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 بهره بردارى از  بهره بردارى از 22 پروژه عمرانى با اعتبار پروژه عمرانى با اعتبار
  150150 ميليارد ريال از سوى شهردارى تبريز  ميليارد ريال از سوى شهردارى تبريز 

بازديد شهردار سهند از طرح هاى 
عمرانى در دست احداث

كاهش 21 درصدى مصرف 
فرآورده نفت سفيد در 8 ماهه 97

نجات يك بيمار از خودكشى در 
بيمارستان رازى تبريز

برخورد جدى با متخلفان ساخت 
و ساز در حريم رودخانه هاى هريس

فرماندار هريس از برخورد جدى و قانونى با متخلفان ســاخت و ســاز در حريم رودخانه هاى اين 

شهرستان خبر داد. 
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، على محمودى در جلسه شوراى حفاظت از منابع آب شهرستان هريس 

گفت: هرگونه تغيير كاربرى و ساخت و سازهاى غير مجاز در حريم رودخانه ها ...

شارژ 40 درصدي آهن 
اسفنجي در مجتمع فوالد 
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 چه عواملى منجر به درد قسمت
 فوقانى شكم مى  شوند؟

چه پيشنهادى براى افراد  مبتال 
به درد شكم داريد؟ 

با سالم و تشكر از فرصتى كه در اختيار اينجانب گذاشتيد. درد شكم علل مختلفى 
دارد:

درد معده و اثنى عشــراز جمله اين دردها هســتند كه با خوردن غذا يا گرسنگى 
تشــديد مى شوند و ممكن است شــبانه فرد را از خواب بيدار كنند. درد لوزالمعده 
ممكن اســت به پشت تير بكشد و در حالت نشسته كمتر از حالت خوابيده به پشت 
احساس مى شــود. اين درد در بسيارى از موارد با تب و ضعف عمومى همراه است 
و ممكن اســت چند روز ادامه يابد.درد ناشــى از بيمارى  كبد، كيسه صفرا و مجارى 
صفراوى بيشتر در ربع فوقانى راست احساس مى شود و ممكن است به شانه راست 
يا پشت تير بكشد. اين درد گاه با تب، تهوع و زردى همراه است. درد ناشى از روده ها 
در هر قسمتى از شكم ممكن است احساس شود چرا كه روده ها در قسمت وسيعى 
از شكم قرار گرفته اند. شدت اين نوع درد كم و زياد مى شود و ممكن است با اجابت 
مزاج كمتر يا بيشتر شود. دردهاى انتشارى از قلب نيز گاه در اين ناحيه احساس مى 
شــوند و بخصوص بايد در زمينه فشار خون، چربى خون و سابقه خانوادگى بيمارى 
قلبى در نظر گرفته شوند. عفونت ريه گاه منجر به درد قسمت فوقانى ريه مى گردد.

اين درد ممكن است باتب و سرفه همراه بوده  و با تنفس تشديد شود. اسپاسم و 
صدمه به عضالت نيز مى تواند منجر به بروز درد در هر ناحيه از بدن شود كه اين نوع 

درد معموال با حركت تشديد مى شود.

ë چه عللى باعث درد قسمت تحتانى شكم مى شوند؟ 
 آپانديســيت از علل شايع اين دردهاســت كه بطور حاد ايجاد و ممكن است با 
تب و تهوع همراه شــود. در صورت عدم رسيدگى سريع به آپانديسيت امكان بروز 
عوارض خطرناكى وجود دارد. بيماريهاى كليه و مجارى ادرار ممكن اســت منجر به 
درد پهلوها يا نواحى تحتانى شــكم شده با سوزش و تكرر ادرار يا تغيير رنگ ادرار 

همراه شوند.
بيمارى تخمدان و عفونت لگن نيز با درد اين ناحيه همراه اســت. درد شكم علل 

ديگرى نيز دارد كه شيوع كمترى دارند و در فرصت اين مصاحبه نمى گنجد.

ë  توصيه آخر شما چيست ؟
مراجعه زودرس و بموقع مى تواند در بســيارى از موارد به 
درمان بيماريهاى جدى كمك كند. چكاپ ساالنه را بايد جدى 
گرفت و در صورت احســاس درد يا بيمــارى بايد بموقع به 

پزشك مراجعه كرد.

در بسيارى موارد ، درد شكم خفيف و گذراست و نياز به اقدام خاصى ندارد. ولى در 
مواردى كه دردشديد يا مداوم يا عود كننده باشد ، بررسى دقيقى الزم است بخصوص 
اگر عالئمى مانند تب ، زردى يا تغيير اجابت مزاج با آن همراه شود. تغيير اجابت مزاج 
به معنى اين اســت كه فرد اخيراً دچار اسهال ، يبوست ، تغيير شكل ،مقدار يارنگ 
مدفوع شده باشد.كم خونى ، كاهش وزن و كاهش اشتها نيز از عالئم جانبى مهمى 
هســتند كه بايد حتماً بررسى شوند. در مواردى كه سابقه خانوادگى سرطان وجود 
دارد ، بستگان نزديك بايد در سنين خاصى تحت بررسيهاى پيشگيرانه قرار گيرند 
و درد شــكم اين افراد نيز بايد جدى تر گرفته شود. امروزه انجام كولونوسكوپى و 
بررســى روده افراد 50ساله يا باالتر كه دچار هيچ مشكلى هم نيستند به طور جدى 
پيشــنهاد مى شود. اين اقدام توانسته منجر به تشخيص زودرس و درمان سرطان 
روده بزرگ شــود. بديهى است در مواردى كه سابقه خانوادگى سرطان روده وجود 

دارد اين اقدام بايد زودتر انجام شود.
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 مديرعامل ســازمان سيما، منظر و فضاى 
ســبز شــهرى تبريز گفت: در كشت پاييزه هفت 
هــزار و 800 اصلــه نهال و درختچــه  زينتى در 

منطقه يك اين شهر كشت و توليد شد.
على مدبر  افزود: اين تعداد شــامل بيش از پنج 
هــزار و 300 اصله نهال و 2 هــزار و 500 بوته و 

درختچه هاى زينتى است.
وى اظهــار داشــت: اين اقدام بــراى اجراى 
برنامه توســعه كمى و كيفى فضاى ســبز در اين 

منطقه انجام شده است.
مديرعامل ســازمان سيما، منظر و فضاى سبز 
شــهرى تبريز يادآورى كرد: كاشت 18 هزارنوع 
گل پاييــزى ماننــد داوودى و كلم زينتى از اقدام 

هاى انجام شده در اين منطقه است.
مدبر، ســاخت 2 بوســتان محله اى جديد در 
محــدوده خيابان گلكار و پشــت پــارك قله در 
امتــداد گلخانه را از ديگر اقدام هاى انجام شــده 
در منطقــه 1 تبريز اعالم كــرد و ادامه داد: با اين 
اقدام عالوه بر افزايش فضاى ســبز، محلى براى 
گذران اوقات فراغت شــهروندان در اين منطقه 

فراهم شده است.
وى گفت: امســال بــراى بهبود كمى و كيفى 
فضاى سبز منطقه 1 انجام شده و مجموع توسعه 
فضاى ســبز اين منطقه به بيــش از 20 هزار متر 
مربع رسيده است.كالنشــهر 1,8 ميليون نفرى 

تبريز داراى 10 منطقه شهردارى است.

شهردار سهند به همراه كارشناس عمرانى و خدماتى خود از طرح هاى 
عمرانى نيمه تمام اين شهردارى بازديد كرد . 

عباداله نظامى در اين بازديد بر لزوم اتمام و تســريع در اجراى پروژه 
هاى عمرانى تاكيد كرد و گفت : الزم اســت طبق برنامه زمانبندى شده 

طــرح هاى عمرانى خــود را جلو برده و از زمان بــه بهترين نحو ممكن 
استفاده نمائيم .شهردار سهند به پيشرفت باالى 90 درصد سالن ورزشى 
و همچنين ســاختمان آتش نشانى شــماره 2 اشاره كرد و گفت : مراحل 
ســاخت اين دو پروژه عمرانــى در حال اتمام بوده و بــزودى در اختيار 

شهروندان سهند قرار خواهد گرفت.
بازديد از پروژه ساختمان آتش نشانى در فاز 3 و سالن ورزشى از جمله 
طرح هايى اســت كه مورد بازديد قرار گرفته و در مراحل پايانى ســاخت 

و تحويل مى باشد .

بازديد شهردار سهند از طرح هاى عمرانى در دست احداث

7800 نهــال و درختچه 
زينتى در تبريز توليد شد

شــهردارى منطقه پنج تبريزدرادامه عمليــات عمرانى تقاطع غير 
همســطح حضرت وليعصر (عج) آسفالت ريزى رمپ ورودى كوى نصر از 
مســير اتوبان پاسداران و مســير نصر به عرشه پل كه فاز نهايى اين پروژه 

محسوب مى شود را به پايان رساند.  
به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مير على اصغر نســاج غازانى شهردار 
منطقــه 5 در حاشــيه بازديد خود ازاين پروژه با اعــالم اين مطلب گفت : 
آسفالت ريزى تقاطع اتصال دهنده نصر واستاندارى به همديگر تا زمانيكه 
شــرايط جوى اجازه دهد با سرعت انجام مى شود.  وى در ادامه در رابطه با 
آخرين وضعيت وپيشرفت فيزيكى پروژه گفت : آسفالت ريزى مسير نصر 
به اســتاندارى تا عرشه پل به پايان رسيده اســت.  نساج با اشاره به اينكه 
آسفالت ريزى وكاشت فضاى سبز آخرين مرحله از اجراى پروژه مى باشد 
در رابطه با مشخصات فنى آن افزود : تقاطع غير همسطح حضرت وليعصر 
(عج) از دو پل تشــكيل يافته كه پل اول كوى هاى نصر و استاندارى را به 
همديگــر متصل مى كند . وى در رابطه با مشــخصات فنى پل اول اظهار 
داشت : اين پروژه با 1300 متر طول از 4 رمپ و 3 لوپ تشكيل يافته است. 
شــهردار منطقه 5 كالنشــهر تبريز همچنين اظهار داشــت : پيش از اين 

آسفالت ريزى رمپهاى پاسداران به نصر وكوى استاندارى وهمچنين كوى 
نصر به پاسداران انجام وپايان شده است. به گفته وى تقاطع غير همسطح 
حضرت وليعصر نقش مهمى در خارج شــدن كوى هاى نصر واستاندارى 
ومحالت پيرامونى آنها از بن بســت بودن خواهد داشت. گفتنى است براى 
احداث تقاطع غير همسطح كوى نصر به رودكى واستاندارى 100 ميليارد 

ريال هزينه شده است.
*برنامه هــاى فرهنگى با اولويت آموزش شــهروندى 

برگزار مى شود
كارگاههاى آموزش شهروندى در زمينه هاى مختلف با هدف توانمند 
ســازى بانوان در مسايل اجتماعى و فرهنگى از آذر در چهار مركز فرهنگى 
شــهردارى منطقه پنج شروع شده است . به گزارش امور ارتباطات منطقه 
، ميرعلى اصغر نساج غازانى اين خبر را اعالم كرد و گفت : اهميت برگزارى 
كارگاههاى آموزشــى ، مشــاوره به خانواده ها و همچنين برگزارى دوره 
هايى در زمينه حقوق شهروندى از اولويت كارى فرهنگسراها خواهد بود. 
شــهردار منطقه پنج همچنين در ادامه افزود : از ســالجارى با فضا سازى 
محيط شــهرى و اطالع رسانى به شــهروندان ميزان ثبت نام و مراجعه به 

مراكز فرهنگى در مقايسه با ترم اول پاييزى رشد يافته است . وى در ادامه 
با بيان اينكه ثبت نام ترم دوم پاييزى تا 15 آذر ادامه خواهد داشــت افزود : 
بزودى در صد رشد ثبت نام در مراكز فرهنگى در مقايسه با ترم اول پاييزى 
مشخص مى شود. نساج همچنين در خصوص برگزارى دوره هاى آموزش 
شهروندى از ابتداى آذر گفت : تاكنون دوره هاى " آموزش شهروند كوچولو 
، ايمنى در برابر زلزله با نقاشــى و بازى با كودكان ، آســيبهاى اجتماعى ، 
ســالمت و زندگى حقى براى همه ، كمك كردن به همديگر ، غربالگرى 
ســرطان سينه ، سبك زندگى اسالمى و كارگاه تغذيه با موضوع كبد چرب 
" در مراكز فرهنگى و با حضور مربيان و كارشناسان اين منطقه برگزار شده 

است .

پايان آسفالت ريزى كوى نصر به استاندارى 
تا عرشه پل
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براي اولين بار شارژ 40 درصدي آهن اسفنجي 
در كــوره هاي ذوب القائي مجتمع فوالد صنعت بناب 

انجام شد .
بــه گزارش روابط عمومــي مجتمع فوالد صنعت 
بناب، ســيد اردشــير افضلي معاون بهره برداري اين 
مجتمع از شــارژ 40 درصدي آهن اســفنجي در كوره 
هــاي ذوب القائي ايــن مجتمع خبــر داد.افضلي در 
خصوص شارژ آهن اسفنجي در كوره هاي ذوب القائي 
گفت : شــارژ آهن اسفنجي در كوره هاي ذوب القائي 
ايــن مجتمع بــراي اولين بار به ميــزان 40 درصد با 

هدفگذاري انجام شــده براي كاهش وابســتگي به 
قراضه، افزايش ســود دهي ، كاهش قيمت تمام شده 
بوده و كاهش توقفات ناشــي از مــواد اوليه براي كار 

مداوم هدف اصلي ماست .وي اين اقدام را ثمره اعتماد 
به مهندســين جوان اين شركت دانسته و اضافه كرد : 
اين اقدام در واحد ذوب القائي با همت و تالش شــبانه 
روزي متخصصين جوان و با انگيزه اين مجتمع انجام 
شده است كه شايســته قدرداني هستند.معاون بهره 
برداري مجتمع فوالد صنعــت بناب به افزايش توليد 
كوره هاي ذوب القائي اين مجتمع نســبت به ســال 
گذشــته اشــاره كرد و افزود : در 9 ماه سالجاري بيش 
از100 هزارتن توليــد در واحد ذوب كوره هاي القائي 
انجام شده است كه نسبت به سال قبل افزايش داشته 

است.اردشير افضلي در پايان گفت : واحد ذوب القائي 
مجتمع فوالد صنعت بناب با 4 ســت كوره و با ظرفيت 
ســاالنه 200 هزارتن در حال فعاليت است كه شمش 
هايي در ابعاد 150 در 150 توليد مي كند. شــايان ذكر 
است كه مجتمع فوالد صنعت بناب در حال حاضر با 7 
خط نورد انواع مقاطع فوالدي اعم از ميلگرد، تيرآهن، 
نبشي و ناوداني به ميزان 2 ميليون و 450 هزار تن را با 
كيفيــت باال توليد و روانه بازار مي كند و دو واحد ذوب 
القائي و قوس الكتريكي اين مجتمع توان توليد ساالنه 

600 هزار تن شمش را دارا مي باشند .

 ديدار با خانواده هاى معظم شــهدا از جمله 
برنامه هاى پايگاه مقاومت انصارالحسين سازمان 

ميادين شهردارى تبريزدر هفته بسيج بود.
به گزارش روابط عمومى ســازمان ميادين و 
ساماندهى مشــاغل شهرى شــهردارى تبريز، 
ابراهيــم محمــدى فرمانــده پايــگاه مقاومت 
انصارالحسين ســازمان ميادين جهت ارج نهادن 
به ارزشهاى واالى شهداء و زنده نگهداشتن ياد و 
خاطره آنان، با خانواده هاى معظم شهداى جنگ 

تحميلى ديدار كردند.
در اين ديدار كه معاون مالى و اقتصادى ، مدير 
حراست و روابط عمومى سازمان نيزحضور داشتند 
از برادرشــهيدان گرانقدر ( عباس و حسن دادى 

سهالل )با اهداى لوح سپاس تجليل بعمل آمد.
ابراهيم محمــدى فرمانده پايــگاه مقاومت 
انصارالحسين ســازمان در اين ديدارگفت، زنده 
نگهداشتن ياد شهداء واالمقام و توجه به ارزشهاى 
بسيج با توسل به بصيرت و آگاهى ومنويات مقام 
معظــم رهبرى موجــب شــكوفايى و بالندگى 
در عرصــه هاى مختلف فرهنگــى، اقتصادى و 

اجتماعى خواهد گرديد.
مديرعامل ســازمان مياديــن در ادامه گفت: 
خانواده معظم شــهداء گرانقدر بعنوان سرمايه و 
گنجينه معنوى جامعه اسالمى ايران مى باشدكه 
مــى تواننــد الگوى يــك خانــواده ايرانى قرار

 گيرند.

شارژ 40 درصدي آهن اسفنجي در مجتمع فوالد صنعت بناب

  به  يك نفر طراح آشنا به 
كورل و فتوشاپ در دفتر طراحى 

نيازمنديم . مراجعه حضورى 
تربيت غربى -كوچه پست خانه نبش 
پاساژ سوئيس 2  فروشگاه روبيك

استخدام

ديــدار فرمانــده مقاومــت 
انصارالحسين سازمان ميادين با 

خانواده  معظم شهدا

 باستناد بند 12 صورتجلســه شماره 1025 مورخ 97/9/7 هيئت مديره ، سازمان عمران تبريز در نظر دارد عمليات 
اجرائى باقيمانده كفســازى صفه و محوطه ضلع شمالى و شــرقى پروژه مقبره الشعرا را طبق برآورد اوليه و نقشه هاى 

اجرائى و مشخصات فنى از طريق مناقصه عمومى و با شرايط ذيل به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
الف) مناقصه گران داراى صالحيت پيمانكارى در رشته ابنيه حداقل پايه 5 ميتوانند درمناقصه  شركت نمايند.

ب) مبلغ برآورد اوليه -/5/915/189/500 ريال (پنج ميليارد و نهصد و پانزده ميليون و صد و هشتاد ونه هزار و پانصد ريال)
مبلغ كاركرد پيمانكار بصورت نقدى و غيرنقدى (برابر مندرجات شرايط مناقصه) پرداخت خواهد شد.

ج) مبلغ تضمين شــركت درمناقصه(تضمين فرآيند ارجاع كار): -/295/759/475 ريال(دويست و نود و پنج ميليون 
و هفتصد و پنجاه و نه هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ريال) بصورت ضمانتنامه معتبر بانكى با فرمت پيوســت بخشنامه 

شماره 123402/ت50659 هه مورخه 94/9/22 بنام سازمان عمران تبريز
د) فروش اســناد مناقصه از تاريــخ 1397/9/18 تا آخر وقت ادارى تاريــخ 1397/10/3 به صورت حضورى و در 
قبال ارائه رســيد واريز مبلغ -/1/000/000 ريال (غير قابل اســترداد) در وجه سازمان عمران تبريز به شماره حساب  

700821340505  بانك شهر شعبه آزادى تحويل مى گردد.
ذ) محل فروش اسناد : تبريز- آخر خيابان صائب-دبيرخانه سازمان عمران تبريز

ه)پيشنهادات بايستى تا آخر وقت ادارى ســاعت 14:30 مورخ 97/10/4 به دبيرخانه سازمان عمران تبريز تحويل 
گردد و  پيشنهادات ارائه شده ميبايست به مدت سه ماه معتبر باشد.

و)پيشنهادات واصله راس ساعت14:30 روز سه شــنبه مورخه 97/10/4 در محل سازمان عمران تبريز بازگشائى 
وبررسى خواهد شد.

ر) ساير شرايط در اسناد مناقصه مندرج است.
ز) متقاضيان مى توانند جهت كســب اطالعات بيشــتر به واحد امور قراردادهاى سازمان عمران واقع در تبريز- آخر 

خيابان صائب مراجعه و يا با تلفن 34769583-041 تماس حاصل نمايند.(ر-970914)
چاپ آگهى نوبت اول : 97/9/17  
چاپ آگهى نوبت دوم : 97/9/24

 آگهی مناقصه عمومی        آگهی مناقصه عمومی       

                                               سازمان عمران تبريز                                                سازمان عمران تبريز 

نوبت اول                                                                                  
نوبت اول



 شنبه 17 آذر 1397   شماره 5267

فرمانــدار هريس از برخورد جدى و قانونى 
با متخلفان ســاخت و ساز در حريم رودخانه هاى 

اين شهرستان خبر داد. 
به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شرقى، 
علــى محمودى در جلســه شــوراى حفاظت از 
منابع آب شهرستان هريس گفت: هرگونه تغيير 
كاربرى و ســاخت و سازهاى غير مجاز در حريم 
رودخانه ها غير قانونى بوده و با متخلفان به شدت 
برخورد و بالفاصله ســاخت و ســازها قلع و قمع 

خواهند شد. 
وى بــر لزوم مصــرف صحيــح و اصولى از 
منابع آب در شهرســتان هريس نيز تأكيد كرد و 
افزود: با توجه به خشكســالى ها و كمبود آب در 
منطقه و اســتفاده بيش از 80 درصد منابع آب اين 
شهرستان در مصارف كشاورزى توجه به استفاده 
اصولى و جلوگيرى از هدر رفت آب در اين حوزه از 

سوى كشاورزان ضرورى است. 
محمــودى افزود: تاكنــون 38 حلقه چاه آب 
كشــاورزى در هريس به سيستم كنتور هوشمند 
مجهز شده اند كه اميدواريم در آينده نزديك بقيه 
چاه هاى آب كشــاورزى به سيستم كنتورهاى 
هوشــمند مجهزشــده  تا از هدر رفت منابع آب 
جلوگيرى شــود. وى در ادامه از شناســائى 162 
حلقه چاه غير مجاز كشاورزى در هريس نيز خبر 
داد و افزود: از اين تعداد 21 حلقه از چاه ها مسدود 
شده اند كه با انسداد اين حلقه چاه ها ساالنه بيش 

از 280 هزار متر مكعب آب حفظ خواهد شد. 
محمودى در پايان كشــت گياهان سازگار و 
مقاوم با شــرايط و آب و هواى منطقه و همچنين 
اســتفاده از روش هاى نوين آبيــارى در مواقع 
بحرانــى كم آبى در اين شهرســتان را از اولويت 

كارى كشاورزان برشمرد. 

دكتر قاســم خازن ،مدير بيمارستان رازى 
تبريز در خصوص شــايعات نادرست منتشر شده 
در فضاى مجازى در رابطه با خودكشــى يكى از 
بيماران اين مركز گفت: نكته قابل توجه در چنين 
حوادثى دقت در نحوه انتشــار خبر خودكشــى 
است، زيرا انتشار نامناسب چنين اخبارى ممكن 
است باعث افزايش بروز ناگهانى آن در جامعه و 
بيمارستان شــود.  دســتورالعملهاى معينى در 
خصوص نحوه انتشار خبر اقدام به خودكشى در 
رســانه ها، از طرف مراجع علمى معتبر دنيا و نيز 
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشكى تهيه 
شده است. اميد است مسئولين و اصحاب رسانه 
قبل از انتشــار خبر، با رجوع به مسئولين مربوطه 
و متخصصيــن ســالمت روان، دقت الزم را در 

انتشار اينگونه اخبار به عمل آورند. 
مدير بيمارستان رازى تبريز در بخش ديگرى 
از ســخنان خود در خصوص خبر منتشر شده در 
مورد اقدام به خودكشى يكى از بيماران بسترى 
در ايــن بيمارســتان، به اطالع مى رســاند كه 
خوشــبختانه بيمار از مرگ حتمى نجات يافته و 
فعــًال در بخــش مراقبتهاى ويژه بيمارســتان 
بسترى و تحت نظر پزشكان متخصص مربوطه 
تحت معالجه مى باشــد. ارائه گزارشات الزم در 
ايــن خصوص، طبق مقــررات بالفاصله بعد از 
حادثــه، به مســئولين ذيربط صــورت گرفته

 است.

 هشتمين نمايشگاه بين المللى صنعت برق، مخابرات و سيستم  
هاى امنيتى و حفاظتى در تبريز گشايش يافت.

  هشتمين نمايشگاه بين المللى صنعت برق، مخابرات و سيستم 
هاى امنيتى و حفاظتى با حضور شركت هاى فعال از استان هاى 
اصفهان، زنجان، مركزى، آذربايجان شرقى، آذربايجان غربى، البرز، 

تهران، فارس و يزد و از كشورهاى چين، تركيه كره و آلمان در قالب 
نمايندگى توليدات و خدمات خود را عرضه كرده اند.در هشتمين 
نمايشگاه بين المللى صنعت برق، مخابرات و سيستم هاى امنيتى 
و حفاظتى، دستگاههاى تست و كنترل سيستم هاى توليد نيرو، انواع 
صنايع روشنايى، سيستم هاى توزيع و بهره بردارى برق، مشاوره، 

طراحى و مديريت خدمات،سيستم هاى مخابراتى بيسيم، كابل 
هاى مخابراتى و شبكه ها، سيستم هاى انتقال نيرو، لوازم برق فشار 
قوى و ترانسفورماتور در معرض ديد عالقمندان قرار گرفته است.
گفتنى است، اين نمايشگاه تا 16 آذر در محل دائمى نمايشگاه بين 

المللى تبريز از ساعت 15تا 20/30 دقيقه داير بود.

با حضور شركت هاى فعال داخلى و خارجى؛  نمايشگاه بين المللى برق و مخابرات در تبريز برپا شد

 معاون ســالمت اداره كل دامپزشــكى آذربايجان شرقى گفت: 
امســال تاكنــون 721 تن انواع فــرآورده خام دامى غير بهداشــتى، 

غيرمجاز و غيرقابل مصرف معدوم ســازى شد.
 مهدى حامى افزود: اين مقدار فرآورده هاى غير بهداشتى بر اساس 
بازرســى هاى بهداشــتى از اماكن توليد، توزيع و عرضه فرآورده هاى 
خام دامى در آذربايجان شــرقى كشــف و ضبط و پس از طى مراحل 

قانونى معدوم سازى شد.
وى ادامه داد: در طول هفته گذشته حدود يك تن انواع فرآورده خام 
دامى غيرمجاز، تاريخ گذشــته و غير قابل مصرف نظير گوشت قرمز و 
گوشــت مرغ از مراكز عرضه سطح شهرستان تبريز كشف و ضبط شد.
حامــى بيان كرد: اين مقدار كشــفيات با حكم دادســتان تبريز و با 
حضور نماينده دادســتان معدوم شــد.وى از شهروندان خواست زمان 

خريد فرآورده هاى خام دامى به تاريخ توليد و انقضاء درج شده بر روى 
محصوالت بســته بندى شــده توجه كرده و به هيچ عنوان از گوشت 

چرخ كرده از پيش آماده شــده و فله اى استفاده كنند.

721 تن فرآورده دامى غيربهداشتى 
در استان معدوم شد
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دومين جلسه كارگروه تخصصى تأمين سوخت و مواد نفتى استان 
با حضور مديريت و مسئولين منطقه آذربايجان شرقى و اعضاى كارگروه 

استانى در ستاد اين منطقه برگزار گرديد.
بــه گزارش روابط عمومى شــركت ملى پخش فــرآورده هاى نفتى 
منطقه آذربايجان شــرقى، ابوالفضــل روح اللهى مدير منطقه در دومين 
جلســه كارگروه تخصصى تأمين ســوخت و مواد نفتى استان با تشكر از 
حضور اعضاى كارگروه مذكوربا تشــريح اهداف جلســه گفت: هدف از 
برگزارى اين نشســت ها بررســى برنامه ها و راهكارهاى تأمين و توزيع 

بموقع و مطلوب ســوخت در شرايط بحرانى و اضطرارى مى باشد.

مديــر منطقه ورئيس كارگروه  تخصصى تأمين ســوخت و مواد نفتى 
استان آذربايجان شــرقى در ادامه با اشاره به كاهش حدود21  درصدى 
مصرف فرآورده نفت ســفيد در 8 ماهه سال 97 نسبت به مدت مشابه در 
ســال 96 در منطقه افزود: از حدود يك ميليون خانوار ســاكن در استان 
نزديك به 28 هزار خانوار از نفت ســفيد استفاده مى كنند و بقيه از نعمت 
گاز طبيعى برخوردار مى باشــند به همين خاطر استان آذربايجان شرقى 

بعنوان استان سبز شناخته مى شود. 
روح اللهى، با توجه به فرا رســيدن فصل سرما و احتمال بروز هرگونه 
مشــكل فنى يا افت فشــار گازطبيعى، نسبت به تأمين سوخت دوم واحد 

هاى حســاس و حياتى تاكيد نموده و اظهار داشت: ما درخصوص تحويل 
ســوخت دوم جهت ذخيره واحدهاى حســاس و حياتى مشكلى نداريم 
لذا واحد هاى مذكور ضرورى اســت جهت دريافت سوخت ذخيره اقدام 

نمايند.
درادامه جلسه اعضاى كارگروه در خصوص چالش ها و مسائل مربوط 
به حوزه ســوخت رســانى ازجمله درخواست ســوخت در سايت تجارت 
آســان، اطالع رســانى دريافت و ذخيره ســوخت دوم توسط واحدهاى 
حياتى، ســوخت واحد هاى دامدارى ســنتى  و روند درخواســت كارت 

هوشــمند سوخت المثنى  به بحث و تبادل نظر پرداختند.

كاهش 21 درصدى مصرف فرآورده نفت سفيد در 8 ماهه 97

برخورد جدى با متخلفان 
ســاخت و ســاز در حريم 

رودخانه هاى هريس

نجات يك بيمار از خودكشــى 
در بيمارستان رازى تبريز

جلسه كنترل پروژه شركت گاز استان با حضور مديرعامل ، هيأت رئيسه 
، هيأت مديره و روســاى مناطق و ادارات گاز شهرســتان ها در محل سالن 
كنفرانس شركت گاز استان  برگزار شد. به گزارش روابط عمومى شركت گاز 
استان آذربايجان شرقى ،مديرعامل شركت گاز استان ضمن عرض تبريك 
هفته وحدت و بســيج گفت :در ســايه وحدت وهمدلى مجموعه نيروهاى 
زحمت كش شركت گاز استان وهمچنين حركت بسيجى واركاركنان شاهد  

بهره مندى 100درصد خانوار شهرى و94 درصدى خانوار روستايى از نعمت 
گاز طبيعى در سطح استان آذربايجان شرقى مى باشيم .

ســيدرضا رهنماى توحيدى با بيان عملكرد شــركت گاز استان گفت : 
تاكنــون بيش از 20 هزار و 424 كيلومتر شــبكه تغذيه و توزيع در اســتان 
آذربايجان شــرقى اجرا شده و 12 هزار و 584 كيلومتر از اين مقدار متعلق به 

شبكه روستايى و 7 هزار و 840 كيلومتر آن شبكه شهرى  مى باشد.

وى افزود : در ســال 97 بيش از 600 كيلومتر شــبكه شهرى و روستايى 
اجرايى شــده كه سهم شبكه روستايى 400 كيلومتر و شهرى 130 كيلومتر 

بوده و  73 كيلومتر گازرسانى  به صنايع اجرا شده است.
مدير عامل شركت گاز استان با اشاره به وجود بيش از يك ميليون و 544 
هزار مشترك گاز در آذربايجان شرقى اظهار داشت :در سال 97 تاكنون 29 

هزار و 644 اشتراك پذيرى صورت گرفته است .

اجراى بيش از 20هزار كيلومتر شبكه تغذيه و توزيع گاز دراستان  
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شريك تجارى ولئو فرانسه 
نمايندگى رسمى استان آذربايجان شرقى - مهندس عظيمى
تبريز ،خيابان راه آهن ،سرچشمه ،روبروى بانك صادرات
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رئيس دانشگاه تبريز گفت: دانشجويان بايد با تاريخ 
كشورشان آشنا باشند. 

  به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شــرقى، رضا 
مجيدى در مراســم گراميداشت روز دانشجو در تاالر 
وحدت دانشــگاه تبريــز اظهار كــرد: اولين حركت 
دانشــجويى به نام "سه قطره خون" و با شهادت سه 
شهيد دانشگاه تهران، مطرح شد، 65 سال قبل، اولين 
دولتى كه نتيجه مشــروطيت بود، تشــكيل شــد و 
رژيم هاى اســتعمارگر نتوانســتند تحمــل كنند و با 
برانــدازى دولت دكتر مصــدق در 28 مــرداد 32، 
سفارتخانه هاى دولت هاى استعمارى در كشور ما باز 
شــد و سفارت انگلستان در 14 آذر 32، شروع به كار 

كرد.   وى افزود: با توجه به اين كه قرار بود نيكسون، 
معاون رئيس جمهور آمريكا وارد ايران شــود تا ببيند 
كشــورى كه به دســت مردم اداره مى شــد، به چه 
وضعيتى افتاده اســت، اولين دانشــجويى با حركت 
منسجم دانشكده فنى دانشگاه تهران كه محل اصلى 
مبارزه بود، شروع شد و سربازان براى وارد آوردن فشار 
به دانشجويان، وارد كالس شده و سه نفراز دانشجويان 

را شهيد كردند. 
  وى ادامه داد: با ادامه راه سه شهيد، شهداى زيادى 
داديم و حكومتى با شــعار اســتقالل، آزادى و مردم 
ســاالرى دينى تشكيل شــد و براى نگهدارى آن و 
پرچم انقالب در طول چهل ســال، شــهداى زيادى 

همچون شــهيدان، شفايى، باكرى سلمانى و سليمى 
تقديم انقالب شــد، دانشــگاه تبريز مشهدالشهداى 
دانشــگاه هاى كشور اســت و دانشــجويانش براى 
ســربلندى ما، شــبانه بمباران شــدند، 16 آذر سيل 
خروشانى بود كه تا 22 بهمن 57 ادامه يافت و منجر 
به پيروزى انقالب اسالمى ايران شد.   مجيدى عنوان 
كرد: طبق فرمايشــات امــام (ره)، اولين برنامه براى 
دانشــجويان مبارزه با نفس اســت و دانشــجو بايد 
جريانات مختلف را بشناســند و با خودســازى در راه 
تزكيه نفس و دشمن شناسى قدم بردارد، با تمام توان 
براى فراهم كردن بســترى مناســب براى موفقيت 

دانشجويان در عرصه هاى مختلف، تالش مى كنيم. 

رئيس دانشگاه تبريز در مراسم گراميداشت روز دانشجو:

دانشجويان بايد با تاريخ كشور آشنا باشند
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اى پيك راستان خبر يار ما بگو
احوال گل به بلبل دستان سرا بگو
ما محرمان خلوت انسيم غم مخور

حافظبا يار آشنا سخن آشنا بگو

با حضور امام جمعه و شــهردار 
كالنشهر تبريز پروژه رمپ شمال شرقى 
ميــدان افالك نمــا و تعريض خيابان 
خبرنگار با صرف اعتبــار 150 ميليارد 
ريالى توسط شهردارى منطقه دو تبريز 

به بهره بردارى رسيد.
با توجــه به مشــكالت عديده و 
ســر درگمى شــهروندان در دسترسى 
ابتداى  ميانى،  كمربندى  مسيرهاى  به 
شهرك زعفرانيه و بلوار دكتر حسابى، 
تكميل رمپ شــمال شــرقى ميدان 
افالك نما موجب دسترســى ســريع 
شهروندان در كوتاه ترين زمان ممكن 
به مســير افالك نمــا از اصلى ترين 
شريان هاى شــهر تبريز و مسيرهاى 

مذكور مى شود.
خيابان خبرنگار نيز به منظور رفع 
ترافيك ابتداى شهرك زعفرانيه كه اكثر 
مواقع تردد شــهروندان از اين مسير با 
مشكل مواجه مى گرديد، اجرا شده و با 
جابجائى، نصب مجدد ايستگاه اتوبوس 
و جداسازى از ايستگاه تاكسى، تسهيل 
عبور و مرور شهروندان امكان پذير شده 

است.
مديران  بــراى  اى  *بهانه 

وجود ندارد
شهردار تبريز در آيين بهره بردارى 
از پروژه رمپ شــمال شــرقى ميدان 
افالك نمــا و تعريض خيابان خبرنگار 
گفت: با حضور حجت االســالم دكتر 
آل هاشــم نماينده محتــرم ولى فقيه 
در اســتان وامام جمعه محبوب تبريز و 
دكتر پورمحمدى استاندار تبريز، فضاى 
آرامش و همدلى براى خدمت در استان 

كامال فراهم است. 
ايرج شــهين باهر گفــت: امروز 
فرهيخته  جمعه  امــام  رهنمودهاى  با 

شــهرمان ، فضاى همدلــى و آرامش 
براى خدمت به مردم را در استان شاهد 
هســتيم و بهانه اى بــراى مديران و 

مسئوالن وجود ندارد.
وى با اشاره به مسايل و مشكالت 
براى  زمينه  افــزود:  موجود،  اقتصادى 
خدمت در اســتان و كالن شهر تبريز 
وجود دارد و البته بايد همواره در شرايط 
ســخت و با مديريت اصولى، بيشترين 
خدمات را به مردم شــريف استان ارائه 
كرد.شهردار كالنشهر تبريز با تاكيد بر 
اينكه خدمت به مــردم نوعى عبادت 
اســت، افزود: امروز اگر پروژه اى اجرا 
و افتتاح مى شــود، اين يك پيام دارد و 
آن اينكه شهردارى تبريز بدون توجه به 
مشــكالت اقتصادى، در كنار خدمات 
روزمره، پروژه هاى بزرگ عمرانى را نيز 
انجام مى دهد.شهين باهر سپس گفت: 
تا آخرين لحظه اى كه در اين مسئوليت 
هستيم بايد براى خدمت به مردم تالش 
كنيم و اين مشكالت و موانع اقتصادى 
نبايد سرعت اجراى پروژه ها را بگيرد. با 
تمام مديران شهرى دست به دست هم 
داده ايم  تا مسائل و مشكالت شهرى 

را حل كنيم.
شــهردارى  هاى  *تالش 
عمران  و  توســعه  در  تبريــز 
كالنشهر تبريز قابل تقدير است 
آذربايجان  در  فقيــه  ولى  نماينده 
شــرقى و امام جمعه تبريز نيز در اين 
آيين گفت: تالش هاى شهردارى تبريز 
در توسعه و عمران اين كالنشهر قابل 

تقدير است. 
محمدعلى  ســيد  االسالم  حجت 
آل هاشــم گفت: تالش هاى فراوانى 
را از طرف مجموعه شــهردارى تبريز 
شاهد هســتيم كه جاى تقدير و تشكر 

دارد. از مســئوالن و خادمان شهر مى 
خواهم بازهم در اين شرايط اقتصادى 
پروژه هاى مختلف خدماتى و عمرانى را 
اجرا كرده و در راستاى خدمت رسانى به 
مردم تالش كنند.وى گفت: شهردارى 
تبريز با وجود مشــكالت اقتصادى در 
راه خدمــت به مردم تــالش مى كند. 
مردم شــريف تبريز كه در عرصه هاى 
مختلــف تاريخى عليرغم مشــكالت 
اقتصادى تمــام دارائى خود را در طبق 
اخالص قرار داده اند، اليق و شايســته 

اين خدمات هستند.
شــهردارى تبريز در اين شــرايط 
اقتصادى پروژه هــاى بزرگ عمرانى 

اجرا مى كند
رئيس كميســيون شهرســازى و 
معمارى شوراى شهر تبريز نيز در اين 
مراسم گفت: شــهردارى تبريز در اين 
شــرايط اقتصادى پــروژه هاى بزرگ 

عمرانى اجرا مى كند. 
فريدون بابايى اقدم گفت: با اينكه 
شــاهد ركود و شرايط خاص اقتصادى 
در كشور هستيم ولى شهردارى تبريز 
بدون توجه به اين مســائل پروژه ها و 
عمليات هاى بزرگ عمرانى و خدماتى 
در شهر اجرا مى كند.وى سپس گفت: 
در اين دوره از شــورا و شهردارى تبريز 
شاهد تكميل پروژه هاى نيمه تمام در 

مناطق مختلف شهر هستيم.
وى گفت: هيچ كــدام از پروژه ها 
تعطيل نشــده اند و تمامى برنامه ها با 

سرعت در حال انجام هستند.
بابايــى اقــدم همچنين بــا بيان 
اينكه شــهردارى تبريز عالوه بر پروژه 
هــاى عمرانى و خدماتى در راســتاى 
فضاى ســبز نيز اقدامات بزرگى انجام 
داده است، افزود: شــهردارى تبريز در 
خصوص تملــك و احداث پارك هاى 
محلــه اى كارهاى زيادى انجام داده و 

سرانه فضاى سبز بيشتر شده است.
تكميل طرح شبدرى افالك نما با 
اجراى رمپ شــمال شرقى در 2 باند و 
جمعاً به طــول 250 متر و عرض 20 
متر كه دسترســى سريع شهروندان در 
كوتاه ترين زمان ممكن به مسير افالك 
نما را فراهم كرده است، با پرداخت 40 
ميليارد ريال هزينه تملك و 20 ميليارد 
ريال هزينه عمليات عمرانى از مهمترين 
پروژه هاى رفع ترافيك شهرى منطقه 

دو به بهره بردارى رسيد.
احداث خيابــان خبرنگار (تعريض 
ورودى شــهرك زعفرانيــه) به عنوان 
دومين پروژه اين منطقه با 80 ميليارد 
ريال هزينه تملــك و 10 ميليارد ريال 
هزينه عمليــات عمرانى به طول 300 

متر نيز به بهره بردارى رسيد.

 بهره بردارى از 2 پروژه عمرانى با اعتبار 150 ميليارد 
ريال از سوى شهردارى تبريز

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  

مديريت رفتار مديريت رفتار 
سازمانى پيشرفتهسازمانى پيشرفته

به سفارش دانشگاه آزاد اسالمى
نشر انتخاب

      دكتر محمد بخت آزماى
     عاطفه فرزانه


