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 نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى و امام جمعه تبريز گفت: نوجوانان بايد با مسجد مانوس شوند، 
هيات امناى مساجد و انجمن هاى اسالمى در اين خصوص بايد فضا را آماده كنند.

حجت االسالم سيدمحمد على آل هاشم در مراسم بزرگداشت روز جهانى مسجد در تبريز با اشاره 
به ضرورت بحث و تبادل نظر سياسى در مساجد گفت: مساجد بايد درمسائل سياسى پيشرو باشند. اين 

توصيه به معناى ورود به دسته بندى هاى سياسى نيست بلكه روشنگرى و...

 همزمان با فرارســيدن هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر، حوزه هاي صدا، سيما ، خبر و راديو 
برون مرزي با توليد و پخش برنامه هاي متنوع ، اين مناسبت را گرامي داشته و بهره برداري و آغاز به كار طرح هاي مختلف 

عمراني، رفاهي، بهداشتي، خدماتي و... را پوشش خواهند داد.  
اطالع رساني برنامه هاي هفته دولت، دعوت از مقامات ارشد اجرايي استان به برنامه ها ، ارتباط مستقيم...

معاون غذا ودارو وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكى معاون غذا ودارو وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكى 
آذربايجان شرقى توانمند درحوزه توليد دارو و تجهيزات پزشكىآذربايجان شرقى توانمند درحوزه توليد دارو و تجهيزات پزشكى

شهردار خبر داد؛

اطالع رسانى درباره طرح تفصيلى تبريز و قراردادهاى شهردارى

همت ويژه صدا وســيماي مركز 
آذربايجان شرقي در هفته دولت  

تالش هاى ارزشــمند شــهردارى براى 
مبارزه با فساد

انتخــاب  عضو جديــد هيئت مديره بانك 
صادرات

صفحه4 صفحه3

هفته دولت گرامى باد
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مديرعامل شركت توزيع نيروى برق تبريز اعالم كرد: همزمان با هفته دولت 
96 پروژه در شركت توزيع نيروى برق تبريز افتتاح و به بهره بردارى مى رسد.

 عــادل كاظمى گفت: اين پروژه هــا با اعتبار حدود  300 ميليارد ريال در حوزه 
عملياتى اين شركت اجرا شده و به بهره بردارى مى رسد.

وى اظهــار كرد: 80 مورد از اين پروژه ها در شهرســتان تبريز با اعتبار بيش از 
250 ميليارد ريال، هشت پروژه در شهرستان آذرشهر با اعتبار بيش از 14 ميليارد 

ريال و هشــت پروژه در شهرســتان اســكو با اعتبار بيش از 35 ميليارد ريال به 
بهره بردارى مى رسد.

وى با اشــاره به  پروژه هاى برق شهر تبريز، ترانسفورماتورهاى هوايى را يكى 
از قابل توجه ترين پروژه هاى اين شــهر خواند و گفت: 42 دستگاه ترانسفورماتور 
هوايى مابين پست هاى مجاور به ارزش 42 ميليارد ريال، جهت كاهش بار نصب 

شده است.

مدير عامل شــركت توزيع نيروى برق تبريز، از احداث ســاختمان ادارى برق 
ســهند خبر داد و گفــت: اين پروژه با  هزينه 15 ميليــارد ريال يكى از مهمترين 

پروژه هاى شركت توزيع نيروى برق در شهرستان اسكو است.
كاظمى يادآور شــد: تجهيز ســوئيچ خانه هاى شماره يك و دو شهرك شهيد 
ســليمى با اختصاص اعتبارى بر سه ميليارد ريال از جمله پروژه هاى  شهرستان 

آذرشهر است. 
2

بانك سپه مديريت منطقه آذربايجان شرقى در نظر دارد قسمتى از  امالك مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومى 
بصورت نقد يا بصورت نقد و اقساط به متقاضيان واگذار نمايد. 

توضيحات مهم:
1ـ بانك سپه در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

2ـ رعايت كليه موارد مندرج در برگه هاى مزايده الزامى است.
3ـ عرصه و اعيان مندرج در فهرست ذيل بر اساس مترمربع و قيمت پايه به ريال مى باشد.

4ـ كليه امالك با وضع موجود به فروش مى رسند در صورت داشتن متصرف تخليه به عهده خريدار مى باشد.
5ـ در مورد امالكى كه بصورت نقد و اقساط واگذار مى شوند قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تمليك خواهد بود.

6ـ در صورتيكه مبالغ پيشنهادى خريداران به طور مساوى باشد اولويت با شرايط نقدى است.
7ـ هزينه آگهى و كارشناسى ملك به عهده خريدار مى باشد كه مشاراليه مى بايست اين هزينه را بر اساس اعالم 

نظر بانك قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانك پرداخت نمايد.
8ـ مبلغ سپرده ( وديعه ) شركت در مزايده معادل 5٪ قيمت پايه مزايده مى باشد كه متقاضيان مى بايست با مراجعه 
به كليه شــعب بانك سپه در سطح استان به حساب بستانكاران كد بيالن 460910005 واريز و اصل رسيد آن را به 

همراه مدارك شركت در مزايده به دايره پشتيبانى و خدمات بانك سپه تحويل نمايند.
9ـ كليه اسناد و مدارك شركت در مزايده را در پاكت سربسته قرار داده و تا پايان وقت ادارى ( ساعت 16:00 ) روز 

شنبه مورخ 97/06/17 به دايره پشتيبانى و خدمات تحويل و رسيد دريافت نمائيد.
10ـ به پيشــنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ، فاقد ســپرده يا داراى سپرده كمتر از ميزان مقرر ترتيب اثر داده 

نخواهد شد و مردود مى باشند. 
11ـ تاريخ بازگشايى پاكات مزايده متعاقباً اعالم خواهد شد .

12 – جهت اطالع از اصالحات بعدى به روزنامه جام جم ويژه اســتان آذربايجان شــرقى روز چهارشــنبه مورخ 
97/06/07  ( آگهى نوبت دوم ) و روزنامه جام جم سراسرى روز شنبه مورخ 97/06/10 ( آگهى نوبت سوم ) مراجعه 

نمايند.
* متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر همه روزه به غير از ايام تعطيل از ساعت 8:00 صبح الى 16:00 

بعد از ظهر با تلفنهاى ذيل تماس حاصل نمايند.
* آدرس :تبريز – چهارراه آزادى ( آبرســان ) – ساختمان مديريت شعب بانك سپه – طبقه 8 – دايره پشتيبانى و 

خدمات
*تلفنهاى تماس : 04133356555 و 04133384991   شماره فاكس : 04133363139

نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد بشــرح جدول ذيل مى باشد:

ميزان پرداخت غير نقدى ( باقيمانده در اقساط )ميزان پرداخت نقدىشرايط پرداخت نقدىرديف

1000٪الف1

اولويت با پيشنهاد پرداخت نقدى ، پيشنهاد غير نقدى ( حداقل 20 درصد نقد و الباقى حداكثر اقســـاط 36 ماهه با سود بانكى ) ز2
قابل بررسى است درصد پرداخـــت نقدى و مدت باز پرداخت الباقى ثمن بايستى دربرگه پيشنهادات به صورت مشخص و شفاف 

اعالم گردد.

"آگهى مزايده عمومى يك مرحله اى ( نوبت اول ) " 
 مزايده عمومى امالك مازاد بانك سپه استان آذربايجان شرقى 

شماره 970530 

شرايط توضيحات قيمت پايه قدر السهماعيان عرصهكاربرىنوع ملك پالك ثبتى آدرس ملك كد ملك رديف

زتخليه 16,265,700,000ششدانگ 127/83قدرالسهمتجارىمغازه1/19307تبريز - شهرك باغميشه - شيت 5 ـ  خيابان اطلسـ  مجتمع نگين اطلس روبروى مسجد 12200000310261

زتخليه 2,640,250,000ششدانگ 44750صنعتى زمين 99/610مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 22100000004488

مراغه - شهرك صنعتى ( روســتاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع 32100000004500
مراغه  سهند  شيميايى  صنايع 

زتخليه 2,340,000,000ششدانگ 45000صنعتى زمين 99/611

زتخليه 2,340,000,000ششدانگ 45000صنعتى زمين 99/612مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 42100000004611

زتخليه 2,340,000,000ششدانگ 45000صنعتى زمين 99/613مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 52100000006286

زتخليه 2,598,153,600ششدانگ 4639/560صنعتى زمين 99/614مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 62100000006397

زتخليه 2,885,500,000ششدانگ 49750صنعتى زمين 99/633مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 72100000006409

زتخليه 2,383,430,400ششدانگ 4583/520صنعتى زمين 99/634مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 82100000006520

زتخليه 2,800,000,000ششدانگ 50000صنعتى زمين 99/635مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 92100000006631

زتخليه 2,800,000,000ششدانگ 50000صنعتى زمين 99/636مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 102100000006742

زتخليه 2,800,000,000ششدانگ 50000صنعتى زمين 99/637مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 112100000006853

زتخليه 9,312,201,500ششدانگ 26606/290صنعتى زمين 99/745مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 122100000006964

زتخليه 537,660,000ششدانگ 273165مسكونىساختمان39/813ملكانـ  روستاى آقجه ديزج132200000305758

6,701,970,000ششدانگ 177/50529/80انبارساختمان1368/8مراغه - بلوار شهيد شكارى - روبروى اداره گاز - آهن فروشى دوستى142200000294377
متصرف داردـ  ملك

 به عنوان آهن فروشى 
استفاده مى شودـ 

الف

زتخليه 1,428,427,000ششدانگ 099/89تجارىساختمان5033/1مراغه - چهارراه طلوع فجر - روبروى مسجد شهدا152200000259514

الفعدم تخليه  323,784,144,000سهم از96 سهم 253/761252/16مسكونىساختمان 2611 اصلى واقع در بخش 4تبريز - خيابان دارايى 3 - كوچه صباغان - پالك  4 162200000348725

تبريزـ  آبرسان - كوى سبالن - پالك 13 طبقه اول172200000346927
226 فرعى از  10  اصلى قطعه 1 

الفعدم تخليه  8,079,700,000ششدانگ 0187/9مسكونىآپارتمانمجزى شده از فرعى 65

1231منفكه از پالك 1129 تبريز - وليعصر - فلكه معلم  - كوچه خورشيد - پالك 18220000034298613
الفعدم تخليه  6,976,860,000ششدانگ 0150/04مسكونىآپارتمانفرعى از يك اصلى دربخش 9

38076فرعى از يك اصلى تبريزـ  وليعصر - خيابان پروين اعتصامى - كوى ليدا -  10 مترى پيمان - پالك 2 - طبقه 1922000003374723
الفعدم تخليه  6,187,440,000ششدانگ 0151/62مسكونىآپارتمانواقع در بخش 9 

3247فرعى از   10اصلى مفروز تبريزـ  وليعصر جنوبىـ  خيابان آذرىـ  15 مترى سهندـ  پالك 25 طبقه اول202200000336240
ومجزى شده از 1336 دربخش9

الفعدم تخليه  4,633,200,000ششدانگ 0175/50مسكونىآپارتمان

ادامه در صفحه سه



www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir واحد تنظيم بازار راه اندازى مى شود
 رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى آذربايجان شرقى از راه اندازى واحد 

تنظيم بازار در اين اســتان از روز سه شنبه خبر داد.
اكبر فتحى از راه اندازى واحد تنظيم بازار در جهاد كشاورزى اين استان 
خبر داد و اظهار داشت: اين واحد با هدف نظارت بر قيمت نهاده ها و عرضه 

توليدات دامى و كشاورزى در بازار راه اندازى مى شود.
وى افزود: با نظارت اين واحد، نهاده هاى دامى و كشــاورزى وارداتى با 

ارز دولتى در اختيار توليد كنندگان بخش كشــاورزى قرار مى گيرد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى تاكيد كرد: همچنين اين واحد بر عرضه 
محصوالت دامى و كشــاورزى در بــازار به نرخ مصوب دولتى نظارت مى 

كند.
فتحى با اشاره به نظارت بر قيمت توليدات دامى و كشاورزى خاطرنشان 
كرد: بازرســان اين واحد دركنار ديگر واحدهاى نظارتى اســتان بر عرضه 

مرغ، تخم مرغ، شــير و توليدات دامى و كشــاورزى به نرخ مصوب دولتى 
نظارت كرده و در كنترل بازار دخالت مى كنند.

وى در پايان با بيان اينكه بخش كشــاورزى از جمله اركان  مهم اقتصاد 
مقاومتى و امنيت غذايى كشــور محسوب مى شــود، افزود: همه تالش 
كاركنان اين ســازمان در جهت نيل به خودكفايى محصوالت اساسى و در 

راستاى حمايت از كاالى ايرانى و كشاورزى پايدار است.
 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى3 شنبه 3 شهريور 1397 / شماره 5186

اعضــاى شــوراى مشــاركت شــركت 
گازاســتان آذربايجــان غربى باهــدف بهينه 
كاوى والگوبردارى ازنظام پيشــنهادات شركت 

گازاستان آذربايجان شرقى بازديد كردند.
 به گزارش روابط عمومى شــركت گازاستان 
آذربايجان شــرقى، سيد اميررضوى جانشين و 
مشاورمديرعامل دراين جلسه ضمن خيرمقدم 
گويى بــه ميهمانان، نهادينه ســازى فرهنگ 
مشاركت دركاركنان را از مهمترين اهداف نظام 
مشاركت گازاستان عنوان كرد و افزود: برگزارى 
چنين جلساتى ضامن رشد و  پيشرفت بهره ورى 

و تحول ادارى مى گردد و اين شــركت آمادگى 
خود را به منظور بهينه كاوى با تمامى شركت ها 

و سازمانها اعالم مى نمايد.
ســيد نوح نبى دبير نظام پيشنهادات شركت 

گاز اســتان نيز هدف از اين جلسه را بهينه كاوى 
و الگوبردارى ازاقدامات انجام شده درحوزه نظام 
پيشنهادات شركت گازاستان دانست و افزود: رشد 
و پيشــرفت و موفقيت هاى حاصل شده درنظام 
پيشنهادات شركت گازاستان مرهون حمايتهاى 
مديرارشد سازمان وهمه رؤسا و دبيران كميته ها و 
مشاركت همكاران مى باشد.  شايان ذكر است كه 
در اين جلسه ضمن تشريح اقدامات انجام يافته 
در حوزه نظام مشاركت توسط دبير مشاركت به 
ســواالت اعضاى شوراى مشاركت شركت گاز 

آذربايجان غربى پاسخ داده شد.                     

رئيس دانشــگاه جامع علمى و كاربردى 
آذربايجان شرقى بر ضرورت ارتباط دانشگاه 

و رسانه تاكيد كرد.
 فرزان قاليچــى در ديدار با مديركل صدا 
و ســيماى مركز آذربايجان شرقى با تاكيد بر 
ارتباط بيشــتر رسانه با دانشگاهيان و استفاده 
از ديدگاه هــاى تخصصــى فرهيختــگان 
دانشــگاهى اظهار داشــت: اگر ارتباط بين 
دانشــگاه و صدا و ســيما به عنوان دانشگاه 
عمومى بيشتر باشــد، مى توان ضمن آسيب 
شناسى برنامه ها به صورت علمى، از ديدگاه  
فرهيختگان دانشــگاهى بــراى باال بردن 

كيفيت برنامه ها استفاده كرد.
وى با اشــاره به اهميت ارتباط دانشگاه و 

رسانه اظهار داشت: نسل جوان به دنبال ايده 
هاى نو و خالقيت اســت و لــزوم ماندگارى 
رســانه ها در عصر حاضــر، خالق بودن آنها 

است.
مديركل صدا و ســيماى مركز آذربايجان 
شــرقى نيز در اين ديدار با اســتقبال از بهره 
مندى درست و شايسته از ديدگاه هاى اساتيد 
دانشــگاه و نخبگان دانشگاهى در برنامه ها 
گفت : هــر قدر فاصله بين جامعه، رســانه و 
نخبگان نزديك باشــد به همان نســبت مى 
توان براى بسيارى از مشكالت چاره انديشى 

كرد.
مرتضى صفرى تعاملى بودن رســانه ها را 
از برجســته ترين ويژگى هاى هر رسانه اى 
عنــوان كرد و اظهار داشــت : فضاى رقابتى 
حاكم بر رســانه ها ايجاب مــى كند كه هر 
رســانه اى بــراى جذب مخاطــب خود، در 

راستاى ذائقه مخاطب حركت كند.
وى افزود : براى ارزيابى صحيح از رســانه 
و كاركرد آن، همچنيــن باالبردن محتواى 
كيفى برنامه هــا، نيازمند ديدگاه ها، نظرات، 
پيشــنهادات و انتقادات جامعه دانشــگاهى 

هستيم.

مديركل صدا و ســيماي مركز آذربايجان 
شــرقي در ديدار با سردار حسن خاني و جمعي 
از فرماندهان انتظامي استان ، نيروي انتظامي را 
نيرويي واليي ، خدمتگزار مردم و محور امنيت 

در كشور و استان عنوان كرد .  
 بــه گزارش روابط عمومي صدا و ســيماي 
مركز آذربايجان شرقي ، مرتضي صفري گفت : 
نيروي انتظامي به عنوان مهم ترين ركن امنيت 
داخلي ، نقش مهم و مؤثري در تأمين امنيت در 

كشور و استان ايفا مى كند .  
وي افزود : زيربنا و اساس توسعه و پيشرفت 
هر جامعه اي در بخش هاي مختلف سياســي، 

اجتماعي، اقتصــادي، فرهنگي و علمي و... در 
سايه امنيت آن جامعه ايجاد مي شود. 

فرمانده انتظامي استان آذربايجان شرقي نيز 
در ايــن ديدار گفت : صدا و ســيما نقش مهمي 
در آموزش شهروندان، باال بردن سطح آگاهي 
عمومي و نمايــش توانمندي هاي پليس و راه 

هاي پيشگيري از وقوع جرم دارد .  
سردار حسن خاني با تقدير و تشكر از تعامل 
خــوب صدا و ســيما با خدمتگــزاران مردم در 
نيــروي انتظامي افزود : توليدات صدا و ســيما 
به شايستگي توانســته مكمل و تقويت كننده 
اقدامــات پليس در پيشــگيري از وقوع جرم و 

كنترل آسيب هاي اجتماعي باشد .  
وي بهترين فرهنگ سازي در تمامي حوزه 
ها را استفاده از ظرفيت رسانه توسط دستگاه ها 
عنوان كرد و خاطر نشــان كرد: در حال حاضر 
الگوســازي، فرهنگ سازي و آموزش عمومي 
بدون حضور رسانه ملي امري غير ممكن است .  

 شهرام دبيرى، عضو شوراى شهر تبريز در 
آستانه آغاز دومين سال فعاليت شوراى پنجم 
ضمن گفتگويى در بررســى يك سال گذشته 
شورا و شــهردارى، عملكرد شهردار تبريز را 

مثبت و قابل قبول دانست.
در آغاز ســال دوم فعاليت شوراهاى شهر 
دوره پنجم بررسى عملكرد يكساله مجموعه 
شــوراى شهر تبريز و شهردارى تبريز به سراغ 
دكتر شــهرام دبيرى عضو شوراى شهر تبريز 
رفتيم تا به بررســى عملكرد اين مجموعه در 
خدمت رسانى به شهروندان تبريزى بپردازيم.

نظر شــما در رابطه بــا مصاحبه اخير دكتر 
اكبرنژاد رياســت فعلى شورا و اظهارات ايشان 
در رابطه با تاييد عملكرد شهردار تبريز چيست؟ 
به هرحال عملكرد شــهردار تبريز در طول 
9 مــاه ماموريت كارى اش مثبت و قابل قبول 
بوده و آثار عملكردش مشخص است، شفاف 
سازى حركت ارزشــمندى است كه شهردار 
تبريز در جهت مبارزه با فســاد انجام مى دهد 
و در اين خصوص انتشــار قــرار دادها يكى از 
كارهايى است كه در جهت شفاف سازى انجام 

مى گيرد. همچنين حذف ترك تشــريفات در 
معامــالت وبهــره گيــرى از تــوان موجود 
شهردارى وصرفه جويى و جلوگيرى از ريخت 
وپاش و الزام مديران به پاسخگويى وازطرفى 
مديريــت بى حاشــيه وبرگرداندن آرامش به 
بدنه شهر وشهردارى و راه انداز ى پروژه هاى 
تعطيل شده دوره قبل و اتمام آنها وشروع پروژه 
هاى جديد عليرغم پرداخت بدهيهاى گذشته 
از نقاط قوت آقاى مهندس باهر ميباشــد كه 
باعث مقبوليت شــهردار تبريز حتى از ديدگاه 
اعضاى شورايى است كه به او راى نداده بودند 
كه البته اين موضوع مايه خوشحالى و مباهات 
دوستانى است كه به ايشان راى داده وانتخاب 

نموده اند.
پاسخ شــما به اظهارات ايشان در رابطه با 
اينكه دوستان آقاى باهر در صدد تغيير شهردار 

هستند چيست؟
من اطالعى از طــرح اين موضوع ندارم و 
تصــور نمى كنم فردى از دوســتان و اعضاى 
شــورايى كه بــه ايشــان راى داده اند چنين 
اظهاراتى داشــته باشــند . زيرا وقتى اعضاى 
مخالف ايشان  به تعهد و تخصص و توانمندى 
شهردار اعتراف مى كنند چگونه عضو شورايى 
كه به ايشــان راى داده وحمايــت كرده اين 

موفقيتها را نمى بيند.
در حال حاضر وضعيت شهردارى را در چه 

شرايطى مى بينيد؟
شــهردارى تبريز عليرغم ركود اقتصادى 
ملــى و كاهــش ســاخت و ســازها كه جزء 
اصلى تريــن منبــع درآمدى شــهردارى ها 
محسوب مى شــود در آرامش است، شهردار 
تبريز با مديريت هزينه و كار جهادى توانسته، 
پروژه ها و فعاليت هاى خدماتى را بدون كاستى 

پيش برد.

رئيس دانشگاه جامع علمى و كاربردى استان تاكيد كرد؛
 نسل جوان، به دنبال ايده هاى نو

نيروي انتظامي ، نيرويــي واليي ، خدمتگزار مردم و 
محور امنيت در كشور  

بهينه كاوى ازنظام پيشنهادات شركت گازاستان

عضو شوراى شهر تبريز مطرح كرد؛
تالش هاى ارزشمند شهردارى  براى مبارزه با فساد

پرســنل منطقه 8 عمليات انتقال 
گاز، با تعويض بموقع وسريع قسمتى 
از خط لولــه 16 اينچ اردبيل- پارس 
آباد ركورد جديــدى را در تعويض و 
تعمير خطوط انتقال گاز ثبت نمودند.
بــه گــزارش روابــط عمومى 
منطقه 8 عمليــات انتقال گاز، يداله 
بايبــوردى، مدير منطقه 8 عمليات، 
با اعالم اين خبر گفت: با اســتناد به 
اطالعات دريافت شــده از پيگرانى 
هوشمند و اطمينان از معيوب بودن 
قسمتى از خط لوله 16 اينچ اردبيل- 
پارس آباد كه ضرورتا ميبايســت در 
پروسه تعويض قرار گيرد برآن شديم 
پيش از شــروع فصل سرما نسبت به 
رفع مشــكل اقدام و از بروز هرگونه 
بحــران در قطعى گاز شــهروندان 

جلوگيرى نماييم.
بايبوردى افــزود: پيش از انجام 
عمليات، تمهيدات و تجهيزات الزم، 
همچنيــن كميته بحــران با حضور 
عوامــل فنى، امنيتــى و امدادى در 
شــركت گاز استان اردبيل تشكيل و 
ضمن مرور ضرورت انجام عمليات 
تعويــض لوله، پيش بينى هاى الزم 
نيــز در جهــت اطالع رســانى و به 
حداقل رســاندن مشكالت پيش رو 

مورد بررسى قرار گرفت.
مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز 
با اشاره به تعهد و تخصص نيروهاى 
عملياتى اظهار داشــت: بــا برنامه 
ريزيهــاى بعمل آمــده، حفاريهاى 
الزم قبل از عمليات بدون قطعى گاز 
انجام و پرســنل عملياتى اعزامى از 
تبريــز به منطقه پارس آباد، بصورت 
شــبانه در حداقــل زمــان ممكن 
عمليات برشــكارى، جوشكارى و 
راديوگرافى محــل معيوب خطوط 
مورد اشاره را انجام و همگام با شروع 
كار روزانه ســازمانها، كارخانجات و 
صنايع، نســبت به تزريق گاز اقدام 

نمودند.
وى يادآور شــد: طبق هماهنگى 
هاى بعمــل آمده با ديســپچينگ 
شــركت ملى گاز ايران و مديرعامل 
شركت گاز استان اردبيل، مسئولين 
و اعضــاى كميتــه بحران شــهر 
اردبيل، 24 ســاعت براى عمليات و 
راه انــدازى مجدد خط لوله 16 اينچ 
اردبيل- پارس آباد پيش بينى شــده 
بود كه خوشبختانه با واكنش سريع 
نيروهاى عملياتى و امدادى منطقه 8 
اين مهم در هواى بارانى و نسبتا سرد 
و در كمتر از 12 ساعت تحقق يافت. 

ركورد جديد كاركنان منطقه 8 
عمليات در تعمير خطوط انتقال گاز

تبريز - جاده ائل گلى - پشت الهى پرست - ده مترى  اول رجايى 212200000336795
شهر - پالك 10

الفعدم تخليه  172,421,552,604سهم از 96سهم 223282مسكونىآپارتمان1508  فرعى از 13 اصلى واقع در بخش9

الفعدم تخليه  5,072,584,000ششدانگ 0121/05مسكونىآپارتمان9447  فرعى از 13 اصلى واقع دربخش 9تبريز - جاده ائل گلى - نرسيده به سهند - كوى ابريشم - پالك 22220000033680716

تبريز - خيابان دكتر قريب - كوى فيروز نو - ده مترى كاج  - 232200000342875
پالك 18 - واحد اول - طبقه همكف

 583  فرعى از 8244 اصلى قطعه يك تفكيكى 
مفروز و مجزى شده از 582 فرعى واقع در بخش 5

الفعدم تخليه  17522,085,938سهم از 96سهم 0117/93مسكونىساختمان

الفعدم تخليه  21996,700,775سهم از 96سهم 251168/36مسكونىساختمان59 فرعى از 2923 اصلى واقع در بخش 7تبريزـ  خيابان قدسـ  كوى شريعتىـ  پالك 24220000034951358

الفعدم تخليه  3,881,550,240ششدانگ 230/98138/58مسكونىساختمان21 فرعى از يك فرعى از 2872 اصلى واقع در بخش 7تبريزـ  كوچه باغـ  كوى جوادىـ  پالك 21 252200000332311

هريس - ميدان مردانى آذر - روبروى نيروى انتظامى - 262200000319708
نمايندگى ايران خودرو 

1/5963   مفروز شده از فرعى 5074 قطعه يك بخش 
47 هريس

زتخليه 7221,348,367,500سهم از96سهم 1396/45804تجارىساختمان

111 فرعى از 2153 اصلى قطعه 28 تفكيكى واقع در سراب - خيابان خرمشهر - كوچه دانشمند272200000332866
بخش 49

51/ 14  سهم 297/50319/30مسكونىساختمان
از96سهم

الف عدم تخليه  417,271,672

الف عدم تخليه  126,760,000ششدانگ 127/4780مسكونىساختمان88اصلى از فرعى 684بستان آباد - روستاى آالنقـ  پالك 28220000034940288

تبريزـ  وليعصر خيابان  فروغى، صادقيان ، نبش ده مترى 292200000349846
الف عدم تخليه  7,858,020,000ششدانگ0128/82مسكونىآپارتمان46313 فرعى از يك  اصلى قطعه  12واقع در بخش 9چهارم غربى پالك 36

تبريزـ  خيابان جالليهـ  خيابان لقمان حكيمـ  كوى 302200000350531
صادقى فرـ  كاشى 57ـ  آپارتمان ماهان طبقه 4 شمالى

22084 فرعى از 3اصلى قطعه 12تفكيكى واقع 
دربخش 10

الف عدم تخليه  1,944,580,000ششدانگ088/39مسكونىآپارتمان

تبريز - خيابان راه آهن - كوى قدس - روبروى المهدى - 12 312200000307556
مترى ميخك 2 پالك 3 طبقه چهارم

88 فرعى منفكه از پالك 7889 فرعى 39واقع 
دربخش5

69 سهم از 96 099/69مسكونىآپارتمان
سهم 

الف عدم تخليه  1,719,652,500

تبريزـ  چهارراه ابوريحانـ  منظريه نبش كتابخانه محمد322200000351430
 تقى جعفرىـ  كوچه حسن همتـ  پالك 120

68 سهم از 96 2001004/02مسكونىساختمان1377 فرعى از 8999  اصلى واقع در بخش 5  
سهم 

الف عدم تخليه  12,210,384,580

الف عدم تخليه  2,500,000,000ششدانگ1971004/02مسكونىساختمان4695فرعى از51  اصلى واقع دربخش 16شبسترشبسترـ  بلوار بسيجـ  كوچه شقايقـ  پالك 14 332200000385620

مديريت بانك سپه در آذ ربايجان شرقى



 مديرعامل شــركت غله و خدمات بازرگانى منطقه هشــت از آغاز خريد تضمينى 
محصول گندم مازاد بر نياز كشــاورزان آذربايجان شــرقى خبر داد و گفت: تاكنون 
543 هزار تن گندم و 6 هزار تن كلزا خريدارى شده و 322 ميليارد تومان از مطالبات 

گندمكاران پرداخت است.
اســفنديار ابوالحسن زاده  اظهار داشت: قيمت پايه مصوب گندم از قرار هركيلوگرم 
بر اســاس شاخص هاى جدول پاكى، شــامل 4درصد افت مفيد و 2درصد افت غير 

مفيد، 13000 ريال مى باشد.
وى افــزود: به ازاى هر درصد افزايش يا كاهش افت مفيد و غير مفيد، به ترتيب نيم 

درصد و يك درصد از قيمت پايه كسر و يا به آن اضافه مى شود .
ابوالحســن زاده خاطرنشــان كرد: از اواخر خرداد ماه تاكنون 543 هزار تن گندم به 
ارزش 719 ميليارد تومان از كشاورزان استان خريدارى شده كه 322 ميليارد تومان 

از وجوه كشاورزان به حساب آنان واريز شده است.
وى مقدار خريد تضمينى گندم مازاد بر نياز كشــاورزان را 600 هزار تن پيش بينى 
كرد و گفت: براى انجام اين حجم خريد تمهيدات الزم در 100 مركز خريد شــامل 
ســيلوهاى ملكى، بخش خصوصى، كارخانجات آردســازى و مراكز خريد اتحاديه 
تعاون روســتايى جهت ذخيره ســازى پيش بينى شــده و خريد گندم تا نيمه اول 

شهريور ادامه دارد.
ابوالحسن زاده همچنين از خريد 6 هزار تن دانه روغنى كلزا خبر داد و افزود: با توجه 
به برنامه خودكفايى جهاد كشــاورزى، توجه بيشــترى به توسعه كشت اين گياه با 
ارزش معطوف شــده و آمارها نشــان دهنده رشد فزاينده سطح زير كشت و افزايش 

متوسط عملكرد كلزا در كشور و بويژه آذربايجان شرقى است .
وى گفــت: در ســال جارى قيمت پايه خريد تضمينى كلزا بــه ازاى هر كيلوگرم بر 
اســاس جدول پاكى ( شامل 2 درصد ناخالصى و 10 درصد رطوبت) 28 هزار و 665 

ريال تعيين شده است.
مديرعامل شــركت غله و خدمات بازرگانى منطقه هشــت كشور خاطرنشان كرد: 
قيمت خريد كلزا به ازاى هر درصد ناخالصى و رطوبت كمتر از ارقام جدول به همان 
نسبت به وزن محصول دانه روغنى تحويلى تحت عنوان جايزه پاكى اضافه و بهاى 

آن محاسبه مى شود.
وى افزود: به ازاى هر درصد ناخالصى و رطوبت بيشــتر به همان نسبت از وزن دانه 

روغنى كسر و بهاى آن محاسبه و پرداخت مى شود. 
ابوالحســن زاده با پيش بينى خريد 8 هزار تن دانه روغنى كلزا در اســتان آذربايجان 
شــرقى، گفت: 5 مركز در مناطقى كه كشت اين محصول در استان انجام مى شود 

در نظر گرفته شده است.
 خريــد تضمينــى گندم و كلزا از سياســت هاى دولت در راســتاى حمايت از توليد 

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.
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يارب سببى ساز كه يارم به سالمت
بازآيد و برهاندم از بند مالمت
خاك ره آن يار سفر كرده بياريد

تا چشم جهان بين كنمش جاى اقامت
حافظ

وحيده حاجى محمديارى
.........................................

معاون غذا و دارو وزارت بهداشت ، درمان 
و آموزش پزشكى در سفر به آذربايجان شرقى 
و در مصاحبــه اختصاصى با خبرنگار جام جم 
گفت : استان آذربايجان شرقى در حوزه توليد 
دارو و تجهيزات پزشكى بسيار توانمند است .

دكتر غالمرضا اصغرى كه براى حضور در 
مراسم افتتاح هفدهمين نمايشگاه تجهيزات 
و ملزومات پزشــكى ، دندانپزشكى ، دارويى 
و آزمايشــگاهى و همچنين بررســى آخرين 
وضعيت توانمندى هاى اســتان  به تبريز سفر 
كرده اســت در اين زمينه گفــت : آذربايجان 
شرقى به دليل برخوردارى از ظرفيتهاى بسيار 
باالى صنعتــى از قبيل الكترونيك، مكانيك 

و ... از زيرســاختهاى الزم بــراى توليد دارو 
وتجهيزات پزشكى برخوردار است .

وى افزود : در حال حاضر بيش از 35 واحد 
توليــدى در اين زمينه در اســتان فعاليت مى 
كنند و اين نشــاندهنده پتانسيل باالى استان 
در اين زمينه است هرچند كه معتقديم امكان 

افزايش ظرفيت هم وجود دارد .
معاون غذا و دارو وزارت بهداشت ، درمان 

و آموزش پزشكى در بخش ديگرى از سخنان 
خود با اشاره به اينكه بيشتر تجهيزات پزشكى 
وارداتى اســت گفت : توليد دارو در كشــور و 
استان در شرايط مناسبى است اما بايد ظرفيتها 
براى توليد تجهيزات پزشكى بيشتر شود  و ما 
بايد از پتانسيل بسيار باالى آذربايجان شرقى 

در اين زمينه كمك بگيريم .
اصغرى با اشــاره به اينكه دانشگاه علوم 
پزشــكى تبريز به عنوان دانشــگاه پيشرو در 
كشــور است گفت : دانشــگاه علوم پزشكى 
تبريز به لحاظ  برخوردارى از مديريت توانمند 
و مجرب و مزيت هايى خوبى چون همجوارى 
با كشورهاى همســايه در غرب و شمالغرب 
مى تواند كمك موثرى براى تامين نيازهايى 

داويى كشور در شرايط فعلى باشد.

شهردار تبريز از افتتاح پل طبيعت "ياشيل 
كؤرپو" در هفته دولت خبر داد.

ايرج شــهين باهر در حاشيه بازديد از پل 
طبيعت "ياشــيل كؤرپو" با بيان اينكه اين 
پل در هفته دولت به صورت رســمى افتتاح 
مى شــود، اظهار كرد: پروژه اتصال دو پارك 
بهاران و عبــاس ميرزا به طول 105 متر و با  
دهنــه 75 متر، بزرگ تريــن دهانه فلزى در 
تبريــز بوده و در نوع خود، در منطقه شــمال 
غرب كشــور پروژه بى نظيرى اســت؛ البته 
اجــازه رفت و آمد در اين پل به شــهروندان 
داده شــده بود كه هفتــه دولت اين پروژه به 

صورت رسمى افتتاح مى شود.
وى افزود: اين پل، بافت شــهرى را به آن 
سوى اتوبان شهيد كسايى وصل خواهد كرد 
كه بر اين اســاس مى توان از ظرفيت پارك 
500 هكتــارى عباس ميرزا اســتفاده كرد 
و همچنين مى توان با اســتفاده از پتانسيل 
موجــود در پــارك عباس ميــرزا، تراكم و 
ترافيك در پــارك بزرگ ائل گلى را كاهش 
دهيم. شــهردار تبريز در ادامه با بيان اينكه 
پل "ياشــيل كؤرپو" با اعتبارى افزون بر سه 
ميليارد تومان آماده بهره بردارى است، اظهار 
كرد: مراحــل پايانى عمليات نورپردازى اين 

پل در حال ســپرى شدن اســت كه پس از 
اتمــام اين عمليات، اين پل در هفته دولت به 

صورت رسمى افتتاح مى شود.
وى با اشــاره به پارك بزرگ عباس ميرزا 
اذعان كرد: مطالعــات مهمى در حوزه هاى 
مختلف جهت ســرمايه گــذارى در پارك 
عباس ميــرزا، صورت گرفته كه قســمت 
هاى مختلفى از جملــه لوناپارك، لوناپارك 
زمســتانى، هتل و اماكــن تفريحى ديگر در 
نظر گرفته شده كه سرمايه گذاران مى توانند 
از ظرفيت و پتانســيل موجــود در اين پارك 

استفاده كنند.

  مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده سال 
مالى 96 بانك صادرات ايران با حضور دارندگان 
حداكثر سهام برگزار شــد و صورت هاى مالى 

بانك به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت.
 همزمان با برگزارى اين مجمع كه با حضور 
نمايندگان دولت، ســازمان بورس اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونى، مديرعامل، اعضاى 
هيات مديره، معاونان، مديران و سهامداران در 
محل هتل المپيك تهران برگزار شد، حجت اله 
صيدى به تشريح عملكرد بانك در سال گذشته و 
پنج ماه نخست سال جارى پرداخت و از پيگيرى 
جدى موضوع افزايش ســرمايه بانك در آينده 

نزديك خبر داد.
مدير عامــل بانك صادرات ايــران گفت: 
برنامه هاى كوتاه مدت و ميان مدت به كار گرفته 
شــده طى ماه هاى اخير و پيگيرى هاى صورت 
گرفته در خصــوص افزايش منابــع و وصول 
مطالبات بانك موجب كند شدن روند زيان دهى 
بانك شــده به نحوى كه در سه ماه اول امسال 
نســبت به مدت مشابه سال قبل، 2 هزار و 300 
ميليارد ريال از زيــان يعنى 36 ريال از زيان هر 

سهم كاسته شده است.
صيــدى با اشــاره بــه موفقيــت بانك در 
بازگشــايى نماد در سال قبل و بازده بيش از 76 
درصدى افزايش قيمت ســهام تا كنون، اظهار 
داشت و گفت: بهاى سهم از 535 ريال در زمان 
بازگشــايى به 902 ريال رسيده كه نشان دهنده 
عملكرد خــوب بانك و حمايت ســهامداران 
عمده بانك اســت. وى اظهــار اميدوارى كرد 
شــرايط كالن اقتصادى امكان باال رفتن نرخ 
موثر تســهيالت و بهبود منابع و مصارف بانك 

را فراهم كند.

وى به فروش اموال مازاد بانك در راســتاى 
چابك سازى و اصالح ساختار مالى بانك اشاره 
كرد و گفت: در سال 96 بيش از 861 ميليارد ريال 
بابت فروش امالك مازاد سود نصيب بانك شده 

كه از رشد 91.8 درصدى حكايت دارد.
صيدى با بيان اينكه نيمى از جمعيت كشــور 
مشترى بانك صادرات ايران هستند، از وجود 45 
ميليون حساب و بيش از 31 ميليون كارت فعال 
ســپهرى در بانك صادرات ايران خبر داد و آن را 
نشــانه اى براى اعتماد مردم به بانك صادرات 

ايران دانست.
وى دارايى هاى بانك صادرات ايران را 170 
هزار ميليارد تومان عنوان كرد و با اشاره به اينكه 
منابع سپرده اى بانك از 134 هزار ميليارد تومان 
در پايــان ســال 96 فراتر رفته و بــه 156 هزار 
ميليارد تومان رســيده، گفت: برنامه ريزى براى 
افزايش منابع به 200 هزار ميليارد تومان يكى از 

مهم ترين برنامه هاى تدوين شده است.
مديرعامــل بانك صادرات ايــران اصالح 
ســاختار مالى، افزايش دارايى هاى با كيفيت، 
افزايش سهم از بازار، تغييرات ساختار سازمانى، 
كاهش مطالبات معوق و افزايش سرمايه، بهبود 
عمليات ارزى و ارائه محصوالت جديد بانكى را از 
مهم ترين برنامه هاى راهبردى بانك عنوان كرد 
و در خصوص مطالبات بانك از دولت نيز گفت: 
با اقدامات و همكارى هاى به عمل آمده، بخشى 
از مطالبات بانك از طريق تهاتر با بدهى به بانك 
مركــزى و بخش ديگر به صورت نقدى وصول 
خواهد شد. در اين مجمع كه با حضور بيش از 86 
درصد از صاحبان سهام برگزار شد، صورت هاى 
مالى ســال منتهى به 29 اســفند سال 96 پس 
از استماع گزارش حســابرس و بازرس قانونى 
و تاييــد نماينده دولت مــورد تصويب اكثريت 
ســهامداران قرار گرفت و ارسالن فتحى پور كه 
داراى مدرك دكترى مديريت برنامه ريزى بوده 
و سوابقى همچون رئيس كميسيون اقتصادى در 
دوره هاى هشتم و نهم مجلس شوراى اسالمى، 
مشاور وزير اقتصاد و امور دارايى را در كارنامه خود 
دارد، به عنوان عضو هيات مديره بانك صادرات 

ايران انتخاب شد.

جلســه كارگــروه فرهنگى و 
اجتماعى شهرستان تبريز در تاريخ 
29 مرداد به رياســت راســتگو در 

محل فرماندارى برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومى 
فرماندارى تبريــز، فرماندار تبريز 
در ابتداى اين جلســه پرداختن به 
مســائل و مشكالت روز جامعه را با 
رويكرد جديــد مطرح كرد و گفت: 
يكى از مهم ترين دســتورات كار 
براى جلســات كارگروه، شناسايى 
آســيب ها و معضــالت اجتماعى 

شهرستان مى باشد كه در اين راستا بايستى 
سند بومى براى آن تهيه شود. وى همكارى 
تمامى دســتگاهها را در تهيه و تدوين سند 

بومى آسيب هاى اجتماعى خواستار شد.
در ادامه راســتگو بر اجراى برنامه هاى 
نشاط آفرين توسط دســتگاههاى مربوطه 
تاكيد كرد و افــزود: در اجراى اين برنامه ها 

حتما از مردم نظرخواهى و به مناطق 
محروم و حاشيه شهر سوق داده شود. 
وى عدم موازى كارى دستگاهها در 

اين زمينه را متذكر شد.
رئيــس كارگــروه فرهنگــى و 
اجتماعى شهرســتان تبريز توسعه 
امكانات و فضاهاى تفريحى توسط 
شهردارى را يادآور شــد و از تمامى 
دستگاهها خواست همكارى و تعامل 
بيشــترى با شــهردارى در اجراى 
برنامه هاى مفرح شــهرى داشــته 

باشند.
در ابتداى اين جلســه اعضــاى حاضر 
گزارشــات و پيشنهادات خود را در خصوص 

دستورات جلسه ارائه كردند.

آذربايجان شرقى توانمند در حوزه توليد دارو و تجهيزات پزشكىانتخاب  عضو جديد هيئت مديره بانك صادرات

افتتاح پل طبيعت «ياشيل كؤرپو» در هفته دولت

در كارگروه فرهنگى و اجتماعى شهرستان تبريز مطرح شد؛

تاكيد فرماندار بر تهيه سند بومى آسيب هاى اجتماعى 
322 ميليارد تومان طلب گندمكاران 

پرداخت شد

معــاون ادارى و مالــى صندوق 
بازنشستگى كشــورى اعالم كرد: به 
منظور ارتقاء كيفيت ســطح خدمات 
قابل ارائــه در بيمه تكميلى درمان به 
بازنشســتگان و موظفين و همچنين 
به مناســبت فرا رسيدن اعياد مبارك 
قربان و غدير خدمتى جديد در ســبد 
خدمات بيمه اى صندوق بازنشستگى 

كشورى قرار گرفت. 
به گزارش اداره كل روابط عمومى 
و امور بين الملل صندوق بازنشستگى 
كشــورى، امين پورذاكــرى گفت: 
با راه انــدازى اين ســرويس هزينه 
هــاى درمانــى بيمه شــدگان بيمه 
تكميلى درمان كــه از مراكز خارج از 
قرارداد اســتفاده مى كردند به صورت 
الكترونيكى به حســاب حقوقى آنان 
واريــز خواهد شــد.  وى افــزود: در 
راستاى سياست هاى كالن صندوق 
بازنشستگى كشــورى، ارائه خدمات 
به بازنشستگان و مشتركين صندوق 
با اســتفاده از سرويس هاى برخط در 
راس امور قرار گرفتــه كه اين بار نيز 
با تالش همكاران اداره كل امور مالى 
صنــدوق و تعامل با بانك صادرات و با 
هدف تســهيل ارائه خدمات و كاهش 

ســفرهاى درون و بــرون شــهرى 
پرداخت خســارت درمان مراكز خارج 
از قــرارداد بيمه تكميلــى كه پيش از 
اين در يــك فرآيند زمان بر و پيچيده 
و با صدور حواله صورت مى گرفت كه 
لزوم وصول آن مراجعه شــخص ذى 
نفع به شعب بانك صادرات بود، از 28 
مردادماه 97 به صورت الكترونيكى و 
با حذف مراحل اضافه صورت خواهد 

گرفت. 
پورذاكرى اظهار داشت: با راه اندازى 
اين خدمت يكى از مهمترين مطالبات 
مخاطبين صندوق در ســالهاى اخير 
اجابت شده و خدمتگزاران اين جامعه 
بزرگ و ارجمند تمــام تالش خود را 
براى برآورده كردن ساير خواسته هاى 

اين عزيزان به كار خواهند گرفت.

جشــنواره  دوره  دوازدهميــن 
فرهنگى و ورزشــى جام ستارخان 

در ورزقان برگزار مى شود. 
بــه گــزارش ايســنا، منطقــه 
آذربايجــان شــرقى، دوازدهمين 
دوره مســابقات فرهنگى ورزشى 
ســواركارى جــام ســتارخان به 
مناسبت عيد غديرخم و با همكارى 
و  اســتان  ادارات  و  مســئوالن 
شهرســتان ورزقان، 18 شــهريور 
ماه ســالجارى در روستاى كرويق 
ورزقــان از ســاعت 9 صبح برگزار 
مى شــود.  در كنــار رقابت هــاى 
كــورس ســواركارى  برنامه هاى 
متعــدد فرهنگــى هنــرى، كوچ 
پاييزه عشــاير، تيراندازى با كمان 

روى اســب، پاراموتــور، چوگان، 
رقابت هــاى بومى و محلى از جمله 
طناب كشى، دووميدانى، نمايشگاه 
صنايــع دســتى و بازارچه هــاى 
محصــوالت و توانمنــدى هــاى 
عشــايرى و گردشــگرى نيــز در 
حاشيه اين جشنواره برگزار خواهد 

شد . 

 نماينده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى و 
امام جمعه تبريز گفت: نوجوانان بايد با مسجد 
مانوس شــوند، هيات امناى مساجد و انجمن 
هاى اســالمى در اين خصوص بايد فضا را 

آماده كنند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االســالم  
والمســلمين ســيدمحمد على آل هاشم در 
مراســم بزرگداشــت روز جهانى مسجد در 
تبريز با اشــاره به ضرورت بحث و تبادل نظر 
سياسى در مساجد گفت: مساجد بايد درمسائل 
سياسى پيشرو باشــند. اين توصيه به معناى 
ورود به دسته بندى هاى سياسى نيست بلكه 

روشنگرى و آگاهى عمومى است.
وى سپس با بيان اينكه مسجد بايد محور 
انسجام باشد، ادامه داد: روحانيت، انجمن هاى 
اسالمى، هيات امنا و پايگاه هاى بسيج بايد با 
همدلى، مساجد را به كانون انقالب اسالمى 

تبديل كنند.
امام جمعه تبريز با تاكيد بر اينكه بيش از 

گذشته نيازمند جوانان انقالبى هستيم، گفت: 
اين جوان انقالبى بايد در بستر مسجد تربيت 
شود. مساجد بايد مراكز آگاه سازى مردم باشد 
و مســائل سياسى روز با اســتفاده از اساتيد 
متخصص در اين حوزه در مساجد تبيين شود.
آل هاشــم با اشــاره به اينكه مساجد بايد 
مركز وحدت امت و تربيت نيروهاى انقالبى 
پرشــور باشــد، گفت: همچنين مساجد بايد 

مهياى مبارزه با شبهات و خرافات شوند.
وى گفت: جوانان و نوجوانان بايد با حضور، 
موجــب تقويت نظام و اهداف آن شــوند كه 
در آينده اين افــراد مى  توانند از هر جايگاه و 

منزلتى، پيام رسان انقالب باشند.
نماينــده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى 
و امام جمعــه تبريز با تاكيد بر اينكه متوليان 
مســاجد درس اخالق و صميمــت را در بين 
مردم رواج دهند، گفت: تزئين شــهر و باالتر 
از آن تبيين مســئله غدير بايد در برنامه هاى 

مساجد قرار گيرد.

نماينــده مردم ورزقــان و خاروانا در مجلس 
شــوراى اســالمى گفت: تيم مــس ورزقان با 
درخشــش در مسابقات آســيايى ما را سربلند و 
موجب ايجاد نشاط و شادى منطقه و كشور شد.

رضــا عليزاده در مراســم قهرمانى تيم مس 
ورزقان در جام باشــگاه هاى آســيا خاطرنشان 
كرد: باشــگاه فرهنگى ورزشى مس سونگون را 
ســال 1389 با تالش فراوان تأسيس كرده ايم 
و امروزه اســم ورزقان در عنوان باشــگاه بايد به 

شكل رسمى اصالح شود.
وى بيان كرد: ايجــاد روابط و پيوند عاطفى 
باشگاه بين مردم منطقه ورزقان امرى ضرورى 
است و بايد مسئولين ذيربط در اين راستا تدابيرى 
انجام دهند تا مردم بايد باشــگاه را از خودشــان 
بداننــد و در امورات باشــگاه از نيروهاى بومى 

استفاده شود. 
 عليزاده تأكيد كرد: از مســئولين باشگاه مس 
ورزقان خواستاريم اســتعداد يابى در رشته هاى 
مختلف ورزشــى در شهرســتان انجام دهند و 

همچنين چتر حمايتى خود را بر هيات ها باز كنند؛ 
چرا كه هيأت هاى ورزشــى با مشكالت زيادى 
روبرو بوده كه حمايت اين باشگاه را خواستارند. 
وى با بيان اينكه قهرمانى مس تازه شــروع 
كار اســت، گفت: كم لطفى هايى كه در گذشته 
به اين شهرستان شــده، موجب شده چهره فقر 
و محروميت اين شهرســتان هر انســانى را آزار 
بدهد. نماينده ورزقان وخاروانا افزود: 2.5 ســال 
اســت كه در راه دفاع از حق ضايع شــده مردم 
مظلوم ورزقان در تالش هســتم و خوشبختانه 
بــا حمايت رييس جمهور و تك تك مســئولين 
كشورى، استانى و شهرستانى طرح هاى توسعه 

مس از سرگرفته شد. 
وى  با اشــاره به اينكه قرارداد اجرايى پروژه 
ذوب و پااليش و اسيدســولفوريك با ســرمايه 
گذاران چينى منعقد شــده اســت، اظهاركرد: 
عمليــات اجرايى آن در مهرماه امســال كلنگ 

زنى مى شود. 
 وى با بيان اينكــه تعطيلى پروژه هاى مس 
همانند توهين به غيرت مردم منطقه ورزقان بود، 
گفت: تعطيلى و توجيــه ناعادالنه اين پروژه ها 
آســيب روحى به مردم وارد كرده  بود و نبايد حق 
مردم مظلوم و دلشكســته ضايع شــود؛ چرا  كه 
توســعه عادالنه و محروميت زدايى بايد در راس 

امور قرار گيرد. 

 همزمــان با فرارســيدن هفتــه دولت و 
گراميداشــت ياد و خاطره شهيدان رجايي و 
باهنر، حوزه هاي صدا، سيما ، خبر و راديو برون 
مرزي با توليد و پخش برنامه هاي متنوع ، اين 
مناسبت را گرامي داشته و بهره برداري و آغاز 
به كار طرح هاي مختلــف عمراني، رفاهي، 
بهداشتي، خدماتي و... را پوشش خواهند داد.  
به گزارش روابط عمومي صدا و ســيماي 
مركز آذربايجان شرقي ، اطالع رساني برنامه 
هاي هفتــه دولت، دعوت از مقامات ارشــد 
اجرايي اســتان به برنامه ها ، ارتباط مستقيم 
با مراكز اســتان ها و شــبكه هاي سراسري،  
معرفــي خدمــات و برنامه هــاي دولت در 
اســتان، پوشــش برنامه هاي هفته دولت در 
شهرستان ها ، دعوت از مديران كل به منظور 
ارائه گــزارش عملكرد اجرايي، پخش برنامه 
هاي گفتگو محور با حضور كارشناسان حوزه 
هــاي مختلف، پخش گزارش هاي مردمي و 
گراميداشــت ياد و خاطره شهيدان رجايي و 
باهنــر ، از عمده برنامه هاي صدا و ســيماي 
مركز آذربايجان شــرقي در هفته دولت مى 

باشد.  
شبكه استاني ســيماي مركز آذربايجان 
شــرقي ضمن پرداخت ويژه بــه موضوع در 
تمامي برنامه هاي روتين، در برنامه ســحرلر 
با دعوت از فرمانداران اســتان، خدمات نظام 
مقدس جمهوري اسالمي در شهرستان ها و 

عملكــرد دولت در آنها را با آيتم هاي مختلف 
از جملــه پخش گزارش هاي مردمي و كليپ 
هاي مرتبط با موضوع روز مورد بررســي قرار 
خواهــد داد . در برنامه زنده و شــبانه گولوش 
هم سعي خواهد شد خدمات و عملكرد دولت 
در نقاط مختلف اســتان به نحو شايســته به 
تصوير كشيده شود. كنديميز هم ديگر برنامه 
شبكه استاني سهند به صورت ويژه به مسائل 
و مشــكالت روســتاها و اقدامات دولت در 
اســتان خواهد پرداخت و مقايسه اي تطبيقي 
از كيفيت و كميت خدمات روســتايي در سال 
هاي پيش از انقالب و پس از انقالب ارائه مي 
كند. " شــيفتگان خدمت " و " دستاورد" نيز 
عنوان دو ويژه برنامه اي هســتند كه در اين 
هفته با دعوت از استاندار، معاونين استاندار و 
برخــي از مديران اجرايي ، اقدامات و عملكرد 
شاخص دولتمردان در استان را به مردم بازگو 

خواهند كرد.   
معاونت صداي مركز آذربايجان شــرقي 
هم همچــون ديگر حوزه ها بــا پرداخت در 
تمامي برنامه هاي روتيــن از جمله ائويميز، 
سحرگوروشي، آخشامالر، شهريميز، سحرلر، 
يك پيام يك ترانه و ياشاسين جوانليق و توليد 
و پخش ويژه برنامه هايي ســعي مي كند به 
بهترين نحو، عملكرد دولت در استان اطالع 

رساني كند.  
راديو برون مــرزي آذري هم برنامه هاي 

متنوعي بــراي مخاطبان خــود در خارج از 
مرزهاي ميهــن عزيزمــان در هفته دولت 
تدارك ديده اســت. بررســي دستاوردهاي 
چهل ســاله انقالب در برنامه"40 ايل ليك 
انقالب " ، بررســي عملكــرد دولت با حضور 
كارشناســان سياسي در برنامه " آچيق سوز " 
، پوشش هفتم شهريور مصادف با هفتادمين 
ســالروز تاسيس دانشــگاه تبريز در برنامه" 
شــناور" ، انعكاس اخبار بازديدها ، افتتاح ها 
و اقدامات دولت و بررســي اهداف پيش روي 
دولت جهت مقابله با مشــكالت موجود و راه 
هاي برون رفــت از چالش هاي اقتصادي از 
جملــه برنامه هاي پيش بيني شــده در راديو 

برون مرزي مي باشد .  
پوشــش كامل رويدادهاي خبري هفته 
دولت در اقصي نقاط استان، دعوت از مديران 
كل به گفتگوي ويژه خبري، اختصاص گروه 
هاي خبري به سفرهاي استاندار در شهرستان 
هــا، تهيه گزارش هاي توليدي از پروژه هاى 
قابل افتتاح عمراني ، زيرســاختي و صنعتي 
، اطالع رســاني طرح هاي در دســت افتتاح 
در ســايت خبرگزاري صدا وســيما، پوشش 
خبري برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي هفته 
دولت از قبيل برپايي نمايشــگاه ها، همايش 
ها و گراميداشــت شهداي دولت و غبارروبي 
مزارمطهر شــهدا از برنامه هاي معاونت خبر 

در هفته دولت مى باشد .  

نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى:
نوجوانان بايد با مسجد مانوس شوند

تيم فوتسال مس ورزقان ايران را سربلند كرد

 واريز خسارات  درمانى بازنشستگان و وظيفه 
بگيران صندوق بازنشستگى الكترونيكى شد

برگزارى دوازدهمين دوره جشنواره 
فرهنگى ورزشى جام ستارخان در ورزقان

همت ويژه صدا وسيماي مركز آذربايجان شرقي
 در هفته دولت  


