارند، می توانند از ســاعت ٨ صبح  روز ســه شنبه  مورخ 
   metro.tabriz.ir ١٣٩٧/١٢/١٤ ، اسناد مزايده و فرم پيشنهاد قيمت را  از سايت شرکت به نشانی

دانلود نموده و مطابق متن اسناد در مزايده مذکور مشارکت نمايند. 



دبيــر اجرايــى چهارميــن جشــنواره مطبوعات، 
خبرگزارى ها و پايگاه هاى خبرى آذربايجان شــرقى با بيان 
اين كه مهلت ارسال اثر به جشنواره مطبوعات به پايان رسيده 
است، گفت: 963 اثر در بخش هاى مختلف به دبيرخانه رسيده 

است.
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، مرتضى شفيعى 
در تشــريح اين خبر اظهار كرد: پس از اتمام مهلت ارسال آثار 
به چهارمين جشنواره مطبوعات، خبرگزارى ها و پايگاه هاى 
خبرى استان، شاهد ارســال آثارى باكيفيت در بخش هاى 
حرفه اى و ويژه هســتيم كه نشــانه دقت نظر و حساســيت 
شركت كنندگان در انتخاب اثر براى حضور در جشنواره است.
وى افزود: بر اســاس تصميم شــوراى سياست گذارى 
جشنواره، مقرر شد تا محدوديت تعداد اثر براى هر فرد شركت 
كننده اعمال شــود تا خود اصحاب رسانه نيز در انتخاب آثار 
براى حضور در جشــنواره وسواس بيشترى به خرج دهند، با 
اين حال 963 اثر به دبيرخانه رســيد كه طى روزهاى آينده، 
هيأت انتخاب زير نظر دبير و كميته علمى جشــنواره فعاليت 

خود را آغاز خواهد كرد.
وى با بيان اين كه آثار دريافتى در دو مرحله و با نظر اعضاى 
هيأت انتخاب و داورى مــورد ارزيابى قرار مى گيرند، يادآور 
شد: اختتاميه چهارمين جشنواره مطبوعات، خبرگزارى ها و 
پايگاه هاى خبرى آذربايجان شرقى نيز 11 ارديبهشت سال 

آينده در تبريز برگزار خواهد شد.
دبير اجرايى چهارمين جشنواره مطبوعات، خبرگزارى ها 
و پايگاه هاى خبرى آذربايجان شرقى با بيان اين كه در بخش 

حرفه اى جشــنواره 793 و بخش ويژه 170 اثر رسيده است، 
گفت: بيشترين تعداد اثر در بخش حرفه اى جشنواره و در قالب 
گزارش هاى خبرى و غيرخبرى با 201 اثر بوده و كمترين اثر 

در بخش كاريكاتور با 11 اثر است.
وى ادامه داد: در بخش مقاله، ســرمقاله و يادداشت 147 
اثر، بخش تيتــر 141 اثر، خبر 57 اثر، مصاحبه 117 اثر، طنز 
مطبوعاتــى 27 اثر، عكس خبرى، تــك عكس و گزارش 
تصويرى 61 اثــر و در نهايت بخش گرافيك و صفحه آرايى 
31 اثر از طريق ســامانه الكترونيكى پذيرش آثار به دبيرخانه 

جشنواره رسيده است.
وى گفت: در بخش ويژه چهارمين جشــنواره مطبوعات، 
خبرگزارى ها و پايگاه هاى خبرى اســتان و در بخش شــعار 
ســال«حمايت از كاالى ايرانى، اشتغال، اقتصاد مقاومتى» 
61 اثر، در بخش «دســتاورد هاى چهلمين سالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى و قيام 29 بهمن تبريز» 59 اثر و در بخش 

«تبريز 2018» 50 اثر به دبيرخانه جشنواره رسيده است.
مديرعامل خانه مطبوعات و رسانه هاى آذربايجان شرقى 
در بخــش ديگرى از ســخنان خود از برگــزارى دوره هاى 
مختلف آموزشــى همزمان با جشــنواره مطبوعات استان 
خبر داد و اظهار كرد: همزمان با انتشــار فراخوان جشــنواره، 
دوره آموزشــى خبرنگارى ويژه اعضاى كانون هاى مساجد 
استان اجرايى شد، هم اكنون نيز دوره آموزشى روزنامه نگارى 

تكميلى در حال برگزارى است.
وى با اشــاره به اين كه برنامه ريزى براى برگزارى دوره 
آموزشى مقدماتى خبرنويسى در شهرستان مرند نيز صورت 
گرفته اســت، خاطرنشــان كرد: طى روزهاى گذشته دوره 
آموزشــى كوتاه مدت و فشرده «بازاريابى در رسانه ها» نيز به 

مدت چهار ساعت برگزار شد.
وى با بيان اين كه تا پايان جشــنواره مطبوعات اســتان 
دوره هاى آموزشــى ديگرى نيز پيش بينى شده است، افزود: 
مهم ترين هدف جشــنواره ايجاد حس رقابت ميان فعاالن 
رســانه اى براى ارتقاى سطح كيفى مطبوعات و رسانه هاى 
استان است، همچنان كه برگزارى دوره هاى آموزشى نيز در 

درازمدت همين اثر را داشته اند.

شهردار هشترود از پاك سازى مناطق 13 گانه 
در  مردم  همكارى  با  زمانبندى  طبق  هشترود 

آستانه عيد نوروز خبر داد.
در  محمدى  سلمان  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 

پنجمين جلسه ستاد خدمات سفر كه در سالن 
اجتماعات فرماندارى برگزار شد، خاطر نشان كرد: 
كار آسفالت ريزى سرد و گرم معابر از چند روز 
آينده شروع خواهد شد تا وضعيت شهرى براى 

ورود مسافران و گردشگران بهبود داده شود.
بهداشتى  هاى  سرويس  بهسازى  افزود:  وى 
رنگ  كارى،  گل  فرنگى،  دستشويى  نصب  و 
نوروزى،  هاى  برنامه  اجراى  جداول،  آميزى 

مدار  هاى  دوربين  پايش  و  عمومى  نورپردازى 
بسته از كارهايى است كه در دستور كار شهردارى 
قرار گرفته است.وى از مسئوالن محيط زيست 
خواست مجوز اتالف سگ هاى ولگرد را صادر 

كنند تا بيش از اين از تردد اين حيوانات كه اكثرا 
مريض هم هستند جلوگيرى شود چرا كه محل 
نگهدارى حيوانات كه در شهرستان تبريز قرار 

دارد، تعطيل شده است.

پاك سازى مناطق 13 گانه هشترود در آستانه عيد نوروز

ارســال 963 اثر به دبيرخانه جشــنواره مطبوعات 
آذربايجان شرقى

ضميمه رايگان ضميمه رايگان 2
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

خبر
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استاندار آذربايجان شرقى گفت: كارشناسان 
رسمى دادگسترى آذربايجان شرقى با كوله بارى از 
دانــش و تجربه بعنوان بــازوى اصلى نظام قضائى 
ادارى و بانكى استان عمل مى كنند و من معتقدم كه 
بايد از توانمنديهاى كانون كارشناســان رســمى 
دادگسترى آذربايجان شرقى به  نحو احسن استفاده 

مى كنيم.
 وى گفت: هر چقدر در امور قضائى، ادارى و بانكى 
از نظريه هاى كارشناسى استفاده شود. شاهد حل و 
فصل بخشــى از مشكالت خواهيم بود. محمد رضا 
پورمحمدى كه در جمع رئيس هيات مديره و جمعى 
از كارشناسان رسمى دادگسترى آذربايجان شرقى در 
استاندارى سخن مى گفت با اعالم اين مطلب افزود: 
بايد استفاده از نظريات كارشناسى در همه سازمانها 
و نهادها و موسسات دولتى و خصوصى نهادينه شود 
و واقعيت ها اين است كه يكى از مشكالت جامعه ما 
استفاده كم از نظريات اهل خبره و كارشناسى است. 
پورمحمدى افزود: اســتفاده از نظريات كارشناسى 
عالوه بر اينكه موجب كاهش خطا و اشــتباهات در 
تصميم گيرى مى شود به شفافيت امور نيز مى انجامد 
و من معتقدم كه خبرگان و كارشناســان بايد پيش 
از اين وارد صحنه ها شوند استاندار آذربايجانشرقى 
همچنين با تاكيد بر اينكه بايد ارجاعات كارشناسى 

دســتگاههاى دولتى و غيــر دولتى از طريق كانون 
كارشناسان رسمى دادگسترى صورت گيرد تا عالوه 
بر عدالت توزيع ارجاعات كارشناسى بين كارشناسان 
و ايجاد رويه هماهنگ و شــفاف سازى حق و حقوق 
كانون كارشناســان نيز محفوظ بماند. در ادامه اين 
نشســت على اكبر باالگر رئيس كانون كارشناسان 
رســمى دادگسترى آذربايجان شــرقى با اشاره به 
تاريخچه شــكل گيرى كانون گفت : شكل گيرى 
كانون كارشناســان رسمى دادگســترى در كشور 
بــه اوايل 1349 بر مى گردد و خوشــبختانه كانون 
كارشناسان رسمى دادگسترى پس از تهران در شهر 
كهن و فرهنگ خير و هنر پرور تبريز شــكل گرفته 
است و امروز بيش از 1200 كارشناس خبره و ممتاز كه 
اكثرا از دانش آموختگان دانشگاههاى معتبر كشور 
مى باشند در كانون كارشناسان رسمى دادگسترى 
استان عضو هستند و خوشبختانه كارشناسان بعنوان 
بازوى اصلــى و توانمند نظام قضائى، بانكى، ادارى 

استان فعاليت مى كنند.
 باالگر افزود: تعداد رشته هاى كانون كارشناسان 
رسمى دادگسترى حدود50 رشته بوده و شورايعالى 
كارشناســان رسمى دادگسترى به  تدوين و طراحى 
رشته هاى جديد و صالحيت هاى فنى جديد نيز اقدام 
كرده است. وى افزود: برپائى كارگاههاى تخصصى 

براى باالبردن سطح دانش روز كارشناسان با استفاده 
از اســاتيد دانشــگاههاى تبريز و قضات با تجربه 
دادگسترى استان در جهت ارتقاء علمى كارشناسان 
و كاهــش پرونده هاى انتظامى ، انتشــار فصلنامه 
تخصصى آموزشــى آذركارشــناس و انتشار كتاب 
جامع اطالعات 1200 نفر از كارشناسان با صالحيت 
هــاى علمى و فنى مربوطه در كانون صورت گرفته 
است. در اين جلسه همچنين عزيز امن اللهى معاون 
قضائى دادگســترى آذربايجان شرقى كارشناسان 

رسمى دادگســترى را بازوى نظام قضائى خواند و 
گفت: عدالت و احقاق حقوق مردم در ســالم سازى 
جامعه موثر است و كارشناسان با ارائه نظرات خبره و 
صائب قضات را در كشف حقيقت يارى مى دهند. وى  
افزود: كارشناســان يكى از بال هــاى مهم اجراى 
عدالت اند و نظرات دقيق و موشكافانه آنها مى تواند 
از اطاله ى آئين دادرسى جلوگيرى كرده و به تسريع 
مختومه شــدن پرونده هاى قضائى با روشن شدن 

حقايق كمك كند.

استاندار:

استفاده از توانمندى كارشناسان دادگسترى ضرورى است

 مجموعه هاى تاريخى تبريز در پى امضاى 
تفاهم نامه همـــــــكارى بين اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى آذربايجان 

شرقى و شهردارى اين شهر ساماندهى مى شود.
به گزارش ايرنا، اين تفاهم نامه همكارى 2 جانبه 
روز شنبه بين ايرج شهين باهر شهردار تبريز و 
مرتضى آبدار مديركل ميراث فرهنگى آذربايجان 

شرقى با هدف گسترش همكارى هاى مشترك 
به امضا رسيد.

ربع  هاى  مجموعه  نامه،  تفاهم  اين  اساس  بر 
رشـــــــيدى، مجموعه دو كمال، مسجد كبود، 
مجموعه فاخر حسن پادشاه، بازار تبريز، مقبره 
العرفاء، مقبره الشعرا، موزه آب و خلعت پوشان 

ساماندهى مى شود.

همچنين با امضاى اين تفاهم نامه همكارى هاى 
شهردارى تبريز با ميراث فرهنگى، صنايع دستى 

و گردشگرى استان نظام مند مى شود.
اين تفاهم نامه با حضور شكور اكبرنژاد رئيس 
رئيس  دبيرى  شهرام  تبريز،  اسالمى  شوراى 
عضو  نيكوخصلت  سعيد  و  فرهنگى  كميسيون 

اين شورا به امضا رسيد. 

مجموعه هاى تاريخى تبريز ســاماندهى مى شود

تدريس آنالين
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تدريس آنالين رياضيات وفيزيك براى دانش آموزان در اينترنت 
با نرم افزار خاص و وايت بردو قلم نورى....جلسه اول رايگان...

تدريس كامال مفهومى با روش هاى تست زنى....و پشتيبانى تا 
7بار حل تستها.......ريز كردن درس و نكته نويسى و پرسش 
ماهانه 16 بار و ساالنه 200 دور هر درس و تستهاى سى سال 

كنكور....كارى براى اولين بار...در كشور



به گــزارش ايرنا، رئيس زندان مرنــد گفت: با اخذ 
رضايت از اوليــاء دم، زندانى محكوم به قصاص نفس 

در اين شهرستان آزاد شد.

حســن ســليمانى افزود: «ا . ع» از سه سال قبل به 
جــرم قتل در زندان بازداشــت و بــه قصاص محكوم 

شده بود.

وى ادامه داد: شــوراى حل اختــالف و مددكارى 
زنــدان مرند، پس از رايزنى هــاى متوالى و برگزارى 
جلســات متعدد با اولياى دم، توانستند با اخذ رضايت از 

آنها، حيات دوباره به اين زندانى ببخشــند.  شهرستان 
مرند با 250 هزار نفر جمعيت در 60 كيلومترى شــمال 

غرب تبريز واقع است.

3محكوم به قصاص با رضايت اولياء دم آزاد شد ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

كتابچه قاتل نامرئى با موضوع مصرف بهينه و ايمن از 
گاز طبيعى رونمايى شد.

 به گزارش روابط عمومى شــركت گاز استان آذربايجان 
شرقى، در حاشيه نشست صميمى ، مديرعامل و هيئت رئيسه 
 HSE شــركت گاز استان با حضور يوسفى پور، رئيس امور
شركت ملى گاز ايران، كتابچه قاتل نامرئى با موضوع مصرف 

بهينه و ايمن گاز طبيعى رونمايى شد.
رئيس روابط عمومى اين شــركت در خصوص اين اقدام 
مهم فرهنگى گفت: اين كتابچه مرورى بر حوادث واقعى گاز 
طبيعى در استان آذربايجان شرقى است كه از طريق مصاحبه 

با خانواده متوفيان و حادثه ديدگان گردآورى شده است.
محمد على فتح اله زاده با اشاره به ضرورت عبرت آموزى 
از داســتان هاى واقعى و رعايت مــوارد ايمنى تصريح كرد: 
متأسفانه همچنان بى احتياطى حادثه بر انگيز بوده و هر ساله 

قاتل نامرئى جان چند هم استانى را به كام مرگ مى كشد.
وى ادامه داد: در اين كتابچه ضمن ارائه داســتان حادثه 
ديدگان، علل بروز حوادث بررسى و توصيه هاى كارشناسى 

شركت گاز نيز در اين خصوص ارائه گرديده است.
فتح اله زاده به برنامه هاى جامع شركت گاز استان در حوزه 
انتشارات و فرهنگ سازى مصرف بهينه و ايمن از گاز طبيعى 
اشاره كرد و اظهار داشت: اين شركت از تمامى ظرفيت هاى 
اطالع رســانى خود در راستاى انتقال مفاهيم ايمنى و تنوير 
افكار عمومى بهره خواهد برد تا ان شااهللا هيچ مشتركى در اثر 
بى احتياطى شاهد خسارت جانى يا مالى نباشد. رئيس روابط 
عمومى شركت گاز اســتان خاطر نشان كرد: اجراى برنامه 
هاى آموزشى در مدارس استان با همكارى آموزش و پرورش 
استان و تفاهم نامه همكارى با صدا و سيما جهت تدوين 44 
برنامه راديويى با عنوان يانار اوجاق، 22 برنامه ســيمايى با 
عنوان ياشــاييش شعله ســى با مركز صدا و سيماى استان، 
برگزارى ايستگاه هاى مشاوره ايمنى در 85 نقطه استان، و... 
از جمله برنامه هاى شركت در فرهنگ سازى مصرف بهينه 

و ايمن از گاز طبيعى مى باشد.

 مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى 
تبريز گفت: مراكز معاينه فنى خودرو در ســطح اين شهر در 
روزهــاى جمعه و تعطيــالت نوروزى داير بــوده و آماده 

خدمت رسانى به شهروندان است.
به گزارش ايرنا، اصغر آدى بيگ ا فزود: با توجه به حجم 
مراجعه شــهروندان به مراكز معاينــه فنى به منظور تامين 
رفاه حال مراجعه كنندگان براســاس مصوبه كارگروه ستاد 

معاينــه فنى، اين مراكز در اين ايام نيز فعال خواهد بود.
وى اظهار داشــت: شــهروندان مى توانند از ساعت 8 
صبح تا 11 شب روزهاى جمعه و تعطيالت رسمى در نوروز 
به مراكــز معاينه فنى مراجعه كرده و نســبت به اخذ برگه 

معاينه فنى خودرو اقدام كنند.
مديرعامل ســازمان حمل و نقل و ترافيك شــهردارى 
تبريز از جانمايى پاركينگ هاى محدوده مركزى در نقشــه 
تبريز براى شــهروندان و گردشــگران نوروزى خبر داد و 
گفت: اين اقدام در راستاى كاهش حجم ترافيك و استفاده 
بهينه از معابر هســته مركزى شــهر و ترافيك زدايى اين 

معابر انجام شده است.
آدى بيــگ از رانندگان و صاحبان خودروها خواســت، 
براى توقف خودروهاى خود حتما از پاركينگ ها اســتفاده 
كنند تا عالوه بر امنيت خودروها، ميزان ترافيك در هســته 

مركزى شــهر به ويژه مراكز تجارى و بازار كاهش يابد.

رونمايــى از كتابچــه قاتل 
نامرئى با موضوع مصرف ايمن 

گاز طبيعى

مراكز معاينه فنى خودرو در تبريز 
در تعطيالت نوروزى داير است

خبر خبر

رئيس دانشــگاه قاضى كشور تركيه و رئيس 
دانشگاه تبريز راه هاى توسعه همكارهاى دانشگاهى 
بين دو دانشــگاه را بررسى و بر افزايش همكارى ها 

تاكيد كردند.
رئيس دانشــگاه قاضى كشــور تركيه در ديدار 
با رئيس دانشــگاه تبريز توســعه همكارى علمى و 
آموزشى دو دانشگاه با توجه به ظرفيت هاى طرفين 

را خواستار شد.
ابراهيم اوسالن گفت: دانشــگاه قاضى يكى از 
بهترين و برترين دانشــگاه هاى دولتى كشور تركيه 
اســت كه در سال 1926 در شهر آنكارا تأسيس شده 

است.
وى بــا اعالم آمادگــى همكارى مشــترك با 
دانشگاه هاى منطقه و به ويژه با دانشگاه تبريز افزود: 
با انعقاد تفاهم نامه هاى مشترك در زمينه هاى تبادل 
استاد و دانشــجو، اجراى طرح تحقيقاتى و برگزارى 
دوره هاى مشــترك مى تــوان گام هاى عملياتى 

موثرى برداشت.
رئيس دانشــگاه تبريز، نيز اظهار داشت: دانشگاه 

تبريز با بيش از 21 دانشــكده، چندين پژوهشكده و 
گروه پژوهشى، قطب علمى، 800 عضو هيات علمى 
و بيش از 24 هزار دانشــجو و 300 آزمايشگاه يكى از 
دانشــگاه هاى بين المللى، سطح يك و برتر كشور 

است.
ميررضا مجيدى با تاكيد بر اينكه در اين دانشگاه 
اساتيد و دانشمندان برجســته زيادى در حوزه هاى 
مختلف مشــغول تحقيق و تدريس هستند، افزود: 
بر اســاس اعالم پايگاه اســتنادى طاليه داران علم 

تامسون رويترز، امســال 12 استاد دانشگاه تبريز در 
جمع يك درصد برتر پژوهشگران قرار گرفتند.

وى بــا بيان اينكه دانشــگاه تبريز آماده هر گونه 
توســعه همكارى علمى و آموزشى با ديگر دانشگاه 
هاى جهان و به ويژه با كشورهاى منطقه است، اضافه 
كرد: كشــور ايران و تركيه به خاطر داشــتن تاريخ و 
فرهنگ مشــترك به راحتى مــى توانند ارتباطات و 
همكارى هاى مشــترك در زمينــه هاى مختلف را 
توســعه دهند و در همين راستا ديپلماسى علمى نيز 

بهترين گزينه براى توســعه همكارى هاى مشترك 
است.

معاون پژوهش و فناورى دانشگاه تبريز نيز در اين 
ديدار بر ضرورت توســعه همكارى هاى مشترك در 
زمينه هاى مختلف از جمله برنامه حمايتى اراسموس 
پالس، طرح موالنا، تبادل اســتاد و دانشجو و اجراى 

دوره هاى مشترك تاكيد كرد.
اصغر عســگرى توسعه همكارى بين المللى را از 
جمله راهبردهاى كالن اين دانشگاه برشمرد و افزود: 
اين دانشــگاه هم اكنون در عرصه بين المللى بسيار 
فعال بوده و هم اكنون با 153 دانشــگاه كشورهاى 
مختلف جهان از جمله فرانســه، ايتاليا، آلمان، ژاپن، 
تركيــه، آذربايجان، تاجيكســتان و قبرس قرارداد و 

تفاهم نامه همكارى امضاء كرده است.
وى ادامه داد: دانشگاه تبريز در اتحاديه هاى بزرگ 
بيــن المللى از جمله اتحاديه دانشــگاه هاى جهان 
 (IUC) اتحاديه دانشگاه هاى بين المللى ،(IAU)
 (KUNIB)و اتحاديه دانشــگاه هاى منطقه قفقاز

حضورى فعال دارد.

همكارى هاى دانشگاه تبريز و دانشگاه قاضى تركيه افزايش مى يابد

مدير مركز آموزشى،درمانى و تحقيقاتى امام رضا (ع) تبريز از 
انجام بيش از 21هزار عمل جراحى در اين مركز آموزشى،درمانى و 

تحقيقاتى خبر داد.
به گزارش فارس، مهراد اكبرى نامداراظهار داشت: از فروردين سال 
1395 تا بهمن سال جارى بالغ بر 75 هزار و 886 فقره عمل جراحى 

توسط اساتيد مجرب اين مركز با موفقيت به انجام رسيده است.
به  مركز  اين  در  شده  انجام  جراحى  اعمال  مجموع  از  گفت:  وى 
ترتيب 26 هزار و 526 مورد در سال 95 و 27 هزار و 426 در سال 96 
و 21 هزار و 937 مورد عمل جراحى مربوط به سال 97 بوده كه در 
گروه هاى مختلف جراحى در مركز آموزشى و درمانى امام رضا (ع) 

تبريز انجام شده است.
نامدار ادامه داد: عالوه بر اعمال جراحى هاى  عمومى جراحى هاى 
تخصصى مختلفى از جمله ارتوپدى، مغز، كليه، ريه، عروق، پيوند 

اعضا و ... در اين مركز انجام مى شود كه با بهره گيرى از تجربيات 
بيش از 400 اســـــــتاد و رزيدنت فعال در اين مركز سعى در بهبود 

كيفيت خدمات درمانى ارائه شده در اين مركز خواهيم داشت.
مدير بيمارســـــــتان امام رضا (ع) تبريز، با اشاره به اهميت پيوند 
اعضا در اين مركز افزود: از ابتداى سال 97 تا بهمن سال جارى در 
مجموع بالغ بر 125 مورد پيوند عضو در اين مركز به انجام رسيده 

است.
وى اضافه كرد: از كل تعداد اعمال پيوند عضو، 63 فقره پيوند كليه، 
پنج فقره پيوند كبد و 57 فقره پيوند مغز استخوان در مركز آموزشى 

و درمانى امام رضا (ع) تبريز انجام شده است.
اكبرى در خصوص كمبود دارو در اين مركز اعالم كرد: با تمهيداتى 
كه رئيس دانشگاه علوم پزشكى و معاونت غذا و داروى اين دانشگاه 
در نظر داشـــــــته اند در حال حاضر كمبود دارويى وجود نداشته و 
خدمات درمانى در اين مركز به صورت 24 ساعته به هموطنان ارائه 

مى شود.

انجام بيش از21 هزار جراحى در بيمارســتان امام رضا(ع)  

آگهى مزايده
ــاى  ــتناد مجوزه ــه اس ــر دارد ب ــز در نظ ــهردارى تبري ــهرى ش ــاغل ش ــاماندهى مش ــن و س ــازمان ميادي س
شــماره 7646/83 مورخــه97/11/28  ، 6122/83 مورخــه 97/09/13 ، 6217/83 مورخــه 97/09/19 
ــع در  ــز واق ــم گ ــه ني ــاب غرف ــع 48 ب ــت از مناف ــردارى موق ــره ب ــرم ســازمان حــق به ــره محت ــأت مدي هي
ســبزه ميــدان بمــدت 2 ســال –  4 دســتگاه كيوســك گلفروشــى بمــدت مشــخص شــده در شــرايط و اســناد 
مزايــده يــك بــاب ســالن بــا كاربــرى رســتوران و يــك بــاب مغــازه پشــت ســالن بــه متــراژ 19/5 متــر جهــت 
عرضــه محصــوالت كشــاورزى ارگانيــك بمــدت 3 ســال  از طريــق برگــزارى مزايــده عمومــى ( كتبــى ) بــه 
اشــخاص حقيقــى و حقوقــى بــا شــرايط اختصاصــى  زيــر واگــذار نمايـــد. متقاضيـــان مــى تواننــد جهــت بازديــد 
و كســب اطالعــات بيشــتر و اخـــذ اسنـــاد مزايـــده –  پــس از واريـــز مبلــغ -/150,000 ريـــال بــه حســـاب 
ــاغل  ــاماندهى مش ــن و س ــازمان ميادي ــه س ــاء در وج ــعبه اطب ــهر ش ــك ش ــماره 700788657107 بان ش
شــهرى شــهردارى تبريــز جهــت اخــذ اســناد مزايــده در اوقــات ادارى از روز دوشــنبه مورخــه97/12/13 تــا 
آخــر وقــت ادارى روز پنــج شــنبه  مورخــه 1397/12/23 بــه دبيرخانــه ســازمان  واقــع در تبريــز – خ توانيــر 
ــى بايســت  ــان م ــاً متقاضي ــد. ضمن ــه نماين ــارك - ســاختمان ادارى ســازمان مراجع جنــب آپارتمانهــاى گلپ
ــه  ــه دبيرخان ــده را ب ــاى شــركت در مزاي ــه 97/12/23 پاكته ــنبه مورخ ــج ش ــت ادارى روز پن ــان وق ــا پاي ت
ــدگان داراى شــخصيت حقوقــى جهــت  ــه شــركت كنن ــد. كلي ــل داده و رســيد دريافــت نماين ســازمان تحوي
ــه تأييــد يكــى  ــا صاحبــان امضــاء مجــاز شــركت را ب شــركت در مزايــده بايــد فــرم مشــخصات صاحــب ي
از دفاتــر اســناد رســمى برســانند. بديهــى اســت بــه پيشــنهادهاى فاقــد تصديــق امضــاء ترتيــب اثــر داده 
نخواهــد شــد - بــه پيشــنهادهاى فاقــد امضـــاء، مخـــدوش و پيشنهـادهايـــى كــه بعــد از انقضـــاى مـــدت 
مقـــرر در فراخـــوان واصــل شــود مطلـــقاً ترتيــب اثـــر داده نخواهــد شــد –  بــه پيشــنهادهاى فاقــد ضمانتنامــه 
بانكــى – فيــش ســپرده هــاى مخــدوش و ســپرده هــاى كمتــر از ميــزان مقــرر در شــرايط مزايــده ترتيــب 
اثر داده نخواهـــد شـــد –  سايـــر اطالعـــات و جزئيـــات مربوطـــه در اسنـــاد مزايده مندرج است. ضمنـــاً كليـــه 
پاكتهــا رأس ســاعت 13:30 روز پنــج شــنبه  مورخــه 1397/12/23 در دفتــر مديرعامــل ســازمان بازگشــايى 
ــاى كارشناســى و  ــه ه ــوده و هزين ــار ب ــدام از پيشــنهادها مخت ــول هرك ــا قب ــازمان در رد ي ــد شــد. س خواه

چــاپ برعهــده برنــده مزايــده خواهــد بــود.

ابراهيممحمدى-  مديرعامل ســازمان    ميادين و ســاماندهى مشــاغل شــهرى    شــهردارى تبريز
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w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

ديريست كه دلدار پيامى نفرستاد
ننوشت سالمى و كالمى نفرستاد
صدنامه فرستادم و آن شاه سواران

حافظپيكى نداونيد و سالمى نفرستاد

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  

 شــهردار تبريز اعالم كرد: ميزان هزينه هاى جارى شهردارى 
تبريز در اليحه بودجه سال آينده افزايش نيافته است.

خبرنگار جام جم آذربايجان شــرقى :  ايرج شهين باهر 
در يك صد و دهمين جلســه شوراى شوراى شهر تبريز درباره ميزان 
تحقق بودجه ســال 97 شــهردارى تبريز اعالم كرد: در تاريخ هرگز 
اين اتفاق نيفتاده اســت كه 100 درصد بودجه نوشته  شده و مصوب، 

محقق شود.
وى با بيان اينكه بودجه بايد واقعى تنظيم شــود، گفت: در اليحه 
پيشــنهادى بودجه سال 98 شــهردارى تبريز، تالش كرده ايم كه 
منطبق با واقعيت ها نســبت هزينه ها و درآمدها را مشخص و تعيين 

كنيم.
شــهردار تبريز با اشاره به افزايش قيمت ها در حوزه هاى مختلف، 
تاكيــد كرد: ما بودجه جارى شــهردارى تبريز را كه شــامل حقوق 
پرسنل، خدمات شــهرى، پاداش پايان خدمت كاركنان و ... است را 
در سال 98 افزايش نداده ايم اين درحالى است كه شهردارى اصفهان 
على رغم اينكــه ميزان تحقق بودجه اش كمتر از شــهردارى تبريز 
است، اما در ســال 98 هزينه هاى جارى  اش را نسبت به سال جارى 

130ميليارد تومان افزايش داده است.
وى خاطرنشــان كــرد: براى تدويــن اليجه بودجه ســال 98 
شــهردارى تبريز از مردم نظرسنجى شده  و بر همان اساس پروژه ها 

و موارد اولويت بندى شده است.
در پايان جلسه سه شنبه شــب شوراى شهر تبريز، كليات اليحه 

بودجه ســال 98 شهردارى تبريز به تصويب اكثريت اعضاء رسيد.

شهردار در صحن علنى شوراى شهر:
هزينه هاى جارى شــهردارى در 

بودجه 98 افزايش نيافته است

خبر

رييس دانشــگاه علوم پزشكى تبريز 
با بيــان اينكه در برخى شهرســتان هاى 
آذربايجان شــرقى با كمبودهايى در زمينه 
خدمات تشــخيصى روبرو هستيم، گفت: 
توســعه خدمات به شهرستان ها در اولويت 

قرار دارد.
به گزارش ايرنا، محمدحســين صومى 
در نشســت خبرى اظهارداشت: شهر ميانه 
در اولويت بهره مندى از دســتگاه ام آر آى 
و بيمارســتان اهر در اولويت تجهيز به سى 

تى اسكن است. 
وى تعــداد تخت فعــال مراكز درمانى 
تحت نظارت دانشــگاه علوم پزشكى تبريز 
را 6 هــزار و 204 تخــت اعــالم كرد و با 
اشاره به اينكه ســال گذشته به 500 هزار 
نفر خدمات بســترى ارائه شــد، گفت: به 
طــور ميانگين 70 درصد تخت هاى مراكز 

دولتى اشغال است.
صومــى اظهارداشــت: ايــن در حالى 
اســت كه ميانگين اشــغال تخت در مراكز 

خصوصى استان به 45 درصد نمى رسد.
وى بــا بيان اينكه در شهرســتان هاى 
مرند و اهر ضريب اشــغال تخت باالست، 
گفــت: در بقيــه شهرســتان هــا جوابگو 

هستيم.
صومى با اشــاره به اينكه بيمارســتان 
كــودكان تبريز ســال آينــده راه اندازى 
مى شــود، اعالم كرد: براى ارائه خدمات 
مناســب بيمارســتانى در اين شهر ساالنه 

بايد 10 درصد تخت اضافه شود.
ë  نســبت تخــت بيمارســتانى به 

جمعيت استان 1/63 در هزار است 
رييس دانشــگاه علوم پزشكى تبريز با 
اشــاره به اينكه بعد از پيروزى شــكوهمند 
انقالب اســالمى، شاهد شكوفايى خدمات 

سالمت در استان آذربايجان شرقى بوديم، 
اظهار داشت: نســبت تخت بيمارستانى در 
اســتان از 0,97 در هزار در سال 1357 به 
1/63بــراى هر هزار نفر در ســال جارى 

رسيده است. 
صومى بيشــتر شــدن تعداد پزشكان، 
احداث خانه هاى ســالمت و بهداشــت، 
احداث مراكز سالمت روستائى و مخصوصا 
بهبود خدمات در حوزه غذا و دارو را از جمله 
پيشرفت هاى دانشگاه علوم پزشكى بعد از 
پيروزى انقالب اســالمى برشمرد و گفت: 
تعداد خانه هاى بهداشــت از 26 به 1001 
افزايش يافته و مرگ و مير زير 5 ســال از 
59,3 درصد در سال 1357 به 13,1 درصد 

در سال 1397 كاهش يافته است.
وى بــا بيان ايــن تعداد دانشــجويان 
دانشــگاه علوم پزشــكى تبريز در ســى و 
يك ســال قبل از پيروزى انقالب اسالمى، 
افزايش 2,2 برابرى داشته است، گفت: در 
چهل سال بعد از پيروزى انقالب اسالمى، 
تعداد دانشــجويان افزايــش 13 برابرى 

داشته است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى تبريز 
ايجاد مراكز تخصصــى را در جلوگيرى از 
فوت بيمــاران، مهم خواند و با اشــاره به 
اينكه در چند روز گذشته شاهد مسموميت 
70 نفــر بر اثر مصرف متانول در اهر بوديم، 
گفت: اگر مراكز تخصصى وجود نداشــت، 
افــراد مصرف كننــده به نارســائى كليه، 
نابينائى و ســاير مشــكالت جسمى مبتال 

مى شدند. 
وى راه اندازى مركــز تخصصى دياليز 
را از جملــه كارهاى ارزشــمند دانشــگاه 
علوم پزشــكى عنوان كرد و گفت: در زمان 
حاضر داراى 324 تخت دياليز هســتيم و 

در ســريعترين زمان بيماران دياليز شده و 
مرخص مى شوند. 

رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى تبريز 
يــادآورى كــرد: بزرگترين بيمارســتان 
ســوختگى كشور را تاســيس كرده كه به 
صورت مشــهود، مرگ و گيــر بيماران را 
كاهش داده اســت. وى به رتبه دانشــگاه 
علوم پزشــكى تبريز در كشــور اشاره كرد 
و گفت: اين دانشــگاه علوم پزشــكى رتبه 
15 دانشــگاه هاى علوم پزشــكى كشور و 
رتبه 32 در ميان تمام دانشــگاه هاى كشور 
را دارد. صومــى از ارتقــاى 200 مرتبه اى 
دانشــگاه علوم پزشــكى تبريــز در بين 
دانشــگاه هاى دنيا خبــر داد و اعالم كرد: 
در حال حاضر اين دانشــگاه در رتبه 1427 
جهانى قرار دارد و اميدواريم با تالش هاى 

انجام شــده به رتبه زير يك هزار برسيم.
وى بــه وضعيت دانشــجويان خارجى 
اين دانشــگاه پرداخت و گفت: با ســهميه 
جذب سه درصدى دانشگاه علوم پزشكى، 

نزديك به 100 دانشــجوى خارجى در اين 
دانشگاه پذيرش شده اند.

وى بــا اعــالم اينكه 1500 موسســه 
بهداشتى و 50 مركز بزرگ درمانى و 3400 
مركز درمانى تحت نظارت دانشــگاه علوم 
پزشــكى تبريز فعاليت مى كنند، گفت: در 
مجموع اين مراكــز درمانى، در اورژانس 
بيمارستان كودكان و امام رضا (ع) مشكل 
داريم و بايد براى اصالح آن تالش كنيم. 
وى گفــت: اكنون روزانــه 300 بيمار 
اورژانسى در بيمارستان امام رضا داريم كه 
طرح توســعه اورژانس به 5 يــا 6 برابر در 
دست احداث اســت و با تكميل تجهيزات 
افتتاح خواهد شد. وى طلب دانشگاه علوم 
پزشــكى تبريز از سازمان هاى بيمه گذار را 
620 ميليــارد تا پايان بهمن ســال جارى 
اعالم كرد و گفت: بيمه سالمت 70 درصد 
بدهى خــود را پرداخت كــرده ولى تامين 
اجتماعى از ســال گذشــته بدهى سنگينى 

دارد. 

توسعه خدمات در شهرستان ها؛ اولويت دانشگاه
 علوم پزشكى
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دوره  ششــمين  دبيــر   
جشنواره تئاتر خيابانى ارس اعالم 
كــرد: 161 اثر از 20 اســتان و 5 
منطقه آزاد كشور به دبيرخانه اين 

جشنواره رسيد.
 بــه گــزارش ايرنا،ابراهيــم 
نصيرى گفت: بر اساس فراخوان 

جشنواره، مدت ارسال آثار به دبيرخانه اين جشنواره تا پايان بهمن مقرر شده 
بود كه به دليل در خواســت هاى مكرر اين تاريخ تا چهارم اسفند تمديد و در 

اين مدت 161 اثر به دبيرخانه تحويل شد.
وى ادامــه داد: از اين تعــداد 131 اثر براى بخش اصلى و 30 اثر نيز براى 
شركت در بخش آيينى جشنواره ارسال شده كه پس از بررسى توسط هيئت 
بازبينى، آثار راه يافته به بخش اصلى جشنواره طى روزهاى آينده معرفى مى 
شــود.  نصيرى با سپاسگزارى از اعتماد جامعه تئاتر كشور به جشنواره تئاتر 
ارس اظهار داشت: اين حجم استقبال از طرف هنرمندان تئاتر خيابانى كشور 
در اولين ســال برگزارى جشنواره ارس به صورت سراسرى جاى تقدير دارد 
و دبيرخانه جشــنواره تئاتر ارس ســعى خواهد كرد جشنواره اى در خور شان 

هنرمندان برگزار كند. 
نصيرى جشنواره امسال را بسيار پر بار دانست و اعالم كرد: امسال از استان 
هاى آذربايجان شــرقى، آذربايجان غربى، مركزى، يزد، تهران، اصفهان، 
كرمانشاه، گيالن، لرستان، هرمزگان، كردستان، خوزستان، ايالم، قزوين، 
اردبيل، البرز، سيستان و بلوچستان، همدان، كرمان و چهار محال و  بختيارى 
همچنيــن از 5 منطقه آزادى تجارى ارس، اروند، كيش، ماكو و قشــم آثار 

فراوانى به جشنواره تئاتر خيابانى ارس ارسال شده است .
وى با اشاره به تقويم برگزارى ششمين جشنواره سراسرى تئاتر خيابانى 
ارس اعالم كرد:  هفتم فروردين، همزمان با روز جهانى تئاتر، جشنواره ارس 
در محل كاروانسراى خواجه نظر كه يكى از كاروانسراهاى واقع شده در مسير 
جاده ابريشم است افتتاح مى شود. وى ادامه داد: از همان روز افتتاح، نمايش 
هاى راه يافته به بخش اصلى و آيينى جشنواره اجرا خواهند شد و اين اجراها 
تــا صبح روز دهم فروردين ادامه خواهد يافت تــا در نهايت دهم فروردين، 

جشنواره با معرفى نفرات و آثار برتر به كار خود پايان دهد. 
وى گفت: به دليل همزمانى جشنواره تئاتر ارس با نوروز و ارتباط موضوعى 
بخش آيينى اين جشنواره با نوروز، اين همزمانى تاريخى و موضوعى در نوع 

خود منحصر به فرد و قابل توجه است. 
نصيرى ضمن مردمى خواندن هنر تئاتر، برگزارى جشنواره ارس در ايام 
نوروز و همزمان با حضور ميليون ها گردشــگر در اين منطقه را يكى از نقاط 

قوت جشنواره تئاتر خيابانى ارس اعالم كرد.

161 اثر به دبيرخانه جشنواره تئاتر ارس 
رسيد

خبر

é پك دندانپزشكى 
* بعد از عمل جراحى لثه،ايمپلنت ،جراحى دندان عقل  و ترميمى
* براى جلوگيرى از خونريزى و كاهش درد بسته را يك ساعت

 درفريزر قرار دهيد .
* براى جلوگيرى از هماتوم بسته را 5 دقيقه داخل آب جوش 

كه زير آن خاموش شده است قرار دهيد .
é پك زيبايى

(جهت تزريق ژل و بوتاكس و ليزر و كليه جراحيها...)
* پك چشمى بنددار و بدون بند جهت درمان پف و كبودى چشم وشاالزيون و...

é كيسه يخ(جهت حمل و نقل موادغذايى و دارويى و...)
* جايگزينى مطمئن بجاى يخ

* براى حمل بوتاكس ،انسولين و موادغذايى
* كيسه را به مدت 2يا ساعت داخل فريزر گذاشته و سپس استفاده كنيد

*  ضدميگرن و تسكين دهنده دردهاى سينوزيتى
* جهت درمان سردردهاى ميگرنى بسته را يك ساعت داخل فريزر قرار

داده و سپس آن راروى پيشانى  قراردهيد.
é ماسك صورت

* شاداب كننده و جلوگيرى از افتادگى و چين و چروك پوست 
* كمك به بسته شدن منافذ پوست بعد از سونا و ورزش 

* موارداستفاده :جراحى زيبايى بينى ،صورت ،فك و دهان ،
تزريق ژل و بوتاكس

*  براى سرما درمانى ماسك را يك ساعت داخل فريزر قرار دهيد.
* براى گرما درمانى ماسك را 5 دقيقه درآب جوش قرار دهيد

é ورزشى ، پزشكى و زانويى  و كمرى
* برطرف كننده  سريع درد مفاصل و كبودى ناشى از آسيب ديدگى هاى ورزشى 

؛تسكين دردهاى مزمن مفاصل زانو و آرتروز
* 48 ســاعت اول بعد از آسيب ديدگى ورزشى و تصادف از كمپرس سرد و پس از 

آن از كمپرس گرم استفاده شود

تلفن : 35 45 50 44- 021    
تلفكس : 43 86 60 65- 021              

تلفن: 86 49 54 44- 021              
موبايل: 09121384649              

www.packjavidan.irموبايل: 09126808903              
pack.javidan@yahoo.com

دان ر جاو پار دان  ر جاو پار  
﹋﹫︧﹥  ژ﹜﹩ 

﹋﹫︧﹥ دو ﹎︀﹡﹥ ︨︣د و ﹎︣م 
               ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده ﹝︖︡د


