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مخالفت ميراث فرهنگى با تغيير 
مســير خطوط متــرو در بافت 

تاريخى تبريز

استخدام 13 هزار معلم حق التدريس 
تا اول مهر

يكم تا سوم شهريور؛

كنفرانس بين المللى «جوامع ايمن»
برگزار مى شود

 «كنفرانس بين المللى جوامع ايمن» يك الى سوم شهريور در تبريز برگزار مى شود دبير علمى كنفرانس بين المللى 
جوامع ايمن از برگزارى اين كنفرانس يك الى سوم شهريور ماه در تاالر شهيد شايانـمهر دانشكده پزشكى تبريز خبر داد 

و گفت: اين كنفرانس داراى بخش هاى مختلفى بوده و در آن از وضعيت راه ها خودروها نيز بحث مى شود.
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، همايون صادقى در نشست خبرى با بيان اينكه على رغم كاهش چشمگير 

حوادث ترافيكى از سال 85 به بعد، متاسفانه مرگ و مير و ...

رئيس سازمان ملى استاندارد:

استانداردهاى  «غذاى حالل» 
تدوين مى شود 
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بازآفرينى مجموعه تاريخى مقبره الشعرابازآفرينى مجموعه تاريخى مقبره الشعرا
 در اولويت تقويت زيرساخت هاى فرهنگى در اولويت تقويت زيرساخت هاى فرهنگى

2

آشيانه اختصاصى آتا در فرودگاه 
تبريز افتتاح مى شود

2

رئيس اداره امور شعب بانك مهر اقتصاد استان آذربايجان شرقى

 آگهى  مزايده   عمومى  آگهى  مزايده   عمومى 
مزايـده عمومـى امالك مازاد بانك مهراقتـصاد استان آذربايجان شرقى شماره2  تاريخ 1398/05/22

پالك ثبتى نوع ملك آدرس ملك كد ملك رديف 
مساحت

قيمت پايه ( ريال ) 
شرايط 
وضعيتتوضيحاتپرداخت

 انتقال سند
تسهيالتنقد  اعيانعرصه

بستان آباد - خيابان امام خمينى (ره)  جاده ساحلى - 17870-01-4-1
نبش خيابان دكتر شريعتى - پالك 23

مسكونى ويالئى دو طبقه درحد سفت كارى ، هر طبقه **1928/11778/161148/2522,360,000,000مسكونى 
سرويس كامل با چها رخواب 

انتقال قطعى 

تبريز - خيابان آخونى باالتر از ساختمان انتقال خون 27817-01-3-2
تبريز

مسكونى ، 
تجارى 

مسكونى و تجارى - همكف حياط و پيلوت و زيرزمين  **31,330,000,000 136/7939225969/35
تجارى و دارايى 4 طبقه مسكونى دو خوابه مستقل 

انتقال قطعى 

مرند - خيابان 45مترى معلم - برج آريا- طبقه 37862-01-2-2
همكف 

انتقال قطعى مغازه مذكور درطبقه همكف دارايى انشعابات مى باشد **10,450,000,000 104/47قدرالسهم 2896/18تجارى 

تبريز - باسمنج - جاده هروى نرسيده به روستاى 47830-01-3-4
حاج عبدل روبروى غذاخورى تاج محل 

      *                        بر جاده هروى ساختمان در حد سفت كارى دارايى مجوز * 165/231004/69917/7732,100,000,000مسكونى 
تجارى و تفريحى

انتقال قطعى

57729-01-1-5
تبريز - كوى وليعصر - خيابان نظامى - كوچه 

*225/120,830,000,000قدرالسهم 29132/1مسكونى اورانوس برج اورانوس پالك 14طبقه اول  
ساختمان در ده طبقه مسكونى  هر طبقه يك واحد داراى 

پاركينك ، آسانسور ، انبارى ، انشعبات آب و گازمشترك  و برق 
اختصاصى  

انتقال قطعى 

انتقال قطعى زمين  - داراى سوله **137/1725721441,200,000,000زمين هشترود- شهرك صنعتى فجر   67860-01-9-6

بانك مهر اقتصاد اســتان آذربايجانشــرقى در نظر دارد امالك مازاد مشروحه ذيل را از طريق مزايده به فروش برساند: متقاضيان مى توانند  بمدت ده روز از تاريخ درج آگهى جهت بازديد 
از محل و كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم شركت در مزايده و تكميــــل  و ارائـــه پيشنهاد قيمت به نشانى ذيل مراجعه نمايند .

شرايط نقد : واريز 70٪ مبلغ ، پس از 15روز ازتاريخ اعالم برنده مزايده و 30٪ مانده دردفترخانه ، هنگام انتقال سند قطعى . 
شرايط تسهيالت :   30٪ نقد و 70٪ مبلغ به صورت تسهيالت اجاره به شرط تمليك ، وفق مقررات و دستورالعمل هاى جارى بانك خواهد بود  .

توضيحات :
الف - جهت خريد اسناد شركت درمزايده به نشانى : تبريز - خيابان  شريعتى جنوبى تقاطع 17 شهريور ساختمان سرپرستى بانك مهر اقتصاد استان - طبقه اول مديريت پشتيبانى و مهندسى استان ،"آقاى 

شمعى " با  شماره تماس  04135549953  مراجعه نمايند. 
ت -واريز پنج درصد  قيمت اوليه بعنوان شركت درمزايده به شماره حساب  4529521055  نزد بانك ملت شعبه ميدان جهاد بنام بانك مهر اقتصاد الزامى است . 

ث- صرف شركت در مزايده هيچگونه تعهدى براى خريدار ايجاد نكرده و بانك در قبول و رد يك يا تمام پيشنهادات مختار خواهد بود.



مهــان  فائــزه 
فــر - كارشــناس 
ارشد تغذيه و رژيم 
بيمارستان  درمانى 
تخصصــى  فــوق 

بهبود
...............................

ســنگهاي تشــكيل يافته در كليه ها و ساير قسمتهاي 
سيســتم ادراري به يكي از بيماريهاي شايع تبديل شده است 
كه بيشــتر در ســنين 30-50 ســال و اغلب در مردان ديده 
مى شود. ســنگهاى كلسيمى شايعترين نوع سنگهاى كليوى 
هســتند.60٪ ســنگهاى كليوى را اگزاالت كلسيم و ٪10 
اگزاالت كلســيم و فسفات كلســيم، 5-10٪ اسيد اوريك، 
5-10٪ استراويتى و 1٪ ســنگهاى سيستئينى تشكيل مى 

دهد.
با مشــاوره تغذيه اى و رژيمــى بيماران و اصالح دريافت 
مايعات مى توان ريســك فاكتورهاى ادرارى بيمارى سنگ 
كليه را كاهش داد. مايعات دريافتى باال يكى از اســتراتژيهاى 
به كار رفته براى تمام سنگهاى كليوى است. هدف از اين كار 
حفظ بار ادرارى در حالتى غيراشباع از طريق افزايش در حجم 
ادرار و كاهش بار محلول جهت جلوگيرى از تشــكيل هسته 
مى باشد. باال بردن جريان ادرار هر نوع كريستال را مى شويد 
هدف از حجم ادرار روزانه 2-2,5 ليتر در روز است يعنى با هر 
وعده غذايى و در فواصل وعده هاى غذايى، در هنگام خواب و 
در نصف شب زمانيكه جهت دفع ادرار بيمار از خواب بيدار مى 
شود بايستى يك ليوان مايع نوشيده شود و نصف مايعات بايد 
به شكل آب باشد. در صورت دفع آب زيادتر از دستگاه گوارش 

يا تعريق بايستى مايعات بيشترى مصرف كرد.
از نظر بالينى بهتر است توصيه به عدم مصرف نوشابه هاى 

معمولى حاوى اسيد فسفريك در اين افراد شود.
افزايش مصرف پروتئين حيوانى مســئول افزايش كلسيم 
ادرار مى باشد كه اغلب، اســيدآمينه هاى سولفور دار در دفع 

ادرارى كلسيم نقش دارند.
رژيــم غذايى با كلســيم پايين منجر بــه افزايش ميزان 
اگزاالت آزاد در روده جهت جذب روده اى و نهايتا افزايش دفع 
ادرارى اگزاالت مى شــود. در نتيجه بايد محدوديت كلسيم 
و اگزاالت همزمان باشــد هر چند مطالعات فوايد محدوديت 
همزمان كلسيم و اگزاالت را ثابت نكرده  محدوديت مزمن و 
طوالنى مدت كلسيم ممكن است باعث تخريب استخوانهاى 
انســان و دفع بيشــتر كلســيم در ادرار گردد. مصرف كلسيم 
رژيمى رابطه معكوس با ميزان تشــكيل ســنگهاى كليوى 

دارد ولى با مكمل كلســيم رابطه مســتقيم نشــان داده شده 
اســت زيرا به همراه غذا مصرف نمى شــدند و در نتيجه نمى 
توانســتند با اگزاالت رژيم باند شــده و از جذب آن جلوگيرى 
نمايند. محدوديت پروتئين حيوانى و نمك در پيشــگيرى از 
تشــكيل مجدد ســنگهاى كليوى اگزاالت كلسيم موثرتر از 

رژيم كم كلسيم است.
بطــور واضح محدوديت كلســيم از تشــكيل ســنگ، 
پيشــگيرى نمى كند و ممكن است استئوبروز را تشديد نمايد 
در ميــان فاكتورهاى رژيمــى،  پروتئين حيوانى و اگزاالت و 
سديم افزايش دهنده خطر تشكيل سنگهاى كلسيمى بوده و 
كلســيم و پتاسيم، منيزيم، و مايعات دريافتى و فيبر و ويتامين 
B6 كاهش دهنده خطر تشكيل سنگهاى كلسيمى مى باشد.

از مواد غذايى افزاينــده دفع اگزاالت در ادرار مى توان به 
اسفناج، ريواس و توت فرنگى و شكالت، سبوس گندم، آجيل 
(بادام زمينى يا گردو)، چغندر و چاى ســبز و سياه اشاره نمود.

در بيمارانى كه ســنگهاى كليوى از نوع اسيداوريك دارند 
و نيز در بيمارانى كه ســنگهاى اگزاالت كلســيمى مى سازند 
بايستى پورينهاى رژيمى را محدود كرد. پروتئينهاى ماهيچه 
حيوانى، گوشت قرمز، ماهى و ماكيان غنى از پورين و خاكستر 
بوده و بايســتى در مقادير متوسط جهت تامين ميزان توصيه 
شــده  پروتئين  استفاده گردند. مواد غذايى عبارتند از گوشت 
امعاء و احشــاء، ماهى كولى، شــاه ماهى، ساردين و عصاره 

گوشت.
ســنگهاى اسيد اوريكى تنها نوع ســنگهاى كليوى قابل 
حل و درمان با قليايى نمودن ادرار تا PH 6-6,5 مى باشــند 
قبل از اســتفاده از دارو درمانى براى اسيدى يا قليايى نمودن 
ادرار، تغييرات رژيمى معموال اســتفاده مى شــود. بطور كلى 
ميوه ها و سبزيها به استثناى آلوها و ذغال اخته، خاكستر بازى 
ايجاد مى كنند كه در ادرار به شكل هيپوريك دفع مى گردند.

مواد غذايى غنى از پروتئين (گوشت، ماهى، ماكيان، تخم 
مرغ و پنير، نانها و غالت مســئول اصلى خاكســتر اســيدى 

ادرار هستند.
مواد غذايى با خاكســتر اسيدى عبارتند از گوشت، ماهى، 
مــرغ، تخم مرغ، تمام انواع پنيرها، كــره بادام زمينى و بادام 
زمينى، آجيل (گردو، فندق) تمام انوع نان خصوصا نان گندم، 
غالت، كيكها و كلوچــه ها، ماكارونى، برنج و ذرت و عدس، 

ذغال اخته و آلوها
مواد غذايى با خاكســتر بازى شــامل شير و لبنيات به غير 
از پنيــر، آجيل (بادام، بلوط و نارگيل) تمام انواع ســبزيها (به 
غير از ذرت و عدســها) خصوصا چغندر، برگهاى چغندر، كلم، 
خردل، اســفناج تمام انوع ميوه ها به جز از ذغال اخته و آلوها

مواد غذايى خنثى شامل كره، مارگارين، روغنهاى پخت، 
شكر، شربت، عسل، ذرت، قهوه و چاى

مديــركل امــور اجتماعــى و 
فرهنگى استاندارى آذربايجان شرقى با 
اشاره به سكونت حدود 500 هزار نفر از 
جمعيت استان در حاشيه شهرها، گفت: 
ايــن تعداد معــادل 24 درصــد از كل 
جمعيت استان است و شهرهاى تبريز و 
مراغه با حــدود 400 هزار و 47 هزار به 
ترتيب بيشترين جمعيت حاشيه نشين را 

دارند. 
   به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان 
شرقى، بدر شكوهى در جلسه كارگروه 
تخصصى اجتماعى، فرهنگى، سالمت، 
زنان و خانواده شهرســتان مراغه كه با 
محوريت اجراى طرح توانمندســازى 
اقتصــادى اجتماعى مناطق حاشــيه 
شــهرى و نشــاط اجتماعــى برگزار 
شــد، با بيان اين كه رويكــرد غالب در 
مديريت آسيب هاى اجتماعى، رويكرد 
تشكيالتى و ساختارى است، افزود: تنها 
با نگاه كالبدى و فنى نمى توان مســايل 
اجتماعــى و فرهنگــى را به درســتى 
مديريت كرد و در موازات آن بايد رويكرد 

اجتماعى و فرهنگى را به كار گرفت. 

 وى با انتقاد از اين كه دســتگاه هاى 
متولى اين حوزه، فاقد تحليل و نقشه راه 
تدوين شــده براى مواجهــه منطقى با 
آسيب هاى اجتماعى هســتند، افزود: 
عدم بهره گيرى از ظرفيت هاى مردمى 
و سازمان هاى مردم نهاد در پيشگيرى، 
كنترل و كاهش آسيب هاى اجتماعى، از 

ديگر مشكالت اين حوزه است. 
  شــكوهى با اشاره به اقدامات دولت 
تدبيــر و اميد در راســتاى فراهم كردن 
زمينه ورود اصحاب انديشــه به بررسى 
مسائل اجتماعى، تأكيد كرد: ورود مراكز 

آموزشى و دانشگاهى در مسائل اجتماعى 
و فرهنگى، هم افزايى دستگاه ها در حوزه 
مديريــت، توجه به الزامــات جامعه در 
تنظيم نقشــه راه و ضرورت تهيه اطلس 
اجتماعى شهرســتان ها بايد در اولويت 

قرار گيرد. 
 شــكوهى خاطرنشــان كرد: طرح 
توانمندســازى خانواده هاى حاشــيه 
شهر مراغه با حمايت دولت و برگزارى 
دوره هــاى فنى و حرفــه اى براى زنان 
سرپرســت خانوار محــالت هدف از 
ابتداى ســال آغاز شده و اين طرح براى 

اولين بــار در آذربايجان شــرقى اجرا 
مى شود. 

وى با تاكيد بر اتخاذ تدابير الزم براى 
مواجهه منطقى با آسيب هاى اجتماعى، 
گفــت: شــوراى اجتماعى كشــور و 
كارگروه هاى استانى در راستاى ارتقاى 
ســرمايه اجتماعــى و كنترل و كاهش 
آســيب هاى اجتماعــى، هماهنگى و 
بســيج ظرفيت هــا و توانمندى هاى 
دستگاه ها و ســازمان هاى مردم نهاد را 

در دستور كار قرار داده اند. 
 وى از واگذارى اجــراى 31 برنامه 
اجتماعــى به نهادهــاى غيردولتى در 
راســتاى ســامان دهى مناطق حاشيه 
شــهرى خبر داد و گفت:در كالنشــهر 
تبريز هم چهار دفتر تســهيل گرى در 
6 محله با جمعيــت بالغ بر 80 هزار نفر 

راه اندازى مى شود. 
فرماندارشهرســتان ويــژه مراغه 
نيز در اين جلســه با اشــاره به ضرورت 
ســامان دهى و توانمندسازى محالت 
حاشيه نشــين شهرســتان، گفت: در 
طــرح توانمندســازى خانواده ها، 750  

نفر جــذب كالس هاى فنى و حرفه اى 
و اشتغال زايى شده اند. 

حميــد شــكرى افــزود: بــراى 
شــركت كنندگان در اين كالس ها در 
زمينه صنايع دســتى، توليــد گياهان 
دارويى، آرايشگرى، خياطى و قالى بافى، 
دوره هــاى آموزشــى برگزار شــده و 
شــركت كنندگان گواهينامــه فنى و 
حرفه اى و تســهيالت اشتغال دريافت 
مى كنند. سيدوحيد ســيدنقوى، نائب 
رئيس موسســه خيريه خواجه نصير و 
مجرى طرح توانمندســازى محالت 
زينال آباد و انزاب مراغه نيز از شناسايى 
857 خانوار با سه هزار و 328 نفر جمعيت 
در محله انزاب و 364 خانوار با يك هزار 
و 364 نفر جمعيــت در محله زينال آباد 
خبــر داد و گفت: از آغــاز اجراى طرح 
توانمندسازى اقتصادى در اين محالت، 
كالس هاى آموزش مهارت براى 757 
نفــر انجام شــده و 150 نفــر نيز براى 
دريافت تســهيالت اشــتغال زايى به 

نهادهاى متولى معرفى شده اند.

مديــركل فرودگاه هاى اســتان 
آذربايجان شرقى گفت: طبق برنامه ريزى 
هاى انجام شــده، اميدواريم همزمان با 
پروژه هاى فرودگاه تبريز، پروژه آشــيانه 
شركت هواپيمايى آتا نيز در هفته دولت به 

بهره بردارى برسد.
رامين آذرى در ديــدار با مديرعامل 
شركت هواپيمايى آتا بر لزوم برنامه ريزى 
اين شــركت هواپيمايى بــراى افزايش 
پروازها مخصوصا در فصل زمستان تاكيد 
كرد و گفت: هواپيماهاى امبرائر شركت 

هواپيمايى آتا ظرفيت خوبى براى توسعه 
مســيرها و شــبكه هاى پروازى است و 
برقرارى پرواز در مسيرهايى مانند پارس 
آباد، اربيل، كرمانشاه، وان و هم چنين در 
مسير تهران" سهند" تهران با هواپيماى 

مذكور ميسر است.
آذرى در ادامه با اشــاره بــه " درآمد 
-هزينه " بودن فعاليت شركت فرودگاه 
ها و ناوبرى هوايى ايران گفت: بر همين 
اســاس فرودگاه تبريز نيــز بايد بتواند 
مطالبات خود را از شركت هاى هواپيمايى 

دريافت كند و شــركت هواپيمايى آتا نيز 
بايد با برنامه ريزى مناســب نســبت به 
پرداخــت بدهى هاى خــود در روزهاى 

آينده اقدام كند.
مديرعامل شركت هواپيمايى آتا نيز 
ضمن تاكيد بر اهميــت تعامل دوجانبه 
شــركت و اداره كل فــرودگاه هــاى 
اســتان آذربايجان شرقى براى افزايش 
پروازها گفت: اميدواريم آشــيانه شركت 
هواپيمايى آتا براى افتتاح در هفته دولت 

آماده و افتتاح شود.

كاپيتان عبدالرضــا پازوكى در مورد 
مطالبات اداره كل فرودگاههاى اســتان 
آذربايجان شــرقى از شركت هواپيمايى 
آتا نيز گفت: مصمم هســتيم با پرداخت 
اولين بخش از مطالباتمان در هفته آينده 
حسن نيت خود و مجموعه آتا را به اثبات 

برسانيم.
وى اولويت نخســت آتــا را خدمت 
رســانى مطلوب به مســافرين فرودگاه 
تبريز عنوان كرد و گفت: با توجه به اينكه 
فرودگاه تبريز پايه هواپيماى آتا مى باشد با 

تمام وجود براى افزايش پرواز و همچنين 
ارتقاى سطح خدمات به مسافرين تالش 

خواهيم كرد.
شــركت هواپيمايى آتا در تاريخ 27 
آذر سال 1387 با تصويب رسمى هيئت 
دولت به عنوان شــانزدهمين شــركت 
هواپيمايى ايران تاسيس و راه اندازى شد.

عمليــات احداث آشــيانه شــركت 
هواپيمايى آتا مرداد ماه سال 94 با حضور 
مقامات سازمان هواپيمايى كشورى آغاز 

شد.

رئيس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربايجان شرقى با اشاره به قيمت 
مصوب 12هزار و 900تومانى مرغ كشتار 
روز گفت: هرگونه گران فروشى و تخطى 
از قانــون منجر بــه تشــكيل پرونده و 
رســيدگى در محاكم تعزيرات حكومتى 

مى شود.
به گــزارش ايرنا, حســين نجاتى در 
جلسه بررسى مسائل و مشكالت مربوط 
به كشتار، تامين و توزيع مرغ گرم در استان 
با اشاره به بازديدهاى مستمر از كشتارگاه 
هــاى مرغ طى روزهــاى اخير به منظور 
ايجــاد تعادل در زمينــه عرضه و تقاضا و 

كنترل قيمــت، اعالم كرد: رعايت قيمت 
فروش و درج قيمت مصوب بر روى بسته 

بندى ها الزم االجراست.
افزايــش 17 درصدى جوجه 
ريزى در استان آذربايجان شرقى
رئيس سازمان جهادكشاورزى استان 
آذربايجان شرقى هم در اين جلسه با تاكيد 
بر رعايت كردن قيمت مصوب عرضه مرغ 
گرم گفت: آمار جوجه ريزى در اســتان در 
چهار ماهه اول امسال در مقايسه با مدت 
مشابه پارســال 17 درصد افزايش يافته 
است و در حال حاضر مرغ  آماده تحويل به 
بازار به مقدار مناسب وجود داشته و كسرى 

مرغ براى عرضه در بازار وجود ندارد.
اكبر فتحى با اشــاره به مشــكالت 
موجود در بخش عرضه و توزيع مرغ افزود: 
عــدم هماهنگى و اختالف قيمت مرغ در 
بين استان ها باعث شــكايت و اعتراض 
مرغدارى ها شده است و اين تفاوت قيمت 
در بين استان ها باعث شده كه مرغداران 
آذربايجان شرقى در پذيرش قيمت جديد 
مقاومــت كنند و احتمال خــروج مرغ از 

استان وجود دارد.
وى تكميل زنجيــره توليد تا فرآورى 
را نياز اساســى امروز صنعت مرغ دانست 
و گفت: هم اكنون نهــاده هاى موردنياز 

بخش دام و طيور كشور تامين شده است 
و در ايــن زمينه هيچ كمبودى وجود ندارد 
و هيچ مرغدارى نمــى تواند ادعا كند كه 
نهاده كافى در اختيارش قرار نمى گيرد زيرا 
نــه تنها كمبودى وجود ندارد بلكه بيش از 
مازاد بر مصرف، نهاده هاى دامى در دست 
وارد كننــدگان نهاده موجود مى باشــد.
رئيس ســازمان جهادكشاورزى استان با 
بيان اينكه واحدهاى مرغدارى گوشــتى 
كه از سهميه دولتى استفاده مى كنند بايد 
محصوالت خود را به نرخ مصوب عرضه 
كنند، ادامــه داد: هيچ بهانــه اى در اين 

خصوص پذيرفتنى نيست.

وى با بيان اينكه در استان صنعت مرغ 
از توليد تا كشتارگاه وجود دارد، اضافه كرد: 
در صورت وجــود حلقه هاى زنجيره اين 
صنعت، ســود توليد قابل تنظيم است و با 
تكميل زنجيره اســت كــه ارزش افزوده 
صنعت مرغ به حداكثر مى رسد و مى توان 
براى صنعت مرغ چشــم انــداز خوبى در 
اشتغالزايى و ارزش افزوده در نظر گرفت.

 آذربايجان شرقى ساالنه 100 هزار تن 
گوشــت مرغ نيــاز دارد، ولــى حدود 80 
هزارتن در استان توليد مى شود و بقيه نياز 
مصرفى اســتان از طريق اســتان هاى 

همجوار تامين مى شود.

سرپرســت وزارت آموزش و پــرورش اعالم كرد كه 
تعداد 12 تا 13 هزار نيروى حق التدريس را تا اول مهر ماه 
ســال جارى جذب مى كنيم و مابقــى را در طول برنامه 
ششم توسعه براســاس نياز آموزش و پرورش استخدام 

خواهيم كرد.
سيد جواد حسينى در حاشيه مراسم اختتاميه اردوى ملى 
پيشــتازان دختر كه در اردوگاه شــهيد باهنر برگزار شد، 
درباره تعيين تكليف وضعيت اســتخدامى نيروهاى حق 
التدريس گفت: توانستيم براساس نياز آموزش و پرورش 
حدود 12 تا 13 هزار رديف استخدامى از سازمان ادارى و 

امور استخدامى اخذ كنيم.
وى افــزود: آيين نامــه تبديل وضعيــت نيروهاى حق 
التدريس در كميسيون اجتماعى دولت به تصويب نهايى 

مى رسد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش اضافه كرد: 12 تا 13 
هزار نيروى حق التدريس را تا اول مهر ماه ســال جارى 
جذب مى كنيم و مابقى را در طول برنامه ششــم توسعه 

براساس نياز آموزش و پرورش استخدام خواهيم كرد.
حســينى خاطر نشان كرد: آموزشــياران نهضت و حق 
التدريس ها ضمن اشتغال نبايد از دوره هاى توانمندسازى 
جدا شــوند يعنى همانند پذيرفته شدگان ماده 28 بايد در 
دانشگاه فرهنگيان دوره هاى مهارتى معلمى را بگذرانند.

وى همچنيــن در اين مراســم بر ضــرورت دانش آموز 
محــورى و دانش آمــوز باورى تاكيد كــرد و گفت: بايد 
جريــان غالب نظام تعليم و تربيت مبتنى بر اين دو محور 
باشــد و تالش كنيم تعليم و تربيت تمام ساحتى را محقق 
كنيم، چه فرصتى بهتر از اردوهاى تشــكل ها كه مهارت 
هايى چون كنترل خشــم، كار، صبــر، ايثار و فداكارى را 

مى آموزند.
وى افزود: آموزش و پرورش حلقه واســط عبور انسان ها 
از دوره كودكى به دوره خردســالى است و بايد دانش آموز 
را براى زندگى ســعادتمندانه در دوره بزرگسالى آماده و 

فرصت هاى يادگيرى خلق كند.

 اوليــن مدرســه عالى 
مهارتى رباتيك كشور با حضور 
نماينده ولــى فقيه و امام جمعه 
تبريز، نماينده مردم آذربايجان 
شــرقى در مجلــس خبرگان و 

استاندار در تبريز افتتاح  شد. 
به گزارش خبرنــگار مهر، 
آيين افتتاح اولين مدرسه عالى 
مهارتى رباتيك كشور امروز در 
تبريز با حضور حجت االســالم 
آل هاشــم نماينده ولى فقيه در 
استان، آيت اهللا ملكوتى نماينده 
مردم استان در مجلس خبرگان 
رهبرى، محمدرضا پورمحمدى 
اســتاندار آذربايجان شــرقى و 
جمعى از مســئوالن اســتانى 

برگزار شد.
محمد نريمانى راد در حاشيه 
اين آيين در گفتگو با خبرنگاران 
گفت: مدرســه عالى رباتيك در 
راستاى طراحى و ساخت ربات 
هايى بــا قابليت هــاى ويژه و 
همچنين آمــوزش دوره هاى 
ويژه رباتيك گام بلندى برداشته 
كه ســاخت ربات هاى پرنده در 
اين مدرســه از جمله اقدامات 

موثر بوده است.
وى ادامه داد: اين مدرسه با 

تمركز بر روى ساخت انواع ربات 
ها از جمله ربات هاى انسان نما، 
پرنده، خانگى و آتش نشــان و 
برگزارى دوره هــاى مختلف 
آموزشى براى طراحى و ساخت 
ايــن نوع ربات هــا فعاليت مى 

كند.
نريمانى  با اشــاره  به ربات 
هاى پرنده طراحى شده در اين 
مدرسه عالى مهارتى گفت: اين 
ربات هــا قابليت نصب دوربين 
نيــز داشــته و دقــت در انجام 
مأموريت هــاى محوله، عبور از 
موانع پيچيده، جابه جايى اشيا با 
وزن حدود ســه كيلوگرم، حفظ 
تعادل بســيار باال و استفاده در 
مكان هايى كــه خطرات جانى 
متوجه انســان اســت، از جمله 
ويژگــى هاى آن ها به شــمار 

مى رود.
وى ادامه داد: تمامى مراحل 
طراحى، ســاخت و تست ربات 
هــاى پرنده در اين مدرســه با 
از  نفــر  هفــت  همــكارى 
دانشجويان و فارغ التحصيالن 
رشــته هاى كامپيوتر و نرم افزار 
دانشكده ســماى تبريز انجام 

شده است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛

معلم  هــزار   13 اســتخدام 
حق التدريس تا اول مهر

افتتاح اولين مدرسه عالى مهارتى 
رباتيك كشور در تبريز

خبر خبر

رئيس سازمان ملى استاندارد با 
اشاره به تدوين اســتانداردهاى الزم 
براى غذاى حالل در كشــور گفت: در 
قانون جديد،  بحث غــذاى حالل به 
ســازمان ملى استاندارد سپرده شده و 
اقدامات بســيار جــدى در اين زمينه 

شروع شده است.
 نيره ســادات پيروزبخت، رئيس 
سازمان ملى استاندارد كشور در ديدار 
با نماينــده ولى فقيــه در آذربايجان 
شــرقى، با اشــاره به اينكه مسئوليت 
استانداردســازى و پايــش كيفيت بر 
عهده اين سازمان است، اظهار داشت: 
در سياســت هاى كلى برنامه ششــم 
توســعه بر بحث اســتاندارد سازى و 
مديريت كيفيت به صورت ويژه تاكيد 

شــده و امســال نيز كه از سوى رهبر 
معظم انقالب به عنوان سال حمايت 
از كاالى ايرانى نامگذارى شده است، 
مســئوليت ســازمان ملى استاندارد 

سنگين تر شده است.

وى افــزود: براى اينكه در مصرف 
كنندگان، رغبت به خريد كاالى ايرانى 
ايجاد شود، بايد ابتدا كيفيت بهبود يابد 
و يكى از مولفه هاى بهبود كيفى، بهره 

مندى از استانداردهاست.

پيروزبخــت عنــوان كــرد: در 
سال هاى اخير تالش شد فعاليت هاى 
ســازمان ملى اســتاندارد گسترده تر 
شود كه اميدواريم با گسترده تر شدن 
استانداردها، بتوانيم شاهد توليد كاالها 

و خدمات توليدى بهترى باشيم.
رئيس ســازمان ملى اســتاندارد 
كشــور از جمله خدمات اســتاندارد 
سازى در حوزه خدمات را شامل شهر 
بازى ها، آسانسورها، تله كابين ها، تله 
سيژها، پمپ هاى گاز و موارد مختلف 
ديگر دانســت و گفــت: محصوالت 
غذايــى براى مــا از اهميت بســيار 
بااليى برخوردار اســت و بســيارى از 
فعاليت هاى سازمان ملى استاندارد را 

در اين حوزه معطوف كرده ايم.

پيروزبخت با اشــاره بــه تدوين 
استانداردهاى الزم براى غذاى حالل 
در كشــور يادآور شد: در قانون جديد،  
بحث غذاى حالل به ســازمان ملى 
استاندارد سپرده شده است و اقدامات 
بســيار جدى در اين زمينه شروع شده 

است.
رئيس ســازمان ملى اســتاندارد 
كشــور خاطرنشــان كرد: با توجه به 
اينكه سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
توسعه و گســترش استاندارد به تمام 
محصوالت اســت، اقدامات صورت 
گرفته كافى نيســت و الزم اســت تا 
زمانى كــه تمام كاالهــاى توليدى 
كشــور اســتاندارد شــود اقدامات با 

گستره بيشترى انجام شود. 

رئيس سازمان ملى استاندارد:
استانداردهاى  «غذاى حالل» تدوين مى شود 

قيمت مرغ 12 هزار و 900 تومان است؛
 با گرانفروشان برخورد مى شود
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شهردار تبريز در بازديد از پروژه عظيم بازآفرينى مقبره الشعرا ، بر لزوم تسريع 2
در اجراى پروژه تاكيد كرد.

 ايرج شــهين باهر در حاشــيه بازديد از پروژه بازآفرينى مقبره الشعرا بر ضرورت 
تسريع در اجراى اين پروژه تاكيد كرد و افزود: مقبره الشعرا تبريز يك پروژه فرهنگى 

تاريخى و هويت تبريز به شمار مى رود و از اين رو تسريع در اجراى عمليات آن يك 
ضــرورت اســت. او ادامه داد: مجموعه بزرگ فرهنگى مقبره الشــعرا تبريز از نظر 
تاريخى، فرهنگى و هويتى بســيار حائز اهميت اســت و بر همين اساس شهردارى 
تبريز در تالش است تا اين پروژه را در جهت احياى تاريخ، مكتب و تمدن آذربايجان 

به نحو احســن انجام دهد.  در جريان اين بازديد، ايرج شهين باهر، شهردارتبريز به 
همراه غالمحسين مسعودى ريحان عضو شوراى شهر تبريز، رسول وظيفه شناس 
شهردار منطقه 10 و ديگر مديران ارشد شهردارى از روند اجرايى پروژه مقبره الشعرا 

بازديد و در جريان آخرين روند پيشرفت آن قرار گرفت. 

بازآفرينى مجموعه تاريخى مقبره الشعرا، در اولويت تقويت زيرساخت هاى فرهنگى ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

شيوع تشكيل سنگ در كليه ها و ساير قسمت هاي
 سيستم ادراري 

مديركل امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى:

شهرهاى تبريز و مراغه بيشترين جمعيت حاشيه نشين
 را دارند

آشيانه اختصاصى آتا در فرودگاه تبريز افتتاح مى شود

قاله
  م



فرمانده انتظامى آذربايجان شــرقى 
گفت: يك هزار و 227  كيلو انواع مواد مخدر 
امسال در استان  كشف   و 8 باند متالشى  شد. 
 ســردار حسين عبدى در نشست خبرى 
با خبرنگاران، با اشــاره به اينكه در عرصه 
خدمت رسانى حوزه مأموريتى پليس بسيار 
گسترده اســت اظهار داشت: بر اساس آمار 
ســال گذشــته، در مجموعه دستگاه هاى 
دولتى 8900 خدمت ارائه مى شود كه 1600 
خدمت در حوزه پليس اســت كه حدود 20 

درصد بوده و رقم قابل توجهى است.
وى با بيان اينكه در اين حجم گســترده 
خدمات، انتظارات مردم هم باالســت و به 
اين خدمتگزارى به مردم افتخار مى كنيم، 
ابراز داشــت: ســطح جرائم در اين استان 
نســبت به نــرخ جرائم كشــور پايين تر از 
متوســط كشورى است و در جايى كه وقوع 
جرم پايين باشــد و پليس توانايى كشــف 

داشته باشد، جامعه امنى خواهيم داشت.
فرماندهى انتظامى آذربايجان شرقى با 
تأكيد بر اينكه رســانه ها در اين موفقيت ها 
بــه پليس كمك كــرده اســت گفت: در 
عصر ارتباطات خبرنــگاران عنصر حياتى 
اطالع رســانى هستند كه اگر همه اقدامات 
ما و شــما به ارتقاى آرامش منجر شود، كار 

ما درست انجام شده است.
وى پليس را دلســوز مردم دانست كه در 
عرصه هاى مختلف، جــان خود را به خطر 
مى اندازد تا مردم را در آسيب هاى اجتماعى 
و امنيتى و... كمك رســانى كند. وى افزود: 
امروز توانايى كشف جرم در پليس باالست 
و مــردم هم به پليس اعتماد دارند. هرچقدر 
با رسانه ها در تعامل باشيم، بخش كوچكى 

از خدمات معرفى مى شود.

وى بــا بيان اينكــه خبرنــگاران هم 
امانــت داران و همكاران خوبى براى پليس 
بوده اند، گفــت:  مردم هر ميزان از اقدامات 
پليس اطالع پيدا كنند، اعتماد عمومى هم 
افزايش مى يابد چراكه مهم ترين سرمايه ما 
اعتماد مردم اســت و نتيجه آن هم به جامعه 

برمى گردد.
ســردار عبدى ســرقت را ناامن كننده 
جامعه دانســت و گفت: بايد سارق كشف و 
مجازات شــود: در استان ما در سرقت هاى 
مهــم مانند منزل و مغــازه و خودرو ميزان 
وقوع در چهارماهه گذشــته 3 درصد رشد 
دارد، در سرقت خرد، مانند دوچرخه و داخل 
خــودرو و... هم 24 درصد رشــد داريم كه 
درمجموع، سرقت ها 17 درصد رشد داشته 

است اما 86 درصد آن ها كشف شده است.
وى بــا بيان اين ســؤال كه «ســرقت 
خرد چرا زياد اســت؟» ابراز داشــت: چون 
تعدادى معتاد متجاهر در معابر ديده شــده، 
ســرقت هاى خرد افزايش يافتــه كه بايد 
در جمــع آورى معتاديــن متجاهر اقدامى 
جدى تر انجام شــود. 24 دســتگاه متولى 
جمع آورى اين معتادان هســتند و بايد اين 

نهادها همكارى تنگاتنگى داشته باشند.

فرمانــده انتظامى آذربايجان شــرقى 
با اشــاره به اينكه بخــش قابل توجهى از 
ســرقت ها سيم برق مسى اســت كه بايد 
بــه كابل هــاى خودنگهدار تبديل شــود 
خاطرنشــان كرد: خراسان رضوى با تبديل 
سيم هاى برق به خودنگهدار، ميزان سرقت 

سيم و كابل را به صفر رسانده است.
وى با اشــاره به آمــار چهارماهه اخير 
پليس در سال 98، گفت: 113 باند سارقين 
در چهارماه متالشى شــده كه بســيارى از 
آن ها سارقين غيربومى و در حركت هستند، 
بخش قابل توجهى از سرقت، سرقت خودرو 
و قطعات خودرو اســت كه 48 درصد از كل 
سرقت ها را شامل مى شود. شهروندان اگر 
خــودرو را در جاى ايمن نگهدارى كنند، به 

شدت ميزان سرقت كاهش مى يابد.
سردار عبدى با تأكيد بر اينكه 81 درصد 
وقوع سرقت خودرو در آذربايجان شرقى در 
حوزه پرايد است تصريح كرد: اگر خودروها 
حداقل به قفل پــدال، دزدگير، قفل فرمان 
و ... تجهيز شــود، ميزان ســرقت كاهش 

مى يابد.
وى احيــاى طرح «نگهبــان محله» را 
براى كاهش سرقت ها مورد تأكيد قرار داد و 

افزود: قبًال اين طرح اجرا مى شد ولى تمايل 
بــه حضور نگهبان در محالت كاهش يافته 
كه بايد براى ارتقاى امنيت محالت دوباره 

از اين موضوع استفاده كنيم.
اين مقام ارشــد انتظامى در اســتان، با 
اشــاره به اينكه پليس فتا اغلب اقداماتش 
پيشگيرانه اســت ادامه داد: برداشت هاى 
غيرمجــاز اينترنتى هم افزايش يافته لذا فتا 
هم براى پيشگيرى و مبارزه اقدام مى كند. 
كالهبــردارى و هتــك حرمــت از حوزه 
فيزيكى وارد فضاى مجازى شــده كه 99 
درصد جرائم سايبرى در استان كشف شده 

و رسيدگى در كمتر از 10 روز رخ مى دهد.
وى از افزايش 42 درصدى كشــفيات 
حوزه مــواد مخدر در 4 ماهه امســال خبر 
داد و گفــت: 1227 كيلو انــواع مواد مخدر 
در ســال 98 كشف شــده، پرونده هــاى 
تشــكيلى در حوزه مواد مخدر هم 6 درصد 
افزايش يافتــه، 8 بانــد متالشى شــده و 
دستگيرى خرده فروشــان مواد مخدر نيز 
12 درصد رشد داشته اما نرخ آلودگى استان 
ما به نســبت كشورى بســيار پايين است. 
ســردار عبدى با اشــاره به اينكه 616 هزار 
و 665 تماس با 110 در چهارماهه امســال 
در آذربايجان شرقى ثبت شده است، گفت: 
ميزان تماس ها 28 درصد رشد داشته است 
كه تماس هاى اخــذ راهنمايى 88 درصد و 

تماس هاى عملياتى 8 درصد رشد دارد.
  فرمانده انتظامى آذربايجان شــرقى با 
نگاهى به آمار داخلى نيروى انتظامى اظهار 
داشت: در 4 ماهه امسال، انتقاد از پليس در 
ســامانه 197 حــدود 3,4 درصد كاهش و 
بيش از 40 درصد از ميزان شكايات كاهش 

يافته است

يكى از عواملى كه باعث رشــد مطلوب 
گياهان مى شود، تغذيه و كوددهى گياهان است. 
باتوجه به اينكه فضاى سبز ما هر ساله يكنواخت 
و همان گياه در محل ثابت است نياز مبرمى به كود 
دهــى دارد كود هاى اصلى كــه گياهان به آن 
احتياج دارند عبارتند ازازت ، فسفر،پتاس، كلسيم 
،منيزيم وگوگرد و مواد ديگر به مقدار كم مورد نياز 
هســتند مواد غذايى درجه دوم مانند آهن ،روى 
،منگنز وغيره را بايد تنهادر زمانى كه كمبود آن در 
فضاى سبز مشاهده شــد اضافه كرد كود هاى 
حيوانى داراى ارزش غذايى چندانى نيســتند و 
بيشتر به خاطر بهبود خواص فيزيكى خاك وباال 
بردن قدرت نگهدارى آب مورد مصرف قرار مى 

گيرند .
گياهان در تابســتان با افزايش دماى هوا  با 
كود مناسب مى توانند شرايط گرما را بهتر تحمل 
كنند ولى كوددهى با روش هاى معمولى در اين 
سطح امكان پذير نيست و در برخى موارد باعث 

سوختگى و آسيب به درختان و گل ها مى شود.
يكــى از روش هاى نويــن كوددهى در دنيا 
اســتفاده از روش هاى تزريق كود مى باشــد و 
با اســتفاده از اين روش نوين مى توان حتى در 
فصــل گرما كوددهى و تقويت درختان را انجام 
داد. زمــان مصرف كودهاى شــيميايى،براى 
نباتاتــى مانند درختان ،درختچــه ها و بوته ها 
،از اوايل بهار تا اواســط تابستان و سپس ،اواخر 
شهريور تا اواخر مهر ميتوان استفاده كرد.براى 
كود دهى به درختان بزرگ ،بايد شمارى سوراخ 
به عمق 50 تا 70 سانتيمتر ،و در فاصله هاى 80 
ســانتيمترى ،ايجاد كرد . در محدوده ى سايه ، 
انداره ى آنها تا فاصله ى 1,5 مترى از تنه درخت 
باشد و كودهاى شيميايى مورد نظر را بايد درون 
اين ســوراخها ريخته و سپس،سوراخ را از آب پر 
نمود . براى ريختن كود در اين سوراخها ، از قيف 

هم ميتوان استفاده كرد .
براى چمــن وقتى در اواخر پاييز رشــدش 
متوقف شد،كودهاى ازته مورد نياز را روى سطح 
چمن توزيع كرد و اگــر بارندگى به مقدار كافى 
انجام گيرد قسمت اعظم ازت ،در منطقه فعاليت 

ريشه توزيع خواهد شد.

بــراى رهايــى از علفهاى هــرز موجود در 
كودهاى دامى و آلى ،بايد آنها را پيش از مصرف 
،مدتى مرطوب نگهداشــت تا بذر علفهاى هرز 
موجود در آنها ،پــس از جوانه زدن ،عارى از قوه 
ى ناميه شود .جمع آورى اليه 30 سانتيمتراوليه 
(سطحى)خاك و توزيع آن در سطح زمين پس 
از اتمام عمليات تســطيح،از مدفون شدن اليه 
حاصلخيزخاك(30-سانتيمترى50)جلوگيرى 

به عمل خواهد آورد.
كودهاى آلى (كود حيوانى) همراه كودهاى 
شــيميايى در زمســتان به صورت چال كود در 

سايه انداز درخت داده شود.
چال كود گودالى به عمق يك متر، عرض 40 
سانتى متر و طول يك متر است كه در سايه انداز 
درخت حفر مى گردد. براى يك درخت 15 ساله 
گردو يك كيلوگرم سولفات پتاسيم، نيم كيلوگرم 
سولفات روى و نيم كيلوگرم سولفات آهن، روى 
كودهاى آلى (حيوانــى) ريخته و باقى مانده ى 
چاله را با برگ هاى خشــك پر مى كنند و روى 

آن ها خاك مرغوب مى ريزند.
كودهــاى ازته كه شــامل نيتــرات و اوره 
مى باشــند نيز در دو نوبت بــه درخت گردو داده 
مى شوند. چنانچه از نظر كمبود آب محدوديت 
نباشــد، نوبت اول در اسفندماه مقدار 300 گرم 
نيترات آمونيم و نوبت دوم در اوايل خردادماه 300 

گرم نيترات آمونياك به درختان داده مى شود.
در مــورد كودهاى دامى و حيوانى مى توان از 
انواع كودهاى گوسفندى، گاوى، كبوتر، مرغى 
و …. اســتفاده كرد. برخــى از اين كودها خيلى 
قوى و از نظر ازت بســيار غنى هستند مانند كود 
گوسفندى، كود مرغى و كبوتر؛ لذا در دادن اين 
كودهــا به زمين نبايد زياد افراط كرد. چرا كه اگر 
يك مرتبه ازت خاك افزايش يابد درخت نيروى 
خود را صرف ســاخت شاخ و برگ نموده و غرور 
پيدا مي كند و بــارآورى آن كاهش مي يابد. يعنى 
تعادل شاخ و برگ و ميوه به هم مي خورد و دوباره 
بايد تالش كرده با هرس ها يا تكنيك هاى مختلف 
تعادل آن را به وجود آورد و اين كار مستلزم صرف 
هزينه و دقت زياد اســت.در صورتى كه امكان 
مصرف خاكى آن ها به هر دليلى موجود نباشــد 

حتما محلول پاشــى ريز مغذى ها جدى گرفته 
شــود.در درختانى با تاج كوچك، محلول پاشى 
سولفات روى (با مخلوط 5 درهزار اوره، 5 درهزار 
اسيد بوريك و 5 درهزارFruit-set ) در پاييز بعد 
از برداشت محصول و قبل از ريزش برگ و مرتبه 
دوم در اوائل بهار، زمان متورم شــدن جوانه ها 

توصيه مى شود.
روش تزريق كود مايع از قديم االيام مرسوم 
بوده و بــه كمك اين روش عــالوه بر عناصر 
غذايى برخى سموم، آنتى بيوتيك ها و اسانس ها 
را مى تــوان به داخل تنه درخت تزريق كرد. اين 
روش در امــر مبارزه با آفــات و تأمين نيازهاى 
غذايى مفيد اســت. در اين روش با اســتفاده از 
تزريق اسانس ها كيفيت محصول افزايش يافته 
و يك راه مقابله با كلروز آهن و كمبود ناشــى از 

آهن مى باشد.
شــرايط خاك در ايجاد كلروز تاثير بســيار 
زيادى دارد. به عنوان مثال اگر خاك آهكى باشد 
و PH خاك باال باشد و هم چنين وضعيت تهويه 
نامناسب باشد شرايط براى تشديد كمبود آهن و 
بروز آن فراهم اســت، به عبارت ديگر درخت به 
شدت رو به زردى و كلروز مى رود. در اين شرايط 
نامناسب اگر كود به خاك داده شود، روش مؤثر 
نخواهد بود، لذا به همين دليل توصيه مى شود كه 
روش تزريــق كود مايع به داخل تنه درخت را به 
كار بريم. اين روش به طور موفقيت آميز در آمريكا 
در باغ هاى "كولورادو" مورد استفاده قرار گرفته و 
كمبود آهن در آن مزارع را برطرف كرده است. در 

سال هاى اخير اين روش به كمك كارشناسان 
مؤسسه تحقيقات خاك و آب در ايران انجام شده 

و موفقيت هاى خوبى به همراه داشته است.
براى انجام روش تزريق، به كمك مته برقى 
چند ســوراخ به عمق 5 سانتى متر و به قطر نيم 
ســانتى متر در اطراف تنه درخت ايجاد كرده تا 
به محل آوندها برســد. معموًال سوراخ ها به طور 
مايل ايجاد مى شوند تا كود مايع اضافه شده خارج 

نشود.
اگر مواد تزريقى كم باشــد الزم است چند بار 
عمل تزريق تكرار شــود تا كل نياز گياه برطرف 

شود.
وسايل مختلف تزريق

- سرنگ تزريقى دامپزشكى؛
- سرنگ هاى فنر دار؛

- تزريق كننده هاى بادى؛
- تزريق كننده هاى هيدروليكى؛

- گريس پمپ.
راهنماى تزريق سيترات آهن به تنه درخت

خصوصيت درخت مقدار محلول (ميلى ليتر)
حداقل تعداد سوراخ در اطراف تنه درخت خيلى 

بزرگ با شاخ و برگ زياد
(قطر تنه بيش از 60 سانتى متر) 20 4 درخت 
بزرگ با قطر تنه 45 ســانتى متر 7/5 4 درخت 

بزرگ با شاخ و برگ متوسط
(قطــر تنــه 30 ســانتى متر) 5/5 4 درخت 
متوســط با قطر تنه 20 ســانتى متر 2 2 درخت 

كوچك با شاخ و برگ كامل
(قطر تنه 10 سانتى متر) 1/5 2

به عنوان مثال براى استفاده از سيترات آهن 
كه يكــى از كودهاى مايع براى مقابله با كمبود 
آهن مى باشد، بايد تعداد سوراخ هاى ايجاد شده 
و مقدار محلول تزريقى درهر بار مشخص باشد. 
حجم محلول تزريقى و تعداد سوراخ هاى ايجاد 
شــده در تنه بســتگى به قطر تنه درخت و سن 
درخــت دارد. به عنوان مثال اگر قطر تنه درخت 
بيش از 60 سانتى متر باشد 20 ميلى متر كود مايع 
الزم اســت و در شرايطى كه قطر تنه درخت 45 
سانتى متر بوده حداقل 4 سوراخ در تنه و 7/5 ميلى 

متر كود مايع ضرورى است.

3 ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

 نخستين مهرواره داستان آفرينش با 
حضور مديرعامل كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان در تبريز به كار خود 

پايان داد.
به گزارش خبرنگار مهر، فاضل نظرى، 
در آيين پايانى نخستين مهرواره داستان 
آفرينش در تبريز تاكيد كرد: كانون با اين 
نگاه كه رقابت هاى فردى مى تواند براى 
كودكان و نوجوانان آسيب زا باشد عنوان 
برنامه اش را مهرواره گذاشته است تا در 
بچه ها اين حس كه يكى پيروز شــده و 
ديگرى شكســت خورده است، به وجود 

نيايد.
رئيــس هيات مديــره كانون همچنين 
بــا انتقــاد از  افزايــش رويدادهــا و 
جشــنواره هاى رقابتى در محيط هاى 
آموزشــى و آموزش و پرورش، پيشنهاد 
كرد همه دستگاه هاى فرهنگى به ويژه 
در حوزه كــودك و نوجوان به برگزارى 
مهرواره ها روى بياورند چراكه عالوه بر 
اثرات مثبت و ســازگارى با فرهنگ ما، 

جامعه نيز به آن نياز دارد.
وى در ادامه، اين رويداد غيررقابتى را كه 
عده اى نوجوان به دليل داستان  نويسى 
گردهم  آمده اند يك اتفاق مبارك دانست 
و خطاب به اعضاى نوجوان كانون گفت: 
روح  مانند جســم به غذا نيــاز دارد و چه 
خوب اســت اهل اين لذت انســانى و 
كمال جويى طبيعى، مطالعه و آفرينش 

و خلق معنى شده ايد.
نظرى از حضور نويسندگان كتاب هاى 
كودك و نوجوان به عنوان مدرس در اين 
مهرواره اظهار خوشــحالى كرد و افزود: 
آنــان با مهربانى در كنــار كودكان قرار 
گرفتند و تجربه ها و داشته هاى شــان را 

به بچه ها انتقال دادند.
مديرعامــل كانون برگــزارى مهرواره 
داســتان آفرينــش را محصول فعاليت 
دايمى و فرصتى براى تماشــاى بخشى 
از تالش هاى مســتمر كانون در حوزه 
ادبيات عنوان و اظهار اميدوارى كرد: در 
آينده شاهد موفقيت اين نوجوانان اهل 
قلم و هنرمند و تربيت نسلى پويا و خالق 

در عرصه داستان نويسى باشيم.
بر اســاس اين گزارش، انسيه موسويان 
سرپرســت اداره كل آفرينش هاى ادبى 
و هنــرى كانون نيز با بيان گزارشــى از 
روند برگزارى مهرواره اظهار داشت: در 
سراسر كشــور و با دارا بودن 78 انجمن 
ادبى فعال و بيش از 2هزار عضو ارشــد و 
نوجوان، در مجموع 528 اثر از 440 عضو 
ارشــد دريافت شد و پس از انتخاب اوليه 
در اســتان ها در نهايت 86 نفر شامل 73 
دختر و 13 پسر با معيارها و استانداردهاى 
تعريف شــده، براى حضور در مهرواره  

انتخاب شدند.
وى ادامــه داد: در مهــرواره آفرينش از 
حضور 13 اســتاد و نويســنده در حوزه 
ادبيات داســتانى بزرگســال و كودك و 
نوجــوان در 18 كارگاه تخصصى بهره 
گرفتيم و دو نشست تخصصى با موضوع 
«طنز و «ادبيات وحشت» و يك نشست 

نقد داستان نيز برگزار شد.
علــى بينش مديركل كانــون پرورش 
فكــرى كــودكان و نوجوانان اســتان 
آذربايجان شــرقى نيز در اين آيين ابراز 
اميدوارى كرد: زمانى كه اين نوجوانان به 
نويســندگان و رمان نويسان معروف و 
توانمندى تبديل شدند، خاطره حضور در 

اين مهرواره را فراموش نكنند.

رئيــس مجمــع نماينــدگان 
آذربايجــان شــرقى تاكيد كرد:  با 
حاكم شــدن فرهنــگ جهادى بر 
جلــوى  مى تــوان  جامعــه 
رانت خوارى ها، دزدى ها و كسانى 
را كه با دالرهــاى 4200 تومانى 
جنايتكارانــه براى خودشــان در 
خارج از كشــور خانــه مى خرند، 

گرفت. 
  بــه گــزارش ايســنا، منطقــه 
آذربايجان شــرقى، محمد وحدتى 
هــالن همزمان با ســى و نهمين 
ســالگرد تاسيس جهاد دانشگاهى 
با حضور در مركز درمان نابارورى 
آذربايجــان  جهاددانشــگاهى 
شــرقى با تاكيــد بــر اينكه هم 
فرهنــگ جهــادى و هــم تفكر 
جهادى بايد در جامعه گســترش 
پيدا كند، اظهار كرد:  40 سال پس 
از پيروزى انقالب اسالمى ايران، 
اگر حــركات جهــادى در جامعه 
حاكم مى شــد، وضعيــت بهترى 

داشتيم. 
  وى ضمــن تبريــك ســالروز 
تاسيس سازمان جهاد دانشگاهى 
و روز خبرنــگار بيان كــرد: جهاد 
دانشــگاهى بــا داشــتن تفكــر 
در  توانمندى هايــى  جهــادى، 
حوزه هــاى مختلــف و داشــتن 
چنديــن خبرگزارى، ابــزار متحد 
كردن جامعه رســانه اى و رسوايى 
و تحريم آمريكا را در اختيار دارد. 

  وى اظهار كرد:  ما توانستيم پهپاد 
آمريكا را ســرنگون كنيم، آمريكا 
بــه اندازه كافى ذليل شــده و اين 
نشــان از پيشــرفت تفكر جهادى 
در جمهورى اسالمى ايران است. 
  نماينــده مــردم بســتان آباد در 
مجلس شــوراى اســالمى افزود: 
ملت جهادگر مــا ظرفيت پذيرش 
فرهنــگ جهــادى را دارنــد و 
مى توانند كشــور را از وابستگى به 

بيگانگان نجات دهند. 
  وى در بخش ديگرى از سخنانش 
در خصــوص مشــكالت مركــز 
نابارورى سازمان جهاد دانشگاهى 
آذربايجان شــرقى گفــت: براى 
گرفتــن بودجه و اعتبــار دولت را 
تحت فشــار قــرار نمى دهيم، اما 
اگر ببينيم حق اســتان ما در توزيع 
اعتبــار، ضايع مى شــود، حتما از 

حقمان دفاع مى كنيم. 
وى بــا تاكيد بر اينكــه براى حل 
مشــكالت مركز درمان نابارورى 
جهاد دانشگاهى تالش مى كنيم، 
خاطرنشــان كرد: در سال گذشته، 
بودجه اى به منظــور تخصيص و 
صرف در جاهايى كــه نمايندگان 
مشــخص مى كردند، تعيين شد و 
اين بودجه امســال نيز به دو برابر 
سال گذشته و به حدود 10 ميليارد 
تومــان رســيده اســت، تالش 
مى كنيم از اين محل هم كه شده، 

مشكل اين مركز را حل كنيم.

  دبير اجرايى ســومين 
كنفرانس ملــى هيدرولوژى 
جشــنواره  گفــت:  ايــران 
دانشجويى «آب و رسانه» در 
قالب برنامه جانبى ســومين 
كنفرانس ملــى هيدرولوژى 
ايران در تبريز برگزار مى شود.

به گزارش ايرنا،  اسماعيل 
اســدى افزود: اين جشنواره با 
رويكرد زمينه سازى براى توليد محتواى متناسب با محورهاى سومين 
كنفرانس ملى هيدرولوژى ايران در ســطح رســانه ها و ارتقاى آگاهى 

عمومى در خصوص آب برگزار مى شود.
وى اظهار كرد: محورهاى اصلى اين كنفرانس شــامل تغيير اقليم، 
سيالب ها و خشكسالى ها، هيدرولوژى و مديريت منابع آب، هيدرولوژى 
و مديريــت ريســك، داده كاوى و ســنجش از دور در هيدرولــوژى، 
هيدرولوژى و مديريت حوزه هاى شهرى، هيدرولوژى، محيط زيست 

و آب هاى غير متعارف و هيدرولوژى، اقتصاد و حكمرانى آب است.
دبير اجرايى ســومين كنفرانــس ملى هيدرولــوژى ايران گفت: 
هيدرولوژى، آبخيزدارى و حفاظت از منابع آب، شــبيه ســازى و مدل 
ســازى در هيدرولــوژى، هيدرولوژى و آب هــاى ژرف، هيدرولوژى 
و ســازه هاى آبى در كشاورزى و فرهنگ ســازى و اخالق آب از ديگر 

محورهاى اين جشنواره است. 
اسدى، با تاكيد بر اينكه شرط شركت در اين جشنواره دانشجو بودن 
اســت، ادامه داد: عالقه مندان مى توانند آثار خود را در بخش هاى خبر 
شــامل  گزارش، مصاحبه، يادداشت و ســرمقاله تا دهم شهريور سال 

جارى به دبيرخانه اين جشنواره ارسال كنند. 
استاد گروه مهندسى آب دانشكده كشاورزى دانشگاه تبريز يادآورى 
كرد: بازه زمانى توليد آثار و انتشار آن در رسانه هاى مكتوب و آنالين در 
سراسر كشور بايد از اول فروردين تا دهم شهريور سال جارى باشد و هر 
فرد حداكثر مى تواند ســه اثر به جشــنواره ارســال كند. اسدى افزود: 
عالقمندان مى توانند نســخه الكترونيكى آثار خود را به آدرس ايميل

۳irhydrotabrizu.ir@info ارســال کرده و يا به صورت 
حضورى به دبيرخانه جشــنواره  واقع در دانشــگاه تبريز، دانشــكده 
كشــاورزى، گروه علوم مهندســى آب تحويل دهند و جهت كســب 

اطالعات بيشتر با شماره تماس 04133356007 تماس  بگيرند. 

نماينــده مردم تبريز، آذرشــهر و اســكو در 
مجلس شــوراى اســالمى از گنجانده شدن پوشش 
بيمــه اى هزينه هــاى درمــان نابــارورى در طرح 
«جمعيــت و تعالــى خانواده» خبــر داد و گفت: اين 
طــرح طى هفته هــاى آتى به صحنــه علنى مجلس 

مى رود. 
  بــه گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شــرقى، 
محمد اســماعيل سعيدى به مناسبت سالروز تاسيس 
جهاددانشــگاهى با حضور در مركز درمان نابارورى 
جهاددانشــگاهى اظهار كرد: طى جلســه اى كه چند 
ماه پيش در مركز درمان نابارورى جهاددانشــگاهى 
استان داشــتيم، مشــكالت حوزه درمان نابارورى 
مورد بررســى قرار گرفته و پيشنهادات و مواردى را 
كــه الزم بود در مواد طرح جامــع «جمعيت و تعالى 

گنجانديم.  خانواده» 
  وى تاكيــد كرد: با اين كه مواد اين طرح بســته 
شده بود اما با توضيحات و استدالل علمى، توانستيم 
موارد مطرح شــده از سوى جهاددانشگاهى استان را 

در اين طرح بگنجانيم. 
  وى بــا بيان اين كه اين طــرح هفته هاى آتى به 
صحــن علنــى مى رود و قطعا راى مــى آرود چرا كه 
اســتدالل علمى دارد، افزود: بحث تحت پوشــش 
بيمــه اى قرار گرفتن هزينه هاى درمان نابارورى نيز 
در اين طرح گنجانده شــده و درصورت راى آوردن 
در صحــن علنى مجلس، دولــت موظف و مكلف به 

تحت پوشــش قرار دادن اين موضوع خواهد شد. 

نخستين مهرواره داستان آفرينش 
به پايان رسيد

حاكم شدن فرهنگ جهادى بر جامعه 
جلوى رانت خوارى ها را مى گيرد

جشنواره دانشــجويى «آب و رسانه» 
برگزار مى شود

گنجانده شــدن پوشــش 
بيمــه اى هزينه هاى درمان 
نابارورى در طرح «جمعيت 

و تعالى خانواده»

خبر خبر
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 مديــركل آموزش و پرورش اســتان 
گفت: با برگزارى مرحله دوم المپياد كشورى 
نانو ، 4 نفر از دانش آموزان آذربايجان شرقى 
در بين 30 نفر نهايى اين المپياد قرار گرفتند.
جعفر پاشــايى، در گفتگو با خبرنگار مهر، 

ابراز داشت: بر اســاس نتيجه آزمون مرحله 
دوم ايــن المپياد كه با شــركت 158 دانش 
آموز برگزار شد 4 دانش آموز استان به مرحله 

نهايى اين رويداد بزرگ علمى راه يافتند.
وى افزود: اين دانش آموزان در شــهريور 

امسال براى كسب مدال با دانش آموزان برتر 
ساير استان ها رقابت مى كنند.

مديــركل آمــوزش و پرورش اســتان 
آذربايجان شــرقى تاكيد كرد: نواحى 1 و 5 
تبريز و مناطق مراغه و عجب شــير هركدام 

1 دانش آموز در اين مرحله از المپياد دارند.
پاشايى خاطرنشــان كرد: در مرحله اول 
اين المپياد 158 دانش آموز با كســب امتياز 
الزم به دور دوم اين مسابقات راه يافته بودند 
كه 19 دانش آموز ســهم استان آذربايجان 

شرقى بود.
گفتنى است، دهمين دوره المپياد علوم و 
فنــاورى نانو در ســال تحصيلــى جارى با 
شــركت بيش از 18 هــزار دانش آموز از 32 

استان كشور برگزار شد.

رقابت 4 دانش آموز  از آذربايجان شرقى در المپياد كشورى نانو

8 باند قاچاق مواد مخدر در آذربايجان شرقى 
متالشى  شد 

استفاده از روش هاى نوين تغذيه گياهى در مديريت 
فضاى سبز شهرى



مديركل پزشــكى قانونى آذربايجان شرقى گفت: 
در سه ماهه نخســت امسال 36 نفر در استان بر اثر سوء 
مصرف مواد، جان خود را از دســت دادند كه 2 نفر از آنان 

زن و بقيه مرد بودند.
 آرتين كمالى با اعالم خبر فوق اظهار داشت: اين آمار 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته كه 26 نفر فوت شده 

بود 10 نفرافزايش داشته است.
وى ادامه داد: خرداد ماه امســال 11 نفر بر اثر ســوء 

مصرف مواد جان خود را  از دســت دادند كه در مقايسه با 
خرداد سال قبل تفاوتى نداشته است.

كمالى اظهار داشت: در سال گذشته 93 نفر بر اثر سوء 
مصرف مواد مخدر در اســتان جان خود را از دست دادند 

كه 4 نفر آنان زن بودند.
شــايان ذكر است، در 4 ماهه امســال توسط پليس 
مبــارزه با موادمخدر آذربايجان شــرقى 68 قاچاقچى و 
يك هزار و 750 توزيع كننده خرد موادمخدر در اســتان 
دســتگير و يك تن و 230 كيلوگــرم انواع موادمخدر در 

استان كشف شده است.

 «كنفرانس بين المللى جوامع ايمن» 
يك الى ســوم شــهريور در تبريــز برگزار 
مى شــود دبير علمى كنفرانــس بين المللى 
جوامع ايمن از برگــزارى اين كنفرانس در 
تاالر شــهيد شايانـــمهر دانشكده پزشكى 
تبريز خبــر داد و گفت: اين كنفرانس داراى 
بخش هاى مختلفى بوده و در آن از وضعيت 

راه ها خودروها نيز بحث مى شود.
به گزارش ايســنا، منطقــه آذربايجان 
شــرقى، همايون صادقى در نشست خبرى 
بــا بيان اينكه على رغم كاهش چشــمگير 
حوادث ترافيكى از سال 85 به بعد، متاسفانه 
مرگ و مير و صدمات ناشى از اين حوادث در 
سال هاى اخير در كشورمان روند صعودى و 
افزايشــى پيدا كرده است ، اظهار كرد: ميزان 
مرگ و مير ناشــى از حــوادث ترافيكى در 
سال گذشته نسبت به سال 96 افزايش 1.2 

درصدى داشته است.
 وى اضافه كرد: در ســه ماهه اول ســال 
جارى ميزان تلفات ناشى از حوادث ترافيكى 
در سطح كشور رشد 1.2 درصدى و در استان 
ما رشد 11.5 درصدى از نظر تعداد مصدومان 
و رشد 16 درصدى از نظر مرگ و مير داشته 

است.
 وى در ادامه با اشاره به تعداد جوامع ايمن 
در كل دنيا گفت: در سطح جهان 407 جامعه 

ايمن ثبت شده است كه از اين تعداد 36 مورد 
در كشــور ما فعاليت داشــته و اولين جامعه 
ايمن در شــمال غرب كشور سال گذشته به 
عنوان چهارصــد و هفتمين جامعه ايمن در 

شهر جديد سهند ايجاد شد.
 صادقــى ادامــه داد: اقداماتــى نيز در 
شهرســتان جلفا و با همــكارى منطقه آزاد 
ارس انجام شده است و اين شهرستان نيز به 

شبكه جهانى جوامع ايمن ملحق مى شود.
 وى بــا ارائه توضيحاتــى در خصوص 
بزرگتريــن مركز تحقيقات پيشــگيرى از 
آســيب حوادث كشــور گفت: ايــن مركز 
تحقيقــات در تبريز با زيربنايى بالغ بر 1400 
متر مربع تاسيس و به عنوان قطب پژوهشى 

كشور شناخته شده است.
 وى افــزود: مجرى اين مركز تحقيقات، 

دانشــگاه علوم پزشــكى تبريز است، اما از 
توان و ظرفيت هاى اســاتيد و متخصصانى 
همچون جامعه شناسان، استادان مكانيك 
و ســاير رشــته ها نيز در اين مركز استفاده 

مى شود.
وى در ادامه از تدوين سند ايمنى ترافيك 
خبر داد و افزود: مقرر شــده است تا اين سند 
طى ماه هاى آتى عملياتى شود، طبقه بندى 
داروهاى موثــر بر روند رانندگــى از جمله 
مواردى است كه در اين سند مورد توجه قرار 
گرفته است.محمد ســعادتى، معاون مركز 
بين المللى حمايــت از جوامع ايمن در ادامه 
اين نشست اظهار كرد: برگزارى كارگاه ها، 
پانل هــاى تخصصــى و ارائــه مقاالت و 
ســخنرانى هاى كليدى از جمله برنامه هاى 

اين كنفرانس هستند. 

وى با اشــاره به حضور مهمانان خارجى 
در كنفرانــس بين المللى جوامع ايمن اضافه 
كرد: تا كنــون 450 نفر در ايــن كنفرانس 
ثبت نام كرده اند و مهمانانى از كشــورهاى 
آمريكا، استراليا، سوئد، فنالند، ژاپن، آلمان، 
پاكســتان، تركيه، مقدونيه و روسيه در اين 

كنفرانس حضور خواهند داشت.
 وى ادامــه داد: 380 مقالــه به دبيرخانه 
اين كنفرانس ارســال شــده كه در نهايت 
70 مقالــه در قالب ســخنرانى و 115 مقاله 
به طور شــفاهى و 18 مقاله در قالب پوستر 

ارايه مى شوند.
سعادتى خاطرنشــان كرد: برنامه جامعه 
ايمن يك برنامه منسجم جهت ارتقاء ايمنى 
در جوامع است كه در سال 1989 مطرح شده 
و اثربخشى خوبى در كشور سوئد نشان داد.

وى ادامــه داد: ايــن برنامــه از طرف 
سازمان بهداشت جهانى به عنوان برنامه ى 
بين المللى جهت ارتقاء ايمنى در جوامع ايجاد 

شد و دفتر مركزى آن در سوئد قرار دارد.
وى متذكر شد: همكارى بين بخشى در 
سطح شهر، پوشــش دادن تمامى رده هاى 
سنى و هر دو جنس، بلند مدت بودن و مبتنى 
بر شواهد بودن برنامه از جمله شاخص هاى 
پيوستن شــهرهاى مختلف به جوامع ايمن 

است. 
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حسب حالى ننوشتى و شد ايامى چند
محرمى كو كه فرستم به تو پيغامى چند

ما بدان مقصد عالى نتوانيم رسيد
حافظهم مگر پيش نهد لطف شما گامى چند

صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  بهمن راهـرى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  
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مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشگرى آذربايجان شــرقى از آغاز فاز سوم مرمت آثار 

سايت موزه عصر آهن خبر داد.
مرتضى آبدار در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشــت: 
براســاس برنامه ريزى هاى انجام شــده توسط اداره كل 
ميراث فرهنگى آذربايجان شــرقى، فاز ســوم مرمت آثار 
ســايت موزه عصر آهن بــا اختصاص اعتبــار و نظارت 
كارشناســان اداره كل موزه هــا و اموال منقول فرهنگى و 

تاريخى آغاز شده است.
وى با اشــاره به اينكه پيش از اين در سال هاى 1396 و 
1397 مرمت و اســتحكام بخشى 10 گور از اين مجموعه 
و اســكلت هاى انســانى داخل آن ها، توسط متخصصان 
حفاظت و مرمت اشــياى تاريخى انجام شــده بود، افزود: 
امســال نيز با مرمت 10 گور به همراه اسكلت هاى انسانى 
و 20 ســفالينه موجود در اين سايت موزه، پروژه حفاظت و 
مرمت آثار ســايت موزه عصر آهن تبريز  در قالب فاز سوم 

تداوم مى يابد.
آبدار خاطرنشان كرد: در پايان فاز سوم همانند فازهاى 
اول و دوم نشست تخصصى بررسى حفاظت و مرمت آثار 
ســايت موزه عصرآهن با حضور متخصصان و مرمتگران 

آثار تاريخى برگزار مى شود.
 محوطه باســتانى عصر آهن تبريز متعلق به عصر آهن 
و هزاره اول قبل از ميالد اســت، در كاوش هاى انجام شده 
در ايــن محوطــه گورهايى متعلق به عصــر آهن حاوى 
اســكلت هاى انسانى و ظروف سفالى، اشياء تزئينى، اشياء 
فلزى و اســتخوانى به دست آمده و سايت موزه عصر آهن 
تبريز در تاريخ ســى ام ارديبهشت سال 1386 در محل اين 

محوطه باستان شناسى ايجاد شده است.

 مديركل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى آذربايجان شرقى از 
مخالفت صريح اين اداره كل با هر گونه 
تغييــر كاربرى بافــت تاريخى و تغيير 
خطوط مترو در اين بافت در كميسيون 

عمران شوراى اسالمى تبريز خبر داد.
به گــزارش ايرنا، مرتضــى آبدار با 
تاكيــد بر اينكه هر گونــه تغيير خطوط 
قطار شــهرى در محــدوده تاريخى و 
فرهنگــى تبريز بدون اخــذ نظر اداره 
كل ميــراث فرهنگى ممنوع اســت، 
افزود: بر اســاس طــرح هاى مصوب 
خطوط قطار شــهرى تبريز، مسير خط 
3 قطار شــهرى بايد خارج از محدوده 
بافت تاريخى باشــد، اما سازمان قطار 
شــهرى تبريز، بدون استعالم از ميراث 
فرهنگى و طرح مســير ايــن خط را به 
سمت بافت تاريخى مذكور تغيير داده، 
اما پــس از طرح موضوع در شــوراى 
ترافيك آذربايجان شــرقى، در مصوبه 
شــورا بر لزوم اخذ مجوز و نظر از اداره 
كل ميراث فرهنگــى در اين خصوص 

تاكيد شده است.
آبدار با اعالم اينكه مصوبه شــوراى 
ترافيك آذربايجان شــرقى بدون نظر 
ميراث فرهنگى در خصوص مالحظات 
بافــت تاريخى، قابليت اجرايى شــدن 
نــدارد، تاكيد كــرد: با توجــه به لزوم 
حفظ بافت تاريخى از هرگونه آســيب 

احتمالــى، تمامى عمليــات عمرانى و 
شهرى در اين منطقه بايد با هماهنگى 
ميراث فرهنگى انجام شــود، لذا مسير 
جديد خط 3 قطار شهرى به سبب عدم 

دارا بودن مجوز، قابليت اجرايى ندارد.
مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشگرى آذربايجان شرقى 
با بيــان اينكه با تغييــر كاربرى بافت 
تاريخى و تغيير مسير جديد خط 3 قطار 
شهرى مخالفيم، تاكيد كرد: با توجه به 
حساســيت موضوع، دفتر فنى معاونت 
عمرانى اســتاندارى طــى مكاتبه اى 
با ســازمان قطار شــهرى، بر ضرورت 
خوددارى اين سازمان از هر گونه اقدام 
در اين خصوص بــدون موافقت اداره 
كل ميراث فرهنگى آذربايجان شرقى 

تاكيد نموده است.
طرح ســاخت قطار شــهرى تبريز 
كه از اوايل دهه 1380 در كالن شــهر 
تبريز آغاز شده اســت، همواره نگرانى 
دوســتداران ميراث فرهنگى و تاريخى 
اين كهن شهر را به دنبال داشته است. 
هر چنــد 12 كيلومتر از مجموع 18 
كيلومترى خط اول قطار شــهرى تبريز 
در محدوده بوســتان «ائــل گولى» تا 
«ميدان ساعت» به بهره بردارى رسيده 
است، اما دوســتداران ميراث فرهنگى 
مى گويند كــه حفارى هاى تونل قطار 
شــهرى به آثار و ابنيه تاريخى مســير 
آسيب جدى وارد مى كند كه تبعات آن 
در ســال ها يا دهه هاى آينده مشخص 

خواهد شد. 
از جمله مصاديق آثار زيان بار حفارى 
هاى قطار شــهرى مى تــوان به ترك 
هاى آن بــر خانه تاريخى مجتهدى ها 
در محدوده مقابل عمارت اســتاندارى 

آذربايجان شرقى اشاره كرد. 

آغاز مرمت فاز سوم سايت موزه 
عصر آهن

مخالفت ميراث فرهنگى با تغيير مسير خطوط 
مترو در بافت تاريخى تبريز

خبر خبر
يكم تا سوم شهريور؛

كنفرانس بين المللى «جوامع ايمن» برگزار مى شود

مديريت شعب استان آذربايجان شرقى

مواد مخدر جان 36 نفر را گرفت


