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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

سال گذشــته ماحصل اجراى مصوبه شوراى عالى 
اقتصاد و گازرسانى به واحدهاى صنعتى مشمول اين 
مصوبه، بيــش از 35 ميليون مترمكعب صرفه جويى 
در مصرف ســوخت مايع بوده است. به گزارش روابط 
عمومى شركت گاز استان آذربايجان شرقى، مديرعامل 

شــركت در توضيح اين خبر گفت: برابر مصوبه شوراى 
اقتصاد در ســال 95 مبنى بر توســعه گازرســانى به 
واحدهاى صنعتى و توليدى كه بدليل بعد مســافت از 
خط گازدار و لزوم اجراى خط اختصاصى ، از ســوخت 
مايع اســتفاده مى نمودند، با صرف هزينه حداكثر تا 

مبلغ 2 ميليارد و 400 ميليون ريال از سوى دولت براى 
هر واحد، نسبت به نزديك رسانى گاز و بهره مندى اين 
بخش ها از ســوخت پاك و ارزان اقدام  گرديده است. 
ســيدرضا رهنماى توحيدى  افزود: در ســال گذشته 
حدود 50 درصد از صنايع مشمول اين مصوبه ، نزديك 

رسانى گرديده اند و تأمين گاز مابقى مشمولين نيز در 
برنامه كارى شــركت قرار دارد. مديرعامل شركت گاز 
استان تصريح كرد: اجراى اين مصوبه عالوه بر كاهش 
هزينه هاى جارى مصرف كنندگان صنعتى، منجر به 

كاهش آاليندگى هاى زيست محيطى نيز مى گردد. 2

رئيس ســازمان جهادكشاورزى 
آذربايجان شرقى از افتتاح 58 طرح 
كشاورزى با اعتبار هزينه شده 475 
ميليارد ريال در اين استان همزمان با 

هفته جهاد كشاورزى خبر داد.
اكبر فتحى ضمن تبريك سالروز 
تشكيل جهادســازندگى به فرمان 
امام راحل در ســال 1358 گفت: 49 
طرح آماده بهــره بردارى در بخش 
هــاى آب و خاك، 5 طــرح در زير 
بخش توليدات دامى و شــيالت، 2 
طرح در زمينه صنايع كشاورزى و 2 
طرح در زمينه توليدات گياهى است.
وى همچنيــن گفــت: در هفته 
جهاد كشاورزى عمليات كلنگ زنى 
4 طــرح نيز در بخــش آب و خاك و 
حوزه معاونت توســعه مديريت آغاز 

مى شود.
فتحــى افزود: مرغــدارى تمام 
خودكار 120هزار قطعه اى در كرج 

آباد شهرســتان مراغــه ، گاودارى 
شــيرى در آغجه كهل مراغه، طرح 
آبيارى قطره اى در سطح 67 هكتار 
روستاى ترخانلر شهرستان هشترود 
و ســردخانه آمونياكى به ظرفيت 5 
هــزار تــن در شــهرك صنعتــى 
شهرســتان اهر از جمله طرح هاى 
قابل افتتاح استان آذربايجان شرقى 

هستند.
وى اعــالم كرد: براى راه اندازى 
اين طــرح ها 475ميليــارد ريال از 
منابع مختلف دولتى، بانكى و آورده 
شخصى مجريان طرح هزينه شده 

است.
فتحى با اشــاره به اينكه بخش 
كشاورزى از جمله ركن هاى اساسى 
و مهــم اقتصاد مقاومتــى و امنيت 
غذايى كشور محســوب مى شود، 
گفــت: همه تــالش خدمتگزاران 
ســازمان جهاد كشاورزى بر تحقق 
محورهاى مــورد تاكيد مقام معظم 
رهبرى در زيربخش هاى كشاورزى 
و اقتصــاد مقاومتى جهــت نيل به 
خودكفايى در محصوالت اساســى 
و تحقــق سياســت هــاى اقتصاد 
مقاومتــى و حمايت از كاالى ايرانى 

است.
27 خرداد ســالروز تشكيل جهاد 
سازندگى اســت كه بعدها به عنوان 

جهاد كشاورزى تغيير يافت.

 رييس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت آذربايجان شــرقى گفت: 
براى تسهيل امور تجارت خارجى با 
اقليم كردستان عراق مركز تجارى 

در شهر سيلمانيه ايجاد مى شود.
حســين نجاتى در جلســه هم 
انديشــى ميز تجارى عراق افزود: 
مديــران انجمن هــاى تخصصى 
صنعتى اســتان مى توانند به همراه 
واحدهــاى توليدى تحت پوشــش 
خود از وجود اين مركز براى توســعه 
مناسبات اقتصادى با تجار عراق به 

ويژه اقليم كردستان استفاده كنند.
وى اظهار داشــت: اين مركز در 
زمينى به وسعت 300 مترمربع و در 
مركز شهر سليمانيه ايجاد مى شود.

رييس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان آذربايجان شرقى با 

اشاره به مناســبات اقتصادى ايران 
بــا عراق يادآورى كــرد: با توجه به 
مالقات اخير مســووالن اقتصادى 
هــر 2 كشــور و عقد تفاهــم نامه 
همكارى اقتصادى، ايجاد اين مركز 
تجارى موجب تســهيل در امر داد و 
ستد و شناخت مناسب از بازار عراق 
براى صنعتگران و تجار اســتان مى 

شود.
نجاتى پذيــرش كاالهايى مانند 
لــوازم خانگى، انواع سيســتم هاى 
سرمايشى، پوشاك، صنايع غذايى و 
آرد از سوى عراق را فرصت مناسبى 
بــراى افزايش صــادرات اين نوع 

كاالها به اين كشور دانست.
وى با بيان اينكه در مقطع كنونى 
راه نجات اقتصاد كشــور توســعه 
صادرات كاالهاى غيرنفتى اســت، 
گفت: تجار و صنعتگران استان بايد 
با ايجاد كنسرســيوم هاى صادراتى 
قــوى در جلــب نظــر بازارهــاى 
اقتصادى كشــورهاى همسايه گام 

هاى اساسى بردارند.
آذربايجان شرقى با داشتن حدود 
4 هزار و 400 واحد توليدى در زمينه 
هــاى مختلف از قطب هاى صنعتى 

كشور محسوب مى شود.

ورزش  ســازمان  مديرعامــل 
شــهردارى تبريز با اشاره به برگزارى 
مسابقات فوتسال جام رمضان محالت 
تبريز از اول ماه مبارك رمضان، گفت: 
مسابقات بومى - محلى نيز بعد از عيد 

سعيد فطر در تبريز برگزار مى شود.
عليرضا رحيمى افزود: نخســتين 
دوره المپياد ورزشــى محالت تبريز از 
ابتداى ماه مبارك رمضان با برگزارى 
مسابقات فوتســال جام تبريز 2018 
آغازشــده و پس از پايان ايــن ماه با 
برگزارى مســابقات ســاير رشته ها 

پيگيرى مى  شود.
وى گفت: در همين راستا، 
دبيرخانــه برگــزارى المپياد 
ورزشــى محالت رشته هاى 
ورزشــى مربوط به بازى هاى 
بومــى - محلى را در دو بخش 
تيمى و انفرادى برگزار مى كند.
رحيمى افزود: رشــته هاى 
تيمــى شــامل ورزش هاى 
كبدى، وســطى، طناب  كشى 
و رشــته هاى انفرادى شامل 
دارت، شــطرنج، دووميدانــى، مــچ 
اندازى، آمادگى جسمانى و كار با وزنه 

است.
وى اعــالم كرد: ثبت  نــام در اين 
مسابقات از عيد مبارك فطر آغازشده 

و تا 10 تير ماه ادامه خواهد داشت.
بــه گــزارش ايرنــا، مســابقات 
ورزش هــاى بومى - محلــى در دو 
بخش آقايان و بانوان و مسابقه آمادگى 
جســمانى و كار با وزنه تنها در بخش 

بانوان برگزار خواهد شد.

 هشــت طــرح عمرانــى در منطقــه 6 
شــهردارى تبريز با اعتبار 120 ميليارد ريال 

طى آيينى به بهره بردارى رسيد.
 اين طرح ها شامل احداث باندهاى كندرو 
ورودى شــمالغرب با هزينه 30 ميليارد ريال 
به طــول 3 كيلومتر با 25 هــزار متر مكعب 
خاكبردارى، 12 هزار متر مكعب زيرسازى، 
5 كيلومتــر جدول گذارى، 3 هزار و 100 تن 
آســفالت ريزى و 770 متر ديوار بتنى پيش 
ساخته اســت كه براى بهره بردارى از آن ها 

30 ميليارد ريال هزينه شده است.
طــرح بازارچــه خودرو نيز به مســاحت 
22 هزار مترمربــع و ظرفيت 800 خودرو با 
اجراى 30 هزار مترمكعب عمليات خاكى و 3 
هزار تن آســفالت ريزى با مشاركت سازمان 
ميادين و مشاغل شهرى با صرف 10 ميليارد 

ريال به بهره بردارى رسيد.
پد هليكوپتر شمالغرب تبريز با هزينه يك 
ميليارد ريال و طرح ســپتيك آب خام پارك 
حجــاج با هزينه 4 ميليارد ريال از ديگر طرح 

هاى مورد بهره بردارى است.
بوســتان كوى اتحاد به مســاحت 1,5 
هكتار با حجم كف ســازى و پياده روسازى 
يــك هزار و 600 مترمربع و جدول گذارى و 
احداث آبرو به مساحت 2 هزار و 800 مترمربع 
و يك هزار تن آســفالت ريــزى پاركينگ با 
هزينه 8 ميليارد ريال به بهره بردارى رسيد.

آماده سازى معابر شهرك صنفى صنعتى 
مايان با هزينه 10 ميليارد ريال و نيرورسانى 
خط 20 كيلوولت شهرك مايان با هزينه 30 
ميليارد ريال از ديگــر طرح هاى مورد بهره 

بردارى اين منطقه بود.
در ايــن آيين خدمــات عمومى عمرانى 
شــامل جدول گذارى، آســفالت و ميادين 
ورزشــى با هزينه 27 ميليارد ريال شــامل 
13 هزار تن آســفالت اساســى و لكه گيرى، 
5 هزار متر جــدول گذارى و احداث آبرو و 2 
هزار مترمربع احداث ميادين ورزشى به بهره 

بردارى رسيد.
معاون ســابق فنى و عمرانى استاندارى 
آذربايجان شــرقى در اين آيين با قدردانى از 
شــهردارى تبريز براى ســاماندهى ورودى 
غرب شــهر بر لزوم مدرن ســازى بازارچه 

خودرو تاكيد كرد. 
محمدصادق پورمهدى افزود: باند كندرو 
و ورودى تبريــز از طرح هــاى تاثيرگذار در 
عرصه هاى اقتصادى، گردشگرى، اجتماعى 
و عمرانى اين شــهر است كه هم اكنون يك 
باند آن اجرا شده و اميد است باند دوم آن هم 

هر چه سريع تر احداث شود. 
وى با اشــاره به احداث شــهرك خودرو 
اظهار داشــت: اداره اين بازارچه بايد به دور از 

شيوه هاى سنتى باشد و بايد تمام مراحل خريد 
خودرو از جمله ديدن خودرو تا قيمت توافقى، 
اعالم نظر بازرس فنى، شــماره گذارى، ثبت 
سند و خريد در اين شهرك انجام و زيرساخت 

هاى الزم براى اين منظور فراهم شود. 
پورمهــدى يادآورى كرد: در اين شــهر 
حــدود 20 يا 30 طرح بــزرگ وجود دارد كه 
بايد مشكالت ســرمايه گذاران اين طرح ها 

حل شود. 
شهردار تبريز نيز در اين آيين گفت: با بهره 
بردارى كامل از شهرك مبل و خوردو در كنار 
توسعه منابع درآمدهاى پايدار، شهردارى مى 
تواند در افزايش رضايتمندى شــهروندان و 
كاهش معضالت بار ترافيك ســبزه ميدان 

تاثير گذار باشد. 
ايرج شــهين باهر افزود: شهردارى براى 
اجراى طرح هاى اساسى مورد نياز اين شهر 
و تكميــل طرح هاى نيمــه تمام عزم جدى 

دارد. 
وى بــا اشــاره بــه محدوديــت منابع و 
اعتبارهاى شــهردارى ها، اظهار داشــت: 
توسعه فضاى سبز با احداث چندين بوستان 
تازه تاسيســى در ســال جارى و فضاهاى 
ورزشى و فرهنگى از مهمترين عملكردهاى 

شهردارى تا پايان سال جارى است. 
شــهردار تبريز با تاكيد بر افزايش ميزان 
جذابيت شــهرك مبل و خــودرو يادآورى 
كرد: برنامه ريــزى هاى اوليه براى افزايش 
بوستان شهر بازى و فضاهاى ورزشى در اين 
شهرك انجام مى شود تا اين شهرك عالوه 
بر كاربرى تجارى به محيطى با نشــاط براى 

حضور خانواده ها تبديل شود. 
شــهين باهر ادامه داد: تالش مى شــود 
مسير ورودى از كنارگذر غربى شهرك مبل 

و خودرو نيز تا يك ماه آينده تكميل شود. 
وى با اشــاره به طرح نيمه تمام اين شهر 
گفت: از ســال 84 طرح پل كابلى افتتاح شده 
است ولى هنوز بخش مهم رمپ و لوپ هاى 
اتصالى اين پل ناقص است و سعى مى شود با 
تخصيص اعتبار اين طرح و ساير طرح هاى 

نيمه تمام تكميل شود. 
شــهردار منطقه 6 تبريز نيز در اين آيين 
توسعه غرب اين شهر را از اولويت برنامه هاى 
شهردارى اعالم كرد و گفت: خدمات رسانى 
به شــهروندان و تامين رفاه اهالى و ساكنان 

غرب تبريز از وظايف شهردارى است. 
ســامان احمدزاده افزود: شهرك مبل و 
خودرو با مشــاركت شــهردارى منطقه 6 و 

بخش خصوصى راه اندازى شده است. 
وى اظهار داشــت: اين شهرك به منظور 
انتقال بازارچه خودرو ســبزه ميدان و سامان 
دهــى اين بازارچه بــراى كاهش ترافيك و 
بهبود منظر شــهرى احداث شــده و براى 
ســاماندهى شــهرك ها و نمايشگاه هاى 
خودرو در سطح شهر به صورت روزانه براى 

خريد و فروش خودرو فعاليت مى كند. 
احمدزاده يــادآورى كرد: باندهاى كندرو 
ورودى شــمالغرب شهر به دليل قرار گرفتن 
منطقه در ورودى غرب تبريز، مســير دروازه 
اروپا و محل رفت و آمد گردشــگران خارجى 

و داخلى احداث شده است. 

خدابخــش اســتاندار آذربايجان شــرقى 
با حضــور در كارگاه ادبى هنــرى و فرهنگى 
كانون در مســير راهپيمايى روز جهانى قدس 
با كــودكان و نوجوانان حاضر در كارگاه ديدار 

و گفتگو كرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل 
كانــون پرورش فكرى كــودكان و نوجوانان 
استان آذربايجان شــرقى خدابخش استاندار 
آذربايجان شــرقى به همراه شهرتى فر معاون 
سياســى و امنيتى و اجتماعى اســتاندارى با 

حضور در كارگاه هاى هنرى، ادبى و فرهنگى 
كانون در مســير راهپيمايى روز جهانى قدس 
ضمن بازديــد از برنامه ها و فعاليت هاى آن با 

كودكان و نوجوانان ديدار و گفتگو كرد.
گفتنى اســت كانون اســتان بــا برپايى 
غرفه هاى فرهنگى، هنــرى و ادبى و اجراى 
فعاليت هاى متنوع و جذاب در مسير راهپيمايى 
روز جهانى قدس در تبريز و ديگر شــهرهاى 
اســتان ميزبان كودكان و نوجوانان شــركت 

كننده در اين مراسم بود.

بيان  با  شرقى  آذربايجان  استاندار 
اينكه هنر بهترين ابزار تاثيرگذار براى 
است،  اعتياد  با  مبارزه  و  پيشگيرى 
يك  كليپ هاى  و  فيلم  ساخت  گفت: 
دقيقه اى و حتى يك عكس بيشترين 

اثرگذارى رادر مقوله پيشگيرى دارند.
شوراى  جلسه  در  خدابخش  مجيد   
افزود:  استان،  مخدر  مواد  با  مبارزه 
در  پيشگيرانه  و  فرهنگى  فعاليت هاى 

كاهش تقاضا بسيار موثر است.
افراد  از  است  ضرورى  داد:  ادامه  وى 

فرهنگ  درحوزه  نظر  صاحب  و  متخصص 
هاى  برنامه  اجراى  و  ريزى  برنامه  جهت 
پيشگيرى  راستاى  در  آموزشى  و  فرهنگى 

از اعتياد بهره مند شد.
و  فرهنگى  كارهاى  اجراى  بر  خدابخش 
مواد  با  مبارزه  كردن  مردمى  و  آموزشى 
مخدر تاكيدكرد و گفت: قبل از هر كارى 
مخدر  مواد  به  گرايش  علت  ابتدا  بايد 
بهبود  براى  بتوانيم  تا  كنيم  شناسايى  را 

وضعيت موجود برنامه ريزى كنيم.
در  كه  اقداماتى  به  اشاره  با  همچنين  وى 
راستاى پاكسازى محيط هاى آلوده انجام 
از  نفر   430 از  بيش  داشت:  اظهار  شده، 

معتادان خيابانى در مركز نگهدارى، درمان 
مى  درمان  و  نگهدارى  ماده 16  اشتغال  و 

شوند.
استاندار آذربايجان شرقى با اشاره به مهارت 
آموزى و اشتغال معتادان در مركز ماده 16 
افزود: در اين مركز اگر يك معتاد خيابانى 
به انساِن با مهارت تبديل شود اقدامى فوق 

العاده ارزشمند است. 
عالج  بيمارى  اعتياد  اينكه  بيان  با  وى 
سازى  حساس  داد:  ادامه  نيست،  ناپذيرى 
خانواده ها نسبت به موضوع اعتياد مى تواند 
خانمان  بالى  اين  به  جوانان  گرفتارى  از 

سوز جلوگيرى كند.
دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 

آذربايجان شرقى نيز در اين جلسه با 
اشاره به آمار دو ماهه نخست امسال 
در حوزه مبارزه با مواد مخدر اظهار 
درگيرى  عمليات  امسال  داشت: 
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  مسلحانه 
دو ماهه اول در مقايسه با دو ماهه 
درصد   26 گذشته  سال  نخست 

افزايش يافته است.
از  اينكه  بيان  با  مهدوى  بهروز 
ابتداى امسال 6 باند تهيه و توزيع 
شاهد  و  شده  متالشى  مخدر  مواد 
افزايش 13درصدى كشفيات هستيم افزود: 
تعداد دستگير شدگان معتاد و توزيع كننده 
هم در فروردين و ارديبهشت ماه 40 درصد 
آمار  داد:  ادامه  وى  است.  يافته  افزايش 
در  امسال  ماهه  دو  در  شده  فوت  معتادان 
مقايسه با دو ماهه سال گذشته از 15 نفر 
به 19 نفر رسيده و 26 درصد افزايش يافته 
موضوع  كردن  مردمى  بر  مهدوى  است. 
مبارزه با مواد مخدر تاكيد كرد و گفت: تعداد 
درصد   41 امسال  مردم نهاد  سازمان هاى 
از  حمايت  ميزان  ولى  است  يافته  افزايش 
يافته  كاهش  هم  نهاد  مردم  سازمان هاى 

است.

افتتاح 475 ميليارد ريال طرح كشاورزى 
در آذربايجان شرقى

رئيس سازمان صنعت، معدن و  تجارت استان:
مركز تجارى در سليمانيه عراق ايجاد مى شود

برگزارى مسابقات بومى - محلى در تبريز

120 ميليارد ريال براى طرح هاى عمرانى
 تبريز هزينه شد

بازديد اســتاندار از فعاليت هاى كانون در كارگاه هاى 
فرهنگى، هنرى روز جهانى قدس

هنر؛ بهترين ابزار آگاه سازى و پيشگيرى از اعتياد
  در جامعه 

جلسه ســتاد خدمات ســفر ارس به منظور 
تصميم گيرى در زمينــه ويژه برنامه هاى متنوع 

براى گردشگران تابستانى ارس تشكيل شد . 
يوسف داداش زاده در زمينه تصميمات اتخاذ 
شــده در جلسه ستاد خدمات ســفر ارس، گفت: 
نظارت بر واحدهاى صنفى، رستوران ها و هتل ها 
براى ارائه خدمات بهينه به مسافران و گردشگران 
تابســتانى منطقه آزاد ارس از اولويت هاى ستاد 

خدمات سفر در تابستان 97 است .
 وى خاطرنشــان كــرد: در برنامه هاى پيش 
بينى شده براى رضايت هر چه بيشتر گردشگران 
تابستانى بر تنوع و كيفيت بخشى تاكيد بيشترى 

شده است . 
داداش زاده عنــوان كرد: با توجه به پيش بينى 
هــاى صورت گرفته در زمينه حضور تعداد زيادى 
از گردشگران در تعطيالت عيد سعيد فطر، جشن 
بزرگ عيد سعيد فطر در منطقه آزاد ارس برگزارمى 

شود . 

وى افزود: اين جشــن با اجراى زنده موسيقى 
مهدى يراحى و اجراى اســتندآپ كمدى توسط  
بابك نهرين روز شــنبه 26 خرداد ساعت 21:30 
در پارك كوهســتان در معرض ديد عالقمندان 

قرار مى گيرد . 
وى افزود: برپايــى بازارچه هنر و پخش زنده 
مســابقات  جام جهانى فوتبال تيــم ملى ايران از 
تلويزيون شهرى پارك كوهستان از جمله برنامه 

هاى پيش بينى شــده بــراى تعطيالت پيش رو 
محسوب مى شود . 

معــاون اجتماعى، فرهنگى و گردشــگرى 
ســازمان منطقه آزاد ارس، تاكيد كرد: ساماندهى  
تورليدرها در اماكن گردشــگرى تاريخى ارس و 
بيمه حوادث مسافران و گردشگران نيز باعث مى 
شود كه گردشگران بتوانند با امنيت خاطر از تمام 

جاذبه هاى گردشگرى ارس ديدن كنند.       

 فرمانــدار جلفــا گفت: 240 ميليــارد ريال 
تســهيالت براى ايجاد اشتغال از محل استقرار 
نهادهاى توليــدى در روســتاهاى مرزى اين 

منطقه براى 18 طرح توليدى مصوب شد.
صادق احمدى  با بيان اينكه ايجاد اشــتغال و 
رونق اقتصادى در راســتاى سند تدبير و توسعه 
اين شهرستان در اولويت برنامه هاى فرماندارى 
قرار دارد، افزود: عالوه بر اين تسهيالت در بحث 
رونــق توليد نيز طرح هاى خوبى ارايه و تصويب 

شده است.
وى اظهار داشت: سرمايه گذاران و افرادى كه 
مى خواهند در بخش كشاورزى، صنايع دستى، 
توليدات باغى و ســاير بخش هاى اشتغال زا در 
روســتاها فعاليت كنند، مى توانند از تسهيالت 
با نرخ ســود 2 تا 3 درصدى اســتقرار نهادهاى 

توليدى در نقاط مرزى استفاده كنند.
فرماندار جلفا يــادآورى كرد: اين افراد براى 
استفاده از اين تسهيالت مى توانند به بخشدارى 
هاى مركزى و دســتگاه هــاى متولى از جمله 
تعاون، كار و رفــاه اجتماعى و ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى مراجعه و اقدام به 

ارايه طرح و تشكيل پرونده كنند. 
احمدى ادامه داد: در بخش تسهيالت فراگير 
نيــز 121 نفر براى دريافت تســهيالت ثبت نام 

كــرده اند كه از اين تعداد 85 طرح با بيش از 143 
ميليــارد و 200 ميليون ريال تصويب شــده و با 
بهره بردارى از اين طرح ها براى بيش از 321 نفر 

اشتغال ايجاد مى شود.
وى گفت: تالش مى شــود از همه ظرفيت 
هاى اين شهرســتان براســاس رويكردهاى 
دولت يازدهم و دوازدهم و سياست هاى ابالغى 

رهبرى و رييس جمهورى استفاده شود.
فرماندار جلفا، اجراى طرح هاى روســتايى را 
موجب اشتغال زايى بيشتر در منطقه اعالم كرد و 
اظهار داشت: براى بهره مندى از اين تسهيالت 
101 نفر ثبت نام كرده اند و 18 طرح با اعتبار 150 

ميليارد ريال تصويب شده است.
احمدى افزود: جلفا از نظر درصد اعتبار مصوب 
طرح هاى روستايى نسبت به اعتبار شهرستان با 

263,2 درصد اولين شهرستان استان با باالترين 
رقم در معرفى اين طرح ها است.

وى بــا بيــان اينكه پيش بينى مى شــود با 
اجراى اين طرح براى 171 نفر اشتغال روستايى 
ايجاد شــود، يادآورى كرد: تاكنون از محل اين 
تسهيالت براى يك واحد به ميزان يك ميليارد و 
600 ميليون ريال تسهيالت پرداخت شده است.
فرماندار جلفا گفــت: هفته آينده در كارگروه 
اشــتغال با بانك هاى عامل جلســه برگزار مى 
شــود تا زمينه تسهيل و ســرعت دهى پرداخت 

تسهيالت فراهم شود.
احمدى وجود نخبگان متعدد در عرصه هاى 
مختلــف فرهنگى و اقتصادى، منطقه آزاد ارس 
و شــركت هاى دانش بنيــان را از قابليت هاى 
شهرستان جلفا اعالم كرد و افزود: با بهره مندى 
از توان نخبگان و شــركت هاى دانش بنيان مى 
توان ميزان اشتغال در اين شهرستان را افزايش 

داد.
وى با اشاره به برخى مسايل حاصل از افزايش 
حبابى نــرخ ارز در بازار اين شهرســتان اظهار 
داشــت: در اين راستا به منظور كنترل بازار گروه 
هاى بازرسى از 221 واحد صنفى اين شهرستان 
بازرســى كردند كه در نتيجه آن براى 11 واحد 

متخلف پرونده تعزيرات حكومتى تشكيل شد.

ويژه برنامه هاى متنوع براى گردشگران تابستانى ارس

تصويب240 ميليارد ريال تسهيالت براى 18 طرح توليدى



تبريــزى  قربانيــان  مهنــدس 
شــهردار منطقــه يك از پيشــرفت 
فيزيكى پروژه پياده رو ســازى مسير 

ايده لو خبر داد.
بــه گــزارش امــور ارتباطــات 
شــهردارى منطقــه يك كالنشــهر 
تبريــز ،بــر اســاس اين گــزارش 
مهنــدس قربانيــان اظهار داشــت: 
اين پروژه داراى اهميت بســيارى در 
حــوزه پياده روســازى و تردد امن و 
آرام مى باشــد كه آعاز شــده است و 
هم اكنون با ســرعت در حال اجراى 

آن مى باشيم .
شــهردارمنطقه يــك گفــت : 
اصــالح پياده روها باعــث آرامش 
روحى در شــهروندان مى گردد و در 
حين پيــاده روى مخاطرات ترافيكى 
و موانــع ايجاد شــده از بين رفته و 
مســيرى روان ،منطقــى و پويــا را 

شاهد خواهيم بود.
معاون فنــى و عمرانى منطقه به 
سرعت در تداوم اجراى پروژه انجام 
وظيفــه نموده و شــاهد پيشــرفت 

هستيم. محسوسى 

 رئيس دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقى 
از راه اندازى مراكز كارآفرينى در ســه مركز و 
واحد دانشگاهى پيام نور در آذربايجان شرقى 

خبر داد.
به گزارش خبرنــگار مهر، اعضاى هيئت 
رئيســه دانشــگاه پيام نور اســتان به همراه 
تعــدادى از اعضاى هيئت علمى مركز تبريز، 
با خدابخش استاندار آذربايجان شرقى ديدار 
و گــزارش كامل و جامعى از فعاليت هاى اين 

داننشگاه را بيان كردند.
معصومى رئيس دانشــگاه پيام نور استان 
در ابتــداى اين ديدار گفت : از اينكه مى بينيم 

فردى فعال و پرتالش با شور و اشتياق سكان هدايت 
اين اســتان را برعهده گرفته و در حال خدمت رسانى 
هست بسيار خوشحاليم و اميدواريم بتوانيم با همدلى 
و مشاركت در پيشــبرد امور استان و رشد و تعالى آن 

سهيم باشيم .
معصومــى با ارائه گزارشــى كامــل از تاريخچه 
دانشــگاه پيام نور از زمان تاســيس آن تا كنون و نيز 
پتانســيل ها و توانايى هاى اين دانشــگاه به عنوان 
بزرگترين دانشــگاه دولتى كشــور، گفت : سيســتم 
آموزشــى منحصر به فرد دانشــگاه پيــام نور باعث 
تربيت فارغ التحصيالنى با سواد علمى باال و خالق و 

كارآفرين در سطح جامعه مى شود.
رئيس دانشــگاه پيام نور استان با اشاره به رسالت 
دانشگاه پيام نور در زمينه ترويج علم در سراسر كشور، 
گفت : با توجه به توانمنديها و داشــتن اعضاى هيئت 
علمــى توانمند در كنار ترويج علــم، توليد علم را نيز 
در اين دانشــگاه داريم كه يكى از نشــانه هاى آن راه 
اندازى مراكز كارآفرينى در سه مركز و واحد دانشگاه 
در سطح استان اســت كه وظيفه آنها استعداد يابى از 
ســطح شهرستانها و مراكز مختلف ومهارت آموزى و 
در نهايت تسهيل مسير تبديل علم به ثروت مى باشد.
برگزارى دومين همايش ملى گردشگرى 

با محوريت تبريز 2018
وى با بيان اينكه به صورت مســتمر و با همكارى 
پــارك علم و فناورى اســتان در صدد افزايش مراكز 
كارآفرينى دانشگاه هستيم، گفت: با توجه به پتانسيل 
هاى موجود و برنامه ريزى صورت گرفته به ســمت 
تاسيس مراكز رشد و شركت هاى دانش بنيان حركت 
مى كنيم تا بتوانيم آينده علمى و پژوهشــى دانشگاه 

را تضمين نماييم .
رئيس دانشــگاه پيام نور اســتان با اشاره به هرم 
هيئت علمى دانشگاه پيام نور استان آذربايجانشرقى 
در گروههاى مختلف علوم انســانى، علوم پايه، فنى 
و مهندســى، هنر و معمارى و كشاورزى و لزوم ارتباط 
دانشــگاه با صنعت، گفت : با توجه به گستره دانشگاه 
پيام نور در سطح شهرستانهاى استان و صنعتى بودن 
اســتان آذربايجانشــرقى، مى توانيم تعامل و ارتباط 
گســترده و مناســبى بين اين دو مركز برقرار نماييم 
و اميدواريــم بــا برنامه ريزى و بهــاء دادن به تمامى 
دانشــگاهها در اين زمينه و اســتفاده از ظرفيت هاى 
هركدام، شــاهد رشــد و تعالى بيش از پيش استان در 

سطح كشور باشيم .
معصومى با اشــاره به رويداد تبريز 2018 و مزاياى 
آن براى اســتان آذربايجان شرقى، گفت: در دانشگاه 
پيام نور به ســهم خود با برگزارى دومين همايش ملى 

گردشــگرى با محوريت تبريز 2018 و 
اولين فستيوال عكاسى دانشگاه پيام نور 
با محوريت تبريــز 2018 تالش كرديم 
بتوانيم در ايــن رويداد تاريخى مثمر ثمر 
واقع شــويم وبــا رايزنى هــاى صورت 
گرفته از سال گذشــته با سازمان ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
استان و نيز شــهردارى كالنشهر تبريز، 
آمادگــى كامل خود را جهت همكارى در 
رويداد تبريــز 2018 در تمامى زمينه ها 

اعالم كرده ايم .
وى با اشــاره بــه اهميت موضوعات 
فرهنگــى و لزوم توجه هر چه بيشــتر به اين مقوله، 
گفت : دانشگاه پيام نور استان آذربايجانشرقى همواره 
يكى از پيشــرو هاى فعاليت هاى فرهنگى در سطح 
اســتان بوده و گواه آن انتخاب دانشگاه برتر در حوزه 
فراغت جوانان و نيز دســتگاه برتر در زمينه اقامه نماز 
در ســال 96 و چندين عنوان برتر ديگر در ســالهاى 

گذشته بوده است .
رئيــس دانشــگاه پيام نور اســتان از اســتاندار 
آذربايجانشرقى خواست، با توجه به مشكالت عديده 
مالى و كمبود منابع دولتى دانشــگاه در راستاى جذب 
رشــته هاى مقاطع تحصيالت تكميلى و نيز كمك به 
افزايش بودجه دانشگاه پيام نور از طريق مراجع ذيربط 
و نمايندگان محترم مجلس كمك حال اين دانشگاه 

توانمند دولتى باشند .
حجت االسالم جليلى نماينده ولى فقيه در دانشگاه 
پيام نور اســتان آذربايجان شرقى نيز با آرزوى قبولى 
طاعات و عبــادات در اين ماه پر فيض و بركت، گفت 
: به نظر مى رســد با توجه به شــان و جايگاه مطلوب 
دانشگاه پيام نور از نظر تعداد دانشجو، اعضاى هيئت 
علمى، كادر اجرائى و پتانســيل هاى اين دانشگاه در 
سطح اســتان، مى ارزد كه در راستاى حل مشكالت 

آن بكوشيم .

www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir

بازديد شهردار از روند مسيرگشايى امتداد خيابان ارتش
شــهردار تبريز از روند مسيرگشايى امتداد خيابان ارتش 

بازديد كرد.
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، ايرج شهين 
باهر از روند بازگشــايى امتــداد خيابان ارتش به كمربندى 
ميانى و همچنين تعيين تكليف اراضي ميدان تير كه جزئى 

از همكارى شهردارى تبريز و ارتش است، بازديد كرد.
گفتنى است، اين مســير به عرض 55 متر و طول 500 
متر در مدت يك سال و با اعتبار يك ميليارد و 200 ميليون 
تومان احداث مى شــود و با اجراى آن، محور مهم شمال به 

جنوب در هسته  مركز شهر تبريز امتداد مى يابد.

با اجراى اين طرح، شــاهد اضافه شــدن بوســتان 10 
هكتارى به محدوده شــهر خواهيم بــود و همچنين يك 
هكتــار از محدوده پــادگان نيز به ايســتگاه مترو، جايگاه 
ســوخت، پاركينگ و ســاير فضاهاى مشــابه اختصاص 

مى يابد.
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معاون سياسى و امنيتى استاندار 
آذربايجان  شــرقى گفت: برنامه ها و 
اقدامات مبارزه با اعتياد بايد اجتماع 
محور باشــد و مردم نيز به صورت 
جدى در اين برنامه ها مشــاركت 
داشته باشــند، چرا كه بدون حضور 

مردم اين معضل حل نخواهد شد. 
بــه گــزارش ايســنا، منطقــه 
شهرتى فر  رحيم  شرقى،  آذربايجان 
در جلســه كميتــه تبييــن ويــژه 
برنامه هاى هفته مبارزه با موادمخدر، 
با اشاره به اهميت آموزش در زمينه 
اعتيــاد و موادمخــدر تصريح كرد: 
به  مربوط  آموزش هاى  دســتگاه ها 
اعتيــاد و مبــارزه بــا موادمخدر را 
سرلوحه برنامه هاى خود قرار دهند . 
وى با بيــان اينكه دســتگاه ها 
بايد فضاهاى مناســب خود را براى 
استفاده به برنامه هاى موادمخدر در 
اختيار ساير دســتگاه ها قرار دهند، 
افزود: در هفته مبارزه با مواد مخدر 
بايد جامعه دانش آموزى و دانشجويى 

هدف آموزش قرار گيرد . 
وى تاكيد كرد: بايد با هم فكرى 
و با حضور كارشناســان متخصص، 
كارگاه هاى آموزشــى بــا موضوع 

مبارزه با مواد مخدر برگزار شود . 
 معاون سياسى و امنيتى استاندار 
آذربايجان  شــرقى خاطرنشان كرد: 

فراغت  اوقات  غنى سازى  منظور  به 
و افزايش نشــاط اجتماعى سازمان 
فرهنگــى هنرى شــهردارى تبريز 
و دســتگاه هاى متولى در تابستان 
امســال همچنين در هفته مبارزه با 
موادمخدر بايد فعاليت هاى هنرى در 

اين زمينه را انجام دهند . 
شــهرتى فر ادامــه داد: بــراى 
اجتماعى كردن موضــوع مبارزه با 
موادمخدر بايد از زبان هنرى استفاده 

شود. 
معاون سياسى و امنيتى استاندار 
آذربايجــان  شــرقى با اشــاره به 
برگــزارى طرح كرامت در 6 منطقه 
تبريز، گفــت: در هفته مبــازره با 
موادمخــدر در 15 محلــه اســتان 
برنامه هاى خاصى به صورت جدى 

برگزار خواهد شد . 
اســتفاده  لزوم  به  شــهرتى فر، 
از خانه هاى ســالمت شــهردارى 
اشــاره كرد و ادامه داد: از مجموعه 
شهردارى انتظار داريم در 17 مركز 
ســالمت در طول هفتــه مبارزه با 
را  متنوعى  برنامه هــاى  موادمخدر 

اجرا كنند . 
مبارزه  هماهنگى  شــوراى  دبير 
با مواد مخدر آذربايجان شرقى هم 
در اين جلســه گفت: هدف گذارى 
سند ملى ارائه شده در زمينه اعتياد 
و مبــارزه با موادمخدر بــا رويكرد 
اجتماعى كاهش 25 درصدى اعتياد 
در كشور تا پايان برنامه ششم توسعه 

است . 
بهروز مهدوى با اشاره به تعيين 
وظيفه براى 66 دستگاه در سند ملى 
ادامه داد: به منظور پيشــبرد اهداف 
ســند ملى براى 37 دستگاه برنامه 

عملياتى تعريف شده است . 

مديرعامل سازمان عمران شهردارى تبريز 
گفت :عمليات اجرايى پروژه ميدان آذربايجان 
در چند جبهه كارى توسط تالشگران سازمان 

عمران با سرعت تمام ادامه دارد. 
حســين منيرى فر افزود : از جمله عمليات 

اجرايى اين پروژه شــامل جــدول گذارى در 
مسير شهيد بابا يى، زير سازى رمپ مسير شهيد 
بابايى ، خاكبردارى مســير آذربايجان- بابايى 
( داخــل ميدان ) ، اجراى عمليات زيرســازى 
مســير ورودى پاســداران ،خاكبردارى مسير 
هاى ورودى و خروجى ستارخان ، اتمام اجراى 
اليه اساس مســير بابايى - آذربايجان جهت 
شروع عمليات آســفالت ريزى (داخل ميدان) 
و عمليات اجراى فضاى ســبز مى باشد كه در 

حال اجراست.
  وى ادامه داد : همچنين عمليات آســفالت 
ريزى مسير بابايى -آذربايجان آغاز شده است. 

فرماندار هريس از انسداد 168 
قالب  در  مجــاز  غير  چــاه  حلقه 
اجراى طرح تعادل بخشى در اين 

شهرستان خبر داد. 
بــه گــزارش ايســنا، منطقه 
محمودى  على  شرقى،  آذربايجان 
در جلسه شوراى حفاظت از منابع 
آب، با اشــاره به بازرسى مستمر 
و گشــت نيروهاى شــركت آب 
منطقه اى شهرســتان هريس در 
راستاى حفاظت از منابع آبى اين 
حفر  متخلفان  با  گفت:  شهرستان 

چاه هــاى غير مجــاز در منطقه برخورد 
قانونى مى شود. 

وى ادامــه داد: از ابتداى ســال جارى 
تاكنــون 19 حلقه چــاه غيرمجاز در اين 
شهرستان شناســايى  و اقدام به پركردن 
آن شده كه در اين ميان بيش از 70 هزار 
متر مكعــب صرفه جويــى در منابع آب 

داشته ايم.  زيرزمينى 
هرچه  خواست  كشاورزان  از  محمودى 
ســريعتر براى نصب كنتورهاى هوشمند 

در چاه هــاى مجاز خود اقدام كنند تا  در 
مرحله تمديد پروانه بهره بردارى ســاليانه 

دچار مشكل نشوند. 
فرمانــدار هريــس افــزود: تاكنــون 
14دســتگاه كنتور هوشمند آب و برق بر 
روى چاه هاى مجاز شهرســتان نصب و 
52 دســتگاه نيز در مرحلــه عقد قرار داد 
نصب مى باشــد كــه اميدواريم به زودى 
انجام گيرد و در صورت عدم نصب كنتور 
هوشمند در چاه هاى مجاز و غير مجاز با 

متخلفان برخورد خواهد شد.

مركز  سيماى  و  صدا  مديركل 
از  حمايت  از  شرقى  آذربايجان 
سال  در  استان  صنعتى  واحدهاى 
حمايت از كاالى ايرانى در رسانه ملى 

خبر داد.
سيد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مسئوالن  با  ديدار  در  لطيفى  محسن 
گفت:  تبريز  سازى  ماشين  شركت 
با  فاخر  هاى  برنامه  توليد  افزايش 
در  استان  صنعت  از  حمايت  رويكرد 
قرار  اولويت  در  استان  صداوسيماى 

كه  هايى  برنامه  شود  مى  تالش  و  دارد 
سراسرى  هاى  شبكه  در  پخش  قابليت 

دارد تهيه و پخش شود.
همچنين نقش رسانه ملى و شبكه استانى 
دانست  مهم  را  استان  صنعتى  توسعه  در 

مشاركت  با  كرد:  اميدوارى  ابراز  و 
رفيع  جايگاه  استان  صنعتى،  فعاالن 
گذشته صنعتى و اقتصادى خود را پيدا 

خواهد كرد.
شركت  جديد  مالك  زاد  فرخ  قربانعلى 
اين  ادامه  در  تبريز،  سازى  ماشين 
واگذارى  روند  از  گزارشى  نشست، 
و  توسعه  آتى  هاى  برنامه  و  شركت 

نوسازى اين واحد توليدى ارائه كرد.
ديدار  اين  پايان  در  است،  گفتنى 
بين  مشترك  همكارى  نامه  تفاهم 
و  شرقى  آذربايجان  مركز  صداوسيماى 
شركت ماشين سازى تبريز به امضا رسيد.

معاون سياسى و امنيتى استاندار:
مبارزه با اعتياد بايد اجتماع محور باشد

عمليات اجرايى پروژه ميدان آذربايجان 
با سرعت ادامه دارد

انسداد 168 حلقه چاه غير مجاز در هريس

مديركل صدا و سيماى مركزاستان خبر داد؛

حمايت رسانه ملى از واحدهاى صنعتى
 در سال حمايت از توليد ملى

پيرو  چاپ  آگهى مزايده عمومى امالك مازاد بانك كشــاورزى اســتان آذربايجان شــرقى مورخ 
1397/3/20 قيمت كارشناســى بند 17 آگهى 42،300،000،000  ريال صحيح   مى باشــد  و  

بدينوسيله  اصالح  مى گردد.

                        اصالحيه

پيشرفت فيزيكى پروژه كف سازى پياده روهاى مسير ايده لو

راه اندازى مراكز كارآفرينى در3مركز و واحد دانشگاهى
 پيام نور استان
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صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  بهمن راهـرى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

اى پادشه خوبان داد از غم تنهايى
دل بى تو به جان آمد وقتست كه بازآيى
دائم گل اين بستان شاداب نمى ماند
درياب ضعيفان را در وقت توانايى

حافظ


