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تالش براى ارائه  خدمات مناسب 
در دانشگاه علوم پزشكى تبريز 

در جريان است

تبريز ارزان ترين قطار شهرى 
كشور را دارد

 بازگشــت به مدار توليد واحد ذوب 
كــوره قوس الكتريكى مجتمع فوالد 

صنعت بناب
سيد ابوتراب فاضل مديرعامل مجتمع از راه اندازي مجدد واحد ذوب كوره قوس الكتريكى خبر داد و 
گفت : توليد واحد ذوب 150 مجتمع فوالد صنعت بناب به داليل مختلف از يكســال پيش متوقف 
شده بود كه از چند ماه پيش با بررسى مشكالت و موانع پيش آمده و رفع آن، از جمله تامين الكترود، مواد اوليه و 

همچنين اصالح و تعميرات الزم به همت پرسنل زحمتكش در سال رونق توليد مجددا به مدار توليد بازگشت...

ساخت 90 درصد تجهيزات 
مكانيكى پااليشگاه تبريز 
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 رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت ملى پست: رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت ملى پست:
استفاده حداكثرى از ظرفيت هاى اساسنامه در حل مشكالت استفاده حداكثرى از ظرفيت هاى اساسنامه در حل مشكالت 

ضرورى استضرورى است

من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق
بدين وســيله بر خود وظيفه شــرعى 
و اخالقــى مى دانيم تــا از زحمات بى 
شــائبه، انسان دوســتانه و حكيمانه 
آن مقام محترم قضايى در رســيدگى 
بــه امور مشــكالت شــهروندان على 

الخصوص مددجويان زندان مراغه كه توام با مساعى و زحمات فراوانى 
است،قدر دانى و سپاســگزارى نموده و از درگاه ايزدمنان طول عمر و 

موفقيت روز افزون آن بزرگوار را مسئلت مى نماييم.

 از طرف زندانيان ومددجويان 
شهرستان ويژه مراغه

آگهـى مزايـده واگـذارى اجـاره سالـن 
ورزشـى چنـد منظـوره و زمينهـاى چمـن 
مـصنوعـى سازمـان فرهنگـى اجتماعـى 

شرح در صفحه4ورزشـى شهـردارى تبريـز

جناب آقاى جواد نعيمى 
قاضى محترم اجراى احكام كيفرى و ناظر 
زندان دادسراى عمومى و انقالب مراغه 



 ســيد ابوتراب فاضل مديرعامل مجتمع از راه اندازي مجدد واحد 
ذوب كوره قوس الكتريكى خبر داد و گفت : توليد واحد ذوب 150 مجتمع 
فوالد صنعت بناب به داليل مختلف از يكسال پيش متوقف شده بود كه 
از چند ماه پيش با بررسى مشكالت و موانع پيش آمده و رفع آن، از جمله 
تامين الكتــرود، مواد اوليه و همچنين اصالح و تعميرات الزم به همت 

پرسنل زحمتكش در سال رونق توليد مجددا به مدار توليد بازگشت.
به گزارش روابط عمومى مجتمع فوالد صنعت بناب،فاضل با اشاره 
به از سر گيري توليد در اين واحد افزود :  با توجه به برنامه ريزي هاي انجام 
شده در خصوص افزايش توليد و به منظور كاهش وابستگي به مصرف 
قراضه،  ذوب 150 مجتمع فوالد صنعت بناب توليد خود را از سر گرفت و 
شارژ آهن اسفنجي در كوره قوس در دستور كار خواهد بود ،  همچنين با 
در نظر گرفتن راه اندازي فوالد بافت كه از زيرمجموعه هاي گروه مالي 
گردشــگري بوده و در راستاي تكميل زنجيره توليد فوالد تاسيس شده 
است آهن اسفنجي از محل مذكور تامين خواهد گرديد و مشكل تامين 

مواد اوليه مرتفع خواهد شد.
شــايان ذكر اســت كه واحد ذوب و ريخته گري ذوب شاهين بناب 
(كوره قوس الكتريكي ) براي اولين بار در شمالغرب كشور از سال 92 راه 
اندازي و مورد بهره برداري قرار گرفته اســت كه پس از يكســال توقف 
توليد، با برنامه ريزي و اقدامات مديريتي انجام شــده در خصوص رفع 
موانع و مشــكالت مربوطه به همت پرسنل زحمتكش اين مجتمع در 
آســتانه روز جهاني كار و كارگر مجدد راه اندازي گرديد و در حال حاضر 

شمش فوالدي 150*150 توليد مي كند .

 نماينده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى و امام جمعه تبريز با بيان 
اينكه مردم اســتان از زمان هاى دور تا به امروز در كارهاى خداپسندانه 
پيشــقدم بوده اند، خواستار مشاركت همگانى در جشن گلريزان امسال، 

29 ارديبهشت ماه، شد.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم سيدمحمدعلى آل هاشم در ديدار 
هيئت امنا و اعضاى شــوراى مشورتى ستاد ديه استان با وى افزود: كار 
خيران ارزشــمند و ماندگار اســت و خداوند متعــال در برابر آن پاداش 
مضاعفى در نظر خواهد گرفت و اميدواريم همه خيران در 29ارديبهشت 
در جشن گلريزان شركت كنند، زيرا بهترين جا براى كمك رسانى است.

وى ادامه داد: در رابطه با تبليغ و ترويج اين كار ارزشمند تالش هاى 
زيادى كرديم و جا دارد از تالش هاى همه خيران استان قدردانى كنيم 
زيرا هر زندانى كه به همت خيران آزاد و ســر ســفره افطار خانواده اش 

حاضر شود، قطعآ دعا گوى شما خواهد بود.
رئيس كل دادگســترى آذربايجان شرقى هم در اين نشست با ارايه 
گزارشــى از اقدامات ستاد ديه استان گفت: امسال نيز همانند سال هاى 
گذشته جشن گلريزان همزمان با سراسر كشور در استان برگزار مى شود 
و اميدواريم امسال بهتر از سال هاى قبل در بحث جمع آورى كمك هاى 
نقدى و غير نقدى هموطنان محترم براى آزاد ســازى زندانيان محكوم 

جرايم غير عمد و مالى قدم برداريم.
حجت االســالم حكمتعلى مظفرى افزود: در سال گذشته از مجموع 
540 زندانى جرايم مالى و غيرعمد 440 نفر با بدهى 123 ميليارد تومان 

آزاد شدند.
 وى ادامــه داد : از ايــن رقم بيــش از 91 ميليارد تومــان از طريق 
تقسيط بدهى هاى زندانيان، 21 ميليارد و 850 ميليون تومان از گذشت 
شــاكيان، 4 ميليارد و 840 ميليون تومان تسهيالت بانكى با سود چهار 
درصد ، يك ميليارد تومــان از محل كمك هاى خانواده هاى زندانيان 
و 3 ميليارد و 700 ميليون تومان كمك بال عوض ســتاد ديه استان بود.

رئيس كل دادگسترى استان با اشاره به حمايت نماينده ولى فقيه در 
آذربايجان شــرقى در بحث ترغيب و تشويق خانواده هاى درگذشتگان 
براى اختصاص هزينه هاى مراسم ترحيم به زندانيان جرايم غير عمد و 
مالى گفت: سعى مى كنيم با استفاده از ظرفيت هاى روحانيان و مداحان 

عزيز اين موضوع گسترش يابد.

الگو، انگيزه و اعتماد سه حلقه اصلى در ارتباط خانه و مدرسه است. 
به گزارش اداره اطالع رسانى و روابط عمومى اداره كل آموزش و 
پرورش استان آذربايجان شـــــــرقى، كارگاه آموزشى توان افزائى 
با موضوع " آشنائى با مفاهيم تاب آورى اجتماعى و گفتگوى ملى 
خانواده و بين نسلى" با همكارى معاونت امور زنان و خانواده رياست 

جمهورى با حضور مديركل آموزش و پرورش اســـــــتان آذربايجان 
شرقى و مدرسان آموزش خانواده در خانه معلم شماره دو تبريز برگزار 

شد. 
جعفر پاشايى در اين دوره با اشـــــــاره به اينكه حوزه ارتباطى خانه و 
مدرسه به طريق اولى با خانواده ها پيش بحث طبيعى است، گفت: 

بيشتر ايراداتى كه به دستگاه تعليم و تربيت وارد شده از اين منظر 
بوده و ايجاد اين ارتباط ساده نيست.

 مديركل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقى ادامه داد: برنامه 
به  رسيدن  براى  كشور  كالن  در  هماهنگ  و  منظم  منسجم،  ريزى 
اهداف اين حوزه الزم است تا در استان ها اجرا شود وى افزود: اگر 

حلقه مفقوده بين خانه و مدرسه را بتوانيم پيدا كنيم بخش بزرگى از 
مشكل  پاشايى  شد  خواهد  حل  پرورش  و  آموزش  عديده  مشكالت 
اصلى در حال حاضر را نبودن الگوى عملى مناســـــــب عنوان كرد و 
افزود: اگر بتوانيم براى دانش آموزان امروزى در ابعاد مختلف الگوى 

مناسب تعريف كنيم بخش مهم كارها قابل حل است.

با همكارى معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى برگزار شد؛ كارگاه آموزشى توان افزائى آموزش و پرورش آذربايجان شرقى

 بازگشت به مدار توليد واحد ذوب 
كوره قوس الكتريكى مجتمع فوالد 

صنعت بناب

امام جمعــه تبريز خواســتار 
مشــاركت همگانى در جشــن 

گلريزان شد
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خبر خبر

مديركل صدا و سيماى مركز آذربايجان 
شــرقى برنامه هاى ويژه ماه مبارك رمضان 

شبكه سهند را تشريح كرد.
به گزارش روابط عمومي شــبكه سهند ، 
مرتضى صفرى در حاشيه بازديد از آماده سازى 
محــل برگزارى ترتيل خوانــى قرآن كريم از 
مصــالى اعظم حضرت امــام خمينى ( ره ) 
گفت : يك ســريال تلويزيونى ، دو مجموعه 
انيميشن ، چندين مستند و ويژه برنامه ، ُجنگ  
و سخنرانى در كنداكتور رمضانى شبكه  سهند 

قرار گرفته است . 
وى افزود : شبكه سهند در كنار شبكه هاي 
سراسرى و مراكز اســتانى رسانه ملي تالش 
خواهد كرد در ماه مبارك با پخش برنامه هاي 

متنوع در كســب فيوضات ماه ميهماني خدا با 
مخاطبان خود شريك شود .

وى خاطر نشــان كرد : مخاطبان شــبكه 
ســهند در ايام پرفيض ماه مبــارك رمضان 
در كنار برنامه هاى روتين و هميشــگى خود 
همچون سحرلر ، خانواده ، حركت و كنديميز 
شــاهد ويــژه برنامه هاي مختلــف از جمله 
ويژه برنامه افطارليق ( 30 قســمت 80 دقيقه 
اى ) ، ضيافــت رمضــان و پخش زنده ترتيل 
خوانى قــرآن كريم از مصالى اعظم حضرت 
امام خمينى (ره ) اوباشــدانليق ( 30 قســمت 
60 دقيقــه اى ) ، الف الم ميم ( 30 قســمت 
10 دقيقه اى ) ، زكات بركت زندگى ، تفســير 
موضوعى قرآن كريم توسط نماينده ولى فقيه 
در استان و امام جمعه تبريز ، موسسات قرآنى 
، بركت ، مســتند اهل ايمان ، شــكر شكنان و 

عافيت خواهند بود. 
مديركل صدا و ســيماى مركز آذربايجان 
شرقى تصريح كرد : بهداشت روزه دارى، قدر 
گئجه سى ، مناجات رمضان ، ادعيه ، احاديث و 
روايات ، پخش انيميشن پارسا كوچولو و قصه 
هاى من و آقاجان ، پخش سريال مدينه و فيلم 
هاى ســينمايى مختلف با مضمون رمضان از 

ديگر برنامه هايى اســت كه در شبكه استاني 
ســيماى مركــز آذربايجان شــرقى در ماه 
ميهماني خدا در كنداكتور پخش در نظر گرفته 

شده است. 
مرتضــى صفرى گفت : راديــو تبريز هم 
با تــدارك بيش از هفتاد عنــوان ويژه برنامه 
زنــده ، توليدى و تامينــى از جمله افطارليق ، 
اوباشــدانليق، مســابقه فائزون ، دانيشيق ، 
مشــكات ، رحلت گئجه سى، مجموعه هاى 
نمايشى ، شبهاى ايران ، انقالب بايراقى ، شب 
هاى فيروزه اى ، حق الناس ، محفل ، مشكات 
، نور آيه لرى و آنا قبله در ماه مبارك رمضان به 

استقبال ميهمانى خدا خواهد رفت. 
وى ادامه داد : پخش ترتيل قرآن كريم بعد 
از اذان صبح ، درســهايى از قرآن، سخنرانى ، 
برقرارى ارتباط زنده با ساير شبكه هاى استانى 
و آى گوروشــو برنامه هاى ديگرى هستند كه 
در ماه پرفيض رمضان براى شنوندگان راديو 

به روى آنتن خواهد رفت. 
مديركل صدا و سيماى استان برنامه هاى 
اهللا قوناقليقــى و اوباشــدانليق را نيز از ديگر 
برنامه هاى راديو شــهرى مراغه برشمرد كه 
در اين ماه مبارك تقديم شنوندگان خواهد شد. 

صفرى ، آماده ســازى مساجد ، استقبال از 
رمضــان ، پيگيرى روند تامين اقالم مورد نياز 
مــردم در ماه مبارك ، پيگيرى روند نظارت بر 
بازار ، جشن هاى گلريزان ، اكرام ايتام ، رمضان 
و خودســازى ويژه شــب هاى قدر ، عمران و 
آبادى با زكات فطريه را از عناوين گزارش هاى 
توليدى پيش بينى شده در معاونت خبر عنوان 
كرد كه در كنار اطالع رسانى و پوشش خبرى 
رويدادهاى مختلف در طول ماه رمضان تهيه 

و پخش خواهد شد . 
وى با اشاره به نقش ، اهميت و تاثيرگذارى 
فضاى مجازى در افكارسنجى و جهت دهى و 
مهندسى افكار عمومى گفت : معاونت فضاى 
مجازى اين مركز نيز با توليد و نشــر احكام ماه 
مبارك رمضان به صورت موشــن گرافيك ، 
توليد و نشر ذكر و دعاهاى مخصوص ايام ماه 
مبارك رمضان ، ايجاد پويش سفره هاى ساده 
با دريافت و انتشــار عكس ســفره هاى ساده 
مردمى ، توليد و نشر پوسترهاى ويژه و متنوع 
با موضوعات والدت امام حســن مجتبى(ع)، 
شهادت امام على(ع)، شب هاى قدر، عيد فطر 
و ميزان فطريه سعى خواهد كرد به رسالت خود 

در كنار ديگر معاونت ها عمل كند.

محمدحســين صومــى در مراســم 
گراميداشــت روز جهانى ماما در دانشگاه علوم 
پزشــكى تبريــزروز ماما را تبريــك گفت و از 

زحمات اين قشر تقدير و تشكر كرد.
وى از تالش هاى  بيمارستان طالقانى تبريز 
و بيمارستان شهرستان بناب در ترويج زايمان 
طبيعى تشــكر كرد و گفت: در سراسر دانشگاه 
علوم پزشكى تبريز تالش براى ارائه ى خدمات 
مناسب در جريان است، تمامى شهرستان هاى 
استان آذربايجان شرقى از امكانات الزم براى 
زايمان طبيعى برخوردار هستند، به عنوان مثال 

در شهرســتان چاراويماق در فصل زمستان و 
يخبنــدان ســالى 15 تــا 16 مــورد پــرواز 

آمبوالنس هاى هوايى براى انتقال زنان باردار 
از روســتاهاى صعب العبــور چاراويماق اتفاق 
افتاده و حدود 160 زايمان طبيعى انجام شــده  
كه در اين زايمان ها هيچ موردى از مرگ و مير 
مادران از كم برخوردارترين شهرســتان به ما 
گزارش نشــده و معتقدم اين اقدامى ارزشمند 
براى دانشــگاه علوم پزشــكى است.  رئيس 
دانشگاه علوم پزشــكى تبريز ادامه داد: ماماها 
همواره در كنار مادران و نوزادان هستند، زمانى 
كه نوزادى به دنيا چشم مى گشايد، شيرينى آن 
لحظه را بــراى اولين بار مامــا درك مى كند، 

افتخار مى كنيم كه به همت ماماهاى دانشگاه 
علوم پزشــكى تبريز، سال گذشته شاگرد اول 
كنترل مرگ و مير مادران و نوزادان بوديم. وى 
اظهار كرد: طى ســال هاى گذشــته در قالب 
توســعه ى بخش هاى تسهيالت زايمانى يا ال 
دى آى، اغلب طرح هايى كه برنامه ريزى شده 
بود به مرحله ى بهره بردارى رســيده است، سه 
روز قبل نيز ال دى آى جديدى در شهرســتان 
چاراويماق و شهرستان بناب  افتتاح شد و هدف 
تمامى اين اقدامــات حفظ جان مادر و نوزادان 

است.

تشريح برنامه هاى رمضانى شبكه سهند

 تالش براى ارائه خدمات مناسب در دانشگاه علوم پزشكى تبريز در جريان است 

معاون اشــتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى آذربايجان 
شرقى از تصويب ايجاد 23 هزار شغل در سال جارى در اين استان خبر 

داد.
يونس طاهرى، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشــت: نخســتين 
جلســه مشترك كارگروه تخصصى اشتغال و توانمندسازى نيروى كار 
ســتاد اقتصاد مقاومتى استان آذربايجان شــرقى تشكيل شد كه چند 

مصوبه داشت.
وى افزود: در اين جلســه مقرر شــد در ســال جارى براى 23 هزار 
نفر در اســتان آذربايجان شــرقى با اجراى طرح هــاى مختلف ايجاد 

اشتغال شود.
معاون اشــتغال اداره كل تعاون استان آذربايجان شرقى تاكيد كرد: 
مصوبه دوم اين جلســه، بحث اشــتغال فراگير روستايى بود كه سال 

گذشــته اجرا و تسهيالتى براى طرح هاى اشتغال داده شده بود.
طاهرى ادامه داد: همچنين مقرر شــد، تسهيالت اشتغال روستايى 
كه بانك هاى عامل معرفى شــده اند، به صورت كامل پرداخت شود تا 
منجر به نتيجه شده و از طرح ها بهره بردارى شود كه از اين طريق نيز، 

فرصت هاى شغلى ايجاد خواهد شد.
وى در بخش ديگرى با اشــاره به اينكه در سال 55 تعداد 686 هزار 
شــغل ايجاد شــده بود، عنوان كرد: اين رقم در سال گذشته به بيش از 

هــزار و 376 نفر يعنى به بيش از 2 برابر افزايش پيدا كرد.
معاون اشــتغال اداره كل تعاون استان آذربايجان شرقى ادامه داد: 
اين ميزان اشــتغال با اعطاى تسهيالت اشتغالزايى در استان از طريق 

اجراى طرح هاى اقتصادى بخش اشتغال ايجاد شده است.
طاهرى اذعان داشــت: با اجراى طرح هاى تبصره 3، خوداشتغالى، 
بنگاه هاى اقتصادى زود بازده، ضربتى اشــتغال، اشتغال كوچك و زود 
بازده، اشــتغال روستايى و اشتغال فراگير و … تالش كرديم تا ميزان 

ايجاد اشــتغال در اين استان سال به سال افزايش پيدا كند.
وى از ايجاد 54 مؤسســه مشاوره شــغلى و كاريابى غيردولتى در 
اســتان آذربايجان شرقى خبر داد و اظهار داشــت: اجراى طرح هاى 
مهــارت آموزى نيــروى كار و اعطاى گواهينامه جهــت راه اندازى 
بنگاه هاى خرد، طرح كارورزى، اشــتغال مشــاغل خانگى، طرح هاى 
معافيت بيمه اى كارفرمايان، اعطاى تسهيالت از محل صندوق توسعه 
ملــى (ارزى و ريالــى) و كســب رتبه اول كشــورى در زمينه معرفى 
متقاضيان از ديگر اقداماتى بود كه طى ســال هاى گذشــته در استان 

اجرايى شده است.

امسال براى 23 هزار نفر شغل ايجاد 
مى شود

دكتر محمدحســين فرهنگى: 90 درصد آموزش 
هاى مهارتى منجر به اشتغال مى شود

بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل آموزش فنى و 
حرفه اى اســتان آذربايجان شــرقى، نشستى با حضور 
محمدحســين فرهنگى، نماينده مردم تبريز، اســكو و 
آذرشــهر با مديركل، معاونان، مشاوران ، روساى ادارات  
و مراكز تبريز و جمعى از كارشناســان اداره كل در سالن 

اجتماعات برگزار گرديد.
يعقــوب نماينده، مديركل آمــوزش فنى و حرفه اى 
آذربايجان شرقى در اين نشست، ضمن خيرمقدم گويى، 
گزارشــى از فعاليتها و عملكرد اداره كل آموزش فنى و 
حرفه اى اســتان در بخش دولتى در سال 97 ارائه داد و 
افزود: در ســال 1397 ، 44 هزار و 156 نفر دوره آموزش 

هاى مهارتى را در 23 مركز آموزشى و 212 كارگاه  آموزشى و 
523 حرفه فرا گرفته اند.

نماينده همچنين با اشاره به اهميت حضور بخش خصوصى 
در كنار بخش دولتى از فعاليت بيش از 500 آموزشــگاه فعال 
اســتان آذربايجان شرقى خبر داد و افزود: آموزشگاههاى آزاد 
فنى و حرفه اى اســتان، در ســال 97 توانسته است، 36 هزار و 
987 نفر دوره آموزش هاى مهارتى را در 329 حرفه آموزشــى 
و بــا حضور 1 هزار و 78 مربى مهارت محور، به مهارت آموزان 

ارائه نمايد.
مديركل آموزش فنى و حرفه اى استان ،ارائه آموزش هاى 
مهارتى را در مراكز ثابت و ســيار شــهرى، روستاها و عشاير، 
ســكونتگاه هاى غيررســمى، پادگان ها، زندان ها و آســيب 
ديدگان اجتماعى، معتادين و مناطق حاشــيه شهر، مراكز ماده 
16 و 15 اســتان، جوار دانشــگاه ها، صنايع و صنوف، معدن، 

مهــارت آموزى در محيط كار واقعى، حوزه هاى دانش بنيان و 
همچنين آموزش مجازى را از جمله طرح هاى اجرايى در اداره 
كل آموزش فنى و حرفه اى اســتان، برشمرد. يعقوب نماينده 
در ادامــه به اجراى طرح هاى ايران مهارت، مهارت آموزى در 
محيط كار واقعى( اســتاد – شاگردى) اشاره كرد و افزود: طرح 
ايران مهارت ويژه آموزش دانش آموزان اســت و صرفا توسط 

بخش خصوصى انجام گرفته است .
و ى افــزود: اين اداره كل توانســته اســت در اجراى طرح 
مهــارت آموزى در محيط كار واقعى در اســتان 3 هزار و 400 

نفر را آموزش دهد.
محمد حســين فرهنگى، نماينده محترم تبريز،آذرشهر و 
اســكو نيز در اين نشســت ضمن تقدير از مديركل و كاركنان 
از فعاليت هاى چشــمگير و صــورت گرفته در آموزش فنى و 
حرفه اى استان، اظهار داشت: اميدواريم جامعه ما و مسئولين و 
مديران ما در انجام فعاليتهاى سازمانى و به خصوص در راستاى 

اشتغالزايى براى اقشار مختلف جامعه، موفق باشند.
وى با اشــاره به رويكرد آموزشى سازمان آموزش 
فنى و حرفه اى كشــور، دو عنصر اصلى اين سازمان 
را كار و تعليــم و تربيت عنوان كــرد و بر لزوم توجه و 
تمركز بر اين محورها در راستاى ساختن آينده و كشور، 

تاكيد نمود.
نماينده تبريز، آذرشهر و اسكو خاطر نشان ساخت: 
خوشــبختانه در كميســيون ويژه در حوزه توليد ملّى 
مجلس شوراى اسالمى، طرحى در دست اقدام داريم 
كه در راســتاى اشــتغالزايى اســت و گزارشى با اين 
مضمون به مجلس ارائه شــده است تا طبق آيين نامه 

داخلى مجلس طرح را مصوب نماييم.
 فرهنگى، با اشاره به اين موضوع كه رشته هاى غير 
كاربردى و غير مهارتى از لحاظ مالى به صورت وسيع، حمايت 
مى شــوند،افزود: تنها 10 الى 15 درصد آموزش اين مراكز، در 

ايجاد اشتغال موثر است.
وى تصريح نمود: سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور و 
چندين مجموعه دانشــگاهى كه در حوزه آموزش هاى فنى و 
حرفه اى فعاليت مى نمايند؛  90 درصد آموزش ها در راســتاى 
اشــتغال اســت در صورتى كــه از بودجــه حمايتى كمترى 
برخوردارند و در اين راستا بايد آموزش عالى خود را با آموزشهاى 
مهارتى منطبق نمايد.فرهنگى، نماينده تبريز، آذرشهر و اسكو 
اضافه كــرد: در حال حاضر بيــش از 30 درصد آموزش هاى  
آموزش و پرورش به واحدهاى فنى و حرفه اى، هنرســتانها و 
كار و دانش ها، سوق داده شده است و با توجه به هدف گذارى 
كه صورت گرفته، در مدت ســه ســال آينده، اين مقدار به 45 

درصد افزايش خواهد داشت و اين در آموزش عالى نيست.

در نشستى با حضور تالشگران عرصه مهارت آموزى آذربايجان شرقى عنوان شد؛

90 درصد آموزش هاى مهارتى منجر به اشتغال مى شود

معاون اقتصادى و ســرمايه گذارى ســازمان منطقه آزاد ارس از 
حضور ارس در نمايشگاه آرويك 2019 ارمنستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد ارس، 
صفر شاســفند با اعالم اين خبر گفت: سازمان منطقه آزاد ارس با هدف 
مذاكره با شركت هاى مطرح و جذب سرمايه گذارى خارجى و مشاركتى 

در اين نمايشگاه حضور خواهد داشت.
وى افزود: تبيين مزيت ها و مشــوق هاى توليد و صادرات در ارس و 
بهره مندى شركت هاى خارجى از هزينه بسيار كم توليد در ارس نسبت 
به كشــورهاى همسايه و ساير كشورها و ارائه زمين و حامل هاى انرژى 

ارزان از اهداف حضور ارس در اين نمايشگاه است.
اين مقام مسئول بر لزوم عرضه مزيت هاى سرمايه گذارى در محافل 

و جوامع تخصصى حوزه اقتصاد و صنعت تاكيد كرد.
معاون اقتصادى و سرمايه گذارى ارس اضافه كرد: بدون شك ارس 
بهترين شرايط سرمايه گذارى هاى خارجى و مشاركتى و كسب سود چند 
برابرى را دارد و اين موضوع موجب فعاليت ده ها شركت خارجى فعال در 
صنايع پاك و سلولزى و سنگين در شهرك هاى صنعتى ارس شده است.
شاســفند ابراز اميدوارى كرد با مذاكــرات گروه اعزامى ارس در اين 

نمايشگاه، فصل جديدى در سرمايه گذارى ها در ارس محقق شود.
وى بــا بيان اينكه در اين نمايشــگاه توليدكنندگان ايرانى با هدف 
آشــنايى با سبك تجارت با كشورهاى حوزه قفقاز آشنا شده و بازاريابى 
مى كنند، گفت: سرمايه گذاران مختلفى از كشورهاى همسايه در ارس 
فعاليت دارند و تالش مى كنيم مراودات اقتصادى با ارمنستان نيز تقويت 
شــود؛ چراكه تنها راه ارتباطى جمهورى اسالمى ايران با ارمنستان در 

محدوده منطقه آزاد ارس است.
بر اســاس اين گزارش، نمايشــگاه اوراســيا در ايروان ارمنستان با 
حضور شركت هاى ايرانى در حوزه كشورهاى cis در تاريخ 14 الى 17 

ارديبهشت 1398 برپا مى شود.
منطقه آزاد ارس در شــمال غرب ايران و 135 كيلومترى تبريز واقع 
بوده و طبق ارزيابى هاى دبيرخانه شــوراى عالــى مناطق آزاد ايران، 
صنعتى ترين منطقه آزاد كشور است. ارس در حالى موفق به كسب تراز 
تجارى مثبت در سال 1397 شد كه تحريم هاى اقتصادى شرايط سختى 

براى اقتصاد ايران به وجود آورده بود.

ارس در نمايشگاه بين المللى ارمنستان 
شركت  مى كند
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مديــركل دامپزشــكى آذربايجان 
شــرقى گفت: با اقدامات انجام شــده، تب 
برفكى در استان تحت كنترل بوده و تاكنون 
گزارشى از اين بيمارى اعالم نشده و با توجه 
به اينكه پوشــش مناســب واكسيناسيون 
داشته ايم، احتمال بروز بيمارى در دام ها در 

ماه هاى آتى سال خيلى كم است.
به گزارش ايســنا، منطقــه آذربايجان 
شــرقى، اميرحســين بهداد در گفت وگو با 
خبرنگاران اظهار كرد: طرح واكسيناسيون 
تب برفكى از اواخر بهمن 97 آغاز و تا كنون 
ادامه دارد و 70 درصد جمعيت دامى سبك 

استان تحت پوشش قرار گرفته است.  
وى افــزود:  اكثر جمعيت دام ســبك 
(گوســفند و بز) اســتان تحت پوشــش 

واكسيناسيون تب برفكى قرار گرفتند .
وى افزود: تعداد دام واكســينه شــده تا 
كنون ســه ميليون و 395 هزار و 116 راس 
بوده و با توجه به اينكه طرح مذكور تا اواسط 
ارديبهشت ســالجارى ادامه خواهد داشت 
پيش بينى مى شود تعدا دام واكسينه شده به 
بيش از سه ميليون و 600هزار  راس دام بالغ 
برسد كه اين آمار در مقايسه با ساليان گذشته 

رشد بسيار مطلوب و بى نظيرى داشته است 
.  بهــداد همچنيــن در زمينــه آغاز طرح 
واكسيناســيون تب برفكــى در دام هاى 
ســنگين اظهار  كرد: اين طرح نيز از اواسط 
بهمن 97 شروع و تاكنون ادامه دارد و تعداد 
143هزار و 820 راس دام مورد واكسيناسيون 
قرار گرفته است اما  همكارى كم دامداران و 
روســتائيان با اكيپ هاى واكسيناســيون 
دامپزشكى باعث نگرانى است و در صورت 
ادامه اين روند، احتمال شــيوع مجدد اين 
بيمارى و خســارت هــاى اقتصادى وجود 
دارد.  گفتنى است، واكسن هاى تب برفكى 
توليد داخل و خارج(تركيه و هند) به حد كافى 
موجود بوده و مشكلى از بابت تامين واكسن 
وجود ندارد، ولى به علت بهادار بودن واكسن 

و اينكــه همكاران بخش خصوصى بخش 
عمده اجراى اين طــرح را برعهده دارند به 
تناسب نوع واكسن هزينه آن از دامداران اخذ 
مى شود و به همين جهت استقبال از سوى 
دامداران كم بوده  و با توجه به اينكه بيمارى 
تب برفكى يك بيمارى واگير و استراتژيك 
مى باشــد و درصورت عدم واكسيناسيون 
خســارات فــراوان اقتصــادى به صنعت 
دامپرورى و سرمايه دامى استان وارد خواهد 
شد لذا به كليه دامداران عزيز توصيه مى شود 
با توجه به حساســيت موضوع و مبلغ ناچيز 
هزينه واكســن نســبت به فايده آن براى 
واكسيناســيون دام هاى خود اقدام كنند تا 
شــاهد پوشش مناســبى در جمعيت دامى 

استان باشيم .  

3 ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشــكى تبريز از 
برگزارى پنجمين دوره 
نظام  سازمان  انتخابات 
پرستارى در 21 تير خبر 
داد و گفت: اين انتخابات 
همزمان با سراسر كشور 
در آذربايجان شرقى نيز 

برگزار مى شود.
حجت پورفتحى در گفت وگو با ايســنا، منطقه آذربايجان شرقى 
در تشريح اين خبر اظهار كرد: شهرستان هاى تبريز، آذرشهر، اسكو، 
ميانه، هشــترود، بستان آباد و شبســتر، يك حوزه انتخابيه به شمار 

مى آيند و داراى يك هيات مديره هستند.
وى با اشــاره به اينكه شهرســتان هاى داراى 200 كادر يا باالتر 
مى توانند هيات مديره مستقل تشكيل دهند، افزود: شهرستان هاى 
مراغه، مرند، بناب، اهر و سراب مستقل از تبريز بوده و حوزه انتخابيه و 

هيئت مديره مستقل دارند.
 وى با بيان اينكه اعضاى هيئت مديره نظام پرستارى متشكل از 
9 نفر است، گفت: دو نفر از اين تعداد بايد دانش آموخته رشته بهيارى 
و مابقى دانش آموخته رشته هاى ديگرى كه تعيين شده است، باشند.

پورفتحى از وجود 6100 واجد شرايط راى دهى در حوزه انتخابيه 
شهرســتان تبريز (تبريز و شش شهرســتان مذكور) خبر داد و افزود: 
واجدين شــرايط راى دهى شامل كارشناسان رشته هاى پرستارى، 
بيهوشــى، بهيارى، اتاق عمل، فوريت هاى پزشكى و دندانپزشكى 

هستند.
وى با بيان اينكه اقدامات در خصوص برگزارى انتخابات سازمان 
نظام پرستارى از ابتداى فروردين ماه توسط وزارت بهداشت آغاز شده 
است، اظهار كرد: ثبت نام داوطلبان نيز از يازدهم ارديبهشت آغاز شده 

و تا بيست و چهارم ارديبهشت نيز ادامه دارد. 
وى متذكر شد: افراد واجد شرايط پس از تاييد مى توانند به هنگام 
اعالم زمان معين به تبليغات بپردازند، افراد ذى صالح بايد ســه سال 
پى در پى عضو ســازمان نظام پرســتارى بوده و سابقه محكوميت 
اجتماعى و سياســى نداشته باشــند. وى خاطرنشان كرد: انتخابات 
ســازمان نظام پرستارى نيز مانند انتخابات سازمان نظام پزشكى هر 

چهار سال يك بار برگزار مى شود.

قطار شهرى تبريز با وجود برخوردارى از 10 
ايستگاه فعال از ائل گلى تا ميدان ساعت و خدمات 
دهى از ســاعت 6:30 تا 20، ارزان ترين مترو را در 

مقايسه با ديگر شهرهاى كشور دارد.
سعيد بشــيريان بناب مديرعامل شركت بهره 
بردارى قطار شــهرى تبريز و حومه با بيان مطلب 

فوق، گفت: قطار شهرى تبريز هم اكنون 10 ايستگاه فعال و مسافرگير در مسير ائل گلى 
تا ميدان ساعت دارد كه با تكميل ايستگاه ميدان قطب و همچنين راه اندازى ايستگاه 
هاى بعدى خط يك ( ازجمله الله و سه راه امين )، تعداد شهروندان استفاده كننده از اين 

وسيله نقليه به شكل قابل توجهى افزايش خواهد يافت. 
وى ادامه داد: اســتفاده از مترو در تبريز در فاصله زمانى شهريور 94 كه بهره بردارى 
مترو آغاز شــد تا تير 96 رايگان بوده و پس از آن با مصوبه شــوراى محترم وقت، بهاى 
بليت اســتفاده از اين وســيله نقليه 500 تومان اعالم شد و اين رقم تا سال 97 افزايشى 
نداشــت. اكنون بهاى بليت اعتبار مترو تبريز 700 تومان است و اين در حالى است كه 

بهاى بليت در ساير مترو هاى داخل كشور بالغ بر اين مبلغ مى باشد . 
بشــيريان عنوان كرد: تا ارديبهشت 97 مترو تبريز متوسط سه هزار و 500 مسافر را 
در روز جابجا مى كرد و زمان انتظار هر مســافر براى ســوار شدن به قطار 17 دقيقه بود 
كه با كاهش اين زمان به 12 دقيقه، تعداد مســافران نيز تقريبا دو برابر شد. همچنين با 
افزايش ساعات خدمات دهى از ساعت 17 تا 19 در مهر 97، تعداد مسافران به حدود 9 
هزارو 500 نفر و با افزايش ســاعات خدمات دهى تا ساعت 20 از دهه مبارك فجر 97، 

اين تعداد مسافر به 11 هزار نفر رسيد.
وى افزود: هم اكنون با وجود فعال بودن 10 ايســتگاه، زمان انتظار هر مسافر براى 
ســوار شدن به قطار 12 دقيقه است كه اين زمان پس از رفع نواقص بعضى ايستگاه ها 
و تكميل مســير و اتمام خط 1 تا پايان ســال 98، بازهم كاهش مى يابد. ســاعات اوج 
مسافرگيرى در مترو تبريز از 8:30 تا 10 و 12 تا 15 است و معموال مسافران مشخصى 

از اين وسيله نقليه استفاده مى كنند.
مديرعامل شــركت بهره بردارى قطار شــهرى تبريز و حومه، مترو را يكى از ايمن 
ترين وســايل نقليه عمومى دانســت و گفت: مترو با توجه به تجهيزاتى كه دارد، ايمن 
ترين و سريع ترين وسيله نقليه عمومى است. قطار شهرى تبريز نواقصى دارد كه براى 
پوشــش اين نواقص، مجبور به بهره بردارى  از خدمات و فعاليت شــبانه روزى پرسنل 

شركت شده ايم.
وى با اشاره به لزوم اطالع رسانى و آشنايى هرچه بيشتر شهروندان با قطار شهرى 
تبريز، اظهار كرد: ما در ســال 97 اطالع رســانى خوبى در شهر داشتيم و در اين ارتباط، 
مكاتباتى را با نواحى پنج گانه آموزش و پرورش شهر تبريز جهت استفاده دانش آموزان 
از مترو انجام داديم كه از طريق بازديد كودكان دبستانى بتوانيم مترو و نحوه استفاده از 
آن را به خانه ها ببريم . همچنين بروشورهايى در اختيار شهروندان قرار گرفته تا آنها با 

مزاياى استفاده از اين وسيله نقليه بيشتر آشنا شوند.

فائضه مهان فر 
كارشــناس   -
تغذيه  ارشــد 
فوق  بيمارستان 
تخصصى بهبود
................... 

همانگونه كه خداوند و رســولش گفته 
اند روزه موجب ســالمتى خواهد شد. اما اين 
روزه اى كــه ما مى گيريم موجب ســالمتى 

جسمى مان خواهد شد يا خير؟ 
بطور معمول هشت ساعت پس ازخوردن 
يك وعده غذايى بدن به حالتى مى رسد كه از 
لحاظ فيزيولوژيك روزه اطالق مى شــود. در 
طول روزه دارى، گلوكز ذخيره اى، اولين منبع 
توليد انرژى به حساب مى آيد. پس از آن نوبت 
به چربى است كه بسوزد و انرژى توليد نمايد. 
البته پس از گرسنگى هاى  طوالنى يعنى چند 
روز تا چندهفتــه متوالى غذا نخوردن بدن به 
ناچار براى توليد انرژى از پروتئين ها استفاده 
مى كند. اين حالت گرسنگى مطلق ناميده مى 
شــود و كامال با اصول سالمتى مغاير است. 
روزه دارى موجب تغيير آرام ســوخت اصلى 
بدن از گلوكز به چربى مى شــود بدون آنكه 
ماهيچه ها آســيب ببينند يــا از بين بروند. در 
طول روزه دارى ســموم ذخيره شده در بافت 
چربى نيز آزاد شــده و در نهايت توســط بدن 

دفع مى شوند. 
در مــاه رمضان نيز ماننــد ماه هاى ديگر 
اصول تغذيــه اى ثابتى داريم كه بايد رعايت 
شــود. رعايت تنوع و تعادل در برنامه غذايى 

نكته مهم از اصول تغذيه اى مى باشد. 
از آنجاييكه كه امســال طول مدت روزه 
دارى از اذان صبــح تــا اذان مغرب حدود 16 
ساعت مى باشد اگر نخواهيد سحرى بخوريد 
3 الى 4 ســاعت نيز به ايــن مقدار افزوده مى 
شــود. روزه دارى بدون صرف سحرى براى 
تمام گروه هاى سنى بويژه نوجوانان و جوانان 
مى تواند با عوارض زيادى همراه باشد. گرچه 
طى مــاه رمضان و بويژه روزهاى اول ممكن 
اســت هيچ كدام از عوارض، شــكايتى را در 
فــرد ايجاد نكنند، اما قطعا عوارض بلندمدتى 
خواهند داشــت، بنابراين اهميــت ويژه اى 

به وعده ســحرى بدهيد. حتى اگر ســال ها 
بدون ســحرى روزه مى گرفتيد از امسال اين 
عادت مضر را اصالح فرماييد. وعده سحرى 
اگر درســت انتخاب شود مى تواند تا همان 8 
ســاعتى كه بدن به حالت روزه وارد مى شود 
از افت قند خون جلوگيــرى كند. پس از اين 
هشــت ساعت سطح انسولين نيز به كمترين 
حد خود رسيده است و هورمون هاى رهاكننده 
ذخاير وارد عمل شده و به آرامى انرژى را اول 
از ذخيره قنــدى و دوم از چربى آزاد مى كنند 
و تا زمان افطار كه نهايتا 8 ساعت ديگر است 

مشكل حادى پيش نمى آيد. 
انتخاب غذاى شيرين و حاوى قند ساده در 
وعده سحرى باعث افزايش سطح انسولين و 
افت سريع قند خون مى گردد. بنابراين بهترين 
انتخاب براى وعده سحرى به شرح ذيل مى 

باشد: 
- از خوردن غذاهاى شور و پرنمك و فست 
فودها وسوســيس و كالباس و تن ماهى كه 

باعث تشنگى مى شوند خوددارى كنيد. 
- از غذاهاى قليا ســاز اســتفاده كنيد كه 
منابع غالت وصيفى جات  و سبزيجات و ميوه 

جات را شامل مى شود. 
- استفاده از نان هاى سبوس دار در وعده 
غذايى ســحر عالوه بر تامين قنــد، مقادير 

مناسبى فيبر به بدن مى رساند 
- مصرف غذاهاى اسيدســاز مانند: انواع 
گوشت ، ماهى، لبنيات ، تخم مرغ و حبوبات را 

محدود كنيد ولى حذف نكنيد. 
- وعده سحرى بهتر است مثل وعده ناهار 
باشد و غذاى اصلى در اين وعده صرف شود. 
- مصرف ســاالد و ميــوه در اين وعده به 
كنترل تشنگى تا اواسط روز كمك مى كند. 

- از نوشــيدن چاى بالفاصله بعد از اتمام 
سحرى دورى كنيد چون باعث افزايش دفع 
ادرار و از دســت رفتن نمك هاى معدنى مورد 

نياز بدن در طول روز مى شود. 
- از مصرف نوشــابه هاى گاز دار و آبميوه 
هــاى صنعتى  و قند و شــكر پرهيز كنيد زيرا 
باعث احساس گرسنگى زود هنگام مى شوند. 
- جهت كاهش احساس تشنگى در پايان 

سحرى ليموترش استفاده كنيد 

- مصرف زياد قند ساده در سحرى باعث 
سردرد و ســوزش سردل در ابتداى صبح مى 

گردد. 
وظيفه وعده سحرى تامين كالرى هشت 
ساعت اول روزه دارى مى باشد و براى تامين 
انرژى هشت ســاعت دوم روزه دارى ما بايد 
با انتخاب غــذاى صحيح براى وعده افطار و 
ميان وعده هــا ذخاير انرژى بدنمان را تامين 

كنيم. 
نــكات تغذيه اى مهــم در ماه رمضان در 
وقــت افطار: در وعده غذايى افطار تاكيد ما بر 

روى افزايش آهسته تر قند خون است. 
- هنــگام افطار بهتر اســت مايعات گرم 
نوشيده شــود . آب گرم، شير گرم و چاى كم 

رنگ بهترين نوشيدنى براى افطار است. 
- هنگام افطــار از قندهاى طبيعى مانند 
خرما ، عسل و يا كشمش استفاده شود به اين 

ترتيب اشتها كنترل مي گردد. 
- زياده روى در مصرف زولبيا و باميه باعث 
ذخيره قند ســاده به صــورت چربى در بدن و 

افزايش وزن و كلسترول خون مى گردد. 
- نان ، پنير ، سبزى و مغز گردو براى افطار 

غذاى مناسبى مى باشد. 
- مصرف سوپ هاى ســاده  و كم چرب 
حليم كــم چرب براى وعده افطار توصيه مى 

شود. 
- در خوردن نوشــيدنى زياده روى نكنيد 

چون مانع شام خوردن شما خواهد شد. 
- وعده شام بهتر است با فاصله نيم ساعت 
بعد از افطار باشــد. در ايــن فاصله نمازتان را 

بخوانيد. 
- انواع پلوها و خورشت ها و انواع غذاهاى 
گوشتى و غذاهاى دريايى توصيه مى گردد. 

- مصرف سبزيجات براى اين وعده بسيار 
مناسب است. 

- براى تامين آب از دست رفته بدن توصيه 
مى شــود در فاصله زمانى افطار تا سحر آب و 

مايعات كافى مصرف شود. 
ماه رمضان فرصتي مناسب براي بازگشت 
به ســبك زندگي سالم و متعادل به شمار مي 
رود تا بتوانيد رفتارهاي تغذيه اي خود را اصالح 

و مديريت كنيم.

نظارت بر توليد مواد غذايى ويژه رمضان 
در آذربايجان شرقى آغاز شد

مديركل استاندارد آذربايجان شرقى گفت: 
طرح بازرســى و نظارت بر توليد و عرضه مواد 
غذايى در ماه مبارك رمضان در اين استان آغاز 

شد.
به گــزارش خبرگــزارى مهر، ساســان 
فرشى حق رو  تبريز افزود: در راستاى اجراى اين 
طرح بر نحوه عرضه كاالهاى پرمصرف مانند 
شير پاســتوريزه، شير فرادما، كشك مايع، قند، 

شكر، انواع خرما، پنير الكتيكى، پنير خامه اى، 
زولبيا و باميه، روغن ســرخ كردنى، انواع نبات 

و حلوا ارده، شــربت آناناس و پرتقال و زعفران 
نظارت مى شود.

وى اظهار داشــت: در اين طرح كارشناسان 
اداره كل اســتاندارد بــا نمونــه بــردارى از 
فرآورده هاى پرمصرف نسبت به سالم بودن آن 
اطمينان حاصل مى كنند و در صورت مشاهده 
هرگونه تخلــف با متخلفان برخــورد قانونى 

خواهد شد.
مديركل اســتاندار آذربايجان شرقى گفت: 
امسال براى نخستين بار در ماه مبارك رمضان 

روغن هاى سرخ كردنى و مصرفى زولبيا و باميه 
و بيشــتر محصوالت توليدى نيز مورد آزمون 

كارشناسان قرار مى گيرد.
فرشــى حق رو، ادامه داد: شهروندان براى 
اطمينان از سالمت كاالها مى توانند با ارسال كد 
10 رقمى زير عالمت اســتاندارد درج شــده بر 
روى كاالها به سامانه 10001517 از استاندارد 
بــودن آن محصول مطلع شــوند و در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف موارد را به كارشناسان 

اين اداره كل اطالع دهند.

پنجميــن جلســه كارگروه سيســتم 
اطالعات مديريت (MIS) مناطق عملياتي 
شــركت انتقال گاز ايران به ميزباني منطقه 8 

عمليات انتقال گاز در تبريز برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومــي منطقه 8 
عمليات انتقال گاز، يداله بايبوردي، مدير اين 
منطقه گفت: اجراي مديريت سيســتم هاي 
اطالعاتي از منظر رشــد و يادگيري، بعنوان 
يكي از اهداف استراتژيك شركت انتقال گاز 

ايــران بوده كه اين امر يكــي از پارامترهاي 
تحقق چشــم انداز شركت در افق 1404 مي 

باشد.
بايبوردي افزود: انتقال ايمن، پاك، پايدار 
و بهره ور در تراز جهاني در سايه ارتقاء سيستم 
تصميم گيري مديريت قابل دستيابي و تحقق 
مي باشــد كه اميدوارم با همفكري، برگزاري 
جلســات هدفمند و با بهــره گيري از دانش 
بالقوه همكاران، شــاهد بكارگيري سيستم 

هــاي اطالعاتي، ارتباطي و فنــي در برنامه 
ريزي و تخصيص بهينه منابع شركت باشيم.

مدير منطقه 8 عمليــات انتقال گاز اظهار 
داشــت: مجموعــه فعاليت هــاي كارگروه
MIS  مناطــق در يــك كارگــروه تلفيقي 
يكپارچه شــده و خروجي مناســب منجر به 
بهبود در سيســتم هاي مختلف خواهد شــد 
و ورودي قابــل اطمينانــي را نيز براي بحث 

مكانيزاسيون فراهم خواهد كرد.

در جلســه MIS  مناطق كــه با حضور 
نماينــدگان مناطــق ده گانه و به مدت 2 روز 
برگزار شــد، مطابق برنامه زمانبندي ضمن 
تكميل پروتكل كارگروه، گردش اطالعات، 
تحليل فرم هاي شناسنامه اي، تصميم گيري 
در خصوص كدينگ و شــاخص ها در فرمت 
ارتباطــي  مســيرهاي  و  شناســنامه 
اطالعات(DFD) بررسي، تصميم گيري و 

مورد تصويب قرار گرفت.

مديــر كل اوقاف و امور خيريه اســتان 
آذربايجان شــرقى عنوان كرد: 14 هزارو 693 
حافظ قرآن در سامانه حفظ قرآن كريم اوقاف و 

امور خيريه آذربايجان شرقى ثبت شد.
بــه گزارش روابط عمومى اداره كل اوقاف و 
امور خيريه آذربايجان شــرقى، مدير كل اوقاف 
استان گفت:آموزش قرآن و برگزارى دوره هاى 
حفظ قــرآن كريم يكى از اهداف و وظايف اين 
اداره كل اســت كه با تمام توان وارد اين بحث 
شــده ايم تا فرهنگ قرآنــى را در جامعه جارى 

كنيم. 
حجت االســالم مصائبى گفت : در همين 

راســتا طبق آخرين آمار سال گذشته 14 هزارو 
693 نفر وارد سامانه حفظ قرآن كريم از طريق 

اوقاف استان  شدند. 
وى گفت دوره هاى آموزشى ما با مشاركت 
موسسات قرآنى از جمله موسسه نواى آسمانى 
و چند موسسه ديگر برگزار ميشود كه از حفظ 30 

جزء تا حفظ كل قرآن كريم را داريم.
مديــر كل اوقاف و امــور خيريه آذربايجان 
شــرقى افزود: در اســفند 97 هم آزمون جامع 
اعطــاى گواهى براى اين افــراد برگزار و تمام 
حافظان قبولى گواهينامه قرآنى دريافت كردند.
وى همچنين در راستاى طرح هاى آموزشى 

ايــن اداره كل به آموزش حفظ قرآن به صورت 
شــبكه مجازى اشــاره كرد و گفت: اين شيوه 
آموزش به اين طريق اســت كه نوآموزان هر5 
روز از طريــق تلفن يا فضاى مجازى با مربيان 
تماس برقرار كرده اشكاالت و درسهاى روزانه 

را پيگيرى ميكنند.
حجت االســالم مصائبى اين طرح را بسيار 
موفق دانســت و گفت: تاكنون 400 نفر از اين 
طريق جذب آموزش قرآن شــده اند و اين شيوه 
بيشــتر براى كسانى است كه فرصت يا امكان 

حضور در كالسها را ندارند.
وى يكى ديگر از برنامه هاى آموزشى اوقاف 

اســتان را حضور قرآن در زنــدان اعالم كرد و 
گفــت: طبق هماهنگى هاى بــه عمل آمده با 
مراجع مربوطه در سال 4 مربى هر هفته 3 جلسه 
در زندان حاضر شــده در حفظ قرآن به زندانيان 
كمك ميكنند و البته زندانيانى كه موفق به حفظ 
قرآن مى شــوند از تخفيفــات و مرخصى هاى 

زندان طبق مقررات بهره مند ميشوند.
وى در راستاى اين طرح به برگزارى مراسم 
شــبى با قرآن در ماه رمضان در زندان مركزى 
تبريز با حضور قاريان برجســته و گروه تواشيح 
اشاره كرد و گفت : تالش ميكنيم صداى قرآن 

را در جاى جاى استان جارى كنيم.

21 تير، زمان برگزارى انتخابات 
سازمان نظام پرستارى

تبريز ارزان ترين قطار شهرى كشور را دارد
خبر خبر

 مديرعامل شركت پااليش 
نفت تبريز با اشاره به اقدامات اين 
شركت در راســتاى خودكفايى و 
ســاخت داخلى گفت: با تالش و 
همت متخصصان و كارشناســان 
داخلــى، 90 درصــد قطعــات و 
تجهيــزات مكانيكى مــورد نياز 
پااليشــگاه تبريــز در بخــش 
خودكفايى اين شــركت تامين و 

ساخت داخل شده است .
به گزارش ايرنا غالمرضا باقرى 
ذيزج افزود: واحد پشتيبانى ساخت 
داخل (كميته خودكفايى) شركت 
پااليش نفت تبريز از ســال 1363 

و در بحبوحــه جنگ تحميلى و به 
منظور تامين تجهيزات و قطعات 
مورد نياز پااليشگاه در كوتاهترين 
فرصت و بــا كمترين هزينه، آغاز 

بكار كرده است . 
وى ادامه داد: در راستاى مقابله 
با انحصار طلبــى و تحريم زدايى 
دشــمنان ايران اسالمى، طى 20 
سال گذشته، اين شركت به دست 
توانمند كارشناســان خود توانسته 
است تجهيزات مهم و ارزشمندى 
را به صورت بومى درآورده و ســود 
صرفــه اى بيــش از 350 ميليارد 
تومان (به طور متوســط ســاليانه 

بين 15 تا 30 ميليارد تومان) عايد 
شركت كند.

ديزجــى تاكيد كــرد: تالش 
مى كنيم در ســال هاى آتى تمام 

تجهيزات پااليشگاه تبريز در داخل 
توليد شود تا ضمن كاهش مصارف 
ارزى،  وابستگى به خارج از كشور را 

به صفر برسانيم.

وى اظهار داشــت: واحدهاى 
خودكفايــى و ســاخت شــركت 
پااليــش نفت تبريز از ســالهاى 
پيشين به كمك متخصصان خود 
موفق به ســاخت قطعات يدكى 
ماشــين آالت دوار نظيــر تلمبه، 
توربين، كمپرســور، گير باكس، 
مكنده و دمنده و نيزاقالم ديگرى 
نظير دمپرهاى كوره، برنرها،كنترل 
ولوها،كولرهاى هوائى، مبدلهاى 
حرارتى شــده كه با تهيه نقشه از 
طريق مهندســى معكوس توليد 
شده و مورد اســتفاده قرار گرفته 

است.

ســاخت 90 درصد تجهيزات مكانيكى پااليشگاه 
تبريز با توان داخلى

احتمال شيوع تب برفكى در آذربايجان شرقى خيلى كم است

 روزه اى كه ما مى گيريم موجب سالمتى جسمى مان خواهد شد يا خير؟
مديركل استاندارد آذربايجان شرقى:

نظارت بر توليد مواد غذايى ويژه رمضان در آذربايجان شرقى آغاز شد

در نشست كارگروه MIS مناطق؛

پروتكل سيستم اطالعات مديريتي در منطقه 8 به تصويب رسيد

ثبت 14 هزارو 693 حافظ قرآن در سامانه حفظ قرآن كريم  اوقاف و امور خيريه

مقاله
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به گزارش روابط عمومى بيمارستان فوق تخصصى بهبود، 
در راســتاى هم دردى و كمك رســانى به هم وطنان مناطق 
ســيل زده كشور، مديريت، پزشكان و پرسنل ادارى و درمانى 
بيمارستان فوق تخصصى بهبود كمك هاى نقدى و غير نقدى 

خود را در قالب كمك هاى مردمى جمع آورى شده در كالنشهر 
تبريز،  از طريق اتاق تعاون اســتان آذربايجان شرقى و كميته 
امداد امام خمينى (ره) تبريز به مناطق سيل زده ارسال نمودند. 
بر اســاس اين گزارش ، كمك هاى نقدى جمع آورى شده به 

حساب مراجع ذى صالح واريز و كمك هاى غير نقدى شامل 
بيش از 200 تخته پتو و بيش از 600 قوطى تن ماهى از طريق 
اتاق تعاون اســتان و كميته امداد امــام خمينى(ره) براى  هم 
وطنان ســيل زده در شمال و شمال غرب كشور ارسال گرديد. 

همچنين مرحله دوم اين امر خير و خداپسندانه همزمان با ايام 
پر فيض ماه مبارك رمضان از طريق موسسه خيريه جان نثاران 
تبريز به دست هم وطنان سيل زده خواهد رسيد كه در اين راستا 

اقالم مورد نياز درحال خريدارى و بسته بندى مى باشد.

توسط بيمارستان  فوق تخصصى بهبود صورت گرفت : اهداء كمك هاى نقدى و غير نقدى به سيل زدگان كشور 



معاون وزير، رييس هيات مديره و مديرعامل 
شــركت ملى پست بر اســتفاده حداكثرى از 
ظرفيت هاى باالى اساســنامه شركت، دررفع 

مشكالت موجود تاكيد كرد.
حســين نعمتى درهمايش شوراى مديران 
شبكه پستى كشور در تبريز با اشاره به پيش بينى 
هزار و 700 ميليارد تومانى درآمد براى سال 98، 
اظهار داشت: هرچند سال 97 سال سختى براى 
شركت ملى پست بود، خوشبختانه با موفقيت 
پشــت سر گذاشتيم به طورى كه توانستيم 97 

درصد درآمد پيش بينى شده را محقق كنيم.
وى با اشــاره به تحريم هاى صورت گرفته 
عليه كشــور، تصريح كرد: در حالى كه پست به 
دليل تحريم ها بخــش اعظم درآمدهاى خود 
را در بخش كســب و كارها از دست داده، با اين 
وجود در شــاخص درآمدى شــاهد رشد هفت 

درصدى نسبت به سال قبل بوديم.
رييس هيئت مديره با بيان اينكه براى كسب 
درآمد بايستى مقدماتى چون ترافيك، كيفيت، 
مديريت بازار و نيز شناسايى نقاط ضعف و قوت 
فراهم باشد، افزود: پست سال گذشته دربحث 
كيفيت نيز وضعيت خوبى داشت، به طورى كه 
مدت زمان ثبت و ارســال مرسوالت پستى از 

هفت روز به پنج روز كاهش يافت.
وى بر ضرورت جهت گيرى هوشمندانه به 
منظورجذب بازارهاى جديد تاكيد كرد و گفت: 
امروز شــاهد موفقيت در تمام ابعاد هستيم؛ به 
طورى كه ميزان خريــد و فروش اينترنتى در 
سال گذشــته قريب به صد در صد رشد داشته 

است.
نعمتى با اشاره به جهت گيرى شركت ملى 

پست در بحث خريد و فروش اينترنتى و استفاده 
از استارتاپ ها، گفت: براى تحقق اهداف تعريف 
شده چاره اى جز ايجاد بستر و زيرساخت هاى 
الزم براى مشــاركت انواع كســب و كارهاى 

مرتبط با پست، نيست.
وى به جايگاه شــركت ملى پســت ايران 
درسطح جهان و منطقه نيز اشاره و خاطرنشان 
كرد: براســاس ســنجش هاى صورت گرفته 
ازطرف ناظران بين المللى، پست ايران رتبه 48 
را درسطح جهانى و دوم را در منطقه بعد از تركيه 

به خود اختصاص داده است.
مديرعامل با بيان اينكه ســال 98 از لحاظ 
اقتصادى ســال ســختى خواهد بود، افزود: با 
توجــه به وضعيت پيش آمــده، امكان تحقق 
اهداف و درآمدهاى پيش بينى شــده جز با اتكا 

به توانمندى هاى داخلى پست ممكن نيست.
نعمتى پروژه جى نف را يكى از اصلى ترين 
پروژه هاى پست برشمرد و گفت: اين پروژه مى 
تواند نجات بخش شــبكه پستى كشور و حتى 
نجات بخش ساير بخش هاى مهم اجتماعى 
و سياســى باشــد، اما اجراى كامل آن نيازمند 
همكارى ســاير بخش ها بويژه اســتاندارى 

هاست.

ë  رقابت شــركت ملى پست با رقبا در
سايه به روزرسانى خدمات انجام پذير 

است
نماينده مردم تبريز، اســكو و آذرشــهر در 
مجلس شوراى اسالمى در اين همايش با بيان 
اين مطلب اظهار داشــت: خدمات شركت ملى 
پست  نيازمند تحول بيشتر و استمرار در نوآورى 
است تا بتواند در ميدان رقابت با رقباى خود باقى 

مانده و به ارائه خدمات  به مردم و كشور بپردازد. 
محمدحسين فرهنگى ادامه داد: در تدوين 
اساســنامه اين شركت تالش شــده تا پست 
داراى اساسنامه منضبطى باشد و از اين طريق 

به سرانجام  خوبى دست يابد. 
وى با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: در 
تدوين اين برنامه تالش كرديم تا در همه زمينه 
ها احكام برنامه را به روشنى  تدوين كرده و كلى 
گويى در آن به كمترين ميزان برســد و قابليت 

شفافيت داشته باشد. 
نماينده مــردم تبريز در مجلس شــوراى 
اسالمى ادامه داد: اساسنامه اين شركت با دقت 
بااليى تدوين شــده كه اجرايى شدن دقيق آن 
به  عهده خود مديران شركت است تا از ظرفيت 

هاى اين اساسنامه به خوبى بهره ببرند.  

ë  افزايش درآمد پست با پاسخگويى به
نيازهای مشتريان امکان پذير است

محمدرضا قــادرى عضو هيئــت مديره 
شركت ملى پست كشــور نيز در اين همايش 
با تاكيد بر رويكرد پلتفرمى كســب و  كارهاى 
بــزرگ دراقتصاد ديجيتال اظهارداشــت: 70 
درصد اقتصاد دنيا به سمت ديجيتالى شدن پيش 
مى رود كه رويكرد همگى  مبتنى برســكوها 
است، اين نوع كســب و كارها در تهران به راه 
افتاده و در شهرهاى ديگر هم به دنبال اجرايى 

شدن است.  
وى افــزود: به واســطه فضــاى ديجيتال 
نيازهــاى مــردم تغييريافته و نوعــى تنوع 
درنيازهاى مشــترى و نحوه پاسخ دهى به آنان 

 ايجاد شده اســت كه امروزه در فضاى اقتصاد 
ديجيتال، پلتفرم ها توانســته فضاى جديدى 

ايجاد كند. 
 قادرى با بيان اين كه اين شركت پيوند دهنده 
كســب و كارهاى فيزيكى و فضاى مجازى و 
 ديجيتال است، گفت: بايد بدانيم كه نقطه قوت 
تمامى شركت ها، مشترى ها هستند كه براى 
رفتار صحيح و متناســب با مشترى ها  نيازمند 

مديريت جديد در اين حوزه هستيم. 
وى با اشــاره به چالش هــاى وضع موجود 
كســب و كار پســت گفت: رويارويى با تنوع 
مشتريان و تغيير مداوم رفتار و  نيازمندى هاى 
آنها، مديريت ارتباط و نگهداشــت مشــترى ، 
مديريت شبكه فروش  گسترده در سطح كشور، 
طراحى ســرويس ها و خدمات متنوع متناسب 
با نياز مشتريان، مديريت فعاليت هاى متنوع و 
 منابع كليدى از جمله اين چالش هاى محسوب 

مى شود.
قادرى درخصوص مزيت هاى محورى اين 
شركت، اظهار داشت: شبكه گسترده تخصصى 
پستى در  سرتاسر كشور، نيروى انسانى گسترده، 
شبكه حمل و امكانات لجستيكى اختصاصى 
درون و برون شهرى، شبكه  و بستر انتقال داده 
اختصاصى در ســطح كشور، مرجعيت و نقش 
محورى در فضاى كسب و كار پست و حمايت 

و مأموريت  دولتى از جمله اين مزيت ها است. 
وى ادامــه داد: اهداف اســتراتژيك كالن 
شــركت شــامل انجام مأموريت هاى قانونى 
و اهداف كالن باالدســتى، به  روزرســانى و 
تثبيت جايگاه محورى شــركت در سطح بازار، 
هدايت حداكثرى ترافيك رو به رشــد بازار به 
 شــبكه پســتى، تبديل رقباى نوپا به شركاى 
استراتژيك، مديريت يكپارچه خدمات و فعاليت 
ها براى بهبود كيفيت و بهينه ســازى  هزينه ها 

و افزايش درآمد، توسعه پايدار را به همراه دارد.
اين عضو هيئت مديره در خصوص چشــم 
انداز اين شــركت گفت: شــركت ملى پست، 

سكوى ملى كســب و كارهاى الكترونيكى و 
اپراتور ملى  خدمات پستى كشور است. 

 قادرى درخصوص پروژه هاى كالن شركت 
ملى پست گفت: اجراى طرح تحول ديجيتال 
و پياده ســازى معمارى پلتفرمى كسب و  كار 
شركت ملى پســت در راستاى تحقق سكوى 
تجارت الكترونيك پســت (ســتاپ) و توسعه 
 ( GNAF )   پايگاه مديريت نشانى مكان محور
از مهم ترين پروژه هاى كالن اين شركت است. 

ë  تحــول در عرصه ديجيتــال، الزمه
تغييرات استراتژى كسب و كار است

عليرضا زرگوش عضو هيئت مديره شركت 
ملى پست ايران نيز در همايش مديران شركت 
ملى پســت در تبريز با بيــان اين مطلب گفت: 
پيشرفت فناورى اطالعات بر هيچ كس پوشيده 
نيســت.وى افزود: همه بايســتى خود را با اين 
تحول همراه كنيم چرا كه شــركت ملى پست 
يك بنگاه اقتصادى - حاكميتى است و خدمات 

تكليفى خود را با نرخ ابالغى ارايه مى كند.
زرگوش با اشاره به اين كه تحول در عرصه 
ديجيتال، الزمه تغييرات استراتژى كسب و كار 
است، افزود: بى شك، پشتيبانى مديران ارشد و 
شخص وزير ارتباطات، نقش بسيار موثرى در 
روند فعاليت مديران كل اجرايى، كارشناسان و 

كاركنان خواهد داشت.
وى با بيان اين كه عليرغم كاهش ترافيك، 
در بخش بسته و امانات افزايش خوبى را شاهد 
بوديم، گفت: متوســط نرخ ترافيك در سال 97 

نسبت به 96 باال رفته است.
ë  رونمايى از لوگوى جديد شركت پست

در آينده اى نزديك

در ادامه اين همايش بهزاد اقبال خواه عضو 
هيئت مديره شركت پســت كشور از طراحى 
لوگوى جديد شــركت پســت و رونمايى از آن 
در آينده اى نزديــك خبر داد و گفت: به زودى 
شاهد رونمايى از لوگوى جديد شركت خواهيم 
بود چرا كه  لوگوى كنونى 30 سال قبل طراحى 

شده بود. 
وى با تاكيد بر لزوم تغيير در حوزه ديجيتال 
اظهار  داشــت: بايد به نحوى شاهد تغييرات در 
اين حوزه باشــيم كه مردم تغيير را حس كرده 
و از اين تغييرات راضى باشــند چرا كه  رضايت 
مردم و مشــترى مهم ترين سرمايه براى اين 

شركت است. 
عضو هيات مديره شركت پست كشور ادامه 
داد: ســعى مى كنيم هر 45 روز يكبار در حوزه 
خود حرفى براى گفتن داشته و خدمت جديدى 

به مردم ارائه دهيم.  

ë  بسط عطف  نقطه  شرقى،  آذربايجان 
ارتباطات فرهنگى و اجتماعى است

مديركل پست استان آذربايجان شرقى نيز 
در اين همايش با بيان اين مطلب گفت: استان 
آذربايجان شرقى بزرگترين و پرجمعيت ترين 

استان ناحيه شمال غرب ايران است.
محمد پوربزرگ تاكيد كرد : اداره كل پست 
آذربايجان شــرقى كوشيده تا براساس رسالت 
و ماموريــت خويش، فعاليت هــاى ارزنده اى 
درراستاى اعتالى شــركت ملى پست انجام 
دهد كه دراين راســتا درطول دو ســال اخيربا 
تمركز بر افزايش سطح علمى و آگاهى، تعالى 
سطح رفتارى كاركنان، تعامل سازنده با سازمان 

هــا و ارگان ها و برنامه ريــزى علمى و عملى 
گام هاى موثرى در خدمت دهى بهينه و تكريم 

شهروندان برداشته است.
مديركل پســت آذربايجان شرقى، كسب 
عنوان دستگاه برتراســتان در جشنواره شهيد 
رجايى در بين دســتگاه هاى اجرايى استان و 
كسب رتبه اول در سطح پست كشور در7 ماهه 
اول ســال 97 را از نتايج تالش هاى مديران و 

پرسنل پست استان برشمرد.
وى افزود: درراســتاى تحقق شــعار سال 
گذشــته و نيز اجراى اصل 44 قانون اساســى 
و تســهيل امور و تكريم مردم، پست استان با 
1265 نقطــه تماس توانســته 1383 فرصت 
شــغلى در سطح استان ايجاد كند.پوربزرگ در 
خاتمه سخنانش با اشاره به نامگذارى سال 98 
تحت عنوان «رونق توليد» خاطرنشان كرد: با 
طراحى شعار شكوفايى، تثبيت و توسعه در سطح 
استان، نهايت تالش خود را در تثبيت و ارتقاى 
جايگاه پست استان به عنوان رتبه برتر خدمات 
رسانى و توسعه حركت هاى برنامه محوربر پايه 

زيرساخت هاى علمى به كار خواهيم بست.

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

معاشران گره از زلف يار باز كنيد
شبى خوش است بدين قصه اش دراز كنيد
حضور خلوت انس است و دوستان جمعند

حافظو ان يكاد بخوانيد و در فراز كنيد

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  
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بــه گــزارش روابــط عمومى 
شــركت گاز استان آذربايجان شرقى، 
خسرو آريان پور با اعالم اين خبر گفت: 
بر اساس آمار سامانه مكانيزه امداد گاز 
تبريــز، امدادگــران اين شــركت با 
راهنمايــى و پاســخگويى به      تماس 
مشــتركين گاز اســتان، در كمترين 
زمان ممكن امدادرســان متقاضيان 

بوده اند.
وى مكانيزه ســازى امداد گاز را يكى از برجسته ترين اقدامات شركت در 
راســتاى كاهش زمان ارائه خدمات به مشتركين دانست و افزود: اين سامانه 
مكانيزه قابليت رويت مكانى و مونيتورينگ ايســتگاه هاى گازرسانى و  اقدام 

بموقع در شرايط بحران را دارا مى باشد.
آريان پور با اشــاره به آمار اين ســامانه مكانيزه تشريح كرد: بيشترين آمار 
رسيدگى به درخواست هاى واصله مربوط به نشت گاز، افت فشار گاز، بررسى 

كنتور و بررسى تأسيسات بوده است.
رئيس بهره بردارى گاز مركز اســتان با اشاره به رويكرد ويژه سامانه 194 
اعالم كرد: مشــتركين محترم در صورت تمــاس با 194مى توانند از زمان و 

علت قطع گاز منطقه مربوطه اطالع يابند.

ارائه بيش از24 هزار خدمت امدادى
 به مشتركين گاز ، طى سال گذشته

رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت ملى پست:

استفاده حداكثرى از ظرفيت هاى اساسنامه در حل مشكالت ضرورى است

ë  : در حاشيه همايش
برگزارى پنل هاى تخصصى همايش 

مديران شبكه ملى پست در تبريز
تمبر همايش شــوراى مديران شركت 

ملى پست رونمايى شد
برگزارى جلسه شــوراى ادارى پست 
آذربايجان شــرقى با حضور معاون وزير، 
رييس هئيت مديره و مديرعامل شــركت 

ملى پست

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبريز به استناد مجوز شماره ٣٥٨ ب ٤٤٣٢ مورخه ١٣٩٧/١٢/٠٧در نظر دارد تعداد ١٢ 
زمين چمن مصنوعی و ٢سالن چند منظوره ورزشی را بشرح ذيل به مدت يک سال شمسی از طريق برگزاری مزايده به افراد و شرکتهای 
واجد شرايط واگذار نمايد متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس نصف راه – خيابان ورزش باشگاه فرهنگی و ورزشی 

شهرداری تبريز واحد امورقراردادها مراجعه يا برای کسب اطالعات بيشتر باشماره تلفن ٣٤٣٩٠٠٧٦ ٠٤١ تماس حاصل فرمائيد.

سليمانى - سرپرست سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى تبريز

آگهـى مزايـده واگـذارى اجـاره سالـن ورزشـى چنـد منظـوره 
و زمينهـاى چمـن مـصنوعـى سازمـان فرهنگـى اجتماعـى ورزشـى 

شهـردارى تبريـز

شرايط مزايده : نرخ تايم های ميادين و سالنها طبق اشل 
اداره ورزش و جوانان و با هماهنگی و تاييد سازمان فرهنگی 

اجتماعی ورزشی شهرداری تبريز خواهد بود.
 • زمان چاپ آگهی روز پنجشــنبه  مورخ ٩٨/٠٢/١٩ می 

باشد.
•آخرين مهلت تحويل اسناد شرکت در مزايد روز سه شنبه 

مورخ ٩٨/٠٢/٣١ ساعت ١٣ می باشد.
• زمان بازگشايی اسناد روز ســه شنبه مورخ ٩٨/٠٢/٣١ 
ســاعت١٤:٣٠ در محل ابوريحان نبش اللــه زار جنوبی – 

ساختمان شهرداری مرکز خواهد بود.
• واريز  ٥٪ قيمت پايه بعنوان ســپرده شرکت در مزايده 
هر يک از اماکن به حساب شــماره ١٠٠١٠٠٠١٥ بنام سازمان 

فرهنگی هنری شهرداری تبريز نزد بانک شهر شعبه اطباء .
 • واگذاری زمين های  چمن و سالنها بصورت جداگانه و تک 

به تک انجام خواهد شد.
• ساير شرايط در اسناد مزايده مندرج خواهد بود.

• ســازمان در رد يا قبول هريک از پيشــنهادات مختار 
می باشد اولويت با افرادی که دارای مجوز مدارس فوتبال از 

هيات مربوطه می باشند است.
 • چناچه برنــدگان اول، دوم در مدت مقرر حاضر به عقد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

سالن چند منظوره ورزشى

قيمت پايهآدرسسالن چندمنظوره ورزشىرديف

1/000/000/000ريالشهرك مرزدارانسالن مرزداران1

1/100/000/000ريالخيابان بهارسالن صفا2

مشخصات زمين هاى چمن مصنوعى و قيمت پايه

قيمت پايهآدرسچمن مصنوعىرديف

130/000/000ريالكوى اللهكوى الله شماره يك1

130/000/000ريالكوى اللهكوى الله شماره دو2

120/000/000ريالشهرك انديشه جنب شهردارى منطقه7شهيدچمران انديشه3

250/000/000ريالشهرك امامكوى پليس(خانه سازى)4

200/000/000ريالميدان آذربايجانبعثت5

160/000/000ريالشهرك ارم روبروى آتش نشانىارم6

140/000/000ريالجنب كشتارگاهالغدير يك7

140/000/000ريالجنب كشتارگاهالغدير دو8

120/000/000ريالاتوبان پاسدارانآبشار9

160/000/000ريالشهرك ارمارم(ميالد)10

300/000/000ريالخيابان توانيرتوانير11

100/000/000ريالاتوبان پاسدارانولى امر12


