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  دبستان شهداى بانك مسكن خاروانا با حضور مديركل نوسازى مدارس استان ، مديرشعب بانك مسكن استان آذربايجان شرقى، فرماندار 
و بخشداران ورزقان افتتاح شد. 

 فرماندار ورزقان در اين مراسم ضمن محكوم كردن جنايات تروريستى در اهواز، گفت: استكبار هاى جهانى در صدد براندازى نظام جمهورى 
اسالمى هست...

مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى آذربايجان شرقى گفت: 37 ميليارد ريال 
اعتبار براى گردشــگرى و مرمت ابنيه هاى تاريخى ملكان اختصاص يافت.

مرتضى آبدار در ملكان اظهار داشــت: از اين ميزان 13ميليارد ريال به منظور ادامه كاوش در 
قلعــه بختــك ليالن و بقيه به منظور مرمت پل هاى تاريخى قزالر كورپســى، پل تاريخى ليالن 

چاى، تفرجگاه على بالغى و چند طرح ديگر گردشــگرى اختصاص يافته است...

همزمان با هفته دفاع مقدس؛

مدرسه شهداى بانك مسكن خاروانا افتتاح شد

هدفگذاري شوراي اسالمي شهر و 
شهرداري، عمران و آباداني شهري است        

به كارگيرى شيوه هاى نوين آموزشى 
الزمه توسعه پايدار

صفحه4 صفحه3

كشت زعفران در كشت زعفران در 44 هكتار از اراضى ميانه هكتار از اراضى ميانه

شركت عمران شهر جديدسهند

شركت عمران شــهر جديد سهند در نظر دارد مناقصه عمومى « باقيمانده عمليات اجرايى مدرسه 9 كالسه محله 
1312 فاز 3 شــهر جديد سهند را از طريق ســامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزارى 
مناقصه از دريافت اســناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه 

محقق سازند.

*مبلغ برآورد بر اساس فهرست بهاى واحد پايه رشته ابنيه سال 1397(سرجمع)مى باشد.
محل اجرا : محدوده آماده سازى سوم (فاز 3) شهرجديدسهند

1-كارفرما: شركت عمران شهرجديد سهند
2- نظارت : مشاور منتخب شركت عمران شهر جديد سهند

3- تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار :  1-3) ضمانت نامه بانكي طبق ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار
(كاربرگ شماره 1 ) آيين نامه تضمين معامالت دولتى

4- پايه و رشته كاري مورد نظر : رشته ابنيه و پايه پيمانكاران متناسب با حداكثر مبلغ ظرفيت كارى مجاز پيمانكار بر 
اساس تاريخ اخذ گواهى صالحيت قابل قبول خواهد بود .

5- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1397/07/11 مى باشد.
6- مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 16:00 روز دوشنبه تاريخ 1397/07/16 

7- مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 16:00 روز شنبه تاريخ 1397/07/28 
8- زمان بازگشائى پاكت ها: ساعت 12:00 روز يكشنبه تاريخ 1397/07/29 

9-اطالعات تماس جهت دريافت اطالعات بيشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاكت هــاى (الف): تبريز - 
شهرجديدســهند- فاز دوم- باالتر از جايگاه CNG-  شركت عمران شهرجديد سهند- طبقه همكف - واحد پيمان و 

رسيدگى (تلفن: 041-33437701-5 )
ضمناً هزينه آگهى هاى  فراخوان مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مبلغ برآورد هزينه عنوان پروژه
اجراى كار (ريال)

نحوه پرداخت ها
مبلغ  تضمين 

شركت در فرآيند 
ارجاع كار (ريال)

مدت 
پيمان

باقيمانده عمليات 
اجرايى مدرسه 9 

كالسه محله 1312 
فاز 3 شهر جديد 

سهند

كليه پرداخت ها از بابت كاركردها و تعديل ها  پس از كسر 11,718,776,209
كسور قانونى و خالص طلب ايجاد شده در امور مالى بصورت 

50 درصد نقدى و 50درصد غير نقدى (تهاتر زمين يا 
ساختمان) با قيمت كارشناسى روز و مطابق ضوابط شركت 

عمران شهر جديد سهند كارسازى خواهد شد.

8 ماه 586,000,000
شمسى

آگهی فراخوان مناقصه عمومیآگهی فراخوان مناقصه عمومی
 يک مرحله ای يک مرحله ای

نوبت اول
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فرمانــدار تبريــز از تخصيــص حدود يك 
ميليارد تومــان اعتبار براى روســتاهاى فاقد 
دهيارى و مناطق عشايرى در سال 97 خبر داد 
و گفت: تقســيم بندى اين اعتبارات بر اساس 
پيشنهاد دســتگاه ها و با اولويت بندى پروژه ها 

انجام مى شود. 
 به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، 
عليار راســتگو در جلســه كميته برنامه ريزى 
شهرســتان با موضــوع تخصيــص اعتبار به 
روســتاهاى فاقد دهيارى و مناطق عشايرى، 
اظهار كرد: بر اســاس بررسى هاى انجام شده 
بيشترين اعتبار به مناطق عشايرى شهرستان 

تخصيص مى يابد. 
 وى با اشــاره به روســتاهاى الحاق شده به 

شهر، گفت: بر اســاس قانون، اعتبارى به اين 
روســتاها واريز نخواهد شــد و ارائه خدمات و 
تامين شرايط در روستاهاى الحاق شده به شهر 

بر عهده شهردارى است. 
راســتگو با بيان اين كه عشــاير مولد بوده و 
بدون كم ترين بهره مندى به نيازهاى شهرى، 
توليــدات دامى و لبنى خود را بــه بازار عرضه 
مى كننــد بيان كرد: بــا تخصيص و تكميل راه 
دسترســى به ييالقات شهرســتان تبريز، اين 
منطقه مى تواند به عنوان رينگ گردشــگرى 
مطرح شــده و اتصال ســه شهرستان ورزقان، 

شبستر و تبريز را فراهم كند. 
 فرمانــدار تبريز، خرداد ســال 98 را آخرين 
فرصت براى پروژه هاى ســال 97 عنوان كرد 
و گفــت: اعتبارات مربوط به روســتاهاى فاقد 
دهيارى و مناطق عشايرى به صورت متناوب به 
حساب فرماندارى واريز خواهد شد كه بر اساس 
قانون، دســتگاه هاى اجرايى با عقد قرارداد با 
پيمانكار پروژه، مبلغ پروژه پس از تاييد دستگاه 
مربوطه از طريق فرماندارى به حساب پيمانكار 

واريز خواهد شد.

 مديركل آموزش و پرورش استان آذربايجان 
شرقى از فعاليت 4 هزار و 100 سرويس مدرسه 

در شهر تبريز در سال جارى خبر داد.
جعفر پاشــايى در گفتگو بــا خبرنگار مهر، 
اظهار داشت: سرويس هاى مجاز دانش آموزى 
داراى آرم و برچسب سرويس مدارس است كه 

مراحل قانونى خود را طى كرده اند.
وى افزود: در تبريــز 250 هزار دانش آموز 
تحصيل مــى كنند و اغلب دانــش آموزان از 
طريق سرويس مدارس از جمله سرويس هاى 

مجاز در مدارس حضور پيدا مى كنند.
پاشــايى ادامه داد: 50 هــزار دانش آموز در 
شــهر تبريز با 4 هزار و 100 خودرو به مدرســه 

مى روند.
مديــركل آمــوزش و پــرورش اســتان 
آذربايجان شــرقى خاطرنشــان كرد: امسال 
نظارت بر ســرويس هاى مدارس، به صورت 
محسوس و نامحســوس به طور مستمر ادامه 

پيدا خواهد كرد.
وى  در ادامــه تاكيد كرد: هــدف اصلى از 
ساماندهى ســرويس مدارس اطمينان خاطر 
اوليــاء و دانش آموزان اســت و در اين زمينه در 
كنار اســتفاده از سرويس هاى نو، رصد فعاليت 
ســرويس مــدارس در طول ســال تحصيلى 
فرآيندى دنبال و از حركت هاى مقطعى دورى 

مى شود.

مدير جهاد كشــاورزى ميانه گفت: زعفران در سطح 4 هكتار از اراضى 
كشاورزى اين شهرستان كشت شد.

جالل رحيم زاده افزود: كشــت اين محصول در راستاى اجرايى شدن 
برنامه هاى اقتصاد مقاومتى، اصالح الگوى كشت و جايگزينى محصوالت 
كم توقع از لحاظ نياز آبى در دستور كار كارشناسان اين مديريت قرار گرفته 

است.
وى اظهار داشــت: كارشناسان اين شهرستان از ماه ها پيش با برگزارى 
كالس ها و كارگاه هاى آموزشى ترويج كشت زعفران را از 4سال پيش در 
اين شهرســتان آغاز كرده اند.  مدير جهاد كشاورزى ميانه يادآورى كرد: با 
توجه به اقليم اين شهرســتان، حاصلخيزى خاك و عملكرد بسيار خوب در 
4 سال گذشته پيش بينى مى شود در سال نخست كمتر از 4كيلوگرم در هر 

هكتار از مزارع زعفران برداشت شود.
رحيم زاده با بيان اينكه كشــت زعفران در آينده به يكى از كشــت هاى 
اصلــى ميانه تبديل مى شــود، ادامه داد: پياز زعفران بيش از هفت ســال 

محصول مى دهد و عمده عملكرد اقتصادى آن از سال چهارم به بعد است.
وى گفت: كشــت پياز زعفران از 15تير آغاز و تا 5 مهر ادامه مى يابد و 

برداشت نيز 40 روز پس از پايان كشت در اوايل آبان است. 
رحيم زاده افزود: رقم  پياز مغزدار كشــت شده در ميانه مقاومت بيشترى 
در مقابل تنش ها، آفات و بيمارى ها دارد و زعفران توليدى از آن داراى عطر 

و طعم عالى و با كيفيت است.
وى گفت: با توجه به آغاز زمان كشــت زعفران در ميانه كشاورزان براى 
اخذ تســهيالت مورد نياز به واحد باغبانى مديريت جهاد كشــاورزى ميانه 

مراجعه كنند.
رحيم زاده افزود: حداكثر نياز آبى اين محصول ســه بار در ســال بوده و 
كشــت اين محصول در هر هكتار براى حدود 30 نفر اشــتغالزايى دائم و 

فصلى ايجاد مى شود.
وى گفت: براى هر هكتار زمين حدود 3/5 تن پياز الزم اســت كه بهتر 

است از اقليم هاى مشابه تهيه شود.

مديرعامل شــركت شهرك هاى 
صنعتى آذربايجان شــرقى از رشــد 
1,75 برابــرى مســاحت زمين هاى 
واگذار شــده به ســرمايه گذاران در 
6 ماه نخست ســال جارى نسبت به 

مدت مشابه سال قبل خبر داد.
ســيد مرتضى نيرومند اســكويى 
اعالم كرد: در طول 6 ماه اول ســال 
گذشــته 20 هكتار زميــن صنعتى 
به ســرمايه گذاران واگذار شده بود 
كه اين ميزان در ســال جارى به 57 

هكتار افزايش يافته است.
وى افزود: اين ميزان زمين واگذار شده 
طــى 70 فقره قرارداد به ســرمايه گذاران 
واگذار شــده كه نشان دهنده وجود اميد به 
سرمايه گذارى در آذربايجان شرقى است.

نيرومند اســكويى ادامه داد: بر اســاس 

جــواز تاســيس ارايه شــده از ســوى اين 
ســرمايه گــذاران بــا احــداث واحدهاى 
توليدى در ايــن زمين هاى صنعتى يكهزار 
و 345 نفر اشــتغالزايى شــده و بيش از سه 
هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى مى شود.

وى ايجاد فضــاى حمايتى از صنعتگران 

در اســتان و ارايه مشوق ها و طرح هاى 
حمايتــى از توليد كنندگان را از عوامل 
اصلى رشد مساحت واگذارى زمين در 
شهرك هاى صنعتى آذربايجان شرقى 

عنوان كرد.
مديرعامل شــركت شــهرك هاى 
صنعتى آذربايجان شــرقى خاطرنشان 
كــرد:  واگذارى زمين بــه صورت نقد و 
اقســاط، مشــوق بخشــودگى بخشى 
از حــق انتفاع زمين در صــورت بهره 
بــردارى در مــدت معيــن، ماليات با 
ضريب صفر و مســتثنى بودن از قانون 
شــهردارى هــا از جمله مزاياى اســتقرار 
واحدها در شــهرك هاى صنعتى به شــمار 

مى رود.
آذربايجان شــرقى داراى 56 شهرك و 

ناحيه صنعتى است.

 يك ميليارد تومان اعتبار براى روستاهاى فاقد 
دهيارى و مناطق عشايرى

4000 سرويس مدرسه در تبريز فعاليت مى كنند
كشت زعفران در 4 هكتار از اراضى ميانه

واگذارى 57 هكتار زمين در 
شهرك هاى صنعتى

نماينده ايرانى اتحاديه جهانى دوچرخه سوارى،ناظر ويژه تور آذربايجان
 ســى و ســومين دوره تور دوچرخه ســوارى ايران - 
آذربايجان توسط نماينده ايرانى يو سى آى نظارت خواهد 

شد.
مجيــد ناصرى عضو ايرانــى اتحاديه جهانى دوچرخه 
ســوارى، از ســوى اين اتحاديه براى نظارت بر تور سى و 

سوم انتخاب شده است.

همچنيــن ميروســالو يانوت از چك بــه عنوان داور 
بين المللى و رسمى يو سى آى، گئورگى پوپف از بلغارستان 
به عنوان افســر كنترل دوپينگ، ســونگ وونگ پارك از 
كره جنوبى به عنوان داور رســمى يو ســى آى و همچنين 
نمايندگان ووتره كرس فرانســه به عنوان مســئوالن فتو 

فينيش مهمانان خارجى تور ســى و سوم خواهند بود.

گفتنى است سى و ســومين دوره تور دوچرخه سوارى 
ايران – آذربايجان از هشــتم تا سيزدهم مهر 97 در شش 
مرحله برگزار خواهد شــد. در مرحله اول، ركابزنان مسير 
تبريــز – اروميه را ركاب خواهنــد زد و در مرحله دوم بايد 

مســير اروميه – منطقه آزاد ارس را طى كنند.
در مرحله ســوم مســير منطقه آزاد ارس تا تبريز پيش 

روى شــركت كنندگان خواهد بــود و در مرحله چهارم نيز 
ركابزنان تبريز را به مقصد سرعين طى خواهند كرد. مسير 
بازگشت سرعين – تبريز، مرحله پنجم را شامل خواهد شد 
در مرحله ششم و پايانى، شــركت كنندگان بايد در داخل 
شــهر تبريز مسافت تعيين شده را طى كنند تا چهره تيم ها 

و نفرات برتر مشخص شود.

مســئول واحد بيمارى هاى خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى 
تبريز، آخرين آمار اعمال جراحى پيوند اعضا در ســال 97 را تشريح كرد. 

  دكتر محمدرضا جمشــيدى، منطقه آذربايجان شرقى در تشريح اين خبر 
اظهار كرد: پيوند قلب و كبد در ســال جارى براى اولين بار در تبريز انجام شد 
كه تعداد پيوند كبد تا به اين لحظه، چهار مورد، پيوند كليه 38 مورد (16 مورد 
پيوند از مورد مرگ مغزى) و پيوند قلب، دو مورد بوده و پيوند مغز اســتخوان 
نيز در ســال گذشــته، 25 مورد بود كه در شــش ماه اول امسال به 28 مورد 

رسيده است. 
وى اضافه كرد: مركز پيوند اعضا در مركز آموزشــى درمانى شــهيد مدنى 
تبريــز بــوده و اعضاى بيمــاران مرگ مغزى پس از فراهــم آورى در مركز 
آموزشــى و درمانى امام رضا (ع)، به مركز شهيد مدنى ارجاع داده مى شوند. 

  وى از بهبــود فرهنــگ اهداى عضو در آذربايجان شــرقى در مقايســه 
با ســال هاى گذشــته خبر داد و گفت: با وجود بهبود نســبى فضا، با مشكل 
رضايت گيــرى از خانواده هــاى بيمــاران مــرگ مغزى مواجه هســتيم، 
رضايت گيرى از خانواده هايى كه بيمارشــان، كارت اهداى عضو داشــته اند، 

راحت تر است. 
مسئول واحد بيمارى هاى خاص دانشگاه علوم پزشكى تبريز عنوان كرد: 
كارشناســان فرهنگى واحد فراهم آورى اعضا در بيمارســتان امام رضا (ع) 
تالش هاى زيادى براى جلب رضايت خانواده ها انجام مى دهند و متاســفانه 
اين تالش ها در برخى موارد نتيجه نمى دهند، از اين رو نياز به فرهنگ سازى 

بيشترى در اين زمينه است. 
  گفتنى اســت؛ اهداى اعضاى هر مورد مرگ مغــزى مى   تواند منجر به 
نجات هشــت نفر شود، همچنين يك الى 53 بافت بدن در مرگ معمولى نيز 

يــك الى 53 نفر را از مرگ و نقص عضو نجات مى   دهد. 

نگاهى به آمار جراحى  پيوند اعضا 
در تبريز
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 رييس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شــرقى 
گفت: امسال 4 هزار و 750 ميليارد ريال تسهيالت به متقاضيان در 

طرح رونق توليد پرداخت شد.
 حســين نجاتى در دومين جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع 
توليد استان افزود: ميزان كل تسهيالت سرمايه در گردش يا ثابت 
پرداختى به واحدهاى مشكل دار 8 هزار و 700 ميليارد ريال است.

وى با اشــاره به تالش همه جانبه ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان در پيگيرى مشكالت و رفع موانع توليد واحدهاى 
صنعتى اظهار داشــت: اين طرح جزو بسيار مهم و راهگشاى ستاد 

تسهيل و رفع موانع توليد است.
رييس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شــرقى 
يادآورى كرد: در ســال گذشته نيز به 409 متقاضى تسهيالت سه 

هزار و 180 ميليارد ريال از محل طرح رونق توليد پرداخت شــده 
است. نجاتى با اشاره به بازديد از 218 واحد صنعتى فعال در داخل 
و خارج شــهرك هاى صنعتى استان در 6 ماه نخست امسال براى 
بررســى مشــكالت آن ها ادامه داد: در اين آيين مسايل بانكى، 
انرژى و ســوخت، ماليات، بيمه و محيط زيست واحدهاى صنعتى 

بررسى و رسيدگى شد.

در اين جلســه 12 واحد توليدى مشكالت و موانع پيش روى 
توليد خود را ارايه كردند كه با حضور نمايندگان حوزه هاى مختلف 

اعم از بانك، بيمه و ماليات بررسى و تصميم الزم اتخاذ شد.
آذربايجان شــرقى با بيــش از 3 ميليون نفر جمعيت داراى 54 
شــركت و ناحيه صنعتى بوده كه اين تعداد شامل 37 شهرك و 17 

ناحيه صنعتى است.
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معــاون قضايي رييس كل و سرپرســت 
معاونت اجتماعي و پيشــگيري از وقوع جرم 
دادگســتري كل آذربايجان شــرقي گفــت: 
بنگاههــاي معامالتي امالك، مجاز به تنظيم 
ســند عادي براي واحدهاي ساختماني پيش 

فروش شده نيستند.
بــه گــزارش روابط عمومــي و ارتباطات 
دادگستري كل اســتان، بابك محبوب عليلو 
اظهار كرد: برخي آســيب هــاي اجتماعي و 
جرايم به لحاظ عدم آشــنايي مردم به برخي 
مقررات و قوانين يــا بي توجهي به آن قوانين 
روي مي دهد و موجب تشــكيل پرونده هاي 
متعدد شده و وقت و انرژي تشكيالت قضايي 
صــرف پرونده هايي مي شــود كه در صورت 
آگاهي مردم تشــكيل نمي شــد  كه «پيش 
فــروش واحدهاي ســاختماني» از اين موارد 
اســت.   وي با اشــاره به قانون «پيش فروش 
ســاختمان» گفت: پيش فــروش واحدهاي 

ســاختماني الزامًا بايد با تنظيم سند رسمي از 
طريق دفاتر اسناد رســمي انجام شود و افراد 
نمــي توانند از طريق بنگاه هــاي معامالتي 
امالك و به طور كلي با تنظيم ســند عادي به 
پيش فروش واحدهاي ساختماني اقدام كنند.

سرپرســت معاونت اجتماعي و پيشگيري 
از وقوع جرم دادگســتري كل استان با اشاره 
بــه مــواد2، 3، 21، 23 و 24 قانــون پيــش 
فروش ســاختمان افزود: واگــذاري قرارداد 
پيــش فروش واحدهاي ســاختمان با ســند 
عادي و همچنين انتشــار آگهي پيش فروش 
واحدهاي ساختماني قبل از اخذ مجوز از اداره 
كل راه و شهرســازي، جرم محسوب ميشود؛ 
نشريات بايد قبل از انتشار آگهي پيش فروش 
واحدهاي ســاختماني، مجوز انتشار آگهي را 
رؤيــت كنند. بنگاههاي معامالتي امالك نيز 
مجاز به تنظيم ســند عــادي براي واحدهاي 

ساختماني پيش فروش شده نمي باشند.
محبوب عليلو ادامه داد: اگر بنگاهي بدون 
رعايت ممنوعيت قانوني اشــاره شده براي بار 
اول اقدام به تنظيم ســند عادي در اين رابطه 
كند، پروانه كسب آن به مدت يك سال و براي 
بار دوم به مدت دوســال تعليق شده و چنانچه 
اين موضوع براي بار ســوم تكرار شود، پروانه 

كسب آن به طور كلي باطل ميشود. 

مديــركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى آذربايجان شرقى گفت: 37 
ميليارد ريال اعتبار براى گردشــگرى و مرمت 

ابنيه تاريخى ملكان اختصاص يافت.
مرتضى آبدار در ملكان اظهار داشت: از اين 
ميزان 13ميليــارد ريال به منظور ادامه كاوش 
در قلعه بختك ليــالن و بقيه به منظور مرمت 
پل هاى تاريخى قزالر كورپســى، پل تاريخى 
ليــالن چاى، تفرجگاه على بالغى و چند طرح 

ديگر گردشگرى اختصاص يافته است.
وى افزود: پس از دو ســال وقفه كاوش در 

قلعه بختك ليالن به زودى شــروع مى شود و 
با توجه به قدمت تاريخى آثار كشف شده از آن 
قلعه، در موزه اى كــه در بخش ليالن از توابع 
شهرســتان ملكان تاسيس مى شود نگهدارى 

خواهد شد.
مديــركل ميراث فرهنگى و گردشــگرى 
اســتان از ايجاد پايگاه ملى قلعه بختك ليالن 
خبر داد و گفت: كارهاى مطالعاتى و كارشناسى 
اين طرح به تهران ارســال شده و با راه اندازى 
آن مشكلى در زمينه اعتبار كاوش در اين قلعه 

منحصر به فرد خشتى ايران نخواهيم داشت.

مرتضى صفــرى عملكرد حوزه هاى 
صدا ، سيما ، خبر ، فضاى مجازى و راديو 
برون مرزى مركز آذربايجان شــرقى را 
در ترويــج فرهنگ عاشــورايي و تبيين 
فســلفه قيام عاشــورا و نهضت حسيني 

تشريح كرد. 
مديــركل صــدا وســيماى مركز 
آذربايجان شــرقى گفــت : حوزه هاى 
مختلــف ايــن مركز بر اســاس برنامه 

ريزى هــاى قبلى ، با تشــكيل چندين گروه 
برنامه ساز راديويى و تلويزيونى و گروه هاى 
خبرى در تبريز و شهرســتانها توانستند اوج 
دلدادگى مــردم متدين اســتان آذربايجان 
شــرقى به سيد و ساالر شــهيدان را از شبكه 
استانى صدا و سيما و شبكه هاى سراسرى به 

نحو شايسته پوشش دهند . 
به گزارش روابط عمومى صدا و ســيماى 
مركز آذربايجان شــرقى ، مهندس صفرى 
افزود : در معاونت صــداى مركز آذربايجان 
شرقى 10370 دقيقه برنامه با موضوع محرم 
پخش شــده اســت كه از اين ميزان ؛ 6240 
دقيقه توليــد برنامــه ، 3882 دقيقه برنامه 
تامينــى و 248 دقيقه بازپخش بوده اســت . 
در همين معاونت 115 دقيقه ارتباط گزارشى 
بــا صداى مراكز اســتانها ، 40 دقيقه ارتباط 
استوديو به اســتوديو با صداى استان ها ، 35 
دقيقه ارتباط گزارشى با شبكه هاى سراسرى 
، 80 دقيقه ارتباط استوديو به استوديو با شبكه 
هاى سراســرى صورت گرفتــه و 15 مورد 
اســامى و بيوگرافى شهداى كربال، 50 مورد 
حديث و 700 مورد تصوير مرتبط با عزادارى 

هاى استان در راديو نما پخش شده است . 
مديركل صدا و ســيماى مركز آذربايجان 
شرقى خاطر نشان كرد : در راديو برون مرزى 
آذرى 1928 دقيقــه برنامه با موضوع محرم 
توليد شده كه از اين ميزان 1908 دقيقه توليد 

برنامه و 20 دقيقه برنامه تامينى بوده اســت . 
همچنين در سايت اينترنتى راديو برونمرزى 
، 10 مقاله، 12 شعر عاشورايى، 10 ويدئو و 69 

فايل صوتى بارگذارى شده است . 
وى اظهــار داشــت : در معاونت ســيما 
11670 دقيقــه برنامه با موضــوع محرم از 
آنتن شبكه سهند پخش شده است كه 8479 
دقيقه توليــد برنامــه ، 2990 دقيقه برنامه 
تامينــى و 201 دقيقه بازپخش بوده اســت . 
اين معاونت 773 دقيقه ارتباط زنده با شــبكه 
هاى سراســرى داشــته و 85 ارتباط زنده به 
مدت كل 201 دقيقه پوشــش زنده تصويرى 
 (AVI WEST سامانه)از طريق موبايل
با خبرنگاران آزاد شهرستان ها و گزارشگران 
مســتقر در محل هاى عزادارى برقرار كرده 
اســت . همچنين در طول دهــه اول محرم 
بيــش از 5500 مورد زير نويس با موضوعات 
مختلف از آنتن شبكه سهند پخش شده است.  
مرتضى صفرى يادآور شد: در حوزه معاونت 
خبر 221 خبر جمعًا به مدت 1362 دقيقه توليد 
و از بخش هاى مختلف خبرى استان پخش 
شده است . همچنين از مجموع اخبار ارسالى 
مركز آذربايجان شــرقى به معاونت سياسى 
ســازمان صدا و ســيما ، 72 مورد خبر جمعًا 
بــه ميزان 51 دقيقــه از بخش هاى مختلف 
خبرى شــبكه هاى سراســرى پخش است 
.  مديــركل صدا و ســيماى مركز آذربايجان 
شرقى در تشريح برنامه هاى معاونت فضاى 

مجــازى هم گفت : توليد و انتشــار 67 
عنوان عكــس و فيلم عزادارى ، مداحى 
، پوســتر و آيتم هاى كوتــاه در صفحه 
اينستاگرام ، پخش زنده مراسم عزادارى 
در صفحه اينستاگرام به مدت 20 ساعت 
، توليد و انتشار 4 مورد آيتم هاى كوتاه 5 
دقيقه اى در مورد مباحث عاشــورا ، ارائه 
8 عنوان مواد آرشيوى عزادارى 3 دقيقه 
اى سال هاى گذشته در كانال سروش و 
كانال هاى استانى ، اطالع رسانى برنامه هاى 
عزادارى هاى حســينى در كانال سروش و 
اينستاگرام ، برگزارى پويش حسينى و انتشار 
عكس هاى ارســالى مخاطبــان در كانال 
سروش و اينســتاگرام جهت كمك به ايجاد 
شور حسينى ، توليد پوستر گرافيكى روز شمار 
محرم ، ارائه 21 آيتم متنوع با موضوع محرم 
براى شــبكه سپهر ، تعامل مناسب با معاونت 
هاى صدا و ســيما و خبر جهــت هم افزايى 
برنامه ها ، توليد و انتشــار پوســتر ، كليپ و 
مســتند روايت گونه از شــهيد ظهر عاشورا 
(شهيد مدافع حرم وحيد نومى گلزار) ، انتشار 
11 عنوان پوســتر و 4 مورد كليپ توليدى در 
توئيتر شــبكه سهند ، انتشــار مداحى هاى 
تركى ، انتشار 2 مورد تصاوير عزادارى مردم 
تبريز در ايام تاســوعا و عاشوراى حسينى در 
توييتر ، شناســايى توئيترهاى فعاالن رسانه 
اى و ارتباط مســتمر با آنها ، انتشــار عملكرد 
حوزه هاى برنامه ســاز و تالش همكاران در 
پوشش عزادارى هاى حسينى ، اطالع رسانى 
برنامــه هاى تلويزيونــى و راديويى محرم و 
پوشش اخبار داخلى مرتبط با محرم از طريق 
وب ســايت از اقدامات مهم معاونت فضاى 
مجازى در ماه محرم بوده اســت. صفرى در 
پايــان افزود: در دهه اول ماه محرم ، معاونت 
صدا از 34 هيئت عزادارى و معاونت ســيما از 

162 هيئت ، برنامه توليد و پخش كرد.

پيش فروش ساختمان با سند رسمى
 در دفترخانه

37 ميليارد ريال براى مرمت ابنيه تاريخى ملكان

متقاضيان طرح رونق توليد در آذربايجان شرقى وام دريافت كردند

مديركل صدا و سيماى مركز استان عنوان كرد؛ 
خلق زيباترين صحنه هاى ايثار و آزادگى در شبكه استانى 

شــهردار باسمنج گفت: پروژه هاي 
عمراني شهرداري باسمنج به صورت 
فعاالنــه در حــال اجرا مي باشــند و 
هدفگذاري شــوراي اسالمي شهر و 
شــهرداري عمران و آباداني شهري 

است.
به گزارش روابط عمومي شهرداري 
باســمنج  يوســف عنصري با اعالم 
مطلب فوق افزود: تمامي پروژه هاي 
عمراني كه در بودجه مصوب 97 توســط شوراي محترم شهر به تصويب رسيده 
به مناقصه گذاشته شده و به محض اينكه پيمانكار برنده و مشخص شود اجرايي 

خواهد شد.
وي با اشــاره به اينكه چندين پروژه از جمله سيل بند عسگر دره سي – تكميل 
سقف سالن همايش – اجراي كف پوش و جدول گذاري در سطح شهر – آسفالت 
ريزي – خط كشي معابر شهر اجرايي شده اند؛ تصريح كرد: در بودجه امسال مبلغ 
1/5 ميليارد تومان جهت تملك امالك در نظر گرفته شــده بود كه تاكنون بالغ بر 
2 ميليارد تومان تملك انجام پذيرفته و قصد داريم مصوبه اي را به شــوراي شهر 
ارسال و در صورت تصويب توسط شوراي محترم شهر اين مبلغ را افزايش و تملك 
هاي بيشتري انجام بدهيم. شهردار باسمنج، زيباسازي شهري را يكي از اقدامات 
شــهرداري بيان و اضافه كرد: در خصوص زيباسازي شهري نيز اقداماتي انجام 
پذيرفته و اين روند را ادامه خواهيم داد تا شاهد داشتن فضاهاي زيبا در سطح شهر 
باشيم كه از جمله زيباسازي و مبلمان شهري مي توان به ساماندهي ميدان اصلي 
شــهر و نقاشي ديوارهاي آن و برخي از مناطق شهر وهمچنين نورپردازي اشاره 
كرد. عنصري، اجراي فاز دوم سالن همايش كه در مرحله دكوراسيون داخلي قرار 
دارد، اجراي نماي گلزار شــهدا، اجرا و تكميل سوله آتش نشاني، نامگذاري معابر 
ســطح شهر، اجراي كف پوش در سطح شــهر مخصوصا ورودى شهر وآسفالت 

ريزي معابر شهري را از برنامه آتي شهرداري باسمنج اعالم نمود. 
شــهردار باســمنج در ادامه در خصوص برخي برنامه هاي آتي نيز بيان داشت: 
جدول گذاري در ســطح شهر، همچنين شهرداري در محل ترمينال سابق قصد 
احــداث  دو عدد زمين فوتبال چمــن مصنوعي را دارد كه مراحل اجرايي آن آغاز 
شده و ان شااهللا به بهره برداري خواهد رسيد و همچنين شهرداري باسمنج قصد 
دارد ادامه خيابان كشاورزي را به ابتداي جاده كندرود متصل نمايد كه متاسفانه در 
بودجه ســالجاري اعتباري براي آن در نظر گرفته نشده است ولي طرح مطالعاتي 
و نقشــه برداري آن به اتمام رســيده و به محض تخصيص اعتبار مراحل اجرايي 
آن نيز آغاز خواهد شد كه با احداث اين خيابان وسايط نقليه سنگين از داخل شهر 

عبور و مرور نداشته و به عنوان كمربندي براي شهر خواهد بود.

هدفگــذاري شــوراي اســالمي شــهر و 
شهرداري، عمران و آباداني شهري است         



 رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
تبريــز گفــت: تهيه برنامــه اجرايى 
براى ايجاد تاسيســات بازيافت و دفع 
پســماندهاى عمرانى و ساختمانى در 

دستور كار قرار دارد.
به گــزارش روابــط عمومى اداره 
كل حفاظت محيط زيست آذربايجان 
شــرقى، شــهنام اشــترى در جلسه 
بررســى مســائل پســماند شهرى 
شهرســتان تبريز، گفت: شــهردارى 
هاى شهرســتان تبريز موظفند كليه 
جايــگاه هــاى موقــت و محل دفن 
زبالــه را به منظــور جلوگيرى از ورود 
احشــام و حيات وحش دقيقا مشخص 

و حصاركشى كنند.
وى افــزود: بــا توجه بــه اهميت 
فرهنگ ســازى و آمــوزش عمومى 
در بحث مديريت پســماند از مديران 

آمــوزش و پرورش مناطــق پنج گانه 
تبريز براى همكارى در اين خصوص 

دعوت مى كنيم.
اين مقام مسئول به الينحل ماندن 
مشــكل واگذارى و مكان يابى محل 
هــاى تخليه نخاله هاى ســاختمانى 
تبريــز اشــاره كرد و گفــت: موضوع 
محل تخليه نخاله هاى ســاختمانى 
و ضرورت فورى حــل اين موضوع با 
حضور مديــران كل حفاظت محيط 
زيست استان، منابع طبيعى، صمت و 
راه و شهرســازى و نيز شهردار كالن 
شــهر تبريز و فرماندار تبريز بررسى و 

تصميم گيرى خواهد شد.
اشــترى افزود: تهيه برنامه اجرايى 
براى ايجاد تاسيســات بازيافت و دفع 
پســماندهاى عمرانى و ساختمانى در 

دستور كار قرار دارد.
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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

هر چند پير و خسته دل و ناتوان شدم
هرگه كه ياد روى تو كردم جوان شدم
شكر خدا كه هر چه طلب كردم از خدا
برمنتهاى همت خود كامران شدم

حافظ

مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در آئين 
بازگشــايى مدارس با تاكيد بر تامين نيازهاى 
سخت افزارى و نرم افزارى آموزشى گفت: تعهد 
و تخصص بايد خروجى سيستم آموزشى باشد.

به گزارش روابــط عمومى و امور بين الملل 
ســازمان منطقه آزاد ارس، محســن نريمان 
گفــت: ما براى بهره مندى از توان علمى و تعهد 
شــما دانش آموزان در آينــده نزديك به عنوان 
ســازندگان اصلى اين كشور و منطقه، نيازهاى 

سخت افزارى را تامين كرده ايم.
وى افزود: براى دســتيابى بــه برنامه هاى 
تدوين شــده به هردو شاخص تعهد و تخصص 

نياز داريم.
نريمــان با تاكيد بر بكارگيرى شــيوه هاى 
نوين آموزشى در مدارس، گفت: وجود ساختمان 
جديد بدون بكارگيرى شيوه هاى نوين آموزشى 
و بدون افزايش آگاهى دبيران و والدين نســبت 
به نيازهاى عاطفى، روحــى، روانى، رفتارى و 
بسيارى از نيازهاى كودكان در سنين مختلف، 

هيچ كمكى به تحقق توسعه پايدار نخواهد كرد.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود ضمن 
محكوم كردن حادثه تروريستى اهوازدر مراسم 
رژه نيروهاى مســلح در اهواز، گفت: اين حادثه 
كه در ايام سوگوارى ســاالر شهيدان و سالروز 
آغاز جنگ هشــت سال دفاع مقدس و شهادت 
نظاميان و غيرنظاميان اتفاق افتاد، نشــانه اى 

ديگر از جهالت و ظلم مدعيان حقوق بشر بود.
مديرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس ظلم را 
ثمره جهل و جهل را زمينه تمامى رذايل اخالقى 
برشمرد و گفت: در واقع گلوله هاى شليك شده 
بــه روى غيرنظاميان رگبارى از افكار كينه آلود 
و پســت استكبار و مدعيان دروغين حقوق بشر 

است.
نريمان آشــنا كردن دانش آموزان با مبانى 
و مفاهيم كاربردى را ضرورى دانســت و گفت: 
آشــنايى با صلح، سواد عاطفى و ارتباطى، سواد 
مالى، سواد رسانه، ســواد رايانه و سواد آموزش 
و پــرورش و تربيت فردى با توان ايجاد تغيير در 
زندگى شــخص و اجتماعى از نياز هاى اساسى 
جامعــه مدرن امــروزى اســت. وى از اجراى 
ديروقت برنامه زنگ مدرســه در ساعت 10:30 
قبــل از ظهر انتقاد كرد و گفت: مســئولين بايد 
برنامه هاى خود را با زنگ مدرسه هماهنگ كرده 
و نظم و انضبــاط را از همان روز اول تحصيل با 

رفتار خود به دانش آموزان بياموزند.

دبستان شش كالسه شهداى بانك 
مسكن شهر خاروانا با حضور مسئولين 

افتتاح شد.
  دبســتان شــهداى بانك مسكن 
خاروانا بــا حضور مديركل نوســازى 
مــدارس اســتان ، مديرشــعب بانك 
مســكن اســتان آذربايجان شرقى، 
فرماندار و بخشداران ورزقان افتتاح شد.
 فرماندار ورزقان در اين مراسم ضمن 
محكوم كردن جنايات تروريســتى در 
اهواز، گفت: اســتكبار هاى جهانى در 
صدد براندازى نظام جمهورى اسالمى 

هستند ولى ملت ايران با هوشمندى و تبعيت 
از واليت فقيه سياست هاى شوم آنها را خنثى 

مى كند.
 يحيــوى همچنين ضمــن تبريك آغاز 
ســال تحصيلى و تشــكر از حضور خيرين 
مدرسه ساز در اين شهرستان، اظهاركرد: اميد 

اســت دبستان سبز بانك مسكن در آبادانى و 
ســاخت و تجهيز مدارس به اين شهرستان 

بيشتر باز شود.  
مديرشعب بانك مسكن استان آذربايجان 
شــرقى نيز در اين مراسم احداث اين مدرسه 
را حاصل يك كار مشــترك توســط بانك 
مسكن و اداره كل نوســازى مدارس استان 

اعالم كــرد و گفت: بانك مســكن به 
عنوان مردمى ترين بانك كشور عالوه 
بر رســالت اصلى خود در امور فرهنگى 

نيز فعاليت دارد. 
 امير رنجبريان گفت: در حال حاضر 
18 باب مدرسه  توسط اين بانك در حال 
احداث در كل كشــور مى باشد و مدرسه 
شهداى بانك مســكن خاروانا نهمين 
مدرسه اى اســت كه تحويل آموزش و 

پرورش شده است.
 وى افزود: دبســتان شــش كالسه 
شهداى بانك مسكن خاروانا با زيربناى 
700 مترمربع در شــهر خارواناى شهرستان 
ورزقان با ســرمايه گــذارى 10 ميليارد ريال 
ساخته شده كه سهم بانك مسكن از اين مبلغ 
550 ميليون تومان است و مابقى توسط اداره 
كل نوسازى استان آذربايجان شرقى پرداخت 

شده است.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس مطرح كرد؛
به كارگيرى شيوه هاى نوين آموزشى،  الزمه توسعه پايدار

دانش آمــوز ممتاز كالس 
هشتم دبيرستان عليزاده 2 

با تشكر از مديريت محترم 
دبيرستان  و دبيران مربوطه

احسان ايمانىاحسان ايمانى

همزمان با هفته دفاع مقدس؛
مدرسه شهداى بانك مسكن خاروانا افتتاح شد

تهيه برنامه اجرايى براى دفع پسماندهاى 
عمرانى و ساختمانى

 فرمانــدار بناب گفــت: نيم درصد 
اعتبارات شــهردارى ها سهم كتابخانه 
هــاى عمومى اســت كــه بايد صرف 
توسعه زيرســاخت هاى سخت افزارى 
و نــرم افزارى كتابخانــه هاى عمومى 

شهرستان شود.
 اميــن رفيعــى در جلســه انجمن 
كتابخانــه هاى عمومى بنــاب با تأكيد 
بر لــزوم پرداخت نيم درصــد اعتبارات 
شهردارى ها به كتابخانه هاى عمومى 
تصريح كرد: شــهردارى ها طبق قانون 

موظف به پرداخت نيم درصد هستند.
وى بــا بيان اينكــه اولويت بايد رفع 
نواقصات فيزيكى كتابخانه ها باشــد؛ 
افــزود: اگر محل كتابخانــه قرائتخانه 

مناسب نباشد، شرايط و فضا براى مطالعه 
دانش آموزان مهيا نمى شود.

رفيعى رئيس انجمن كتابخانه هاى 
عمومى بناب يادآور شــد: شــهردارى 
در پرداخت نيم درصــد كتابخانه هاى 
عمومى تعلل مى كند و اگر ميزان واريزى 
شهردارى هاى ساير شهرهاى همجوار 
را مقايسه كنيم، 3 برابر شهردارى بناب 

پول واريز كرده اند.
ايــن گزارش مــى افزايــد، رئيس 
كتابخانه هــاى عمومى بناب نيز با ارائه 
گزارشــى از عملكــرد 3 ماهه كتابخانه 
هاى عمومى بنــاب گفت: به دليل نبود 
اعتبارات الزم امكان تعميرات كتابخانه 

هاى عمومى ميسر نيست.

نيم درصد اعتبارات شهردارى، سهم 
كتابخانه هاى عمومى


