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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

قبل از هرگونه خريد و فروش ملك و مســكن از شــركت 
برق تبريز استعالم كنيد.

به گــزارش روابط عمومى شــركت توزيــع نيروى برق 
تبريز،بــه دليل مشــكالت احتمالى كه ممكن اســت براى 
خريداران، فروشــندگان يا موجران و مستاجران پيش بيايد، 

اين شركت از مردم خواست تا قبل از هرگونه تسويه حساب در 
معامالت ملكى، بدهى هاى احتمالى مصرف برق را از شركت 

توزيع برق استعالم نماييد. 
در ادامه اين گزارش آمده اســت: بــه منظور حفظ حقوق 
خريــداران و مســتاجران و همچنين پيشــگيرى از عواقب 

قانونــى، در خصــوص پرداخت بدهى بهــاى برق مصرفى، 
هزينه انشــعاب و همچنين صحت لوازم اندازه گيرى از طريق 

مراجعه به امور هاى تابعه برق تبريز، اطمينان حاصل شــود.
بديهى اســت در صورت عدم استعالم، مسئوليت پرداخت 

بدهى با مالك جديد خواهد بود. 2

مديــر منطقه 8 عمليات انتقــال گاز از پياده 
سازي سيســتم ABC هزينه يابي بر مبناي 
فعاليت در سطح مناطق عملياتي شركت انتقال 

گاز ايران خبر داد.
به گــزارش روابط عمومي منطقه 8 عمليات 
انتقال گاز، يداله بايبوردي، در جلســه استقرار 
نــرم افزار حســابداري بهاي تمام شــده كه با 
حضور مســئول اســتقرار سيســتم ABC و 
روســاي واحدهاي اين منطقه برگزار شــد، با 
اشاره به ســودمندي تكنيك هاي هزينه يابي، 
سيستم ABC را ابزار اعمال مديريت بر مبناي 
فعاليت (ABM) دانســت و بر پياده سازي اين 

سيستم در فعاليتهاي سازماني تاكيد نمود.
مديــر منطقه 8 عمليات انتقــال گاز افزود: 
بكارگيري ايــن روش هزينه يابي، مي تواند به 
كاهش هزينه ها از طريق حذف فعاليتهاي غير 
مرتبــط و بي هدف منتج و از ســوي ديگر، به 
اســتفاده از روشهاي جديد و بهره ور و همچنين 

فعاليتهاي هدفمند و اثربخش  بيانجامد.
در ادامه جلســه علي اصغــر زماني، رئيس 
امــور مالــي منطقــه 8  انتقال گاز و مســئول 
سيســتم  ABC در شــركت انتقال گاز ايران 
بــا ابراز اميدواري از روند اجــراي پروژه گفت: 
سيســتم هاي رايج حسابداري صنعتي، كفايت 
الزم براي تاميــن نيازهاي اطالعاتي مديريت 
تصميــم گيريها را در اوضــاع و احوال كنوني 
ندارند چرا كه گزارشــهاي اســتخراجي از اين 
سيســتمها فاقد اطالعــات و جزئيات ضروري 
بــراي تصميــم گيريهاي مطلــوب اقتصادي 

توسط مديريت شركتهاست.
زماني افــزود: امروزه مديريــت هزينه ها 

اساســا بر فعاليت ها تمركز داشــته و سيستم 
ABC بــر مبناي هزينه يابي طراحي شــده 
و نگرشــي نو نســبت به هزينه هاي موسوم به 

مديريت هزينه ها را ايجاد مي نمايد.
رئيــس امور مالي منطقــه 8 عمليات انتقال 
گاز اضافه كرد: بمنظور تســريع و تسهيل روند 
اجراي پروژه سيستم ABC ، منطقه 8 بعنوان 
پايلوت اســتقرار اين سيســتم در سطح مناطق 
دهگانه شــركت انتقال گاز انتخاب شده است 
كه اميدواريم با مشــاركت و تعامل متوليان امر، 
حاكميت اين سيســتم تا پايان ســالجاري در 

منطقه پايلوت تحقق يابد.
در ادامه جلســه مختار اســماعيلي، رئيس 
حســابداري صنعتــي مجتمع پــارس جنوبي 
در   ABC سيســتم  اســتقرار  مســئول  و 
پااليشــگاههاي گاز نيــز ضمــن تاكيــد بر 
لزوم پياده ســازي اين سيســتم در بنگاههاي 
اقتصادي، مهم ترين و شايد دشوارترين مرحله 
از مراحــل پياده ســازي، سيســتم ABC را 

احصاء و شناسايي فعاليت ها دانست.
وي افــزود: آگاهــي از هزينــه ضمن رفع 
ابهامات موجود، اين اطمينان را در عوامل توليد 
و خدمات بوجــود مي آورد تا بــا هزينه منابع، 
اســتهالك و ديگر موارد پيش روي، گامهاي 
مطمئــن تري در تــداوم فعاليتها يــا قطع آنها 
برداشــته شــده و اين اطمينان حاصل شود كه 
خدمات و توليد به نفع ســازمان بوده اســت يا 

به ضرر آن.
گفتني اســت در مرحله پاياني اين جلسه، با 
همكاري روساي واحدها، به احصاء و شناسايي 

فعاليتهاي سازماني پرداختند.

به گزارش روابط عمومى، بيســت و يكم مرداد ماه جلســه شــوراى ادارى 
شهرستان تبريز با حضور شــهرتى فر معاون سياسى و اجتماعى استاندارى در 

محل فرماندارى تبريز به رياست مهندس راستگو برگزار شد.
شــهرتى فر در اين جلسه با تشــريح مشكالت اقتصادى پيش آمده ناشى از 
تحريم هاى بيگانگان گفت: وظيفه مسئولين و كاركنان دولت تالش مضاعف 
بــراى ارائه خدمات مطلوب به مردم در كمتريــن زمان ممكن و تزريق اميد به 

جامعه مى باشد.
معاون سياســى و اجتماعى استاندار افزود: بيش از 47 درصد جمعيت استان 
در تبريز ســاكن هستند بر همين اساس همه مســائل شهرى و روستايى اين 

شهرستان از اهميت ويژه اى برخوردارند.
وى ادامه داد: بايد تمامى اقدامات و حركات ما در جهت جلب رضايت و اعتماد 

مردم باشد كه براى اين منظور بايستى بيش از پيش تالش كنيم.
شهرتى فر در ادامه سخنان خود به پايبندى مردم به نظام و انقالب اشاره كرد 
و گفت: شعارى كه بايد امروز آن را مطرح كنيم و پيگير آن باشيم و بتوانيم بحول 

و قوه الهى از مشكالت عبور كنيم، شعار دوباره با مردم است.
فرماندار شهرستان تبريز نيز در اين جلسه تذكراتى را به روساى دستگاههاى 
اجرايــى در خصــوص موضوعاتى همچون توجه بــه كيفيت پرچم جمهورى 
اســالمى ايران در محل ادارات، دوربين هاى مداربســته و تشــكيل به موقع 
كارگروه هاى فعال شهرستان مطرح كرد و گفت:در برخى از دستگاهها كارهاى 
قابل توجهى صورت ميگيرد كه بايد منعكس شــوند. وى در اين راستا از تمامى 
دستگاههاى اجرائى شهرستان خواست تا اقدامات شاخص خود را به فرماندارى 
گزارش نمايند. راســتگو رضايتمندى مردم را معيار اصلى ادارات دولتى خواند و 
افزود: زمانى اقدامات و كارهاى ما مفهوم و ارزش پيدا خواهد داشــت كه مردم 
از ما راضى باشــند. وى از روساى ادارات خواست قبل از اجراى پروژه هايى كه 
احتمال نارضايتى شــهروندان وجود دارد، با هماهنگى قبلى و اطالع رســانى 
عمومى اقدام كنند. در اين جلســه شوراى ادارى شهرستان تبريز، بابك رضى 
منش به عنوان معاون جديــد هماهنگى امور عمرانى فرماندارى تبريز معرفى 
و از خدمات احمد اســدى در مدت تصدى معاونت برنامه ريزى و امور عمرانى 

فرماندارى قدردانى شد.

پياده سازي سيستم ABC در منطقه 8 عمليات 
انتقال گاز ايران

دستگاه هاى اجرايى اقدامات شاخص خود 
را گزارش كنند

مدير شــعب بانك كشــاورزي 
اســتان آذربايجــان شــرقى در 
تشــريح عملكرد ايــن بانك در 4 
ماهه اول ســال 1397 گفت: شعب 
بانك كشــاورزى استان آذربايجان 
شــرقي، در راســتاي حمايــت از 
بخش كشــاورزي در سه ماهه اول 
سالجارى بالغ بر3000ميليارد ريال 

تسهيالت پرداخت كردند.
بــه گــزارش روابــط عمومي 
مديريت شــعب بانك كشاورزي در 
اســتان آذربايجان شرقى، مهندس 

جواد محمودي با اعــالم مطلب فوق اظهار 
داشت: تسهيالت اعطايى مذكور كه در قالب 
تســهيالت خرد وكالن و سرمايه در گردش 
از منابــع داخلي بانك با بازپرداخت بلندمدت 
و كوتاه مدت بوده، براى 18هزار نفر پرداخت 

شده است.
وى با اشــاره به پرداخــت 800 ميليارد 
ريال تســهيالت براي طرح هاي زراعي اعم 
از كاشــت، برداشت غالت و حبوبات از سوى 
بانك كشاورزي استان آذربايجان شرقي در 
اين مدت اشــاره كرد و خاطرنشان ساخت:  
اين ميزان تســهيالت در قالب تســهيالت 
خــرد وكالن و ســرمايه در گردش در جهت 
اشتغالزايي، افزايش توليد محصوالت زراعي 

به تعداد 6942 نفر پرداخت گرديد.
مدير شــعب بانك كشــاورزي 
اســتان آذربايجان شرقي  در ادامه 
سخنانش به پرداخت 500 ميليارد 
ريال تســهيالت براي طرح هاي 
باغداري اعم از كاشت و برداشت و 
هزينه هاي جاري انواع محصوالت 
باغي توسط بانك كشاورزي استان 
آذربايجان شرقي اشاره كرد و گفت: 

اين تســهيالت در قالب تســهيالت خرد و 
كالن و ســرمايه در گــردش و هزينه هاي 
جــاري از منابع داخلي بانك براي 2209 نفر 

پرداخت شده است.
وى در خاتمه ســخنانش از پرداخت 560 
ميليارد ريال تســهيالت بــه طرح هاي دام 
وطيــور خبر داد و افزود: اين تســهيالت در 
اين مدت براي طرح هاي دام وطيور وصنايع 
وابســته توســط بانك كشــاورزي استان 

آذربايجان شرقي پرداخت شد.
وى خاطرنشــان كرد: تسهيالت فوق در 
قالب 2209فقره تســهيالت خرد و كالن و 
ســرمايه در گردش به توليدكنندگان گوشت 

قرمز و سفيد تخصيص يافت.  
مدير شــعب بانك كشــاورزي اســتان 

آذربايجــان شــرقى همچنيــن از 
اعطاى 262ميليــارد و150ميليون 
ريال تســهيالت قرض الحســنه 
ازدواج  در سه ماهه اول سال 1397 
بــه متقاضيان اين بخــش خبر داد 
و افــزود: اين ميزان تســهيالت با 
كارمزد 4 درصــد براي 1715نفر از 
متقاضيان استان آذربايجان شرقي  

پرداخت شده است.
وى همچنيــن به تســهيالت 
پرداختى بانك كشــاورزى استان 
آذربايجان شرقى در راستاى اقتصاد 
مقاومتى از محل اعتبارات صندوق توســعه 
ملى اشــاره و تصريح كــرد: در اين قالب، از 
ابتداى ســال 1396 تــا پايان خــرداد ماه 
سالجارى مبلغ 816 ميليارد ريال تسهيالت 
به 171 طرح توليدى و اشــتغالزايى بزرگ در 
زيربخش هاى كشاورزى به صورت سرمايه 
اى وســرمايه درگردش پرداخــت گرديده 

است.
مدير شعب بانك كشاورزي استان اضافه 
كرد: شعب بانك كشاورزى آذربايجان شرقى 
در چهــار ماهه اول ســالجارى بالغ بر 104 
ميليارد تســهيالت مكانيزاسيون براى 328 

نفر از متقاضيان در استان پرداخت شد. 
محمودى، در بخش ديگرى از سخنانش 
از پرداخــت 632 ميليــارد ريــال 
تســهيالت براي صنايــع تبديلي 
كشاورزي در استان خبر داد و افزود: 
شعب اين بانك طى اين مدت بيش 
از 632 ميليارد ريال تسهيالت براي 
2305 نفر از فعاالن زيربخش هاي 
صنايع تبديلي و وابســته وخدمات 
كشــاورزي در اين استان پرداخت 

كرده اند.

پرداخت 3 هزار ميليارد ريال تسهيالت
از سوى بانك كشاورزي استان

رئيــس دانشــگاه جامــع علمــى 
رويكرد  آذربايجان شــرقى  كاربــردى 
اصلى اين دانشــگاه در حوزه پژوهش 
را علم، فن و ثروت افزايى، عنوان كرد.

نشســت  اين  در  قاليچى"  "فرزان 
ضمــن قدردانى از فعاليــت هاى بى 
شــائبه خبرنــگاران در حــوزه اطالع 
عمومى،  آگاهــى  افزايش  و  رســانى 
شــهادت شهيد صارمى در مزار شريف 

و نــام گذارى اين روز به نام خبرنگار را روزى مهم در عرصه فرهنگ كشــور 
عنوان كرد.

وى در ادامه به آغاز ثبت نام دوره كاردانى از22 لغايت 28 مرداد ماه ســال 
جارى اشــاره كرد و گفت: داوطلبان مى توانند با مراجعه به ســايت ســازمان 
ســنجش و دريافت دفترچه ثبت نام نسبت به شركت در آزمون با دسترسى به  

172 كد رشته مقطع كاردانى و 137 كد رشته براى كارشناسى اقدام نمايند.
وى با اشــاره به بخشنامه سال 96 رياست جمهورى مبنى بر تعطيلى مراكز 
دولتى اقدام كننده به آموزش علمى كاربردى، ادامه داد: از 33 مركز موجود در 

استان طبق بخشنامه، 17 مركز غيرفعال شده است.
قاليچى ادامه داد: رشته هاى تعطيل شده طبق بخشنامه به ساير مراكز ارجاع 
داده شــده كه براى اطالع از آن، اطالعات كامل در ســايت و پرتال دانشگاه 

درج شده است.
رئيس دانشــگاه جامع علمى كاربردى آذربايجان شــرقى بيان كرد:دانشگاه 
جامع علمى كاربردى اســتان تا به امروز 63 هزار نفر فارغ التحصيل داشــته و 
ميزان اشتغال فارغ التحصيالن اين دانشگاه نسبت به ساير دانشجويان مطلوب 

و قابل قبول تر بوده است.
وى تصريح كرد: بيش از 50 درصد فارغ التحصيل دانشــگاه جامع علمى و 
كاربردى داراى شغل بوده كه طبق نظرسنجى از 100 هزار نفر فارغ التحصيالن، 
65 تا 70 درصد آنها بعد از اتمام تحصيالت شغل مناسب در جهت تحصيالت 
خود دارند. وى در ادامه به پرداخت وام 50 ميليونى براى كمك به دانشجويان 
اشــاره كرد و گفت: اين موضوع مختص دانشگاه نيست بلكه فارغ التحصيالن 
و كارآفرينان نيز از اين تسهيالت مى توانند استفاده كنند، اما متاسفانه تاكنون 

استقبال مطلوبى از وام اين صندوق مشاهده نشده است.
وى با اشاره به اينكه  برخالف روند كاهشى پذيرش دانشجو در كل كشور 
، دانشگاه جامع علمى كاربردى با افزايش پذيرش همراه بوده است، ادامه داد: 
طبق پيش بينى هاى انجام شــده امسال نيز همانند سال  گذشته 3 هزار و 500 
تا 4 هزار نفر جذب دانشجو خواهيم داشت. قاليچى در پايان با تاكيد بر رويكرد 
اصلى اين دانشگاه در حوزه پژوهش مبنى بر خالقيت محور بودن كارها، اظهار 
كرد: اين دانشــگاه در حوزه پژوهش به سمت كار خالقانه، ثبت اختراع و سوق 
پايان نامه به ســمت علم، فن و ثروت افزايى در حــال حركت و اثبات جايگاه 

علمى خود است.

معاون صنايع دستى اداره كل ميراث 
فرهنگى ، صنايع دســتى و گردشگرى 
آذربايجــان شــرقى از آغــاز مطالعات 
وبرنامه ريزى هاى اوليه جهت ايجاد سه 
ورودى  مبادى  در  دستى  صنايع  شهرك 

شهر تبريز خبر داد.
فرشــاد به آفرين گفــت: با احداث و 
توســعه اين شــهرك ها، توليد صنايع 
دســتى استان انســجام بيشترى خواهد 
يافت و امكانات زير ســاختى الزم براى 

توليد و عرضه ايــن محصوالت به نحو 
مطلوبى فراهم خواهد شــد كه مى تواند 
نقش بســيار مناســبى در رونق بيش از 

پيش صنايع دستى استان ايفا كند.
وى در ادامه افزود: در همين راســتا 
كليه هنرمندان وصنعتگران داراى پروانه 
عالقمند  كه  وكارگاهــى  انفرادى  توليد 
بــه تاســيس كارگاه صنايع دســتى در 
شــهركهاى مذكور هستند، مى توانند با 
مراجعه به معاونت صنايع دســتى استان 

نسبت به ثبت فرم اوليه اقدام نمايند.
الزم به ذكر است كليه فعالين صنايع 
دســتى اســتان جهت تكميل فرم اوليه 
ثبت نام از تاريخ 23 مرداد ماه لغايت 27 
مرداد ماه در ساعات ادارى به ساختمان 
معاونت صنايع دســتى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
آذربايجان شــرقى واقع در خيابان امام، 
نبــش خيابان شــهيد جديــرى مراجعه 

نمايند.

معــاون فرهنگــى، اجتماعى و 
گردشــگرى ســازمان منطقه آزاد 
ارس گفت: قطار رايگان گردشگرى 
«تبريز – منطقــه آزاد ارس» از 20 
مــرداد ماه آغاز به كار كرده و به مدت 

25 روز خدمات رسانى مى كند. 
يوســف داداش زاده در گفت وگو 
با ايســنا، منطقه آذربايجان شرقى، 
بــا بيان اينكه ســاعت ورود و خروج 
گردشــگران بــه منطقــه آزاد ارس 
مناســب خريــد از بــازار و بازديد از 
جاذبه هاى گردشــگرى است، اظهار 

كــرد: اين قطــار گردشــگرى همه روزه 
ساعت 7:30 صبح از راه آهن تبريز حركت 
مى كنــد و عصر همان روز ســاعت 19 از 
ايســتگاه راه آهن جلفا به ســمت تبريز باز 

مى گردد.
وى بــا بيان اينكه ظرفيــت اين قطار 
گردشــگرى 320 نفر اســت، افزود: 320 
نفر ظرفيت پايه اين قطار بوده و بر اســاس 
برنامه ريــزى انجام شــده، در صورت نياز 
و اســتقبال باالى گردشــگران ظرفيت 

اين قطار را افزايــش مى دهيم، همچنين 
بر اســاس هماهنگى هاى بــه عمل آمده 
مينــى بوس هاى ارس گــردى، ون هاى 
مجتمع هــاى تجارى و تاكســى ها براى 
انتقال مســافران به مراكز گردشــگرى 
و خريد در ايســتگاه راه آهن جلفا مســتقر 

هستند.
داداش زاده قطار را امن ترين وســيله از 
جهات مختلف براى حمل ونقل دانســت 
و خاطرنشــان كرد: باتوجه بــه مقبوليت 
قطار بين گردشــگران و در راستاى توسعه  

حمل و نقل عمومى، منطقه آزاد ارس 
در حــال ثبت شــركت «ارس ريل» 
براى انتقال گردشــگران از تهران به 
منطقــه آزاد ارس با خدمات «وى آى 
پى»  بوده و مراحــل ادارى ثبت اين 

شركت در حال انجام است.
معــاون فرهنگــى، اجتماعــى و 
گردشگرى سازمان منطقه آزاد ارس 
با بيان اينكه تبريز پشتيبان منطقه آزاد 
ارس در توســعه گردشگرى مى شود، 
خاطرنشــان كرد: بر اساس مذاكره با 
شــركت هاى مسافرتى به دنبال ارايه 
پكيج گردشگرى مشــترك تبريز و ارس 
هســتيم كه بر اين اساس گردشگران بعد 
از اقامت چند روزه در تبريز با قطار به ارس 
ســفر كرده و از ظرفيت هاى گردشگرى 

آن بازديد كنند.
وى در پايــان تصريح كرد: ســازمان 
منطقه آزاد ارس بســتر جذب گردشگر را 
فراهم كرده و در اين بين فعاالن اقتصادى 
ارس بايد از فضاى به وجود آمده اســتفاده 

كنند.

خدمات رسانى رايگان قطار گردشگرى 
«تبريز - منطقه آزاد ارس»

علم، فن و ثروت افزايى؛ رويكرد دانشــگاه 
علمى كاربردى در حوزه پژوهش

آغاز مطالعات ايجاد 3 شهرك صنايع دستى در مبادى ورودى شهر

رييس دانشگاه تبريز از برگزارى آيين 
گراميداشت هفتادمين سالگرد تاسيس 
دانشگاه تبريز در هفتم شهريور ماه  سال 

جارى خبر داد.
محمدرضا پورمحمدى در نشســت 
خبرى با خبرنگاران در تشــريح اين خبر 
اظهار كرد: آيين گراميداشت هفتادمين 
ســالگرد تاســيس دانشــگاه تبريز و 
هشتمين ســده آموزش عالى در تبريز با 
هــدف معرفى بهتر ظرفيت هاى علمى، 
پژوهشــى و فرهنگى دانشگاه تبريز به 
عنوان برند تبريز در سطح ملى و فراملى 

و همچنين معرفى فرهنگ و تاريخ تبريز همزمان 
با رويداد فرهنگى تبريز 2018 نيز برگزار مى شود.

  وى از حضــور مهمانان داخلــى و خارجى در 
اين آيين خبر داد و گفت: مهمانانى از گرجســتان، 
تركيــه، آذربايجان و روســيه در اين آيين حضور 
داشته و مسئوالن برجسته و مطرح  كشور و استان 
همچون وزير علوم، تحقيقات و فناورى و اســاتيد 
نمونه و چهره هاى ماندگار شــهر از مدعوين اين 

مراسم هستند. 
وى عنوان كرد: اين برنامه توسط جامعه حاميان 
دانشگاه برگزار مى شود، اين مجمع شامل 53 نفر از 
حاميان آموزش عالى بوده و ما در اين مراسم بيش 
از كمــك مالى، به دنبال كمك فكرى اعضاى اين 
جامعه هســتيم.  پورمحمدى در ادامه با اشــاره به 
برخى برنامه هاى آيين هفتادمين سالگرد تاسيس 
دانشگاه تبريز عنوان كرد: با توجه به اين كه بخش 
عمــده اى از تاريخ ما به صورت شــفاهى اســت، 
هفت جلد كتاب شــامل معرفى تاريخ شــفاهى و 
فرهنگى، چهره هاى برجسته  تبريز و دانشجويان و 
فارغ التحصيالن موفق و موثر اين دانشگاه به چاپ 
رسيده و تقديم مهمانان خواهد شد. همچنين تهيه  
يادمان ســكه و تمبر يادبود مخصوص اين آيين و 
رونمايى از سرود ويژه  دانشگاه تبريز از ديگر برنامه  

هاى اين مراسم خواهد بود. 
  وى از افتتاح برخى پروژه هاى عمرانى همزمان 
با برگزارى آيين گراميداشــت هفتادمين سالگرد 
تاسيس دانشگاه تبريز خبر داد و گفت: ميزان اعتبار 
برآورد شــده  اين پروژه ها بيش از 50 ميليارد تومان 

است. 
پورمحمــدى گفت: دانشــگاه تبريــز داراى 

موزه  شــهدا، مــوزه علوم طبيعى و مــوزه  تاريخ و 
فرهنگ(شامل آثار، كتيبه ها و تاريخ منطقه) بوده 
و اين موزه به مناســبت هفتادمين سالروز تاسيس 
دانشــگاه پذيراى بازديد دانشجويان خواهد بود و 
همچنيــن درب برج خلعت پوشــان و رصدخانه 
خواجه نصيرالدين طوسى نيز به روى عالقه مندان 
بــاز خواهد بود.  وى در  بخش ديگرى از ســخنان 
خود در خصوص  فعاليت موسسه تحقيقاتى علوم 
اسالمى– انســانى دانشــگاه تبريز (سه عالمه 
تبريــزى) گفت: اندازه گيــرى فعاليت هاى مراكز 
تحقيقاتى به ويژه در حوزه علوم انســانى ســخت 
است و موسسه سه عالمه اقدام به انجام طرح هاى 
تحقيقاتى، نشر مجله علمى-ترويجى و برگزارى 
همايش شــعر و ادب سده  هشــتم هجرى كرده و 
در ســال جارى نيز براى آيت اهللا سبحانى مراسم 

نكوداشتى برگزار خواهد كرد. 
 وى در مــورد آمــوزش زبان تركــى آذرى در 
دانشــگاه تبريز نيز گفت: از اين موضوع استقبال 
خوبى شده و بطور متوسط طى هر سال ظرفيت 40 
نفرى براى اين مورد تكميل مى شود و تالش براى 

توسعه و تقويت زبان مادرى جزو اولويت هاست. 
وى در مورد رصدخانــه  خواجه نصيرالدين نيز 
گفت: در تالشــيم تمهيداتى فراهم شود تا حداقل 
خواص بتوانند از اين مجموعه بازديد كرده و عالوه 
بــر فعاليت هاى تحقيقاتى، عالقه مندان نيز از اين 

مجموعه استفاده كنند. 
  پورمحمدى با تاكيد بر اين كه دانشــگاه تبريز 
يك شــهرك دانشگاهى است، افزود: هرآنچه كه 
در يك شهر اعم از خشكشويى، نانوايى، استاديوم 
ورزشى، سالن ســينما، كتابخانه، فضاى سبز و... 

الزم است، در دانشگاه تبريز وجود دارد. 

هفتادمين سالگرد تاسيس دانشگاه تبريز 
برگزار مى شود



 

سرپرست تيم مس سونگون ورزقان با اشاره به موفقيت اين تيم در بازى هاى 
قهرمانى باشگاه هاى آسيا، گفت: بازيكنان تيم مس سونگون با عشق و عالقه، 

قهرمانى نهمين دوره اين مسابقات را كسب كردند.
سيد ابوالفضل اسمعيلى در گفتگو با خبرنگار ورزشى ايرنا با اشاره به شروع 
مسابقات قهرمانى فوتسال آسيا از يازدهم مرداد ماه جارى افزود: ما در اين 
مسابقات پس از پيروزى 9 بر 2 در بازى اول خود مقابل تيم تاجيكستان، 8 بر 
1 از سد تيم ازبكستان گذشتيم و بازى سوم مرحله اول را با بانك بيروت لبنان 
كه امسال تيم خيلى خوبى را به مسابقات اعزام كرده بود، بازى كرديم و با لطف 

خدا توانستيم اين بازى را هم با نتيجه 3 بر 1 فاتح ميدان شويم.
اسمعيلى خاطرنشان كرد: در مرحله دوم مسابقات كه به عنوان تيم اول گروه 
صعود كرده بوديم، به مصاف تيم قرقيزستان رفتيم كه اين تيم را با نتيجه 8 بر 
2 شكست داديم و در نيمه نهايى نيز با نتيجه 3 بر 2 تيم الوسط عراق را كه از 

2 بازيكن ايرانى بهره مى برد، مغلوب كرديم. 
سرپرست تيم فوتسال مس سونگون يادآور شد: در بازى فينال مقابل تيم تاى 
سون نام ويتنام نيز با درخشش بازيكنان مان توانستيم با نتيجه 4 بر 2 پيروز 
عدم  مورد  در  همچنين  آوريم.وى  بدست  را  قهرمانى  عنوان  و  شويم  ميدان 
حضور حميد بى غم، سرمربى تيم، و محمد رضا كافى، مديرعامل باشگاه مس، 
در آيين استقبال هواداران اظهار داشت: به رغم اينكه آقاى بى غم بيش از 
يك ماه از خانواده دور بودند باالجبار به شهر مقدس مشهد و زيارت امام رضا 
(ع) رفتند تا روز جمعه در تهران به تيم ملحق شوند و مديرعامل باشگاه نيز 
به دليل برگزارى مراسم استقبال از طرف شركت مس و فدراسيون فوتبال در 
تهران ماندنى شد. وى همچنين با اشاره برگزارى مسابقه هفته ششم ليگ برتر 
فوتسال مقابل تيم مقاومت البرز عنوان كرد: طبق خواسته اى كه باشگاه مس 
از سازمان ليگ داشته است قرار بر اين شد تا اين بازى راس ساعت 18 روز 
شنبه بيست و هفتم مرداد انجام شود. تيم مس سونگون به عنوان چهارمين تيم 
ايرانى موفق به كسب قهرمانى فوتسال باشگاه هاى آسيا شد و سه شنبه شب 

با حضور مسووالن ورزشى و هوادارن وارد تبريز شد.
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   66طرح كشاورزى آذربايجان شرقى هفته دولت افتتاح مى شود

 رئيس سازمان جهادكشاورزى آذربايجان شرقى از افتتاح 66 
طرح كشــاورزى با اعتبارى بالغ بر 502 ميليارد ريال، همزمان با 

هفته دولت در اين استان خبر داد.
اكبر فتحى با بيان اينكه بخش كشاورزى از جمله اركان  مهم 
اقتصاد مقاومتى و امنيت غذايى كشور محسوب مى شود، افزود: 

همــه تالش كاركنان اين ســازمان در جهت نيل به خودكفايى 
محصوالت اساســى و در راســتاى حمايــت از كاالى ايرانى و 
كشــاورزى پايدار است. وى از افتتاح 66 طرح در بخش هاى آب 
و خاك، توليدات گياهى، توليدات دامى، شيالت و آبزى پرورى، 
صنايع كشاورزى و توسعه مديريت در هفته دولت خبر داد و گفت: 

بــراى راه اندازى اين طرح ها 502 ميليارد ريال از منابع مختلف 
دولتى، استانى، بانكى و آورده شخصى هزينه شده است.

فتحى خاطرنشــان كرد: با افتتاح اين طرح ها براى 255 نفر 
اشــتغال زايى مستقيم و 375 نفر اشتغال زايى غيرمستقيم ايجاد 

مى شود.
 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى3شنبه 27 مرداد 1397  /   شماره 5181

 امروز كشــور با بحران جّدى كمبود آب مواجه 
شــده و تبييــن فرهنگ اصــالح الگوى مصرف 
ضرورى به نظر مى رسد ودر اين شرايط روحانيون و 
ائمه جماعات مى توانند در اجراى صحيح و نهادينه 

كردن فرهنگ صرفه جويى در جامعه كمك كنند.
نشست شــوراى مســئولين فرهنگى و ائمه 
جماعات صنعت آب و برق استان به مناسبت هفته 
صرفه جويى در مصرف آب با حضور مديران عامل 
شــركت هاى آب و برق اســتان ، ائمه جماعات و 
مســئولين فرهنگى شــركت هاى آب و برق در 
محل سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان 

آذربايجان شرقى برگزار شد.
بــه گــزاش روابــط عمومى شــركت آب و 
فاضالب اســتان آذربايجان شرقى در اين جلسه 
ايمانلومديرعامل شــركت ضمن تشكر و قدردانى 
از حضــور ائمه جماعات صنعت آب و برق اســتان 
و مديــران عامل ، برآموزه هاى دينى وفرهنگى در 
خصــوص مديريت مصرف آب تاكيد كرد وگفت : 
ميانگين بارندگى ساالنه در كشور ما 250 ميليمتر 
اســت كه اين عدد كمتر از ميانگين بارندگى آسيا و 
حدود يك سوم ميانگين بارندگى ساالنه جهانى مى 
باشد ولى متاسفانه ميانگين مصرف آب در كشورما 
باال  و در حدود 1/5 برابر كشورهاى جهان مى باشد .

مديرعامــل شــركت آب و فاضالب اســتان 
همچنين اضافه كرد : با توجه به اينكه كشــور ما از 
لحاظ جغرافيايى در منطقه خشــك و نيمه خشك 
واقع شده بنابراين يكى از اولويت هاى اساسى و مهم 

در كشور حفاظت از منابع آب   مى باشد .
ايمانلو همچنين افزود : در آموزه هاى زندگى ساز 

اسالم، اسراف ممنوع و حرام است؛ اين ممنوعيت 
همه ابعاد زندگى انســان را فرامى گيرد. يعنى: همه 
مردم در تمام شــئون و در هر زمان و مكان موّظفند 
اصل عدم اســراف را رعايت كنند. نعمتهاى الهى 
امانت هايى اند كه خداوند براى رشد و تعالى انسان 
هــا در اختيار آنها نهاده اســت، پس بهره بردارى از 
نعمتها بايد همســو با اوامر الهى و در جهت سعادت 

جاودانى انسان باشد. 
وى افزود : آموزه هاى دينى و فرهنگى ، جايگاه 
ويژه اى در خصوص فرهنگ سازى اصالح الگوى 
مصرف بهينه آب در جامعه دارند لذا درخواست ما از 
ائمه جماعات اين است كه بدليل محدوديت منابع 
آب و اهميــت و ضــرورت و چگونگى بهره گيرى 
صحيــح از اين مايه حياتى و جلوگيرى از هدرروى 
آن در كشــور و در اســتان با فكر و كالم و قلم خود 
اين  شــركت را يارى نموده و جايگاه آب را در باورها 
و اعتقادات دينى مردم در نمازهاى جماعات تبيين 

نمايند .
مدير عامل شــركت آب و فاضالب اســتان در 
خصــوص اقالم كاهنده مصــرف آب گفت : اين 
شــركت در راســتاى اجراى سياست هاى صرفه 
جويى و بمنظور كاهش مصرف سرانه ، اقداماتى از 
جمله افزايش آگاهى هاى عمومى و فرهنگ سازى 
و استفاده از شــيرآالت كاهنده مصرف آب را مورد 

توجه قرار داده است .
در ادامه اين نشســت هريك از مديران عامل 
شــركت هاى صنعت آب و برق استان در خصوص 
صرفــه جويى در مصــرف آب و برق توضيحات و 

راهكارهاى الزم را بيان كردند .

به مناسبت هفته صرفه جويى در مصرف آب انجام شد؛
بازيكنان مس ســونگون با عشق و عالقه نشست شوراى مسئوالن فرهنگى صنعت آب و برق استان

قهرمان آسيا شدند

مدير عامل ســازمان قطار شهرى 
TBM تبريز و حومــه از آغاز حفارى

دوم خط دو مترو تبريز همزمان با هفته 
دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزارى مهر، مصطفى 
مولوى فرد در جلسه اتحاديه قطارهاى 
شهرى كشــور كه در تبريز برگزار شد 
اظهار كرد: شبكه خطوط مترو تبريز در 
چهار خط تعريف شده است كه در حال 
حاضر اقدامــات اصلى در خط يك در 

حال انجام اســت و همزمان مسائل مرتبط با 
ديگر خط ها در حال پيگيرى است.

وى، بــا تاكيد بر تســريع فراينــد ها در 
راســتاى عملياتى شدن به موقع برنامه هاى 
پيش بينى شده گفت: خط يك قطار شهرى 
تبريز به طول 17/2 كيلومتر با 18 ايستگاه و 
2 پايانه از ائل گلى آغاز و به كوى الله ختم مى 

شود كه در حال حاضر 10 ايستگاه  در محدوده 
فــاز اول و دوم  خط يك با وجود نواقصات در 

حال بهره بردارى است.
وى با اشاره به نواقصات فاز اول و فاز دوم 
خــط يك ادامه داد: در بخش هاى پله برقى، 
يك ايستگاه عبورى، آسانسور و ... نواقصاتى 
وجــود دارد كه اميدواريــم بتوانيم در آينده 

بخشى از اين نواقصات را نيز مرتفع سازيم.

عضو هيئت مديــره و مدير عامل 
سازمان قطار شــهرى تبريز و حومه، 
با اشــاره به نوســانات ارز و تاثير آن بر 
بخش عمرانى افزود: با وجود نواسانات 
ارز و ايجــاد وقفــه در تامين برخى از 
اقالم مورد نياز ما كار را تعطيل نكرديم 
و در بحــث تامين ميلگرد و ســيمان 
مشكالت را حل كرده و اميدواريم در 
ادامه مسير نيز مشكلى نداشته باشيم 
و جا دارد از همكارى خوب پيمانكاران 
در خصوص ســرعت بخشى بر فعاليت هاى  
در حــال اقدام با وجود تنگناهاى مالى تقدير 

كنيم.
مولوى همچنين با اشاره به خط پنج مترو 
تبريز گفت: مطالعات اين خط در حال انجام 
است و اين مسير از تبريز تا خسروشهر پيش 

بينى شده است.

همزمان با هفته دفاع مقدس؛
حفارى  TBMدوم خط 2 متروى تبريز آغاز مى شود

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى ساليانه مورخ 1397/03/22 و صورتجلسه هيات مديره مورخ 1397/04/16 شركت مزبور كه در تاريخ 1397/05/09 تحت شماره 1481/ث 
97 و 1482/ث 97 به اين واحد واصل شده تصميماتى به شرح ذيل اتخاذ گرديده است.

فيروز عبادالهى به شــماره ملى 1581273487 به ســمت مدير عامل و عضو هيات مديره- اكبر حاتمى به شماره ملى 5059894241 به سمت رئيس هيات مديره – ابوالقاسم 
خانمرادى گرگرى به شــماره ملى 5059208338 به ســمت نائب رئيس هيات مديره- قنبر لطفى به شماره ملى 5059662306 و على بايرام زاده به شماره ملى 4939842649 هر 

كدام عضو هيات مديره به مدت دو سال انتخاب شدند.
محمد نظرى به شماره ملى  3253639861 به سمت بازرس اصلى و محرم يحيوى به شماره ملى 5059653900 به سمت بازرس على البدل به مدت يك سال مالى انتخاب 

شدند.
كليه اسناد و اوراق تعهدآور و تجارى و بهادار بانكى و قراردادها و عقود اسالمى با امضاء متفق مدير عامل و رئيس هيات مديره همراه با مهر شركت و مكاتبات عادى و ادارى با 

امضاء مدير عامل به تنهايى همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود.
اسكندرى- ثبت شركتها و مالكيتهاى صنعتى و معنوى منطقه آزاد ارسحدود اختيارات مديرعامل: مجرى مصوبات هيات مديره خواهد بود.

آگهى تصميمات شركت نور آفرينان جلفا ارس (سهامى خاص)
 به شماره ثبت 138 و شناسه ملى 1086028589

كسب رتبه ممتاز در بيش از 80 درصد جايگاه هاى مواد نفتى

آزادسازى و رفع تصرف 3600 متر از بستر مهرانه رود

پيشرفت الك پشتى طرح تعريض جاده مرزى ارس سرمايه گذاران چينى آماده گسترش روابط خود با ايران هستند

مدير شــركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقــه آذربايجان شــرقى گفت: با 
اجراى طرح درجه بندى جايگاه هاى عرضه 
ســوخت در نيمه اول ســال97، بيش از 
80 درصد جايگاه هاى مــواد نفتى منطقه 
آذربايجان شرقى در وضعيت ممتاز و درجه 

يك قرار گرفت.
ابوالفضل روح اللهى با اشاره به اهميت 
اجراى طرح درجه بندى جايگاه هاى عرضه 
مــواد نفتى در ارتقاى خدمــات قابل ارايه 
در جايگاه هــا و تحقق حقوق شــهروندى 
افزود: اجراى طرح درجه بندى جايگاه هاى 
عرضه ســوخت و رعايــت الزاماتى مانند 

اجراى طــرح كهاب، ضمن بهبــود ارايه 
مشترى مدارى،  و  سوخت رســانى  خدمات 
كاهش  و  ســوخت  مصرف  بهينه ســازى 
آاليندگى زيســت محيطى را در پى خواهد 
داشــت. وى از فعاليــت 160 باب جايگاه 
منطقه  در  نفتــى  فرآورده هــاى  توزيــع 
آذربايجان شــرقى خبر داد و گفت: با توجه 

به نتايج به دســت آمــده از اجراى طرح 
درجه بنــدى جايگاه ها در نيمه اول ســال 
97، 81 درصــد از جايگاه هاى مواد نفتى 
استان حائز رتبه ممتاز و درجه يك شدند.

روح اللهــى، بــا بيان اينكــه عالوه بر 
جايگاه هــاى عرضه فرآورده هــاى نفتى، 
161 بــاب جايــگاه CNG نيــز آماده 
ارائــه خدمات سوخت رســانى در ســطح 
اســتان اســت، تصريــح كــرد: در آينده 
نزديك 24 باب جايگاه عرضه ســوخت با 
ســرمايه گذارى بخش خصوصى به چرخه 
توزيع فرآورده هاى نفتى در منطقه خواهند 

پيوست. 

مدير امــور منابع آب شهرســتان تبريز از 
آزادســازى و رفع تصرف بســتر مهرانه رود در 
محدوده خلعت پوشان تا سه راهى اهر خبر داد.  
به گــزارش روابط عمومــى آب منطقه اى 
آذربايجان شــرقى، عيســى يارى با اعالم اين 
خبر افزود: در ســال گذشته با ســاماندهى و 
اليروبــى يــك كيلومتر از بســتر رودخانه، با 
همكارى شــهردارى منطقه 5 كالنشهر تبريز 
آغاز و با اخذ دســتور قضايى در ســالجارى، 
در ســه مرحله بســتر رودخانه مهرانه رود در 

محدوده ياد شــده به طول 3 هزار و 600 متر 
با همكارى فرماندهى كــوپ نيروى انتظامى 
و شــهردارى منطقه 5 كالنشــهر تبريز رفع 

تصرف شد.
وى افــزود: طى اين اقدامــات 66 هزار و 
500 مترمربــع از اراضى دولتى آزادســازى و 
38 واحــد ويال و باغ و واحــد صنعتى واقع در 
بســتر رودخانه بدون صرف هزينه اى، با تامين 
دستگاه هاى ســنگين توسط شهردارى منطقه 

5 رفع تصرف شد.

 اصالح و تعريض جاده مرزى جلفا - خداآفرين 
به طول 216 كيلومتر در حاشيه رودخانه خروشان 
ارس از جمله ضرورت هاى برجاى مانده حوزه راه 
سازى كشور بوده كه به دليل اهميت راهبردى آن 

در تامين امنيت غيرقابل اغماض است.
جــاده مــرزى جلفــا - خداآفرين بــه دليل 
همســايگى با جمهورى آذربايجان، ارمنســتان و 
جمهورى خودمختار نخجوان و نيز دسترســى به 
بازار 300 ميليون نفرى كشورهاى همسود از بعد 

اقتصادى نيز حايز اهميت فراوان است. 
در تبيين اهميت اجراى طرح اصالح و تعريض 
اين جاده مرزى مشرف بر رودخانه ارس، ذكر اين 
نكته خالى از لطف نيســت كه تا قبل از فروپاشى 
شــوروى ســابق به دليل فضاى امنيتى حاكم بر 
منطقــه و زورگويى بلوك شــرق، اجراى هرگونه 
طرح راه ســازى با موانع بســيارى مواجه و حتى 

غيرممكن بود. 
آن زمان رعب و وحشت ناشى از حضور مرزبانان 
كمونيســت روس در حاشيه ارس به اندازه اى بود 
كه حتى مردم عادى از نزديك شــدن به اطراف 

رودخانه و نگاه به آن سوى مرز مى ترسيدند. 
كارشناسان و ناظران محلى مى گويند حال كه 
جمهورى كمونيستى شوروى فروپاشيده و شرايط 
امنى بر منطقه حاكم شــده است، بايد از فرصت 
تعامل خوب كشورمان با جمهورى هاى آذربايجان 
و ارمنســتان براى اصالح و تعريض جاده مرزى 

حاشيه ارس نهايت بهره را برد. 
اهميت موضوع به ويژه زمانى مشــخص مى 
شود كه بدانيم پايانه هاى مرزى جلفا و نوردوز به 
عنوان مبادى پرتردد كشور از نظر مسافر و بار نيز 

در اين مسير واقع شده است. 
يك راننده ترانزيت با اشاره به حضور پرشمار و 
شبانه روزى كاميون هاى باركش در جاده مرزى 
جلفا - خداآفرين مــى گويد كه باريك و پرپيچ و 
خم بودن اين محور ارتباطى خطرات زيادى براى 

رانندگان دارد. 
حســين عليپور ممقانى اضافه مى كند: من در 
طول اين ســال ها شاهد وقوع تصادفات رانندگى 
مرگبار زيادى در اين محور ارتباطى به دليل وجود 

پيچ هاى خطرناك و باريكى جاده بوده ام. 
كرباليى عبدالعلى قاسم زاده از ساكنان روستاى 
«اوشتبين» در حاشيه ارس نيز معتقد است كه هر 
چند جاده مرزى فعلى جلفا به خداآفرين در مقايسه 
با دو دهه قبل بسيار مناسب است، اما باز هم تردد 
در اين محــور ارتباطى خطرهاى زيادى همچون 
احتمال سقوط به رودخانه يا ريزش كوه در مواقع 

بارانى دارد. 
قاسم زاده كه به گفته خود عمرى را براى انجام 
كارهــاى ادارى و خريد مايحتاج ضرورى در جاده 
مرزى ارس به مقصد جلفا تردد كرده اســت، مى 
گويد: حال كه امنيت كامل بر منطقه حاكم است، 
بايــد اقدامات الزم بــراى تعريض و اصالح جاده 

توسط نهادهاى مسوول انجام شود.
فرمانــدار خداآفرين نيز به ايرنا مى گويد: جاده 
مرزى جلفا - خداآفرين داراى مشــخصات جاده 
فرعى بوده و به اين شــكل تعريف شده است در 
حالى كه به صــورت جاده اصلى و ترانزيتى از آن 

استفاده مى شود. 
احمدعلى اســدپور با بيان اينكــه اين جاده از 
استاندارد الزم برخوردار نيست، اضافه مى كند: هم 
اكنون اين جاده براى تردد بين اســتانى نيز قابل 
قبول نيســت، چه برســد به اينكه به عنوان جاده 

ترانزيتى استفاده شود. 
وى يادآورى مى كند: اين جاده شاهراه ارتباطى 
شهرهاى مرزى و روستاهاى اين منطقه بوده، ولى 
وضعيت آن برازنــده مردم منطقه و رانندگان بين 

مرزى نيست. 
فرماندار خداآفرين با اشــاره به اينكه تعريض و 
اصالح اين جاده از سمت جلفا آغاز شده ولى اعتبار 
اين طرح ناچيز است، اظهار مى كند: در اين طرح 
چند پيچ خطرناك حذف و چند پل احداث شده و 

ادامه آن نيازمند اعتبار كافى است. 
اســدپور ادامه مى دهد: هم اكنون 38 كيلومتر 
از اين مســير كه در معرض خطــر رفتن زير آب 
در زمان آبگيرى ســد 'قيزقلعه سى' مى باشد، به 
صورت اســتاندارد احداث شده اســت و حدود 2 
كيلومتر نيز تا پايان امسال و پيش از آبگيرى اين 

سد احداث مى شود. 
وى مى گويد: روكش آســفالت 50 كيلومتر از 
142 كيلومتر جاده ترانزيتى حوزه استحفاظى اين 
شهرســتان با صرف 100 ميليارد ريال نيز انجام 
شــده و ادامه اين طرح نيازمنــد تخصيص اعتبار 

است. 
فرماندار خداآفرين با بيان اينكه تردد همزمان 2 
خودرو از اين جاده با مشكل همراه است، يادآورى 
مى كند: براى رفع مشــكل جاده ترانزيتى جلفا - 
خداآفرين در كوتاه مدت بايد روكش آسفالت اجرا و 
در دراز مدت بايد استاندارد سازى و به عنوان جاده 

اصلى و ترانزيتى تعريف شود. 
اســدپور، تعريض و تســطيح، حذف پيچ هاى 
خطرناك و احداث چندين تونل براى جلوگيرى از 
ريزش كوه را از نيازهاى اين جاده اعالم مى كند. 
فرماندار جلفا نيــز در گفت و گو با ايرنا با بيان 
اينكــه جــاده ترانزيتى 132 كيلومتــرى جلفا - 
خداآفرين در حوزه اســتحفاظى اين شهرستان با 
مشــكل باريكى و كم عرضى جاده مواجه است، 
مى گويد: براى رفع اين مشكل بايد جاده تعريض، 

تسطيح و شانه سازى شود. 
صادق احمدى مى افزايد: گردنه ' ننم واى' نيز 
از گردنه هاى خطرناك در اين مســير بوده و در 
زمان تصدى تركان به عنوان وزير راه و شهرسازى 
كلنگ احداث تونل آن با اعتبار 120 ميليارد ريال 
در اين محل به زمين زده شــد ولى تاكنون هيچ 

اقدامى در اين زمينه انجام نشده است. 
وى يادآورى مى كند: با توجه به اينكه بخشى 
از جاده در نزديكى رودخانه ارس كم عرض است 

بايد در اين مسير گاردريل نصب شود. 
فرماندار جلفا اظهار مى كند: به علت وجود پيچ 
هاى خطرناك در اين مسير نياز به تعريض و شانه 
سازى جاده و تامين اعتبار كافى از سوى راهدارى 

و حمل و نقل جاده اى استان است. 
احمدى با بيان اينكه از ســه راهى  'مارازا ' به 
سمت خداآفرين نيز نياز به شانه سازى و خط كشى 
وجود دارد، ادامه مى دهد: در اين مســير حدود 2 
كيلومتر واريانت با 20 ميليارد ريال اجرا شده است 

كه در هفته دولت به بهره بردارى مى رسد. 
فرماندار جلفا اظهار مى كند: احداث ســه تونل 
سه دهنه ســيه رود در اين مسير طراحى و يكى 
از آن ها با صرف 120 ميليارد ريال احداث شده و 
زير بار ترافيك رفته و 2 تونل ديگر نيز با حدود 70 
درصد پيشــرفت فيزيكى در حال احداث است كه 
در صورت تامين اعتبار مورد نياز تكميل مى شود. 
احمدى مــى افزايد: در زمان بــارش نزوالت 
جوى با خطر ريزش كوه در مسير اين جاده مواجه 
هستيم كه حوادثى نيز در اثر اين اتفاق در آن روى 
داده اســت و براى انجام اقــدام هاى الزم جهت 
جلوگيرى از اين اتفاق بايد با مقام هاى جمهورى 

آذربايجان هماهنگى شود. 

 سرپرست گروه ســرمايه گذارى چينى اعالم 
كرد: با توجه به شــرايط اقتصــادى فعلى جهان 
سرمايه گذاران چينى آماده توسعه روابط اقتصادى 

و تجارى خود با ايران هستند.
پروفسور «يان» در ديدار با استاندار آذربايجان 
شرقى در تبريز اظهار داشت: گروه هاى مختلفى 
از سرمايه گذاران شرق چين براى توسعه روابط در 

حوزه هاى متعدد به تبريز آمده اند.
وى ادامه داد: اميدواريم همكارى هاى اقتصادى 

خود را با آذربايجان شرقى گسترش دهيم.
سرپرست گروه ســرمايه گذارى چينى افزود: 
در حال حاضر در زمينه زيرســاخت خط راه آهن 
تبريز- بستان آباد با اين استان همكارى مى كنيم.

وى تاكيــد كرد: بــا وجود اعمــال تحريم ها 
عليــه ايران از لحاظ اخالقــى همچنان پايبند به 

قراردادهايى هســتيم كه با اين كشور منعقد كرده 
ايم.

اســتاندار آذربايجان شــرقى نيز در اين ديدار 
گفت: مذاكرات تجارى بين آذربايجان شــرقى و 
تجار چينى از مدت ها قبل شــروع شده و زمينه 
هاى همكارى اقتصــادى در حوزه هاى مختلف 

فراهم است.
مجيد خدابخش افزود: خوشــبختانه دو كشور 

چين و ايران روابط سياسى و اقتصادى خوبى باهم 
دارند و اميدواريم در شرايط موجود فاز جديدى بين 

چين و آذربايجان شرقى ايجاد شود.
وى ادامه داد: گرچــه خروج غيرقانونى ترامپ 
از برجام مشكالتى ايجاد كرده ولى فرصت خوبى 
براى توليدكننــدگان، صاحبان علم و حوزه دانش 

فنى روز برايمان ايجاد شده است.
خدابخش اظهار داشت: كشور چين نيز از طريق 
افزايش تعرفه هاى گمركى با نوعى تحريم مواجه 
شده است. وى اضافه كرد: معتقدم در شرايط جديد 
در حــوزه هاى انتقال دانش فنى روز و ســرمايه 
گذارى، همكارى هاى خيلى خوبى با هم داشــته 
باشيم. اســتاندار آذربايجان شرقى ابراز اميدوارى 
كرد: فعاليت هاى اجرايى خوبى با هيات ســرمايه 

گذارى چينى كه به تبريز آمده شروع كنيم.
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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

منم كه شهره شهرم به عشق ورزيدن
منم كه ديده نيالوده ام به بد ديدن

وفا كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيم
كه در طريقت ما كافريست رنجيدن

حافظ


