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آذربایجانشرقی

حل مشکل آنتن دهی 
موبایل در اتوبان 

تبریز-سهند
آغاز  عملیات   از  بازدید  در  فیروزی  حسین 
بتن ریزی پی جهت احداث سایت بی تی اس در 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  تبریز سهند  اتوبان  مسیر 
کوهستانی بودن مسیر اتوبان تبریز سهند و مشکل 
عدم پوشش آنتن تلفن همراه در برخی نقاط  و 
و  اسکو  سهند،  شهرهای  ساکنان  تردد  همچنین 
گردشگران روستای تاریخی کندوان از این مسیر، 
نیاز به تقویت و رفع این مشکل از مطالبات اصلی 
مردم شهرستان اسکو بود که با پیگیری های انجام 
گرفته از شرکت مخابرات آذربایجان شرقی هزینه 
مورد نیاز برای احداث دکل مخابراتی بی تی اس 

در این اتوبان تامین اعتبار شد.
فرماندار اسکو گفت: کل مسیر ۲۰ کیلومتری 
پوشش  درصد   ۵۰ حدود  سهند  تبریز-  اتوبان 
از  آن  اول  کیلومتر   ۱۰ و  داشت  همراه  تلفن 
سمت تبریز دچار مشکل بود که با احداث دکل 
۶۰ متری در کیلومتر ۴ این آزادراه و بهره برداری 
از  آن در طی ماه های آینده مشکل عدم خط دهی 

تلفن همراه رفع خواهد شد.

اختصاص فاز دوم شهرک 
صنعتی اهر به توسعه 

کارخانه آهک هیدراته 
و  توسعه  راستای  در  گفت:  اهر  فرماندار 
اشتغالزایی در بخش معدن قصد داریم عملیات 
اجرایی فاز دوم شهرک صنعتی این شهرستان را 
به توسعه شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس 

آذربایجان اختصاص دهیم. 
گذاران  سرمایه  در جمع  زاده،  غنی  ابوالفضل   
آهک  کارخانه  توسعه  برای  افزود:  اهر  شهرستان 
از  توسعه حدود ۴.۵ هکتار  دوم  فاز  در  هیدراته 
آذربایجان  به مس  اهر  زمین های شهرک صنعتی 
واگذار خواهد شد. به زودی در راستای حل موانع ۸ 
واحد تولیدی در شهرک و ناحیه صنعتی شهرستان 
اهر اکیپ رفع موانع تولید استان آذربایجان شرقی 

در این واحدها حضور خواهند یافت.
شهرک  دومین  ایجاد  از  ادامه  در  زاده  غنی 
گفت:  و  داد  خبر  نیز  اهر  شهرستان  در  صنعتی 
قول  طبق  الزم  اعتبارات  اختصاص  در صورت 
به  آذربایجان شرقی  صنعتی  شهرک های  شرکت 
در  جدید  صنعتی  شهرک  احداث  شاهد  زودی 
این شهرستان خواهیم بود.غنی زاده، گفت: ۳۳ 
در شهرستان  تخمی  و  مرغداری گوشتی  واحد 
اهر وجود دارد ولی متاسفانه با وجود این تعداد 
واحدهای مرغداری از نظر تامین گوشت سفید 

در این شهرستان با کمبود مواجه هستیم
کشف محل حفاری غیرمجاز 

در منطقه ابوریحان تبریز
سرهنگ کاظم داداشی گفت: به دنبال گزارش 
مشاهده  بر  مبنی  تبریز   ۱۵ کالنتری  از  واصله 
تبریز  تونل قطار شهری  محل حفاری در مسیر 
اقدامات  ابوریحان،  سمت  به  گازران  منطقه  در 
یگان  و  انتظامی  نیروهای  کار  دستور  در  الزم 

حفاظت استان قرار گرفت.
میراث فرهنگی،  حفاظت  یگان  فرمانده 
شرقی  آذربایجان  صنایع دستی  و  گردشگری 
ادامه داد: طی این عملیات محل مورد نظر مورد 
بررسی و شناسایی قرار گرفت و اقدامات الزم 

به مراجع قانونی ارجاع داده شد.

برگزاری سومین سالگرد 
تدفین شهدای گمنام در 

دانشگاه آزاد مرند
*محمدرضا فیروزی - مرند:

شهرستان   ویژه  فرماندار  عباسی    داود  آقای 
مرند در جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور 
مسئوالن و اصحاب رسانه ، با تقدیر از حضور 
و   گمنام  شهدای  از  باشکوه  استقبال   و  مردم 
برگزاری مراسم سومین سالگرد شهادت سردار 
شهرستان  مردم  داشت:  اظهار  سلیمانی«  »قاسم 
داده اند  نشان  سرافراز،  شهید   7۰۰ نثار  با  مرند 
معظم  رهبر  و  اسالمی  نظام  پشتیبان  که همواره 

انقالب بوده اند و خواهند بود.
عباسی با اشاره به فرا رسیدن سالروز والدت 
حضرت فاطمه زهرا )س( از برگزاری برنامه های 
و  داد  خبر  ایام  این  گرامیداشت  برای  مختلف 
ایام  این  شاخص  برنامه های  جمله  از  افزود: 
»سید حسن  المسلمین  و  حضور حجت االسالم 
اردبیل در شهرستان مرند و  امام جمعه  عاملی« 
شهرستان  این  مردم  عموم  برای  سخنرانی  ایراد 
نخبه  بانوان  از  تجلیل  همایش  برگزاری  نیز  و 
مرند  ویژه  فرماندار  بود.  خواهد  مرند  شهرستان 
در ادامه از خواستار مشارکت فعاالنه دستگاه های 
گرامیداشت  برنامه های  برگزاری  در  اجرایی 
گفت:  و  شد  شهرستان  سطح  در  مناسبت ها 
سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز 
بزرگداشت مقام مادر و زن ایرانی باید باشکوه تر 
از گذشته برگزار شود و نگاه ویژه آن حضرت به 
زنان، تبیین شود.»عباسی« همچنین از برگزاری ویژه 
برنامه سومین سالگرد تدفین شهدای گمنام در محل 
دانشگاه آزاد اسالمی در روز ۲7 دی ماه سال جاری 
خبر داد و اظهار داشت: این برنامه با هدف تجدید 
میثاق با شهیدان در محل این دانشگاه برگزار خواهد 
شد.همچنین در این جلسه مسئوالن ادارات برنامه 
های خود را به پاس گرامیداشت روز زن  و تجلیل 

از بانوان و مادران شهدا  نیز تشریح نمودند .

۱۵ درصد زوج ها در آذربایجان شرقی نابارور هستند آیا خودروسازی آذربایجان شرقی احیا می شود؟
دهه  دو  یکی  همین  تا  شرقی  آذربایجان   
صنعت  در  سازی  قطعه  مهم  های  قطب  از  قبل 
گونه ای  به  می شد  کشور محسوب  خودروسازی 
تنها  نه  آن  سازی  قطعه  واحد   ۵۰۰ تولیدات  که 
نیازهای داخلی را برآورده می کرد، بلکه در اروپا 

نیز مشتریان پر و پاقرصی داشت.
معتقدند،  استان  در  کارشناسان  و  صاحبنظران 
شرقی،  آذربایجان  سازی  قطعه  و  خودروسازی 
توجه  که  است  ای  شده  شناخته  های  ظرفیت 
و  ثروت  تولید  باعث  تواند  می  تنها  نه  آنها  به 
اشتغال زایی در کشور شود، بلکه به دلیل موقعیت 
تواند  می  خطه  این  خاص  سیاسی  جغرافیایی- 
در حوزه تعامالت فرامنطقه ای نیز دستاوردهای 

بزرگی داشته باشد.
نباید فراموش کرد که دستور مقام معظم رهبری 
و رییس جمهوری برای ارتقای کیفیت خودروهای 
فرصت  داخلی  خودروسازان  به  داخل،  ساخت 
انحصاری  های  ظرفیت  از  تا  است  داده  مناسبی 
آذربایجان شرقی در تولید خودرو و قطعه سازی 

و همین طور صادرات استفاده کنند.
نیروی  اولیه،  مواد  فنی،  های  ظرفیت  وجود 
انسانی کارآمد، ظرفیت های تولیدی و صادراتی، 

بستری  مرز  به  نزدیکی  و  ترانزیتی  های  ظرفیت 
است که زمینه تولید خودروی ملی را می تواند 
در تبریز فراهم کند که اتفاقا امسال ۲ خودرو ساز 
تحقق  برای  سایپا  و  خودرو  ایران  کشور،  بزرگ 
تولید خودرو و توسعه قطعه سازی در آذربایجان 

شرقی برنامه هایی را اعالم کرده اند.
نباید از خاطر دور داشت تا حدود ۱۵ سال قبل 
کارخانه  میزبان  تبریز،  ویژه  به  شرقی  آذربایجان 
های مهم خودروسازی در حوزه کامیون و کشنده، 
اما  اتوبوس و مینی بوس و ون و کامیونت بود، 
صنعت  بر  حاکم  انحصار  کارشناسان  گفته  به 
خودروسازی موجب شد که این ظرفیت نه تنها 
سیر  بلکه  نشود،  تقویت  ها  سال  این  طول  در 

نزولی داشته باشد.
سازی،  پیستون  دیزل،  بنیان  دیزل،  درمن  ایدم، 
کارخانجات  از  برخی   ... و  سازی  بلبرینگ 
در  خودرو  اساسی  قطعات  و  موتور  تولید  مهم 
که  بودند  اخیر  دهه  پنج  در  شرقی  آذربایجان 
روزگاری محصوالت شان به آلمان و سوئد صادر 
تنها  نه  نااهل  افراد  به  آنها  واگذاری  اما  می شد، 
سودی برای این صنایع نداشت، بلکه سرمایه مالی 

و انسانی آنها را تحلیل برد.
آن  اصلی  شعار  که  سیزدهم  دولت  در  حال 
در  امکانات  عادالنه  توزیع  و  محوری  عدالت 
احیای  به  امید  های  بارقه  است،  کشور  سراسر 
صنعت قطعه سازی و ایجاد کارخانه های جدید 
دوباره  جانی  آذربایجان شرقی،  در  خودروسازی 

گرفته است.
رویکرد  با  خودرو  ایران  راستا  همین  در 
قطعه  رویکرد  با  بیشتر  سایپا  و  خودروسازی 
شرقی  آذربایجان  های  ظرفیت  روی  بر  سازی 
ساخت  پیش  ها  سال  البته  کرده   اند،  تمرکز 
خودروی جک در شهرستان بستان آباد و ساخت 
خودروی سواری در تراکتورسازی و همین طور 
پارک  طرح  با  تبریز  در  برقی  خودروی  ساخت 
علم و فن آوری استان مطرح شد اما تمام آنها در 
همان ابتدا عقیم ماند اما اکنون در دولت سیزدهم 
رویکرد تمرکززدایی و بهره مندی عدالت محور 
از فرصت ها بستر مناسبی را برای توسعه فراهم 

ساخته است.
تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  رئیس 
آذربایجان شرقی از انعقاد ۳ تفاهم نامه همکاری 
طی  کشور  خودروسازان  با  استان  سازان  قطعه 
و  سازان  قطعه  گفت:  و  داد  خبر  اخیر  روزهای 
مجموعه سازان استان توان تامین نیمی از قطعات 

مورد نیاز خودرو سازان را دارند.
ساخت  تعمیق  مبنای  بر  تفاهم نامه ها  این 
سازی  قطعه  تخصصی  انجمن های  بین  داخل 
شرکت های  با  شرقی  آذربایجان  نیرومحرکه  و 
روزهای  در  ایران خودرو  و  سایپا  خودروسازی 
کشوری  و  استانی  مسئوالن  حضور  در  و  اخیر 
تبریز  المللی  بین  نمایشگاه های  دائمی  در محل 

منعقد شد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 

باالی  ظرفیت  بر  تاکید  با  شرقی  آذربایجان 
قطعه  و  خودرو  صنعت  در  شرقی  آذربایجان 
قطب  به  را  استان  کنیم  می  تالش  گفت:  سازی 
سال  در  کنیم.  تبدیل  کشور  خودروسازی  سوم 
خوبی  اقدامات  خودرو  صنعت  در  گذشته  های 
رضایتمندی  وجود  این  با  ولی  است  شده  انجام 
مردم در حوزه خودرو باید در قالب یک تکلیف 

همگانی ایجاد شود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
تولید  در  استان  این  داد:  ادامه  شرقی  آذربایجان 
اتوبوس،  کامیون،  از  اعم  تجاری  خودروهای 

مینی بوس و کشنده ها در کشور پیشران است.
پرنیان با بیان اینکه آذربایجان شرقی در صنعت 
قطعه سازی و مجموعه سازی قطب کشور است، 
گفت: در بخش خودرو خبرهای خوشی داریم که 

در روزهای آینده به اطالع مردم خواهد رسید.
وی تاکید کرد: به منظور تامین قطعات، نشست 
بنیان،  دانش  های  بین شرکت  ما  تخصصی  های 
پارک های فناوری، قطعه سازان و مجموعه سازان 

با هلدینگ های خودروساز برگزار خواهیم کرد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
خودروسازی  واحدهای  گفت:  آذربایجان شرقی 

خودرو  دستگاه  هزار   ۳۳۰ تولید  ظرفیت  استان 
سبک در سال را دارند که امیدواریم تا پایان امسال 
تولید خودرو  تیراژ  وعده خودروسازان  تحقق  با 

در استان افزایش یابد.
پرنیان با اشاره به ظرفیت های باالی استان در 
صنعت  رشد  کرد:  بیان  خودروسازی،  صنعت 
خودروسازی و قطعه سازی با تکیه بر توان داخلی 
اساس  این  بر  است؛  برخوردار  باالیی  اهمیت  از 
آذربایجان شرقی با وجود ۴۵ شرکت دانش بنیان 
در حوزه خودروسازی، ظرفیت زیادی برای تولید 
قطعات  الکترونیکی،  قطعات  باکیفیت،  قطعات 

بدنه و مجموعه سازی دارد.
شده  انجام  اقدامات  به  توجه  با  افزود:  وی 
استان  بدنه و رنگ خودرو در  برای تکمیل خط 
باشیم،  اتفاقات خوبی  به زودی شاهد  امیدواریم 
ضمن این که در این زمینه پیگیر اخذ مجوز ایجاد 

خودروساز سوم هستیم.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
تولید  موضوع  کرد:  تاکید  شرقی  آذربایجان 
موتورهای یورو ۵ و یورو ۶ را در شرکت ایدم و 
تولید گیربکس اتوماتیک را در شرکت چرخشگر 

به صورت ویژه پیگیری می کنیم.
عنوان  به  وزارت صمت  که  این  بیان  با  پرنیان 
پشتیبان حامی صنایع است، گفت: خودروسازی 
به عنوان لوکوموتیو بخش صنعت در زندگی مردم 
به  نزدیک  که  به طوری  دارد،  توجهی  قابل  تاثیر 
سه درصد تولید ناخالص کشور مربوط به صنعت 
دلیل  به  شرقی  آذربایجان  است.  خودروسازی 
وجود نیروی انسانی ماهر، مختصص و عالقمند 
صنعت  در  تاثیرگذار  و  پیشرو  های  استان  جزو 
صنایع  و  سازی  قطعه  سازی،  مجموعه  خودرو، 

وابسته است.
نیروهای  آموزش  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
واحدهای  استان،  های  دانشگاه  در  متخصص 
مانند  ساله   ۵۰ پیشینه  با  تبریز  در  مادر  صنعتی 
سازی،  پیستون  تراکتورسازی،  سازی،  ماشین 
موتوژن، ایدم، چرخشگر و بسیاری از واحدهای 
بزرگ صنعتی دیگر مانند یک دانشگاه نیروی های 
انسانی ماهر را به صورت عملی پرورش داده اند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
آذربایجان شرقی با بیان این که آذربایجان شرقی 
یک استان با پایه صنعتی و اقتصادی است، اظهار 
کرد: برخالف این که در صنعت خودرو در مقاطع 
اما اکنون  ایم،  مختلف مسایل و مشکالتی داشته 
در  مهم  استان  یک  عنوان  به  شرقی  آذربایجان 

صنعت قطعه سازی در کشور مطرح است.
بر  شده  اعمال  های  تحریم  تاثیر  اشاره  با  وی 
صنعت خودروسازی گفت: در استان ۴۵ شرکت 
دانش بنیان در حوزه خودروسازی وجود دارد و 
را  این صنعت  داخلی  توان  بر  تکیه  با  یعنی  این 

توسعه خواهیم داد.
بیان  با  سایپا  خودروسازی  شرکت  عامل  مدیر 
صنعت  بر  سازی  قطعه  صنعت  دنیا  در  اینکه 
توسعه  گفت:  دارد،  ارجحیت  سازی  خودرو 

تبریز  و  شرقی  آذربایجان  سازی  قطعه  صنعت 
از اهداف این خودروسازی است.توسعه صنعت 
اهداف  از  تبریز  آذربایجان شرقی و  قطعه سازی 

این خودروسازی است.
محمد علی تیموری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار کرد: حدود ۶۰ شرکت قطعه سازی در 
تامین  زنجیره  جزو  همگی  که  دارد  وجود  تبریز 
شرکت مگاموتور و اکسل سازی می باشند بر این 
اساس هدف اصلی ما در آذربایجان شرقی توسعه 

این صنعت است.
قطعه سازی  توسعه  تا  کرد:  خاطرنشان  وی 
بلکه  نمی شود،  محقق  خودروسازی  نشود  انجام 
قطعه سازی  توسعه  یابد.تا  می  تحقق  مونتاژکاری 
بلکه  نمی شود،  محقق  خودروسازی  نشود  انجام 

مونتاژکاری تحقق می یابد.
سایپا  رویکرد  اینکه  مجدد  یادآوری  با  وی 
است،  شرقی  آذربایجان  در  سازی  قطعه  توسعه 
گفت: ۶ خودروساز در مجموعه سایپا وجود دارد 
که باید تمام تالش مان را انجام دهیم تا ظرفیتی 
استفاده  آن  از  درصد   ۲۵ گذشته  سال  در  که  را 
شد، امسال به سمت تحقق ظرفیت ۵۰ درصدی 
آینده  های  سال  در  را  ظرفیت  این  و  برود  پیش 
ظرفیت  افزایش  راه  تنها  برسانیم.  درصد   ۸۰ به 
خودروسازی و رساندن آن به ۸۰ درصد، ارتقاء 
تولید تمام قطعه سازان آذربایجان شرقی است که 

باید میزان تولیدات شان را باید افزایش دهیم.
وی با اشاره به ظرفیت ها و توانایی های صنایع 
به خصوص صنعت خودروسازی در تبریز، گفت: 
حوزه  در  مختلف  های  برهه  در  همواره  تبریز 
صنایع، بنیان اساسی داشته و موتور سازی، دانش 
نیز  اکنون  و  انسانی  نیروی  و  زیرساخت  فنی، 
دانشگاه قوی از جمله ظرفیت ها و پتانسیل های 

این کالنشهر از گذشته تا کنون است.
تکمیل  توان  گفت:  شرقی  آذربایجان  استاندار 
تبریز  خودروی  ایران  شرکت  در  تولید  زنجیره 
وجود دارد و با راه اندازی خط رنگ و بدنه این 

هدف محقق می شود.
شرقی  آذربایجان  کرد:  اظهار  خرم  عابدین 
سازی  قطعه  دوم  قطب  که  دارد  را  آن  قابلیت 
پس از تهران در کشور شود و استفاده از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان در استان برای تحقق این 

هدف موثر است.
استاندار با اشاره به اینکه در آذربایجان شرقی ۴۵ 
شرکت قطعه ساز دانش بنیان وجود دارد که می 
تواند به توانمندسازی بیشتر این صنعت در استان 
کمک کند، افزود: ظرفیت های خودروسازی در 
تبریز باالست.وی با اشاره به اینکه در آذربایجان 
وجود  بنیان  دانش  ساز  قطعه  شرکت   ۴۵ شرقی 
این  بیشتر  توانمندسازی  به  تواند  می  که  دارد 
صنعت در استان کمک کند، افزود: ظرفیت های 

خودروسازی در تبریز باالست.
اینکه آذربایجان شرقی توان تولید  بیان  با  خرم 
خودروی  نیاز  مورد  قطعات  ۳۰درصد  از  بیش 
سازی  قطعه  واحد   ۱7۰ افزود:  دارد،  را  کشور 
استان فعال هستند و  اشتغال در  نفر  پنج هزار  با 
اکنون ۳۵ میلیون قطعه خودرو در این استان تولید 
واحد  هشت  ها  ظرفیت  این  کنار  در  کنند.  می 
با ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار دستگاه  خودروسازی 

اتوبوس، مینی بوس و غیره وجود دارد.
گیربکس  موتور،  ساخت  برای  داد:  ادامه  خرم 
خودرویی  قطعات  سایر  و  اکسل  اتوماتیک، 

آمادگی الزم در استان وجود دارد.
دولت  شعار  محوری  عدالت  اینکه  بیان  با  وی 
سیزدهم است، گفت: در ایران خودرو نیز باید این 
شعار محقق شود و در خصوص آذربایجان شرقی 
توان خودروسازی  ایران خودرو،  نیاز هست  نیز 
تبریز را دریابد تا ایران خودروی تبریز تبدیل به 

محوری ترین ایران خودروی کشور شود.
وی با اشاره به تولید خودروی سورن در ایران 
تا خط  به جای سمند، خواست  تبریز  خودروی 

تولید دنا در تبریز راه اندازی شود.
به  اشاره  با  آذربایجان شرقی همچنین  استاندار 
ایران،  در  خودروسازی  کیفیت  ارتقای  ضرورت 
گفت: باید برای رفع گالیه ها از مشتریان و مردم 
انتقاداتی در خصوص  انجام شود چون  اقداماتی 
کیفیت خودروهای ایران خودرو مطرح می شود.

خرم ادامه داد: تیراژ تولید خودرو مهم است اما 
باید رضایتمندی مشتری را به دنبال داشته باشد تا 
با مشتری مداری تناقضی پیش نیاید در واقع اتهام 
ایران خودرو مطرح  کم کیفیتی برای محصوالت 
می شود که باید آن را با قدرت از خود مبرا سازد.

اینکه خودرو  بیان  با  استاندار آذربایجان شرقی 
کاالی  نباید  و  است  کاالی مصرفی  دنیا  تمام  در 
می خواهند  ایران  مردم  گفت:  باشد،  ای  سرمایه 
خودروی ایرانی بخرند که قیمت و کیفیت مناسبی 

داشته باشد.
ایران خودرو همچنین  مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران  گفت:  تبریز  خودروی  ایران  به  اشاره  با 
تولید  مراکز  بزرگترین  از  یکی  تبریز  خودروی 
خودروی کشور است و شرایط باید برای افزایش 
تیراژ تولید خودرو در سایت ایران خودروی تبریز 

فراهم شود.
برای  را  شرایط  همه  تبریز  کرد:  تاکید  خطیبی 
تولید یک خودروی کامل دارد و خط تولید بدنه 
هم با افزایش تیراژ تولید خودرو در سایت تبریز و 
رسیدن آن به مقدار اقتصادی، می تواند به زودی 
با  هم  بدنه  تولید  شود.خط  اندازی  راه  تبریز  در 
و  تبریز  سایت  در  خودرو  تولید  تیراژ  افزایش 
رسیدن آن به مقدار اقتصادی، می تواند به زودی 
تبریز  خودرو  ایران  شود.  اندازی  راه  تبریز  در 
کند،  می  عرضه  بازار  به  و  تولید  سورن  خودرو 
این شرکت قادر است روزانه ۴۰۰ دستگاه سورن 

تولید و عرضه کند.

دانشگاهی  جهاد  نازایی  بخش  رییس 
اینکه ۱۵ درصد زوج ها  بیان  با  آذربایجان شرقی 
نابارور هستند، گفت: شیوع ناباروری در حد یک 

مورد از هفت زوج است.
دکتر فیروز طاهری اظهار کرد: از نظر پزشکی 
به کسانی که در عرض یک سال بدون جلوگیری 

حامله نشده اند، نازا گفته می شود.
وی با اشاره به روش های موفقیت آمیز باروری 
گفت: درصد موفقیت در روش آی.یو.آر حداکثر 
۲۰ درصد در هر جلسه و در روش آی.وی.اف 

حداکثر ۴۰ درصد در هر جلسه می باشد.
رییس بخش نازایی جهاد دانشگاهی آذربایجان 
سازی  جوان  برنامه  اجرای  به  اشاره  با  شرقی 
های  هزینه  از  و حمایت  دولت  توسط  جمعیت 
های  هزینه  درصد   ۹۰ کرد:  خاطرنشان  نازایی 
دارویی و روش های درمانی ناباروری در مراکز 
دولتی و ۵۰ درصد هزینه ها در مراکز خصوصی 

ناباروری توسط دولت پرداخت می شود.
در  نیز  آذربایجان شرقی  سالمت  بیمه  مدیرکل 
درصدی   ۹۰ پرداخت  به  اشاره  با  وگویی  گفت 
و  دولتی  مراکز  در  ناباروری  خدمات  تعرفه 
بیمه  توسط  خصوصی  بخش  تعرفه  درصد   7۰
عقد  به  ملزم  مراکز  تمامی  کرد:  اظهار  سالمت، 
گونه  هیچ  و  هستند  سازمان  این  با  قرارداد 
بیمارستان ها و  با  قرارداد  برای عقد  محدودیتی 

مراکز خصوصی وجود ندارد.
اکنون  هم  اینکه  بیان  با  مجیدی  وحید  دکتر 
هفت مرکز نازایی و ناباروی در آذربایجان شرقی 
خدمات ارایه می دهند، گفت: تاکنون یک هزار 

و ۸۴۰ زوج نابارور در استان شناسایی شده اند.
مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان شرقی با اشاره 
به سقف سنی دریافت خدمات نازایی خاطرنشان 
کرد: قبال افراد تا سن ۴۰ سال در تعهد بیمه بودند 

که هم اکنون به ۴۹ سال افزایش یافته است.
تشویقی  های  سیاست  به  اشاره  با  وی 
دفترچه  بدون  باردار  زنان  گفت:  فرزندآوری 
از  توانند  ادارات شهرستان ها می  به  با مراجعه 
دفترچه رایگان و بیمه انفرادی برخوردار شوند 
سال  پنج  تا  نیز  شده  متولد  کودک  آنکه  ضمن 
سالمت  بیمه  پوشش  تحت  رایگان  صورت  به 

قرار می گیرد.

کاروانسرای جانانلو به مزایده می  رود
کاروانسرای تاریخی جانانلو یکی از بناهایی است 

که توسط صندوق توسعه و احیا به مزایده می رود.
در   ۳۱7۰۶ شماره  به  که  تاریخی  میراث  این 
فهرست آثار ملي ثبت شده است، تحت مالکیت 
اداره کل  اختیار  در  و  داشته  قرار  فرهنگی  میراث 

میراث فرهنگی استان است.
دوران صفوی حدود ۲۰۰۰  به  متعلق  بنای  این 
اعیان آن حدود ۳۸۰متر  دارد که  مترمربع وسعت 
مربع و تعداد طبقات آن نیز یک طبقه است در گذشته 

و  داشته  کاروانسرا  کاربر 
امروز کاربری مصوب آن، 
اقامتی )مجتمع گردشگری 
بین راهی( با حفظ ضوابط 
صورت  در  جهانی  ثبت 
ثبت جنگل های ارس در 

فهرست جهانی است.
در خصوص این بنا باید 
بدانیم که در مجاورت آن 

مسیر جنگل های ارسباران قرار گرفته است از طرفی 
ناحیه بندی اولیه آن در مسیر جنگل های ارسباران-
است.  جاده  بعدی  بندی  ناحیه  و  طبیعی  منابع 
دسترسی های اطراف بنا نیز شامل جاده میشود و 
نوع معابر و درجه بندی دسترسی ها شریان درجه 

اول است.
می دانید؟  چه  ارزشمند  میراث  این  درباره 
کلیبر  جاده  در  جانانلو  عباسي  شاه  کاروانسراي 
جانانلو در مسیر پل هاي تاریخي خداآفرین و روي 
موقعیت  به  توجه  با  که  واقع شده  ارس  رودخانه 
قرارگیري و بقایاي به دست آمده به نظر مي رسد 
بنا برخالف اغلب کاروانسراهاي شاه عباسي  این 
دوره هایي  به  مربوط  می تواند  کشورمان،  موجود 

پیش از صفویه نیز باشد.

جاده فعلي کلیبر- جانانلو تنها مسیري بوده که 
متصل  ابریشم  جاده  و  تبریز  به  را  شمالي  قفقاز 
عباسي  شاه  کاروانسراي  نظر  این  از  و  مي کرده 
موجود در این مسیر از ارزش و اعتبار بسیار باالیي 

برخوردار بوده است.
این بنا که در پنج کیلومتری راه جانانلو – کلیبر 
قرار دارد، از دو سالن تشکیل شده و مصالح به کار 
این کاروانسرا سنگ، ساروج و  رفته در ساخت 

آجر است.
در خصوص مطالعات 
مداخالت  به  مربوط 
تنها  نیز  الحاقات  و 
کاروانسرای  از  قسمتی 
عایق  جمله  از  جانانلو 
از  بخش هایی  کاری 
بام و ورودی کاروانسرا 
فرهنگی  میراث  توسط 
سالیان  طی  استان 

گذشته مرمت شده است.
کاروانسرای کوهستانی جانانلو به دلیل قرار گرفتن 
تاریخي  پل هاي  مسیر  در  جانانلو  کلیبر  جاده  در 
خداآفرین و رودخانه ارس واقع شده که با توجه به 
موقعیت قرارگیري و بقایاي به دست آمده و مهمتر 
از آن واقع شدن در مسیر محور گردشگری تاریخی 
به مکانی فرهنگی  تبدیل  قابلیت  ارسباران  طبیعی 
مجتمع  عنوان  تحت  را  پذیرایی  اقامتی  و  هنری 

گردشگری بین راهی دارد.
البته از سوی دیگر با توجه به اینکه جاده فعلی 
کلیبر- جانانلو تنها مسیری بوده که قفقاز شمالی را 
به تبریز و جاده ابریشم متصل می کرده و از این 
نظر کاروانسراي شاه عباسي موجود در این مسیر 
از ارزش و اعتبار بسیار باالیي برخوردار بوده است.

تعداد قبرهای وادی رحمت تبریز
فرخ جاللی ضمن قدردانی از حمایت های امام 
جمعه تبریز افزود: در تالش هستیم به زودی فاز 
۲ بلوک صدیقین آرامستان وادی رحمت به اتمام 
برسد، تا بیش از گذشته شاهد ارائه خدمات بهتر 
به عموم شهروندان باشیم. مساحت فاز ۲ بلوک 
صدیقین بیش از یک هزار متر مربع بوده که مقرر 

شده تعداد 7۰۰ قبر احداث شود.

شهرداری  های  آرامستان  سازمان  مدیرعامل 
وارسته  عالم   ۱۵۰ از  بیش  این که  بیان  با  تبریز 
در این بلوک مدفون هستند، خاطرنشان کرد: در 
آرامستان وادی رحمت تبریز که از مهر ماه سال 
۱۳۵7 افتتاح شده، تاکنون بیش از ۱۶۰ هزار دفن 
چون  علمایی  مرقد  صدیقین  بلوک  در  که  شده 
حضرات آیات موالنا، انزابی و موثقی وجود دارد.

زیر  مدارس  مازاد  کالسهای  دارد  قصد  آباد  بستان  پرورش  و  آموزش  مدیریت 
تدارکات  سامانه  طریق  از  پرورشی  و  آموزشی   فعالیتهای  جهت  صرفا  را  
الکترونیکی دولت  به اجاره واگذار نماید  عالقه مندان می توانند جهت کسب 
به آموزش و  از زمان نشر آگهی  به مدت  چهارده روز کاری  بیشتر   اطالعات 
پرورش بستان آباد مراجعه نمایند این مدیریت در قبول و یا رد پیشنهاد  شرکت 

کنندگان  مختار می باشد.

تعدادکالس جهت واگذارینام مدرسه ردیف
 به اجاره 

یک کالسمدرسه مهدیه آبریز۱
یک کالسمدرسه مولوی نوجه ده سادات۲
یک کالسمدرسه حضرت رقیه انباردان۳
دو کالسمدرسه شهید دردمند کرگان۴
یک کالسمدرسه شهید پورچراغی تراغای۵
یک کالسمدرسه نور دانش سقین سرا۶
یک کالسمدرسه رمضان خیر آباد7
یک کالسمدرسه آیت اله طالقانی ایرانق۸
یک کالسمدرسه شهید عادلی سعید آبد۹
دو کالسمدرسه عفت حاج آقا۱۰
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آگهی اجاره


