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بهره مندی 94/5درصد روستاییان 
آذربایجان شرقی از نعمت گاز

31حافظ قرآن جامعه القرآن 
تجلیل شدند 

خروج دام زنده از آذربایجان 
شرقی ممنوع شد

به همت بانک مهر اقتصاد انجام شــد؛

برگزاری نخستین یادواره 
شهدای بانکی

  نخســتین یادواره 284 شــهید بانکی کشــور با حضور آیت اهلل مقتدایــی عضو مجلس 
خبرگان رهبری، مســئولین نمایندگی ولی فقیه در سازمان بســیج، بنیاد تعاون بسیج و جمعی 
از مسئولین لشکری و کشــوری و معاونین و مدیران بانک مهر اقتصاد و میزبانی این بانک در استان قم 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد اســتان قم، حجت االسالم تویسرکانی...

رویش های انقالب بیش 
از ریزش های آن است

آبرســانی تاالب قوری گل، نیازمند 25 میلیارد تومان اعتبار
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آذربایجان شرقی
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1(  نام و نشانی مزایده گذار : 
موسســه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار)صدرا( به نشانی: تبریز-  بلوار استاد شهریار- ابتدای خیابان 

گلکار- مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار)صدرا(.
2(  موضوع مزایده : 

  عبارتست از:
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه اســتخر صدرا مشتمل بر اســتخر بزرگساالن، استخر کودکان، 

جکوزی، سونای خشک و بخار، سالن بدنسازی )بدون تجهیزات( و کافی شاپ.
3(  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

مبلغ تضمین شرکت در مزایده عبارتست از مبلغ 750/000/000 )هفتصد و پنجاه میلیون( ریال که بایستی 
بصورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شــرط و یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 0203432332005 

بانک دی شعبه تبریز )کد4001( بنام موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار واریز گردد.
4(  مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :

از ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1397/11/15 لغایت ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/11/24 
، آدرس: تبریز،بلوار استاد شهریار، خیابان گلکار، خیابان ترافیک، بیمارستان توانبخشی ایثار، دفتر امور مالی.

5(  مهلت و محل تسلیم پیشنهادها :
تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/12/01 آدرس فوق، دفتر رئیس حراست.

6(  تاریخ و محل برگزاری جلسه گشایش پاکت های پیشنهاد :
ساعت 11:00 صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/12/02 آدرس فوق، دفتر مدیریت مجتمع.

تذکر: هزینه درج آگهی و حق الزحمه کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
تلفن پاسخگویی به سواالت:  041-33285209

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(
    واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه استخر مجتمع صدرا 

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار
مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی



 معــاون خدمات شــهری و اجرایی شــهرداری تبریز 
از تــالش صادقانه نیروهای خدماتی شــهرداری تبریز و 
مشارکت همشــهریان در بازگشایی معابر به هنگام بارش 

سنگین برف قدردانی کرد.

پیرو بارش برف در کالنشــهر تبریز و تالش نیروهای 
حوزه معاونت خدمات شــهری و اجرایی شــهرداری تبریز 
برای محلول پاشــی و برف روبی معابر و نیز همکاری خوب 
شهروندان تبریزی در این زمینه، محمدرضا قربانیان معاون 

خدمات شهری شهرداری تبریز با صدور پیامی از تمامی این 
عزیران تشکر کرد.

این گزارش حاکی اســت،  در بخشــی از این پیام ، آمده 
است:

چندی پیش  شاهد بارش خوب برف در شهر تبریز بودیم 
که با مشــارکت شهروندان عزیز تبریزی و تالش اکیپهای 

عملیات زمستانه شــهرداری ، در اندک زمان ممکن معابر 
محلول پاشــی و برف روبی گردید و مشکل خاصی در تردد 
خودروها به وجود نیامد که جا دارد از این حس مســئولیت 
پذیری همشــهریان عزیز و تمامــی نیروهای خدماتی و 
اکیپهای زمستانی و بازگشایی معابر شهرداری تبریز نهایت 

تشکر و قدردانی را به عمل آورم.

بدون شــک این احساس مسئولیت شهروندی در کنار  
تالش شــبانه روزی خادمین مردم در شهرداری تبریز، این 
امکان را فراهم خواهد آورد که مســائل و مشکالت متعدد 
شهری با مشارکت عمومی شهروندان به آسانی حل و فصل 
شده و شــاهد زندگی بانشاط مردم در این کهن شهر تبریز 

و استفاده بهینه از نعمات الهی و نزوالت آسمانی  باشیم.

قدردانی معاون شهرداری از مشارکت شهروندان هنگام برف ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 
آذربایجان شرقی

  دو شنبه 15   بهمن  1397     شماره 5317

 مدیرکل منابع انسانی 
ســازمان بیمه سالمت گفت: 
در حال حاضر 44 میلیون نفر 
از جمعیت کشور دفترچه بیمه 
خدمــات درمانــی دارند و از 
خدمات این حــوزه بهره مند 

هستند.
به گزارش ایرنا، محمدرضا 
واعظی پور در حاشــیه افتتاح 
ساختمان اداره بیمه سالمت 
شهرستان خداآفرین در گفت 
وگو با خبرنــگار ایرنا، افزود: 
نظام ارجاع الکترونیک کشور 
به صورت پایلوت از اســتان 
کرمان به منظور تســریع در 
فرایند و انجام خدمات شروع 

می شود.
وی با اشاره به اینکه بیشتر 
استان های کشــور در حوزه 
بیمه سالمت دارای ساختمان 
ملکی هســتند، اظهار داشت: 
از ابتدای ســالجاری تاکنون 
اســتان  در  شهرســتان   6
آذربایجان شرقی نیز صاحب 
ساختمان ملکی بیمه سالمت 
شده اند.واعظی پور با اشاره به 
اینکه در حوزه سالمت کشور 

33 هــزار و 500 مترمربــع 
فضــای فیزیکــی در حــال 
ســاخت و اجرا است، گفت: از 
این میزان 800 مترمربع طی 
هفتــه جــاری در آذربایجان 
شــرقی به بهره برداری می 

رسد.
به گفته وی پــروژه های 
در حال ســاخت بیمه سالمت 
در آذربایجان شرقی از لحاظ 
کیفیــت و ســرعت اجرا جزو 

پروژه های برتر کشور است.
 ســاختمان اداره بیمــه 
سالمت شهرستان خداآفرین 
در زمینــی به وســعت270 
مترمربــع در دو طبقــه و بــا 
هزینه 450 میلیون تومانی از 
محل اعتبــارات ملی به بهره 

برداری رسید. 
با  خداآفرین  شهرســتان 
جمعیت 35 هزار نفر در فاصله 
240 کیلومتری شــمال تبریز 
واقع است.این شهرستان 29 
اســفند 1389از بخــش به 
شهرستان ارتقا یافت که 204 
روستا، یک شهر، سه بخش و 

هفت دهستان دارد.

 مدیرکل صداوســیمای آذربایجان شــرقی با 
اشــاره به اینکه دشــمن بــه دنبال ایجــاد خطای 
محاسباتی در بین مسئوالن و مردم است، گفت: فتنه 
جدید با کلید واژه معیشت و اقتصاد طراحی شده است.

به گــزارش خبرنگار مهر، مرتضــی صفری،  در 
همایش نقش رســانه در چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی ایران که با حضور امام جمعه مرند 
و معاون اســتاندار آذربایجان شرقی در دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد مرند برگزار شــد، با انتقــاد از برخی 
مســئوالن اظهار داشت: بســیاری از مدیران امروز 
در بازگویی عملکرد انقالب اســالمی، مناسب عمل 

نکرده اند.
وی افزود: در طول 40 سال گذشته اتفاقات مثبت 
آنطور که باید انعکاس داده نشــده و با جناح بازی ها، 
مســابقه وعده دادن به مردم در کشــور به راه افتاده 

است.
مدیرکل صداوســیمای مرکز آذربایجان شرقی 
همچنین با تشــریح دالیل معجــزه قرن 20 نامیدن 
انقالب اســالمی تصریح کرد: ایــران جزو یکی از 
کشورهایی بود که به لحاظ دفاعی و نظامی در منطقه 
از اقتدار قابل قبولی برخوردار بود اما انقالب اسالمی 
به دســت مردی به وقوع پیوســت که فاقد هرگونه 
امکانــات و تجهیزات نظامی بود کــه با کاریزمای 

خاص خود، مردم را همراه خود کرد.
صفری با اشاره به ماهیت انقالب اسالمی عنوان 
کرد: مباحث مادی و دنیوی جزو اهداف بســیاری از 
انقالب های دنیاست اما چون ماهیت انقالب اسالمی 

دینی است با مدل های غربی قابل تحلیل نیست.
وی با بیان اینکه امروز در جنگی تمام عیار هستیم 
و هر روز هم تشــدید می شود که باید هوشیار باشیم، 
اذعان داشت: یکی از افتخارات نظام اسالمی این بود 
کــه علیرغم اینکه بیش از 98 درصد مردم به آن رأی 
دادند، تمامی صاحبان و نمایندگان مناصب نیز با نظر 

و رأی مردم انتخاب می شوند.

ایران امروز مستقل ترین کشور دنیاست

صفری با اشــاره به اینکه اســتکبار امروز بر روی 
ناکارآمدن جلوه دادن حکومت مردم ســاالری دینی 
تبلیغ می کند، اظهار داشــت: انقالب اسالمی تمامی 
محاســبات بین المللی را بر هم زده و این یکی از مهم 

ترین دالیل دشمنی با انقالب اسالمی ایران است.
مدیرکل صداوســیمای آذربایجان شرقی اظهار 
داشــت: ایران امروز مســتقل ترین کشور دنیاست و 
استقالل ما از آمریکا نیز باالتر قرار دارد چرا که امروز 
در آمریکا البی صهیونیســت حاکم است و امروز در 
شرایطی قرار گرفتند که حزب اهلل لبنان هم مرز رژیم 

غاصب اسرائیل است.
وی با بیان اینکه دشمن تالش می کند تا خواص 
را دچار خطای محاســباتی کند، تاکید کرد: امروز در 
عرصه های بین المللی و حوزه های دفاعی و سیاست 
خارجی، دســت برتر را داریم و امروز اگر ملت بزرگ 
ایران و مسلمانان کشــورهای مختلف می توانند به 
زیارت عتبات عالیات بروند به غیر از اقتدار جمهوری 

اسالمی حاصل نشده است.
صفری در ادامه با اشاره به اینکه فتنه جدید با کلید 
واژه معیشــت و اقتصاد طراحی شــده است، تصریح 
کرد: دشــمن تالش می کند خطای محاسباتی را در 
نخبگان، مســئوالن و مردم ایجاد کند و القا می کنند 
که تنها راهکار برون رفت از این مشکالت، برقراری 

ارتباط با آمریکاست.
مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی با اشاره 
به اینکه آماده ترین گزینه برای جایگزینی دشمن در 
انقالب اســالمی رضا پهلوی است، گفت: دشمن به 
تغییــر رفتار ما راضی نخواهــد بود و این یک تحلیل 
ســاده انگارانه اســت، دشــمن به جز از بین رفتن 
جمهوری اســالمی به چیز دیگری قانع نیست.وی 
خروج آمریکا از برجام با عربده کشــی و وقت کشی 
اروپایی ها را از سیاست های گذشته استکبار دانست 
و ادامه داد: استکبار در فتنه پیش رو، دستکاری در بازار 
ارز و دالر، ایجــاد نارضایتی و به صحنه آوردن طبقه 
متوسط کشور در اعتراض ها را در دستور کار قرار داده 

است.

44 میلیــون ایرانی دفترچه خدمات 
درمانی دارند

مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی مطرح کرد؛

طراحی فتنه جدید علیه انقالب با کلیدواژه معیشت
خبر

 مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی 
گفت: 62 شهر و 1966 روستای استان به شبکه 
گاز متصل هســتند و 94.5 جمعیت روستایی از 

این نعمت بهره مندند.
خبرنگارجام جم آذربایجان شرقی،  سیدرضا 
رهنمای توحیدی  در نشســت خبری به مناسب 
دهه فجر با اشــاره به اینکــه قبل از انقالب تنها 
به 8 شــهر و یک روستای کشور آن هم بواسطه 
قرار گرفتن در مســیر صادرات گاز به شوروی، 
گازرســانی شــده بود، گفت: امروز در راستای 
رویکرد عدالت محــوری و توزیع رفاه به تمامی 
اقشــار جامعــه، 1140 شــهر و 27 هزار و 400 

روستای کشور از گاز بهره مندند.
وی با اشــاره بــه اینکــه 97 درصد جمعیت 
شــهری و 77 درصد جمعیت روستایی کشور از 
نعمت گاز اســتفاده می کنند، گفت: میزان بهره 
مندی اســتان ما با وجود دور بــودن از مخازن 

اصلی تولید، باالتر از میانگین کشور است.
وی بــا اعــالم اینکه همزمان بــا دهه فجر 
530 طرح گازرســانی و نزدیک رســانی شبکه 
در این اســتان بهره بــرداری و کلنگ زنی می 
شــود، اظهارداشــت: 352 طرح با اعتبار هزینه 
شده 936 میلیارد ریال بهره داری و 178 طرح با 
اعتبار پیش بینی شــده 290 میلیارد ریال کلنگ 

زنی می شود.
توحیدی با اشــاره به اینکه طرح های توسعه 
گازرســانی در آذربایجــان شــرقی رو به اتمام 
اســت و به این لحاظ به عنوان استان سبز شهره 
شده اســت، گفت: با بهره برداری از 242 طرح 
گازرسانی در دســت اجرا و 160 طرح در مرحله 
انتخاب پیمانکار، میزان بهره مندی روستاهای 

استان به 98.7 درصد می رسد.
وی خاطرنشــان کــرد: گازرســانی به بقیه 

روستاهای باقی مانده امکان پذیر نبوده و صرفه 
اقتصادی ندارد و از طریق ســوخت مایع انرژی 
مصرفی 1.3 درصد جمعیت روســتایی اســتان 

تامین خواهد شد.
رهنمــای توحیدی اجرای بیش از 21 هزار و 
423 کیلومتر خطوط انتقال، شبکه تغذیه و توزیع 
به منظور بسترســازی و تامین زیرساخت بهره 
منــدی مصرف کنندگان بخــش های خانگی، 
تجــاری و صنعتی را از خدمات شــرکت گاز در 
آذربایجان شرقی عنوان کرد و ادامه داد: 7981 
واحد صنعتی بزرگ و کوچک در این اســتان از 
جمله در 46 شــهرک صنعتی از این انرژی سبز 
استفاده می کنند.وی با اشاره به اینکه 666 واحد 
صنعتی اســتان در ابتدای سال 1395 به جهت 
فاصلــه از خطوط و هزینه بــر بودن اجرای خط 
اختصاصی از سوخت فسیلی استفاده می کردند، 
گفت: با مصوبه شــورای اقتصــاد و اختصاص 
یارانه برای اجرای طرح های نزدیک رســانی به 
واحدهای صنعتی امروز 440 واحد از 666 واحد 

یاد شده از گاز طبیعی استفاده می کنند.
وی اعالم کــرد: بر این اســاس در مصرف 
52 میلیون لیتر ســوخت فســیلی در واحدهای 
صنعتی اســتان صرفه جویی شــده و از این نظر 
رتبه نخســت کشوری را داریم. وی خاطرنشان 
کــرد: در نتیجه افزایش تولیــد و بهره برداری 
از فازهای مختلف عســلویه، سهم 10 درصدی 
نیروگاه های اســتان از گاز مصرفی استان به 30 

درصد افزایش یافته است. 
مدیرعامل شــرکت گاز آذربایجان شرقی با 
بیان اینکه گازرسانی به روستاهای استان از آغاز 
خدمت دولت تدبیر و امید شــتاب گرفته اســت، 
اعالم کرد: عملیات گازرســانی به 939 روستا از 
1965 روستای بهره مند استان از سال 92 بهره 

برداری شــده است و میزان بهره مندی از 75.5 
درصد به 94.5 درصد رسیده است.

وی به توزیــع 9.5 میلیارد متــر مکعب گاز 
طبیعی از طریق ســی ان جی های اســتان در 
سال جاری اشاره کرد و گفت: در واقع از مصرف 
این میزان سوخت فسیلی جلوگیری شده است.

وی همچنیــن از کاهش 30 درصدی تلفات 
حوادث گازگرفتگی در 9 ماهه امســال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته خبرداد و گفت: فراتر از 
وظایف ســازمانی در زمینه فرهنگ ســازی و 
اصالح رفتارهای اســتفاده از وسایل گازسوز از 
طریق تهیه و توزیع بروشــورهای اطالع رسانی 
و برپایی ایستگاه های مشاوره در مراکز مختلف 
و بهره گیری از توان رســانه های جمعی اهتمام 
داریم.وی با بیان اینکه هدر رفت گاز در اســتان 
ســه درصد است، خاطرنشان کرد: بخشی از این 
هدر رفت به علت مصرف غیرمجاز و نشــتی گاز 
در مســیر توزیع اســت.توحیدی با اشــاره به 
همکاری شرکت گاز اســتان درزمینه استمهال 
بدهی واحدهای تولیدی و پرهیز از قطع انشعاب 
خانواده های در شــرایط نامناســب اقتصادی، 
اعــالم کــرد: اگر مشــکلی بــرای تامین گاز 
سراســری نباشــد خللی در توزیع نیاز مصرفی 
نیروگاه های اســتان ایجاد نمی شود.شرکت گاز 
آذربایجان شــرقی از ســال 1368 با ســاختار 
سازمانی منطقه 8 گازرسانی و فروش در گستره 
جغرافیایی 3 اســتان آذربایجان شرقی، غربی و 

اردبیل فعالیت خود را آغاز کرد.

ـــد 16 و 26  ـــا بن ـــهرداری ه ـــون ش ـــاده 55 قان ـــد 26 م ـــرای بن در اج

ـــر  ـــات ب ـــون مالی ـــاده 50 قان ـــک م ـــره ی ـــوراها و تبص ـــون ش ـــاده 76 قان م

ـــات  ـــای خدم ـــی و به ـــوارض محل ـــه ع ـــه تعرف ـــزوده ، دفترچ ارزش اف

ـــه 117  ـــق مصوب ـــال 1398 طب ـــرای س ـــهند ب ـــهرداری س ـــهری ش ش

مورخـــه 97/11/9 شـــورای محتـــرم اســـالمی ســـهند و تاییـــد یـــه 

ـــرا  ـــل اج ـــال 1398 قاب ـــکو، از اول س ـــتان اس ـــرم شهرس ـــدار محت فرمان

مـــی باشـــد.لذا عمـــوم شـــهروندان مـــی تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه 

ـــد. ـــالع نماین ـــب اط ـــایت www.sahand-sity.ir کس س

بهره مندی 94/5 درصد روستاییان 

آذربایجان شرقی از نعمت گاز 

برادر ارجمند جناب آقای ســـعید حاجی زاده 
مدیرکل محترم روابط عمومی و بین الملل شـــهرداری تبریز

ـــلیت  ـــان تس ـــواده محترمت ـــما و خان ـــه ش ـــی را ب ـــوار جنابعال ـــادر بزرگ ـــدان م فق
ـــی و  ـــوان اله ـــران و رض ـــوم غف ـــرای آن مرح ـــان ب ـــد منّ ـــم و از خداون می گویی

ـــتاریم. ـــل خواس ـــر جزی ـــل و اج ـــر جمی ـــدگان صب ـــرای بازمان ب

راهری -   محمدیاری

برادر ارجمند جناب آقای حاج غالمعلی رســـتم پور
رییس دفتر محترم معاون هماهنگی امور عمرانی اســـتاندار

ضایعـــه درگذشـــت مـــادر مهربـــان و مومنتـــان را از صمیـــم قلـــب تســـلیت 
عـــرض مـــی کنـــم. خداونـــد متعـــال روح پاکـــش را بـــا ســـرورش فاطمـــه 
زهـــراء محشـــور نمایـــد و بـــه بازمانـــدگان صبـــر جزیـــل عنایـــت فرمایـــد.

نظامی - شهردار سهندبهمن راهری - سرپرست روزنامه جام جم آذربایجان شرقی 

قابل توجـــه کلیه اعضای حقیقی و حقوقی
 محدوده و حریم شـــهر سهند
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خبرنگارجام جم آذربایجان شرقی، به دنبال انعقاد تفاهم 
نامه مشترک بین شرکت پاالیش نفت تبریز)پاالیشگاه( 
و هالل احمر کالنشهر تبریز و کانون سالمت کوجووار  

طرح توانمندسازی اهالی این منطقه از کالنشهر تبریز 
انجام می شود.  مراسم انعقاد تفاهم نامه مشترک طرح 
و  امداد  اولیه و  آموزش کمک های  توانمند سازی و 

نجات اهالی محله کوجووار تبریز با حضور مسئوالن و 
اهالی در حسینیه مهد قرآن حضرت فاطمه الزهرا )س( 

کوجوار برگزار شد.

نامه در راستای  تفاهم  این  این گزارش حاکی است، 
اهداف مشـــــــترک فی مابین و توانمندسازی اهالی 

کووجوار عملیاتی می شود.

3با همکاری پاالیشگاه تبریز و هالل احمر استان صورت می گیرد؛ اجرای طرح توانمندسازی اهالی کوجووار ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 
آذربایجان شرقی

خبرنگارجام جم آذربایجان شــرقی،  با حضور مدیرعامل 
ســازمان عمران ، مدیر کل عمرانــی حوزه معاونت فنی عمرانی 
شــهرداری تبریز ، معاونین ســازمان عمــران ،مناطق مربوطه   
شــرکت واحد اتوبوسرانی جلسه هماهنگی پروژه های بهسازی 

ایستگاههای  BRT  تشکیل شد.
  BRT فصل جدید زیرســازی و روســازی ایســتگاههای
حدفاصل میدان ســاعت تا میدان بســیج از ابتدای اسفند جاری 

توسط سازمان عمران تبریز آغاز میشود.
بابک شــریفی با اعالم این خبر گفــت : با اتمام موفقیت آمیز 
بهســازی ایستگاههای بی آرتی میدان راه آهن تا میدان ساعت 
بافرا رســیدن سال جدید و برای اســتقبال شایسته از مسافران 
نوروزی سازمان عمران شهرداری تبریز پروژه اصالح زیرسازی 

و روسازی را از سر خواهد گرفت .
وی افزود: با مســاعد شدن شــرایط جوی و با اخذ مجوزهای 
ترافیکی الزم  عملیات اجرائی ایســتگاههای اســتاد شهریار و 

ســه راهی ولیعصر تا قبل از ایام تعطیالت عید آغاز خواهد شد.
با توجه به وســعت پروژه و تعدد ایســتگاهها طی جلســه ای 
که در ســازمان عمران تبریز با حضور نمایندگان شــرکت واحد 
اتوبوســرانی ، شهرداری منطقه 2 تبریز ، شــهرداری منطقه 1 
تبریز ، شــهرداری منطقه 8 تبریز و سازمان عمران تبریز برگزار 

شد. 
تمامــی مســائل ترافیکی ، فنی و موانــع محتمل پیش روی 
پروژه تبیین و مقررگردید قبل از تعطیالت ســال جدید عملیات 
اصالح حداقل چهار ایســتگاه رفت و برگشت شهریار و سه راهی 

ولیعصر آغاز گردد.

خبرنگارجام جم آذربایجان شــرقی،   در مراســمی که به مناســبت 
گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر ،  با حضور خانواده قرآن آموزان وعضو 
شــورای سیاست گذاری جامعه القران ترتیب یافته بود میرعلی اصغر نساج 
گفت : توســعه آموزش قرآن باعث می شود جامعه ای با نشاط داشته باشیم 

 .
وی در ادامه افزود : حمایت از آموزش قرآن وظیفه مســئولین است ودر 
این راســتا در تمامی مراکز فرهنگی این منطقه کالس های آموزش قرآن 
کریم شــروع شده است . نساج به افزایش عالقمندی نسل جوان ونوجوان 
به حفظ وقرائت قرآن  اشــاره نمود واظهار داشــت : در ســه ماه اخیر تعداد 
قرآن آموزان مراکز فرهنگی شــهرداری منطقه پنج افزایش یافته اســت . 
وی همچنین از عملکرد جامعه القرآن الکریم منطقه 5 قدردانی نمود وگفت 
: نظام جمهوری اســالمی اجرا شدن قوانین اســالمی وحاکمیت قرآن در 
کشــوررا افتخار و وظیفه خود می داند. گفتنی اســت در پایان این مراسم با 
اهدای لوح سپاس از حافظان قرآن که در مسابقات کشوری موفق به کسب 

رتبه های برتر نیز شده اند تجلیل شد.
ë  پیشرفت 75 درصدی آزادســازی امالک واقع درمسیرگشایی

باند کندرو جاده تهران
شهردار منطقه پنج تبریز گفت : برای تملک 16 هزار متر مربع از امالک 
واقع در مســیر گشــایی باند کند رو جنوبی جاده تهران 200 میلیارد ریال 
هزینه شــده است . میرعلی اصغر نســاج با اعالم این مطلب افزود : مسیر 
گشایی باندهای شــمالی وجنوبی جاده تهران به عنوان مهمترین ورودی 
کالنشــهر تبریز نقش مهمی در ســاماندهی این مسیر داشته است .وی در 
ادامه با بیان اینکه مسیرگشایی باند شمالی جاده تهران با 100 میلیارد ریال 
هزینه به بهره برداری رســیده اظهار داشت: باند جنوبی نیز طبق زمانبندی 
در حــال اجرا می باشد.نســاج به اجرای همزمان تملــک امالک واقع در 
مسیرگشــایی و همچنین عملیات عمرانی اشــاره نمود و گفت : تا کنون از 
53 ملــک واقع در مسیرگشــایی با مالکین 40 ملک بــا 16هزار متر مربع 
مســاحت توافق صورت گرفته است. شهردار منطقه پنج اعتبار هزینه شده 
بــرای این تعداد از امالک را 200میلیارد ریال ذکر نمود و گفت : تملک کل 
امالک واقع در مســیر پروژه با 18500 متر مربع مساحت 250 میلیارد ریال 
هزینه خواهد داشــت.وی با اشــاره به اینکه عملیات زیرســازی و جدول 
گذاری مســیر گشــایی پروژه به پایان رسیده اســت همچنین به تعامل با 
شــرکتهای خدماتی جهت جابجایی و توســعه شــبکه ذکر نمود و گفت : 
شــرکتهای خدماتی اقدام به جابجایی و توسعه شــبکه واقع در مسیر باند 

کندروجنوبی جاده تهران نموده اند.

سازمان عمران تبریز؛
بازوی توانمند اجرای شهرداری

باحضور شهردار منطقه 5؛

 31حافظ قرآن جامعه القرآن تجلیل شد ند

خبر خبر

اســتاندار آذربایجان شرقی با بیان 
اینکــه اســتقالل بی نظیــر ایــران از 
دســتاوردهای انقالب اســالمی است، 
گفــت: رویش هــای انقــالب بیــش از 

ریزش های آن است.
محمدرضــا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
پورمحمــدی در اختتامیه کنگره فرهنگ 
و هنر ســپاه به روح بلند شهدا و امام راحل 
)ره( که موهبــت الهی به نام انقالب را به 
ارمغــان آوردند، ادای احترام کرد و گفت: 
انقالب اگر یک ریزش داشته باشد، ده ها 

رویش دارد.
وی بــا بیــان این کــه بخشــی از 

دســتاوردهای انقالب در قالب نمایشگاه 
چهــل ســالگی در تبریــز بــه نمایش 
گذاشته شده اســت، گفت: دستاوردهای 
مــادی، عمرانــی و خدماتی یک ســوی 
دستاوردهای انقالب است، اما هویتی که 
انقالب به مــا ارزانی کرده و افتخاری که 
هر ایرانی به عنوان انسانی مستقل و آزاده 
در وجودش حس می کند، دستاوردی بس 

بزرگ و ارزشمند است.
اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشاره 
به تعدد روزنامه هــا و پایگاه  های خبری 
در اســتان، گفت: در کدام کشور به اندازه 
جمهوری اســالمی ایران، مردم ساالری 

وجود دارد؟ 
وی بــا تاکید بر این که چهل ســالگی 
ســن بلوغ اســت و ما تازه در ابتدای راه 
قرار داریم، افزود: دشــمنان از حربه چینی 
خسته شــده اند و تاکنون نیز هر آنچه که 
به فکرشــان می رســید انجام دادند، اما 
مســتأصل شــدند و انقالب چون طوفان 

در مسیر خود پیش می رود.

پورمحمدی با بیــان این که انقالب از 
بســیاری فراز و فرودها عبور کرده است، 
گفت: در ســایه دفاع مقدس، صنایع هوا و 
فضای کشــور ایــن چنین رشــد کرد و 
تحریم هــا نیز هرچند مشــکالتی ایجاد 
می کند امــا بطور قطع از ایــن توطئه ها 
عبور خواهیم کرد و شــرایط به نفع کشور 

تمام خواهد شد.

 معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی 
و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی 
اعالم کرد: خروج دام زنده از این اســتان به هر طریق ممکن 

ممنوع است.
بــه گزارش ایرنا، بابک محبوب علیلو در جلســه کارگروه 
پیشــگیری از قاچاق کاال و ارز استان بر جلوگیری از خروج دام 
زنده از استان به قصد قاچاق تاکید و اضافه کرد: طی سال جاری 
خروج دام زنده از اســتان و کشور یکی از عوامل اصلی افزایش 

قیمت گوشت قرمز بوده است. 
 افزایش بی رویه قیمت گوشت در آذربایجان شرقی به دلیل 
ســوء استفاده دالالن و واسطه گران برای فروش گران تر این 
کاالی اساســی مورد نیاز مردم در کشورهای همسایه، به یک 

مشکل در ماه های اخیر تبدیل شده است.
محبوب علیلو اظهار داشت: بر این اساس خروج کاالهای 
اساســی به ویژه دام زنده از آذربایجان شــرقی به قصد قاچاق 

در محورهای مواصالتی منتهی به اســتان آذربایجان غربی 
ممنوع شده است و در صورت مشاهده چنین مواردی خودروی 
حامل دام توقیف و راننده و عوامل مرتبط دستگیر خواهند شد.

محبوب علیلو با اشاره به دســتور اکید رییس قوه قضاییه 
مبنی بر برخورد قانونی با عوامل قاچاق کاالهای اساســی از 
جمله قاچاق دام، از نیروی انتظامی آذربایجان شرقی خواست 
تا اقدامات کنترلی را تشدید و نظارت های الزم را انجام دهند.

وی ادامــه داد: با هماهنگی و اتخــاذ تدابیر الزم می توان 
از قاچاق کاالهای اساســی و دام و طیور زنده از استان به طور 
جدی جلوگیری کرد و اجازه فرصت طلبی به سودجویان داده 

نخواهد شد.
رییس کارگروه پیشــگیری از قاچاق کاال و ارز آذربایجان 
شرقی با اشاره به اینکه هدف از راه اندازی سامانه های مربوط 
به پیشــگیری از قاچاق کاال و ارز شــامل شناسه کاال، شناسه 
رهگیری و سایر موارد، تمهید امکان نظارت بر فرآیند واردات، 

صادرات، حمل و نگهداری کاالهاســت، بر ایجاد دسترسی 
دســتگاه های نظارتی و کاشف اعم از نیروی انتظامی و اداره 

اطالعات به این سامانه ها تاکید کرد.
محبوب علیلو به ضرورت تامین امنیت غذایی و ســالمت 
عمومی و اهمیت و حساســیت پیشگیری از قاچاق کاالهای 
سالمت محور تاکید کرد و از دستگاه های مربوطه خواست تا 
با اعمال نظارت مستمر بر فرآیند واردات و روند توزیع کاالهای 

مذکور، از بروز مشکالت در آن حوزه جلوگیری کنند.
اســتان آذربایجان شرقی با دارا بودن نزدیک به 10 میلیون 
واحد دامی که 45 درصد آن را دام ســبک و 55 درصد را نیز دام 
سنگین تشــکیل می دهد، رتبه دوم جمعیت دامی کشور را از 

آن خود ساخته است.
آذربایجان شــرقی با تولید ساالنه بیش از یک میلیون تن 
محصوالت دامی از مهم ترین استان های شمال  غرب کشور 

در تولید محصوالت دامی به شمار می رود.

رویش های انقالب بیش از 
ریزش های آن است

خروج دام زنده از آذربایجان شرقی ممنوع شد
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نخســتین یادواره 284 شهید 
بانکی کشــور بــا حضــور آیت اهلل 
مقتدایــی عضــو مجلــس خبرگان 
رهبری، مسئولین نمایندگی ولی فقیه 
در سازمان بسیج، بنیاد تعاون بسیج و 
جمعی از مسئولین لشکری و کشوری 
و معاونین و مدیران بانک مهر اقتصاد 
و میزبانــی این بانک در اســتان قم 

برگزار شد.
بــه گزارش روابــط عمومی بانک 
مهر اقتصاد استان قم، حجت االسالم 
تویســرکانی- نماینــده ولی فقیه در 
سازمان بســیج- در سخنانی با اشاره 
بــه اهمیت ترویج فرهنگ شــهادت 
درکشــور، اظهــار داشــت: در دهه 
 هــای اخیر شــاهد راه انــدازی فتنه 
 هــای مختلفــی در کشــور بوده ایم 
که بــا پیچیدگــی  هــای مختلف و 
برنامه ریزی هــای گســترده صورت 

گرفت.
وی بــا بیان این که این فتنه ها بین 
نفاق و ایمان رخ داده است، ادامه داد: 
بر اســاس روایات و آیــات، منافقین 
از بخشــش و رحمت خداوند محروم 
هســتند و در واقع ایــن افراد به خون 

شهدا خیانت می کنند.
حجت االسالم تویســرکانی ابراز 
داشــت: برخی از خواص و مسئولین 
در مسیر شــهدا قدم برنمی دارند و به 
کشــور و ملت خیانــت می کنند، البته 
بسیاری از مســئوالن کشور صالح و 

متدین هستند.
وی عذاب خیانت به خون شــهدا 
را نابخشــودنی دانست و بیان داشت: 
این وعده خداوند است که هرکسی به 
خون شهید خیانت کند در دنیا و آخرت 

مورد عذاب الهی قرار می گیرد.
نماینــده ولی فقیــه در ســازمان 
بسیج، خانواده  های شهدا را از سرمایه 
 های کشــور دانســت و ابراز داشت: 
خدمت به خانواده های معظم شــهدا و 
فرزندان ایشان از بهترین کارها است 
که همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بصیرت و والیت 
مداری امروز نیاز جامعه اسالمی است 
و باید به این مهم توجه داشــته باشیم 
که تنهــا راه نجات کشــور از تمامی 
بحــران  ها و توطئه  ها، تکیه  بر والیت 

 فقیه و پیروی از فرمایشــات ایشــان 
است.

در ادامه این مراسم حجت االسالم 
رحیمی - نماینــده ولی فقیه در بنیاد 
تعاون بســیج - ضمن خیــر مقدم به 
میهمانان، به بیان نکاتی درخصوص 
فرهنگ شــهادت و تأثیرآن در جامعه 
پرداخــت و گفت: ملت ایــران امروز 
مدیــون شــهدا و خانواده های معظم 
شــهدا هستند و به فرموده مقام معظم 
رهبری)مدظلــه العالی( زنده نگه یاد 

شهدا، کمتر از شهادت نیست.
وی ادامه داد: بانک مهراقتصاد در 
مســائل فرهنگی و بصیرتی پیشقدم 
بوده اســت و همواره در این مســیر 
اقدامات بســیار مهم و ارزشمندی را 

انجام داده است.

تأکید  رحیمــی  حجت االســالم 
کرد: زنده نگه داشــتن یــاد و خاطره  
شــهدا می تواند تأثیر زیادی در جامعه 
به همــراه داشــته باشــد. در ادامه 
مراســم، حاج حسین کاجی رزمنده و 
راوی دفــاع مقدس بــه روایت جان 
فشــانی هــا و دالورمــردی های 
ایثارگران ســال های حماسه و دفاع 
و  رشــادت ها  از  و  پرداخــت 
مجاهدت هــای رزمنــدگان دفــاع 
مقدس سخن به میان آورد همچنین 
صابــر خراســانی از شــاعران آئینی 
کشورمان، اشعار زیبایی قرائت کرد.

بخش مهم و پایانی این مراسم، وداع 
با پیکردو تن از شهدای گمنام هشت 

سال دفاع مقدس بود که مردم شهید 
پرور اســتان قم با مرثیه سرایی مداح 
مجتبــی  کربالیــی  اهل بیــت" 
رمضانی"بــا این دو شــهید واالمقام 
وداع نمودند.گفتنــی اســت در این 
مراســم از طرف بانک مهر اقتصاد از 
خانواده هــای معظم شــهیدان جواد 
کرمانی، ابوالفضل جاللی پور، عادل 
شاه قوزایی، علیرضا بوالغ، حسینعلی 
مالشاهی، شــهیده فاطمه ترکان و 
شــهید مدافع حــرم ســردارحمید 
مختاربنــد تجلیــل به عمــل آمد و 
هدایایی به  رســم یادبود به آنان اهدا 
گردید.گفتنی اســت این مراســم با 
حضور گســترده مردم شــهید پرور و 
خانواده های معظم شهدا، جانبازان و 
ایثارگــران برگــزار شــد و آیت اهلل 
مقتدایــی عضــو مجلــس خبرگان 
رهبری، فرماندهــی نیروی انتظامی 
اســتان، مدیــرکل بنیــاد شــهید و 
امورایثارگران، جانشــین فرماندهی 
ســپاه امام علــی بــن ابیطالب)ع(، 
جانشــین نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
امام علی بــن ابیطالب)ع(، مدیرکل 
حفــظ آثار و نشــر ارزشــهای دفاع 
مقدس، روسای ادارات و سازمان ها، 
معاونین و روســای ادارات امور شعب 
و کارکنان بانــک مهر اقتصاد حضور 

داشتند.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شــرقی گفت: 25 
میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به تاالب بین المللی قوری 

گول شهرستان بستان آباد نیاز است.
محمــد وحدتی افزود: متاســفانه اعتبــارات روی کاغذ 
آورده می شــود، ولی شاهد کندی تخصیص ها و گاهی عدم 

تخصیص آنها هستیم.
وی با بر شــمردن اهمیت تاالب ها در حوزه های زیست 
محیطی و اکوسیســتم طبیعی اظهار داشــت: در حوزه آبریز 
تاالب بین المللــی قوری گول بیش از 280 گونه گیاهی، 92 
گونه پرنده و 111 گونه جانوری شناسایی شده است که نشان 

از اهمیت زیستی این تاالب دارد.
نماینده مردم شهرستان بســتان آباد در مجلس شورای 
اســالمی با اشاره به کمبود آب در کشور و بخصوص در حوزه 
شهرستان انتخابیه خود یادآوری کرد: مدیریت منابع آبی امری 
اجتناب ناپذیر اســت و ضرورت دارد با همگرایی و هم افزایی 

اقدامات اساسی برای حفاظت از منابع آبی شود.
وی با اشــاره به تراز پائین آبی تــاالب بین المللی قوری 
گول، از اینکه چندین سال است برای ساماندهی و احیای این 
زیستکره جلسات متعدد گذاشته می شود ولی نتیجه سازنده 

گرفته نمی شود، انتقاد کرد. 
وی گفت: این در حالی اســت که در حوزه باال دستی برای 

تاالب آب کافی وجود دارد.
وحدتی هالن با اشــاره به اینکه ترمیم کانال انتقال آب به 
تاالب بین المللی قوری گول الزم است، افزود: بهترین گزینه 
برای انتقال آب به این پهنه آبی لوله گذاری است و اگر این امر 
انجام شــود، شاهد افزایش تراز آبی و دائمی تاالب بین المللی 

قوری گول خواهیم بود.
قوری گول'، یک تاالب آب شــیرین با وســعت تقریبی 
200 هکتار اســت که در حوضه آبخیزی مرتفع به مساحت 
3890 هکتــار در ارتفــاع 1915 متر از ســطح دریای آزاد در 
آذربایجان شرقی در 50 کیلومتری شرق شهر تبریز تشکیل 

شده است. 
این تاالب به خاطر این که زیستگاه زادآوری گونه های مهم 
و در خطر انقراض پرندگان آبزی از جمله اردک سرسفید و اردک 
مرمری می باشــد، به عنوان یکی از تاالب های کنوانسیون 

رامسر انتخاب شده است.

مدیرکل نهــاد کتابخانه 
های عمومی آذربایجان شرقی 
با اشاره به توسعه کتابخانه های 
عمومی این اســتان در 40 سال 
اخیر گفــت: تعداد این کتابخانه 
هــا پــس از پیــروزی انقالب 
اسالمی، بیش از چهار برابر شده 

است.
به گزارش ایرنا، شــهرام خدایی  در نشســت نهاد کتابخانه 
های عمومی مراغه افــزود: در این مدت تعداد کتابخانه های 

عمومی استان از 27 به 114 باب افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اســتفاده از ظرفیــت مختلف برای افزایش 
کمی و کیفی کتابخانه ها اضافه کرد: مراغه با توجه به جمعیت 
و ســابقه فرهنگی و اجتماعی، بایــد حداقل پنج باب کتابخانه 
داشــته باشــد در حالی که فقط 2 کتابخانه در این شهرستان 

وجود دارد.
خدایی گفت: در راستای توسعه کتابخانه های عمومی این 
شهرســتان، آماده جذب خیران نیک اندیش و فرهنگ دوست 

برای ساخت کتابخانه هستیم.
وی با اشــاره به راه اندازی سه کتابخانه سیار در آذربایجان 
شــرقی افزود: این واحدهای سیار کتابخانه ای با هدف ترویج 
کتابخوانی و ارائه خدمات به روســتاهای دور و صعب العبور راه 

اندازی شده و یا می شود.
فرماندار مراغه نیز در این نشســت با تاکید بر لزوم همکاری 
دســتگاه های اجرایی و خدمات رســان برای توسعه کتابخانه 
های عمومی گفت: با همکاری شــهرداری سهم نیم درصدی 
کتابخانه های عمومی این شهرستان از درآمدهای شهرداری 

تامین و پرداخت می شود.
حمید شکری افزود: برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در این 
شهرستان و با بررسی های کارشناسی، سه ایستگاه مطالعه در 
محل ایســتگاه راه آهن، ترمینال مســافری و بیمارستان امیر 

المومنین )ع( راه اندازی خواهد شد.
حــدود 70 هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی مراغه 
موجو اســت و این ظرفیت مناســبی برای بهره مندی عالقه 

مندان به کتاب و کتابخوانی در این شهرستان است.
شهرســتان مراغه با حدود 263 هــزار نفر جمعیت در 127 

کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است. 

آبرســانی تاالب قوری گل 
نیازمند 25 میلیــارد تومان 

اعتبار

افزایش 4 برابــری تعداد 
کتابخانــه هــای عمومــی 

آذربایجان شرقی

خبر خبر

به همت بانک مهر اقتصاد انجام شــد؛

برگزاری نخستین یادواره شهدای 
بانکی

با همه گیر شدن اســتفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
بدیهی اســت ارتکاب جرم نیزدرآن و از طریق آن ، روزافزون خواهد 
شــد یکی از معضالت این روزها که بنیان خانواده ها را سخت تهدید 
می کند رابطه نامشروع و خیانت از طریق شبکه های اجتماعی است. 
به نظر می رســد این شبکه ها خیانت را برای مستفدین تسهیل کرده 
اســت به گفته سرپرست دادسرای ارشــاد تهران 60 درصد روابط 
نامشروع از فضای مجازی شده است. در این مختصر فارغ از چرایی 
شیوع روابط نامشــروع در فضای مجازی ، فقط از حیث حقوقی جرم 
نامشــروع برای متاهلین از طریق شــبکه های جتماعی و مخابراتی 

) تلفنی و پیامکی ( بررسی می شود.
بر طبق ماده 637 بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی : » هرگاه 
زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشــد ، مرتکب روابط نامشروع 
یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شالق 
تا نود ونه ضربه محکوم خواهند شــد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد 

فقط اکراه کننده تعزیر می شود.«

این ماده یکی از چالش برانگیزین مواد حقوقی اســت که منجر به 
تفســیرهای گوناگون و آرا متناقضی شــده است این سوال جدی در 
مــورد این ماده وجود داردکه تعریف رابطه نا مشــروع یا عمل منافی 
عفت غیر از زنا چیســت و محدوده  آن کجاست ؟ مثال های که در ماده 
مذکوراز ســوی قانونگذار زده شده است از باب نمونه مذکور از سوی 
قانونگذار زده شده است و منشا اختالف این است که عملی که منجر به 
رابطه نامشروع می شود ) عنصر مادی جرم ( می بایستی صرفا تماس 

فیزیکی و جسمانی باشد؟
نظر حقوقدانها و قضات در این مورد بسیار متناقض و متفاوت است. 
در جلسه نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران که در بهمن 1394 
تشــکیل شده اســت نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه چنین بوده 
اســت که با توجه به "یا " که در متن ماده آمده است روابط نامشروع 
متفاوت از عمل منافی عفت غیر از زنا است و رابطه نا مشروع نیازی به 
تمــاس فیزیکی ندارد و هر برقراری ارتباطی که محتوای آن برخالف 

شرع باشد بین زن و مرد نا محرم را شامل می شود.

راحله  اکبری بیرق
                                                                                        وکیل پایه یک دادگستری

این هفته گفتگویی انجام داده ایم با سرکار خانم راحله اکبری بیرق ، وکیل پایه یک دادگستری 
در مورد رابطه از طریق پیامک  و تلگرام ، شما را به خواندن ادامه گفتگو دعوت می نماییم

    آیا رابطه از طریق پیامک  و تلگرام رابطه نامشروع محسوب می شود ؟
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