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با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان؛

 114هکتار پروژه آبیاری
تحت فشار افتتاح شد
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طرح بخشــودگی سود و جرائم وام
در بانک مسکن
بر اســاس ماده  2تبصره  35قانون بودجه ســال  ،1395تمامي افرادي كه در سال  1395و 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 آذربایجان شرقی :مردم شریف استان...
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توزیع برق آذربایجان شرقی از

تولید هزار و  800مقاله

 162طرح بهره برداری می کند

در دانشگاه تبریز
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آموزش گام به گام
سرمایهگذاری در بورس
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ضمیمه رایگان
روزنامه دراستان
آذربایجان شرقی

توزیع برق آذربایجان شرقی از  162طرح بهره برداری می کند
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق آذربایجان شــرقی
گفت :این شــرکت همزمان با دهــه فجراز  162طرح با ارزش
 362میلیــارد ریال بهره برداری می کند.

خبر

خبر

افزایش  22درصدی منابع بانک سپه

وجودبیشاز۳۱هزارجلدکتابدرکتابخانههای
عمومی شهرستان ورزقان

رئیس کتابخانه های عمومی شهرســتان
ورزقانازفعالیتچهارکتابخانهعمومیشهری
و روســتایی در شهرستان ورزقان با بیش از ۳۱
هزار جلد کتاب در عناوین و موضوعات مختلف
در سطح شهرستان خبر داد.
به گزارش فارس ،اماموردی قلیپور با اعالم
مطلب فوق اظهار داشــت :تاسیس و راهاندازی
اولین کتابخانه عمومی در شهرســتان ورزقان
مربوط بــه بعد از انقالب اســت و از این لحاظ
امکان مقایسه وضعیت کتابخانههای عمومی
شهرستان در قبل و بعد از انقالب وجود ندارد.
وی ادامه داد :دو کتابخانه عمومی شــهری
و دو کتابخانــه عمومــی روســتایی و یــک
دســتگاه کتابخانه سیار موجود در شهرستان از
دستاوردهای فرهنگی انقالب و از مصداقهای
رشد فرهنگی شهرستان ورزقان در دوران بعد از
انقالباسالمیاست.
قلیپور،فضایفیزیکیکتابخانههایعمومی
در شهرســتان ورزقــان را در حال حاضر حدود
یکهزار مترمربع دانســت و یادآور شد :امروزه
کتابخانههای عمومی به عنوان سنگر فرهنگی
کشــور نقش مهمی در پاسداشت ارزشهای
انقــاب دارند و مطالعه کتــاب و کتابخوانی از
دغدغههای اصلی فرهنگی ایران اســامی و
ضرورت جامعه امروزی است.
وی ،با بیان اینکه کتابخانه عمومی ورزقان
در ســال  ۱۳۷۵در زمینی به مساحت یکهزار
مترمربــع با ۲۰۸مترمربع زیربنــا در مجاورت
مجتمع فرهنگی و هنری شهرســتان تاسیس

اکبــر فرج نیا در گفــت و گوی اختصاصی بــا خبرنگار ایرنا
افزود :در شهرســتان بســتان آباد  15طرح با اعتباری افزون بر
 45میلیارد ریال با حضور مســئوالن اســتانی و شهرســتانی به

بهره برداری رســید.وی به گستردگی حوزه استحفاظی شرکت
توزیع برق اســتان نیز اشــاره کرد و افزود :در استان آذربایجان
شــرقی  35شهر و  2هزار و  545روستای برق دار داریم .وی با
بیان اینکه قدمت شــبکه های برق در روستاهای استان به 25
ســال می رسد ،افزود :بیشتر روستاهای استان به برکت انقالب

طرح بخشودگی سود و جرائم وام
در بانک مسکن

در آذربایجان شرقی

شد ،افزود :جوابگو نبودن محیط تنها کتابخانه
شهر و درخواســتهای مردم فرهنگدوست
منطقه نسبت به توسعه فضای کتابخانه سبب
شــد با کمک بنیاد علمی قلمچی در ســال۹۵
فضایکتابخانهرابه ۴۲۵مترمربعتوسعهدهیم.
رییس کتابخانه های عمومی شهرســتان
اضافه کرد :کتابخانه عمومی شهر خاروانا نیز با
زیربنای  ۲۰۰مترمربع در سال  ۱۳۸۵افتتاح و در
اختیار مردم شهر خاروانا و روستاهای این بخش
قرارگرفت.
وی با اشاره به دســتیابی به افق چشمانداز
۲۰ســالهخاطرنشــانســاخت:راهانــدازی
کتابخانههای روســتایی از اولویت کاری نهاد
کتابخانههای عمومی کشور است و در راستای
دستیابی به افق  ۱۴۰۴و توزیع امکانات در تمام
نقاط کشور بهخصوص مناطق محروم ،در سال
 ۱۳۹۳یک کتابخانه در روســتای صومعهدل
تاسیسشد.
قلیپور در ادامه از احداث یک کتابخانه دیگر
در روستای کاســین خبر داد و گفت :کتابخانه
عمومی روستای کاسین با  ۹۰درصد پیشرفت
فیزیکی در حال ساخت است که از طریق خیران
کتابخانهســاز و دهیاری در حــال تکمیل آن
هستیم .وی افزود :یک دستگاه کتابخانه سیار
روســتایی با عنوان پیک دانایی در روستاهای
هدف (دیزج ملک ،کاســین ،آقبالغ ســفلی و
تخمدل) اســت که مصداق بارز اهمیت رشــد
فرهنگیبرایحکومتاسالمیاست.
رییس کتابخانههای عمومی شهرســتان
ورزقان در خاتمه ســخنانش اظهار داشــت:
کتابخانههای عمومی شهرســتان با  ۲۵هزار
و ۷۹۶عنــوانکتابکــهدرمجموع ۳۱هزارو
 ۶۳۴جلد را شــامل می شود ،برای رفع نیازهای
مختلفاطالعاتیاعضاومراجعانمورداستفاده
قرارمیگیرد.

مدیر شعب بانک ســپه در آذربایجان شرقی
منابع این بانک در سال جاری را  41هزار میلیارد ریال
اعالم کرد و گفت :نســبت به منابع  33هزار میلیارد
ریالی سال گذشته رشد  22درصدی را نشان می دهد.
نادر سلیمانی در بازدید از خبرگزاری ایرنا با تبریک
فرا رســیدن دهه فجر و چهلمین ســالگرد پیروزی
انقالب اســامی ،این افزایش منابع را نشانه اقبال
عمومی به ویژه در سپرده گذاری ارزان قیمت عنوان
کرد و گفت :رشــد منابع بانک امــکان الزم را برای
پرداخت تسهیالت فراهم می کند.
وی با اشــاره به اینکه بانک ســپه در آذربایجان
شــرقی  18هــزار میلیارد ریال تســهیالت تولید و
اشــتغال پرداخت کرده اســت ،گفــت 46 :درصد
تسهیالت پرداخت شده برابر با  8هزار و  260میلیارد
ریال به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است.
سلیمانی با اشــاره به اهتمام این بانک به حرکت
در مسیر راهبردهای اقتصاد مقاومتی گفت :تا پایان
دی امســال  664میلیارد ریال تسهیالت حمایتی به
 47واحــد تولیدی کوچک و بزرگ اســتان پرداخت
شده است.
وی همچنین اعالم کرد :بانک سپه در آذربایجان
شرقی از ابتدای سال  1396تا پایان دی امسال 1450
میلیارد ریال تسهیالت از طریق سامانه بهین یاب و
بر اســاس مصوبه های کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید استان پرداخت کرده است.
ســلیمانی با اشاره به اینکه بانک سپه آذربایجان
شــرقی در ســال  1395در ارزیابی اقتصادی استان
مقام دوم و در سال  1396مقام نخست را کسب کرد،
اظهارداشــت :این بانک به عنوان بازوی اقتصادی
نظام در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم در کنار
اعطای تســهیالت به تولیدکننده ها ،به رفع حوایج
سایر اقشار جامعه هم توجه دارد.
وی از پرداخــت  561میلیارد ریال در قالب 3600

فقره تسهیالت قرض الحســنه در استان خبر داد و
گفت 385 :میلیارد ریال تسهیالت هم در قالب کارت
اعتباری پردخت شده است.
ســلیمانی با بیان اینکه حفظ قدرت خرید مردم
یکی از راهکارهای رونق تولید اســت ،خاطرنشان
کرد :بانک ســپه در آذربایجان شرقی سال گذشته
 1342میلیــارد ریال در قالب  11هــزار فقره کارت
اعتباری تسهیالت پرداخت کرد.
وی با اشاره به مشارکت بانک سپه در طرح های
عمرانی و تولیدی اســتان از جمله احــداث آزاد راه
هشــترود  -مراغه  ،پارک بزرک آبی هلیا ،شــیرین
وطن و آذین ســبک سازان میانه ،ادامه داد :در جهت
پاســخگویی به نیاز مالی اقشــار آسیب پذیر جامعه
تفاهــم نامه هایی با کمیته امداد و بهزیســتی داریم
و در ســال جاری  67میلیارد ریال در قالب  418فقره
تسهیالت به مددجویان استان پرداخت شده است.
سلیمانی همچنین با اشــاره به احداث  5مدرسه
در مناطق زلزله زده اســتان آذربایجان شرقی توسط
بانک سپه گفت :ششمین مدرسه هم رو به اتمام است
و بزودی تحویل آموزش و پرورش می شود.
وی با اشــاره به فعالیت هــای عام المنفعه بانک
سپه گفت :با صرفه جویی در هزینه هدایای تبلیغاتی
و سررسید یک دستگاه آمبوالنس خریداری شد.
مدیر شــعب بانک ســپه در آذربایجان شــرقی
همچنین به فعالیت های ارزی این بانک در اســتان
اشــاره کرد و گفت :در سال جاری  25میلیون دالر در
قالب  245فقره اسناد اعتباری خارجی و حواله ارزی
در این بانک صادر شده است.
ســلیمانی با اشاره به پیشینه قابل توجه این بانک
در حوزه فعالیت ارزی ،گفــت :دوره های بازآموزی
به منظور به روز رســانی اطالعــات ارزی همکاران
برگزار شده است.
وی با بیان اینکــه در زمینه خدمات الکترونیک،

اسالمی صاحب برق شده اند.
فرج نیا ضریب برخورداری از برق در اســتان را  99.8درصد
عنوان کرد و افزود :در اســتان روستای باالی  10خانوار بدون
بــرق نداریــم و تالش می کنیــم این میزان را بــه پنج خانوار
برسانیم.

بانک ســپه جایگاه مهمی در کشور دارد ،اعالم کرد:
 223دســتگاه خودپرداز  ATMدر شــعب ،مراکز
تجاری و عمومی اســتان نصب شــده و  20هزار و
 500دســتگاه کارتحوان  POSدر استان توزیع
شده است.
ســلیمانی با بیان اینکه رویکرد بانک ســپه رفع
مشــکالت عمومی اســت ،از دایر کــردن باجه در
چند روســتای استان خبرداد و گفت :فراتر از وظایف
ســازمانی در امور خیر از جمله جشن های گلریزان
همکاری می کنیم.
معاون مدیر کل روابط عمومی بانک ســپه هم با
اشاره به اینکه این بانک به منظور خارج شدن از رکود
تقویــت توان بخش عرضه و تقاضا را هدف قرار داده
اســت ،گفت :پس از برجام  7میلیارد دالر گشایش
اعتبار در این بانک اتفاق افتاده است.
محمود نکونام خاطرنشــان کرد :گشایش اعتبار
یک میلیارد و  200میلیون دالری برای پاالیشگاه بید
بلند در مدت کمتــر از یک ماه از جمله فعالیت های
ارزی این بانک اســت .وی با اشاره به اینکه سامانه
پرداخت یارانه و سامانه فروش آرد توسط بانک سپه
ایجاد شده است ،اظهارداشت :سیاست گذاری کالن
بانــک و همراهی اســتان ها ،موجــب ایفای نقش
تاثیرگذار این بانک در کشــور اســت .بانک سپه به
عنوان نخستین بانک ایرانی در سال  1304تاسیس
شده است.

بر اساس ماده  2تبصره 35
قانون بودجه سال  ،1395تمامي
افرادي كه در سال  1395و 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 شریف استان که
مشــمول این طرح می شوند می توانند به شعب بانک مسکن در سراسر
استان مراجعه نموده و از مزایای این طرح بهره مند شوند.
کل تسهیالت پرداختی بانک های استان  291،807میلیارد ریال می
باشــد که مبلغ  79،599میلیارد ریال توسط بانک مسکن پرداخت شده
اســت ،یعنی بانک مسکن در پرداخت تسهیالت در بین بانکهای استان
 27،28درصد را به خود اختصاص داده است.
حسابهای افتتاحی حســاب صندوق پس انداز مسکن یکم تا تاریخ
 97/11/13بــه تعداد  20،282فقره با مبلغی بالغ بر  3،094میلیارد ریال
می باشد.تســهیالت اعطایی از محل حساب صندوق پس انداز مسکن
یکــم تا تاریخ  97/11/14به تعــداد 4،952فقره با مبلغی بالغ بر 3،431
میلیارد ریال می باشد.تســهیالت اعطایی از محل حساب صندوق پس
انداز مســکن یکم(زوجین) تا تاریخ  97/11/14به تعداد  1،849فقره با
مبلغی بالغ بر  1،728میلیارد ریال می باشد.تســهیالت اعطایی از محل
حســاب صندوق پس انداز مسکن جوانان تا تاریخ  97/11/14به تعداد
 1،540فقره با مبلغی بالغ بر  371میلیارد ریال می باشد.
تســهیالت اعطایی از محل مســکن مهر به تعداد 91،240فقره با
مبلغی بالغ بر  21،079میلیارد می باشد.تسهیالت اعطایی قرض الحسنه
ازدواج به تعداد 18،259فقره با مبلغی بالغ بر  997میلیارد ریال می باشد.
تســهیالت اعطایی مشاغل خانگی در سال  96و  97به تعداد 1،101
فقره با مبلغی بالغ بر  117میلیارد ریال می باشــد .و تســهیالت اعطایی
حــوادث غیرمترقبه با مبلغی بالغ بر  4،050میلیارد ریال پرداخت شــده
است .تعداد  79،308واحد فروش اقساطی شده است.

ثمین تهویه

نصبوتعمیرانواع:
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

۰۹۱۴۸۱۵۸۵۷۶

رفع توقیف خودروهای لیزینگی

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

فروش کارخانه

09904061988
09129732106

فروش کارخانه به متراژ  ۵۳۸۰متر با سالن
سوله  ۳۰۰۰متر قسمت اداری  ۲۴۰متر  ۶۰،متر موتورخانه با
 ۲۵متر نگهبانی انشعاب گاز و فاضالب جی ،۱۰۰برق  ۱۰۰کیلو
وات  ۳ ،خط تلفن با سند آزاد ،دارای جرثقیل آماده به کار می
باشد
واقع در شهرک شهید سلیمی جنب ورزشگاه کارگران

09141221078

فروش سوله و سالن
زمینی به متراژ  ۳۰۰۰مترمربع همراه با ســالن
تولید به متراژ  ۲۲۰۰متر مربع با تمام امکانات به
فروش می رسد
قیمت ۲:میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان

۰۹۱۴۷۶۶۴۲۳۲

فروش باغ

قیمت توافقی

دو قطعه باغ به متراژهای ۲۰۰۰متر و ۴۵۰۰متر دارای خانه باغ
 ،باغ  ۲۰۰۰متری فنس کشی شده و باغ  ۴۵۰۰متری دارای
چاه آب و مجوز  ۶ساعت سهم آب که در باغهای سیوان و
شوردرق به فروش می رسد.

09144197017

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

۰۹۱۴۱۱۸۰۹۳۴

در سومین روز از دهه فجر؛ هنرستان های استان دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند

نمایشگاه دستاوردهای هنرستان های آموزش و پرورش آذربایجان
شرقی افتتاح شد.
به گزارش اداره اطالع رســـــــانی و روابط عمومی اداره کل آموزش
و پرورش استان آذربایجان شرقی به نقل از ناحیه  3تبریز ،نمایشگاه

تومور چیست؟

مق

ا له

دکتر فرشاد ابوالقاسم زاده
فوق تخصص جراحــی تومورهای
اســکلتی و عضالنی بیمارســتان فوق
تخصصی بهبود تبریز
قسمت اول
هر گونه تکثیر بی رویه سلولها در
هــر ناحیه از بدن که منجر به تشــکیل
توده ای از ســلولهای غیرطبیعی شــود
تومور نامیده میشــود .هر کدام از بافتهای بدن در هر اندام و عضوی
میتوانند دچار رشــد بی رویه سلولها و تشکیل تومور شوند.
در کل این تومور ها به دو دســته خوشــخیم و بدخیم تقسیم می
شــوند .تومورهای خوشــخیم توانایی انتشار به ســایر نقاط بدن را
ندارند و صرفا در ناحیه ای که رشــد می کنند باعث ایجاد مشکالت
و عوارض می شــوند .علیرغم نام خوشــخیم بعضی از این تومور ها
مشــکالت شدیدی در ناحیه درگیر ایجاد می کنند و حتی با جراحی
نیز امکان عود مکرر و تخریب وســیع عضو درگیر را دارند.
تومــور های بدخیم که بطور عامیانه ســرطان نامیده میشــوند
توانایی انتشــار از طریق خون یا مســیرهای دیگر به ســایر نواحی
بدن را دارند و از این جهت درمان مشــکل تری خواهند داشت و در
صورت عدم درمان میتوانند باعث مرگ بیمار شــوند.
ëëعالئم تومورهای اندام چیست؟

تومورهایــی که در این بحــث در مورد آنها صحبت می شــود
تومورهایی هستند که در اندامهای فوقانی یا تحتانی رشد می کنند.
ایــن تومورها می توانند از هر کــدام از بافتهای طبیعی مثل عضله،
اســتخوان ،چربی ،عروق و اعصاب منشا بگیرند و در هر کدام از این
موارد انواع بدخیم و خوشــخیم متعددی وجود دارند.
عالیم اصلی بروز این تومورها شــامل تــوده های غیر طبیعی و
درد بدون توجیه خاص هســتند .در صورت بــروز هر گونه درد غیر
طبیعی که علتی برای آن مشــخص نشــود یا توده جدیدی در اندام
که قبال نبوده و در حال رشــد اســت باید فورا به تومور شک نمود و
برای بررسی بیشتر به پزشک مراجعه کرد.
برخالف تصور عموم بیشتر تومورها حتی انواع بدخیم در صورت
تشــخیص زود و بموقع بطور کامل قابل درمان هستند به شرطی که
در مراحل اولیه تشــخیص داده شوند و بدرستی درمان شوند .تاخیر
درتشــخیص و درمان نادرســت گاهی منجر به عواقب بدی برای
بیمار خواهد شــد که درمان را بســیار مشکل و گاهی غیرممکن می
کند.
ادامه دارد...

دستاوردهای هنرستانهای آموزش وپرورش آذربایجان شرقی با حضور
فرماندار کالنشهرتبریز و مدیرکل آموزش و پرورش استان در دبستان
شمس تبریزی ناحیه سه گشایش یافت.
جعفر راستگو در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت :در دهه فجر امسال

در شهر تبریز  ۲۰۶پروژه عمرانی و آموزشی با اعتباری بالغ بر ۲۵۰
میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.
فرماندار کالنشـــــــهر تبریز ادامه داد :هماهنگی و هم افزایی موجب
موفقیت است و به برکت انقالب اسالمی بوده که خیرین با مشارکت

تولید هزار و  800مقاله
در دانشگاه تبریز
رییس دانشــگاه تبریز گفت :میزان
مقاله های علمی دانشگاه تبریز قبل از انقالب
ســاالنه در حدود  2یا  3مقالــه بود که با آغاز
فعالیتهای علمی-پژوهشی پس از پیروزی
انقالب اســامی امروز با وجود تحریمهای
ظالمانــه ،این تعداد به بیش از یکهزار و 800
مقاله رسیده است.
خبرنــگار جام جــم آذربایجان
شــرقی :میررضا مجیدی در گفت و گو با
خبرنــگاران افزود :تعداد دانشــجویان این
دانشگاه در سال  1357در حدود هفت هزار و
 900نفر بود اکنون بیش از  23هزار نفر است.
وی بــا اشــاره به اینکــه اولیــن دوره
کارشناســی ارشــد دانشــگاه تبریز به طور
رسمی از ســال  64ایجاد شده است ،گفت:
بیش از  40درصد دانشجویان دانشگاه تبریز
در مقطــع تحصیالت تکمیلی مشــغول به
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تحصیلهستند.
مجیدی ادامه داد 52 :درصد دانشجویان
این دانشــگاه را بانوان و  48درصد نیز مردان
تشکیل می دهند و در حدود  6هزار دانشجو در
خوابگاه های دانشگاه مستقر هستند.
وی اظهار داشت 204 :دانشجوی خارجی
در رشــته های مختلف علوم انسانی ،فنی و
مهندســی ،علوم پایه و کشــاورزی در این
دانشگاه مشغول تحصیل هستند.
رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه این
دانشگاه دارای  ۲۱دانشکده و  ۱۰پژوهشکده
و مرکز پژوهشی است ،گفت 850 :نفر عضو
هیات علمی دانشــگاه هستند که  ۵۰درصد
آنها دارای رتبه استادی و دانشیاری هستند.
وی با اشــاره به نقش پیــروزی انقالب
اســامی در توســعه دانش و دانشگاههای
کشور ،افزود ۱۲ :استاد دانشگاه تبریز در جمع

دانشــمندان یک درصد قرار گرفته و پنج نفر
از اساتید این دانشگاه جزو دانشمندان جهان
اسالم هستند.
مجیدی با اشــاره به جایگاه منطقهای و
ملی دانشــگاه تبریز ،اظهار کرد :دانشــگاه
تبریز ،دانشگاه اول منطقه و جزو  13دانشگاه
برتر کشور و  200دانشگاه برتر دنیا است.
وی با تاکید بر نقش دانشجویان دانشگاه
تبریز در پیروزی انقالب اســامی و هشت
ســال جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد :تمام
برنامههای انقالبی در دانشگاه تبریز از سال
 56و توســط مجموعه کوچک  20نفری که
در کنار سایر جریانها فعالیت میکردند ،اجرا
میشــد ،دانشگاه تبریز اولین دانشگاهی بود
که تا بعد از پیروزی انقالب تعطیل و انقالب
فرهنگی نیز از دانشگاه تبریز شروع شد.
رئیس دانشــگاه تبریز با اشاره به شهادت
 22نفر از دانشجویان و کارمندان این دانشگاه
در حمله هوایی رژیــم بعث عراق ،ادامه داد:
دانشگاه تبریز قبل و بعد از انقالب در مسایل
فرهنگی و اجتماعی کشور ایفای نقش کرده
است.
وی عمدهتریــن چالش دانشــگاه تبریز

آموزش و پرورش گام های ارزشمندی در ساخت مدرسه برداشته اند.
گفتنی است در این نمایشگاه دستاوردهای هنرستانهای کاردانش و
فنی و حرفهای استان آذربایجان شرقی در دبستان شمس تبریزی ناحیه
سه تبریز از  ۱۴لغایت  ۱۸بهمن به مدت  ۴روز به نمایش گذاشته شد.
را نگرشهای خاص به دانشــگاه دانست و
گفت :برای ورود به دانشگاههای نسل سومی
باید نگرشها نسبت به دانشگاه عوض شود،
زیرا با دیدگاههــای قدیمی نمیتوان به این
مهم رسید.
مجیدی با اشــاره به پذیرش دانشــجو
در رشــته زبان و ادبیات ترکی از ســال ، 95
افزود :اکنون بیش از  90دانشجو در این رشته
تحصیل میکنند و روند پذیرش ادامه خواهد
داشت.
وی در خصوص جذب هیات علمی برای
این دانشــگاه گفت :با موافقــت هیات امنا
شهریور سال آینده با ارائه فراخوان  40استاد
جذب این دانشگاه خواهد شد.
رئیس دانشــگاه تبریز اظهارداشت :این
دانشگاه با  153دانشگاه دنیا قرارداد در زمینه
پذیرش طرح ،پروژه و دانشــجوی مشترک
دارد و هماکنــون نیز  14پروژه مشــترک با
دانشگاههای خارجی اجرا میکند.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه تبریز از سال
 ۹۵در رشــته زبان و ادبیات ترکی دانشــجو
پذیــرش میکند ،افــزود :اکنون بیش از۹۰
دانشجو در این رشته تحصیل میکنند.

بازدید معاون استاندار از پروژه های عمرانی شهرداری سهند
رحمتی ،معاون عمرانی اســتانداری آذربایجان شرقی  ،از پروژه های عمرانی ساختمان آتش
نشانی فاز ۳و سالن ورزشی چند منظوره شهرداری سهند بازدید کرد .

ضمیمه رایگان
روزنامه دراستان
آذربایجان شرقی

خبر

با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان؛

 114هکتار پروژه آبیاری تحت فشار
افتتاحشد
همزمــان بــا
چهارمیــن روز از دهــه
مبارک فجــر و چهلمین
ســالگرد پیروزی انقالب
اسالمی  ،با حضور رئیس
سازمان جهادکشاورزی
آذربایجان شــرقی 114
هکتــار پــروژه آبیاری
تحت فشــار در شهرستان ویژه میانه به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومي ســازمان جهادكشــاورزي استان،
با حضــور اکبر فتحی پروژه آبیاری تحت فشــار محمدرضا قره
داغی به نمایندگی از شــرکت گلبرگ پامچال با مســاحت 3.3
هکتــار که  0.89هکتــار آن بصورت قطــره ای و  2.41هکتار
طــرح بطور آبیاری نواری تیپ در روســتای کلوجه اســام به
مناسبت بزرگداشــت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
در شهرســتان ویژه میانه افتتاح و به بهره برداری رسید.
مدیر جهادکشــاورزی شهرستان ویژه میانه در حاشیه افتتاح
این طــرح با بیان اینکه عملیات اجرائی این طرح از پائیز ســال
 97شــروع و با صرف اعتباری بالغ بر  412میلیون ریال که 330
میلیون ریــال آن از محل اعتبارات بالعــوض دولتی(صندوق
توســعه ملی) و  82میلیون ریال بصورت مشــارکت نقدی بهره
بردار تامین شده بود ،به اتمام رسید گفت :این طرح به نمایندگی
از  114هکتار آبیری تحت فشــار طی ســال  97در شهرســتان
میانه اجرا شــده اســت که شــامل  85هکتار آبیــاری موضعی
(قطــرهای و نوار تیپ)  6هکتار آبیاری بارانی و  23هکتار آبیاری
تلفیقی(قطره ای ،نوار تیپ و بارانی ) می باشــد.
جــال رحیم زاده با بیان اینکه برای اجرای  114هکتار طرح
آبیاری تحت فشــار که به بهره برداری کامل رسیده 11 ،میلیارد
ریال اعتبار بالعوض و  4560میلیون ریال مشارکت نقدی بهره
بردار هزینه شــده اســت افزود :برای اجرای طرحهای آبیاری
تحت فشار به مساحت  1230هکتار که در دست اجرا می باشند،
اعتبــاری بالغ بــر 98400میلیون ریــال از اعتبارات بالعوض
دولتی تامین شده است.

صاحب امتیاز :سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرست استان آذربایجان شـرقی :بهمن راهـری
تحریریه شهرستانها021-44233511 :

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی
خبر

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

w w w. d a n e s h pa y a m . i r

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9

w w w. j a m e j a m o n l i n e . i r

ماهی وآبزیان وگلخانه بهره برداری شد
جواد محمودی ،مدیر شعب بانک کشاورزی در
اســتان آذربایجان شــرقی به بخشی از طرح
هــای مورد بهــره بــرداری درســالجاری
بااعتبارات بانک کشــاورزی از محل اشتغال
پایدار روستائی وعشایری صندوق توسعه ملی
اشاره کرد وگفت:با استفاده از تسهيالت بانك
كشــاورزي7 ،طرح احداث وتوســعه استخر
پرورش ماهی وآبزیان در شهرستانهای هادی
شــهر ،ورزقان،هشــترود وخداآفرین استان
آذربایجان شــرقی به بهره برداری رســید که
درمجموع برای این طرح ها بالغ بر 19میلیارد
و320میلیون ریال سرمایه گذاری انجام شده
کــه از این مبلــغ 13/400میلیارد ریال بانک
کشاورزی استان پرداخت کرده است بطوریکه
ازطریق این طرح ها زمینه ایجاد اشتغال برای
 18نفــر به صورت مســتقیم فراهم گردیده
است.
ëëبهره بــرداری از 7طرح گلخانه در
استان آذربایجان شرقی

وی افــزود:از دیگــر طــرح هایــی که
بانک کشــاورزی به توســعه آنها تاکید دارد
تولیدات گلخانه ای اســت که امســال برای
احداث،توســعه وتکمیل پرورش گل وسبزی
وصیفــی گلخانه ای هفت طــرح درمقیاس
28هزار484مترمربــع در شهرســتانهای
مرند،مراغه،خسروشاه،شبستروصوفیان بالغ
بر 25/200میلیارد ریال با ایجاد اشتغال برای
 34نفر تسهیالت پرداخت شده است
ëëبهره برداری از 15طرح گاوداری در
استان آذربایجان شرقی

مدیر شعب بانک کشاورزی اظهارداشت:با
استفاده از تسهيالت بانك كشاورزي 15 ،طرح

ëëبهــره برداری از 38طرح اســتخر
ذخیره آب در استان آذربایجان شرقی

محمــودی با اشــاره به صرفــه جویی در
منابع آبی افزود :با اســتفاده از تسهيالت بانك
كشــاورزي 38 ،طرح اســتخرذخیره آب به
ظرفیت یک میلیون متر مکعب ،جهت مصارف
کشاورزی در شهرستانهای اهر،شبستر ومرند
استان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید
.كل ســرمايه اين طرح ها بالــغ بر 18میلیارد
و700میلیون ریال اســت كه 15میلیارد ریال
آن توسط تســهيالت بانك كشاورزي تامين
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آمــوزش گام بــه گام
سرمایهگذاری در بورس

7طرح احداث وتوسعه استخر پرورش

احداث وتکمیل گاوداری شــیری وگوشــتی
بــه ظرفیــت  483راس در شهرســتانهای
هشترود،ملکان،اهر،مرند،اســکو وســراب
اســتان آذربایجان شــرقی به بهــره برداری
رســید .وی افزود :كل ســرمايه گذاری برای
اين طرح ها بالغ بــر 36میلیارد و868میلیون
ریال است كه 30/430میلیارد ریال آن توسط
تســهيالت بانك كشاورزي از محل اعتبارات
اشتغال پایدار روســتائی وعشایری صندوق
توســعه تامين شــد،که ازطریق این طرح ها
زمینه ایجاد اشــتغال برای  49نفر به صورت
مستقیم فراهم گردید.

حافظ

خبر

با اعتبارات بانک کشاورزی؛

خبرنگار جام جم آذربایجان شــرقی:

خبرنگار جام جم آذربایجان شرقی :رئیس اداره
امور شــعب بانک مهر اقتصاد استان با مدیر عامل کارخانجات
تراکتورسازی ایران دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش مدیریت روابط عمومی استان آذربایجان شرقی
رئیس اداره امور شــعب بانک مهر اقتصاد اســتان آذربایجان
شــرقی با حضور در شرکت تراکتورســازی ایران ضمن تقدیر
از تالشــهای آن مجموعــه در راســتای خودکفائــی تولیــد
تراکتورهای بومی دیدارو گفتگو کرد.
در ایــن دیدار ابراهیمی مدیرعامل کارخانه تراکتورســازی
با بیان مشــکالت ناشی ازســرمایه در گردش و مسائل حوزه
صادرات ،خواستار همکاری بیشتر با بانک مهر اقتصاد شد.وی
افزود :این شــرکت در حــال حاضر در راســتای تهیه و تولید
قطعــات انواع تراکتور  %90 ،به خودکفائی رســیده و در تالش
است تا پایان ســالجاری  %10وابستگی را نیز مرتفع نمائیم.
بهبودی رئیس اداره امور شــعب استان در این دیدار با تاکید
بــر افزایش تعامل بین بانک مهر اقتصاد و تراکتورســازی ابراز
امیــدواری کرد تا در کوتــاه ترین مدت در راســتای حمایت
از تولیــدات داخلــی و عمل به ارکان اصلــی اقتصاد مقاومتی
و منویــات مقــام معظم رهبری  ،تســهیالت ویژه ای را برای
رونــق تولید کارخانه و همچنین افزایــش انگیزه کارکنان آن
مجموعه ارائه دهند.
وی افزود  :تقویت زیرســاختهای اقتصادی اســتان یکی از
اهداف اصلی بانک مهر اقتصاد اســت و در این راستا در تالشیم
تاحرکت رو به جلو و رشــد و توســعه کارخانه تراکتورسازی که
نگین صنعت ســنگین استان میباشد را سرعت بخشیم و شاهد
جهانی شــدن برند تراکتورسازی باشیم.

یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان
وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان
دل آزرده ما را به نسیمی بنواز
یعنی آن جان زتن رفته به تن باز رسان

شد.

ëëبهره برداری از واحد گوســفندداری
در خداآفرین

با تســهيالت بانــك كشــاورزي ،واحد
گاوداري شــيري آقاي جالل ایمانقلی پور به
ظرفیت 200راس در شهرســتان خداآفرین
استان آذربايجان شرقي به بهره برداری رسید .
به گزارش روابط عمومي مديريت شــعب
بانك در استان آذربايجان شرقي ،كل سرمايه
ايــن طرح بالغ بر 2/271میلیارد ریال اســت
كه  1/800میلیارد ریال آن توســط تسهيالت
بانك كشــاورزي و از محل اعتبارات صندوق
توسعه كشاورزي تامين شد.
اين گزارش مي افزايد :بــا راه اندازي اين
طرح  ،زمینه اشــتغال  3نفر به طور مســتقیم
فراهم شد.

ëëبهره بــرداری از واحد پرورش قارچ
در بستان آباد

وی گفت:عالوه بر طرح های مورد اشــاره
یک واحد پــرورش قارچ دکمه ای به ظرفیت
200تنی در شهرستان بستان آباد بهره برداری
شد كه  10میلیارد ریال توسط تسهيالت بانك
كشاورزي و از محل اعتبارات صندوق توسعه
كشــاورزي تامين وبا راه انــدازي اين طرح ،
زمینه اشــتغال  14نفر به طور مستقیم فراهم
شد.
بهره برداری از طرح ســردخانه 4هزارتنی
درصوفیان
همچنین با تســهيالت بانك كشاورزي،
بهره بــرداری از طرح ســردخانه صوفیان به
ظرفیت 4000تن در شهرستان صوفیان انجام
گرفت ،كل سرمايه گذاری برای اين طرح بالغ
بر15میلیارد ریال است كه 10میلیارد ریال آن
توسط تسهيالت بانك كشاورزي تامين شد،و
با راه اندازي اين طرح  ،زمینه اشــتغال  8نفر به
طور مستقیم فراهم گردید.

مدیر عامل موسســه ارزش آفرینان مالی بازار ســرمایه
گفــت :آموزش گام به گام ســرمایهگذاری در بورس ،توســط
موسســه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه ارائه میشود.
بــه گزارش ایسنا،ســید احمد شــکوری در حاشــیه افتتاح
طرحهــای کارآفرینی که با حمایت صندوق کارآفرینی در تبریز
برگزار شــد ،گفت :موسســه ارزش آفرینان بازار مالی سرمایه
اولین مرکز تخصصی بورس در مرکز شــمالغرب کشور بوده که
با حمایت مالی صندوق کارآفرینی امید و اندوخته ســهامداران
کار خود را شروع کرده است.
وی تاکید کرد :امروز به طور مستقیم برای  ۱۰نفر کارآفرینی
کــرده و  ۴۰۰نفر نیــز تاکنون در این مرکز آموزش دیده اند و در
بازار سرمایه فعالیت میکنند.
وی بیــان کرد :هدف از راه اندازی موسســه ارزش آفرینان
مالــی بازار ســرمایه ،آمــوزش گام به گام ســرمایهگذاری به
ســادهترین شــکل ممکن از مبتدی تا حرفهای برای تمام افراد
در هر ســطحی از دانش و معلومات است.
گفتنی است ،موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه اولین
مرکز تخصصی بورس با مجوز رســمی از ســازمان فنی و حرفه
ای کشــور و کمیته راهبری بازار ســرمایه و مورد تایید سازمان
بورس و اوراق بهادار است.
عالقمندان جهت کســب آموزشهــای الزم برای ورود به
بازار ســرمایه میتوانند برای گذراندن دورههای آموزشــی از
درگاههای اطالعاتی موسســه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه
و ســایت www.fvcm.irثبتنــام کــرده و یــا بصورت
حضوری به نشــانی موسســه واقع در تبریــز ،خیابان مصلی به
سمت طالقانی ،نرســیده به تقاطع  17شهریور ،جنب خانه معلم
 ،2موسســه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه مراجعه کنند.
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