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بودجه فرهنگی کشــور 
باید افزایش پیدا کند

دســـتـــگـــاه   35 ــف  ــشـ کـ
استخراج رمز ارز  در تبریز

ــرداری در  ــ ــهـ ــ ــل شـ ــل ــع ت
ح ساماندهی  اجرای طر

وانت بارها در اسکو

بازدید  شهردار تبریز از 
پروژه های سازمان عمران
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انتقال ۱۴میلیارد  مترمکعب گاز در منطقه هشت

شهردار منطقه پنج: 

یالی بهره برداری از پروژه های ۴۰۰ میلیارد ر
 تا ماه آینده 
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بیشتر بخوانید

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آذربایجان شرقی:

خ داد؛ طی دو هفته ی اخیر ر

فرماندار اسکو انتقاد کرد؛

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

آذربایجان شرقی

خرید تضمینی سیب درجه سه و صنعتی  در آذربایجان شرقی
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رئیــس  همــراه   بــه  یــز  تبر ر  شــهردا
کمیســیون عمــران، ترافیــک و حمل و نقل 
، معاون فنی عمرانی شهردار  شــورای شــهر
، مدیرعامل ســازمان عمران و شــهردار منطقه  تبریــز
اقــدام  دســت  در  نــی  عمرا وژه هــای  پر ز  ا یــز  تبر  1

ســازمان عمران بازدید کردند . 
 مدیرعامــل ســازمان عمــران در ایــن بازدیــد ضمــن 
نــع و معارضــات  تــی در خصــوص موا ئــه توضیحا ا ر ا

موجود...

مشخصات فنی کاال ) پیوست شماره 3 اسناد مناقصه(

واحدمقدار تقریبیشرح موضوع مناقصهردیف

 فروسیلیکو منگنز1
 دانه بندی )60-10( میلیمتر

(65% min: Mn(، )2%max: C (
(15-17%: Si (، )% 0/3 max: p(

)% 0/2 max:  S (   

کیلوگرم1،000،000

روابط عمومی و امور بین الملل مجتمع فوالد صنعت بناب

آگهی فراخوان شــرکت درمناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره  53987-ص-1400 
جهت تأمین -/1.000 تن فروسیلیکو منگنز )مطابق مشخصات مندرج در پیوست شماره 

)3
الف - مناقصه گزار: شــرکت مجتمع فوالد صنعت بناب -  به نشــانی آذربایجانشرقی-

شهرستان بناب -شــهرک صنعتی جنب نیروگاه سهند- مجتمع فوالد صنعت بناب - کد 
پستی 5554137132

متقاضیان واجد شــرایط می توانند بامراجعه به درگاه www.mfbco.ir  اسناد مناقصه 
را  از تاریخ 1400/07/17 دریافت نمایند.  

آگهی فراخوان شــرکت درمناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره     53988-ص-1400    جهت 
تأمین -/3.000 تن کک متالورژی)مطابق مشخصات  کامل به همراه دانه بندی و آنالیزهای مندرج 

در پیوست شماره 3(
الف - مناقصه گزار: شــرکت مجتمع فوالد صنعت بناب -  به نشــانی آذربایجانشرقی-شهرستان 
بناب -شهرک صنعتی جنب نیروگاه سهند- مجتمع فوالد صنعت بناب- کد پستی 5554137132

متقاضیان واجد شرایط می توانند بامراجعه به درگاه www.mfbco.ir  اسناد مناقصه را  از تاریخ 
1400/07/17 دریافت نمایند. 

آگهی فراخوان شرکت درمناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

مجتمع فوالد صنعت بناب

آگهی فراخوان شرکت درمناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

مجتمع فوالد صنعت بناب

روابط عمومی و امور بین الملل مجتمع فوالد صنعت بناب

)پیوست شماره 3 اسناد مناقصه (

مقدار تقریبی واحد شرح موضوع مناقصه ردیف

2.200.000 کیلوگرم  کک متالورژی با دانه بندی  )1-3( میلیمتر
)%2/5 MAX: VM(، )%2MAX: MOISTUR (
)%14MAX : ASH (، )% 3/0 MAX: P(

 FC: 80-85%،)% 8/0 MAX:  S (   

1

600.000 کیلوگرم
کک متالورژی با  دانه بندی )3-8( میلیمتر

)%2/5 MAX: VM(، )%2MAX: MOISTUR (
)%14MAX : ASH (، )% 3/0 MAX: P(

 FC: 80-85%،)% 8/0 MAX:  S (   

2

200.000 کیلوگرم
کک متالورژی با  دانه بندی )20-50( میلیمتر

)%2/5 MAX: VM(، )%2MAX: MOISTUR (
)%14MAX : ASH (، )% 3/0 MAX: P(

 FC: 80-85%،)% 8/0 MAX:  S (   

3
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 مدیر گروه پیشگیری از بیماری های واگیر دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز گفت: برای تکمیل واکسیناسیون علیه 
ویروس کرونا، خانواده ها فرزندان خود را برای دریافت 

واکسن تشویق کنند.
به گزارش چام جم سیمین خیاط زاده در گفت و گویی 
ویروس  علیه  واکسیناسیون  اهمیت  به  اشاره  با 

کرونا  ویروس  انتشار  چرخه  توقف  برای  افزود:  کرونا، 
واکسیناسیون در سنین مختلف باید انجام شود. 

واکسیناسیون،  تکمیل  عدم  با  این که  بیان  با  وی 
اظهار  شد،  خواهد  مواجه  خلل  با  مدارس  بازگشایی 
داشت: در شهرهای زیادی از استان، ۶۵ درصد از افراد 
از  از شهرها تا ۷۵ درصد  1۲ تا 1۸ ساله و حتی در برخی 

را دریافت  ُدز اول واکسن خود  این گروه سنی تاکنون 
کرده اند. 

و  بستری  موارد  کنونی  زمان  در  داد:  ادامه  زاده،  خیاط 
ابتالی کرونا در استان روند کاهشی به خود گرفته است 
و طرح واکسیناسیون کرونایی خانه به خانه در استان در 
قالب تزریق ُدزهای اول و دوم واکسن کرونا برای افرادی 

را ندارند در  که امکان مراجعه به مراکز واکسیناسیون 
حال انجام است. 

 وی یادآوری کرد: در این طرح، واکسن ها به درب خانه 
کار اشخاص فرستاده شده و کسانی که به  و یا محل 
اینترنت دسترسی ندارند یا بنا به دالیل دیگر در منزل 
بستری هستند، می توانند واکسن خود را دریافت کنند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

خانواده ها فرزندان خود را برای دریافت واکسن کرونا تشویق کنند

اقتصادی
 اجتماعی

خ داد؛ طی دو هفته ی اخیر ر

کشف 35 دستگاه استخراج رمز 
ارز  در تبریز

از  تبریز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
ارز  رمز  استخراج  دستگاه   3۵ کشف  و  شناسایی 
دیجیتال طی دو هفته اخیر از نقاط مختلف شهر 

تبریز توسط همکاران این شرکت خبر داد.
به گزارش جام جم عادل کاظمی با بیان این که در 
کنار کشف های مراکز غیرمجاز بزرگ  استخراج رمز 
واحدهای  در  غیرمجازی  دستگاه های  روزانه   ، ارز
مسکونی و تجاری داخل شهر شناسایی و کشف 
می شوند، گفت: در  راستای کاهش پیک بار شبکه و 
جلوگیری از خاموشی به سایر مشترکان و همچنین 
مقابله با انشعابات غیرمجاز، همکاران ما موفق 
شدند با گزارش مردمی و با حضور عوامل پلیس 
امنیت اقتصادی یک مرکز استخراج غیرمجاز رمز 
ارز و کاالی قاچاق ماینر را شناسایی و کشف کنند. 
گزارش های  با  گفت:  این عملیات  وی در تشریح 
و  انتظامی  نیروی  عوامل  با  هماهنگی  و  مردمی 
مراجع قضایی موفق شدیم 3۵ دستگاه استخراج 
کشف  تبریز  مختلف  نقاط  از  را  غیرمجاز  ارز  رمز 
کنیم. کشف های صورت گرفته به صورت موردی 
شامل ۶ دستگاه در یک انشعاب در روستای الوار 
سفلی مربوط به امور برق قراملک، ۷ دستگاه در 
3 انشعاب در شهرک های مدنی و رجایی واقع در 
امور برق اندیشه، ۷ دستگاه در 3 انشعاب از دو 
منزل مسکونی در آبرسان و یک باشگاه بدن سازی 
دو  در  دستگاه   1۵ و  روشنایی  برق  امور  در  واقع 
انشعاب خانگی در امور برق باغمیشه می باشند. 
توان مصرفی دستگاه های رمز ارز کشف شده ۷0 

کیلووات بود.

کشاورزی: جهاد  مدیر 
در  ــه ای  ــوفـ ــلـ عـ ذرت  تـــن   ۹600

هشترود تولید شد
 ۶00 و  ــزار  ه  ۹ تولید  از  هشترود  کــشــاورزی  جهاد 
و  داد  خبر  شهرستان  این  در  علوفه ای  ذرت  تن 
گفت: این محصول برای ذخیره سازی برای تغذیه 

دامداری های صنعتی وارد بازار مصرف می شود.
به گــزارش جام جم مجید احمدی اظهار داشت: 
آبی شهرستان به  طی امسال 1۲0 هکتار از اراضی 
کشت ذرت علوفه ای اختصاص یافته که محصول 
بــرداشــت اســت. وی ادامـــه داد: طی  آن در حــال 
سال های اخیر واحدهای دامپروری صنعتی و نیمه 
یافته  توسعه  هشترود  شهرستان  در  صنعتی 
است. وی اضافه کرد: تامین علوفه و نیاز خوراکی از 
برنامه ها و اولویت های جهاد کشاورزی شهرستان 
بوده و از ذرت کاران در تامین نهاده ها، کاشت و 
داشت و ادوات مورد نیاز مکانیزاسیون و مسائل 
آموزشی و ترویجی حمایت ها و مساعدت های الزم 

انجام می گیرد.

کارآفرینی از طریق بازیافت کاغذ 
باطله در مراغه

کاغذهای  بازیافت  طریق  از  ای  مراغه  آفرین  کــار 
باطله برای 1۵ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد 

کرده است.
بــه گـــزارش جــام جــم حسین هـــادی گــفــت: واحــد 
بازیافت کاغذ ساالنه ۴00 تن کاغذ، کتاب و دفتر های 

باطله دانش آموزان را به پوشال تبدیل می کند.
وی افزود: ساالنه ۲0 درصد پوشال مورد نیاز مراغه 
و شهر های منطقه برای بسته بندی میوه از طریق 
اضافه  آفرین  کار  این  می شود.  تامین  کارگاه  این 
کرد: جمع آوری کاغذ باطله و تولید پوشال در این 
کــارگــاه بــرای 1۵ نفر به صــورت مستقیم و ۲۵ نفر 
غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.هادی گفت: 
این واحد بزرگترین مرکز جمع آوری و بازیافت کاغذ 
باطله و تولید پوشال بسته بندی میوه در منطقه 
است و بخشی از پوشال تولیدی این کارگاه برای 
بسته بندی میوه به شهر های ارومیه، میاندوآب و 

آذرشهر ارسال می شود.

خبرخبر

کمیســیون  رئیــس  همــراه   بــه  یــز  تبر شــهردار 
 ، عمــران، ترافیــک و حمــل و نقــل شــورای شــهر
، مدیرعامــل  معــاون فنــی عمرانــی شــهردار تبریــز
از  یــز  تبر  1 منطقــه  شــهردار  و  عمــران  ســازمان 
ســازمان  اقــدام  دســت  در  عمرانــی  وژه هــای  پر

عمران بازدید کردند . 
 مدیرعامــل ســازمان عمــران در این بازدیــد ضمن 
ارائــه توضیحاتــی در خصــوص موانــع و معارضــات 
وژه ارتــش کــه موجبــات تاخیــر در  موجــود در پــر
ادامــه عملیات عمرانی شــده اســت، اظهــار کرد: با 
توجــه به وجــود مشــکالت تأسیســات زیرســاختی 
شــریانی شــهری بــه خصــوص لولــه آب و فاضــالب 
شــهری، کابــل فشــار قــوی ،تاسیســات مخابراتــی 
شــهری که جابجائی یــا حفظ آنهــا با ایجــاد غالف ها 

ر شــد بــا ارائــه راهکارهــای اجرائــی  طراحــی و مقــر
جهت تســریع در پروژه مرتفع گردد. 

در ادامه این بازدید شــهردار تبریز تســریع در روند 
و اتمام پروژه ارتــش با برنامه ریزی تا پایان امســال 

را خواستار شد .
وجــی  وژه رمــپ خر در ادامــه ایــن بازدیــد،  از پــر
بــاد بــه اتوبــان پاســداران بازدیــد و در  یوســف آ
خصــوص فراینــد اجــرای  این پــروژه بحــث و تبادل 
نظر صــورت گرفــت و مقــرر گردیــد کارفرمــای پروژه 
در مــورد  تــا نیمــه آبان امســال نســبت بــه تکمیل 

پروژه مذکور اقدامات الزم را انجام دهد 
وژه هــای  پر از  بازدیــد  ادامــه  در  یــز  تبر شــهردار 
دردســت اقــدام از عملیــات آســفالت ریزی خیابان 

ایده لو هم بازدید کرد.

بازدید شهردار از پروژه های 
سازمان عمران

آگهی استخدام
 به تعدادي كارگر ساده ) خانم ( 

به جهت كار در سالن تولید گروه صنعتي كهنوش
  ) تولید كننده كیك  و كلوچه (نیازمندیم .

 داراي سرویس رفت و برگشت 
 داراي  تغذیه / بیمه تامین اجتماعي /داراي حقوق   مکفي

 آدرس :شبستر علیشاه/  0۴۱۴2۴۴۴۴۴3
 واحد ۱ گروه صنعتي كهنوش 



 رئیــس دانشــگاه تبریــز بــا اشــاره بــه رشــد بیــش از 10 برابــری تعــداد 
دانشــجویان خارجی این مرکز دانشــگاهی گفت: تعداد آنان ســه ســال 
قبل حــدود ۸0 نفــر بود کــه اکنــون به حــدود یــک هــزار و 100 نفر رســیده 

است.
به گزارش جام جــم رضا مجیدی افزود: جایگاه دانشــگاه تبریز را در ســه 
ســال اخیر از 13 به پنجم کشــوری رســانده ایم که دلیــل آن انتخاب تیم 
مدیریتی علمی بــر مبنای شایســتگی های تخصصی و بــه دور از هر گونه 

وابستگی های جناحی و سیاسی بود.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه بایــد بســتری فراهــم کنیــم کــه از همــه مغزهــا 
کــرد:  اضافــه  اســت،  فضایــی  چنیــن  دانشــگاه  و  کنیــم  اســتفاده 
، دانشــگاه های  نســل چهــارم هســتند کــه بیــن  دانشــگاه های امــروز
المللی و جامعــه محور بــودن، رویکرد اصلی آنهاســت و دانشــگاه تبریز 

نیز در این مسیر حرکت می کند. 
وی توضیــح داد: در مســیر بیــن المللــی شــدن دانشــگاه تبریــز عــالوه 
ح  بر رشــد بیــش از 10 برابری تعــداد دانشــجویان خارجــی، بیــش از ۷0 طر

پژوهشی مشترک بین المللی در دست اجرا داریم.
دکتــر مجیدی بــا بیــان این کــه دانشــگاه تبریــز دبیرخانه دانشــگاه های 
ایران در همکاری با دانشگاه های ترکیه است، تشــریح کرد: تاکنون 3۷ 
ح مشــترک با ســازمان پژوهش فناوری ترکیه، مســوم بــه »توبیتاک«  طر
انجــام داده ایــم و در ســال 13۹۷ بــا حضــور معــاون وزیــر علــوم وقــت 
کشــورمان و معــاون توبیتــاک، حســن مانــدال، در دانشــگاه تبریــز 

جلسه ای در این راستا برگزار  شد.
وی ادامــه داد: در بحــث جامعــه محــوری نیــز دانشــگاه تبریــز بایــد هــم 
در بحــث شــناخت مشــکالت مبتــال بــه جامعــه در بخش هــای مختلف 

اقتصــادی، علمــی، اجتماعــی و فرهنگــی و هــم درمــان آن محــل 
مراجعــه باشــد کــه البتــه موفقیــت در ایــن حــوزه نیازمند 

قبولی دانشــگاه به عنوان مرجع علمی از ســوی جامعه  
است. 

وی بــا بیــان این کــه در ایــن راســتا هیــات اندیشــه ورز 
دانشــگاه تبریز ایجاد شــده اســت، گفت: مرکز رشــد 
و نــوآوری دانشــگاه تبریــز بــرای اولیــن بــار در ســال 

13۸۶ در دانشــکده شــیمی آغاز بــه کار کرد کــه در ابتدا 
موفقیــت چندانــی نداشــت، امــا اکنــون افتخــار 

اســتان اســت، بــه گونــه ای کــه  در 
شــیوع کرونــا، مرکــز رشــد و 

دانشــکده  و  نــوآوری 
تبریــز  دانشــگاه  شــیمی 
ســاعت   ۴۸ فاصلــه  در 

مــواد  کل  تامیــن  بــرای 
کننــده  ضدعفونــی 

صــورت  در  اســتان 
اعــالم  الــکل  تهیــه 

آمادگی کرد.

رئیس دانشــگاه تبریز با اشــاره به این که این مرکز دانشــگاهی از ســال 
13۸۵ آمــوزش مجازی داشــت، اما هیچ تجربه آموزشــی جدی نداشــت، 
افــزود: امــا در همه پرســی کرونــا این بخــش به شــکل جدی فعال شــد 
و بعــد از عیــد 13۹۹ آمــوزش مجــازی این مرکز دانشــگاهی بــرای دروس 

نظری آغاز شد.
وی اضافه کرد: در ســایه تدابیر اتخاذ شــده تــا به امروز وقفــه ای در ارائه 
دروس نظــری و عملــی بــه دانشــجویان دانشــگاه تبریــز پیــش نیامــده 

است.
یز در همکاری های بین المللی  رتبه پنجم دانشگاه تبر

بــه رشــد  بــه رونــد رو  بــا اشــاره  رئیــس دانشــگاه تبریــز همچنیــن 
همکاری های بیــن المللی ایــن مرکز دانشــگاهی یادآوری کرد: در ســایه 
، در ارزیابــی  برنامــه ریزی هــای همــکاران مــان در ســتاد دانشــگاه تبریــز
اخیــر همکاریهای بیــن المللــی دانشــگاه ها و مراکز دانشــگاهی کشــور 

توسط وزارت علوم رتبه پنجم را کسب کردیم.
مجیــدی افــزود: امیــدوارم بــا ادامه ایــن رونــد، دانشــگاه تبریــز همانند 
قدمتــش بعــد از دانشــگاه تهــران دوم از نظــر علمــی در جایــگاه دوم 
کشــوری جای گیرد؛ البته در بین دانشــگاه های جامع کشــور رتبه ســوم 

هستیم.
وی با بیان این که در سال های ۹۸ و ۹۹ جزو ســه دانشگاه برتر کشور در 
حوزه پژوهش شــدیم، ادامه داد: بودجه دانشــگاه تبریز پایین بود، اما 
در سه سال گدشــته دوم یا ســوم بوده است؛ سه ســال قبل ۲۵ درصد 
بودجــه دانشــگاه، معــادل حــدود ۶0 میلیــارد تومــان، از محــل حقــوق 
حق التدریســی ها و شــرکت ها بدهی داشــتیم کــه ما بخش عمــده آن را 

پرداخت کردیم.
وی اضافــه کــرد: ماهانــه 10 میلیــارد تومــان افزایــش بودجــه از محــل 
همســان ســازی، معادل ۶0 میلیــارد تومــان باید به دانشــگاه 
تبریــز بدهنــد کــه هنــوز ریالــی نگرفتــه ایم، امــا مــا افزایش 

حقوق همکاران را از این محل پرداخت کرده ایم.
رئیس دانشــگاه تبریز با اشــاره به افزایــش ۸۴ درصدی 
بودجه این مرکز دانشگاهی در ســال تحصیلی گذشته، 
۸0 میلیــارد تومــان دولــت بــه  گفــت: اکنــون حــدود 
دانشگاه تبریز و به تبع آن ما نیز به همکاران بدهکاریم.

ح های پژوهشــی و آموزشی ما  وی تشــریح کرد: اکنون طر
در حــال ســوق یافتن بــه ســمت جامعــه محوری 
بــرای حــل آســیب های اجتماعــی اســت و در 
تــالش بــرای کاســتن از رشــته های تحصیلی 
ســنتی هســتیم؛ در ایــن راســتا رشــته های 
را در  اکتشــاف  تحصیلــی حســابداری و 
علــوم  و  ایــم  کــرده  برقــرار  دانشــگاه 
ارتباطات اجتماعــی نداشــتیم که آن را 

نیز ایجاد می کنیم. 
بــه  توجــه  این کــه  بیــان  بــا  وی 
رشــته های تحصیلی بین رشته 

ای اولویــت ماســت، توضیــح داد: در بحــث دانشــگاه های منطقــه ای، 
ابتدا دانشــگاه ها اســتانی می شــوند که بر اســاس آن و در قالب شورای 
مدیریــت عالــی دانشــگاه ها، هر گونــه تصمیــم گیــری در باره رشــته ها و 

گرایش ها در آن انجام می شود.
یــز مشــابه دیگــر  نســبت هیــات علمــی بــه دانشــجو در دانشــگاه تبر

دانشگاه های بزرگ کشور است
رئیس دانشــگاه تبریز با اشــاره بــه این که نســبت اعضای هیــات علمی 
به دانشــجو در ایــن مرکز دانشــگاهی ماننــد دیگــر دانشــگاه های بزرگ 
کشــور اســت، توضیح داد: در دانشــگاه تبریز ۷۸0 نفر هیات علمی، ۸00 
نفــر کارمند و بیــش از ۲3 هزار دانشــجو داریم کــه 10 درصد دانشــجویان 
در مقطع دکتری، 30 درصد در مقطع کارشناســی ارشد و بقیه کارشناسی 

تحصیل می کنند.  
وی گفــت: در ســه ســال اخیــر افزایــش 100 درصــدی در تولیــد مقــاالت 
ح های پژوهشــی و فناوری نیز 30 تا ۷0 درصد رشد  علمی داشتیم و در طر

داشتیم که بسته به دانشکده ها و رشته ها این مهم متفاوت است.
وی دربــاره اقدامــات انجــام گرفتــه در راســتای ارتقــای ســطح رفــاه 
دانشــجویان دانشــگاه تبریــز نیــز  بیــان کــرد: رتبــه خوابگاه هــای مــا بــا 
حمایــت صندوق رفــاه دانشــجویی و بخــش خصوصــی از رتبــه پنجم به 
دوم ارتقا یافته و حدود ســه میلیارد تومان برای این منظور هزینه شده 

است.
مجیدی تشــریح کــرد: دانشــگاه تبریــز قبــل از همه گیــری کرونا ســاالنه 
یک هزار و ۷00 برنامه فرهنگی داشــت که این رقم در همه گیری کرونا به 

حدود یک هزار مورد کاهش یافت. 
وی یادآوری کــرد: در زمــان حاضــر 103 انجمن علمــی، 1۸ کانــون فرهنگی 
و اجتماعــی و ۴۴ عنوان نشــریه دانشــجویی داریــم و ســه دوره برگزیده 

کشوری و دو بار شایسته تقدیر در برنامه حرکت شده ایم.
، آرامش همکاران  وی اضافه کرد: مهم ترین مســاله در دانشــگاه تبریــز
اســت زیرا دانشــگاه محل تعلیــم و تربیت می باشــد و این نیز در ســایه 
اعتقاد بــه اهمیت امر آموزش میســر می شــود که در همه جــای دنیا نیز 

چنین است. 
رئیس دانشــگاه تبریز گفــت: تمرکزگرایــی دلیل اصلی ضعف دانشــگاه 
تبریز و دیگر دانشــگاه های شهرســتانی برای تعریــف پروژه های کاری در 
وزارتخانه هــای مختلــف و ســازمان های تابــع آن در نقاط مختلف کشــور 

است.
وی افــزود: از ســوی دیگــر در ســطح اســتانی و محلــی نیــز بــه کارایــی 

دانشگاه در حل مشکالت جامعه اعتقاد راسخ وجود ندارد.
وی دربــاره وضعیت اراضــی تحت تملــک دانشــگاه تبریز نیز با اشــاره به 
وجــود ۹00 هکتــار زمیــن در اختیــار آن توضیــح داد: بــرای اراضــی خلعــت 
پوشــان ۵0 هکتار تغییر کاربری جهت ایجاد پارک علم و فناوری در سال 
13۹۷ مصــوب کردیــم، امــا یک ســال بعــد ایجــاد پــارک در دانشــگاه ها را 

ممنوع کردند.
، پره ســر و ۲00  وی ادامه داد: حــدود ۲0 هکتار زمین نیز در شــمال کشــور

هکتار در مغان زمین داریم.

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آذربایجــان شــرقی گفــت: در 
ســالیان اخیر بودجــه فرهنگی کشــور متناســب بــا تغییر ســاختار 

حوزه فرهنگ، هنر و رســانه تغییر نکــرده و باید افزایش یابد.
 سیدقاســم ناظمی در جمع خبرنــگاران، با تاکید بر ضــرورت تغییر 
، افــزود: حــوزه فرهنــگ، هنــر و  ســاختار بودجــه فرهنگــی کشــور
رســانه نســبت به ســال ها و دهه های قبل برای ســاختاری شاهد 
تغییــرات اساســی بــوده ولــی قوانین بودجــه ریــزی و برنامــه ریزی 
متناســب بــا آن تغییر نداشــته و معیوب اســت و ایــن کار موجب 

 بی قانونی در این حوزه روی دهد.
ً
شــده تا دوباره کاری و احیانا

وی بــا بیــان این کــه حــوزه فرهنــگ و هنــر بــه شــدت حــوزه کیفــی 
اســت، اظهــار داشــت: نبــود آمایــش ســرزمین در حــوزه فرهنگ، 
هنر و رسانه از آســیب های این حوزه اســت چراکه برخی از مناطق 
مختلــف کشــور در حــوزه فرهنــگ و هنــر دارای مزیت های نســبی 
بــوده و برخــی رشــته های فرهنگــی و هنــری در آنهــا ریشــه دارتــر 

. هستند
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آذربایجــان شــرقی گفــت: 

سیاســت گذاران و برنامه ریزان باید در سیاســت گــذاری و برنامه 
ریزی هــای خــود بــه مزیت هــای نســبی مناطــق مختلــف جــدی تــر 
توجــه کننــد و در ایــن مناطــق در کنــار توجــه به ســایر رشــته های 

فرهنگــی و هنــری، مزیت هــای نســبی را در اولویــت قــرار 
دهند.

ناظمــی، ادامــه داد: در اســتان هایی کــه از لحــاظ 
و  فرهنگــی  حوزه هــای  برخــی  اجتماعــی  ســرمایه 
هنــری از جایــگاه غنــی و ویــژه ای برخوردارنــد بایــد 

نســبت بــه ســایر حوزه هــا مــورد توجــه قــرار گیرنــد 
و در کشــورهای پیشــرفته نیــز روال کار شناســایی 

بــه  بیشــتر  توجــه  و  نســبی  یت هــای  مز کشــف  و 
آن هاست.

وی بــا اشــاره بــه این که کشــور مــا از خیلــی جهــات دارای 
حوزه هــای  در  یــادی  ز نســبی  یت هــای  مز

تاریــخ، تمــدن و فرهنــگ و هنر اســت، 
یــادآوری کــرد: گردشــگری تاریخــی و 

فرهنگــی از جمله مزیت های کشــور ما بوده که می تواند بیشــتر از 
گردشگری علمی و ســالمت، گردشــگران خارجی را جذب کند ولی 

کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی آذربایجان شــرقی 
بــا بیــان این کــه پنــج درصــد کل بودجه کشــور به 
حــوزه فرهنــگ و هنــر اختصــاص دارد، گفــت: 
و  جــاری  بودجه هــای  شــامل  بودجــه  ایــن 
عمرانی بوده و بــا آن نمی توان حــوزه فرهنگ و 

هنر را توسعه داد.
ناظمــی، افــزود: بــا نــگاه پنــج درصدی بــه حوزه 
فرهنــگ و هنــر باید توقــع پنــج درصد نیــز از این 
حــوزه داشــت و بــا ایــن بودجــه نمی تــوان چنان 
فعالیتــی کــرد که توجــه مخاطــب عمومی 
داخلــی از فرهنــگ بیگانــه بــه 
جلــب  خــودی  فرهنــگ 

شود./مهر

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
آذربایجان شــرقی خبرداد؛

ح  ۷0 درصــدی طــر پیشــرفت 
یز ینگ آبرســانی در تبر ر

ــل شـــــرکـــــت آب مـــنـــطـــقـــه ای  ــ ــامـ ــ ــرعـ ــ ــدیـ ــ مـ
ح  آذربایجان شرقی از پیشرفت ۷0 درصدی طر

رینگ آبرسانی شهر تبریز خبر داد.
به گزارش جام جم یوسف غفارزاده اظهار کرد: 
ــرای ایــن کــه منابع آب کیفیت  در هــر شهری ب
ــداث  و قـــدرت آب را تضمین کــنــد، نــیــاز بــه اح
ینگی دور شهر اســت کــه تبریز تــا حــاال این  ر

رینگ را نداشته است.
وی طول این رینگ را که برای تکمیل آبرسانی 
و افزایش تاب آوری و پایداری شبکه آب شهر 
تبریز اجـــرا مــی شــود ۲۶ کیلومتر اعـــالم کــرد و 
ح بــا پیش بینی ۷۲0 میلیارد  ــر ــن ط ود: ای افــــز
ــک پمپاژ  ، دارای ۲ مــخــزن و ی ــان اعــتــبــار ــوم ت

است.
آذربایجان  آب منطقه ای  مدیرعامل شرکت 
ــز را شـــامـــل  ــریـ ــبـ ــی تـ ــوبـ ــنـ ــــگ جـ ــن ــ ی ــی ر ــ ــرق ــ ش
زیــرمــجــمــوعــه هــای احـــــداث مــخــزن 100 هـــزار 
مترمکعبی، احداث مخزن 10 هزار مترمکعبی 
ــالم و خــاطــرنــشــان کــرد:  و ایــســتــگــاه پــمــپــاژ اعـ
ــه رابـــــط بــیــن مـــخـــازن و  ــولـ هــمــچــنــیــن خـــط لـ

ایستگاه پمپاژ بارگذاری می شود.
ــارزاده مـــخـــزن 100 هـــــزار مــتــرمــکــعــبــی را  ــ ــفـ ــ غـ
ــال ســاخــت شــمــال  بــزرگ تــریــن مــخــزن در حـ
غــرب اعــالم کــرد و گفت: کمبود ۲۵0 هــزار متر 
مکعبی آب تبریز یکی از عوامل اصلی تنش 
آبی است که با احــداث این مخزن به 1۵0 هزار 

مترمکعب کاهش می یابد.
وی اظهار امیدواری کرد با تکمیل این مخزن 
10 ساعت تــاب آوری آب تبریز افزایش یابد و 

بسیاری از مشکالت آب تبریز رفع شود.

: رئیس دانشگاه تبریز

 تعداد دانشجویان خارجی ما بیش از 10 برابر شده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

بودجه فرهنگی کشور باید افزایش پیدا کند

؛ از شنبه 1۷ مهر
آموزش دانشگاه علوم پزشکی 
تبریــز بــرای دانشــجویان بومــی 

حضوری شد

بــر اســـاس مــصــوبــات شـــورای سیاستگذاری 
بــرای بازگشایی دانشکده ها دانشگاه علوم 
ــا حضور  ، کـــالس هـــای درســـی ب پــزشــکــی تــبــریــز
اساتید بــرای دانــشــجــویــان بــومــی از شنبه 1۷ 

مهر 1۴00 برگزار می شوند.
ــات شــــــورای  ــ ــوب ــصــ ــم مــ ــ ــام جـ ــ ــه گـــــــــزارش جـ ــ بـ
سیاستگذاری بــرای بازگشایی دانشکده ها و 
تشکیل کالس های حضوری در نیمسال اول 
1۴00 در دانشگاه علوم  ســال تحصیلی 1۴01 - 

پزشکی تبریز منتشر شد.
ــد و  ــیـ ــاتـ ــام اسـ ــمـ ــن مـــصـــوبـــه تـ ــ ــاس ایـ ــ ــ ــر اس ــ ب
ــا بــایــد  ــده ه ــک ــان و پــرســنــل دانــش ــوی ــج دانــش
ــا را بـــه مــعــاون  تــصــویــر کــــارت واکـــســـن کـــرونـ
آمــوزشــی دانــشــکــده تحویل دهــنــد و افـــرادی 
یــافــت نکرده  ونا در که به هر دلیل واکسن کر
ینه شخصی  باشند باید هر هفته دو بار با هز
تست PCR را انجام داده و نتیجه تست را به 

معاون آموزشی دانشکده تحویل دهند.
کالس های درســی کلیه رشته های تحصیالت 
تکمیلی و تخصصی و کارآموزی در عرصه تمام 

رشته ها به صورت حضوری خواهند بود.
با توجه به برنامه زمانبندی کالس های درسی 
و رفع تداخل احتمالی کالس ها اگر الزم باشد 
ــای پنجشنبه و  ــ وزه از ســاعــت غــیــر اداری و ر

جمعه نیز می توان استفاده کرد.
بــرای دانشجویان جدید الــورود )ورودی 1۴00( 
دوره های دکتری عمومی، کارشناسی پیوسته، 
کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پروتکل وزارت 

بهداشت مبنا قرار خواهد گرفت.
 به طــوری که کالس های تئوری به صــورت غیر 
حضوری و کالس های عملی و آزمایشگاهی با 
هماهنگی دانشکده و معاونت دانشجویی 

به صورت حضوری خواهد بود.

فرماندار اسکو انتقاد کرد؛
ح  طر اجرای  در  شهرداری  تعلل 

ساماندهی وانت بارها در اسکو

شهرداری  تعلل  از  اسکو  شهرستان  فرماندار   
این  در  بارها  وانت  ساماندهی  ح  طر اجرای  در 

شهرستان انتقاد کرد.
در  منش  رضی  بابک  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
شهرستان  ترافیک  هماهنگی  شورای  جلسه 
اقدام و اهتمام جدی  با اشاره به ضرورت  اسکو 
و  شورا  این  مصوبات  اجرای  در  دستگاه  تمامی 
ارائه برنامه جامع کاهش تصادفات درون شهری و 
برون شهری اظهار داشت: مطالعه جامع ترافیکی 
در شهرهای سهند، اسکو و ایلخچی در راستای 
شناسایی مسائل، مشکالت و نارسایی ترافیکی 
و ارائه راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت توسط 

شهرداری ها یک ضرورت است.
ترافیکی  پذیری  خطر  جامع  نقشه  تهیه  از  وی 
شهرهای اسکو، سهند و ایلخچی خبر داد و تصریح 
به  راهبردی  سند  یک  عنوان  به  نقشه  این  کرد: 
بررسی و احصاء نقاط حادثه خیز و گره های ترافیکی 
شهر پرداخته و مدیریت شهری می تواند از طریق 
یک برنامه ریزی دقیق و اولویت بندی به رفع این 

مسائل و مشکالت حوزه ترافیکی اقدام کند.
شهرداری ها  تعلل  از  اسکو  شهرستان  فرماندار 
میوه  و  بارها  وانت  ساماندهی  ح  طر اجرای  در 
فروشان در میادین و خیابان های اصلی شهرهای 
شهرستان انتقاد کرد و گفت: ایجاد گره ترافیکی 
در معابر، مخدوش کردن سیما و منظر شهری، 
رعایت نکردن مسائل بهداشتی از جمله مشکالت 
عدم ساماندهی وانت بارها است که این مهم در 
راستای انجام وظایف ذاتی شهرداری با همکاری 

نیروی انتظامی تسریع شود.

ــاورزی  ــ ــش ــ ــاد ک ــهـ ــالت جـ ــیـ ــر شـ ــدیـ مـ
آذربایجان شرقی:

آبــــزی پــــروری قـــــــراردادی بــاعــث 
تولید  و  بــــازار  ریــســک  کــاهــش 

می شود

ــاورزی  ــاد کــــشــ ــهـ ــان جـ ــ ــازم ــ ــیـــالت س ــر شـ ــدیـ مـ
ح  ــرای طر آذربــایــجــان شــرقــی بــا بــیــان ایــن کــه اجـ
را  تولید ماهیان سردآبی  قــراردادی،  آبزی پروری 
ح باعث کاهش  افزایش می دهد، گفت: این طر

ریسک بازار و تولید می شود.
به گزارش جام جم قاسم جعفروند در گفت وگو 
قراردادها  این  انعقاد  کرد:  اظهار  خبرنگاران  با 
ــزل آال و  ــرورش مــاهــی قــ ــ ع داخــلــی پ ــزار مــیــان مــ
قبل  مؤسسه های  و  کــارخــانــجــات  تشکل ها، 
که  می شود  انجام  بــازرگــانــان  و  تولید  از  بعد  و 
با  وی  ــت.  اس طرفین  تعامل  شیوه  بــر  مبتنی 
تکلیف  قـــراردادی،  آبــزی پــروری  در  این که  بیان 
ــی مــشــخــص  ــاهـ پـــــــرورش مـ از  قـــبـــل  ــروش  ــ ــ ف
پروری  آبــزی  مزیت های  از  داد:  ادامــه  می شود، 
قراردادی این است که ماهی با کیفیت، کمیت، 
 ، بازار درخواست  مورد  فنی  نکات  و  سایزبندی 
پرورش می یابد و در زمان تعیین شده محصول 
این  در  گفته وی  به  تأمین می شود.  را  تولیدی 
ح و پرورش دهنده از فروش حجم مشخصی  طر
از محصول خود با قیمت تثبیت شده و در یک 
مدیر  می کند.  پیدا  اطمینان  معین  زمانی  دوره 
جهادکشاورزی  سازمان  آبزیان  امور  و  شیالت 
آذربایجان شرقی اظهار داشت: این شیوه تولید 
ع پرورشی که ظرفیت  و فروش به بعضی از مزار
خالی دارد یا به دالیلی از جمله کمبود نقدینگی، 
چرخه  وارد  را  آن  و  کرده  کمک  است،  غیرفعال 

تولید می کند.

خبرخبر

رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان آذربایجان 
شــرقی از انجــام خریــد تضمینی ســیب درجه ســه و 

صنعتی باغداران در آذربایجان شرقی خبر داد.
بــه گــزارش  جام جــم اکبــر فتحی در حاشــیه جلســه 
کمیتــه راهبــری خریــد تضمینی بــرای تصمیــم گیری 
درخصــوص نحــوه خریــد تضمینــی ســیب درجــه 3 
و ۴  کــه بــا حضــور نماینــدگان دســتگاه های ذیربــط 
اعــم از اســتانداری، صنعــت و معــدن و تجــارت، 
تعاون روســتایی، نظام صنفی و کارخانجات فرآوری 
برگــزار شــده بــود در گفتگــو بــا خبرنــگاران بــا بیــان 
این مطلــب گفــت: در راســتای حمایــت از باغداران 

و بــا اخــذ موافقــت وزارت جهادکشــاورزی، خریــد 
تضمینی سیب درجه ســه و صنعتی به قیمت 1۴۶0 
 ، تومــان در محــل مراکــز خریــد شهرســتان های اهر
مراغــه، مرنــد و میانــه کــه از شهرســتان های عمــده 

تولید سیب هستند شروع شده است.
وی بــا بیــان این کــه مباشــرخرید، اتحادیــه تعاونــی 
وســتایی اســتان انتخــاب شــده کــه بایســتی در  ر
اتحادیه هــای  توســط  و  مذکــور   شهرســتانهای 
شهرســتانی نســبت بــه خریــد اقــدام کننــد افــزود: 
باغــداران می تواننــد بــا در دســت داشــتن معرفــی 
نامه جهادکشاورزی، ســیب های درجه سه تولیدی 

خــود را در کیســه های نایلونی حداکثــر ۲0 کیلویی به 
مراکز خریــد تحویــل نمایند. فتحی افــزود: باغداران 
تــا آخــر مهرمــاه فرصــت دارنــد ســیب صنعتــی خود 
را بــه صــورت تضمینی بــه مراکــز خرید تعیین شــده 
حمل و بــا نظــارت اعضای کمیســیون خرید شــامل 

نماینــدگان تعــاون روســتایی، جهــاد کشــاورزی و 
نظام صنفی تحویل نمایند.

وی تاکیــد کــرد: همــه تــالش دســتگاه های مربوطه 
باید به ســمت حذف داللی و بهره بــردن باغداران از 

سود واقعی معطوف باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد:

خرید تضمینی سیب درجه سه
 و صنعتی   در آذربایجان شرقی

انتقال 14میلیارد مترمکعب گاز در منطقه هشت
 مدیر منطقه هشت عملیات گاز ایران گفت: 1۴ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی 
در نیمسال نخست امسال از طریق تاسیسات و خطوط لوله این منطقه انتقال 

یافت.
 فیروز خدائی روز شنبه با اعالم این خبر در جمع خبرنگاران افزود: گاز انتقالی از 
این منطقه جهت مصارف خانگی، نیروگاه ها، صنایع و صادرات بوده و حدود  ۹ 
میلیارد متر مکعب آن به شرکت های گاز استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان 

غربی، اردبیل، زنجان و کردستان تحویل گردیده است.
مجموع  در  گاز  انتقال  عملیات   ۸ منطقه  از  انتقالی  گاز  میزان  این  افزود:  وی 
افزایش 30 درصدی میزان گاز انتقالی، نسبت به مدت مشابه سال۹۹ را نشان 

می دهد.
مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران اظهار کرد: به دلیل حساسیت و اهمیت 
مختلف  واحد های  در  فعالیت ها  مختلف،  بخش های  در  طبیعی  گاز  مصرف 

عملیاتی با نظم و هماهنگی خاص به صورت شبانه روزی در حال انجام بوده تا 
هیچ مشکلی از بابت قطع و افت فشار گاز در فصول مختلف سال بوجود نیاید.

خدائی بیان کرد: با در نظر گرفتن افت دما در اوایل نیمه دوم سال و کوتاه بودن 
فصل کاری در مناطق سردسیر، ضرورت دارد استفاده بهینه از نعمت گاز طبیعی 
در کشور نهادینه شده و تمهیدات الزم جهت ارائه خدمات مطلوب و جلوگیری 

از هدر رفت این انرژی پاک، صورت پذیرد.
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اجتماعی
اقتصادی



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرست استان آذربایجان شـرقی:  وحیده حاجی محمدیاری               

تحریریه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9  

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

ای پیـــر، مــــــرا به خانقه منزل ده
از یـــاد رخ دوست، مراد دل ده

حاصل نشد از مدرسه، جز دوری یار 
امام خمینی - رهجانا مددی به عمر بی حاصل ده
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روابط عمومي مجتمع فوالد صنعت بناب

، معاونان و مدیران منطقه پنــج با عباس  شــهردار
رنجبر شهردار کالنشــهر تبریز دیدار کردند .

 در ایــن دیــدار مهنــدس میــر علــی اصغــر نســاج 
شــهردار منطقــه پنج ضمــن تبریــک انتخــاب آقای 
مهنــدس رنجبر به عنوان شــهردار کالنشــهر تبریز 
گفــت : بــا همــت و تــالش مضاعــف آمــاده خدمت 
گــزاری بــه شــهروندان در دوره ششــم مدیریــت 

شهری هستیم .
وی در ادامــه بــا بیــان این کــه در ســه ســال اخیــر 
وژه عمرانــی در شــرق تبریــز افتتــاح  چندیــن پــر
شــده اســت  افــزود: عــالوه بــر پروژه هــای عمرانــی 
همچنیــن  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  زمینه هــای  در 
خدمات شــهری نیز اقدامات ویژه ای در سه سال 
اخیر شــده چراکــه بــاور داریم بــدون توســعه همه 
جانبــه نمی تــوان رضایتمنــدی نســبی شــهروندان 

را اخذ نمود. 
وی بــه اقدامــات انجــام شــده در این مدت اشــاره 
داشــت و گفت: تقاطــع غیر همســطح حضرت ولی 
)عــج (، چندیــن پــارک محلــه ای، چنــد رشــته  عصر
مسیرگشــایی، تــالش بــرای حــذف آبیــاری ســنتی 
فضاهــای ســبز بــا تانکــر از طریــق احــداث مراکــز 
ذخیره آب و ۲0 کیلومتر لوله گذاری شــبکه آب خام 
و احــداث مراکــز فرهنگــی و اجتماعــی از مهمترین 

اقدامات صورت گرفته در این مدت بوده است. 
اظهــار  همچنیــن  تبریــز  پنــج  منطقــه  شــهردار 
داشت: عالوه بر شــرق تبریز در دیگر مناطق شهر 
نیز اقــدام بــه اجــرای پروژه هــای عمرانی کــرده ایم. 
مهنــدس نســاج در ایــن رابطه گفــت: ســاماندهی 
یخــی و فرهنگــی شــنب  گلــزار شــهدای محلــه تار
غــازان بــا ۲0 میلیــارد ریــال هزینــه در روزهــای آینده 

قابل بهره برداری خواهد بود.  
بــه  رســالت  همســطح  غیــر  تقاطــع  ود:  افــز وی 
دیزل آبــاد بــا ۵00 میلیــارد ریــال اعتبار دیگــر پروژه 
فرامنطقه ای اســت که توســط این منطقه در حال 

اجرا شدن است. 
وی از پیشــرفت فیزیکــی ۹۵ درصــدی دوربرگردان 
پاســداران به نصر خبر داد و گفت: این پروژه با ۲00 
میلیارد ریــال هزینه و یک کیلومتــر طول بزودی به 

بهره برداری می رسد. 
شــهردار منطقــه پنــج تبریــز بــه احــداث پل هــای 

ناقص میــدان شــهید فهمیــده نیــز اشــاره نمود و 
در ایــن خصــوص گفــت: بــا اتمــام و افتتــاح دو پل 
ناقــص ترافیــک میــدان شــهید فهمیــده مرتفــع 

می شود. 
نســاج به کاشــت ۲00 هــزار اصله درخــت و درختچه 
در شــرق تبریز نیز پرداخــت و گفت: ســرانه فضای 
ســبز منطقه پنج در این مدت یک و نیــم متر مربع 

افزایش یافته است.
در  پنــج  منطقــه  عمرانــی  بودجــه  پایــان  در  وی   
امســال را ۵۲00 میلیــارد ریال ذکــر نمــود و گفت: 3 
هزار میلیارد ریــال از بودجه عمرانــی منطقه پنج در 

مناطق کم برخوردار شهر هزینه می شود .
وی همچنیــن از افتتــاح اتصــال مســیر گشــایی 
رگــراه دو کمــال خبــر داد و  فرشــته جنوبــی بــه بز

گفــت: با این پــروژه دسترســی از اتوبان پاســداران 
به کــوی بارنــج، ولــی عصــر و دوکمال میســر شــده 
پــل  وضعیــت  آخریــن  خصــوص  در  وی  اســت. 
دو کمــال نیــز گفــت: ایــن پــروژه کــه بــا احتســاب 
ینــه  یــال هز ینه هــای تملکــش 1۵00 میلیــارد ر هز
داشــته از پیشــرفت ۷0 درصــدی برخــوردار بــوده 
و بــا ۴۵0 متــر بزرگتریــن پــل بتنــی تبریز محســوب 

می شود. 
بــه گفته شــهردار منطقه پنــج پل دوکمــال حداکثر 
تا اوایل سال آینده قابل بهره برداری خواهد بود.

وی در پایــان بــه ســاماندهی اتوبــان پاســداران 
و  یــزی  ر آســفالت  بــرای  گفــت:  و  نمــود  اشــاره 
ســاماندهی اتوبان پاســداران امســال 1۵0 میلیارد 
ریــال هزینه شــده که بــزودی اقدامــات در دو ضلع 

شمالی و جنوبی به اتمام می رسد.
از  یــز  تبر شــهر  شــورای  عضــو  دو  بازدیــد 

فرهنگسرای استاد علی نظمی مرزداران 
حکیمــه غفــوری و روح اهلل دهقــان نــژاد دو عضــو 
شــورای شــهر تبریــز از فرهنگســرای اســتاد علــی 

نظمی بازدید کردند. 
پنــج  منطقــه  شــهردار  نســاج  اصغــر  علــی  میــر 
کالنشــهر تبریز در ایــن بازدید گفت: فرهنگســرای 
اســتاد علــی نظمــی بــا ۸00 متــر مربــع زیربنــا و ۶0 

میلیارد ریال هزینه افتتاح شده است.  
وی در ادامــه افــزود: در 3 فرهنگســرا و یــک پــارک 
بانــوان منطقــه پنــج بــه شــهروندان آموزش هــای 

شهروندی ارائه می شود. 
گفتنی اســت در ایــن بازدیــد شــهردار منطقــه پنج 
بــا دو عضــو شــورای شــهر در خصــوص چگونگــی 
شــروع بــه فعالیــت فرهنگســرای واقع در شــهرک 

مرزداران به تبادل نظر پرداخت .
تا نیمه اول سال صورت گرفت؛ 

توزیع 30 هزار تن آسفالت در شرق تبریز 
گفــت:  تبریــز  کالنشــهر  پنــج  منطقــه  شــهردار 
کــه  محــالت  و  معابــر  اساســی  آســفالت ریزی 
درابتــدای ســال شناســایی شــده بودنــد بــا برنامه 
ریــزی و طبــق زمانبنــدی انجــام شــده و تــا زمانیکه 

شرایط جوی اجازه دهد ادامه خواهد داشت. 
 میــر علــی اصغــر نســاج ضمــن اعــالم ایــن مطلــب 
افزود: امسال 30 هزار تن آســفالت در معابر شرق 

تبریز توزیع شده است.
 وی در ادامــه بــا بیــان این کــه بــا آســفالت ریــزی 
شــاهد ســاماندهی معابر بوده ایم اظهار داشــت: 
اتوبان پاســداران که یکــی از معابر اصلی کالنشــهر 
تبریــز محســوب می شــود در دو ضلــع شــمالی و 
جنوبــی و در محــدوده میــدان شــهید فهمیــده 
ح تبــادل امــام علــی )ع( بــا آســفالت ریــزی  تــا طــر
ســاماندهی شــده اســت. به گفته وی ســاماندهی 

این اتوبان 1۵0 میلیارد ریال هزینه داشــته است. 
شــهردار منطقــه پنــج همچنین بــه آســفالت ریزی 
دیگــر معابــر اصلــی و محــالت ســطح حــوزه اشــاره 
نمــود و گفــت: ایــن پــروژه خدمــات محلــه ای تــا 
زمانیکه شــرایط جوی مساعد باشــد تداوم خواهد 

داشت .

 دانش آموختگان ممتاز 
شركت  ایران خودرو تبریز

 در سال تحصیلی ۱399-۱۴00

اسرا سلمانی خطیبی 
متوسطه

حنانه بخت 
شکوهی متوسطه

فاطمه غیورپور 
متوسطه

زهرا بادپرور 
متوسطه

نازنین نصیرپور
ابتدایی

یاشار سلمانی خطیبی
ابتدایی

آرتین ترقی خواه 
ابتدایی

مهرسام قربانی
ابتدایی

سوین نصیرپور
ابتدایی

مبینا اژدری
ابتدایی

امیرمهدی شادنام
ابتدایی

زهرا نابغ
ابتدایی

آیناز بدلی
ابتدایی

زهرا غیورپور
ابتدایی

پارسا شریفی
ابتدایی

مهدی رضازاده بیرامی
ابتدایی

احسان بخت شکوهی 
ابتدایی

سبحان باقرپور
ابتدایی

ملیکا خفتان
متوسطه

نازنین نظری
ابتدایی

هلیا مسعودی
ابتدایی

امیرحسین ابری
ابتدایی

امیر پوراسمعیل
دانشگاه

طناز رضا بنده لو
ابتدایی

سیده هستی هاشمی
ابتدایی

مهال مهریاری
ابتدایی

افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم های 
یز  کودکان و نوجوانان در تبر

ســی و چهارمیــن جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان از امــروز تــا در 

پردیس سینمایی ســتاره باران آغاز شده و تا ۲0 مهر ادامه دارد.

گزارش 
تصویری

رنا
ای

دانش آموز
ابتدایی

علی عبدی
ابتدایی

شهردار منطقه پنج: 

بهره برداری از پروژه های 400 میلیارد ریالی تا ماه آینده 


