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ضرورت برخورد علمى با پديده جرم

صفحه3

فراخوان هشتمين جشنواره 
كتابخوانى رضوى منتشر شد

 صفحه4

 صفحه3

صفحه3

www.jamejamonline.ir

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

www.daneshpayam.ir

معاون قضايى رييس كل و سرپرست معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل 
استان آذربايجان شرقى گفت: برخورد با پديده «جرم» بايستى برخوردى علمى باشد.

به گزارش روابط عمومى دادگسترى كل استان، بابك محبوب عليلو در ششمين جلسه كارگروه 
پيش بينى و پيشــگيرى از گسترش بافت هاى ناكارآمد شهرى بيان داشت: از منظر جرم شناسى و 
جامعه شناســى جنايى، پديده «جرم» چند وجهى است و در بروز و ظهور جرم، عوامل متعدد فردى 

و اجتماعى نقش دارند..

  

  

قدردانى نماينده ولى فقيه استان 
از برنامه هاى صدا و سيماى مركز 

در ماه رمضان 
مشتركان خانگى گاز، تحت پوشش 

بيمه حوادث
مردم آذربايجان شرقى 50 ليتر بيش

 از سرانه  كشورى، آب مصرف مى كنند

صفحه3 صفحه4

 سه ميليارد تومان براى احياى مجموعه تاريخى  سه ميليارد تومان براى احياى مجموعه تاريخى 
خلعت پوشان هزينه مى شودخلعت پوشان هزينه مى شود

شــرکت عمران شهرجديد سهند وابسته به وزارت راه و شهرســازی در نظر دارد امالک مشروحه ذيل را در کاربريهای تجهيزات شهری(مراکز پست، 
مراکز خريد و فروش خودرو، مراکز آموزش و آزمايش رانندگی، مراکز عرضه گل و گياه و .....)، و فرهنگی(کتابخانه، موزه، خانه فرهنگ، فرهنگســرا، تاالر 
شهر، تأتر، سينما و...) با شرايط« نقد – اقساط» ازطريق فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضيان محترم می توانند جهت کسب اطالعات الزم و آگاهی 
از شــرايط فراخوان و دريافت اسناد  شرکت در فراخوان عمومی از تاريخ ١٣٩٧/٠٣/٣٠ لغايت مورخ ١٣٩٧/٠٤/١٩ بجز اّيام تعطيل رسمی به امور واگذاری 
شرکت عمران شهرجديد سهند واقع در شهرجديدســهند– فاز دوم– باالتر از جايگاه CNG– ساختمان شرکت عمران شهر جديد سهند– طبقه همکف– 

اتاق شماره١٠٩مراجعه فرمايند.(تلفن تماس٤-٣٣٤٣٧٧٠١ داخلی ٢١٥ و ٢١٦)

آگهي فراخوان عمومي فروش زمين

شركت عمران شهرجديد سهند

نوبت اول

مساحت  کد قطعه زمينرديف
نوع کاربری(متر مربع)

ارزش کل به ريالارزش يک متر مربع  به ريال
محل وقوع ملکنحوه پرداخت با شرايط فروش نقد-اقساط

 نقد- اقساط نقد- اقساط
١١٢١٢   CU     محله٢ ناحيه١ فاز٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٣٦ ماهه (٦ قسط ٦ ماهه)٥,٢٣٥,٨٨١٤,٨٣٧,٩٥٤,٢٣٦فرهنگی١٩٢٤

٢١٢١٢   CU     محله٢ ناحيه١ فاز٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٣٦ ماهه (٦ قسط ٦ ماهه)٥,٢٩٣,٤١٨٤,٦٥٨,٢٠٨,١٦٤فرهنگی٢٨٨٠

٣١٢١٢   CU     محله٢ ناحيه١ فاز٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٣٦ ماهه (٦ قسط ٦ ماهه)٥,١٧٨,٣٤٤٤,٧٨٤,٧٨٩,٨٨٠فرهنگی٣٩٢٤
٤١١١٠   CU     مرکز ناحيه ١ فاز ١فقط بصورت نقدی٣,٠٧٦,١٤٠,٠٠٠ (بصورت نقدی)٦,٠٠٠,٠٠٠ (بصورت نقدی)فرهنگی٣٥١٢,٦٩
٥١٢١٠   IN     مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٧٧,٠٠٠,٠٠٠٤,١٣٠,٢٨٠,٠٠٠تجهيزات شهری٢١٥٣,٦٤
٦١٢١٠   IN     مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٧٧,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٨١,٠٠٠,٠٠٠تجهيزات شهری٢٢٥٣

٧١٢١٠   IN     مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٧٧,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٨١,٠٠٠,٠٠٠تجهيزات شهری٢٤٥٣

٨١٢١٠   IN     مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٨٨,٠٠٠,٠٠٠٤,٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠تجهيزات شهری٢٦٥٥

٩١٢١٠   IN     مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٧٧,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٨١,٠٠٠,٠٠٠تجهيزات شهری٢٩٥٣

١٠١٢١٠   IN     مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٩٣,٥٠٠,٠٠٠٥,١٤٢,٥٠٠,٠٠٠تجهيزات شهری٣٠٥٥

١١١٢١٠   IN     مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٢٧,٥٠٠,٠٠٠٢,٠٧٨,٤٥٠,٠٠٠تجهيزات شهری٣١٧٥,٥٨

١٢١٢١٠   IN     مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٢٧,٥٠٠,٠٠٠١,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠تجهيزات شهری٣٥٤٨

١٣١٢١٠   IN     مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٢٧,٥٠٠,٠٠٠١,٥٩٥,٠٠٠,٠٠٠تجهيزات شهری٣٦٥٨
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 رئيس ســازمان جهادكشاورزى آذربايجان شرقى گفت: با 
بهره بردارى از طرح سامان دهى آب هاى مرزى در اين استان 
118 هزار تن به توليدات كشــاورزى اضافه و براى 15 هزار نفر 

اشتغال ايجاد مى شود.
به گزارش خبرگزارى مهر، اكبر فتحى در حاشــيه بازديد از 

طرح آبهاى مرزى در شهرســتان جلفا و يكانات مرند، مجموع 
كل طرح آب هاى مرزى اســتان آذربايجان شرقى را 19 هزار و 
840 هكتار اعالم كرد و گفت: پيشــرفت فيزيكى اين طرح در 

استان 64 درصد است.
وى گفت: از اين ميزان 4 هزار و 400 هكتار با سيستم نوين 

آبيارى كم فشار، 9 هزار و 430 هكتار(زراعت) به صورت آبيارى 
بارانى، 5 هزار و 460 هكتار (باغ) با استفاده از آبيارى قطره اى و 

550 هكتار به صورت آبيارى ثقلى، آبيارى مى شوند.
وى با اشــاره به اين كه كل مبلغ اعتبارات طرح ساماندهى 
آب هاى مرزى در اســتان 4 هزار و 120 ميليارد ريال اســت، 

گفت: تاكنون از اين مبلغ 2 هزار و 170 ميليارد ريال تخصيص 
يافته است.

رئيس سازمان جهادكشاورزى استان گفت: تاكنون 4 هزار و 
570 هكتار به طور تحويل موقت و 2 هزار و 550 هكتار بصورت 

كامل تحويل و به بهره بردارى رسيده است. 2

مديركل فرودگاه هاى آذربايجان 
شــرقى از برقرارى پــرواز «ازمير- 
تبريز» و بالعكس از فرودگاه شــهيد 

مدنى تبريز خبر داد . 
  مصطفى صفايــى در گفت وگو با 
ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، در اين 
رابطه اظهار كرد: پرواز «تبريز-ازمير» 
هفتــه اى يكبار در روز جمعه توســط 
شــركت هواپيمايى ايرتور با شــماره 
پرواز 9713 ســاعت 00:30 بامداد با 

هواپيمــاى بويينگ MD با ظرفيت 
160 نفر انجام مى شود. 

  وى با تاكيد بر اين كه در گذشــته 
چنين پــروازى در تبريز برقرار نبوده و 
صرفا در ايام عيد پــرواز ازمير-تبريز 
انجام شد اما اين روال قطع شد، گفت: 
از هفته پيش پــرواز «ازمير-تبريز و 

بالعكس» شروع شده است. 
  وى علــت برقرارى پرواز «ازمير- 
تبريــز» تقاضاى مكرر مشــتريان از 
شركت هواپيمايى دانســت و افزود: 
در صــورت تقاضاى مكــرر مردم از 
شــركت هاى هواپيمايــى، برقرارى 
پروازهــا مورد توجــه و پيگيرى قرار 
مى گيــرد.   وى در ادامه گفت: اكنون 
نيز پيگير هســتيم تا پرواز شــركت 
هواپيمايى جورجيا هم برقرار شــود و 
احتمال آن زياد اســت كــه پرواز اين 

شركت نيز شروع شود.

مدير كل كانون اســتان با تشريح 
اهداف برنامه هاى پيش بينى شــده 
براى غنى ســازى اوقــات فراغت، 
تقويــت مهارت تفكر را زمينه ســاز 
آمــوزش مهارت هــاى زندگى در 

كودكان و نوجوانان عنوان كرد.
به گزارش روابــط عمومى اداره 
كل كانون پــرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان استان آذربايجان شرقى 
هادى يوسف زاده با اعالم اين مطلب 
افزود: كودكان و نوجوانان به عنوان 
ســرمايه هاى ارزشــمند اجتماعى 
با مشــاركت جــدى در فعاليت هاى 
فرهنگــى هنرى و ادبــى و تقويت 
مهارت تفكر و خالقيــت مى توانند 
بــه مهارت هــاى زندگــى از جمله 
مهارت هاى صحيح ارتباطى دســت 

يابند.
وى دوران كودكــى را بهتريــن 
زمــان براى نيل بــه اين هدف مهم 
دانســت و در عين حــال تاكيد كرد: 
نقش خانواده ها در اين زمينه بســيار 
مهــم و تاثيرگذار اســت و مى توانند 

فرزندان خــود را براى حضور در اين 
فعاليت هــا و برنامه هــاى فرهنگى 

ترغيب و تشويق نمايند.
يوسف زاده با اشــاره به اقدامات 
و برنامه هــاى كانــون پــرورش 
فكرى كــودكان و نوجوانان در اين 
زمينه افــزود: خوشــبختانه تمامى 
كارگاه هــاى ويژه مراكــز فرهنگى 
هنرى كانــون در راســتاى نيل به 
اهــداف مرتبــط با مهــارت تفكر و 
خالقيت در موضوعــات فرهنگى، 
هنرى و ادبى طراحى و اجرا مى شود 
و به معنــاى واقعى به غنى ســازى 
اوقات فراغت كــودكان و نوجوانان 

مى پردازد.
كانون پــرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان اصلى تريــن متولى اين 
امر براى مخاطبان 6 تا 18 ســال، در 
طول سال و به ويژه در فصل تابستان 
با برنامه ريــزى و اجراى بيش از 40 
نوع فعاليت  فرهنگى ، هنرى، ادبى و 
علمى، در اين راســتا به ارائه خدمت 
بــه كــودكان، نوجوانــان و والدين 

مى پردازد.
گفتنى اســت بيــش از 17 هزار 
زبان آموز كانون زبان ايران و نزديك 
به 40 هزار كــودك و نوجوان عضو 
مراكز كانــون در 12 مركز آموزش 
كانــون زبان و 33 مركــز فرهنگى 
هنرى ثابت، پســتى و سيار در استان 
آذربايجان شــرقى به طور مستقيم 
از خدمــات كانون پــرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان استفاده مى كنند.

در جلســه تبيين اســتقرار مدل 
تعالى ســازمانى با حضور اعضاى 
كارگــروه هــاى 8 گانــه، برلزوم 
پيــاده ســازى سيســتم مديريتى 

EFQM تأكيد گرديد.
بــه گــزارش روابــط عمومى 
شــركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتــى منطقه آذربايجان شــرقى، 
مديــر  اللهــى  روح  ابوالفضــل 
منطقه در جلســه تبيين اســتقرار 
مدل ســرآمدى و تعالى ســازمانى 
با اشــاره به ضرورت پياده ســازى 
روش EFQM و تأثيــر آن در 
تعالى شــركت و بهبــود عملكرد 
و فرآيندهــاى مصــوب گفت: اين 

شــيوه به لحاظ علمــى مطلوب و 
جذاب مى باشــد و درصورت پياده 
سازى و عملياتى شــدن مى تواند 
افق هاى روشــن رشــد و تعالى را 

براى شركت به ارمغان آورد.
ابوالفضــل روح اللهى درادامه 
افزود: اســتقرار و پياده سازى مدل 
تعالــى ســازمانى EFQM  بــا 
تالش و فعاليــت آگاهانه نيروهاى 
كارآمــد و داراى انگيــزه تــوأم با 
تغييــر و اصــالح نگرشــها امكان 

پذير خواهد بود.
مدير منطقه آذربايجان شــرقى 
در بخشى از سخنان خود، برگزارى 
دوره هاى آموزشى بهينه و مطلوب 
را از الزامات پياده ســازى و اجرايى 
نمــودن مــدل تعالى ســازمانى 

EFQM در شركت دانست.
مدير منطقــه در خاتمه با ابالغ 
احــكام مســئولين كارگروههاى 
هــاى 8 گانه، اظهار اميدوارى كرد 
بــا ايجاد زبان و تفكر مشــترك در 
تمام ابعاد ســازمانى و در همه حوزه 
هاى عملكردى، شــاهد حركت در 
مسير تعالى سازمانى خواهيم بود.

 مدير جهادكشــاورزى شهرســتان مرند 
گفت: خريد گندم مازاد برمصرف كشــاورزان 
در ســال زراعى جارى تنها در قالب ســامانه 
جامــع پهنــه بنــدى و مديريــت داده هاى 

كشاورزى انجام مى شود.
منوچهــر رحمانى در جلســه هماهنگى 
خريد تضمينى گندم شهرســتان مرند اعالم 
كرد: براســاس تكاليف مقــرر در قانون خريد 
تضمينــى محصوالت كشــاورزى و برنامه 
ابالغــى از ســوى وزير جهاد كشــاورزى و 
سازمان جهادكشــاورزى استان، خريد گندم 
تنها از كشاورزانى كه اطالعات آنها در سامانه 
جامع پهنه بندى ثبت شده باشد، مجاز خواهد 

بود.
وى تاكيد كرد: ثبت اطالعات كشــاورزان 
شامل محل توليد، ســطح زير كشت، برآورد 
توليد و اطالعات هويتى كشاورزان در سامانه 

در زمان تحويل محصول ضرورى است. 
مدير جهادكشــاورزى شهرستان مرند از 
تمامى كشــاورزانى كه تاكنون موفق به ثبت 
اطالعات خود نشده اند، خواست تا به مراكز و 
دفاتر جهادكشاورزى محل فعاليت كشاورزى 

خود مراجعه و نســبت به ثبت اطالعات خود 
اقدام كننــد تا زمان تحويل گنــدم به مراكز 

خريد با مشكل مواجه نشوند.
رحمانى با اشاره به اينكه به منظور تسهيل 
در فرآينــد خريد تضمينــى محصول گندم، 
ســامانه پيامكى با شماره 3000813600 در 
دســترس بهره برداران اســت از گندم كاران 
خواست در صورت وجود هر مغايرتى در مورد 
سطح كشــت و پيش بينى توليد به كارشناس 
مسئول پهنه مستقر در مركز جهادكشاورزى 
منطقه فعاليت خود مراجعه و اطالعات موجود 

را اصالح كنند.
مديرعامل شــركت آرد ميالد مرند نيز در 
اين جلسه گفت: براى هر تن گندم 100 هزار 
ريال كرايه حمل به صورت نقد به كشــاورزان 
پرداخت مى شــود و چك ليست ها به روز به 
بانك عامل ارسال و 50 درصد بهاى گندم در 
فاصله زمانى محدود پس از تحويل محصول 
از طريق بانك عامل كشــاورزى پرداخت مى 
شــود. قيمت خريد تضمينى گندم امســال بر 
مبناى مصوبه شــوراى عالى اقتصاد به ازاى 

هر كيلوگرم 13 هزار ريال است.

مديــر كل منابــع طبيعــى و آبخيزدارى 
آذربايجــان شــرقى ضمن تبريك ســالروز 
تشكيل جهاد كشــاورزى و همچنين در روز 
27خــرداد  روز جهانى مقابلــه با بيابان زايى؛ 
گفــت: در صدد كنترل پديده بيابانى شــدن 

حاشيه درياچه اروميه هستيم
به گزارش روابــط عمومى مدير كل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى آذربايجان شــرقى داور 
نامــدار مدير كل منابــع طبيعى و آبخيزدارى 
آذربايجان شــرقى كه به مناسبت روز جهانى 
مقابلــه با بيابان زايى در برنامه زنده ســحرلر 
صدا و ســيماى مركز تبريز حضور يافته بود با 
بيان اين خبر گفت: بيابان به منطقه اى اطالق 
مى شــود كه متوسط  بارندگى ساالنه كمتر از 
150 ميلــى متر و در صد پوشــش گياهى آن 
كمتر از پنج درصد بوده و امكان زراعت وجود 

نداشته باشد.
مديــر كل منابــع طبيعــى و آبخيزدارى 
آذربايجان شــرقى بيابان را بعنوان پديده اى 

كه حاصل جبر جغرافيايى مى باشــد دانسته 
افزود: از آنجايى كــه منطقه ما در ارتفاعات ، 
كوهها و همجوار بــا رودخانه ها و درياچه ها 
واقع شــده از بارندگى مناسبى برخوردار بوده 
ولى حاكى از آن اســت كه خيلى آسيب پذير 

بوده و مستعد بيابانى شدن مى باشد.
وى با تاكيد بر اينكه بايد قدر داشته هايمان 
را بدانيــم و در حفظ آنها تــالش كنيم گفت: 
عمده ترين مشــكل كشــور، مشكل كم آبى 
و بحران آب مى باشــد كه منجــر به بحران 
زيســت محيطى شــده و امنيت غذايى را به 

خطر مى اندازد.
مهندس داور نامدار خشــك شدن درياچه 
اروميــه را تغيير اقليم و ضعف مديريت در چند 
دهه اخير به عقيده كارشناسان دانسته؛ افزود: 
افزايش جمعيــت و به تبع آن نياز به آب مورد 
نياز كشــاورزى و صنعت در حاشــيه درياچه 
اروميه افزايش يافته و نهايتا موجب خشــكى 

درياچه گرديده است.
مديــر كل منابــع طبيعــى و آبخيزدارى 
آذربايجان شــرقى با ذكر اين كه كارشناسان 
معتقدند بيابان زدايى نه تنها امكان پذير نمى 
باشــد و نيازى هم به انجام اينكار وجود ندارد؛ 
اضافه كرد: آنچه مهم اســت مقابله با بيابان 
زايى اســت.كه با خشك شدن درياچه اروميه 
پديده هاى بيابانــى كم كم ظهوركرده( مثل 
حركت ماسه هاى روان و ...)، به همين خاطر 
از اواخر ســال 1393 در قالــب طرح مقابله با 
بيابــان زايى و ريزگردهاى نمكى پروژه هاى 

متعددى در منطقه در حال اجرا مى باشد.

مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان اهر از 
كشــت گلرنگ در 40 هكتــار از اراضى اين 

شهرستان خبر داد. 
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، 
محمد اسدى در گفت وگو با خبرنگاران گفت: 
سياســت هاى وزارت جهاد كشــاورزى در 
گسترش كشت دانه هاى روغنى جهت تامين 
روغــن هاى خوراكى بوده و در اين راســتا در 

ســطح 40 هكتار از اراضى روســتاهاى نقاره 
كوب جديد، كيناب و صومعه اين شهرســتان 

گلرنگ كشت شده است. 
وى افزود: گلرنگ محصولى اســت كه به 
صورت آبى و ديمى كشــت مى شود و بهترين 
زمان كاشــت در مناطق اين شهرستان اواخر 

اسفند تا اوايل فروردين ماه مى باشد. 
اســدى گفت: با توجه به آمار ارائه شــده 
وضعيــت فعلــى زراعت گلرنگ بــا توجه به 
فنولــوژى رشــد اين محصول بــا روند رو به 

رشدى مواجه است. 
مدير جهاد كشــاورزى اهــر افزود: براى 
مكانيــزه كــردن اين محصول مــى توان از 
مكانيزاســيون غالت بهره گرفت و با توجه به 
ويژگى هاى اين محصول در شــرائط ديم (با 
توجه به مقاومت نســبى به خشكى هوا) و در 
راستاى اصالح الگوى كشت اكثراً به صورت 

ديم كشت شده است.

    

 

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى 
و  بازرسى  گفت:  شرقى  آذربايجان 
نمونه بردارى از مصنوعات گرانبها در 
استان حاكى از مغايرت 52 درصدى 

اين اقالم با استانداردهاست.
با  گو  و  گفت  در  حق  فرشى  ساسان 
امسال  نخست  ماه   3 در  افزود:  ايرنا 
گشت  در  كل  اداره  اين  كارشناسان 
دستگاه  ساير  كارشناسان  با  مشترك 
بردارى  نمونه  فقره   46 مرتبط  هاى 
از واحدهاى عرضه كننده مصنوعات 

گرانبها انجام دادند. 
در  بردارى  نمونه  اين  اينكه  بيان  با  وى 
راستاى اجراى طرح طاها و نمونه بردارى 
عادى انجام شده است، اظهار داشت: از اين 
منطبق  استاندارد  با  فقره  نمونه، 24  تعداد 

نبود. 
شرقى  آذربايجان  استاندارد  مديركل 
يادآورى كرد: واحدهاى عرضه كننده نمونه 
هاى فاقد استاندارد براى طى مراحل قانونى 

به مراجع قضايى معرفى شدند. 
فرشى حق رو ادامه داد: 17 مورد از نمونه ها 
ساخت استان بوده كه از اين تعداد 11 مورد 

غيرمنطبق با استاندارد بود. 
فاقد  نمونه  مورد   2 از  اينكه  بيان  با  وى 
بود،  استاندارد  با  منطبق  يكى  كدشناسايى 
گفت: از 27 فقره نمونه ساخت ساير استان 
ها نيز 12 فقره غيرمنطبق با استاندارد بود. 

تعداد  شرقى  آذربايجان  استاندارد  مديركل 
واحدهاى  از  بردارى  نمونه  و  بازرسى 

طى  استان  در  گرانبها  مصنوعات  توليدى 
بازرسى  گشت  مورد،  را 814  گذشته  سال 
مشترك را 51 مورد و نمونه بردارى با اين 

گشت را 169 مورد اعالم كرد. 
و  كنترل  وجود  با  افزود:  رو  حق  فرشى 
مصنوعات  كل،  اداره  اين  مستمر  نظارت 
گرانبها در سال گذشته 47 درصد غيرمنطبق 
با استاندارد بود كه يكى از علت هاى عمده 
تعيين  آزمون  روش  در  مغايرت  وجود  آن 

عيار اين مصنوعات است. 
اين  عيار  طال  توليدكنندگان  گفت:  وى 
مى  آزمون  قليايى  روش  به  را  مصنوعات 
كنند در حالى كه مصنوعات ساخته شده آن 
ها در آزمايشگاه هاى تاييد صالحيت شده 
كوپالسيون  روش  به  استاندارد  كل  ادارات 

مورد آزمون قرار مى گيرد. 
اظهار  شرقى  آذربايجان  استاندارد  مديركل 
نمونه  زمان  در  اينكه  به  توجه  با  داشت: 
بردارى از واحدهاى توليدكننده معموال در 
توليد  و  ساخت  حال  در  اى  نمونه  كارگاه 

وجود ندارد بنابراين بيشتر اين واحدها 
كار آماده اى را براى نمونه بردارى 

ارايه مى كنند. 
كارشناس  داد:  ادامه  رو  حق  فرشى 
بردارى  نمونه  به  اقدام  كل  اداره 
توسط  شده  عرضه  نمونه  همان  از 
مسوول كارگاه ها مى كند و واحدهاى 
توليدكننده از ارايه مصنوعات با عيار 

پايين خوددارى مى كنند. 
راهكار براى  اين  يادآورى كرد:  وى 
كنترل عيار مصنوعات گرانبها موثر 
اطالعات  و  ها  داده  طبق  بنابراين  نبوده 
برآمده از عملكرد سال 96 موثرترين راهكار 
نظارت و كنترل مصنوعات گرانبها، نمونه 

بردارى و بازرسى از ويترين داران است. 
با  شرقى  آذربايجان  استاندارد  مديركل 
عالوه  توان  مى  طريق  اين  از  اينكه  بيان 
جعل  به  مربوط  تخلفات  عيار  كنترل  بر 
توليدى،  واحدهاى  ساير  كدشناسايى 
واحدهاى توليدى كه از كدهاى ابطال شده 
به  اقدام  كه  توليدى  واحدهاى  و  استفاده 
حك كدهاى شناسايى بر روى مصنوعات 

خارجى مى كنند، شناسايى مى شود. 
فرشى حق رو افزود: از اين طريق همچنين 
و  ساخت  به  اقدام  كه  توليدى  واحدهاى 
عرضه مصنوعات گرانبها با عيار پايين مى 
كنند و واحدهاى عرضه كننده اى كه اقدام 
كدشناسايى،  بدون  مصنوعات  عرضه  به 
پايين  عيار  و  خارجى  شده،  ابطال  كدهاى 

مى كنند نيز شناسايى مى شود. 

برقرارى پــرواز ازمير- تبريــز و بالعكس 
در فرودگاه تبريز

تقويت مهارت  تفكر در كــودكان و نوجوانان 
زمينه ساز آموزش مهارت  زندگى

 EFQMتبييــن ضــرورت اســتقرار مــدل
در شــركت ملى پخش فــرآورده هاى نفتى 

منطقه آذربايجان شرقى

ثبت نام  در سامانه، شرط خريد تضمينى گندم 

تالش براى كنترل پديده بيابانى شــدن حاشــيه 
درياچه اروميه 

كاشت محصول گلرنگ در 40 هكتار از اراضى اهر

مديركل استاندارد:
52درصد طالجات در استان با استانداردها مغايرت دارد

مديرعامل ســازمان توسعه و عمران 
عون بن على و پارك طبيعت شــهردارى 
تبريز گفت: با توجه به اقدامات اخير انجام 
گرفته در گردشگاه عينالى اين مجموعه 
به يكى از مقاصد مهم گردشــگرى تبريز 

تبديل شده است. 
منطقــه  ايســنا،  گــزارش  بــه 
آذربايجان شرقى، شمس اهللا فيروزيان با 
اشاره به دوره هاى آموزشى زبان انگليسى 
براى كاركنان اين سازمان گفت: با توجه 
به حضور گردشگران خارجى در تفرجگاه 
عينالــى و لزوم ميزبانى شايســته از اين 

گردشــگران، براى اولين بار نســبت به ارائه ى 
دوره هاى آموزشــى براى پرســنل اين سازمان 

اقدام كرده ايم.
فيروزيان با تاكيــد بر رفتار و برخورد صحيح 

با گردشــگران، گفت: گردشــگران خارجى در 
صورت رضايتمندى، مى توانند به عنوان سفيران 
تبليغاتى آن مجموعه در كشورشان عمل كنند، از 
اين رو بايد از حضورشان به بهترين نحو استفاده 
كنيم كه اين امر مستلزم ارائه آموزش هاى كافى 

بــه كاركنان در راهنمايــى بهتر و رفتار 
مناسب با گردشگران است.

وى بــا اشــاره بــه اهميــت توجه 
بيــش از پيش به صنعت گردشــگرى 
و ســرمايه گذارى در اين حــوزه، افزود: 
حضور گردشــگران خارج از اســتان و 
خارج از كشور در تفرجگاه موجب رونق 
و شكوفايى منطقه و در حقيقت موجب 

گردش مالى خواهد بود.
وى بــا بيــان اين كــه نيــاز بــه 
ســرمايه گذارى در اين حوزه به شدت 
احساس مى شــود، تشريح كرد: توسعه 
صنعت گردشگرى موجب رشد بخش خصوصى 
و توسعه ســاختارهاى زيربنايى، افزايش درآمد 
خانوارهــا، ايجــاد اشــتغال و در نهايت موجب 

افزايش توليد ناخالص ملى خواهد شد.

ستاد كارگروه مديريت سبز به منظور 
گسترش مديريت سبز و مصرف بهينه 
انرژى و توســعه پايدار در دانشگاه تبريز 

تشكيل شد . 
مديريت سبز در دانشگاه ها با هدف 
مديريت مصرف انــرژى، مواد و حفظ 
محيط زيســت، كاهش حجــم مواد و 
بهبود مديريت پسماند، بكارگيرى موثر 
و كارآمد تمامى منابع مادى و انســانى، 
ســازماندهى و برنامه ريــزى به منظور 
هدايــت آن هــا جهت نيل بــه اهداف 

محيط زيستى اجرا مى شود. 
در اين راســتا پروژه مديريت ســبز دانشگاه 
تبريز اســفند ماه سال گذشــته به پژوهشكده 
محيط زيست اين دانشگاه ابالغ شده و شوراى 
راهبــرى فعاليت خود را بــا اولويت مصرف آب 
پسماند و زباله، صرفه جويى در انرژى و تسهيل 

فرايندهاى ادارى آغاز كرده است . 
در دانشــگاه تبريــز نيز در هميــن ارتباط 
كارگروهى با شــركت اعضاى حقوقى از جمله 
مديريت هــاى امور فنى، پشــتيبانى، بودجه و 
تشكيالت، امور مالى، تربيت بدنى، روابط عمومى 
و... و اساتيد دانشكده هاى عمران، كشاورزى و 
علوم طبيعى به رياســت دكتر حميدرضا قاسم 
زاده، قائم مقام و معاون  پشتيبانى و توسعه منابع 
و مهدى ضرغامى به عنوان مدير پروژه مديريت 

سبز تشكيل شده است . 
مدير پروژه مديريت ســبز دانشــگاه تبريز 
در ايــن رابطه گفت: اقدامات مديريت ســبز در 
شاخص هاى اصلى شامل بهينه سازى مصرف 
انرژى، اســتفاده از انرژى هــاى تجديدپذير و 

مديريت آب و پســاب، كاهــش آلودگى هاى 
زيست محيطى، فرهنگ سازى و مديريت منابع، 
مصالح، زباله و بازيافت مربوط مى شود و تاكنون 
در دانشگاه تبريز كارهاى كارشناسى انجام و در 

دو جلسه نتايج بررسى شده است . 
  مهدى ضرغامى در ادامه با اشــاره به اهداف 
اجراى اين پروژه و مباحث مطرح شــده در اين 
جلســات در دانشــگاه افزود:  افزايش آگاهى 
در مورد توســعه پايدار و محيط زيســت براى 
دانشجويان، ايجاد و توســعه فرهنگ مناسب 
در دانشگاه جهت رســيدن به پايدارى، ارتقاى 
دانشــجويان به شهروندان مســئوليت پذير در 
زمينه محيط زيست، گسترش آگاهى كاركنان، 
اعضاء و ساير افراد دانشــگاه از محيط زيست، 
تهيــه و تدوين برنامه اجرايى مديريت ســبز در 
دانشــگاه بر اساس شاخص هاى مديريت سبز، 
نظارت بر اجراى صحيــح برنامه هاى مصوب 
شوراى راهبرى مديريت سبز ، پيگيرى و اجراى 
بخشنامه ها و سياســت هاى ابالغى در جهت 
مديريت سبز و پيگيرى و استقرار استانداردهاى 
مربوط به مديريت سبز و تهيه برنامه زمان بندى 

جهت دســتيابى به آن ها از جمله اهداف 
اين پروژه است . 

مدير پــروژه مديريت فضاى ســبز 
دانشگاه تبريز افزود: برگزارى كارگاه هاى 
آموزشى، توجه به شاخص هاى مديريت 
سبز در تصويب طرح هاى جديد عمرانى، 
مستندســازى و ارائه گزارشات ادوارى 
مديريت سبز دانشگاه به شوراى راهبرى 
مديريت ســبز، ايجاد فضاى مناســب 
همــكارى جهت مشــاركت محققين، 
كاركنان و دانشــجويان و  هماهنگى و 
همكارى با شــوراى راهبرى به منظور بررسى، 
نظارت و تصويب نهايــى پروژه هاى مديريت 

سبز از ديگر اهداف آن است . 
  به گفته وى برپايى جلسه آموزشى و توجيهى 
با پرسنل فضاى سبز دانشگاه تبريز براى كاهش 
هدررفــت آب در باغبانى، بررســى، ارزيابى و 
استخراج مصرف ساالنه آب در كليه واحد هاى 
دانشــگاه، تهيه پوســتر و آگهى به دانشجويان 
ســاكن خوابگاه ، بررســى و ارزيابى وضعيت 
كنتورهــاى آب موجود در دانشــگاه تبريز و در 
نتيجه پيشــنهاد تفكيك و پايش كنتورهاى آب 
واحدها در كل دانشگاه، تشكيل تيم دانشجويى 
براى تســهيل مشاركت ســاير دانشجويان در 
ايــده پــردازى و نيز كمك بــه كنترل مصرف 
آب، برگزارى جلســات با شركت هاى طراحى 
هوشمند ســاختمان و انتقال تجربيات آن ها به 
مديريت ادارى و فنى دانشگاه و بررسى استفاده 
از آب خام (قنوات موجود) در بخشــى از مصارف 
به جاى شــبكه شهرى از جمله اقدامات صورت 

گرفته در اين زمينه است . 

عينالى به يكى از مقاصد مهم گردشگرى تبريز تبديل شده است 

تشكيل ستاد كارگروه مديريت سبز در دانشگاه تبريز
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 سه ميليارد تومان براى احياى 
پوشــان  خلعت  تاريخى  مجموعه 

هزينه مى شود.
با  تبريز  كالنشــهر  شهردارى   
مشاركت آب منطقه اى آذربايجان 
شرقى، نسبت به قلع و قمع ساخت 
و  بستر  حريم  غيرمجاز  سازهاى  و 
ســاماندهى مســير مهرانه رود از 
ورودى دروازه تهــران اقــدام مى 

كند.
شــهردار  باهر،  شــهين  ايرج   
كالنشــهر تبريز در اين خصوص 
غيرمجاز  سازهاى  و  ساخت  گفت: 
در حريم بستر و نيز محدود شدن 
مســير مهرانه رود، يكى از اصلى 
تريــن عوامل وقــوع آبگرفتگى و 
هاى  بــارش  هنگام  به  ســيالب 

فصلى به شمار مى آيد.
وى اظهار داشــت: از اين رو با 
هماهنگى نهادهاى ذيربط از جمله 
آب منطقه اى آذربايجان شــرقى، 
طرح قلع و قمع ساخت و سازهاى 
مســير  اليروبى  نيز  و  غيرمجــاز 
مهرانه رود از سمت ورودى شرق 
تبريز در دستور كار شهردارى قرار 

گرفته است.

شهين باهر با اشــاره به اينكه 
ايــن پــروژه در راســتاى احياى 
مجموعــه گردشــگرى و تاريخى 
خلعت پوشــان اجرايى مى شــود 
يادآور شــد: شــهردارى كالنشهر 
تبريز براى احياى مجموعه خلعت 
پوشان و ســاماندهى مسير مهرانه 
رود از ســمت شــرق، حدود سه 

ميليارد تومان هزينه خواهد كرد.
منطقه  شهردار  هوشيار،  يعقوب 
5 كالنشهر تبريز نيز اظهار داشت: 
برج  مجموعه  احياى  راســتاى  در 
خلعــت پوشــان در مســير جاده 
بستر  مســير  ســاماندهى  تهران، 
مهرانه رود به طول شش كيلومتر 
توسط منطقه پنج آغاز شده است.

وى تصريح كرد: در فاز اول اين 
پروژه نسبت به رفع تصرف ساخت 
و سازهاى غيرمجاز در حريم بستر 

مهرانه رود اقدام مى شود.
هوشيار خاطرنشان كرد: پس از 
اتمام فــاز اول اين پروژه، عمليات 
تبديل  هدف  با  پروژه  اين  عمرانى 
ورودى شرقى مهرانه رود به يكى 
گردشگرپذير  و  تفريحى  مناطق  از 

تبريز اجرايى خواهد شد.

مديرعامــل شــركت گاز آذربايجــان 
شــرقى گفت: مشتركان خانگى گاز تحت 

پوشش بيمه حوادث هستند.
ســيدرضا  مهر،  خبرگزارى  گزارش  به 
رهنماى توحيدى اظهار داشت: با توجه به 
گاز طبيعى در مناطق  روزافزون  گسترش 
شــهرى و روســتايى و افزايش ســطح 
خدمات ارائه شده، تمام مشتركان خانگى 
گاز تحت پوشش بيمه حوادث قرار دارند.

خانگى  مشــتركان  كــرد:  اضافه  وى 
گاز اســتان با وقوع حوادث ناشــى از گاز 
طبيعــى در صورت نقص عضــو و از كار 
افتادگى دايم، جبران هزينه هاى پزشكى 
و خسارت هاى مالى هر واحد مسكونى و 

مشاعات و اشــخاص ثالث تحت پوشش 
خدمات بيمه هستند.

مديرعامل شركت گاز آذربايجان شرقى 
اعالم كرد: اين استان به دليل استقرار در 
اقليم ســرد، وزش مســتمر باد و طوفان، 
ساخت و سازهاى غير اصولى به خصوص 
در حاشيه شهرها، بى احتياطى مشتركين 
گاز به دليل مجهز نبودن وســايل گازسوز 
به تجهيزات ايمنــى، پايين بودن كيفيت 
مصالح ســاختمانى از جمله دودكش ها، 
دقت ناكافى در اجرا و نگهدارى سيســتم 
لوله كشى گاز داخلى داراى آمار به نسبت 
بااليــى در حوادث نشــت، انفجار، آتش 

سوزى و گاز گرفتگى است.
وى گفت: با وجود كاهش 13 درصدى 
تعداد حــوادث مرتبــط با گاز در ســال 
مصرف  حادثه  مورد  كاهش 210  گذشته، 
كننــدگان گاز طبيعى گزارش در اســتان 
مســتلزم نظارت و كنترل بيشتر در اجرا و 
نگهدارى لوله كشى داخلى، ارتقاى سطح 
توسعه  گازسوز،  وســايل  استاندارد  ايمنى 
فرهنگ مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعى 

است.

به گــزارش روابط عمومى رســانه ملى 
حضرت حجت االسالم دكتر سيدمحمدعلى 
آل هاشــم نماينده ولى فقيه در اســتان و 
امام جمعــه تبريز در آخرين روز ماه مبارك 
رمضان و در آييــن جزءخوانى قرآن كريم 
در مصلى اعظم حضــرت امام خمينى (ره) 
از تــالش هاى بى وقفــه كاركنان صدا و 
ســيماى مركز آذربايجان شرقى در پوشش 
و پخش برنامه هاى رمضانى تقدير و تشكر 

ويژه كردند. 
حجت االســالم آل هاشم در بخشى از 

سخنان خود خاطر نشــان كردند: " از صدا 
و سيماى مركز آذربايجان شرقى ، مديركل 
محترم مركز ، كليه تصويربرداران ، عوامل 
اجرايى صدا و ســيماى مركــز آذربايجان 
شــرقى مخصوصا همكاران فنى و پشــت 
صحنه كه ما آنها را نمى ديديم ولى هميشه 
در اينجا حاضر بودند تا برنامه ترتيل قرآن ، 
مراســم شب هاى احياء، و مراسم عيد فطر 
به صورت زنده پخش شــود ، تشــكر ويژه 
كرده و از تك تك كاركنان و تالشــگران 

و خدمتگزاران صدا و سيما سپاسگذارم" . 

سرپرســت اداره فنى و طراحى 
پارك هاى تبريز از اجراى عمليات 
و  استخر  اطراف  سنگفرش  مرمت 
تعميرات اساســى آبنماهاى پارك 

ائل گلى خبر داد. 
حسين حســين پور با اعالم اين 
خبر اظهــار كرد: طى ايــن اقدام 
استخر  اطراف  ســنگفرش  مرمت 
ائل گلى به مســاحت هشت هزارو 

600 متر مربع آغاز شده است. 
حسين پور در ادامه از اجراى تعميرات 
اساســى آبنماهاى اين پارك بزرگ خبر 
داد و افــزود: راه انــدازى آبنماهاى پارك 
ائل گلى يكى از مطالبات شهروندان بود 
كه جهت رضايت حداكثرى در بين عموم 

گردشگران انجام مى شود. 

وى ادامــه داد: بــا نزديك شــدن به 
روزهاى گردشــگرى تبريز و تاكيد ويژه 
مديرعامل ســازمان پاركها و زيباســازى 
شهردارى تبريز جهت آماده سازى هر چه 
بهتر پاركها و فضاهاى سبز شهر، در صدد 
مهيا كردن تمام امكانات جهت رفاه حال 

شهروندان و گردشگران هستيم. 
سرپرست اداره فنى و طراحى پاركهاى 

تبريز با اشاره به اينكه هم اكنون اين 
اقدامات با جديت هر چه بيشــتر در 
حال انجام است، تشريح كرد: اصالح 
و مرمت مســير پيــاده روى، پله ها، 
اقدامات  لكه گيرى آسفالت و ســاير 
تفرجگاه  به  مربــوط  عمرانى  و  فنى 
بزرگ ائل گلى در دســتور كار قرار 

گرفته است. 
حســين پور يــادآور شــد: پارك 
ائــل گلى يكــى از شــاخص ترين نقاط 
گردشگرى تبريز بوده كه هر ساله ميزبان 
خيل عظيمى از مســافران و گردشگران 
داخلــى و خارجى اســت؛ از اين رو آماده 
سازى سريع و اصولى اين تفرجگاه جهت 
ميزبانى از موسم گردشگرى تبريز اهميت 

بسيارى دارد.

 ســه ميليارد تومان براى احياى مجموعه 
تاريخى خلعت پوشان هزينه مى شود

مشتركان خانگى گاز، تحت پوشش بيمه حوادث

قدردانى نماينده ولى فقيه اســتان از برنامه هاى 
مرمت سنگفرش، تعمير و راه اندازى آبنماهاى صدا و سيماى مركز در ماه رمضان 

پارك ائل گلى تبريز

معاون قضايى رييس كل و سرپرست معاونت 
اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
كل اســتان آذربايجان شــرقى گفت: برخورد با 

پديده «جرم» بايستى برخوردى علمى باشد.
به گزارش روابط عمومى دادگســترى كل 
اســتان، بابك محبوب عليلو در ششمين جلسه 
كارگروه پيش بينى و پيشگيرى از گسترش بافت 
هاى ناكارآمد شــهرى بيان داشت: از منظر جرم 
شناســى و جامعه شناسى جنايى، پديده «جرم» 
چند وجهى اســت و در بروز و ظهور جرم، عوامل 
متعدد فردى و اجتماعى نقش دارند كه متأسفانه 
در سالهاى گذشته نرخ رشــد جرايم هم در دنيا 
و هم در كشــور ما به طور فزاينده اى حداقل در 
برخى شــاخصها روند صعودى داشــته و حتى 
شــيوه هاى ارتكاب جرم نيز از شــيوه سّنتى به 

شــيوه هاى مدرن تغيير يافته اســت؛ لذا بر اين 
اســاس برخورد ما با پديده «مجرمانه» بايستى 
برخوردى علمى باشــد و در آن خصوص بايد از 
ابزارهاى غيركيفرى كمك بگيريم. وى با تأكيد 
بر استفاده از روشــهاى فرهنگى و اجتماعى در 
برخــورد با پديده «جرم» افــزود: الزمه كاهش 
وقوع جرايم، هم افزايى، هماهنگى، همكارى و 
تشريك مساعى سازمان ها و دستگاه هاى دولتى 
و دادگســترى با همديگر است. محبوب عليلو 
همچنين با اشاره به معضل حاشيه نشينى و تأثير 
آن در بروز آسيب هاى اجتماعى و وقوع جرايم، بر 
ضرورت بهبود وضعيت اجتماعى حاشيه نشينان 
تأكيد كرد و جلوگيرى از فعاليت مشاورين امالك 
فاقد پروانه كســب و كنترل و نظارت بر فعاليت 
مشــاورين امالك داراى پروانه كسب و فعال در 

امر تفكيك كاربرى هاى غيرمجاز، اجراى كامل 
قانون جامع حدنگارى (كاداستر)، تكميل كمربند 
سبز كالنشــهر تبريز و توانمندسازى و اشتغال 
روستاييان استان را از جمله برنامه هايى ذكر كرد 
كه كارگروه پيش بينى و پيشــگيرى از گسترش 
بافت هاى ناكارآمد شهرى دادگسترى استان در 

سال 97 پيگيرى خواهد كرد. 
معاون قضايى رييس كل و سرپرست معاونت 
اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
كل اســتان نيز بر تسريع در تحويل اراضى واقع 
شــده در محدوده شهرهاى اســتان از اداره كل 
منابع طبيعــى و آبخيزدارى بــه اداره كل راه و 
شهرسازى اســتان و تحويل اراضى دولتى واقع 
در كمربند ســبز تبريز به شهردارى تبريز براى 

ايجاد كمربند سبز تبريز تأكيد كرد.

ضرورت برخورد علمى با پديده جرم

جاده مسير" اوغلى به آناخاتون" بازسازى شد
شــهردار منطقه 6 تبريــز، گفت: جاده مســير اوغلى به 
آناخاتون توســط معاونت خدمات شهرى و اجرايى شهردارى 

اين منطقه بازسازى شد.
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، سامان احمدزاده 
در اين رابطه اظهار كرد: جاده مســير "اوغلى به آناخاتون" كه 
بر اثر ســيالب تخريب شــده و عبور و مرور در اين مسير را با 

مشكل فراوان روبرو كرده بود، توسط معاونت خدمات شهرى 
و اجرايى شهردارى منطقه 6 تبريز بازسازى شد.

وى با اشــاره بــه اينكه در زمان بارندگــى به علت جارى 
شدن ســيل احتمال خطرات جانى در اين محل وجود داشت، 
افــزود: عمليات خاكى و باكس گذارى و اصالح هندســى در 
اين منطقه، توســط عوامل معاونت خدمات شهرى و اجرايى 

منطقه 6 انجام گرفت.
احمدزاده در تشريح عمليات بازسازى جاده مسير اوغلى به 
آناخاتون اظهار كرد: با حفارى مســير رودخانه ى وسط جاده و 
جاگذارى سه عدد باكس بتنى مسلح و همچنين ايجاد زهكش 
مناســب براى عبور آب، جاده مذكور بازسازى و ايمن سازى 

شد.
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تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

هر كه شد محرم دل در حرم يار بماند
وانكه اين كار ندانست در انكار بماند
اگر از پرده برون شد دل من عيب مكن
شكر ايزد كه نه در پرده پندار بماند

حافظ

 معــاون نظــارت و بازرســى 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اجراى  در  گفت:  شرقى  آذربايجان 
و  كاال  بــازار  پايش  نظارتى  طرح 
خدمات ويژه مــاه مبارك رمضان 
متخلف  صنفى  واحــد   490 براى 
اســتان پرونده تعزيراتى تشــكيل 

شد.
اســماعيل عطاپــور در گفت و 
گو بــا ايرنا افــزود: در اين طرح 
كارشناسان اين اداره كل به همراه 
كارشناســان ساير دســتگاه هاى 
مرتبط 10 هزار مورد بازرســى از 
واحدهــاى صنفى و بنــگاه هاى 

اقتصادى استان انجام دادند.
وى بــا بيان اينكــه اين طرح 
بــه مــدت يك مــاه اجرا شــد، 
بر  طرح  ايــن  در  داشــت:  اظهار 
مراكز عرضه انواع ميوه، شــيرينى 
جــات، نــان، اقــالم پروتئينى و 
لبنى، غذاخورى ها و ســالن هاى 
كارشناســان  ســوى  از  پذايرايى 

نظارت شد.
بازرســى  و  نظــارت  معــاون 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربايجان شــرقى كم فروشــى، 

امتناع از عرضه، تقلب در كسب را 
از عمده تخلفات واحدهاى صنفى 

اعالم كرد. 
عطاپور ادامــه داد: اين طرح با 
هدف تنظيم بازار و تشديد نظارت 
توليدى،  واحدهــاى  عملكــرد  بر 
توزيعى و خدماتى، رسيدگى سريع 
و دقيق به شــكايت ها و گزارش 
هــاى مردمى و برخورد با تخلفات 
برگزار  اســتان  سطح  در  احتمالى 

شد.
طرح  اين  اجراى  در  گفت:  وى 
كارشناسان اين اداره كل در قالب 
گشت هاى مشترك با دستگاه ها 
و نهادهاى اســتانى از جمله اتاق 
اصناف، اتحاديه هاى صنفى، اداره 
و  بهداشت  شبكه  دامپزشكى،  كل 
درمان، معاونت غذا و دارو و اداره 
كل حمل و نقل جاده اى استان از 

اين مراكز بازرسى كردند.
به  ماه  اين  در  افــزود:  عطاپور 
بيش از 600 مورد گزارش مردمى 
از طريق ستاد خبرى 124 و 120 
از سوى ناظران افتخارى رسيدگى 
و براى متخلفــان احتمالى پرونده 

تخلف تشكيل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشــنبه با حضور امام جمعه، 
فرماندار و مســئوالن شهرستان اهر و مسئول نمايندگى ولى فقيه 
در ســازمان جهادكشاورزى اســتان آذربايجان شرقى آزمايشگاه 

گياه پزشكى در شهرستان اهر افتتاح شد.
براى تجهيز و راه اندازى اين آزمايشــگاه يك ميليارد و 800 

ميليون ريال هزينه شده است.
گفتنى اســت اين آزمايشگاه در سطح استان آذربايجان شرقى 
دومين آزمايشگاهى است كه بعد از تبريز در شهرستان اهر افتتاح 
مى شــود و كشاورزان شهرســتان هاى همجوار نيز مى توانند از 

خدمات آن بهره مند شوند.

مدير عامل شركت آب و فاضالب آذربايجان 
شــرقى با بيان اين كه مصــرف آب به صورت 
اســتاندارد در كشــور 150 ليتر براى هر فرد در 
شــبانه روز است، گفت: مصرف آب در استان ما 
200 ليتر در شــبانه روز براى هر نفر برآورد شده 
است، يعنى هر فرد 50 ليتر آب اضافى از استاندارد 

كشورى مصرف مى كند. 
عليرضا ايمانلو در گفت و گو با ايسنا، منطقه 
آذربايجان شرقى، با بيان اين كه امروزه مردم بايد 
راهكارهاى كاهش مصرف آب در منازل را جدى 
بگيرند، اظهار كرد: آب سرمايه ى با ارزش ملى 
و حياتى است كه با قيمت ناچيزى به مردم ارائه 
مى شــود، هر فرد بايد آن را به صورت اصولى و 

استاندارد مصرف كند. 
وى بيــان كرد: 50 ليتــر آب مصرفى مردم 
اســتان به صورت هدر رفت بوده، يعنى هر فرد 
براى شستن ظرف، حياط خانه، دست و صورت 
و آب خــورى و ... مقدارى از آن را به صورت هدر 

رفت از دست مى دهد. 
  وى تاكيد كرد: اگر مردم استان با راهكارهاى 
ســاده در مصرف آب، حداقل 10 درصد صرفه 

جويى كنند با بحران آب مواجه نخواهيم شد. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب آذربايجان 
شــرقى با اشــاره به اين كه با فرا رسيدن فصل 
تابســتان همه شــهروندان بايد راهكارهاى 
كاهش ميزان مصرف آب را به كار گرفته و از هدر 
رفت آب در موارد غير ضرورى جلوگيرى كنند، 

افزود: طبيعتا در فصل گرما ميزان مصرف آب باال 
مى رود به همين دليل از مردم خواستار مصرف 

اصولى و استاندارد آب در اين فصل هستيم. 
وى افزود: متاســفانه قســمت اعظمى از 
آب در مصــارف خانگى مربوط به اســتحمام، 
شســت و شــوى لباس، دســت و صورت و ... 
هدر مى رود، افــراد زمانى كه دوش مى گيرند، 
آب زيادى مصرف مــى كنند كه براى رفع اين 
مشــكل بايد از دوش هاى كم مصرف يا نصب 
محدودكننده هــاى جريــان روى خط ورودى 

استفاده كنند. 
وى از توزيع شيرهاى كاهنده ى مصرف آب 
در اســتان، خبر داد و گفت: شايد اثربخش ترين 
و كم هزينه ترين كار در راستاى كاهش مصرف 
آب، مجهز كردن شــيرآالت به درفشان هاى 
كاهنده مصرف آب اســت، هزينه ى شيرهاى 
كاهنده هــا نيز بر روى قبض هاى مردم اعمال 

مى شود.
  ايمانلو با بيان اين كــه امروزه آب به عنوان 
ســرمايه ى ملى به راحتى در اختيار ما قرار مى 
گيرد، گفت: بايد ســعى كنيم در زندگى روزمره 
ى خود و در هر زمينه آن را به صورت اســتاندارد، 

مديريت شده و اصولى مصرف كنيم.
وى افزود: برخى از افراد در حين آب خوردن، 
ساعت ها شــير آب را براى خنك شدن آب، باز 
مى گذارند در حالى كه با ساده ترين روش ها مانند 
اســتفاده از يخ كوچكى مى توانند آب را خنك 
كنند، يا آبيــارى درختان باغچه بايد به صورت 

اصولى و در ساعات شب انجام شود. 
وى با اشــاره به اقدامات فرهنگى شــركت 
آب و فاضالب در راســتاى كاهش مصرف آب، 
خاطرنشــان كرد: ســاخت كليپ هاى كوتاه و 
پخش آن در صدا و سيما و اقداماتى مانند برنامه  
فرهنگى خانه تكانى براى عيد با هدف حفظ اين 
سرمايه ى ملى انجام شده است. معتقدم برنامه 
هاى فرهنگى در راستاى كاهش صرف آب در 
بين مردم بايد در ســطح كالن كشور به صورت 

نمادين اجرايى شود.  

هاى  كتابخانه  مديركل  خدايى  شهرام 
ميان  از  شرقى،  آذربايجان  عمومى 
 7 اخير،  سال   3 طى  شده  منتشر  آثار 
عنوان كتاب با موضوع سيره امام رضا 
عليه السالم را به عنوان منابع هشتمين 
رده  سه  در  كتابخوانى رضوى  جشنواره 
سنى «كودك»، «نوجوان» و «جوان و 

بزرگسال» معرفى كرد.
خبر  اين  اعالم  با  خدايى  شهرام 
رضوى  كتابخوانى  جشنواره  گفت: 
و  رضوى  فرهنگ  ترويج  هدف  با 
موضوع  با  مطالعه  ترويج  و  گسترش 

ائمة  سيرة  و  اسالمى  غنى  فرهنگ 
معصوم(عليهم السالم) و به مناسبت ايام با 

بركت دهة كرامت برگزار مى شود.
سنى  رده  در  اساس  اين  بر  افزود:  خدايى 
كودك (4 تا 11 سال) كتاب هاى «مهمان 
خراسان» نوشته سعيد بيابانكى از انتشارات 
محمود  نوشته  گل»  «مژده  و  به نشر 
موضوع  با  جمكران  نشر  از  پوروهاب 
و  رضا(ع)  امام  زندگى  از  داستان هايى 
سال)   17 تا   11) نوجوان  سنى  رده  در 
موضوع  با  هشتم»  «مسافر  كتاب هاى 
مى ديدم»  را  تو  «كاش  و  رضا(ع)  امام 
نوشته  معصومه(س)  حضرت  موضوع  با 
عنوان  به  قديانى،  نشر  از  شيخى  مژگان 

منابع اين جشنواره معرفى شده است.

سال   17) بزرگسال  و  جوان  بخش  در 
كتاب هاى  نيز  جشنواره  اين  باال)  به 
از  غالمعلى  مهدى  اثر  هشتم»  «ماه 
رضا(ع)،  امام  موضوع  با  دارالحديث  نشر 
اثر  ايران»  آسمان  در  واليت  «مهر 
بوستان  نشر  از  جهرمى  كريمى  آيت اهللا 
كتاب با موضوع امام رضا(ع) و كتاب «به 
سليمانى  فاطمه  اثر  رؤيا»  يك  سپيدى 
حضرت  موضوع  با  نيستان  كتاب  نشر  از 
معصومه(س) به عنوان منابع اين جشنواره 

معرفى شده است.
ترويج  منظور  به  همچنين  جشنواره  اين 
عنوان  با  بخشى  رضوى،  زندگى  سبك 
رضوى»  خانواده  كتابخوانى  «مسابقه 
برگزار  خانواده  اعضاى  تمام  حضور  با 
مى كند. بر اين اساس شركت براى تمامى 

سنى  گروه هاى  تمامى  در  عالقه مندان 
ميسر است.

عمومى  هاى  كتابخانه  مديركل 
كرد:  اظهار  شرقى  آذربايجان 
هشتمين  در  شركت  براى  عالقه مندان 
مى توانند  رضوى  كتابخوانى  جشنواره 
جشنواره  اين  منابع  به  دسترسى  براى 
كشور  سراسر  عمومى  كتابخانه هاى  به 
مراجعه كنند. همچنين عالقه مندان مى 
منابع   PDF فايل  و  پرسشنامه  توانند 
را  رضوى  كتابخوانى  جشنواره  هشتمين 
از پايگاه اطالع رسانى نهاد كتابخانه هاى 
 (razavi.iranpl.ir) كشور  عمومى 

دريافت كنند.
برگزيدگان  به  افزود:  خدايى  شهرام 
تنديس  و  سپاس  لوح  بر  عالوه  جشنواره 
مي  اهدا  ذيل  شرح  به  هدايايي  جشنواره 

شود:
 313 براي  ريالي  ميليون  جايزةيك   313
نفر از برگزيدگان بخش انفرادي جشنواره

8 جايزةويژه براي 8 خانواده (دوخانواده 2 
نفره، دوخانواده 3 نفره، دوخانواده 4 نفره، 

دوخانواده 5 نفره يا بيشتر)
شركت كنندگان  گفت:  پايان  در  خدايى 
 31 تا  را  خود  پاسخنامه هاى  مى توانند 
تيرماه سال 1397 به يكى از كتابخانه هاى 

عمومى در سراسر كشورتحويل دهند. 

490 پرونــده بــراى اصنــاف متخلف 
آذربايجان شرقى تشكيل شد

آزمايشگاه گياه پزشكى در شهرستان اهر افتتاح شد

مردم آذربايجان شــرقى 50 ليتر بيش از ســرانه  
كشورى آب مصرف مى كنند

معرفى 7 اثر؛

فراخوان  هشتمين جشنواره كتابخوانى رضوى منتشر شد


