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اعطای صالحیت به منطقه آزاد 
ارس به عنوان مبادی شناسایی 

و معرفی شرکت های خالق 

افزایش 26/3 درصدی 
میانگین بارش استان نسبت به 

بلند مدت 
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آذربایجان شرقی

قرارداد احداث واحد گوگردسازی پاالیشگاه تبریز  منعقد شد

عملکرد بانك كشاورزي استان در بخش 

پرداخت تسهیالت، طی 5 ماهه سال
جواد محمودی مدیرشــعب بانک کشــاورزی آذربایجان شــرقی  از پرداخت 5520 میلیارد ریال تسهیالت توسط شعب بانک 
کشــاورزی اســتان آذربایجان شــرقي، در راستاي حمایت از بخش کشاورزي در5ماهه ســال جاری خبر داد و افزود : این مبلغ  به 

21428نفر از کشاورزان متقاضی تسهیالت  پرداخت شد .
* پرداخت ۱۴۵0میلیارد ريال تسهیالت زراعی 

 به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشــاورزی آذربایجان شــرقی،  مدیر استان در بخشی از سخنان خود با اشاره به میزان 
تسهیالت پرداخت شده در بخش زراعت گفت : شعب بانک کشاورزي استان از ابتدای سال جاری ...

تدریس كتب  آموزش 
شهروندی برای ۳۴۰ هزار 

دانش آموز  
2

2

بانکداری اســامی نوعی فعالیت بانکی اســت که با احکام 
اســام )به ویژه از دید ربا و رباخواری( همخوانی دارد و در 
قالب اقتصاد اســامی تعریف می شــود و این نوع بانکداری 
هشــتم شــهریور ســال 1362 به تصویب مجلس شــورای 
اسامی و در 1۰ شهریور همان سال به تایید شورای نگهبان 
رســید و چنین روزی، روز بانکداری اسامی نامگذاری شد.

بــه همین مناســبت نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعه تبریز از قســمتهای اداره امور شعب بانک ملی استان 
چون دوایر مختلف شــعبه مرکزی تبریز- بانک کارگشــایی، 

خزانــه داری، صندوق امانات و ... بازدید کرد.
حجت االسام سید محمد علی آل هاشم  در جمع خبرنگاران 
بانکــدار را امین مردم و دولــت خواند و گفت: بانکدار جزو 
افــراد امین نظام و دولت و مردم محســوب می شــود و این 
امر جایگاه او را بســیار باارزش کرده اســت.  وی در سخنان 
خــود از بانکــداران درخواســت کرد با مراجعــه کنندگان و 
شــهروندان برخورد شایسته داشــته باشند. چراکه امکان 
دارد تقاضای فرد در بانک برآورده نشــود اما بخاطر برخورد 

شایســته بانکداران فرد با رضایت از بانک خارج شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان در پاســخ به ســوال یکی از 

خبرنــگاران در رابطــه با اینکه فعالیت هــای بانک ملی را در 
بازدید خود چگونه ارزیابی می کنید اظهار داشت: بانک ملی 
از قدیــم االیام در بین بانکها جایگاه خاصی داشــته و ارائه 
خدمات انفورماتیک توســط این بانک در ســالهای اخیر باعث 
شــده میــزان مراجعه کننــدگان و ازدحــام در بانک به طور 
محسوســی کاهش یابد که بابت این امر از روســا و کارکنان 

بانک تشکر می کنم.
حجت االسام آل هاشم افزود: نکته دوم شادابی کارکنان 
بانک ملی اســت. چراکه شادابی و سرزندگی کارکنان باعث 
ارائــه خدمــات مطلوبتر به شــهروندان و متقاضیان خواهد 
شــد و از این بابت به آقای غامی ،  مدیر اداره امور شــعب 

بانک ملی اســتان  و کارکنان بانک ملی  تبریک می گویم.
وی خاطرنشــان کــرد: نکته جالب دیگــر در بازدید از این 
بانک حجاب خواهران کارمند بود که ســتودنی است چراکه 
معتقــدم اگر خواهران شــاغل در ادارات و نهادهای دولتی 
این مســاله را رعایت کنند فضــای بیرون جامعه خودبه خود 

درست می شود.
 مدیر اداره امور شعب بانک ملی استان نیز ضمن تشریح 
عملکرد این بانک گفت: بانک ملی اســتان بیش از 91 هزار 

میلیــارد ریــال منابــع دارد و مصارف آن بیــش از 52 هزار 
میلیارد ریال است که نسبت منابع به مصارف آن حدود 72 
درصد است. عادل غامی خاطرنشان کرد: حدود 25 درصد 
از منابع اســتان در اختیار بانک ملی و 3۰ درصد از مصارف 

استان در اختیار این بانک می باشد.
وی افزود: ســال گذشــته حدود 53 هزار و 7۰۰ نفر در 
ســامانه بانــک مرکزی بــرای دریافــت وام ازدواج ثبت نام 
کــرده بودنــد که از این تعداد حدود 52 هــزار نفر از طریق 
بانک های استان موفق به دریافت وام شدند که بیش از یک 
چهارم آنها از طریق بانک ملی پرداخت گردید و این موفقیت 
منجر به کســب رتبه اول و اخذ تقدیرنامه از اســتانداری  و 

اداره کل ورزش و جوانان استان شد.
 مدیــراداره امــور شــعب بانک ملــی آذربایجان شــرقی 
اولویت هــای بانــک ملی اســتان در ارائه خدمــات بانکی را 
حمایت از واحدهای تولیدی ، صنعتی ، اقشــار آســیب پذیر 
، افزایــش رضایتمنــدی ، تکریــم مراجعیــن و مشــتریان و 
افزایش اشــتغال عنوان کرد و ابراز داشت : همچنین سال 
گذشته نزدیک به 95 هزار و 312 مورد تسهیات در قالب 
وام خوداشــتغالی کمیته امداد- بهزیســتی و تعاونی اداره 

کار پرداخت کردیم.
غامــی  ادامــه داد: بانــک ملــی ســال گذشــته در قالب 
در  مدرســه  ســه  ســاخت  در  اجتماعــی  مشــارکت های 
شهرستانهای ســراب - میانه و هریس با اداره کل نوسازی 
مدارس اســتان مشــارکت کرده و اعتبار آنها از محل منابع 
قرض الحسنه تامین شده است.  همچنین سال گذشته 14 
فقره تســهیات دو میلیارد ریالی جهت آزادسازی زندانیان 
پرداخــت کردیم که به هرکــدام از زندانیان 2۰۰ میلیون 
تومــان تعلــق گرفته و قرار شــد پرداخت اقســاط با بهره 4 

درصــدی بعد از 6 ماه آزادی از زندان صورت گیرد. 
وی تصریح کرد: بانک ملی استان در اشتغال زایی استان 
- تولید و رونق اقتصادی و اشتغال فراگیر رتبه اول استان 
را کســب کرده اســت. همچنین در رابطه با احیای واحدهای 
صنعتــی بانک ملی در بخشــودگی جرایم - اســتفاده از نرخ 
اولیه قرارداد و حمایت از تولیدکنندگان سهم زیادی دارد.

مدیر اداره امور شــعب بانک ملی اســتان در خاتمه ضمن 
قدردانــی از همکاران خود موفقیــت روزافزون و رضایت 
منــدی مردم از ایــن بانک را در ســایه همــکاری و خدمات 

شایسته همکاران و کادر خود دانست.

امام جمعه تبریز در بازدید از اداره امور شعب بانك ملی استان عنوان كرد؛

بانکدار امین مردم و دولت است
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مدیر کل هواشناسی اســتان آذربایجان شرقی گفت: میانگین بارش آذربایجان 
شرقی در سال زراعی جاری نسبت به بلند مدت 26.3 درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی هواشناســی استان آذربایجان شرقی، علی دولتی مهر 
مدیر کل هواشناســی استان با اشــاره به افزایش میانگین بارش استان در بلند مدت 
افزود: میانگین بارش اســتان آذربایجان شرقی در سال زراعی جاری تا 12 شهریور، 

352.8 میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 3.2 درصد و نسبت به بلند مدت 26.3 
درصد افزایش نشان می دهد. وی ادامه داد: در این میان شهرستان مراغه با 420.7 
میلیمتر بیشــترین بارش و شهرستان جلفا با 309.7 میلیمتر کمترین سهم بارش را 

در سطح استان داشته اند.
مدیر کل هواشناسی استان با اشاره به میانگین دما در سال زراعی جاری گفت: از 

نظر دما میانگین استان در سال زراعی جاری 11.5 درجه سانتی گراد بوده که نسبت 
به بلند مدت یک درجه سانتی گراد افزایش دما نشان می دهد.

دولتــی مهر با اشــاره به میانگین دمای شهرســتان ها بیان کــرد: در این میان 
شهرستان خداآفرین با میانگین دمای 14.8 درجه سانتی گراد بیشترین و شهرستان 
سراب با 8.4 درجه سانتی گراد کمترین میانگین دما را به خود اختصاص داده است.

افزايش 26/3 درصدی میانگین بارش استان نسبت به بلند مدت  ضمیمه رايگان 2
روزنامه در استان 
آذربايجان شرقی

همايش هــا  برپايــی 
نمايشــگاه ها و کارگاه های 
مختلــف در مراکز فرهنگی 

شهرداری تبريز

معاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری تبریز از 
برگزاری همایش ها، نمایشــگاه ها و کارگاه های 
سیار پیام های نهضت عاشورا و برگزاری مسابقات 
مختلف فرهنگی و هنری با عنوان فصل ســرخ در 
ایام محرم و صفر و برگزاری جلسات بصیرت افزایی 
در مراکز فرهنگی مناطق دهگانه شــهرداری خبر 

داد.
حجــت االســالم احمد حمیــدی در گفتگو با 
برنامه تبریزیــم در خصوص برنامه های فرهنگی 
و هنــری شــهرداری تبریز در ایام محــرم اظهار 
داشت: شهرداری تبریز با اجرای برنامه های متنوع 
فرهنگــی، هنری و مذهبی در ایام محرم با رویکرد 
اشــاعه فرهنگ عاشورایی و تقویت باورهای دینی 

یاد و خاطره شهدای کربال را گرامی می دارد.
وی با اشــاره به برگزاری 6 ویــژه برنامه زنان 
عاشــورایی با هــدف نقش زنــان در نهضت امام 
حسین)ع( در ایام محرم در پارک های بانوان تبریز، 
افزود: محرم و مراسم عزاداری این ایام یک فرصت 
تربیتی برای خانواده ها، کودکان و جامعه اســت تا 
بتوانیم درس های تربیتی قیام امام حسین )ع( را در 

قالب های مختلف آموزش دهیم.
حمیــدی، اجرای نمایش هــای آیینی، پخش 
فیلم های عاشورایی در آمفی تئاترهای شهرداری و 
قرائت زیارت عاشورا در مراکز فرهنگی و پارک های 
بانوان و همه ساختمان های اداری شهرداری تبریز 
در دهه اول محرم و روزهای پنجشــنبه  ایام محرم 
از برنامه های فرهنگی شــهرداری است که در ایام 

محرم برگزار می شود.
معــاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری تبریز 
افزود: بخش عمــده برنامه های فرهنگی و هنری 
به کودکان اختصاص دارد که در قالب مســابقات 
نقاشــی و خوشنویســی، مراســم عزاداری ویژه 
کوکان، قصه گویی و... با محوریت مراکز فرهنگی 
شــهرداری اجرا می شــود. وی همچنین از اجرای 
طرح روایت عشــق در قالب برگــزاری 40 برنامه 
خاطره گویی فرماندهان و رزمندگان سالهای دفاع 
مقدس در 30 مناسبت مذهبی و دفاع مقدس از ایام 
محرم، تا پایان ســال در مراکز فرهنگی شهرداری 
تبریز خبر داد.حجت االسالم احمد حمیدی در پایان 
تصریح کرد: مراســم ایام محرم و آیین های دینی و 
مذهبی هر چه باشکوه تر و پر محتوا تر در خور شان 
اهل بیت عصمت و طهارت )ع( برگزار شود تا زمینه 
آشنایی و انس بیشتر مردم با اسوه کرامت و هدایت 

بیش از پیش در ماه محرم فراهم شود.

کیفیت مطلوب خدمت رسانی 
به مســافران در فــرودگاه 

بین المللی تبريز 
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به کیفیت 
خدمات ارائه شــده به مســافران در فرودگاه ها 
گفت: کیفیت خدمت رســانی به مســافران در 

فرودگاه بین المللی تبریز مطلوب است.
محمدرضــا پورمحمدی در دیدار با  مدیرکل 
فرودگاه های آذربایجان شــرقی گفت: فرودگاه 
بیــن المللی شــهید مدنی تبریــز ظرفیت ها و 
پتانسیل های باالیی دارد و باید همچنان کیفیت 
خدمات ارائه شــده به مسافران در این فرودگاه 
افزایــش یابد. وی با تاکیــد بر اینکه پروژه های 
مختلــف عمرانی و رفاهی در فرودگاه تبریز اجرا 
می شــود، ادامه داد: بهره برداری از این پروژه ها 
در افزایــش کیفیت خدمات به مســافران تأثیر 

باالیی دارد.
 پورمحمدی با اشاره به اینکه باید پروژه های 
ترمینال و عمرانی فرودگاه تا فصل زمســتان به 
پایان برسد، ابراز داشت: با شروع فصل زمستان 
شــرایط جوی مشــکالتی در اجرای طرح های 
عمرانی در این اســتان ایجــاد می کند و برای 
همیــن باید پروژه های فــرودگاه تا آن زمان به 

پایان برسد. 
طبــق اعــالم رامیــن آذری مدیــرکل 
فرودگاه هــای آذربایجان شــرقی در این دیدار 
طرح تکمیل ترمینال 14 هزار متر مربعی فرودگاه 
تبریز در آینده نزدیک با حضور مسئوالن ملی به 
بهره برداری می رســد و محوطه ترمینال اصلی 
فرودگاه تبریز ساماندهی می شود.گفتنی است 
هم اکنون عملیات اجرایی اپرون شرقی فرودگاه 

به صورت شبانه روزی در حال انجام است. 
طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است 
این پروژه تا آخر آبان به بهره برداری کامل برسد.

خبر

جواد محمودی مدیرشــعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی  از پرداخت 5520 
میلیارد ریال تســهیالت توسط شعب بانک کشــاورزی استان آذربایجان شرقي، در 
راســتاي حمایت از بخش کشاورزي در5ماهه سال جاری خبر داد و افزود : این مبلغ  

به 21428نفر از کشاورزان متقاضی تسهیالت  پرداخت شد .

* پرداخت ۱۴۵0میلیارد ريال تسهیالت زراعی 
 به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشــاورزی آذربایجان شــرقی،  مدیر 
اســتان در بخشی از سخنان خود با اشاره به میزان تسهیالت پرداخت شده در بخش 
زراعت گفت : شــعب بانک کشاورزي استان از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد  ماه، 

1450میلیارد ریال تسهیالت براي طرح هاي زراعي پرداخت کردند.
محمودی افزود : این میزان تســهیالت درقالب تسهیالت خرد وکالن وسرمایه 
درگردش ودرراســتای اشتغال زائي و افزایش تولید محصوالت زراعي به 8022 نفر 

پرداخت شد.

* پرداخت 663 میلیارد ريال تسهیالت باغداری 
  مدیرشعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی  تصریح کرد :  از ابتدای سال جاری 

تا پایان مرداد ماه، 663میلیارد ریال تسهیالت به طرح هاي باغداری اختصاص یافتت. 
محمودی خاطرنشــان ساخت : این میزان تسهیالت درقالب تسهیالت خرد وکالن 
وســرمایه درگردش و در راستای اشــتغال زائي و افزایش تولید محصوالت باغی به 

3502 نفر پرداخت شد.

* پرداخت 9۸0 میلیارد ريال تسهیالت دام وطیور 
محمودی گفت : شعب بانک کشاورزي استان از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد 
ماه، 980میلیارد ریال تسهیالت براي طرح هاي دامداری پرداخت کردند. وی افزود 
:  این میزان تسهیالت درقالب تسهیالت خرد وکالن وسرمایه درگردش ودرراستای 

اشتغال زائي و افزایش تولید گوشت به  3104نفر متقاضی تخصیص یافت.

* پرداخــت ۱3۵۱ میلیارد ريال تســهیالت در بخش صنايع و 
خدمات کشاورزی 

وی همچنین از پرداخت 1351 میلیارد ریال تسهیالت در بخش صنایع و خدمات 
کشــاورزی  توسط شعب بانک کشاورزي اســتان آذربایجان شرقي به 2201نفر از 

متقاضیان خبر داد.  

* پرداخت ۱32میلیارد ريال تسهیالت قالیبافی وصنايع دستی  
  مدیر بانک کشــاورزی آذربایجان شــرقی  در ادامه با اشاره به میزان تسهیالت 
پرداختی در بخش قالبیافی و صنایع دســتی گفت :  شعب بانک از ابتدای سال جاری 
تا پایان مرداد ماه، 132میلیارد ریال به تعداد 1175 فقره، تسهیالت براي طرح هاي 

قالی بافی وصنایع دستی روستائی پرداخت کردند.

* پرداخت ۵2۸میلیارد ريال تسهیالت قرض الحسنه
وی درپایان از پرداخت 528  میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه توسط شعب 
بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقي تا پایان مرداد ماه خبر داد و گفت :  این میزان 

تسهیالت  به 1809زوج  بانرخ 4درصد پرداخت شد .

عملکرد بانك كشاورزي استان در بخش 
پرداخت تسهیالت، طی 5 ماهه سال

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار آذربایجان شرقی گفت: 
استانداردسازی، حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان را تسریع 

مــی کند و بر همین اســاس باید این موضوع، بیــش از پیش مورد 
توجه قرار گیرد.علی جهانگیری در نشســت با سرپرست پژوهشگاه 
اســتاندارد ایران،  بر ضرورت توجه به موضوع استانداردســازی در 

بخش های مختلف تولیدی، خدماتی و ســایر حوزه ها تاکید کرد.
بــه گزارش ایرنا وی بــا بیان اینکه تمــام ارکان اقتصاد، قابلیت 
دانــش بنیان شــدن را دارند، افزود: مجموعه هــای دانش بنیان نیز 
برای توســعه کســب و کار خود، باید به افزایش کیفیت تولید و توان 

رقابــت با رقبای داخلی و خارجی توجه کنند.
جهانگیری ســاماندهی اصنــاف را یکــی از اولویت های جدی 
مدیریت ارشــد استان عنوان کرد و گفت:  امیدواریم در آینده نزدیک 
شــاهد تحقق این موضوع و تدوین برنامه هــای مدون و تخصصی 

برای استانداردسازی اصناف باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار آذربایجان شــرقی 
بر اهمیت توجه به استانداردســازی در حوزه خدمات نیز تاکید کرد.

سرپرســت پژوهشگاه استاندارد ایران نیز با اشاره به ظرفیت های 
اســتان و تبریز برای پیشبرد برنامه های ســازمان استاندارد، عنوان 
کرد: نظارت بر کیفیت کاالهای تولیدی در کشور و کیفیت کاالهای 

وارداتی و صادراتی، از جمله مهم ترین وظایف ماســت.
فرزانه انصاری بر ضرورت ارتباط تنگاتنگ دســتگاه های اجرایی 
با ســازمان اســتاندارد تاکید کرد و ادامه داد: تدویــن ضوابط فنی 
برای تمامی دســتگاه های اجرایی از نیازهای فعلی کشــور است که 
امیدواریم دستگاه های دولتی به این امر، توجه ویژه ای داشته باشند.

 در این جلســه تفاهم نامه ای میان اداره کل اســتاندارد اســتان 
آذربایجان شــرقی و پژوهشگاه استاندارد ایران امضا شد.

استانداردسازی و تسریع حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان 

درصدی   ۱۵ رشــد 
حقوق مستمری بگیران 

صندوق بیمه اجتماعی

مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــی 
کشــاورزان، روســتائیان و عشایر استان 
آذربایجان شــرقی از افزایش 15 درصدی 
حقوق مســتمربگیران این صندوق خبر 

داد.
محمــد نظــری در مراســم اعطای 
حکم بازنشســتگی روستاییان شهرستان 
هریــس به ایرنا گفت:  افزون بر 16 هزار و 
700 خانوار در قالب بازنشســتگی پیش از 
موعد، از کار افتادگی کلی و فوت به عنوان 
مستمری بگیر در استان آذربایجان شرقی 
عضو صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روستاییان و عشایر هستند و حقوق ماهانه 

دریافت می کنند.
محمد نظری با اشاره به اینکه استفاده 
افراد با 12 سال سابقه حق پرداخت بیمه و 
سن 68 سال از مزایای بازنشستگی پیش 
از موعد این صندوق فقط تا پایان سال 98 
اســت،  افزود: افزایــش  15 درصد حقوق 
مســتمری بگیــران این صنــدوق برای 
امسال ابالغ شده اســت و بزودی اعمال 

و پرداخت می شود.
وی در مورد سهمیه جذب بیمه شدگان 
برای شهرســتانهای اســتان آذربایجان 
شــرقی گفت: شهرستان هریس در زمینه 
سهمیه جذب بیمه شــدگان با 98درصد، 
رتبه اول را در بین شهرســتانهای 21گانه 

استان به خود اختصاص داده است.
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 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی 
گفت: طبق برنامه ریزی ها و هدف گذاری انجام شــده، امسال 
250 کیلومتر از جاده های اســتان)اصلی، فرعی و روســتایی( 

روکش آسفالت می شود.
بــه گزارش ایرنا، اروجعلی علیزاده در بازدید از روند روکش 
آســفالت جاده مراغه - هشــترود گفت: برای روکش آسفالت 
جاده های اســتان امسال 200 هزار تن آسفالت و 167 میلیارد 

تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین امســال برای بهسازی و آسفالت آزاد 
راه تبریــز - زنجان به طول 65 کیلومتــر 100 میلیارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته شــده اســت.علیزاده اضافه کرد: عملیات 

روکش آســفالت جاده های استان از 15 خرداد آغاز و تا پایان 
فصل کاری )آبان( به اتمام خواهد رســید. وی افزود: تاکنون 
برای روکش آســفالت 180کیلومتر از جاده های استان، 135 
هزار تن آســفالت و 55 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

علیزاده گفت: محور مراغه - هشترود، فیروزآباد - خلخال، 
آزادراه تبریز - زنجان، جاده قدیم تبریز - بســتان آباد، سرچم 
- تبریز، صوفیان - مرند، تبریز - آذرشــهر - عجبشــیر، جاده 
نوار مرزی، هریس - مهربان - ســراب، هریس - مشــگین 
شــهر، اهر - کلیبــر، هوراند - آبش احمــد، جاده های بناب، 
ســراب - اردبیل و گردنه شــیبلی از جمله محورهایی هستند 

که عملیات روکش آســفالت در آن ها در حال اجراست.

وی ادامــه داد: همچنیــن 120 کیلومتــر از محورهــای 
روســتایی استان نیاز به آســفالت ریزی دارد که از این مقدار 

بیش از 40 کیلومتر تاکنون آســفالت ریزی شده است.

250 کیلومتر از جاده های استان روکش آسفالت می شود

قرارداد احداث واحد گوگردسازی پاالیشگاه تبریز 
منعقد شد

قرار داد پروژه احداث واحد گوگردسازی جدید شرکت پاالیش نفت 
تبریز در راســتای کاهش آالینده های زیســت محیطی پاالیشگاه با 

شرکت طراحی و ساختمان نفت )ODCC( منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی پاالیشــگاه تبریز، مدیرعامل شــرکت 
پاالیــش نفت تبریز در این خصوص گفت: بر اســاس این تفاهم نامه 
انجام مطالعات hazop، مهندســی پایه، مهندسی تفصیلی، تامین 
مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ســاخت و نصب، پیش راه اندازی و 
راه اندازی برعهده شرکت طرف قرار داد است. غالم رضا باقری دیزج 
افــزود: مدت زمان اجرای پــروژه 21 ماه و اعتبار آن بالغ بر 17 میلیون 
یورو می باشــد.وی از جمله اهداف راه اندازی این واحد جدید را تولید 

گوگرد با ظرفیت 110 تن در روز عنوان کرد.
باقری خاطرنشان کرد: شرکت پاالیش نفت تبریز همگام با تولید، 
به مســایل زیست محیطی و تولید فرآورده های با استاندارد روز جهانی 

توجــه ویژه دارد. وی افزود: امروزه توجه به مســئولیت های اجتماعی 
یکی از مقوله های مهمی است که همه صنایع تولیدی و حتی خدماتی 

باید نسبت به آن توجه داشته باشند. 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز ادامه داد: هرچند وظیفه برخی 
صنایع چون پاالیشــگاه خدمات رسانی است، این صنایع نیز نسبت به 
محیط اطراف و جامعه خود نمی توانند بی تفاوت باشــند و در این راستا 

پاالیشگاه تبریز اقدامات مهمی انجام داده است. 
وی با اشــاره به این که 90 درصد فرآورده های پاالیشــگاه تبریز 
خدماتی است، اظهار کرد: شرکت پاالیش نفت تبریز در انجام طرح ها 
و پروژه های مختلف خود نســبت به موضوعات زیست محیطی توجه 

ویژه دارد.

شــعب تخصصــی اقتصــادی در 
دادگستری افزايش می يابد

دادگســتری  کل  رئیــس 
آذربایجان شــرقی گفت: به منظور 
حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی، تعداد شــعب تخصصی 
اقتصادی در این مجموعه افزایش 

می یابد.
موســی خلیل اللهی در دیدار با 
اعضای هیات رییســه اتاق بازرگانی تبریز  با تاکید بر حمایت های 
دادگســتری از فعاالن اقتصادی اســتان، افزود: در حوزه رسیدگی 
به مســایل و مشــکالت کارآفرینان و صنعتگران اســتان، شعبه 
تخصصی در حوزه اقتصادی در دادگســتری ایجاد شــده، اما برای 
خدمات رســانی بهتر و بهینه به این بخش افزایش این شعبات را در 

دستور کار خود قرار داده ایم.
وی اهمیــت و نقش تولیدکنندگان بــه عنوان کارآفرین جامعه 
را بســیار مهــم و تعیین کننده در بهبود وضعیت اقتصادی اســتان 
توصیف و اضافه کرد: در حال حاضر ایجاد اشــتغال، نیاز اساســی 
استان است و همه دســتگاه ها از جمله دستگاه قضائی استان باید 

با تمام توان در این زمینه وارد عرصه شوند.
خلیل اللهی ادامه داد: در راســتای توسعه اقتصادی آذربایجان 
شــرقی، دادگســتری در خدمت بخش تولید، صنعــت، تجارت و 
ســرمایه گذاری اســت و در این راه مبارزه با رانت و ســودجویی را 
که مانع رشــد تولید و سرمایه گذاری می باشد، جزو اولویت کاری 

ماست.
وی با اشــاره بــه اهمیت و جایگاه فکــری بخش خصوصی در 
توســعه همه جانبه استان، اظهار داشــت: مجموعه دادگستری را 
نیازمنــد همفکری با بخش خصوصی اســتان مــی دانیم و بر این 
مبنا تمام ســعی خود را به کار خواهیم بســت تا با همکاری بخش 
خصوصی، آرامش و امنیت روانی جامعه را روز به روز افزایش دهیم.

 رئیــس اتــاق بازرگانی تبریز نیز در این دیــدار به نقش کلیدی 
دادگســتری اشاره کرد و گفت: نهاد دادگستری را به عنوان یکی از 
نهادهای تاثیرگذار بر بهبود فضای کســب و کار کشور و استان می 

دانیم و به آن باور داریم.
یونــس ژائله افزود: باید فرمایش رهبــر معظم انقالب را که در 
دیدار اخیر به مناســبت هفته دولت با رئیس جمهور و اعضای دولت 
داشــتند، سرلوحه کارهای خود قرار دهیم و به تولیدکننده به عنوان 

یک رزمنده در جنگ اقتصادی نگاه کنیم.
وی ابــراز امیــدواری کرد با تــالش و همراهی دادگســتری 
آذربایجان شــرقی، فضای امیدبخشــی بر صنعت و تجارت استان 

حاکم و حمایت الزم از ســربازان اقتصادی استان به عمل آید.
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شهردار تبریز از تدریس مجموعه 
کتب آموزش شــهروندی برای 340 
هــزار دانش آموز تبریزی در ســال 

تحصیلی جدید خبر داد.
 ایرج شهین باهر با اعالم این خبر 

اظهار داشت: به اعتقاد بنده مهمترین 
و بزرگترین اقدام شــهرداری تبریز 
طی 2 ســال گذشــته تدویــن این 
مجموعه کتب آموزشی بوده چرا که 
با ترویج آموزش های شــهروندی در 
طوالنی مدت می توان به شهری آباد 
با شــهروندانی مسئولیت پذیر دست 

یافت.
وی بــا اشــاره بــه تدویــن این 
آموزش های شهروندی در قالب 26 
جلد کتاب و 9 محور آموزشــی افزود: 
بر همین اساس 400 هزار جلد کتاب 

برای تدریس در سال تحصیلی 98 – 
99 چاپ و آماده شده است.

 شهین باهر ادامه داد: برای تدریس 
این کتاب ها حدود 200 نفر مدرس از 
طریق شهرداری تبریز آموزش دیدند 
تا این مباحث با مشــارکت اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان، از مقطع 
کودکســتان تا دبیرستان برای دانش 
آموزان تبریزی آموزش داده شــود. 
شهردار تبریز از آموزش شهروندی در 
مدارس به عنــوان عظیم ترین اتفاق 
فرهنگی کشور نام برد و گفت: نتیجه 

و بازخورد ایــن رویداد مهم فرهنگی 
می تواند تربیت و پرورش نسلی آگاه 
بــه محیط اطراف خود و مســئولیت 
پذیر باشــد؛ چرا که پس از پایان این 
آموزش ها، نوجوان ما می داند چطور 
باید در شــهر زندگی کند. وی یادآور 
شد: رایزنی هایی صورت گرفته که اگر 
مورد موافقت وزارت کشور قرار گیرد، 
این کتاب های آموزش شهروندی به 
جز تبریز، جهت تدریس و آموزش به 

نقاط مختلف کشور نیز ارسال شود.
ایرج شهین باهر خاطرنشان کرد: 

ایــن مجموعه در 26 جلد گردآوری و 
چاپ شده است که 13 جلد ویژه دانش 
آمــوزان و 13 جلد آن ویژه مربیان در 
محورهای مختلف شهروندی تدوین 
و تنظیم شده است. حقوق شهروندی، 
خدمات شهری و فضای سبز، توسعه 
پایــدار و محیط زیســت، معماری و 
شهرســازی، حمل و نقل و ترافیک، 
اوقــات فراغــت، ورزش، خالقیت، 
پدافنــد غیرعامــل و تکنیک های 
آموزشــی از جمله موضوعات مورد 

بحث در این مجموعه است.

تدریس کتب  آموزش شهروندی برای 340 هزار دانش آموز  

الهه احمدی 
دانش آموز ممتاز کالس هشــتم مدرســه 

جمهوری اسالمی 
دختر عزیزم امیدوارم  موفقیتت  را  طی مراحل زندگی 
و تحصیلی شــاهد باشیم. با تشــکر از  مدیریت محترم ، 

 از طرف مادرتمعاونین و دبیران مربوطه.
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اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: نیازهای بخش صنعت و تولید با حمایت از 
فناوری ایرانی و توانمندی های داخلی تامین شود.

محمدرضا پورمحمدی در حاشــیه رونمایی از پوستر هفتمین نمایشگاه نوآوری 
و فناوری ربع رشــیدی تبریز)رینوتکس( در گفت  و گــو با خبرنگاران افزود: باید از 
توانمندی های داخلی برای تولید انواع فناوری های مورد نیاز صنعت و بخش تولید 

استفاده شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری 
ربع رشــیدی تبریز از 13 تا 17 آبان  در تبریز برگزار می شود، گفت: این نمایشگاه در 

4 بخش و 18 زون عمدتا در حوزه فناوری های نوین برگزار می شود.
پورمحمدی ادامه داد: در این نمایشــگاه تالش می شــود تا متقاضی و مصرف 

کننده فناوری در کنار هم قرار گیرند و بدین ترتیب هم تولید علم و دانش در استان 
جهت دار باشــد و هم نیاز صنعت در داخل کشور تامین شود.  وی گفت: تالش های 
تیم اجرایی برای برنامه ریزی این نمایشــگاه از ماه های قبل شــروع شده و از اول 
شــهریور سامانه ثبت نامی نمایشگاه به آدرس WWW.RINOTEX.IR برای 

مراجعه و ثبت نام فناوران عالقه مند فعال شده است.

3نیازهای صنعت با حمايت از فناوری ايرانی تامین شود ضمیمه رايگان 
روزنامه در استان 
آذربايجان شرقی

طراح نرم افزار استارت آپ تسهیل مسکن با اشاره 
به اهمیت توجه به معضل مســکن در اقتصاد کشــور 
گفــت: بر اســاس آخرین سرشــماری 95 آمار اجاره 
نشینی در مناطق شــهری 36.8 درصد افزایش یافته 
و بنا به پیش بینی کارشناســان این آمار امســال تا 43 

درصد رشد داشته است.
سخاوت ســلیمی افزود: طبق آخرین آمار مقامات 
رسمی کشور هزینه مسکن 33 درصد از متوسط درآمد 

هر خانوار را تشکیل می دهد.

وی ادامــه داد: آماری تکان دهنده و قابل تامل که 
بــا وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعــه نیز به احتمال 
زیاد این میزان ســیر صعودی خواهد داشــت و جای 
تعجب نیســت اگــر دخالت دولــت در این عرصه که 
اعمال مالیات هایی تا 1.5 برابر خانه های دارای سکنه 

بوده کمکی به این موضوع نکرده باشد.
این طراح تحلیل گرمســکن با بیان این که قانون 
حاکم بر اقتصاد به این صورت اســت که تنها با تعدیل 
عرضــه و تقاضا می توان ثباتی را در هر بازاری از جمله 
بازار مســکن به وجود آورد، گفــت: تجربه نمونه های 
موفــق نشــان داده که تعدیل عرضــه و تقاضا با این 
که کمک شــایانی برای تثبیــت قیمت ها و هزینه ها 
خواهــد بود اما کمکی به کاهش هزینه ها نخواهد کرد 
و کاهــش قیمت ها را فقط می توان بــا ایجاد فضای 
رقابتی رقم زد گامی که شــرکت های نوپا و اســتارت 

آپ ها برداشته اند.
سلیمی اظهار کرد: از جمله برنامه های موبایلی که 
در حوزه تاکســی های شهری شروع به کار کرده اند ، 
این نمونه اســتارت آپ ها با وارد کردن سطح وسیعی 
از عرضــه کنندگان  به این بازار و تســهیل اســتفاده 
کاربران توانســته اند عالوه بر ایجاد رضایت همزمان 
در متقاضیان و عرضه کنندگان به ســمت قیمت های 

واقعا رقابتی پیش بروند.
وی تصریــح کرد: با توجه به آمارهای ذکر شــده و 
پیش بینی های درخشانی که می توان در این حوزه کرد 
چرا اســتارت آپ های موفقی در این زمینه شکل نمی 
گیرد؟ این ســوال بی جواب مانده ای است که پاسخ به 
آن می تواند حالل مشــکل نزدیک به نیمی از جامعه 

شهرنشینی کشور باشد.
وی گفت: شاید مشاوران امالک کلید نادیده گرفته 

شده این مشکل باشــند اگر شرکتی نوپا بتواند قدمی 
برای آشــتی دادن این قشــر جامعه با تکنولوژی روز 
بردارد بــه احتمال زیاد بتوان گامی در جهت ســبک 
تر کردن بار هزینه های مســکن برداشــت اما اینکه 
چگونه می توان از اعتبار چندین ساله 140 هزار مشاور 
امالک کشــور در جهت ایجاد جو رقابتی استفاده کرد 
هم موضوع دشــواری اســت که نیازمند ایده پردازی 

نخبگان استارت آپی است.
سلیمی همچنین با اشاره به تالش های تیم خدماتی 
یک دو ســه افزود: امیدواریم راه اندازی استارت آپی 
در جهت تحلیل گر امور مســکن و اجاره نشینی آبی بر 
پیکره خســته و فرتوت بازار اجاره نشینی بریزد و برای 
فعالیتی که خالی از لطف و سود هم نیست متروک رها 
نشــود چرا که جامعه شهری نیازمند ایده پردازی های 

این نخبگان است.

بــا تاییــد صالحیت منطقــه آزاد ارس به عنوان 
مبادی شناســایی و معرفی شرکت ها و افراد خالق 
توســط ستاد توســعه فناوری های نرم و هویت ساز 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری،  از این 
پــس این منطقه مــی تواند این گونه شــرکت ها را 

شناسایی و جهت اخذ گواهی خالق معرفی نماید.
به گــزارش روابــط عمومی و امور بیــن الملل 
ســازمان منطقه آزاد ارس مدیرعامــل منطقه آزاد 
ارس با اعالم این خبر افزود: توجه به موضوع صنایع 
خــالق فرهنگی و هنری و اقتصاد فرهنگ و هنر در 
دســتور کار این سازمان قرار دارد و در همین راستا و 
پیرو تفاهم نامه دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد 
با ســتاد فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، ارس به عنوان اولین 
منطقــه صالحیت الزم را برای شناســایی و معرفی 

شرکت های خالق به این ستاد کسب کرد.

محســن نریمان افزود: این موضوع که ناشی از 
دیرینه و توانمندی خاص مردم منطقه در حوزه های 
مربوط به صنایع فرهنگــی و هنری از جمله صنایع 
دستی و همچنین برگزاری جشنواره های تخصصی 
متعدد در سطح ملی و بین المللی مانند تئاتر خیابانی، 
نقاشــی و طراحی است، زمینه ســاز توسعه سرمایه 
گذاری هــا در حــوزه صنایع خالق خواهد شــد و از 
طرفی ظرفیت ایجاد شــده از راه اندازی مرکز رشد 
ارس که در ســالهای اخیر فعالیت چشــمگیری در 
حوزه جذب و حمایت از شــرکت های دانش بنیان و 
فناور داشــته نویدبخش فراهم شدن زمینه توسعه و 

تعالی فعالین حوزه صنایع خالق می باشد.
وی گفت: بــا رویکرد جدیــد معاونت فرهنگی 
گردشــگری و صنایع خالق دبیرخانه شــورایعالی 
مناطق آزاد در توســعه صنایع خالق که نشــانه ای 
از تحول صنعت فرهنگی اســت، معاونت فرهنگی 

منطقــه آزاد ارس با همکاری مرکز رشــد ارس نیز 
اقدامات مناسبی در ارائه مشوق های الزم به منظور 
توســعه صنایع خالق از جمله صنایع دستی منطقه 

انجام داده است.
وی افزود: با شناســایی و معرفی شرکت ها و افراد 
خالق به ستاد فناوری های نرم و هویت ساز از طریق 
ســامانه مربوطه در مرکز رشد واحدهای فناور ارس، 
گواهی خالق صادر شــده و این شرکت ها از مزایای 

دانش بنیانی بهره مند خواهند شد.
نریمــان گفــت: مطابق آئیــن نامــه ابالغی، 
شــرکت های فعال در حوزه های کســب و کار های 
دیجیتــال و فضــای مجــازی، صنایــع دیداری و 
شــنیداری، میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی، هنر های تجسمی و هنر های نمایشی، بازی، 
اسباب بازی و ســرگرمی، طراحی و معماری، نشر، 
چاپ و کتابخانه، گیاهان داروئی و طب ســنتی می 

تواننددر صورت احراز صالحیت به عنوان شــرکت 
خالق مشمول حمایت های مرکز شوند.

وی تصریح کرد: افراد و شرکت های فعال در این 
زمینه هــا می توانند برای بهره مندی از مشــوق ها و 
حمایت های مرکز رشد ارس به مرکز رشد یا معاونت 
فرهنگی اجتماعی و گردشگری ارس مراجعه نمایند.

اعطای صالحیت به منطقه آزاد ارس به عنوان مبادی شناسایی 
و معرفی شركت های خالق 

اجرای طرح توانبخشــی در ضرورت توجه به معضل مسکن در اقتصاد کشور
۱00 درصد روستاهای استان  
بهزیســتی  مدیــرکل 
آذربایجان شرقی گفت: 
مبتنی  توانبخشی  طرح 
بــر جامعه در 100 درصد 
روســتاهای استان اجرا 

شده است.
محسن ارشــدزاده در آئین افتتاح مجتمع خدمات 
بهزیســتی در روستای ذوالبین هشترود افزود: در توان 
بخشــی مبتنی بــر جامعه، خانه به خانــه، معلولین در 
روستاها شناسایی شده اند و خدمات مورد نیاز معلولین و 

نحوه ارائه خدمات به آنها تعریف شده است.
وی هدف از راه اندازی مراکز ارائه خدمات تخصصی 
در شهرســتانها را رفــاه حال اقشــار تحت پوشــش 
شهرستانی و عدم نیاز آنها به مراجعه به سایر شهرستانها 
یا مهاجرت جهت دریافت خدمات ذکر کرد. وی در ادامه 
از امضاء تفاهم نامه ساخت 500 واحد مسکن مددجویی 
بهزیستی استان با ســازمان بسیج سازندگی خبر داد و 
گفــت : این واحدها در شــهرهای زیر 25 هزار نفر اجرا 
خواهد شد.مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت 
: برنامــه ای هم برای احداث 500 واحد مســکن ویژه 
معلوالن برای شــهرهای باالی 25 هــزار نفر داریم. 
وی از کمک بالعــوض 30 میلیون تومانی به خانواده 
های دارای حداقل دو عضو معلول شهری و 18 میلیون 
تومانی به خانواده هــای دارای حداقل دو عضو معلول 
روستایی خبر داد. ارشد زاده در ادامه با اشاره به تسهیالت 
سازمان بهزیســتی برای اشتغال معتادان بهبود یافته، 
گفــت: معتادانی که حداقل 6 مــاه از مدت زمان پاک 
بودنشــان گذشــته و تمایل به راه اندازی کسب و کار 
جدید داشته باشند، می توانند تا سقف 20 میلیون تومان 
وام اشــتغالزایی دریافت کنند. فرماندار هشــترود هم 
گفت: سال گذشته 4 میلیارد تومان تسهیالت کم بهره 
به مددجویان بهزیســتی  جهت خود اشتغالی پرداخت 
شــده اســت. امین امینیان افزود: امسال هم در مرحله 
اول یک میلیــارد تومان پرداخت شــده که30 درصد 
ایــن اعتبار برای معتادان پاک بوده اســت. وی افزود : 
در ضمن امســال دو مجتمع خدمات بهزیستی در شهر 
نظرکهریزی و  روســتای ذوالبین و یک مرکز سالمت 

روان در شهر هشترود راه اندازی شده است.

خبر

مدير کل آموزش و پرورش 
آذربايجان شرقی: استان 

اسکان ۱۵۷ هزار و ۸۴۵ 
نفر در مراکز فرهنگیان 

مدیــر کل آمــوزش و پرورش اســتان 
آذربایجان شــرقی طبق گزارش ستادهای 
اســکان فرهنگیان اســتان در تابستان 98، 
آمار پذیرش مســافر تا روز 16 شهریور ماه 

98 را 157هزار و 845 نفر اعالم کرد.
جعفر پاشــایی گفــت: در این مدت 522 
هــزار و 458 نفر روز در قالب 43 هزار و 846 

خانوار در این مراکز اسکان یافته اند.
وی خاطرنشــان کــرد: بیــش از 2 هزار 
کالس درســی در 38 پایگاه  در استان برای  
اسکان مهمانان فرهنگی در تابستان امسال 
آماده ســازی کامل شــده اند و با امکانات و 
تجهیزات مناسب تا آخر تعطیالت تابستانی 

در خدمت مسافران خواهند بود.
اســکان  ســتادهای  آدرس 

فرهنگیان تبريز:
دروازه تهران، بعدازســه راهی 
ولی عصر، کوچه کريم خان، دبستان 

شهید مدرس
جــاده ايــل گلی، نبــش غربی 
فلکه امام رضا )ع(، مدرســه ساالر 

شهیدان تلفن
خیابان امــام، روبروی ســیلو، 

دبیرستان آزادی
پايگاه دايمی اســکان فرهنگیان 

استان واقع در خیابان ارتش
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سرپرستی شعب استان آذربايجان شرقی
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صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
بیار نفحه از گیسوی معنبر دوست
به جان او که به شکر جان برافشانم

حافظاگر به سوی من آری پیامی از بر دوست

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور در سفر به تبریز: 

 تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حذف بخاری های نفتی مدارس
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس کشور ، دکتر مهراله رخشانی مهر برای افتتاح چندین 
پروژه آموزشی به آذربایجان شرقی سفر و از روند اجرای پروژه های 

آموزشی درحال اجرای تبریز، بازدید کرد.
خبرنگار جام جم آذربايجان شــرقی: رئیس سازمان 
نوســازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشــور با بیان اینکه 70 درصد 
مدارس کشــور مقاوم سازی و تجهیز شــده اند،گفت: در سیستم 
آموزشی حدود یک هزار کالس خشتی و گلی وجود دارد که تا پایان 

امسال تمامی این مدارس تخریب و نوسازی می شوند.
مهراله رخشــانی مهر در مراسم آغاز عملیات احداث مدرسه 12 
کالســه منطقه حاشیه نشین الله قبا در سراب اظهار کرد: میانگین 
سرانه فضای آموزشی در کشور، به ازای هر دانش آموز 2.5 مترمربع 
اســت که این فضا در آذربایجان شرقی، حدود 6 متر مربع است که 

شرایط مناسبی محسوب می شود.
رئیس ســازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: سال 
گذشته، بیش از 100 میلیارد تومان برای نوسازی و تجهیز مدارس 
آذربایجان شــرقی تخصیص یافته بود و امسال این میزان اعتبار به 

133 میلیارد تومان رسیده است .
رخشانی مهر، از جمع آوری بخاری های نفتی در سال تحصیلی 
جدید، خبر داد و افزود : تمام مدارس روســتایی کشــور که دارای 
امکانات زیرساختی هستند، امسال به سامانه گرمایشی گاز مجهز 
می شــوند .وی خاطرنشان کرد: برای اجرا و تجهیز این مدارس به 

شبکه گاز بیش از 400 میلیارد تومان هزینه صرف شده است .
رخشانی مهر تکمیل طرح های نیمه تمام را از اولویت های کاری 
سازمان نوســازی ، توسعه و تجهیز مدارس عنوان کرد و افزود : در 
صورتی که خیری بین 30 تا 50 درصد در ساخت مدارس مشارکت 

کند ، دولت موظف است مابقی منابع مالی را تامین کند .
وی تصریح کرد: با همت و تالش جهادی مدیران کل نوسازی 
مدارس استان ها بخاری های نفتی را از سطح تمام مدارسی که دارای 
علمک گاز هســتند و زیرساخت های الزم را برای استانداردسازی 

سیستم گرمایشی  دارند، حذف خواهیم کرد.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در ادامه 
کلنگ یک مدرسه دوازده کالسه و سالن ورزشی محله قباد عشایر 

با زیربنا 1800 مترمربع در سه طبقه را بر زمین زد.
وی همچنیــن از مدارس درحال احداث دانش قباد و مدرســه 
4 کالســه استثنایی مهربان و مدرســه 12 کالسه شربیان از توابع 
شهرســتان سراب بازدید و از نزدیک در جریان مسایل و مشکالت 
آنان قرار گرفت و دســتورات الزم را برای تسریع در روند اجرای آن 

صادر کرد.
در ادامه ســفر از مدارس شهرســتان اهر و پروژه های در دست 

احداث شهرستان کلیبر نیز بازدید نمودند.
* اختصاص ۸۷0 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل 

مدارس خیرساز
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی و تجهیز 
مدارس کشور گفت: امسال 870 میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت 
برای تکمیل مدارس خیرساز نیمه تمام کشور تخصیص یافته است.

مهراهلل رخشــانی مهر در حاشــیه بازدید از طرح های عمرانی 
آموزش و پرورش مراغه افزود: این میزان اعتبار در راستای مشارکت 
دولت برای تکمیل این مدارس تخصیص یافته و دولت تدبیر و امید 

در این زمینه توانسته به تعهدات خود به صورت کامل عمل کند.
وی ادامــه داد: میزان مشــارکت دولت در مــدارس نیمه تمام 
خیرســاز کشور در سال های 96 و 97 به ترتیب 200 و 400 میلیارد 
تومان بوده که امسال این میزان با جهشی مناسب افزایشی بیش از 

دوبرابری داشته است.
رخشــانی مهر اضافه کرد: براساس پیش بینی های انجام شده 
امســال در قالب 2 هزار طرح عمرانی، 10 هــزار کالس درس به 
فضاهای آموزشی کشــور افزوده می شود که سهم خیران مدرسه 

ساز تامین 30 درصد از فضاهای آموزشی خواهد بود.
وی گفت: افزایش ســهم مشارکت دولت در اجرای طرح های 
عمرانی در قالب احداث و تکمیل مدارس در ســال جاری با توجه به 
بودجه اختصاص یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه نسبت به سال 

های گذشته افزایش چشمگیری یافته است.
وی افزود: امســال نیز خیران مدرسه ساز حدود یک هزار و 400 
میلیارد تومان برای احداث مدارس خیرســاز مشارکت و تعهد کرده 
اند. مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی نیز گفت: 
ســهم این استان از اعتبارات تخصیص یافته برای تکمیل مدارس 
نیمه تمام حدود 30 میلیارد تومان بوده که این میزان با توجه به نیاز 

های موجود افزایش خواهد یافت. 
پیام صدقی افزود: با توجه به تکمیل طرح های در دســت اجرا 
در زمینه مدارس خیرســاز، تا اول مهر امســال در قالب 70 طرح، 
450 کالس درس بــه ظرفیت مدارس این اســتان افزوده خواهد 
شــد. وی اضافه کرد: برای تکمیل طرح هــای عمرانی آموزش و 
پرورش مراغه نیز از محل منابع ملی و اســتانی بودجه های مناسب 

تخصیص خواهد یافت.
با حضور مسئوالن استانی و شهرســتانی و سازمان نوسازی و 
تجهیز مدارس کشــور از طرح های احداث هنرســتان کشاورزی، 

مدرســه 12 کالسه خیرســاز دکتر بهلولی و نیز استخر آموزش و 
پرورش این شهرستان بازدید شد.

* حذف مدارس کانکسی؛ اولويت سازمان نوسازی 
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس کشور تأکید کرد: حذف مدارس کانکسی و جایگزینی 

آن ها با مدارس استاندارد جزو اولویت های این سازمان است.
مهراله رخشــانی مهر در بازدید از اســتخر در حــال احداث در 
شهرستان عجب شیر توجه به توسعه اماکن ورزشی در کنار فضاهای 
آموزشی استاندارد را برای دانش آموزان مهم دانست و ابراز امیدواری 

کرد که زمینه توجه به این مهم بیش از پیش فراهم شود.
وی با اشــاره به ســاخت و تجهیز دو مدرسه 12کالسه در شهر 
عجب شیر و 6 کالســه در روستای این شهرستان گفت: نوسازی 
مدارس قدیمی، استانداردســازی سیستم سرمایشی و گرمایشی 
مدارس، تجهیز مدارس و جمع آوری کالس های کانکسی از جمله 

مشکالت عمده این شهرستان است.
استخر ورزشی آموزشی عجب شیر در زیربنای 1790 مترمربع 

با اعتبار 70 میلیارد ریال در حال ساخت است.
* ۴0 هزار کالس درس در حال ساخت است

معــاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس ســازمان نوســازی، 
توســعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به تخریبی بودن 30 درصد 
مدرسه های کشور و مقاومت قابل قبول 70 درصد از مدارس اعالم 
کرد: در زمان حاضر 40 هزار کالس درس نیمه تمام در کشور داریم.

مهراهلل رخشانی مهر در نشستی با فرماندار ویژه میانه، با اشاره به 
آغاز نوسازی مدرسه های کشور از سال 68،  تکمیل طرح های نیمه 

تمام را یکی از اولویت های وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد.
وی اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش جزو اولین دستگاههایی 
اســت که 80 درصد اعتبارات سال 98 به آن تخصیص  یافته و این 
روند از ســال 97 آغاز شد که با حمایت سازمان برنامه و بودجه 110 
درصد اعتبارات را تخصیص گرفتیم که امسال با این رقم تخصیصی 

تمامی پروژه های نیمه تمام تکمیل خواهد شد.
وی گفت: مهر ســال جاری حدود 10 هزار کالس درس، 145 

سالن ورزشی و 16 استخر تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.
وی با بیان اینکه تمامی 80 درصد اعتبارات تخصیصی امســال 
به سمت تکمیل پروژه های نیمه تمام هدایت می شود سهم استان 
آذربایجان شــرقی را یکهزار میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: از این 
ســهم 15 درصد یعنی 150 میلیارد ریال فقط برای تکمیل و بهره 
برداری از پروژه مدرســه زینبیه و اســتخر دانــش آموزی در میانه 

تخصیص یافته است.

رخشانی مهر پروژه شــهدای زینبیه میانه را از لحاظ فرهنگی، 
اجتماعی و آموزشــی یکی از پروژه های مهم برشمرد و افزود: این 
پروژه پس از توقفی کوتاه با تامین اعتبار الزم فعال شده و تا مهر 99 
تحویل خواهد شد. وی گفت: استخر دانش آموزی میانه نیز حداکثر 

تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.
بازدید از پروژه شــهدای زینبیه، استخر دانش آموزی و مدرسه 
هیئــت امنایی دخترانه عفاف از جمله برنامه های رئیس ســازمان 

نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در میانه بود.
* کلنگ احداث  مجتمع بزرگ آموزشی مردانی آذر 

به زمین زده شد
با حضور رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
و جمعی از مسئوالن استانی کلنگ احداث  مجتمع آموزشی مردانی 
آذر به زمین زده شــد، رئیس ســازمان نوســازی ، توسعه و تجهیز 
مدارس کشــور در آئین کلنگ زنی این مجتمع آموزشی گفت : در 
20 سال گذشته ، خیرین بیش از 30 درصد مدارس کشور را ساخته 
اند که نشــان می دهد خیرین از بازوها و ارکان اصلی مدرسه سازی 

در کشور هستند.
گفتنی اســت مجتمع بزرگ آموزشی مردانی آذر در 12 کالس 
ابتدائی ، 12 کالس متوسطه اول ، 6 کالس متوسطه دوم و 7 کالس 
هنرســتان در شهرک اندیشه تبریز ، توسط خیر بزرگ مدرسه ساز 
، کریم مردانی آذر و با مشــارکت اداره کل نوسازی مدارس استان 

احداث خواهد شد.
* آغاز عملیات ســاخت چند پروژه در شهر جديد 

سهند 
معــاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس ســازمان نوســازی، 
توســعه و تجهیز مدارس کشور مهراله رخشانی مهر در دومین روز 
از ســفر کاری خود به آذربایجان شــرقی، دو مدرسه 12 کالسه در 
شــهر جدید سهند  و یک مدرسه  6 کالسه را در روستای گنبرف از 
توابع شهرستان اسکو را کلنگ زنی کرد.وی در آئین کلنگ زنی این 
پروژه ها گفت: با توجه به تحویل پروژه های مســکن مهر در شهر 
جدید ســهند و افزایش جمعیت این شهر، احداث مدارس  به عنوان 

یک نیاز ضروری در سهند احساس می شود.
استخر ورزشی در حال ساخت در شهرستان عجب شیر، هنرستان 
18 کالسه کاوه سودای بناب، هنرستان بزرگ کشاورزی شهیدان 
کرمی در مراغه، مدرسه در حال ساخت 13 آبان مراغه،  استخر دانش 
آموزی شهید شکاری مراغه، مدرسه 12 کالسه متوسطه ملکان و 
بازدید از دهها مدرســه دیگر از دیگر برنامه های دومین روز حضور 

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در آذربایجان شرقی بود.
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 مدیرکل صندوق بازنشســتگی اســتان آذربایجان 
شــرقی گفت: از مهر سال97 ، تسهیالتی با نرخ 4درصد 
بهره به 6 هزار نفر بازنشســته به خصوص بازنشستگان 

نیازمند بدون در نظر گرفتن قرعه کشی پرداخت شد.
بهروز قاســمی گفت: طبق دســتور العمل صندوق 
بازنشستگی کشوری جشنواره ای با شرکت بازنشستگان 
هر استان برگزار شد که برگزاری این جلسات به ریاست 

استاندار محترم در استان ما نیز صورت گرفت.
وی ادامه داد: در این جشنواره نفرات در 6 محور؛ علم و 
پژوهش، ایثار و فداکاری، ورزش، امور فرهنگی، مقاالت 
و تالیفات به رقابت پرداختند که از 9 نفر منتخب شــرکت 
کنندگان بازنشســته با حضور استاندار و مقامات استانی 

تجلیل به عمل آمد.

مدیرکل صندوق بازنشســتگی آذربایجان شرقی در 
تشریح برنامه های این سازمان برای بازنشستگان گفت: 
طبق قانون تعریف شده و اساسنامه سازمان بازنشستگی 
کشور فعالیت صندوق بازنشستگی استان مشخص است. 
ایــن برنامه ها در وهله اول شــامل دریافت حق بیمه از 
مشترکین شاغل، برقراری حقوق بازنشستگی پس از طی 

مراحل قانونی است.
قاسمی ادامه داد: در قسمت امور فرهنگی و اجتماعی 
نیز صندوق بازنشستگی استان فعالیت های بزرگی انجام 
داده اســت که یکی از آنها برگزاری جشنواره فرهنگی و 
ورزشــی بود که در ســطح باالیی در اردیبهشت امسال 
برگزار شد و به نفرات اول تا سوم  برگزیدگان رشته های 

ورزشی جوایزی اهدا شد.
این مقام مســئول در خصوص فراهم کردن امکانات 
سفر زیارتی و سیاحتی برای بازنشستگان عنوان کرد: از 

نظر سایر امکانات رفاهی سفر های زیارتی و سیاحتی نیز 
برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است که از جمله این 
سفر ها امکان سفر به مشهد مقدس به سه طریق هوایی، 
ریلی و زمینی برای بازنشســتگان و خانواده شان فراهم 
شده است. قاســمی افزود: اگر بازنشستگان بخواهند با 
ماشــین شخصی خود ســفر کنند برای این عزیزان هم 
هتل و محــل اقامت به صورت رایــگان در اختیار قرار 
خواهد گرفت. وی درخصوص تشریح کمک هزینه سفر 
به مشهد مقدس برای بازنشستگان گفت: مبلغ یارانه ای 
که از طرف صندوق برای هزینه ســفر هر بازنشسته به 
مشــهد مقدس در نظر گرفته شده است340 هزارتومن 
بوده که درصــورت همراهی همسرشــان حدود700 
هزارتومان کمک هزینه ســفر برای هرخانواده پرداخت 
می شــود. مدیرکل صندوق بازنشستگی استان گفت: 
برنامه ســفر به عتبات عالیات نیز در دستور کار صندوق 

قرار دارد که بــه محض تامین اعتبارات آن بعد از اطالع 
رسانی به تمام بازنشستگان، ثبت نام آن شروع خواهد شد. 
بهروز قاسمی همچنین درخصوص پرداخت وام ازدواج به 
فرزندان بازنشستگان ابراز کرد: اعطای وام های ازدواج به 
خانواده بازنشستگان امسال در نیمه دوم سال97 از 50نفر 
ســهمیه صندوق حدود20میلیون تومــان به فرزندان 
بازنشستگان که در نیمه دوم سال 97 ازدواج کردند بدون 
ارائه مدارک قانونی مثل سفته و ضمانت با بهره8درصد با 

هماهنگی بانک صادرات پرداخت شد.
ایــن مقام مســئول در رابطــه بــا وام پرداختی به 
بازنشســتگان نیز خاطرنشان کرد: از حدود مهر سال97 
نیز با نرخ 4درصد بهره به 6 هزار نفر بازنشسته به خصوص 
بازنشســتگان نیازمند بدون در نظر گرفتن قرعه کشی 
پرداخت شــده است که تا پایان مرداد نزدیک 31میلیون 

تومان وام از طریق صندوق هزینه خواهد شد.

صندوق بازنشستگی به دنبال ارتقای امکانات
 رفاهی بازنشستگان

توسط شهرداری؛
طرح نظــارت و ارزيابی 
اتوبوس هــای تبريز آغاز 

شد

طــرح نظــارت و ارزیابــی اتوبوس های 
تحت اختیار شــرکت های بخش خصوصی با 
محوریت ارزیابــی وضعیت ظاهری و عملکرد 
فنی اتوبوس ها در آســتانه بازگشایی مدارس و 

آغاز سال تحصیلی شروع شد.
معــاون خصوصی ســازی شــرکت واحد 
اتوبوســرانی تبریز و حومه در جلسه هماهنگی 
و هم اندیشــی که به همین منظور برگزار شد، 
اظهار داشــت: این طرح به صورت میدانی در 

پایانه های اتوبوسرانی اجرا می شود.
علی شــکری زاد ادامــه داد: تمام تالش ما 
بر این بوده که در آســتانه بازگشایی مدارس، 
خدمات مطلوبــی به شــهروندان بخصوص 

دانش آموزان و دانشجویان ارائه دهیم.
وی از مدیــران شــرکت های حمل و نقل 
درون شــهری فعال در اتوبوســرانی خواست 
تــا تمامی تالش خود را جهت آماده ســازی و 
همچنین رفع نواقص و مشــکالت احتمالی به 
کار گیرنــد تا با حداکثر تــوان ناوگان و کیفیت 

مطلوب به استقبال مهر برویم.
در ادامه این جلسه مدیران شرکت های حمل 
و نقل درون شــهری نیز نظرات و پیشنهادات 
خــود در خصوص حمایــت اتوبوســرانی از 
شــرکت ها و بهره برداران بخش خصوصی را 

بیان کردند.
در حدود 800 دســتگاه اتوبوس در ناوگان 
اتوبوســرانی تبریز فعال است که بیش از نیمی 

از آن در اختیار بخش خصوصی است.

معرفــی 2۱6 متخلف 
حوزه محیط زيســت  به 

مراجع قضايی

مدیرکل محیط زیســت آذربایجان شرقی 
اعالم کرد: در مدت ســپری شده از سال جاری 
216 نفــر به اتهــام تخلف زیســت محیطی 
شناسایی، دســتگیر و به مراجع قضایی معرفی 
شــدند و 150 پرونده تخلفاتــی در این ارتباط 

تشکیل شد.
حمید قاســمی گفــت: امســال 17 مورد 
صیدغیرمجــاز آبزیان شــامل کپــور و ماهی 
رودخانــه ای و 59 مورد زنــده گیری پرندگان 
شــامل چنگر، کالغ ســیاه، کرکــس، عقاب 
طالیی، بوتیمار، قرقی ، کبک و کالغ در حوزه 
محیط زیســت آذربایجان شرقی اتفاق افتاده 

است. 
وی از  4 مورد شــکار غیرمجاز پستانداران 
شــامل کل و بز وحشی، روباه و خرگوش، یک 
مورد شــکار غیرمجاز کبــک، چهار مورد زنده 
گیری پســتانداران شامل توله پلنگ، خرگوش 
و گــرگ و 2 مــورد زنــده گیــری غیرمجاز 
خزنــدگان به عنوان دیگر اتفاقات حوزه محیط 

زیست استان در سال جاری یاد کرد.
وی اضافه کرد: در این مدت یگان حفاظت 
محیط زیست آذربایجان شرقی موفق به کشف 
یک قبضه ســالح شکاری غیرمجاز و 5 قبضه 
سالح شکاری مجاز و 21 مورد ادوات شکاری 
از قبیل دوربین شکاری،فشنگ،مسافت یاب، 

تورماهیگیری و قفس حیوانات شده است. 

خبر

به منظور هم اندیشی و هم افزایی علمی و کاربردی 
در زمینه اجرای دســتور العمــل ارزیابی کیفی مناقصه 
گران، اعضــای کمیته فنی - بازرگانــی و رئیس امور 
پیمان های ستاد شرکت انتقال گاز با اعضای کمیسیون 
مناقصــات و کمیته فنــی - بازرگانی منطقه 8 در تبریز 

گرد هم آمدند.
به گزارش روابــط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال 
گاز، یدالــه بایبوردی، مدیر منطقــه 8 عملیات انتقال 
گاز بــه اهمیت قانون برگزاری مناقصات اشــاره کرد و 
گفــت: قانون برگزاری مناقصات به منظور تعیین روش 
و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب رسیده و تنها در 
معامالتی که با رعایت این قانون انجام می شود کاربرد 
دارد. بایبوردی وظیفه و رســالت کنونی امور پیمان ها 
بخصوص کمیته فنی - بازرگانی را بســیار حســاس و 
مهم بیان نمود و اظهار امیدواری کرد با برگزاری چنین 

جلســاتی بتوانیم در رفع موانع احتمالی اقدام شایســته 
به انجام رســانده و اهداف ســازمانی را ارتقاء دهیم. در 
ادامه این نشســت، غالمرضا خوانســاری دبیر کمیته 
فنی - بازرگانی شــرکت انتقال گاز ایران، کمیته فنی - 
بازرگانی را یکی از ارکان اصلی فرآیند مناقصه دانســت 
و افــزود: ارزیابی فنی - بازرگانی پیشــنهاد ها، ارزیابی 
کیفی مناقصه گران و همچنین ســایر وظایف مقرر در 
آیین نامه مناقصات بر عهده این کمیته بوده که واقعا کار 

بسیار سختی است.
دبیر کمیته فنی- بازرگانی شــرکت انتقال گاز ایران 
برگزاری کالس های آموزشی جهت کارکنان ذیربط در 
مدیریت ها و واحدهای ســتادی و اعضای کمیته فنی- 
بازرگانی در ارتقاء دانش کاری و رفع ابهامات را بســیار 

ضروری برشمرد. 
همچنین احد حسن زاده، دبیر کمیته فنی - بازرگانی 

منطقه 8 عملیات انتقال گاز در این جلسه گفت: مناقصه 
فرآیندی اســت رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر) 
طبق اسناد مناقصه( که در آن تعهدات موضوع معامله به 
مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، 
واگذار می شــود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه 
اساسی در خرید کاال و خدمات به اجرا گذارده می شود.

حســن زاده به ارکان برگزاری مناقصه اشاره کرد و 
بخش های مناقصه گزار، کمیســیون مناقصه، کمیته 
فنی - بازرگانی، هیات رســیدگی به شــکایات و هیات 
ترک مناقصه را از ارکان برگزاری این مناقصه برشمرد. 
وی در سخنان خود ضمن تاکید بر اعمال و به کارگیری 
اصولی و دقیق دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران 
گفت: برگزاری چنین هم اندیشی هایی موجب شناسایی 
ظرفیت هــای علمی و کاری نهفته و هم افزایی و به روز 
آوری اطالعات و نهایتا ســازماندهی اطالعات مذکور 

جهــت به کارگیری آنها در انجــام وظایف و نهایتا طی 
صحیح مســیر فرآیند انتخاب پیمانکار مناسب منتهی 
خواهد شد.در ادامه جلسه اعضای کمیته فنی بازرگانی و 
رئیس امور پیمان های ســتاد شرکت انتقال گاز، به ارائه 
پاسخ و راهکارهای الزم در خصوص سواالت و مسایل 
مطرح شده در رابطه با برگزاری مناقصات و رفع ابهامات 

موجود پرداختند.

در منطقه ۸ عملیات؛
کارگاه هم انديشی اعمال دستورالعمل ارزيابی کیفی مناقصه گران 


