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اجراى آبيارى نوين در 56 
هزار هكتاراز  اراضى استان  

مزايده فروش اموال و امالك تمليكى و 
مازاد بر نياز بانك سپه  واقع در مديريت 

شعب منطقه آذربايجان شرقى 
 به شماره 97/2

نوبت اول

شرح در صفحه 2 و 3

كسب رتبه دوم پيام نور استان در 
بين دانشگاه هاى پيام نور كشور

معاون رئيس كل دادگســترى استان:

گســترش استفاده از مجازات جايگزين 
حبس، نيازمند كمك رسانه هاست

معاون قضائى رئيس كل دادگسترى آذربايجان شــرقى و سرپرست معاونت اجتماعى و پيشگيرى از 
وقوع جرم آذربايجان شرقى تاكيد كرد: توسعه و گسترش استفاده از مجازات جايگزين حبس، نيازمند 

فرهنگ سازى و كمك رسانه ها است...

استاندار:

دشمن در عرصه 
فرهنگى به دنبال توطئه 

عليه جوانان است
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 رئيس جهاد كشاورزى مرند از اجراى طرح پالك گذارى 
ماشين آالت كشاورزى در اين شهرستان خبر داد.

رئيس جهاد كشــاورزى شهرســتان مرند، در گفتگو با 
خبرنگار مهر، ابراز داشــت: طرح پالك گــذارى تراكتور و 
كمباين طبق مصوبات ســتاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال 

و ارز اجرا مى شود.
منوچهر رحمانى افزود: همه ماشــين آالت كشــاورزى 
استان براى دريافت سوخت مايع، بايد تا پايان امسال پالك 

گذارى شود.
وى با اشاره به لزوم پالك گذارى ماشين آالت كشاورزى 

تاكيد كرد: از اول ســال 1398 هيچگونه سوخت مايعى به 
ماشــين آالت كشــاورزى بدون پالك، ارائه نخواهد شد، 
براين اساس از دارندگان ماشين آالت كشاورزى شهرستان 
مرند، حومه و روستاهاى تابعه دعوت مى شود در اسرع وقت 
نســبت  به پالك گذارى تراكتــور يا كمباين خود به بخش 

مكانيزاسيون جهاد كشاورزى مرند مراجعه كنند.
رئيس جهاد كشاورزى شهرستان مرند عنوان كرد: همه 
مالكان و صاحبان ادوات و ماشــين آالت كشــاورزِى بدون 
پالك، تنها تا پايان امســال فرصت دارند نســبت به پالك 

گذارى اقدام كنند.

وى با اشــاره به تعداد ماشــين آالت پالك گذارى شده 
در شهرســتان مرند عنوان كرد: از آغــاز اجراى اين طرح در 
شهرستان مرند تاكنون 300 دستگاه تراكتور و كمباين ثبت 
نام شده كه 150 دستگاه توسط افسر پليس بازديد و حدود50 

مورد پالك گذارى شده است.

پالك گذارى ماشين آالت كشاورزى در مرند اجرا مى شود ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى 2

(نوبت اول) 

 بانك ســپه در نظر دارد اموال و امالك تمليكى و مازاد بر نياز خود واقع در مديريت شعب 
منطقه آذربايجان شرقى را از طريق برگزارى مزايده عمومى به فروش برساند لذا متقاضيان 
مى توانند جهت كسب اطالعات بيشــتر، بازديد از امالك، دريافت شرايط مزايده و تسليم 
پيشــنهادات خود به مديريت شعب منطقه آذربايجان شــرقى  به نشانى: تبريزـ  چهارراه 
آزادى ( آبرسان ) ساختمان مديريت شعب بانك سپه طبقه هشتم دايره پشتيبانى مراجعه و 

يا با شماره تلفن  33356555-041 تماس حاصل نمايند.
نحوه فروش: نقد يا نقد واقساط

*توجه : لطفاً به اصالحات احتمالى انجام شده در آگهى نوبت دوم مزايده حاضر كه در روز 
شنبه مورخ 97/10/29 در روزنامه سراسرى جام جم منتشر مى گردد و مالك عمل مى باشد 

توجه فرماييد.
توضيحات و شرايط:

1-   متقاضيان شركت در مزايده مى بايست مبلغ  200,000 ريال (دويست هزار ريال ) به 

حساب بستانكاران  كد بيالن  460910005  واريز و رسيد آن را به دايره پشتيبانى ، جهت 
دريافت اسناد و اوراق مزايده تحويل  نمايند.  ( قابل پرداخت در كليه شعب بانك سپه سطح 

استان).
2-  مزايده گران مى بايست معادل 5٪ از قيمت پايه كارشناسى مندرج در آگهى را بعنوان 
سپرده شركت در مزايده به حساب بستانكاران كد بيالن  460910005  واريز و  اصل رسيد 
آن را به همراه مدارك شــركت در مزايده به دايره پشتيبانى و خدمات بانك سپه در پاكت 

سربسته تحويل نمايند ( قابل پرداخت در كليه شعب بانك سپه سطح استان).
3- مهلت دريافت اسناد: از روز سه شنبه مورخ 97/10/25 لغايت (ساعت 00: 14 ) روز 

چهارشنبه مورخ 97/11/10   مى باشد.
4-  آخرين مهلت تحويل پيشــنهادات : از روز سه شنبه مورخ 97/10/25 لغايت پايان 

وقت ادارى (ساعت 16:30 ) روز چهارشنبه مورخ 97/11/10 مى باشد. 
5- زمان بازگشايى پاكت هاى پيشنهادى متعاقباً اعالم خواهد شد.

مزايده فروش اموال و امالك تمليكى و مازاد بر نياز بانك سپه 
واقع در مديريت شعب منطقه آذربايجان شرقى  به شماره 97/2

قيمت پايه آخرين اعيان عرصهكاربرىپالك ثبتى آدرس ملك رديف
توضيحات  نحوه فروش وضعيت ملك كارشناسى (ريال ) 

تبريز - شهرك باغميشه - شيت 5 ـ  ميدان  اطلسـ  مجتمع نگين اطلس 1
روبروى مسجدـ  طبقه همكف

ششدانگ نقد/ نقد و اقساطتخليه 127,8325,591,050,000قدرالسهمتجارى19307 فرعى از 1 اصلى  

2
مراغه - شــهرك صنعتى ( روســتاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع 

صنايع شيميايى سهند مراغه 
ششدانگ نقد/ نقد و اقساطتخليه 447502,745,860,000صنعتى 610  فرعى از 99 اصلى

مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع 3
صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/ نقد و اقساطتخليه 450002,433,600,000صنعتى 611 فرعى از 99 اصلى

مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع 4
صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/ نقد و اقساطتخليه 450002,433,600,000صنعتى  612 فرعى از 99 اصلى

5
مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع 

صنايع شيميايى سهند مراغه 
ششدانگ نقد/ نقد و اقساطتخليه 450002,433,600,000صنعتى 613 فرعى از 99 اصلى

مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع 6
صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/ نقد و اقساطتخليه 4639,5602,702,079,740صنعتى  614 فرعى از 99 اصلى

مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع 7
صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/ نقد و اقساطتخليه 497503,000,920,000صنعتى 633 فرعى از 99 اصلى

مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع 8
صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/ نقد و اقساطتخليه 4583,5202,478,767,610صنعتى 634 فرعى از 99 اصلى

9
مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع 

صنايع شيميايى سهند مراغه 
ششدانگ نقد/ نقد و اقساطتخليه 500002,912,000,000صنعتى 635 فرعى از 99 اصلى

مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع 10
صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/ نقد و اقساطتخليه 500002,912,000,000صنعتى 636  فرعى از 99 اصلى

11
مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع 

صنايع شيميايى سهند مراغه 
ششدانگ نقد/ نقد و اقساطتخليه 500002,912,000,000صنعتى 637 فرعى از 99 اصلى

مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع 12
صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/ نقد و اقساطتخليه 26606,2909,684,689,560صنعتى 745 فرعى از 99 اصلى

نقد/ نقد و اقساطتخليه 273165537,660,000مسكونى813  فرعى از 39 اصلى ملكانـ   روستاى آقجه ديزج13
ششدانگ توضيح اينكه زيربناى احداثى ناقص حدود 165 
متر مربع كه تعداد 17 عدد ستون با تير آهن نمره 14 جفت تا 
ارتفاع 4/20 متر با ورق و بقيه با تسمه احداث شده و سقف 

طبقه اول با تيرچه و بلوك  بتن ريزى شده است

ششدانگ نقد عدم تخليه 529,80180,557,506,206,400انبار8  فرعى از 1368 اصلى مراغه - بلوار شهيد شكارى - روبروى اداره گاز - آهن فروشى دوستى14

مسكونى خدمات   1 فرعى از 5033  اصلى مراغه - چهارراه طلوع فجر - روبروى مسجد شهدا15
(پزشكى) 

ششدانگ  قبال به عنوان مطب دكتر و مركز سنگ شكنى نقد عدم تخليه 099,891,571,269,700
كليه مورد استفاده بوده است

 2611 اصلى واقع در تبريز - خيابان دارايى 3 - كوچه صباغان - پالك  4 16
بخش 4

32  سهم از96 سهم نقد عدم تخليه 253,761252,165,786,560,000مسكونى

تبريزـ  آبرسان - كوى سبالن - پالك 13 طبقه اول17
226 فرعى از 10 اصلى 
قطعه 1 تفكيكى مفروز و 
مجزى شده از 65 فرعى

ششدانگ نقد/ نقد و اقساطتخليه 0187,9011,274,000,000مسكونى

18
تبريز - جاده ائل گلى - پشت الهى پرست - ده مترى  اول رجايى شهر - 

پالك 10
1508 فرعى از 13 اصلى 

17سهم از 96سهم نقد عدم تخليه 2232822,856,000,000مسكونىواقع در بخش 9 

ادامه در صفحه سه
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بيمار احيا شده در شهرستان عجبشير توسط بالگرد اورژانس به تبريز 
انتقال يافت.  

رئيس اورژانس پيش بيمارستانى و مدير حوادث دانشگاه علوم پزشكى 

تبريز در تشريح اين خبر گفت: به دنبال درخواست بالگرد، جهت انتقال 
بيمار مرد 56 ساله و طى هماهنگى الزم بين اورژانس و فرماندهى هوا 

نيروز، بالگرد به شهرستان عجب شير اعزام شد. 
  فرزاد رحمانى افزود: با توجه به اينكه  بيمار ايست قلبى تنفسى كرده 

و در بيمارستان احيا شده بود، نياز مبرم به مركز درمانى  تخصصى 
داشت، از اين رو بيمار تحت اقدامات درمانى تيم اورژانس هوايى به 

بيمارستان امام رضا (ع) تبريز منتقل شد.

3اعزام بالگرد اورژانس به عجب شير ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

 اســتاندار آذربايجان شرقى با بيان اينكه در 
برخى حوزه هاى فرهنگى مشكل داريم، گفت: در 
زمان كنونى دشــمن در عرصه فرهنگى به دنبال 

توطئه عليه نسل جوان است.
 محمدرضــا پورمحمــدى در بازديــد از بنياد 
فرهنگــى نيمه شــعبان و فعاليت هــاى فرهنگى 
مســجد آيت اهللا انگجــى تبريز با تاكيــد بر لزوم 
تربيــت صحيح نســل جــوان و نوجــوان افزود: 
دشــمنان هميشــه در كمين هســتند و اگر براى 
دفاع از ارزش هاى ملى و اســالمى وقت و انرژى 
صرف نشود خسارت هاى جبران  ناپذيرى بر كشور 

تحميل مى شود. 
وى با اشاره به ســرمايه گذارى دشمنان اسالم 
و انقالب براى تاثير گذارى بر نســل جوان، اظهار 

داشت: فعاليت هاى فرهنگى جزو كارهاى ماندگار 
و اساسى است و بايد در اين عرصه بيشتر كار شود.
استاندار آذربايجان شرقى يادآورى كرد: مقابله 
با آســيب هاى اجتماعى جــزو دغدغه هاى رهبر 
معظم انقالب بوده و براى مقابله با اين آســيب ها 

تربيت صحيح نسل جوان ضرورى است. 
پورمحمدى ادامه داد: در زمان كنونى اســتكبار 
جهانى از همه سياســت هاى گذشته خود در برابر 
انقالب اسالمى نااميد شده و به دنبال تاثيرگذارى 

بر نسل جوان و آينده اين كشور است.
وى گفت: در سايه هوشيارى و تالش مسئوالن 
در همــه عرصــه ها به ويــژه عرصــه فرهنگى، 

آرزوهاى آن ها نقش برآب مى شود. 
اســتاندار آذربايجــان شــرقى با بيــان اينكه 

آذربايجان اســطوره تاريخ و ديار افتخارات بزرگ 
فرهنگى اســت، اظهار داشت: اين افتخار در سايه 
نقشــى كه اين ديار در طــول تاريخ در عرصه هاى 

مختلف ايفا كرده به دست آمده است. 
پورمحمدى افزود: بعد از 40 ســال از پيروزى 
انقالب اسالمى دســتاوردهاى شگرفى به بركت 
اين انقالب با وجود فشــارهاى سنگين دشمنان در 
دوران جنگ و تحريم هاى اقتصادى به دست آمده 
اســت ولى در برخى حوزه هاى فرهنگى نياز به كار 

و تالش دوچندان است.
وى با اشــاره به فعاليت هاى بنياد فرهنگى نيمه 
شــعبان افزود: اين بنياد جزو موسســات با ارزش 
فرهنگــى اســت كه كارهــاى تاثير گــذارى در 

بخش هاى مختلف جامعه انجام داده است.

آذربايجان  هواشناسى  مديركل   
شرقى گفت: ميانگين بارش در استان 
در سال زراعى جارى نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 56,7 درصد افزايش 

يافته است.
فرخ مطلبى فر، با بيان اينكه در سال 
زراعى جارى ( از مهر تا 22 دى) 107,7 
ميلى متر بارندگى در استان روى داده 
است، افزود: اين ميزان در مدت مشابه 

سال گذشته 68,7 ميلى متر بود.
در  بارش  ميانگين  داشت:  اظهار  وى 

سال زراعى جارى نسبت به ميانگين 
بلند مدت نيز 18,3 درصد افزايش يافته، 
ضمن اينكه ميانگين بارش در بلند مدت 

91 ميلى متر گزارش شده است.

مديركل هواشناسى آذربايجان شرقى 
يادآورى كرد: در سال آبى گذشته( از 
مهر 96 تا مهر 97) 284,8 ميلى متر 

بارندگى در استان روى داده است. 
مى  بينى  پيش  داد:  ادامه  فر  مطلبى 
شود در صورت ادامه اين روند، وضعيت 
بارش استان در سال جارى رو به بهبود 

رود. 
آب و هواى استان آذربايجان شرقى به 
طور كلى سرد و خشك مى باشد ولى 
به علت تنوع توپوگرافيكى از اقليم هاى 

متفاوتى برخوردار است. 
اين استان همواره تحت تاثير بادهاى 
سرد شمالى و سيبرى، بادهاى مرطوب 
درياى سياه و مديترانه و اقيانوس اطلس 
و بادهاى محلى متاثر از كوهستان هاى 
سبالن در شرق، سهند در غرب و جنوب 
غربى، رشته كوه هاى قره داغ در شمال، 
رشته كوه هاى تخت سليمان و اربط در 
جنوب  در  بزقوش  ارتفاعات  جنوب، 
شرق و قوشاداغ در شمال شرق استان 

قرار دارد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزى آذربايجان شرقى با اشاره به برنامه 
هاى صرفه جويى آب در مصارف كشــاورزى گفت: سامانه هاى آبيارى 

نوين در بيش از 56 هزار هكتار از اراضى كشــاورزى استان اجرا شد.
اكبر فتحى افزود: سامانه هاى بارانى در 30 هزار و 819 هكتار، سامانه 
هاى قطره اى در 24 هزار و 170 هكتار و ســامانه هاى كم فشــار در يك 

هزار و 55 هكتار اجرا شده است.
وى با اشــاره به اينكه اجراى ســامانه هاى آبيارى تحت فشار نيازمند 
احداث استخر ذخيره آب و انرژى برق مناسب است، اظهار داشت: امكان 

اجراى ســامانه هاى نوين آبيارى در اراضى ديم وجود ندارد. 
رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى آذربايجان شرقى يادآورى كرد: در 
6 هزار هكتار از اراضى كشــاورزى اســتان نيز به علت شورى منابع آبى 
امكان اجراى ســامانه هاى پرفشار آبيارى تحت فشار وجود ندارد و بايد 

از روش هاى كم فشــار يا ثقلى مدرن استفاده كرد.
فتحى ادامه داد: در اراضى كشــاورزى 12 شهرســتان واقع در حوضه 
درياچه اروميه نيز ســامانه هاى آبيارى كم فشار با استفاده از اعتبار ستاد 

احياى درياچه اجرا مى شود.
وى اظهار داشت: وسعت اراضى آبى و ديم آذربايجان شرقى به ترتيب 
شــامل 412 هزار و 808 هزار هكتار است و در 150 هزار هكتار از اراضى 

آبى اســتان قابليت اجراى سامانه هاى نوين آبيارى وجود دارد.
رئيس ســازمان جهاد كشاورزى آذربايجان شــرقى از اجراى شبكه 
هاى فرعى3 و 4 آبيارى و زهكشــى مــدرن در 18 هزار و 459 هكتار از 
اراضى كشــاورزى اســتان بدون احتساب پاياب سد شــهيد مدنى تبريز 
خبــرداد و گفــت: طرح لوله گذارى و انتقال آب بــا لوله در 5 هزار و 720 
هكتار از اراضى كشــاورزى 12 شهرستان واقع در حوضه درياچه اروميه 

اجرا شده است.
فتحى، اجــراى 954 كيلومتر كانال آبيارى عمومى و اجراى 3 هزار و 
768 كيلومتر پوشش انهار سنتى را از ديگر طرح هاى اجرا شده در استان 

براى افزايش بهره ورى آب اعالم كرد.
وى ايجاد نشــدن كامل زيرساخت ها در شبكه هاى آبيارى و زهكشى 
حوضــه درياچه اروميه را از جملــه چالش هاى موجود در كاهش مصرف 
آب در بخش كشــاورزى اعالم كرد و گفت: طبق مصوبه ســتاد احياى 
درياچه اروميه بايد هر سال 8 درصد و در طول 5 سال 40 درصد از كاهش 

مصارف آب در بخش كشاورزى تحقق يابد. 
فتحى افزود: با وجود مصوبه ســتاد احياى درياچه اروميه، تعهدات آن 

به طور كامل تامين اعتبار نشده است.

 اســتاندار آذربايجان شــرقى بر انتقال 
حساب هاى مالى و مالياتى شركت مس سونگون 
به اســتان تأكيد كرد و گفت: هزينه هايى كه از 
رهگــذر بهره بــردارى از ايــن معــدن بــه 
زيرساخت هاى اســتان تحميل مى شود بايد از 

محل درآمدهاى آن جبران شود.
محمدرضا پورمحمدى  در جلســه شوراى 
معادن آذربايجان شرقى افزود: الزم است منابع 
و گردش مالى شــركت مس ســونگون در خود 

استان ثبت شود. 
به گزارش ايرنا، هزينه كرد درآمدهاى مس 
سونگون در خود آذربايجان شرقى و ثبت حساب 
هاى مالى و مالياتى آن در اين استان از مطالبات 
اصلى مردم و مســووالن اين خطه در سال هاى 

گذشته بوده كه تاكنون محقق نشده است.
استاندار آذربايجان شــرقى با تأكيد بر رصد 
فعاليت هــاى معدنى در محدوده هايى كه مجوز 
اكتشاف براى آنها صادر شده است، گفت: طبق 
قانون، كســانى كه در مهلت تعيين شده نسبت 
به انجام عمليات اكتشــاف اقدام نكنند، پروانه 

اكتشاف و بهره بردارى آنها باطل مى شود.
پورمحمدى با اشاره به اينكه از سرمايه گذاران 
بخش معدن حمايت مى كنيــم، افزود:  در عين 
حال به كســانى كه مجوز اكتشاف گرفته اند و به 

دنبال سوءاستفاده هستند يا توانايى كافى براى 
انجام عمليات اجرايى ندارند، اجازه فعاليت داده 

نمى شود.
وى بــر رعايت قانــون و همچنين اصالح 
برخى از مواد قانونــى درخصوص احياى منابع 
طبيعــى كه در اثر بهره بردارى از معادن تخريب 

شده است تأكيد كرد.
اســتاندار آذربايجان شرقى هشــدار داد در 
صورتى كه تا يك ماه آينده ســاز و كار الزم براى 
انتقال حساب هاى مالى مس سرنگون به استان 
منتقل نشــود، از حمل كنســانتره مس به ديگر 

استان ها جلوگيرى خواهد شد. 
پورمحمدى گفت: حجــم گردش مالى اين 
شركت ساالنه بيش از 2هزار 300ميليارد تومان 
است و بايد اســتان از اين ميزان گردش مالى و 

ماليات بهره مند شود.
در ايــن نشســت تعــدادى از پرونده هاى 
بهره برداران و مكتشــفين درخصوص تعطيلى 
موقت، درخواست سلب يا رفع سلب صالحيت و 
محاسبه حقوق دولتى مورد بررسى قرار گرفت.

معدن مــس ســونگون در 130 كيلومترى 
شــمال شرق تبريز در محدوده روستاى تخريب 

شده سونگون شهرستان ورزقان واقع است.
ذخيره احتمالى اين معدن بيش از يك ميليارد 
تن و ذخيره قابل استخراج آن حدود 796 ميليون 

تن برآورد شده  است.
در ايــن معدن غيــر از فلز بــا ارزش مس، 
موليبــدن، طال، نقره و ديگر عناصر با اهميت به 

صورت فلزات همراه وجود دارد.
نماينــدگان مــردم آذربايجان شــرقى در 
مجلس و نمايندگان عالى دولت در اســتان مى 
گوينــد هزينه كرد ماليات گردش مالى دو هزار و 
300 ميليــارد تومانى معدن مس ســونگون در 
جايى غير از آذربايجان شــرقى به عنوان محل 

استخراج اين معدن غير قابل قبول است.

اجراى آبيــارى نوين در 56 هــزار هكتار از 
اراضى استان   حساب هاى مالى مس سونگون به آذربايجان شرقى 

منتقل شود

خبر خبر
استاندار:

دشمن در عرصه فرهنگى به 
دنبال توطئه عليه جوانان 

است

بارش ها در اســتان 56/7  درصد افزايش يافت

قيمت پايه آخرين اعيان عرصهكاربرىپالك ثبتى آدرس ملك رديف
كارشناسى (ريال ) 

وضعيت 
ملك 

نحوه 
فروش 

توضيحات  

"تبريز - خيابان دكتر قريب - كوى فيروز نو - ده مترى كاج 19
 پالك 18 - واحد اول - طبقه همكف"

 583 فرعى از 8244 اصلى قطعه يك تفكيكى مفروز و مجزى شده از 582 
فرعى واقع در بخش 5

17سهم از 96  سهم نقد عدم تخليه 0117,93584,736,250مسكونى

21سهم از 96  سهم نقد عدم تخليه 251168,361,153,031,250مسكونى       59 فرعى از 2923 اصلى واقع در بخش 7تبريزـ  خيابان قدسـ  كوى شريعتىـ  پالك 2058

72سهم از96سهم نقد عدم تخليه 1396,451071,3022,453,800,000 خدماتى مسكونى تجارى1/5963 مفروز شده از فرعى 5074 قطعه يك بخش 47 هريسهريس - ميدان مردانى آذر - روبروى نيروى انتظامى - نمايندگى ايران خودرو 21

51/ 14سهمl از96   سهمنقد عدم تخليه 297,50319,30452,712,000مسكونى111 فرعى از 2153 اصلى قطعه 28 تفكيكى واقع در بخش 49سراب - خيابان خرمشهر - كوچه دانشمند22

ششدانگ نقد عدم تخليه 127,4775,971,457,740,000مسكونى684 فرعى از 88 اصلى واقع در بخش 9 بستان آبادبستان آباد - روستاى آالنقـ  پالك 2388

" تبريزـ  وليعصر خيابان  فروغى، صادقيان ، نبش ده مترى چهارم 24
  غربى پالك 36ـ طبقه 5"

5/5  سهم از 6   سهمنقد عدم تخليه 0128,828,265,950,000مسكونى 46313 فرعى از يك  اصلى قطعه  12 واقع در بخش 9

"  تبريزـ  خيابان جالليهـ  خيابان لقمان حكيمـ  كوى صادقى فرـ  25
كاشى 57ـ  آپارتمان ماهان طبقه 4 شمالى"

ششدانگنقد عدم تخليه 088,392,077,165,000مسكونى22084فرعى از 3 اصلى قطعه 12تفكيكى واقع دربخش 10

تبريز - خيابان راه آهن - كوى قدس - روبروى المهدى - 12 مترى ميخك 26
2 پالك 3 طبقه چهارم

69  سهم از 96 سهم نقد عدم تخليه 099,692,070,000,000مسكونى88 فرعى منفكه از پالك 7889 فرعى 39 واقع دربخش 5

 تيريزـ  چهارراه ابوريحانـ  منظريه نبش كتابخانه محمد تقى جعفرىـ  27
كوچه حسن همتـ  پالك 120

68  سهم از 96 سهم نقد عدم تخليه 2001004,0214,212,000,000مسكونى1377 فرعى از 8999  اصلى واقع در بخش 5  

"تبريز رشديه خيابان سهند برج سهند بلوك غربى طبقه هفتم28
"Ar1 واحد 

ششدانگ نقد عدم تخليه 0702,450,000,000مسكونى1/17426

ششدانگنقد تخليه 72216132,389,207,500تجارى1576/0تبريز- بازار تبريز- پشت بازار امير تبريز29

ششدانگنقد عدم تخليه 178,15775,6745,860,085,000تجارىـ  مسكونى14فرعى از6019 اصلى مفروز يك قطعه 1 تبريز خيابان راه آهنـ  بعد از تقاطع قطرانـ  جنب پاساژ عمران پالك 1173 30

ششدانگنقد تخليه 1053,54503,040,000,000تجارى27/219قره چمن - جنب پمپ بنزين31

ششدانگنقد تخليه 173/57253,7235,930,732,000تجارى1199/3تبريز - خيابان حافظ - يك قطعه مانده به چهارراه بهشتى32

8700  سهم از 77960 سهمنقد عدم تخليه 779,60153,60138,034,940مسكونى60/113ملكان روستاى قندهار33

80  سهم از352 سهمنقد عدم تخليه 35292150,090,909مسكونى64/161ملكان روستاى شريفلو34

ششدانگنقد عدم تخليه 230,98138,586,929,400,000مسكونى2872/21تبريز كوچه باغ كوى جوادى پالك 3521

بانك سپه - مديريت شعب منطقه آذربايجان شرقىبانك سپه - مديريت شعب منطقه آذربايجان شرقى
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بلبلى خون دلى خورد و گلى حاصل كرد
باد غيرت به صدش حال پريشان دل كرد
طوطيى را به خيال شكرى دل خوش بود

حافظناگهش سيل فنا نقش اََمل باطل كرد

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  

 رئيس دانشــگاه پيام نــور آذربايجان 
شــرقى از كســب رتبه دوم پيام نور استان در 
بين دانشــگاه هاى پيام نور كشــور در زمينه 

آموزش هاى آزاد خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، بخشعلى معصومى 
با اشــاره به ظرفيت ها و پتانسيل هاى موجود 
در دانشــگاه پيام نور استان گفت: دوره هاى 
متنوع آموزشــى در حوزه هاى مختلف توسط 
دفتر آموزش هاى آزاد دانشگاه پيام نور استان 
با بهره مندى از اساتيد مجرب و با ارائه مدرك 
معتبــر از وزارت علوم، تحقيقات و فناورى كه 
قابل ترجمه اســت، براى عموم عالقه مندان 

و دانشجويان دانشگاه برگزار مى شود.
معصومى ادامه داد: دانشگاه پيام نور طبق 
مجوز رســمى از سوى وزارت علوم، تحقيقات 
و فناورى به عنوان مجرى دوره هاى آموزشى 
در كشــور معرفى شده است و در همين راستا 
دانشــگاه پيام نور اســتان آذربايجان شرقى 
بــه عنوان يكى از دانشــگاه هــاى فعال در 
اين زمينــه آماده عقد قرارداد با ســازمانها و 
ادارات مختلف اســتان و همــكارى در زمينه 
برگزارى دوره هاى آموزشى، مهارت افزايى، 

كارآفرينى و خالقيت در استان است.
وى افزود: در بهمن امسال شاهد برگزارى 
 ،  DBA و  MBA دوره هــاى آموزشــى
دوره آموزشــى ورود به بازار سرمايه گذارى 
بورس، دورهاى آموزشــى ISO  با آخرين 
و بــه روزتريــن تغييرات و با بهــره مندى از 

بهترين اســاتيد در اين حوزه ها خواهيم بود.
رئيس دانشگاه پيام نور استان ابراز داشت: 
همه دوره هاى برگزار شــده از طريق سامانه 
وزارت علــوم داراى شــماره مجوز بوده و در 
صورت نياز شــركت كنندگان قابل ترجمه نيز 

هستند.

 استفاده از تكنيك جديد حفظ بارورى در تبريز، 
جان مادر باردار را نجات داد. 

 اين بيمار خانمى 34 ســاله با ســابقه يك عمل 
ســزارين در 13 ســال قبل بــود كه با شــكايت از 
خونريزى فعال و فشــار خون باال در ســى و سومين 
هفته از باردارى اش به پزشك مراجعه كرده و در مركز 

آموزشى درمانى الزهراء بسترى شد. 
  در سونوگرافى هاى انجام شده، جفت توتال پرويا 
و در MRI انجام شــده توسط اســاتيد راديولوژى، 
جفت توتال پروياى پركرتــا به مثانه نفوذ كرده بود، 
از اين رو اين بيمــار تحت عمل جراحى قرار گرفت، 
اين عمل توســط  تيم جراحى و به سرپرســتى دكتر 
مريم واعظى، متخصص زنان، فلوشــيب انكولوژى 
و ســومين جراحى «جفت پركرتا بــا حفظ رحم» با 

تكنيك خاص است كه با موفقيت انجام شد. 
 طــى اين عمل جراحى، در ابتدا ســعى شــد تا از 
خونريزى لگن، جلوگيرى به عمل آيد و سپس با انجام 
تكنيك خاص و با حفظ ســالمت مثانه و بازســازى 
رحم، رحم حفظ شد، بيمار سه روز بعد با حال عمومى 
خوب مرخص شــد و در ويزيت 25 روز بعد، شــرايط 
بيمار، كامال Stable بــود. جفت آكرتا، به حالت 
ناشى از چسبندگى غيرطبيعى جفت به ميومتر اطالق 
مى شــود، در جفت هــاى اينكرتا نيــز جفت به طور 
غيرطبيعى به داخل ميومتــر تهاجم و در جفت هاى 
پركرتا جفت از ميومتر عبور كرده و به ساختمان هاى 
مجــاور مثل مثانــه، تهاجم مى كنــد و كندن چنين 
جفت هائى باعث خونريزى بسيار شديد شده و تهديد 

كننده حيات مادر است.

كســب رتبه دوم پيام نور 
استان در بين دانشگاه هاى 

پيام نور كشور

 اســتفاده از تكنيــك جديد 
حفظ بــارورى بر روى يك مادر 

در تبريز

خبر خبر

معاون قضائى رئيس كل دادگســترى آذربايجان شرقى و سرپرست 
معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم آذربايجان شرقى تاكيد كرد: 
توســعه و گسترش اســتفاده از مجازات جايگزين حبس، نيازمند فرهنگ 

سازى و كمك رسانه ها است. 
  به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، بابك محبوب عليلو در جلسه 
هماهنگى و هم انديشى با تاثيرگذاران و فعاالن شبكه هاى اجتماعى با بيان 
اين مطلب اظهار كرد: طبق عدالت كيفرى، هر كســى كه مرتكب جرمى 
شود، بايد مجازات شود، اما جرم شناسان در گذشته مطرح كردند كه صرف 
انتقام از مجرم و مجازات به روش هايى مثل پرداخت جزاى نقدى، حبس يا 
شالق، نمى تواند جامعه را از آسيب افراد بزهكار، مصون نگه دارد.   وى افزود: 
پيشنهاد شد كه  در كنار ابزارهاى مربوط به عدالت كيفرى، سزادهنده روش 
ديگرى تعريف كند تا ايــن روش بتواند بين جزادهنده، بزهكار و بزه ديده، 
آشــتى را در قالب عدالت ترميمى برقرار كند و به شرط جبران ضرر وارده بر 
نظم اجتماعى و ضررى كه متوجه بزه ديده است، به جاى استفاده از مجازات 
خار و ذليل كننده در مجازات متهمان جرايم غير عمد و غير مهم، از مجازات 
جايگزين حبس در مجازات آن فرد استفاده شود. وى با اشاره به اجراى طرح 

شناســايى محكومان دستگير نشده و متوارى از ابتداى سال جارى، گفت: 
هدف از اجراى اين طرح، اجراى سريع و هدفمند احكام صادر شده از سوى 
دادگاه اســت، ما نيز اين طرح را در سطح حوزه هاى قضائى استان اجرا و به 
ضابطان دادگســترى تاكيد كرديم تا افرادى كه محكوم به مجازات اصلى، 
كمكى يا جايگزين حبس شــده اند را در اسرع وقت، تحويل مراجع قضائى 
دهند. عليلو افزود: نيروى انتظامى هم بهتر است با تشكيل واحدهاى جلب 
مســتقل از واحدهاى فعلى كالنترى ها و پاســگاه ها نسبت به دستگيرى 
محكومان متوارى اهتمام ورزد. وى در ادامه با اشاره به دو نوع سياست حاكم 
در دنيا، بيان كرد: سياســت حاكم بر قوه قضائيه جمهورى اســالمى ايران، 
سياست مشاركتى است كه بر مشاركت مردم در قالب شوراهاى حل اختالف 
به منظور تسريع روند رسيدگى تاكيد دارد و معاونت پيشگيرى از وقوع جرم 
دادگسترى نيز برنامه هايى را در اين راستا تدوين كرده كه استفاده از ظرفيت 
سازمان هاى مردم نهاد، يكى از اين برنامه ها است.  وى در بخش ديگرى از 
ســخنانش با اشاره به كاركرد سايت اينترنتى سجام، اظهار كرد: در سامانه 
جامع اطالع مردمى، اين امكان فراهم آمده اســت تا مردم با ثبت نام و پس 
از تاييــد، بتوانند مشــكالت در حوزه هــاى مختلف را كــه نيازمند ورود 

دستگاه هاى پيشگيرى است، اطالع رسانى كنند. معاون قضائى رئيس كل 
دادگســترى آذربايجان شــرقى در پايان با تاكيد بر ضرورت اطالع رسانى 
درست رسانه ها به ويژه رسانه هاى فعال در فضاى مجازى و نقش آن ها در 
آگاه ســازى و فرهنگ ســازى عمومى، گفت: بايد از ظرفيت هاى موجود 
اســتفاده كنيم و اجازه ندهيم تا دشمنان از اين فضا براى تضعيف عملكرد 
بخش هاى مختلف نظام و زير سوال بردن اعتقادات مردم، استفاده كنند. در 
پايان اين جلســه، اهالى رسانه و سردبيران و مديران مسئوالن رسانه هاى 
مختلف به بيان نكته نظراتشان در خصوص افزايش تعامل معاونت اجتماعى 
دادگسترى كل آذربايجان شرقى با رسانه ها پرداختند كه دادن آزادى عمل 
بيشــتر براى تهيه خبر از دادگاه ها به خبرنگاران، دادن آزادى بيان بيشتر به 
رسانه ها، تجديد نظر در روند رسيدگى به شكايات از اهالى رسانه و عمل به 
قانون مطبوعات و برگزارى نشست هاى ماهانه با اهالى رسانه براى تعامل 

بيشتر از جمله اين موارد بود.

معاون رئيس كل دادگســترى استان:

گسترش استفاده از مجازات جايگزين حبس 
نيازمند كمك رسانه هاست

مديرعامل موسســه ارزش آفرينان مالى بازار 
ســرمايه از برگزارى دوره آموزشى امواج اليوت، براى 

اولين بار در تبريز خبر داد. 
سيد احمد شــكورى در گفت وگو با ايسنا، منطقه 
آذربايجان شرقى، اظهار كرد:  موسسه ارزش آفرينان 
مالى بازار ســرمايه، اولين مركز تخصصى بورس در 
آذربايجان شرقى و شــمالغرب كشور است كه با اخذ 
مجوز رســمى از سازمان بورس اوراق بهادار، از حدود 

شش ماه گذشته فعاليت خود را آغاز كرده است. 
  وى ادامه داد: آموزش تمامى دوره هاى تخصصى، 
نحوه سرمايه گذارى و تحليل هاى تكنيكى و بنيادى 
در بورس در اين موسسه زير نظر سازمان بورس و فنى 

حرفه اى ارائه مى شــود و پــس از برگزارى دوره هاى 
آموزشــى مركز براى افراد، گواهى شركت در دوره ها 
ارائه مى شــود.    وى افزود: دوره آموزش امواج اليوت، 
با تدريس " مهندس بهارى"، استاد درجه يك اليوت 

ايران هفته آخر فروردين 98 برگزار مى شود. 
شكورى با بيان اينكه اين دوره آموزشى 20 ساعته 
اســت، گفــت: عالقمندان جهت ثبت نام و كســب 
www. اطالعات بيشتر مى  توانند به آدرس اينترنتى

fvcm.ir مراجعه كرده و يا با شــماره 35537732 
تماس بگيرند. بر اســاس اين گزارش، رالف نلســون 
اليوت سال 1938 بر اساس مشاهدات و تحقيقات خود 
نظريه اى را بر اســاس تغييرات قيمت ارائه داد كه بر 

مبناى آن دوره هاى حركتى قيمت را در قالب الگوهاى 
مشــخص و تكرار شــونده امواج توضيح مى داد. اين 
امواج روانشناسى توده مردم را در بازارها در قالب موج 
ها و الگوهاى مشخص و تكرار شونده به ما نشان مى 
دهد.  از ديدگاه اليوت، ويژگى هاى حركات بازارهاى 
مالى بر مبناى شــرايط احساســى، معقول، تكانشى، 
ابهام و منطق گروهى شــكل گرفته است و تغييرات 
قيمت از ســه اصل الگو، نســبت و زمان ساختار مى 
پذيرد. اليوت عقيده داشت هر اتفاقى كه در بازار روى 
مى دهد ريشــه در گذشــته قيمــت دارد و با تحليل 
الگوهاى تكرار شــونده پيشين مى توان آنها را به حال 

و آينده ارتباط و گسترش داد.

براى اولين بار در تبريز برگزار مى شود؛

دوره آموزشى امواج اليوت براى عالقمندان به بورس

جلســه فرماندهى ارشــد پدافند غيرعامل 
منطقه كجوار با حضور ســردار حيدرى معاون 
بســيج و امور اســتان هــاى ســازمان پدافند 
غيرعامل كشــور و مهنــدس كريمى مديركل 
پدافند غيرعامل اســتان آذربايجان شــرقى در 
سالن جلســه شركت پااليش نفت تبريز برگزار 

شد.
معاون بســيج و امور اســتان هاى سازمان 
پدافند غيرعامل بــا تاكيد بر وحدت فرماندهى 
در تاسيســات انــرژى (نفت و گاز) مســتقر در 
منطقه كجوار بر اهتمام ويژه فرماندهى ارشــد 
كجــوار براى مقابلــه با تهديدات و پاســخ به 

شرايط اضطرار را يادآور شد. 
ســردار حيدرى افزود : در راســتاى اهداف 
پدافنــد غيرعامل بايســتى برنامه ريزى الزم 
براى شناســايى دارايى ها، تهديد ها، آسيب ها 
و تدويــن طرح مقابله با شــرايط اضطرارى در 
دســتور كار فرماندهى ارشد منطقه قرار گيرد. 

 وى ادامه داد : با توجه به وابســتگى شــديد 
زيرســاخت ها به همديگر (بويژه برق)، تامين 
برق اضطرارى مورد نياز و ارتقاء تاب آورى زير 
ســاخت ها براى جلوگيرى و كاهش خسارات 
در مواقع بروز حادثــه و تهديدات ضرورى مى 

باشد.
مديركل پدافند غيرعامل استان آذربايجان 
شــرقى از اهتمام ويژه فرماندهى ارشد منطقه 
در خصــوص مطالعــه طــرح جامــع پدافند 
غيرعامــل پااليشــگاه و پتروشــيمى تبريز و 
ايجاد هماهنگى واحد هاى مســتقر در منطقه 
تشــكر نموده و برگزارى مانور هاى مشــترك 
و افزايــش ايمنى مخــازن و همچنين ارتقاى 
دانــش مديــران و كاركنــان واحد هــا را در 
خصوص مباحــث و الزامات پدافند غيرعامل و 

مديريت بحران را خواستار شدند.
در ادامــه مهندس آقا بگلــو معاون عمليات 
پااليــش نفت تبريز با تشــريح اقدامات انجام 
گرفته توســط واحدH.S.Eشركت بر آمادگى 
فرماندهــى ارشــد پدافند غيرعامــل منطقه با 
مشــاركت اعضا بــراى مقابله بــا تهديدات را 

اعالم نمودند.
در پايان با حضور ســردار حيدرى و مديركل 
پدافنــد غيرعامل اســتان از واحــد فن آورى 
اطالعــات، اتاق كنترل و فرمان و تاسيســات 

شــركت پااليش نفت بازديد به عمل آمد.

رئيس دانشــگاه علوم پزشكى تبريز گفت: 
در اســتان 6 هزار و 500 پرستار فعاليت دارند كه 
هــر لحظه در خدمــت بيماران هســتند و حتى 
خيلى هــا به علت فشــردگى كارى مرخصى هم 

بروند. نمى توانند 
محمدحســين صومى به مناسبت هفته پرستار 
در ديدار مســئوالن پرســتارى اســتان  و هيئت 
رئيســه دانشــگاه علوم پزشــكى با نماينده ولى 
فقيه در آذربايجان شرقى اظهار داشت: دانشگاه 
علوم پزشــكى تبريز 25 هزار نفر كارمند دارد كه 
24 هزار نفر به صورت مســتقيم ارايه خدمات به 

مى كنند. مراجعان 
وى افزود: در اســتان 6 هزار و 500 پرســتار 
فعاليــت دارند كه هر لحظــه در خدمت بيماران 
هســتند و حتى خيلى ها به علت فشردگى كارى 

مرخصى هم نمى توانند بروند.
صومى گفت: براساس برآورد ها سال گذشته 
حدود 410 هــزار نفر در بيمارســتان هاى علوم 
پزشــكى تبريز بســترى و از خدمات پرســتارى 

استفاده كرده اند.
آل هاشــم نماينــده ولى فقيه در اســتان نيز 
در ايــن ديدار گفت: شــغل پرســتارى حرفه اى 
بســيار ارزشــمند و در عين حال حســاس است 
و اگر شــاغالن در اين بخش از اخالق اســالمى 
برخوردار باشند در روحيه و ســالمت بيمار تاثير 
بااليى خواهد گذاشــت به هميــن جهت الزمه 

شــغل پرستارى داشتن اخالق اسالمى است.
وى با اشــاره به ســالروز نام گذارى والدت 
حضــرت زينــب (س) به نام روز پرســتار گفت: 
تقويــت روحيــه زينب گونه در ميان پرســتاران 
و الگوگيرى از اســوه صبر و اســتقامت حضرت 
زينب پرســتاران را در شــغل خود بــه موفقيت 

نزديك خواهد كرد.
وى همچنين در اين ديدار پيشــرفت در حوزه 
درمان و علوم پزشــكى را از افتخارات 40 سالگى 
انقالب اســالمى ايران دانســت و گفت: قبل از 
انقالب در كشــور به قدرى كمبود پزشك وجود 
داشت كه در مراكز درمانى ما از پزشكان خارجى 

استفاده مى شد.
اما امــروزه در اين زمينه به قدرى پيشــرفت 
كرده ايم كــه در همين تبريز پيونــد قلب انجام 

مى شود.

لزوم وحدت  فرماندهى در 
تاسيسات انرژى (نفت و گاز) 

مستقر در منطقه كجوا

رئيس دانشگاه علوم پزشكى تبريز:
در  نفــر  هــزار   410
بيمارستان هاى علوم پزشكى 

بسترى شدند

 مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق تبريز از اجراى 5 پروژه براى 
ارتقاى قابليت اطمينان شــبكه به ارزش افزون بر 14 ميليارد ريال توسط 

امور برق انديشه خبر داد.
عادل كاظمى  دليل اصلى اجراى پروژه هاى ياد شده را بهبود و افزايش 
پايدارى شــبكه توزيع برق در حوزه عملياتى اين امور عنوان كرد و افزود: 
احداث چندين پســت هوايى، افزايش قدرت مانور در شــبكه هوايى 20 
كيلوولــت، رفع حريم، كاهش تلفات، از جمله اقدامات صورت گرفته براى 

اصالح شبكه و رفع ضعف ولتاژ مناطق حساس و پر مصرف است.
وى با تاكيد بر اصالح شبكه مسير روستاى خلجان اظهار داشت: تبديل 
شبكه با سطح مقطع 35 ( قطر سيم) با بار 270 آمپر به خط دو مداره در مسير 

جاده اصلى خلجان يكى ديگر از پروژه هاى اجرا شده در اين امور است.
وى ادامه داد: هادى روكشــدار به طول 2 هزار و 500 متر در راســتاى 

كاهش بار فيدر 6 ســردرود، رفع ضعف ولتاژ و رينگ با فيدرهاى مجاور با 
تخصيص اعتبار افزون بر چهار ميليارد ريال انجام شده است.

وى ادامه داد: در راســتاى گذر از پيك بار تابستان 97، 4دستگاه پست 
هوايى احداث و 22 دســتگاه ترانســفورماتور هوايى كــم بار جايگزين 
ترانســفورماتورهاى هوايى پر بار شــدند كه هزينه صرف شده براى اين 

پروژه ها افزون بر 2 ميليارد ريال بوده است. 
مدير عامل شــركت توزيــع نيروى برق تبريــز از تعويض كابل هاى 
فرســوده روغنى با كابل خشــك مونوفاز خبر داد و گفت: احداث خط 20 
كيلوولــت زمينى به متراژ يك هزار و 600 متر با هزينه كرد افزون بر يك 
ميليارد ريــال براى ارتقاى پايدارى شــبكه و قابليت اطمينان در مناطق 
ســردرود، كاظم آباد و خلجان از جمله پروژه هاى اجرا شــده در امور برق 
انديشــه است.كاظمى با اشاره به پروژه انجام شده در مسير خيابان ابوذر و 

شــهرك آخماقيه اظهار داشت: اصالح و ســاماندهى شبكه موجود و رفع 
حريم شــبكه، با انجام يك هزار و 800 متر كابل كشى با هادى روكش دار 
با اعتبار بيش از سه ميليارد ريال از اقدامات انجام شده در اين شهرك است.

وى همچنيــن از هزينه كرد 2 ميليارد ريال براى تعويض ســيم هاى 
لخت به كابل خود نگهدار در راستاى كاهش تلفات و جلوگيرى از سرقت و 
آلوده شــدن منطقه به انشعابات غير مجاز به طول 6 كيلومتر در حوزه امور 

برق انديشه خبر داد.

14 ميليارد ريال پروژه در امور برق انديشه 
اجرا شد

 مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى آذربايجان شرقى گفت: موزه 
هنرهاى معاصر با تخصيص 48 ميليارد ريال در مرحله جابجايى پيمانكار 

بوده و كارهاى اجرايى آن در ماه هاى آينده شروع مى شود.
 محمد محمدپور در بازديد از طرح هاى فرهنگى استان به همراه نائب 
رئيس كميســيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى اعالم كرد: اين موزه 
جزو طرح  هاى ملى بوده كه در ميدان آذربايجان با زيربناى 6 هزار و 218 

مترمربع و مساحت 5 هزار و 240 مترمربع در حال احداث است.
وى بــا بيان اينكه ايــن مجموعه در 4 طبقه احداث مى شــود، اظهار 
داشت: اين مجموعه شامل سالن هاى نمايشگاه و موزه است و در آن آثار 
و توليدات عرفا، مفاخر، مشــاهير، هنرمندان و نويسندگان نگهدارى و در 

معرض ديد بازديدكنندگان قرار مى گيرد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى آذربايجان شرقى همچنين يادآورى 

كرد: احداث طرح تاالر شهر تبريز نيز در سال 1387 آغاز شده و در زمينى 
به مســاحت 14 هزار و 200 مترمربع با زيربناى 16 هزار مترمربع در حال 

احداث است.
محمدپــور ادامه داد: كل هزينه اختصــاص يافته به اين طرح تا پايان 
ســال 90 حدود 44 ميليارد و 720 ميليون ريال و پيشرفت فيزيكى آن نيز 

15 درصد بود.
وى گفت: اين طرح با تخصيص 85 ميليارد ريال و با انتخاب و استقرار 

پيمانكار جديد بعد از 6 سال تعطيلى دوباره وارد مرحله اجرايى شد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى آذربايجان شرقى اظهار داشت: اين 
طرح در 3 طبقه در 3 تاالر مجزا و متصل شــامل تاالر موسيقى با 900 نفر 
ظرفيت، تاالر نمايش با 700 نفر ظرفيت و ســاختمان ادارى در شــهرك 

باغميشه جنب الله پارك تبريز در حال احداث است.

محمدپور، در بازديد از مقبره الشعراى تبريز نيز، احياى رديف اعتبارى 
اين مجموعه در برنامه  بودجه سال 98 را خواستار شد. 

وى در بازديد از مجموعه تئاتر شــهر تبريز به انجام مطالعات آســيب  
شناســى ساختمان اين مجموعه اشــاره كرد و گفت: منتظر ارائه گزارش 

نهايى مشاور در اين زمينه هستيم.
نائب رئيس كميســيون فرهنگى مجلس شــوراى اسالمى نيز در اين 
آئين از طرح هاى تاالر شــهر تبريز، موزه هنرهاى معاصر، مقبره الشعرا و 
ســاختمان تئاتر شــهر بازديد و از نزديك در جريان روند احداث و تكميل 

اين طرح  ها قرار گرفت.
محمداسماعيل ســعيدى براى پيگيرى مسائل، مشكالت و نيازهاى 
مجموعه  هاى ياد شده از طريق كميسيون فرهنگى مجلس قول مساعد 

داد.

 بخشدار مركزى مراغه به نقش تعيين كننده خانه هاى بهداشت در 
تامين سالمت روستائيان اشاره كرد و گفت: بهره مندى از امكانات بهداشتى 
حق همه افراد است كه پس از پيروزى انقالب دستيابى به اين هدف امكان 

پذير شده است.
حكيمــه انتظارى  در بازديد از خانه هاى بهداشــت روســتاى ورجوى 
(ورائوى) اظهار داشــت: خانه هاى بهداشت روستايى، نزديك ترين واحد 
ارائه خدمت در روستاها در شبكه بهداشتى درمانى كشور است كه به بركت 
پيروزى انقالب اسالمى امروزه به صورت گسترده، همه روستاهاى كشور 

را زير پوشش قرار داده است.

وى افزود: دستيابى به يك جامعه سالم مرهون خدمت افرادى است كه 
براى رسيدن به اين هدف واال همواره در تالش هستند.

وى به خانه هاى بهداشت در اين روستا اشاره كرد و گفت: مركز خدمات 
جامع سالمت ورجوى با دو هزار و 84 خانوار و نزديك به 6 هزار و 524 نفر 
جمعيت داراى چهار خانه بهداشــت است كه هشت روستاى همجوار را نيز 

زير پوشش دارد.
معاون بهداشــتى دانشكده علوم پزشكى مراغه نيز در اين بازديد افزود: 
در اين مركز دو پزشك، يك ماما، يك مربى، يك مسوول بهداشت محيط، 
هشــت بهورز، يك مســئول پذيرش، يك نفر خدمات، يك كارشــناس 

آزمايشگاه و همچنين دو نفر به عنوان دارويار فعاليت مى كنند.
ســليمانى ادامه داد: در طول هفته يك پزشــك در مركز خدمات جامع 
سالمت ورجوى به بيماران خدمات داده و يك روز در هفته پزشك و ماماى 

تيم سالمت براى ارايه خدمات در خانه هاى بهداشت حضور مى يابند.
وى با بيان اينكه در طول يكســال گذشته، 98 درصد مردم منطقه مورد 
مراقبت قرار گرفته اند گفت: آموزش خانواده هاى روستايى در زمينه رعايت 
بهداشت و برگزارى دوره هاى آموزشى براى آنان بسيار مهم و حايز اهميت 
اســت و اين مهم در مركز خمات جامع ســالمت و خانه هاى بهداشت اين 

بخش در حال انجام است.

آغاز امور اجرايى موزه هنرهاى معاصر با 48 ميليارد ريال اعتبار

نقش خانه هاى بهداشت در تامين سالمت روستائيان


