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نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه تبريز در ديدار مديركل صندوق بازنشستگى استان و جمعى از 
بازنشســتگان تحت پوشش  اين صندوق  كه به مناسبت روز تكريم خانواده و بازنشسته صورت گرفت ، 
گفت: نامگذارى و تعيين روز 25 ذيحجه به عنوان روز تكريم خانواده و بازنشسته بيانگر اهميت بنياد خانواده 

در جامعه است ...

شهردار كالنشهر تبريز گفت: اليحه درآمد پايدار شهرها كه اخيرا تقديم مجلس شده پاسخگوى درآمد كالنشهرها نخواهد بود.
ايرج شهين باهر در همايش يك روزه شهرداران كالنشهرها و مراكز استانها كه با حضور عبدالرضا رحمانى فضلى، وزير كشور و محمدباقر 

نوبخت، معاون رئيس جمهور برگزار...

اليحه درآمد پايدار شهرها پاسخگوى درآمد 
كالنشهرها نخواهد بود

قهرمانى رزمى كار تبريزى در مسابقات 
اروآسيايى كيك بوكسينگ

اداره كل پست استان در زمره 
برترين ها 
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مدير كل پســت استان آذربايجان 
شــرقى گفــت : اداره كل پســت 
آذربايجــان شــرقى در ادامه حركت 
برنامــه محور ، نــگاه تحليلى و رصد 
و اصــالح رونــد عملياتى بر اســاس 
معيارها ى در نظر گرفته شــده  براى 
تمامى شاخص ها ، ميزان پيشرفت و 

تحقق آنها را رصد كرده است.
محمدپوربزرگ افــزود : هرهفته 
با برگزارى جلســات متعد طرحهاى 
دردســت اجرا به لحاظ پيشــرفت و 
ميزان تحقق برنامه ها رصد و آســيب 
شناسى مى شــود تا انحراف از معيار 

نداشته باشيم.
وى ادامــه داد : مــا بــراى  تمام 
واحدها و سرويس ها برنامه مشخص 
داريم و نقاط ضعف و قوت را پيگيرى 

مى كنيم .
ë  كشورى اول  رتبه  كســب 

تحقق  و  تغييرات   رشــد،  در 
درآمدى

مدير كل پســت استان آذربايجان 
شــرقى در بخش ديگرى از ســخنان 
خود در تشــريح موفقيتهاى كســب 
شده توســط اين اداره كل طى 5 ماه 
ابتداى ســالجارى گفت : يكى از مهم 
تريــن و اصلى ترين شــاخص هاى 
عملكــرد ما در بخش درآمد اســت و 
بر اساس پيش بينى هاى شركت ملى 
پست براى پســت استان ، در 5 ماهه 
اول سال در بين 8 استان بزرگ كشور 

با رشــد 18 درصدى درآمد نسبت به 
ســال گذشــته ، رتبه اول كشورى را 
به لحاظ رشــد و تغييرات درآمدى و 
همچنين تحقق درآمد كسب كرديم.

پوربزرگ ادامه داد : شركت پست 
، شــركتى مبتنى بــر هزينه  و درآمد 
اســت و ضريب تعادل ما 1/06 است 
بدين معنا كــه هزينه و درآمد ما تراز 
اســت و در مردادماه موفق شــديم با 
توجه به شــرايط اقتصادى اســتان 
هزينــه هاى جــارى را تا حــد قابل 
توجهــى كاهش دهيم و تا شــركت 

هيچ زيانى را متحمل نشود.
ë  در كشورى  اول  رتبه  كسب 

بخش توزيع
وى گفــت : درزمينــه توزيع نيز 
بــا برنامــه ريزهاى خــوب صورت 
گرفتــه و انجام بازديدهــاى ميدانى 
و مانيتورينــگ منظمــى كــه انجام 
ميگيرد باالى 96 درصد توزيع موفق 
در اســتان داشتيم و در اين راستا نيز 
موفق به كســب رتبه اول كشــورى 

شديم.
مدير كل پســت استان در ادامه از 
كســب رتبه برتر در جشنواره شهيد 
رجايى در بخش دســتگاههاى داراى 
خدمــات برتــر خبــر داد و گفت : بر 
اســاس عملكرد بسيار خوب و برنامه 
ريزى درســت در انجــام امور محوله 
و كسب شــاخص هاى الزم موفق به 

كسب اين رتبه شديم .

نماينــده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
تبريز در ديدار مديركل صندوق بازنشســتگى 
اســتان و جمعى از بازنشستگان تحت پوشش  
اين صندوق  كه به مناسبت روز تكريم خانواده 
و بازنشســته صورت گرفت ، گفت: نامگذارى 
و تعييــن روز 25 ذيحجه به عنوان روز تكريم 
خانواده و بازنشسته بيانگر اهميت بنياد خانواده 

در جامعه است .
حجت االسالم والمسلمين  , دكتر آل هاشم 
در ادامه افزود : جامعه اى موفق خواهد بود كه 
در آن شــان و جايگاه خانــواده مورد تكريم و 
احترام باشد زيرا خانواده مهمترين ركن جامعه 
بشــمار مى رود و بازنشســته ها محور اصلى 
كانون خانواده هســتند و تكريم بازنشستگان 

تكريم مروت و مردانگى است.
وى در ادامــه بــا اشــاره بــه اينكه طبق 
فرمايشات مقام معظم رهبرى بازنشسته آينه 
شــاغل است ، گفت : اگر جايگاه بازنشستگان 
درخور و شايسته باشد در جذب افراد نسبت به 
آن دســتگاه موثر خواهد بود .  حجت االسالم 
دكتر آل هاشم افزود : بر همه مسئوالن و دست 
اندركاران نظام وظيفه است كه براى رفاه حال 

بازنشستگان تالش كنند .
مديركل صندوق بازنشســتگى اســتان 
آذربايجان شــرقى نيز در اين ديدار با تبريك 
فرارســيدن روز تكريم خانواده و بازنشســته 
گفت:حفظ شان و جايگاه شايسته بازنشستگان 
وظيفه اصلى ماســت و تمام تالش ما در اين 

راستا است.

بهروز قاســمى در ادامه با اشــاره به اينكه 
همسان سازى حقوق بازنشستگان مهم ترين 
دغدغه آنان مى باشــد افــزود : در حال حاضر 
69 هزار بازنشســته و 18 هزار مستمرى بگير 
تحت پوشــش اين صندوق هستند و ماهانه 

150 ميليارد تومان حقوق پرداخت مى شود.
قاســمى از شــروع ثبت نام  بازنشستگان 
براى پرداخت وام 50 ميليون ريالى در ســال 
97 خبر داد و افزود : همچنين در ســال 96  به 
14500 نفر وام 40 ميليون ريالى با نرخ ســود 
4 درصــد در مجموع بالغ بر 580 ميليارد ريال 

به  بازنشستگان استان پرداخت شده است.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: 
هر ســال و همزمان با روز تكريــم خانواده و 
بازنشســته با بازنشســتگان خانواده شهدا و 
ايثارگران و بازنشستگان مولف تقدير مى شود 

و امسال نيز در دستور كار است .
مدير كل صندوق بازنشســتگى اســتان 
افــزود: از برنامه هاى ايــن صندوق برگزارى 
تورهاى سياحتى و زيارتى براى بازنشستگان 
است كه به ازاى هر بازنشسته740 هزار تومان 
يارانه جهت ســفر به مشهد ، عتبات عاليات و 

شهرهاى سياحتى كشور پرداخت مى شود.
مديركل صندوق بازنشســتگى اســتان 
آذربايجان شــرقى در ادامه با اشاره به ميزان 
تعهدات بيمه تكميلى بازنشستگان گفت : اين 
تعهدات 15 ميليون تومان مى باشد كه با ارائه 
مســتندات براى بيماران خاص تا ســقف 50 

ميليون تومان قابل افزايش است . 
قاســمى از برگزارى جشــنواره فرهنگى 
ورزشــى در رشــته هاى مختلــف از جمله 
شــطرنج و تنيس روى ميز با حضور 300 نفر 
از بازنشستگان در ارديبهشت ماه سال جارى 
خبر داد و گفت : نفرات برتر اين جشــنواره به 
جشنواره سراســرى فرهنگى ورزشى كه 26 
مهرمــاه در تهران برگزار مى شــود اعزام مى 

شوند .

وحيده حاجى محمديارى
طى روزهاى اخير و در نخستين جشنواره 
ملى تجارب موفق بيمارســتانى در مديريت 
منابع و مصــارف كه با حضور رئيس مجلس 
شوراى اســالمى و وزير بهداشت ، درمان و 
آموزش پزشــكى برگزار شد از دانشگاه علوم 
پزشكى تبريز به عنوان دانشگاه برتر تقدير شد 
و برگ زرين ديگرى از افتخارات اين دانشگاه 
ورق خورد و كارنامه درخشــان دانشگاه علوم 
پزشكى تبريز را پربارتر كرد.همچنين در اين 
آيين  طرح كاهش هزينه هاى بيمارســتان 
شهيد مدنى تبريز نيزطرح نمونه كشورى شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى تبريز 
در گفتگوى اختصاصى با خبرنگار روزنامه جام 
جم در اين خصوص گفت : طى سالهاى اخير 
بحــث مديريت هزينه هــا در اولويت برنامه 
هاى دانشگاه علوم پزشكى تبريز بوده است .

دكتر پورفتحى افزود : در جلســه شوراى 
درمان كه در آذرگذشته تشكيل شد پيشنهاد 

مديريت منابع مطرح شد .
وى ادامه داد :  بيمه ســالمت مصوبه اى 
براى تعيين ســقف هزينه در استانها داشت  
كه محدوديتهايى را در ارائه خدمات به دنبال 
داشــت . ولى ما بر اساس  برنامه ريزى هايى 
كه در دانشــگاه علوم پزشكى تبريز داشتيم و 
اعمال مديريت هزينه ها در بدنه دانشــگاه و 

بيمارستانها توانســتيم خدمات خود را بدون 
كاهش كميت و كيفيت ارائه كنيم .

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى 
تبريــز تيــم مديريت منابــع و صرفه جويى 
تحت نظارت رئيس دانشگاه علوم پزشكى و 
متشكل از معاونت درمان ، معاونت غذا و دارو 
ومعاونت توسعه برنامه هاى بسيار خوبى را در 
4 محور نيروى انســانى ، هزينه هاى جارى ، 
تجهيزات پزشكى و پرداختى پزشكان تدوين 
شده تا بدون اينكه در ارائه خدمات خدشه اى 

وارد شود هزينه ها كاهش يابد.
پورفتحــى افزود : برآيند ايــن اقدامات و 
اعمــال مديريت صحيــح در هزينه و صرفه 
جويى هاى صورت گرفتــه منجر به معرفى 
دانشــگاه علوم پزشــكى به عنوان دانشگاه 
برتر درنخستين جشنواره ملى تجارب موفق 

بيمارستانى درمديريت منابع ومصارف شد.

دربيست و يكمين جشنواره شهيد رجايى؛تكريم بازنشستگان ، تكريم مروت و مردانگى است
اداره كل پست استان درزمره برترين ها

درنخستين جشنواره ملى تجارب موفق بيمارستانى درمديريت منابع ومصارف؛

علوم پزشكى تبريز دانشگاه برتر شد

با حضور مديرعامل شركت گازاستان ،پروژه 
گازرســانى به 7 روستاى شهرستان بستان آباد 
به مناســبت هفته دولت به بهره بردارى رسيد. 
به گزارش روابط عمومى شــركت گازاســتان 
آذربايجان شرقى ، مديرعامل شركت گازاستان 
در مراســم افتتــاح وبهــره بــردارى ازپروژه 
گازرســانى به 7 روستاى شهرســتان بستان 
آباد، ضمن گراميداشــت ياد وخاطره شهيدان 
رجايى و باهنر گفت:باپيوستن روستاهاى اسب 
آباد،شاه ميرس،حصار،تنوآغاج،دره چى،قره اونا 
والوندى به شبكه گازرسانى ،درصد بهره مندى 
خانوارروســتايى درشهرستان بستان آباد به 96 

درصد رسيد.
ســيد رضا رهنماى توحيدى ، خاطرنشــان 

كرد: شــبكه هاى اجراشــده خطوط گازدراين 
پروژه ها بطول 23130 متر مى باشد.

وى همچنيــن ازپــروژه هــاى فعــال 
گازرســانى ونزديــك رســانى بــه صنايع و 
واحدهاى توليدى،پروژه احداث شــبكه توزيع 

گازروستاهاى كردكندى وســقين سرا،پروژه 
گازرســانى به 20 روســتاى شهرستان بستان 
آبــاد و پــروژه احداث شــبكه توزيــع ونصب 
انشــعابات پلى اتيلنى شهرســتان بستان آباد 
خبر داد و افزود كه اين امرناشى ازرويكرددولت 
تدبيرواميددرتوسعه ومحروميت زدايى مناطق 

محروم مى باشد.
مديرعامل شركت گازاستان درپايان گفت : 
افزايش خدمات رسانى به مردم وارتقاى كيفيت 
آن ونيزتــداوم انجام پروژه هــاى باقى مانده 
دردســتوركاراين شــركت قراردارد و باتالش 
شــبانه روزى همكاران دراين راستااميداست 
استان آذربايجان شــرقى هم درزمينه صنعتى 
وهم درزمينه خانگى به استان سبزتبديل شود.

افتتاح و بهره بردارى ازپروژه گازرسانى به 7 روستاى بستان آباد

قهرمانى رزمى كار تبريزى در مسابقات اروآسيايى كيك بوكسينگ
رزمى كار تبريزى، در مســابقات اروآســيايى 

كيك بوكسينگ، به مقام قهرمانى رسيد
"افشــين آريايى نژاد" پس از كســب عنوان 
قهرمانى در مسابقات اروآسيايى كيك بوكسينگ 
اظهار كرد: اين مســابقات با حضور 22 كشور در 

شهر باكو جمهورى آذربايجان برگزار شد. 
  وى افــزود: حريفان من در ايــن رقابت ها، 
آذربايجــان،  كشــورهاى  از  ورزشــكارانى 
گرجستان و روســيه بودند كه توانستم در ديدار 
نهايــى، حريف روس خود را ناك اوت كرده و به 

عنوان قهرمانى دست يابم. 
 آريايى نــژاد خاطرنشــان كرد: من از ســال 
78، رزمــى كار هســتم و خوشــحالم كه در اين 
مســابقات، توانستم پرچم كشــورم را به اهتزاز 

دربياورم.
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به متر 
مربع

نوع كاربرى
ارزش يك متر 
مربع  به ريال 

باشرايط 
 نقد- اقساط

ارزش كل  به 
ريال 

باشرايط 
 نقد- اقساط

نحوه پرداخت بهاى زمين با شرايط 
فروش نقد- اقساط

موقعيت وقوع 
ملك

11210  IN     3055مركز ناحيه 1 فاز 502٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)93,500,0005,142,500,000تجهيزات شهرى

21210  IN      3175,58مركز ناحيه 1 فاز 502٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)27,500,0002,078,450,000تجهيزات شهرى

31210  IN      3658مركز ناحيه 1 فاز 502٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)27,500,0001,595,000,000تجهيزات شهرى

41213  R     357503/28محله3 ناحيه 1 فاز 502٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)4,500,0002,264,760,000مسكونى-  وياليى

51231 R محله1ناحيه 3 فاز 502٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)3,750,000934,762,500مسكونى-  وياليى78249/27

61231 R محله1ناحيه 3 فاز 502٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)3,500,000927,500,000مسكونى-  وياليى76265

71231 R محله1ناحيه 3 فاز 502٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)4,400,000945,956,000مسكونى-  وياليى119214/99

81231 R محله1ناحيه 3 فاز 502٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)3,800,000947,226,000مسكونى-  وياليى131249/27

91211  R      54258/85محله1 ناحيه 1 فاز 502٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)5,000,0001,294,250,000مسكونى-  وياليى

101112  B     7821/94محله2 ناحيه 1 فاز 501٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)45,000,000987,300,000تجارى

111314  GV     231702/13محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 36 ماهه(6قسط 6 ماهه)1,800,0003,063,834,000وياليى تراكم كم

121314 GV محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 36 ماهه(6قسط 6 ماهه)1,800,0003,337,560,000وياليى تراكم كم241854/2

131314  GV       251043/03محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 36 ماهه(6قسط 6 ماهه)1,950,0002,033,908,500وياليى تراكم كم

141314  GV      26908/33محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 36 ماهه(6قسط 6 ماهه)1,950,0001,771,243,500وياليى تراكم كم

151314  GV      271082/46محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 36 ماهه(6قسط 6 ماهه)1,950,0002,110,797,000وياليى تراكم كم

161314  GV       281279/39محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 36 ماهه(6قسط 6 ماهه)1,950,0002,494,810,500وياليى تراكم كم

171314  GV       291556/6محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 36 ماهه(6قسط 6 ماهه)2,340,0003,642,444,000وياليى تراكم كم

181314  GV      301066,78(باغ ويال)محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 36 ماهه(6قسط 6 ماهه)2,340,0002,496,265,200وياليى تراكم كم

191314  GV       31812/13(باغ ويال)محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 36 ماهه(6قسط 6 ماهه)2,340,0002,322,691,800وياليى تراكم كم

201314  GV       32873/24(باغ ويال)محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 36 ماهه(6قسط 6 ماهه)2,860,0002,497,466,400وياليى تراكم كم

211314  GV       33989/58(باغ ويال)محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 36 ماهه(6قسط 6 ماهه)2,860,0002,830,198,800وياليى تراكم كم

221314  GV     34953/18(باغ ويال)محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 36 ماهه(6قسط 6 ماهه)2,340,0002,230,441,200وياليى تراكم كم

231314  GV      351041/8(باغ ويال)محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 36 ماهه(6قسط 6 ماهه)2,340,0002,437,812,000وياليى تراكم كم

241314  GV     361276/33(باغ ويال)محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 36 ماهه(6قسط 6 ماهه)2,340,0002,986,612,200وياليى تراكم كم

251314  GV    372153/96(باغ ويال)محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 36 ماهه(6قسط 6 ماهه)3,445,0007,420,392,200وياليى تراكم كم

26  1325            SS         624محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)36,000,000864,000,000تجارى خدماتى

271325          SS             726/44محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)36,000,000951,840,000تجارى خدماتى

281325          SS             826/44محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)36,000,000951,840,000تجارى خدماتى

291325          PA             1807/60محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)2,750,0002,220,900,000ورزشى

301223  IN           22030/14 تجهيزات شهرى (جايگاه
مواد سوختى

محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)8,000,00016,241,120,000

آگهي فراخوان عمومي فروش زمين

شركت عمران شهرجديد سهند

شرکت عمران شهرجديد سهند وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد امالک مشروحه ذيل را در کاربريهای تجهيزات شهری(مراکز پست، مراکز خريد و فروش خودرو، مراکز آموزش و آزمايش 
رانندگی، مراکز عرضه گل و گياه و .....)، مســکونی وياليی و ورزشــی و تجهيزات شهری (صرفًا جايگاه مواد ســوخت) و وياليی تراکم کم (باغ ويال)  و تجاری با شرايط« نقد – اقساط» ازطريق فراخوان 
عمومی به فروش برساند. متقاضيان محترم می توانند جهت کسب اطالعات الزم و آگاهی از شرايط فراخوان و دريافت اسناد  شرکت در فراخوان عمومی از تاريخ ١٣٩٧/٠٦/١٣ لغايت مورخ ١٣٩٧/٠٧/٠٢ 
بجز اّيام تعطيل رســمی به امور واگذاری شرکت عمران شهرجديد سهند واقع در شهرجديدســهند– فاز دوم– باالتر از جايگاه CNG– ساختمان شرکت عمران شهر جديد سهند– طبقه همکف– اتاق 

شماره١٠٩مراجعه فرمايند. (تلفن تماس٤-٣٣٤٣٧٧٠١ داخلی ٢١٥ و ٢١٦)

نوبت دوم



www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir كارآفرين برتر ايران براثر انفجار جان خود را از دست داد
 ســيد رضا مقيمى اصل كارآفرين برتر ايران براثر انفجار مخزن 

هيدروليك در كارخانه توليد لوله مسى جان خود را از دست داد.
 اين حادثه در يكى از كارخانجات وى روى داد. 

ســخنگوى اورژانس آذربايجان شرقى افزود: با اعالم خبر انفجار 
در يكى از كارخانجات واقع در شهرك سليمى كارشناسان اين مركز 

به محل اعزام شدند. 
وحيد شادى نيا گفت: كارشناسان اعزامى در اين حادثه مرگ يك 

نفر بر اثر انفجار مخزن هيدروليك را تاييد كردند. 
ســيد رضا مقيمى اصل، يكى از پيشكســوتان صنعت كشور بود 
كه عالوه بر كارخانه هاى توليد هواســاز در توليد لوله هاى مســى و 

محصوالت معدنى هم فعاليت داشت. 
مقيمى اصل در يازدهمين جشنواره كارآفرينان برتر ملى در سال 
95 كه از سوى معاونت توسعه كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون، كار 
ور فاه اجتماعى برگزار شد به عنوان يكى از 10 كارآفرين برتر كشور 

انتخاب و معرفى شده بود.  وى متولد 1322 در تبريز بود.
 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى3شنبه 17 شهريو ر1397 / شماره 5196

 مديركل بيمه ســالمت آذربايجان شرقى 
گفــت: 46 هزار نفــر معــادل 63 درصد از 
جمعيت شهرســتان عجب شــير زيرپوشش 

بيمه سالمت قرار دارند.
 وحيد مجيدى در مراســم معارفه رييس 
جديد بيمه ســالمت شهرســتان عجب شير 
افــزود: از اين تعداد 34 هــزار نفر در مناطق 
روســتايى و بقيه نيز بيمه شدگان كارمندى و 

همگانى و ساير اقشار هستند.
وى تــالش بــراى الكترونيكــى كردن 
خدمات درمانى را از گام هاى اساسى سازمان 
بيمه ســالمت عنوان كرد و افــزود: رفع هم 
پوشــانى بيمه اى از ديگر اولويت هاى كارى 

اين سازمان است.
وى بــا بيــان اينكه با تمهيــدات صورت 
گرفتــه و تصويب چهار هــزار و 550 ميليارد 
ريال اوراق براى پرداخت مطالبات، مشــكل 

بدهى هاى بيمه به جامعه پزشــكى حل مى 
شود افزود: مطالبات بيمه در چهارماه گذشته 
تسويه شده و تا 10روز آينده بقيه مطالبات نيز 

پرداخت خواهد شد.
فرماندار شهرســتان عجب شير نيز افزود: 
بيمــه ســالمت يكــى از ادارات پيش رو در 
شهرستان بوده و شهروندان رضايت مطلوبى 
از اين ســازمان دارند و نياز است براى تداوم 

اين رضايتمندى خدمات بهترى به مردم ارايه 
شود.

عادل اصغــر پور گفت: ســاختمان بيمه 
ســالمت در اين شهرستان احداث شده و نياز 
اســت كه نيروى انسانى آن نيز تامين شود تا 

كيفيت خدمات باالتر رود.
وى اضافه كرد: خدمت مطلوب و باكيفيت 
و بى  منت از وظايف مســئوالن اســت و اگر 
مســئوالن هركدام به نحو صحيح به رسالت 
خود عمــل كنند شــاهد رضايتمندى مردم 

خواهيم بود.
در اين مراســم حميده عليپــور به عنوان 
رييس اداره بيمه ســالمت شهرستان عجب 

شير معرفى شد.
شهرستان عجب شير با حدود 71 هزار نفر 
جمعيت در98 كيلومترى جنوب غربى تبريز، 

مركز آذربايجان شرقى واقع شده است.

رييس دانشــگاه جامع علمى كاربردى با تاكيد بر 
اين كه ايجاد مراكز نوآورى در دانشــگاه هاى جامع 
علمى كاربردى كشــور ســرعت گرفته است، گفت: 
نزديــك 70 مركز نوآورى در كنار مراكز جامع علمى 
كاربردى راه اندازى شده و اميد است تا پايان سال هر 
مركــز يك مركز نوآورى در حوزه تخصصى داشــته 

باشد.
 دكتر محمدحســين اميد در گردهمايى روســاى 
واحدهاى اســتانى دانشگاه جامع علمى كاربردى در 
تبريز اظهار كرد: تيم مديريتى دانشــگاه براى ســال  
98_97 كامل شــده و اميد است برنامه هاى دانشگاه 
را به طور موثر در چارچوب برنامه راهبردى دانشــگاه 

جامع علمى كاربردى دنبال كنيم.
اميد بيان كرد: در شروع فعاليت ها از سال 95 چند 
شعار محورى "ســاماندهى دانشگاه و برگرداندن به 
ريل اصلى، توســعه كيفى فعاليت ها، امور مدرسان، 
برنامه هاى درســى و تثبيت وضعيت دانشــگاه" در 
دســتور كار قرار گرفت و اكنون نتايج بسيار خوبى در 

اين حوزه ها حاصل شده است.
وى با بيان اين كه دانشــگاه جامع علمى كاربردى 
به ســمت دانشــگاه نسل ســومى "مهارت محور" 
حركت مى كند، گفت: دانشگاه جامع علمى كاربردى 
دانشــگاهى اســت كه در اواخر ســال 94 ترديدها و 
ابهاماتى نسبت به رسالت آن ايجاد شده بود اما اكنون 
رســالت آن مشخص شده و دانشگاهى مهارتى براى 

آموزش مهارت هاى خاص و منحصر به فرد است.
وى در مــورد بازنگرى و ســاماندهى مدرســان 
دانشــگاه نيز گفت: ساماندهى از ســال 95 شروع و 
از ســال 96 اجرايى شــد و طى آن مدرسان از طريق 
فراخوان انتخاب شــده و مدرسان قبلى نيز بر مبناى 
صالحيت هاى علمى، عمومــى و حرفه اى ارزيابى 

شدند.
اميــد در ادامه به آموزش هــاى ضمن خدمت نيز 
اشــاره كرد و افزود: در اين رابطه آذربايجان شرقى با 

محوريت تبريز منطقه سه را پوشش مى دهد.

وى با اشــاره به تعيين تســهيالت از منابع داخلى 
دانشــگاه براى مراكز نوآورى گفت: با معاونت علمى 
رياســت جمهورى نيز هماهنگى هايى شده تا براى 
پردازش ايده هاى دانش آموختگان تســهيالتى در 

نظر گرفته شود.
رييس دانشگاه جامع علمى كاربردى با بيان  اين كه 
براى شروع سال سامانه هاى متعدد دانشگاه آماده به 
كار و قوى هستند، افزود: بعد از تالش دو ساله، سطح 
بندى مراكز علمى كاربردى انجام شــد و 550 مركز 

سطح بندى شدند.
وى در ادامه گفت: مراكزى كه در ســطح يك قرار 

بگيرند امتيازاتى برايشان لحاظ مى شود. 
وى در بخش ديگرى از سخنانش افزود: به زودى 
تمامى دانش آموختگان اين دانشــگاه كه برابر يك 
ميليون و 600 هزار نفر هســتند به كتابخانه دانشگاه 

در سيستم يكپارچه هويتى دسترسى خواهند يافت.
رييس دانشــگاه جامع علمى كاربــردى در ادامه 
به رونمايى از ســامانه ى ارزيابى برنامه هاى دانشگاه 
اشــاره كــرد و گفت: تمامــى ذى نفعان دانشــگاه 
"مدرســان، دانش آموختگان، روســاى دانشگاه ها 
دستگاه هاى اجرايى و.. بتوانند در برنامه هاى درسى 

دانشگاه پيشنهاد دهند.
وى با بيان اين كه تمامى 800 برنامه دانشگاه مورد 
ارزيابى همگان قرار دارد، گفت: مصمم هســتيم كه 
برخى برنامه هاى درسى كه اشباع شده را حذف كنيم 
و برنامه هــاى جديدى از طريق اين ســامانه  ايجاد 

كنيم.

ë  شــاهراه مهارتى،  آموزش هاى  توســعه 
توسعه كشور

رييــس دانشــگاه جامع علمــى كاربردى 
آذربايجــان شــرقى تاكيــد كرد: توســعه 
آموزش هاى مهارتى  شــاهراه توسعه كشور و 
يكى از علل موفقيت بسيارى از كشورهاست.

بــه گزارش روابط عمومى دانشــگاه جامع 

علمــى كاربــردى آذربايجان شــرقى، دكتر 
فرزان قاليچى،در مراسم افتتاحيه گردهمايى 
روساى واحدهاى استانى دانشگاه هاى علمى 
كاربــردى در تبريز اظهار كرد: در ســالى كه 
تبريز به عنوان پايتخت گردشگرى كشورهاى 
اسالمى در سال 2018 انتخاب شده است، اين 
افتخار نصيب ما شــد كــه ميزبان گردهمايى 
روساى واحدهاى استانى دانشگاه هاى علمى 
كاربردى در سال 97 باشــيم و اميدواريم اين 
گردهمايــى، نتايج خوبى بــراى نيل به هدف 

كيفى سازى آموزش داشته باشد.
وى عنوان كرد: ما اكنون در عصر پيچيدگى، 
آشفتگى و تغييرات ناپيوسته، زندگى مى كنيم 

و پيش بينى سرعت تغييرات، ممكن نيست. 
دكتــر قاليچى ادامه داد: در دنيايى كه تغيير 
تنها عامل ثبات است، نقش آموزش مهم بوده 
و دانشگاه ها نقش كليدى دارند، چرا كه تربيت 

كنندگان نوآوران، تغيير آفرين هستند.
رييــس دانشــگاه جامع علمــى كاربردى 
آذربايجان شــرقى تاكيد كرد: ايجاد كســب 
و كار، تشــكيل اجتماعــات و شــبكه هاى 
دانشــجويى و فنــون ارتباطــات بين فردى، 
ايجاد مراكز كارآفرين با مشــاركت موسسات 
بيرونى و انتقال از آموزش هاى سنتى متمركز 
بــر دوره هاى كارآفرينى رشــد محور از ديگر 
ويژگى هاى دانشــگاه هاى كارآفرين به شمار 

مى آيند.
قاليچى، موفقيت دانشگاه علمى كاربردى 
واحــد آذربايجان شــرقى در تربيــت نيروى 
تخصصــى كارآمــد در چهار حــوزه صنعت، 
كشــاورزى، مديريت و خدمــات اجتماعى و 
فرهنگى و هنرى را از جمله دستاوردهاى اين 
واحد دانســت و گفت: اولين واحد اســتانى ما  
درســال 75  تاسيس شــد و اكنون با 33 واحد 
استانى و جمعيت دانشجويى بالغ بر 9 هزار نفر 
در 270 كد رشــته محل با يك هزار استاد، در 

حال فعاليت است.

سرپرســت كانون اســتان با تشريح اهداف 
و ابعاد بيســت و يكمين جشــنواره بين المللى 
قصه گويى از اقدامات گســترده براى برگزارى 

مرحله استانى اين جشنواره خبر داد.
به گزارش روابط عمومــى اداره كل كانون 
استان آذربايجان شــرقى، هادى يوسف زاده با 
اعالم اين مطلب تاكيد كرد: بيســت و يكمين 
جشــنواره بين المللى قصه  گويى امسال در ابعاد 
گســترده تر و با هدف حضور همه عالقه مندان 
بــه هنر قصه گويــى در بخش هــاى مختلف 
اين جشــنواره برگزار مى شــود. وى افزود: اين 
جشــنواره در ســه بخش تخصصى، عمومى 
(90 ثانيــه اى ) و علمى ( مقاله نويســى  ) برگزار 
مى شــود و تمامى گروه هاى مخاطب 14 تا 18 
ســال، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و 18 سال به 
باال مى توانند فيلم قصه هاى خود را در ســايت

 kanoonfest.ir پس از ثبت نام بارگذارى 
نمايند.يوســف زاده با بيــان اينكه كه به همين 
مناسبت مراكز كانون پرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان آذربايجان شرقى طى روز هاى 12 الى 
19 شــهريور با برگزارى جشن هاى قصه گويى 
ميزبان عالقه مندان خواهند بود گفت: برگزارى 
اين جشن ها فرصتى براى حضور عالقه مندان به 
هنر قصه گويى و حضور در جشنواره بين المللى 

قصه گويى است.
وى بخــش 90 ثانيــه اى اين جشــنواره را 
فرصتى مناسب براى حضور تمامى عالقه مندان 
به قصه گويى در اين جشنواره دانست.سرپرست 
كانون استان آذربايجان شرقى با تاكيد بر اينكه 
25 شهريور آخرين مهلت براى ثبت نام و ارسال 
فيلم هاى قصه گويى اســت گفت: پس از اتمام 

اين مدت كار داورى آثار آغاز خواهد شد.
وى زمــان برگزارى جشــنواره اســتانى 
قصه گويى را 19 مهر ماه سال جارى اعالم كرد 
و افزود: در اين جشــنواره قصه گويان منتخب 
استان در گروه مخاطبان 18 سال به باال حضور 
خواهند داشت ضمن آنكه قصه گويان منتخب 
اســتانى 14 سال تا 18 ســال و پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها مســتقيماً به دبيرخانه جشــنواره 
بين المللى براى داورى نهايى معرفى مى شوند.

را  جشــنواره  ســايت  وى  آدرس 
kanoonfest.ir اعــالم و تصريح كرد: 
كليــه عالقه مندان براى بارگــذارى قصه ها، 
ارســال مقاالت و دريافت اطالعات بيشــتر به 
اين ســايت مراجعه كنند. يوســف زاده در عين 
حال تصريح كرد: دبيرخانه اســتانى جشنواره 
بين المللى قصه گويى مستقر در كانون نيز آماده 

پاسخ گويى به سواالت است.

شهردار كالنشهر تبريز گفت: اليحه درآمد 
پايدار شــهرها كه اخيرا تقديم مجلس شــده 

پاسخگوى درآمد كالنشهرها نخواهد بود
ايرج شــهين باهر در همايــش يك روزه 
شهرداران كالنشــهرها و مراكز استانها كه با 
حضور عبدالرضا رحمانى فضلى، وزير كشــور 
و محمدباقــر نوبخت، معــاون رئيس جمهور 
برگزار شد، گفت: شــهرداريها به عنوان جبهه 
اول خدمتگزارى به مردم، نياز به حمايت دارند.

وى با بيان اينكه امروز تمام كالنشهرهاى 
كشور به جز تهران هزينه هاى مديريت شهرها 

را يك تنه تامين مــى كنند، اظهار كرد: اين در 
حالى است كه اكثر شهرداريها حتى در پرداخت 

حقوق كاركنان خود مشكل دارند.
شهين باهر ادامه داد: عالوه بر اين مشكالت 
اليحه درآمد پايدار شهرها هم، كه اخيرا تقديم 
مجلس شده پاســخگوى درآمد كالنشهرها 

نخواهد بود.                       
شهردار كالنشهر تبريز اضافه كرد: متاسفانه 
مساله مهم در زمينه اليحه درآمد پايدار شهرها 
اين اســت كه همچــون عوارض نوســازى 

ضمانتى براى اجراى آن وجود ندارد.

 مديرعامــل شــركت شــهرك هاى 
كشــاورزى جهاد كشاورزى توسعه گلخانه 
هــا را راهى براى مقابله بــا بحران كم آبى 
در كشــور دانست و گفت: 5 شهرك گلخانه 
اى در اســتان آذربايجان شرقى راه اندازى 

مى شود.
على اشرف منصورى مديرعامل شركت 
شهرك هاى كشــاورزى جهاد كشاورزى، 
ابراز داشت: تمركز فعاليت هاى ما با توجه به 
ابالغ برنامه هاى اقتصاد مقاومتى در كشور، 
تمركز بر فعاليــت هاى گلخانه اى با هدف 
افزايش بهره ورى توليد و مصرف آب است.

وى افزود: مشــكل كم آبى كه در كشور 
وجود دارد با توسعه فعاليت هاى گلخانه اى، 

مرتفع مى شود.

مديرعامــل شــركت شــهرك هــاى 
كشاورزى جهاد كشاورزى خاطرنشان كرد: 
8 شــهرك گلخانه اى در استان آذربايجان 

شرقى فعاليت مى كند كه 8 هزار هكتار 
از عرصه هاى اســتان شناســايى شده 

است.
منصورى ابراز داشــت: اگر دستگاه 
هــاى مرتبــط اســتان در تامين آب 
همكارى كنند، اين شهرك ها در اسرع 
وقت به سرمايه گذاران واگذار مى شود.
وى تاكيد كرد: فراخوان 5 شــهرك 
گلخانه اى در اســتان آذربايجان شرقى 
ارائه شــده كه سرمايه گذارانى كه قصد 
فعاليــت در اين عرصــه را دارند، جهاد 
كشاورزى در كوتاه ترين زمان ممكن، 
اين عرصه هــا را در اختيــار آنان قرار 
مى دهد و بــدون دريافت هيچ گونه وجهى، 

مجوزها را يك روزه صادر مى كند.

بيست و يكمين جشنواره بين المللى قصه گويى در استان

اليحه درآمد پايدار شهرها پاسخگوى درآمد 
كالنشهرها نخواهد بود

63 درصد جمعيت عجب شير، زيرچتربيمه سالمت

     رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى مطرح كرد؛

راه اندازى 70 مركز نوآورى در كنار مراكز علمى و كاربردى

5 شهرك گلخانه اى در آذربايجان شرقى
 راه اندازى مى شود

دكتر جمال الدين نيكنامى مدير درمان تامين اجتماعى آذربايجان شــرقى 
در خصــوص روند احداث بيمارســتان 327تختخوابى خاوران گفت: تحويل 
قطعى زمين اين بيمارستان به متراژ تقريبى45هزار متر مربع در منطقه خاوران 

تبريز طى صورتجلسه 69 شوراى اسالمى كالنشهر تبريز انجام گرديد.
وى افزود:تحويل زمين به دليل عدم تامين معّوض از جانب استاندارى 26 
ماه به طول انجاميد و در اين مدت رايزنيهاى متواتر و متعدد با مراجع قانونى و 

رجال سياسى استان همچنان جارى بود .
دكتــر نيكنامى همچنين اذعان نمود: احداث اين بيمارســتان بعنوان يك 
مطالبه عمومى از جانب بيمه شدگان عزيز و نمايندگان محترم مجلس شوراى 
اســالمى باتوجه به كلنگ زنى 25 تير ســال 95 توسط وزير سابق تعاون، كار 
و رفــاه اجتماعى ؛ با تائيد فرمانــدارى از طريق اخذ نظريه هيئت حل اختالف 
اســتانى مبنى بر تحويل بدون قيد و شــرط زمين به تامين اجتماعى و تأديه 
معّوض از طرف اســتاندارى طى صورتجلسه 97/05/25 ؛ در ريل حركت قرار 

گرفت.
الزم به ذكر اســت : براساس مصوبه هيئت وزيران در سفر استانى رياست 
جمهورى دولت دهم در ديماه سال 87  احداث بيمارستان 300 تختخوابى در 
جنوب شــرقى شهر تبريز به شــرط تامين زمين توسط استاندارى به تصويب 
رســيده بود كه در ســال 93 ده هكتار از زمين هاى تحت حوزه شــهردارى 
منطقه 4 در ضلع شــمالغرب و مجاور فرودگاه تبريز با صورتجلســه تحويل 
مديريــت درمان گرديد ولى همزمان با تغيير مديريتى در اســتان و بررســى 
كارشناســى و رايزنى با استاندار، فرماندار و شهردار مبنى بر احداث بيمارستان 
در جنوب شرقى شهر تبريز طبق مصوبه هيئت وزيران و رعايت استانداردهاى 
بيمارستان و عدم همجوارى با فرودگاه مقرر گرديد زمينى به مساحت 5 هكتار 
با تغييركاربرى از فرهنگى و فضاى ســبز به بهداشتى و درمانى از طريق ماده 
5 در شــهرك خاوران ( بخش فرامنطقه اى ) تحويل مديريت درمان گرددكه 

اين امر باالخره محقق گرديد.

بعد از 26ماه دوندگى؛

شركت عمران شهرجديد سهند

شركت عمران شهر جديد سهند ( سهامى خاص ) در نظر دارد  دو  دستگاه سوارى پژو مازاد بر نياز خود 
را به شرح ذيل از طريق مزايده به فروش برساند:

متقاضيان محترم مى توانند از تاريخ 1397/06/17 لغايت 1397/06/27 بين ساعات 8   الى 16 به غير از 
روزهاى پنجشــنبه و جمعه جهت بازديد و دريافت اسناد و فرم پيشنهاد قيمت به دبيرخانه شركت واقع 

 -CNG در شهر جديد سهند فاز 2 – روبروى جايگاه
تلفن 4-33437701-041 داخلى 228 مراجعه نمايند.

( آگهى فراخوان دو دستگاه سوارى )( آگهى فراخوان دو دستگاه سوارى )

سپرده مزايده (ريال)واحد / دستگاهشرحرديف

١    GLX پژو٤٠٥  مدل ١٣٨٢- بنزينی  
شماره انتظامی ٩٢٣ الف ١٦    

٢٠,٠٠٠,٠٠٠يک

٢ پژو پارس مدل ٢١٣٨٣
بنزينی شماره انتظامی-٦٧٣ الف ١١  

٣٠,٠٠٠,٠٠٠يک

نوبت دوم

يك سازمان دولتى در نظر دارد كه ســه باب مغازه در مجتمع تجارى پاالديوم و دو دستگاه آپارتمان(منطقه گلكار 
و وليعصر جنوبى )  را به فروش برســاند لذا متقاضيان مى توانند جهت اخذ اسناد شركت در مزايده و ساير اطالعات و 
شــرايط از تاريخ 97/06/17  الى 97/06/23 ( روز جمعه)  به نشانى: تبريز- خيابان آزادى مابين چهارراه ابوريحان و 

ميدان الله، نبش كوچه شيخ عطار اول پالك 2 مراجعه نمايند.
تلفن: 04134763785- 04134763698- 09380104034  فكس: 04134776381

آگهى مزايده

تكليف زمين بيمارستان 327 تختخوابى 
تامين اجتماعى مشخص شد
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صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  بهمن راهـرى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

هزار دشمنم ار مى كنند قصد هالك
گرم تو دوستى از دشمنان ندارم باك

مرا اميد وصال تو زنده مى دارد
وگرنه هر دمم از هجر توست بيم هالك

حافظ


