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در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی ،  چهارمین مدرسه توسط بانک سپه در مناطق محروم استان افتتاح شد .
بانک سپه در طی 2 سال اخیر و باهمت اولیاء محترم بانک و کارکنان اقدام به ساخت و بهره برداری از 4 باب مدرسه در مناطق محروم استان 
نموده اســت . این مدارس به ترتیب : 6 کالســه در روستای جیغه از توابع شهرستان خواجه ، 8 کالسه در روستای کالنکش از توابع شهرستان 

صوفیان ، 4 کالسه در روستای یاورکندی اهر و 6 کالسه در روستای ساربانقلی شبستر احداث و افتتاح گردیده است .

نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه معزز تبریز از توجه ویژه صدا و سیمای مرکز آذربایجان 
شرقی به برنامه های محرم کالنشهر تبریز و شهرستان های استان تقدیر و تشکر کرد .

به گزارش روابط عمومی صدا و ســیمای مرکز آذربایجان شرقی ، حضرت حجت االسالم دکتر سید 
محمد علی آل هاشــم در خطبه های نماز جمعه تبریز این هفته با اشــاره به پوشش شایسته برنامه های 

محرم صدا و سیما گفت  رسانه ملی مخصوصًا صدا و سیمای...

توسط بانک سپه؛
 چهارمین مدرسه در مناطق  محروم

 استان افتتاح شد

40 درصد برتعداد  مسافران 
قطارشهری افزوده شد

سرمایه انسانی؛ اصالت تعاون
 و تعاونگران

صفحه4

ارتقای ایمنی شهروندان، اولویت  شهرداری تبریز

 405GlX  بانک قرض الحسنه مهر ایران در نظر دارد تعداد 1 دستگاه خودروی پژو
دوگانه سوز مدل 1391 را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل بفروش برساند.

تاریخ دریافت و عودت اسناد از زمان درج آگهی به مدت 10 روز کاری می باشد.
متقاضیان جهت دریافت اســناد مزایده میبایست نسبت به واریز مبلغ ده هزار ریال به ازای هر برگ به 

شماره حساب مزایده ها نزد شعبه مرکزی اقدام و رسید آنرا هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند.
جهت دریافت اســناد مزایده به آدرس: خیابان جمهوری، پایین تر از مسجد انگجی، سرپرستی بانک 

قرض الحسنه مهر ایران، دایره پشتیبانی مراجعه فرمایید.
شماره تماس: 04135248284

آگهی مزایده 97/1
 405GlX فروش 1 دستگاه خودروی  پژو

مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان آذربایجان شرقی

به چند نفر سیم کش نیمه ماهر ساختمان نیازمندیم.

ترجیحا حوالی پاسداران - رضوان شهر -ارم مفتح

تلفن: 09144102172 ملک زاده

عزیز ارجمند جناب آقای حسن  موذن زاده 
قبولی درخشان شما را در مقطع کارشناسی  

رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه صنعتی سهند 

تبریز  تبریک می گوییم و از خداوند منان برای 

شما آرزوی سعادت و موفقیت روزافزون داریم.

از طرف استادی - عباس زاده

روابط عمومی شهرداری نظر کهریزی

شــهرداری نظر کهریزی به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و مجوز حاصله به شماره 13/ ن 84 مورخه 
1397/7/3 شورای اسالمی شهر نظر کهریزی در نظر دارد نسبت به فروش قیر از طریق مزایده عمومی اقدام نماید

)) آگهی مزایده عمومی فروش قیر(( 
مرحله اول ) نوبت اول(

نوبت اول

جمع کل به ریالقیمت پایه به تن ریالتننوع قیرقیرردیف

قیر)شرکت (1
پاسارگاد

15030/000/0004/500/000/000 تن85-100

-متقاضیان بایستی5% قیمت پایه مبلغ 225000000 ریال را به عنوان سپرده به حساب جاری شماره 343470447 

بانک کشاورزی شعبه نظر کهریزی بنام شهرداری نظر کهریزی واریز و پیشنهاد خود را در پاکت )الف( و فیش سپرده 

بانکی را در پاکت )ب( قرارداده و هر دو پاکت به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته از تاریخ 

نشر آخرین آگهی حداکثر تا 10 روز کاری به دبیرخانه شهرداری نظرکهریزی ) شهرستان هشترود- شهر نظرکهریز-

شهرداری نظرکهریزی( تحویل نمایند.

2-هزینه های متعلقه) نشر آگهی، ارزش افزوده و کلیه حقوق دولتی در مزایده( به عهده برنده مزایده خواهد بود.

3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4-رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در مزایده الزامی است.

5-شخص برنده مکلف است بعد از برنده شدن مبلغ پیشنهادی را ظرف مدت یک هفته تماما به حساب 242470469 

بانک کشاورزی بنام شهرداری نظر کهریزی واریز نماید.

6- به تقاضای مخدوش مبهم، مشروط و فاقد سپرده و بعد از موعد مقرر در آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انجام معامله با برنده مزایده مسترد نخواهد شد در صورت انصراف هرکدام به 

ترتیب سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

8-خریداران محترم جهت کسب اطالعات در مورد قیر و محل نگهداری انبار به واحد مالی شهرداریی مراجعه مایند.

9-آخرین مهلت قبول پیشنهادات 1397/7/28 می باشد.

دعوت به همکاری

صفحه4
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2 ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی
قدردانی امام جمعه تبریز از برنامه های محرم صدا و سیما

نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه معزز تبریز 
از توجه ویژه صدا و ســیمای مرکز آذربایجان شرقی به برنامه 
های محرم کالنشــهر تبریز و شهرستان های استان تقدیر و 

تشکر کرد .

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان 
شــرقی ، حضرت حجت االســالم دکتر سید محمد علی آل 
هاشــم در خطبه های نماز جمعه تبریز این هفته با اشــاره به 
پوشــش شایسته برنامه های محرم صدا و سیما گفت:  رسانه 

ملی مخصوصاً صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی امسال 
در انعکاس عزاداری ها هم عزاداری های تبریز و هم عزاداری 
های شهرســتان ها واقعاً گل کاشتند و بنده از همه همکاران 

این مجموعه تقدیر و تشکر می کنم .

مائده نعمتی           
پیش دانشگاهی

جالل ناصح        
پایه نهم

زهرا جباری      
پایه دهم

آیسان نقی پور
 خلف انصار-  هشتم

مهدیه محمد علی پور
یازدهم

آی ناز یار محمدی     
پایه هفتم

امیر رضا قلی پور 
یوزبند- پایه نهم

فائزه انور نوجه ده 
سادات- پایه نهم

مائده زارع امید 
یگانه-پایه نهم

زینب ارچین          
پایه هشتم

مائده پناهی                
پیش دانشگاهی

آتنا احمدی           
پایه هفتم

ثریا آقایی       
  پایه نهم

راضیه محمدزاده     
پایه دهم

امیرحسین بهروزی 
پایه هشتم

مهدیه امیری سرای             
پایه یازدهم

امیر رضا نوبری       
پایه هفتم

طاها رزمی            
پایه نهم

زهرا شیخی    
  پایه هشتم

ابوالفضل حسین نژاد        
پایه هفتم

پریسا کامران                 
پایه نهم

حسین عبادپور         
پایه دهم

اشکان غضنفری          
پایه هشتم

شایان فنوک قراملکی 
پایه هفتم

ثمین احمدیان 
   پایه ششم

محمد نجفی   
 پایه هفتم

صبا آقانژاد      
   پایه ششم

مهدی فتحی یوسف آباد        
پایه هفتم

فاطمه فتاحی  
 پایه ششم

سمیرا غضنفری           
پایه یازدهم

حسام قلی زاده           
پایه نهم

سحر صیادی          
پایه دهم

بابک هشدار         
پایه هشتم

محدثه رضایی       
پایه هشتم

الناز کالبی کله خانه    
پایه نهم

آریا خاصه تراش        
پایه دهم

محمد بخشی                
پایه نهم

 آیتک رشتبری         
پایه هفتم

فاطمه نریمانی          
پایه ششم

شقایق رنگ آور                           
پایه هفتم

روناک  آقازاده         
پایه ششم

غزاله اسپیالنی         
پایه یازدهم

الهه بافتوت          
پایه هشتم

ساالر شه نهادی        
پایه نهم

سینا باقری                     
پایه دهم

پریا رضایی    
    پایه هشتم

مهدیه شفیعی  
   پایه هشتم

امیررضاابراهیم زاده          
پایه نهم

فائزه فیضی
پایه دهم                 

مهشید سفیدی       
پایه نهم

حسانه انورنوجه ده 
سادات -پایه هفتم

تارا حسن زاده        
پایه ششم

علی محمد تمدن         
پایه هفتم

زهرا قادری    
پایه ششم

مهدی اندریانی 
پایه هفتم

عرفان قاطع          
پایه ششم

عطا فاضل هروی          
پایه یازدهم

الناز پاسبانی         
پایه هفتم

حسن قربانی  
 پایه نهم

سعید جسارتی                  
پایه دهم

بهنام محمدزاده      
پایه هشتم

مهدی صمدی فر                 
پایه هشتم

نساء   قادری       
پایه نهم

نازنین  سرتابی         
پایه دهم

هانیتا دیندار       
پایه هشتم

بهناز حاجلو           
پایه دهم

محمدرضا میرزازاده                      
پایه نهم

 بیتا دهقانی       
پایه هفتم

اسما عبدی   
   پایه ششم

علی پاگرد                 
پایه هفتم

زهرا پیری             
پایه ششم

فائزه سخنور       
پایه یازدهم

الهه یزدانی              
پایه هفتم

سید رضا عدل جوی 
خلیلی- پایه نهم

لیال علیپور         
پایه دهم

پوریا رضایی          
پایه هشتم

امیرعطا فرخی          
پایه نهم

حانیه حمیدی            
پایه دهم

ابوالفضل نجفی       
پایه هشتم

دنیا نقش کار          
پایه هفتم

تینا حسن زاده        
پایه ششم

محمد بخشی 
 پایه هفتم

زینب قاسم پور       
پایه ششم

مهدی زارعی          
پایه هفتم

علی باقری سرای        
پایه ششم

ابوالفضل نجفی     
پایه ششم

مهسا مرادپور        
پایه ششم

محمد امین صلح 
خواه-   پایه ششم

مدیا  دودکانلوی 
میالن  - پایه ششم

محمد امین نوروز زاده 
- پایه ششم

مهدی امیری سرای              
پایه ششم

سپاس بیکران باغبان بزرگ آفرینش و جهان هستی را که بوستان پر مهر ما را طراوتی دیگر بخشید تا با تالش های صادقانه باغبانان علم و دانش شاهد شکوفایی گل های معطری 
باشیم که عطر وجودشان افتخار امروز و امید فردای میهن  عزیزمان  خواهد بود. خدا را شاکریم که تالش های شبانه روزی تان به ثمر نشست و سال 97-96 را با موفقیت سپری 

کردید. این موفقیت بزرگ را ارج می نهیم و از درگاه احدیت بهروزی و سربلندی شما عزیزان را مسئلت می نماییم.                                                                                                

                                                                                                                                                 امور ارتباطات شهرداری منطقه 4 کالنشهر تبریز

دانش آموزان مـمـتاز فرزندان کارکنان شهرداری منطقه 4 کالنشهر تبریز
سازندگان فردای ایران اسالمی
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اســتاندار آذربایجان شــرقی با بیان این که وظیفه مسئوالن 
حمایت کامل از صنعت کفش تبریز اســت، افزود: ایجاد شهرک 
تخصصی کفش بهترین فرصت برای پشتیبانی از این صنف است.

مجید خدابخش در آیین واگذاری اســناد واحدهای شــهرک 
صنعتی تخصصی کفش، کیف و صنوف وابســته تبریز، با اشاره به 
جایگاه کفش تبریز در تاریخ، افزود: تمرکز اصناف در یک شهرک 

تخصصی راهکار مناسبی برای رشد و توسعه است بنابراین با توجه 
به اقدام های خوبی که در این صنعت انجام شــده بطور مطمئن به 

اهداف تعیین شده خواهیم رسید.
وی بــا بیان این که قدم های مثبتی در زمینه توســعه صنعت 
کفش در اســتان برداشته شده است، گفت: ارتباط انجمن صنفی 
کفش تبریز با کشــور ایتالیا اقدام بسیار خوبی است زیرا در جریان 

این ارتباط کاری عالوه بــر ارائه آموزش های الزم، با تجهیزاتی 
کــه در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد از کیفیت چرم اطمینان 

حاصل می شود.
اســتاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: پس از سفر رئیس 
جمهور به تبریز جلسات متعددی با همکاری انجمن صنفی کیف و 
کفش، اتحادیه کفش تبریز و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار 

شــد که با پیگیری های مستمر اقدام های خوبی در زمینه احداث 
شهرک صنعتی کفش تبریز انجام شد. 

خدابخش افزود: مزیت ایجاد شهرک صنعتی کفش تبریز این 
اســت که بخش خصوصی این کار را شروع کرده و در این زمینه به 
عنوان مسئوالن دولتی موظف به حمایت از این بخش هستیم زیرا 

صنعت کفش یکی از صنایع مهم استان است.
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ایجاد شهرک تخصصی کفش تبریز حمایت عملی از تولید کننده است

آرمیتا ایران نژاد         
پایه چهارم

امیررضا رضائی              
پایه پنجم

ابوالفضل احمدیان        
پایه دوم

فرزاد برج بار هنرمند 
پایه چهارم

علیرضا صیادی     
پایه سوم

علیسان پورقربان          
پایه دوم

علی اصغر  پاسدار       
پایه پنجم

امیرحسین عزت 
خانی  - پایه دوم

مهدی پناهی            
پایه چهارم

ساینا انگوری    
   پایه اول

موسی عبادپور           
پایه ششم

حسین بندیون          
پایه سوم

امیررضا دولتی                 
پایه چهارم

محمد پارسا فتحی          
پایه دوم

مهدی زارع         
پایه پنجم

حسین قاسم پور          
پایه دوم

احسان رزاقی     
پایه سوم

مریم اندریانی           
پایه اول

امیر رضا اصغری           
پایه پنجم

میثم شیرمحمدی        
پایه سوم

فاطمه پناهی              
پایه چهارم

امیر محمد یزدانی             
پایه اول

سولماز ابراهیم زاده       
پایه پنجم

امیر رضا سیاهی 
پایه دوم

مهدی پاسبان 
خواجه- پایه چهارم

زهرا احمدی      
    پایه اول

مهسا ملکی                
پایه ششم

امیرحسین باقری                              
پایه سوم

الهه میرزا محمدی          
پایه چهارم

محراب باقری                 
پایه سوم

مهدی   تقی زاده            
پایه پنجم

تیام ورزیخورانی      
پایه دوم ابتدایی

احسان خدمتی    
پایه سوم

محمد فاضل 
میرزامحمدی -پایه اول

امید صادق      
 پایه پنجم

مهسا آراسته افشرد        
پایه سوم

فاطمه اسکندانی        
پایه چهارم

امیر محمد زوار 
گلزاری-  پایه اول

سجاد فرامرزی      
پایه پنجم

امیر حسین کفیلی 
پایه دوم

محمد فتحی          
پایه چهارم

ایلیا پورنجف    
     پایه اول

امیر مهدی مهری            
پایه سوم

هانیه محمودی         
پایه چهارم

متین اصلی زاده      
پایه دوم

علیرضا شیخی                         
پایه پنجم

امیرمحمد پناهی            
پایه دوم

مهنا نیک زاد الوار        
پایه چهارم

سنا جسارتی    
     پایه اول

هادی ستاری  
 پایه ششم

زینب پاکیزه نیق        
پایه سوم

امیرعطا وحید 
خردیار- پایه چهارم

مهدی تاری زاده        
پایه دوم

امیررضا بخشی                  
پایه اول

مهدی احمدیان                   
پایه اول

اسرا حشمتی پور        
پایه سوم

مهدی علیزاده     
پایه پنجم

طاها محمدزاده                 
پایه اول

مبین نوروزی مقدم      
پایه پنجم

آیناز فنون قراملکی        
پایه دوم

مینا سلیمی
 پایه چهارم

فاطمه صیادی     
پایه اول

ابوالفضل عادلی           
پایه پنجم

مبینا رنجدار                   
پایه سوم

زهرا جبرائیلی      
پایه چهارم

نفس سبحانی                 
پایه دوم

ثنا سجالتی 
پایه پنجم

آرتیمان رستمی            
پایه دوم

محدثه شه نهادی            
پایه چهارم

امیررضانیک منش 
پور -  پایه اول

بنیتا ایران نژاد                       
پیش دبستانی

امیر عطا محمدی         
پایه سوم

مهسا احمدی اصل        
پایه پنجم

علیرضا امداد 
جوقانی -پایه دوم

فاطمه بخشی       
پایه پنجم

آیالر نیک منش پور       
پایه دوم

میر عرفان حسنی 
ضیائی-  پایه چهارم

علی بهزاد           
پایه اول

هادی علیپور    
پایه ششم

حسن نقی پور خلف             
پایه چهارم

مهیار بخشی        
پایه دوم

آیدین قاطع              
پایه پنجم

آراد نعمتی فرد       
پایه دوم

محدثه اندریانی      
پایه چهارم

امیررضا لطفی منور          
پایه اول

یاشار دوستدار
 پایه اول

اسرا خانالری               
پایه سوم

مهدیا امیری      
پایه پنجم

عرشیا علیپور          
پایه دوم

محمدرضا نیک زاد 
الوا - پایه پنجم

آیناز کالبی کله خانه      
پایه دوم

ابوالفضل  قلی پور          
پایه سوم

متین باقری بهادر  
پایه اول

آرمیتا احمدیان      
پایه پنجم

محدثه امینی         
پایه سوم

سیده ثمین مومنی               
پایه  چهارم

نفیسا کامران           
پایه دوم

زهرا امانی                
پایه پنجم

الینا بهمرام           
پایه دوم

محمد آقائیان             
پایه چهارم

امیرمحمد احمدی        
پایه اول

امیر محمد فاضلی        
پایه سوم

هادی سخنور       
پایه چهارم

میرمهدیار خبازی             
پایه پنجم

مینا رشتبریان         
کارشناس ارشد 

  دانشگاه نبی اکرم

محمد بدرخانی جم کارشناسی 
روانشناسی دانشگاه

 پیام نور تبریز

توحید گلستانی   
کارشناسی ارشد 

دانشگاه آزاد

اسامی همکاران و فرزندان کارکنان قبولی 
دانشگاه  شهرداری منطقه ۴ کالنشهر تبریز

متین احمدلودانشگاه ترکیه 
رشته پزشکی

ریحانه تمدن           
قبولی در دانشگاه



شــهردار باســمنج، گفــت: بنای 
توسعه هر کشــوری از دوران مدرسه 
ساخته می شود و  باید بر همین اساس 
برای آمــوزش و پرورش اهمیت قائل 

شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
شــهرداری باسمنج؛ عنصری با اعالم 
مطلب فوق در مراســم بازگشــایی 
مدارس شهر باسمنج افزود: در اسالم 
و در فرمایشــات پیامبر مکرم اسالم بر 
اهمیــت علم آمــوزی و یافتن دانش 
تاکید شده است و پیامبر اسالم فرموده 
اند: علم را بیاموز حتی اگر در چین باشد 
و در ادبیات فارســی نیز بر علم آموزی 

تاکید شده است.
وی تصریح کــرد: علم و دانش به 
عنوان یکی از نیازهای اولیه هر بشــر 
بوده و در سراســر جهان بــرای این 
امر اهمیت و ارزش قائل شــده است 
و در حقیقت بنای توســعه همه جانبه 
هر کشــوری از مدرسه  دوران ابتدائی 
شــروع می شود. شــهردار باسمنج با 
اشاره به اینکه،  جامعه ای که برای علم 
و آموزش و پرورش اهمیت قائل شده 
و در جهــت تربیت دانش آموزان خود 
به عنوان نســل های آینده توجه ویژه 
ای داشته است؛ قطع یقین در آینده به 

سمت توسعه همه جانبه حرکت کرده 
و به آن نیز رســیده است؛ بیان داشت: 
این امر نشــانگر اهمیت و ارزش علم و 

دانش می باشد.
عنصری اظهارداشــت: قطع یقین 
توجــه به امــر آموزش و پــرورش از 
وظایــف همه دســتگاهها و ارگان ها 
بوده و هســت و شورای اسالمی شهر 
و شــهرداری در این امر تالش کرده 
و در جهــت آماده ســازی و کمک به 
رفع مشکالت مدارس سطح شهر گام 

برداشته است.
وی در خاتمه گفــت: امیدواریم با 
تالش و کوشــش مدیران، معاونان، 
معلمان و تمامی زحمتکشــان دانش 
آموزان در مدارس باســمنج، شــاهد 
توسعه فرهنگی و آموزشی و .... باشیم 
و شورای اسالمی شهر و شهرداری نیز 
آماده همکاری در جهت حل مسایل و 

مشکالت می باشد.
 شــایان ذکر است: اعضای شورای 
اســالمی شــهر و عنصری شهردار 
باســمنج در مراســمی کــه از طرف 
مدارس شــهید عبادی و ثامن االئمه 
ترتیــب یافتــه بود شــرکت نموده و 
در ادامــه از کالس هــا و مکان های 

آموزشی بازدید نمودند.

حادثه خبــر نمی کند؛ اما همــه می دانیم 
که وقوع یک حادثــه، هیچ وقت دور از انتظار 
نیســت. عده ای در مواجهه با حادثه می گویند 
»غافلگیر شــدیم«، اما ایــن توجیهی بیش 

نیست.
همیشــه باید منتظر حادثه بــود، اما این 
جمله بیش تر از آنکه باعث نگرانی و اســترس 
بین شهروندان شــود، باید عاملی برای ایجاد 
بســترهای الزم جهــت افزایش آســایش و 

آرامش باشد. 
امــروزه دیگــر آمادگــی دســتگاه های 
خدمات رسان برای حوادث در شهرها کفایت 
نمی کند. امروز برای اینکه حادثه نتواند تلفات 
قابل توجهی داشــته باشد، الزم است که تمام 
شهروندان آمادگی های الزم را برای مدیریت 

حادثه داشته باشند. 
شــهرداری کالنشهر تبریز عالوه بر اینکه 
برای مدیریت حوادث غیرمترقبه و همچنین 
مدیریــت اوضاع پس از حادثه برنامه ها و البته 
آمادگی هــای الزم را دارد، اخیــرا برای زمان 
پیش از وقوع حادثه یعنی  آمادگی شــهروندان 
و آموزش های شهروندی نیز گام های مهمی 

برداشته است.
یکــی از همیــن گام ها، بهره بــرداری از 
ســالن های چندمنظــوره مدیریت و آموزش 
شــهروندی در حوادث غیرمترقبه ســازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز 

بود.
به گفته مدیرعامل ســازمان آتش نشانی 
شهرداری تبریز، این سالن ها با اعتباری بالغ بر 
20میلیاردتومان به بهره برداری رسیده اند که 
البته در مقایســه با هزینه هایی که شهروندان 
آموزش ندیــده در موارد حادثه به بار می آورند، 

چندان چشمگیر نیست.
داوود طالب نــژاد، مدیرعامــل ســازمان 
آتش نشــانی شــهرداری تبریز می گوید که 
»بحث آموزش، یکی از حســاس ترین موارد 
پیشــگیری در حوادث است که بر این اساس، 
آمــوزش مقابله با حوادث غیرمترقبه با حضور 
آتش نشانان پیشکســوت در کالنشهر تبریز 

صورت می گیرد.«
وی توضیح می دهد: »آموزش باعث شده 
که عملیات های اخیر آتش نشــانی کالنشهر 
تبریــز در کمترین زمان و کمترین خســارت 
مالی و جانی در تبریز صورت گیرد که می توان 
گفت آموزش شــهروندی برای پیشــگیری، 

مهم ترین ابزار کنترل حوادث است.«
ایرج شــهین باهر، شهردار کالنشهر تبریز 
نیز بــر همین عقیده اســت: »کاهش میزان 
حوادث شهری در سایه سرمایه گذاری کالن 
و نیز توجه به بحث آموزش های شــهروندی 

رخ داده است.«
وی ســالن های چندمنظــوره آمــوزش 
شــهروندی در حوادث غیرمترقبه را از جمله 
پروژه های موفق شــهرداری تبریز می داند و 

می گوید: »درحالیکه بر اســاس اعالم مراجع 
رسمی، ۱000 شــهرداری کشور ورشکسته 
بــوده و در انجام فعالیــت عمرانی و خدماتی 
با مشــکالتی مواجه شده، اما خدمات و پروژه 
های شهرداری تبریز بدون وقفه در حال انجام 

است.«
شــهردار کالنشــهر تبریز اظهار می کند: 
»یکــی از روش های موفق در ارتقای ایمنی، 
مشارکت مردمی است که شعار "هر شهروند 
یک آتش نشان" در اولویت آتش نشانی تبریز 

قرار گرفته است.«
وی نیــز دلیل کاهش حوادث شــهری را 
آموزش های شــهروندی می دانــد: »دلیل 
اصلی این امر، تاثیر آموزش های شــهروندی 
در پیشگیری و نیز مداخالت اولیه توسط خود 
مــردم آموزش دیده برای مهــار بحران هایی 

مانند آتش سوزی بوده است.«
اگر در مجموع بخواهیم محاســبه کنیم، 
شهرداری کالنشــهر تبریز برای آتش نشانی 
و مدیریــت حــوادث غیرمترقبــه جایــگاه 
ویژه ای قائل اســت و به همین خاطر سازمان 
آتش نشــانی بیشــترین ســهم را از بودجه 

97شهرداری تبریز دارد. 
همین توجه ویژه باعث شــده اســت که 
اکنون آتش نشانی شهرداری تبریز در کشور، 
جایگاه ممتازی داشــته باشد؛ این را مدیرکل 
دفتر امور شــهری و شــوراهای استانداری 

آذربایجان شرقی اعالم می کند.
مرتضی علیخانی می گوید: »سازمان آتش 
نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز نه به 
پشتوانه تجهیزات و امکانات بلکه به پشتوانه 
نیروی انســانی باتجربه و تربیــت یافته، به 
عنوان یکی از موفق ترین ســازمان های آتش 

نشانی کشور شناخته می شود.«
بــه عقیــده او »مامــوران آتش نشــانی 
کالنشــهر تبریز همواره بــا نظم، ادب، علم و 
تجربه خود در رتبه های باالی ســازمان های 

آتش نشانی کشور قرار دارند.«
علیخانــی نیز از جایگاه ویــژه آموزش در 
موضوع پیشگیری از حوادث غیرمترقبه سخن 

می گوید: »آموزش و پیشــگیری از مهم ترین 
موضوعات پیگیری شهرداری تبریز است که 
اســتفاده از نیروهای بازنشسته برای آموزش 

اقدام پسندیده ای به شمار می آید.«
بهره بــرداری از ســالن های مدیریــت و 
آموزش شهروندی شهرداری تبریز یک هدف 
نیست، یک مســیر بلندمدت است که ما را به 
شعار »هر شهروند، یک مدیر بحران« نزدیک 
می کند. شــعاری که شاید در آینده ای نزدیک 

به یک حقیقت و افتخار تبدیل شود.
مســعود برزگر جاللی، 3ســالن آموزش 
شــهروندی حوادث غیرمترقبــه را در تحقق 
این شــعار موثر می داند: »هر شــهروند باید 
آموزش های الزم در خصوص مســائل ایمنی 
و خدمات شــهری را فراگیرد که این سه سالن 
به جهت آموزش های شــهروندی و آمادگی 
جســمانی شــهروندان افتتاح و مــورد بهره 

برداری قرار گرفته است.«
البته تحقق اعتبار 20میلیارد تومانی برای 
احداث این سالن ها، عالوه بر همت شهرداری 
تبریز، حمایت اعضای محترم شــورای شهر 
را نیــز می  طلبید که خوشــبختانه با وجود هر 
دو این ها، امروز شــاهد یــک اتفاق خوب در 

شهرمان هستیم.
غالمحســین مســعودی ریحان، عضو 
شورای کالنشــهر تبریز می گوید: »با آگاهی 
و همت اعضای شــورای شهر بر اهمیت این 
موضــوع، احداث ســالن هــای چندمنظوره 
»حوزه مدیریــت و آموزش شــهروندی در 
حوادث غیرمترقبه« ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تبریز در دستور کار 

قرار گرفته و اجرا شد.«
وی می گویــد: »متاســفانه در اغلــب 
ســاختمان های مســکونی و مجموعه های 
اداری کپســول آتش نشــانی وجود دارد اما 
بیشتر مردم نحوه استفاده از آن را بلد نیستند.«

به عقیده این عضو شورای شهر تبریز، قطعا 
پیشگیری بهتر، موثرتر و کم هزینه تر از درمان 
اســت و آموزش و فرهنگســازی شهروندان 
برای پیشــگیری از حــوادث، اهمیت باالیی 
در توســعه اجتماعی، اقتصادی و ســالمت 
شــهر خواهد داشت. حاال شــهرداری تبریز 
گام اول را برای آموزش شــهروندان در حوزه 
افزایــش ایمنی و مدیریت حوادث غیرمترقبه 
برداشته است. گام دوم باید از سوی شهروندان 
باشــد. قطعا این عالقه و اشتیاق شهروندان 
خواهد بود که باعث فعال شــدن این سالن ها و 

بهره برداری واقعی خواهد بود.

شــهردار منطقــه چهــار تبریز از 
ســاماندهی و آمــاده  ســازی بخش 
مرکــزی پارک بــزرگ تبریز خبر داد 
و گفت: ســاماندهی و محوطه  سازی 
این مجموعه در دستور کار منطقه قرار 

گرفته است.
به گزارش امور ارتباطات شهرداری 
منطقــه چهار کالنشــهر تبریز، اکبر 
امجدی بــا بیان این مطلــب، اظهار 
داشــت: بخش مرکزی پارک بزرگ 
تبریز، در ســال  های اخیــر، به خاطر 
برخی کاستی  ها، نقش الزم را نداشت؛ 
از این رو، ساماندهی و محوطه  سازی 
این مجموعه در دستور کار منطقه قرار 

گرفته است.
وی، نخاله  برداری، نوسازی جدول  

ها، ترمیــم معابر، حذف نــرده  های 
فرسوده قدیمی و تسطیح مجموعه را 
از جمله اقداماتــی خواند که با تالش 
مــداوم عوامــل اجرایــی منطقه، در 

روزهای گذشته آغاز شده است.
شهردار منطقه4 تبریز ادامه داد: در 
مرحله بعد، فضاسازی و کاشت انبوه 6 
هزار درخت و گل  کاری  های گسترده 
پاییزی، در بخش مرکزی پارک بزرگ 

پیگیری می  شود.
وی با اشــاره به اینکه طرح پارک 
بزرگ، در فازهای متناوب، ساماندهی 
و توســعه می  یابد، اظهار داشت: این 
پــارک، جزو بوســتان های قدیمی و 
گســترده کشــور اســت و با توجه به 
مشکالت مالکیت، سال  ها، در پروسه 
گردشگری شهر، حضور نداشته است.

شــهردار منطقه4 تبریــز در عین 
حال، خاطرنشان کرد: علی  رغم تمام 
محدودیــت  ها، شــهرداری منطقه4 
در دو سال گذشــته، تمام زمینه  های 
حقوقــی و اجرایی خود را به کار گرفته 

تا این مجموعه کم نظیر را احیا کند.
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هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان
کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما

حافظ

قربانیــان تبریزی شــهردار منطقه یک از 
ســرعت قطار اجرای پروژه پله گذاری در کوچه 
های شیبدار مناطق کم برخوردار این حوزه خبر 

داد.
به گزارش امور ارتباطات شــهرداری منطقه 
یک کالنشــهر تبریز؛ بر اســاس این گزارش 
قربانیان بیان داشــت: به دلیل واقع شدن منازل 
و تراکم در محالت حاشیه نشین و تو در تو بودن 
کوچه ها و شــیبدار بودن آنها که باعث عدم ارائه 
دقیق و صحیح خدمات به شهروندان می گردد 
و به لحاظ سخت افزاری مشکالت محسوس و 
عدیده ای را به وجود می آورد از جمله امور درمانی، 
انتقال بیمار، خدمات ایمنی وآتش نشانی، تنظیف 
محالت و...، لذا نیاز به فراهم ســاختن شــرایط 

سهل و آسانی می باشد که شهروندان بتوانند به 
راحتی در این کوچه ها تردد نمایند و خدمات اشاره 
شــده به ســرعت ارائه گردد و این همان اجرای 
پروژه های مهم و زیربنایی از جمله پله گذاری در 

نقاط هدف مناطق کم برخوردار است.
شــهردار منطقه یک گفت: خوشبختانه در 
شــش ماهه اول ســال منطقه یک با اجرای به 
موقع و ســریع پروژه های پله گذاری در مناطق 
حاشیه نشین توانسته نقش مهمی را در برداشتن 
سد مشکالت پیش روی شهروندان این مناطق 
ایفا نمایند و طبق برنامه ریزی های به عمل آمده 
چندین کوچه در محالت ســیالب مالزینال ، 
سیالب قوشخانه ، ایده لو، عباسی ،احمد آباد و... 

اجرا گردید.
وی گفــت: بــرای شــش ماهــه دوم نیز 
برنامه ریزیهای کاملی بعمــل آمده تا این مهم 
همچنــان در قطار پروژه ها با ســرعت حرکت 
نمــوده و اجرا گردد و هــم اکنون معاونت فنی و 
عمرانی منطقه در حال انجام پله گذاری در کوچه 
های واقع در مالزینال می باشــد و کوچه بزاز در 

این طرح قرار گرفته است.

به دنبال تصمیم شــهردار کالنشهر تبریز 
در خصــوص افزایش ســاعت مســافرگیری 
قطارشهری تا ســاعت ۱9، 40 درصد بر میزان 

مسافران قطار شهری افزوده شده است.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت بهره 
برداری قطارشــهری تبریز و حومه ؛ "ســعید 
بشــیریان بنــاب" با اعالم ایــن مطلب اظهار 
داشت: با افزایش 2 ســاعته فعالیت مترو که با 
دســتور شــهردار محترم تبریز اجرایی شد؛  بر 

میزان مسافران قطارشــهری تبریز 40 درصد 
اضافه شده است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری 
تبریز و حومه ادامــه داد : تاکید اعضای محترم 
پنجمین دوره شــورای اسالمی شهر و شهردار 
محترم بر توســعه روز افزون فعالیت مترو تبریز 
و  حمایت های بی دریغ آنها  ، "افزایش ساعات 
مســافرگیری" و "کاهش مــدت زمان انتظار 

مسافر در ایستگاه ها" را درپی داشت.
بشیریان استقبال شــهروندان عزیز از مترو 
را در ماههای اخیر ،دیگر عامل مهم در توســعه 
خدمات رســانی قطارشــهری دانسته و عنوان 
کرد: تداوم حمایت های شورای اسالمی شهر و 
شهرداری از متروی تبریز جایگاه واقعی آن را در 
عرصه حمل و نقل درون شهری تبریز توسعه و 

تثبیت خواهد نمود.

مدیرعامل شرکت تعاونی خدمات بهداشتی 
و درمانی »بهبود« گفت: اصالت تعاون و تعاون 
گران بر اســاس سرمایه دانش و نیروی انسانی 

است.
شرکت تعاونی خدماتی، درمانی "بهبود" به 
عنوان موســس بیمارستان بهبود تبریز از سال 
۱374 فعالیت خود را با یک ساختمان استیجاری 
آغــاز نمود، این مجموعه که در راســتای روح 
تعاون و مشارکت ســهامداران با تکمیل طرح 
توسعه بیمارستان متراژ آن به 22 هزار مترمربع 
رسیده است با انتخاب هیئت داوران از اداره کل 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، در ســیزدهمین 
جشنواره تعاونی های برتر استان در سال ۱397 
به عنوان تعاونی برتر اســتان آذربایجان شرقی 

انتخاب شد.
"بهمن ذیجاه" مدیرعامل شــرکت تعاونی 
خدمات بهداشــتی و درمانی »بهبود« با اشاره 
به اینکه تعاون و مشــارکت جمعی عامل اصلی 
موفقیــت این مجموعه بوده اســت، ادامه داد: 
اجــرای مفاد تفاهم نامه مشــترک بین وزارت 
تعاون و وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی بســیاری از دغدغه های فعاالن این 
بخش را رفــع می کند و اگر امــروز این مرکز 
درمانی موفقیت هایی را کســب کرده است در 

راستای تعاون و مشارکت جمعی بوده است.
ذیجاه تشکیل شرکت های تعاونی خدماتی 

بهداشــتی و درمانی را یکی از بهترین روش ها 
برای اداره مراکز درمانی خواند و اظهار داشــت: 
تجربــه موفق فعالیت چنین شــرکت هایی در 
استان اثبات کرد که در صورت سرمایه گذاری و 
توجه به بخش تعاون زمینه ارائه خدمات مطلوب 
تر و افزایش رضایتمندی مردم نیز بیش از پیش 

فراهم می شود.
وی با اشــاره به یکی از مهم ترین اقدامات 
بیمارستان بهبود در راستای پیشگیری و مقابله 
با ســرطان، عنوان کرد: در این مجموعه برای 
پیشــگیری و غربالگری بیماری سرطان سینه 
از ۱0 سال پیش مطالعه و بررسی  هایی صورت 
گرفت و در ایــن زمینه یک کمپین و گروهی با 
عنوان کمپین روبان صورتی برای پیشگیری از 
این بیماری متشــکل از پزشکان و کارشناسان 

مامایی تشکیل شد.
رئیس بیمارســتان بهبود تبریز خاطرنشان 
کرد: در ابتدای این طرح طی اطالع رسانی های 
صورت گرفته با استقبال خوب بانوان مواجه شد 
و مــا اجرای این طرح را که شــامل ماموگرافی 
ســینه، به همراه آموزش های الزم به خود افراد 
بــود انجام دادیم.  ذیجــاه در بخش دیگری از 
ســخنان خود به ویژگی های مهم بخش های 
تعاونی اشاره کرد و به توضیح دلیل اصلی فعالیت 
خود در این حوزه پرداخت و گفت: از ویژگی های 
مهم بخش تعاون می توان به اصالت بر اســاس 
سرمایه و دانش انسانی اشاره کرد، در این بخش 
اصالت بر سرمایه مادی استوار نیست بلکه این 
انسان و دانش اوست که اهداف را پیش می برد، 
عالوه بر آن  با فعالیت بخش های تعاونی شاهد 
کاهــش تصدی گری دولتی و ایجاد اشــتغال 
در جامعه هســتیم که باید در این راستا همواره 

پیشقدم باشیم.

بازدید مهندس صفری مدیرکل 
صدا و ســیمای مرکــز آذربایجان 
شــرقی و دکتر ایرج شــهین باهر  
شــهردار کالنشــهر تبریز از پشت 
صحنــه ســریال "روزهــای بی 

قراری"

مدیرعامل ســازمان قطار شهری 
تبریز و حومــه گفت: اگر امروز جنگ 
تحمیلی به پایان رســیده اســت اما 
خدمت به مردم پایانی ندارد و اگر دیروز 
در سنگر دفاع مقدس در خدمت مردم 
بودیم امروز باید در سنگر اقتصادی و 

عمرانی در خدمت آن ها باشیم.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان 
شرقی، مصطفی مولوی در گردهمایی 
رزمندگان اظهار کرد: خدمت به رفاه و 
امنیت مردم دو موضوع مهمی اســت 
که در تمام مسائل باید در اولویت قرار 

گیرد.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهدای هشت ســال دفاع مقدس 
گفت: طــی روزهای  گذشــته اقدام 
تروریستی در اهواز متاسفانه شهادت 

مــردان، زنان و فرزندان این مرز و بوم 
را در پی داشت و امروز برای گذر از این 

اتفاقات نیازمند همدلی هستیم.
مولــوی  از دوران دفــاع مقدس 
بــه عنــوان بهتریــن دوران زندگی 
رزمندگان نام برد و گفت: بســیاری از 
دوستان ما در آن سال ها به درجه رفیع 
شهادت نایل شــدند اما نمیدانم چرا 

امروز از آنها دور افتاده ایم.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این 
گردهمایی نیز گفت: ما به لحظه های 
نابی که در آن دوران داشــتیم افتخار 
می کنیم و حتی لحظه ای از این اقدام 
خود پشــیمان نبوده ایم و امروز برای 
یادآوری آن دوران و تجدید خاطرات 
دور هــم جمع شــده ایم. مدیر عامل 
ســازمان قطار شهری تبریز و حومه  با 
اشاره به تالش مجموعه قطار شهری 
تبریز به منظور پیشــرفت این پروژه 
بزرگ عمرانــی گفت: تمام تالش ما 
افتتاح کامل خط یک مترو اســت که 
برای رسیدن به این مهم با تمام توان 

در خدمت مردم تبریز هستیم.

در راســتای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی ،  چهارمین مدرســه توسط 
بانک ســپه در مناطق محروم استان 

افتتاح شد .
بانک ســپه در طی 2 ســال اخیر و 
باهمت اولیاء محترم بانک و کارکنان 
اقدام به ســاخت و بهره بــرداری از 4 
باب مدرســه در مناطق محروم استان 
نموده اســت . این مــدارس به ترتیب 
: 6 کالسه در روســتای جیغه از توابع 
شهرســتان خواجــه ، 8 کالســه در 
روستای کالنکش از توابع شهرستان 

صوفیان ، 4 کالســه در روستای یاورکندی 
اهر و 6 کالسه در روستای ساربانقلی شبستر 

احداث و افتتاح گردیده است .
آخرین مدرســه افتتاح شــده با مساحت 
303 متربــه صــورت 6 کالســه از محل 
کمــک های اولیــاء محترم بانک ســپه و 
باتالش شبانه روزی مدیریت شعب منطقه 
آذربایجان شرقی ظرف 4 ماه احداث گردید.

در مراســم افتتاح و بهره بــرداری این 
مدرسه که با حضور خانم دکتر آقاپور نماینده 
مردم شــریف شبســتر در مجلس شورای 
اســالمی و مدیران استانی برگزار شد ، نادر 
سلیمانی مدیر شعب بانک سپه استان با بیان 
اهمیت ایفای هرچه بهتر مســئولیت های 

اجتماعی در سازمان ها و ضرورت رسیدگی 
به مناطق محروم استان ، بانک سپه را پیشرو 
و خدمت رســانی به محرومان عنوان کرد و 
تحقق ســاخت 4 مدرســه که تمامی آن ها 
مزین به نام شــهدای بانک سپه می باشند 
را از مصادیــق بارز محرومیت زدایی و ایجاد 
امکانات مالی برای مناطق محروم در بانک 

سپه دانست .
وی در ادامــه با بیان اینکه بانک ســپه 
اســتان در ســال 96 بجای چاپ سررسید 
و تقویــم و هدایای تبلیغاتی یک دســتگاه 
آمبوالنــس بــرای اســتفاده در یکــی از 
روستاهای محروم اســتان خریداری کرده 
اســت و هم اکنون مراحــل اداری آن برای 
اهداء به دانشــگاه علوم پزشــکی استان در 

حال انجام اســت و پنجمین مدرســه 
شــهدای بانک ســپه نیز در روستای 
افیل شهرســتان اهر کلنگ زنی شده و 
درحال احداث می باشد ، همت و تالش 
کلیه مدیران و کارکنان بانک سپه را در 
جهت حمایت از قشــر محروم معطوف 
شده است و ابراز امیدواری کرد تا همه 
ســازمان ها و نهادهای استان بتوانند 
باکمــک همدیگر گامی موثر در جهت 

رفع مشکالت محرومان بردارند .
ســلیمانی با تبریک سال تحصیلی 
، ایجاد زیرســاخت هــای الزم برای 
تحصیل و شکوفایی کودکان را یکی از مهم 
ترین وظایف مســئولین دانست و تالش در 
زمینه دانش افزایی و توانمند سازی فرزندان 
این مرز وبوم  را برای آبادانی کشور در آینده 
حیاتی نامید ، وی با بیان اینکه بانک ســپه با 
قدمتی 90 ســاله همواره انتخاب اول مردم 
عزیز بوده و این امر پشتوانه ای بزرگ و قوی 

برای نخستین بانک ایرانی است .
شایان ذکر اســت در این مراسم به پاس 
تالش بانک ســپه در ساخت این مدرسه از 
نادر سلیمانی مدیر شــعب و بهروز سینایی 
معاون پشــتیبانی بانک سپه استان از سوی 
دکتر آقاپور نماینده مجلس شورای اسالمی 

تقدیر بعمل آمد .

قطار اجرای پروژه پله گذاری کوچه های شیبدار 
سرعت یافت

با افزایش 2 ساعته فعالیت مترو ؛

40 درصد بر تعداد  مسافران افزوده شد

سرمایه انسانی؛ اصالت تعاون و تعاونگران

 پشت صحنه سریال "روزهای بی قراری"

باید در سنگر اقتصادی و عمرانی در خدمت 
مردم  باشیم

توسط بانک سپه؛

 چهارمین مدرسه در مناطق محروم استان افتتاح شد

بنای توسعه هر کشوری از دوران مدرسه 
ساخته می شود

ارتقای ایمنی شهروندان، اولویت شهرداری تبریز

ساماندهی و آماده  سازی بخش مرکزی 
پارک بزرگ تبریز


