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گفتمان پژوهشى، اولويت فعاليت هاى دانش آموزى استگفتمان پژوهشى، اولويت فعاليت هاى دانش آموزى است

بوى نامطبوع پااليشگاه تبريز 
رفع شد

بهبود اشتغال و توسعه با 
گسترش بانك هاى قرض الحسنه

فعال بودن پروژه هاى عمرانى  
خدماتى و فرهنگى در زمستان

تاكيد بر توجه به فرهنگ و تفكر بسيجى در 
همايش بسيجيان صدا و سيما

نماينده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى گفــت: تحوالت منطقه اى و بيــن المللى موجب 

شده است تا بيش از پيش به فرهنگ و تفكر بسيجى در جامعه تكيه كنيم.
به گزارش خبرگزارى صدا و ســيما ، حجت االسالم آل هاشــم در جمع بسيجيان صدا و سيماى مركز 

آذربايجان شــرقى افزود : هم اكنون حركتهاى حزب اهللا لبنان... 

شهردار تبريز:
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 شنبه 24 آذر 1397   شماره 5273

 مدير آموزش و پرورش هشــترود گفت: از 
مجموع 140 فضاى اموزشى موجود در شهرستان 
56 مورد معادل 40 درصد فرسوده بوده و به نوسازى 

نياز دارد.
بهمــن اقدمى در جلســه شــوراى آموزش و 
پرورش اين شهرستان اظهار داشت: در سالجارى 
و در راســتاى نوسازى مدارس و با همكارى خيران 
مدرسه ساز 14 مدرســه در دست ساخت است كه 
از اين تعداد دو عمليات ســاخت دو مدرسه به پايان 
رســيده و چهار مدرسه نيز در مرحله امضاى تفاهم 

نامه قرار دارد.
وى گفــت: 80 درصد مدارس شهرســتان به 
سيســتم گرمايشى مجهز هســتند و تا پايان سال 
نيز بر تعداد مدارس داراى سيستم گرمايشى مجهز 

افزوده مى شود.
اقدمى همچنين خواســتار مشاركت خيران در 
ســاخت مدارس فنى و حرفه اى و خوابگاه دختران 

در هشترود شد.
وى به پويش مردمى كمــك به دانش آموزان 
بى بضاعت در شهرســتان نيز اشــاره كرد و گفت: 
در راستاى اين پويش 1200 جفت كفش به همراه 
نوشــت افزار و پوشاك در بين دانش آموزان پخش 

شده است.
ارتقاى كيفيت آمــوزش در مدارس 

عجب شير جدى گرفته شود
فرماندار عجب شــيرگفت: شــوراى آموزش و 
پــرورش با برنامــه ريزى صحيح نقــاط ضعف را 
شناســايى و اصالح كرده و كيفيــت آموزش را در 
مدارس جــدى بگيرد. عادل اصغرپور در جلســه 
شوراى آموزش و پرورش اين شهرستان افزود: بايد 
در راســتاى دستيابى به اهداف آموزش و پرورش و 
تربيت انسان هاى كارآمد در جامعه از همه ظرفيت 

ها و فضاهاى آموزشى استفاده بهينه شود.

مدير ســتاد ديه آذربايجان شــرقى گفت: با كمك 110 
ميليون ريالى پزشــك خير تبريزى سه نفر از زندانيان جرائم 

غيرعمد و محكوم مالى آزاد شدند.
رسول تقى پور اظهار داشت: با مساعدت پزشك نيكوكار 

و با همت گروه تحقيق ستاد ديه 2 نفر از زندانيانى كه به دليل 
محكوميت هاى مالى و بدهكارى حبس بودند، از زندان آزاد و 
به كانون گرم خانواده هاى خود بازگشتند. وى با اشاره به اينكه 
اين تعداد از زندانيان مدت زيادى را در زندان به سر برده بودند، 

بيان كرد: با كمك اين پزشــك تبريزى و كمك ويژه ستاد 
ديه اين زندانيان آزاد و به كانون گرم خانواده خود بازگشــتند. 
تقى پور ابراز اميدوارى كرد كه با افزايش كمك هاى خيران 
نيكوكار در آذربايجان شرقى زمينه آزادى حداكثرى زندانيان 

جرايم غيرعمد و محكومان مالى غيرعمد هرچه زودتر فراهم 
شود. وى از اينكه خيران و خانواده هاى معزا هزينه دسته گل 
و ضيافت و احسان را صرف آزادى زندانيان جرايم غيرعمد و 
محكومان مالى مى كنند تقدير و از عموم مردم براى پيوستن 

به اين سنت حسنه دعوت كرد.  در 2 سال گذشته مردم استان  
آذربايجان شرقى با صرف بخشى از مراسم ترحيم عزيزان از 
دست رفته خود زمينه آزادى حدود 100 نفر از زندانيان جرايم 

غيرعمد را فراهم كرده اند. 

پزشك تبريزى 3 زندانى جرايم غيرعمد را آزاد كرد

 40درصد مدارس 
هشترود،  نيازمند نوسازى

شهردار منطقه پنج تبريز گفت : برنامه هاى عمرانى ، خدماتى و فرهنگى 
اين منطقه در فصل زمستان تعطيل نخواهد بود. 

به گزارش امور ارتباطات منطقه مير على اصغر نساج غازانى اين مطلب را 
در گفتگو با برنامه تبريزيم اعالم كرد و  افزود : زمستان امسال در زمان بارش 
برف از ميزان مصرف نمك كاســته مى شود. وى همچنين با اشاره به اجراى 
پروژه هاى عمرانى در سطح حوزه گفت : عمليات اجرايى برخى از طرح هاى 
عمرانى كه تعطيل شــده بودند شروع شده و با مشاركت شهروندان روزهاى 
خوشى در انتظار اين منطقه خواهد بود. شهردار منطقه 5 تبريز در اين خصوص 
تصريح نمود : 3 پروژه فرهنگى در قالب فرهنگسرا و مجتمع مذهبى در كوى 

فرشته  ولى امر و مصلى در حال احداث است . وى همچنين 
افزود: مسيرگشايى باند كندرو جنوبى جاده تهران ، فاز دوم 
بزرگــراه دوكمــال ، بازارچه ميــوه وتره بار مــرزداران ، 
مسيرگشايى وپوشش كانال 24 مترى فرشته از مهمترين 

طرح هايى هستند كه در حال اجرا مى باشند. وى تقاطع غير همسطح حضرت 
وليعصر (عج) را  از مهمترين طرح هاى عمرانى منطقه 5 دانست ودر اين مورد 
اظهار داشت : تقاطع غير همسطح اتصال دهنده كوى هاى نصر واستاندارى 
در صورت مساعد بودن شرايط جوى حداكثر تا يك ماه آينده قابل بهره بردارى 
خواهد بود.  نساج افزود : فاز اول اين پروژه با 100 ميليارد ريال هزينه كه بزودى 

به بهره بردارى مى رسد كوى هاى نصر ، مرزداران ومصلى را از بن بست بودن 
خارج مى كند. شــهردار منطقه پنج در بخش ديگرى از سخنانش به اقدامات 
فرهنگى نيز اشــاره نمود وافزود : با هدف افزايش روحيه نشــاط واميد برنامه 
خندوانه آخر هفته در فرهنگسراى كوى فرشته با حضور هنرمندان مطرح تبريز 
اجرا مى شــود. به گفته وى اين برنامه 5 شــنبه ها از ساعت 18 در آمفى تئاتر 

فرهنگسراى فرشته برگزار مى شود.

شهردار منطقه 5 تبريز خبر داد؛

فعال بودن پروژه هاى عمرانى 
خدماتى و فرهنگى در زمستان

خبر
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مدير شــعب بانك قرض الحســنه مهر ايران 
آذربايجان شــرقى از اعطاى چهار ميليون فقره وام در 

طول 11 سال، توسط اين بانك خبر داد. 
 به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شــرقى، رضا 
منافى آذر در نشست خبرى با اصحاب رسانه با بيان اين 
مطلب اظهار كرد: بانك قرض الحســنه مهر ايران، 22 
آذر 86 تاسيس شد و امسال، يازدهمين سالگرد افتتاح 

آن را جشن خواهيم گرفت. 
  وى در ادامه با بيان اين كه متاســفانه اين بانك در 
آذربايجان شــرقى و به ويژه تبريز، عقب است، افزود: 
انتظار مى رود رســانه ها در شناســاندن بانك قرض 
الحســنه مهر ايران به همشــهريان، تالش بيشترى 
كننــد، چرا كه ايــن بانك را به هر نامى بــه غير از نام 
خودش مى شناسند، در حالى كه اين بانك، اولين بانك 
تخصصى قرض الحســنه در ايــران و جزو بانك هاى 

توسعه يافته در كشور است. 
  وى ادامه داد: در خصوص جذب منابع نيز متاسفانه 

استان ما در مقايسه با استان هاى كوچك ترى همچون، 
آذربايجان غربى و حتى كرمانشاه نيز عقب است و اين 
شايســته شهر ما نيســت، در طول يك سال گذشته، 
گام هاى مثبتى براى استفاده حداكثرى مردم از وام هاى 
قرض الحسنه اين بانك با نرخ سود چهار درصد برداشته 

شده است. 
 منافى آذر بيان كرد: بانك قرض الحسنه مهر ايران 

داراى 23 شــعبه فعال در سطح آذربايجان شرقى است 
كه 12 شــعبه در شهرســتان تبريز و 11 شعبه ديگر در 
ســاير شهرستان ها فعاليت دارند و افتتاح شعبه در شهر 
جديد سهند و يكى از شهرســتان هاى استان نيز جزو 

برنامه هايمان است. 
  وى افــزود: ايــن بانك از نظر ماموريتى با ســاير 
بانك ها هيچ تفاوتى نداشته و از نظر خدمات اينترنتى و 
الكترونيكى حتى از ساير بانك ها نيز پيشى گرفته ايم. 

  وى اظهــار كرد: بانك قرض الحســنه مهر ايران، 
تجارى نبوده و هيچ ســودى به مردم داده نمى شــود و 
ســوددهى جزو اهداف ما نيســت، اما در ساير بانك ها 
طبق چهار ســرفصل حســاب كوتاه مدت، بلند مدت، 
قرض الحسنه و جارى، ســود داده مى شود، در اعطاى 
وام نيز از مشترى سودى نمى گيريم و چهار درصد سود 

هم صرف مسائل خدماتى مى شود. 
  مدير شعب بانك قرض الحسنه مهر ايران آذربايجان 
شرقى تاكيد كرد: قسمت عمده اى از جامعه هدف اين 

بانك را محرومان و قشر ضعيف جامعه تشكيل مى دهند 
و تالش مى كنيم تا افراد بيشــترى از اين تســهيالت 
بهره مند شوند، در اين راستا قراردادهايى نيز با نهادهايى 
همچون كميته امداد، بنياد بركت و دانشــگاه ها داريم، 
اين بانك اقدامات قابل توجهى در اعطاى تســهيالت 
به زنان شــاغل به ويژه زنان سرپرســت خانوار، انجام 
داده اســت.  وى با تاكيد بر اين كه توســعه بانك هاى 
قرض الحسنه به اشتغال و توسعه جامعه كمك مى كند، 
افزود: معتقد هســتيم، وام هاى كوچك با كارمزد كم ، 
بهترين ابزار مبارزه با فقر و ناهنجارى در كشور هستند. 
 وى در پايــان تاكيد كرد: به دور از هر گونه تعصب، 
مى گوييم كه بانك قرض الحسنه مهر ايران، عملكرد 
شفافى  داشــته و مستندات نيز نشان مى دهد كه 104 
درصد از منابعمان را خرج كرده ايم، بانك ما شــايد جزو 
اولين بانك هايى باشد كه كارها در آن با كم ترين مراحل 
ادارى و بدون اخذ كپى كارت ملى و شناســنامه انجام 

مى شود.

كارگردان نمايش «بيمارى خانواده ميم» گفت: 
اين نمايش از 20 آذر به مدت دو هفته در ســالن تئاتر 

مستقل تبريز روى صحنه مى رود.
«اميد سعيدپور» در نشست خبرى نمايش بيمارى 
خانواده ميم، اظهار كرد: نويســنده اين اثر «فائوستو 
پاراويدينو» است كه «نيايش بهمنيه» متن را ترجمه 

كرده است.
وى در خصــوص بازيگران اين نمايش، ادامه داد: 
رضا رجايى، مينا پناهى، سنا پورسعيدى، على پوريان، 
مهرداد ســعادت، سيامك افسايى و وحيد مبصرى در 

اين نمايش ايفاى نقش مى كنند.
 كارگردان نمايش بيمارى خانواده ميم با بيان اينكه 
پروســه تمرين اين نمايش هفت ماه طول كشــيده 
اســت، گفت: اين نمايش به از هم پاشيدن خانواده اى 
در اثــر عدم درك ارتباط زبانى اشــاره دارد كه در اين 
نمايش پس از مرگ مادر خانــواده، خواهر بزرگتر به 
عنوان پرستار پدر ايفاى نقش مى كند و خواهر كوچك 

خانواده هم به بيراهه مى رود. 
وى در خصوص تجربه كارگردانى در تئاتر، اظهار 
كرد: تجربه كارگردانى چنــد نمايش كارگاهى را در 
تهران داشتم اما اولين بار است كه به صورت حرفه اى 
پا در عرصــه كارگردانى مى گذارم و خوشــحالم در 

نخستين گام با بازيگران بزرگ تبريز كار مى كنم.
سعيدپور در پاسخ به اين سوال كه چگونه بازيگران 
بزرگ را براى حضور در اين نمايش مجاب كرديد؟ بيان 
كرد: كيفيت متن و نحــوه  كارگردانى براى بازيگران 
آكادميك در اولويت قرار دارد كه خوشــبختانه بعد از 
مشــاهده متن حضور در ايــن كار را پذديرفتند. على 
سليمانى - تهيه كننده نمايش بيمارى خانواده ميم با 
بيان اينكه با ديد تجارى نمى توان در عرصه هنر موفق 
شــد، گفت: نگاه بنده هنرى بوده و براى اينكه اين كار 

هنرى روى صحنه برود وارد اين عرصه شده ام.

بهبود اشتغال و توسعه با گسترش بانك هاى قرض الحسنه

نمايــش «بيمارى خانواده 
ميم» در تبريــز روى صحنه 

مى رود

 باستناد بند 12 صورتجلســه شماره 1025 مورخ 97/9/7 هيئت مديره ، سازمان عمران تبريز در نظر دارد عمليات 
اجرائى باقيمانده كفســازى صفه و محوطه ضلع شمالى و شــرقى پروژه مقبره الشعرا را طبق برآورد اوليه و نقشه هاى 

اجرائى و مشخصات فنى از طريق مناقصه عمومى و با شرايط ذيل به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
الف) مناقصه گران داراى صالحيت پيمانكارى در رشته ابنيه حداقل پايه 5 ميتوانند درمناقصه  شركت نمايند.

ب) مبلغ برآورد اوليه -/5/915/189/500 ريال (پنج ميليارد و نهصد و پانزده ميليون و صد و هشتاد ونه هزار و پانصد ريال)
مبلغ كاركرد پيمانكار بصورت نقدى و غيرنقدى (برابر مندرجات شرايط مناقصه) پرداخت خواهد شد.

ج) مبلغ تضمين شــركت درمناقصه(تضمين فرآيند ارجاع كار): -/295/759/475 ريال(دويست و نود و پنج ميليون 
و هفتصد و پنجاه و نه هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ريال) بصورت ضمانتنامه معتبر بانكى با فرمت پيوســت بخشنامه 

شماره 123402/ت50659 هه مورخه 94/9/22 بنام سازمان عمران تبريز
د) فروش اســناد مناقصه از تاريــخ 1397/9/18 تا آخر وقت ادارى تاريــخ 1397/10/3 به صورت حضورى و در 
قبال ارائه رســيد واريز مبلغ -/1/000/000 ريال (غير قابل اســترداد) در وجه سازمان عمران تبريز به شماره حساب  

700821340505  بانك شهر شعبه آزادى تحويل مى گردد.
ذ) محل فروش اسناد : تبريز- آخر خيابان صائب-دبيرخانه سازمان عمران تبريز

ه)پيشنهادات بايستى تا آخر وقت ادارى ســاعت 14:30 مورخ 97/10/4 به دبيرخانه سازمان عمران تبريز تحويل 
گردد و  پيشنهادات ارائه شده ميبايست به مدت سه ماه معتبر باشد.

و)پيشنهادات واصله راس ساعت14:30 روز سه شــنبه مورخه 97/10/4 در محل سازمان عمران تبريز بازگشائى 
وبررسى خواهد شد.

ر) ساير شرايط در اسناد مناقصه مندرج است.
ز) متقاضيان مى توانند جهت كســب اطالعات بيشــتر به واحد امور قراردادهاى سازمان عمران واقع در تبريز- آخر 

خيابان صائب مراجعه و يا با تلفن 34769583-041 تماس حاصل نمايند.(ر-970914)
چاپ آگهى نوبت اول : 97/9/17  
چاپ آگهى نوبت دوم : 97/9/24

 آگهی مناقصه عمومی        آگهی مناقصه عمومی       

                                               سازمان عمران تبريز                                                سازمان عمران تبريز 

نوبت دوم                                                                                  
نوبت دوم

باغ 3000 مترى با ديوارهاى بلوك 
داراى آب و درب فلزى و با يك فلكه 
آبيارى كنيد. داراى بهترين نوع خاك 
منطقه و شرايط پرداخت عالى يا معاوضه با 

ماشين و آپارتمان
تلفن تماس:تلفن تماس:0914372001809143720018

ش باغ
فرو
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خانه  باب   10 احداث  از  مرند  ناحيه  سپاه  فرمانده 
محروم در اين شهرستان از ابتداى سال جارى خبر 

داد.
حضور  با  دوشنبه  شامگاه  محروم،  خانه  باب  يك 

مسئوالن در روستاى هوجقان شهرستان مرند به 
بهره بردارى رسيد. اين خانه 51 مترمربعى به همت 
سپاه مرند، كميته امداد امام خمينى (ره) و خيران اين 
شهرستان در مدت 2 ماه، با هزينه كرد 350 ميليون 

ريال ساخته شده است. 
فرمانده سپاه ناحيه مرند در مراسم افتتاح اين خانه 
محروم گفت: به همت سپاه و كميته امداد امام خمينى 
(ره) شهرستان مرند، از ابتداى امسال تاكنون، بيش از 

10 خانه براى محرومان ساخته شده است. 
جواد قهرمان زاده افــــــــزود: از اين تعداد 6 باب به 
محرومان شهرستان مرند تحويل داده شده و 4 خانه 

محروم ديگر هم در دست ساخت است.

در سال جارى صورت گرفت؛
3 احداث 10 خانه محروم در شهرستان مرند ضميمه رايگان ضميمه رايگان 

روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

مدير جهادكشــاورزى شهرستان هوراند از 
برگــزارى كالســهاى آموزشــى به مناســبت 
گراميداشت هفته خاك در اين شهرستان خبر داد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــى ســازمان 
جهادكشاورزى استان، مهندس احد طايرى ضمن 
اعالم اين مطلب افزود: خاك يكى از منابع مهم و 
ارزشــمند طبيعت است و بدون داشتن خاك سالم 
حيات و زندگى روى زمين امكان پذير نخواهد بود 
و تضمين امنيت غذايى كشور با حفظ و حراست از 

خاك ميسر خواهد بود. 
وى آگاه نمــودن بهره برداران كشــاورزى و 
عموم مردم را نســبت به اهميت حفاظت از آب و 
خاك تاكيد و گفت: امسال نيز اين مديريت به اين 
مناســبت برنامه هايى چون كالسهاى آموزشى و 
ترويجــى براى بهره برداران كشــاورزى و دانش 
آموزان در خصوص ترويج فرهنگ حفاظت از آب 
و خاك در روســتاها و مدارس شهرستان با حضور 

150 نفر برگزار نمود. 
مهندس طايرى افزود: زمين هاى كشــاورزى 
حاصلخيز ترين خاك ها را در درون خود جاى داده 
اند و حداقل از دوازده هزار ســال قبل تاكنون غذا و 
ديگر نيازهاى بشر را تامين كرده اند و رفتار انسان 
با خاك و چگونگى بهره بردارى و مديريت آن بايد 
به گونه اى باشــد كه اين كيمياى طبيعت در طول 
قرن ها و هزاره ها باقى بماند و اين وظيفه تك تك 
ماست تا در ترويج فرهنگ صحيح حفاظت از خاك 

كوشا باشيم.  

دبير شــوراى هماهنگى مبــارزه با مواد 
مخدر اســتان با بيان اين كه 75 درصد جمعيت 
مصرف كنندگان مواد مخدر استان زير 40 سال 
هستند، گفت: اين براى جامعه ما بسيار بد است؛ 
چرا كه نشــان مى دهد بايد به قشر جوان بيش از 
پيش توجــه كرد در غير اين صورت بخشــى از 
جمعيت فعلى را بر اثر ســوء مواد مخدر از دست 

مى دهيم.
بهروز مهدوى در نشســت مديران كل امور 
اجتماعــى و فرهنگى اســتان هاى داراى مركز 
نگهــدارى معتاديــن متجاهر، با بيــان اين كه 
همجوارى كشور با افغانســتان كه بزرگ ترين 
توليدكننده ترياك جهان اســت، براى ما آسيب 
بزرگى محسوب مى شود، اظهار كرد: آذربايجان 
شرقى از ميان 31 استان داراى رتبه 28 در حوزه 

مواد مخدر است.
وى بــا تاكيد بر اين كه قليان و ســيگار پيش 
نياز و دروازه ورود به اعتياد است كه روز به روز به 
مصرف آن در بين قشــر جوانان افزوده مى شود، 
افزود: ضــرورت دارد با كنتــرل پيش نياز هاى 
اعتياد در راستاى مبارزه با مواد مخدر گام برداريم 
واســتفاده از قليان و ســيگار در محافل عمومى 

مانند رستوران ها تعيين تكليف شود .
دبير شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
اســتان با بيان اين كه طبق شيوع شناسى انجام 
شــده، حدود 150 هزار نفر در اين استان داراى 
سابقه يك بار مصرف مواد مخدر هستند، گفت: 
اكنــون 70 هزار نفر در مراكز درمانى ســرپايى 
اســتان به صورت داوطلبانه اقدام به ترك اعتياد 
و درمان كرده اند. وى افزود: براســاس شــيوع 
شناســى 25 درصد جمعيت كارگرى اســتان و 
چهار درصد دانشــجويان و 44/0 درصد دانش 

آموزان درگير اعتياد به مواد مخدر هستند. 

 مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى آذربايجان شرقى گفت: طرح 
آبخيزدارى با 20 ميليارد تومان اعتبار در 14 شهرســتان استان در دست 

اجراست.
 داور نامدار در بازديد از طرح هاى آبخيزدارى آغبالغ چايى و دهالن 
هشــترود افزود: با توجه به مطالعات انجام شده، در 14 شهرستان استان 
كه شــامل 17 زير حوزه مى شود طرح هاى متنوعى را شروع كرده ايم.

وى گفت: در ســالجارى و از محل صندوق توســعه ملى نيز براى دو 
طرح در هشــترود بيش از 600 ميليون تومان هزينه شده است.

نامدار همچنين از اجراى طرح گرمايش منازل روستايى با انرژى هاى 
تجديد پذير در استان خبر داد و گفت: اين طرح از محل اعتبارات صندوق 
توســعه ملى و با هدف توســعه و اســتفاده از اين نوع انرژى ها، جلب 
مشــاركت بهره بــرداران محلى در حفاظت از اراضــى ملى و ترغيب و 

تشــويق بهره برداران حوزه آبخيز براى حفاظت و مديريت حوزه آبخيز 
اجرا مى شــود.وى با بيــان اينكه در اين طرح 10 دســتگاه آبگرمكن 
خورشــيدى در خانه هاى روستايى نصب شده افزود: اين طرح در مرحله 
اول با اعتبار 120 ميليون تومان در روســتاهاى باباكندى و گله ده كوه 

شهرستان هشترود اجرا شده است.
 مدير كل منابع طبيعى و آبخيز دارى اســتان گفت: حدود دو ميليون 
و 500 هزار هكتار مرتع در اســتان وجود دارد كه به ســه بخش ييالقى، 
قشــالقى و ميان بند تقسيم شده اســت.وى افزود: طرح مرتع  دارى در 
مراتع استان با مشــاركت دامداران و با هدف رعايت ظرفيت مرتع اجرا 
مى  شــود، چون مرتع از لحاظ توليد داراى كميت بوده و در زمان محدود 
مى  توان از آن بهره برد كه با مشــخص كردن ظرفيت مرتع از پيش چرا 
و چراى مفرط جلوگيرى مى  شــود. نماينده مردم هشترود و چاراويماق 

در مجلس نيز خواســتار اجراى طرح آبخيزدارى در اطراف ســد سهند 
شد. ســيدحمزه امينى گفت: جاده هاى بين مزارع، راه هاى زيرساختى 
و مســيرهاى انتقال آب در قسمت هاى مختلف از مهمترين بخش هاى 
خسارت ديده از ســيل در حوزه آبخيز شهرستان است.  وى گفت: سيل 
ســال هاى گذشــته باعث تخريب چند پل در روســتاها شــده كه اگر 
آبخيزدارى در مســير اجرا مى شد شــايد چنين خسارت هاى سنگين را 

شاهد نبوديم.
شهرســتان هشــترود با 57 هزار جمعيت در 120 كيلومترى جنوب 

شرق تبريز مركز آذربايجان شرقى واقع است.

با 20 ميليون تومان اعتبار؛

طرح آبخيزدارى در 14 شهرســتان استان 
در دست اجراست

خبر خبر

برگزارى كالس هاى آموزشى به 
مناسبت گراميداشت هفته خاك در 

شهرستان هوراند

75 درصد جمعيت 
مصرف كنندگان مواد مخدر 

اســتان زير 40 سال اند

شهردار تبريز گفت: مشكالت ورزشگاه يادگار امام تبريز بايد با همت 
و تالش همه دســتگاه ها و نهادهاى مسئول حل و فصل شود چراكه اين 

ورزشگاه ويترينى براى استان است.
به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شرقى، ايرج شهين باهر در جلسه 
هماهنگى رفع مشــكالت و نواقص ورزشــگاه يادگار امام (ره) تبريز كه با 
حضور رحمتى معاون عمرانى استاندار آذربايجان شرقى برگزار شد، اظهار 
كرد: ورزشــگاه يادگار امام (ره) از اهميت ويژه اى در استان برخوردار است؛ 
چراكه حداقل هر دو هفته يكبار جمع كثيرى از شــهروندان براى تماشاى 
ديدارهاى تيم محبوب تراكتورسازى در آن حضور مى يابند و به واسطه آن، 

تصاوير اين حضور پرشور، در كل كشور منعكس مى شود.
وى گفت: اين ورزشــگاه ويترينى براى تبريز و استان است و با توجه به 
اينكه از اســتان هاى مختلف كشــور نيز براى حضور در ورزشگاه به تبريز 

مى آيند، بايد تمام مشكالت و نواقص اين ورزشگاه سريع مرتفع شود.
شهين باهر با تاكيد بر اينكه نبايد براى تكميل نواقص ورزشگاه منتظر 
رديف هاى بودجه اى باشــيم، گفت: بايد همه دستگاه ها و ادارات مختلف 

دست به دست هم دهند تا مشكالت ورزشگاه برطرف شود.
وى گفت: به واسطه تيم فوتبال تراكتورسازى فضاى نشاط و شادابى در 

كالنشهر تبريز بين شهروندان فراهم شده است.

شــهردار تبريز در خصوص مسير جديد دسترسى هواداران به ورزشگاه 
يادگار امام نيز گفت: زيرســازى راه دسترسى جديد به ورزشگاه يادگار امام 
(ره) از ضلع غربى به پايان رسيده و طى روزهاى آتى كل اين مسير آسفالت 
مى شــود. وى بر ضرورت ايجاد فضاى سبز در محوطه و مسيرهاى منتهى 
به ورزشگاه نيز تاكيد كرد و گفت: آماده هستيم تا بعد از هماهنگى هاى الزم 

در خصوص ايجاد و توسعه فضاى سبز در آن اقدام كنيم.
 شــهين باهر در پايان گفت: ورزشــگاه يادگار امــام به عنوان فرصت 
ارزشــمندى در استان است كه بايد از اين فرصت و ظرفيت هاى موجود در 

آن استفاده كنيم.

شهردار تبريز:

مشكالت ورزشگاه يادگار امام(ره) حل شود



نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى گفت: تحوالت منطقه 
اى و بين المللى موجب شده است تا بيش از پيش به فرهنگ و 

تفكر بسيجى در جامعه تكيه كنيم.
به گزارش خبرگزارى صدا و سيما ، حجت االسالم آل هاشم در 
جمع بسيجيان صدا و سيماى مركز آذربايجان شرقى افزود : هم 
اكنون حركتهاى حزب اهللا لبنان، سوريه، عراق و يمن حكايت 

از صدور فرهنگ بسيجى دارد.
وى خاطرنشان كرد: مردمى بودن از عواملى است كه به موفقيت 
بســيج داللت دارد و باعث رشــد بسيج در تمامى صحنه ها و 

حاكميت اين تفكر در جامعه شده است.
نماينده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى داشــتن بصيرت باال، 
اخالص در عمل، تكنيك گرايى، پيشرو بودن، دغدغه مندى و 

واليت مدارى را از علل موفقيت تفكر بسيجى برشمرد.
وى گفــت: در زمان جنگ تحميلى نيــز، اين روحيه اخالص 
بســيجيان بود كه باعث قوت قلب بخشيدن به ساير نيروهاى 

مسلح در دوران جنگ مى شد.
مدير كل صدا و ســيماى مركز آذربايجان شرقى نيز گفت: از 
شروع كار بسيج، درهر مقطعى از انقالب كه نياز احساس شده، 
از جمله جنگ تحميلى، شبيخون فرهنگى، تحريم و حتى جنگ 
اقتصادى تفكر بسيجى وارد عرصه شده و نقش خود را بصورت 
كامل ايفا كرده است و اگر امروز استكبار جهانى در كشور خود 
نيز احساس آرامش نمى كند، به علت وجود تفكر بسيجى است.

صفرى با اشاره به تهديدات كنونى فضاى مجازى گفت: امروز 
تكليفى كه براى همه بســيجيان وجــود دارد، حضور جدى 
نيروهاى انقالبى، مومن و ارزشى براى توليد محتواى پاك در 
شــبكه هاى اجتماعى اســت. در اين همايش 71 قسمت اثر 
مستند راديويى و تلويزيونى و پژوهشى در حوزه ايثار و شهادت 
رونمايى شد كه 14 عنوان آن مستند سرداران شهيد آذربايجان 

و 8 مستند مربوط به شهداى مدافع حرم است.
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زدست كوته خود زير بارم
كه از باال بلندان شرمسارم

مگر زنجير مونى گيردم دست
حافظوگرنه سر به شيدايى برآرم

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  

طى مراســمى و با حضــور جمعى از 
آذربايجان  اســتان  ورزشــى  مسئولين 
شرقى و دوســتان مرحوم مجيد ذاكرى 
كاپ  اســتان،  برجســته  تكوانــدوكار 
قهرمانى ليگ باشگاههاى استان و تبريز 
و همچنين مدال نقره اســتاد قهرمانى 
دوســت مرحوم ذاكرى به خانواده وى 

تقديم گرديد. 
در اين مراسم عابدى دبير هيات تكواندو 
تبريز، مرحوم ذاكرى را يكى از قهرمانان 
و تكوانــدوكاران برجســته و با اخالق 
اســتان و تبريز دانست و گفت: مجيد از 
همــان دوران خردســالى و نوجوانــى 
اســتعداد فوق العــاده اى در يادگيرى 
هنرهاى رزمى بخصوص تكواندو داشت 
و از همــان ابتدا جزو نفرات برتر و مدال 

آوران استان بشمار مى رفت. 
وى با اشــاره به اينكــه مرحوم ذاكرى 
شاگردى بســيار بااخالق و متعصب به 
باشگاه و خانواده و استان خود بود، فوت 
وى را ضايعه اى بســيار دردناك براى 
خانواده و جامعه ورزشــى استان و حتى 
كشور دانست كه به ســختى مى توان 

جايگزينى برايش انتخاب نمود. 
برادر  مهدى  كرد  اميدوارى  ابراز  عابدى 
مرحوم مجيد كه وى نيز از تكواندوكاران 
بااستعداد استان مى باشد بتواند با كسب 
عناوين برتر راه برادر از دست رفته خود 

را ادامــه دهد و آينده درخشــانى براى 
جامعه ورزشى استان و نيز خانواده خود 

رقم بزند. 
پدر مرحوم ذاكرى نيز در اين مراســم از 
خاطرات و خصوصيات فردى پسرش ياد 
كرد و با ابراز تاســف از عدم شــناخت 
فرزندش گفت: باتوجه به اينكه مجيد از 
همان دوران طفوليت نزد شــما اساتيد 
برجســته تكواندو بزرگ شــده به يقين 
شــماها او را بهتر از من مى شناسيد و 
متاسفانه تا زمانيكه از دستم نرفته بود او 

را نمى شناختم. 
وى گفت: مجيد پســرى بود كه خود را 
باهمه وفق مى داد و تاآنجا كه در توان 
داشت سعى مى كرد به همه كمك كند. 
پدر ذاكرى در خاتمه از تمامى مسئولين 
تكواندو  هيــات  انــدركاران  دســت  و 
درخواست كرد از مهدى حمايت كنند تا 

وى بتواند راه برادرش را ادامه دهد. 
گفتنى اســت در اين مراسم استاد موثق 
رئيس برگزارى مســابقات استان، استاد 
فرجــى، اســتاد قهرمانــى و جمعى از 
دوســتان مرحــوم ذاكرى نيــز حضور 
داشــتند. مرحوم ذاكرى حــدود دو ماه 
پيش در حادثه تصــادف رانندگى جان 
خود را از دســت داد و جامعه ورزشــى 
استان و كشور و خانواده و دوستان خود 

را داغدار نمود.

تاكيد بر توجه به فرهنگ و تفكر 
بسيجى در همايش بسيجيان

  صدا و سيما

اهداى كاپ قهرمانى ليگ باشگاه هاى 
استان به خانواده «مرحوم ذاكرى»

مديرعامل شــركت پااليش نفت 
تبريز با اشاره به اخبار منتشره در خصوص 
انتشار بوى نامطبوع از اين شركت گفت: 
اين بو به دليل ايجاد مشــكل در يكى از 
مخازن شــركت ايجاد شــده بود كه در 

كمترين زمان ممكن رفع شد.
به گزارش روابط عمومى پااليشــگاه 
تبريز غالمرضا باقرى ديزج اظهارداشت: 
روزهاى گذشته در يكى از واحدهاى اين 

شــركت به دليل شستشوى گاز مايع كه 
با كاستيك انجام مى شد بوى نامطبوعى 
در اطراف شــركت منتشر شد كه موجب 
دريافت اخطاريه از اداره كل محيط زيست 

استان گرديد.
وى با بيــان اينكه اين بــو به دليل 
نشتى يكى از مخازن شركت ايجاد شده 
بود، ادامه داد: برنامــه ريزى و تمهيدات 
الزم براى برطرف كردن اين مشــكل در 

نظر گرفته شــده بود ولى بايد قبل از هر 
كارى ايمن ســازى انجام مى شد كه به 
همين دليل با كمى وقفه در حل مشكل 

مواجه شديم.
باقرى تاكيد كرد: اين نشتى هيچ ضرر 
و زيانى براى سالمتى نداشت و فقط بوى 
نامطبوعى به دليل اســتفاده از كاستيك 
براى خنثى سازى گاز مايع ايجاد شده بود.

وى گفت: در همان روز نخست براى 
ايمن سازى و حل مشكل مخزن اقدامات 
الزم انجام شده بود كه متاسفانه با بارش 
هاى شــديد باران مواجه شديم كه نشتى 
اين ماده و افزايش سطح تماس آن، باعث 

انتشار بو در اطراف شركت شد.
مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز 
با اشــاره به اينكه تمهيــدات الزم براى 
بخش آســيب ديده انجام شد، افزود: اين 
واحد طى دو روز به صورت ســريع ايمن 
سازى شد و از مخزن استفاده نمى شود و 

توليد اين ماده نيز انجام نمى گيرد.

وى يادآور شد: در حال حاضر با روش 
هــاى ابداعى كاركنان پااليشــگاه تبريز 
اين ماده كه فقط بــوى نامطبوعى دارد 
ديگر توليد نمى شود و براى حل مشكل 
دو راهكار ارائه كــرده ايم كه يكى براى 
اســتفاده در صنايع پايين دستى است كه 
در حال گرفتن موافقت ســازمان محيط 
زيست هســتيم تا آن را به شركت مورد 

نظر تحويل دهيم.
باقرى گفت: راهكار ديگر اين اســت 
كــه نــوع جــذب اچ 2 اس را از روش 
كاستيك به روش جذب آمين تغيير دهيم 

كه در حال طراحى است.
وى با تاكيد بر اينكه پااليشگاه تبريز 
از جمله شــركت هايى است كه اقدامات 
بســيار خوبى در راســتاى حفظ محيط 
زيست انجام داده است، خاطرنشان كرد: 
مشكل به طور كامل حل شده و به هيچ 
وجه به واحد توليدى بنزين ســازى ربط 

نداشته است.

 معــاون پژوهش، برنامــه ريزى و 
نيروى انسانى اداره كل آموزش و پرورش 
آذربايجان شــرقى با بيان اينكه رويكرد 
برنامه هاى هفته پژوهش مدرسه محورى 
و دانش آموز محورى است، گفت: درصدد 
ايجاد گفتمان پژوهشى در مدارس هستيم.

كاميــار قهرمانى روز چهارشــنبه در 
نشســت خبرى به مناســبت فرا رسيدن 
هفته پژوهــش بر لزوم جريان ســازى 
پژوهش و انجــام آموزش هاى پژوهش 
محور تاكيد كرد و گفت: از دانش آموزان 
انتظار انجام پژوهش هاى كالن كاربردى 

نداريم.
وى با اشــاره به شــكل گيرى ستاد 

استانى هفته پژوهش به رياست استاندار 
از انتشار فراخوان اولويت هاى پژوهشى 
استان در سال جارى خبر داد و اعالم كرد: 
زنگ پژوهش و فناورى همزمان با سراسر 
كشور روز شنبه 24 آذر در مدارس استان 

نواخته مى شود.
قهرمانى با بيان اينكــه با ايجاد 23 
پژوهش سراى دانش اموزى در استان در 
5 سال گذشته تعداد اين مراكز پژوهشى 
به 42 مركز رســيده اســت ، گفت: اين 
پژوهش سراها در تمامى شهرستان ها و 
مناطق آموزشى استان پراكنده اند و سعى 
شــده در دســترس تمامى دانش آموزان 

عالقمند باشد.

وى با اشاره به ايجاد پژوهش سراى 
دانش آموزى روستايى در تركمان چاى

اعالم كرد: در ســال جارى به منزله 
همكاران 102  پژوهشــى  دانش  ارتقاى 
هزار و 937 نفر ســاعت دوره آموزشــى 
پژوهشــى براى 7410 نفــر از نيروهاى 

استان برگزار شد.
وى با اشــاره به موفقيت هاى دانش 
آموزان استان در جشــنواره هاى علمى 
كشــورى همچون جشــنواره خوارزمى، 
گفت: دانش آموزان پژوهشــگر در قالب 
طرح ســفيران دانش آمــوزى كاوش و 
پژوهش به مدارس و مناطق ديگر اعزام 
مى شــوند تا ضمن اينكه دانش و تجربه 

خــود را در اختيار ديگر دانش آموزان قرار 
مى دهند موجب افزايــش فعاليت هاى 

پژوهشى شوند.
وى با يادآورى اينكه در ســال جارى 
ميزبان جشنواره «جابر بن حيان» بوديم، 
گفت: در ســال جارى بــراى 15 طرح 
پژوهشــى فراخوان منتشر شده و 9 طرح 

در دست اجراست.
قهرمانى با اشاره به چاپ 400 مقاله 
پژوهشــى و تاليف 300 كتاب توســط 
همكاران آموزش و پرورش استان در سال 
جارى يادآورى كرد: 452 نيروى استان در 
مقطع دكترا فارغ التحصيل شده اند يا در 

حال تحصيل هستند.

با تالش بسيار و در كمترين زمان ممكن؛ 

بوى نامطبوع پااليشگاه تبريز رفع شد

گفتمان پژوهشى، اولويت فعاليت هاى دانش آموزى است


