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موجب  قرآنى  امور  در  مختلف  متوليان  وجود  گفت:  آذربايجان شرقى  در  ولى فقيه  نماينده 
مشخص نبودن متولى اصلى اين حوزه شده است. 

توسعه  هماهنگى  شوراى  جلسه  دومين  در  هاشم،  آل  سيدمحمدعلى  حجت االسالم   
فعاليت هاى قرآنى استان، با بيان اينكه هدف اصلى همه بايد عمل به قرآن باشد، گفت: مقام 
معظم رهبرى در سال هاى اخير تاكيدات فراوانى بر لزوم تربيت حافظان قرآنى داشته اند و 

فرمودند كه بايد 10 ميليون حافظ قرآنى در كشور داشته باشيم...

  

برگزارى همايش بين المللى «تبريز و انقالب مشروطه ايران» برگزارى همايش بين المللى «تبريز و انقالب مشروطه ايران» 

نماينده مجلس از برخورد با متهمان 
شوراى شهر  تبريز انتقاد كرد

 اجــراى طــرح كنتــرل و ســاماندهى 
اتوبوس ها در ناوگان حمل و نقل عمومى

افزايش سرانه فضاى سبز منطقه 
با احداث پارك باغشمال

صفحه4 صفحه4

 آگهى مناقصه عمومى       
باســتناد بند دوم و سوم مصوبه شماره ١٠٠٣مورخه ١٣٩٧/٢/١٩هيئت مديره، سازمان عمران تبريز در 

نظر دارد:
١-عمليات اجرايی آسفالت تراشی در سطح خيابان های شهر تبريز

٢- عمليات اجرائی درزگيری آسفالت در سطح خيابان های شهر تبريز
را طبق برآورد اوليه و مشــخصات فنی از طريق مناقصه عمومی و با شرايط ذيل به پيمانکاران واجد 

شرايط واگذار نمايد.
الف) از اشخاص حقيقی و حقوقی که دارای توانايی و سابقه اجرايی و دستگاه ها و ماشين آالت مناسب 

و استاندارد می باشد دعوت به عمل می آيد.
ب) ١- مبلغ برآورد اوليه عمليات اجرائی آسفالت تراشــی:  -/٥/٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠  ريال ( پنج ميليارد و 

چهارصد ميليون ريال)
٢-مبلغ برآورد اوليه عمليات اجرائی درزگيری آسفالت:  -/٥/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال (پنج ميليارد ريال)

پ ) مبلغ کارکرد با معرفی به مناطق شــهرداری تبريز جهت تهاتر مطابق شــرايط مندرج در اسناد 
مناقصه اقدام خواهد شد.

ج) مبلغ تضمين شرکت درمناقصه (تضمين فرآيند ارجاع کار) برای  ١- مناقصه آسفالت تراشی مبلغ: 
-/٢٧٠/٠٠٠/٠٠٠ (دويست و هفتاد ميليون ريال) و برای ٢- مناقصه درزگيری آسفالت مبلغ -/٢٥٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال (دويســت و پنجاه ميليون ريال) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با فرمت پيوست بخشنامه شماره 
١٢٣٤٠٢/ت٥٠٦٥٩ هـ مورخه ٩٤/٩/٢٢بنام سازمان عمران تبريز يا درصورت واريز نقدی بحساب شماره 

١٠٠٨٢١٣٤٠٧٤١بانک شهر شعبه آزادی بنام سازمان عمران تبريز
د)فروش اسناد مناقصه از تاريخ ١٣٩٧/٣/٢٨ تا آخر وقت اداری تاريخ ١٣٩٧/٤/١٦ به صورت حضوری 
و در قبال ارائه رســيد واريز مبلغ -/١/٠٠٠/٠٠٠ ريال (غير قابل استرداد) در وجه سازمان عمران تبريز به 

شماره حساب ١٠٠٨٢١٣٤٠٧٤١بانک شهر شعبه آزادی تحويل می گردد.
ذ) محل فروش اسناد : تبريز- آخر خيابان صائب-دبيرخانه سازمان عمران تبريز

ه)پيشنهادات بايستی تا آخر وقت اداری (ساعت ١٤:٣٠) روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/٤/١٩ به دبيرخانه 
سازمان عمران تبريز تحويل گردد و پيشنهادات ارائه شده ميبايست به مدت سه ماه معتبر باشد.

و)پيشــنهادات واصله راس ساعت ١٤:٣٠ روز سه شــنبه مورخه ١٣٩٧/٤/١٩ در محل سازمان عمران 
تبريز بازگشائی و بررسی خواهد شد.

ر) ساير شرايط در اسناد مناقصه مندرج است.
ز) متقاضيان می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به واحد امور قراردادهای سازمان عمران واقع در 

تبريز- آخر خيابان صائب مراجعه و يا با تلفن ٣٤٧٦٩٥٨٣-٠٤١ تماس حاصل نمايند.  (ب-٩٧٠٣٠٩)
چاپ آگهی نوبت اول : ١٣٩٧/٣/٢٨
چاپ آگهی نوبت دوم : ١٣٩٧/٤/٤

 سازمان عمران تبريز

دوم
بت 

نو



در راستاى توسعه حمل و نقل عمومى؛
20 تاكسى برليانس به ناوگان حمل و نقل شهرى پيوست
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در راســتاى نوســازى حمل و نقل عمومى شــهرى 
، تاكســيهاى برليانس H 230 وارد سيســتم حمل و نقل 

شهرى شد.
 در راســتاى نوســازى حمل و نقل عمومى شــهرى 

در كالنشــهر تبريز و بجهت ارتقاء رفاه و آســايش عموم 
 230 H شــهروندان تعداد 20 دستگاه تاكســى برليانس
توســط سازمان تاكســيرانى تبريز به سيستم حمل و نقل 

شهرى اضافه شد.

اين تاكسى ها بعد از ثبت نام متقاضيان توسط سازمان 
تاكســيرانى در راستاى نوسازى ناوگان حمل و نقل درون 
شهرى  سازمان تاكسيرانى و در جهت ارايه خدمات بهتر به 
عموم همشهريان عزيز به ناوگان تاكسيرانى تبريز پيوست. 2

نخستين جلســه كميته بهسازى 
محيط بافت مركزى كالنشهر تبريز 
با هــدف بررســى راهكارهاى رفع 
مشكالت شــهروندان در حوزه هاى 

مختلف تشكيل شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى 
شــهردارى تبريــز، ســعيد حاجى 
زاده، مديــركل ارتباطات و امور بين 
الملل شــهردارى كالنشهر تبريز در 
خصوص اين جلســه اظهار داشت: 
هدف از تشــكيل كميته بهســازى 
محيط بافت مركزى كالنشهر تبريز 
بررسى مشــكالت موجود در بخش 
هاى مختلف و ارائه راهكارهاى الزم 

براى بهسازى اين منطقه است.
به گفتــه وى، در اين كميته قائم 
مقام شهردار كالنشهر تبريز، معاون 
عمرانى شهردارى تبريز، مديرعامل 
ســازمان عمران، معاون حمل و نقل 

و ترافيك شــهردارى تبريز، شهردار 
منطقــه 8 و مديركل ارتباطات و امور 
بيــن الملل شــهردارى تبريز حضور 

داشتند.
حاجى زاده با اشــاره به محورهاى 
مــورد توجــه در كميته بهســازى 
شهردارى كالنشــهر تبريز تصريح 
كرد: زيباســازى و بهســازى بافت 
مركزى شــهر، تعريض پياده روهاى 
مسير جمهورى، اصالح و حذف زوائد 
بصرى، جداره ســازى مسير، هدايت 
آب هاى ســطحى، حل مشــكالت 
ترافيكــى و تاميــن امنيــت عابران 
مهمترين اولويت هاى مطرح شــده 

در اين جلسه بود.
مديركل ارتباطات و امور بين الملل 
شهردارى كالنشــهر تاكيد كرد: در 
اين جلسه همچنين بر لزوم مشاركت 
اصناف و كســبه و مالكان واحدهاى 
ادارى و تجارى بافت مركزى شــهر 
در زيباســازى نماى بيرونى و اطراف 
امالك خود تاكيد شد.حاجى زاده در 
ادامه خاطرنشــان كرد: در پايان اين 
جلسه وظايف و حيطه كارى هريك 
از واحدهاى تابعه شهردارى حاضر در 
كميته ياد شده مشخص و هماهنگى 
هاى الزم براى آغاز اقدامات اجرايى 

صورت گرفت.

مدير عامل ســازمان آتش نشانى 
و خدمات ايمنى شــهردارى تبريز از 
آتش سوزى سه دســتگاه خودرو در 
پاركينگ ســاختمانى واقع درخيابان 

ابوذر تبريز خبرداد. 
بــه گــزارش ايســنا، منطقــه 
آذربايجان شــرقى، آتــش پاد داوود 
طالب نژاد با اعــالم اين خبر، اظهار 
كــرد: ســاعت  چهــار و 41 دقيقه با 
گزارش مداوم شــهروندان به سامانه 
125 و اعــالم مشــاهده دود و آتش 
از داخل پاركينگ ســاختمانى واقع 
در خيابان ابوذر- پشــت ســاختمان 
سنگى، ستاد فرماندهى سازمان آتش 
نشــانى و خدمات ايمنى شهردارى 
تبريز گروهى از آتش نشانان ايستگاه 
شــماره 4 را جهت اطفاء حريق عازم 

محل حادثه كرد. 
وى افزود: پس از اطالع رســانى 
ايــن حادثه، آتش نشــانان در محل 
حادثه حاضر و شــاهد متصاعد شدن 
دود غليظ و زبانه كشيدن شعله هاى 

آتش از پاركينگ ساختمان شدند كه 
در اثــر اين حادثه، ســاكنين طبقات 
باال نيز در اثر شــدت حريق و غلظت 
دود حاصــل، گرفتار و از پنجره هاى 
ساختمان از آتش نشانان درخواست 

امداد رسانى مى كردند.
  وى بيــان كــرد: آتش نشــانان 
بالفاصلــه بــا ايجــاد هماهنگــى 
عملياتى امــدادى، گروهى عمليات 
مهار و پيشگيرى از حريق را در پيش 
گرفته و گروه ديگر آتش نشــانان نيز 
با استفاده از دستگاه هاى تنفسى و با 
مراجعه به طبقات باال، عمليات تخليه 
دود و جســتجوى محبوسين را آغاز و 
در كمترين زمان ســاكنين گرفتار از 

ميان دود، رها سازى كردند. 
وى افزود: اين حادثه بر اثر اتصال 
در سيم كشى برق يكى از سه خودرو 
پارك شده در داخل پاركينگ رخ داده 
بود كه در نهايت منجر به گســترش 
و سرايت حريق به خودروهاى ديگر 

شده بود. 

دادســتان تبريــز بــا بيــان اين كه در 
ســال گذشته 2 مورد اســيد پاشى داشتيم 
گفت:رسيدگى به جرايم خشن اولويت  اول 

دادگسترى استان است.
دادگســترى  عمومى  روابط  گزارش  به 
در  خليل اللهى  موســى  شرقى،  آذربايجان 
نشســتى با اصحاب رسانه ى استان گفت: 
آذربايجان شــرقى به عنوان اســتان امن 
در كشور و كالنشــهر تبريز نيز امن ترين 
بين كالنشهرها شــناخته شده كه در اين 
رابطه "نبود جرايم خشن" مورد توجه قرار 
مى گيرد كه آمار آن در اســتان و در شهر 

تبريز در ميزان حداقل قرار دارد.
وى با اشاره به 10 اتهام اصلى در استان 
تاكيد كــرد: توهين به اشــخاص عادى، 
ضرب و جرح عمــدى، تصادفات رانندگى، 
تهديــد، كالهبردارى، ســرقت، خيانت در 
امانــت و نگهدارى مواد مخدر به ترتيب از 

جمله ى اين اتهامات است.
دادســتان تبريز با اشــاره به وقوع 20 
مورد قتل در اســتان و بــا تاكيد بر اين كه 
چهار مورد قتل عمد شــناخته نشده است، 
افزود: بــراى يك مــورد از 16 قتل عمد 
حكم قصاص صادر شــده و 10 پرونده نيز 
در دادگاه كيفرى بوده و مابقى پرونده ها در 

دادسرا در دست بررسى است.
وى با بيان اين كه در ســالجارى هشت 
مورد قتل عمد در اســتان داريم، گفت: سه 
مورد آدم ربايى نيز در استان به ثبت رسيده 
كه در دادگاه كيفرى در دست بررسى است.
خليل اللهــى  با بيان اين كه در ســال 
گذشــته دو مورد اســيد پاشــى در استان 
داشتيم، افزود: در سه ماهه اول سال جارى 

نيز دو پرونده در اين رابطه به ثبت رســيده 
و اكنون مجموع پرونده هاى اسيد پاشى در 

دادسرا در دست بررسى است.  
وى رســيدگى بــه جرايم خشــن را از 
دانست  اســتان  دادگســترى  اولويت هاى 
و افزود: ايــن پرونده ها به ســرعت مورد 
بررســى قرار مى گيرنــد و به همين جهت 
اين جرايم در استان در حداقل قرار داشته و 
اين موضوع آرامش شهروندان و همچنين 
اعتماد به ســرمايه گذارى در استان را به 

دنبال دارد.
وى با تاكيد بر صيانت از حقوق عامه ى 
مــردم در بحث منابع آبى و پلمب چاه هاى 
غيرمجاز، گفت: تاكنــون 55 حلقه چاه پر 
شده، 17 چاه پلمب شده و همچنين 40 چاه 

غيرمجاز نيز در دست پلمب است.
دادســتان تبريز با اشــاره بــه اين كه 
دستور  در  نيز  آسانســورها  استانداردسازى 
كار قــرار گرفــت و اكنون شــاهد نتايج 
مثبت در اين زمينه هســتيم، افزود: 1344 
مسكونى  هاى  مجتمع  آسانسورهاى  مورد 
بازرسى شده و آسانســورهاى 49 مجتمع 
پلمــب شــد. در بازرســى از 616 مجتمع 
تجارى نيــز آسانســور 10 مجتمع پلمب 
شد و همچنين در بازرسى از 484 مجتمع 
پزشكى آسانسورهاى 4 مجتمع پلمب شد.

وى از پاكسازى ويالهاى حريم مهرانه 
رود بــه طول چهــار كيلومتر خبــر داد و 
گفت: ويالهاى احداث شده در محدوده ى 
مجموعه تاريخى خلعت پوشان نيز به طول 
يك كيلومتر پاكســازى شــده و اين روند 
ادامه مى يابد تا ويالهاى احداث شــده در 

اين مسير به كلى پاكسازى شوند.
پرونده هاى  بــا  رابطه  در  خليل اللهــى 
ارتشاء و اختالس نيز گفت: 10 پرونده مهم 
ارتشــا و اختالس در دادسراى مركز استان 
در حال بررســى است كه ارزش ريالى اين 
پرونده ها برابر با 358 ميليارد تومان است. 
اين موضوع صرفا در مرحله اتهام و بررسى 
قرار دارد و كيفرخواستى در اين رابطه صادر 

نشده است.

مديــر جهاد كشــاورزى ميانــه، حفظ 
كاربرى اراضى كشــاورزى را وظيفه ملى و 
حاكميتى دانست و تاكيد كرد: بايد از توسعه 
ساخت و سازهاى بى رويه در اراضى زراعى 
و باغى جلوگيرى كرد، زيرا درآمد ســاليانه 
شهرســتان در اين حوزه به پنج هزار و 500 

ميليارد ريال مى رسد.
جالل رحيم زاده در نشســتى  با اشاره به 
مصرف كم آب و اشــتغالزايى پايدار با ايجاد 
و توســعه كشــت گلخانه اى گفت: توسعه 
فضاهاى گلخانــه اى از مهم ترين اهداف 

دولت و وزارت جهاد كشاورزى است.
وى اظهار داشت: از ســرمايه گذاران و 
كشــاورزانى كه داراى زمين و آب هستند، 
انتظــار مى رود اراضى خــود را جهت بهره 
ورى بيشــتر به گلخانه تبديل كنند و در اين 
راستا مجوز و تسهيالت الزم از سوى جهاد 

كشاورزى در اسرع وقت ارائه مى شود.
وى با اشــاره به عملكرد شهرســتان در 
توليــدات كشــاورزى و دامــى گفت: اين 
شهرســتان در توليد گوشت قرمز با 548 تن 
رتبه دوم، شــير خام بــا بيش از 43 هزار تن 
رتبه چهارم، گوشت مرغ با 12هزار تن رتبه 
اول، عســل بومى مدرن با 274 تن و بيش 
از 55 هــزار كلنى رتبه يازدهــم و در توليد 
تخم مرغ با 210 تن رتبه ســيزدهم استان 
آذربايجان شــرقى را به خود اختصاص داده 

است.
رحيم زاده به وجــود 80 واحد مرغدارى 
گوشــتى داراى پروانه بهره بردارى با يك 
ميليون و 760 قطعه در ميانه نيز اشــاره كرد 
و افزود: در توليد تخم مرغ براى سه واحد در 

شهرستان مجوز صادر شده است.
مدير جهاد كشــاورزى شهرستان ميانه 

از قانون رفــع تداخل امــور اراضى ما بين 
كشــاورزان و منابع طبيعى خبر داد و با اشاره 
به وجود 470 پالك در شهرستان گفت: 52 
مورد پــالك داراى اختالف برابر مصوبات 
در سطح 15 هزار هكتار مشخص و 8 پالك 
در يكهــزار و 200 هكتــار از اراضى تعيين 

تكليف شده اند.
رحيــم زاده با بيان اينكه 25 پالك ديگر 
در دســت نقشه بردارى و اقدام است، افزود: 

12 پالك نيز امسال به اتمام مى رسد.
وى به صــدور مجوز بــراى 900 طرح 
كشــاورزى، صنعتى، خدماتى و گردشگرى 
از ســوى جهاد كشاورزى اشــاره كرد و از 
اختصاص گشت ويژه براى پوشش 70 هزار 
هكتار از اراضى شهرســتان خبر داد و گفت: 
تا بــه حال 80 مورد تبديــل اراضى به غير 
كاربرى شناسايى و اقدامات الزم در ارتباط 

با آنها انجام شده است.
وى در زمينه صدور سندهاى كشاورزى، 
عمده مشكل موجود را قطعات خرد دانست و 
گفت: اين امر باعث هزينه بر بودن توليدات 
كشــاورزى مى شود و در اين خصوص تنها 
هدف مــا حفظ اراضى يكپارچه و ممنوعيت 

خرد نمودن اراضى در صدور سند است.
مدير جهاد كشــاورزى ميانه با اشاره به 
سند دار شدن بيش از 5 هزار هكتار از اراضى 
و رتبه برتر اســتانى شهرستان در اين راستا، 
از همكارى اداره ثبت اســناد و امور اراضى 

جهاد كشاورزى قدردانى كرد.
رحيــم زاده، اجراى نظام نوين ترويج در 
400 روســتا جهت برگــزارى كالس هاى 
آموزشى، رفع مشكالت كشاورزان و ايجاد 
صندوق خرد روســتايى زنان جهت حمايت 
از ايجاد مشاغل خانگى و اشتغال پايدار را از 
ديگر عملكردهاى اين سازمان اعالم كرد.

وى از اختصــاص 85 درصــد يارانــه 
بــراى طرح هاى كلى آبيارى تحت فشــار 
و 10 درصــد به طرح هاى انفرادى و بخش 
خصوصــى خبر داد و گفت: 40 ميليارد ريال 
اعتبار براى پيمانكاران جهت اجراى آبيارى 

تحت فشار داخل مزارع تزريق شده است.

اسكو  و  آذرشهر  تبريز،  مردم  نماينده 
آنچه  از  اسالمى  شوراى  مجلس  در 
عدالت  از  دور  و  نامناسب  برخورد  كه 
و انصاف با تعدادى از اعضاى شوراى 
به  خواند،  تبريز  چهارم  دوره  اسالمى 

شدت انتقاد كرد.
 به گزارش ايرنا، مسعود پزشكيان در 
نشست خبرى با اصحاب رسانه، افزود: 
متاسفانه عده اى در قضيه دستگيرى 
اسالمى  شوراى  اعضاى  از  تعدادى 

جانب  شهردارى  مديران  و  قبل  دوره 
ترين  بديهى  و  نكردند  رعايت  را  عدالت 
مستندات دينى را زير پا گذاشتند كه اين 
رويه برخالف نص صريح مبانى اسالمى و 

شرعى و قانونى است.
وى اظهار كرد: اين عده از اعضاى شوراى 
اينكه  از  قبل  تبريز  شهردارى  و  شهر 
انفرادى  در  ماه  سه  مدت  شوند،  محاكمه 
نگه داشته شده و كوچكترين اجازه اى به 
آنها و وكاليشان داده نشد تا با افراد بيرون 

ارتباط برقرار كنند.
پزشكيان با بيان اينكه متهمان پرونده ياد 
يك  توسط  بايد  كه  اند  كرده  اعالم  شده 
اين حق  گروه بى طرف محاكمه شوند و 
است  تاسف  جاى  گفت:  آنهاست،  طبيعى 

كه بايد اذعان كرد عده اى نه آزاده هستند 
و نه اعتقادى دارند كه بايد عدالت را برقرار 
كنند تا قبل از اينكه كسى دادگاهى شود، 

حكمى صادر نكنند.
وى با تاكيد بر اينكه بايد در جريان محاكمه 
افراد،  مختلف  تخلفات  به  رسيدگى  و 
تحقيقات  و  كارشناسى  علمى،  كارهاى 
كامل به انجام برسد، اضافه كرد: در پرونده 
چهارم  دوره  اسالمى  شوراى  و  شهردارى 
تبريز به خاطر موارد ثابت نشده آبروى عده 

اى را بردند.
با  اسالمى  شوراى  مجلس  رييس  نايب 
گونه  هر  با  برخورد  براى  اينكه  به  اشاره 
هاى  حوزه  در  ويژه  به  فساد  و  تخلف 
اقتصادى قانون به حد كافى در كشور وجود 
دارد، يادآور شد: اما متاسفانه همين قوانين 

حالى  در  شود  نمى  اجرا  درستى  به  نيز 
كه با اجراى درست و دقيق مقررات مى 
توان به راحتى جلوى هرگونه تخلفى را 

گرفت.
دقيق  و  درست  سيستم  نبود  پزشكيان، 
را از جمله موانع در راه مبارزه با مفاسد 
اگر  گفت:  و  خواند  كشور  در  اقتصادى 
درست  هاى  داده  كشور  مالى  نظام 
گاه  هيچ  باشد،  داشته  مشخصى  و 
مشكالت و معضالت اقتصادى همچون 
وجود  به  بحران  كشور  در  مالى  موسسات 

نمى آورد.
به  مرز  و  حد  بى  اختيارات  اعطاى  وى 
مركزى  بانك  و  نهادها  وزارتخانه،  برخى 
مالى  موسسات  بحران  ايجاد  داليل  از  را 
در كشور برشمرد كه به گفته وى در اين 
و  بوده  مقصر  كشور  گانه  سه  قواى  زمينه 

بايد پاسخگوى اقدامات خود باشند.
نايب رييس مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه اين قوه نهايت تالش خود را براى 
داد،  انجام  مالى  موسسات  مشكالت  رفع 
از برطرف شدن 99,5 درصد مشكالت تا 
زمان حاضر خبر داد و افزود: بقيه موارد بايد 
توسط دستگاه قضايى كشور و با محاكمه 

افراد متخلف پيگيرى و رفع شود.

گردهمايى مســئوالن امور جوانان 
استان هاى سراسر كشــور به ميزبانى 

تبريز برگزار مى شود.
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان 
شــرقى،  مديــركل ورزش و جوانان 
آذربايجان شرقى، از برگزارى هفتمين 
گردهمايى مســئوالن امــور جوانان 
استان هاى سراسر كشــور به ميزبانى 

تبريز خبر داد. 
ايوب بهتاج بــا اعالم خبر برگزارى 
هفتميــن گردهمايى مســئولين امور 
جوانان اســتانهاى سراســر كشور به 
ميزبانــى آذربايجــان شــرقى اظهار 
كــرد: معاون ســاماندهى امور جوانان 
وزير ورزش و جوانان اســتان با حضور 
در اســتان و مراحــل برگــزارى اين 
گردهمايى، در چند مراســم افتتاح نيز 
شــركت مى كند.  بهتاج افزود: محمد 
مهــدى تندگويان معاون وزير در اولين 
روز ايــن همايــش با حضــور در خانه 

جوانان تبريز، در مراسم افتتاح دبيرخانه 
تخصصى سمنهاى گردشگرى جوانان 
كشور با دبيران سمنهاى جوانان استان 

ديدار مى كند. 
  مديركل ورزش و جوانان اســتان با 
اشــاره به تقارن اين برنامه با مسابقات 
واليبــال قهرمانــى نوجوانان آســيا و 
انتخابى جهان، گفــت: هر دو برنامه با 
تعيين ستاد برگزارى، به صورت موفق 

و موثر اجرا مى شود. 
  بهتاج همچنين با آغاز فصل تابستان 
و اجراى طرح غنى سازى اوقات فراغت 
نوجوانان و جوانان اســتان، اشاره اى به 
آيين افتتاحيه سومين جشنواره برنامه 
هاى اوقات فراغت اســتان داشــته، 
افزود: طبــق مصوبات باالدســتى و 
همچنين آنچه در ســتاد ســاماندهى 
امور جوانان اســتان به رياست استاندار 
گذرانده شده، همه دستگاههاى عضو 
ستاد ســاماندهى امور جوانان ملزم به 
مشاركت فعال و هدفمند در بحث غنى 

سازى اوقات فراغت استان مى كنند. 
  گفتنى اســت؛ مراســم افتتاحيه 
ســومين جشــنواره افتتاحيه رسمى 
طرح غنى سازى اوقات فراغت استان 
صبح روز ســه شــنبه پنجم تيرماه در 
فرهنگســراى بزرگ الغديــر واقع در 
خيابان ســتارخان خيابان شــهيد قره 

باغى برگزار مى شود.

گردهمايى مسئوالن امور جوانان استان هاى 
كشور به ميزبانى آذربايجان شرقى 

تشكيل نخســتين جلسه بهســازى بافت 
مركزى تبريز

آتش سوزى 3 خودرو در پاركينگ
 ساختمانى

دادستان تبريز مطرح كرد؛
رسيدگى به جرايم خشن، اولويت اول دادگسترى 

استان

كشاورزى ميانه 5500 ميليارد ريال درآمدزايى دارد

نماينده مجلس از برخورد با متهمان 
شوراى شهر  تبريز  انتقاد كرد

در گراميداشت هفته جهادكشاورزى 
گاودارى آقاى فاضل خدايى در روستاى 
آغجه كهل شهرســتان مراغه با حضور 
رئيس ســازمان جهادكشاورزى استان 

آذربايجان شرقى افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي ســازمان 
جهادكشاورزي اســتان، مهندس اكبر 
فتحــى در اين آئين ضمن تبريك هفته 
جهادكشــاورزى به جهادگران عرصه 
توليد و بهره برداران كشــاورزى، گفت: 

نقش جهادگران و افتخارات سنگرســازان بى 
سنگر كه پشتيبانى و مهندسى رزمى جبهه هاى 
حق عليه باطل را برعهده داشتند راه پرافتخارى 
بــود، اكنون هــدف اول ما ادامه راه شــهداى 

واالمقام هشت سال دفاع مقدس است. 
وى افزود: جنگ ما با دشــمنان قسم خورده 
انقالب و نظام اســالمى پايانى ندارد، دشمنان 
اســالم و انقالب اسالمى در هر برهه اى از زمان 
نســبت به شــرايط زمانى تغيير رويه مى دهند، 
االن جنگ دشمنان ما با ايران و مسلمانان جنگ 

اقتصادى و تحريم هاست.  
مهندس فتحى با اشــاره به اين كه سرمايه 
گذارى بايد نتايج مثبت و مفيدى داشــته باشد، 
ادامه داد: ســرمايه گذارى بايد نتايج مثبت، مفيد 
و قدرت رقابت داشــته باشــد كه آنهم با زنجيره 
توليد ممكن اســت، قيمت تمام شده محصول 
بايــد كاهش يابد تا توليد صادرات محور و رقابت 

پذير باشد . 
رئيس سازمان جهادكشاورزى استان تاكيد 
كرد: كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزى 
بايد بازارشناس باشند و ساليق مصرف كنندگان 

را مورد توجه ويژه قــرار دهند كه جامعه 
هدف خيلى مهم است.

وى در بخش پايانى سخنان خود اظهار 
كرد: سرمايه گذارى در بخش كشاورزى 
رو به توسعه اســت، توليد استاندارد، بازار 
مصــرف دارد چه در داخل و چه خارج زيرا 
رمــز موفقيت محصوالت كشــاورزى 

سالمت محصول است.
الزم بــه ذكر اســت گاودارى آقاى 
فاضــل خدايى در زمينى به مســاحت 5 
هزار مترمربع، با ظرفيت اسمى 40 راس وعملى 
60 راس با ســرمايه اى بالــغ بر 16ميليارد ريال 
كه 12ميليارد آن آورده شخصى و 4ميليارد ريال 
مابقى ازمحل تســهيالت بانكى تامين شده كه 
ازســال 94 شــروع و در خرداد ماه 97 عمليات 
اجرايــى آن به پايان رســيد و مورد بهره بردارى 

قرار گرفت.
گفتنى اســت با راه اندازى اين واحد براى 4 
نفر بصورت مستقيم و 5 نفر به طور غيرمستقيم 

اشتغالزايى خواهد شد.

 مديركل فرهنگ و ارشاد آذربايجان شرقى 
گفت: برگزارى جشنواره ها به صورت منطقه اى 
قطعًا تأثيرگذارى بيشترى خواهد داشت و حق 
منطقه ارسباران است كه ميزبان جشنواره هاى 

مختلف فرهنگى و هنرى باشد.
محمــد محمدپور در گفت وگــو با خبرنگار 
مهــر با اشــاره بــه برنامه هــاى فرهنگى و 
هنرى آذربايجان شــرقى در راســتاى رويداد 
تبريز 2018 اظهار داشت:جشــنواره هاى راه 
و چــاه، جشــنواره عكس رضوى، جشــنواره 
اســتانى مستند، جشنواره سراسرى تئاتر كوتاه 
ارسباران، جشنواره عاشيقالر، جشنواره حوزه 
دفاع مقدس از جمله برنامه هاى پيش بينى شده 

است.
وى در پاســخ به سؤالى مبنى بر اينكه اخيراً 
صحبت هايى شــده كه مى گوينــد اداره كل 
فرهنگى و ارشاد اســالمى آذربايجان شرقى 
رغبتى براى برگزارى جشنواره سراسرى تئاتر 
كوتاه ارســباران ندارد آيا اين موضوع واقعيت 
دارد يا خير؟ گفت: اصًال چنين موضوعى وجود 
ندارد بلكه اكنون مشــكل اصلــى منابع مالى 
اســت و اداره كل فرهنگى و ارشــاد اسالمى 
آذربايجان شــرقى هر ساله به ميزان مشخصى 

به اين جشنواره اعتبار تخصيص مى دهد.
مديــركل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى 
آذربايجان شــرقى بــا تأكيد بر اينكــه اعتبار 
تخصيص يافته به جشــنواره سراســرى تئاتر 
كوتاه ارســباران هميشــه پايدار است، گفت: 
بيشــترين اعتبارى كه در بين شهرســتان ها 
از ســوى اداره كل فرهنگى و ارشــاد اسالمى 

آذربايجان شــرقى به برنامه هــاى فرهنگى و 
هنرى تخصيص مى يابد مربوط به جشــنواره 

سراسرى تئاتر كوتاه ارسباران است.
محمدپــور اضافــه كرد: خواســت و اراده 
و نّيــت اداره كل فرهنگى و ارشــاد اســالمى 
آذربايجان شــرقى اين اســت كه جشــنواره 
سراســرى تئاتر كوتاه ارســباران تداوم داشته 
باشــد منتهى منابع مالى همان اندازه اســت 
كه به اين جشــنواره اختصاص مى دهيم، البته 
بايســتى هم ما تالش كنيم و هم ظرفيت هاى 
شهرستانى را پاى كار بياوريم تا حداقل بخشى 

از هزينه ها تأمين شود.
ë  اســتان هاى منطقــه 5 كشــورى

مشــتركاً برنامه هاى فرهنگى و هنرى 
اجرا مى كنند

وى بابيان اينكه جشــنواره عاشيقالر كه در 
شهرســتان خداآفرين برگزار مى شود مى توان 
اين جشــنواره را به صورت منطقه اى و هر سال 
به ميزبانى يكى شهرستان هاى منطقه قره داغ 
برگزار كرد، ابراز داشت: برگزارى جشنواره هاى 
فرهنگــى و هنرى همچــون تئاتــر كوتاه، 

موســيقى، فيلم، عكس و عاشيقالر به صورت 
منطقه اى و با مشــاركت شهرستان هاى اهر، 
ورزقان، هوراند، خداآفرين و كليبر برگزار شود 

بهتر از شهرستانى است.
مديــركل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى 
آذربايجان شــرقى يــادآور شــد: برگــزارى 
جشــنواره ها به صــورت منطقــه اى قطعــًا 
تأثيرگذارى بيشــترى خواهد داشــت و حق 
منطقه ارسباران است كه ميزبان جشنواره هاى 
مختلف فرهنگى و هنرى باشــد، اگر جشنواره 
عاشــيقالر در اين منطقه برگزار نشــود پس 
كجا بايد برگزار شــود؟ ما نيز حمايت مى كنيم 
و شــكوه برخى از جشــنواره ها با برگزارى آن 

به صورت دوساالنه اثرگذارى خواهد داشت.
محمدپور بيان كرد: در جشــنواره سراسرى 
تئاتر كوتاه ارســباران هم معتقديم تداوم يابد 
و برگزارى هر چه بهتــر آن منوط به برگزارى 
منطقه اى اســت حال آنكه براى اين جشنواره 
يك ســهم در نظر مى گيريم اگر با مشــاركت 
شهرســتان هاى ارسباران باشــد سهم ساير 
شهرســتان ها را نيز در جشــنواره تئاتر كوتاه 

لحاظ مى كنيم.
وى در پايان با اشــاره به اين كه استان هاى 
آذربايجان شــرقى، آذربايجان غربى، اردبيل 
و زنجــان به عنــوان منطقه پنج كشــورى در 
حوزه فرهنگ و ارشاد اســالمى تقسيم بندى 
شده اند، خاطرنشــان كرد: استان هاى منطقه 
پنج كشورى قصد دارند تا با مشاركت همديگر 
برنامه هاى فرهنگــى و هنرى در موضوعات 

مختلف اجرا كنند.

افتتاح يك گاودارى در روستاى آغجه كهل مراغه 

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان:
برگزارى منطقه اى جشنواره ها درارسباران تأثيرگذارى راافزايش مى دهد
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800 ُتن آسفالت در احمد آباد و سيالب قوشخانه توزيع شد

محمدرضــا قربانيان شــهردار منطقه يك از توزيع 
800ُتن آسفالت در مناطق كم برخوردار منطقه خبر داد.
محمدرضا قربانيان با اعالم اين خبر بيان داشــت: 
نظر به تصميم منطقه مبنى بر ارائه خدمات گسترده در 
مناطق كم برخوردار و حاشــيه منطقه، اقدامات وسيعى 

در حوزه توزيع آسفالت انجام يافته است.
 شــهردار منطقه يك تصريح كــرد: حدود 700ُتن 
آســفالت در مســير خيابان احمد آبــاد و كوچه هاى 
مربوطه و حدود 100 ُتن در خيابان صدرالشــعرا و مسير 
ســيالب قوشخانه توزيع شــده كه در راستاى اهداف 

منطقــه مبنى بر اصالح وضعيت آســفالت مناطق كم 
برخوردار بوده است .

قربانيان افزود: اين اقدامات همچنان تداوم خواهد 
داشت و نقاط هدف مناطق كم برخوردارو حاشيه نشين 

شهر است.
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مدير كل كانون آستان بر لزوم 
توســعه فضاهــاى فرهنگى براى 
فعاليت هاى  اجراى  و  خدمات  ارائه 
فرهنگى هنرى بــراى كودكان و 

نوجوانان تاكيد كرد.
به گــزارش روابط عمومى اداره 
كل كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان استان آذربايجان شرقى 
هادى يوســف زاده بــا اعالم اين 
مطلب افزود: با توجه به تخصصى 
بــودن و ظرافت هــاى موجود در 
اجراى فعاليت هاى فرهنگى، هنرى 
و ادبى بــراى كودكان و نوجوانان، 
براى  فرهنگى  فضاهــاى  افزايش 
ايــن گروه از مخاطبان در ســطح 

استان ضرورى است.
وى بــا بيــان اين كــه مراكز 
كانون پــرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان در سطح استان از تمامى 
ظرفيت هاى خود براى ارائه خدمات 
فرهنگى به مخاطبان خود استفاده 
مى كند افزود: درخواست هاى مكرر 
خانواده ها براى افزايش اين مراكز 
و نيز ضرورت و اهميت پيشگيرى 
از آســيب هاى اجتماعى ضرورتى 
اســت كه نياز بــه افزايش مراكز 
فرهنگى هنرى بــراى كودكان و 

نوجوانان را دوچندان مى كند.

يوســف زاده با بيــان اينكه در 
حال حاضــر 24 مركــز فرهنگى 
هنرى ثابت، 4 مركز پســتى و 4 
كتابخانه ســيار شهرى و روستايى 
ويژه كودكان و نوجوانان در سطح 
هستند  فعاليت  مشــغول  اســتان 
افزود: در طول سال نزديك به 30 
هزار نوبت فعاليت فرهنگى، هنرى 
و ادبى در اين مراكز براى كودكان 

و نوجوانان اجرا مى شود.
وى در عين حــال افزود: براى 
مخاطبان  تمامى  به  پاســخگويى 
عالقه منــد نيازمنــد افزايش اين 

مراكز هستيم.
مدير كل كانون استان افزايش 
كتابخانه هــاى ســيار شــهرى و 
روستايى را نيز يكى از راهكارهاى 
توسعه فعاليت هاى فرهنگى عنوان 
و افــزود: مشــاركت كــودكان و 
نوجوانان در برنامه ها و فعاليت هاى 
فرهنگى يكى از بهترين شيوه هاى 
آنان  فراغــت  اوقات  غنى ســازى 

است.
در  تصريح كــرد:  يوســف زاده 
كالنشــهر تبريــز تنهــا 7 مركز 
فرهنگــى هنرى كانون مشــغول 
فعاليــت  هســتند كه بــا توجه به 
پراكندگى نامناسب جغرافيايى اين 
مراكز و وســعت و جمعيت تبريز، 
ناكافى و به شدت نيازمند افزايش 

اين مراكز هستيم.
آذربيجان  كانــون  كل  مديــر 
شرقى با اشــاره به فرسوده بودن 
مراكــز  از  بســيارى  ســاختمان 
فرهنگى هنرى كانون در اســتان 
ايمن  نيازمند  مراكز  اين  تاكيدكرد: 

سازى و تعميرات اساسى هستند.

نماينده رئيس دانشگاه آزاد اسالمى در 
برگزارى  از  شرقى  آذربايجان  تشكل هاى 
همايــش بين المللــى «تبريــز و انقالب 
مشروطه ايران» در چهاردهم مرداد سال 

جارى در واحد تبريز خبر داد. 
شرقى،  آذربايجان  ايســنا،  گزارش  به 
احسان شاكرى در جلسه شوراى دانشگاه 
آزاد اســالمى اســتان آذربايجان شرقى، 
گفــت: همايش بيــن المللــى «تبريز و 
انقالب مشروطه ايران» همزمان با رويداد 
تاريخى تبريز 2018 با همكارى ســازمان 
بســيج فرهنگيان آذربايجان شــرقى و با 
حضور« علــى اكبر واليتى» رئيس هيات 
موسس و رئيس هيات امناى دانشگاه آزاد 

اسالمى برگزار مى شود. 
وى درخصوص محورهاى اين همايش 
افزود: تبريز مشــروطه خواهــى ايرانيان 
و نظام اعتقادى و سياســى شــيعه، تبريز 
و زمينه هــاى فكرى و نظرى مشــروطه 
خواهى در ايران، هنر، معمارى و فضاهاى 
شــهرى و ادبيات در مكتب تبريز، تبريز 
و آينده مشــروطه خواهى ايرانيان، جامعه 
شناسى سياسى و اقتصادى تبريز در عصر 
مشــروطه خواهى، تبريز انقالب مشروطه 
و تكوين دولت مــدرن و نهادهاى جديد 

سياســى در ايران، تبريز انقالب مشروطه 
و تبادالت فرهنگى، سياســى و اقتصادى 
منطقــه اى و بين المللــى، مكتب تبريز و 
خود آگاهى تاريخى ايرانيان و مساله نفوذ 
و انحــراف در مشــروطه خواهى تبريز از 

جمله محورهاى اين همايش است.
وى از ديگر محورهــاى همايش بين 
المللــى تبريز و انقالب مشــروطه ايران، 
مشــروطه خواهى تبريــز و زايش حقوق 
تبريز  ايــران،  در  شــهروندى  و  مدنــى 
مشروطيت  نهضت  در  مشــروطه  انقالب 
ايران، رســائل سياســى رجال آذربايجان 
و تبريــز در مشــروطيت، جايگاه تاريخى 
آذربايجان و تبريز قبل و بعد از مشروطه، 
مجادالت و مناقشات نظرى درباره مكتب 
تبريز در حركت مشروطه خواهى و نقش 
مشــروطيت در پيدايش و جريان ســازى 
هويت انقالب اســالمى ايران، نقش زنان 
آذربايجان و تبريز در انقالب مشــروطه، 
آرمان شهر مشــروطه در آثار نويسندگان 
آذربايجان و محورهــاى آزاد و مرتبط با 

عنوان همايش را عنوان كرد. 
دبيــر همايش بيــن المللــى تبريز و 
انقالب مشروطه ايران افزود: همايش بين 
المللى تبريز و انقالب مشروطه متشكل از 
پنج كميته علمى، اجرايى، داورى، رســانه 
و هنر و دكتر جوانپور رئيس اين همايش 

بين المللى است. 
ارســال  مهلت  آخريــن  افــزود:  وى 
مقاالت 15 تير و زمان برگزارى همايش 
14 مرداد ســال جارى اســت و مقاالت 
پذيرفته شــده در اين همايش در پايگاه 
استنادى جهان اســالم نمايه خواهد شد 
كســب  جهت  مى توانند  عالقه مندان  كه 
به  به وبســايت همايش  اطالعات بيشتر 
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كنند.

اســتاندار آذربايجان شــرقى گفت: 
مــردم هنــد ســال هاى طوالنى رنج 
استعمار را چشــيده اند و وجه مشترك 
دو ملــت ايــران و هنــد، مبــارزات 
آزادى خواهانه آنها بوده اســت و ما نيز 
گانــدى را به عنوان يك رهبر بســيار 

بزرگ و قابل احترام مى شناسيم . 
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان 
شــرقى، مجيد خدابخش با حضور در 
فرودگاه بين المللى شهيد مدنى تبريز، با 

وزير امور خارجه هند كه به هنگام بازگشت 
از سفر اروپايى خود در اين فرودگاه توقف 

كرده بود، ديدار و گفت وگو كرد . 
 وى در ايــن ديــدار بــا قدردانــى از 
همكارى هاى هند با جمهورى اســالمى 
ايران در دو ســه دهه گذشــته به ويژه در 
دوران سخت تحريم هاى بين المللى، گفت: 
اخيــراً نيز كــه با خروج ترامــپ از برجام 
شرايطى جديدى پيش آمده است دولت و 
ملت هند همكارى بسيار مثبتى با جمهورى 

اسالمى دارند كه جاى قدردانى دارد . 

 خدابخش بــا بيان اينكه آزادى خواهى 
در برابر اســتعمارگران هزينــه دارد، ادامه 
داد: ملت ايــران آماده اســت هزينه اين 

آزادى خواهى را بپردازد . 
 وى گفــت: دوران تلــخ ادامه نخواهد 
داشت و در اين دوران خاص دوستان خود 

را خواهيم شناخت . 
  استاندار آذربايجان شرقى با بيان اينكه 
از دولت و ملت بــا فرهنگ و تمدن چند 
هزار ساله هند نيز همين انتظار را داشتيم، 
ادامه داد: كشــور غنــى از فرهنگ، هنر و 
تمدن هند در ســال هاى اخير رشد باالى 

7 درصــد را تجربه مى كند و ما از اين 
بابت خوشحال هســتيم و آرزو داريم 
دولت و ملت اين كشــور بيشتر از اين 

موفق شوند . 
  وزيــر امــور خارجه هنــد نيز با 
تأكيد بر اينكه دولت هند تحريم هاى 
يكجانبه عليه ايران را قبول نداشته و 
به رسميت نمى شناسد، گفت: رابطه ما 
با ايران تنها در چارچوب همســايگى 
نيســت، بلكه يك رابطه تاريخى چند 

صد ساله است . 
وى افــزود: در اين ديدارها تاكيد كردم 
كه هند تحريم هــاى يكجانبه عليه ايران 
را قبول نــدارد و دفعه پيش نيز كه آمريكا 
تحريم هاى يكجانبه عليه ايران وضع كرده 

بود هند از آن پيروى نكرد . 
  وزير امور خارجه هند اظهاركرد: در اين 
سفر به رييس جمهور فرانسه تاكيد كردم 
كه اگر از ايران مى خواهيد كه به تعهدات 
خود در برجام پاى بند باشــد، خود شما نيز 
تعهد داريد كه از ايران حمايت مالى كنيد . 

افزايش فعاليت هاى فرهنگى براى كودكان 
و نوجوانان ، نيازمند توسعه فضاهاى فرهنگى

برگزارى همايش بين المللى «تبريز و انقالب مشروطه 
مبارزات آزادى خواهانه، وجه مشتركايران» 

ايران و هند

درمان  و  بهداشــت  شــبكه  سرپرست 
هشــترود از اضافه شــدن چهار دســتگاه 
آمبوالنس مجهز به تله الكتروكارديوگراف 
به ناوگان درمان اين شهرســتان خبرداد و 
گفت: 28 ميليارد ريال بــراى تجهيز اين 

آمبوالنس ها هزينه شده است.
جواد بابايى در حاشــيه بهــره بردارى 
از ايــن آمبوالنس هــا اظهار كــرد: اين 
ديجيتال  برانــكارد  داراى  هــا  آمبوالنس 
بوده و هدف از بكارگيرى آنها اســتفاده از 

تجهيزات تله مديسين (پزشكى از راه دور) 
و توســعه كيفى و ارتقاء دسترسى مردم به 

خدمات است .
وى گفت: بــا توجه بــه فوريت انجام 
اقدامات درمانى در بيماران مبتال به سكته 
قلبى، تله الكتروكارديوگراف امكان استفاده 
تكنسين  هاى اورژانس از نظريات درمانى 
متخصصان قلب و عروق مســتقر در مركز 

اورژانس را فراهم  مى  كند .
بابايــى همچنين به عملكرد و ماموريت 

هاى اورژانس 115 در ســال گذشته اشاره 
كرد و افزود: در يكسال گذشته هزار و 377 
ماموريت در هشــترود صــورت گرفته كه 

547 مورد مربوط به تصادفات بوده است.
وى با بيان اينكه به طور متوسط هرماه 
115 ماموريــت از ســوى اورژانس 115 
صورت مــى گيرد گفــت: در 3 ماهه اول 
امســال 308 مورد ماموريت صورت گرفته 
كه 120 مورد آن مربوط به تصادفات جاده 

اى و درون شهرى بوده است.

4 آمبوالنس مجهز به ناوگان درمانى هشترود اضافه شد

محســن نريمان» در حكمى «صفر شاسفند» 
را به سمت مشاور اجرائى و قائم مقام مديرعامل 

سازمان منطقه آزاد ارس منصوب كرد
رئيس هيــات مديره و مديرعامل ســازمان 
منطقه آزاد ارس با صدور حكمى، صفر شاســفند 
را به عنوان مشاور اجرايى و قائم مقام مديرعامل 

اين سازمان معرفى كرد. 
به گزارش روابط عمومــى و امور بين الملل 

ســازمان منطقه آزاد ارس، محسن نريمان صبح 
امروز در حكمى «صفر شاســفند» را به ســمت 
مشــاور اجرائى و قائم مقام مديرعامل ســازمان 

منطقه آزاد ارس منصوب كرد.
محسن نريمان در اين حكم آورده است: نظر 
به تعهد، تخصص و تجارب مديريتى جنابعالى به 
موجب اين ابالغ به عنوان مشاور اجرايى و قائم 

مقام اينجانب منصوب مى شويد. 
در بخش ديگرى از حكم صادره، آمده است: 
الزم است با شــناخت ژرف از منطقه آزاد ارس، 
آگاهى از پتانسيل هاى بالقوه، وضعيت صنعتى و 
گردشــگرى منطقه، بهره گيرى از ظرفيت هاى 
موجود و هم انديشى با نخبگان و پژوهشگران با 
انگيزه و جلب مساعدت همكاران مخلص، دلسوز 
و پاكدست، نســبت به ارائه راهكارهاى اجرايى 
براى بهبود امــور و تحقق اهداف ســازمان به 
ويژه در راســتاى جذب سرمايه گذارى خارجى و 
داخلــى و رونق صادرات با تدوين برنامه ريزى و 
با رعايت قوانين، مقررات و منشور اخالقى براى 

نيل به ســوى سازمان پويا، كارآمد و پاسخگو در 
برابر سياســت هاى اقتصاد مقاومتى اقدام بالنده 

معمول فرمايند. 
صفر شاســفند متولــد 1342 در ماكوســت 
و دكتراى صنايع، سيســتم و بهــره ورى را در 
دانشــگاه علم و صنعت به پايان برده است. وى 
فــوق ليســانس مديريت كســب و كار را نيز از 

دانشگاه كالگرى كانادا كسب كرده است. 
انتخاب به عنوان چهره ماندگار پتروشيمى در 
يكصدمين سالگرد تاسيس شركت نفت و چهره 
ماندگار فنى و نگهدارى كشور در سال 1391 از 

جمله افتخارات صفر شاسفند است. 
ازجمله ســوابق كارى قائم مقــام مديرعامل 
ســازمان منطقه آزاد ارس مى تــوان به معاونت 
مجتمع پتروشيمى و مشــاورعالى مديرعامل در 
امور اجرايى پتروشيمى تبريز، عضويت در هيات 
مديــره انجمن ملى نگهدارى و تعميرات ايران و 
عضويت در كميته راهبرى فنى و مديريت دارايى 

هاى فيزيكى وزارت نفت اشاره كرد.

معرفى قائم مقام مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس 

 سرپرستى  روزنامه جام جم  در آذربايجان شرقى

 جناب آقاى مهندس محسن رحيميان 
مديريت محترم مجتمع فوالد ظفر بناب 

ـــليت  ـــان تس ـــرم ايش ـــواده محت ـــى و خان ـــه جنابعال ـــان را ب ـــرادر عزيزت ـــت ب ـــه درگذش ضايع
ـــدگان  ـــوم بازمان ـــراى عم ـــات و ب ـــو درج ـــت رفته عل ـــز از دس ـــراى آن عزي ـــوده ، ب ـــرض نم ع

ـــم. ـــئلت داري ـــر مس ـــر و اج صب
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صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  بهمن راهـرى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

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

حافظ باباپور بــه همراه قايم مقام 
نماينــده ولى فقيــه ومعاونين باآقاى 
دكتــر رحمتــى معاون جديــد امور 
عمرانى استاندارى استان آذربايجان 
شــرقى ديدار ودرخصوص مســائل 
ومشــكالت روســتاهاى استان طى 

جلسه اى به بحث وگفتگو پرداختند.
به گــزارش روابــط عمومى بنياد 
مســكن انقالب اســالمى اســتان 
آذربايجــان شــرقى درابتــداى اين 
ديدارمعــاون جديدهماهنگــى امور 
عمرانى اســتاندارى اســتان ضمن 
خيرمقــدم طى ســخنانى ازعملكرد 
بنياد مســكن درســطح روستاهاى 
استان تقديرنمود وافزود: بنياد مسكن 
انقالب اســالمى با اجراى طرح هاى 
متنــوع عمرانى بويــژه تهيه و اجراى 
طرح هــادى وطرح ويژه بهســازى 
ومسكن روســتايى در راستاى تعيير 
چهره روســتاها به محيط شــاداب و 
بهداشتى، خدمات ارزنده اى را انجام 
داده است، و پيشنهاد نمودند اين نهاد 
در كار گروه هاى گردشــگرى حضور 
و مشــاركت داشته باشــد و با داشتن 
وآبادانى  بيشــتردرعمران  تجربيات 
روستاها تالش مضاعف داشته باشيد.
دكتر جــواد رحمتى يادآورشــد: 

حضرت امام(ره) بــا تيزبيني ودرايت 
خودبعد ازپيــروزى انقالب نهادهايى 
راايجــاد نمودنــد كه يكــى از آنها 
بنياد مســكن انقالب اســالمى مى 
باشــد وانصافا در مناطق روستايي و 
محروم جامعه تاكنون توانســته است 
به روســتائيان خدمات شايســته اى 
ارائه بدهد و تــا االن مورد تاييد همه 
مسئوالن بوده است.درادامه مديركل 
بنياد مســكن انقالب اسالمى استان 
ضمن تبريك پســت جديد به معاون 
عمرانى اســتاندارى طى ســخنانى 
درخصوص عملكــرد وفعاليتهاى 40 
ســاله بنياد مسكن اســتان گزارشى 
ارائــه نمود وگفت: حضور ارزشــمند 
حضرتعالى دراســتاندارى استان مايه 
خير وبركت اســت ومــا آن را به فال 
نيك گرفته واميدواريم با مســاعدت 
جنابعالى وبــا جذب اعتبارات عمرانى 
بيشــتر گام هاى مؤثرى در راســتاى 
بهســازى معابر روستايى و دگرگونى 
چهره روستاهاى استان برداريم وحتى 
در صــورت تأمين اعتبارات الزم بنياد 
مسكن آذربايجان شرقى آمادگى دارد 
عمليات بهســازى و يــا تكميل طرح 
هادى ساير روستاهايى كه هنوز شامل 

طرح نشده اند را به انجام برساند.

مدير عامل شركت آب و فاضالب آذربايجان 
شــرقى در آستانه هفته صرفه جويى در مصرف 
آب برمشــاركت عمومى مشــتركين درصرفه 
جويــى مصرف آب بعنوان يكى از عوامل اصلى 

موفقيت در مديريت منابع آبى ، تاكيد كرد.
  بهينه سازى و تغيير الگوى مصرف در بخش 
آب شــرب همواره مورد تاكيد بوده اســت واين 
شــركت خود را ملزم به اتخاذ تمهيدات و برنامه 
ريزى براى اســتفاده درســت آب شرب توسط 

مشتركين كرده است .
به گــزارش روابط عمومى شــركت آب و 
فاضالب اســتان آذربايجان شــرقى مهندس 
ايمانلو مديرعامل شركت در آستانه هفته صرفه 
جويى در مصرف آب بــه منظور تبيين اهميت 
جايــگاه آب در زندگــى روزمره شــهروندان و 
نهادينه كردن فرهنگ مصرف بهينه آب و صرفه 
جويــى در مصرف آب طى گفتگويى با تاكيد بر 
تداوم وضعيت كمى وكيفى آب آشاميدنى استان 
گفت : براى جلوگيرى از كاهش وضعيت كمى 
و كيفى آب استان در سالهاى آتى بايستى برنامه 
ريزى هاى الزم انجام گيرد و راهكارهاى الزم 

پيش بينى و پيگيرى گردد .
ايمانلــو مديرعامل شــركت آب وفاضالب 
آذربايجان شرقى با بيان اين مطلب گفت : بهينه 
سازى و تغيير الگوى مصرف در بخش آب شرب 
استان همواره مورد تاكيد بوده است واين شركت 
خود را ملزم به اتخــاذ تمهيدات و برنامه ريزى 
براى استفاده درست آب شرب توسط مشتركين 

كرده است  .
ايمانلــو همچنين بر ضــرورت انتقال آب از 

منابع و پتانســيل هاى موجود استان به مناطق 
داراى كمبود آب از جمله تبريز تاكيد نمودند .

مدير عامل شركت آب و فاضالب در استان 
در ادامه با اشــاره به نياز آبى شهر تبريز گفت : با 
توجه به گســترش بى رويه شهر تبريز و بوجود 
آمدن شهركهاى متعدد در اطراف شهر تبريز ما 
به آب بيشترى نياز داريم به همين خاطر به دنبال 
منابع جديد هســتيم و براى آب شرب كالنشهر 
تبريز و ساير شــهرهاى استان كه با كمبود آب 

مواجه هستند آبرسانى كنيم .
وى اضافه كرد : صرفه جويى آب بايســتى 
در صنايع اجرايى شــود و همچنين بهينه كردن 
تاسيســات قديمى و بهره بردارى مجدد از آنها 
از ديگر راهكارهاى افزايش ميزان آب شــرب 

مصرفى شهروندان مى باشد .
مدير عامل شــركت درادامه به هفته صرفه 
جويى در مصرف آب اشــاره كرد و افزود : هفته 
صرفه جويى در مصرف آب همه ســاله از يكم 
لغايت هفتم تيرماه در سراسر كشور بعنوان هفته 
صرفه جويى در مصرف آب نامگذارى شــده و 
شــركت آب و فاضالب آذربايجان شــرقى نيز 
همگام با ساير استانها اقدامات اساسى در جهت 
فرهنگ سازى مصرف بهينه شهروندان انجام 
مى دهد .   مهندس ايمانلو مدير عامل شركت آب 
و فاضالب آذربايجان شرقى با اشاره به فرهنگ 
سازى در خصوص مصرف بهينه آب دربين مردم 
و مشتركين عزيز گفت : شركت آب و فاضالب 
اســتان نه تنها در طول سال با رويكرد ترويجى 
و اطالع رســانى ويژه در خصوص مقوله آب كه 
به عنوان ارزشمندترين نعمت الهى و مهمترين 
عامل تداوم حيات موجودات مى باشــد اقدامات 
اساســى انجام داده اســت بلكه در طول هفته 
صرفه جويى نيز با هماهنگى صدا و سيما نسبت 
به پخش تيزرها و مصاحبه ها و ميزگردهاى راديو 
و تلويزيونى ، چاپ و توزيع بروشــورهاى صرفه 
جويى در بين مشتركين بمنظور ترويج فرهنگ 
صرفه جويى در جامعه اقدامات خوبى انجام مى 

دهد. 

آذربايجان شرقى  در  ولى فقيه  نماينده 
گفت: وجود متوليان مختلف در امور 
قرآنى موجب مشخص نبودن متولى 

اصلى اين حوزه شده است. 
آل  سيدمحمدعلى  حجت االسالم   
شوراى  جلسه  دومين  در  هاشم، 
قرآنى  فعاليت هاى  توسعه  هماهنگى 
اصلى  هدف  اينكه  بيان  با  استان، 
همه بايد عمل به قرآن باشد، گفت: 
سال هاى  در  رهبرى  معظم  مقام 
اخير تاكيدات فراوانى بر لزوم تربيت 

حافظان قرآنى داشته اند و فرمودند كه بايد 
داشته  كشور  در  قرآنى  حافظ  ميليون   10

باشيم. 
 وى افزود: مسئوالن فرهنگى استان بايد 
برنامه ريزى كرده و تعيين كنند كه سهم 
استان آذربايجان شرقى از اين 10 ميليون 
خصوص  در  سپس  و  است  چقدر  حافظ 
زمانى  مدت  در  حافظ  تعداد  آن  تربيت 

مشخص برنامه ريزى كنند. 
از  يكى  گفت:  هاشم   آل  حجت االسالم   
سياست  و  نظارت  شورا  اين  مهم  وظايف 
براى  و  است  قرآنى  فعاليت هاى  گذارى 
ترويج اين فرهنگ متعالى الهى در جامعه 

همه افراد جامعه بايد مشاركت كنند. 
دغدغه  مهمترين  تبريز،  جمعه  امام 
قرآنى  حوزه  در  را  استان  مسئوالن 
ساماندهى اين فعاليت ها بيان كرد و افزود: 

به  حوزه ها  همه  در  همدلى  و  وحدت 
اساسى  نقش  قرآنى  فعاليت هاى  ويژه 
زمينه  حوزه  اين  متوليات  بايد  و  دارد 

همگرايى بيشتر را ايجاد كنند. 
  وى، با بيان اينكه اقدامات ارزشمندى 
زمينه  در  تابحال  گذشته  از  استان  در 
فعاليت هاى قرآنى انجام شده كه قابل 
تقدير است، افزود: اين شورا نمى خواهد 
دخالت  قرآنى  مؤسسات  امور  اداره  در 
همكارى  و  هماهنگى  براى  بلكه  كند 
مربوطه  ادارات  و  مؤسسات  بيشتر 
راه اندازى شده است.   نماينده ولى فقيه در 
آذربايجان شرقى با اشاره به اينكه نيازمند 
تربيت حافظانى هستيم كه ضمن حفظ، بر 
مفاهيم قرآنى هم مسلط شوند ابراز داشت: 
اين  در  مهمى  نقش  پرورش  و  آموزش 
مقدس  امر  اين  در  مى تواند  و  دارد  راستا 
همكارى كند تا استعدادهاى دانش آموزان 

را شناسايى و معرفى كند.

ديدارمديركل بنياد مسكن استان با معاون جديد 
امورعمرانى استاندارى

مشاركت درصرفه جويى مصرف آب موفقيت 
در مديريت منابع آبى  است

نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى:

متولى اصلى امور قرآنى مشخص نيست

شهردار منطقه 3 تبريز مطرح كرد؛

افزايش سرانه فضاى سبز منطقه با احداث پارك باغشمال
شهردار منطقه 3 با حضور در جمع خبرنگاران، 
اصحاب رسانه را چشــم بينا ، گوش شنوا ، زبان 
گوياى جامعه و يار و ياور شــهردارى دانســته و 
گفت: شــهردارى به عنوان يــك نهاد عمومى 
خدمت رســان نيازمند اطالع رســانى و انتقاد از 

سوى رسانه ها مى باشد.
مهنــدس مرتضى موحد نيا  ، سياســت خود 
و مجموعه شــهردارى منطقه را ارائه خدمات و 
جلب رضايت شــهروندان عنــوان كرده و افزود: 
اين امر محقق نمى شود مگر با حضور فعال و با 
احساس مسئوليت شهروندان در كنار شهردارى، 
خوشبختانه اين احســاس مسئوليت و پى گيرى 
امورات را در تمامى مالقات هاى مردمى و بازديد 
حضورى عمومى در مســاجد  ومحالت شــاهد 

بوده ام.
وى در تشــريح برنامــه هــا و فعاليت هاى 
شــهردارى منطقه 3 ، به اجراى مراحل مقدماتى 
براى طراحى پارك 10 هكتارى باغشمال از اواخر 
بهمن ماه گذشته بعد از توافق نهايى ما بين ارتش 
و شــهردارى منطقه اشاره نموده و تاكيد كرد: در 
10 ســال گذشــته نيز در حوزه فضاى سبز شهر 
تبريز كارهاى خوبــى از جمله در مجموعه عون 
ابن على و حاشــيه اتوبان پاســداران و... انجام 

گرفته است.
شــهردار منطقه 3 يادآور شد: براى اجراى هر 
چه مطلوب و بهتر پارك 10 هكتارى باغشــمال، 
طراحــى اين پــارك را به فراخــوان بين المللى 
گذاشتيم تا بتوانيم نهايت استفاده از نكته نظرات 
متخصصين و صاحب نظران اين حوزه را داشــته 

باشيم.
موحدنيا  به اســتقبال خوب معمــاران براى 
طراحى پارك باغشمال اشاره كرده و ادامه داد: در 
اين راســتا از كشورهاى مختلفى همچون كانادا، 
سنگاپور و... از طريق تماس هاى تلفنى و ارسال 

ايميل استقبال خوبى شده است.
وى رويكــرد و نگاه شــهردارى در طراحى و 
اجراى اين پارك را احياء و بازآفرينى باغشــمال، 
باغ و عمارتى كه يادگار دوران صفويه و قاجار كه 

در دوران پهلوى تخريب گرديد، دانست.
شــهردار منطقه 3 تاريخ جمــع آورى مدارك 
شركت در مسابقه طراحى پارك بزرگ باغشمال 
از ســوى شــركت كنند گان را 25 تيرماه اعالم 

كرده و افزود: بنا به قول و قرار شهردارى با ارتش 
مقرر اســت مرداد ماه محل مورد نظر ، از سوى 
ارتش تحويل شهردارى گرديده تا شاهد شروع و 
اجــراى اين پروژه بزرگ خدماتى در اين ناحيه از 

شهر باشيم.
موحدنيا در خصوص اهميت احداث اين پارك 
در  موقعيت جغرافيايى اشاره كرده و گفت: احداث 
اين پارك در داخل شهر در ميان مناطق مسكونى 
از ويژگى هاى خوب اين پارك است و احداث اين 
پارك به ســرانه فضاى سبز شهردارى منطقه 3 

تبريز  نزديك به نيم متر خواهد افزود. 
وى در ادامــه مصاحبه با اصحاب رســانه به 
فعاليت شهردارى منطقه در حوزه سرمايه گذارى 
، به موقعيت ارزشمند و ويژه پارك جنگلى يادگار 
امام (ره) اشاره نموده و گفت: در داخل اين پارك 
هتل، ســوئيت هاى اقامتى،  رستوران با طراحى 
ويژه، پيست دوچرخه سوارى، زمين بازى كودكان 
و فضاهاى ورزشــى را طراحى كــرده ايم كه به 
زودى براى ارائه به سرمايه گذاران آماده خواهيم 

كرد.
شهردار منطقه 3 وضعيت مالى فعلى شهردارى 
را نيازمند مشــاركت و ســرمايه گذارى سرمايه 
گــذاران براى حصول درآمد پايدار مناســب ذكر 
كرده و افزود: خوشبختانه ما در شهردارى منطقه 
تجارب خوبــى دراين حوزه داريــم و اميدواريم 
بتوانيم با فراخوان هايى فعاليت هاى چشم گيرى 
در حوزه سرمايه گذارى و جذب مشاركت سرمايه 

گذاران داشته باشيم.
مهندس موحدنيا در حــوزه خدمات از احداث 
پارك هاى محله اى در محــالت كم برخوردار 
را از اهم برنامه هاى شــهردارى ياد كرده و خبر 
از احداث پارك هــاى محله اى 1000 تا 2000 
متــرى در زمين هــاى تحت اختيار شــهردارى 
منطقه يا شناســايى و خريد زمين هاى اشخاص 
حقيقى و حقوقــى براى اينكار در ســطح حوزه 

منطقه داد.
وى افــزود: در اين راســتا قطعه زمينى تحت 
مالكيــت شــهردارى منطقه در كوى ســجاديه 
شهرك طالقانى را با اين كاربرى شروع كرده ايم 
و بــزودى افتتاح پارك محلــه اى و قطعه زمين 
ديگرى در كنــار آن را نيز بــراى احداث زمين 
ورزشــى اختصاص داده ايم كــه در حال حاضر 

عمليات اجرايى آن شروع شده است.
شــهردار منطقه خبر از مذاكره با شركت آب و 
فاضالب شهر تبريز داده و گفت: قطعه زمين يك 
هكتارى در اختيار آن شــركت را نيز براى ايجاد 
فضاى ســبز عمومى در دســت اقدام داريم و در 
تداوم، شناســايى مكان هاى مناسب در محالت 
براى اجــراى پارك هاى محلــه اى كوچك با 
وســعت 1000 متر مربعى را نيز در حال پيگيرى 

هستيم.
شــهردار ، طراحى و راه اندازى كتابخانه سيار 
براى اولين بار در شــهر تبريــز در پارك منظريه 
شــهردارى منطقــه 3 را بــا رويكــرد آموزش 
شــهروندى و آموزش هاى مختلف توليد محور 
براى زنان خانه دار براى حمايت از اقتصاد خانواده 
ها در سطح فرهنگسراهاى موجود شهردار منطقه 
را نيــزاز اهم فعاليــت هاى حــوزه فرهنگى و 

اجتماعى شهردارى منطقه 3 تبريز عنوان كرد.
موحدنيا در جمع خبرنگاران احداث خيابان 55 
مترى امتداد خيابان  ارتش را يكى ديگر از پروژه 
هاى مهم در حوزه ترافيكى شــهر تبريز دانسته 
و افزود: احداث خيابــان 55 مترى امتداد خيابان 
ارتش از ســه راهى ارتش به ميدان شهيد ناصر 
مقدم كمربندى ميانى ، در بهمن ماه كليد خورده 
و در ايــن مدت عمليات خاكى آن در حال حاضر 
بعد از تخريب ساختمان هاى واقع در مسير ارتش 

از پيشرفت 80 درصدى برخوردار است.
وى برآورد اعتبار اوليه اين پروژه را 12 ميليارد 
ريال اعالم كــرده و افزود: اين خيابان با 35 متر 
عرض براى عبور وسايل نقليه و با طراحى حاشيه 

10 مترى خاص فضاى پياده رو در طرفين كه در 
آن براى عابرين پياده جايگاه ويژه و ارزشــمندى 

لحاظ شده است احداث ميگردد.
شهردار كار ويژه و خاص در اجراى اين خيابان 
را هماهنگى با دســتگاه هاى حفار شهر تبريز از 
جمله شركت آب و فاضالب، شركت برق، شركت 
مخابرات عنوان كرده و يادآور شد: مقرر شده اين 
دستگاه ها در مهلت تعيين شده اقدامات خويش 
را قبل از اتمام خيابان به انجام رسانند، چون بنا به 
توافق فى ما بين ، تا 10 سال بعد از احداث اجازه 
حفارى در اين خيابان را شــهردارى به دســتگاه 
هــاى مذكور نخواهد داد، چون حفارى و تخريب 
آســفالت خيابان عمًال قابل ترميم نبوده و باعث 

حيف و ميل بيت المال مى گردد.
وى ارزش ترافيكــى اين پــروژه را پر اهميت 
شمرده و افزود: با اتمام اين پروژه ترافيك جنوب 
به شــمال و بالعكس شــهر روان سازى شده و 
همچون شريان شــرق به غرب و بالعكس تبريز 
تاثير مطلوبى بر ترافيك شــهر خواهد داشــت، 
همچنين خبر از مسيرگشــايى خيابان 18 مترى 

از خيابان حافظ به كمربندى ميانى داد.
موحدنيا در مورد ســاير پروژه هاى عمرانى در 
سطح حوزه شهردارى منطقه به تشريح سه پروژه 
مهــم ديگر پرداخته و گفت: بــا توجه به احداث 
پارك 10 هكتارى باغشــمال در سه راهى ارتش 
خيابان آزادى و احداث ايســتگاه قطار شهرى كه 
منجر به افزايش ترافيكــى در اين ناحيه خواهد 
شــد،على رغم  تبديل اين مكان  به چهارراه نياز 
به ســازه ديگرى همچون احداث روگذر اجتناب 

ناپذير مــى نمايد .بدين جهت بعــد از مطالعات 
،طرح اين روگذر براى تصويب به شوراى ترافيك 
اســتان ارسال شده كه بعد از تصويب آن تصميم 
داريم با طراحى و ســازه جديد و متفاوت اقدام به 

احداث نماييم.
تكميل آخرين قســمت كمربنــدى ميانى در 
زيرگذر خرمشــهر پروژه ديگر عمرانى ترافيكى 
منطقه را نيز، شهردار منطقه اينگونه توضيح داد: 
با توجه به درخواست اهالى محل،( انتهاى خيابان 
15 خرداد) مبنى بر ايجاد راه دسترســى سواره رو 
از زير گذر خرمشهر به كمربندى و ميدان فاطميه، 
شهردارى اين درخواست اهالى را به مشاور ارجاع 
داده و بعد از تصويب شوراى ترافيك با 9 ميليارد 
ريــال اعتبار در حال حاضر اجــرا مى نمايدكه با 
اتمــام اين پروژه آخرين حلقه كمربندى ميانى به 

اتمام خواهد رسيد.
شهردار در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد 
وضعيت روند مرمت و بهســازى كانال ايلى سو 
گفت: با توجه به مطالعات انجام گرفته و ضرورت 
مرمت و بهســازى اين كانال، شهردارى منطقه 
ايــن عمليــات را بصورت جدى در دســتور كار 

عمرانى خويش قرار داده است.
وى  وجود ويژگى فنى خاص توليد دال هاى 
بتنى و شرايط مشكل تهيه بخشى از مصالح را از 
مشكالت كند شدن زمان پيشرفت پروژه عنوان 
كرد و گفت: در حال حاضر روزانه بيش از 4 قطعه 
دال براى توليد كننده (شركت پيش ساخته خانه 
ســازى آذربايجان ) مقدور نيســت و به هر حال 
تصميم داريم محدوده واقع شــده اين كانال در 

سطح حوزه شهردارى منطقه 3 در كمربند ميانى 
(ميدان بهشتى تا مقابل دانشگاه پيام نور استان) 

را تا پايان امسال به اتمام برسانيم.
مهنــدس موحدنيــا در مصاحبــه مطبوعاتى 
خويــش در توضيح ارائه خدمــات محله اى در 
سطح حوزه شــهردارى منطقه نيز گفت: با اعتبار 
35 ميليارد ريالى و با  فعاليت 3 اكيپ، كف سازى 
در معابر و پياده روها، و جدول گذارى در ســطح 

حوزه منطقه در حال انجام است.
وى لكه گيرى و آســفالت ريزى اساسى را نيز 
يكــى ديگر از خدمات محلــه اى عنوان كرده و 
افزود: در ســال جارى با 45 ميليارد ريال اعتبار 
معاونت فنى و عمرانى منطقه مشــغول عمليات 
لكه گيرى در معابر و كوى و خيابان هاى ســطح 
حوزه مى باشــد و در صــورت نيــاز اعتبار اين 
عمليات  تا حــد 60 ميليارد ريال قابليت افزايش 

خواهد داشت.
شهردار منطقه در پايان اين نشست رسانه اى 
به مراحل پايانى مرمت و بهسازى عمارت داخل 
پارك باغ امامى اشــاره كرده و افزود: با توجه به 
افتتاح فاز اول اين پارك در ســال گذشته، اكنون 
مرمت و بهســازى عمارت وســط اين باغ با 4 
ميليارد ريال اعتبار در مراحل پايانى خويش است 
كه با تهيه و نصب وســايل بازى ويژه كودكان ، 
بزودى شاهد بهره بردارى كامل از اين پارك باغ 

خواهيم شد.
وى نورپــردازى ويژه پل ابوريحــان را نيز از 
كارهاى متفاوت و خاص در سطح شهر از سوى 

واحد زيباسازى منطقه برشمرد. 

 با فرارســيدن فصــل تابســتان و حضور 
گردشــگران و مسافرين از نقاط مختلف كشور 
و لزوم رســيدگى به وضعيت ظاهرى اتوبوسها 
اجراى طرح كنترل نظافت، بهداشــت وايمنى 
و ساماندهى اتوبوســها در ناوگان حمل ونقل 

عمومى و پايانه ها عملياتى گرديد.
به گــزارش روابط عمومى شــركت واحد 
اتوبوســرانى تبريز وحومه، مسعود محمودى 
مدير روابط عمومى  هدف از اجراى اين طرح را 
پيشبرد اهداف سازمان و ارتقاء كيفيت و كميت 
خدمات به مســافرين و همشهريان محترم و 
كســب رضايتمندى آنان خواند و افزود: در اين 

طرح آخرين وضعيت اتوبوســها از قبيل نظافت 
عمومى اتوبوس ، وضعيــت صندلى و روكش 
، دســتگيره ها و نظافت بدنه اتوبوســها و سالم 

بودن كپســول آتش نشانى،سيستم گرمايشى 
و كنترل دستگاههاى كارت خوان مورد بازديد 
قــرار گرفته و كليه وســائل اضافــى در داخل 
اتوبوســهاى بخــش خصوصى پاكســازى و 
نواقص احتمالى موجود رفع گرديده و اين روند 

همچنان ادامه خواهد داشت.
وى تاكيــد كرد: همزمان با اجراى اين طرح  
با هماهنگى معاونت اجرايى تعدادى از اتوبوسها 
كه نياز به رسيدگى بيشتر دارند جهت بازسازى 
كلى از خطوط خارج تا دراســرع وقت بازسازى 
شده و دوباره در خدمت همشهريان و مسافرين 

گرامى باشند.
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