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 مدير نمايندگى ســتاد ديه در آذربايجان شــرقى گفت: در 6 ماه نخست سال جارى با كمك اين ستاد و خيران استان 143 زندانى جرائم 
غيرعمد در استان به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

رسول تقى پور افزود: از اين تعداد 142 نفر از آنان مرد و 1 نفر نيز زن بودند.
وى ادامه داد: از اين تعداد 94 نفر محكوم مالى، 4 نفر محكوم تصادفات غيرعمد و حوادث و 45 نفر نيز محكوم مهريه و نفقه بودند.

تقى پور با اشــاره به اينكه مجموع كل بدهى زندانيان آزاد شــده 145 ميليارد ريال بود، گفت: از اين مقدار 15 ميليارد ريال از كمك ويژه 
ستاد ديه استان براى آزادى اين زندانيان تامين شده...

حضرت حجت االســالم دكتر آل هاشــم نماينده محترم ولى فقيه در استان و امام جمعه تبريز، 
در خطبه هاى نماز جمعه اين هفته با اشــاره به نقش مهم دامپزشكى در تامين بهداشت و سالمت 
جامعه اذعان داشت: دامپزشكى يكى از اداراتى است كه با امكانات موجود نقش مستقيم و اساسى 

در بحث سالمت جامعه ايفا مى كند.
وى به اهميت كنترل...

143 زندانى غيرعمد آزاد شدند

مصرف بنزين در استان 9 درصد 
افزايش يافت

تسهيالت 6478 ميليارد ريالى بانك 
كشاورزى آذربايجان شرقى

صفحه3 صفحه4

سهم سهم 6060 ميليارد ريالى تسهيالت اشتغال پايدار روستايى و عشايرى ميليارد ريالى تسهيالت اشتغال پايدار روستايى و عشايرى

يف
متراژ متراژعرصه كاربرىآدرسرد

اعيانى
وضعيت پالك ثبتىقيمت پايه مزايده

ملك 
توضيحات 

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود شامل يك ساختمان دو طبقه بصورت مسكونى و قسمتى تجارى به تعداد پنج باب مغازه و طبقه اول بصورت مسكونى - يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگمتصرفدار49/1291 بخش 15 تبريز2272952,777,600,000مسكونىمرند خ طالقانى روبروى جهاد تقاطع خيابان طالقانى و عنايت ملكى1

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود شامل يك ساختمان مسكونى يك طبقه - دو دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار46/400 بخش 15 تبريز13880511.465.920مسكونىمرند- روستاى اربطان 2

ساختمان مسكونى دو طبقه شامل همكف بصورت تجارى شامل چهار باب مغازه و قسمتى مسكونى به مساحت كل حدود 340 متر مربع   يك دانگ مشاعى از متصرفدار1605/55/56 بخش15تبريز3303461.568.000.000مسكونىمرند - خ بهشتى نرسيده به مدرسه پيش ساخته 3
ششدانگ 

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود 

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود شامل يك ساختمان مسكونى دو طبقه به مساحت 236 متر مربع متصرفدار447بخش 15 تبريز1802423.024.000.000مسكونىمرند خ قيام- مابين پل المهدى و پل قيام - كوچه شهيد اردبيلچى 4
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود يكباب ساختمان مسكونى متصرفدار1406فرعى از 34 اصلى 3451662.031.680.000مسكونىمرند كشكسراى خ امام محله قزل آباد پالك 59
قطعات6-14-33 و7-14-33 از پالك 125 تفكيكى از 128/523 فرعى و 4166,1613207.232.135.680صنعتى سراب شهرك صنعتى ابتداى خيابان سبالن 5 قطعات 6 و 7 جنوبى6

12/66  فرعى (اراضى قريه سهزاب و قريه سندان) واقع در بخش 49 تبريز
سالن با اسكلت فوالدى و سقف خرپا با پوشش شيروانى به مساحت 1080 مترمربع كه قسمتى از آن به مساحت 240متر مربع در دوطبقه بصورت ادارى و رفاهى احداث تخليه

شده در مجموع اعيانى 480متر مربعمى باشد .داراى امتياز 1/2 اينچ و برق 250 كيلو وات .
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود 

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود در قيمت گذارى حق سرقفلى سه باب مغازه كسر شده است.متصرفدارپالك ثبتى 1831 فرعى از 15 اصلى بخش 38 تبريز11116912.867.984.000مسكونىآذرشهر - خيابان ديزج باالتر از نهر عمومى درق آباد نرسيده به روستاى ينگجه7

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود شامل 51 متر مربع زير زمين و 123 متر مربع همكفتخليهپالك ثبتى 5777 فرعى از 10 اصلى واقع در بخش 9 تبريز2101747.616.000.000مسكونىتبريز وليعصر جنوبى خيابان باختر خيابان بهارك روبروى خيابان سجاجيد جنب كاشى 822
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود ساختمان يك طبقه به مساحت تقريبى 150 متر مربع و 30متر مربع تجارى مغازه داراى آب و برق جداگانهتخليه2549فرعى از 24 اصلى مفروزى از 931 بخش 31 تبريز374/51504.312.000.000مسكونىكليبر خيابان فرماندارى كوچه والفجر 9

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود ساختمان دو طبقه مسكونى دو نبش با ورودى هاى مجزا براى هر طبقه تخليه3227فرعى از 24 اصلى مفروزى از 868 فرعى بخش 31 تبريز2462101.624.000.000مسكونىكليبر- ورودى جاده اهر كليبر - محله يعثوبى10

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود سه و نيم دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار1217فرعى از 29 اصلى واقع در بخش 14 تبريز4792101.979.600.000مسكونىايلخچى خيابان 22 بهمن كوچه نسترن پالك 113

هشترود شهرك صنعتى چپنى 12
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود سالن سوله حدود 320 متر مربع به ارتفاع 9 متر و مسكونى به مساحت 96 متر مربع- داراى يك حلقه چاه نيمه عميق يك اينچ .مقدار 5932872 سهم از 105525200 سهم .متصرفدار16فرعى از 3 فرعى از سنگ 137اصلى بخش 48 تبريز7864181.232.000.000صنعتى 

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود سالن  سوله با پوشش سقف خرپا بصورت نيمه تمام بدون درب و پنجره و فاقد نازك كارى به ارتفاع 8 متر و بمساحت 504 متر مربعتخليهقطعه12 از پالك 3 فرعى از سنگ 137 اصلى واقع در بخش 48 تبريز20805042.261.952.000صنعتى هشترود شهرك صنعتى چپنى 13

14
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود متصرفدار1535فرعى از 161اصلى بخش 48تبريز1401021.355.200.000مسكونىهشترودخيابان شهيد مطهرى 

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود همكف به مساحت 164 متر مربع  داراى امتياز آب و برق و گازمتصرفدار1418فرعى از 161اصلى215,671641.807.587.600مسكونىهشترود خيابان امام خمينى روبروى بانك سپه كوچه مينو پشت دبستان سابق سميه15
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود همكف يه مساحت 186 متر مربع و زير زمين به مساحت 44 متر مربعمتصرفدار1726فرعى از161اصلى بخش 48تبريز2592302.301.320.000مسكونىهشترود خيابان شهيد رجائى روبروى مسجد حضرت وليعصر16

17
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود متصرفدار2188فرعى از 161اصلى بخش48 تبريز130102694.400.000مسكونىهشترود خيابان شهيد قدوسى كوچه بهار 

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود اعيانى بمساحت 250 متر مربع در دو طبقه با امتيازات برق و گاز و آب - ملك مزبور  در طرح جامع  شهردارى عقب روى  دارد .تخليه21فرعى از 141 اصلى بخش دو مراغه1732503.304.000.000مسكونيمراغه خواجه نصير شمالي 10متري مطهري روبروى اداره آبيارى پ 1887

تبريز-شهرك صنعتى  رجائى تبريز- خيابان 35 مترى غربى اول- نبش خيابان 18 مترى 19
 
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود داراى 232 متر مربع سالن - داراى انشعاب برق-  به انضمام سه دستگاه مخروط تراش تخليه234 فرعى از 2188 اصلى واقع در بخش 10 تبريز4352325.202.176.000صنعتى

شامل سالن انبار سوله به متراژ 650 متر مربع و سالن بارگيرى به مساحت 450 متر مربع و ساختمان ادارى به متراژ 600 متر مربع و اتاق فرمان به متراژ 110 متر مربع و اتاق تخليه پالك ثبتى 261/24 فرعى ثبت شده به شماره 57003191727.194.160.0007388كارخانهمهربان- قريه شاه بالغى - كارخانه گچ20
برق به متراژ 42 متر مربع -و 65 متر مربع ادارى- همراه با ماشين آالت 

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود 

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود سرقفلى-84متر مربع همكف و 29متر بالكنتخليهپالك يك فرعى از 0849.296.000.0001473تجارى مراغه  جنب هتل بزرگ دريا21
22

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود داراى انشعاب برق گاز و آبمتصرفدارپالك ثبتى 673فرعى از 28 اصلى بخش 15تبريز83280672.000.000مسكونى مرند روستاى گله بان

پايانه گوگان روبروى روستاى فيروز ساالر پايانه مسافربرى گوگان23
مسافربرى

پالك ثبتى1749 فرعى تفكيكى از دو مجزى شده از دو اصلى مفروزى 5940146822,960,000,000
مجزا شده از 535 قطعه يك بخش 38 تبريز

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود460متر مربع سالن مسافربرى و 158 متر مربع نگهبانى و سرويس -19 باب كارگاه و يك باب كارو.اش به مساحت 650متر مربع و داراى امتياز برق و گاز و آب تخليه 

آگهى مزايده امالك مازاد بانك ملى ايران ( آذربايجانشرقى )  3 /97

بانك ملى ايران  اداره امور شعب استان آذربايجان شرقى

بر  كتبى  مزايده  طريق  از  را  خود  مازاد  امالك  از  قسمتى  دارد،  نظر  در  ايران  ملى  بانك   
مبناى قيمت پايه مزايده ، در وضعيت موجود و به صورت نقدى، نقد و اقساط ، بدون متصرف 
و متصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر، بازديد از 
امالك، دريافت اسناد مزايده ( برگه هاى شرايط شركت در مزايده ) و تسليم پيشنهادات خود 
تا ساعت 14:30 روز شنبه 1397/08/05 در سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به 
آدرس اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمايند و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 

تلفن 35234089 و  35265999با پيش شماره 041تماس حاصل نمايند .
توضيحات : 1-بانك ملى ايران در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

2-پيشنهادات فاقد سپرده يا داراى سپرده كمتر از ميزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط 
، مردود است .

3-رعايت كليه موارد مندرج در برگه هاى مزايده الزامى است .
4-ســپرده ( وديعه ) شركت در مزايده معادل 5٪ قيمت پايه مزايده است كه متقاضيان 
همراه  به  آذربايجانشرقى  استان  بانكملى  شعب  امور  اداره  تضمينى  چك  فقره  يك  طى  بايد 

پاكت حاوى برگه شرايط شركت در مزايده تحويل دهند.
5-كليه پاكات حاوى پيشنهادات متقاضيان خريد امالك در ساعت 10 صبح روز يكشنبه 
97/08/06 درمحل ساختمان اداره امور شعب بانكملى استان آذربايجانشرقى طبقه سوم – 
سالن كنفرانس بازگشـــايى خواهد شد ، لذا متقاضيان مى توانند در موعد ياد شده با ارائه 

كارت شناسايى در جلســـــه مذكور شركت نمايند . 
اخذ  به  مربوط  هزينه هاى  كليه  تقبل  و  بالعزل  وكالت  صورت  به  متصرف  داراى  6-امالك 
استعالمات مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و ساير موارد بر عهده خريدار واگذار مى گردد ( 

هزينه تنظيم وكالتنامه بالمناصفه خواهد بود ) 
براى  و  مى گردد  واگذار  وضعيت موجود  در  و  اســت  الزامى  بازديد   ، امالك  كليه  7-براى 

امالك متصـرف دار ، وفق شرايط مندرج در برگ مزايده ، تخليه ملك برعهده خريدار است. 
8- امالك سرقفلى هزينه جلب رضايت مالك جهت تغيير شـغل و در صورت لزوم تغيير 

كاربرى بر عهده خريدار است.
9- امالكى كه به صورت نقد و اقساط واگذار مى شود قرارداد منعقده به روش اجاره به 

شرط تمليك ميباشد 
10 -هزينه آگهى و كارشناسى برعهده خريدار است و مشاراليه مى بايست اين هزينه را 

براســـاس اعالم نظر بانك قبل از انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانك واريز نمايد.
11-متقاضيان شركت در مزايده  مى بايست مبلغ 000ر250ريال بابت خريد اسناد مزايده 

از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه 
نمايند 

12-متقاضيان خريد امالك به صورت نقد و اقساط مى بايست در برگه هاى شرايط شركت 
در مزايده (كه به صورت نقد و اقساط در اختيار ايشان قرار مى گيرد) صراحتاً اشاره به مدت و 

ســود نرخ مورد نظر براســاس جدول ذيل نمايند . 
با  فروش  اولويت  باشد،  مساوى  طور  به  خريداران،  پيشنهادى  مبالغ  صورتيكه  در   -13

شرايط نقدى است
14 -نحوه فروش امالك مازاد بانك به شرح ذيل اعالم مى گردد.

رديفرديف شرايط اقساطشرح شرايط  نحوه فروش 
با شرايط نقد 

و اقساط

نحوه 
فروش با 

شرايط نقد               

مدت 

دوساله ( 24 ماهه )

دوساله ( 24 ماهه ) امالك متصرف دار فقط به صورت نقدى و با ارائه وكالت نامه بالعزل به فروش مى رسد .
50٪ نقد + 50 ٪ اقساط ماهيانه بدون سوددر صورت خريد نقدى 10 درصد تخفيف به خريدار داده خواهد شد ( براى كليه كاربرى ها به استثناء موارد ذكر شده در توضيحات )

30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهيانه با سود٢٠٪
٣٠٪ نقد + 7٠٪ اقساط ماهيانه بدون سود 

تجارى،  مسكونى ، ادارى 

صنعتى ، كشاورزى ، دامدارى وخدماتى 

كاربرى 
11
22
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قربانيــان تبريزى شــهردار منطقه يك از 
اجراى عمليات دو پروژه مهم پارك پزشكان و 

گلكار در سطح اين حوزه خبر داد.
به گزارش امور ارتباطات شهردارى منطقه 
يك كالنشــهر تبريز بر اســاس اين گزارش 
قربانيان بيان داشــت: چند پروژه مهم در ســه 
ماهه اول ســال جارى كلنگ زنى گرديد كه در 

حوزه ايجاد پارك و فضاهاى سبز و بسترسازى 
براى اوقات فراغت خانواده ها و افزايش سرانه 
ايــن فضاها بود كه پارك پزشــكان و گلكار از 

جمله اين پروژه ها بودند.
شــهردار منطقه يك گفت: هم اكنون اين 
دو پــارك در مرحله عملياتى قــرار گرفته اند و 
پيشرفت هاى قابل توجهى را شاهديم و معاونت 
هاى عمرانى و خدمات شــهرى توسط اكيپ 
هــاى مختلف اقدامات مربوطــه را انجام مى 

دهند.
وى اشــاره نمود : اين پاركها مى توانند روح 
تازه اى را در ســطح منطقه بويژه مســيرهاى 
گلكار و ضلع شــرقى و غربى آن دميده و جلوه 
خاصى به آن بخشــد و قصد ما اين اســت كه 
همزمــان اين پروژه ها را پيش برده تا بتوانيم به 

زودى شاهد بهره بردارى از آنها باشيم.

5000 بيمار خاص تحت حمايت كميته امداد 
آذربايجان شرقى قرار دارند

 معاون كميته امداد امام خمينى(ره) اســتان 
آذربايجان شرقى از حمايت 5 هزار بيمار خاص، 
صعــب  العالج و زمين گير توســط كميته امداد 

استان آذربايجان شرقى خبر داد.
معاون حمايت و ســالمت خانــواده كميته 
امداد امام خمينى(ره) استان آذربايجان شرقى، 
با تشــريح خدمات ارائه شــده به بيماران تحت 
حمايت اين نهاد گفت: براى تامين هزينه هاى 
درمانى اين بيماران در 6 ماه گذشته بيش از 800 

ميليون تومان هزينه شده است.
ابراهيم جعفرى افزود: هم اكنون 417 بيمار 
زميــن گير نيازمند نگهــدارى در منزل، تحت 

حمايت اين نهاد هستند كه براى اين تعداد بيمار 
بسترى در منزل عالوه بر مستمرى، ماهانه 100 

هزار تومان پرداخت مى شود.
وى با بيان اينكه در 6 ماه گذشته 98ميليون 
تومان براى امــور درمانى بيماران خاص تحت 
حمايت هزينه شده اســت، اظهار داشت: 343 
بيمار دياليــزى، پيوند كليه، هموفيلى، ام اس و 
تاالســمى از خدمات درمانى اين نهاد بهره مند 

هستند.
معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد 
استان همچنين خاطرنشان كرد: 3 هزار و 819 
بيمار خاص و صعــب العالج تحت حمايت اين 
نهاد در ســال گذشته يك ميليارد و 445 ميليون 

تومان فرانشيز درمان دريافت كردند.

خريــد و فــروش ارز در 11 بانك 
عامــل آذربايجان شــرقى انجام مى 

شود.

به گزارش خبرگزارى صدا و سيما، 
رئيس شــوراى هماهنگى بانك هاى 
آذربايجان شــرقى گفت: در راستاى 
سياست هاى بانك مركزى جمهورى 
اســالمى ايران، خريــد و فروش ارز و 
دالرهاى مــردم از ديروز در 11 بانك 
عامل مجوزدار اســتان آغاز شــده و 

همچنان ادامه خواهد داشت.
بــه گفته غالمى، قيمت ارز، روزانه 
در ســامانه بانك مركزى درج و اعالم 
شده و خريد و فروش ها و سپرده هاى 

ارزى بر اساس آن انجام خواهد شد.

مرحلــه اول توليد ســريال 
تنهــا   " "جــالل  تاريخــى 
مجموعــه تلويزيونــى ويــژه 
چهلميــن ســالگرد پيــروزى 
انقــالب اســالمى در ســطح 
كشور از روز پنجشنبه دوازدهم 
مهرماه به كارگردانى حســن 
نجفى و تهيــه كنندگى مهدى 
كريمى در روســتاى دارانداش 
از توابع شهرســتان مرند كليد 

خورد. 
مهنــدس صفــرى مديركل 

صدا و ســيماى مركز آذربايجان شــرقى 
، حجت االســالم نعمت زاده امام جمعه و 
گرشاسبى معاون استاندار و فرماندار ويژه 
شهرســتان مرند از آغاز توليد اين سريال 

بازديد كردند. 
بــه گــزارش روابــط عمومــى صدا و 
ســيماى مركزآذربايجان شــرقى ؛ حسن 
نجفى كارگردان ســريال جــالل درباره 
داســتان اين مجموعــه تلويزيونى گفت 
: ســريال تاريخى جالل سال هاى 1339 
تا 1356 شمســى را به تصوير مى كشــد 
و قيام مردم آذربايجان شــرقى را در اين 

سال ها پوشش خواهد داد . 
وى افزود : بر اساس برنامه ريزى هاى 
صورت گرفته ، فيلمبردارى " جالل " سه 
ماه به طول خواهد انجاميد و كار تدوين و 
آماده ســازى فيلم همزمان با فيلمبردارى 

انجام مى شود . 
مديــركل صــدا و ســيماى مركــز 
آذربايجان شــرقى هــم در بازديد از روند 

توليد اين ســريال گفــت : "جالل " تنها 
ســريال با موضوع انقالب اسالمى است 
كه به مناســبت چهلمين ســال پيروزى 

انقالب اسالمى توليد مى شود. 
مرتضى صفرى افزود : در اين ســريال 
ضمــن مرورى بر امــور و اتفاقات دوران 
ستمشــاهى ، بــه مبارزاتى كــه منجر به 
پيروزى انقالب اســالمى شــده اســت، 

پرداخته مى شود .
وى خاطر نشــان كرد : اين پروژه جزو 
ســنگين ترين پروژه هاى صدا و سيماى 
مركز آذربايجان شــرقى است كه در 110 
لوكيشــن مختلف تصويربردارى مى شود 
و 200 بازيگــر اعــم از بازيگــران ملى و 
منطقه اى به ايفــاى نقش در آن خواهند 

پرداخت. 
امام جمعه شهرســتان مرنــد نيز توليد 
چنين ســريال هايــى را الزم و ضرورى 
دانســت و گفت : روحيه ، انگيزه ، عشــق 
و عالقــه عوامل فيلم بــراى توليد چنين 
ســريالى بسيار باال بوده و كمبود امكانات 

و تجهيــزات نتوانســته بر روحيه 
آنها تاثير منفى داشته باشد و همه 
ســعى دارند ايران و انقالب را به 

بهترين وجه به تصوير بكشــند . 
حجت االســالم نعمــت زاده 
افزود :توليد چنيــن آثار تاريخى 
براى نشــان دادن مبارزات عليه 
رژيــم پهلوى براى نســل جوان 
امــرى مهم اســت تــا جوانان با 
مشــاهده گوشــه اى از مبارزات 
پــدران و مــادران خــود براى 
پيروزى انقالب اســالمى ايران ، 
بيشــتر از گذشــته با همت و علم خود اين 
انقالب را در ســطح جهان شــناخته تر و 

پاينده تر نگه دارند.
گفتنى است سريال " جالل " محصول 
امور اســتانهاى صدا و سيماى جمهورى 
اســالمى ايران و مركز آذربايجان اســت 
و بازيگرانــى چون حميــرا رياضى، عمار 
تفتى ، هادى افتخــارزاده ، مهران رجبى 
، رضــا آبپــاك ، ثنا پورســعيدى ، كاميار 
شــكيبائى ، فاطمه شــكرى ، حامد منافى 

، و... در آن بــه ايفاى نقش مى پردازند. 
اين ســريال تاريخى قرار است در ايام 
دهه فجر امســال از يكى از شــبكه هاى 
سراسرى و شبكه اســتانى سيماى مركز 

آذربايجان شرقى پخش شود .
ســاير عوامل اين سريال عبارتند از : 

نويسنده : امير حســين ثروتمندـ  مدير 
تصويربردارى : حميد مهر افروزـ  تدوين: 
ساالر حيدرنژادـ  صدابردار : اصغر آبگون 

ـ چهره پرداز : مجيد اســكندرى .

شهردار منطقه يك تبريز خبر داد؛
اجراى عمليات 2 پروژه مهم پارك 

پزشكان و گلكار

5000 بيمار خاص تحت حمايت كميته 
سياست جديد ارزى؛امداد استان قرار دارند

خريد و فروش ارز در بانك هاى عامل 
آذربايجان شرقى

آغاز توليد مجموعه " جالل " ويژه سالگرد 
پيروزى انقالب

افزايش 45 درصدى جابه جايى مسافر از راه آهن آذربايجان
جابجايى مســافر از راه آهن آذربايجان 45 درصد افزايش 

يافت
مديركل راه آهن آذربايجان گفت: جابجايى مسافر از طريق 
ناوگان ريلى اين ناحيه در نيمه نخســت امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته حدود 45 درصد افزايش يافت.
 شــاپور ارصالنى افزود: در نيمه نخست امسال يك ميليون 

و 160 هزار و 690 نفر با قطارهاى مســافرى جابجا شــدند كه 
اين تعداد در مدت مشابه سال گذشته 798 هزار و 962 نفر بود.
وى با اشــاره به ميزان رضايت نســبى مسافران از خدمات 
راه آهن آذربايجان در ســال جارى نسبت به سال قبل، اظهار 
داشت: درآمد كسب شــده در اين مدت بيش از 169 ميليارد و 
515 ميليون ريال بود كه اين مبلغ نســبت به مدت مشابه سال 

قبل 1.3 درصد افزايش يافته است.
مديركل راه آهن آذربايجان با اشاره به راه اندازى قطار نظم 
و دوســتى در اين اداره كل يادآورى كرد: اين قطار همزمان با 
هفته نيروى انتظامى و به منظور حســن همجوارى و آشنايى 
دانش آموزان مدارس حاشــيه خطــوط راه آهن با راه آهن راه 

اندازى شد.

ارصالنى ادامــه داد: در اين طرح 120 نفر از دانش آموزان 
مدارس حاشــيه خطوط راه آهن آذربايجان به همراه معلمان 
و مربيــان خــود با قطار ريل باس از ايســتگاه راه آهن تبريز تا 
ايستگاه راه آهن دانشگاه شهيد مدنى آذربايجان در شهرستان 
آذرشــهر و برعكس به صورت رايگان و با قطار نظم و دوستى 

مسافرت كردند.

 حجت االســالم دكتر آل هاشم 
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه 
تبريــز، در خطبه هاى نماز جمعه اين 
هفته با اشاره به نقش مهم دامپزشكى 
در تامين بهداشــت و سالمت جامعه 
اذعان داشــت: دامپزشــكى يكى از 
اداراتى اســت كه بــا امكانات موجود 
نقش مســتقيم و اساســى در بحث 

سالمت جامعه ايفا مى كند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل دامپزشــكى آذربايجان شــرقى،وى به 
اهميت كنترل بيمارى هاى مشــترك بين انسان و حيوانات اشاره كرد و افزود: 
كنترل بيمارى هاى دام، طيور و بيمارى هاى مشــترك بين انسان و دام، يكى 
از وظايف اصلى اداره كل دامپزشــكى اســتان مى باشد كه با تالشهاى شبانه 
روزى دامپزشكان در سطح استان بيمارى هاى مشترك كنترل شده و خدمات 

ارزشمندى در اين زمينه انجام گرفته است.
آل هاشم در پايان ضمن تبريك روز دامپزشكى گفت: الزم است به مناسب 
روز 14 مهر روز ملى دامپزشــكى از تمامى كســانى كه در اين عرصه خدمت 

رسانى مى كنند، تقدير و تشكر نمايم.

نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى:
دامپزشــكى نقش اساسى در سالمت 

جامعه ايفا مى كند
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فرمانده انتظامى آذربايجان شــرقى با اشاره 
به شناسايى موارد مختلف ظن به احتكار و فساد 
اقتصادى توســط نيروهاى پليس استان گفت: 
در ســال جارى 29 پرونده كالن به ارزش 900 
ميليارد تومان تشــكيل و بــه مراجع ارجاع داده 

شده است.

 سردار محسن حسن خانى در جمع خبرنگاران 
با تاكيد بر لزوم مبارزه با احتكار و مبارزه با قاچاق 
كاال با توجه به نوسانات ارزى اظهار داشت: حجم 
ورود قاچاق كاال در آذربايجان شــرقى نســبت 
به ســال گذشته كمتر شــده، ولى از نظر ارزش 

2 درصد افزايش يافته است. 

وى همچنيــن در خصوص عملكرد نيروى 
انتظامى در بخش مبارزه با مواد مخدر گفت: در 6 
ماهه نخست امسال يكهزار و 240 كيلوگرم انواع 

مواد مخدر در استان كشف و ضبط شد. 
ســردار حســن خانى اعالم كــرد: در اين 
ارتبــاط 12 بانــد تهيه و توزيع مــواد مخدر در 

آذربايجان شرقى شناســايى و منهدم و 2 هزار 
و 700قاچاقچى دستگير شدند. 

وى با بيان اينكه ســال گذشته 20 هزار معتاد 
در آذربايجان شــرقى دستگير شدند، گفت: در 6 
ماهه امســال نيز 10 هــزار و 600 معتاد تحويل 

مراكز بازپرورى شدند. 
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مدير شــعب بانك كشــاورزى آذربايجان 
شــرقى گفت: در راســتاى حمايت از بخش 
كشــاورزى، در ســه ماهه اول امسال 6478 
ميليارد ريال تسهيالت توسط شعب اين بانك 

در استان پرداخت شد.
جواد محمودى اظهار داشــت: تسهيالت 
اعطايــى مذكور كه در قالب تســهيالت خرد 
و كالن و ســرمايه در گــردش از منابع داخلى 
بانك با بازپرداخت بلندمدت و كوتاه مدت بود، 

براى 31هزار نفر پرداخت شد.
وى افزود: بيشترين تســهيالت اعتبارى 
شــعب بانك كشــاورزى اســتان بــه مبلغ 
2443ميليــارد ريال در بخش زراعت پرداخت 

شد.
محمــودى با اشــاره بــه پرداخت 2443 
ميليارد ريال تسهيالت براى طرح هاى زراعى، 
خاطرنشان كرد: اين ميزان تسهيالت در قالب 
تســهيالت خرد و كالن و سرمايه در گردش 
جهت اشــتغالزايى، افزايش توليد محصوالت 

زراعى براى 11 هزار 956 نفر پرداخت شد.
مدير شــعب بانك كشــاورزى آذربايجان 
شــرقى همچنيــن به پرداخــت 806 ميليارد 
ريال تسهيالت براى طرح هاى باغدارى براى 

6هزار نفر اشاره كرد.
وى همچنين از پرداخت 968 ميليارد ريال 
تســهيالت به طرح هاى دام و طيور خبر داد و 
گفت: تسهيالت فوق در قالب سه هزار و 807 
فقره تسهيالت به توليدكنندگان گوشت قرمز 

و سفيد اختصاص يافت. 
مديــر شــعب بانك كشــاورزى اســتان 
همچنيــن از اعطــاى 396ميليــارد ريــال 
تسهيالت قرض الحســنه ازدواج با كارمزد 4 
درصد براى 2 هــزار و 642 نفر در 6 ماهه اول 

امسال خبر داد.
وى خاطرنشان كرد: از ابتداى سال 1396 
تا پايان شــهريور سالجارى، 866 ميليارد ريال 
تسهيالت براى 198 طرح توليدى و اشتغالزايى 
در راســتاى اقتصاد مقاومتى از محل اعتبارات 

صندوق توسعه ملى پرداخت شد. 
محمــودى همچنيــن از پرداخت 1380 
ميليارد ريال تســهيالت براى صنايع تبديلى 
كشــاورزى خبــر داد و افــزود: ايــن ميزان 
تســهيالت براى 4 هــزار و 892 نفر از فعاالن 
زيربخش هــاى صنايــع تبديلــى و خدمات 
كشاورزى توسط شــعب بانك كشاورزى در 

استان پرداخت شد.

حفاظت از خاك، منابع طبيعى و آبخيزدارى 
در تداوم زندگى و حيات بشرى به قدرى اهميت 
دارد كــه چندى پيش مقام معظــم رهبرى در 
سخنان خود به اين مهم تاكيد داشتند و فرمودند: 
"حفظ خاك از حفظ آب هم مهمتراست. زيرا مى 
توانيــم آب را وارد كنيم اما خاك را نمى توانيم. 
لذا هيچ راهى براى مبارزه با خشكســالى بهتر از 

فعاليتهاى منابع طبيعى و آبخيزدارى نيست". 
در اين راســتا و به منظور اجراى طرح هاى 
آبخيــزدارى با اذن مقام معظم رهبرى اعتبارى 
200 ميليــون دالرى از محل صندوق  ذخيره 
ارزى در اختيــار ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخيردارى كشور قرار گرفته تا توسط ادارات كل 
منابع طبيعى استانها نسبت به اجراى پروژه هاى 
آبخيزدارى و منابع طبيعى از محل اين اعتبارات 
همت گمارند. در اين رابطه مصاحبه اختصاصى 
با مهنــدس داور نامدار مديركل منابع طبيعى و 
آبخيزدارى استان آذربايجان شرقى ترتيب داده 

شده كه مى خوانيد. 
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
در ابتداى ســخنان خود اداره كل منابع طبيعى 
و آبخيزدارى آذربايجان شرقى را شامل دو حوزه 
منابع طبيعى و آبخيزدارى دانست و گفت: قبال 
در حوزه آبخيزدارى همه مقوله هاى مرتع ، بيابان 
و جنگل هر كدام بــه صورت مجزا مطالعه مى 
شــد. اما از سال گذشته سياست سازمانى بر اين 
اســتوار گرديد كه در قالب طرح مديريت جامع 
حــوزه آبخيز هم مطالعات و هم اجراى پروژه ها 
در حوزه آبخيز انجام بگيرد. يعنى هم بحث هاى 
مرتع، جنگل، امور زمين، امور حفاظت اراضى و 

همچنين آبخيزدارى باهم اجرا شوند. 
مهندس نامدار افزود: بنابراين در سالجارى 
اعتبارى از محل صندوق توسعه ملى به سازمان 
جنگل ها و مراتع كشــور تخصيص داده شد و 
براســاس تصميم سازمان بايد همه پروژه ها در 

قالب طرح مديريت جامع آبخيزدارى اجرا شوند. 
وى ادامه داد: در اين راستا مبلغ 2/19 ميليارد 
تومان اعتبار براى ســالجارى براى اين استان 
درنظر گرفته شد كه ســعى مى كنيم عمليات 
مربوط به آبخيــزدارى را در 17 زيرحوزه كه 13 

شهرستان را شامل مى شود اجرا نماييم. 
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
تصريح كرد: عمليات آبخيزدارى شــامل پروژه 
هاى كنترل ســيل و حفاظت خاك با 16 پروژه 
بوده و عمليات بيولوژيكى شامل بذرپاشى، كپه 
كارى، تبديــل ديم زارهاى كم بــازده، و نهال 
كارى مشاركتى از قبيل كاشت درختان مثمره 
نظير سماق، گردو، گل محمدى، صنوبر و .... مى 
باشد كه در همين 17 زيرحوزه درحال اجراست. 
وى خاطرنشــان كرد: همچنين پروژه هاى 
جنگل كارى شامل توليد نهال و احياى جنگل ها 
و طرح هاى مرتع دارى كه قبال به صورت مستقل 
اجرا مى شد اكنون در قالب طرح مديريت جامع 

حوزه هاى آبخيز در حال اجراست. 
اين مقام مســئول در ادامــه از اجراى طرح 
كاداستر در مساحتى بالغ بر 200 هزار هكتار در 
قالب همين اعتبارات در شهرستان هاى واقع در 
زيرحوزه هاى 17 گانه خبر داد و افزود: عالوه بر 
اين پروژه ها در تعدادى از روستاهاى با جمعيت 
كم كه برابر مقررات امكان انتقال برق براى آنها 
ميسر نيست پنل هاى خورشيدى تهيه و نصب 

شــده و تعدادى آبگرمكن خورشيدى نيز براى 
اين خانوارها تهيه شده كه حداكثر تا يكماه آينده 

نصب و قابل بهره بردارى خواهند بود. 
مهنــدس نامدار تصريح كرد: كنترل آفات و 
بيماريها از ديگر پروژه هايى اســت كه در قالب 
پروژه مديريت جامع در شهرســتانهاى جنگلى 

پيش بينى شده است. 
وى در بخــش ديگرى از ســخنان خود به 
مهمترين ماموريت اداره كل منابع طبيعى اشاره 
كرد وگفت: حفاظت از اراضى ملى وظيفه اصلى 
اداره كل اســت و قبــل از اجراى طرح مديريت 
جامــع آبخيزدارى اين وظيفــه از طريق يگان 
حفاظت در شهرســتانهاى تابعه اجرا مى شد اما 
در اين زيرحوزه و با پيش بينى اعتبار 2/19 ميليارد 
تومانى قرار براين شــد كه اراضى ملى واقع در 
حوزه 17 گانه از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملى توسط همكاران اداره كل در شهرستان و با 

نظارت يگان حفاظت مديريت شود. 
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
افزود: اين اولين بارى است كه همه پروژه هايى 
كه در منابع طبيعى قابليت اجرايى داشته و داراى 
ماهيت مســتمر هستند در قالب حوزه آبخيز به 

اجرا درمى آيد. 
وى ادامــه داد: بحث آموزش بهره برداران و 
ترويج و مشاركت مردمى نيز يكى ديگر از پروژه 
هايى اســت كه تالش مى كنيم قبل از اجراى 
پروژه هاى عمرانى نســبت بــه آموزش و ارايه 
اطالعات اوليه براى بهره برداران به جهت جلب 

مشاركت داوطلبانه آنها به اجرا درآوريم. 
مهندس نامــدار افزود: بــراى اين منظور 
قراردادهايى با سازمان نظام مهندسى كشاورزى 
و منابع طبيعى استان منعقد كرديم تا با استفاده از 
كارشناسان و متخصصين و تسهيل گران خود 
بســتر فرهنگى الزم براى اجراى اين پروژه ها 

ميان بهره برداران فراهم كنيم. 

تسهيالت 6478 ميليارد ريالى بانك كشاورزى 
آذربايجان شرقى

تشكيل 900 ميليارد تومان پرونده ظن به احتكار 

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى آذربايجان شرقى در گفتگو با جام جم عنوان كرد

اجراى عمليات آبخيزدارى در 17 زيرحوزه استان
در راســتاي صيانت از حفظ محيط 
زيست و جلوگيري از پيامدهاي حاصل 
از مخاطرات مواد شــيميايي، منطقه 
8 عمليات انتقــال گاز با امحاء اصولي 
پســماند هاي ويژه حــاوي گاز جيوه، 
از نشــر آالينده هاي زيست محيطي 

ممانعت نمودند.
به گزارش روابط عمومي منطقه 8 
عمليات انتقال گاز ايران، فرهاد قديمي، 
رئيس امور بهداشــت، ايمني، محيط زيست و پدافندغيرعامل اين منطقه با اعالم 
مطلب فوق گفت: در جهت بهبود وضعيت محيط زيســت و دستيابي به شاخص 
پسماند صفر، منطقه 8 عمليات با استراتژي ارتقاي وضعيتHSE، بالغ بر5000 
تيوب مهتابي(المپ هاي فلورسنت) را با رعايت شرايط استاندارد و الزامات زيست 

محيطي و با بهره گيري از فناوري نوين امحاء نمود.
قديمي با بيان اينكه المپ هاي فلورســنت داراي عنصر ســرطان زاي جيوه 
هســتند افزود: اين المپ ها پس از ســوختن به زباله هاي خطرناكي تبديل مي 
شــوند و جيوه موجود در اين المپ ها پس از شكســتن در هوا منتشر مي شوند كه 
به دليل ســمي بودن عوارض و اختالالتي را در ســالمت انسان و محيط زيست 

ايجاد مي كند.
رئيس امور بهداشت، ايمني، محيط زيست و پدافندغيرعامل منطقه 8 عمليات 
انتقال گاز اظهار داشت: حفظ محيط زيست و تالش در جهت رفع آالينده ها جزو 
خط مشي مديريتي، تعهدات كاري و اخالقي سازمانها بوده و در منطقه 8 عمليات 

نيز از اولويت ها و مسئوليت هاي اجتماعي بشمار مي رود.
وي تاكيد نمود: تمامي پســماندهاي موجود در اين منطقه شناســايي شده و 
طبق دستورالعمل اجرايي با روشــهاي؛ فروش و ارسال به مراكز بازيافت (جهت 
پســماندهايي مانند روغن ســوخته، كاغذ، ضايعات فلزي و ...)، نگهداري موقت 
(انواع پســماندهاي ويژه مانند باطريهاي فرسوده، المپ فلورسنت، گسكت هاي 
آزبســتي و ...) و دفع (پسماندهايي مانند مواد مايع حاصل از پيگراني) انجام و كليه 
پســماندهاي عادي نيز به صورت مســتقيم يا از طريق پيمانكار به مراكز مجاز 

شهرداري تحويل داده مي شود.
قديمــي، انجام دوره اي آناليز گازهــاي حاصل از احتراق توربين هاي گازي و 
هواي محيط در قالب طرح خود اظهاري در پايش توسط آزمايشگاه معتمد محيط 
زيســت، پايش مستمر بر روي پساب بهداشتي منطقه، توسعه آبياري قطره اي و 
باراني در فضاي سبز ايجاد شده، كاشت چند صد اصله نهال در محوطه هاي فضاي 
ســبز تاسيسات و مراكز بهره برداري منطقه، نظارت بر توسعه و نگهداشت فضاي 
ســبز و شناسنامه دار نمودن درختان را، از جمله فعاليتهاي انجام يافته اين واحد در 

طول سال برشمرد.

امحاء مخاطرات زيست محيطي 
در منطقه 8 عمليات 

روابط عمومى شهردارى نظر كهريزىروابط عمومى شهردارى نظر كهريزى

شهردارى نظر كهريزى به استناد ماده 13 آيين نامه مالى شهرداريها و مجوز حاصله به شماره 13/ ن 84 مورخه 1397/6/18 
شوراى اسالمى شهر نظر كهريزى در نظر دارد نسبت به خريد آسفالت و حمل و پخش از طريق مناقصه عمومى اقدام نمايد

(( آگهى مناقصه عمومى خريد آسفالت (( آگهى مناقصه عمومى خريد آسفالت ))))
 ( مرحله اول )   ( مرحله اول )  ""نوبت دومنوبت دوم""

نوبت دوم

شركت عمران شهرجديدسهندصشركت عمران شهرجديدسهندص

كد قطعه رديف
زمين

مساحت به متر 
مربع

ارزش يك متر نوع كاربرى
مربع  به ريال

ارزش يك متر
 مربع  به ريال

موقعيت وقوع 
زمين

با شرايط نقد- اقساط با شرايط

فاز 2 ناحيه 2 محله1,870,00057,853,472,2003ورزشى1٢٢٣05/30928

آگهى فراخوان عمومى فروش زمينآگهى فراخوان عمومى فروش زمين

قيمت كل مناقصه تا سقف ريالنوعرديف

4/500/000/000  ريالخريد آسفالت و حمل و پخش با فينشر1

1- متقاضيان بايستى5٪ قيمت پايه مبلغ 225,000,000 ريال را به عنوان سپرده به حساب جارى شماره 242470447 بانك 
كشاورزى شعبه نظر كهريزى بنام شهردارى نظر كهريزى ( ضمانت نامه بانكى) واريز و پيشنهاد خود را در پاكت (الف) و فيش 
سپرده بانكى و مدارك شركت را در پاكت ديگرى پاكت (ب) قرارداده و هر دو پاكت در پاكت سربسته از تاريخ نشر آخرين آگهى 
حداكثر تا 10 روز به دبيرخانه شــهردارى نظركهريزى ( شهرستان هشترود- شهر نظركهريز-شهردارى نظركهريزى) تحويل 

نمايند.
2- هزينه چاپ آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
3- شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

4- شركت كنندگان آشنايى با محل كار، نوع و اخذ برآورد اوليه كار به شهردارى نظر كهريزى مراجعه نمايند.
5- رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در مناقصه الزامى است.

6- كليه كسورات قانونى به عهده پيمانكار مى باشد.
7- به تقاضاى مخدوش ، مبهم، مشروط و فاقد سپرده و بعد از موعد مقرر در آگهى ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8- سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انجام معامله با برنده مناقصه مسترد نخواهد شد در صورت انصراف هركدام به ترتيب 
سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

9- عمليات اجرايى و دستورات ابالغى از طرف كارفرما(شهردارى نظر كهريزى) خواهد بود
10- ارائه ضمانت نامه بانكى معادل 10٪ سقف قرارداد تا تحويل پروژه الزامى است.

11- شركت كنندگان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر در مورد نحوه پرداخت به واحد امور مالى شهردارى مراجعه نمايند.
12- آخرين مهلت قبول پيشنهادات 1397/8/01 مى باشد

شركت عمران شهرجديد سهند وابسته به وزارت راه و شهرسازى در نظر دارد  زمين  ورزشى ذيل را با شرايط  « نقد – اقساط 
» بصورت (40٪ نقد و 60٪ اقساط 36 ماهه)  ازطريق فراخوان عمومى به فروش برساند. متقاضيان محترم مى توانند جهت كسب 
اطالعات الزم و آگاهى از شرايط و دريافت اسناد  شركت در فراخوان عمومى از تاريخ 1397/07/18 لغايت مورخ 1397/08/01 
به سامانه تداركات الكترونيكى دولت "http://www.setadiran.ir"  و يا امور واگذارى شركت عمران شهرجديد سهند واقع 
در شهرجديدسهند – فاز دوم – باالتر از جايگاه CNG – ساختمان شركت عمران – طبقه همكف –  اتاق 109 مراجعه فرمايند 

.   (تلفن تماس 4-33437701 داخلى 215 و 216)

نوبت اول



مديــركل تأميــن اجتماعــى 
آذربايجان شــرقى گفت: پوشــش 
بيمه اى زنان خانه دار در قالب بيمه 

مشاغل آزاد تسهيل شده است.
بــه گــزارش ايســنا، منطقــه 
آذربايجان شرقى، جعفر سمسارى 
در بازديد از شــعبه اسكو بيان كرد: 
زنان خانه دار زير 50 ســال، صرفًا 
بــا ارائه مــدارك هويتــى و انجام 
معاينات پزشــكى، مى توانند تحت 
پوشش تأمين اجتماعى قرار گرفته 
و از خدمات درمانــى، كوتاه مدت 
و بلند مدت اين ســازمان بهره مند 

شوند.
مدير كل تأمين اجتماعى استان 
با بيان اينكه افراد باالى 50 ســال 
به شــرط دارا بودن سابقه پرداخت 
حق بيمه بــه ميزان مازاد ســنى، 
مى توانند تحت پوشش قرار گيرند، 
ايــن تســهيالت را گامى در جهت 
تعميم و گســترش انواع بيمه هاى 
اجتماعى بين آحاد جامعه دانســت 
و افزود: خدمــات تأمين اجتماعى 
ضمن پوشــش ريســك در زمينه 
سالمت و اشتغال، موجبات امنيت و 

آرامش خاطر بيمه شدگان و تأمين 
معيشت بازنشســتگان و مستمرى 
بگيــران را فراهم مى آورد و در اين 
راســتا زنان خانه دار نيز در صورت 
پوشــش بيمــه اى، در تضميــن و 
تأميــن آتيــه خانواده مشــاركت 

خواهند كرد.
مديــر كل تأميــن اجتماعــى 
آذربايجان شــرقى كه بــه همراه 
معاون امــور بيمــه اى و جمعى از 
كارشناســان  و  ادارات  روســاى 
اداره كل اســتان از شــعبه اســكو 
بازديد كــرد، نحــوه ارائه خدمات 
در اين شــعبه را مطلــوب ارزيابى 
كــرد و افزود:حضور همكاران چند 
مهارتــى، خــالق و توانمند در ميز 
خدمت، موجبات روانســازى امورو 
رضايتمندى مخاطبيــن را فراهم 

مى كند.
نريمــان عليزاده، معــاون امور 
بيمــه اى اداره كل اســتان نيز در 
ايــن بازديد، با اشــاره به توســعه 
خدمــات غيرحضــورى ســازمان 
تأميــن اجتماعى طى ســال هاى 
اخير، از امكان درخواســت صدور 
دفترچــه غيرحضــورى خبر داد و 
افزود مخاطبين ســازمان مى توانند 
بــا مراجعــه بــا ســامانه صدور 
غيرحضورى دفاتر درمانى سازمان 
crm. تأمين اجتماعى به نشــانى

tamin.ir  نســبت بــه انتخاب 
نزديك ترين شــعبه و يا كارگزارى 
محل ســكونت و درخواست تجديد 
دفترچــه درمانــى اقــدام كرده و 
دفترچه درمانى خــود را در آدرس 

مورد نظر دريافت كنند.

 مديــركل كتابخانه هاى عمومى 
استان آذربايجان شرقى با بيان اينكه 
ســرانه مطالعه در كشــورمان در حد 
شايستگى مردم نيســت، گفت: اين 
شــاخص فرهنگى در استان ما به 20 

دقيقه در روز رسيده است.
شهرام خدايى در نشست اعضاى 
انجمن كتابخانه هاى عمومى شهرستان ميانه اظهارداشت: مردم هندوستان 
با 112 دقيقه در روز باالترين ســرانه مطالعه در دنيا و عربستان صعودى با 6 

دقيقه در سال كمترين سرانه مطالعه را به خود اختصاص داده اند.
وى گفت: افزايش ســرانه مطالعه تنها وظيفــه كتابخانه هاى عمومى 
نيســت بلكه ساير دستگاه ها و نهادهاى فرهنگى و آموزشى همچون صدا 

و ســيما، بهزيستى، مساجد، حسينيه ها، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد 
اسالمى و اداره تبليغات اسالمى بايد در اين خصوص همكارى كنند .

خدايى به فعاليت انجمن خيرين كتابخانه ساز در استان اشاره كرد و گفت: 
متاسفانه اين انجمن از ميانه عضوى ندارد در حاليكه اين شهرستان از ظرفيت 
باالى خيرين در حوزه هاى ديگر از جمله خيرين مدرسه ساز برخوردار است .

وى اظهار اميدوارى كرد: با تالش هاى شهرســتان و شناسايى و معرفى 
خيرين شهرســتانى بتوانيم از ظرفيت خيريــن ميانه اى در حوزه كتابخانه 
سازى و تجهيز و تامين امكانات بهره الزم را ببريم تا شاهد افزايش آگاهى و 
بار علمى بيشتر در منطقه باشيم.  وى همكارى شهردارى و شوراى شهر در 
تامين و تزريق نيم درصد بودجه شهردارى به انجمن كتابخانه هاى عمومى 
را خواستار شد و گفت: احداث كتابخانه هاى جديد با سيستم دولتى امكانپذير 

نبوده و بايد از ظرفيت بخش خصوصى و خيرين استفاده كرد .
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حسب حالى ننوشتى و شد ايامى چند
محرمى كو كه فرستم به تو پيغامى چند

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

حافظ

مدير كار آفرينى و اشــتغال اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى اســتان آذربايجان شــرقى 
از اختصاص 60 ميليارد ريال ســهم تسهيالت 
اشــتغال پايدار روســتايى و عشــايرى براى 
طــرح هاى تصويب شــده در اين خصوص در 

شهرستان اهر خبر داد. 
يونس طاهرى در جلســه كارگروه اشتغال 
و ســرمايه گذارى شهرستان اهر گفت: از سهم 
302 ميليــارد و 400 ميليون تومانى اســتان در 
پرداخت تسهيالت اشــتغال پايدار روستايى و 
عشايرى 60 ميليارد ريال آن به اين شهرستان 

اختصاص يافته است. 
وى از پرداخــت بيــش از 13 ميليارد تومان 
تســهيالت بانكى براى 79 طرح اشتغال پايدار 
روســتايى و عشــايرى در اهر خبر داد و افزود: 
اين شهرســتان داراى ظرفيت ها و پتانســيل 

هاى خوبى در جهت توســعه و پيشــرفت دارد 
و اميدواريــم در آينده نزديك شــاهد رشــد و 
شــكوفايى همه جانبه اين شهرستان در حوزه 
هاى مختلف كشاورزى، دامدارى، گردشگرى 

و غيره باشيم. 
در اين جلسه فرماندار اهر نيز خواستار تسريع 
در روند پرداخت تسهيالت از سوى بانك هاى 
عامل براى طرح هاى تصويبى در اين زمينه شد 
و گفت: بيشــتر اين تسهيالت پرداخت شده در 
بخش كشــاورزى، دامدارى و زنبور دارى مى 

باشد. 
زاهــد محمودى همچنين بر ضرورت توجه 
ويژه به ايجاد فضاى مناســب و جذب سرمايه 
گذاران در شهرســتان اهر تأكيدكرد  و خواستار 
حمايت از سرمايه گذاران در جهت رشد و توسعه 

اين شهرستان و منطقه شد.  

 مدير نمايندگى ســتاد ديــه در آذربايجان 
شــرقى گفت: در 6 ماه نخســت سال جارى با 
كمك اين ســتاد و خيران استان 143 زندانى 
جرائم غيرعمد در استان به آغوش گرم خانواده 

بازگشتند.
رســول تقى پور افزود: از اين تعداد 142 نفر 

از آنان مرد و 1 نفر نيز زن بودند.
وى ادامــه داد: از اين تعداد 94 نفر محكوم 
مالــى، 4 نفــر محكوم تصادفــات غيرعمد و 
حــوادث و 45 نفر نيز محكــوم مهريه و نفقه 

بودند.
تقى پور با اشاره به اينكه مجموع كل بدهى 
زندانيان آزاد شده 145 ميليارد ريال بود، گفت: 
از اين مقدار 15 ميليارد ريال از كمك ويژه ستاد 
ديه استان براى آزادى اين زندانيان تامين شده 

است.
وى ادامــه داد: همچنين 20 ميليارد ريال از 
طريق تســهيالت و با پيگيرى همكاران ستاد 
ديه و دعوت از شــكات و مذاكره با آن  ها و مبلغ 

30 ميليارد ريال نيز از طريق رضايت شــاكيان 
پرونده تامين شده است.

مدير نمايندگى ستاد ديه آذربايجان شرقى 
با بيــان اينكه 2 ميليارد ريال توســط خانواده 
مددجويان براى آزادى ايــن زندانيان فراهم 
شده است، افزود: همچنين يك ميليارد و 300 
ميليون ريال از طريق شــركت هاى بيمه و 76 
ميليارد ريال نيز در نتيجه تالش هاى ستاد ديه 

به صدور دادنامه اعسار تامين شده است.
وى خاطرنشــان كــرد: در حــال حاضر 
543 زندانى جرائم غيرعمد واجد شــرايط در 
زندان هاى استان حضور دارند كه سه نفر آنان 

زن و 540 نفر نيز مرد هستند.
تقى پور گفت: از اين تعداد 393 نفر محكوم 
مالــى، 20 نفر محكوم تصادفــات غيرعمد و 
حــوادث و همچنين 130 نفر محكوم مهريه و 
نفقه در زندان هاى اســتان محكوميت خود را 
سپرى مى كنند كه براى آزادى اين افراد بيش 

از 400 ميليارد ريال نياز است.

مدير شــركت ملى پخش فرآورده 
هاى نفتى منطقه آذربايجان شــرقى 
ميزان مصرف بنزين معمولى و سوپر در 
6 ماهه نخست امسال در استان را افزون 
بــر611 ميليون ليتر اعالم كرد و گفت: 
اين ميزان نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته 9 درصد افزايش داشته است.
ابوالفضل روح اللهى اظهارداشــت: 
افزايش تــردد خودروها و ســفرهاى 
داخلى از داليل رشــد مصرف بنزين در 

اين بازه زمانى است.
وى بــا اعــالم اينكه در نيمه نخســت 
ســالجارى بيش از 19 هــزار و 600 ميليارد 
ريال يارانه به فرآورده هاى نفتى توزيع شــده 
در استان تخصيص داده شده است، گفت: اين 
ميزان يارانه به انواع فرآورده هاى نفتى شامل 
بنزين، نفت گاز، نفت ســفيد، نفت كوره و گاز 
مايع به مصرف كنندگان بخش صنعت، حمل 
و نقل، كشــاورزى و خدمات تخصيص يافته 

است.

وى با اشــاره به مصرف 585 ميليون ليتر 
نفت گاز در 6 ماهه اول امســال در اســتان، 
اضافه كرد: بيشــترين ميزان يارانه فرآورده 
نفتــى در اســتان در اين مدت بــا 11 هزار و 
350 ميليارد ريال به ايــن فرآورده پرداخت 

شده است. 
روح اللهى با اعــالم كاهش مصرف 97 
درصــدى نفت كوره، كاهــش 12 درصدى 
نفت ســفيد و كاهش 15 درصدى گازمايع در 
اســتان در نيمه نخست امسال، گفت: توسعه 
گازرســانى و بهره مندى از نعمت گاز طبيعى 

در روستاها و تبديل سوخت نيروگاه ها، 
صنايــع و مصرف كنندگان عمده به گاز 
طبيعــى موجب كاهــش مصرف اين 

فرآورده ها شده است.
وى همچنيــن از آمادگى كامل اين 
شــركت در تأمين ســوخت زمستانى 
خبرداد و گفت: براى هر خانواده روستايى 
فاقد گاز طبيعى، عشاير و جنگل نشينان 
استان حدود ســه هزار ليتر نفت سفيد 
در نظر گرفته شــده كــه 45 درصد آن 
در اختيار اين خانواده ها قرار گرفته اســت و 
مابقى تا پايان سال به صورت كاالبرگ اعالم 

و تحويل مى شود.
مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتى 
آذربايجان شــرقى خاطرنشان كرد: در حدود 
35 هــزار خانواده در اســتان از نفت ســفيد 

استفاده مى كنند.
28 درصــد از جمعيت يك ميليون و 220 
هزار خانوارى آذربايجان شــرقى در روستاها 

زندگى مى كنند.

سهم 60 ميليارد ريالى تسهيالت اشتغال 
پايدار روستايى و عشايرى

143 زندانى غيرعمد  آزاد شدند

سهولت پوشش بيمه اى زنان خانه دار مصرف بنزين در استان 9 درصد افزايش يافت
در قالب بيمه مشاغل آزاد

سرانه مطالعه در آذربايجان شرقى 20 دقيقه است


