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انتقاد امام جمعه تبريز از ممنوعيت ورود متقاضيان 
با چادر به جلسه آزمون استخدامى
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نماينده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى با انتقــاد از ممنوعيت ورود متقاضيان با چادر به 
جلســه آزمون استخدامى در مرند، گفت: جمعه ى گذشته در يكى از مدارس شهرستان مرند 
براى گزينش آزمون اســتخدامى ورود چادر به آزمون را ممنوع اعالم كردند كه بنده ديروز 
از آموزش و پرورش اســتان خواستار بررسى موضوع شدم تا با خاطيان اين جريان برخورد 

كنند و اگر تا پنج شنبه اين هفته نتيجه اعالم نشود...

  

تبريز حامى صنايع دستى ايرانتبريز حامى صنايع دستى ايران

پذيرش دانشجو در 54 رشته 
كارشناسى ارشد دانشگاه آزاد 

اسالمى شبستر
همكارى با شركت هاى بين المللى براى 

انبوه سازى ارزان قيمت
يك فرصت خوب براى كاهش 
مصرف آب در بخش كشاورزى
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سرپرســت شــركت آب منطقــه اى آذربايجان شــرقى، اعالم 
حمايــت بالعوض  85 درصدى دولت از كشــاورزان براى مدرنيزه 
كردن روش آبيارى را فرصتى مناســب براى كاهش مصرف آب در 

كشاورزى دانست. 
بــه گزارش روابط عمومــى آب منطقه اى آذربايجان شــرقى، 
يوســف غفارزاده در همايش «آب، نبــض زندگى» با اعالم مطلب 
فوق اظهار داشــت: كشــور ما با يك ســوم بارش جهانى، دو برابر 
ميزان مصرف جهانى، از منابع آبى در بخش شــرب استفاده مى كند.
وى افزود: در بخش كشــاورزى هم راندمان ما با آبيارى ســنتى 
يك چهارم اســتاندارد جهانى اســت و افزايش راندمان كشاورزى 
و اســتقرار سيســتم هاى آبيارى نوين يكــى از چالش هاى اصلى 

مديريت منابع آب كشور است.
سرپرســت شركت آب منطقه اى با اشاره به مصرف 90 درصدى 
آب در بخش كشــاورزى و اعالم حمايــت بالعوض  85 درصدى 
دولت از كشاورزان براى مدرنيزه كردن روش آبيارى اظهار داشت: 
اين شــرايط، فرصت خوبى را فراهم كرده تا بــا همكارى ذينفعان 
بتوانيــم وظيفه خطيــر كاهش مصرف آب در كشــاورزى را انجام 

دهيم.
نماينده ولى فقيه در اســتان آذربايجان شرقى و امام جمعه تبريز 
نيز در اين همايش با اشــاره به اينكــه عالوه بر محدوديت و كمبود 
منابع آبى در اســتان، با مشــكالت آلودگى منابــع آب زيرزمينى و 
ســطحى هم مواجه هســتيم افزود: عليرغم افزايش 40 درصدى 
بارش در مقايســه با سال گذشته، بحران آب هنوز به قوت خود باقى 

اســت و نبايد از صرفه جويى در مصرف آب غافل بمانيم.
شــايان ذكر است در اين همايش كه در دانشــگاه تبريز برگزار 
شــد، 4 جلد كتاب بــا عناوين «آب نيروى زندگــى من»، «قدرت 
آب»، «اســرار درياهــا» و «زنده باد آب» كه به زبان ســاده براى 
گروه هاى مختلف ســنى و خانواده ها توســط على پوالد تأليف شده 

بود، رونمايى شد.

شــهردار كالنشــهر تبريــز 
طوالنى مــدت  برنامه هــاى  از 
شــهردارى تبريز بــراى مناطق 

حاشيه نشين شهر خبر داد.
ايرج شــهين باهر در حاشــيه 
بازديــد از مناطق حاشيه نشــين 
تبريز و رسيدگى به مشكالت مردم 
منطقه اظهار كرد: در راســتاى خدمات رسانى به مناطق حاشيه نشين برنامه هاى 

بلندمدتى داريم.
وى ادامه داد: شهردارى تبريز پيگير آن است كه با همكارى شركت هاى داخلى 
و خارجى به شــكلى انبوه ساخت و ســازى هاى ارزان قيمت انجام دهد تا ساكنان 
حاشيه شهر به منازل جديد انتقال پيدا كنند اما اين موضوع زمان بر است و در طول 

يك يا دو سال امكان پذير نيست.
شــهردار تبريز يادآور شد: شهردارى تبريز موظف است تا زمانى كه شهروندان 

عزيز تبريزى در حاشيه شهر سكونت دارند، وضعيت موجود را بهبود ببخشد.
وى مهم ترين مشكل ساكنان بافت حاشيه نشين را دسترسى عنوان كرد و افزود: 
شيب زمين در برخى مناطق باالى 60 درصد است و اين براى شهروندان مطلوب 
نيســت؛ در همين راستا شهردارى منطقه يك تبريز اهتمام ويژه اى به خرج داده تا 

كوچه ها پله گذارى شوند و دسترسى به منازل آسان تر شود.
شــهين باهر همچنين بيان كرد: با حضورمان در مناطق حاشيه نشــين پيگير 
هســتيم كه هم آســفالت اين مناطق، هم پله گذارى و هم برخى فضاهاى رفاهى 
مثل ميادين فوتبال احداث شــود و اميدواريم تا آخر سال 97 بتوانيم به تعهداتى كه 

پيش بينى كرده بوديم دست يابيم.
ë برنامه شهرداری تبريز برای ساماندهی ميدان شهيد بهشتی

شهردار تبريز گفت: با تملك برخى مغازه ها و مرمت مسجد كريمخان و برخى 
اقدامات ديگر، ميدان شهيد بهشتى به يك محيط خوب در مركز شهر تبديل خواهد 
شد.  ايرج شهين باهر در حاشيه بازديد از پروژه ساماندهى ميدان شهيدبهشتى اظهار 
كرد: وضعيت ميدان شــهيد بهشتى سال هاست كه نيازمند ساماندهى و رسيدگى 

است و اكنون اين نيازمندى بيش تر احساس مى شود.
وى ادامه داد: مسجد كريمخان كه يك مسجد ارزشمند و تاريخى است، 20سال 

است كه در پشت مغازه ها مانده و نيازمند بازسازى و رفع موانع بود.
شــهردار كالنشهر تبريز خاطرنشان كرد: امام جمعه محبوب تبريز و همچنين 

استاندار آذربايجان شرقى نيز بارها پيگير وضعيت مسجد كريمخان بودند.
وى اعالم كرد: شــهردارى منطقه 8 تبريز عهده دار برطرف كردن مشــكالت 
ميدان شــهيد بهشتى شد و خوشــبختانه كارها به شكل قانونى پيش رفت و امروز 
شاهد آن هستيم كه آخرين تملك ها هم صورت گرفته و تخريب ها انجام مى شود.

مديرعامل اتوبوســرانى شهردارى كالنشهر تبريز از 
آغاز خدمات رســانى رايگان اتوبوس هاى تبريزگردى به 

ميهمانان و مسافران تابستانى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شــركت واحد اتوبوسرانى 
تبريز و حومــه، فرخ جاللى در ايــن خصوص گفت: در 
سنوات گذشته ميزان استفاده گردشگران از اتوبوس هاى 
تبريزگردى براى دسترسى آسانتر به مكان هاى تاريخى 
و ديدنى شهر نشانگر رضايتمندى مسافران و ميهمانان از 

خدمات ارايه شده توسط اتوبوس هاى گردشگرى است.
وى تصريح كرد: با توجه به اينكه امســال شهر تبريز 

پايتخت گردشگرى كشورهاى اسالمى بوده و به قطب 
ارتباطى كشــور تبديل شــده و بخاطر وجود آب و هواى 

خوب وخنك، در تابســتان امسال و دارا بودن آثار تاريخى 
ارزشمند و تمدن غنى، شاهد افزايش حضور گردشگران 
و مسافرين جهت گذراندن تعطيالت خواهيم بود و از اين 
جهت اتوبوس هاى گردشگرى شركت واحد امسال نقش 

پررنگ ترى در حوزه گردشگرى خواهند داشت.
جاللــى در پايان خاطرنشــان كرد: امســال نيز در 
اتوبوس هاى گردشگرى از اتوبوسرانان مجرب و آموزش 
ديده در حوزه زبان انگليســى و مباحث گردشــگرى در 
راســتاى خدمات رســانى و جلب رضايتمندى بيشــتر 

ميهمانان و مسافرين استفاده مى شود.

  كاروان 70 نفره گردشــگرى 
خودروهــاى كالســيك كشــور 
هلند با عنوان «گردشــگرى جاده 
ابريشم» روز چهارشنبه وارد تبريز 

شد.
با  گردشــگرى  كاروان  ايــن   
تراول  كالسيك  شركت  مشاركت 
هلنــد و يكــى از آژانــس هاى 
هدف  با  فارس  اســتان  مسافرتى 
آشنايى و بازديد از شهرهاى مهم 
جاده ابريشم كشور ايران در قالب 
35 خــودرو و 70 گردشــگر وارد 

كهن شهر تبريز شد.
كاروان مزبور كه از طريق مرز 

بازرگان وارد ايران شــده ، سفر 6 روزه خود به 
كشورمان را از شهر تبريز آغاز كرده است. 

سرپرســت معاونــت گردشــگرى اداره كل 

ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
آذربايجان شــرقى با اشاره به اينكه برنامه سفر 
اين كاروان به تبريز با هدف آشــنايى بيشتر با 

تاريخ و فرهنــگ غنى آذربايجان 
توجه  با  داشت:  اظهار  بود،  خواهد 
به انتخاب تبريز به عنوان پايتخت 
گردشگرى كشورهاى اسالمى در 
سفر  مقصد  نخستين   ،2018 سال 
ايــن كاروان اين شــهر تاريخى 

است.
اقامت  مدت  رســتمى،  فرشاد 
كاروان فــوق در تبريــز يك روز 
اعالم كــرد كه در طــول اقامت 
و  تاريخــى  اماكــن  از  بازديــد 
فرهنگى برنامه ريزى شده است. 

وى گفت: كاروان گردشــگرى 
جاده ابريشم هلند برنامه سفر خود 
به ايــران را پس از اقامت يــك روزه خود در 
تبريز، با بازديد از شــهرهاى تهران، ســبزوار و 

مشهد به پايان خواهند رساند.

قربانيان تبريزى شهردار منطقه يك از اجراى پله گذارى حدود 12000 
متر طول در كوچه هاى شيبدار منطقه خبر داد.

به گــزارش امور ارتباطات شــهردارى منطقه يك كالنشــهر تبريز ، 
قربانيان كه در جريان بازديد شــهردار كالنشــهر تبريــز از اين پروژه ها 
گزارشــاتى را از عمليات انجــام يافته در خصوص ســاماندهى وضعيت 
محالت كم برخوردار ارائه نموده اعالم داشــتند: تاكنون طبق كارشناسى 
انجام شــده چندين كوچه شــيبدار كه پله گذارى شده است و در مجموع 

حدود12000متر از كوچه ها در اين طرح قرار گرفته است.
 شــهردار منطقه يك گفت: شهردارى منطقه يك با جديت در راستاى 
اهداف خود كه رســيدگى جدى به وضعيت مناطق كم برخوردار و حاشيه 
نشــين است پروژه هاى خاصى را به انجام رسانده كه در كنار پله گذارى 
كوچه هاى شــيبدار پروژه هايى مانند: آســفالت كوچه ها، اجراى كانيوو، 
جدول گذارى ، جلوگيرى از ســاخت و ساز غير قانونى، ايجاد پارك محله 

اى و... را در دستور كار قرار دارد.

نماينده ولــى فقيه در آذربايجان شــرقى با 
انتقــاد از ممنوعيــت ورود متقاضيان با چادر به 
جلسه آزمون استخدامى در مرند، گفت: جمعه ى 
گذشته در يكى از مدارس شهرستان مرند براى 
گزينش آزمون اســتخدامى ورود چادر به آزمون 
را ممنوع اعالم كردند كه بنده ديروز از آموزش 
و پرورش استان خواستار بررسى موضوع شدم تا 
بــا خاطيان اين جريان برخورد كنند و اگر تا پنج 
شــنبه اين هفته نتيجه اعالم نشــود، از تريبون 
نمــاز جمعه ايــن موضوع را با مــردم در ميان 
مى گذارم تا بدانند كــه در برخى مدارس بى بند 

و بارى و بى فرهنگى ترويج مى شود.
به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شرقى، 

حجت االســالم ســيد محمدعلى آل هاشم در 
ســومين همايش حجاب و عفاف ويژه مديران 
مهد هاى كودك سراســر استان، ضمن تقدير از 
تالش كسانى كه در امر معرفى فرهنگ و الگوى 
اســالمى و تربيت كودكان، فعاليــت مى كنند، 
گفت: زن مســلمان كه همــواره باعث تحكيم 
بنيان هــاى اعتقادى در جامعه اســت، مى تواند 
بهترين راهكار تقابلى بــراى مبارزه با فرهنگ 
و تهاجم دشمنان نظام جمهورى اسالمى ايران 
باشد، با توجه به آيات قرآنى، حجاب انسان را از 

شر افراد بد سرشت حفظ مى كند. 
 وى ترويــج بى بنــد و بــارى در جامعه ى 
اســالمى را يكى از مصاديــق تهاجم فرهنگى 
دشــمنان اعالم كــرد و گفــت: مدگرايى يكى 
ديگر از مســائلى است كه دشــمن آن را براى 
از بيــن بردن حجاب بــه كار مى برد، در برخى 
خيابان هاى تهران افرادى با ظاهرى نامناســب 
تنهــا مختص ترويــج بى حجابى رفــت و آمد 
مى كنند، دشمنان از طريق ماهواره و رسانه هاى 
معانــد مى خواهند مد روز را در جامعه اســالمى 

حاكم كند، بايد خيلى مراقب باشيم. 
وى با تاكيد بر اين كه امروزه دشــمنان نظام 
جمهورى اســالمى ايران داراى برنامه وسيعى 
بــراى نابودى حجــاب هســتند، تصريح كرد: 
افراد ضد دين در رســانه هاى معاند روزى را با 

عنوان روز ســفيد اعالم مى كنند تا دختران در 
اين روز كشــف حجاب كنند، اين هجمه ى وارد 
شده از سوى دشمن عليه حجاب است؛ چرا كه 
آثار موثر حجاب را در جامعه ما مشــاهده كرده 
و همواره از آن هراس دارنــد.  حال با تضعيف 
بنيان هــاى عقيدتى، فكــرى و ترويج بى بند و 
بارى مى خواهند ايمان و ارزش هاى دينى مانند 
عفــت و حيا را در جامعه دچار تزلزل و آســيب 

كنند. 
 نماينــده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى به 
نقش موثر مربيــان و مديران مهد كودك ها در 
آموزش و تدريس كــودكان تاكيد كرد و گفت: 
معلمانــى كه در كالس ابتدايى تدريس مى كنند 
نقش بسيار موثرى در شــكل گيرى شخصيت 
كــودكان دارند گاهــى در كالس ابتدايى اجازه 
مى دهند دانــش آموزان دختر مقنعه هاى خود را 
از ســر بردارند، ولى نمى داننــد كه انجام چنين 

اقداماتى بعدها به عادت تبديل مى شود. 
وى بــا بيــان اين كــه مــادران، مربيان و 
معلمــان وظيفه ى ســنگينى در قبال آموزش و 
تربيت كودكان دارنــد، افزود: با توجه به اين كه 
شــخصيت اصلى كودك در ســنين اولى شكل 
مى گيرد در نتيجه اين دوران حائز اهميت بوده و 
معلمان بايد به موضوع حجاب و عفاف كودكان 

نيز توجه ويژه اى داشته باشند. 

 معــاون فرهنگــى اداره كل اوقــاف و امــور خيريه 
آذربايجان شــرقى گفت: طرح نشاط معنوى در 56 امامزاده 

و بقاع متبركه استان اجرا مى شود.
محمدعلى فاضلى نســب با بيان اينكه اين طرح تا 31 
مــرداد در اين مكان ها اجرا مى شــود، افزود: در اين طرح 
10 نفــر از مبلغان و روحانيــون اعزامى از قم و بيش از 20 
روحانى بومى در بقاع متبركه به منظور تبليغ و بيان مسايل 

مذهبى و دينى حضور دارند.
وى بــا بيان اينكه اين طرح در 2 ســبك ثبت نامى و 
اردويى اجرا مى شــود، اظهار داشــت: در سبك ثبت نامى 

توســط متوليان و مســووالن فرهنگى امامزادگان جوانان 
و دانــش آموزان ثبت نام شــده آموزش هــاى الزم را فرا 

مى گيرند. معاون فرهنگــى اداره كل اوقاف و امور خيريه 
آذربايجان شــرقى يادآورى كرد: در ســبك اردويى دانش 
آموزان در بقاع واقع در منطقه گردشــگرى از سوى مبلغان 
آموزش مى بينند.فاضلى نســب، هدف از اجراى اين طرح 
را پر كردن اوقات فراغت دانش آموزان، اســتفاده بهينه و 
هدفمند از اوقات فراغت در راستاى تبليغ ارزش هاى الهى 
مبتنى بر فرهنگ و معارف اسالمى و تبليغ و ترويج فرهنگ 

ناب محمدى اعالم كرد.
حدود 8 هزار بقعه متبركه و مسجد در آذربايجان شرقى 

وجود دارد. 
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كانون استان آذربايجان شرقى با اجراى فعاليت هاى 
فرهنگى، هنــرى و معرفى و عرضــه ى محصوالت 
فرهنگى حضور گســترده اى در نمايشگاه بين المللى 

صنايع دستى تبريز 2018 دارد.
به گزارش روابــط عمومى اداره كل كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان اســتان آذربايجان شرقى 

در اين نمايشــگاه كه به مناسبت رويداد تبريز 2018 ( 
انتخاب تبريز به عنوان پايتخت گردشگرى كشورهاى 
اسالمى در سال 2018 ) كانون استان با برپايى غرفه اى 
ميزبان كودكان و نوجوانان بازديد كننده از نمايشــگاه 

است.
برپايــى كارگاه هــاى فرهنگى هنــرى با موضوع 

صنايع دســتى با هــدف معرفى صنايع دســتى و نيز 
معرفى و عرضه جديدتريــن توليدات فرهنگى كانون 

از برنامه هاى كانون در اين نمايشگاه است.
نمايشگاه صنايع دســتى تبريز 2018 كه در محل 
 نمايشــگاه بين المللى برپا شده است 16 تير ماه به كار 

خود پايان داد.
2

يك فرصت خوب براى كاهش مصرف آب 
در بخش كشاورزى

همكارى با شركت هاى بين المللى براى 
انبوه سازى ارزان قيمت

رئيس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد شبستر از 
پذيرش دانشــجو در 54 رشــته كارشناســى ارشد 
ناپيوسته دانشگاه آزاد اسالمى واحد شبستر خبر داد.

بــه گزارش روابــط عمومى واحــد حبيب اقدم 
شــهريار اظهار كرد: دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
شبســتر در 54 رشته كارشناســى ارشد در 5 گروه 
آموزشــى علوم انسانى، علوم پايه، فنى و مهندسى، 
هنر و معمارى، كشاورزى و علوم دامى در مهر سال 
جارى از ميان داوطلبان واجد شرايط شركت كننده 
در آزمون ورودى ســازمان سنجش آموزش كشور، 

مى پذيرد. دانشجو 
سرپرست واحد شبستر تعداد رشته هاى دانشكده 
علــوم انســانى را 16 رشــته ذكر كــرده و گفت: 
«رشته هاى زبان و ادبيات فارسى، علوم اقتصادى- 
اقتصاد اســالمى، حقــوق مالى اقتصــادى، حقوق 
خانواده، تاريخ ايران باســتان، تاريخ ايران اسالمى، 
عمومى،  شناســى  ايــران  جهان،  عمومــى  تاريخ 
برنامه ريزى درســى، مديريت آموزشــى، تحقيقات 
آموزشــى، آموزش زبان انگليســى، روانشناسى و 
تربيتى،  روانشناســى  اســتثنايى،  كودكان  آموزش 
مشاور خانواده و حســابدارى جزو رشته هاى گروه 
علوم انســانى اســت و عالقه منــدان مى توانند با 
انتخاب هر كدام از رشــته ها در واحد شبستر ادامه 

بدهند». تحصيل 
وى ادامــه داد: «رياضــى كاربــردى – بهينه 
ســازى، رياضى كاربردى – آناليز عددى، رياضى 
كاربــردى – رياضى مالى، رياضــى محض- جبر، 
رياضى محض- آناليز، علوم كامپيوتر- محاســبات 
نرم و هوش مصنوعى، فيزيك هســته اى، شــيمى 
دارويى و شيمى آلى رشته هاى گروه علمى پايه در 
مقطع كارشناسى ارشد هست كه اين واحد دانشجو 

مى پذيرد.»
همچنين رشته هاى مهندسى برق در سه گرايش 
سيســتم هاى قدرت، الكترونيــك و برنامه ريزى و 
مهندس  مگاترونيك،  مهندسى  انرژى،  سيستم هاى 

عمــران در چهار گرايش زلزلــه، ژئوتكنيك، آب و 
ســازه، مهندســى فناورى اطالعات- شــبكه هاى 
كامپيوتــرى، مهندســى كامپيوتــر در دو گرايش 
معمــارى سيســتم هاى كامپيوتــرى و نرم افزار از 
رشته هاى گروه فنى و مهندســى هستند كه واحد 

شبستر دانشجو مى پذيرد.
 اقدم شــهريار با توجه به اين كه دو رشته تاريخ 
هنر ايران اســالمى و تاريخ هنر جهان اســالمى 
در سطح كشــور فقط در واحد شبســتر ارائه شده 
است رشــته هاى ارشــد گروه هنر و معمارى واحد 
را 8 رشــته عنوان كرد و گفت: «رشته هاى طراحى 
شهرى، مهندســى معمارى، معمارى داخلى، مرمت 
و احياى ابنيه و بافت هاى تاريخى، تاريخ هنر ايران 
باســتان، تاريخ هنر جهان اسالمى جزو رشته هاى 
فعــال در گروه هنر و معمارى اســت كه اين واحد 

دانشگاهى دانشجو مى پذيرد.
دانشــيار گروه علوم دامى واحد شبستر با اشاره 
بــه قدمت و كيفيت گروه دامى و كشــاورزى واحد 
شبستر ادامه داد: «در گروه كشاورزى و علوم دامى 
در مقطع كارشناســى ارشد، 11 رشته فعال به شرح 
ذيل دانشــجو جــذب مى نمايد. علــوم دامى در 4 
گرايش تغذيه دام، ژنتيك و اصالح دام، فيزيولوژى 
دام و طيور، تغذيه طيور و علوم و مهندســى صنايع 
غذايى در 4 گرايش صنايــع غذايى، فناورى مواد، 

زيســت فناورى، شــيمى مواد غذايى و رشته هاى 
علوم و مهندســى جنگل – عمران و بهره بردارى 

جنگل، بيوتكنولوژى و مهندسى فضاى سبز.
داوطلبــان مجاز به انتخاب رشــته بــا توجه به 
نتايــج درج شــده در كارنامه مى تواننــد با مراجعه 
به ســامانه انتخاب رشته دانشــگاه آزاد اسالمى به 
آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب 
كد رشــته هاى متناســب با مجموعه امتحانى خود 

اقدام كنند.
اقــدم شــهريار با بيــان اين كه دانشــگاه آزاد 
اسالمى شبستر يكى از بزرگ ترين واحدهاى استان 
آذربايجان شرقى است اضافه كرد: «وجود 185 نفر 
عضــو هيات علمى كه بيشترشــان در مرتبه علمى 
اســتاديار و باالتر مشغول به انجام وظيفه مى باشند 
نشان دهنده توان علمى اين واحد دانشگاهى بسيار 
بزرگ در منطقه شــمال غرب كشــور بــوده و در 
اين راســتا مى توان به داشــتن 14 رشته تحصيلى 
در مقطع  دكترى تخصصى و 54 رشــته در مقطع  
كارشناســى ارشد اشــاره كرد كه معيار خوبى براى 
تائيــد كيفيت باالى تدريس و اعتبار مدارك صادره 

در مقطع دكترى مى تواند باشد». 
وى با ذكر اين نكته كه دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحد شبســتر داراى تنوع رشــته ها و گرايش هاى 
مختلف تحصيلى بوده و امكان ادامه تحصيل براى 
متقاضيان فراهم آورده است گفت: «به منظور رفاه 
حال دانشــجويان و خانواده آنان، پذيرفته شدگان 
در دانشــگاه آزاد اسالمى واحد شبستر از تسهيالت 
انواع وام هــا از جمله وام بلند مــدت، كوتاه مدت، 
وام ضرورى، وام ازدواج، وام مسكن، وام تحصيل، 

تخفيف و تقسيط شهريه بهره مند مى شوند.»
انتخاب رشــته كارشناســى ارشــد سال1397 
دانشــگاه آزاد اســالمى از روز جمعــه 15 تير ماه 
آغاز شــده و داوطلبان مى توانند با مراجعه به سايت 
اينترنتى ايــن مركز براى ثبت كد رشــته محل ها 

انتخابى اقدام كنند.

پذيرش دانشجو در 54 رشته كارشناسى ارشد دانشگاه 
آزاد اسالمى شبستر

آغاز فعاليت اتوبوس هاى تبريزگردى در پايتخت گردشگرى كشورهاى اسالمى

كاروان گردشگرى خودروهاى كالسيك هلند وارد تبريز شد
شهردار منطقه يك خبر داد؛

پله گذارى 12000 متر از كوچه هاى شيبدار و محالت كم برخوردار

انتقاد امام جمعه تبريز از ممنوعيت ورود متقاضيان با چادر به جلسه 
آزمون استخدامى

طرح نشاط معنوى در 56 امامزاده اجرا مى شود



www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir
راهيابى 2 دانش آموز نابيناى تبريزى به مسابقات كشورى

مدير اجرايى يو.ســى.مس ايران در آذربايجان شرقى از راهيابى دو دانش آموز 
نابيناى تبريزى به مسابقات كشورى خبر داد.

جهانگير عليپور اظهار داشــت: حدود هشت ماه پيش آموزش يو.سى.مس براى 
نابينايان را در موسســه بصير با 2 دانش آموز در مقطع ابتدايى آغاز كرديم كه اين 
دو هنرآموز بعد از طى آموزش هاى الزم در مسابقات استانى يو. سى.مس شركت 
كردند كه از بين 356 شركت كننده به ترتيب مقام هاى اول و دوم را كسب كردند. 

عليپور در مورد نحوه اجراى آزمون و يكســان بودن سواالت گفت: سواالت ارايه 
شده در آزمون يو.سى.مس براى تمام شركت كننده ها يكسان بود و تنها فرق آن، 
كاغذى بودن سواالت براى دانش آموزان بينا و كامپيوترى بودن آن براى نابينايان 

بود و زمان آزمون نيز براى تمام شركت كننده ها برابر بود.
مدير اجرايى يو.ســى.مس ايران در آذربايجان شرقى خاطر نشان كرد: چنانچه 
اين دو نفر برگزيده استانى در مسابقات كشورى نيز موفق به كسب مقام شوند، به 

مسابقات 2018 مالزى اعزام مى شوند.
 Universal Concept of Mental Arithmetic) 'يو.سى.مس'
System) شــيوه جديد آموزش سريع رياضى با استفاده از يك سيستم نوآورانه 
محاســبه اى و با بكارگيرى چرتكه باعث هماهنگى بين دو نيمكره راست و چپ 
مغز به طور همزمان شده و با ايجاد يك چهارچوب زيربنايى سبب افزايش ظرفيت 

ذهن و مهارت هايى نظير مديريت زمان، تمركز و توانايى حل مساله مى شود.
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 مديرعامل شــركت غله و خدمات بازرگانى 
منطقه هشت كشــور گفت: تا زمان حاضر 45 
هــزار تن گنــدم از گندم كاران اســتان خريد 

است. شده  تضمينى 
اسفنديار ابوالحســن زاده با اشاره به اينكه 
خريــد تضمينى گنــدم در اســتان آذربايجان 
شــرقى از نيمه دوم خرداد آغاز شــده اســت، 
خاطرنشان كرد: امســال بر اساس پيش بينى 
هــا انتظار مــى رود 520 هزار تــن گندم از 

كشاورزان استان خريدارى شود.
وى با اشــاره به اينكه در سال جارى گندم 
مازاد برنياز كشــاورزان به قيمت 13000 ريال 
به ازاى هر كيلوگرم خريد تضمينى مى شــود، 
اعالم كرد: 80 ميليارد ريال از بهاى خريد اين 
محصول در سال جارى به كشاورزان پرداخت 

شده است.

وى همچنيــن از خريــد تضمينى 5 هزار و 
300 تن كلزا از كشــاورزان اســتان در ســال 
جارى خبرداد و گفت: قيمت پايه مصوب براى 
خريد دانه روغنى كلزا در ســال جارى از قرار 
هر كيلوگرم بر اســاس شــاخص هاى جدول 

پاكى ( شــامل 2٪ ناخالصــى و 10٪ رطوبت 
) مبلغ 28665 ريال است.

وى بــا بيــان اينكه بــه ازاى هــر درصد 
ناخالصــى و رطوبت كمتــر از ارقام مندرج در 
جدول ، به همان نســبت به وزن محصول دانه 
روغنى تحويلــى تحت عنــوان (جايزه پاكى) 
اضافه و بهاى آن محاسبه و پرداخت مى شود 
،گفت: تا زمــان حاضر 930 ميليــارد ريال از 
بهاى خريد تضمينى كلزا از كلزاكاران اســتان 

پرداخت شده است. 
به گــزارش ايرنا، خريد تضمينى محصوالت 
راهبردى همچون گندم از رويكردهاى حمايتى 

است. خودكفايى  تحقق  منظور  به  دولت 
آذربايجان  در  گنــدم  توليد  ميزان  امســال 

شرقى 750 هزار تن پيش بينى شده است.

مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى آذربايجــان شــرقى از فروش يك 
ميليــارد و صد ميليون تومانى صنايع دســتى در  
نمايشــگاه بين المللى صنايع دستى تبريز 2018 

خبر داد.
 به گزارش روابط عمومــى ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى آذربايجان شرقى، 
"مرتضى آبدار" با اعــالم اين مطلب افزود: اين 
نمايشــگاه كه از 12 تا 16 تيرماه با مجموع 220 
غرفه و حضور 300 هنرمند صنايع دستى و سنتى 
در محل دائمى نمايشگاه  بين المللى تبريز برگزار 
شد، همانند سال هاى گذشته با استقبال چشمگير 
مردم هنر دوست تبريز در حمايت از صنايع دستى 

و سنتى، مواجه بود. 
آبدار خاطر نشان كرد: در اين نمايشگاه برنامه 
ريزى هايى در مســير رشد فروش صنايع دستى 
در نمايشــگاه صورت گرفت و آمار فروش جمع 
بندى شده ، نشــان از فروش يك ميليارد و صد 
ميليون تومانى توليدات صنايع دســتى استان و 
ديگر استان هاى كشور دارد كه موجبات رضايت 
هنرمنــدان حاضر در نمايشــگاه را فراهم نموده 
اســت.  وى افزود: عالوه بر ميزان فروش نقدى 
در اين دوره از نمايشگاه، مبلغى بالغ بر 58 ميليون 
تومان نيز در قالب سفارش به ثبت رسيده است. 

مديركل ميراث فرهنگى اســتان ضمن اظهار 
خرســندى از استقبال پرشــور مردم گفت: طى 
روزهاى نمايشگاه، شمار بسيارى از مردم استان و 
نيز گردشگران داخلى و خارجى از غرفه ها بازديد 
نمودنــد، بطوريكه طى روز هاى 12 تا 16 تيرماه 
سال جارى، 150 هزار نفر از اين نمايشگاه بازديد 

كرده اند.
وى با بيان اينكه برگزارى اين نمايشگاه باعث 
تعامل بين صنعتگران و رقابت بين آنها مى شود، 
افزود: شركت در نمايشــگاه هاى صنايع دستى 
باعث از بين رفتن واســطه ها شده و صنعتگران 
مى توانند به صورت مســتقيم به عرضه و معرفى 

توليدات خود بپردازند.
آبدار گفت: نمايشگاه بين المللى صنايع دستى 

تبريز 2018 ميزبان هنرمندان چيره دســت 29 
استان كشــور  و 12 شهرستان آذربايجان شرقى 
بود كه در روز پايانى اين نمايشگاه سه غرفه برتر 
در بخش هاى غرفه آرايى، محتوا و حجم فروش 

انتخاب شدند.
وى در ادامــه بــه معرفــى غرفه هــاى برتر 
نمايشــگاه بين المللى صنايع دستى تبريز 2018 
پرداخــت و گفت: در اين نمايشــگاه "احســان 
كابلى" با غرفه «فيروزه كوبى» ، عنوان بهترين 
غرفه آرايــى و حجم فروش از اســتان اصفهان، 
غرفه «رودوزى هاى سنتى» از استان هرمزگان 
متعلق به "خانم ذاكــرى" به عنوان غرفه برتر از 
لحاظ ارائــه محتواى مفيــد و "ميثم و مرتضى 
كريمى" غرفه داران اســتان آذربايجان شرقى نيز 
در اين نمايشگاه با ارائه آثار منحصربفرد در رشته 
«مشــبك چوب» عنوان برتريــن غرفه از لحاظ 
محتــوا و خالقيت هنرى را بــه خود اختصاص 

دادند.
مديــركل ميراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى آذربايجان شــرقى از شركت تمامى 
هنرمندان سراســر كشــور تقدير و تشكر كرد و 
گفت: اميدوارم بار ديگــر ميزبان اين هنرمندان 
در دوره هاى آتى نمايشــگاه صنايع دستى تبريز 

باشيم.

رييس دانشــگاه تبريز نقش دانشگاه ها 
و به ويــژه نخبگان جامعه را براى كاهش 
و پيشــگيرى از مشــكالت و آسيب هاى 
اجتماعــى تعيين كننده دانســت و گفت: 
برپايى كارگاه هاى آموزشــى، نشست ها 
و همايش هايى در رابطه با پيشــگيرى از 
آسيب هاى اجتماعى در جامعه موثر است. 
  محمدرضــا پورمحمــدى در كارگاه 
آموزشى پيشــگيرى از اعتياد در دانشگاه 

تبريــز اظهار كرد: آســيب هايى چون اعتياد، موجب تنش در جوامع مى شــود، از 
اين رو مسئوالن و دستگاه هاى ذيربط بايد براى پيشگيرى و ريشه كنى آن تالش 

مضاعف كنند. 
  وى با اشاره به اينكه براى داشتن جامعه سالم بايد انسان هاى سالم تربيت كرده 
و پرورش دهيم، افزود: همه جوامع به نوعى با مشــكالت، چالش ها و آسيب هاى 
اجتماعى مختلفى روبه رو هستند، از اين رو بايد با تدوين برنامه هاى دقيق، صحيح 

و كالن در راستاى حل اين مشكالت كمر همت بست. 
  رييس دانشگاه تبريز با اشاره به دسته بندى سواد از نگاه يونسكو، گفت: يونسكو 
براى قرن 21 انواع سواد را در شش دسته سواد عاطفى، ارتباطى، مالى، رسانه اى، 
تربيتى و رايانه اى تقسيم بندى كرده و ضرورى است شهروندان آگاهى الزم را در 
اين زمينه كســب كنند، چرا كه در صورت عدم آگاهى و آشنايى با موارد مطروحه، 

جامعه دچار چالش و آسيب هاى جدى خواهد شد. 
  وى خاطرنشان كرد: در سال هاى اخير به دليل عدم آگاهى و آشنايى الزم برخى 
خانواده ها با ســواد عاطفى و ارتباطى موجب گرايش افراد به برخى از آسيب هاى 

اجتماعى از جمله اعتياد شده است. 
رييس مركز مشــاوره و ســالمت وزارت علوم، تحقيقات و فناورى نيز در اين 
مراسم ضمن قدردانى از دانشگاه تبريز به خاطر برپايى چنين كارگاه هاى آموزشى 
براى اســاتيد و كاركنان گفت: دانشجويان از بدو ورود به محيط دانشگاه به خاطر 
فاصله گرفتــن از خانواده ها، با چالش هاى متعددى روبه رو مى شــوند، از اين رو 
ضرورى است همه دانشگاه ها با برگزارى چنين برنامه هايى در راستاى پيشگيرى 
و كاهش آسيب هاى اجتماعى تالش كنند.    منصوره سادات صادقى با بيان اينكه با 
ايجاد محيط امن و آرام مى توان دلبستگى دانشجويان را به محيط دانشگاه افزايش 
داد، تشــريح كرد: در دسترس بودن، پاســخگو و حساس شدن اساتيد و كاركنان 
به مسايل مرتبط با دانشــجويان در اين رابطه مى تواند ضمن ايجاد دلبستگى، از 
گرايش آنان به برخى آســيب هاى اجتماعى جلوگيرى كند.  اين كارگاه آموزشى 
از ســوى مركز مشاوره دانشجويى دانشگاه تبريز با شــركت نزديك 200 نفر از 
كاركنان و اســاتيد اين دانشگاه جهت آگاهى بخشى و مداخله موثر در هنگام بروز 

آسيب هاى اجتماعى در اين دانشگاه برگزار شد.

 معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادگسترى كل اســتان بر ضرورت تنظيم سند 
پيش فروش ســاختمان از ســوى دفاتر اسناد 

رسمى تأكيد كرد.
بــه گــزارش روابــط عمومى دادگســترى 
كل اســتان، بابــك محبوب عليلو در جلســه 
«بررســى موانع و مشكالت قانون پيش فروش 
ســاختمان و ارائه راهكارهاى رفع آن» با تأكيد 
بــر ضرورت اجراى دقيــق و كامل قانون پيش 
فروش ســاختمان و آئين نامه اين قانون گفت: 
در سالهاى گذشــته فقدان قانون پيش فروش 
كالهبردارى  جرايم  افزايش  موجب  ســاختمان 
و فروش مال غير در حوزه مســكن شــده بود 
ليكن با اجراى اين قانون راه وقوع جرايمى مثل 
كالهبردارى و فروش مال غير از طريق واگذارى 
امتياز پيش فروش واحدهاى ساختمانى با تنظيم 
سند عادى و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمى 
تا حدودى مســدود شده، همين طور اجراى اين 
قانون ســبب مى شود تا از ســاخت و سازهاى 

غيرمجاز نيز جلوگيرى شود.
وى افــزود: مواد 2، 3، 23 و 24 قانون پيش 
فروش ساختمان بايد به صورت ويژه در دستور 
كار دســتگاه هاى اجرايى و قضايى استان قرار 
گيرند؛ بر اساس مقررات اشاره شده در اين قانون، 
تنظيم اسناد عادى براى پيش فروش ساختمان 
جرم محسوب مى شود. همچنين تبليغات پيش 
فروش ساختمان و انتشــار آگهى پيش فروش 
قبل از اخذ مجّوز از دســتگاه مربوطه در فضاى 
مجــازى و حقيقى داراى وصف مجرمانه بوده و 
مرتكبين قابل مجازات مى باشند. دستگاه هاى 
مســئول بايد به وظيفه قانونــى خود در اجراى 

ايــن قانون عمل كنند و عدم عمل به وظايف و 
تكاليف قانونى و ســازمانى به هيچ عنوان قابل 
پذيرش نخواهد بود؛ بر اين اســاس دفاتر اسناد 
رسمى بايد نســبت به تنظيم سند پيش فروش 

ساختمان با اخذ تعرفه قانونى اقدام نمايند.
محبوب عليلــو تأكيد كرد: بر اســاس ماده 
24 قانون پيش فروش ســاختمان، بنگاه هاى 
معامالتى امــالك تحت هيچ شــرايطى مجاز 
به تنظيم ســند عادى نســبت به پيش فروش 
واحدهاى ســاختمانى نيســتند و مكلف هستند 
بعد از انجــام مذاكرات مقدماتى، طرفين معامله 
(پيش فروشــنده و پيش خريدار) را براى تنظيم 
ســند رســمى به يكى از دفاتر اســناد رسمى 
داللت و معرفــى نمايند؛ چنانچه بدون توجه به 
ممنوعّيت قانونى مذكور، رأســًا اقدام به تنظيم 
ســند عادى پيش فروش نمايند، پروانه كســب 
آنها با توجه به دفعات تخلف، حسب مورد براى 
مــدت زمانى تعليق و يا بطور دايم ابطال خواهد 

شد.

معاون قضايى رييس كل و سرپرست معاونت 
اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
كل اســتان همچنين بر هماهنگى دستگاههاى 
اجرايــى ذيربط در اجراى قانــون پيش فروش 
ساختمان در استان و رفع موانع و مشكالت آن 
تأكيد كرد و ممنوعيت تنظيم ســند عادى پيش 
فروش توســط بنگاه ها، ممنوعيــت تبليغات و 
ممنوعيت پيش فروش قبل از اتمام پى و يا 30 
درصد پيشرفت فيزيكى حسب مورد را از نكات 

مهم در قانون پيش فروش ساختمان برشمرد.
وى ابراز اميدوارى كرد: با پيشــرفت برنامه 
و هماهنگى دســتگاه هاى ذيربط در خصوص 
اجراى صحيح قانون پيش فروش ســاختمان در 
سال 97، شاهد افزايش تعداد قراردادهاى پيش 

فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمى باشيم. 
گــزارش اعضاء در خصــوص وضعيت فعلى 
اجراى قانون پيش فروش ســاختمان، بررســى 
مشــكالت ثبت قرارداد پيش فــروش در دفاتر 
اسناد رســمى، بررسى مشكالت احتمالى صدور 
شناســنامه فنى و تخلف از مقــررات ماده 24 
قانون پيش فروش ســاختمان از ســوى برخى 
امالك)  معامالتى  (بنگاههاى  صنفى  واحدهاى 
از جمله موضوعات مطرح شــده در اين جلســه 

بود.
ماده 3 قانون پيش فروش ساختمان مصوب 
ســال 1389: قرارداد پيش فروش و نيز قرارداد 
واگــذارى حقوق و تعهدات ناشــى از آن بايد با 
رعايت ماده (2) اين قانون از طريق تنظيم سند 
رســمى نزد دفاتر اسناد رسمى و با درج در سند 
مالكيت و ارسال خالصه آن به اداره ثبت محل 

صورت گيرد.

 مديرعامل شــركت غله و خدمات بازرگانى منطقه 8 كشور مطرح كرد؛
خريد تضمينى 45 هزار تن گندم از كشاورزان آذربايجان شرقى 

تبريز حامى صنايع دستى ايران

تنظيم اسناد عادى براى پيش فروش ساختمان جرم است

مديركل تأمين اجتماعى آذربايجان شــرقى 
بــا بيان اينكه با وجود ركود در بخش اقتصادى، 
تعداد بيمه شــدگان اجبارى استان سال گذشته 
12 هزار و 682 نفر افزايش داشــت، گفت: اين 
امر نشــانه بهبود فضاى كســب و كار و اشتغال 

است.
جعفر سمســارى در گفت و گو با خبرنگاران از 
بخشــودگى جرايم جهت بهبود فضاى كسب و 
كار از 10 ارديبهشــت تا 10 تير ماه امسال خبر 
داد و افزود: 2 هزار و 567 درخواست بخشودگى 
جرايم از طرف كارفرمايان دريافت شد كه مبلغ 

بدهى معوق آنها 191 ميليارد تومان است.
وى بــا بيــان اينكــه بدهــى كارگاه هــا و 
كارفرمايان خوش حســاب قابل تقسيط تا 45 
ماه است، اظهار داشت: حدود 52 ميليارد تومان 
جرايم مربــوط به تاخير در پرداخت مشــمول 

بخشودگى است.
سمســارى، تعداد بيمه شدگان استان را 678 
هــزار و 965 نفر اعالم كرد و گفت: از اين تعداد 
165هزار نفر مســتمرى بگير هســتند كه سال 
گذشــته 2 هزار و 200 ميليارد تومان مستمرى 

از اين سازمان دريافت كردند.
مديركل تامين اجتماعى اســتان خاطرنشان 
كــرد: در ســه ماهــه اول امســال نيــز براى 
بازنشســتگان و مقررى بگيران بيمه بيكارى، 
564 ميليارد تومان مستمرى پرداخت كرده ايم.

سمسارى، بيشترين مطالبات تامين اجتماعى 
را مربوط به شهردارى ها و اتوبوسرانى دانست و 
گفت: 530 ميليارد تومان از سازمان هاى دولتى 
و غيردولتى مطالبه داريم كه قابل تقسيط است. 
وى همچنين از پرداخت مطالبات مســتمرى 
بگيران تا مــرداد ماه خبر داد و در مورد افزايش 
حقوق مستمرى بگيران نيز اظهار داشت: ميزان 
افزايش حقوق حداقل بگيران 19 درصد و ساير 

سطوح 13 درصد است.
وى بهره گيرى از همه امكانات سخت افزارى 
و نرم افزارى جهــت اجراى اين طرح به منظور 
تســهيل امور مخاطبان را ضرورى دانســت و 
افزود: شــعب تأمين اجتماعى اســتان با اجراى 

طرح ســاختار نوين خدمات در شــعب تابعه، در 
ارائه خدمات ميز خدمت در كشور پيشرو است.

ë  بيمه ميليون  به 2  رايگان  خدمات  ارايه 
شده تامين اجتماعى

مدير درمان تامين اجتماعى آذربايجان شرقى 
نيز در گفت و گو با خبرنگاران با بيان اينكه سال 
گذشــته حدود 2 ميليون نفر بيمه شده از مراكز 
درمانى ملكى اســتان خدمات رايگان دريافت 
كردند، افــزود: 12 درمانگاه تامين اجتماعى در 
سطح استان در دو نوبت با همه امكانات خدمات 

ارايه مى دهند.
جمــال الديــن نيكنامى با بيان اينكه ســال 
گذشــته 970 ميليارد تومــان در بخش درمان 
هزينه شــده است كه 280 ميليارد تومان درمان 
مســتقيم و 690 ميليارد تومان در بخش درمان 
غير مستقيم مى باشد، گفت: سال گذشته برخى 
خدمــات بيمارســتانى ارتقا يافت كــه خريد و 
استقرار سه دســتگاه راديولوژى ديجيتال، يك 
دستگاه راديولوژى پانوراكس و دستگاه سى تى 
اسكن آخرين نسخه از جمله اين اقدامات است.
وى از كسب سيســتم مديريت كيفيت (ايزو 
9001 )براى سيستم درمانى و واحدهاى تابع آن 
نيز خبر داد و خاطرنشــان كرد: بيمارستان عالى 
نســب تنها بيمارستان اســتان است كه مجوز 

خدمات به خارجى ها را دريافت كرده است.
مدير درمان تامين اجتماعى آذربايجان شرقى، 
ارتقاى هتلينگ بيمارســتان و خريد تجهيزات 
براى بيمارســتان هاى تامين اجتماعى، توسعه 
درمانگاه هاى جديد در شهرستان ها با 3 هزار و 
500 متر مربع را از جمله اقدامات سازمان تامين 

اجتماعى برشمرد.

اولين خانه كتاب پاركى شــهر تبريز توسط 
شــهردار منطقه 3 در پــارك منظريه افتتاح و 

مورد بهره بردارى قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، 
اولين خانه كتاب پاركى شــهر تبريز در پارك 
منظريه با حضور معاونــان و مديران منطقه، 
توسط مرتضى موحدنيا شهردار منطقه افتتاح 
شــد و براى بهره بردارى در اختيار شهروندان 

مراجعه كننده به پارك قرار گرفت .

خانــه كتاب پاركى پارك منظريه به عنوان 
اولين خانه كتاب راه اندازى شده در سطح شهر 
تبريز توسط شــهردار منطقه 3 راه اندازى شد  
كه با مديريت واحد فضاى ســبز منطقه براى 

شهروندان خدمات ارائه مى دهد.
گفتنى اســت؛ شــهروندان مى توانند در 
ســاعات حضور خود در پارك منظريه، براى 
مطالعه از كتاب هاى اين خانه كتاب اســتفاده 

كنند.

نقش تعيين كننده دانشگاه ها و نخبگان علمى افزايش 12 هزار نفرى بيمه شدگان نشانه بهبود كسب و كار است
در پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى

اســتاندار آذربايجان شرقى در 
سومين نشســت كميسيون برنامه 
ريزى، هماهنگى و نظارت بر مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز اســتان در ارس 
گفت: فعاليت 117 واحد صنعتى در 
ارس موفقيت بزرگى براى اســتان 

است.
به گزارش روابط عمومى و امور 
بين الملل سازمان منطقه آزاد ارس، 
مجيد خدابخش با تاكيد بر لزوم بهره 

مندى از مزيت هاى مناطق آزاد در رونق اقتصاد 
استانى و ملى، گفت: ارس طبق قوانين مناطق 
آزاد فعاليت مى كنــد و هيچ منطقه آزادى اين 

ميزان واحد توليدى ندارد.
وى افزود: مناطق آزاد براى ايجاد اشتغال و 
افزايش جذب سرمايه گذارى داخلى و خارجى 
بايد از ضوابط قانونى و بروكراسى داخل كشور 

دور شوند.
وى با بيان اينكه ســاير مناطق آزاد بيشتر 
در حوزه تجارى و گردشــگرى فعال هستند، 
تصريــح كرد: تفاوت عمــده منطقه آزاد ارس 
با ســاير مناطق، فعاليــت ارس در حوزه هاى 
مختلــف از جملــه صنعت، توليــد، تجارت، 

گردشگرى و كشاورزى است.

استاندار آذربايجان شــرقى در ادامه تاكيد 
كرد: هم اكنون جنگ اقتصادى به اوج رســيده 
است و تجار، بازرگانان و توليد كنندگان درخط 

مقدم اين نبرد قرار دارند.
خدابخش افزود: تعطيلى واحدهاى توليدى 
و وابســتگى كشــور به خارج، هدف دشمن از 

تشديد تحريم هاست.
وى خاطرنشان كرد: در اين جنگ اقتصادى 
با محتكران و سوء اســتفاده كنندگان برخورد 

جدى خواهد شد.
خدابخش با اشاره به طرح هاى جديد براى 
استخدام فارغ التحصيالن، عنوان كرد: امسال 
قانون كارورزى فرصت اســتخدام و كســب 
مهارت آموزى فارغ التحصيالن در واحدهاى 
توليدى و قبول پرداخت حق بيمه تا دو ســال 

توسط دولت را فراهم كرده است.
وى در ادامــه گفت: خوشــبختانه 
واحدهاى توليدى با تكنولوژى مدرن 
و اشتغالزايى مناسب در استان در حال 
راه اندازى بوده و نخبگان دانشگاهى 

در اين واحدها جذب شده اند.
استاندار آذربايجان شرقى با تاكيد 
بر اينكه واحدهاى توليدى براى ادامه 
حيات بايد استانداردسازى كنند، گفت: 
بهره گيرى از تكنولوژى نوين و استفاده 
از مواد اوليه ايرانى در توليد بايد سرلوحه سرمايه 

گذارى ها باشد.
خدابخش با نام بردن از واحد توليدى كفش 
دنيلــى به عنوان يكى از شــركت هاى موفق 
ارس، خاطرنشــان كرد: واحــد توليدى كفش 
دنيلى در منطقــه آزاد ارس با بهــره گيرى از 
استاندارد و تكنولوژى روز دنيا و استفاده از چرم 
تبريز توانســته در راستاى كمك به توليد ملى، 
اشــتغالزايى و ايجاد رقابت در توليد گام موثرى 
بردارد. وى با اشــاره به اينكه منطقه آزاد ارس 
الهام بخش توسعه است، تصريح كرد: اميدواريم 
فضا براى بازديد ميدانى دانشجويان، نخبگان، 
اساتيد دانشگاهى و مسئولين از منطقه آزاد ارس 

فراهم شود.

استاندار :
فعاليت 117 واحد صنعتى در ارس موفقيت بزرگى براى استان است

افتتاح اولين خانه كتاب پاركى شهر تبريز در پارك منظريه
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