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بازارچه مرزى نوردوز ساماندهى مى شودبازارچه مرزى نوردوز ساماندهى مى شود

كاهش 10 درصدى حوادث 
مصرف كنندگان گاز 

جذب 90 نفر از نخبگان كشورى 
در پااليشگاه تبريز

افتتاح بيمارستان امام سجاد(ع) 
تبريز، همزمان با دهه فجر

عضو شوراى شهر تبريز مطرح كرد؛

تكميل خط يك مترو؛ اولويت بودجه حمل 
و نقل عمومى

عضو شوراى شــهر تبريز گفت: توسعه حمل و نقل عمومى مهمترين برنامه شــهردارى و شورا در 
بودجه سال آينده است.

به گزارش شهريار، شهرام دبيرى در حاشيه حضور جمعى از مديران شهرى در مترو براى شركت در پويش مردمى 
سه شنبه هاى بدون خودرو گفت: حمل و نقل عمومى اولويت اول شورا و شهردارى در سال 97 بود و قطعا در سال 98 

بخش زيادى از بودجه را به خود اختصاص خواهد داد.
اين عضو شوراى شهر افزود: حمل و نقل عمومى در سال 98 هم اولويت اول شورا خواهد بود...

ابالغ محدوده حريم خانه 
الله اى تبريز به استاندار
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 شنبه 15 دى  1397   شماره 5291

رئيس دانشــگاه آزاد اســالمى آذربايجان 
شــرقى از افتتاح بيمارســتان امام سجاد(ع) تبريز 

همزمان با دهه مبارك فجر خبر داد. 
 به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شــرقى، 
عزيز جوانپور در جلســه شــوراى دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحد تبريز گفت: در راســتاى پاسخ به 
مطالبه مردم و پيگيرى مســئوالن شهر و با توجه 
بــه تخصيص اعتبارى كه انجام شــده اســت در 
آخرين مراحل راه اندازى كامل بيمارستان هستيم 
و همزمان با برنامه هاى چهلمين ســالگرد انقالب 
اسالمى به صورت كامل از آن بهره بردارى خواهد 

شد. 
 وى ضمن تســليت به دليل ســانحه اتوبوس 
واحــد علوم و تحقيقات، افــزود:  بايد همه مديران 
در حوزه هاى مختلف دانشــگاه در كار و مسئوليت 
خود جديت و دقت نظر داشــته و ذهن پيش بينى و 
آينده نگرى پيش بگيرند تا از بروز چنين حادثه هاى 
ناگوارى كه گاهى منجر به سوءاســتفاده برخى ها 

عليه نظام مى شود، جلوگيرى شود. 
 جوانپور بر تكريم دانشــجويان و خانواده هاى 
آنــان تأكيد كرد و متذكر شــد: بــا توجه به وضع 
اقتصــادى و تورم حاكــم بر جامعه مســئوالن 
دانشــگاه تدبيرى اتخاذ كنند تــا عالوه بر رعايت 
كرامت انسانى دانشجويان، نقدينگى دانشگاه نيز 
حفظ شود. مسلمًا اگر كم كارى يا بى احترامى انجام 

گيرد اين موضوع منجر به نارضايتى مى شود. 
وى افزود: دانشــگاه آزاد اسالمى واحد تبريز در 
سال هاى اخير موفقيت هاى خوبى را كسب كرده 
اســت، اميدوارم با همفكــرى و هم افزايى در راه 
تحقق منويات مقام معظم رهبرى گام برداشــته و 
به نظرات ايشــان در دانشــگاه آزاد اسالمى نائل 

شويم. 

دو نمونه ملى بخش كشاورزى آذربايجان شرقى  
طى مراسمى با حضور وزير جهاد كشاورزى معرفى و لوح 

تقدير دريافت كردند.
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، در سى و 
سومين مراسم انتخاب و معرفى نمونه هاى ملى بخش 
كشاورزى كه با حضور وزير جهاد كشاورزى برگزار شد، 
از جواد فشــنگ چى صادر كننده نمونه فرآورى غالت 
از شهرســتان بناب  و محمد ايمانى بهره بردار نمونه در 
امور بهره بردارى و نگهــدارى از طرح انتقال آب با لوله 
از شهرســتان ســراب دو نمونه ملى بخش كشاورزى 

آذربايجان شرقى  تجليل شد.
جواد فشنگ چى متولد 1341 داراى تحصيالت ديپلم 
از شهرستان بناب صادر كننده نمونه فرآورى غالت است 
كه علل موفقيت او افزايش صادرات توليدى و توســعه 
بازارهاى هدف، عضويت فعال در تشكل هاى تخصصى 
و  صادراتى، ايجاد ارزش افزوده براى محصوالت بخش 
كشــاورزى، كاهش هزينه هاى توليد از طريق افزايش 

بهره ورى و تنوع محصوالت توليدى است.
محمد  ايمانى متولد1360 داراى تحصيالت سيكل  
از روستاى ينگجه شهرستان سراب،  بهره بردار نمونه در 
امور بهره بردارى و نگهدارى از طرح انتقال آب با لوله است 
كه علل موفقيت او   افزايش ســطح زير كشت و استفاده 
بهينه از منابع آبى محدود، جلوگيرى از نفوذ آب به خاك 
و انتقال آب با كمترين تلفات، جلوگيرى از هدررفت آب 
از طريق حذف علف هاى هرز و كاهش هزينه هاى توليد 

در بلند مدت است.  

 معاون وزير راه و شهرســازى و مديرعامل شــركت 
عمران شــهرهاى جديد گفت: عمليــات اجرايى آزادراه 
تبريز - سهند نسبت به 2 ماه پيش چشمگير بوده و به 70 

درصد رسيده است.
به گزارش ايرنا، حبيب اهللا طاهرخانى در بازديد از روند 

اجــراى اين آزادراه افزود: با وجود شــرايط جوى موجود 
و ســرماى حاكم بر منطقه پيشــرفت اين طرح در بخش 
هاى مختلف ابنيه، خاكبردارى و ساير امور جانبى مطلوب 

است.
وى اظهار داشــت: اگر روند اجراى اين طرح به همين 

شيوه انجام شود، آزادراه تبريز - سهند در زمان تعيين شده 
تكميل شده و به بهره بردارى مى رسد.

اســتاندار آذربايجان شرقى نيز در اين بازديد از تكميل 
و بهره بردارى آزادراه تبريز - سهند تا شهريور 98 خبر داد 
و گفت: اين طرح به طول 20 كيلومتر اجرا مى شــود و هم 

اكنون حدود 70 درصد پيشرفت دارد.
محمدرضا پورمحمدى، افــزود: اين طرح به صورت 
مشــاركتى از ســوى دولت و شركت بتن ســازه در حال 
اجراســت و قرار داشــتن 8 دهنه پل در مسير اين طرح، 

اجراى آن را با مشكل مواجه كرده است.
وى بــا بيان اينكه هر كــدام از پل ها داراى 60 درصد 

پيشــرفت فيزيكى است، اظهار داشــت: با وجود برخى 
مشــكالت در اجراى آزادراه تبريز - ســهند، اين طرح با 

قوت و قدرت اجرا مى شود.
آزادراه تبريز - سهند، از طرح هاى ملى آذربايجان شرقى 
اســت و بيش از يك دهه از زمان آغاز عمليات اجرايى آن 

سپرى شده و هنوز به بهره بردارى نرسيده است.

معاون وزير راه و شهرسازى:  آزادراه تبريز - سهند 70 درصد پيشرفت دارد

امام  بيمارســتان  افتتاح 
سجاد(ع)، همزمان با دهه فجر

تجليل از 2 فعال نمونه بخش 
كشــاورزى با حضور وزير جهاد 

كشاورزى
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مدير عامل شركت پااليش نفت تبريز گفت : 90 نفر از نخبگان كشور 
با اخذ مجوز برگزارى آزمون استخدامى و برگزارى آزمون هاى كتبى، عملى 

و تخصصى و فنى  موفق به جذب خدمت در اين پااليشگاه شدند.
غالم رضا باقرى ديزج افزود: پااليشــگاه تبريز  در راستاى كيفى سازى 
فرآورده هاى نفتى براى صيانت از محيط زيست، اقدام به راه اندازى و بهره 
بردارى از واحدهاى جديد التاسيس گوگرد زدايى از نفت گاز، گرانول سازى 

گوگرد و بنزين سازى  كرده است.
وى ادامــه داد: همچنين اين شــركت براى ايفاى نقــش فعال و موثر 

مسئوليت هاى اجتماعى خود در امر اشتغال زائى براى راهبرى اين واحدهاى 
ســرمايه اى و جايگزينى نيروهاى بازنشســته با اخذ مجوز از هيات مديره 

شركت اقدام به تامين و جذب نيروى انسانى نمود.
باقرى گفت: داوطلبان از بين فارغ التحصيالن ممتاز و نخبه دانشگاه  هاى 
ســطح يك و دو كشــور براى صيانت از فرار مغزها و ايجاد بســتر مناسب 
براى رشــد استعدادهاى آنان از رشته هاى تحصيلى مهندسى شيمى، برق 
و مكانيك انتخاب شدند. وى اظهار داشت: مرحله كتبى آزمون با همكارى 

دانشگاه صنعتى سهند و با حضور 332 داوطلب واجد شرايط انجام شد.

مدير عامل پااليشــگاه تبريز گفت: بــا قبولى بيش از 30 درصد ظرفيت 
پذيــرش  در ادامه مصاحبه هاى عملــى، تخصصى، فنى و عمومى انجام و 
برگزيدگان اين مرحله فرآيند معاينات فيزيكى طب كار، آزمايشات پزشكى 

بدو استخدام را طى كردند.
وى افزود: در نهايت 90 نفر از پذيرفته شدگان در حال گذراندن دوره هاى 
آموزش مهارت و آشــنايى با صنعت پااليش نفت، شناخت فرآيند واحدهاى 
بهــره بردارى و تجهيزات و ماشــين آالت مربوطه در بــازه زمانى 3 ماهه 

مى باشند.

جذب 90 نفر از نخبگان كشــورى 
در پااليشگاه تبريز

عضو شــوراى شــهر تبريز گفت: توســعه حمل و نقل عمومى 
مهمترين برنامه شــهردارى و شورا در بودجه سال آينده است.

 شــهرام دبيرى در حاشــيه حضور جمعى از مديران شهرى در مترو 
براى شــركت در پويش مردمى سه شنبه هاى بدون خودرو گفت: حمل 
و نقل عمومى اولويت اول شــورا و شهردارى در سال 97 بود و قطعا در 

ســال 98 بخش زيادى از بودجه را به خود اختصاص خواهد داد.
اين عضو شــوراى شــهر افزود: حمل و نقل عمومى در سال 98 هم 
اولويت اول شــورا خواهد بود.  دبيرى با بيان اينكه شــورا مبلغى براى 
خريد اتوبوس تصويب شــده است اظهار داشت: در دوره پنجم شوراى 
شــهر با وجود اينكه عالقه اى به دريافت وام وجود ندارد اما براى خريد 
اتوبوس مجوز اخذ وام به شــهردارى داده شــده است تا كيفيت ناوگان 

حمل و نقل عمومى ارتقا يابد.
اين عضو شــوراى شهر تبريز با بيان اينكه خريد اتوبوس برقى جزو 

اولويت هاى شــهردارى و شوراى شــهر است گفت: در دولت سياست 
هاى تشــويقى وجود دارد كه 50 درصد اعتبار الزم براى خريد اتوبوس 
را دولت تامين مى كند كه بايد با اســتفاده از آن اقدام به خريد اتوبوس 

كنيم.
او با اشاره به آخرين وضعيت قطار شهرى تاكيد كرد: اميدواريم خط 

يك مترو ســال آينده به طور كامل به بهره بردارى برسد.
دبيــرى مترو را بزرگترين پروژه عمرانى شــهر دانســت و تصريح 
كرد: اگــر مترو به طور كامل به بهره بردارى نرســد موجب نارضايتى 

شهروندان خواهد شد.
رئيس كميســيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر تبريز گفت: انتظار 
داريم تمام شــهروندان تبريزى و همچنين مسئولين شهرى و استانى 

در پويش سه  شــنبه هاى بدون خودرو حضور پيدا كنند.
وى  افزود: از همه مى خواهيم ســه شــنبه ها در صورت امكان پياده 

يا با دوچرخه در محل كارشــان حضور پيــدا كنند و اگر امكان اين كار 
فراهم نشــد از سيستم حمل و نقل عمومى استفاده كنند.

دبيــرى تاكيد كرد: تالش داريم تا حمل و نقل عمومى را گســترش 
داده و بــا اين كار ترافيك و آلودگى هوا كاهش يابد.

عضو شوراى شهر تبريز مطرح كرد؛

تكميل خط يك مترو؛ اولويت بودجه حمل و نقل عمومى



 رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان 
منطقه آزاد ارس گفــت: به منظور افزايش 
روابط اقتصادى با ارمنستان، بازارچه مرزى 

نوردوز ساماندهى مى شود.
محســن نريمان در جلســه اى با مدير 
گمــرك مركز نوردوز با اشــاره به اهميت 
افزايش تبادل كاال و مســافر با كشورهاى 
همســايه، تاكيدكرد: تــالش مى كنيم در 
آستانه عيد نوروز، بسترهاى تبادل گردشگر 

بين ايران و ارمنستان را تقويت كنيم. 
رئيس هيات مديره سازمان منطقه آزاد 
ارس از برنامه ريزى براى ســاخت هتل در 
مركز نوردوز خبر داد و گفت: منطقه آزاد ارس 

به خصــوص در نواحى مرزى چون نوردوز 
اين ظرفيــت را دارد كه تهديدهاى كنونى 
اقتصادى در كشور را به فرصت تبديل كند. 

نريمان همچنين گفت: گيت نوردوز در 
اين مرز احداث مى شــود تا محدوده موجود 
به صورت كامل به حالت گمركى درآمده و 
تمام قوانين گمركى در اين گيت اجرا شود. 

حبيب مقدم، مدير گمرك نوردوز نيز در 
اين جلســه با ارائه آمار صادرات و واردات از 
اين مرز گمركى گفت: در طول يك ســال 
گذشته 120 ميليون دالر كاال از مرز نوردوز 
صادر شــده است كه 20 ميليون دالر آن به 
صادرات از شهرســتان جلفا و 100 ميليون 

دالر به كاالهاى صادراتى از ساير استان ها 
اختصاص داشت.

وى افزود: كاالهاى ساختمانى بيشترين 
سهم را در بين كاالهاى صادر شده يك سال 

گذشته از اين مرز دارد. 
مقدم اعالم كرد: در ســال گذشته 103 
هزار نفر از كشور ارمنســتان به ايران تردد 
داشــتند و در 7 ماهه نخست سال جارى نيز 
126 هزار نفر تردد به خاك ايران ثبت شده 

است .
وى همچنيــن گفت: در حــدود يك 
ميليون دالر صــادرات چمدانى در 9ماهه 

سال جارى از مرز نوردوز ثبت شده است .

مقدم خاطرنشــان كــرد: از مهمترين 
اتفاقاتى كه با تردد اتباع ارمنى به ايران اتفاق 
افتاد، آشنايى اين افراد با كاالهاى ايرانى بود. 
وى اظهارداشــت: اگر نوسانات ارزى به 
حالت قبلى برگردد، ارامنه به خاطر آشنايى با 
كاالهاى ايرانى، مشترى دائمى اين كاالها 

خواهند بود.
گمرك نوردوز در 65 كيلومترى شــهر 
جلفا و در حاشــيه رودخانــه ارس قرار دارد 
كه تنها مرز مشترك با كشور ارمنستان نيز 
به شمار مى رود و حجم عملياتى آن با توجه 

به اين كه اين گمرك هشت هكتارى با 16 
سال سابقه، تنها كريدور ارتباطى ارمنستان 
در مسير شــمال-جنوب شناخته مى شود، 

همواره رو به رشد بوده است. 
رويه گمركى جارى در آن نيز به صورت 
ترانزيت داخلى و خارجى اســت و به دليل 
عدم وجود انبار مســقف، كاالها به صورت 

ترانشيت و ترانزيت صادر مى شوند. 
عمده كاالهاى تخليه و بارگيرى شده در 
گمرك نوردوز شامل كود شيميايى، مصالح 
ساختمانى، سيمان، ميوه و سبزيجات است.

 رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى، نقشــه محدوده عرصه، حريم و ضوابط 
حفاظتــى و معمارى اثر تاريخى خانه الله  اى تبريز را 

به استاندار آذربايجان شرقى ابالغ كرد.
 در نامه على اصغر مونســان فوق آمده اســت: در 
اجــراى بند 12 از ماده 3 قانون اساســنامه ســازمان 
ميراث  فرهنگى كشور و مواد مربوطه از قانون راجع به 
حفظ آثار ملى مصوب سال 1309 و نظام نامه اجرايى 
قانون آن، نقشــه محدوده عرصــه، حريم و ضوابط 
حفاظتــى و معمــارى مربوط به اثر ملــى فرهنگى، 

تاريخى 'خانه الله اى' واقع در شــهر تبريز به شماره 
2919 در ســال 1379 در فهرســت آثار ملى ايران به 

ثبت رسيده است، ابالغ مى  شود.
در ادامه اين نامه اظهار شده است: محدوده حريم 
اثر مذكور تحت حفاظت و نظارت اين ســازمان است 
و هــر گونه دخل و تصرف در محدوده حريم و تخلف 
از ضوابــط حفاظتى مقرر، برابر مــواد 558 تا 569 از 
كتــاب پنجم قانــون مجازات اســالمى، تعزيرات و 
مجازات هاى بازدارنده، جرم محســوب مى  شــود و 

مرتكب مشمول مجازات هاى قانونى خواهد شد.

رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى خطاب به اســتاندار آذربايجان شرقى 
نوشــته است: خواهشمند است دستور فرماييد مراتب 
جهت اطالع و اجرا به مســئوالن ذيربط در اســتان 
ابالغ شــود و از نتيجه اين سازمان را مطلع نمايند. به 
گزارش ايرنا، خانه الله اى تبريز كه قدمتش به اوايل 
دوران پهلوى مى  رســد، متعلق به مرحوم يحيى ذكا 
از پژوهشــگران برجســته  معاصر است و در دو طبقه 
ساخته شده است كه عرضه  آن 900 مترمربع و اعيانى 

آن 600 مترمربع است.
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 معاون امور معادن و صنايع معدنى سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقى گفت: يك درصد 
فروش معادن استان براى جبران خسارت هاى ناشى از معدن كارى اختصاص مى يابد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل صمت استان، مهرانگيز رحمانى افزود: در راستاى اجراى بند 5 ماده 
43 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى، اين ميزان براى جبران خسارت هاى وارده بر 
اهالى ساكن در منطقه و بخش كشاورزى و انجام فعاليت هاى بهداشتى، درمانى و عمرانى مورد نياز منطقه 

استقرار معادن هزينه مى شود.
وى يادآورى كرد: در صورتى كه در اثر انجام فعاليت معدن كارى، به جاده، امكانات و بهداشت عمومى 
خسارت وارد شده باشد ارگان هاى مربوطه مى توانند به عنوان شاكى جبران اين خسارت ها را از شوراى 

معادن استانى درخواست كنند.
معاون امور معادن و صنايع معدنى سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقى اظهار داشت: اين 

شورا نيز براساس گزارش كارشناسان سازمان هاى صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزى و ادارات كل 
حفاظت محيط زيست و منابع طبيعى و آبخيزدارى در مورد نحوه فعاليت معدن و صنايع معدنى مربوطه، 

ميزان خسارت وارده و ساير موارد مرتبط تصميم گيرى مى كند.
رحمانى با اشاره به طرح ساماندهى و تعيين تكليف معادن شن و ماسه داراى مجوز و بدون مجوز استان 

ادامه داد: اين اقدام در راستاى جلوگيرى از سوءاستفاده دالالن اجرا مى شود. 

3هزينه يك درصد فروش معادن براى جبران خسارت معدن كارى  ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

در 9 ماهه اول ســالجارى تعــداد كل حوادث 
مصرف كنندگان گاز طبيعى نســبت به مدت مشابه 

سال قبل به ميزان 10درصد كاهش داشته است.
 به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان ، مدير 
عامل شــركت  شركت گاز اســتان با عنوان اين خبر 
افزود :حوادث مصرف كنندگان ناشــى از مصرف گاز 
طبيعى در 9 ماهه اول ســال جارى در مقايسه با سال 
قبل حاكى از كاهــش 10درصدى تعداد كل حوادث 
مصرف كننــدگان  ، 87/6 درصدى در تعداد حوادث 
ناشى از نشــت و انفجار، 46/45 درصدى در حوادث 
ناشى از نشت منواكسيد كربن و گازگرفتگى و 34/33 
درصدى در تعداد متوفيان ومتاسفانه  افزايش 43/31 
درصدى تعداد مصدومان حوادث ناشى ازمصرف  گاز 

طبيعى در سطح استان مى باشد.
وى به حــوادث مصرف كنندگان گاز طبيعى را در 
دو بخش اشاره كرد وافزود: حادثه يا ناشى از نشت گاز 
وسيله گازســوز مى باشد كه نتيجه آن انفجار و آتش 
سوزى است و يا حادثه ناشى از  توليد منواكسيد كربن 
وعدم انتقال محصوالت احتراق به بيرون مى باشــد 

كه نتيجه آن گاز گرفتگى است.
ســيد رضا رهنمــاى توحيدى افــزود  : با ورود به 
فصل سرد سال بيشــتر حوادث مربوط به گاز طبيعى 
از نوع گازگرفتگى و نشــت منواكسيد كربن در محيط 
اســت كه منجر به فــوت و مصدوميت  مى گردد كه 
خوشــبختانه آمار 9 ماه امســال در مقايسه با مشابه 
سال قبل نشــانگر كاهش 45,46 درصد مسموميت 

مى باشد.
مدير عامل شركت گاز اســتان در خصوص علل 
بروز حوادث گفت : نشــت گاز از شير مصرف به دليل 
عدم نصب درپوش و بست ، نشت گاز شيلنگ پوسيده 
و پاره از بيشترين حوادث ناشى ازانفجار و آتش سوزى 
و همچنين اســتفاده از دودكش هاى غيراستاندارد از 
نوع آكاردئونى و عدم رعايت قطر مناسب دودكش از 

علل حوادث ناشى از گاز گرفتگى مى باشد. 

قائم مقام شهردار تبريز كاهش هزينه هاى جارى را يكى 
ازنيازهاى ضرورى اين مجموعه براى ســالهاى آينده دانست 
وگفــت : در صورت عدم مديريــت هزينه هاى جارى به ناچار 
شاهد كاسته شدن سهم پروژه هاى عمرانى در بودجه خواهيم 
بود اين امر با سياســت شــوراى اســالمى شــهر وشهردار 
تبريزمغايرت دارد. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، موســايى 
اين مطلب را در جلسه شوراى معاونين ومديران شهردارى كه 
در منطقه پنج ترتيب يافته بود اعالم كرد وافزود : افزايش هزينه 
جارى بودجه عمرانى را تحت الشعاع قرار داده است . وى در ادامه 
راهكار برون رفت از وضعيت فعلى را مديريت هزينه هاى جارى 
دانست واظهار داشــت :برنامه اتخاذ شده مديران شهردارى 
براى كاهش هزينه جارى بايد آثار خود را در بودجه ســال 98 
نشان دهد . قائم مقام شهردار تبريزديگر اولويت شهردارى در 
ســال آينده را اتمام پروژه هاى عمرانى نيمه تمام ذكر كرد ودر 
پايان از گزارش عملكرد شهردارى منطقه پنج  قدردانى نمود. 
همچنين مير على اصغر نساج شهردار منطقه 5 در اين مراسم 
با بيان اينكه بودجه منطقه در ســال جارى 2770 ميليارد ريال 
مى باشــد از تحقق 121 درصدى بودجه نقدى وغير نقدى تا 
پايان آذر خبرداد وگفت : تعيين تكليف وفعال شدن پروژه هاى 
مشــاركتى يكى از مهمترين اقداماتى است كه در دو ماه اخير 
شروع شده است . وى افزود : سرعت بخشيدن به اجراى پروژه 
هــاى عمرانى و خدماتى از ديگر اقدامات مهم منطقه در 2 ماه 
اخير بوده اســت . نســاج با بيان اينكه تا پايان آذر آمار پراونه 
ساختمانى صادر شــده 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته افزايش يافتــه افزود : تا پايــان آذر 376 فقره پروانه 
ساختمانى صادر شده است . وى همچنين از رشد 17 درصدى 
زير بناى پروانه ســاختمانى نيز خبر داد و در اين رابطه افزود : تا 
پايان آذر 1900 واحد مســكونى بــا 500 هزار متر مربع زيربنا 
توسط معاونت شهرســازى و معمارى اين منطقه صادر شده 
اســت . شــهردار منطقه پنــج مهمترين دســتاورد معاونت 
شهرســازى و معمارى را نقش آفرينــى در توليد 1900 واحد 

مسكونى و اشتغال زايى دانست.

كاهــش 10 درصــدى 
حوادث مصرف كنندگان گاز صدور مجوز توليد 1900واحد 

مسكونى توســط شهردارى 
منطقه 5

خبر
بازارچه مرزى نوردوز خبر

ساماندهى مى شود

ابالغ محدوده حريم خانه الله اى تبريز به اســتاندار

ارسال جزوات صوتى جهت حل كامل مشكل 
رياضيات ،فيزيك ،شيمى،زيست شناسى براى 

شما و فرزندانتان به صورت LEVEL بندى توسط 
اساتيد برتر از پايه تا كنكور

ارسال با پست پيشتاز در چندين مرحله در يك 
دوره حداقل دو ماهه

ارسال جزوات صوتى 

0991434318209914343182
دعوت به همكارى 

درشركت خدماتى به 
تعدادى خانم جهت نظافت 

منازل نيازمنديم .

استخدام

تلفن:تلفن:3444769234447692--041041

به يك نفر فروشنده 
كفش نيازمنديم 
كفش مسعود

استخدام

تلفن:تلفن:3523613135236131--041041
تلفن:تلفن:3525761935257619--041041
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صنما با غم عشق تو چه تدبير كنم
تا به كى در غم تو ناله شبگير كنم

دل ديوانه از آن شد كه نصيحت شنود
حافظمگرش هم ز سر زلف تو زنجير كنم

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 شوراى اسالمى شــهر شندآباد با بيان 
اين كه اين شــهر از امكانات مالى دولتى مناسبى 
برخوردار نيست، گفت: متاسفانه اين مشكل باعث 
شــده است تا شــندآباد، آن گونه كه بايد به سمت 

صنعتى شدن، حركت نكند. 
  على ببرلويى شــندآباد در گفت وگو با ايســنا، 
منطقــه آذربايجان شــرقى با بيــان اين مطلب 
اظهار كرد: جمعيت شــندآباد با احتساب ساكنان 
روستاهاى اطراف آن، حدود 15 هزار نفر بوده و 90 
درصد بافت آن را بافت كشاورزى تشكيل مى دهد، 
اكثر ساكنان اين شــهر از طريق كشاورزى امرار 
معاش مى كننــد و از نظر توليد برخى محصوالت 
كشــاورزى خاص مانند هلو، اين شــهر، يكى از 
قطب هاى توليد محصوالت كشاورزى در كشور 

به شمار مى آيد. 
وى با اشــاره به ظرفيت هاى كشاورزى ويژه 
شند آباد و كشت ميوه هاى سردرختى در اين شهر، 
افزود: بيش از 60 نوع هلو و 16 نوع آلبالو در شندآباد 
كشت مى شود و با توجه به بحران كمبود آب، بحث 
تغيير الگوى كشــت و پرورش محصوالتى مثل 
پســته، مطرح و در برخى باغات هم پسته كشت و 

محصول آن برداشت شده است. 
وى، نبود ســورتينگ و بسته بندى مناسب را از 
عمده مشكالت موجود بر سر راه توسعه و صادرات 
توليدات كشــاورزى دانست و گفت: محصوالت 
كشــاورزى توليد شده در شندآباد با وجود بى نظير 
بــودن از نظر كيفيت، طعم، رنگ و پرورش كامال 

طبيعى، با مشكل نبود بسته بندى مناسب، صنعتى، 
مشترى پســند و به صورت متمركز مواجه است، 
باغات هلوى شــندآباد از چنــان زيبايى برخوردار 
هستند كه مى توان از آن به عنوان جاذبه طبيعى به 

منظور جذب گردشگر، بهره مند شد. 
ببرلويى با بيان اين كه مشاغل خانگى در شهر 
شندآباد، رونق دارد، ادامه داد: توليد پوشاك، لوازم 
خانگى و يدكى، محصوالت خانگى و كشاورزى و 
پرورش ماهى از جمله مشاغل خانگى هستند كه 
در اين شــهر رونق داشته و به شكل سنتى دنبال 
مى شــوند، مى توان با حرفــه اى و صنعتى كردن 
مشاغل خانگى، زمينه را براى حضور در بازارهاى 

ملى و جهانى فراهم كرد. 
  وى بــا بيان اين كه شــاخص بيكارى در اين 
شهر صفر و حتى منفى است، اظهار كرد: ساكنان 
اين شــهر عالوه بر اين كه زمينه اشــتغال براى 
همشهريانشان را فراهم كرده اند، با ايجاد اشتغال 
براى تعداد زيادى از مهاجران جزيره اســالمى و 
اروميه نيز به كســب و كار رونق بخشيده اند، از اين 
رو شــندآباد، يك شهر مهاجر پذير است تا مهاجر 

فرست. 
 وى تاكيــد كرد: به جــرات مى توان گفت كه 
نبــض لوازم يدكى ايران چــه از نظر توليد و چه از 
نظر فروش، واردات و صادرات، دست شندآبادى ها 
است، ظرفيت ها و استعدادهاى زيادى در اين شهر 
وجود دارد كه به نظر مى رسد به درستى جهت دهى 
نشــده اند، در صورت حمايت مالــى دولتى و ارائه 

تسهيالت بانكى، شــندآباد، محل مناسبى براى 
سرمايه گذارى و اجراى ايده هاى نو است. 

وى از عدم اجراى مصوبه بخشــودگى و امهال 
وام كشــاورزان بــه بانك ها، عدم اعطــاء يارانه 
براى بخش كشــاورزى در خصوص تهيه سموم 
كشــاورزى و انواع كود شــيميايى  و عدم اجراى 
طرح هاى مربوط به مهار آبهاى ســطحى انتقاد 

كرد.
وى در بخش ديگرى از ســخنانش با اشاره به 
عمده مشكل شوراى اسالمى شهر شندآباد، گفت: 
قوانين شوراى شــهر بايد محدوده خاص خود را 
داشــته باشــند، نحوه نظارت بر اجراى قوانين از 
عمده مشكالت موجود بر ســر راه شورا بوده و به 
نظر مى رسد شوراى شهر، بيشتر تبديل به شوراى 

شهردارى شده است. 

رئيس شــوراى اسالمى شهر شــندآباد ادامه 
داد: اختالف اصلى شــورا از همان انتخاب تركيب 
هيات رئيسه، شروع مى شود، با وضع قوانين ساده 
مى تــوان از بروز چنين اختالفاتى جلوگيرى كرد، 
نيروهاى شورا بايد متخصص باشند، وضع قوانينى 
مثل اين قانون كه افرادى كه يك دوره عضو شورا 
بوده اند مى توانند دوباره شركت كنند، باعث شد تا 
برخى افراد با حركات پوپوليســتى، به شورا بيايند 
و بــا مــدرك دوم ابتدايى در كنار ســاير اعضاى 

تحصيلكرده، عضو شورا شوند. 
 وى تاكيد كرد: حل و فصل و فهم برخى از لوايح 
و قوانين، با مدرك تحصيلى باال هم سخت است، 
فردى كه تا مقطــع ابتدايى درس خوانده، چگونه 
مى تواند از پس فهــم قوانين بربيايد، در حالى كه 
حتــى در رو خوانى متن قوانين هم مشــكل و در 

نوشتن يك متن، چندين غلط اماليى دارد؟. 
وى با بيان اين كه اگر اخبارى مثل دستگيرى 
اعضاى شوراى شهرها را زياد مى شنويم، به علت 
آشنا نبودن با قوانين و نبود حسابرسى درست است، 
گفت: اگر تخصيص بودجه و منابع و مسائل مالى به 
حسابداران و حسابرسان متخصص، سپرده شود، 

ديگر جايى براى سوء استفاده نخواهد بود. 
ببرلويى با بيان اين كه نقص قانونى باعث شده 
اســت تا زمينه براى سوء استفاده خاطيان، فراهم 
شــود، تصريح كــرد: اگر در زمينــه وضع قوانين 
مشــكلى نبود، سلطان سكه و ســلطان قير هم 

نداشتيم تا از درزهاى غيرقانونى نفوذ كنند. 

فرماندار هشــترود از ايجاد پايگاه ملى قلعه 
ضحاك اين شهرســتان در راستاى ثبت اين اثر 

به عنوان ميراث جهانى در يونسكو خبرداد.
 اميــن امينيان در نشســت با فعاالن ميراث 
گردشــگرى شهرســتان افزود: با ايجاد و راه 
اندازى اين پايــگاه در محوطه قلعه ضحاك و 
همچنين ثبت آن در سايت جهانى گردشگرى، 

اين قلعه در مســير ثبت جهانى قرار مى گيرد.
اين قلعه با شــماره 429 جزء آثار ملى به ثبت 
رســيده و در 16 كيلومترى جنوب شرقى شهر 
هشــترود و بر بال ارتفاعات سرمه لو و در احاطه 
تالقى دو رودخانه قرانقو و شــورچاى در ارتفاع 

2300 مترى قرار گرفته است.
امينيان گفت: در راســتاى ثبت جهانى اين 

اثــر و معرفى بهتر ان به گردشــگران خارجى 
و داخلى، از تمامى ســرمايه گــذاران در زمينه 
گردشــگرى، ايجاد امكانات رفاهى و ورزشى 
حمايــت مى كنيــم. وى همچنين از نيمه تمام 
ماندن ســايت موزه در محوطه اين قلعه انتقاد 
كرد و خواســتار ادامه كاوش ها و حفارى هادر 

اين زمينه شد.

امينيان افزود: تكميل و تجهيز اين ســايت، 
به راه اندازى بزرگ ترين ســايت موزه ايران از 
دوره اشــكانيان در اين شهرســتان كمك مى 
كند. وى گفت: متاســفانه به علت نبود موزه در 
هشترود، اشياء كشف شــده در اين شهرستان 
در موزه هــاى ديگر شهرســتان ها نگهدارى 

مى شود.

نبود منابع مالى مناســب دولتى؛ علت صنعتى نشدن «شندآباد» 

پايگاه ملى قلعه ضحاك هشترود ايجاد مى شود

جهت تبديل مسكن كارت 
خود به كارت سوخت، در 
اسرع وقت به شعب بانك 
مسكن در سراسر استان 
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شــرکت ایمــن آزمــای لوتــوس آذر (ســهامي خــاص) ،بــا مديريــت مهندس نيما نــادم اولین آزمایشــگاه تســت هیدرو 
ISO از مراجع معتبر بوده و در حال اخذ گواهینامه بین المللی ١٧٠٢٥ ISO  استاتیک که مفتخر به اخذ گواهینامه ٩٠٠١

از ســازمان ملی تائید صالحیت ایران میباشــد، در تاريخ ١٣٩٦/٠٥/٠٤ به شــماره ثبت ٤٥٢٠٨ ،شــروع به كار كرده ، 
كه در انجام خدمات تســت ادواری مخازن فوالدي بدون درز ( CNG) ، تحت نظارت اداره كل  اســتاندارد اســتان آ .ش 
مشــغول به فعاليت ميباشد،دســتگاه های آزمون این شــرکت با تكنولوژی باال از بروز ترین دســتگاه ها در خط آزمون 
هیــدرو اســتاتیک موجــود در کشــور میباشــد كــه بــا بهره گیری از زبده تریــن و مجربترین نیروها در اســرع وقت و با دقت 

بســیار فراوان اقدام به صدور نتیجه آزمون مينمايد.
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