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 نماينده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى و امام جمعه تبريز گفت: مردم از شرايط موجود 
و مشكالت اقتصادى كشور بسيار نگران و ناراحت هستند.

به گزارش ايرنا، حجت االســالم محمدعلى آل هاشم  در جلسه شوراى ادارى استان با 
بيان اينكه مشــكالت اقتصادى و معيشــتى در كشور شديد است، افزود: در جريان مالقات 
هاى خود با مردم و اصناف مختلف اين نگرانى ها به وضوح قابل مشــاهده است و با وجود 

اعتقاد مردم آذربايجان و تبريز به نظام و انقالب، به شــدت ...
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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

آيين اختتاميه استانى شانزدهمين جشنواره رضوى با تقدير 
از برگزيدگان و افتتاح نمايشگاه آثار در تبريز برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومى اداره كل كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان اســتان آذربايجان شرقى در اين مراسم 
برگزيدگان استانى جشنواره معرفى و مورد تقدير قرار گرفتند.

اين جشــنواره در 9 بخش؛ كاردســتى، پژوهش اعضاء، 
كتابسازى، نامه اى به امام رضا (ع)، خاطرات زيارت، پويانمايى، 
سرود، قصه گويى، تمبر و كاردستى برگزار شد كه در اين رابطه 
526 اثر از شــهرهاى استان به دبيرخانه اين جشنواره ارسال 

شده بود.

گفتنى است اجراى سرود ويژه سالروز والدت حضرت امام 
رضا (ع)، مسابقه و اجراى تئاتر عروسكى از جمله برنامه هاى 

اين مراسم بود.
در خاتمه نمايشــگاه آثار اعضا جهــت بازديد كودكان و 

نوجوانان و خانواده ها افتتاح شد. 2
عضو كميسيون اقتصادى مجلس 
شــوراى اســالمى گفت: منطقه آزاد 
ارس هم اكنون ميزبان سرمايه گذاران 
خارجى در حوزه توليد و صادرات است و 
حضور سرمايه گذاران خارجى در ارس 

قابل توجه است. 
  به گزارش روابــط عمومى و امور 
بين الملل ســازمان منطقه آزاد ارس، 
محمد حســن نژاد  در برنامه گفتگوى 

ويژه خبرى شبكه دو سيما با اشاره به موفقيت هاى منطقه آزاد ارس در زمينه جذب 
ســرمايه گذاران خارجى، گفت: چندين شركت توليدى در منطقه آزاد ارس توسط 
سرمايه گذاران خارجى تاسيس شده و در زمينه توليد و صادرات فعاليت مى كنند.

وى عنوان كرد: شــركت هايى همانند جلفاكاران ارس با سرمايه گذارى 100 
درصــد خارجى در منطقه آزاد ارس فعاليت مى كنند و توليدات اين شــركت ها به 

داخل و خارج از كشور ارسال مى شود. 
وى افزود: در حاليكه بودجه عمومى كل كشور 400 هزار ميليارد تومان است و 
از اين مقدار، فقط 6 ميليارد تومان به جلفا رسيده است اما سازمان منطقه آزاد ارس 
در ســال هاى اخير 300 ميليارد تومان در اين منطقه از جمله براى ساخت بزرگراه 
مرند - جلفا، تامين زيرســاخت هاى ناحيه صنعتى و شــبكه برق، آب و فاضالب 

هزينه مى كند. 
حســن نژاد تاكيد كرد: ايجاد زيرســاخت ها براى كمك به مناطق محروم كه 

هدف مناطق آزاد بوده در منطقه آزاد ارس محقق شده است. 
عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت: با توجه به اينكه كل 
مناطق هفت گانه آزاد 6 هزار كيلومتر مربع و معادل 3 دهم درصد كل كشور وسعت 
دارند و 950 هزار نفر حدود يك درصد جمعيت كشور در آن زندگى مى كنند 280 

هزار شغل در اين مناطق ايجاد شده است. 
حســن نژاد افزود: اگر بر اساس مناطق آزاد عمل مى كرديم اكنون به جاى 22 

ميليون شاغل 28 ميليون شاغل در كشور داشتيم. 
وى گفت: تعداد شاغالن در مناطق آزاد از 190 هزار نفر در سال 92 به 280 هزار 

نفر افزايش يافته است. 
عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى افزود: اين در حالى است كه 

در كل كشور در 5 سال گذشته 3 ميليون شغل ايجاد شده است.
نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس شــوراى اسالمى خاطرنشان كرد: كاالى 

همراه مسافر در همه كشور آزاد است و مربوط به مناطق آزاد نيست. 
حســن نژاد در ادامه گفت: قاچاق ارتباطى با مناطق آزاد ندارد و اين موضوع در 

تمام مرزهاى كشور مى تواند وجود داشته باشد. 
وى افزود: سال گذشته 2 ميليارد دالر واردات مناطق آزاد و بقيه عبورى كه از اين 
رقم 700 ميليون دالر مواد اوليه و ماشين آالت و 550 ميليون دالر كاالى مصرفى 
بوده اســت كه اگر همه آن را نيز قاچاق حساب كنيم، عددى كه درباره قاچاق كاال 

از مناطق آزاد اعالم مى كنند، نمى شود. 
عضو كميســيون اقتصادى مجلس شوراى اســالمى گفت: همه مغازه هاى 

مناطق آزاد به اندازه مغازه هاى يك مجتمع تجارى در تهران فروش ندارند. 
حســن نژاد افزود: در مبارزه با قاچاق به رغم همه تالش ها براى مسدود كردن 
مرزها شكســت خورده ايم اما طرح رجيسترى جلوى قاچاق گوشى تلفن همراه را 
گرفت.  گفتنى است، برخالف ادعاى ذوالنور، نماينده مردم قم در مجلس شوراى 
اســالمى مبنى بر نبود ســرمايه گذارى خارجى در مناطق آزاد كشور و ورشكسته 
شــدن شركت جلفاكاران ارس، اين شركت هم اكنون در ارس مشغول توليد بوده 
و سرمايه گذاران شركت به دنبال احداث فازهاى بعدى اين واحد توليدى هستند. 
اين كارخانه 5 شــعبه در تركيه و يك شــعبه در ايران دارد و با سرمايه 65 ميليون 

دالرى شركت تركيه اى مشغول فعاليت است. 

معــاون قضايى رييــس كل و 
سرپرســت معاونــت اجتماعــى و 
پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
كل اســتان آذربايجان شــرقى از 
تشــكيل كميته نظارت بر عملكرد 
بيمارستان ها و واحدهاى بهداشتى 
و درمانــى در اســتان آذربايجــان 
شــرقى در راستاى پيشــگيرى از 

جرايم و تخلفات پزشكى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دادگســترى كل اســتان، بابك محبوب عليلو در 
جلســه «اجراى طرح نحوه نظارت و بازرســى از بيمارســتان ها و واحدهاى 
بهداشــتى و درمانى به منظور پيشگيرى از جرايم و تخلفات حوزه پزشكى» با 
اعالم تشــكيل كميته مذكور بيان داشت: يكى از مصاديق حقوق عامه مردم، 
برخوردارى از خدمات مناسب بهداشتى و درمانى است و بايستى دغدغه هاى 
بيماران و مراجعان به شــبكه بهداشــت و درمان رفع شود تا احساس آرامش 

روانى شان خدشه دار نشود. 
وى بازديدهاى دوره اى و موردى از واحدهاى بهداشــتى و درمانى از جمله 
بيمارســتان هاى دولتى و خصوصى را از برنامه هاى كميته نظارت بر عملكرد 
بيمارســتان ها  و   واحدهاى بهداشــتى و درمانى اعالم و بر استفاده از ظرفيت 
دادگســترى در پيشگيرى از جرايم و تخلفات پزشكى تأكيد كرد و بيان داشت: 
بر همين اســاس گروه بازرســى با حضور اعضاى كميته كه شــامل معاونت 
اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگســترى كل اســتان، اداره تعزيرات 
حكومتى، ســازمان نظام پزشــكى، نظام پرستارى، دادســتان سازمان نظام 
پزشــكى، دانشگاه علوم پزشــكى و نيز خبرگان و متخصص در حرف و رشته 
هاى مختلف پزشــكى تشكيل و مبادرت به آسيب شناسى و تالش در راستاى 

كاهش دغدغه موجود در بخش بهداشــت و درمان خواهد نمود.
اشــتغال همزمان پزشكان در شيفت كارى به امور مختلف پزشكى و فشار 
زياد كارى پزشــك و كادر درمان از جمله علل قصورات پزشكى مطرح در اين 
جلسه بود كه انجام اقدامات پزشــكى استاندارد، مستندسازى كامل اقدامات 
پزشــكى انجام شده، اخذ رضايت آگاهانه از بيمار، اطالع رسانى كامل به بيمار 
در مورد فرآيند درمان به ويژه در درمان هاى خطرآفرين و مواردى كه احتمال 
شــكايت بيمار در آنها وجود دارد و همين طور ضرورت آگاه ســازى بيماران و 
عدم انجام اقدامات پزشــكى خارج از تخصص و مهارت پزشكى از جمله موارد 

بازدارنده قصورات پزشكى مطرح در جلسه بود.

معاون هنرى و ســينمايى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى آذربايجان شرقى گفت: تبريز ميزبان 
هنرمندان جوان در رشــته هاى مختلف هنرهاى 

تجسمى است.
على محرمى اظهار داشــت: در اين جشــنواره 
120 هنرمند جوان و همچنين 50 نفر از اســتادان 
برجسته  كشــورى در رشــته هاى تصويرسازى، 
حجم، خوشنويسى(نستعليق)، طراحى، عكاسى، 
كاريكاتور (كارتون)، نقاشــى، نگارگرى و (نقاشى 
ايرانى، گل و مرغ، تذهيب) به مدت پنج روز از 26 تا 

30 مرداد در تبريز حضور مى يابند.
وى همچنين از برگزارى آيين تجليل از 6 استاد 
پيشكســوت هنرهاى تجسمى استان همزمان با 
جشنواره ياد شده خبر داد و گفت: هنر همواره نقش 
برجسته اى در شكل گيرى حيات مدنى بشر داشته 

و اين تاثير نيز روز به روز پررنگ تر شده است.
محرمى افزود: در دنياى مدرن امروز نياز انسان 

بــه هنر بيش از پيش نمــود يافته و ارتقاى كيفيت 
زندگى بشر بدون استفاده از هنر و ابزارهاى هنرى 

ممكن نيست.
معاون هنرى فرهنگ و ارشاد آذربايجان شرقى 
با بيان اينكه  هنر هم در زندگى فردى و هم زندگى 
اجتماعى نقش بســيار برجســته اى دارد، اظهار 
داشــت: اگر بخواهيم فضايى ايجاد كنيم كه مردم 
از اســتعدادها و توانايى هــاى خود بهره برده و اين 
استعدادها را به نفع خود و جامعه شكوفا كنند، بدون 

شك فقط هنر مى تواند اين زمينه را فراهم كند.
مركز هنرهــاى تجســمى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمى با مشــاركت اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اســالمى آذربايجان شرقى، مؤسسه توسعه 
هنرهاى تجســمى معاصر و همكارى ادارات كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان ها، به منظور رقابت 
در عرصــه خالقيت هاى هنرى و ارتقاى ســطح 
تخصصى هنرجويان، بيست و پنجمين جشنواره 
ملى هنرهاى تجسمى جوانان را از تاريخ 26 تا 30 

مرداد ماه 1397 در تبريز، برگزار مى كند.
شناســايى، تربيت و معرفــى جوانان متعهد با 
توجه به مؤلفه شايستگى و ارتباط هنرى هنرمندان 
جوان سراســر كشور، با حضور اســتادان با سابقه 
دانشــگاهى و هنرمندان سرشناس، در رشته هاى 
مختلف هنرهاى تجسمى از مهم ترين اهداف اين 

جشنواره است.

مديرعامل شــركت گاز اســتان آذربايجان 
از اجراى 236 طرح گازرســانى در روســتاهاى 
اين اســتان خبر داد و گفت: 100 درصدجمعيت 
شــهرى و 93 درصد جمعيت روستايى استان از 

نعمت گاز بهره  مند هستند.
مديرعامل شــركت گاز آذربايجان شرقى در 
گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اختصاص 
ســه هزار و 480 ميليارد ريال اعتبار، 236 طرح 
گاز رسانى روستايى در استان آذربايجان شرقى 

در حال اجراست.
سيدرضا رهنماى توحيدى افزود: اين طرح ها 
شــامل گازرســانى روســتايى و توسعه خطوط 

انتقال و شبكه  هاى شهرى است.

وى بــا تاكيد بر اينكه بــا بهره بردارى از اين 
طرح ها برخوردارى جمعيت اســتان از گاز لوله 
كشــى به 97 درصد افزايش پيدا مى كند، عنوان 
كــرد: هم اكنون 100 درصد جمعيت شــهرى و 
93 درصد جمعيت روســتايى آذربايجان شرقى 

از نعمت گاز بهره مند هستند.
مديرعامل شــركت گاز اســتان آذربايجان 
شــرقى همچنين با اشــاره بــه ارتقاى خدمات 
رسانى در اين حوزه اظهار داشت: در سال گذشته 
شــاخص هاى اجرايى اعم از اشتراك پذيرى و 
تأمين گاز بخش هاى صنعتى شــركت فراتر از 
تعهدات گازرســانى بود و با وجــود محدوديت 
بودجه ها از طريق مديريت مطلوب منابع، شاهد 
ارتقاى قابل توجه شــاخص هاى گازرســانى و 

ساير حوزه هاى خدمات رسانى بوديم.
وى گفت: سال گذشته حدود 58 هزار و 700 
مشترك شهرى و روســتايى تحت پوشش گاز 
طبيعى قــرار گرفته كه اين رقم 31 درصد باالتر 

از تعهد شركت در حوزه اشتراك پذيرى است.
رهنماى توحيدى افزود: اين رقم اشــتراك 
پذيرى با اجراى شــبكه گازرسانى به طول هزار 
و 67 كيلومتــر و نصب 18 هزار و 400 انشــعاب 

تحقق يافت.

مديركل دامپزشــكى آذربايجان شرقى گفت: 
جهت پيشگيري از بروز و شيوع بيمارى آنفلوانزاي 
فــوق حاد پرنــدگان رعايت اصول بهداشــتي و 

قرنطينه اي در مرغداريها الزامي است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل دامپزشــكى 

آذربايجان شرقى، دكتر اميرحسين بهداد مديركل 
دامپزشكى استان آذربايجان شرقى در مصاحبه با 
خبرگزارى صدا و سيماى مركز آذربايجان شرقى 
افــزود: بيماري آنفلوانزاي فوق حــاد پرندگان در 
اســتان آذربايجان شرقي تا به حال مشاهده نشده 
و اين استان سالم و عاري از هرگونه آلودگي است.

وي از تمامي مرغداران خواست تا همكاري هاي 
الزم را در خصــوص مبارزه و كنترل اين بيمارى با 
اكيپ هاى دامپزشــكي استان داشــته باشند، تا از 

وقوع مجدد اين بيماري جلوگيري به عمل آيد.
دكتر بهداد در پايان خاطر نشــان كرد: بيماري 
آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در برخى از استانهاى 
كشــور وقوع پيدا كرده كه بــا همكاري مرغداران 
مي توان از شــيوع اين بيماري در استان جلوگيري 

كرد.

 معــاون حفاظت و بهره بردارى شــركت آب 
منطقه اى آذربايجان شرقى از كاهش دو درصدى 
ورود آب به ســدهاى آذربايجان شرقى، نسبت به 

سال گذشته خبر داد.
مجتبى جليــل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، 
از كاهش ورود آب به ســدهاى اســتان خبر داد و 
گفت: امســال به 10 سد استان، 391 ميليون متر 
مكعب آب وارد شــده كه سال گذشته اين ميزان، 

398 ميليون متر مكعب بود.
وى افزود: عليرغم كاهش آب هاى ورودى به 
ســدهاى استان، آب هاى ذخيره شده در سدهاى 
اســتان در مقايســه با سال گذشــته سه درصد 

افزايش پيدا كرده است.
معــاون حفاظت و بهره بردارى شــركت آب 
منطقه اى استان آذربايجان شرقى گفت: عليرغم 
افزايش بارندگى، ســدهاى اســتان آذربايجان 
شــرقى با كاهش ورودى آب روبروست كه انتظار 

داريم مردم در مصرف آب صرفه جويى كنند.
جليــل زاده تصريح كرد: تأمين آب شــرب از 
اولويت هاى مهم منابع آبى موجود است و تامين 
آب بخــش هاى صنعت و كشــاورزى در اولويت 

هاى بعدى قرار دارد.
وى افزود: براى كاهش مصرف آب الزم است 
خود مردم نيــز همكارى كنند و جلوى توســعه 

باغات غير مجاز نيز گرفته شود.

مدير عامل شــركت انتقــال گاز ايران، 
حفظ و اســتمرار موفقيت هاي سازماني در 
عرصه انتقال گاز را زمينه تحكيم و گسترش 

بهره وري و سرآمدي دانست. 
بــه گــزارش روابط عمومــي منطقه 8 
عمليات انتقــال گاز ايران، ســعيد توكلي، 
مدير عامل شركت انتقال گاز ايران، درجلسه 
هماهنگي مديران مناطق عملياتي و ستادي 
شــركت انتقال گاز ايران سالجاري، ضمن 
ابراز خرسندي از برگزاري اين نشست گفت: 
براي اينكه بخواهيم پيشرفت و موفقيتي در 
امورات سازماني داشته باشيم بايد خودمان را 
به اهداف نزديك نموده و بخواهيم، چرا كه با 
برخورداري از توان خواستن، مي توان مسير 
موفقيــت را هموار نمود و گام هاي اثربخش 

برداشت.
توكلي افزود: موفقيت شركت انتقال گاز 
نتيجه تالش و همــت واالي تمامي اركان 
اين ســازمان بوده و شــكي هم نيست كه 
پتانسيل بســيار خوبي در اين سازمان وجود 
دارد و همين عامــل مي تواند كليد موفقيت 

يك سازمان باشد.
مدير عامل شــركت انتقــال گاز ايران، 
اســتفاده از توانمنديهاي داخلي، هم افزايي، 

ارائه گزارش و آگاهي از عملكرد سال گذشته، 
مرور و شناســايي نقاط ضعف و قوت، ترميم 
نقاط آســيب ديده احتمالي و حفظ و استمرار 
موفقيت هاي سازمان در عرصه انتقال گاز را 
از مهمترين اهداف برگزاري اين هم انديشي 

دانست.
وي ضمــن آشــنايي و آگاهــي از موانع 
و مشــكالت پيش روي مناطــق عملياتي، 
بيان داشــت: همواره بر آن هستيم با ايجاد 
راهكارهاي مناســب، ارائــه طريق و بهره 
گيري از خرد جمعــي، فردايي متفاوت رقم 
زده و در مسير توسعه پايدار گامهاي اساسي 

برداريم.
توكلي، خواســتن را زمينه ساز موفقيت 

دانســت و تصريح نمود: به شرطي كه فقط 
بــا تمــام اركان وجود بخواهيد و در مســير 
پيشــرفت و ترقي اســتوار باشــيد و اگر با 
مشاركت و همفكري همديگر بخواهيم، مي 
توانيم در قله هاي توانمنديهايمان بايستيم و 

به فرداي روشن چشم بدوزيم.
مدير عامل شــركت انتقــال گاز ايران، 
خواســتن را شــاه كليد موفقيت دانســت و 
افزود: ميل به موفقيــت وقتي با تمام وجود 
باشد حل تمامي مشكالت امكانپذير بوده و 
الزمه موفقيت يك سازمان در گرو تالش و 

همت همگاني است.
توكلي، مهارت هاي ارتباطات، صداقت 
و صراحــت، ظرفيت بكارگيــري كارهاي 
ســنگين، تصميمات عاقالنه، غلبه بر ترس، 
دورانديشي و ريسك پذيري، انتقال پذيري، 
ايجاد انرژي مثبت و ... را از عمده ترين اصل 

هاي مديران موفق دانست.
بنابراين گزارش، در ادامه اين جلســه هر 
يــك از مديران مناطق عملياتي و ســتادي 
شــركت انتقال گاز ايران موانع و چالشهاي 
موجــود در منطقه مورد نظر خود را از نزديك 
بــه صورت كاربردي و ملمــوس تر در ميان 

گذاشته و مورد بحث و بررسي قرار دادند.

ناظر گمركات استان و مدير كل گمرك 
تبريزگفــت: 714هــزار و 631 تن كاال به 
ارزش بالغ بر 531  ميليون دالر  ظرف چهار 
ماهه اول سالجارى از گمركات استان صادر 
شده اســت كه از لحاظ ارزش 33 درصد و 
از حيث وزن 48 درصد افزايش نشــان مى 

دهد .
ليلى اورنگى افزود: عمده گروه كاالهاى 
صادره به ترتيب شــامل مواد پالستيكى و 
اشياى ســاخته شده از اين مواد، چدن آهن 
و فوالد ، ماشــين آالت و وسايل مكانيكى 
اجزاءو قطعات آنها ، ســوخت هاى معدنى 
روغن هاى معدنى و محصوالت حاصل از 
تقطير آنها ، ميوه هاى خوراكى  ، قند و شكرو 
شيرينى ، فرآورده هاى غالت آرد نشاسته يا 
شير و نان هاى شيرينى، مصنوعات از چدن 
آهن يا فوالد ، شيشــه و مصنوعات شيشه 

اى ،  كاكائو و فرآورده هاى آن بوده است.
ناظر گمركات اســتان عنوان كرد:  اين 

محصوالت به 78 كشور مختلف دنيا صادر 
شــده كه عمده مقاصد كاالهاى صادراتى 
از گمركات اســتان به ترتيب به كشورهاى 
عــراق، تركيــه، افغانستان،ارمنســتان، 
گرجســتان، آذربايجان، پاكستان ، ايتاليا ، 

چين و بلغارستان بوده است. 
وى بيان داشــت: در اين مدت همچنين 
يكصد هزار و 215 تن كاال به ارزش  بيش از 
263 ميليون دالر  وارد گمركات استان شده 
اســت كه از لحاظ وزن 39 درصد و از حيث 
ارزش 17 درصــد كاهش نشــان مى دهد. 
عمده كاالهاى وارده شامل ماشين آالت و 
وسايل مكانيكى اجزاء و قطعات آنها ، توتون 
و تنباكو ، چوب و اشــياء چوبى و زغال چوب 
، قطعات منفصله ماشــين آالت، ميوه هاى 
خوراكى ، ماشين آالت و دستگاههاى برقى 
، كاغذ و مقوا، الياف ســنتتيك يا مصنوعى 
غير يكســره ، محصوالت گوناگون صنايع 
شيميائى، فرآورده هاى خوراكى گوناگون 

بــوده كــه از 48 كشــور مختلــف دنيا و 
بطور عمــده ازكشــورهاى تركيه ،آلمان، 

چين،امارات متحده عربى، ايتاليا، ژاپن ، 
جمهورى كره، ارمنســتان ، دانمارك و 
فرانسه از طريق گمركات استان وارد كشور 

شده است.
وى خاطر نشان ســاخت : همچنين در 
همين مدت ، بيش از 462 هزار مســافر از 
مبادى مرزى گمركات اســتان تردد كرده 
اند كه نســبت به مدت زمان مشــابه سال 
قبل  مســافرين ورودى  2 درصد كاهش و 
مســافرين خروجى 7 درصد افزايش داشته 

است.
اورنگى در پايان اعالم نمود: درآمدهاى 
وصولى گمركات استان در چهار ماهه اول 
ســالجارى را افزون بر   يــك هزار و678 
ميليارد ريال بوده اســت كه اين رقم نسبت 
به مدت زمان مشــابه سال قبل  23 درصد 

افزايش داشته است.

فرمانــده انتظامى شهرســتان تبريز 
گفت: تمامى عوامل نزاع دسته جمعى آخر 
خيابان عباســى تبريز كه بر سر دعواى دو 
كودك زير 10 ســال رخ داده بود، دستگير 

شدند.
سرهنگ فرهنگ نوروزى در گفت وگو 
با ايســنا، منطقه آذربايجان شــرقى، در 
خصــوص جزئيات نزاع دســته جمعى  در 
خيابان عباســى، اظهار كرد:حوالى ساعت 
21:30  شب، در آخر خيابان عباسى تبريز، 
دو خانواده كه با يكديگر خويشاوند بودند، 

بر سر دعواى دو كودك درگير شدند. 
وى ادامــه داد: اين دو كودك با ســن 
كمتر از 10 سال، با يكديگر درگير مشاجره 

لفظى شــدند و بزرگان فاميل نيز به جاى  
پادرميانى و جلوگيرى از درگيرى فيزيكى، 
خــود  نيز درگيرى دســته جمعى(بين دو 

فاميل) ايجاد مى كنند. 
  فرمانده انتظامى شهرســتان تبريز با 
بيــان اين كه در رابطه بــا درگيرى اين دو 
خانواده، براى افراد پرونده تشــكيل شده 
اســت، گفــت: در اين درگيــرى افراد دو 
خانواده از چوب و سالح سرد چاقو استفاده 
كرده و افرادى از دو خانواده مجروح شدند، 
كه عوامل اين نزاع دســتگير شده و اكنون 
در اختيار نيــروى انتظامى بوده و به مراكز 

مراجع قضايى تحويل داده مى شوند. 
وى ادامه داد: نيروى انتظامى بالفاصله 
به اين موضــوع ورود پيدا كرده و در كم تر 
از يك ساعت تمامى افراد درگير در نزاع را 

شناسايى و دستگير كرده است. 

جشنواره سراسرى هنرهاى تجسمى در تبريز برگزار مى شود

اجراى 236 طرح  گازرسانى روستايى در آذربايجان شرقى

 رعايت ضوابط بهداشتي مرغداران براى در امان ماندن
 از آنفلوانزا

كاهش ورود آب به سدهاى استان

حضور سرمايه گذاران خارجى در منطقه آزاد 
ارس قابل توجه است

تشكيل كميته نظارت بر عملكرد بيمارستان ها 
و واحدهاى بهداشتى و درمانى 

 شــهردار تبريز گفت: طرح تفصيلى، 
تمامــى قراردادهاى باالى 100 ميليارد 
ريال و اطالعات مورد نياز شــهروندان 
در راستاى شفاف ســازى امور در درگاه 

(سايت) شهردارى منتشر شده است.
به گــزارش ايرنا ايرج شــهين باهر، 
افــزود: اين اقدام به منظــور جلوگيرى 
از رانت اطالعاتــى، ويژه خوارى و بروز 
برخى تخلفات در مجموعه شــهردارى 
انجام شده و اين روند براى شفاف سازى 

همه امور ادامه مى يابد.
وى بــا تاكيد بر اينكه عقيده اى به پنهان 
كارى ندارم، اظهار داشــت: در اين راســتا 
تمامى شهروندان مى توانند از مسير خيابان 
ها و كاربرى هاى مختلف اطالع كسب كرده 

و تمامى اطالعات مورد نياز خود را در سايت 
شهردارى مشاهده كنند.

شــهردار تبريز يادآورى كرد: پيچيدگى 
امور و نبود شــفافيت موجب بروز تخلفات در 
يك مجموعه مى شــود و بايد با تسهيل امور 

و از بين بردن منفذهاى فســاد از بروز 
تخلف جلوگيرى كرد.

شهين باهر اصلى ترين عامل صرفه 
جويى را مبارزه با فساد اعالم كرد و ادامه 
داد: با فيلتر گذارى در تمام حوزه ها فضا 
براى فســاد و ارتشا در شهردارى تنگ 

شده است.
وى با اشــاره به حركــت مديريت 
شــهرى در مسير شفاف سازى امور در 
تمامــى حوزه ها، گفت: فســاد در يك 
مجموعه موجــب از بين رفتن تكريم 
ارباب رجوع و اعتماد مردمى و بروز خسارت 

به آن مجموعه مى شود.
كالنشهر 1,8 ميليون نفرى تبريز داراى 

10 منطقه شهردارى است.

شهردار خبر داد؛
اطالع رسانى درباره طرح تفصيلى تبريز و قراردادهاى شهردارى 

مدير عامل شركت انتقال گاز ايران:
 بهره وري و سرآمدي، با استمرار موفقيت هاي سازماني تحكيم مي يابد

رشد 33 درصدى صادرات كاال از گمركات استان

جزئيات نزاع دسته جمعى در خيابان عباسى تبريز
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نصب آفتاب گير در اتوبوس هاى شهر جديد سهند  
فرخ جاللى مدير عامل شــركت واحد اتوبوسرانى تبريز و 
حومه با اعالم خبر نصب پرده آفتابگير در اتوبوس هاى جديد 
ســهند افزود: همه اتوبوسهاى شهر جديد سهند به پرده هاى 

آفتاب گير تجهيز  مى شوند. 
به گزارش روابط عمومى شركت واحد اتوبوسرانى تبريز و 

حومه وى  افزود: با توجه به درخواست شهروندان و مسافرين 
ساكن شهر سهند و پيگيريهاى صورت گرفته از شوراى شهر 
تبريز اقدامات الزم براى نصب پرده در اتوبوســهاى اين خط 

در حال انجام مى باشد.  
جاللى تصريح كرد: مســير نسبتا طوالنى اين خط و تابش 

مستقيم نور خورشــيد و گرما بخصوص در فصل تابستان كه 
باعث اذيت مســافرين مى شــود، و همچنين جلب رضايت و 
ايجاد آرامش و آســايش شهروندان  عزيز در اين راستا ، نصب 
پرده هاى آفتاب گير در  اتوبوســهاى اين مســير را  ضرورى 

و الزم  مى سازد.
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 مديركل راه آهن آذربايجان گفت: 
با صرف 9 ميليارد ريال زيرگذر باكسى 
پيش ساخته بتنى در تقاطع راه آهن با 
مسير جاده اى در ورودى شهر وايقان 

به بهره بردارى رسيد.
شاپور ارصالنى افزود: اين سازه در 
ابعاد 8 * 5,7 متر اجرا شده و در راستاى 
كاهش سوانح ريلى و تسهيل عبور و 

مرور حاشيه نشــينان خطوط راه آهن به ويژه مردم وايقان با مشاركت شهردارى 
اين شهر و اداره كل راه آهن آذربايجان احداث شده است.

وى اظهار داشــت: اين زيرگذر با عبور قطار از روى آن به بهره بردارى رســيد و 
مشكل عبور و مرور در اين منطقه رفع شد. 

ارصالنى ادامه داد: عمليات اجرايى اين طرح پنجم مرداد آغاز و با تالش شبانه 
روزى كاركنان راه آهن آذربايجان به پايان رسيد.

وايقان يكى از شــهرهاى تابعه بخش مركزى شهرســتان شبستر در استان 
آذربايجان شرقى اســت كه در 5 كيلومترى جنوب شرقى شهر شبستر واقع شده 

 است.
نخســتين خط راه آهن ايران يك قرن قبل در حد فاصل تبريز تا بندر شرفخانه 

درياچه اروميه توسط روس ها ساخته شد.
راه آهــن آذربايجان از نواحى چهارده گانــه راه آهن ايران با محورهاى تبريز - 
تهران (تا ايســتگاه مراغه)، تبريز- جلفا و تبريز- رازى و شامل 19 ناحيه است و با 

احتساب خطوط فرعى طول آن به 530 كيلومتر مى رسد.
راه آهن آذربايجان به اســتان هاى آذربايجان شرقى، آذربايجان غربى و اردبيل 

خدمت رسانى مى كند.

پارك و زمين فوتبــال نياوران به 
همراه فرهنگسراى مرزداران افتتاح 

شد
پــارك نيــاوران بــه همــراه 
فرهنگســراى مرزداران در شهرك 
مــرزداران تبريــز افتتــاح و به بهره 

بردارى رسيد.
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، مراسم افتتاح پارك و زمين فوتبال 
نياوران به همراه فرهنگســراى مرزداران در شــهرك مرزداران با حضور شهردار 
اعضاى شوراى اسالمى شهر تبريز و مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار شد.
شهردار منطقه 5 تبريز با اشاره به اجراى چند پروژه عمرانى به طور همزمان در 
اين منطقه گفت: پروژه تركيبى پارك نياوران و فرهنگ سراى مرزداران تنها يكى 

از اين پروژه هاست كه براى احداثش 60 ميليارد ريال هزينه شده است. 
يعقوب هوشيار در ادامه تصريح كرد: احداث پارك وفرهنگسرا جزو سياست هاى 
شــوراى اسالمى شهر و شــهردارى تبريز است و طبق وعده اى كه به شهروندان 
مرزداران و نياوران داده بود يم، ســومين پارك محله اى در اين دو شهرك احداث 

شده است. 
وى همچنيــن اظهار كرد: با بهره بردارى از پارك دو هكتارى " نياوران " تعداد 

پارك هاى احداث شده در مرزداران و كوى مصلى به سه مورد افزايش يافت.
 هوشــيار با اشاره به مشــخصات اين پارك اظهار كرد: عالوه برتامين فضاى 
سبز در اين پارك زمين فوتبال با چمن ورزشى و همچنين زمين بازى كودكان نيز 
احداث شــده كه براى احداث اين مجموعه تفريحى و ورزشــى بالغ بر 40 ميليارد 

ريال هزينه شد.
  وى درادامه در خصوص بهره بردارى از فرهنگســراى مرزداران نيز گفت :اين 

پروژه با700مترمربع زيربنا وبا20ميليارد ريال هزينه و به بهره بردارى رسيد.

به گــزارش روابط عمومــى بنياد 
مســكن انقــالب اســالمى اســتان 
آذربايجــان شــرقى،آقاى مهنــدس 
حافــظ باباپــور مديركل بــه همراه 
مهندس يگانه معاون عمران روستايى 
بنيــاد مســكن اســتان درماموريتى 
يكروزبه شهرســتان ورزقان عزيمت 
نمــوده وازنزديــك درمحــل بنيــاد 
مســكن شهرســتان بــا فرمانــدار 
ومشــكالت  مســائل  درخصــوص 

طرحهاى عمرانى به بحث وگفتگو پرداخته وتصميمات الزم را اتخاذ نمودند.
در ادامه  فرماندار ضمن ابراز خرســندى از حضور ميهمانش در شهرســتان و 
تشكر از تالشها و مساعدتهاى بنياد مسكن در زمينه عمران روستايى ،از مدير كل 
بنياد مســكن خواســت  با توجه به محروميت منطقه و قشر آسيب پذير آن نسبت 
به اختصاص اعتبارات خاص به روســتاهاى شهرســتان برنامه ريزى نموده و در 
راســتاى عمران و آبادانى روســتاها تالش نمايند و شهرستان ورزقان را بلحاظ 

محروميت شهرستان نسبت به شهرستانهاى ديگر استان دراولويت قرار دهند.
 آقاى يحيوى با بيان اينكه شهرســتان ورزقان داراى گســتردگى و تعدد زياد 
روستاســت، خواستار اجراى طرح هادى، بهســازى معابر و كوچه ها در روستاها 
بخصوص روســتاهاى محروم و تامين اعتبارات بيشــتر جهــت آبادانى تمامى 

روستاى اين شهرستان شد.
ســپس مهندس حافــظ باباپورمديركل بنياد مســكن اســتان تعامل مابين 
دســتگاهاى اجرايى خدمات رسان را عامل توسعه روستاها دانست و قول مساعد 

داد تا موارد مطرح شده از سوى فرماندار را پيگيرى نمايد.
 در ايــن ديدار در خصوص موضوعات مختلف از جمله اجراى طرحهاى هادى 
روســتايى و اختصاص اعتبارات استانى و شهرســتانى ، آسفالت روستاها ، صدور 
پروانه ســاختمانى ، توسعه مسكن روستايى بحث و تبادل نظر ومقرر  شدمديريت 
بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان با هماهنگي بخشداران با تالش مضاعف 

نسبت به عمران وآبادانى روستاها اقدام نمايند.
درپايان مديركل بنياد مســكن به اتفاق معاون عمران روســتايى ومديربنياد 
مسكن وبخشدار مركزى از طرح هادى روستاهاى ديزج ملك وسيه كالن واجراى 

آسفالت روستاى كاسين بازديد نمودند.

مدير عامل شــركت توزيع نيــروى برق تبريز 
گفــت: پروژه هايى بــه ارزش 114 ميليارد تومان 
توســط برق تبريز در ســال 96 اجرا شده كه يك 

ركورد بى سابقه در تاريخ اين شركت مى باشد.
بــه گزارش روابط عمومى، عــادل كاظمى در 
آييــن بهره بردارى از پــروژه هاى برق تبريز كه با 
حضور وزير نيرو، مدير عامل شركت توانير و استاندار 
آذربايجان شرقى برگزار شــد با بيان مطلب فوق 
افزود: از ابتداى ســال جارى نيز 100 پروژه با اعتبار 
بالغ بر 25 ميليارد تومان اجرا شده كه هم اكنون به 

بهره بردارى مى رسد.
وى مســكن مهــر ســهند را بزرگترين پروژه 
مســكن مهر در شمال غرب كشــور عنوان كرد 
و افزود: متقاضى مســكن مهر بــدون برق در اين 
منطقه وجود ندارد و برق در بين تاسيسات مسكن 

مهر پيشرو است.
وى تصريــح كرد: بــراى اســتقبال از رويداد 
تبريــز2018، اصالح روشــنايى معابــر و نصب 
چراغ هــاى LED درحــدود 60 كيلومتر از معابر 
تبريز انجام گرفت كه بيشتر اين پروژه ها در مسير 

هاى گردشگرى اين شهر بود.
كاظمى همچنين اظهار داشــت: 350 شاخص 
خدمتگــذارى در ســال 96 تعريــف شــد كه در 
انتهاى اين ســال، در بيشتر اين شاخص ها بهبود 

چشمگيرى حاصل شد.
وى با اشــاره به راه اندازى سامانه خدمات غير 
حضور در اين شــركت، افزود: در زمينه توسعه اين 
نوع خدمات، ميز خدمت الكترونيكى راه اندازى شده 
اســت و تمامى خدمات قابــل ارائه به صورت غير 

حضورى در دسترس شهروندان گرامى مى باشد.
در پايــان اين مراســم، 103 پــروژه مهم برق 
رسانى شــركت هاى برق منطقه اى آذربايجان و 
شركت توزيع نيروى برق تبريز با حضور وزير نيرو؛ 
با مجموع 840 ميليارد ريال هزينه به بهره بردارى 

رسيد.
گفتنى است در اين مراسم وزير نيرو، مدير عامل 
شركت توانير، استاندار آذربايجان شرقى و مديران 

صنعت آب و برق اين استان حضور داشتند.

 نماينــده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى و 
امــام جمعه تبريز گفت: مردم از شــرايط موجود 
و مشــكالت اقتصادى كشــور بســيار نگران و 

ناراحت هستند.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم محمدعلى 
آل هاشــم  در جلسه شوراى ادارى استان با بيان 
اينكه مشــكالت اقتصادى و معيشتى در كشور 
شــديد است، افزود: در جريان مالقات هاى خود 
بــا مردم و اصنــاف مختلف ايــن نگرانى ها به 
وضوح قابل مشاهده است و با وجود اعتقاد مردم 
آذربايجــان و تبريز به نظام و انقالب، به شــدت 

نگران آينده هستند.
وى خواســتار ورود جدى دولت به مسايل و 
مشــكالت اقتصادى شد و اظهار داشت: در اين 
زمينه الزم اســت رويه موجود در برخى عرصه 
هــاى اقتصــادى از جمله ارايه ارز مســافرتى 

تصحيح شود.
حجت االســالم آل هاشــم ادامه داد: اينكه 
براى مسافران برخى كشــورهاى خاور دور ارز 
مســافرتى به ميزان يكهزار يورو تخصيص داده 

مى شــود و تفاوت شــش ميليون تومانى آن با 
بــازار وجود دارد، براى تعدادى از مردم و به ويژه 
آژانس هاى مســافرتى و گردشــگرى وسوسه 
انگيز اســت تا از اين وضعيت سوء استفاده كنند.

وى امنيــت موجود در كشــور و آذربايجان 
شــرقى را مثال زدنى توصيف و اضافه كرد: اين 
امنيت به بركت خون شــهدا و جانفشــانى هاى 
ســربازان گمنام امام زمان در وزارت اطالعات 
حاصل شــده اســت كه بايد قدردان اين نعمت 

بزرگ بود.
امــام جمعه تبريز با بيــان اينكه وظيفه ذاتى 
ســازمان هاى اطالعاتى در هر كشور پيشگيرى 
و مقابله با آســيب هاى ملى از ســوى دشمنان 
است، گفت: بر همين اســاس مسئوليت كشف 
و بهــره بردارى از اقداماتــى كه براى تضعيف و 
براندازى نظام به انجام مى رسد، بر عهده وزارت 

اطالعات نهاده شده است.
حجت االســالم آل هاشــم ، هدف غايى و 
نهايى وزارت اطالعات را تامين منافع ملى كشور 
دانســت و با بيان اينكه اين مجموعه همواره در 
خدمت مردم بوده است، اظهار داشت: بايد توجه 
داشت كه پشتوانه وزارت اطالعات مردم هستند 
كــه اميدواريم همين روند براى هميشــه باقى 

بماند.
در جلسه شوراى ادارى آذربايجان شرقى كه 
با حضور وزير اطالعات برگزار شــد آيين توديع 
و معارفــه مديران كل اطالعات اســتان نيز به 

انجام رسيد.

 پژوهشگران دانشگاه تبريز با همكارى دانشگاه 
علوم پزشــكى اين شهر با اســتفاده از مواد زيست 
سازگار به ســاخت نانوحاملى در فاز آزمايشگاهى 
دســت يافتند كه عالوه بر جنبــه  درمانى، قابليت 

تصويربردارى از سلول هاى سرطانى را دارد.
به گزارش ايرنا، پريناز نژادمختارى از محققان 
اين طرح در جمع خبرنــگاران، هدف از انجام اين 
مطالعات را سنتز نانو حاملى بر پايه  نقاط كوانتومى 
كربنى و بررســى قابليت آنهــا در تصويربردارى 
سلولى و حمل داروى ضد سرطان 'متاتروكسات' 

دانست.
وى، متاتروكسات را يكى از داروهاى مؤثر ضد 
تومور توصيف كرد كه به  طور گسترده براى درمان 
سرطان هايى نظير سرطان لنفى، سرطان هاى ريه 
و همچنين ســرطان هاى استخوانى مورد استفاده 

قرار مى گيرد.
نژادمختار خاطر نشــان كرد: مواد پايه كربنى 
كــه با نام نقاط كوانتومى كربنــى يا كربن دات ها 
نيز شناخته مى شــوند، به دليل خواص منحصر به 
 فردى نظير زيســت سازگارى باال و عدم سميت و 
حالليت باال در محيط هاى آبى، قابليت اين را دارند 
كه بدون هيچ نگرانى براى كاربردهاى دارورسانى 
و همچنين تصويربردارى زيست پزشــكى مورد 

استفاده قرار گيرند.
وى افــزود: به همين دليــل در اين طرح اقدام 
به بارگذارى نقاط كوانتومــى كربنى در نانوذرات 
پليمرى زيســت ســازگاز به نام نانوذرات ژالتينى 
جهت بهبــود خــواص داروشــناختى اين نقاط 

كوانتومى شد.
نژادمختارى با اشاره به نتايج به دست آمده اين 
تحقيق، اظهار داشت: بر اساس نتايج به دست آمده 
در مطالعات برون تنــى (in-vitro)، نانوحامل 
سنتز شــده با قابليت دارورسانى هدفمند از اثرات 

جانبــى و مخرب داروهاى ضدســرطان بر روى 
بافت هاى ســالم اطراف تومور كاسته و اثربخشى 

دارو را نيز افزايش داده است.
بــه گفتــه وى از ســوى ديگر به دليــل دارا 
بودن خواص فلورسانســى امــكان رديابى دارو و 

تصويربردادرى سلولى نيز وجود دارد.
ايــن محقــق در مقايســه  كار انجام شــده با 
پژوهش هاى قبلى گفت: در كارهاى پژوهشــى 
قبلى از نقــاط كوانتومى بر پايه  فلزى نظير 'تلوريد 
كادميوم' و 'سلنيد كادميوم' كه سمى و گران قيمت 
هستند، جهت فلورســنت كردن نانوذرات ژالتين 
استفاده شد؛ اما در اين مطالعه هدف جايگزينى اين 
نقاط كوانتومى بــا نقاط كوانتومى بر پايه كربنى با 
خواص زيست ســازگارى مطلوب، پايدارى باال و 
سميت پايين تر و مطالعه  قابليت آنها در حمل دارو و 

امكان تصويربردارى زيستى  است.
وى با اشــاره به نحوه  سنتز اين نانوحامل گفت: 
براى ســاخت اين نانوحامل، ابتدا نقاط كوانتومى 
كربنى بر پايه سيتريك اسيد به روش هيدروترمال 
تهيه شــده و در ادامه در نانوذرات ژالتين به روش 

رسوب دهى بارگذارى شدند. 
مختارنــژاد اضافه كرد: در انتها نيز اثربخشــى 
ســامانه  توليد شــده در رده سلول سرطان پستان 

انساني MCF-7مورد ارزيابى قرار گرفت.
 طرح پژوهشــى «تصويربردارى از سلول هاى 
سرطانى توســط نانوحامل ها» از ســوى پريناز 
نژادمختارى، دانش آموخته كارشناســى ارشــد 
شــيمى و دكتر ناصر ارســالنى از اعضاى هيأت 
علمى دانشگاه تبريز، دكتر مرجان قربانى پژوهشگر 
پســا دكترى و دكتر حامد هميشه كار، عضو هيأت 
علمى دانشگاه علوم پزشكى تبريز اجرايى و نتايج 
 Journal of Materials» آن در مجلــه
Science» با ضريب تأثير 2,993 منتشر شد.

مالك باشــگاه تراكتورسازى تبريز گفت: 
نمى شــود تراكتور ســازى را از استقالل و 

پرسپوليس جدا دانست.
به گزارش ايســنا، محمدرضا زنوزى در 
نشســت خبرى با اصحاب رسانه اظهار كرد: 
هنوز جايگاه هيئت مديره و مديرعامل و كادر 
اجرايى باشگاه مشخص نشده و اتفاقاتى كه 
قبل از واگذارى باشگاه تراكتورسازى رخ داد، 
باعث شــد زمان را از دست دهيم و بعضى از 
بازيكنانمــان را از دســت داديــم و برخى از 
بازيكنان بازار نقــل و انتقاالت نيز راهى تيم 

هاى ديگرى شدند.
وى افزود: سعى كرديم بهترين بازيكنان 
موجــود در بازار را جــذب كنيم، اما آنطور كه 
بايد، نتوانستيم در نقل و انتقاالت موفق باشيم 
و باشــگاه ها نيز اجازه انتقال بازيكنانشان به 
تيــم ما را نمى دادند؛ بــه همين دليل تمركز 
خودمــان را روى جذب بازيكنــان خارجى 
گذاشتيم و خوشبختانه توانستيم دو بازيكن با 
كيفيت خارجى به تيم بياوريم. به جاى آن كه 
بازيكنــان درجه چهار برزيلى جذب كنيم، به 
دنبال بازيكنانى رفتيم كه در ليگ هاى معتبر 

اروپايى حضور داشتند.
زنوزى بيان كــرد: يك بازيكن اروپايى و 
يك بازيكن آســيايى هم تا هفته آينده به تيم 
خواهيم آورد كه كار بازيكن آسيايى تمام شده 
و تا روزهاى يكشنبه يا دوشنبه به تيم خواهد 

پيوست.
مالك تراكتورسازى تاكيد كرد: متاسفانه 
فقط پوسته تراكتورسازى را تحويل گرفتيم 
و هيچگونه زيرســاختى در اين باشگاه وجود 
نداشت و در اين مدت سعى كردم تا جايى كه 
قوانين ســازمان ليگ اجازه مى داد، بازيكنان 
خوبى جذب كنم و در نيم فصل نيز، چند مهره 
باكيفيت ديگر به تيم تزريق كنيم. من حتى با 
چهار ملى پوش آزاد كه در ليگ هاى اروپايى 

نيز حضور دارند، صحبت كردم و آن ها اعالم 
كردنــد به خاطــر ماندن در تيــم ملى، نمى 

خواهند ليگ هاى اروپايى را ترك كنند.
وى با بيان اينكه هدفش، اقتصادى كردن 
باشگاه تراكتورسازى اســت، گفت: باشگاه 
تراكتور، فقط مربوط به فوتبال نيست و شايد 
در آينــده، تيم هاى واليبال يا بســكتبال اين 
باشگاه نيز شــروع به فعاليت كند و به همين 
دليل اســت كه به دنبال مديرعامل فوتبالى 
نيســتيم و مديرعامل نيز بــا عنوان معاونت 

ورزشى در اين باشگاه فعاليت خواهد كرد.
وى افــزود: تراكتورســازى يكــى از 
پرطرفدارترين تيم هاى آسياســت و درست 
اســت كه براى كمك به اين تيــم آمده ام، 
اما خيلى از نزديكان مــن، مخالف ورودم به 
تراكتور بودند و من فقط به عشــق هواداران 
پرشــور اين تيــم، وارد عرصه شــدم. البته 
احساســاتم نيز باعث شد كه وارد قضيه شوم 
و اصــرار هواداران، من را براى اين كار مجاب 
كرد. بيشتر كارهاى واگذارى تراكتورسازى 
نيز انجام شــده و تنها بخــش كمى از كارها 

مانده است.
مالك تراكتورسازى خاطرنشان كرد: من 
در گســترش فوالد نيز بخاطر اين هزينه مى 
كردم كه ســهميه فوتبال آذربايجان در ليگ 
برتر نســوزد و با اين تيم بــه دنبال قهرمانى 

نبــودم؛ چرا كه با قهرمانى اين تيم، بيشــتر 
از 500، 600 نفر خوشــحال نمى شــدند، اما 
بــا موفقيت تراكتور، عده زيادى خوشــحال 
خواهند شــد و بايد در جايى هزينه كنيم كه 

مردم خوشحال شوند.
وى گفت: باشگاه تراكتور را به هولدينگ 
اقتصادى تبديل مى كنيــم و بجاى اين كه 
باشگاه را تك بعدى كنيم، بايد همه جانبه به 
موضوع نگاه كنيم و از اين به بعد، به جاى واژه 
باشگاه "فرهنگى - ورزشى"، بايد نام باشگاه 

را "فرهنگى - ورزشى - اقتصادى" كنيم.
زنوزى در خصوص حضورش در باشــگاه 
تراكتورسازى اظهار كرد: من قبل از ورودم به 
باشــگاه تراكتور، خبرى از درون آن نداشتم و 
انتظار نداشتم پوسته اى را تحويل بگيرم كه 
چيزى در درون ندارد، اما همچنان روى حرف 
هايم هســتم و اميدوارم بتوانيم نتايج خوبى 
بگيريم و انتظارات هواداران را برآورده كنيم.

وى گفــت: بعد از پايــان نقل و انتقاالت، 
تمركزمان را روى مســائل درون ســازمانى 
جمع مى كنيــم و برنامه هاى مختلفى براى 

برندسازى نام باشگاه داريم.
زنوزى، از مذاكره با شــبكه سه سيما براى 
پخش زنده مســابقات تراكتور خبر داد و بيان 
كرد: نمــى توانيم تراكتور را از اســتقالل و 
پرسپوليس جدا كنيم و بايد پخش زنده بازى 

هاى اين تيم نيز انجام شود.
وى بيان كرد: هدفگذارى باشگاه را تا يكى 
دو ماه آينده و بعد از مشــخص شــدن هيئت 
مديره اعالم خواهيم كــرد و در وهله اول به 
دنبال كسب نتيجه و همچنين در پى تقويت 

زيرساخت ها هستيم.
وى بيــان كرد: هيئت فوتبال بايد شــرح 
وظايف خــود را بداند تا در حــوزه هايى كه 
مربوط به آن اســت، دخالت و اظهار نظر كند. 

اين هيئت فقط مجرى قوانين است. 

على يزدانپرســت مشــاور وزير نيرو و 
مســئول امور فرهنگى و دينى وزارت نيرو از 
صمد شكرى مسئول امور فرهنگى و دينى 
شــركت آب و فاضالب اســتان آذربايجان 

شرقى قدردانى نمود.
مشاور وزير نيرو و مسئول امور فرهنگى 
و دينى وزارت نيرو با ارســال لوح ســپاس از 
مســئول امور فرهنگى و دينى شركت آب و 
فاضالب اســتان آذربايجان شرقى به پاس 
خدمات ارزشــمند ايشــان در زمينه انجام 

فعاليتهــاى فرهنگى و دينى و كســب رتبه 
شايســته تقدير ويژه در ميان شركتهاى آب 

و فاضالب شهرى و روستايى سراسر كشور 
در سال 1396، تشكر و قدردانى نمودند .

مدير عامل شركت توزيع نيروى برق تبريز عنوان كرد:
ركورد بى سابقه پروژه هاى برق تبريز در سال 96

امام جمعه تبريز: مردم نگران مشكالت اقتصادى هستند

تصويربردارى از سلول هاى سرطانى توسط نانوحامل ها

9 ميليارد ريــال براى زيرگذر تقاطع راه آهن 
شهر وايقان هزينه شد

پارك و زمين فوتبال نياوران افتتاح شد

ديدارمديركل بنياد مسكن استان 
با فرماندار ورزقان

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى آذربايجان شرقى از برگزارى 
آيين بزرگداشــت روز مشروطه همزمان با 
سالروز صدور فرمان مشروطيت، يكشنبه 14 
مرداد سال جارى در خانه مشروطه خبر داد.

به گــزارش روابــط عمومــى ميراث 
فرهنگــى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
آذربايجان شرقى، "مرتضى آبدار" با اعالم 
اين خبر افزود: برگزارى آيين بزرگداشــت 
مشــروطه همزمان با يكصد و دوازدهمين 
ســالروز صدور فرمــان مشــروطه دوباره 
فرصتى فراهم آورده تا ياد و خاطره دالوران 
تاريخ ســاز اين خطه قهرمــان را زنده نگه 

داريم.
آبدار با اشاره به نقش مهم تبريز در جنبش 
مشروطه و تاثير اين انقالب بر تاريخ سياسى 
و اجتماعى ايران،گفت: بدون شك انقالب 

مشــروطه يكي از نقاط عطــف تاريخ اين 
سرزمين كهن و سرآغاز تسريع در تحوالت 
فرهنگى و اجتماعى و سســت شدن انديشه 

زورمدارى و حاكميت مســتمر اســتبداد در 
ايران است.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى آذربايجان شرقى بيان كرد: 
بــه منظور پاسداشــت ايــن روز تاريخى و 
زنده نگه داشــتن ياد و خاطــره مردم تاريخ 
ساز تبريز، همانند ســال هاى گذشته آيين 
بزرگداشــت با برگزارى برنامه هاى هنرى 
و سخنرانى صاحبنظران اين حوزه در محل 
خانه مشروطه، كانون و پايگاه آزاديخواهان 
و مشــروطه طلبان با حضــور خانواده هاى  
مجاهدان نهضت مشــروطه، مســئوالن 
استانى، فرهيختگان و پژوهشگران جنبش 

مشروطه و هنرمندان برگزار خواهد شد.
گفتنى اســت آيين بزرگداشت مشروطه 
روز يكشنبه چهاردهم مرداد ماه ساعت 18در 

خانه مشروطه تبريز برگزار خواهد شد.

آئين بزرگداشت انقالب مشروطه در تبريز 
برگزار مى شود

2 بازيكن خارجى ديگر به تراكتورسازى مى آيند

قدردانى از مسئول امور فرهنگى و دينى شركت آب و فاضالب استان
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تاب بنفشه مى دهد طره مشك ساى تو
پرده غنچه مى درد خنده دلگشاى تو

اى گل خوش نسيم من بلبل خويش را مسوز
كز سر صدق مى كند شب همه شب دعاى تو

حافظ


