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تجلیل از همکاران نمونه در
 شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی روز 

جهانی کار و کارگر گرامی داشته شد

معاون امور بین الملل وزارت دفاع در دیدار با رئیس ستاد 
نیروهای مسلح آفریقای جنوبی: 

 آفریقای جنوبی هرگز 
تحت تأثیر جوسازی های دروغین 

آمریکائی ها قرار نمی گیرد

رئیس سازمان جهادکشاورزی اســتان آذربایجان شرقی:

اهمیت تامین امنیت غذایی جامعه که در 
بخش کشاورزی صورت می گیرد 

کمتر از امنیت دفاعی نیست
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اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: برای رسیدن به 
توســعه، باید افــکار و ذهن ها عوض شــود و با عزم 

عمومی، به توسعه دست یابیم.
دکتــر محمدرضا پورمحمدی در نشســت نخبگان 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهرستان مرند، اظهار 
داشــت: ما باید به توســعه خواهی به عنوان گام اول 
توسعه توجه کرده و با عزم و اراده، به سمت قدم های 

بعدی که رسیدن به توسعه و حفظ آن است برویم.
وی به پیشرفت های بسیار در طول 40 سال گذشته 
در کشــور اشاره کرد و گفت: اگر ما به اطراف و حتی 
زندگــی فردی خــود نگاه کنیــم می توانیم تغییر و 
تحوالت عظیمی که به وقوع پیوسته را مشاهده کنیم 
و این طور نیســت که برای رسیدن به توسعه ناامید 

باشیم.
پورمحمدی گفت: ما برای رسیدن به توسعه، باید با 
تدبیر و همکاری با یکدیگر، پیگیر حل مسائل بوده و 

منتظر معجزه نباشیم.
وی بــا بیــان اینکه دشــمن می خواهد همــراه با 

تحریم های بیرونی، نارضایتی درونی در کشور را ایجاد 
کند، افزود: اگر نخبگان بخواهند و دســت در دست 

هم دهند، امکانات برای تعالی و توسعه مهیا است.
اســتاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات انجام 
شــده جهت انتقال حســاب های بانکی واحدهای 
صنعتی و تولیدی به استان اعالم کرد: یکی از کارهای 
ما این اســت تا ســرمایه خود را داخل استان حفظ 

کرده و از خروج آن جلوگیری کنیم.
وی اظهار داشــت: مسائل و مشکالتی که مطرح شد 
در همه شهرهای اســتان وجود دارد و ما باید دنبال 

شناخت مسأله که نیمی از حل مشکل است برویم.
وی با تاکید بر اینکه باید برای رفع مشــکالت اقشار 
آســیب پذیر تالش کنیم، اظهار داشت: مهم تر از فقر 
اقتصــادی، وجود فقر فرهنگی در جامعه اســت لذا 
مسائل فرهنگی را باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

پورمحمدی یادآوری کرد: همه چیز در گرو خواست 
و اراده انســان اســت و ما اگر بخواهیــم می توانیم 

شهرستان و استان را به توسعه برسانیم.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:

امکانات کشور برای توسعه و تعالی مهیاست

Ó  استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات انجام شده جهت انتقال حساب های بانکی واحدهای صنعتی و تولیدی به استان
اعالم کرد: یکی از کارهای ما این است تا سرمایه خود را داخل استان حفظ کرده و از خروج آن جلوگیری کنیم.

Ó  وی با تاکید بر اینکه باید برای رفع مشکالت اقشار آسیب پذیر تالش کنیم، اظهار داشت: مهم تر از فقر اقتصادی، وجود فقر
فرهنگی در جامعه است لذا مسائل فرهنگی را باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

Ó  با باید  به توسعه،  برای رسیدن  ما 
تدبیر و همکاری با یکدیگر، پیگیر حل 
نباشیم./  بوده و منتظر معجزه  مسائل 
یکی از کارهای ما این است تا سرمایه 
خود را داخل اســتان حفظ کرده و از 

خروج آن جلوگیری کنیم.
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Ó  امام جمعه تبریز: وی ضمن انتقاد از گرانفروشی ها و نبود نظارت بر بازار، خاطرنشان کرد: از اصناف و بازاریان خواهشمندم حال 

مردم را رعایت کنند و انصاف به خرج دهند. هرکسی در هر جایی دلش می خواهد دست به گرانفروشی میزند و نظارتی نیز وجود ندارد؛ 
دستگاه های نظارتی و مسئول کجا هستند که جلوی این گرانی ها را بگیرند؟

Ó .اگر مسئولی بخواهد برای کارکنانش افطاری دهد، هیچ اشکالی ندارد، ولی افطاری دادن با بودجه دولتی حرام است 

حجت االســالم والمسلمین آل هاشم گفت: شهادت روحانی 
بی گناه در همــدان زنگ خطری برای مســئوالن فضای 
مجازی است تا امنیت این فضا را بیش از پیش تامین کنند 

از انتشار شایعات جلوگیری کنند.و 
به گزارش سرویس بسیج  طالب و روحانیون خبرگزاری بسیج، حجت االسالم 
والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در خطبه های نماز جمعه این هفته تبریز 
با اشــاره به شــهادت مظلومانه طلبه همدانی، بیان داشــت: این واقعه مصیبت 
تلخی برای مردم و جامعه روحانیت بود و بســتر این جنایت برای قاتل از طریق 

فضای مجازی مهیا شد.
وی افزود: شــهادت روحانی بی گناه در همدان زنگ خطری است به مسئوالن 
فضــای مجازی کــه امنیت این فضا را بیش از پیش تامین کنند و از انتشــار 

مطالب و شــایعه هایی که جامعه را ملتهب می کنند، جلوگیری کنند.
نماینــده ولی فقیــه در آذربایجان دیدار رهبر معظم انقــالب با فرماندهان 
نیروی انتظامی را مورد اشــاره قرار داد و افزود: ایشان به تامین امنیت در 
فضای مجــازی را مورد تاکید قرار داده و فرمودند که چرا باید به راحتی 
یک فرد خود و اســلحه اش را در فضای مجازی نشان داده و هیچ کسی 

با او کاری نداشــته باشد و در نهایت چنین جنایتی انجام گیرد.
حجت االســالم والمســلمین آل هاشــم با بیان اینکه ماه مبارک 
رمضان بهترین فرصت برای شــروعی دوباره اســت، گفت: باید 
قدر ماه میهمانی خود را بدانیم و در این ماه برای خودسازی، 
معنویت گرایی و فرهنگ سازی ارزش های اسالمی نهایت 

تالش خود را به کار گیریم.
وی خطاب به مسئوالن دولتی با تأکید بر اینکه 
افطاری دادن از بودجه دولتی حرام است، 
گفت: هیچ مدیری حق ندارد در ماه 
رمضــان از بودجــه دولتی 
ی  ر فطــا ا

؛  هد بد
مســئولی  اگر  البتــه 

افطاری  برای کارکنانش  بخواهد 
دهد، هیچ اشــکالی ندارد، ولی افطاری 

دادن با بودجه دولتی حرام است.
امام جمعه تبریز ضمن تأکید بر افطاری های ساده 

و بدور از تجمل گرایی و تشــریفات، بیان داشت: دست 
انــدرکاران با روزه خواری در مالعــام برخورد قانونی کنند، 

کسانی هم که عذر برای روزه نگرفتن دارند، حرمت ماه مبارک 
رمضان را حفظ کنند.

حجت االسالم والمســلمین آل هاشم توجه به موضوع حجاب در ماه 
رمضان را خواستار شد و افزود: در ماه مبارک رمضان به رعایت حجاب 

توجه شود، مسافران هم که به شهر غیور تبریز می آیند، حجاب را رعایت 
کنند.

وی ضمن انتقاد از گرانفروشــی ها و نبود نظارت بر بازار، خاطرنشان کرد: از 
اصناف و بازاریان خواهشــمندم حال مــردم را رعایت کنند و انصاف به خرج 

دهند. هرکســی در هر جایی دلش می خواهد دســت به گرانفروشی میزند و 
نظارتی نیز وجود ندارد؛ دســتگاه های نظارتی و مسئول کجا هستند که جلوی 

این گرانی ها را بگیرند؟
خطیــب جمعه تبریز با اشــاره به شکســت کودتای آمریــکا در ونزوئال، گفت: 
شکســت آمریکا در ونزوئال ســیلی دیگر به صورت این رژیم و شکست سیاست 

های دولت آمریکا در این کشور و دیگر کشورها است.
وی در ادامه به برگزاری جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های آذربایجان شرقی 
اشــاره کــرد و افزود: برگــزاری این جشــنواره در ارتقاء ســطح مطبوعات و 
رســانه هلی محلی اهمیت ویژه ای دارد. رسانه ها می توانند در خصوص بیانیه 
گام دوم انقالب گام های بزرگی بردارند. خبرنگاران برای ایجاد نشــاط و امید 

در جامعه تالش کنند.
امــام جمعه تبریز همچنین از افتتاح فاز دوم مصالی تبریز تا هفته آینده 

خبر داد و گفت: با افتتاح فاز دوم مصلی در هفته آتی، مشــکل کمبود 
فضــا برای خیل عظیم نمازگزاران جمعــه در ماه رمضان حل خواهد 

شد.
وی همچنین در خطبه اول در ادامه سلســله مباحث خانواده و 

اهمیت نیکی و احســان به پدر و مادر، اظهار داشت: براساس 
آموزه های قرآن و روایات ائمه معصومین علیهم الســالم 

هرکس نســبت به پدر و مادر احترام بگذارد و مهربان 
باشد مرگ بر وی آسان میشود و در این دنیا هرگز 

والمسلمین  نمی شود.حجت االســالم  فقیر 
آل هاشــم در پایان درگذشــت امام 

تسلیت  را  بیله ســوار  جمعه 
گفت.

 امام جمعه تبریز:

مسئوالن امنیت فضای مجازی را تأمین کنند
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 بمناسبت روز جهانی کار و کارگر 
از کارکنــان نمونه شــرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شــرقی تجلیل 

شد
ایمانلــو مدیــر عامل شــرکت آب و  مهنــدس 
فاضــالب اســتان آذربایجان شــرقی بــه همراه 
معاونین شــرکت ، در مراســمی بمناســبت روز 
جهانــی کار و کارگــر و گرامیداشــت این روز و 
با حضور همکاران نمونه شــرکت آب و فاضالب 
استان بمنظور تجلیل از همکاران نمونه در سالن 
ایمانلو  .مهندس  برگزار شــد  کنفرانس شــرکت 
مدیر عامل شــرکت در این مراسم ضمن تبریک 
اعیاد مبارک شــعبانیه و گرامیداشت ارزش کار 
و منزلت واالی کارگــر گفت: ما همواره با تالش 
و کوشــش کلیه همکاران عزیــز و بهره گیری از 
اندیشه های پویا شــاهد انجام کارهای ارزشمند 
و اثرگذار که موجب بالندگی و کســب افتخارات 
متعــدد در اکثر زمینه های کاری را فراهم نموده 
اســت بوده ایم و این امر موجب شده با عنایات 
خداونــد منــان و تالش و زحمت شــبانه روزی 
کلیــه همکاران که با بروز توانائیهــا و قابلیتهای 
ارزشــمند خــود در عرصــه خدمات رســانی به 

شهروندان رخ داده است.
مهنــدس ایمانلو در ادامه با اشــاره به نامگذاری 
ســال 98 توســط مقام معظم رهبــری بعنوان 
ســال رونق تولید گفت : بهبــود وضعّیت تولید، 
از عوامل اساسی شــکوفایی اقتصاد، و از طرفی، 

نیروی کار، یکی از ارکان اصلی تولید اســت .
وی ادامــه داد : در بینش اســالمی میزان کار و 
تالش از آنچنان قداست و ارزشی برخوردار است 
که هم  ردیــف میزان جهاد و مبارزه با دشــمن 
معرفی گردیده است. چنانکه نبی  مکرم اسالم)ص( 
کار و کوشش را همانند جهاد در راه خدا، مقدس 
دانسته و کارگر را تشبیه به مجاهد فی سبیل اهلل 
می نمایــد و همان اجر و پاداش را برای او متذکر 

می گردد.
مهنــدس ایمانلــو در ادامــه با اشــاره به نقش 
همــکاران در موفقیت های حاصله در شــرکت 
گفت  : ما شــاهد زحمات و تالش های همکاران 
هســتیم و نقش همکاران نمونه در موفقیت های 
. بنابراین  انکارناپذیر اســت  حاصله در شــرکت 
تــالش آنها قابل تقدیر بــوده و ماهم تالش مان 
براین اســت تا بتوانیم کارهایی که درتوان داریم 
و در شــان و منزلت همکاران است انجام دهیم .

در ادامه مراســم مهندس ایمانلو عملکرد پرسنل  
شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی را خوب 
ارزیابی کرد وکارکنان شــرکت آب و فاضالب را 
جزو زحمتکــش ترین و پرتالش ترین پرســنل 
عنــوان کــرد واز مدیــران وکلیــه  کارگران و 
کارکنان شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 

. قدردانی نمود 
درپایان مراسم مندس ایمانلو مدیر عامل شرکت 
از 41 نفر از همکاران نمونه شــاغل در استان با 

اهــداء جوایز و لوح تقدیر تجلیل بعمل آوردند.

تجلیل از همکاران نمونه در
 شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
روز جهانی کار و کارگر گرامی داشته شد

به  اشــاره  با  ایمانلو،  مهندس 
نقش همــکاران در موفقیت 
گفت   شرکت  در  حاصله  های 
و تالش  ما شــاهد زحمات   :
های همکاران هستیم و نقش 
همکاران نمونه در موفقیت های 
انکارناپذیر  حاصله در شرکت 
است . بنابراین تالش آنها قابل 
تقدیر بوده و ماهم تالش مان 
براین است تا بتوانیم کارهایی 
که درتوان داریم و در شان و 
انجام  است  همکاران  منزلت 

دهیم .

Ó  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی:  ما همواره با تالش و کوشش کلیه همکاران عزیز و بهره گیری
از اندیشه های پویا شاهد انجام کارهای ارزشمند و اثرگذار که موجب بالندگی و کسب افتخارات متعدد در اکثر زمینه های کاری 
را فراهم نموده است بوده ایم و این امر موجب شده با عنایات خداوند منان و تالش و زحمت شبانه روزی کلیه همکاران که با بروز 

توانائیها و قابلیتهای ارزشمند خود در عرصه خدمات رسانی به شهروندان رخ داده است.
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همزمان با ســالروز تاســیس ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی و با حضور 
اســتاندار آذربایجان شرقی و معاون 
عمرانی وی ، شهردار و اعضای شورای 
اسالمی کالنشــهر تبریز تقاطع غیرهمسطح حضرت 

ولی عصر)عج( بهره برداری رسید.
 به گزارش امور ارتباطات منطقه ، در آیین بهره برداری 
از این پروژه مهندس میرعلی اصغر نســاج گفت: این 
تقاطع غیرهمســطح به عنوان بخشی از اتوبان والیت 
محســوب می شود که راه دسترســی از کوی نصر به 
کوی ولی عصر را میســر کرده است. شهردار منطقه 
پنج افــزود : فاز اول اتوبان والیت از دو پل تشــکیل 
یافته که پس از بهره برداری از پل اول، حداکثر تا یک 

سال آینده پل دوم نیز به بهره برداری خواهد رسید.
وی در این رابطــه تصریح کرد که پــل دوم بزرگراه 

دوکمال را به خیابان کوی سپهر متصل می سازد. 
مهندس نساج در رابطه با مشخصات فنی اتوبان والیت 
که مهمتریــن کارکرد آن عالوه بــر کاهش ترافیک 
پدافند غیرعامــل بودنش خواهد بود گفــت : اتوبان 
والیت با 9 کیلومترطول و هــزار میلیارد ریال اعتبار 

طراحی شده است. 
شهردار منطقه پنج هزینه اجرای فاز اول اتوبان والیت 
را 150 میلیارد ریال اعالم کرد وگفت : با بهره برداری 
از تقاطع غیرهمســطح حضرت ولی عصر کوی نصر با 
1300 متر طول به کوی استانداری متصل شده است.

وی همچنیــن در خصوص انتقاد شــهروندان از عدم 
اجرای چهارمین لوپ پروژه گفت : پس از بررسی های 
به عمل آمده اجرای چهارمین لوپ که میدان فهمیده 

را به کوی نصر متصل می کند، اجرا خواهد شد. 
دکتر ایرج شــهین باهر نیز در این مراســم گفت : در 
جنگ اقتصادی اجازه نمی دهیم مشــکالت اقتصادی 

باعث تعطیلی طرح های عمرانی شود.
 شــهردار کالنشــهر تبریز گفت : اجرای چنین پروژه 
های تاثیرگذار نتیجه تعامل و همراهی تمامی ادارات 
و سازمانها با شــهرداری تبریز است. وی همچنین در 
ادامه به تقــارن بهره برداری از این پروژه با ســالروز 
تاســیس سپاه پاسداران انقالب اســالمی ایران اشاره 
نمود و گفت : سپاه از ستون های اصلی نظام اسالمی 
است و حمایت عموم مردم از این نهاد انقالبی مردمی 
بودن آن را به جهانیان اثبات نمود . دکتر ایرج شهین 
باهر افزود:در جنگ اقتصادی که دشمن آن را به کشور 
تحمیل نموده اجازه تاثیرگذاری مشکالت اقتصادی بر 
رونــد اجرای طرح های عمرانی را نــداده ایم. وی در 
پایان ضمن قدردانی از تالش شــهردار منطقه پنج و 
معاونین وی در ســرعت بخشــیدن به اجرای پروژه و 
بهــره برداری از آن در 6 ماه اخیر با وجود شــرایط نا 
مساعد جوی ابراز امیدوری نمود پل دوم فاز اول اتوبان 
والیت که بزرگراه دوکمال را به خیابان ســپهر متصل 

می کند طبق زمانبندی قابل بهره برداری باشد. 
همچنین در این مراســم فرمانده ســپاه عاشــورای 
آذربایجان شرقی گفت: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
آماده همکاری با شهرداری تبریز در اجرای پروژه های 
عمران شــهری است. سردار خرم با این مطلب افزود : 
مجموعه سپاه پاسداران انقالب اسالمی به خدمتگزاری 
به مردم افتخار می کند . وی در ادامه اظهار داشــت : 
موسســه عاشورا در کشور با اجرای طرح های عمرانی 
نقش مهمی در ابادانی کشــوربرعهده گرفته اســت . 
گفتنی اســت؛پروژه تقاطع غیرهمسطح «ولیعصر» با 
طول بیش از 1300 متر به عنوان بخشــی از فاز اول 
اتوبان والیت از چهار رمپ و ســه لوپ تشکیل یافته 
و بیــش از 150 میلیارد ریال بــرای آن هزینه صرف 

شده است.

شــهردار منطقه پنج تبریز؛  این 
تقاطع غیرهمســطح بــه عنوان 
محسوب  والیت  اتوبان  از  بخشی 
می شود که راه دسترسی از کوی 
نصر به کوی ولی عصر را میســر 
کرده است. شــهردار منطقه پنج 
افزود : فــاز اول اتوبان والیت از 
از  یافته که پس  دو پل تشــکیل 
بهره بــرداری از پل اول، حداکثر 
به  نیز  دوم  پل  آینده  سال  یک  تا 

برداری خواهد رسید. بهره 

شهردار منطقه پنج تبریز:
تقاطع غیرهمسطح ولی عصر)عج( با صرف هزینه 

۱۵۰ میلیارد ریالی به بهره برداری رسید

Ó .شهردار منطقه پنج تبریز:   در جنگ اقتصادی اجازه نمی دهیم مشکالت اقتصادی باعث تعطیلی طرح های عمرانی شود
Ó  فرمانده سپاه عاشورای آذربایجان شرقی:   موسسه عاشــورا در کشور با اجرای طرح های عمرانی نقش مهمی در ابادانی

کشوربرعهده گرفته است . 

Ó  شهردار منطقه پنج تبریز:   با بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح حضرت ولی عصر کوی نصر با 1300 متر طول به کوی استانداری
متصل شده است.
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آرمــان تبریز-اســتاندار آذربایجان 
شرقی گفت: بر اساس قانون برنامه 
ششــم، حســاب های بانکی معادن 
اســتان باید در داخل استان ایجاد شود تا درصدی 
از آن بــرای جبــران آلودگــی هوا و نگهــداری از 
زیرســاخت ها هزینه شــده و با گــردش مالی این 
حســاب ها نیز تســهیالت مورد نیاز استان تامین 

شود.
به گزارش خبرنگار ما ؛دکتر محمدرضا پورمحمدی 
در جلسه شورای معادن استان، با اشاره به موضوع 
انتقال حساب های مس ســونگون به استان، اظهار 
داشــت: بعد از اخطار اولیه ای که به این شــرکت 
داده شــد یک موافقت نامه 4 ماده ای تدوین شد و 
بر اساس گزارش های ارائه شده بخشی از حساب ها 
به اســتان انتقال یافته است که البته رضایت بخش 

نیست و تمام حساب ها باید منتقل شود.
اســتاندار آذربایجان شــرقی در خصوص برداشت 
شــن و ماســه در برخی مناطق اســتان نیز گفت: 
بهره برداران معادن موظف هســتند بعــد از اتمام 
عملیــات برداشــت، محیــط را به وضعیــت اولیه 

بازگردانــد؛ ولی در اطراف تبریز در طی 50 ســال 
گذشته برداشت های عمیق شن و ماسه انجام شده 

و محیط به حالت اولیه برنگشته است.
وی اضافــه کرد: چاله های عمیقی کــه در اثر این 
برداشــت ها ایجاد شــده، احتمال خطر برای شهر 
تبریز را افزایش داده و برای اصالح آنها باید تدابیر 

الزم اتخاذ شود.
پورمحمــدی در خصوص برداشــت های انفرادی از 
برخی معادن طال در اســتان نیــز گفت: گزارش ها 
نشــان می دهد کــه این موضوع به شــکلی که در 
رســانه ها مطرح شده وجود ندارد؛ با این حال برای 
جلوگیری از سوءاســتفاده ها طرح جامعی از سوی 
مســئوالن محلی ارائه شود.در این نشست با ابطال 
پروانه بهره برداری 4 معدن بــه دلیل عدم فعالیت 
مناســب و واگذاری آنهــا به افراد واجد شــرایط 

موافقت شد.
همچنیــن مقرر شــد با توجــه بــه آلودگی هایی 
که کوره هــای آجرپزی اطراف شــهر تبریز ایجاد 
می کنند، موضوع جابه جایی آنها به صورت تدریجی 

انجام شود.ایازی

خصــوص  در  پورمحمــدی، 
برخی  از  انفرادی  برداشــت های 
معادن طال در اســتان نیز گفت: 
گزارش ها نشــان می دهد که این 
موضوع به شکلی که در رسانه ها 
مطرح شده وجود ندارد؛ با این حال 
از سوءاستفاده ها  برای جلوگیری 
طرح جامعی از ســوی مسئوالن 
محلی ارائه شود.در این نشست با 
ابطال پروانه بهره برداری 4 معدن 
به دلیل عدم فعالیت مناســب و 
واگذاری آنها به افراد واجد شرایط 

موافقت شد.

استاندارآذربایجان شرقی:
 تمام حساب های مس سونگون باید به 

بانک های استان انتقال یابد

Ó  استاندارآذربایجان شرقی : در این نشست با ابطال پروانه بهره برداری 4 معدن به دلیل عدم فعالیت مناسب و واگذاری آنها به
افراد واجد شرایط موافقت شد. همچنین مقرر شد با توجه به آلودگی هایی که کوره های آجرپزی اطراف شهر تبریز ایجاد می کنند، 

موضوع جابه جایی آنها به صورت تدریجی انجام شود.
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نماینده مردم ورزقان و خاروانا 
در مجلس شورای اسالمی، با 
حمایت های مسئوالن استانی 
شرکت  مسئوالن  همکاری  و 
مس پروژه های بزرگ فاز سه 
تغلیــظ و ذوب مس با حضور 
جمع کثیر مردم منطقه و وزیر 

صمت کلنگ زنی می شود.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا 
در مجلس شــورای اسالمی از 
کلنگ زنــی فــاز ســه تولیــد 
مس  ذوب  پروژه  و  کنســانتره 
ســونگون در آینده نزدیک خبر داد و گفت: 
با حمایت های مســئوالن استانی و همکاری 
مسئوالن شــرکت مس پروژه های بزرگ فاز 
ســه تغلیظ و ذوب مس با حضور جمع کثیر 
مــردم منطقــه و وزیــر صمــت کلنگ زنی 

می شود.
،منطقــه  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
علیزاده در مراســم  آذربایجان شــرقی، رضا 
اختتامیه سومین جشــنواره شعر و موسیقی 
ارســباران، افــزود: هرچند درگذشــته این 
پروژه ها مورد کم لطفی قرار گرفته بود، ولی 
با وحدت مردم و مســئوالن، چرخ توسعه به 
راه افتاده اســت و امیدواریم بتوانیم باری از 

مشکالت استان و کشورمان را کم کنیم.

وی گفــت: ظرفیت های موجــود در منطقه 
موجب شــده در همه زمینه ها پیشرفت های 
چشمگیری داشته باشیم و با تالش مسئوالن 
شهرســتان ورزقان نه تنها به نگین اســتان، 

بلکه به نگین کشــورمان تبدیل خواهد شد.
وی با اشــاره به اهمیت برگزاری جشــنواره 
اظهار  ارسباران،  عاشــیقالر  و موسیقی  شعر 
کرد: فرهنگ، مهمترین و اصلی ترین وســیله 
و ابزار حفظ یک جامعه  و هویت و موجودیت 

را تشکیل می دهد. آن جامعه 
علیزاده با بیان اینکه باید جشــنواره شــعرو  
موســیقی عاشــیقالر درمحل مناســب تر و 
فضای بزرگ تری برگزار شــود، افزود: کمپ 
ورزشی و ســالن آمفی تئاتر و سایر امکانات 
زمینــه ای آن در زمینــی به مســاحت پنج 
هکتار در شهرســتان ورزقان احداث خواهد 
شد که عالوه بر نیازهای شهرستان، پذیرای 

نیز خواهد شد. تیم های سطح ملی 

 نماینده مردم ورزقان-خاروانا در مجلس شورای اسالمی خبرداد؛

کلنگ زنی فاز سه تولید کنسانتره و پروژه 
ذوب مس سونگون در آینده نزدیک

Ó  نماینده مردم ورزقان-خاروانا در مجلس شورای اسالمی: ظرفیت های موجود در منطقه موجب شده در همه زمینه ها 
پیشرفت های چشمگیری داشته باشیم و با تالش مسئوالن شهرستان ورزقان نه تنها به نگین استان، بلکه به نگین کشورمان 

تبدیل خواهد شد.
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Ó  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی: سال گذشته توانستیم برای 300 واحد تولیدی، معافیت

گمرکی صادر کنیم؛ همچنین توانستیم از نظر صدور پروانه بهره برداری و جواز تاسیس و توسعه در کمترین زمان مقام اول را کسب کنیم.

Ó  مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز به عنوان مدیر نمونه بسیجي از سوي سازمان بسیج کارگري سپاه عاشورا در سال
97 انتخاب و لوح سپاس مسئول سازمان بسیج کارگري سپاه عاشورا را دریافت نمود.

یداله بایبوردي، مدیــر منطقه 8 عملیات انتقال 
گاز به عنوان مدیر نمونه بسیجي از سوي سازمان 
بسیج کارگري سپاه عاشورا در سال 97 انتخاب 
و لوح ســپاس مسئول ســازمان بسیج کارگري 

سپاه عاشورا را دریافت نمود.
 بــه گزارش روابط عمومــي منطقه 8 عملیــات انتقال گاز، در 
مراســمي که به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر از طرف 
ســازمان بسیج کارگري سپاه عاشورا برگزار گردید، ضمن تقدیر 
از مدیران، فرماندهان و کارگران نمونه بسیجي، یداله بایبوردي، 
مدیــر منطقه 8 عملیــات انتقال گاز نیز به عنــوان مدیر نمونه 

بسیجي در سال 97 انتخاب گردید.
سرهنگ دوم پاسدار، محمد جواد عقلمندي، ضمن تبریک هفته 
کار و کارگر و بزرگداشت روز بسیج کارگري و با اشاره به حدیث 
» لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« از تالش و خدمت دلسوزانه 
مدیر منطقه 8 در عرصه تولید و خودکفایي سپاســگزاري کردد. 
مسئول سازمان بسیج کارگري سپاه عاشورا افزود: گر چه اجر و 
پاداش واقعي نزد پروردگار قادر متعال خواهد بود ولي به رســم 
یادبود به جهت تجلیل از زحمات حضرتعالي و همکاران گرامي، 
این لوح ســپاس تقدیر حضورتان میگردد امید است با تاسي از 
حضرت ولي عصر و مقام عظماي والیت در راه شکوفایي و رونق 

وپیشرفت این سرزمین موفق و موید باشید.

از سوي سازمان بسیج کارگري سپاه عاشورا؛ 

لوح مدیریت نمونه به منطقه 8 
عملیات انتقال گاز اختصاص یافت

رئیس ســازمان صنعت، 
تجــارت  و  معــدن 
آذربایجان شــرقی گفت: 
وظیفه ما در ســال رونق و تولید، کمک به 
بهبود فضای کســب و کار و تولید و تولید 
کننده اســت. نجاتی در چهارمین همایش 
اعطــای گواهینامه اســتانی رعایت حقوق 
مصرف کنندگان آذربایجان شــرقی که با 
از  ارشد ســازمان حمایت  حضور مسوالن 
حقــوق مصــرف کننــدگان و همچنیــن 
مسئوالن اســتانی برگزار شد، اظهار کرد: 
سال گذشــته مشــکل واحدهای تولیدی 
بابت ارز، ثبت ســفارش، معرفی به بورس، 
معوقات بانکی بود که با همکاری استانداری 
توانستیم حداقل مشــکالت مواد اولیه آن 
ها را مرتفع سازیم تا برای ادامه فعالیتشان، 

تولیدات خود را به ثبت سفارش برسانند.
وی با بیان اینکه سال گذشته نزدیک هزار 
و 500 جلســه ستاد تسهیل در استانداری 
در جهت رفع مشــکالت واحدهای تولیدی 
برگــزار کردیم، افــزود: این تعــداد واحد 
تولیدی را به ارگان های مختلف و ســتاد 
تســهیل معرفی کردیم که از طریق ستاد 
تسهیل هزار و 100 واحد تولید جهت اخذ 

تسهیالت بانکی به بانک معرفی شدند.
نجاتی تصریح کرد: سال گذشته علی رغم 
رکــود اقتصادی، توانســتیم از نظر صدور 
جواز تاســیس و از نظر پروانه بهره برداری 

امتیاز و مقام کسب کنیم.
وی ادامه داد: سال گذشته توانستیم برای 
300 واحد تولیدی، معافیت گمرکی صادر 
کنیــم؛ همچنین توانســتیم از نظر صدور 
پروانه بهره برداری و جواز تاسیس و توسعه 
در کمترین زمان مقام اول را کسب کنیم.

بنابر فرمایش مقام معظم  ســال جاری که 
رهبــری، ســال رونــق تولید نــام دارد، 
الزم اســت تا نگــرش مدیران بــه تولید و 
واحدهای تولیدی نســبت به شرایط کشور 

تغییر کند.
نجاتی تاکیــد کرد: اگــر در جامعه تولید 
نباشــد، ثروت و اشــتغال وجــود نخواهد 
داشــت در نتیجه پروســه تولیــد افراد را 
با حفظ آبرو ناگزیر به اشــتغال و ســپس 
درآمدزایــی و تولید ثــروت در جامعه می 
کنــد. رئیس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان اذعان کــرد: وظیفه ما در 
ســال رونق و تولید، کمک به بهبود فضای 

کسب و کار و تولید و تولید کننده است.

کمک به بهبود
 فضای کسب و کار و تولید و 
تولید کننده وظیفه ماست
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علی فرخی شــهردار منطقه ۷ 
تبریز  با اشــاره به اهداف اجرای 
این پروژه گفــت: هدف از احداث 
فرهنگی  مراکز  توسعه  پروژه   این 
وآموزشی در سطح منطقه بوده که این پروژه دارای 
مساحت 300 متر مربع است که عملیات عمرانی 
آن توســط معاونت فنی و عمرانی منطقه در حال 

اجرا است.
فرخی خاطر نشان کرد : این فرهنگسرا در محوطه 
بوســتان کوهستان شهرک اندیشــه در حال اجرا 
است که امیدواریم همزمان با اتمام عملیات پارک 
کوهســتان عملیات عمرانی این فرهنگسرا نیز به 

اتمام برسد.
وی با تاکید بر تقویت حس مشــارکت و همیاری 
در بین شهروندان و شهرداری گفت : همچنین به 
منظور معرفی فرهنگ شهروندی و آموزه های شهر 
نشــینی تالش می شــود تا در کنار توسعه مراکز 
فرهنگی و آموزشــی، نســبت به معرفی فرهنگ 
شــهروندی، حقوق و وظایف شــهروندان در قبال 

شــهرداری و بالعکس نیز فعالیــت های متنوعی 
صــورت گیرد .شــهردار منطقــه 7 تبریز گفت: 
تســریع در روند اجرای پروژه های عمرانی توام با  
شــاخص های کیفی، فنی و اصول زیباسازی، اصل 
مهمی اســت که امیدواریم با اســتفاده از تمامی 
امکانات منطقه و رعایت تمامی موارد مذکور شاهد 

بهره برداری از پروژه های در دست اقدام باشیم.

ساماندهی و تامین زیرساخت های 
کمپ گردشگری اسبفروشان 

شهرستان سراب

 رئیس مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، 
از ساماندهی و تامین زیرساخت های کمپ 
گردشگری اسبفروشــان شهرستان سراب 
خبر داد. به گزارش خبرنگار ما از تبریز، “مرتضی آبدار” با بیان 
اینکه زیر ساخت های اقامتی یکی از مهمترین مولفه های 
صنعت گردشگری است، ادامه داد: کمیت و کیفیت این زیر 
ســاخت ها در افزایش فعالیت های گردشگری به ویژه در 
جذب گردشگر موثر اســت.کمپ های گردشگری یکی از 
ظرفیت های پرکاربردی است که در این حوزه جایگاهی ویژه 

داشــته و توســعه آن در منطقه ای چون آذربایجان امری 
ضروری محسوب می شود که این اداره کل توسعه این بخش 

را در سطح استان، در دستور کار قرار داده است.
آبدار ضمن بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی اســتان با 
نظارت بر اجرای پروژه های گردشگری استان در صدد تکمیل 
و تسهیل روند عملیاتی آن ها است، به پیگیری ساماندهی 
راه دسترسی کمپ گردشگری اسبفروشان اشاره کرد و گفت: 
تاکنون در مسیر راه دسترســی به کمپ گردشگری اسب 
فروشان به طول 6 هزار و 800 متر مربع آسفالت ریزی، لکه 

برداری و آسفالت های تخریب شده جمع آوری شده است.
وی ادامه داد: از ســال 1384 تاکنون در کمپ گردشگری 
اســب فروشــان، ۲5 واحد آالچیق، ســاختمان سرویس 
بهداشتی و ساختمان بوفه، محوطه سازی وکف سازی بین 
آالچیق ها، ساختمان نمازخانه، احداث پل فلزی برای ارتباط 
کمپ با ساختمان آبگرم، احداث و اصالح راه ورودی به کمپ 

گردشگری اجرا شده است.
آبدار در پایان با اشــاره به مراحل آتی عملیات ساماندهی و 
تامین زیر ساخت کمپ گردشــگری اسب فروشان، اظهار 
کرد: عملیات اجرایی تامین زیرساخت گردشگری شهرستان 
سراب تاکنون با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان صورت گرفته است که اجرای مراحل آتی این عملیات 
اعم از اصالح مابقی مسیر آسفالت ریزی شده، ادامه احداث 
ساختمان نمازخانه و ساختمان بوفه، محوطه سازی و کف 
سازی بین آالچیق ها و توسعه کمپ با اعتباری به میزان 3 

میلیارد تومان محقق خواهد شد.

درآمد سرانه استان های منطقه 2 
نسبت  به میانگین کشوری  پایین  است

Ó  شهردار تبریز:  دریافت اوراق 400 میلیارد تومانی از سهمیه پیش بینی شده سال 98 دولت برای تقویت ناوگان اتوبوسرانی
تبریز، یکی از اولویت های شهرداری است

Ó  رئیس مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری آذربایجان شرقی :  تاکنون در مسیر راه دسترسی به کمپ 
گردشگری اسب فروشان به طول ۶ هزار و 800 متر مربع آسفالت ریزی، لکه برداری و آسفالت های تخریب شده جمع آوری شده است..

شــهردار تبریزگفت: بــا توجه به 
تبریز،  اتوبوســرانی  ناوگان  وضعیت 
تخصیص اوراق 400 میلیارد تومانی 
برای خرید اتوبوس از ســوی دولت 

باید هر چه سریع تر انجام شود.
ایرج شــهین باهر در یکصد و بیست و یکمین جلسه 
شــورای اسالمی شــهر تبریز، اظهار داشت: دریافت 
اوراق 400 میلیــارد تومانی از ســهمیه پیش بینی 
شده ســال 98 دولت برای تقویت ناوگان اتوبوسرانی 
تبریز، یکی از اولویت های شــهرداری اســت و ما به 
صورت جدی پیگیر این موضوع هســتیم. وی ادامه 
داد: سهمیه اوراق 400 میلیارد تومانی از سهمیه سال 
98 فقط برای خرید اتوبوس در نظر گرفته شــده و از 
این اوراق برای بازسازی اتوبوس ها استفاده نمی شود. 
شــهردار تبریز در خصوص مصوبه سال گذشته شورا 
مبنی بر خرید 500 دســتگاه اتوبوس جدید، یادآور 
شــد: مجوز خرید 500 دستگاه اتوبوس سال گذشته 

مصوب شــد اما دولت هنوز یک دستگاه اتوبوس هم 
به ما نداده است. وی در ادامه با اشاره به نقش حمل 
و نقل عمومی در کاهش میزان آلودگی هوا، گفت: بر 
اســاس اعالم پایگاه بین المللی دیده بانی آلودگی هوا 
مســتقر در سوئیس، تبریز در بین مراکز استان های 
ایران عنوان پاک ترین شهر را در سال ۲018 به خود 
اختصاص داده اســت. ایرج شهین باهر افزود: اجرای 
طرح هایی همچون LEZ در هســته مرکزی شــهر 
و اســتفاده از حمل و نقل عمومی در کاهش میزان 

آلودگی های تبریز موثر بوده است.

شهردار تبریز:

پیگیر دریافت اوراق ۴۰۰ میلیاردی برای تقویت 
ناوگان اتوبوسرانی هستیم
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رئیس دانشــگاه جامع علمــی کاربردی 
آذربایجان شرقی، بر نیاز جامعه به افراد دارای 
مهارت و بر اهمیت آموزش های مهارتی تاکید 
کرد و گفت: الزمه آموزش های مهارتی حمایت 
است، هرچند امروزه دادن شعارهای حمایتی رونق گرفته اما انتظار 
داریم مسئوالن با تصویب قوانین، از آموزش های مهارتی حمایت 

کنند. 
  فرزان قالیچی در مراســم گرامیداشــت مقام معلم و تجلیل از 
مدرسان برگزیده دانشگاه جامع علمی کاربردی استان،  با بیان 

این کــه دانشــگاه جامــع علمی 
کاربردی اســتان به عنوان اولین 
واحد اســتانی این دانشــگاه در 
مسیر گسترش و اعتالی دانش و 
پژوهش های علمی کاربردی کشور 
شروع به فعالیت کرد، افزود: اکنون 
33 مرکز این دانشــگاه در حوزه 
مدیریت، صنعت، فرهنگ و هنر 
و همچنین کشــاورزی در استان 

فعالیت می کند. 
 رئیــس دانشــگاه جامع علمی 

کاربــردی اســتان بــا اشــاره به 
ماموریت های محوله از ســوی ریاســت دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی به واحد اســتانی اظهار کرد: برنامه ریزی و تالش برای 
کیفیت بخشــی به فعالیت های مهارت محور مراکز و همچنین 
نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و گسترش آموزش های مهارتی از 

جمله این ماموریت هاست. 
 وی در ادامه گفت: بر اساس این ماموریت ها فعالیت های بسیاری 
انجام شد که استفاده از مدرسان حائز شرایط با برگزاری دوره های 

تخصصی، دوره های هم اندیشــی مدرسان، غربالگری مدرسان 
موجود و جذب مدرسان جدید و حائر شرایط از جمله آن است. 

 قالیچی با اشــاره به فعالیت های دانشگاه جامع علمی کاربردی 
استان در حوزه پژوهشی نیز گفت: انجام پژوهش های کاربردی 
از طریق نیازســنجی از بخش های مختلف صنعت، حمایت از 
محققان، مدرسان و دانشــجویان دارای پژوهش های کاربردی، 
ایجاد هشت مرکز نوآوری تخصصی و... از جمله این فعالیت هاست. 
 وی در ادامه گفت: تدوین و چاپ کتاب راهنمای رشته شغل های 
بومی استان و شروع به کار کلینیک اشتغال و کارآفرینی از دیگر 
کارهایی است که در راستای کیفیت بخشی به 

فعالیت ها انجام شده است. 
 وی خطاب به مدرســان این دانشگاه :ایجاد 
روحیه فکر و تعقل در دانشجویان“ را از جمله 
انتظارت دانســت و گفت: الزمــه ایجاد این 
روحیه، ارتقای سطح علمی مدرسان است، از 
این رو مدرســان نیز باید پابه پای دانشجویان 
معلومات خــود را در حوزه های مختلف ارتقا 

دهند. 
 رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 
در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر این که 
بیانیه گام دوم انقالب راهگشــای بســیاری از 
مســایل در مرحله دوم انقالب است، افزود: در حوزه آموزش نیز 
مسایل بسیار مهمی در بیانیه ذکر شده که باید در مسیر تحقق 

این منویات گهربار گام های استواری برداریم. 
 وی در ادامــه گفت: آموزش ها نباید صرف صدور مدارک خالی 
و انباشــه شدن فارغ التحصیالن بیکار باشــد بلکه باید نیروی 
مهارت محور تربیت شوند، البته با همکاری دانشگاه جامع علمی 

کاربردی فعالیت های خوبی در این حوزه انجام می گیرد.

شــهردار تبریزگفت: یکی از روش های 
مهــم در دســتیابی به تحقق شــهرهای 
میــان  یکپارچگــی  ایجــاد  هوشــمند، 
دستگاه های اجرایی خدمات رسان به مردم 
بوده و بســتر فناوری اطالعات و ارتباطات مهم ترین ابزار 

تحقق این مهم است.
به گزارش شــهریار بــه نقل از واحد ارتباطالت ســازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات، ایرج شــهین باهر در جلسه 
توسعه زیرساخت های ارتباطی تبریز، به مشکالت مختلف 
شــهر از جمله مشکالت پوشــش تلفن همراه و اینترنت 
پرسرعت و مشکالت توسعه تلفن ثابت پرداخت و اقدامات 
انجام شده درخصوص زیر ساخت های ارتباطات و فناوری 

اطالعات در سطح شهر را خوب، اما ناکافی ارزیابی کرد.
وی به همکاری همه جانبه شرکت ایرانسل با سازمان آمار 
و فناوری اطالعات و ارتباطات جهت توســعه زیرســاخت 

های شهری تاکید کرد. شهین باهر همچنین برنامه ریزی 
برای رفع موانع ارتقاء زیرساخت های مورد نیاز توسعه زیر 
ساخت های شهری را از جمله عوامل مهم و تاثیر گذار در 

توسعه شهر عنوان کرد.

وی افزود: رشد و توسعه وابسته به فناوری است و با توجه 
به پیشرفت تکنولوژی باید از تمام پتانسیل و ظرفیت ها در 
جهت تسهیل ارتباطات و فناوری اطالعات استفاده کنیم.

شکور اکبرنژاد، رئیس شورای شهر تبریز نیز در این جلسه 
اظهار داشــت: توســعه زمانی اتفاق می افتــد که به تمام 
اجزای تشــکیل دهنده شهر توجه شود و این امر مستلزم 
تبعیت از نظام برنامه ریزی صحیح در راســتای توسعه زیر 

ساخت های شهری است.
احمد فیضی، مدیر عامل ســازمان فاوای شهرداری هم با 
اشــاره به اینکه توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری 
اطالعات نیاز جامعه امروز اســت، بر لزوم حل مشــکالت 
ارتباطی نقاط مختلف شهر تاکید و خواستار ارائه خدمات 
الزم شرکت ایرانســل در این زمینه شد و در ادامه تاکید 
کرد: شــرکت ایرانســل باید پیگیر رفع مشــکالت حوزه 

ارتباطی خود در کالنشهر تبریز باشند.

شهر هوشمند با یکپارچگی دستگاه های مختلف محقق می شود

الزمه آموزش های مهارتی حمایت است

Ó  شهردار تبریز    در جلسه توسعه زیرساخت های ارتباطی تبریز، به مشکالت مختلف شهر از جمله مشکالت پوشش
تلفن همراه و اینترنت پرســرعت و مشکالت توسعه تلفن ثابت پرداخت و اقدامات انجام شده درخصوص زیر ساخت های 

ارتباطات و فناوری اطالعات در سطح شهر را خوب، اما ناکافی ارزیابی کرد.

 فرمانده سپاه عاشورا: 

امیدوارم دهه پنجم انقالب پویاتر از دهه های 

گذشته باشد

آذربایجان  ســپاه  فرمانده 
شرقی در جمــع دانش آموزان 
مدرســه میثاق گفت: امیدوارم 
دهه پنجم انقالب پویاتر از دهه 
باشد.به گزارش خبرنگار ما؛عابدین  های گدشته 
خرم ظهر امــروز در بازدید از مدرســه میثاق و 
معراج اندیشــه تبریز، خطاب بــه دانش آموزان 
اظهار داشــت: ان شــاءاهلل موجب رشد و ترقی 
خانواده هایتان و سرافرازی کشورمان باشید و از 

همه معلمان قدردانی می کنم.
اشــاره  بــا  وی 
ســرود  همخوانی 
دانــش  والیــت 
خاطرنشان  آموزان، 
ایــن  بــا  کــرد: 
و  عهــد  ســرود، 
خودتــان  پیمــان 
را با رهبــر انقالب 
کردیــد،  اعــالم 
دانش آمــوزان امید 
آینده کشــور هستند که ان شــاءاهلل با دستان با 
کفایــت معلمان و تربیت خــوب، به مدارج عالی 

برسید.
ســردار خرم ابــراز امیدواری کرد: بــا آموزش و 
تربیت خوب مربیان و معلمان، معراج مومن بودن 
را در این کالس ها طی کنید. خوشحالم که شما 
دانش آموزان، مبحث آموزش و یادگیری را جدی 

و پیگیرانه دنبال می کنید.
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رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
در  تولید  رونق  آذربایجان شرقیگفت: 
بخش کشاورزی به معنای تغییر روندهای 
اجرایی گذشته و بهبود نابسامانیهای این 
بخش در راستای تولید بیشتر محصوالت کشاورزی است. 
مهنــدس اکبر فتحی بــا بیان اینکه یکــی از بخش های 
تولیدی کشور بخش کشاورزی می باشد، افزود: رونق تولید 
در بخش کشــاورزی یعنی تغییر روندهای اجرایی گذشته 
و بهبود نابسامانی های بخش کشاورزی و توسعه تولیدات 

محصوالت کشاورزی است. 
وی ادامه داد: در سال 98 که توسط مقام معظم رهبری به 
عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است وظیفه و رسالت 
وزارت جهادکشاورزی و سازمان جهادکشاورزی استان به 
مراتب ســنگین تر و خطیرتر می باشد، بخش کشاورزی 
عهده دار تامین امنیت غذایی کشــور اســت و بایستی در 
راستای تحقق منویات معظم له گامهای موثرتری برداریم. 
مهندس فتحی خاطرنشــان کرد: امنیــت ملی در بخش 
کشاورزی مساوی اســت با امنیت غذایی به اضافه امنیت 
دفاعــی و فعالیتهایی که در جهت تامیــن امنیت غذایی 
جامعه در بخش کشاورزی صورت می گیرد کمتر از امنیت 

دفاعی نیست. 
رئیس سازمان جهادکشاورزی اســتان تدوین برنامه ها و 
رویکردهای یکســاله ســازمان و مدیریت جهادکشاورزی 
شهرســتانها را در راســتای رونق تولید بخش کشاورزی 
دانســت و اظهار داشــت: تدوین رویکردها و برنامه های 
یکساله سازمان جهادکشــاورزی در جهت توسعه و رونق 

محصوالت کشــاورزی در مدیریت شهرستانها 
الزامی است و باید برنامه هایی که قابل ارزیابی 
باشــند، تنظیم و اجرایی شوند. وی با اشاره به 
اینکه 75 درصد نرخ گوشــت مــرغ مربوط به 
قیمت تمام شــده نهاده های دامی می شود و 
ارتباط مســتقیم با آن دارد، گفت: وقتی نهاده 
های دامی بــا ارز 4500 تومانــی تامین و در 
اختیار تولیدکنندگان قــرار می گیرد، افزایش 
۲00 درصدی نرخ گوشــت مرغ منطقی و قابل 
قبول نیســت، برای تنظیم و بهبود این پروسه 

باید مدیریت جهادی احیاء و ترویج شود. 
مهندس فتحی، تاکید کــرد: در مقطع زمانی فعلی که با 
تحریــم های اقتصادی و جنگ اقتصادی مواجه هســتیم 
در زیربخش مختلف کشــاورزی علی الخصوص در صنعت 
مرغداری اســتان نیاز داریم تا بــا احیاء روحیه و مدیریت 
جهــادی اوایل انقــالب و زمــان دوران دفــاع مقدس و 
پیگیریهای مداوم و شــبانه روزی از فرصت طلبی عده ای 
سودجو و واســطه که می خواهند از وضعیت موجود سوء 
اســتفاده کرده و مانع روند طبیعــی تامین و توزیع نهاده 
های دامی در بین تولیدکنندگان واقعی این بخش گردند، 

جلوگیری کنیم.
وی با اشــاره به توصیــه و تاکید مقام معظــم رهبری به 
مهندس حجتی مقام عالی وزارت در خصوص قطع هرچه 
بیشتر واردات نهاده های دامی از خارج و تولید آن در داخل 
کشــور گفت: در حال حاضر مقام رهبری رونق کشاورزی 
و توســعه تولیدات کشــاورزی را اولویت اول و اصلی نظام 

می داننــد و تاکید دارنــد که تولید 
محصوالت غذایی و کشاورزی با تمام 
ظرفیــت باید بیشــتر و بهتر به جلو 

پیش رود.
 مهنــدس فتحی ادامــه داد: وزارت 
جهادکشــاورزی بــر این اســاس در 
نظر دارد تا از ســال 98 سطح کشت 
دانه روغنی کلزا را در ســطح کشور 
تا 4 برابر افزایــش دهد تا هم روغن 
از این محصــول مورد  اســتحصالی 
اســتفاده قرار گیرد و هم کنجاله کلزا 
جایگزینی برای کنجاله سویا گردد که امکان تولید آن در 

کشور نبوده و به ناچار از سایر کشورها وارد می شود. 
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اضافه کرد: با عنایت 
بــه محدودیت های منابع آبی و خــاک زراعی و ضرورت 
تامین امنیت غذایی آحاد مردم، توســعه سطح گلخانه ها 
در راســتای افزایش عملکرد در واحد ســطح یکی دیگر 
از سیاســت های بخش کشــاورزی در ســال رونق تولید 
می باشــد. مهندس فتحی در بخش پایانی سخنان خود 
با اشــاره به اینکه روحانیت در جوامع روســتایی کشور و 
اســتان از جایگاه خاصی برخوردار است، گفت: نمایندگان 
حوزه نمایندگی ولی فقیه ســازمان جهادکشاورزی استان 
در شهرســتانها بایستی از این جایگاه در جهت اقناع بهره 
برداران کشــاورزی و فرهنگ ســازی پاره ای از موارد در 
جهت رونق تولید و توسعه محصوالت کشاورزی در جوامع 

روستایی به نحو احسن بهره برداری نمایند. 

Ó  رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:   در مقطع زمانی فعلی که با تحریم های اقتصادی و جنگ اقتصادی مواجه هستیم 
در زیربخش مختلف کشاورزی علی الخصوص در صنعت مرغداری استان نیاز داریم تا با احیاء روحیه و مدیریت جهادی اوایل انقالب و 
زمان دوران دفاع مقدس و پیگیریهای مداوم و شبانه روزی از فرصت طلبی عده ای سودجو و واسطه که می خواهند از وضعیت موجود 

سوء استفاده کرده و مانع روند طبیعی تامین و توزیع نهاده های دامی در بین تولیدکنندگان واقعی این بخش گردند، جلوگیری کنیم.

کمک یک میلیارد ریالی پاالیشگاه های خصوصی از محل نمایشگاهی به سیل زدگان

رییس روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
پاالیش نفت تبریز بااشــاره بــه حضور فعال 
هفت شرکت خصوصی پاالیش نفت به همراه 
انجمــن صنفــی پاالیــش نفت کشــور در 
نمایشگاه بین  المللی نفت، گاز ، پاالیش و پتروشیمی، گفت: 
این پاالیشگاه ها به هم راه انجمن صنفی پاالیش نفت  از محل 
تزیین غرفه برای حضور در این نمایشگاه یک میلیارد ریال به 

سیل زدگان اختصاص دادند.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛ شــاکر خفایــی روز جمعه 
اظهارداشت: پاالیشــگاه های تبریز، بندرعباس، الوان، تهران، 
اصفهان، کرمانشــاه و ســتاره خلیج فارس ایــن مبلغ را برای 

کمک به هموطنان سیل زده اختصاص دادند.
وی ادامه داد: پاالیشــگاه تبریز همچون سال های گذشته در 
راستای معرفی محصوالت سبز و خلق ارزش افزوده برای سهام 

داران و ذینفعان شرکت در این نمایشگاه حضور یافته است.

خفایی با اشــاره به اینکه رویکرد این نمایشگاه تعالی صنعت 
نفت با اتکا به توان داخلی و مشــارکت جهانی اســت، گفت: 
پاالیشــگاه تبریز نیــز با هدف خلق موفقیت های ســود آور، 
یادگیری های مثبت و منفی از شــرکت های همصنف خود، 

برند ســازی و برجسته سازی نام شــرکت پاالیش نفت تبریز، 
شنیدن صدای مشتری و همچنین توسعه بازار های داخلی در 

این نمایشگاه حضور یافته است.
وی تاکید کرد: در این نمایشگاه به دنبال این هستیم تا نشان 
دهیم که شــرکت پاالیش نفت تبریز در مســیر توسعه پایدار 

حرکت می کند.
رئیــس روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت پاالیش نفت 
تبریزگفت: در این راســتا محصوالت ســبز تولیدی پاالیشگاه 
تبریزهمچون بنزین یورو5، گازوییل یورو 5، روغن پایه، روغن 
موتورهای دیزلی و روغن موتورهای بنزینی دراین نمایشگاه به 
نمایش گذاشته شده است. وی یادآور شد: بیست و چهارمین 
نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با حضور 
۲1 کشــور خارجــی و برپایــی یک هزارو 47 غرفه شــرکت 
های داخلی و 106 غرفه شــرکت هــای خارجی از 11 تا 14 

اردیبهشت ماه در حال برگزاری است

اهمیت تامین امنیت غذایی جامعه که در 
بخش کشاورزی صورت می گیرد کمتر از امنیت دفاعی نیست
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بسیج  ســازمان  مســئول 
سازندگی آذربایجان شرقی

 با اشــاره به امضای تفاهم نامه 
احداث 1800 واحد مســکونی 
مابین سپاه عاشــورا، کمیته امداد، بنیاد مسکن 
و بهزیســتی اســتان، گفت: مســئول سازمان 
بســیج ســازندگی آذربایجان شــرقی با اشــاره 
بــه امضــای تفاهم نامــه احــداث 1800 واحد 
مســکونی مابین ســپاه عاشــورا، کمیته امداد، 
بنیاد مســکن و بهزیستی اســتان، گفت: امروز 
بــرای اجرای هــزار و 800 طــرح، تفاهم نامه ای 
 امضا شــد تــا طرح هــا وارد فاز اجرایی شــوند.

به گــزارش روابط عمومی بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی آذربایجان شــرقی،محمد اسکندری در 
جلســه امضای تفاهم نامه احــداث 1800 واحد 
مسکونی مابین سپاه عاشورا، کمیته امداد حضرت 
امام خمینی )ره(، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 
اداره کل بهزیستی استان اظهار داشت: وجود این 

شور و احساس مســئولیت در قبال مردم در دل 
جوانان را به فال نیک می گیریم و از حرکت عظیم 
مردم در امدادرسانی به سیل زدگان تشکر می کنیم. 
 این روحیه جهادی برای استان ما غنمیت است.

مسئول ســازمان بسیج ســازندگی سپاه استان 
آذربایجــان شــرقی در ادامــه افزود: در ســطح 
کل کشــور 40 هزار طرح عمرانــی اجرا خواهد 
شــد که از ایــن تعــداد، ۲ هــزار و ۲50 پروژه 
 متعلــق به اســتان آذربایجان شــرقی اســت.

 معاون وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران 
با قدردانی از مواضع مســتقل آفریقای جنوبی 
در محافــل بیــن المللی در مقابــل یکجانبه 
گرانــی و بویژه رفتــار قلدرمابانــه آمریکا و 
حمایت از کشــورهای مســتقل گفت؛ آفریقای جنوبی نشان 
داده اســت که هرگز تحت تأثیر جوســازی های دروغین و 

تبیلغاتی استکبار جهانی بویژه آمریکائیها قرار نمی گیرد.
امیر ســرتیپ دوم محمــد احدی  دردیدار با رئیس ســتاد 
نیروهای مســلح آفریقای جنوبی با بیان اینکه در سیاســت 
خارجی و دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایران کشورهای 
آفریقایی ویژه آفریقای جنوبی از جایگاه ویژه ای برخوردارند، 
گفت:  ملت بزرگ ایران اســالمی همواره به نلســون ماندال 
صلــح  مبــارزات  و 
مقابله  در  او  آمیــز 
بــا تبعیــض نژادی 
بــا دیــده تکریم و 

احترام می نگرد.
دفاع  وزیــر  معاون 
اســالمی  جمهوری 
ایــران بــا قدردانی 
از مواضع مســتقل آفریقای جنوبی در محافــل بین المللی 
در مقابــل یکجانبه گرانی و بویژه رفتــار قلدرمابانه آمریکا و 
حمایت از کشــورهای مســتقل افزود: آفریقای جنوبی نشان 
داده اســت که هرگز تحت تأثیر جوســازی های دروغین و 

تبیلغاتی استکبار جهانی بویژه آمریکائیها قرار نمی گیرد.
امیــر ســرتیپ دوم محمــد احدی بــا انتقــاد از رفتارهای 
غیرقانونی و فاقد اصول و مبانی حقوقی آمریکائیها در ســطح 
جهان ، به دشــمنی و کینه توزی آنها علیه ملت بزرگ ایران 
اســالمی طی 40 ســال گذشته اشــاره کرد و گفت: آمریکا 
در آخرین پرده دشــمنی خود با ملــت ایران با قراردادن نام 
سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی، نشان داد که 
به هیچ قیمتی حاضر نیســت دســت از حمایت همه جانبه 
از رفتارهای تروریســتی در منطقه و جهــان بردارد و براین 
اساس نام سپاه پاســداران بعنوان پیشروترین نیروی مبارزه 
با تروریســتم در منطقه را در لیســت گروههای تروریستی 

قرار داد.
معــاون وزیر دفاع در این دیدار ابزار عالقه کرد تا با توســعه 
روابط دفاعی با کشــور آفریقای جنوبی بتوانیم به یک تعامل 

بلند مدت و راهبردی دست یابیم.
رئیس ستاد نیروهای مسلح آفریقای جنوبی نیز در این دیدار 
با ستایش انقالب اســالمی ملت ایران و احترام به بنیانگذار 
جمهوری اســالمی ایران، خواستار توسعه همکاریهای دفاعی 

دو کشور شد.

آفریقای جنوبی هرگز تحت تأثیر 
جوسازی های دروغین آمریکائی ها 

قرار نمی گیرد

Ó  مسئول ســازمان بسیج سازندگی آذربایجان شرقی: در سطح کل کشور 40 هزار طرح عمرانی اجرا خواهد شد که از
این تعداد، 2 هزار و 250 پروژه متعلق به استان آذربایجان شرقی است.

Ó  رئیس معاون سیاســی استانداری آذربایجان  شرقی: با بیان این که در شرایط فعلی تحریم  ها، باید افراد توانمند وارد
عرصه  ی اقتصادی شوند

سیاســی  معاون  رئیــس 
آذربایجــان  اســتانداری 
 شــرقیگفت: بحث مدیریت 
یکی از مشکالت اساسی ما در 
واحدهــای صنعتی اســت و در شــرایط فعلی 
تحریم  ها، بایــد افراد توانمنــد وارد عرصه  ی 

اقتصادی شوند.
“علیار راستگو” با بیان اینکه هرگونه 
تصمیمی کــه در روابط بین الملل 
اخذ می شــود در عرصه ی داخلی 
تاثیرگذار است، اظهار  کشــور نیز 
کرد: آمریکا در عرصه  ی سیاســت 
داخلی سه استراتژی بزرگ را دنبال 
می  کند  که  یکی از این استراتژی 
 ها، تبدیل اعتراضات صنفی داخل 
ایران به مسائل امنیتی است؛ نباید 
به دشــمن چنین اجازه  ای دهیم 

بلکه این ســالح را باید از دشــمن بگیریم.وی 
افزود: تفرقه اندازی بین مردم و مسئوالن کشور 
از سیاست راهبردی آمریکا است و همواره تالش 
مــی  کند از این طریق بین مردم و مســئوالن 

شکافی ایجاد کند.
معاون سیاسی اســتانداری آذربایجان  شرقی با 
بیان این که نزدیک به 3۲ جلســه  ی همفکری 
با واحدهای کارگری استان برگزار کردیم، گفت: 
پرداخت حقوق کارگــران از لحاظ قانونی جزو 

حقوق ممتاز است، بر همین اساس نیز پرداخت 
حقــوق کارگران جــزو اولویت  هــای کاری ما 
است. وی با بیان این که بحث خصوصی سازی 
در گذشــته انجام شده و این دولت در رابطه با 
واگذاری  های گذشــته مشکالت آن را رفع می 
 کند، افزود: ما پیگیر مســائل واگذاری ماشین 
سازی اســتان هستیم، این 
واگــذاری در زمــان دولت 
کنونی انجام نشده ولی با این 
حال ما اجازه نداده  ایم حتی 
پرداخت حقوق کارگران یک 

ماه هم تعویق داشته باشد.
راســتگو با بیــان این که در 
شرایط فعلی تحریم  ها، باید 
افــراد توانمنــد وارد عرصه 
 ی اقتصــادی شــوند، ادامه 
قطعات  اکثــر  زمانــی  داد: 
تراکتورسازی از خارج از کشور وارد می  شد ولی 
اکنون باالی 90 درصد قطعات تراکتورســازی 
بومی سازی شــده و در داخل کشور تولید می 
 شــود. وی با بیان اینکه بحث مدیریت یکی از 
مشکالت اساسی ما در واحدهای صنعتی است، 
گفت: به عنوان مثال واحد صنعتی در اســتان 
وجــود دارد که بیش از 10 میلیارد تومان برای 
حل مشکالت اقتصادی خود دریافت کرده ولی 

با این  حال هنوز مشکلشان حل نشده است.

آذربایجان شرقی کم حاشیه  ترین استان در 
مسائل کارگری است

انعقاد تفاهم نامه احداث ۱8۰۰ واحد مسکونی
  بین ۴ نهاد و دستگاه اجرایی آذربایجان شرقی
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منطقه  شهردار 
دکتر  تبریز،  یک 
قربانیــان تبریزی 
منطقه  شــهردار 
یک کالنشهر تبریز از آغاز اجرای 
طرح ترافیکی میدان ولی امر خبر 

داد.
بر اســاس ایــن گــزارش دکتر 
قربانیــان اعالم داشــت: یکی از 

مهمترین حلقه های اتصال مســیر شــمال به 
داخل شهر از اتوبان پاسداران به مرکز و جنوب 
شهر، مســیر میدان ولیعصر می باشد، لذا نیاز 

به ساماندهی وضعیت ترافیکی به 
دلیل ایجاد این مشکل بود که پس 
از بررسی کمیته ترافیک و تصویب 
 این طرح وارد مرحله اجرایی شد .

شــهردار منطقــه یک گفــت: با 
تردد  شــاهد  پروژه  ایــن  اجرای 
روان از مســیر شمال به جنوب و 
بســیاری  و  بود  بالعکس خواهیم 
از مشــکالت موجود در این محل 
رفع خواهد شد. وی اشــاره نمود: اکیپ های 
عمرانی منطقه در حال اجرای این پروژه بوده 

که به زودی شاهد تمام آن خواهیم بود.

هیــات  عضــو 
اتاق  نماینــدگان 
صنایع،  بازرگانی، 
معادن و کشاورزی 
تبریزگفت: مســئوالن کشور باید 
فضــا را برای واحدهــای تولیدی 
برای حضــور در بازارهای جهانی 

فراهم کنند. 
صمد حســن زاده در ششــمین 

همایش ایران تک در تبریز از تالش ســازمان 
مدیریت صنعتی کشــور برای برگزاری مداوم 
ایــن رویداد اقتصادی در تبریــز تقدیر کرد و 
افزود: با برگزاری این طرح، شــرکت های می 
توانند جایگاه خود را در فضای اقتصادی معین 

کنند و می توانند برای حضور در 
 بازار جهانی برنامــه ریزی کنند.

وی بر ضــرورت بیشــتر حضور 
تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای 
جهانی با توجه به شــرایط جدید 
اقتصــادی کشــور، تاکیــد کرد 
و گفت: مســئوالن کشــور باید 
تولیدی  واحدهــای  برای  را  فضا 
برای حضــور در بازارهای جهانی 
فراهم کنند. رئیس سابق اتاق بازرگانی تبریز 
ادامه داد: حضور در بازارهای جهانی ســرمایه 
گذاری طوالنی مدت و برنامه ریزی درســتی 
می خواهد و تولیدکننــدگان ایرانی این توان 

را دارند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان 
شــرقی اعالم کرد: 
سال گذشته با اجرای 
طرح های گازرسانی 
به بخش های تولیدی و صنعتی استان، 
مصــرف گاز طبیعــی جایگزیــن 54 

میلیون لیتر فراورده  نفتی شده است.
سیدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به 
شعار امســال اظهارداشت: صنعت گاز 
پشتیبان تولیدکنندگان استان است و 

در راستای رونق تولید آمادگی تأمین گاز متقاضیان 
بخش های صنعتی را دارد.وی به عملکرد شرکت گاز 
اســتان آذربایجان شرقی در گازرسانی به بخش های 
صنعتی اشــاره و اعالم کرد: هم اکنون هشت هزار و 
10۲ مصرف کننده صنعتی تحت پوشش گاز طبیعی 
هستند. وی با بیان اینکه 168 جایگاه سی.ان.جی در 

آذربایجان شــرقی فعالند، گفت: نیروگاه های استان 
مصرفی افزون بر ۲/5 میلیارد مترمکعب 

در سال دارند.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی 
یــادآوری کرد: گاز طبیعــی به عنوان 
ســوخت ارزان و پاک بیشترین نقش 
را در ایجــاد ارزش افــزوده و کاهــش 
آالیندگی های زیست محیطی داشته 
و در سالجاری نیز همانند سال گذشته 
تالش خواهد شــد با نزدیک رســانی 
گاز تعهدهای گازرســانی در این بخش را به سرانجام 
برســانیم.وی اعالم کرد: سال گذشته با اجرای 810 
کیلومتر شبکه گازرســانی، 56 هزار مشترک جدید 
به شمار مشترکان گاز استان افزوده و 14۲ روستای 
دور افتاده آذربایجانشرقی به مدار مصرف گاز طبیعی 

متصل شد.

گازرسانی موجب کاهش ۵۴ میلیون لیتری مصرف شد 

مدیرعامــل آب منطقه ای آذربایجان شــرقی از 
رهاسازی بیش از 40 میلیون متر مکعب آب از سدهای 

این استان به دریاچه ارومیه خبر داد.
یوســف غفارزاده با اعالم این خبر افزود: با رها سازی آب 
ســدهای قلعه چای و علویان به دریاچه ارومیه، بیش از 40 میلیون متر 

مکعب آب از این سدها به پیکرده دریاچه وارد می شود.
وی افزود: تا پنجمین روز اردیبهشت ماه میزان آب ذخیره شده در پشت 
سد های استان بیش از 363 میلیون متر مکعب است و ذخیره آب در سد 

های استان در مقایسه با سالهای قبل 4۲ درصد افزایش یافته است.
غفارزاده با اشاره به اینکه رهاسازی آب سد قلعه چای از 5 فروردین ماه آغاز 
شــده و تا کنون بیش از 30 میلیون متر مکعب از آب این سد به دریاچه 
ارومیه ریخته شــده افزود: این میزان 3 برابر ححم آبی است که شرکت 
آب منطقه ای آذربایجان شرقی موظف به تأمین آن برای احیای دریاچه 

ارومیه بود.
وی همچنین از آغازعملیات رهاســازی آب سد علویان به دریاچه ارومیه 
نیز از روز گذشته خبر داد و افزود: مخزن سد علویان مراغه هم اکنون 51 
میلیون متر مکعب آب دارد و رها سازی آب، متناسب با ورودی سد، 10 تا 
15 میلیون متر مکعب با دبی 8 متر مکعب در ثانیه خواهد بود. این عملیات 
خارج از تعهدات شرکت آب منطقه ای درقبال حقابه دریاچه ارومیه و برای 

کنترل سیالب باالدست اجرا می شود.
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی با اشاره به وضع تراز آبی دریاچه 
ارومیه گفت:  هم اکنون حدود چهار میلیارد و 100 میلیون مترمکعب آب 
در این دریاچه وجود دارد و تراز آبی آن به بیش از یک هزار و ۲71 سانتی 
متر رسیده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 75 سانتی متر و نسبت 

به اول مهر سال گذشته 1۲3 سانتی متر افزایش یافته است.

 مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی: 
رهاسازی بیش از ۴۰ میلیون متر 

مکعب آب سدهای آذربایجان شرقی 
به دریاچه ارومیه

Ó  مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی:   صنعت گاز پشتیبان تولیدکنندگان استان است و در راستای رونق تولید
آمادگی تأمین گاز متقاضیان بخش های صنعتی را دارد.

Ó  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تبریز: مســئوالن کشور، فضا را برای حضور
واحدهای تولیدی در بازارهای جهانی فراهم کنندبازارهای جهانی فراهم کنند

شهردار منطقه یک تبریز:

آغاز اجرای طرح ترافیکی میدان ولی امر

مسئوالن کشور، فضا را برای حضور واحدهای تولیدی در 
بازارهای جهانی فراهم کنند 

ساده ترین آزمایش هر دودكش، دست زدن و لمس آن است. در كليه 
ساختمانهایي كه داراي لوله كشي گاز مي باشند عالوه بر نصب یك 
عدد شير اصلي در نزدیكي درب ورودي،در نزدیكي هر دستگاه گاز 
سوز نيز یك شير مصرف قرار دارد تا در مواقع ضروري بتوان با بستن 
این شير از ورود گاز به همان دستگاه جلوگيري نمود.وظيفه شير اصلي 

نيز قطع و وصل جریان ساختمان مي باشد.
چنانچه نياز به قطع گاز ســاختمان باشــد الزم است شير اصلي گاز را 

ببندید.

                روابط عمومی شرکت گازآذربایجانشرقی

توصیه های ایمنی شرکت گاز آذربایجانشرقی
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مدیرعامل ســازمان قطار 
تبریــز  شــهری 
گفت:شــهرداری تبریز با 
تحقق کامل تعهدات خود، 
بهترین تعامل را طی یک سال اخیر با سازمان 
قطار شهری داشته است و این تعامل موجب 
شده تا پیشرفت این پروژه نسبت به سال های 

گذشته سرعت بیشتری به خود بگیرد.
مصطفی مولوی فرد  در نشست خبری خود 
با اصحاب رسانه با بیان مطلب فوق، گفت: مترو 
اولویت اول شهرداری تبریز است و این موضوع 
را شخص آقای دکتر ایرج شهین باهر شهردار 
محترم نیز اعالم کرده و شــخصا برای این کار 
وقت و توان گذاشته است. شهرداری بهترین 
تعامل را طی حدود یک ســال اخیر داشته و 
بودجه ای هم در نظر گرفته شــده بود که به 

طور کامل محقق شده است.
وی افزود: در ســال 97 شهرداری و شورای 
اسالمی شهر تبریز زحمات زیادی برای مترو 
کشیده اند و هر کاری که در حوزه شهرداری و 
شورا بوده، با پیگیری و همراهی شهردار محترم 
و اعضای شــورا انجام شــده و من از این بابت 
از شهردار، اعضای شــورا، شهرداران مناطق، 
پیمانکاران و معاونان بخصوص معاونت مالی و 
فنی که بیشتر با ما در ارتباط هستند، قدردانی 
می کنم. هماهنگی فعلی مترو با شهرداری و 

استانداری خوب است
مولوی فرد در ادامه با اشــاره به اینکه عدم 
هماهنگی بین استانداری، شهرداری و سازمان 
قطار شــهری در ســال های گذشته موجب 
شــده تا این پروژه بزرگ تا حدودی از برنامه 
عقب باشــد، عنوان کرد: متاســفانه در سال 
های گذشته با وجود اینکه بودجه تامین بود، 
هماهنگی الزم بین اســتانداری و شهرداری و 
سازمان قطار شــهری وجود نداشت اما سال 
گذشته و امســال هماهنگی بسیار خوبی در 
این رابطه ایجاد شده است. بعضی لجاجت ها 
و عدم همکاری در سال های گذشته، موجب 
تاخیر در اجرای پروژه شده اما اکنون شهرداری 
و شورا توان زیادی برای پیش بردن این پروژه 
بزرگ شــهری به کار گرفته اند و چنانچه این 
تعامل مثل سال گذشته و امسال ادامه یابد، 10 
کیلومتر نخست خط ۲ تا پایان سال 1400 به 

بهره برداری می رسد.
وی در عیــن حال به ســختی های تامین 
منابــع مالی این پروژه اشــاره کرد و گفت: به 

لحاظ تحریم ها، ســال سختی را سپری می 
کنیم و با این وضعیت، مترو اولویت اول دولت 
نیست. ما در خرید ناوگان و تجهیزات سیستم 
مترو حدود 35 درصد به خارج وابسته هستیم 
و اگر تحریم ها نبود و ما خط 1 را در سال 96 
تمام می کردیم، این کار با 600 میلیارد تومان 
به تمام می رســید اما اکنون 1180 میلیارد 

تومان نیاز است.
مدیرعامل ســازمان قطار شــهری تبریز و 
حومه با بیان اینکــه ارزش واقعی هزینه های 
خطوط چهارگانه مترو فراتر از رقم های خرج 
شده است، اظهار کرد: تا به اینجای کار، خط 
1 رقم ۲051 میلیارد تومان هزینه داشته که 

ارزش واقعی آن، 6۲05 میلیارد اســت. برای 
خط ۲ نیز مبلغ 577 میلیارد هزینه شده که 
ارزش واقعی آن 1153 میلیارد است، خطوط 
3 و 4 کــه فعال در مرحلــه مطالعه قرار دارد، 
شــش میلیارد تومان هزینه در بر داشته که 
ارزش واقعــی و به روز شــده آن 10 میلیارد 
تومان است. مجموع هزینه کرد سازمان مترو 
۲634 میلیارد تومان بوده که ارزش واقعی آن 
7368 میلیارد تومان برآورد شده است. از میان 
همه هزینه کردهای سازمان قطار شهری، سهم 
شــهرداری تبریز بیشتر از دولت بوده و بر این 
اســاس 1401 میلیارد به صورت نقدی و غیر 
نقدی از ســوی شهرداری تبریز تامین شده و 
رقم 1۲33 میلیارد تومان نیز دولت به این کار 

اختصاص داده است.
وی با تاکید بر اینکه طراحی خطوط قطار 
شــهری بر مبنای ترافیک شهری به روز شده 
اســت، عنوان کرد: هم اکنون 11 کیلومتر از 
قطار شهری مورد اســتفاده مردم قرار دارد و 
هفت کیلومتر از آن هنوز باقی مانده اســت. با 
این حال پیش بینی می کنیم که طرح قطار 
شهری تبریز تا ســال 14۲5 به پایان برسد و 
مردم تبریز بتوانند از هر نقطه ای از شــهر به 
نقطه ای دیگر با مترو تردد کنند. بر اســاس 
برنامه ریزی ها انجام شــده، ما تا پایان ســال 
جاری خــط 1 را بطور کلی بــه مرحله بهره 
برداری می رسانیم، حفاری خط ۲ را ادامه می 

دهیم، تی بی ام خط 3 را شــروع می کنیم و 
مطالعات خط 4 را تکمیل می کنیم و احتماال 
بتوانیم مطالعات خط برون شــهری تبریز به 

سهند را نیز آغاز کنیم.
آمادگی چند ایستگاه خط 1 برای استفاده 
شــهروندان مولوی فــرد در خصوص آخرین 
وضعیت خطوط چهارگانه قطار شهری تبریز، 
گفت: اولویــت اول ما خط 1 بود که طی یک 
سال گذشــته نواقص ایستگاه ها از جمله پله 
برقی، آسانسور، سیســتم مخابراتی، سیستم 
اطفاء حریــق و ... تا حدودی برطرف شــده 
و تحویل شــرکت بهره برداری شــده است و 
شهروندان می توانند از چند ایستگاه این خط 
اســتفاده کنند. خط ۲ با وجود اینکه بخاطر 

نوســانات ارزی و دالر دچار مشکل است، اما 
همچنان اولویت اول مــا در این خط حفاری 
است و فعالیت در آن تعطیل نشده است. تی 
بی ام خط ۲ راه اندازی شــده اســت و هم از 
شــرق و هم از غرب حفاری ادامه دارد و تا به 
اینجای کار 5۲50 متر حفاری شده است که با 
این سرعت پیش بینی می کنیم تا پایان سال 
99 فعالیت تی بی ام غربی در میدان ساعت به 
پایان برســد و فاز یک این خط تمام و تجهیز 

شود.
وی ادامه داد: مطالعات خط 4 در دســت 
اقدام اســت و برای خط 3 تغییرات مثبتی در 
مسیر و ایستگاه های آن ایجاد شده و مسیر 15 

کیلومتری آن با همان حجم مسافر پیش بینی 
شــده، به نصف کاهش یافته تا بر این اساس 
رقم سه هزار میلیارد تومان در هزینه آن صرفه 
جویی شود. گفتنی است احداث خط 1 قطار 
شــهری تبریز در جلسه بیست و نهم شورای 
عالی ترافیک شهرهای کشور به تصویب رسید 
و عملیات اجرایی آن در سال 1381 آغاز شد. 
در جلسه شصت و پنجم شورای عالی ترافیک، 
در ســال 1385 احداث ســایر خطوط درون 
شهری تبریز و خط حومه ای تبریز- سهند به 
تصویب رسید. خطوط قطار شهری تبریز شامل 
چهار مسیر به طول 70 کیلومتر با 70 ایستگاه 
و یک خط برون شــهری از تبریز به سهند به 

طول تقریبی ۲0 کیلومتر است.

Ó  تا به اینجای کار، خط 1 رقم 2051 میلیارد تومان هزینه داشته که ارزش واقعی آن، ۶205 میلیارد است. برای خط 2 نیز مبلغ 577 میلیارد
هزینه شده که ارزش واقعی آن 1153 میلیارد است، خطوط 3 و 4 که فعال در مرحله مطالعه قرار دارد، شش میلیارد تومان هزینه در بر داشته 
که ارزش واقعی و به روز شده آن 10 میلیارد تومان است. مجموع هزینه کرد سازمان مترو 2۶34 میلیارد تومان بوده که ارزش واقعی آن 73۶8 
میلیارد تومان برآورد شده است. از میان همه هزینه کردهای سازمان قطار شهری، سهم شهرداری تبریز بیشتر از دولت بوده و بر این اساس 1401 

میلیارد به صورت نقدی و غیر نقدی از سوی شهرداری تبریز تامین شده و رقم 1233 میلیارد تومان نیز دولت به این کار اختصاص داده است.

مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز:

۱۱ کیلومتر قطار شهری تبریز مورد استفاده شهروندان است
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امامعلی پــور با ابراز این مســئله که 
هم اکنون ســاخت خوابگاه متاهلی برای 
از جمله دغدغه های  دانشگاه  دانشجویان 
معاونت محســوب می شــود اذعان کرد: 
مراحل ســاخت ایــن خوابــگاه در حال 
پیگیری بوده و در مرحله اســکلت بندی 

قرار دارد.
دانشجویی  معاون  پور  امامعلی  حسین 
دانشــگاه تبریز امروز شــنبه در نشست 
خبری بــا اصحاب رســانه با اشــاره به 
تحویل خوابگاه به 100 درصد دانشجویان 
روزانه،اظهار داشــت: برخی دانشــجویان 
شبانه همچون دانشجویان دکترای خانم، 
بهزیستی،  دانشــجویان تحت سرپرستی 
کمیته امداد، خانواده جانبازان و شهدا نیز 
مشمول اســتفاده از خوابگاه های دانشگاه 
شــده اند که هم اکنــون تنهــا خوابگاه 
خانم،  دانشــجویان  بــرای  خودگــردان 

خوابگاه فدک است.
وی با بیان این که 7 تا 13 اردیبهشت 
هفته خوابگاه های دانشــجویی با شــعار 
عرصــه نوآوری، مهــارت محوری و رونق 
تولیــدات دانشــجویی گرامــی داشــته 
می شــود اذعان کرد: ستاد برگزاری هفته 
خوابگاه هــا برنامه هایی همچون غبارروبی 

مزار شهدای گمنام، مسابقات ورزشی در 
همه سراهای دانشــجویی، افتتاح پیست 
جشــنواره  خواهران،  ســواری  دوچرخه 
غذا، حضور پزشــک بانوان و مشــاوره در 
خوابگاه های دختران، انتخاب اتاق نمونه، 
غربالگری دانشجویان در حوزه بهداشتی، 
کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت ارتباط، 
جنگ شــادی، تور تبریز گــردی، نقد و 
بررســی فیلم، برپایــی بازارچه فروش و 
عرضه تولیدات دانشجویی، اهدای گلدان 
بــه اتاق های خوابــگاه شــهدا و حضور 
مسئوالن در خوابگاه های دانشجویان را به 
عنوان برنامه های این هفته در نظر گرفته 

است.
معــاون دانشــجویی دانشــگاه تبریز 
تشریح کرد: کســب رتبه اول ساماندهی 
امور  توســط  غیردولتــی  خوابگاه هــای 
دانشجویان را کسب کرده ایم و 40 مورد 
مجوز برای خوابگاه های خودگردان صادر 
شــده اســت که باید نظــارت الزم برای 
ایــن خوابگاه ها صورت گیرد.وی در ادامه 
از اجــرای طرح تاک »تنــوع، انتخاب و 
کیفیت« در دانشــگاه تبریز خاطر نشان 
شــد: در کشــور در این زمینه رتبه اول 
راکســب کرده ایم و تنوع غذایی را از دو 

نوع به 40 نوع رســانده ایم.امامعلی پور 
گفت: استفاده از سیستم بخار و فر کامل 
در رستوران های دانشجویی به زودی آغاز 
می شــود که این اقدام برای حفظ ارزش 
غذایی بســیار موثر است چراکه از پخت 
مســتقیم و مصرف حجم بــاالی روغن 
خودداری شده و 95 درصد صرفه جویی 
دارد که از تابســتان وارد چرخه مصرف 
این سیســتم 3,5 میلیارد  می شود.برای 
در ســلف دولتی هزینه شده است و فقط 

سلف آزاد مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با ابراز این مســئله که هم اکنون 
برای دانشجویان  ساخت خوابگاه متاهلی 
دانشــگاه از جمله دغدغه هــای معاونت 
محســوب می شــود اذعان کرد: مراحل 
ســاخت این خوابگاه در حــال پیگیری 
بوده و در مرحله اسکلت بندی قرار دارد. 
معاون دانشــجویی دانشگاه تبریز تشریح 
کرد: تعداد دانشجویان شرکت کننده در 
فعالیت هــای درون دانشــگاهی در حوزه 
ورزشی هفت هزار و 500 نفر بوده اند که 
۲39 نفر در مســابقات منطقه ای و 180 
نفر در المپیاد ورزشی دانشگاه ها شرکت 
داشته اند که در آخرین المپیاد دانشجویی 
برگزار شــده، دانشگاه تبریز در بین 1۲0 

دانشگاه رتبه هشتم را از آن خود کرد.
وی در خصــوص دانشــجویان غیــر 
ایرانی دانشــگاه بیان کرد: اولین پذیرش 
دانشــجوی خارجی از سال 91 آغاز شده 
و در ســال 96، این تعــداد 50 نفر بوده 
که هم اکنون نیز ۲00 دانشجوغیر ایرانی، 
شامل کشــور های عراق، سوریه، ترکیه، 
یمن، آذربایجان، قزاقستان و ... در مقاطع 
مختلف تحصیلی در این دانشگاه تحصیل 
می کنند که برنامه ما رســیدن به 1000 

دانشجوی خارجی است.

معاون دانشجویی دانشگاه تبریز مطرح کرد؛
تحصیل 2۰۰ دانشجوی غیرایرانی در

 دانشگاه تبریز

Ó  معاون دانشجویی دانشگاه تبریز:  رتبه اول ساماندهی خوابگاه های غیردولتی توسط امور دانشجویان را کسب کرده ایم
و 40 مورد مجوز برای خوابگاه های خودگردان صادر شده است که باید نظارت الزم برای این خوابگاه ها صورت گیرد.. طرح تاک 
»تنوع، انتخاب و کیفیت« در دانشگاه تبریز اجرا شد  که  در کشور در این زمینه رتبه اول راکسب کرده ایم و تنوع غذایی را از 

دو نوع به 40 نوع رسانده ایم.
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و هــراز گاه در گذرزمان و درگذر بی صدای ثانیه 
های دنیای فانی جرس کاروان از رحیل مسافری 
خبر می دهد که درسکونی آغازی بی پایان را می 

سراید!
اینک مشیت الهی براین تعلق گرفته که بهارفرحناک 
زندگی را خزانی ماتمزده به انتظار بنشیند و این ، 
بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش درفراخنای بیکران 

هستی و یگانه راز جاودانگی اوست.
با این حال ضمن اظهارهمدردی وشریک غم بودن 
،درگذشت ابوی بزرگوار و گرامیتان »استاد حسن عاشوری« را که الحق انسانی فرهیخته ، 
اندیشــمند و کم نظیر بودند به حضرتعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ؛برای 
ایشان ازدرگاه خداوند متعال مغفرت وبرای شما وسایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل 

خواهانیم .
                       از طرف خانواده صادقیان  و ایازی

طــی جلســه ای طــرح مراقبــت هــای 
دادگستری  کیفری  قضات  برای  الکترونیکی 

شد. تبیین  آذربایجان شرقی  استان 
به گــزارش خبرنــگار ما از تبریــز، طــرح مراقبت های 
الکترونیکــی بــرای قضات کیفری دادگســتری اســتان 
آذربایجان شــرقی با حضور حجت االســالم والمســلمین 

مظفری رئیس کل دادگســتری استان تبیین شد.
مراقبت الکترونیکی عبارت اســت از نظارت و کنترل فرد 
تحت مراقبت به صورت مســتمر یا دوره ای، با اســتفاده 
از ابــزار و تجهیــزات الکترونیکــی؛ با اجــرای این طرح 
با  حبس  بــه  محکومین 
و  زندانی  خــود  رضایت 
در محــدوده مشــخص 
الکترونیکــی  ســامانه 
قــرار  نظــارت  تحــت 

می گیرند.
در ایــن طرح طبق ماده 
قانــون   554 و   553
آیین دادرســی کیفری، 
صادر  حکمــی  قاضــی 
می کند مبنــی بر اینکه باقیمانــده دوران محکومیت فرد 
تحت مراقبــت الکترونیک در محدوده ای کــه با موافقت 
محکوم علیه تعیین شــده است ســپری شود و البته قاضی 

می تواند دســتورات و تدابیری را نیز ذکر کند.
پابند الکترونیکی که در این طرح به پای محکوم به حبس 
بسته می شــود مانند »جی پی اس« عمل کرده و توسط 
سیســتم مانیتورینگ در تهران کنترل می شود در صورت 
هرگونه دســتکاری قابل مشاهده اســت و به وی تذکر و 
هشــدار داده می شود و اگر فرد به هشدار ها بی اعتنا باشد، 
به قاضی دادگاه اعالم خواهد شــد تا اقدامات الزم در این 

اتخاذ شود. خصوص 
این دســتگاه شارژی اســت و در صورت اتمام شارژ فرد 
متهم هر مســیری را طی کند پس از انجام شارژ مکان ها 
مشــخص می شــود.اگر هم به سیستم آســیبی وارد شود 

خــود فرد باید هزینه آن را پرداخت کند
مشــکالت و ناهنجــاری های موجود در زنــدان ها، لزوم 
کاهــش جمعیــت کیفری زنــدان ها، کاهــش معضالت 
اجتماعی و خانوادگی ناشــی از حبس و استفاده از روش 
های جایگزین به هدف اصالح و تبدیل به شــهروند عادی 
از جملــه دالیل اجرای طــرح مراقبت هــای الکترونیکی 

است.

تبیین طرح مراقبت های 
الکترونیکی برای قضات کیفری 

 مدیران ارشد و کارشناسان دادگستری آذربایجان شرقی
سازمان بورس ایران

 در معیت مهنــدس احمدزاده 
عضــو هیئــت مدیــره و دکتر 
رحمتــی مدیر امور ســهام، ســرمایه گذاری و 
مجامع شرکت ملّی صنایع مس ایران از مجتمع 

بازدید  سونگون  مس 
نمودند.

به گــزارش خبرنگار 
ما ،مدیران ارشــد و 
سازمان  کارشناسان 
بورس ایران با حضور 
در شهرستان ورزقان 
ســونگون  مجتمع  و 
این  بــا  نزدیــک  از 
مجتمع، فعالیت ها و 
چرخه تولید آن آشنا 
گردیدند.در جلسه ای 

که به این مناسبت تشکیل گردید بعد از تالوت 
آیاتی چنــد از کالم اهلل مجیــد و پخش کلیپ 
مجتمع مس سونگون با عنوان »کیمیای خاک«، 
مهندس شــریفی مدیر مجتمع مس آذربایجان 
ضمن خیرمقدم گویی گزارش جامعی از وضعیت 
جوی و جغرافیایی، تولید و توسعه معدن، طرح 

های توسعه و ... گزارشی ارایه نمودند.

در ادامه مهنــدس احمدزاده عضو هیئت مدیره 
شرکت ملّی صنایع مس ایران با اشاره به وضعیت 
تولید و رکوردهای ثبت شده شرکت ملّی صنایع 
مس ایران در سال های گذشته، در مورد آینده 
مس و تصمیمات هیئت مدیره در خصوص چشم 

انداز توسعه سخن گفت.
دکتــر  ســپس 
رحمتی مدیر امور 
ســرمایه  ســهام، 
گــذاری و مجامع 
شرکت ملّی صنایع 
ارایه  با  ایران  مس 
گزارشــی جامع از 
مصرف  وضعیــت 
تولیــد مس در  و 
تولید  روند  جهان، 
در کشــور هــای 
قیمت  مختلــف، 
نهایــی و قیمت جهانی این فلز ارایه نموده و آن 
را بــا فلزات دیگر یعنی فــوالد، آلومینیوم، طال 
و نقره مقایســه نموده و چشــم اندازی از آینده 
مس در جهان را ارایه نمودند.در ادامه جلسه به 
بحث و تبادل نظر در مورد بازار ســرمایه گذاری 
و وضعیت آن در آینده پرداخته شده و در ادامه 
از قسمت های مختلف معدن بازدید بعمل آمد.

بازدید مدیران ارشد و کارشناسان بورس ایران از 
مجتمع مس سونگون

انا هلل و انا الیه راجعون 

» دوست و برادر بسیار عزیزم 
جناب آقای حاج مرتضی عاشوری «

Ó  پابند الکترونیکی که در این طرح به پای محکوم به حبس بســته می شــود مانند »جی پی اس« عمل کرده و
توسط سیستم مانیتورینگ در تهران کنترل می شود در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و به وی تذکر 
و هشدار داده می شود و اگر فرد به هشــدار ها بی اعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعالم خواهد شد تا اقدامات الزم در 

این خصوص اتخاذ شود.
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