
شنبه 2 تير 1397  |9 شوال 1439  | 23 ژوئن 2018 | سال نوزدهم، شماره 5134

تاكنون هيچ واگنى از سيستم حمل و نقل مسافرى 
خارج نشده است

صفحه3

كارنامه موفق صدا و سيماي 
مركز استان، براي مهمانان 

خوان الهي
 صفحه3

 صفحه2

صفحه2

www.jamejamonline.ir

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

www.daneshpayam.ir

مديركل راه آهن آذربايجان با اشاره به برخى اخبار منتشر شده در روزهاى اخير مبنى بر توقف بليط 
فروشى براى 320 واگن حمل و نقل ريلى مسافر از سوى شركت رجا افزود: با توجه به ارايه مجوز سير 

موقت براى اين واگن ها، تاكنون هيچ واگنى از خطوط اين منطقه خارج نشده است.
شاپور ارصالنى افزود: اين تعداد واگن مربوط به كل شبكه ريلى حمل و نقل مسافر بوده 

و برخى از آن ها داراى عمر بيش از 30 سال است...

  

مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه 88 كشور: كشور:

100100 مركز، گندم مازاد آذربايجان شرقى را مى خرند مركز، گندم مازاد آذربايجان شرقى را مى خرند

دانشگاه تبريز در بين دانشگاه هاى 
برتر كشور قرار گرفت

توسعه كشاورزى به دليل محدوديت 
منابع آب ممنوع است

جذب 47 درصد مشموالن بيمه روستايى و 
عشايرى در استان
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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

اولين نشســت كميســيون توســعه مديريت شركت آب و 
فاضالب استان آذربايجان شرقى طبق برنامه زمانبندى اعالم 
شده با حضور معاونت توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه 
ريزى اســتان، همكاران و اعضاى كارگروه توســعه مديريت  

شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى شــركت آب و فاضالب اســتان 

آذربايجان شرقى ،در ابتداى  اين نشست با بيان گزارش كوتاهى 
از فعاليتهــاى حوزه تحول ادارى به ويــژه اقدامات انجام يافته 
پيرامون دستوركار هاى جلسه، ازاهتمام معاونت توسعه مديريت 
و برنامه ريزى اســتان و همكاران ايشــان در برگزارى مستمر 

جلسات كميسيون و كميته هاى مديريتى تقدير شد.
در ادامه اين نشست دستوركارهاى جلسه بشرح ذيل قرائت 

و پس از بحث و بررسى  تصميم گيرى هاى الزم  بعمل آمد.
-          عملياتى نمودن بخشــنامه رياســت محترم جمهور 

درخصوص ارائه خدمت از ميز خدمت
-          بررسى ارتقاء سيستم  ارتباط شبكه و كامپيوترى مناطق 

با ستاد شركت
-          ارائه گزارش از اســتقرار مديريت دانش در شــركت و 

انتخاب برنامه هاى بهبود
در ادامه مدير عامل شركت آب و فاضالب استان ابالغيه هاى 
اخير در مورد اســتقرار ميز خدمت در شــركت را فرصت بسيار 
مغتنمى براى توســعه و ارتقاء خدمات به مشتركين اعالم كرده 
و با اشــاره به اقدامات انجام يافته از زمان ابالغ دســتورالعمل  بر 

ضرورت پيگيرى واستقرار كامل آن تاكيد نمودند. 2

رئيس دانشــگاه تبريــز گفت: در 
آخريــن رتبه بندى پايگاه اســتنادى 
علوم جهان اســالم (ISC) دانشگاه 
تبريز در بين دانشگاه هاى برتر كشور 

قرار گرفت.
محمدرضــا پورمحمــدى گفت: 
و  دانشــگاه ها  رتبه بنــدى  گــروه 
موسسات پژوهشــى پايگاه استنادى 
علوم جهــان اســالم (ISC) براى 
هفتمين ســال متوالى، دانشگاه ها و 
موسســات پژوهشى كشــور را رتبه 
بندى كرده كه در دانشــگاه تبريز در 
بين دانشــگاه هاى جامع كشور رتبه 

پنجم را بدست آورده است.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه اين 
رتبه بندى بر اســاس عملكرد ســال 
96-1395 بوده اســت، افزود: در اين 
رتبه بندى 182 دانشــگاه و موسســه 
پژوهشى دولتى با 26 شاخص در قالب 
5 معيار كلى پژوهش، آموزش، وجهه 
بين  المللى، تســهيالت - امكانات و 
فعاليت هــاى اجتماعى- اقتصادى و 

صنعتى مورد ارزيابى قرار گرفتند.
بــه گفتــه وى 81 دانشــگاه از 
دانشــگاه هاى جامع كشــور در رتبه 
بنــدى ســال 96-1395 حضــور 

داشته اند كه در اين ميان دانشگاه هاى 
تهــران، تربيت مــدرس، شــيراز، 
فردوسى مشهد، تبريز، شهيد بهشتى، 
اصفهان، تحصيــالت تكميلى علوم 
پايه زنجان، كاشــان و بوعلى ســينا 
به ترتيــب در جايگاه هاى اول تا دهم 

جدول قرارگرفته اند.
وى با اشاره به روند اين رتبه بندى 
نيز خاطر نشــان كــرد: در رتبه بندى 
منتشــر شــده بخشــى از اطالعات 
توســط دانشــگاه  ها و موسسات و از 
طريق پرسشــنامه الكترونيكى گروه 
رتبه بندى گردآورى شــده و بخشى 
ديگر از اطالعات مورد نياز رتبه  بندى 
كــه پژوهش محــور بودند توســط 
 ISC كارشناســان گروه رتبه بندى
از پايگاه هــاى اطالعاتى WoS و 

ISC تهيه شد.
رتبه  بندى دانشگاه  ها و موسسات 
پژوهشــى كشــور از ســوى پايگاه 
 (ISC) استنادى علوم جهان اسالم
از ســال 1389 با 101 دانشــگاه آغاز 
شده اســت و امســال 182 دانشگاه 
در پنج حــوزه دانشــگاههاى جامع، 
صنعتى، مراكز پژوهشــى، هنر و علوم 

پزشكى رتبه بندى شده اند.

 رئيس دانشــگاه مراغه با اشــاره 
بــه موفقيت هاى اين دانشــگاه در 
رتبه بندى دانشــگاهى كشور گفت: 
ارتقــاى شــاخص هــاى علمى و 
پژوهشى راهبرد اصلى اين دانشگاه 
به عنوان يكــى از قطب هاى موفق 

علمى منطقه است.
به گــزارش ايرنا محمدعلى لطف 
اللهى افزود: اين دانشــگاه با توجه به 
شاخص هاى كســب شده در زمينه 
هاى پژوهشى، اقتصادى و اجتماعى 
موفقيــت هاى چشــمگيرى در بين 
دانشــگاه هاى كشــور كسب كرده 

است.
وى بــا بيــان اينكه هــم اكنون 
دانشگاه مراغه موفق به قرار گرفتن 
در بين دانشــگاه هاى برتر كشــور 
شــده ادامه داد: بر اساس رتبه بندى 
دانشــگاه هاى ايــران (ISC) اين 
مركز دانشــگاهى از رتبه 40 در سال 
تحصيلى گذشــته به رتبه 30 در بين 
138 دانشــگاه كشور دســت يافته 

است.
وى اضافه كرد: رشــد 10 پله اى 
اين دانشــگاه در كل شــاخص هاى 
رتبه بندى، نشــان از عزم براى رشد 
و توسعه علمى و پژوهشى در راستاى 
تحقق و احياى دانشگاه شهر تاريخى 

مراغه دارد.
لطف اللهــى گفــت: همچنين 
با توجه بــه اجراى طرح هــا و ارائه 
مقــاالت فاخر علمــى، تحقيقاتى و 
پژوهشــى، اين دانشــگاه موفق به 
كســب رتبه 17 كشــورى در زمينه 
پژوهشى در بين دانشگاه هاى كشور 

شده است.
وى افزود: دانشــگاه مراغه از نظر 
پژوهش و تحقيقــات هم اكنون در 
جايگاه مناســب و باالترى نسبت به 

چندين دانشگاه جامع و بزرگ كشور 
از جمله برخى مراكز دانشــگاهى در 

مراكز استانى قرار دارد.
وى ادامه داد: در ســال 2017 نيز 
178 مقاله علمى و پژوهشــى توسط 
اساتيد و هيات علمى اين دانشگاه در 
مجامع و مجالت بين المللى به چاپ 

رسيده و منتشر شده است.
وى بــا بيان اينكه هم اكنون 130 
نفــر هيات علمى تمــام وقت در اين 
دانشــگاه فعال هســتند اضافه كرد: 
در راســتاى افزايش ســطح علمى 
اساتيد در دو سال اخير 27 نفر به رتبه 
دانشــيارى و سه نفر نيز به رتبه استاد 

تمامى ارتقا يافته اند.
رئيس دانشــگاه مراغــه گفت: 
اســاتيد اين دانشگاه به عنوان موتور 
محركــه علمى و پژوهشــى نقش 
مهمــى در موفقيت هــاى علمى و 
پژوهشــى اين دانشگاه در سال هاى 

اخير ايفا كرده اند.
لطف اللهى همچنين از كسب رتبه 
نهم اين دانشگاه در زمينه اقتصادى و 
اجتماعى در بين دانشگاه هاى كشور 
خبرداد و اضافه كــرد: اين موفقيت 
مرهون تالش هاى كاركنان، اعتماد 
سازى، همكارى هاى برون بخشى، 
جلب مشــاركت هاى خيــران و نيز 
توســعه مراكز رشــد و شركت هاى 

دانش بنيان در دانشگاه است.
حدود سه هزار و 233 دانشجوى 
دختر و پســر در سه رشــته دكترى، 
26 رشــته كارشناســى ارشــد، 18 
رشته كارشناســى پيوسته، دو رشته 
كارشناســى ناپيوســته و يك رشته 
كاردانى در دانشــگاه مراغه تحصيل 

مى كنند.
اين دانشگاه داراى چهار دانشكده 
علوم پايه، كشاورزى، علوم انسانى و 

فنى و مهندسى است.
دانشــگاه مراغه از سال 1370 با 
عنوان آموزشكده كشاورزى كار خود 
را آغاز كرد و در ســال 91 به دانشگاه 

ارتقا يافته است.
شهرســتان مراغه با حدود 263 
هــزار نفر جمعيت در 127 كيلومترى 
تبريز، مركز آذربايجان شــرقى واقع 

است.

همزمــان با روزهــاى پايانــى خردادماه، 
مهلت تعيين شــده براى ارائه اظهارنامه هاى 
مالياتى عملكرد سال 1396 صاحبان مشاغل، 
مديركل امــور مالياتى آذربايجان شــرقى با 
حضــور در ادارات تابعــه از نزديك در جريان 
ارائه خدمــات و راهنمايى موديان مالياتى قرار 

گرفت.
 غالمرضا شــريفى، در حاشيه اين بازديدها 
بــا تعدادى از مؤديان بــه گفتگو پرداخت و در 
جريان نظرات و پيشنهادهاى آنها در خصوص 
نحوه خدمات دهى به واحدهاى اجرايى ادارات 
قرار گرفت و اظهار اميدوارى كرد تكريم ارباب 
رجوع و موديان به نحو احسن توسط همكاران 

رعايت شود.
شــريفى، ارائه خدمات مطلوب به موديان 
مالياتى را دغدغه اصلي و از مهمترين اقدامات 
اولويت دار اين اداره كل عنوان كرد و افزود: آگاه 
سازي و آشنايي موديان با تكاليف قانونى خود 
به جهت تســهيل در پرداخت ماليات از جمله 
فعاليــت هاي مهم و دغدغه هاى نظام مالياتى 

كشــور است كه در طول سالها مورد توجه قرار 
گرفته است. وى با تاكيد بر اهميت تكريم ارباب 
رجوع و مودى مــدارى، افزود: ارائه خدمت به 
موقع و صحيح به مردم زمينه فرهنگ ســازى 
مالياتى را در جامعه فراهم مى ســازد و موجب 

رضايتمندى موديان مى شود.
مديركل امور مالياتى آذربايجان شــرقى در 
مورد اطالع رسانى هاى انجام شده در خردادماه 
نيز، اظهار داشــت: هم اكنون نيز اطالع رسانى 
گســترده اى جهت آشــنايي و نحوه تســليم 
اظهارنامــه هاى مالياتى و مهلت تعيين شــده 

صورت مي گيرد.
شــريفى خاطر نشــان  كرد: برخوردارى از 
هر نوع تســهيالت و معافيت مالياتى منوط به 
تسليم اظهارنامه مالياتى در موعد مقرر قانونى 
اســت و فعاالن اقتصادى به منظور بهره مندى 
از مشــوق هاى قانونى نرخ صفــر و يا هرگونه 
تســهيالت ديگر بايد اظهارنامه مالياتى خود را 
در مهلت قانونى مقــرر ارائه كنند؛ لذا موديان 
محترم مى تواننــد اظهارنامه مالياتى عملكرد 
www.ســال 1396 خود را از طريق سامانه
tax.gov.ir  تا آخر خردادماه سالجارى ارايه 

و ماليات متعلقه را نيز پرداخت نمايند.
وى در ادامــه ديدار با همكاران شــاغل در 
ادارات تابعــه، ضمن اســتماع نظرات آنان در 
جريان مشــكالت و پيشــنهادهاى همكاران 
قرار گرفت و بر بهبود خدمات رســانى، تكريم 
بيش از پيش مؤديان و توجه مضاعف بر مسائل 

رفاهى همكاران تأكيد كرد.

 نماينده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى در 
پيامــى از حضور مقتدرانه تيم ملى ايران در برابر 

اسپانيا قدردانى كرد.
به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شرقى، 
متن پيام  حجت االســالم سيد محمد على آل 

هاشم به اين شرح است: 
بسم اهللا الرحمن الرحيم

بنده هم به همراه همه ملت ايران از رســانه 
ملى شاهد تالش و همت بلند ورزشكاران ايران 

عزيزمان بودم.
يوزهاى آســيايى ايران با صف آرايى در برابر 
تيم ملى اسپانيا صحنه هايى را خلق كردند، تا بار 

ديگر نهال اميد در دل هاى با نشاط مردم قهرمان 
ميهن عزيزمان جوانه بزند.

قلب يــك ايــران در وزشــگاه كازان آرنا 
روسيه تپيد هرچند نتيجه بازى خالف خواست 
قلبى مــان رقم خورد اما به قــول تراكتورى ها 

"عيبى يوخ" و فوتبال ادامه دارد.
بازى شرافتمندانه فرزندان رشيد اين مرز بوم 
نشان از شايستگى هاى آنان دارد و اين شكست 
چيزى از ارزش هاى واالى جوانان عزيزمان كم 
نمى كند اما وظيفه همه مســئوالن براى توجه 
و برنامه ريــزى در جهت ظهــور توانايى هاى 

آينده سازان ما را سنگين تر مى كند.
اينجانب ضمــن تقدير از تالش هاى ارزنده 
مربيان و مسئوالن ورزش، سربلندى روزافزون 
نوجوانان و جوانان عزيزمــان را از خداى منان 

مسألت دارم. 
بــا آرزوى پيروزى در بازى بعد "ياشاســين 

ايران"
سيد محمد على آل هاشم

نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى
و امام جمعه تبريز

 فرماندار شهرســتان اســكو با بيان اينكه 
فرماندارى اين شهرســتان در راســتاى حل 
مشكالت مردم همواره پيشقدم است، گفت: 
مشكل ســاكنان معترض مسكن مهر 270 
واحدى شــهر جديد سهند در دست رسيدگى 

است.
به گزارش ايرنا، مرتضى محمدزاده با بيان 
اينكه مالكان مسكن مهر 270 واحدى سهند، 
واحدهاى خــود را تحويل گرفته و ســاكن 
هســتند، افزود: در اين راستا قيمت تمام شده 
واحدها مطرح اســت و شركت پيمانكارى كه 
اين واحدها را احداث كرده، با مالكان اختالف 

مالى جزئى دارد.
وى با بيان اينكه شــركت پيمانكار براى 
صدور اســناد به دنبال تســويه كامل مالكان 
است،گفت: مشكل خاصى نيست و در كوتاه 
مدت قيمت تمام شــده احصا و سندها صادر و 

تحويل مالكان مى شود.
محمدزاده با بيان اينكه بحث گرو گرفتن 
ســند واحدها مطرح نيست، خاطرنشان كرد: 
در مسكن مهر روال اين گونه است كه مالكان 
براى دريافت ســند بايد بعد از احصاى قيمت 
تمام شــده، با پيمانكاران بطور كامل تسويه 

حساب كنند.
وى با بيان اينكه قيمت تمام شــده توسط 
شــوراى مسكن تعيين مى شود نه پيمانكار يا 
خريدار،افزود: از اين رو وقتى ســاخت و ساز 
واحدها تمام شــود، قيمت تمام شــده  آن نيز 

احصا مى شود.
محمــدزاده با بيــان اينكــه فرماندارى 
شهرستان جلســه اى با طرفين برگزار كرده 
اســت،اظهار داشت: طى 15 روز آينده قيمت 
تمام شــده  اين واحدهــا احصا و وجوه قطعى 
مى شود تا در نهايت سندها تحويل داده شوند.
به گزارش ايرنا، طى اخبارى كه منتشــر 
شد، تعدادى از ســاكنان معترض واحدهاى 
مســكن مهر مقابل فرماندارى شهرســتان 

اسكو اجتماع كردند.
تجمع كنندگان نوشته اى با اين عنوان در 
دست داشتند: ما مالكان مسكن 270 واحدى 
مجتمــع مســكونى رصد پس از پنج ســال 
بدقولى برخى  مســئوالن، خواهان تحويل 

اسناد مالكيتى هستيم.
شــهر جديد سهند با بيش از 100 هزار نفر 
جمعيــت در 25 كيلومترى جنوب تبريز واقع 

است.

مديرعامل شركت غله و خدمات 
آغاز  از  هشت  منطقه  بازرگانى 
گندم  محصول  تضمينى  خريد 
مازاد بر نياز كشاورزان در مناطق 
آذربايجان  استان  گرمسيرى 
شرقى خبر داد و گفت: براى اين 
و  بينى  پيش  مركز  منظور 100 

مشخص شده است.
اسفنديار  ايرنا،  گزارش  به 
اينكه  اعالم  با  زاده  ابوالحسن 
مراكز خريد گندم توسط شركت 
منطقه،  بازرگانى  خدمات  و  غله 
واحدهاى  خصوصى،  بخش 

روستايى  تعاونى  اتحاديه  و  آردسازى 
محصول  اين  سازى  ذخيره  و  خريد  آماده 
راهبردى در استان آذربايجان شرقى است، 
تن  ميليون  يك  را  استان  ذخيره  ظرفيت 

اعالم كرد.
وى با پيش بينى خريد تضمينى 600 هزار 
تن گندم در استان گفت: بهاى خريد در دو 

مرحله پرداخت مى شود.
بهاى  درصد   50 اينكه  به  اشاره  با  وى 
از  پس  محدود  زمانى  فاصله  در  گندم 
عامل  بانك  طريق  از  محصول  تحويل 
كرد:  اعالم  شود،  مى  پرداخت  كشاورزى 
تضمينى  خريد  پايه  قيمت  جارى  سال  در 
گندم مازاد برنياز كشاورزان طبق سال قبل 
از قرار هركيلو 13000 ريال (بدون افزايش 
قيمت به صورت على الحساب) تعيين شده 

است.
پايه  قيمت  داشت:  اظهار  زاده  ابوالحسن 
اساس  بر  گندم  كيلوگرم  هر  مصوب 
شاخص هاى جدول پاكى شامل 4 درصد 
افت مفيد و 2 درصد افت غيرمفيد تعيين 

يا  افزايش  درصد  هر  ازاى  به  و  شود  مى 
كاهش افت مفيد و غير مفيد به ترتيب نيم 
درصد و يك درصد از قيمت پايه كسر يا 

اضافه مى شود.
مفيد  افت  حداكثر  كرد:  خاطرنشان  وى 
 8 گندم  تضمينى  خريد  براى  قبول  قابل 
درصد و حداكثر افت غيرمفيد قابل قبول 
5 درصد و حداكثر رطوبت مجاز 12 درصد 

است.
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگانى 
منطقه هشت كشور با اشاره به اينكه اين 
شركت نسبت به خريد تضمينى دانه هاى 
روغنى همچون كلزا، آفتاب گردان، سويا 
و گلرنگ در زمان برداشت اقدام مى كند، 
گفت: خريد دانه روغنى كلزا هم در مناطق 
گرمسيرى استان آذربايجان شرقى شروع 

شده است.
پايه  قيمت  جارى  سال  در  گفت:  وى 
كيلوگرم  هر  ازاى  به  كلزا  تضمينى  خريد 
درصد   2 شامل   ) پاكى  جدول  اساس  بر 
 28 مبلغ  رطوبت)  درصد   10 و  ناخالصى 

هزار و 665 ريال تعيين شده است.

كلزا  خريد  قيمت  افزود:  وى 
و  ناخالصى  درصد  هر  ازاى  به 
به  جدول  ارقام  از  كمتر  رطوبت 
محصول  وزن  به  نسبت  همان 
دانه روغنى تحويلى تحت عنوان 
آن  بهاى  و  اضافه  پاكى  جايزه 

محاسبه مى شود.
وى خاطرنشان كرد: به ازاى هر 
درصد ناخالصى و رطوبت بيشتر 
دانه  وزن  از  نسبت  همان  به 
روغنى كسر و بهاى آن محاسبه 

و پرداخت مى شود.
حداقل  گفت:  زاده  ابوالحسن 
خريد  در  قبول  مورد  ناخالصى  حداكثر  و 
تضمينى كلزا به ترتيب يك و 10 درصد 
مورد  رطوبت  حداكثر  و  حداقل  همچنين 

قبول به ترتيب 7 و 20 درصد است.
ابوالحسن زاده با پيش بينى خريد 8 هزار 
آذربايجان  استان  در  كلزا  روغنى  دانه  تن 
كه  مناطقى  در  مركز   5 گفت:  شرقى، 
مى  انجام  استان  در  محصول  اين  كشت 

شود در نظر گرفته شده است.
سياست  از  كلزا  و  گندم  تضمينى  خريد 
توليد  از  حمايت  راستاى  در  دولت  هاى 

محصوالت راهبردى است.
در سال زراعى جارى 72 هزار هكتار گندم 
آبى و 360 هزار هكتار گندم ديم در استان 
آذربايجان شرقى كشت شده است و توليد 

800 هزار تن گند در آنها انتظار مى رود.
منطقه  بازرگانى  خدمات  و  غله  شركت 
ذخيره  و  تامين  مسووليت  كشور  هشت 
سازى گندم و دانه هاى روغنى در استان 
هاى آذربايجان شرقى و غربى را بر عهده 

دارد.

دانشــگاه تبريز در بين دانشگاه هاى برتر كشور 
قرار گرفت

    ارتقاى شاخص هاى علمى و پژوهشى راهبرد 
اصلى دانشگاه مراغه است

بازديد مديركل امور مالياتى آذربايجان شرقى
 از ادارات تابعه

قدردانــى امام جمعه تبريــز از حضور مقتدرانه 
تيم ملى ايران مقابل اسپانيا

    مشكل ساكنان سهند در دست رسيدگى است

مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه 8 كشور:

100 مركز، گندم مازاد آذربايجان شرقى را مى خرند

 فرمانــدار ويژه شهرســتان ميانه 
گفت: هم اكنون تعداد 102 دســتگاه 
اجرايى اين شهرستان متصل به شبكه 
دولت الكترونيك است كه شامل ادارات 

شهرستان و دهيارى ها مى شود.
محمدرضا مشايخى در جلسه دوره 
آموزشى شبكه دولت الكترونيك ميانه، 
افزود: با توجه به فراهم بودن بسترهاى 
الزم براى اتصال همه ادارات به شبكه 
دولت در شهرســتان، هيچ گونه تعللى 
در اين زمينه قابل قبول نيســت و ساير 

ادارات نيــز بايد در كمترين زمان، خود را به حد 
انتظار برسانند.

وى، دولت الكترونيك و شــبكه دولت را از 
برنامه هاى مهم دولت براى ارتباط دوســويه با 

مردم عنوان و اظهار كرد: افزايش سرعت ارتباط 
و مكاتبات بين دستگاه ها، حذف تشريفات زايد 
و كاغذى، افزايش كيفيت، اثربخشى، نظام مند 
شــدن و شفاف سازى امور ادارى در تمامى رده 
هــا از جمله مزاياى دولت الكترونيك اســت و 

عملكــرد مثبــت در شــبكه دولت در 
پاســخگويى مناســب بــه مكاتبات از 
مالك هاى ارزيابى عملكرد دســتگاه 

ها مى باشد.
مشــايخى هدف از برگــزارى دوره 
آموزشــى را كيفيت بخشــى به انجام 
امور ادارات شهرســتان در شبكه دولت 
بيان كرد و گفت: بهره مندى از شــبكه 
دولت سبب تكريم ارباب رجوع مى شود 
و رضايت مندى عمــوم مردم را فراهم 
مى كند كه اين از راهبردى ترين اهداف 

دولت است.
شهرســتان ميانه با جمعيــت 190 هزار نفر 
در فاصله 165 كيلومتــرى جنوب غربى تبريز 

واقع شده است.

فرماندار شهرســتان تبريز  با اشــاره به 
اينكــه قوانينى را طبق قانون برنامه ششــم 
بايــد رعايت كــرد؛ از جمله اينكــه به دليل 
محدوديت منابع آب، توســعه كشــاورزى 
ممنوع اســت، گفــت: يكى از مشــكالت 
عمده اى كــه وجود دارد بحــث اليروبى، 
ســاماندهى رودخانه ها و مسيل هاى واقع 
در محدوده شــهر اســت كه براى اينكه در 
مواقع سيل آسيب هاى ناشى از آن به حداقل 
برســد، حتما بايد اعتباراتــى در اين بخش 

هزينه شود.
بــه گزارش ايســنا، منطقــه آذربايجان 
شــرقى، عليار راســتگو،  در جلســه كميته 
برنامه ريزى شهرســتان تبريز با بيان اينكه 
در حدود 224 مدرسه فقط در تبريز با مشكل 
مواجه اســت و بايد تخريب شود، اظهار كرد: 
براى حل اين مشــكل هر چه ســريع تر بايد 
اقدامات الزم انجام شــود؛ حتى در خصوص 
احــداث، تجهيــز و تعميرات مــدارس نيز 
اعتبارات ويژه اى در نظر گرفته شده است.

راســتگو همچنين با اشــاره بــه اينكه 
اعتبار هشــت پــروژه  مربوط ســفر رئيس 
جمهــور به تبريــز در حــدود 348 ميليارد 
تومان اســت، ادامه داد: چهــار پروژه از آن 
مربوط به دانشــگاه علوم پزشــكى اســت. 

اعتبــار تجهيز بيمارســتان خير ســاز بعد از 
اتمام حــدود 100 ميليارد تومان و توســعه 
بيمارســتان الزهرا حدود 10 ميليارد تومان 
اســت؛ همچنين بيمارستان هزار تختخوابى 
كه آن را نيز دانشــگاه علوم پزشكى بر عهده 
دارد از لحاظ موقعيت فوق العاده آن به عنوان 
قطب بيمارســتانى كشور خواهد بود و براى 
آن 150 ميليــارد تومان اعتبار در نظر گرفته 

شده است.
وى همچنيــن ادامه داد: در بخش فنى و 
حرفه اى به تكميل و تجهيز مركز ســنجش 
مهــارت نيروى كار 10 ميليــارد تومان، در 
بخش غربالگرى سرطان 20 ميليارد تومان، 
تكميل قطعه دوم  بزرگراه تبريز- اســپيران 
25 ميليارد تومان، تكميل اســتخر قهرمانى 

مجموعه ورزشــى يادگار امــام 13 ميليارد 
تومــان، و تملــك حريم ربع رشــيدى 20 
ميليــارد تومان اعتبار تخصيص داده شــده 
اســت كه كل اعتبارات حــدود 348 ميليارد 

تومان مى شود.
فرماندار شهرســتان تبريــز همچنين با 
تأكيد بر اينكه رؤســاى ادارات و دستگاه ها 
بايد سهم شهرســتان را از منابع ملى پيگير 
باشــند، گفت: در اين راســتا بحث ارتقاى 
شــاخص هاى توسعه اقتصادى  وجود دارد؛ 
بايد بر اســاس اين شــاخص ها سهم خود 
را دريافــت كنند چرا كه ســازمان مديريت 
و برنامه ريزى ملزم اســت بر اســاس قانون 
اعتبارات را بين دســتگاه هاى اجرايى توزيع 

كند.
وى همچنين با بيــان اينكه براى توزيع 
بين روســتاهاى فاقد دهيــار 350 ميليون 
تومان اعتبار نيز در نظر گرفته شــده اســت، 
اظهار كرد: براى تكميل راه و شهرسازى، از 
جمله تكميل راه روستايى و عشايرى اعتبار 
تخصيص داده خواهد شــد. از منابع كلى هم 
كه حدود يك ميليارد و نيم به ما داده شــده 
بــود، 800 ميليون تومان آن را در شــوراى 
برنامه ريزى گذشــته توزيع كرده ايم و بقيه 
آن نيز در اين شوراى برنامه ريزى توزيع شد.

اتصال 102 دستگاه اجرايى ميانه به شبكه دولت الكترونيك

فرماندار تبريز:
توسعه كشاورزى به دليل محدوديت منابع آب ممنوع است
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در كمترين زمان ممكن فراهم مى ســازد. مديرعامل شركت 
گاز با اشــاره به مزاياى پرداخت غيرحضورى قبوض تصريح 
كرد: شــماره تماس 2194 و  سامانه پيامكى 100002194 در 
راستاى شهروند مدارى و كاهش مراجعات به ادارات و بانك ها 

و كاهش هزينه ها راه اندازى گرديده است.
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استاد رســوب شناسى دانشگاه پيام 
نور تبريز با بيان اينكه اصالح و ترميم 
خاك جهــت كاهش مصــرف آب در 
روش  گفت:  است،  ضرورى  كشاورزى 
اصالح و ترميم خاك براى تمام خاك 
هايى كه در كشاورزى استفاده مى كنيم 
و مشــكل مصرف آب دارند، قابل اجرا 

است. 
جعفر شريفى، در گفت وگو با ايسنا، 
منطقه آذربايجان شــرقى، با بيان اين 
مطلب گفــت: به طور كلى ايران تحت 
كنترل دو رشــته كوه عظيم زاگرس و 
البرز اســت و تمــام ذرات تخريبى به 
وسيله رودخانه ها حمل و در دامنه اين 
رشته كوه ها ته نشين مى شوند كه به 

محيطى كه رسوبات در دامنه كوه ها 
ته نشين مى شوند "مخروط افكنه" 

گفته مى شود. 
وى با بيان اينكه اين مخروط افكنه 
ها بهم پيوســته در مجمــوع مخروط 
افكنه هاى مركب را به وجود مى آورند 
و چــون اغلب تحت كنترل گســل ها 
هســتند به عنوان "مخروط افكنه هاى 
مركــب تكتونيكــى" و يــا "مخروط 
افكنه هاى مركب تحت كنترل گسل" 
تعريف مى كنيم، اظهار كرد: 80 درصد 
مردم ايران از جمله تهران و شهرهاى 
بزرگ و پر جمعيت ديگر نيز در ســطح 

اين محيط ها زندگى مى كنند. 
استاد دانشگاه افزود: اطراف درياچه 
اروميــه نيز تحت كنتــرل بلندى هاى 

اطــراف درياچه؛  از جنــوب كوه هاى 
آتشفشانى ســهند؛ از شرق، كوه هاى 
ميشو؛ از غرب و شمال، كوه هاى بين 
مرزى ايران - تركيه بوده كه شامل " 
مخروط افكنه هاى مركب تكتونيكى" 

هستند . 
وى خاطرنشــان كرد: ما تقريبا 25 
درصد اين محيط ها را كه به نام دشت 
سيالبى تعريف مى شود براى كشاورزى 
اســتفاده مــى كنيم كــه داراى بافت 
نامناسب هستند و به همين دليل نيز در 
المللى،  بين  استاندارد  باالى  كشورمان 

آب در كشاورزى مصرف مى كنيم. 
شــريفى بــا تأكيد بــر اينكه براى 
كاهش مصرف آب به زير حد استاندارد، 
اصالح و ترميم خاك ضــرورت دارد، 
گفت: خاك به طور ذاتى بافت و كانى 
شناســى خاصى دارد كه بــا توجه به 
اين خواص مــى توان از طريق كنترل 
فيزيكوشيميايى آن ها حتى زمين هاى 
غير قابل كشت را نيز جهت يابى كرده 
و بر اساس نوع گياهى كه مى خواهيم 
كشــت كنيم، اصــالح، ترميم و بهينه 

سازى خاك انجام دهيم. 
وى بــا بيــان اينكه بــا اين روش 
بــراى درختان پر مصــرف آب، 15 تا 
23 جلســه آبيارى ســاالنه به پنج تا 
شش جلسه در ســال كاهش پيدا مى 
كند، اظهار كرد: با اين عمل، همچنين 
عالوه بر اينكه خــاك زمين هاى غير 
قابل كشت در اطراف درياچه اروميه را 
مى توان اصالح كرد تا كشــاورزى در 
منطقــه رونق پيدا كنــد، بلكه مصرف 
آب كشــاورزى نيز به طور چشم گيرى 

كاهش پيدا مى كند. 
در  دانشگاه  شناســى  رسوب  استاد 
پايان با تأكيد بــر اينكه در خاك هاى 
اصالح و ترميم شده، آبيارى قطره اى 
رايج و با صرفه است، گفت: كشاورزان 
براى كاهش مصــرف آب زمين هاى 
خــود از اين روش با جان و دل حمايت 
مى كننــد؛ چرا كه از نظر اقتصادى نيز 

براى كشاورز به صرفه خواهد بود.

مديرصندوق اجتماعى بيمه روســتائيان 
آذربايجان شــرقى با بيــان اينكه حدود 47 
درصــد جمعيت هدف تحت پوشــش قرار 
گرفته است،گفت: از لحاظ بيمه شده و تحت 
پوشش قرارگيرى ميزان ابالغ شده، استان 

آذربايجان شرقى در رتبه اول قرار دارد.
محمد نظــرى اظهار كرد: بر اســاس 
سهميه ابالغى براى استان آذربايجان شرقى 
از 361هزار ســهميه ابالغ شده، 172 هزار 
نفر زن و مرد مابين ســن 18 تا 50 سال و 
ســاكن در مناطق روستايى و عشاير استان 
به عنوان بيمه شــده اصلى، عضو صندوق 

شده اند.
وى با بيان اينكه حدود 47 درصد جمعيت 
هدف تحت پوشش قرار گرفته است، افزود: 
از لحاظ بيمه شده و تحت پوشش قرارگيرى 

ميزان ابالغ شده، استان آذربايجان شرقى در 
رتبه اول قرار دارد.

نظرى با اشاره به انواع خدمات صندوق 
از جملــه پرداخت مســتمرى تصريح كرد: 
بازنشســتگى پيش از موعــد از جمله انواع 
مستمرى هاســت كه براى افراد با 10 سال 
سابقه بيمه پردازى و با شرايط سنى 70 سال 

و نسبت به سنوات  پرداخت مى شود.
مدير صندوق اجتماعى بيمه روستائيان، 
كشاورزان و عشاير استان خاطرنشان كرد: 6 
هزار نفر مستمرى بگير از بابت بازنشستگى 

پيش از موعد دريافت مى كنند.
نظرى با اشــاره به  شناسايى 257 نفر از 
كار افتاده در استان توضيح داد: اين افراد از 
لحاظ توان جسمى 66 درصد افت داشته و 

حائز اين مستمرى شده اند.

اســتاندار آذربايجان شرقى در دهمين 
جلســه مالقــات مردمى، به مســائل و 
و  رسيدگى  مراجعان  از  تعدادى  مشكالت 
دســتورهاى الزم را در ايــن خصوص به 

مسئوالن ذى ربط صادر كرد.
منطقــه  ايســنا،  گــزارش  بــه 
در  خدابخش  مجيــد  آذربايجان شــرقى، 
ديدار با تعدادى از شــهروندان اســتان، 
در جريان مسائل و مشــكالت آنان قرار 

گرفت و بــه همراه تعــدادى از مديران 
اجرايى به درخواســت هاى آنان رسيدگى 

كرد.
در اين جلســه كه بعد از ظهر سه شنبه 
در ساختمان مركزى استاندارى آذربايجان 
شــرقى برگزار شــد، 40 نفر از مراجعان 
توانستند مشــكالت خود را در حوزه هاى 
مختلف از قبيل اشــتغال، سرمايه گذارى، 
تســهيالت بانكــى و مســائل مربوط به 
شهردارى با استاندار آذربايجان شرقى در 

ميان بگذارند.
هماهنگى  و  امنيتى  و  سياسى  معاونان 
امــور عمرانى اســتاندار، مديــركل دفتر 
حمايــت از ســرمايه گذارى اســتاندارى، 
مديران كل بنياد شــهيد، راه و شهرسازى 
و تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى از جمله 
مديران اجرايى حاضر در اين جلسه بودند.

آهــن  راه  مديــركل   
آذربايجان با اشــاره به برخى 
اخبار منتشر شده در روزهاى 
اخيــر مبنى بر توقــف بليط 
واگن  بــراى 320  فروشــى 
حمــل و نقل ريلى مســافر 
از سوى شــركت رجا افزود: 
با توجه به ارايه مجوز ســير 
موقــت براى ايــن واگن ها، 
تاكنون هيچ واگنى از خطوط 
اين منطقه خارج نشده است.

شاپور ارصالنى افزود: اين 
تعــداد واگن مربوط به كل شــبكه ريلى 
حمل و نقل مسافر بوده و برخى از آن ها 

داراى عمر بيش از 30 سال است.
وى با اشاره به ابالغيه راه آهن كشور 
به شركت هاى حمل و نقل مسافر براى 
نوســازى ناوگان به منظور تامين ايمنى 
مسافران اظهار داشت: 50 واگن از خطوط 
منطقه آذربايجان نيز كه در مسير تبريز - 
تهران و تبريز - مشــهد فعال مى باشند، 

مشمول طرح نوسازى هستند. 
بيان  با  آذربايجان  آهــن  راه  مديركل 
اينكه حفظ امنيت مســافران در اولويت 
راه آهن قرار دارد، يــادآورى كرد: مجوز 
ســير موقت پيش فروش بليط اين واگن 
ها زير نظر راه آهن تا 15 تير صادر شده و 
مسايل فنى آن ها از سوى كارشناسان در 

مركز و ستاد در حال پيگيرى است. 
ارصالنى ادامــه داد: در صورت تاييد 
كارشناسان، مجوز ســير واگن ها تمديد 

مى شــود و در غير اين صورت 
بايد شركت ها نسبت به نوسازى 
واگن ها اقــدام كنند يا راه آهن 
نســبت به جايگزينــى آن ها با 
ساير شــركت هاى حمل و نقل 

ريلى مسافر اقدام خواهد كرد.
به گزارش ايرنا، نخستين خط 
راه آهــن ايران يك قرن قبل در 
حد فاصل تبريز تا بندر شرفخانه 
درياچه اروميه توســط روس ها 

ساخته شد.
راه آهــن آذربايجان به عنوان 
يكى از نواحى نوزده گانــه راه آهن ايران 
در محورهاى تبريز - ميانه، تبريز- جلفا، 
تبريــز- رازى، مراغه - اروميه و در آينده 
نزديك ميانه - بســتان آباد فعال است و 
خطوط ريلى اين ناحيه به حدود يك هزار 

و 100 كيلومتر مى رسد.
راه آهــن آذربايجــان به اســتان هاى 
آذربايجان شــرقى، آذربايجــان غربى و 

اردبيل خدمت رسانى مى كند.

ضرورت  استفاده از روش هاى اصالح
 و ترميم خاك براى كاهش مصرف آب

جذب 47 درصد مشموالن بيمه روستايى 
و عشايرى در استان

كارنامه موفق صدا و سيماي مركز استان، براي مهمانان خوان الهي

تاكنون هيچ واگنى از سيستم حمل و نقل مسافرى مالقات مردمى استاندار با شهروندان
خارج نشده است

سيد محسن لطيفي گفت : صدا و سيماي مركز  آذربايجان 
شرقي همراه با ديگر شبكه هاي راديويي و تلويزيوني رسانه ملي 
تالش كرد در ماه مبارك رمضان با پخش برنامه هاي متنوع در 
بهترين ساعات معنوي در كسب فيوضات ماه ميهماني خدا با 

مخاطبان خود شريك شود .
به گزارش روابط عمومي صدا و ســيماي مركز آذربايجان 
شرقي؛ همزمان با با جمع شدن سفره ميهماني خدا برنامه هاي 
تلويزيوني و راديويي ماه رمضان صدا و سيماي مركز آذربايجان 

شرقي هم به پايان رسيد.
سيد محسن لطيفي ضمن ابراز رضايت از برنامه هاي امسال 
گفت :  برنامه ها و ويژه برنامه هاي رمضاني اين مركز هر كدام 
با كاركردهاي مختلف توانست لحظه ها و ساعت هاي عرفاني 

روزه داران را به روايت هاي معنوي آنان گره بزند. 
وي افزود :  شــبكه استاني صداي مركز آذربايجان شرقي با 
توليد و پخش 29 برنامه 70 دقيقه اي اوباشدانليق ( ويژه سحري 
) به همراه بخش هاي بحث اخالقـ  احكامـ  دعاي ســحرـ  
گزارش از مســاجدـ  نماز صبحـ  دعا و مناجات ؛ 29 برنامه 60 
دقيقه اي افطارليق ( ويژه افطاري و اذان مغرب )  شامل بخش 
هــاي بحث اخالقـ  نمايش راديوييـ  گزارش از مســاجد و 
محالت قديميـ  ســفره هاي افطاري سادهـ  احكام و مسائل 
مبتال بــه روزـ  دعا و مناجات ؛  30 برنامه 45 دقيقه اي قرآني 
فائزون با رويكرد معرفي نخبگان قرآني به جوانان و نوجوانان 
؛ 14 نمايــش راديويي 30 دقيقه اي در طبقه الف با موضوعات 
مذهبــي ؛ 30 برنامه 20 دقيقه اي مشــكاه با محوريت قرائت 
و ترجمــه تركي آيات قرآن؛ 4 برنامه 45 دقيقه اي دانيشــيق 
با محوريت كمك به ايتام و آزادســازي زندانيان غير عمد ؛ 3 
برنامه 240 دقيقه اي شبهاي قدر جمعاً به مدت 720 دقيقه از 
امام زاده سيد حمزه ،  مسجد پل سنگي و مسجد دانشگاه تبريز 
، ويژه برنامه 30 دقيقه اي ميالد امام حسن مجتبي ( ع ) ؛ ويژه 
برنامه180 دقيقه اي ســونمز گونش ويژه ارتحال حضرت امام 
خميني (ره) و ضربت خوردن امام علي (ع) ؛ برنامه 180 دقيقه 
اي انقــالب بايراقي با محوريت قيام خونين 15 خرداد ؛ برنامه 
180 دقيقه اي ويژه شب شــهادت امام علي (ع)؛ برنامه 240 
دقيقه اي آنا قبله ويژه روز قدس ؛ دو برنامه 120 و 180 دقيقه 
اي آي گوروشو ويژه عيد سعيد فطر ؛ ويژه برنامه و ميزگردهاي 

با موضوعات ســيره امام علي (ع)ـ  واليت فقيه (ويژه انتخاب 
رهبــري 14 خرداد)ـ  15 خردادـ  فلســطين و قدس ؛ پخش 
نمايش راديويي 27 قسمتي از سرزمين نور ويژه زندگي پيامبر 
اعظم ( ص ) ؛ پخش ترتيل قرآن كريم اســتاد عباسي بعد از 
اذان صبح در 30 قســمت 60 دقيقــه اي ؛ پخش ويژه برنامه 
قرآني حق الناس در 34 قســمت 20 دقيقه اي ؛ پخش قرائت 
هاي نور آيه لري (منتخب تالوتهاي دلنشين داخلي و خارجي 
در فواصل برنامه ها) ؛ پخش ترتيل خواني زنده از مصلي اعظم 
حضرت امام خمينــي (ره) در 30 برنامه 60 دقيقه اي ؛ پخش 
سخنراني امام جمعه محترم تبريز درباره تفسير آيات قرآن در 30 
سخنراني 20 دقيقه اي ؛ پخش برنامه درسهايي از قرآن ( استاد 
قرائتــي ) در 28 برنامه30 دقيقه اي ؛ پخش آنونس هاي طرح 
محسنين ، آزادي زندانيان غير عمد و صلوات در فواصل برنامه 
ها ؛ پخش برنامه هاي مناسبتي تاميني (عقيقـ  به رسم باران 
ـ آواي كتابـ  يك پيام يك نواـ  داغ هجرانـ  محراب خونـ  
خورشيد عدالتـ  شب آسماني و...) ؛ رله برنامه هاي شب هاي 
ايراني و شب هاي فيروزه اي ؛ پخش نوحه ها و همخواني هاي 
مناسبتي شــهادت امام علي ( ع ) ؛ پخش ويژه برنامه وداع در 
روز آخر ماه مبارك رمضان به مدت 50 دقيقه ؛ دريافت عكس 
هاي مردمي از راهپيمايي روز قدس و بارگذاري آنها در راديو نما 
و بارگذاري تصاوير افطاري هاي ســاده و تصاوير طراحي شده 
ماه مبارك رمضان به تعداد 950 عدد توانســت ميهمان روزه 

داران عزيز باشد . 
سيد محسن لطيفي خاطر نشان كرد: راديو شهر مراغه نيز با 
تهيه و پخش   29 برنامه 50 دقيقه اي اهللا قوناقليقي (افطاري) 
شامل بخش هاي دعاـ  تواشيحـ  احكام ؛ 29 برنامه 50 دقيقه 
اي اوباشدانليق (سحري ) با بخش هاي اخالقـ  احكامـ  دعاي 
سحر ؛ برنامه 60دقيقه اي ويژه شهادت امام علي (ع) ؛ 3 برنامه 
30 دقيقه اي ويژه شــب هاي قــدر ؛ پخش500 دقيقه برنامه 
تاميني؛ 20 برنامه 15 دقيقه اي ائويميز (خانواده) با بخش هاي 
مطلب و كارشــناس تربيتي ؛ 24 برنامه 15 دقيقه اي رحمت 
قاپيسي ؛ 20 برنامه 12 دقيقه اي سحرگوروشي با بخش هاي 
مطلب و كارشناسان تغذيه و بهداشت ؛ ويژه برنامه60 دقيقه اي 
روز قدس با بخش هاي مطلب ـ گزارش ـ بحث كارشناسي ؛ 
ويژه برنامه 60 دقيقه اي عيد ســعيد فطر و 3 برنامه 15 دقيقه 

اي خطبه هاي نماز جمعه پاسخگوي نياز مردم در اين ايام بود . 
مديركل صدا و ســيماي مركز  آذربايجان شرقي در تشريح 
برنامه هاي شبكه استاني سيما نيز گفت  :  توليد 29 برنامه 60 
دقيقه اي ســحرلر با ساختار تركيبي شامل بخش هاي حضور 
مسئولين مرتبط با موضوع مناسبت هاي ماه مبارك رمضان ( از 
جمله مسئول ستاد ديه استانـ  مديركل كميته امدادـ  مديركل 
بهزيســتي و مديركل سازمان تبليغات اسالمي استان ) بخش 
ســالمت در ماه مبارك رمضان (با دعوت از پزشكان مجرب) 
و حضور گزارشگران در شهرستان هاي استان و تهيه گزارش 
از محافل قرآني و آداب و روســوم شهرستانها ؛ 25 برنامه 75 
دقيقه اي افطارليق (ويژه برنامه عصرگاهي ماه مبارك رمضان  ) 
با هدف باالبردن فضاي معنوي جامعه و شــامل بخش هاي 
حضور خانواده و چهره هاي موفق قرآني ، خانواده معظم شهداي 
مدافع حرم و خيرين كميته امداد و بخش گزارش زنده افطاري 
ساده از مساجد ؛ 29 برنامه 15 دقيقه اي الف الم ميم با هدف 
تفســير موضوعي هر جزء از قرآن با حضور كارشناسان قرآني 
و بهره گيري از گرافيــك تلويزيوني و ضبط برنامه در فضاي 
معنوي مســجد تاريخي جامع تبريز ؛ 29 برنامه 90 دقيقه اي 
ضيافت رمضان با حضور خيل عظيم مشــتاقان و روزه داران 
از فضــاي قرآني مصلي اعظم حضرت امام خميني(ره) تبريز و 
حضور نماينده محترم ولي فقيه در اســتان و امام جمعه تبريز 
حضرت حجت االسالم ودكتر آل هاشم قبل از شروع روزانه اين 
برنامه بعنوان مفسر قرآن و برگزاري مسابقه پيامكي از همين 

مباحث و حضور 3000 نفري بطور روزانه و جمع خواني قرآن ؛ 
29 برنامه 10 دقيقه اي معرفي موسسات قرآني استان با ساختار 
گزارشي با هدف معرفي موسسات قرآني استان ؛ 29 برنامه 70 
دقيقه اي رحمت ياغيشي (باران رحمت) كه از محل معنوي و 
تاريخي سيدحمزه ي تبريز به صورت زنده در لحظات سحري 
از ســاعت 3 صبح تا اذان صبــح روزه داران را همراهي كرد و 
در آن ضمــن حضور قاريان ممتاز اســتان و پخش اذان صبح 
و دعاي ســحر بصورت زنده از گرافيك مناسب جهت اطالع 
رساني اوقات شرعي شهرســتانها استفاده شد و در كنار ايجاد 
تجهيزات حركتي مناســب و جلوه هاي بصري با برنامه هاي 
سحري شبكه هاي سراسري ارتباط برقرار شد و اكيپ گزارشي 
برنامه در كنار ســفره سحري خانواده هاي شهداي مدافع حرم 
حضور داشت ؛ 29 برنامه 30 دقيقه اي مشاركتي تبريزيم كه با 
هدف توسعه شهري به صورت زنده در ايام ماه مبارك رمضان 
با هــدف تكريم معنوي اين ماه مبارك بــه روي آنتن رفت ؛ 
نازباالالر(كودك) ، كه بشكل هفتگي بمدت 45 دقيقه با تغيير 
در رويكرد خود ، شــكلي رمضانــي و قرآني به خود گرفت ؛ 8 
برنامــه 45 دقيقه اي خانواده كه بصورت 2 بار در هفته در ايام 
ماه مبارك رمضان پخش شــد و در آن با حضور خانواده قرآني 
ضمن الگوسازي براي خانواده ها، نقش تربيتي و اجتماعي قرآن 
با حضور كارشناسان مجرب مورد بررسي قرار گرفت و حضور 
روزه اولي ها در كنار خانواده و ايجاد فضاي معنوي شاد و پرهيز 
از تجمــل گرايي ويژگي هاي بارز اين برنامه را دوچندان كرده 
بــود ؛ 4 برنامه 60 دقيقه اي مطالبه كــه در طول ماه مبارك 
رمضان ضمن دعوت از مسئولين استاني با رويكردي مطالبه گر 
به بررسي عملكرد ادارات و سازمان ها پرداخت ؛ 29 برنامه 50 
دقيقه اي سلسبيل (اذانگاهي) كه با حضور كارشناسان خوش 
بيان و خوش نام حوزه و دانشــگاه به بيان و تفســير احكام و 
مسائل ديني و اخالقي و فلسفه روزه داري و استفاده از فيوضات 
اين ماه شريف به صورت زنده از شبكه سهند پخش شد؛ ويژه 
برنامه رحمت قاپيســي (درگاه رحمت) كه در شــبهاي قدر به 
صورت زنــده از محل مصالي اعظم حضرت امام خميني(ره) 
تبريز و خيابان هاي اطراف با حضور بالغ بر 10 هزار نفر به روي 
آنتن رفت از جمله برنامه ريزي هاي شبكه سهند بود كه تقديم 

بينندگان در ماه مبارك رمضان گرديد. 

وي در خصوص برنامه ريزي هــاي راديو برون مرزي 
آذري نيز افزود : همزمان با ماه مبارك رمضان ، ماه رحمت 
و مغفرت ، راديو برون مــرزي هم برنامه هاي ويژه اي را 
از جملــه  29 برنامه 30 دقيقــه اي افطارليق (افطاري) كه 
مقارن با اذان مغرب به افق شــرعي باكو و شــامل بخش 
هاي مناجات، بحث كارشناســي احكام، اخالق اســالمي 
، پخــش مقدمــات اذان و اذان مغــرب به افــق پايتخت 
جامعــه مخاطب(شــهر باكو) ؛ 29 برنامــه 270 دقيقه اي 
اوباشدانليق(سحري ) كه مقارن با اذان صبح به افق شرعي 
باكو و شامل بخش هاي مناجات و دعاي سحر ـ بحث هاي 
كارشناسي احكام، اخالق اســالمي ، تفسير قرآن، وعظ و 
خطابه، حجاب اســالمي و گزيده سخنراني هاي روحانيون 
جــوان جمهوري آذربايجان بود و پخش ترتيل روزانه قرآن 
كريــم ؛ تماس هاي مخاطبــان از طريق تلفــن و فضاي 
مجازي (با افزايش 4 تــا 5 برابري) ؛ پخش مقدمات اذان 
و اذان صبح به افق پايتخت جامعه مخاطب (شــهر باكو) و 
پرداخت ويژه در برنامه هاي پنجره، مخاطبان، زندگي سالم، 
آموزش زبان فارسي، جنگ هفته و خانواده تدارك ديده بود 

كه روزه داران را تا لحظه اذان همراهي مي كرد . 
وي در پايــان ادامه داد :  معاونت خبر صدا و ســيماي 
مركز آذربايجان شــرقي هم همچون ساير حوزه هاي اين 
شــبكه با تهيه و پخــش گزارش از اســتقبال مردم از ماه 
مبارك رمضان ، تهيه گزارش از نمايشــگاه ها ، پوشــش 
خبري مراسم جشن گلريزان ،تهيه و پخش گزارش از طرح 
اكرام ايتام و محســنين ، آماده سازي و غبار روبي مساجد 
براي ماه مبارك رمضان ، اطالع رســاني برنامه هاي شب 
قدر ، پخش اطالعيه ها ، پوشش خبري برنامه هاي قرآني 
ويژه ماه مبارك رمضان در سراســر استان ، تهيه و پخش 
گزارش از اســتقبال مردم براي كمك بــه آزادي زندانيان 
غير عمد ، پوشــش تصويري و خبري سفره هاي افطاري 
در مناطق مختلف اســتان، تهيه و پخش سلسه گزارشهاي 
حضور پرشــور مردم در راهپيمايي روز قدس در شهرهاي 
اســتان و پوشش خبري نماز عيد سعيد فطر توانست برنامه 
هاي خبري مــاه مبارك رمضان در اســتان را به صورت 

گسترده اطالع رساني كرد .

نمايشــگاه بين المللى گرافيك و پوســتر 
رهپويان سفر ايمن با محوريت ارتقاى فرهنگ 
ايمنى ســفرهاى جاده اى در تبريز گشــايش 

يافت.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى 
هنرى شهردارى تبريز، در اين نمايشگاه 80 اثر 
برتر هنرمندان 26 كشــور جهان از جمله چين، 
آمريكا، تركيه، لهستان و جمهورى آذربايجان و 
آثارى از نقاط مختلف كشور در خانه هنرمندان 

ســازمان شــهردارى تبريز واقع در بلوار استاد 
شــهريار جنب بوستان مســافر مجتمع جواهر 

تبريز به نمايش گذاشته شده است.
اين نمايشگاه در آستانه سفرهاى تابستانى 
از ســوى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده 
اى آذربايجان شرقى از 28 تا 31 خرداد داير بوده 
و عالقه مندان براى بازديد از آن مى توانند صبح 
از ساعت 10 تا 13 و عصر از ساعت 16 تا 19 به 

اين محل مراجعه كنند.

در اين نمايشگاه آثار گرافيكى هنرمندان در 
خصوص ايمنى تردد با تاكيد بر سفرهاى درون 
شهرى و برون شهرى و تجربه هاى تصويرى 
آنان از مشــكالت راننــدگان، در معرض ديد 

عموم قرار گرفته است.
400 اثــر از هنرمنــدان داخلى و خارجى به 
جشــنواره گرافيك و پوستر رهپويان سفر ايمن 
ارســال شــده كه از بين آن ها 80 اثر به بخش 

نمايشگاهى جشنواره راه يافته است.

نمايشگاه بين المللى گرافيك و پوستر گشايش يافت

انتصاب به جا وشايســته ى جنابعالى به ســمت مديريت بازرگانى شــركت 
مس آذربايجــان  را تبريك عرض نمــوده واز درگاه خداوند متعال برايتان آرزوى 

احمد حسن نژادموفقيت و توفيقات روز افزون دارم.

برادر ارجمند
جناب آقاى دكتر خير خواه
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صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  بهمن راهـرى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

ما شبى دست برآريم ودعايى بكنيم
غم هجران تو را چاره زجايى بكنيم
دل بيمار شد از دست رفيقان مددى
تا طبيبش به سر آريم و دوايى بكنيم

حافظ


