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تولید هزار و 800 مقاله 
در دانشگاه تبریز

توزیع برق آذربایجان شرقی از 
162 طرح بهره برداری می کند

آموزش گام به گام 
سرمایه گذاری در بورس

طرح بخشــودگی سود و جرائم وام 
در بانک مسکن

 بر اســاس ماده 2 تبصره 35 قانون بودجه ســال 1395، تمامي افرادي كه در سال 1395 و قبل از آن از 
وام مســكن بانك مسكن اســتفاده نموده و داراي بدهي معوقه بوده اند، در صورت واريزي يكجاي باقيمانده 

اصل وام دريافتي، از بخشــودگي كل سود و جرائم ديركرد بهره مند خواهند شد. 
همچنين افرادي كه مشــمول اين طرح نمي باشــند يا توانائي پرداخت يكجاي باقيمانده اصل وام دريافتي 

را ندارند، در صورت واريز اقســاط معوقه خود مي توانند از بخشــودگي كل جرائم ديركرد برخوردار شوند.
خبرنگارجام جم آذربايجان شرقی: مردم شريف استان...

با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی  استان؛

114 هکتار پروژه آبیاری 
تحت فشار افتتاح شد

3

2

2 3

4

آذربایجان شرقی

4

3



مديرعامل شــركت توزيــع نيروی برق آذربايجان شــرقی 
گفت: اين شــركت همزمان با دهــه فجراز 162 طرح با ارزش 

362 ميليــارد ريال بهره برداری می كند.

اكبــر فرج نيا در گفــت و گوی اختصاصی بــا خبرنگار ايرنا 
افزود: در شهرســتان بســتان آباد 15 طرح با اعتباری افزون بر 
45 ميليارد ريال با حضور مســئوالن اســتانی و شهرســتانی به 

بهره برداری رســيد.وی به گستردگی حوزه استحفاظی شركت 
توزيع برق اســتان نيز اشــاره كرد و افزود: در استان آذربايجان 
شــرقی 35 شهر و 2 هزار و 545 روستای برق دار داريم .وی با 
بيان اينكه قدمت شــبكه های برق در روستاهای استان به 25 
ســال می رسد، افزود: بيشتر روستاهای استان به بركت انقالب 

اسالمی صاحب برق شده اند.
فرج نيا ضريب برخورداری از برق در اســتان را 99.8 درصد 
عنوان كرد و افزود: در اســتان روستای باالی 10 خانوار بدون 
بــرق نداريــم و تالش می كنيــم اين ميزان را بــه پنج خانوار 

نيم. برسا

توزیع برق آذربایجان شرقی از 162 طرح بهره برداری می کند ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 
آذربایجان شرقی

 بر اساس ماده 2 تبصره 35 
قانون بودجه سال 1395، تمامي 
افرادي كه در سال 1395 و قبل از 
آن از وام مســكن بانك مســكن 
اســتفاده نمــوده و داراي بدهي 
معوقه بوده اند، در صورت واريزي 
يكجــاي باقيمانــده اصــل وام 
دريافتي، از بخشودگي كل سود و 
جرائم ديركرد بهره مند خواهند شــد. همچنين افرادي كه مشمول اين 
طرح نمي باشــند يا توانائي پرداخت يكجاي باقيمانده اصل وام دريافتي 
را ندارند، در صورت واريز اقساط معوقه خود مي توانند از بخشودگي كل 

جرائم ديركرد برخوردار شوند.
خبرنگارجام جم آذربایجان شرقی: مردم شريف استان كه 
مشــمول اين طرح می شوند می توانند به شعب بانك مسكن در سراسر 

استان مراجعه نموده و از مزايای اين طرح بهره مند شوند.
كل تسهيالت پرداختی بانك های استان 291،807 ميليارد ريال می 
باشــد كه مبلغ 79،599 ميليارد ريال توسط بانك مسكن پرداخت شده 
اســت، يعنی بانك مسكن در پرداخت تسهيالت در بين بانكهای استان 

27،28 درصد را به خود اختصاص داده است.
 حسابهای افتتاحی حســاب صندوق پس انداز مسكن يكم تا تاريخ 
97/11/13 بــه تعداد 20،282 فقره با مبلغی بالغ بر 3،094 ميليارد ريال 
می باشد.تســهيالت اعطايی از محل حساب صندوق پس انداز مسكن 
يكــم تا تاريخ 97/11/14 به تعــداد4،952 فقره با مبلغی بالغ بر 3،431 
ميليارد ريال می باشد.تســهيالت اعطايی از محل حساب صندوق پس 
انداز مســكن يكم)زوجين( تا تاريخ 97/11/14 به تعداد 1،849 فقره با 
مبلغی بالغ بر 1،728 ميليارد ريال می باشد.تســهيالت اعطايی از محل 
حســاب صندوق پس انداز مسكن جوانان تا تاريخ 97/11/14 به تعداد 

1،540 فقره با مبلغی بالغ بر 371 ميليارد ريال می باشد.
تســهيالت اعطايی از محل مســكن مهر به تعداد91،240 فقره با 
مبلغی بالغ بر 21،079 ميليارد می باشد.تسهيالت اعطايی قرض الحسنه 
ازدواج به تعداد18،259 فقره با مبلغی بالغ بر 997 ميليارد ريال می باشد.

تســهيالت اعطايی مشاغل خانگی در سال 96 و 97 به تعداد 1،101 
فقره با مبلغی بالغ بر 117 ميليارد ريال می باشــد. و تســهيالت اعطايی 
حــوادث غيرمترقبه با مبلغی بالغ بر 4،050 ميليارد ريال پرداخت شــده 

است. تعداد 79،308 واحد فروش اقساطی شده است.

رئيس كتابخانه های عمومی شهرســتان 
ورزقان از فعاليت چهار كتابخانه عمومی شهری 
و روســتايی در شهرستان ورزقان با بيش از 31 
هزار  جلد كتاب در عناوين و موضوعات مختلف 

در سطح شهرستان خبر داد.
به گزارش فارس، اماموردی قليپور با اعالم 
مطلب فوق اظهار داشــت: تاسيس و راه اندازی 
اولين كتابخانه عمومی در شهرســتان ورزقان 
مربوط بــه بعد از انقالب اســت و از اين لحاظ 
امكان مقايسه وضعيت كتابخانه های عمومی 

شهرستان در قبل و بعد از انقالب وجود ندارد.
وی ادامه داد: دو كتابخانه عمومی شــهری 
و دو كتابخانــه عمومــی روســتايی و يــك 
دســتگاه كتابخانه سيار موجود در شهرستان از 
دستاوردهای فرهنگی انقالب و از مصداق های 
رشد فرهنگی شهرستان ورزقان در دوران بعد از 

انقالب اسالمی است.
قليپور، فضای فيزيكی كتابخانه های عمومی 
در شهرســتان ورزقــان را در حال حاضر حدود 
يك هزار مترمربع دانســت و يادآور شد: امروزه 
كتابخانه های عمومی به عنوان سنگر فرهنگی 
كشــور نقش مهمی در پاسداشت ارزش های 
انقــالب دارند و مطالعه كتــاب و كتابخوانی از 
دغدغه های اصلی فرهنگی ايران اســالمی و 

ضرورت جامعه امروزی است.
وی، با بيان اينكه كتابخانه عمومی ورزقان 
در ســال 1375 در زمينی به مساحت يك هزار 
مترمربــع با 208 مترمربع زيربنــا در مجاورت 
مجتمع فرهنگی و هنری شهرســتان تاسيس 

شد، افزود: جوابگو نبودن محيط تنها كتابخانه 
شهر و درخواســت های مردم فرهنگ دوست 
منطقه نسبت به توسعه فضای كتابخانه سبب 
شــد با كمك بنياد علمی قلم چی در ســال 95 
فضای كتابخانه را به 425 مترمربع توسعه دهيم.

رييس كتابخانه های عمومی شهرســتان 
اضافه كرد: كتابخانه عمومی شهر خاروانا نيز با 
زيربنای 200 مترمربع در سال 1385 افتتاح و در 
اختيار مردم شهر خاروانا و روستاهای اين بخش 

قرار گرفت.
وی با اشاره به دســتيابی به افق چشم انداز 
20ســاله خاطرنشــان ســاخت: راه انــدازی 
كتابخانه های روســتايی از اولويت كاری نهاد 
كتابخانه های عمومی كشور است و در راستای 
دستيابی به افق 1404 و توزيع امكانات در تمام 
نقاط كشور به خصوص مناطق محروم، در سال 
1393 يك كتابخانه در روســتای صومعه دل 

تاسيس شد.
قليپور در ادامه از احداث يك كتابخانه ديگر 
در روستای كاســين خبر داد و گفت: كتابخانه 
عمومی روستای كاسين با 90 درصد پيشرفت 
فيزيكی در حال ساخت است كه از طريق خيران 
كتابخانه ســاز و دهياری در حــال تكميل آن 
هستيم. وی افزود: يك دستگاه كتابخانه سيار 
روســتايی با عنوان پيك دانايی در روستاهای 
هدف )ديزج ملك، كاســين، آقبالغ ســفلی و 
تخمدل( اســت كه مصداق بارز اهميت رشــد 

فرهنگی برای حكومت اسالمی است.
رييس كتابخانه های عمومی شهرســتان 
ورزقان در خاتمه ســخنانش اظهار داشــت: 
كتابخانه های عمومی شهرســتان با 25 هزار 
و 796 عنــوان كتاب كــه در مجموع 31 هزار و 
634 جلد را شــامل می شود، برای رفع نيازهای 
مختلف اطالعاتی اعضا و مراجعان مورد استفاده 

قرار می گيرد.

  طرح بخشودگی سود و جرائم وام 
در بانک مسکن

وجود بیش از ۳1 هزار جلد کتاب در کتابخانه  های 
عمومی شهرستان ورزقان

خبر خبر

مدير شعب بانك ســپه در آذربايجان شرقی 
منابع اين بانك در سال جاری را 41 هزار ميليارد ريال 
اعالم كرد و گفت: نســبت به منابع 33 هزار ميليارد 
ريالی سال گذشته رشد 22 درصدی را نشان می دهد.

نادر سليمانی در بازديد از خبرگزاری ايرنا با تبريك 
فرا رســيدن دهه فجر و چهلمين ســالگرد پيروزی 
انقالب اســالمی، اين افزايش منابع را نشانه اقبال 
عمومی به ويژه در سپرده گذاری ارزان قيمت عنوان 
كرد و گفت: رشــد منابع بانك امــكان الزم را برای 

پرداخت تسهيالت فراهم می كند.
وی با اشــاره به اينكه بانك ســپه در آذربايجان 
شــرقی 18 هــزار ميليارد ريال تســهيالت توليد و 
اشــتغال پرداخت كرده اســت، گفــت: 46 درصد 
تسهيالت پرداخت شده برابر با 8 هزار و 260 ميليارد 

ريال به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است.
سليمانی با اشــاره به اهتمام اين بانك به حركت 
در مسير راهبردهای اقتصاد مقاومتی گفت: تا پايان 
دی امســال 664 ميليارد ريال تسهيالت حمايتی به 
47 واحــد توليدی كوچك و بزرگ اســتان پرداخت 

شده است.
وی همچنين اعالم كرد: بانك سپه در آذربايجان 
شرقی از ابتدای سال 1396 تا پايان دی امسال 1450 
ميليارد ريال تسهيالت از طريق سامانه بهين ياب و 
بر اســاس مصوبه های كارگروه تسهيل و رفع موانع 

توليد استان پرداخت كرده است.
ســليمانی با اشاره به اينكه بانك سپه آذربايجان 
شــرقی در ســال 1395 در ارزيابی اقتصادی استان 
مقام دوم و در سال 1396 مقام نخست را كسب كرد، 
اظهارداشــت: اين بانك به عنوان بازوی اقتصادی 
نظام در جهت بهبود وضعيت اقتصادی مردم در كنار 
اعطای تســهيالت به توليدكننده ها، به رفع حوايج 

ساير اقشار جامعه هم توجه دارد.
وی از پرداخــت 561 ميليارد ريال در قالب 3600 

فقره تسهيالت قرض الحســنه در استان خبر داد و 
گفت: 385 ميليارد ريال تسهيالت هم در قالب كارت 

اعتباری پردخت شده است.
ســليمانی با بيان اينكه حفظ قدرت خريد مردم 
يكی از راهكارهای رونق توليد اســت، خاطرنشان 
كرد: بانك ســپه در آذربايجان شرقی سال گذشته 
1342 ميليــارد ريال در قالب 11 هــزار فقره كارت 

اعتباری تسهيالت پرداخت كرد.
وی با اشاره به مشاركت بانك سپه در طرح های 
عمرانی و توليدی اســتان از جمله احــداث آزاد راه 
هشــترود - مراغه ، پارک بزرک آبی هليا، شــيرين 
وطن و آذين ســبك سازان ميانه، ادامه داد: در جهت 
پاســخگويی به نياز مالی اقشــار آسيب پذير جامعه 
تفاهــم نامه هايی با كميته امداد و بهزيســتی داريم 
و در ســال جاری 67 ميليارد ريال در قالب 418 فقره 

تسهيالت به مددجويان استان پرداخت شده است.
سليمانی همچنين با اشــاره به احداث 5 مدرسه 
در مناطق زلزله زده اســتان آذربايجان شرقی توسط 
بانك سپه گفت: ششمين مدرسه هم رو به اتمام است 

و بزودی تحويل آموزش و پرورش می شود.
وی با اشــاره به فعاليت هــای عام المنفعه بانك 
سپه گفت: با صرفه جويی در هزينه هدايای تبليغاتی 

و سررسيد يك دستگاه آمبوالنس خريداری شد. 
مدير شــعب بانك ســپه در آذربايجان شــرقی 
همچنين به فعاليت های ارزی اين بانك در اســتان 
اشــاره كرد و گفت: در سال جاری 25 ميليون دالر در 
قالب 245 فقره اسناد اعتباری خارجی و حواله ارزی 

در اين بانك صادر شده است.
ســليمانی با اشاره به پيشينه قابل توجه اين بانك 
در حوزه فعاليت ارزی، گفــت: دوره های بازآموزی 
به منظور به روز رســانی اطالعــات ارزی همكاران 

برگزار شده است.
وی با بيان اينكــه در زمينه خدمات الكترونيك، 

بانك ســپه جايگاه مهمی در كشور دارد، اعالم كرد: 
223 دســتگاه خودپرداز ATM در شــعب، مراكز 
تجاری و عمومی اســتان نصب شــده و 20 هزار و 
500 دســتگاه كارتحوان POS در استان توزيع 

شده است.
ســليمانی با بيان اينكه رويكرد بانك ســپه رفع 
مشــكالت عمومی اســت، از داير كــردن باجه در 
چند روســتای استان خبرداد و گفت: فراتر از وظايف 
ســازمانی در امور خير از جمله جشن های گلريزان 

همكاری می كنيم.
معاون مدير كل روابط عمومی بانك ســپه هم با 
اشاره به اينكه اين بانك به منظور خارج شدن از ركود 
تقويــت توان بخش عرضه و تقاضا را هدف قرار داده 
اســت، گفت: پس از برجام 7 ميليارد دالر گشايش 

اعتبار در اين بانك اتفاق افتاده است.
محمود نكونام خاطرنشــان كرد: گشايش اعتبار 
يك ميليارد و 200 ميليون دالری برای پااليشگاه بيد 
بلند در مدت كمتــر از يك ماه از جمله فعاليت های 
ارزی اين بانك اســت. وی با اشاره به اينكه سامانه 
پرداخت يارانه و سامانه فروش آرد توسط بانك سپه 
ايجاد شده است، اظهارداشت: سياست گذاری كالن 
بانــك و همراهی اســتان ها، موجــب ايفای نقش 
تاثيرگذار اين بانك در كشــور اســت. بانك سپه به 
عنوان نخستين بانك ايرانی در سال 1304 تاسيس 

شده است.

افزایش 22 درصدی منابع بانک سپه 
در آذربایجان شرقی 
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قیمت توافقی فروش باغ

09144197017

دو قطعه باغ به متراژهای 2000متر و 4500متر دارای خانه باغ 
، باغ 2000 متری فنس کشی شده و باغ 4500 متری دارای 
چاه آب و مجوز ۶ ساعت سهم آب  که در باغهای سیوان و 

شوردرق به فروش می رسد.

نصب وتعمیرانواع:
پکیج های حرارتی /کولر گازی / نصب انواع رادیاتور

  نصب و تعمیر انواع شیرآالت /  انجام لوله کشی وتعمیرات لوله کشی
 لوله گذاری کولرگازی  /فروش انواع پکیج های دیواری و زمینی

فروش انواع رادیاتور  با گارانتی و قیمت مناسب 

ثمین تهویه 

0914۸15۸576
رفع توقیف خودروهای لیزینگی 

بدون پرداخت اقساط آن در سریعترین زمان ممکن 
با دخالت مستقیم وکیل دادگستری

0912973210۶
099040۶1988

فروش سوله و سالن 
زمینی به متراژ ۳000 مترمربع همراه با ســالن 
تولید به متراژ 2200 متر مربع با تمام امکانات به 

فروش می رسد
قیمت:2 میلیارد و ۴00 میلیون تومان

0۹1۴۷66۴2۳2

فروش کارخانه
فروش کارخانه به متراژ ۵۳80 متر با سالن  

سوله ۳000 متر قسمت اداری 2۴0 متر ،60 متر موتورخانه با 
2۵ متر نگهبانی انشعاب گاز و فاضالب جی 100،برق 100 کیلو 

وات ، ۳ خط تلفن با سند آزاد ،دارای جرثقیل  آماده به کار می 
باشد 

واقع در شهرک شهید سلیمی جنب ورزشگاه کارگران 

09141221078

شیشه سکوریت 
                                      ماهان جام نوین محمودی
طراحی فروش و اجرای دربهای شیشه ای ، سکوریت 
بالکن شیشه ای ریلی ) جمع شو ( ، حمام ریلی ، شیشه 

دو جداره سند پالست ، طراحی روی شیشه و درب های 
اتوماتیک و کرکره برقی 

0۹1۴1180۹۳۴
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نمايشگاه دستاوردهای هنرستان های آموزش و پرورش آذربايجان 
شرقی افتتاح شد.

به گزارش اداره اطالع رســـــــانی و روابط عمومی اداره كل آموزش 
و پرورش استان آذربايجان شرقی به نقل از ناحيه 3 تبريز، نمايشگاه 

دستاوردهای هنرستانهای آموزش وپرورش آذربايجان شرقی با حضور 
فرماندار كالنشهرتبريز و مديركل آموزش و پرورش استان در دبستان 

شمس تبريزی ناحيه سه گشايش يافت.
جعفر راستگو در مراسم افتتاح اين نمايشگاه گفت: در دهه فجر امسال 

در شهر تبريز 206 پروژه عمرانی و آموزشی با اعتباری بالغ بر 250 
ميليارد تومان افتتاح خواهد شد.

فرماندار كالنشـــــــهر تبريز ادامه داد: هماهنگی و هم افزايی موجب 
موفقيت است و به بركت انقالب اسالمی بوده كه خيرين با مشاركت 

آموزش و پرورش گام های ارزشمندی در ساخت مدرسه برداشته اند.
گفتنی است در اين نمايشگاه دستاوردهای هنرستان های كاردانش و 
فنی و حرفه ای استان آذربايجان شرقی در دبستان شمس تبريزی ناحيه 

سه تبريز از 14 لغايت 18 بهمن به مدت 4 روز به نمايش گذاشته شد.

3در سومین روز از دهه فجر؛ هنرستان های استان دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 
آذربایجان شرقی

بــا  همزمــان 
چهارميــن روز از دهــه 
مبارک فجــر و چهلمين 
ســالگرد پيروزی انقالب 
اسالمی ، با حضور رئيس 
جهادكشاورزی  سازمان 
آذربايجان شــرقی  114 
آبياری  پــروژه  هكتــار 

تحت فشــار در شهرستان ويژه ميانه به بهره برداری رسيد.
به گزارش روابط عمومي ســازمان جهادكشــاورزي استان، 
با حضــور اكبر فتحی پروژه آبياری تحت فشــار محمدرضا قره 
داغی به نمايندگی از شــركت گلبرگ پامچال با مســاحت  3.3 
هكتــار كه 0.89 هكتــار آن بصورت قطــره ای و 2.41 هكتار 
طــرح بطور آبياری نواری تيپ در روســتای كلوجه اســالم به 
مناسبت بزرگداشــت چهلمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی 

در شهرســتان ويژه ميانه افتتاح و به بهره برداری رسيد.
مدير جهادكشــاورزی شهرستان  ويژه ميانه در حاشيه افتتاح 
اين طــرح با بيان اينكه عمليات اجرائی اين طرح از پائيز ســال 
97 شــروع و با صرف اعتباری بالغ بر 412 ميليون ريال كه 330 
ميليون ريــال آن از محل اعتبارات بالعــوض دولتی)صندوق 
توســعه ملی( و 82 ميليون ريال بصورت مشــاركت نقدی بهره 
بردار تامين شده بود، به اتمام رسيد گفت: اين طرح به نمايندگی 
از 114 هكتار آبيری تحت فشــار طی ســال 97 در شهرســتان 
ميانه اجرا شــده اســت كه شــامل 85 هكتار آبيــاری موضعی 
)قطــره ای و نوار تيپ( 6 هكتار آبياری بارانی و 23 هكتار آبياری 

تلفيقی)قطره ای، نوار تيپ و بارانی ( می باشــد.
جــالل رحيم زاده با بيان اينكه برای اجرای 114 هكتار طرح 
آبياری تحت فشــار كه به بهره برداری كامل رسيده، 11 ميليارد 
ريال اعتبار بالعوض و 4560 ميليون ريال مشاركت نقدی بهره 
بردار هزينه شــده اســت افزود: برای اجرای طرحهای آبياری 
تحت فشار به مساحت 1230 هكتار كه در دست اجرا می باشند، 
اعتبــاری بالغ بــر98400 ميليون ريــال از اعتبارات بالعوض 

دولتی تامين شده است.

دكتر فرشاد ابوالقاسم زاده
فوق تخصص جراحــی تومورهای 
اســكلتی و عضالنی بيمارســتان فوق 

تخصصی بهبود تبريز
قسمت اول

هر گونه تكثير بی رويه سلولها در 
هــر ناحيه از بدن كه منجر به تشــكيل 
توده ای از ســلولهای غيرطبيعی شــود 
تومور ناميده ميشــود. هر كدام از بافتهای بدن در هر اندام و عضوی 

ميتوانند دچار رشــد بی رويه سلولها و تشكيل تومور شوند.
 در كل اين تومور ها به دو دســته خوشــخيم و بدخيم تقسيم می 
شــوند. تومورهای خوشــخيم توانايی انتشار به ســاير نقاط بدن را 
ندارند و صرفا در ناحيه ای كه رشــد می كنند باعث ايجاد مشكالت 
و عوارض می شــوند. عليرغم نام خوشــخيم بعضی از اين تومور ها 
مشــكالت شديدی در ناحيه درگير ايجاد می كنند و حتی با جراحی 

نيز امكان عود مكرر و تخريب وســيع عضو درگير را دارند. 
تومــور های بدخيم كه بطور عاميانه ســرطان ناميده ميشــوند 
توانايی انتشــار از طريق خون يا مســيرهای ديگر به ســاير نواحی 
بدن را دارند و از اين جهت درمان مشــكل تری خواهند داشت و در 

صورت عدم درمان ميتوانند باعث مرگ بيمار شــوند.
ë عالئم تومورهای اندام چیست؟

تومورهايــی كه در اين بحــث در مورد آنها صحبت می شــود 
تومورهايی هستند كه در اندامهای فوقانی يا تحتانی رشد می كنند. 
ايــن تومورها می توانند از هر كــدام از بافتهای طبيعی مثل عضله، 
اســتخوان، چربی، عروق و اعصاب منشا بگيرند و در هر كدام از اين 

موارد انواع بدخيم و خوشــخيم متعددی وجود دارند. 
عاليم اصلی بروز اين تومورها شــامل تــوده های غير طبيعی و 
درد بدون توجيه خاص هســتند. در صورت بــروز هر گونه درد غير 
طبيعی كه علتی برای آن مشــخص نشــود يا توده جديدی در اندام 
كه قبال نبوده و در حال رشــد اســت بايد فورا به تومور شك نمود و 

برای بررسی بيشتر به پزشك مراجعه كرد.
 برخالف تصور عموم بيشتر تومورها حتی انواع بدخيم در صورت 
تشــخيص زود و بموقع بطور كامل قابل درمان هستند به شرطی كه 
در مراحل اوليه تشــخيص داده شوند و بدرستی درمان شوند. تاخير 
درتشــخيص و درمان نادرســت گاهی منجر به عواقب بدی برای 
بيمار خواهد شــد كه درمان را بســيار مشكل و گاهی غيرممكن می 

كند.
ادامه دارد...

با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی  استان؛

11۴ هکتار پروژه آبیاری تحت فشار 
افتتاح شد 

خبرتومور چیست؟
مقاله

   رييس دانشــگاه تبريز گفت: ميزان 
مقاله های علمی دانشگاه تبريز قبل از انقالب 
ســاالنه در حدود 2 يا 3 مقالــه بود كه با آغاز 
فعاليت های علمی-پژوهشی پس از پيروزی 
انقالب اســالمی امروز با وجود تحريم های 
ظالمانــه، اين تعداد به بيش از يكهزار و 800 

مقاله رسيده است.
خبرنــگار جام جــم آذربایجان 
شــرقی: ميررضا مجيدی در گفت و گو با 
خبرنــگاران افزود: تعداد دانشــجويان اين 
دانشگاه در سال 1357 در حدود هفت هزار و 
900 نفر بود اكنون بيش از 23 هزار نفر است.

وی بــا اشــاره به اينكــه اوليــن دوره 
كارشناســی ارشــد دانشــگاه تبريز به طور 
رسمی از ســال 64 ايجاد شده است، گفت: 
بيش از 40 درصد دانشجويان دانشگاه تبريز 
در مقطــع تحصيالت تكميلی مشــغول به 

تحصيل هستند.
مجيدی ادامه داد: 52 درصد دانشجويان 
اين دانشــگاه را بانوان و 48 درصد نيز مردان 
تشكيل می دهند و در حدود 6 هزار دانشجو در 

خوابگاه های دانشگاه مستقر هستند.
وی اظهار داشت: 204 دانشجوی خارجی 
در رشــته های مختلف علوم انسانی، فنی و 
مهندســی، علوم پايه و كشــاورزی در اين 

دانشگاه مشغول تحصيل هستند.
رئيس دانشگاه تبريز با اشاره به اينكه اين 
دانشگاه دارای 21 دانشكده و 10 پژوهشكده 
و مركز پژوهشی است، گفت: 850 نفر عضو 
هيات علمی دانشــگاه هستند كه 50 درصد 

آنها دارای رتبه استادی و دانشياری هستند.
وی با اشــاره به نقش پيــروزی انقالب 
اســالمی در توســعه دانش و دانشگاه های 
كشور، افزود: 12 استاد دانشگاه تبريز در جمع 

دانشــمندان يك درصد قرار گرفته و پنج نفر 
از اساتيد اين دانشگاه جزو دانشمندان جهان 

اسالم هستند. 
مجيدی با اشــاره به جايگاه منطقه ای و 
ملی دانشــگاه تبريز، اظهار كرد: دانشــگاه 
تبريز، دانشگاه اول منطقه و جزو 13 دانشگاه 

برتر كشور و 200 دانشگاه برتر دنيا است.
وی با تاكيد بر نقش دانشجويان دانشگاه 
تبريز در پيروزی انقالب اســالمی و هشت 
ســال جنگ تحميلی خاطرنشان كرد: تمام 
برنامه های انقالبی در دانشگاه تبريز از سال 
56 و توســط مجموعه كوچك 20 نفری كه 
در كنار ساير جريان ها فعاليت می كردند، اجرا 
می شــد، دانشگاه تبريز اولين دانشگاهی بود 
كه تا بعد از پيروزی انقالب تعطيل و انقالب 

فرهنگی نيز از دانشگاه تبريز شروع شد.
رئيس دانشــگاه تبريز با اشاره به شهادت 
22 نفر از دانشجويان و كارمندان اين دانشگاه 
در حمله هوايی رژيــم بعث عراق، ادامه داد: 
دانشگاه تبريز قبل و بعد از انقالب در مسايل 
فرهنگی و اجتماعی كشور ايفای نقش كرده 

است.
وی عمده تريــن چالش دانشــگاه تبريز 

را نگرش های خاص به دانشــگاه دانست و 
گفت: برای ورود به دانشگاه های نسل سومی 
بايد نگرش ها نسبت به دانشگاه عوض شود، 
زيرا با ديدگاه هــای قديمی نمی توان به اين 

مهم رسيد.
مجيدی با اشــاره به پذيرش دانشــجو 
در رشــته زبان و ادبيات تركی از ســال 95 ، 
افزود: اكنون بيش از 90 دانشجو در اين رشته 
تحصيل می كنند و روند پذيرش ادامه خواهد 

داشت.
وی در خصوص جذب هيات علمی برای 
اين دانشــگاه گفت: با موافقــت هيات امنا 
شهريور سال آينده با ارائه فراخوان 40 استاد 

جذب اين دانشگاه خواهد شد.
رئيس دانشــگاه تبريز اظهارداشت: اين 
دانشگاه با 153 دانشگاه دنيا قرارداد در زمينه 
پذيرش طرح، پروژه و دانشــجوی مشترک 
دارد و هم اكنــون نيز 14 پروژه مشــترک با 

دانشگاه های خارجی اجرا می كند.
وی با اشاره به اينكه دانشگاه تبريز از سال 
95 در رشــته زبان و ادبيات تركی دانشــجو 
پذيــرش می كند، افــزود: اكنون بيش از 90 

دانشجو در اين رشته تحصيل می كنند.

رحمتی، معاون عمرانی اســتانداری آذربايجان شرقی ، از پروژه های عمرانی ساختمان آتش 
نشانی فاز3 و سالن ورزشی چند منظوره شهرداری سهند بازديد كرد .

تولید هزار و 800 مقاله 
 در دانشگاه تبریز

بازدید معاون استاندار از پروژه های عمرانی شهرداری سهند
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یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان
وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان

دل آزرده ما را به نسیمی بنواز
حافظیعنی آن جان زتن رفته به تن باز رسان

صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرست استان آذربایجان شـرقی:  بهمن راهـری               

تحریریه شهرستانها:    021-44233511
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 مدير عامل موسســه ارزش آفرينان مالی بازار ســرمايه 
گفــت: آموزش گام به گام ســرمايه گذاری در بورس، توســط 

موسســه ارزش آفرينان مالی بازار سرمايه ارائه می شود.
بــه گزارش ايسنا،ســيد احمد شــكوری در حاشــيه افتتاح 
طرح هــای كارآفرينی كه با حمايت صندوق كارآفرينی در تبريز 
برگزار شــد، گفت: موسســه ارزش آفرينان بازار مالی سرمايه 
اولين مركز تخصصی بورس در مركز شــمالغرب كشور بوده كه 
با حمايت مالی صندوق كارآفرينی اميد و اندوخته ســهامداران 

كار خود را شروع كرده است.
وی تاكيد كرد: امروز به طور مستقيم برای 10 نفر كارآفرينی 
كــرده و 400 نفر نيــز تاكنون در اين مركز آموزش ديده اند و در 

بازار سرمايه فعاليت می كنند.
وی بيــان كرد: هدف از راه اندازی موسســه ارزش آفرينان 
مالــی بازار ســرمايه، آمــوزش گام به گام ســرمايه گذاری به 
ســاده ترين شــكل ممكن از مبتدی تا حرفه ای برای تمام افراد 

در هر ســطحی از دانش و معلومات است.
گفتنی است، موسسه ارزش آفرينان مالی بازار سرمايه اولين 
مركز تخصصی بورس با مجوز رســمی از ســازمان فنی و حرفه 
ای كشــور و كميته راهبری بازار ســرمايه و مورد تاييد سازمان 

بورس و اوراق بهادار است.
عالقمندان جهت كســب آموزش هــای الزم برای ورود به 
بازار ســرمايه می توانند برای گذراندن دوره های آموزشــی از 
درگاه های اطالعاتی موسســه ارزش آفرينان مالی بازار سرمايه 
و ســايتwww.fvcm.ir  ثبت نــام كــرده و يــا بصورت 
حضوری به نشــانی موسســه واقع در تبريــز، خيابان مصلی به 
سمت طالقانی، نرســيده به تقاطع 17 شهريور، جنب خانه معلم 

2، موسســه ارزش آفرينان مالی بازار سرمايه مراجعه كنند.

 خبرنگار جام جم آذربایجان شرقی:  رئيس اداره 
امور شــعب بانك مهر اقتصاد استان با مدير عامل كارخانجات 

تراكتورسازی ايران ديدار و گفتگو كرد.
 به گزارش مديريت روابط عمومی استان آذربايجان شرقی 
رئيس اداره امور شــعب بانك مهر اقتصاد اســتان آذربايجان 
شــرقی با حضور در شركت تراكتورســازی ايران ضمن تقدير 
از تالشــهای آن مجموعــه در راســتای خودكفائــی توليــد 

تراكتورهای بومی ديدارو گفتگو كرد.
در ايــن ديدار ابراهيمی مديرعامل كارخانه تراكتورســازی 
با بيان مشــكالت ناشی ازســرمايه در گردش و مسائل حوزه 
صادرات، خواستار همكاری بيشتر با بانك مهر اقتصاد شد.وی 
افزود: اين شــركت در حــال حاضر در راســتای تهيه و توليد 
قطعــات انواع تراكتور ، 90% به خودكفائی رســيده و در تالش 

است تا پايان ســالجاری 10% وابستگی را نيز مرتفع نمائيم.
بهبودی رئيس اداره امور شــعب استان در اين ديدار با تاكيد 
بــر افزايش تعامل بين بانك مهر اقتصاد و تراكتورســازی ابراز 
اميــدواری كرد تا در كوتــاه ترين مدت در راســتای حمايت 
از توليــدات داخلــی و عمل به اركان اصلــی اقتصاد مقاومتی 
و منويــات مقــام معظم رهبری ، تســهيالت ويژه ای را برای 
رونــق توليد كارخانه و همچنين افزايــش انگيزه كاركنان آن 

مجموعه ارائه دهند.
وی افزود : تقويت زيرســاختهای اقتصادی اســتان يكی از 
اهداف اصلی بانك مهر اقتصاد اســت و در اين راستا در تالشيم 
تاحركت رو به جلو و رشــد و توســعه كارخانه تراكتورسازی كه 
نگين صنعت ســنگين استان ميباشد را سرعت بخشيم و شاهد 

جهانی شــدن برند تراكتورسازی باشيم.       

گام  بــه  گام  آمــوزش 
سرمایه گذاری در بورس

سرپرستی شعب استان آذربایجان شرقی 

دیدار رئیس اداره امور شعب 
بانــک مهر اقتصاد اســتان با 
مدیرعامل تراکتورسازی ایران 

خبر خبر

 خبرنگار جام جم آذربایجان شــرقی: 
جواد محمودی، مدير شعب بانك كشاورزی در 
اســتان آذربايجان شــرقی  به بخشی از طرح 
هــای مورد بهــره بــرداری درســالجاری 
بااعتبارات بانك كشــاورزی از محل اشتغال 
پايدار روستائی وعشايری صندوق توسعه ملی 
اشاره كرد وگفت:با استفاده از تسهيالت بانك 
كشــاورزي، 7طرح احداث وتوســعه استخر 
پرورش ماهی وآبزيان در شهرستانهای هادی 
شــهر ،ورزقان،هشــترود وخداآفرين  استان 
آذربايجان شــرقی به بهره برداری رســيد كه 
درمجموع برای اين طرح ها بالغ بر 19ميليارد 
و320ميليون  ريال سرمايه گذاری انجام شده 
كــه از اين مبلــغ   13/400ميليارد ريال بانك 
كشاورزی استان پرداخت كرده است بطوريكه 
ازطريق اين طرح ها زمينه ايجاد اشتغال  برای  
18 نفــر  به صورت مســتقيم فراهم گرديده 

است.
ë  بهره بــرداری از ۷طرح  گلخانه  در

استان آذربایجان شرقی
وی افــزود:از ديگــر طــرح هايــی كه 
بانك كشــاورزی به توســعه آنها تاكيد دارد 
توليدات گلخانه ای اســت كه امســال برای  
احداث،توســعه وتكميل پرورش گل وسبزی 
وصيفــی گلخانه ای هفت طــرح درمقياس 
شهرســتانهای  در  28هزار484مترمربــع 
بالغ  مرند،مراغه،خسروشاه،شبستروصوفيان 
بر 25/200ميليارد ريال با ايجاد اشتغال  برای  

34 نفر  تسهيالت پرداخت شده است  

ë  بهره برداری از 1۵طرح  گاوداری  در
استان آذربایجان شرقی

مدير شعب بانك كشاورزی اظهارداشت:با 
استفاده از تسهيالت بانك كشاورزي، 15 طرح 

احداث وتكميل گاوداری شــيری وگوشــتی 
بــه ظرفيــت 483 راس در شهرســتانهای 
وســراب   هشترود،ملكان،اهر،مرند،اســكو 
اســتان آذربايجان شــرقی به بهــره برداری 
رســيد .وی افزود:  كل ســرمايه گذاری برای 
اين طرح ها  بالغ بــر 36ميليارد و868ميليون  
ريال است كه  30/430ميليارد ريال آن توسط 
تســهيالت بانك كشاورزي از محل اعتبارات 
اشتغال پايدار روســتائی وعشايری صندوق 
توســعه تامين شــد،كه ازطريق اين طرح ها 
زمينه ايجاد اشــتغال  برای  49 نفر  به صورت 

مستقيم فراهم گرديد.  
ë  بهــره برداری از ۳8طرح  اســتخر

ذخیره آب در استان آذربایجان شرقی
محمــودی با اشــاره به صرفــه جويی در 
منابع آبی افزود :با اســتفاده از تسهيالت بانك 
كشــاورزي، 38 طرح اســتخرذخيره آب  به 
ظرفيت يك ميليون متر مكعب ،جهت مصارف 
كشاورزی در شهرستانهای اهر،شبستر ومرند 
استان آذربايجان شرقی به بهره برداری رسيد 
.كل ســرمايه اين طرح ها بالــغ بر 18ميليارد 
و700ميليون  ريال اســت كه  15ميليارد ريال 
آن توسط تســهيالت بانك كشاورزي تامين 

شد.
ë  بهره برداری از واحد گوســفندداری

در خداآفرین
با تســهيالت بانــك كشــاورزي، واحد 
گاوداري شــيري آقاي جالل ايمانقلی پور به 
ظرفيت 200راس در شهرســتان خداآفرين 
استان آذربايجان شرقي به بهره برداری رسيد .

به گزارش روابط عمومي مديريت شــعب 
بانك در استان آذربايجان شرقي ،كل سرمايه 
ايــن طرح  بالغ بر 2/271ميليارد ريال اســت 
كه 1/800 ميليارد ريال آن توســط تسهيالت 
بانك كشــاورزي و از محل اعتبارات صندوق 

توسعه كشاورزي تامين شد.
اين گزارش مي افزايد: بــا راه اندازي اين 
طرح ، زمينه اشــتغال 3 نفر به طور مســتقيم 

فراهم شد.
ë  بهره بــرداری از واحد پرورش قارچ

در بستان آباد

وی گفت:عالوه بر طرح های مورد اشــاره 
يك واحد پــرورش قارچ دكمه ای به ظرفيت 
200تنی در شهرستان بستان آباد  بهره برداری 
شد كه 10 ميليارد ريال توسط تسهيالت بانك 
كشاورزي و از محل اعتبارات صندوق توسعه 
كشــاورزي تامين وبا راه انــدازي اين طرح ، 
زمينه اشــتغال 14 نفر به طور مستقيم فراهم 

شد.
بهره برداری از طرح ســردخانه 4هزارتنی 

درصوفيان
همچنين با تســهيالت بانك كشاورزي، 
بهره بــرداری از طرح ســردخانه صوفيان به 
ظرفيت 4000تن  در شهرستان صوفيان انجام 
گرفت ،كل سرمايه گذاری برای اين طرح  بالغ 
بر15ميليارد ريال است كه10 ميليارد ريال آن 
توسط تسهيالت بانك كشاورزي تامين شد،و 
با راه اندازي اين طرح ، زمينه اشــتغال 8 نفر به 

طور مستقيم فراهم گرديد.

 با اعتبارات بانک کشاورزی؛

 7طرح احداث وتوسعه استخر پرورش 

ماهی وآبزیان وگلخانه بهره برداری شد

سه  شنبه 23   بهمن  1397     شماره 5321


