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جلسه شوراى ادارى پست استان آذربايجان شرقى با حضور زرگوش , عضو هيئت مديره شركت ملى پست تشكيل شد .
عضو هيئت مديره شــركت ملى پســت يكى از نيازهاى ضرورى جامعه كنونى را ابزار مناسب و تكنولوژى ارتباطى دانسته و گفت : جامعه 
در بخش هاى IT و فناورى اطالعات رشد چشمگيرى داشته ولى همچنان پستچى پل ارتباطى مردم با مردم و مردم با مسئولين مى باشد . 

حوزه هاي برنامه ســاز صدا و ســيماي مركز آذربايجان شرقي از ســي و يكم شهريور تا هفتم 
مهــر به مناســبت هفته دفاع مقــدس 4050 دقيقه برنامه راديويــي ، تلويزيوني و خبري توليد و 

پخش كردند . 
به گزارش روابط عمومي صدا و سيماي مركز آذربايجان شرقي ، بر اساس اين آمار ها، معاونت 

صدا با برنامه هاي ســحرلر ، يك پيام يك ترانه ، پارالق اولدوزالري...

هدف پست؛ جلب رضايت مشترى با شعار 
سرعت، دقت و اعتماد

امام جمعه تبريز:
 جمع آورى زكات هدفمند شود

كارهاى ماندگار، هد ف ما  در حوزه 
مسئوليت اجتماعى است
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براى اولين بار در براى اولين بار در 33 هكتار از شاليزارهاى ميانه صورت گرفت؛ هكتار از شاليزارهاى ميانه صورت گرفت؛

كشت برنج به روش خشكه كارىكشت برنج به روش خشكه كارى

مساحت كد قطعه زمينرديف
مترمربع

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

محل 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      78249/27محله1ناحيه 3 فاز 502٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)3,750,000934,762,500مسكونى-  وياليى

61231  R     76265محله1ناحيه 3 فاز 502٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)3,500,000927,500,000مسكونى-  وياليى

71231  R      119214/99محله1ناحيه 3 فاز 502٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)4,400,000945,956,000مسكونى-  وياليى

81231  R      131249/27محله1ناحيه 3 فاز 502٪نقد- الباقى اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)3,800,000947,226,000مسكونى-  وياليى

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       241854/2محله4 ناحيه 1 فاز 503٪نقد- الباقى اقساط 36 ماهه(6قسط 6 ماهه)1,800,0003,337,560,000وياليى تراكم كم

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       291556/6(باغ ويال)محله4 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

شركت عمران شهرجديد سهند

شــرکت عمران شهرجديد سهند وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد امالک مشروحه ذيل را در کاربريهای تجهيزات شــهری(مراکز پست، مراکز خريد و فروش خودرو، مراکز آموزش و آزمايش 
رانندگی، مراکز عرضه گل و گياه و .....)، مســکونی وياليی و ورزشی و تجهيزات شهری (صرفًا جايگاه مواد سوخت) و وياليی تراکم کم (باغ ويال)  و تجاری با شرايط« نقد – اقساط» ازطريق فراخوان عمومی 
به فروش برســاند. متقاضيان محترم می توانند جهت کســب اطالعات الزم و آگاهی از شرايط فراخوان و دريافت اسناد  شرکت در فراخوان عمومی از تاريخ ١٣٩٧/٠٧/١٣ لغايت مورخ ١٣٩٧/٠٨/٠٢ بجز اّيام 
تعطيل رسمی به امور واگذاری شرکت عمران شهرجديد سهند واقع در شهرجديدسهند– فاز دوم– باالتر از جايگاه CNG– ساختمان شرکت عمران شهر جديد سهند– طبقه همکف– اتاق شماره١٠٩مراجعه 

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

آگهي فراخوان عمومي فروش زمينآگهي فراخوان عمومي فروش زمين نوبت اول
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معاون قضايى رييس كل و سرپرست معاونت 
اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
كل اســتان آذربايجان شرقى از افزايش بيش از 
دو برابرى تعيين مجازات هاى جايگزين حبس 
در دادگسترى كل استان در شش ماهه اول سال 
1397 نسبت به مدت مشابه در سال 1396خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومى دادگســترى كل 
اســتان، بابك محبوب عليلو در جلســه كميته 
«اجراى تكاليف مقرر در آيين نامه موضوع ماده 
79 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1392» 
كه به منظور بهره مندى از ظرفيت هاى قانونى 
براى تعيين مجازات هــاى جايگزين حبس از 
سوى قضات محاكم و نحوه استفاده از ظرفيت 
هاى قانونى ايجاد شده تشكيل شد گفت: اجراى 
مجازات هاى جايگزيــن حبس كاهش هزينه 
هــاى مادى و معنوى دولــت، جامعه و خانواده 
هاى زندانى را موجب مى شــود؛ بر اين اســاس 
تعييــن اين نوع مجازات در اولويت برنامه كارى 

تشكيالت قضايى است.
وى با قدردانى از دستگاه هاى اجرايى استان 
در اجراى تكاليف مقرر در آيين نامه موضوع ماده 
79 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1392، 
گســترش فرهنگ پذيرش محكومين موضوع 
مجــازات هــاى جايگزين حبس در دســتگاه 
پذيرنــده و در جامعه را بــا تغيير نگرش متوليان 
دستگاه هاى دولتى و اطالع رسانى و آگاه سازى 
مديران نهادهاى پذيرنــده محكومين و عموم 

جامعه با مشــاركت و همكارى صدا و ســيماى 
مركز اســتان از طريق مســتند سازى نسبت به 
روشــن شــدن اذهان عمومى نسبت به فوايد و 
ثمرات مجازات جايگزين حبس به ويژه خدمات 
عمومى رايگان و فرهنگ سازى آن در راستاى 
استقبال عمومى مردم از اين نوع مجازات ميسر 

دانست.
محبوب عليلو با تأكيد بر تســريع در اجراى 
ســامانه الكترونيكى مجــازات هاى جايگزين 
حبس بويــژه خدمات عمومى رايــگان افزود: 
در شــش ماهه اول ســال 1397 در دادگسترى 
اســتان 1416 فقره حكم به مجازات جايگزين 
حبس از نوع جزاي نقدي صادر شــده كه نسبت 
به مدت مشــابه در ســال 1396 كه تعداد 646 
فقره بود 120 درصد افزايش را نشــان مى دهد؛ 
مجازات جايگزين حبس از نوع الزام به خدمات 
عمومي رايگان از 12 فقره در شــش ماهه اول 
ســال 1396 به 50 فقره در مدت مشابه سال 97 
رسيده است. نسبت مجازاتهاى جايگزين حبس 
به محكوميت ها بيــش از 120 درصد افزايش 

داشته است.
معــاون قضايــى رييس كل و سرپرســت 
معاونــت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادگســترى كل اســتان همچنين بر ضرورت 
اســتمرار همكارى دستگاه هاى اجرايى استان، 
استاندارى و فرماندارى هاى استان با دادگسترى 
كل استان و اعالم ظرفيت انجام خدمات عمومى 

رايگان هر شش ماه يكبار تأكيد كرد.

 اســتاندار آذربايجان شرقى گفت: 44 كيلومتر از آزادراه تبريز - مرند - 
بازرگان تملك شده و عمليات اجرايى آن ادامه دارد.

مجيد خدابخــش در بازديد از روند اجراى اين طرح با اظهار رضايت از 
پيشرفت اجرايى قطعه نخســت اين طرح افزود: اميد است بخشى از اين 

طرح از تبريز تا صوفيان تا هفته دولت سال آينده به بهره بردارى برسد.
وى با بيان اينكه محور تبريز- بازرگان از شــاهراه هاى مهم اســتان 
و كشــور اســت، يادآورى كرد: احداث آزادراه در اين محور با مشاركت و 
ســرمايه گذارى 35 درصدى دولت و 65 درصدى سرمايه گذار داخلى در 

حال اجراست.
اســتاندار آذربايجان شــرقى با بيان اينكه پيمانكاران و مجريان طرح 
با تمام توان فعال هســتند، گفت: قطعه نخست اين طرح داراى پيشرفت 

قابــل قبولى بوده و 5 هــزار و 700 ميليارد ريال براى اجراى آن پيش بينى 
شده است.

خدابخش با بيان اينكه بخش باقى  مانده طرح تا مرند نيز تا 2 سال آينده 
تكميل مى شود، ادامه داد: با ابالغ قرارداد سرمايه گذارى به سرمايه گذار در 

آينده اى نزديك عمليات اجرايى اين طرح سرعت مى گيرد.
وى گفــت: تكميــل اين طرح منجر به توســعه مبــادالت تجارى با 
كشــورهاى همجوار و بهبود وضعيت ترافيك جاده اى در شــمال  غرب 

كشور مى شود.
قطعه نخست آزادراه تبريز- بازرگان در حد فاصل تبريز - مرند به طول 
63 كيلومتــر و عرض 34 متر 2 خطه بوده و در هر خط ســه باند دارد و در 
طراحى و اجراى آن 2 تونل و 18 دستگاه پل بزرگ در نظر گرفته شده است. 

حوزه هاي برنامه ســاز صدا 
و ســيماي مركــز آذربايجان 
شرقي از ســي و يكم شهريور 
تا هفتم مهر به مناسبت هفته 
دفاع مقــدس 4050 دقيقه 
برنامــه راديويي ، تلويزيوني و 
خبري توليد و پخش كردند . 

به گــزارش روابط عمومي 
صدا و سيماي مركز آذربايجان 
شــرقي ، بر اساس اين آمار ها، 
معاونــت صدا بــا برنامه هاي 
ســحرلر ، يك پيام يك ترانه 

، پــارالق اولدوزالري ، خانواده ، لشــكر 
خوبان ، راديو جبهه ، عاشورائيلر ، دعوت ، 
سحرگوروشي ، ائويميز ، سيزلر مسئوالر 
، ايثار جلوه لري ، شــهريميز ، سي سردار 
و... توانست 2528 دقيقه برنامه با موضوع 

دفاع مقدس برنامه توليد و پخش نمايد. 
معاونت سيما نيز 1160 دقيقه در برنامه 
هاي خانواده ، سحرلر ، اقتدار ايران ، پشت 
جبهــه ، حنجره هــاي زخمي ، بال هاي 
اشتياق ، من يك سپاهي ام ، تقويم غيرت 
، قانلي توپراق و ... به موضوع دفاع مقدس 

با رنگ وبوي عاشورايي پرداخت.
معاونت خبر مركز آذربايجان 
شــرقي هم بــا توليــد و پخش 
چندين خبر، گزارش، تفســير 
، برنامه هــاي خبري و سياســي 
مدت 42 دقيقه به پوشش اخبار 
و رويدادهاي خبري اســتان در 

اين هفته پرداخت. 
راديــو بــرون مــرزي مركز 
آذربايجان شــرقي نيــز با توليد 
برنامه هاي ققنوس ، 40 ايل ليك 
انقالب ، قاراباغ اســالم توپراقي ، 
چراغ ، اســالم غنچه لري ، پنجره ، خبر ، 
تفســير و شناور مدت 280 دقيقه برنامه 
توليدي و 40 دقيقه برنامه زنده راديويي 
با موضوع بررسي و تبيين حماسه هشت 
سال دفاع مقدس تقديم شنوندگان كرد. 

افزايش 2 برابرى تعيين مجازات هاى 
جايگزين حبس

44 كيلومتر از آزاد راه تبريز - بازرگان تملك شد

توليد 4050 دقيقه برنامه راديويي و تلويزيوني 
در هفته دفاع مقدس 

براى اولين بار در 3 هكتار از شاليزارهاى ميانه صورت گرفت؛
كشت برنج به روش خشكه كارى 
مدير جهادكشاورزى شهرستان ويژه ميانه از كشت برنج 
به روش خشــكه كارى( نوار تيپ) براى اولين بار در سطح 3 

هكتار از شاليزارهاى شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان، 
جالل رحيــم زاده در گفتگو با خبرنــگاران ضمن بيان اين 

مطلب افزود: كاهش آلودگى خاك و آب، بهبود تهويه خاك، 
كاهــش امراض و آفات برنج و بهبود بيالن آبى و پيشــرفت 
اقتصاد شهرستان از مزاياى كشت خشكه كارى برنج بوده و 
نتايج تحقيقات انجام شــده در دنيا نشان مى دهد، اين روش 
باعث ذخيره آب هاى زير زمينى مى شــود. وى خشكه كارى 

شالى را راهى براى خروج اين شهرستان از ممنوعيت كشت 
برنج عنوان و ابراز اميدوارى كرد كه استقبال كشاورزان ميانه 
اى از اين طرح به خودكفايى كشور در توليد اين محصول ختم 
شود.  رحيم زاده اضافه كرد: در اين روش كه همانند محصول 
گندم، بذر برنج پس از شــخم و ديســك در زمين كاشته مى 

شــود، ميزان مصرف آب از 15تا 18هزار مترمكعب به 5 تا 8 
هزار مترمكعب كاهش خواهد يافت. وى با اشــاره به اينكه 
ميزان تبخير آب در شهرســتان باالست تاكيد نمود: توجه به 
مصرف اين مايع حياتى بخصوص در بخش كشاورزى حائز 

اهميت است. 

به همت بســيج و امور ايثارگران 
شــركت گاز اســتان ، بــا حضــور 
مديرعامل ، جانشــين فرمانده سپاه 
عاشورا و فرمانده حوزه مقاومت بسيج 
كارمندان شهيد مدنى از رزمندگان 8 
سال جنگ تحميلى به مناسبت هفته 

دفاع مقدس تجليل بعمل آمد. 
به گزارش روابط عمومى شركت 
گاز استان در آغاز اين مراسم مديرعامل شركت گاز استان ضمن تبريك هفته 
دفاع مقدس و خوش آمدگويى به مهمانان و رزمندگان گفت : درســت اســت 
كه جنگ تحميلى با رشــادت ها و جانفشانى هاى ايثارگران با پيروزى به اتمام 
رســيده ولى اين جنگ در ابعاد اقتصادى ، فرهنگى و اجتماعى از سرسپردگان 

دشمن  همچنان در جريان است.
توحيدى با اشــاره به اوضاع حســاس كنونى افزود : روزهاى حساس فعلى 
كمتــر از اوضاع دفاع مقدس ندارد و اين اوضاع  كشــور بــا همت ايثارگران و 
همراهى مردم شريف ايران همانند سال هاى دفاع مقدس و با عمل به اقتصاد 

مقاومتى با سربلندى سپرى خواهد شد.
وى افزود : جانفشانى هاى ايثارگران و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس هرگز 
از ياد وخاطره ملت سلحشور ايران پاك نخواهد شد و جنگ تحميلى به ما ثابت 
كرد كه همواره بايد اســتقالل اقتصادى و اقتدار نظامى خود را حفظ كرده و در 

جهت  اعتالى آن كوشا باشيم.
در ادامه سردار عباسقلى زاده جانشين فرمانده سپاه عاشورا در خصوص دفاع 
مقدس گفت : نمونه و الگويى از حماسه و واقعه عاشورا در دفاع مقدس متجلى 
شده و رزمندگان عاشورايى با پيروى از منويات پيامبرگونه حضرت امام خمينى 

(ره) و با شجاعت در برابر دشمن بعثى مقاومت نمودند.
 وى به اشاره به مظلوميت رزمندگان دفاع مقدس گفت : اين جنگ متفاوت 
تــر از جنگ هاى ديگر بود جنگى كه در يك طــرف آن صدام بعثى با حمايت 
هاى قدرت هاى بزرگ و حاميان عرب آن  و در طرف ديگر آن  ايران اســالمى 

قرار داشت.
وى افزود : با اقتدار نيروهاى مسلح، كشور آمريكا از اقدام نظامى عليه ايران 
عاجز اســت لذا با ترفندهاى معاويه و عمرعاصى ايمان مردم را هدف قرار داده 

و در پى اغتشاش و ضربه زدن به كشور است.     
 گفتنى است در پايان اين مراسم از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس با اهداى 

لوح تقدير تجليل شد.

قدردانى از رزمندگان  8 سال جنگ 
تحميلى شركت گاز استان
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مرحله سوم سى وسومين دوره تور دوچرخه سوارى 
ايران -آذربايجان در مسير ارس به تبريز آغاز شد.

به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، سومين 
مرحله از سى وســومين دوره تور دوچرخه ســوارى 
ايــران -  آذربايجان، در مســير منطقه آزاد ارس به 

ســمت تبريز و به مســافت 148 كيلومتر استارت 
خورد.

 در مرحله دوم تور، سه ركابزن ديگر حذف شدند 
تــا بدين ترتيب اين مرحله، بــا 68 ركابزن كار خود 

را آغاز كند.

گفتنى اســت؛ ديميترى ســوكولوف از تيم ملى 
روســيه، پيراهن طاليى تور را بر تن دارد و پيراهن 
هاى امتيازى و ســفيد نيز برتن محمد گنج خانلو از 
تيم پيشــگامان كوير يزد است و سعيد صفرزاده نيز 

پيراهن كوهستان را در اختيار دارد.

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى3پنجشنبه 12مهر 1397 / شماره 5217

 مديــركل تاميــن اجتماعــى آذربايجان 
شــرقى از پرداخت ماهانه 160ميليارد ريال 
مقــررى بيمه بيكارى به 12هزار و 200 نفر 

در سطح استان خبر داد.
جعفر سمســارى   با اعالم اين خبر گفت: 
خوشــبختانه تعــداد مقررى بگيــران بيمه 
بيكارى در اين اســتان در مقايســه با سال 
هاى گذشــته تغيير چندانى نكرده و اين رقم 

را مى توان ثابت دانست.
وى افزود: در حال حاضر تامين اجتماعى 
اســتان بيــش از دو ميليون نفــر از جمعيت 
اســتان را تحت پوشــش خود قرارداده و در 
حــال حاضر ماهانه دو هــزار و 100 ميليارد 
تومان مســتمرى بازنشستگى به 167 هزار 
مســتمرى بگير اين ســازمان در اســتان 

پرداخت مى كند.
سمســارى با بيان اينكه بيش از 90 درصد 
خدمات ســازمان متبوع وى در اســتان به 
صورت غيرحضورى انجام مى شــود اظهار 
داشــت: طرح ساختار نوين خدمات بيمه اى 
در تمام شــعب آذربايجان شرقى انجام مى 
شــود كه در كنار آن براى سرعت بخشيدن 
به ارايــه خدمــات تامين اجتماعــى، چند 
پيشــگى همكاران در شــعب پيگيرى مى 

شود.
مديركل تامين اجتماعى اســتان در ادامه 
با اشــاره به وضعيت فضاى كســب و كار در 

ســطح كشــور گفت: به منظور كاهش 
فشــار بر كارفرمايــان و حفظ فضاى 
كســب و كار فعلى اقدام به بخشودگى 
يك هــزار و 900 ميليارد ريال جرايم 
بيمــه اى كرديم كه 600 ميليارد ريال 
آن مربــوط به جرايــم تاخير پرداخت 

بود.
سمسارى تقســيط بلند مدت بدهى 
بيمــه اى كارفرمايــان را يكى ديگر 
از اقدامــات حمايتى اين ســازمان در 
اســتان عنوان كرد و اظهار داشــت: 
اين تقســيط تا 45 قســط انجام مى شود و 
در صــورت ناتوانى كارفرما بــا تاييد مراجع 
كارشناسى در اين ســازمان تا 60 قسط نيز 

افزايش مى يابد.
وى تشــكيل جلســات متعدد با تشــكل 
هــا، انجمن ها و اتــاق بازرگانى براى رفع 
موانــع بيمه اى كارگــران و كارفرمايان را 
از اقدامــات ديگر اين ســازمان براى تحت 

پوشش قرار دادن آنان اعالم كرد.
بــه گفتــه سمســارى كارفرمايانى كه از 
طريــق مراكز كاريابى اقــدام به جذب نيرو 
كنند تا دو سال و كارفرمايانى كه كارورزان 
دانشگاهى را به مدت شش ماه به كارگيرى 
و آموزش دهند از 20 درصــد تخفيف تا دو 

سال آينده برخوردار مى شوند.
مديركل تامين اجتماعى استان از تحويل 
گرفتــن زمين جديــد بيمارســتان تامين 
اجتماعــى خبر داد و گفــت: مراحل طراحى 
نقشــه در حال انجام اســت و بيمارستان در 
تبريز از طريق شــركت خانه سازى سازمان 

احداث مى شود.
وى در پايان كســب رتبــه اول امتيازات 
تخصصى و رتبه دوم امتيازات عمومى طرح 
شــهيد رجايى توسط تامين اجتماعى در بين 
55 دســتگاه اجرايى آذربايجان شرقى را از 

ديگــر افتخارات اين اداره كل عنوان كرد.

مدير امــور كاركنــان و خدمات عمومى 
مس منطقه آذربايجــان گفت: مجتمع مس 
ســونگون در تمام مواقــع اضطرارى از قبيل 
زلزله، آتش سوزى، سيل و چنين بحران هايى، 
با تمــام امكانات در كنار مســئوالن و مردم 
منطقه اســت و تالشــمان بر اين است كه با 
تعامل و همدلى در كنار آن ها باشــيم و شعار 

رأس مديريت هم همين است.
 محمدحســين ايازى با بيــان اين مطلب 
گفت: امــور رفــاه كاركنــان مجتمع مس 
سونگون دو نوع ذى نفع دارد كه يكى مربوط 
به برون ســازمان و ديگرى مربوط به درون 

سازمان است.
وى با بيــان اين كه در حوزه امور كاركنان 
ما سعى كرديم از ســال گذشته ازنظر ادارى 
اقداماتى در جهت شفاف سازى انجام بدهيم 
افزود: اين اقدامات در حوزه احكام پرســنل؛ 
جايگاه ســازمانى پرسنل و ايجاد عدالت بين 
پرســنل بود. ما توانســتيم دغدغه ى اصلى 
پرســنل كه در مــورد احكام و پســت هاى 
ســازمانى خودشان اســت به صورت شفاف 
اطالع رســانى كنيم و بخــش اعظمى از اين 
دغدغــه  و نگرانى ها را كــه روى بهره ورى 

كاركنان تأثيرگذار است حذف كنيم.
ايازى تصريح كرد: در رابطه با ساير مسائل 
رفاهى پرسنل هم ما در سه شهر ساكن اصلى 
داريم كه به صورت مساوى براى پرسنل آنجا 
سرويس هاى رفاهى و سرويس هاى ورزشى 
ايجاد و ســعى كرديم سرويس هاى درمانى را 
به صورت عادالنه بين پرسنل تقسيم كنيم تا 
رضايتمندى آن ها را جلب كنيم و پرسنل بدون 
دغدغه بتوانند به راحتى اين مسير طوالنى را 
طى كنند و با آرامش كامل در اينجا به كار خود 

ادامه دهند.
مدير امــور كاركنــان و خدمات عمومى 
مس منطقــه آذربايجان با اشــاره به اين كه  

خوشبختانه از زمان ورود مهندس بنى اسدى 
مديرعامل شــركت مس، با توجــه به اينكه 
ايشان جزو مسئولينى هستند كه محروميت ها 
را مى شــناختند و همچنين انتصاب مهندس 
شــريفى به ســمت مديريــت مجتمع مس 
ســونگون كه جزو نيروهاى قديمى شركت 
مس هســتند اقدامات مثبتى در حوزه ايجاد 
عدالت بين كاركنان رســمى و پيمانكارى در 
مجتمع مس ســونگون صورت گرفته است 
گفت: طى چند ماه گذشــته مهندس شريفى 
با معاونت محترم منابع انســانى جناب آقاى 
حسنى ساعت ها در اين زمينه وقت گذاشتند 
تا بتوانند حداقل بخش عمده اى از اين مشكل 
را حــل كنند؛ مكاتبات زيــادى در اين مورد 
انجام گرفته اســت و اميدواريم تــا با در نظر 
گرفتن جميع شرايط و منافع شركت مس اين 

مسئله هر چه زودتر حل شود.
ايــازى در ادامــه درخصــوص اقدامات 
مديريــت امور كاركنــان و خدمات عمومى 
مس منطقه آذربايجان در حوزه ى مسئوليت 
اجتماعى گفت: اين حــوزه، حوزه ى پربارى  
اســت و سوابق مس هم نشــان مى دهد كه 
هيچ گاه كوتاهى نكرده اســت چه زمانى كه 
زلزله ى ورزقان آمد پا به پاى آن حادثه ايستاد 
و بــه مردم كمك كــرد و چه اآلن كه در حال 

برگزارى اردوهاى جهادى است.
ايازى افزود: طى ســال هاى گذشــته و از 
سال 70 ما يك ســرى كارهاى اجتماعى را 
انجام داديم كه گاهى اوقات زيرساختى بود و 
گاهى اوقات هم روبنايى بوده است. كارهاى 
زيرســاختى ما هميشه جواب داده و اآلن هم 
مديريت موجود شــركت مس اعتقاد راسخ به 
مســئوليت اجتماعى و كمك به هم نوعان و 
ذى نفعان خودشان دارد چه در داخل سازمان 

و چه در خارج آن.
مدير امــور كاركنــان و خدمات عمومى 
مس منطقه آذربايجان افزود: در روســتا هاى 
شهرســتان ما دست به اقداماتى زديم ازجمله 
كمــك بــه راه  ســازى ، كمك بــه مدارس 

شبانه روزى، پل سازى و تعمير مساجد.
ايازى با اشاره به اين كه هم اكنون مجتمع 
مس ســونگون حمايت از پروژه احداث جاده 
خواجه - ورزقان را در دســت اقدام دارد گفت: 
از ســال گذشته اقدام  به دو اردوى جهادى در 
بخش هاى دندان پزشكى، پزشكى عمومى، 
پزشــكى زنان و زايمان با همكارى يك گروه 
پزشــكى جهادى واليت اهللا، بسيج شهداى 
مس، شــركت مس صنايع ملى ايران، پايگاه 
مقاومت مس ســونگون و امــور كاركنان و 

خدمات عمومى كرديم.
وى ادامه داد: شركت مس و مجتمع مس 
ســونگون در تمام مواقــع اضطرارى از قبيل 
آتش ســوزى يا ســيل و چنين بحران هايى، 
با تمــام امكانات در كنار مســئوالن و مردم 
منطقه اســت و تالش مان بر اين است كه با 
تعامل و همدلى در كنار آن ها باشــيم و شعار 
رأس مديريت هم همين است. ايازى در پايان 
اظهار داشت: در حوزه مسئوليت اجتماعى ما 
مى خواهيــم كارى انجام دهيــم كه ماندگار 
باشــد، مى خواهيم واقعاً خدمت كنيم چون ما 

هم در كنار اين مردم هستيم.

وجود بيش از 12 هزار مقررى بگير
 بيمه بيكارى در استان

آغاز مرحله سوم سى وسومين دوره تور دوچرخه سوارى ايران - آذربايجان

مدير امور كاركنان و خدمات عمومى مس منطقه آذربايجان:
كارهاى ماندگار، هدف ما در حوزه مسئوليت اجتماعى است

رئيس ســازمان امور اراضى كشور 
گفــت: 360 هــزار هكتــار اراضى 
كشــاورزى داراى مشكل تداخل در 
كشور در 30 ماه گذشته تعيين تكليف 

شد.
عليرضا اورنگى  در جلسه كارگروه 
رفع تداخل اراضى آذربايجان شرقى 
افــزود: تاكنون 4 ميليون و 800 هزار 
هكتار از اراضى كشاورزى كه مشكل 

تداخل داشتند در كارگروه هاى رفع تداخل بررسى شده است.
وى با بيان اينكه مشــكل مالكيت اراضى و بحث اراضى ملى همواره در حوزه 
توليد كشاورزى وجود دارد و در بسيارى موارد موجب كندى و يا توقف فعاليت ها و 
نارضايتى سرمايه گذاران مى شود، گفت: به همين دليل با تصويب و ابالغ قانون، 
دستگاه قضايى اين اختيار را به وزارت جهاد كشاورزى داده است تا به پرونده هاى 

حقوقى در اين بخش ورود و احكام الزم را پس از بررسى ها صادر كند.
وى ادامــه داد: ايــن اقدامات در قالب كارگروه رفــع تداخل اراضى و با حضور 
دستگاه هاى جهاد كشاورزى، امور اقتصادى و دارايى، ثبت اسناد و امالك، منابع 

طبيعى و آبخيزدارى و امور اراضى استان ها انجام مى شود.
اورنگــى هدف اصلى از اين برنامه را رفع موانع توليد در بخش كشــاورزى و 
ســنددار كردن اراضى و در عين حال حفظ و حراست اراضى ملى و منابع طبيعى 

عنوان كرد.
وى خاطرنشان كرد: رفع تداخالت اراضى ملى، دولتى و مستثنيات كشاورزان 
يكى از بزرگترين اقدامات دولت اســت كه از 2/5ســال گذشته با جديت در حال 

پيگيرى است.
وى به اختالفات ملكى بين كشاورزان و دولت در زمينه تداخالت اراضى ناشى 
از قوانين ضعيف و موازى كارى ها در ســال هاى گذشــته اشاره كرد و افزود: با 
تصويب ماده 54 قانون رفع موانع توليد و تدوين و ابالغ آيين نامه و دستورالعمل 

ها، نيازى به مراجعه افراد و كشاورزان به دستگاه قضايى نيست. 
رئيس ســازمان امور اراضى با بيان اينكه سنددار كردن زمين هاى كشاورزان 
نيز در دستور كار اين دولت است، گفت: رفع تداخالت در زمين هاى ملى، مسير 

را براى سنددار كردن زمين هاى كشاورزان باز مى كند.
اورنگى خاطرنشان كرد: در طول 30 ماه گذشته به اندازه دو دهه گذشته اراضى 

داراى تداخل كشاورزان تعيين تكليف شده است.
وى درباره اجراى طرح حدنگارى (تهيه نقشــه ثبتى) در زمين هاى كشاورزى 
نيز گفت: 7 ميليون هكتار از زمين هاى كشاورزى از سال 94 براى سنددار شدن 
در دستور كار قرار دارد كه سه ميليون هكتار آن تاكنون در سامانه ثبت اسناد كشور 

نهايى شده و كشاورزان به تدريج سند مالكيت دريافت مى كنند.

360 هزار هكتار از اراضى كشاورزى 
رفع تداخل شد



مديــركل بهزيســتى آذربايجان 
شــرقى بــا بيــان اين كــه طبــق 
سرشمارى ســال 95، 10,73 درصد 
جمعيــت اســتان را افراد ســالمند 
تشكيل مى دهد، گفت: 420 هزار نفر 
جمعيت ســالمند در استان وجود دارد 
كه از اين تعداد 800 نفر ســالمند در 
خانه هاى سالمندان استان نگهدارى 

مى شوند. 
محســن ارشد زاده در گفت وگو با 
ايســنا، منطقه آذربايجان شرقى، با 
اشــاره به گراميداشت مقام و منزلت 
ســالمند، اظهــار كــرد: همزمان با 
هفته ســالمند، برنامه هاى مختلفى 
در ســطح اســتان در قالب شوراى 
ســالمندان اســتان برگزار شده و از 
مراكز و خانه هاى ســالمندان بازديد 

مى كنيم. 
وى افزود: از 420 هزار ســالمند 
در اســتان حدود 84 هــزار نفر يعنى 
20 درصد سالمندان اســتان نياز به 
كمك خانــواده و نگهدارى در خانه 

سالمندان هستند. 
ارشــدزاده اميــد بــه زندگى در 
جمعيت اســتان را باال عنوان كرد و 
گفت: از لحاظ جمعيت ســالمندى، 
رتبه  پنجم كشورى را كسب كرديم. 

 وى با بيان اين كه 12 خانه سالمند 
به صورت شــبانه روزى و 10 مركز 
روزانه ســالمندان و خدمات در منزل 
در استان فعاليت مى كند، افزود: اكثر 
ســالمندان نگهدارى شده در مراكز، 
كســى را بــراى مراقبــت از آن ها 
ندارند يا اين  كه دچــار بيمارى هاى 
ســالمندى مانند آلزايمر يا معلوليت 

جسمى هستند. 
وى با اشــاره به اين كه در استان 
ما، نگهدارى سالمندان در خانه حائز 
اهميــت بوده و اين فرهنگ بســيار 
ارزشــمندى بين مردمان آذربايجان 
اســت، گفــت: اعتقــادات دينى و 
تعصبات مردم نســبت بــه والدين، 
باعث شــده اكثر افراد از ســالمندان 

خود در خانه نگهدارى كنند. 
 مديركل بهزيســتى آذربايجان 
شــرقى افزود: حــدود 1500 تخت 
بســترى در خانه هاى سالمند استان 
براى نگهدارى سالمندان وجود دارد 
ولى خوشــبختانه بيش از نصف اين 
تخت ها خالى از سالمند است كه اين 
نشــانگر عالقه و رغبــت خانواده ها 
براى نگهدارى ســالمندان در منزل 
خــود هســتند، ما به دنبــال حفظ و 

تقويت اين فرهنگ هستيم. 
  وى ضمــن تقدير از مشــاركت 
مراكــز  انــدازى  راه  در  خيــران 
سالمندى استان، با بيان اين كه اكثر 
مراكز توسط خيران تبريزى مديريت 
مى شود، گفت: تمامى خيران همراه 
و حامــى ســالمندان و بهزيســتى 
هســتند و در سايه كمك خيران هيچ 
گونه مشــكلى براى خدمات دهى و 
نگهدارى ســالمندان در مراكز وجود 

ندارد. 
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هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جريده عالم دوام ما
چندان بود كرشمه و ناز سهى قدان
كايد به جلوه سرو صنوبر خرام ما

حافظ

 نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى و امام 
جمعه تبريز با اشــاره به جايگاه زكات در آموزه 
هاى دينى به عنوان بستر توزيع ثروت در جامعه، 
خواســتار پيگيرى براى هدفمندســازى جمع 

آورى زكات در استان شد.
حجت االسالم سيدمحمدعلى آل هاشم در 
شــوراى زكات آذربايجان شرقى گفت: اكنون 
ترويج فرهنگ پرداخت زكات بهترين راه براى 

دستگيرى از محرومان است. 
وى با تاكيد بر نقش موثر رسانه ها در فرهنگ 
ســازى و ترويج احكام مربوط به زكات افزود: بر 
اين اســاس فقر در جامعه ريشه كن و به يقين با 
جلوگيرى از بروز مشكالت اجتماعى متعددى 
كه ريشــه در فقر دارد، سالمت جامعه تضمين 

مى شود. 
* بيش از 107 ميليارد ريال زكات در 

آذربايجان شرقى جمع آورى شد 
مديركل كميته امداد امام آذربايجان شرقى 
نيــز در اين ديدار گفت: بيــش از 107 ميليارد و 
433 ميليون ريال زكات در اســتان جمع آورى 
شده كه نسبت به سال گذشته بيش از 40 درصد 

افزايش يافته است. 
محمد كالمى در اين نشست افزود: با توجه 
بــه رويكرد جديد هزينه كرد زكات در اســتان، 
اين وجــوه به جاى كارهــاى عمرانى، در امور 

محرومان هزينه خواهد شد. 
وى ادامــه داد: جهيزيــه نوعروســان بى 
بضاعت، بهســازى و تعمير مسكن مددجويان، 
آزادى زندانيان جرايم غيرعمد، درمان و معيشت 
محرومان از جمله محل مصارف زكات در استان 

است. 
كالمى گفــت: تاكنون بيش از 86 ميليارد و 
550 ريال از زكات جمع آورى شــده آذربايجان 

شرقى در اين امور هزينه شده است. 

همزمان با افتتاح 1700 واحد آموزشــى در 
كشور 60 مدرسه هم به صورت ويدئو كنفرانس 

در آذربايجان شرقى بهره بردارى شد.
 اين واحدهاى آموزشــى در مجموع داراى 
218 كالس هســتند كــه با مشــاركت 50 

درصدى خيران استان ساخته شده اند.
مراســم افتتاحيه اين مــدارس به صورت 

ويدئو كنفرانس در مدرســه عليايى باغميشه 
تبريز برگزار شد.

مديــر كل آموزش و پــرورش آذربايجان 
شرقى در مراســم افتتاح اين طرح ها از كسب 
رتبه پنجم استان در توسعه فضاهاى آموزشى 

كشور خبر داد .
جعفــر پاشــايى افــزود: امســال از همه 
ظرفيت هاى سازمانى و خيران در زمينه توسعه 

فضاهاى آموزشى استفاده خواهيم كرد.
پيام صدقى مدير كل نوســازى، توســعه و 
تجهيز مدارس اســتان آذربايجان شرقى هم 
گفت: امســال سهم استان در توسعه فضاهاى 
آموزشى 60 مدرسه شامل 330 كالس است.

جلسه شــوراى ادارى پست استان 
آذربايجان شــرقى با حضور زرگوش , 
عضو هيئت مديره شــركت ملى پست 

تشكيل شد .
عضــو هيئت مديره شــركت ملى 
پســت يكى از نيازهاى ضرورى جامعه 
كنونــى را ابزار مناســب و تكنولوژى 
ارتباطــى دانســته و گفــت : جامعه در 
بخــش هاى IT و فنــاورى اطالعات 
رشد چشــمگيرى داشته ولى همچنان 
پســتچى پل ارتباطى مــردم با مردم و 

مردم با مسئولين مى باشد . 
زرگوش تغيير در نياز مشــتريان را زاييده 
همين رشــد عنوان كرد و افزود : شبكه پستى 
مجبور به تغيير رويكرد فيزيكى , الكترونيكى 
و مالى اســت و بر اســاس همين تغيير نياز و 
خواســت جامعه بايد نسبت به تدوين خدمات 
جديد در بســتر IT و هوشــمند جهت جلب 
رضايت مشــترى با شعار ســرعت , دقت و 

اعتماد حركت نمايد .
وى ادامه داد : در همين راستا شبكه پستى 
همــواره در حــال رصد و بازمهندســى ارائه 
خدمات پســتى خود مى باشد ودر حال تدوين 
برنامه هوشــمندى جهت رصد قبول تاتوزيع 

مرسوالت است.
عضو هيئت مديره شــركت ملى پست در 
بخش ديگرى از ســخنان خود بر خدمات با 
كيفيت و با سرعت پستى تاكيد داشته و افزود: 
مردم به دنبال دسترســى آســان به خدمات 
پســتى هستند و در اين راستا بايد سرعت سير 
مرســوالت از قبول تا توزيع را به روز كرده و با 
استفاده از زير ساختهاى نرم افزارى و فناورانه 

به دنبال ايجاد باجه هاى مجازى باشيم .
زرگوش در جلســه شــوراى ادارى پست 
استان آذربايجان شــرقى به لزوم حركت در 

جهت اقتصاد ديجيتالى كه برگرفته از توسعه 
اقتصادى نوين مى باشــد اشاره نمود و افزود: 
يكى از بخشــهاى توســعه اقتصادى نوين 
تجارت الكترونيك مى باشد كه پست با توجه 
به ظرفيت و توانايى در بســتر تكنولوژى مى 
تواند در اين بازار جــوالن دهد . وى  انعطاف 
پذيرى بر اســاس خواسته و نياز مشترى را از 
جمله توانايى هاو ظرفيتهاى پســت  دانسته 
كه مى تواند به رضايت مندى مشتريان منجر 

شود .
وى خدمت رســانى با كيفيــت را ضامن 
افزايــش ترافيك و ســهم بازار دانســته كه 
آن نيــز منجر به افزايش درآمــد مى گردد و 
گفت: خدمت رســانى با كيفيت برنامه مدون 
و اطالعات صحيح را مى طلبد . تدوين برنامه 
درســت نيازمند اطالعات صحيح و به موقع و 
منجر به شفاف سازى و سرعت و دقت در ارائه 

آمار و اطالعات پستى مى گردد . 
عضو هيئــت مديره شــركت ملى 
پســت با تقدير از مدير كل پست استان 
و كاركنــان , تعامــل , همدلى و وحدت 
رويه را در پست استان آذربايجان شرقى 
محسوس دانست و افزود : حركت برنامه 
محور از ورودى اداره كل پســت استان 
ملمــوس بوده و نشــان از هدف گذارى 
صحيــح و حركت اصولــى و مبتنى بر 

برنامه مى باشد . 
درابتداى اين جلســه مديركل پست 
اســتان آذربايجان شــرقى ضمن خير مقدم 
گزارش عملكرد 6 ماهه پســت استان را ارائه 
داده و از كسب 91,8 در صد تحقق پيش بينى 
توسط پست اســتان در 6 ماهه نخست سال 

خبر داد .
پور بزرگ  در بخش ديگر با تشريح عملكرد 
واحد هاى برنامه ريــزى , بازاريابى , كيفيت 
عمليات پستى و پردازش قراردادها به برنامه 
ها و اهداف 6 ماهه دوم سال اشاره كرده و افزود 
: كسب موفقيت و ارتقاى جايگاه در گروه باور 
ســازى و ايمان به توانايى و برنامه و همچنين 
اجراى اصولى همراه با نظارت مستمر دانست. 
در اين جلســه همچنين جمعى از همكاران 
پستى به ارائه مطالب و گزارشات حوزه كارى 
خود پرداخته و در انتهاى جلســه از تنى چند از 

همكاران پستى تقدير به عمل آمد .

امام جمعه تبريز:
 جمع آورى زكات هدفمند شود

60 مدرسه در آذربايجان شرقى افتتاح شد

هدف پست؛ جلب رضايت مشترى با شعار 
سرعت ،دقت و اعتماد

10 درصد جمعيت آذربايجان شرقى 
سالمند است

روابط عمومى شهردارى نظر كهريزىروابط عمومى شهردارى نظر كهريزى

شهردارى نظر كهريزى به استناد ماده 13 آيين نامه مالى شهرداريها و مجوز حاصله به شماره 13/ ن 84 مورخه 1397/6/18 
شوراى اسالمى شهر نظر كهريزى در نظر دارد نسبت به خريد آسفالت و حمل و پخش از طريق مناقصه عمومى اقدام نمايد

(( آگهى مناقصه عمومى خريد آسفالت (( آگهى مناقصه عمومى خريد آسفالت ))))
 ( مرحله اول )   ( مرحله اول )  ""نوبت اولنوبت اول""

نوبت اول

قيمت كل مناقصه تا سقف ريالنوعرديف

4/500/000/000  ريالخريد آسفالت و حمل و پخش با فينشر1

1- متقاضيان بايستى5٪ قيمت پايه مبلغ 225,000,000 ريال را به عنوان سپرده به حساب جارى شماره 242470447 بانك 
كشاورزى شعبه نظر كهريزى بنام شهردارى نظر كهريزى ( ضمانت نامه بانكى) واريز و پيشنهاد خود را در پاكت (الف) و فيش 
سپرده بانكى و مدارك شركت را در پاكت ديگرى پاكت (ب) قرارداده و هر دو پاكت در پاكت سربسته از تاريخ نشر آخرين آگهى 
حداكثر تا 10 روز به دبيرخانه شــهردارى نظركهريزى ( شهرستان هشترود- شهر نظركهريز-شهردارى نظركهريزى) تحويل 

نمايند.
2- هزينه چاپ آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
3- شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

4- شركت كننده گان آشنايى با محل كار، نوع و اخذ برآورد اوليه كار به شهردارى نظر كهريزى مراجعه نمايند.
5- رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در مناقصه الزامى است.

6- كليه كسورات قانونى به عهده پيمانكار مى باشد.
7- به تقاضاى مخدوش ، مبهم، مشروط و فاقد سپرده و بعد از موعد مقرر در آگهى ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8- سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انجام معامله با برنده مناقصه مسترد نخواهد شد در صورت انصراف هركدام به ترتيب 
سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

9- عمليات اجرايى و دستورات ابالغى از طرف كارفرما(شهردارى نظر كهريزى) خواهد بود
10- ارائه ضمانت نامه بانكى معادل 10٪ سقف قرارداد تا تحويل پروژه الزامى است.

11- شركت كنندگان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر در مورد نحوه پرداخت به واحد امور مالى شهردارى مراجعه نمايند.
12- آخرين مهلت قبول پيشنهادات 1397/8/01 مى باشد

تاريخ چاپ آگهى مرحله اول (نوبت اول) 1397/07/12 - تاريخ چاپ آگهى مرحله اول ( نوبت  دوم) 1397/07/20


