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رييس دانشگاه تبريز گفت: هم اكنون دشمنان اين نظام با ترفندهاى مختلف در صدد تضعيف اين انقالب 
و به ويژه كم رنگ كردن ارزش هاى هشت سال دفاع مقدس هستند و از اين رو حفظ و انتقال ارزش هاى آن 

دوران به هر شكلى براى نسل امروز و آينده بيش از هر زمان ديگرى ضرورى است. 
محمدرضا پورمحمدى در آيين تجليل از آزادگان دانشگاه تبريز اظهار كرد:  سالروز بازگشت آزادگان 

به ميهن در عين اينكه فرصت مناسبى براى ارج نهادن و تقدير از آزادگان ...

شهردار كالنشهر تبريز از پارك بانوان شمس تبريزى بازديد كرد.
به گزارش امور ارتباطات شهردارى منطقه يك كالنشهر تبريز،  ايرج شهين باهر با حضور در پارك بانوان شمس تبريزى، 
از نزديك با مسائل و مشكالت موجود در پارك  بانوان شهردارى منطقه يك آشنا و جهت حل اين مشكالت دستورات الزم 

را ابالغ كرد...

مديركل ميراث فرهنگى آذربايجان شرقى:مديركل ميراث فرهنگى آذربايجان شرقى:

گردشگرى در اقتصاد بدون نفتگردشگرى در اقتصاد بدون نفت
 نقش اساسى دارد نقش اساسى دارد

شهردار خبر داد؛

اطالع رسانى درباره طرح تفصيلى تبريز و قراردادهاى شهردارى

امكان استفاده حداكثرى بانوان
 از پارك ها فراهم مى شود

26 طرح آبرســانى روســتايى در استان 
بهره  بردارى مى شود

كشفيات كاالهاى احتكار شده 
به 620 ميليارد ريال رسيد
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انتصاب شايســته جنابعالى به اين سمت را تبريك عرض نموده ، رجاى واثق دارد 
حضور شما در اين مسئوليت به عنوان خادمى صديق و واليتمدار با كوله بار گرانى 
از تجربه ، نويد بخش نشاط و تحرك بيش از پيش آن مجموعه خواهد گرديد. دوام 

توفيقات و مزيد عزت و سالمت جنابعالى را از جهاندار جان آفرين مسالت دارد.  

برادرارجمند جناب آقاى مرتضى صفرى 
مديركل محترم صدا وسيماى آذربايجان شرقى 

دكتر ايرج  شهين باهر -  شهرداركالنشهر تبريز
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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

مدير كل بهزيستى آذربايجان شرقى با بيان اين   كه اميد به زندگى 
در آذربايجان شــرقى باالســت، گفت: براساس آخرين سرشمارى، 
حدود 10,73 درصد جمعيت اســتان ســالمند هســتند؛ در حالى كه 

متوسط كشورى 9,2 درصد است. 
محسن ارشد زاده د با اشاره به وجود چهار هزار و 19 سالمند در استان، 
اظهار كرد: خوشبختانه سطح استان از لحاظ وضعيت بهداشتى، تغذيه 

و ســالمت ارتقا يافته و تمامى امكانات رفاهى، سالمتى و بهداشتى 
فراهم شده اســت.  وى با بيان اين كه جمعيت سالمندان آذربايجان 
شــرقى نسبت به پنج سال گذشته يك درصد رشد يافته است، گفت: 

آذربايجان شرقى رتبه پنجم تعداد سالمندان كشورى را داراست. 
وى خاطرنشــان كرد: پيش بينى مى كنيم، طى 20 ســال آينده 
جمعيت ســالمندان در استان چندين برابر شــده و  حدود 25 درصد 

جمعيت اســتان را افراد سالمند تشــكيل دهد؛ از اين رو بايد از اكنون 
برنامه ريزى هاى الزم در رابطه با اين موضوع انجام گيرد.    ارشد زاده 
با بيان اين كه طرح شــهر دوستدار سالمند در تبريز مطرح شده است، 
ادامه داد: به دنبال اين هســتيم كه تمام شاخص هاى مربوط به شهر 
دوستدار سالمند در استان ما پياده شود كه مستلزم اين امر فراهم كردن 

امكانات و برنامه ريزى هاى الزم است. 
2

فاضــالب  و  آب  مديرعامــل 
روستايى اســتان آذربايجان شرقى 
گفــت: همزمان بــا هفته دولت 26 
طرح آبرســانى روســتايى در اين 

روستايى بهره بردارى مى شود.
علــى صمدنژاد گفــت: با افتتاح 
ايــن طرح ها 2 هزار و 620 خانوار با 
جمعيتى افزون بر هشت هزار و 335 
نفر از آب آشاميدنى سالم و بهداشتى 

برخوردار مى شوند.
وى اعتبــار هزينه شــده براى 
اين طرح هــا را 164 ميليارد و 755 
ميليون و 500 هزار ريال اعالم كرد.
صمد نژاد اعالم كرد: اين طرح ها 
شامل بازسازى شــبكه و تاسيسات 
آبرسانى، احداث مخازن، تجهيز چاه 
و احــداث گالرى در روســتاى قلعه 
جوق قلى كندى شهرستان ملكان، 
روســتاى داش كســن شهرستان 
آذرشهر، روستاى مرازاد شهرستان 
جلفا، روســتاهاى برآغوش، قزلجه 
عســكرآباد،  كهدوالن،  ســادات، 
ديبكلو، ايدلو و دولت آباد شهرستان 
ســراب، روســتاى الر شهرستان 
شبستر، روستاهاى رحمانلو، قبادلو، 
خانيان و بواللو شهرســتان عجب 
شير، روستاى نيق شهرستان هوراند 

و روســتاهاى چخمــاق بالغــى و 
قويجاق شهرستان هريس است. 

فاضــالب  و  آب  مديرعامــل 
روستايى اســتان آذربايجان شرقى 
همچنين گفت: تامين آب آشاميدنى 
مجتمع گللرديكله شهرســتان اهر و 
مجتمع اوجان شهرستان بستان آباد 
از ديگر طرح هاى آماده بهره بردارى 

در هفته دولت است. 
 يــك ميليــون و 137 هــزار و 
371نفر معــادل 30 درصد جمعيت 
آذربايجان شرقى در روستاها ساكن 

هستند.
از كل روســتاهاى اســتان يك 
هزار و 945 روســتا باالى 20 خانوار 
و حدود 700 روســتا زير 20 خانوار 

است.
97,5 درصد جمعيت روســتايى 
اســتان از تاسيســات آب بهره مند 

هستند.
 طى مراسمى كه به مناسبت سالروز بازگشت 
آزادگان به ميهن اسالمى با حضور مدير كل امور 
اقتصادى و دارايى آذربايجان شــرقى و با هدف 
تجليل و تكريم آزادگان اداره كل برگزار گرديد، 
از همكاران آزاده اداره كل با اهداى لوح ســپاس 

تقدير و تجليل به عمل آمد.  
  به گــزارش روابط عمومــى اداره كل امور 
اقتصادى و دارايى آذربايجان شرقى،اين مراسم 

روز شنبه 97/5/27 در محل سالن كنفرانس اين 
اداره كل در تبريز تشكيل شد. در اين مراسم على 
اصغر عباس زاده مدير كل امور اقتصادى و دارايى 
آذربايجان شرقى گفت: خداوند براى ملت ايران 
سختى نشان ندهد.  وى افزود: از صبر و استقامت 
آزادگان در طول ســال هاى پرمشقت اسارت در 
زندان هاى مخوف رژيم بعثــى عراق قدردانى 

مى كنيم. 

وى اظهار داشــت: 26 مرداد سال 69 روزى 
خاطره انگيز براى ملت ايران اسالمى بوده است 
و در ايــن روز ملت ايران با ورود آزادگان به ميهن 

اسالمى همه شاد شدند .
 وى گفــت: اين روز فرصت مناســبى براى 
تجليل و تكريم از صبر و استقامت عزيزان آزاده 
در دوران اسارت مى باشد. در پايان همكاران آزاده 

اداره كل خاطراتى از دوران اسارت بيان كردند. 

رييس دانشــگاه تبريز گفت: هم اكنون 
دشمنان اين نظام با ترفندهاى مختلف در 
صــدد تضعيف اين انقــالب و به ويژه كم 
رنگ كردن ارزش هاى هشــت سال دفاع 
مقدس هســتند و از اين رو حفظ و انتقال 
ارزش هاى آن دوران به هر شــكلى براى 
نسل امروز و آينده بيش از هر زمان ديگرى 

ضرورى است. 
 محمدرضا پورمحمدى در آيين تجليل 
از آزادگان دانشــگاه تبريــز اظهــار كرد:  
ســالروز بازگشت آزادگان به ميهن در عين 
اينكه فرصت مناســبى براى ارج نهادن و 
تقدير از آزادگان و يادگاران هشــت ســال 
دفاع مقدس، همچنين يادآورى گراميداشت 
ايثار است كه راهى مقدس و الهى است و 
اگــر افراد مى آيند و مى روند اين راه ابدى 

و ماندگار است. 
وى  افزود: امروزه امنيت، عزت و اقتدار 

اين انقــالب در عرصه هــاى مختلف به 
خاطر مجاهدت و جانفشــانى شما آزادگان، 
جانبازان، ايثارگران و خون پاك شــهيدان 
بوده اســت كه در لحظه هاى خطر، جان 
خود را درطبق اخالص نهادند و ايستادگى، 

شجاعت و شهامت را معنى كردند. 
به گفته وى گراميداشــت ياد و خاطره 
دوران هشــت سال دفاع مقدس در آيين ها 
و مراســم هاى مختلــف، گامــى هرچند 
كوچك در راستاى حفظ، پاسدارى و انتقال 
ارزش هاى آن دوران به نســل امروز و فردا 

است. 
يادآور مى شــود:  در اين ديدار، آزادگان 
دانشــگاه تبريز نيز ضمن قدردانى از توجه 
رييــس دانشــگاه تبريز در رســيدگى به 
مشــكالت آزادگان و ايثارگــران هشــت 
ســال دفاع مقدس به ارايه نقطه نظرات و 

ديدگاه هاى خود پرداختند. 

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق تبريز از 
برنامه اين مجموعه جهت توسعه استفاده از انرژى 
خورشيدى براى تامين نيروى برق خبر داد.  عادل 
كاظمــى، با بيان اينكه برنامه فوق در راســتاى 
اجراى تفاهم نامه ســازمان انرژى هاى نو ايران 
(ســانا) با توانير از سال 93 آغاز شده است، اظهار 
داشــت: هم اكنون كل ظرفيت سامانه هاى ياد 
شــده مجموعا 75 كيلووات بوده و برق توليدى 

آن ها به شبكه تزريق مى شود.
وى با اشــاره به پيامدهاى اســتفاده از منابع 
فســيلى مثل گاز، گازوئيل و نفت تصريح كرد: 
آلودگى محيط زيســت ناشى از سوخت نيروگاه 
هــاى حرارتى به ويژه در زمســتان ما را بيش از 
پيش بــراى جايگزين كردن انرژى هاى پاك و 

ارزان ترغيب مى كند.

احــداث 30 كيلــووات نيــروگاه 
خورشيدى توسط برق تبريز

مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق تبريز 
در ادامــه گفت:  برنامه ريــزى هاى الزم جهت 
احداث 30 كيلووات نيروگاه خورشيدى در محل 
امورهاى بهره بردارى شركت توزيع نيروى برق 
تبريز در سال97  انجام شده و در اين راستا در سال 
96، يك نيروگاه خورشيدى 9 كيلوواتى در محل 

امور برق باغميشه احداث شده است.
به گفته كاظمــى، تاكنون يك فقره تائيديه 
اتصــال نيروگاه خورشــيدى بــه ظرفيت 51 
كيلووات ودو فقره تائيديه اتصال به شبكه نيروگاه 
بادى به ظرفيت تجمعى يك هزار980 كيلووات 
براى شركت هاى برق منطقه اى و شركت توزيع 

نيروى برق آذربايجان شرقى صادر شده است.

 مديركل صنايع دســتى،ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى آذربايجان شــرقى با اشاره به 
اهميــت برنامه ريزى در حوزه گردشــگرى 
گفت: با توجه به مشــكالت اساسى در حوزه 
اشــتغال، گردشــگرى در اقتصاد بدون نفت 

نقش اساسى دارد.
مرتضى آبدار در مراســم افتتــاح رويداد 
فرهنگى كاروانســراى يام مرند با اشــاره به 
سياست هاى سازمان ميراث فرهنگى، اظهار 
داشت: يكى از مسائل اساسى كه براى معرفى 
شهرها و كشــورها استفاده مى كنند موضوع 

برگزارى رويدادهاست.
وى بــا بيان اينكــه منطقــه آذربايجان 
در حوزه گردشــگرى ايــران و جهان به نحو 
شايســته معرفى نشده اســت، خاطرنشان 
كرد: كشــورهاى عضو ســازمان همكارى 
اســالمى در يك برنامه 5 ســاله پنج شهر را 
از 5 كشور مختلف انتخاب كردند كه در سال 
2018 تبريز به عنوان شهر نمونه گردشگرى 

كشورهاى اسالمى معرفى شد.
مديركل ميــراث فرهنگــى آذربايجان 

شــرقى ادامه داد: در اين راســتا با مشخص 
شــدن مســيرهاى مهم تبريز 2018، مسير 
تبريــز - مرند – جلفا به عنــوان يكى از آن 

مسيرها انتخاب شد.
وى كاروانسراى يام را يك بناى تاريخى 
با قدمــت بيش از 500 ســال بيــان كرد و 
گفت: كاروانســراى يام بــراى اولين بار در 
ســال 1387 توسط سازمان ميراث فرهنگى 
كامال بازســازى و احيا شــد. آبدار يادآور شد: 
با برنامه ريزى هــاى صورت گرفته در حوزه 

گردشگرى شهرســتان مرند، صنايع دستى 
منطقه يكى از توانمندى هاى آن اســت كه 
در جهت معرفى آن نمايشــگاه ها، سمينارها 
و همايش هــاى متعددى از جملــه رويداد 
فرهنگى كاروانســراى يام از طرف سازمان 

ميراث فرهنگى برگزار مى شود.
وى گفت: در اوايل امســال در ســمينار 
جهانى جاده ابريشــم كه در چين برگزار شد با 
توجه به درخواست نمايندگان ايران، برگزارى 
ســمينار بين المللى جاده ابريشــم به ايران و 
هتل كارونسراى يام ســپرده شد كه امسال 
با حضور كشــورهاى حاضر در ســمينار در 

شهرستان مرند برگزار مى شود.
آبــدار ضمــن تاكيد بر حمايــت دولت از 
بخش خصوصى اظهار داشت: اكنون در اين 
كاروانســرا كه تبديل به يك مركز فرهنگى 
شــده براى 120 نفر بطور مستقيم و 320 نفر 
بصورت غير مستقيم اشتغال ايجاد شده و اين 

بخاطر ورود بخش خصوصى است.
شهرستان مرند با 250 هزار نفر جمعيت در 
60 كيلومترى شمال غرب تبريز واقع است. 

دشمن درصدد كمرنگ كردن ارزش هاى
 8 سال دفاع مقدس است

استفاده از انرژى هاى نو براى تامين برق تبريز

26 طرح آبرسانى روستايى در استان 
بهره  بردارى مى شود

     تجليل از آزادگان اداره كل امور اقتصادى و دارايى

مديركل ميراث فرهنگى آذربايجان شرقى:

گردشگرى در اقتصاد بدون نفت نقش اساسى دارد



www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir كشفيات كاالهاى احتكار شده به 620 ميليارد ريال رسيد
رئيس ســازمان صنعت معدن و تجارت آذربايجان شرقى گفت : 
ارزش كشفيات مربوط به طرح مبارزه با احتكار طى هفته گذشته 620 

ميليارد ريال است . 
حســين نجاتى  در جلسه اين هفته ستاد تنظيم بازار استان اظهار 
كرد: اين اقالم عمدتا محصوالت فوالدى به ويژه ميلگرد به ميزان 10 

هزار تن و حبوبات و برنج خارجى به مقدار 15 هزار تن است. 

وى ادامه داد: با توجه به هماهنگى هاى به عمل آمده و همچنين 
مصوبه ستاد تنظيم بازار توزيع كاالهاى كشف شده پس از طى مراحل 
قانونى و صــدور حكم، برابر ضوابط مصــوب در كارگروه ويژه آغاز 

خواهد شد. 
وى اظهار كرد: تامين نياز مصرف كننده واقعى نهايى و نظارت بر 
تخصيص كاال و محل مصرف آن از جمله وظايف كارگروه ويژه ذيل 

ستاد تنظيم بازار استان خواهد بود. 
در همين راستا مديركل تعزيرات حكومتى استان نيز از روند تكميل 
10 پرونده تخلف احتكار و صدور راى براى دو پرونده ديگر خبر داد. 

يوزباشــى ارزش ريالى پرونده هايى كه براى آنها حكم صادر شده 
، 35 ميليــارد ريال اعالم كرد و افزود: اقالم مورد نظر برابر نظر رئيس 

شعبه رسيدگى كننده، در اختيار مصرف كننده نهايى قرار مى گيرد.
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اصلى زاده  قائم مقام شركت واحد اتوبوسرانى 
تبريز و حومه گفت: كتابخانه شركت كه در حوزه 
روابط عمومى اســتقرار يافته است پس از يك 
وقفــه زمانى آماده ارائه خدمات كتابخانه اى  به 

كاركنان و همكاران مى باشد .
به گــزارش روابط عمومى شــركت واحد 
اتوبوســرانى تبريــز و حومــه وى در ادامــه 
افــزود: كتابخانه شــركت داراى  بيش از 700 
جلــد كتاب در حوزه هــاى مختلف اجتماعى، 
سياسى،مذهبى و داســتان و رمان مى باشد و 

مجموعه هاى ارزشــمندى چون تفسير نمونه 
در 27 جلد و تاريخ تمدن در 11 جلد در كتابخانه 

موجود مى باشد و همكاران ميتوانند در ساعات 
ادارى بــه اين حوزه مراجعــه و كتاب به امانت 

بگيرند.
اصلــى زاده در پايان تصريــح كرد: امروزه 
با پديد آمدن شــبكه هــاى اجتماعى مختلف 
متاسفانه عنصر مهم كتاب و كتابخوانى آنچنان 
كه بايد مورد توجه افراد در جامعه باشــد نيست 
و اين فرصت مغتنمى است تا همكاران با بهره 
گيــرى از كتابهاى موجود حوزه مطالعاتى خود 

را افزايش دهند. 

 شــش مدرسه ســاخته شــده از سوى 
پويش «ايران من» در روستاهاى «نمنق»، 
«كرداحمــد»،  «نظركنــدى»،  «اروج»، 
«پهناور» و «دليقيز» در اســتان آذربايجان 

شرقى به بهره بردارى رسيد.
به گزارش روابــط عمومى پويش «ايران 
من»، پدرام ســلطانى نايب رئيس اتاق ايران 
در مراســم افتتاح اين مــدارس كه با حضور 
مسئوالن آموزش  و پرورش استان آذربايجان 
شرقى، مسئوالن سازمان نوسازى، توسعه و 
تجهيز مدارس، اهالى و دانش آموزان برگزار 
شــد، گفت: با وجود تالش هــاى دولت در 
راســتاى رفع شــكاف عدالتى در سيســتم 
آموزشــى، موانعى همچون وسعت كشور و 
كمبــود منابع، فاصله ما را بــا نقطه مطلوب 

زياد كرده است.
وى با اشــاره به نياز مبرم سيستم آموزشى 
به همراهى بخش خصوصى در جهت عدالت 
آموزشــى گفت: با تالش هاى صورت گرفته 
از ســوى پويش ايران من، فعاالن اقتصادى 
اتاق بازرگانى به اين مســئله ايمان آورده اند 
كه ســرمايه گذارى روى آموخته هاى نسل 
آينده بــا ارزش تريــن و پرثمرترين فعاليت 

اقتصادى است. 
ســلطانى اظهارداشــت: هــدف فعاالن 
اقتصــادى  كه از ابتدا پويــش ايران من را در 
مدرسه سازى يارى كرده اند، سرمايه گذارى 

در توسعه كشور است.
مؤسس پويش ايران من خاطرنشان كرد: 

قدم نهادن در مســير توســعه نيازمند توجه 
به فقر فرهنگى و آموزشــى در كنار مســائل 
اقتصادى به ويــژه در مناطق كمتر برخوردار 

است.
وى بــا تأكيد بر ضــرورت ادامه تحصيل 
دختران در مقاطع بعد از دبستان گفت: جوامع 
محلى مسئوليت دارند در زمينه آموزش تمام 
دانش آموزان اعم از دختر و پسر قدم بردارند، 
زيرا اين دانش آموزان هســتند كه بايد تبديل 
بــه قواى محركــه توســعه در مناطق كمتر 

برخوردار شوند.
بر اساس اين گزارش، مدارس «ايران من 
17» در روســتاى نمنق، «ايران من 18» در 
روســتاى اروج، «ايران من 14» در روستاى 
نظركنــدى، «ايران من 15» در روســتاى 
كرداحمــد، «ايــران من 16» در روســتاى 
پهناور و «ايران من 19» در روســتاى دليقيز 
كندوان، در روزهاى چهارشــنبه، پنجشنبه و 

جمعه 24 تا 26 مرداد افتتاح شدند.
مــدارس نمنق، نظركنــدى، كرداحمد و 
پهناور يك كالســه و مدارس اروج و دليقيز 

دوكالسه هستند.
پويش مدرسه سازى «ايران من» از سال 
1393 بــا همت جمع بزرگــى از كارآفرينان 

و فعاالن اقتصادى آغاز به كار كرده است. 
اين پويش در 18 اســتان كمتر برخوردار، 
احداث 100 مدرســه ابتدايى را در دستور كار 
دارد كه بيش از 50 مدرســه تا زمان حاضر به 

بهره بردارى رسيده است.
مؤسســان اين پويش بر ايــن باورند كه 
فرزندان ايران در همه جاى اين كشور پرتنوع 
و پرتكثــر، اعم از فارس، تــرك، كرد، بلوچ، 
تركمن و ساير اقوام و مذاهب، در يك ويژگى 

مشترك هستند و آن «ايرانى بودن» است.
نــام همه مدارســى كه بــا حمايت اين 
پويش ساخته مى شوند «ايران من» گذاشته 
مى شود تا بسترى براى سرمايه گذارى روى 

اشتراكات فرهنگى باشد.

رئيس دانشــگاه علوم پزشكى تبريز گفت 
: ســيزدهمين المپياد ورزشى دانشجويان پسر 
دانشــگاههاى علوم پزشــكى سراسر كشور 
بــا حضور بالغ بر 2500 شــركت كننــده از 57 
دانشگاه و دانشكده در 12 رشته ورزشى از 1 الى 
8 شهريورماه به ميزبانى دانشگاه علوم پزشكى 

تبريز برگزار مى شود.
دكتــر محمد حســين صومــى در ادامه با 
اشاره به اينكه دانشــگاه علوم پزشكى تبريز از 
زيرساختهاى الزم در حوزه ورزش دانشجويى و 
همچنين رفاهى برخوردار است افزود : دانشگاه 
علوم پزشــكى تبريز به عنوان دومين دانشگاه 
علوم پزشكى كشــور با بهره مندى از ظرفيت 
9000 دانشجو و برخوردارى از نيروهاى توانمند 
در حوزه دانشــجويى و فرهنگى در طول 4 سال 
گذشــته در زمينه برگزارى رويدادهاى مختلف 
در حوزه هاى فرهنگى ، ورزشــى و دانشجويى 
كارنامه درخشــانى داشــته و مفتخر به كسب 

عناوين برتر در اين رويدادها شده است.
وى با اشــاره به اينكه برگزارى رويدادهاى 
علمى - فرهنگى و ورزشــى در دانشگاه زمينه 
ايجاد فضاى رشــد را فراهم  مى سازد افزود : از 

برگزارى اين رويدادها در دانشگاه استقبال كرده 
و در تالش هســتيم مكان مناسب و متمركزى 
بــراى برگزارى المپيادهاى ورزشــى در تبريز 

تدارك ببينيم .
رئيس ســتاد اجرايى ســيزدهمين المپياد 
ورزشى دانشجويان پســر دانشگاههاى علوم 
پزشكى سراسر كشــور با اشاره به اقدامات اين 
ســتاد گفت : ستاد اجرايى اين المپياد متشكل از 
7 كميته پزشكى ، فنى ، مالى و  پشتيبانى ، روابط 
عمومى ، فرهنگى ، حراســت و رفاهى مى باشد 
كــه از مدتها قبل برنامه ريزيهاى الزم را جهت 

برگزارى هرچه بهتر اين المپياد آغاز كرده اند.
صومى با اشاره به تقارن برگزارى اين المپياد 
با رويداد تبريــز 2018 گفت : اين يك فرصت 

مناســب براى معرفى پتانسيل ها و ظرفيتهاى 
باالى شهر تبريز است و بايد از مجموعه مسئولين 
استانى ودر راس آنان استاندار آذربايجان شرقى 
كه با تعامالت مناسب و سازنده ما را در برگزارى 
هر چه باشكوه تر اين المپياد يارى كردند قدردانى 
نمائيم.  وى در ادامه با اشاره به هدف از برگزارى 
اين المپياد گفت : هدف از برگزارى اين المپياد ها 
فراهم كردن فضايى براى پرداختن دانشجويان 
به امور ورزشــى و فرهنگى در كنار فعاليتهاى 

علمى و پژوهشى است.
رييس دانشگاه علوم پزشكى تبريز در پايان 
خاطرنشان ســاخت : دانشــجويان به عنوان 
مخاطبين اين المپياد بايد در كنار عمل به رسالت 
علمى خود در پرورش جسم و روح خود نيز تالش 
كنند و محيط دانشگاه به محيطى شاداب و پويا 

براى دانشجويان تبديل شود.
شــايان ذكر اســت ســيزدهمين المپياد 
دانشجويى پسران دانشگاههاى علوم پزشكى 
سراسر كشور در 12 رشته شامل    تنيس روى ميز، 
بدمينتون ، كاراته ، شــنا ، دو ميدانى ، تيراندازى ، 
شطرنج ، كشتى ، واليبال ، تكواندو ، بسكتبال و 

فوتبال برگزار مى شود.

6 مدرسه «ايران من» در آذربايجان شرقى 
بهره بردارى شد

كتابخانه شركت واحد فعاليت مجدد خود را آغاز كرد

 دانشگاه  علوم پزشكى تبريز
 ميزبان   سيزدهمين المپياد ورزشى دانشجويان

شــهردار كالنشــهر تبريــز از 
پــارك بانــوان شــمس تبريزى 

بازديد كرد.
بــه گــزارش امــور ارتباطات 
شــهردارى منطقه يك كالنشهر 
تبريز،  ايرج شــهين باهر با حضور 
در پارك بانوان شــمس تبريزى، 
از نزديك با مســائل و مشــكالت 
موجود در پارك  بانوان شهردارى 
منطقه يك آشــنا و جهت حل اين 
مشكالت دستورات الزم را ابالغ 

كرد.
شهردار تبريز در حاشيه بازديد 
از پــارك بانوان با بيــان اينكه در 
برخى از پارك ها مشكالتى وجود 
دارد كه بايد از ســوى شهردارى 
هاى مناطق رسيدگى شود، اظهار 
كــرد: بايد شــهرداران مناطق در 
بحــث پــارك هاى بانــوان پاى 
كار آمــده و نواقص موجود در اين 
پــارك ها را در اســرع وقت حل و 

فصل كنند.
وى افزود: اين پارك ها به دليل 

بســته بودن فضايشان قابل رويت 
نيســتند كه بايد مسئوالن همواره 
از ايــن فضاها بازديــد كرده و به 
مســائل و مشكالت موجود در اين 

پارك ها رسيدگى كنند.
شــهين باهر در ادامــه با بيان 
اينكــه فضاهاى مناســبى براى 
اســتفاده بانــوان در اين پارك ها 
فراهم شــده، افــزود: فضاهايى 
همچون فرهنگ ســراها در داخل 
پارك هاى بانوان احداث شده كه 
با برگزارى كالس هاى آموزشى، 
تأثيرات فرهنگــى زيادى در بين 
شهروندان تبريزى ايجاد مى كند. 
وى همچنيــن با بيــان اينكه بايد 
امكان استفاده حداكثرى بانوان از 
پارك ها فراهم شود، تصريح كرد: 
بايد امكاناتى در پارك هاى بانوان 
فراهم شود تا بانوان حتى االمكان 
از فضاى محرميت اســتفاده كنند 
و بيشــتر احساس آرامش كنند كه 
در اين راستا از ســبزبانان در اين 

پارك ها استفاده مى شود.

امكان استفاده حداكثرى بانوان از
 پارك ها فراهم مى شود



w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r w w w . d a n e s h p a y a m . i r سه شنبه 30 مرداد 1397 / شماره 5184
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041 - 35579285 - 9  
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گلعذارى ز گلستان جهان ما را بس
زين چمن سايه آن سرو روان ما را بس
من و همصحبتى اهل ريا دورم باد
از گرانان جهان رطل گران ما را بس

حافظ

مديركل استاندارد آذربايجانشرقى گفت : 
در راستاى اجراى طرح ويژه بازرسي از وسايل 
بازي مهد كودك، مهدكــودك هاى داراى 

تجهيزات غير استاندارد در تبريز پلمپ شد 
فرشــى حق رو افزود : با هماهنگى هاى 
بعمل آمده با اداره كل بهزيســتى استان  و در 
راستاى اجراي مصوبه كميته استاندارد سازي 
استان مبني بر نظارت براجراي  استاندارد زمين 
هاي بازي مهدكودك ها ، نســبت به انتخاب 

چنــد  مهدكودك در تبريز و ابالغ اخطار مبني 
بر توقف بهــره برداري از تجهيــزات بازي 

غيراستاندارد اقدام گرديد 
وى در ادامه با اشــاره به اطالع رساني به 
اداره كل بهزيســتي بعنوان متولي امر در اين 
زمينــه گفت :  با توجه به عدم اقدام بايســته 
از ســوي مراكز مذكور در فرجه زماني معين 
شده ، بازرســين اداره امور حقوقي اداره كل 
استاندارد استان پس از اخذ دستور از معاونت 

محترم دادســتان عمومــي و انقالب تبريز 
و بــا حضور ماموران نيروي انتظامي به ســه 
مهد كودك منتخب در ســطح شــهر تبريز  
مراجعه كردند و نســبت به پلمب تجهيزات 
غيراســتاندارد زمين بازي و ابالغ اخطار الزم 
جهت استانداردســازي به ايشان اقدام كرده 

اند .
شايان ذكر است اقدام در خصوص دو مورد 
مهد كودك ديگر  نيز در دستور كار قرار دارد

 معاون غــذا و داروى دانشــگاه علوم 
پزشكى تبريز نسبت به خريد و فروش دارو 
در فضاى مجازى و خطرات آن هشدار داد.

به گزارش مهر، محبوب نعمتى  نسبت 
به خريد و فــروش دارو در فضاى مجازى 
هشــدار داد و تصريح كرد: خريد و فروش 
دارو به صورت اينترنتى، خالف قانون بوده 
و وزارت بهداشــت و درمــان، تنها به چند 
فروشــگاه اينترنتى محدود، آن هم براى 
فروش مكمل هاى غذايى مجوز داده است.

وى با اشــاره به خطــرات خريد دارو از 
فضاى مجــازى افــزود: داروهاى عرضه 
شده در فضاى مجازى در شرايط نامناسب 
نگهدارى شده، تاريخ مصرفشان گذشته و 
يا تقلبى اســت و جان بيمار را به خطر مى 

اندازد.
معــاون غــذا و داروى دانشــگاه علوم 
پزشكى تبريز با تاكيد بر اينكه هيچ مشكل 
و كمبــودى در زمينه تهيه و توزيع دارو در 

استان وجود ندارد، عنوان كرد: انواع دارو و 
مكمل هاى غذايــى در اختيار داروخانه ها 
قرار گرفته و داروهاى خاص و كمياب هم 
با هماهنگى هاى انجام شده با سازمان غذا 
و دارو، تهيــه و در اختيار واحدهاى پخش 
مجاز قرار گرفته و به دست متقاضيان مى 

رسد.
به گفتــه نعمتى در صورت مشــاهده 
خريد و فروش هر نوع دارو در سايت هاى 
اينترنتى يــا فضاهاى مجازى، متخلفان به 

مراجع قضايى معرفى مى شوند.
وى در پايــان از راه انــدازى ســامانه 
190 وزارت بهداشــت به منظور راهنمايى 
و مشــاوره درباره انــواع داروهاى كمياب، 
مســموميت هاى دارويى و نحوه مصرف 
داروها خبــر داد و تاكيد كرد: نيازمندان به 
داروهــاى خاص يا درخواســت راهنمايى 
دارويــى، مى توانند با اين شــماره تماس 

گرفته و اطالعات كامل را دريافت كنند.

سرپرســت اداره كل پشــتيبانى امور دام 
استان از آمادگى اين اداره كل جهت توزيع مرغ 
منجمد داخلى در راســتاى تنظيم بازار گوشت 

مرغ خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومى ســازمان 
جهادكشاورزى استان، كريم صديقيان اعالم 
كرد: اداره كل پشــتيبانى امور دام آمادگى دارد 
جهــت تنظيم بازار مرغ، مــرغ منجمد داخلى 
مورد نياز فروشــگاه هاى زنجيره اى استان و 
شركت هاى تعاونى مصرف ادارات و كارگرى 

را تامين كند. 
وى گفت: فروشــگاه هــاى زنجيره اى، 
تعاونــى هــاى مصــرف ادارات و كارگرى با 
درخواســت كتبــى و با مراجعه بــه اداره كل 
پشــتيبانى امور دام استان، مرغ منجمد داخلى 

را بــا قيمت 63 هزار و 200 ريال خريدارى و به 
قيمت 67 هزار و 500 ريال به مصرف كنندگان 

خانوار عرضه كنند. 
صديقيان بــا تاكيد به اينكــه عرضه مى 
بايســتى به صورت خرده صــورت گرفته و از 
تحويل به صورت عمده خوددارى شود، ادامه 
داد: واحدهاى عرضه كننده موظف به نصب بنر 
يا پالكارد در محل عرضه جهت اطالع عموم 

با درج قيمت مصوب اعالمى هستند. 
سرپرست اداره كل پشتيبانى امور دام استان 
گفت: متقاضيان در صورت معرفى عامل توزيع 
شهرســتانى از سوى سازمان صنعت، معدن و 
تجارت و نيز جهادكشــاورزى شهرستان ها با 
مراجعه به اداره كل پشــتيبانى امور دام استان 

مى توانند نسبت به خريد اقدام كنند. 

شهردار كالنشهر تبريز اظهار 
كرد: استقالل سازمان هاى تابعه 
رفع  خاطر  به  تبريز  شــهردارى 
برخــى محدوديت هاى ادارى و 
شهردارى،  مشكالت  برخى  رفع 

به نفع شهر است.
ايرج شــهين باهر در هفتاد و 
دومين جلســه شوراى كالنشهر 
تبريــز كــه درباره اســاس نامه 
ســازمان هاى تابعه شــهردارى 
تبريــز بود اظهار كــرد: موضوع 

مهمى كه امــروز بايد به آن توجه كنيم، 
اين است كه فلسفه وجودى سازمان هاى 
تابعه شــهردارى چيست و از اين پس با 
چه روش هايى مى خواهيم به فعاليت اين 

سازمان ها تداوم بخشيم.
وى با يادآورى اين نكته كه سازمان ها 
بــراى رفــع برخــى محدوديت هــاى 
ادارى و مشــكالت شــهردارى به وجود 
آمده انــد، گفت: ســازمان ها بــه عنوان 
زيرمجموعه هاى مورداعتماد شــهردارى 

هســتند و اگر قرار باشد شــكل كنونى 
آن ها و استقالل شــان از بيــن برود، بود 

و نبودشان چندان تاثيرگذار نخواهد بود.
شهردار كالنشــهر تبريز تصريح كرد: 
مزيت اصلى اين ســازمان ها اســتقالل 
كارى آن هاست و اگر اختيارات و شرايط 
كارى ســازمان را با سيستم جديد از بين 
ببريم، اين سازمان ها معناى وجودى خود 

را از دست خواهند داد.
وى بــا تاكيــد بر ضــرورت افزايش 
افزود:  ســازمان ها  عملكرد  بر  نظارت ها 

در گذشته شايد به موضوع نظارت 
توجه كافى نشده است اما در حال 
حاضــر نظارت كافى بر ســازمان 

هاى تابعه شهردارى وجود دارد.
وى همچنين بيــان كرد: تمام 
مصوبات هيئت مديره ســازمان ها 
قــرار مى دهيم  را مورد بررســى 
و مصوباتى كه مغايــر با قانون و 
بخشنامه هاى شهردارى باشند، رد 

مى شوند.
اهميت  درخصوص  شهين باهر 
شــركت ها و ســازمان هاى وابســته به 
شــهردارى اظهــار كرد: امروز شــركت 
حاشيه  بحث  در  آذربايجان  خانه ســازى 
نشــينى فعال شده است و  به زودى كار 
احداث 700 واحد مسكونى توسط شركت 

خانه سازى آغاز مى شود.
وى در پايــان خاطرنشــان كرد: اگر 
باشند  نداشــته  اســتقالل  ســازمان ها 
ضرورتى براى وجود اين سازمان در بدنه 

شهردارى تبريز نخواهد بود.

هشدار دانشگاه علوم پزشكى تبريز؛

داروى مجازى نخريد

مرغ منجمد داخلى در آذربايجان شرقى توزيع مى شود

مهدكودك هاى داراى تجهيزات غير استاندارد در تبريز پلمب شد

شهردار تبريز:
حفظ استقالل سازمان هاى تابعه شهردارى به نفع شهر است

بهره بردارى از تصفيه خانه فاضالب  شهر نظركهريزى
با اعتبارى بالغ بر 12 ميليارد ريال

همزمان با هفته دولت 
28روستاى هشترود با 1100 خانوار، از نعمت گاز برخوردار مى شوند

مدير شــركت آب و فاضالب شــهرى 
هشــترود ضمن تبريك فرارسيدن هفته 
دولت درگفتگــوى اختصاصى با خبرنگار 
ايران گفت :  ســرانه مصرف آب در شــهر 
هشترود روزانه 500 ليتر و اين ميزان براى 
شــهر نظر كهريزى بالغ بر 1000 ليتر مى 

باشد .
اميرحســين طالبى افزود :  اين در حالى 
است كه ميانگين سرانه مصرف آب شرب 

كشور 150 ليتر است. 
 وى اظهار داشــت : متاسفانه در صورت 
ادامه روند كنونى و در صورت عدم مسئوليت 
پذيرى برخى از مشــتركين پرمصرف ، در 

كوتاه مدت شهرستان هشترود نيز همانند ساير نقاط 
بحرانى شاهد كمبود و تنش شديد آبى خواهد بود. 

مدير شركت آب و فاضالب شهرى هشترود در 
بخش ديگرى از سخنان خود افزود : درخواست ما از 
عموم شهروندان عزيز اين است كه نسبت به صرفه 

جويى و كاهش مصارف غيرضرورى اقدام نمايند.
مدير شركت آب و فاضالب شهرى هشترود در 
ادامه ســخنان خود ضمن تشــريح عملكرد خود  و 

با اشــاره به اهم فعاليتهاى صورت گرفته از ابتداى 
هفته دولت ســال 96 تا ابتداى هفته دولت سال 97 
گفت : احداث تصفيه خانه آب شــهر نظر كهريزى 
با صــرف هزينه بالغ بر 12 ميليارد ريال كه از جديد 
ترين متدهاى تصفيه آب حاوى فلزات سنگين است 
از جمله اين پروژه هاست كه راندمانى باالتراز ميزان 
تصفيه خانه هاى معمول داشته و قابليت تصفيه دبى 

آب بالغ بر ده ليتر بر ثانيه را داراست.
اميرحسين طالبى در ادامه افزود : شارژ سيليس 

مخــازن مربوط به فيلترهاى تصفيه خانه آب 
تا ســطح اســتاندارد با صرف هزينــه بالغ بر 
900 ميليون ريال ، تجهيز آزمايشگاه تصفيه 
خانه آب به سيســتم رايانــه اى و جديدترين 
استانداردهاى كيفى آب و كاليبراسيون دقيق 
اين تجهيزات ، تعميرات كلى و اساس و نصب 
شــيرفلكه ها بر روى لوله هــاى خط رانش 
پمپ ها در ايســتگاههاى پمپاژ آب ، اصالح 
و بازسازى بندهاى محل برداشت آب واقع در 
رودخانــه آقبالغ با هزينه 400 ميليون ريالى ، 
بازسازى بخش تخريب شده ديوار سنگى كه 
در اثر سيل اخير تخريب شده بود با هزينه 320 
ميليون ريال ، تخريب و بازسازى فونداسيون 
پمپ هاى WKL واقع در ايســتگاه پمپاژ سيف 
الدين ، شستشوى مخازن ذخيره بهره بردارى برابر 
برنامه هاى زمانبندى شــده و طبق آئين نامه هاى 
بهداشت محيط و كنترل كيفيت توسط آزمايشگاه 
آب و فاضالب استان ، تعويض و نوسازى پمپ هاى 
شــناور حوضچه برداشــت آب از بند هاى رودخانه 
آقبالغ، مجموعا با هزينه 650 ميليون ريالى از جمله 

اين پروژه هاست .

رئيس اداره گاز شهرســتان هشــترود  ضمن 
تبريك فرارسيدن  هفته دولت و گراميداشت ياد و 
خاطره شهيدان رجايى و  باهنر گفت : 28روستاى 
هشــترود با تحت پوشش قرار دادن 1100 خانوار، 

از نعمت گاز برخوردار مى شوند.
 جواد اكبرى  افزود : پروژه هاى گازرســانى به 
28روستاى شهرســتان هشترود با تحت پوشش 
قــرار دادن 1100 خانوار روســتايى از نعمت گاز 

طبيعى برخوردار مى شوند. 
وى به بهره مندى 100 درصدى خانوار شهرى 
و 85 درصدى خانوار روستايى شهرستان هشترود 
از گاز شــهرى  اشــاره كرد و گفت: اميد است  با به 
ثمر رسيدن پروژه هاى در دست اجرا در شهرستان 
هشترود، بهره مندى روستايى اين شهرستان 10 
درصــد افزايش يافته و 1100 خانوار جديد به مدار 

مصرف گاز طبيعى كشور متصل خواهند شد. 
وى افــزود: از 185 روســتاى واجد شــرايط 
گازرســانى در شهرستان هشــترود، 129 روستا 

گازدار گرديده و 28 روســتا در دســت اجرا و 28 
روستا نيز در مرحله مطالعه و طراحى قرار دارد. 

وى با اشــاره به پروژه احداث ساختمان ادارى 
و امداد نظركهريزى و تقدير فرماندار شهرســتان 
هشــترود از روند مطلوب روند اجراى پروژه ها و از 
عملكرد اداره گاز هشــترود، ابراز اميدوارى نمود: 
پروژه هاى در دســت اجرا با شــتابى روزافزون در 
كمترين زمان ممكــن تحقق يافته و درصد بهره 
مندى اين شهرســتان از نعمــت پاك گاز طبيعى 

افزايش يابد.
 اين شهرســتان با وســعت يك هــزار و 990 
كيلومتر مربع در 120 كيلومترى مركز آذربايجان 
شــرقى واقع شده و از شمال با بستان آباد، از شرق 
با ميانــه، از غرب با مراغه و از جنوب با چاراويماق 

همجوار است.

 رئيــس اتحاديه طــال و جواهر 
تبريز گفت: ميــزان خريد و فروش 
مصنوعــات طال و توليــد داخلي در 

بازار تبريز در حد صفر است.   
مهدى بهرمانــى در گفت وگو با 
ايســنا، منطقه آذربايجان شرقى، در 
خصوص وضعيت كنونى بازار سكه 
و طــال در تبريز، اظهار كرد: در حال 
حاضر هيچ گونه كمبود ســكه و طال 
در بازار تبريز وجود ندارد، اما به دليل 
اين كه بازار طال و ســكه دستخوش 
تغييرات لحظه اى شــده و از سوى 
ديگــر به علت نبــود ثبات قيمت در 
بازار، برخــى فروشــندگان طال و 
جواهــر، از خريد طال خوددارى مى 

كنند.  
وى بــا بيان اينكــه الزمه رونق 
كســب و كار ثبــات اقتصادي مى 
باشد، ادامه داد: با تغيير رئيس بانك 
مركزى تصور مــى كرديم كه ثبات 
قيمت در بازار حاكم شــود؛ در حالى 
كه وعــده هاى مســئوالن تحقق 
نيافتــه و پس از گذشــت چند روز، 

مجددا دالر به نرخ قبلى برگشت. 
بهرمانى با بيان اين كه سياســت 
هاى غلط دولــت دليل ايجاد حباب 
در نرخ سكه است، عنوان كرد: بانك 
مركزى مقصر بى ثباتى نرخ ســكه 
است؛ چرا كه پس از سال 86، تاريخ 
سكه هاى ضرب شده همچنان 86 

مي باشد
وى بــا بيان اين كــه هيچ گونه 
نيــازى بــراى درج تاريــخ بر روى 
سكه نيســت، ادامه داد: انتظار مى 
رود، دولت در راستاى حذف تاريخ بر 
روى سكه گام هاى موثرى بردارد، 
تا تمامى ســكه ها يكنواخت وحباب 

ايجاد شــده برطرف شود؛ از  سويى 
نيز توزيع ســكه ها را به صنف طال 

واگذار  كنند.
رئيــس اتحاديه طــال و جواهر 
تبريز با اشاره به اقدامات الزم براى 
خارج كردن سرمايه هاى سرگردان 
از بازار طال، بيان كرد: الزم اســت، 
موقعيتى فراهم شــود تا اعتماد بين 
دولــت و مردم افزايش يافته و مردم 
نيز نگران كاهــش ارزش پول ملى 

نباشند.
 وى خاطرنشــان كــرد: ماليات 
بــر ارزش افزوده و برخــى قوانين 
نادرســت و غير كارشناســي حاكم 
در كشور، اين صنف را دچار مشكل 
كرده بود و اكنون نيز نوســانات نرخ 
ســكه و طال مشكالت اين صنف را 

چندين برابر كرده است.
بهرمانــى با اشــاره بــه كاهش 
كارگاه هــاى طالســازى در تبريز، 
اضافــه كــرد: طبــق آمــار تعداد 
كارگاه هاى طالســازى در تبريز از 
حدودهزار واحد به 280 واحد رسيده 

است.
وى ادامه داد: باتوجه به شــرايط 
ايجاد شــده در كشــور، اخيرا  اكثر 
واحدها اقدام بــه تعطيلي و معرفي 

كارگران به بيمه بيكاري كرده اند.
وى با بيان اين كه هيچ گونه مغازه 
طالفروشى در تبريز تعطيل نبوده و 
همچنان اين واحدها به فعاليت خود 
ادامه مى دهند، تصريح كرد: با وجود 
اين كه فعاليــت اصناف در حد صفر 
است، اما به منظور صيانت و حمايت 
از نظام و برقراري  امنيت، واحدهاي 
طالفروشــي در بــازار و مغازه هاى 

خود فعال هستند.

چه خبر از كسب و كار طال فروشان 
در بازار تبريز؟


