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مانــع فيزيكــى بــراى تداوم 
«تبريز-  بزرگراه  احداث  روند 

انديشه- سهند» وجود ندارد

بررسى مشكالت آب كشاورزى براى 
سبزى و صيفى كاران در تبريز

شــهردارى تبريز با يك شركت اتريشى 
تفاهم نامه همكارى امضا كرد

شــهردارى تبريز با يك شركت اتريشى در حوزه گردشگرى و خدمات شهرى تفاهم نامه همكارى منعقد 
كرد.

مدير ســرمايه گذارى و مشــاركت شــهردارى تبريز در جمع خبرنگاران با اعالم اين خبر، افزود: اين تفاهم 
نامه شــامل فعاليت هاى گردشــگرى، برخى پروژه هاى شــهرى و نيز امور مربوط به خدمات شهرى است.

رضا جمالى اظهار داشــت: مدير عامل شركت اتريشى عالقمند است...

استاندار:

كاهش جرايم سا زمان يافته 
نتيجه جديت مبارزه
 با مواد مخدر است
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باحضور مديرعامل كانون پرورش فكرى كودكان؛باحضور مديرعامل كانون پرورش فكرى كودكان؛

اولين مركز تخصصى نجوم در تبريز افتتاح شداولين مركز تخصصى نجوم در تبريز افتتاح شد
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نكوداشت روز خبرنگارتوسط بانك 
مسكن در آذربايجان شرقى                                                     
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نحوه فروشمقدار(تخميني)نام كاالي ضايعاترديف 

حلقه اي 8 حلقهتايرچرخ عقبانواع تايرتراكتور١

17 حلقهتايرچرخ جلودودفر

12 حلقهتايرچرخ جلو تك دفر

بشكه اي 300بشكهبشكه خالي 200ليتري٢

بشكه اي20بشكهروغن سوخته بابشكه٣
كيلويي10تنضايعات ورق آلومينيوم باايزوگام٤

برحسب آمپر100عددباتري مستهلك٥
كيلويي2,5تنضايعات چدن نسوز٦
كيلويي2 تنضايعات رنگ پودري٧
٨(ITM)يكجافلهقطعات مستهلك تراكتور

كيلويييك تندرب وپنجره آلومينيومي باشيشه٩

سرپرستى روزنامه جام جم در آذربايجان شرقى

مديريت شعب بانك صادرات استان آذربايجان شرقى



نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى 
با بيان اين كه «مركز درمان نابارورى» يكى 
از اقدامات جهادگونه جهاددانشگاهى است، 
گفــت: اين مركــز خدمات ارزشــمندى به 

جامعه ارائه مى دهد. 
  بــه گزارش ايســنا، منطقــه آذربايجان 
شــرقى،  آذربايجــان  منطقــه  شــرقى، 
حجت االســالم ســيد محمدعلى آل هاشم 
با حضور ســرزده در مركز درمــان نابارورى 
جهاددانشــگاهى به مناسبت ســى و نهمين 
ســالروز تاسيس اين نهاد انقالبى اظهار كرد: 
باعث خرســندى اســت كه در جمع ارزشمند 
جهادگران دانشــگاهى و مســئوالن مركز 
درمان نابارورى جهاددانشــگاهى اســتان 

هستيم. 
 وى بــا تاكيد بر اين كه جهاددانشــگاهى 
صرفا يك نهاد نيســت، بلكــه يك فرهنگ 
اســت كه بايد در جامعه دانشــگاهى سارى و 
جارى شود، افزود: جهاددانشگاهى يك نهاد 
صرف نبوده، بلكه يك سمت گيرى و حركت 

جهادى است. 
  نماينــده ولــى فقيــه در اســتان با بيان 
اين كه فلســفه تشكيل جهاددانشگاهى بسيار 
با اهميت اســت، افزود: هر قــدر بتوانيم اين 
فرهنگ در جامعه به ويژه جامعه دانشــگاهى 
گســترش دهيم، اين فرهنگ پايدار و استوار 

مى شود. 
 وى با تاكيد بر اين كه امروز، ايران اسالمى 
به سمت ســربلندى، استقالل و عزت حركت 

مى كند، گفــت: برخالف ادعاى دشــمنان، 
اهــل فن، اهل دانش و تحقيقات مى دانند كه 
كشور از نظر عزت، استقالل وخوداتكايى در 
چه مرحله اى اســت و موفقيت هايى كه امروز 
توســط دانشــمندان ايرانى به دست مى آيد 

موفقيت هاى بسيار بزرگى است. 
 وى با اشــاره به اين كه جهاددانشــگاهى 
مسئوليت بسيار واال و سنگينى بر عهده دارد، 
افزود: دســت اندركاران اين نهاد انقالبى بايد 
به عنوان مقدس "جهاددانشــگاهى" تمسك 
كــرده و فعاليت ها و وظايف خود را جهادگونه 

پيش ببرند. 
حجت االســالم آل هاشــم با بيان اين كه 
دســت اندركاران اين نهاد در پيشبرد رسالت 
خــود مبنى بر "گســترس فرهنــگ عميق 

اسالمى بصورت جهادى"جهاد كنند، افزود: 
جهــاد دانشــگاهى جزو بهتريــن نهادهايى 
اســت كــه مى توانــد گام هــاى موثرى در 

عرصه هاى علمى كشور بردارد. 
وى در بخش ديگرى از ســخنانش گفت: 
حســن اعتمادى كه مقام معظــم رهبرى به 
جهاددانشــگاهى دارند، سرمايه اى ارزشمند 

براى اين نهاد است. 
وى افزود: سالروز تاسيس جهاد را تبريك 
مى گوييم و براى دســت اندركاران اين نهاد 
انقالبــى جهاددانشــگاهى آرزوى موفقيت 
داريم؛ اميد اســت بتوانيــم در راه خدمت به 
نظــام و مردم متدين، متعهد و دلســوز ايران 
اســالمى و به ويژه خطه آذربايجان قدم هايى 

برداريم.

 مدير جهادكشاورزي شهرستان 
خداآفرين از كشت بادام زميني با سيستم 
آبياري تيپ به مساحت 2 هكتار در اين 

شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي ســازمان 
جهادكشاورزي اســتان، رشيد نظمى 
در گفتگو با خبرنگاران ضمن بيان اين 
مطلب افزود: از مزاياي كشت به روش 
آبياري تيــپ مى توان  به صرفه جويي 
مصرف آب كشاورزي، كاهش علفهاي 

هرز، امكان مصرف كود و سم همزمان 
با آبياري، كاهش مصرف آب و افزايش 

راندمان مصرف آب  اشاره كرد.
وى گفــت: بــادام زمينــي از تيره 
لگومينوز بــوده و در تثبيت ازت خاك 
نقش مهمي داشته و كشت آن در تناوب 
زراعي با ساير محصوالت زراعي از جمله 
غالت بسيار موثر بوده و باعث افزايش 
عملكرد در تناوب با ســاير محصوالت 

زراعي مي شود. 

مدير جهادكشــاورزى شهرستان 
خداآفرين بيان كــرد:  بادام زميني جزء 
دانه هاي روغنــي بوده و داراي عناصر 
معدني از جمله فسفر، كلسيم، پتاسيم، 
منيزيم و همچنيــن داراي پروتئين و 
روغن مي باشــد كه در تغذيه و سالمت 
انسان نقش بسزايي دارد و از آن به عنوان 
خشكبار هم استفاده مي شود لذا كشت 
آن ارز آور بوده و در اقتصاد كشاورز تاثير 

بسزايى دارد .

مدير منطقه 8 عمليــات انتقال گاز ايران از عمليات 
تعميق و مقاوم ســازى بخشــى از خطــوط انتقال گاز 
محدوده اســتان آذربايجان غربى در محل تالقى كانال 

انتقال آب رودخانه زاب به درياچه اروميه خبر داد.
 بــه گزارش روابــط عمومى منطقــه 8 عمليات، يداله 
بايبوردى، مدير منطقه 8 عمليات با اعالم اين خبر گفت: 
در راســتاى تحقق طرح هاى عمرانــى و برنامه ريزى 
كالن استان آذربايجان غربى مبنى بر ممانعت از تداخل 
و تالقى خطوط انتقال گاز فشــار قــوى با كانال انتقال 
آب، پرسنل منطقه 8 عمليات انتقال گاز در حداقل زمان 
ممكن نســبت به جابه جايى قسمتى از خطوط لوله گاز 

اقدام نمودند.
بايبوردى افزود: تعميق و مقاوم ســازى خط لوله انتقال 
گاز ابراهيــم آباد - اروميه بدون برش كارى و قطعى گاز 
انجام شــد و همچنين ابنيــه حفاظتى الزم بر روى خط 
مذكــور و خط نقده در محــل تالقى كانال انتقال آب به 
درياچه اروميه كه در راســتاى تبعيت از سياســت هاى 

احياى درياچه مى باشد، احداث گرديد.
مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز ايران اظهار داشــت: 
ايــن عمليات به درخواســت مجرى طــرح انتقال آب 
رودخانه زاب بــه حوضه درياچه اروميه مى باشــد كه 
همــكاران اين منطقه، با حداقــل هزينه صرفا با خاك 
بــردارى 150 متر روى لوله به صورت طولى به عمق 3 
الــى 5 متر، با احتيــاط كامل عمليــات تعميق و مقاوم 

سازى را به اتمام رساندند.

سرپرست معاونت فنى و 
زيربنايى ســازمان منطقه آزاد 
ارس گفــت: خط فــوق توزيع 
132كيلوولــت دو مداره جهت 
نيرورسانى به صنايع و واحدهاى 
توليدى مستقر در سايت صنايع 
سنگين ارس با استفاده از دكل 
هاى خود ايستاى تك پايه بتنى 

در حال اجراست.
به گــزارش روابط عمومى و 
امور بين الملل ســازمان منطقه 
آزاد ارس؛ حبيب زمانى با اعالم 
ايــن خبر گفت: ايــن خط نيرو 
رسانى از پست 400/132/20 
كيلوولت گلفرج شروع و با طى 
مســيرى در حدود 8 كيلومتر، 
تمامى 5 پســت فوق توزيع در 
نظر گرفته شده، تا با نيرو رسانى 
ســايت صنايع سنگين را تغذيه 
كند.وى گفــت: هدف از پروژه، 
احداث خطوط فوق توزيع 132 
كيلوولت، براى تامين برق 365 
مگاواتى مورد نياز سايت صنايع 

سنگين جلفا مى باشد.

سرپرســت معاونت فنى و 
زيربنايــى اظهار داشــت: اين 
پــروژه شــامل 36 دكل خود 
ايستاى تك پايه بتنى است كه 
به طول مســير 7,7 كيلومتر از 
اواسط بهمن سال 97 آغاز شده 
است.ســايت صنايع ســنگين 
ارس با وســعتى معادل 1400 
هكتار در جنــوب غربى منطقه 
آزاد ارس، در مدخــل ورودى به 
اين منطقه، در كنار جاده ارتباطى 
جلفا بــه مرند و در جنوب غربى 
شهر جلفا قرار دارد. شايان ذكر 
است شــركت پارس ساختار به 
عنوان پيمانكار اين پروژه با بيش 
از ســه دهه ســابقه فعاليت در 
صنعت برق كشــور و به عنوان 
تنها شــركت صالحيــت دار از 
سوى شركت توانير براى توليد 
هر ســه نوع دكل (خود ايستاى 
بتنى، تلســكوپى فــوالدى و 
مشبك فوالدى) شناخته شده 
است و مسئوليت اين پروژه مهم 

را به عهده دارد. 

تعميق و مقاوم سازى خطوط 
درياچه  حاشــيه  گاز  انتقال 

اروميه

اجــراى خــط فــوق توزيع 
132كيلوولت دو مداره در سايت 

صنايع سنگين ارس

خبر خبر

اســتاندار آذربايجان شرقى با 
اشاره به كاهش جرايم سازمان يافته و 
ســرقت هاى خرد در اســتان، گفت: 
بخش مهمى از اين مســاله به خاطر 
اقداماتى است كه در راستاى مبارزه با 
مواد مخدر انجام شــده و جامعه را از 
نظــر ناهنجارى هــاى اجتماعــى 

مصون كرده است.
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان 
شــرقى، محمدرضا پورمحمدى در 
جلســه شــوراى هماهنگى مبارزه با 
مواد مخدر آذربايجان شــرقى، تاكيد 
كرد: با توجه به همراهى جامعه در اين 
مســير، اقدامات جارى براى مبارزه با 
مواد مخدر و اعتيــاد بايد با كيفيت و 

شدت بيشترى ادامه يابد.

وى در ادامــه راه انــدازى مركز 
نگهدارى، درمان و بازپرورى معتادان 
(ماده 16) را افتخارى براى استان ذكر 
كرد و بــا قدردانى از تالش هاى همه 
دســتگاه هاى مســئول بويژه توجه 

خاص دكتر جبارزاده، استاندار وقت، 
افزود: امروز در كنار ســاير افتخارات، 
شــهر تبريز را با افتخار به عنوان شهر 
بدون معتاد متجاهر معرفى مى كنيم.

پورمحمدى خاطرنشان كرد: كار 

مهمى كه در اين مركز اتفاق مى افتد 
ايجاد زمينه اشــتغال و بازگشت سالم 
بــه جامعه براى معتادان اســت و به 
زودى شاهد راه اندازى بخش مستقل 

بانوان نيز در اين مركز خواهيم بود.
معــاون مقابله با عرضــه و امور 
بين الملل دبيركل ستاد مبارزه با مواد 
مخــدر نيز در اين مراســم گفت: 11 
درصد توليد ناخالص ملى كشــورمان 
صرف پيشگيرى و مقابله با مواد مخدر 
مى شــود؛ در حالى كه مى توانستيم از 
اين رقم براى پيشــرفت اقتصادى، 
فرهنگــى و اجتماعى كشــور بهره 

ببريم.
ناصر اصالنى با بيان اينكه امروزه 
نزديــك بــه 45 درصــد از زندانيان 

كشــور مربوط به مواد مخدر هستند، 
بيان كرد: بايد در اين عرصه نقشه راه 
و برنامه هاى راهبردى داشــته باشيم 

تا بتوانيم از اين بحران عبور كنيم.
وى همچنيــن با اعــالم اينكه بر 
اســاس آمار در حال حاضر در حدود 
يكصد هزار معتاد متجاهر در كشــور 
وجود دارد، گفت: اســتان آذربايجان 
شرقى در زمينه سامان دهى اين گونه 

معتادان موفق عمل كرده است .
در اين نشست رضا استادرحيمى به 
عنوان دبير شوراى هماهنگى مبارزه 
بــا مواد مخــدر آذربايجان شــرقى 
معرفــى و از تالش هــاى بهــروز 
مهــدوى، دبير پيشــين اين شــورا 

قدردانى شد. 

استاندار:
كاهش جرايم سازمان يافته نتيجه جديت 

مبارزه با مواد مخدر است

كشت بادام زميني با سيستم آبياري تيپ به مساحت 2 هكتار در خداآفرين
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مدير جهادكشاورزى شهرستان تبريز از برگزارى جلسه بررسى مسائل و مشكالت آب 2
كشاورزان سبزى و صيفى كار در كالنشهر تبريز در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان، ناصر قره باغى ضمن بيان اين 
مطلب افزود: در راستاى حل مسائل و مشكالت آب سبزى و صيفى كاران در كالنشهر تبريز 
جلسه اى در مديريت جهادكشاورزى در نيمه اول مرداد ماه سال جارى با حضور نمايندگان 

فرماندارى و امور منابع آب و هيئت امناء سبزى كاران برگزار گرديد.وى با اشاره به پتانسيل 
اين  شهرســتان در امر سبزى و صيفى (دو هزار هكتار اراضى سبزى و صيفى با 1500 نفر 
بهره بردار) اين امر را فرصتى بســيار مهم در خصوص اشــتغالزايى و كسب درآمد و توليد 
محصول سالم و ايجاد فضاى سبز و توليد اكسيژن قلمداد كرد.   قره باغى خواستار حمايت و 
همكارى امور منابع آب تبريز در خصوص كاهش هزينه هاى مازاد مصرف آب و رفع موانع 

چاه هاى كشاورزى شد. وى ترويج و آموزش اجراى طرحهاى لوله گذارى و سيستم هاى 
نوين آبيارى را از برنامه هاى جهادكشاورزى در جهت كاهش مصرف آب بيان نمود و ابراز 
داشــت: بازسازى و بهسازى كانالهاى آبيارى اراضى سبزى و صيفى از راهكارهايى است 
كه مى توان در جهت جلوگيرى از اتالف آب اعمال نمود كه اين امر، حمايت هاى اعتبارى 

ارگانهاى دست اندر كار از جمله ستاد احياى درياچه اروميه را مى طلبد.

بررسى مشكالت آب كشاورزى براى سبزى و صيفى كاران در تبريز ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
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دكتــر عباس ديندوســت- 
غيرواگير  بيماريهاى  مســئول 
تخصصى  فــوق  بيمارســتان 

بهبود
............................................

- ســرطان گردن رحم سومين 
سرطان شايع زنان و هشتمين سرطان 
شايع در انسان است. و متاسفانه مرگ 

و مير بااليى هم دارد.
اين ســرطان در كشورهاى در حال 
توســعه بسيار شايع است و علت آن هم 
بى اطالعى از روش هاى پيشــگيرى 
مى باشد. ساالنه در جهان بيش از 650 
هزار مورد جديد ســرطان گردن رحم 

گزارش ميشود.
در كشور ما هر چند آمارهاى علمى 
قابــل اتكايــى وجود نــدارد ولى اين 
آمارها باالســت. كال در كشــور ما 30 
ميليــون نفر در معرض ابتال قرار دارند.

- بيشــترين شــيوع اين كانسر در 
ســنين 60-45 ســالگى است هر چند 
كه در ســنين بــاال و پايين تر از آن نيز 

ديده ميشود.
ë بيماری عاليم 

- احساس ناراحتى و پرى در لگن 
- خونريزى در خانم هاى يائسه

- خونريــزى هــاى نامتعارف در 
پريودهــا (خونريــزى بيــن فواصل 

قاعدگى)
- ترشحات زياد و بدبو

- خونريزى و درد حين مقاربت
ë پيشگيری

- انجــام مرتــب معاينــات زنان 
حداقل سالى يك بار و پيگيرى درمان 

- مراجعــه به پزشــك در صورت 
مشاهده هر يك از عاليم باال

-  انجام پاپ اســمير حداقل ساالنه 
در افراد مســتعد و دو ســال يك بار در 

ساير خانم ها
ë کننده مستعد  عوامل 

- زگيــل تناســلى(90 درصد خانم 
هــاى دچار زگيل تناســلى در صورت 
عدم درمان به ســرطان ســرويكس 

ميشوند) مبتال 
- سيگار كشيدن

-  رفتارهــاى ناهنجــار روابط در 
مسائل جنسى

-  ازدواج در سنين پايين
 - عفونت هاى پى در پى سيســتم 

سلى تنا
ë تشخيص

انجام پاپ اســمير (نمونه بردارى) 
سرپايى و تفسير علمى آن قطعى ترين 
روش تشــخيص است كه روشى بسيار 
ساده و كم هزينه و موثر است كه انجام 
آن هر 2-1 ســال يكبار تا حد كامل از 
ابتال به ســرطان گردن رحم جلوگيرى 

مى كند. (تشخيص بموقع و درمان) 
ë  :درمان

درمان ســرطان هاى رحم متناسب 
با شــدت بيمارى متفاوت بــوده  و از 
جراحــى صــرف و برداشــتن رحم تا 
جراحى و برداشــتن رحم و بدنبال آن 
راديوتراپــى و يا راديوتراپى  و شــيمى 

درمانى متفاوت است.
نكتــه مهم: اگر درمــان موفق هم 
باشــد با هزينه هــاى روز هزينه هاى 
درمــان 1200 برابــر هزينــه هــاى 

پيشگيرى است. 
همينــك مركز معاينــات رايگان 
بيماريهــاى تناســلى زنــان بصورت 
روزانه از ســاعت 8 صبح لغايت 14 در 
ســاختمان ســالمت بيمارستان فوق 
تخصصــى بهبــود فعال مى باشــد و 
كارشناســان مجــرب و متخصــص 
بصورت رايگان نســبت بــه ويزيت و 
معاينــه بالينى و گاهــا نمونه بردارى 

اقدام مى نمايند.

نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى:سرطان سرويكس (گردن رحم)

«مركز درمان نابارورى» از اقدامات جهادگونه جهاددانشگاهى است
قاله

  م



كــودكان و نوجوانان تبريزى 
در شــانزدهمين روز مــرداد 1398 
صاحب يــك مركز نجوم و ســتاره 
شناســى شــدند مركزى كه كانون 
پرورش فكــرى كودكان و نوجوانان 
آن را بــراى گســترش فعاليت هاى 
علمــى اش در ايــن شــهر بزرگ و 
تاريخى ايران راه اندازى كرده است.
بــه گــزارش اداره كل روابــط 
عمومــى و امور بين الملــل كانون، 
فاضــل نظــرى مديرعامــل كانون 
در آييــن گشــايش ايــن مركــز از 
بخش هــاى مختلــف آن بازديد و از 
افتتــاح ايــن مركز در تبريــز اظهار 

خوشحالى كرد.
در ابتــداى اين آييــن يك دختر 
نوجــوان داراى نيازهــاى ويــژه و 
اعضــاى مركــز فراگيــر كانون به 
خوانــش دكلمه اى پرداخت و پس از 
او على بينش مديركل كانون اســتان 
آذربايجان شــرقى گزارشى از روند 
احداث اين مركز در تبريز ارايه كرد.
وى توضيح داد كه اين ســاختمان 
بــا دارا بــودن گنبــد پالنتاريــوم 
(آســمان نما) و آخريــن تجهيزات 
مناسب براى رصد آسمان و با هزينه 
200ميليون تومان از محل اعتبارات 
اســتانى و درآمدهاى كانون استان 
ويژه كــودكان و نوجوانان عالقه مند 
علم نجوم در محوطه مركز شماره 3 

كانون تبريز احداث شده است.

بــه گفته بينش يك ســالن ويژه 
هــم براى آمــوزش مبانــى نظرى 
ستاره شناسى در كنار آسمان نما قرار 
دارد و ســه دستگاه تلســكوپ نيز از 
جمله امكاناتى اســت كــه در اختيار 

مركز نجوم تبريز قرار گرفته اســت.
وى همچنيــن از ادامــه تكميل 
اين پروژه در آينده و ســاخت بخش 

ديگــرى براى ايجــاد مركز علمى و 
زيســت گياهى كانون در كنار همين 

مركز خبر داد.
مديركل كانون استان آذربايجان 
شــرقى همچنين گفت: جشــنواره 
آسمان پرســتاره ويژه علم نجوم كه 
دو ســال پيش از سوى كانون برگزار 
شــده بود با راه انــدازى اين مركز به 

زودى دوباره احيا مى شود.
بر اســاس اين گــزارش فاضل 
نظــرى در ادامه اين آييــن از مركز 
شــماره 3 كانون تبريــز هم بازديد و 
در جمــع اعضاى كــودك و نوجوان 
مركز بر اهميت كتاب  و كتاب خوانى 

تاكيد كرد.
مديرعامــل كانون يادآور شــد: 
كســانى كه كتــاب مى خوانند مانند 
افــرادى هســتند كــه مى توانند به 

دنياهاى ديگرى سربزنند.
وى قــول داد كه از ســال آينده 
تعــداد كتاب هــاى كتاب خانه هاى 
كانون افزايش پيــدا كند و از بچه ها 
خواســت  بــا اشــتياق و عالقه به 
مطالعه كتــاب بپردازند.رييس هيات 
مديــره كانــون به اين كــودكان و 
نوجوانان تبريزى گفت كه بســيارى 
از افراد موفق در كشــور سال ها قبل 
از اعضاى كانون بودند و شما هم كه 
با اشــتياق بــه كتابخانه هاى كانون 
مى آييــد مى توانيد در آينــده افراد 
موفقى باشيد. در اين آيين محمدرضا 
زمرديــان معاون فرهنگــى كانون، 
محمدعلــى مقيمى مديركل ارزيابى 
عملكرد و پاســخ گويى به شكايات،  
افسون امينى مديركل آفرينش هاى 
موســويان  انســيه  و  فرهنگــى 
سرپرســت اداره كل آفرينش هــاى 
ادبــى و هنرى كانــون مديرعامل را 

مى كردند. همراهى 
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رئيــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمى اهر با بيــان اينكه اطالع 
رسانى بايستى با در نظر گرفتن منافع 
جامعه باشد، اظهار داشت: خبرنگاران 
بــا نقــد منصفانــه باعث پيشــرفت 

شهرستان مى شوند.
اليــاس ممى پور در آييــن تجليل از 
خبرنگاران با اعالم اينكه روســتاى 
قلعه باشــى اهــر زادگاه محمد طاهر 
قراجه داغــى بنيان گــذار مطبوعات 
كشــور مــى باشــد،  گفــت: تاريخ 
مطبوعــات اهــر و ارســباران با نام 

«اختر» كليد خورده است.
وى خاطرنشــان كــرد: محمد طاهر 
قراجه داغى (بايبوردى اهرى) متولد 
1217 در روستاى قلعه باشى از توابع 
اهر در منطقه قراجه داغ (ارســباران) 
انتشــار روزنامه اختر در اســتانبول را 
24 دى ســال 1254 شمســى آغاز 
كرد و اين روزنامه نخســتين روزنامه 
غيردولتــى (ملــى) ايران بــود و به 
همين دليل محمدطاهر قراجه داغى 
پــدر مطبوعات و روزنامه نگارى ملى 

ايران به حساب مى آيد.
وى افزود: در زمان حاضر نشــريات 
اهر شــامل "دوهفته نامه گويا، پيام 
ارســباران، ماهنامه شــيور ارسباران 
و صــداى ارســباران " و پايگاه هاى 
خبــرى شــامل " اهرخبــر، آرخــا، 
اهرامروز، اهروصال، طنين ارسباران، 
ارس نامه، نســيم اهر، اهرنما و تجّدد 

نيوز " است.
ممى پور با اعــالم اينكه خبرنگاران 
خبرگزارى هاى فارس، تسنيم، مهر، 
ايسنا، ايرنا، باشگاه خبرنگاران جوان 

و ايكنــا در شهرســتان اهــر فعاليت 
مى كنند، افزود: طبق ليست و معرفى 
نامه هــاى نشــريات 26 خبرنگار و 
روزنامه نــگار داريم اما بيشثرشــان 
فعال نيســتند و در عمــل كمتراز 10 
نفــر از خبرنگاران بــه صورت مداوم 

فعاليت خبرى دارند.
معــاون ميــراث فرهنگــى، صنايع 
دستى و گردشــگرى اهر هم در اين 
جلسه تســريع ثبت جهانى مجموعه 
شيخ شــهاب الدين را خواستار شد و 
افزود: اين اتفاق مثبتى اســت كه در 
تقويت مجموعه ها و زيرســاختهاى 

گردشگرى مثمرثمر خواهد بود.
خليــل تــاج الدينــى در ادامه جهت 
گراميداشــت ياد و نام عــارف قرن 
هفتم هجرى شــيخ شــهاب الدين 
اهــرى و مقدمه اى در راســتاى ثبت 
جهانى آن پيشــنهاد كــرد : بزرگراه 
اهــر –تبريز بنام ايــن عارف بزرگ 

نامگذارى شود.
وى بــر ثبت عنوان "اهر شــهر ورنى 
"از طريق ســازمان ميراث فرهنگى 
هم تاكيــد كرد و  گفت: اين ثبت ملى 
بنام شهرســتان اهــر گامى عملى در 
راستاى توانمندى هاى صنايع دستى 
عشايرى و روستايى شهرستان اهر و 

منطقه ارسباران است.
تــاج الدينى، ورنــى بافــى را يكى 
از صنايــع مهــم درآمدى اين قشــر 
تالشــگر بخصوص زنــان و دختران 

عشاير عنوان كرد.
در پايــان اين آييــن از خبرنگاران و 
اصحاب رســانه با اهداى لوح تقدير 

شد.

 نماينده ولى فقيه درآذربايجان 
شرقى و امام جمعه تبريز، تمدن سازى 
جديد اســالمى را هسته اصلى مفهوم 
گام دوم انقــالب خوانــد و گفت: اين 
تمدن سازى بدون حضور حوزه علميه، 
روحانيت و علما امكان پذير نيست و بر 
اين اســاس طالب بايد در پيشــبرد 
اهداف گام دوم انقالب پيشقدم باشند.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم 
ســيد محمدعلى آل هاشم در مراسم 
اختتاميــه اردوى آموزشــى و تربيتى 
حوزه هاى علميه كشــور در مدرســه 
علــوم دينى حضــرت وليعصر تبريز، 
اظهار كرد : حوزه هــاى علميه مركز 
آموزش اســالم و تعميق آن در جامعه 
هســتند و بر اين اســاس امروز حوزه  
علميه مثل گذشــته جدا از مســايل و 
حــوادث عالم نيســت و طالب جوان 
طالئيه دار گام دوم انقالب هســتند و 
در پيشــبرد حركت انقالب در گام دوم 

نقش مهمى خواهند داشت.
وى افزود : شناساندن معارف دينى 
به مردم بخشى از وظايف طلبه است و 
بخش ديگر اين وظيفه، محقق كردن 
معــارف دينى در متــن زندگى مردم 

است. 
وى با بيان اينكــه حوزه، مركزى 
است كه عالم دينى پرورش مى دهد، 
ادامــه داد : طالب شــاگردان مكتب 
اهل بيت و ره پويان همان راه، هستند 
كه بايد همواره با انرژى و نشاط آورى و 
با تسلط بر معارف اسالمى براى تحقق 

اسالم وارد ميدان عمل شوند.
وى گفــت: فقه، اســتخوان بندى 
و ســتون فقرات زندگــى اجتماعى و 

سياسى اســت و تحصيل اصلى ترين 
وظيفه طلبه اســت كه كار را بايد متقن 
و خوب انجــام داد؛ درس را بايد خوب 
خوانــد؛ اخالق را بايــد رعايت كرد و 
تديــن را بايــد در زندگــى خود اصل 

دانست.
حجت االســالم آل هاشم با تاكيد 
بر اينكه طــالب بايد با معارف روزگار 
خودشــان آشنا باشــند و علوم روز را 
بشناسند، اظهار كرد: طلبه بايد خودش 
را با شــرايط و امكانات و پيشرفتهاى 
زمــان هماهنگ كند و از ابزارهاى روز 

جهان هم استفاده كند.
امام جمعــه تبريز افزود : طلبه بايد 
راه را بــا معرفت و علم و يقين انتخاب 
كند و با معرفــت و علم و يقين هم آن 

را ادامه دهد.
حجت االسالم آل هاشم، طالب و 
فضالى جوان را به خودسازى توصيه 
كــرد و خطــاب به آنان گفت : شــما 
روزگارمهــم و حساســى را در پيش 
خواهيد داشت ، اين كشور و اين نظام و 
اين نهضت عظيم اســالمى در سطح 
عالم، به شــما احتياج خواهد داشت؛ از 
لحاظ معنوى بايد خودتان را بســازيد. 
البته نقشه پيمودن راه آسان است؛ اما 
پيمودنش اراده قوى و اســتوارى مى 
طلبــد.  وى با تاكيد بــر اينكه طالب 
مراقب نفوذ و رشــد دســته بندى ها و 
جناح بندى هاى سياسى در حوزه باشند 
افزود : جهت گيرى سياســى طالب، 
همــان جهت گيرى سياســى نظام و 
انقالب اســت كه طــالب بايد همان 
جهت انقالب را در تبليغات و برخورد با 

مردم پى بگيرند. 

موجب  منصفانه  نقــد  با  خبرنگاران 
پيشرفت جامعه مى شوند

امام جمعه تبريز:
طالب بايد در پيشبرد اهداف گام دوم انقالب 

پيشقدم باشند

خبر خبر
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 شــهردارى تبريــز با يك شــركت 
اتريشــى در حوزه گردشــگرى و خدمات 

شهرى تفاهم نامه همكارى منعقد كرد.
مديــر ســرمايه گــذارى و مشــاركت 
شــهردارى تبريــز در جمع خبرنــگاران با 

اعالم اين خبر، افزود: اين تفاهم نامه شامل 
فعاليت هــاى گردشــگرى، برخى پروژه 
هاى شــهرى و نيز امور مربوط به خدمات 
شــهرى اســت. رضا جمالى اظهار داشت: 
مدير عامل شــركت اتريشى عالقمند است 

تا در شــهر تبريز و بــراى اجراى طرح هاى 
خدماتى گردشــگرى همكارى هاى جدى 
با مجموعه شــهرى داشــته باشد و با توجه 
به تخصص و تجربه اين مجموعه ســرمايه 
گذار و نيز امكاناتى كه در ســطح اروپا دارد،  

مى تواند در امر ســرمايه گــذارى در تبريز 
تحول آفرين باشد.

 وى ادامه داد: تســهيل در فرايند صدور 
مجوزهــا، تامين امنيت ســرمايه گذارى و 
تســهيل در زمينــه روابــط همــكارى از 

برنامه هايــى اســت كه بايد مــد نظر تمام 
نهادهاى مرتبط با امور سرمايه گذارى قرار 
بگيرد تا بتوانيم از امضاى چنين تفاهم نامه 
مهم همكارى در توســعه و آبادانى هر چه 

بيشتر شهر بهره مند شويم.

شهردارى تبريز با يك شركت اتريشى تفاهم نامه همكارى امضا كرد

باحضور مديرعامل كانون پرورش فكرى كودكان؛

اولين مركز تخصصى نجوم در تبريز
 افتتاح شد

آئين بزرگداشــت سالگرد 
انقالب مشــروطه در خانه 

مشروطه تبريز

       گزارش تصويرى



 به مناســبت گراميداشــت روز 
خبرنــگار، از تعــدادى از خبرنــگاران 

استان آذربايجان شرقى تجليل شد.
به مناسبت فرارسيدن روز 17 مرداد 
و روز خبرنــگار، اميــر رنجبريان مدير 
شعب بانك مســكن استان آذربايجان 
شرقى، طى نشست صميمى با تعدادى 
از دبيران، مديران و خبرنگاران روزنامه 
ها و خبرگــزارى هــا، روز خبرنگار را 
تبريك گفت و رســالت خبرنگاران در 
زمينه اطالع رسانى در جهت پيشرفت 

كشور را سازنده خواند. 
مدير شــعب بانك مســكن استان، 
شــهادت شــهيد صارمى را تسليت و 
روز خبرنگار را تبريــك گفت و افزود: 
كلمــه خبر وزن بزرگــى دارد و تكامل 
و پيشــرفت كشورها به نوعى مى تواند 
مربوط به فعاليت خبرنگاران مى باشد. 
وى رســالت اصلى خبرنــگاران را 
مطالبــه گرى در بين آحاد جامعه، مردم 
و مســئولين و صيانت از افكار عمومى 
بــه صورت حرفه اى عنوان كرد و ادامه 
داد: يــك خبرنگار خبره و حرفه اى مى 
تواند با بكارگيرى هنر خبر نويســى، در 
نقش بندى سياســت هــاى كلى يك 
كشور موثر باشــد چنانكه در بعضى از 
كشــورها ديده شــده كه فعاليت يك 
خبرنگار فرهيخته مــى تواند به اندازه 
يك رئيس جمهور در سرنوشــت كشور 

تاثير گذار باشد.
رنجبريان ادامه داد: بانك مســكن 
در كشــور و اســتان احتــرام ويژه اى 
بــه خبرنــگاران و اصحاب رســانه و 
مطبوعــات مى گذارد و همواره ســعى 
نموده تعامل خوبى با اين قشــر زحمت 
كش داشته باشد بنابراين آمادگى بانك 
مســكن را در راســتاى تامين مسكن 

خبرنــگاران در قالب ارائه تســهيالت 
مســكن اعالم نمود و اظهار اميدوارى 
كرد تعامالت بانك مســكن با اصحاب 

رسانه و مطبوعات گسترش يابد.
 مدير شــعب بانك مســكن استان 
آذربايجــان شــرقى، در بخش ديگر 
ســخنان خود گفت: با توجه به رسالت 
اصلى بانك مسكن كه خانه دار نمودن 
اقشــار مختلف جامعه مى باشــد بانك 
مســكن در سالهاى گذشــته توانسته 
است گام هاى خوبى را در زمينه تامين 
مســكن شــهروندان انجــام دهد كه 
مســكن مهر و پرداخت تســهيالت به 
زلزله زدگان منطقه ارسباران نمونه اى 
از فعاليت بانك مسكن در اين زمينه مى 
باشــد و در آينده نيز با توجه به سياست 
هاى كالن دولت در بخش مســكن، به 
عنوان تنها بانك تخصصى كشــور در 
زمينه مسكن، مجرى طرح هاى تامين 
مالى دولت از جملــه طرح اقدام ملى و 
پرداخت تســهيالت بــراى بازآفرينى 
شــهرى به منظور تهيه مســكن براى 

هموطنان خواهد بود. 
رنجبريــان خدمــت به مــردم را 
افتخارى براى بانك مســكن دانست 

و افــزود: در جهــت مســاعدت بــه 
شــهروندان گرامى و در راستاى اجراى 
بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه ســال 
1398(تنفيذ مــاده 2 تبصره 35 قانون 
اصالح قانون بودجه سال 1395) بانك 
مسكن طرح بخشودگى سود تسهيالت 
پرداختى قبل از سال 1395 را در دستور 
كار دارد و مقرر شده هموطنان عزيزى 
كه از تســهيالت بانك مسكن استفاده 
نموده اند در صورت داشتن شرايط زير 
از بخشودگى ســود معوق و جرايم دير 

كرد بهره مند شوند.
الف) اصل تســهيالت پرداختى به 

آنان كمتر از 500 ميليون ريال باشد.
ب) سررسيد اوليه در عقود مشاركتى 
يا اولين سررسيد قرارداد در عقود مبادله 

اى در سال 95 يا قبل از آن باشد.
ج) در صورت داشــتن قراردادهاى 
متعدد مجمــوع اصل تســهيالت در 
شــبكه بانكى با رعايــت بند هاى الف 

و ب، از يك ميليارد ريال كمتر باشد.
د) قبــل از تاريــخ 97/5/14 اقدام 
حقوقى مانند ارســال اخطــار، صدور 
اجرائيــه و اقدام از طريق مرجع قضائى 
در خصــوص پرونده تســهيالتى آنها 

انجام شده باشد.
مدير شــعب بانك مســكن استان 
آذربايجان شــرقى در ادامه ســخنان 
خود، بانك مســكن را بزرگترين بانك 
تسهيالت ده ، در كشور و استان عنوان 
كــرد و ادامه داد: بانك مســكن جهت 
آماده ســازى عرصه مساكن مهر مبلغ 
480 ميليارد ريــال و در بخش احداث 
مساكن مهر در قالب طرح ملى مسكن 
مهر بــراى 91،000 واحد مســكونى 
22،000 ميليــارد ريال، در بخش بافت 
فرسوده براى 14،000 واحد مسكونى 
مبلــغ 4،000 ميليــارد ريال، در بخش 
انبوه سازى و بهسازى مسكن روستائى 
بــراى 34،000 واحد مســكونى مبلغ 
3،300 ميليارد ريال، در بخش بازسازى 
واحد مســكونى - تجارى شــهرى و 
روســتائى خســارت ديــده از زلزلــه 
ارســباران بــراى 41،000 واحد مبلغ 
4،100 ميليارد ريال و در مجموع عالوه 
بر تســهيالت پرداختى از منابع داخلى 
بانك به منظور احــداث، خريد و تعمير 
واحد مســكونى مبلغى بالغ بر 33،880 
ميليارد ريال تســهيالت تكليفى، صرفا 
در بخش هاى مذكــور پرداخت نموده 
است. در ضمن در سال جارى نيز براى 
احداث، خريد و تعمير واحد مســكونى 
3،200 ميليــارد ريــال از محل منابع 
داخلى بانك تســهيالت پرداخت شده 
است.الزم به ذكر اســت در پايان اين 
نشست، ضمن پذيرايى از خبرنگاران با 
صرف ناهار، لوح ســپاس و هدايايى به 
رســم يادبود به هر يك از ايشان اهداء 

گرديد. 
رضا فريق -كارشــناس ارشــد 
روابط عمومى مديريت شعب بانك 
مسكن استان آذربايجان شرقى
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هماى اوج سعادت به دام ما افتد
اگر تو را گذرى بر مقام ما افتد

حباب وار براندازم از نشاط كاله
حافظاگر ز روى تو عكسى به جام ما افتد

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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هواشناســى  مديــركل   
آذربايجان شرقى گفت: به روز رسانى 
نرم افــزار رادار هواشناســى براى 
پيش بينى هاى كوتاه مدت مكانى و 

زمانى ضرورى است.
على دولتــى مهر، همزمان با روز 
خبرنگار با حضــور در ايرناى مركز 
آذربايجان شرقى افزود: آذربايجان 
شرقى جزو اولين استان هاى كشور 
است كه رادار هواشناسى در آن نصب 
شــده و به روز رسانى آن در شناسايى 
پديده هاى جوى اســتان كمك مى 

كند.
وى با بيــان اينكه ايجــاد رادار 
هواشناســى در هر اســتانى نياز به 
بيش از 400 ميليارد ريال است، اظهار 
داشت: در صورت تامين اعتبار مورد 
نياز براى به روز رسانى اين رادار پايش 
هاى مكانى و زمانى براى پيش بينى 
هاى كوتاه مدت با دقت بيشــترى 

انجام مى شود.
آذربايجان  هواشناسى  مديركل 
 شــرقى گفت: توســعه ايستگاه ها،  
تجهيز ايســتگاه ها بــراى گذر از 
سيستم سنتى به خودكار و راه اندازى 
ايستگاه هاى جديد در نقاط مختلف 
از اولويت هاى اين اداره كل اســت. 
دولتى مهر، با اشاره به فعاليت شبكه 
پايــش ايــن اداره كل ادامه داد: اين 
شــبكه پايش با برقــرارى ارتباط با 
حدود 120 ايستگاه مختلف اصلى، 
سينوپتيكى، فرودگاهى، جاده اى و 
باران ســنجى پايش وضعيت هواى 
اســتان پيش بينى هاى الزم انجام 

مى شود.
وى يادآورى كرد: در 4 ماه ســال 

جارى 2 ايستگاه در شهرستان هاى 
هوراند و آذرشــهر كه فاقد ايستگاه 
بود، با اعتبار ى حدود 2 ميليارد و 500 
ميليون ريــال ايجاد و راه اندازى مى 

شود.
آذربايجان  هواشناسى  مديركل 
 شــرقى گفت: ايجاد زيرســاخت 
ايستگاه هوراند با حدود 500 ميليون 
ريال در حال انجام است و تالش مى 
شود اين ايســتگاه ها تا هفته دولت 
يا دهه فجر امســال به بهره بردارى 

برسد.
دولتى مهر،  بــا تاكيد بر تعامل با 
مراكز دانشــگاهى براى جمع آورى 
دقيق اطالعات هواشناســى افزود: 
در اين زمينه اين اداره كل با دانشگاه 
هاى تبريز و دانشــگاه آزاد اسالمى 
تفاهم نامه اى امضا كرده اســت تا 
طرح هاى پژوهشــى آن ها و پايان 
نامه هــاى دانشــجويان براى رفع 
نيازها و در راستاى اولويت هاى اين 

سازمان سوق يابد.
وى همچنيــن با اشــاره به روز 
خبرنگار و ســالروز شهادت محمود 
صارمى، گفت: رسانه ها و خبرنگاران 
با انتشــار اخبار هواشناســى پيش 
آگاهى هاى الزم را به مردم و اقشــار 

مختلف جامعه انتقال مى دهند.
آذربايجان  هواشناسى  مديركل 
 شرقى گفت: خبرنگاران مظلومترين 
قشــر جامعه بوده و مسئوليت آن ها 
سنگين و پراسترس است و با برقرارى 
ارتبــاط بيــن مردم و مســئوالن و 
برعكس در جهت انعكاس دغدغه و 
خواسته مردم به مسئوالن گام برمى 

دارند.

مديرعامل شــركت عمران شهر 
جديد ســهند  با اشاره به برگزارى تور ملى 
دوچرخــه ســوارى  كوهســتانى كه با 
حضور150 دوچرخه ســوار از اقصى نقاط 
كشــور از  مسير الله به سمت شهر جديد 
سهند روى داد، گفت: خوشحاليم كه اعالم 
كنيم هيــچ مانع فيزيكى براى تداوم روند 
احداث بزرگراه تبريز- انديشــه- سهند 
وجود ندارد و برگزارى تور دوچرخه سوارى 
كوهستان در مسير آزاد راه  در واقع سندى  

بر پيشرفت فيزيكى اجراى پروژه است.
به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان 
شــرقى، عباس مصطفوى در مراســم 
اختتاميه هفته فرهنگى شهر جديد سهند، 
با بيان اينكه مشكالت تملك به طور كامل 
مرتفع شده است، افزود: اميدواريم تا روند 
احداث پروژه ســرعت بيشترى يابد و اين 
مطالبه بحق شــهروندان بزودى با بهره 

بردارى از آزادراه پاسخ داده شود.
وى احداث 35 هزار و 600 واحد مسكن 
مهر در كنار وجود شــهروندان فهيمى كه 
مطالبات فرهنگى و رفاهــى دارند و البته 
وجود نگرشــى جديد و پيگير از ســوى 
شركت مادر تخصصى عمران شهرهاى 
جديد كشور ما را بر آن داشت تا چهارمين 
هفته فرهنگى شهرهاى جديد كشور را در 

شهر جديد سهند برگزار كنيم .
وى با ابراز خرسندى از استقبال خوب 
شــهروندان از برنامه هاى هفته فرهنگى 

شــهر جديد و اجراى بيــش از 60 برنامه 
متنوع فرهنگى و هنرى و ورزشى، گفت: 
خوشحاليم كه هفته فرهنگى شهر جديد 
ســهند كه ماحصل ماه ها تالش، برنامه 
ريزى و پيگيرى همكارانمان در مجموعه 
شــركت عمران شــهر جديد سهند بوده 
است، نتايج و خروجى قابل قبولى از سوى 
شهروندان داشته اســت و اميدواريم اين 
هفته فرهنگى آغاز و زمينه ساز رويدادهاى 
فرهنگى گسترده در حوزه هاى فرهنگ، 
هنر و ورزش براى اين شهر در حال توسعه 

و تحول باشد.
مصطفــوى بــا بيان اينكه در ســايه 
همكارى تمامى ســازمان ها و نهادهاى 
دولتى و مردمى شهر جديد سهند در طول 
16 ماه گذشته، پيشــرفت پروژه هاى در 
حال اجرا بيشتر شــده است، گفت: چهار 
باب مدرسه  احداثى  توسط شركت عمران 
در شــهريور ماه تحويل داده مى شــود و 
از پنــج هــزار و 500 واحد مســكن مهر 
مشــكل دار 3500 واحد با رفع مشكالت 
موجــود آماده تحويل هســتند.عالوه بر 
ايــن بيش از هــزار و 500 ميليارد تومان 
تفاهمنامه سرمايه گذارى در طول 16 ماه 
گذشته امضا شده كه پيگير تبديل آنها به 
قرارداد هستيم. وى افزود: توجه به توسعه 
فضاى ســبز و بهره مندى و بهره بردارى 
حداكثــرى از ظرفيت هــاى مجموعه 
تفريحى گردشــگرى هشــت بهشت از 
ديگر برنامه هاى در دســتور كار شركت 

توسعه عمران شهر جديد سهند است.
مصطفوى با بيان اينكه تالش داريم تا 
با گسترش و توسعه مساحت  70 هكتارى 
هشت بهشــت  به 400 هكتار، مجموعه 
تفريحى و  گردشگرى هشت بهشت  را به 
سومين قطب گردشــگرى تبريز تبديل 

كنيم

ضــرورت به روز رســانى نرم افزار رادار 
هواشناسى  استان

مانع فيزيكى براى تداوم روند احداث بزرگراه 
«تبريز- انديشه- سهند» وجود ندارد

خبر نكوداشت روز خبرنگار توسط بانك مسكنخبر
 در آذربايجان شرقى                                                

مديريت شعب استان آذربايجان شرقى


