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استاندار آذربایجان شرقی:

شهری  مدیریت  در  مسأله  بزرگترین 
است مردم  رضایت مندی 

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان 
ــی  ــی و نمایش ــال کار تبلیغ ــه دنب ــه ب اینک
در  مســأله  بزرگتریــن  گفــت:  نیســتیم، 
مدیریــت شــهری رضایت منــدی مــردم 

ــت اس
مســائل و مشــکالت مدیریــت شــهری تبریــز 
ــهردار  ــت ش ــف در نشس ــای مختل در حوزه ه
و اعضــای شــورای اســالمی کالنشــهر تبریــز 
ــا اســتاندار آذربایجــان شــرقی بررســی شــد. ب

در ایــن جلســه کــه معاونــان اســتاندار، فرماندار 
تبریــز و مدیــران کل راه و شهرســازی، میــراث 
فرهنگــی و آب وفاضــالب اســتان نیــز حضــور 
و  اعضــای شــورای شــهر  ابتــدا  داشــتند، 
ــائل  ــن مس ــان مهم تری ــه بی ــز ب ــهردار تبری ش

ــد. ــهری پرداختن ــکالت ش و مش
ورزش  ســازمان  تشــکیل  بــر  تأکیــد 
دســتگاه ها  اراضــی  معرفــی  شــهرداری، 
ــایی  ــکن، شناس ــای مس ــرای طرح ه ــرای اج ب
پســاب  تحویــل  ناایمــن،  ســاختمان های 

فاضــالب شــهری بــه حــوزه آبخــوان فضــای 
ــهری،  ــی ش ــتاد بازآفرین ــازی س ــبز، فعال س س
ــی رانی،  ــی و تاکس ــاوگان اتوبوس ران ــت ن تقوی
بازنگــری در ضوابــط نوســازی بافت هــای 
فرســوده و ساخت وســاز در بافــت تاریخــی، 
ــگری،  ــاخت های گردش ــت زیرس ــا و تقوی احی
ــوری  ــوری، محله مح ــر ن ــبکه فیب ــعه ش توس
ــهم  ــق س ــهری، تحق ــات ش ــاد امکان در ایج
ــع و  ــی صنای ــوارض آالیندگ ــهرداری از ع ش
اعتبــارات ســفر رئیــس جمهــور، آغــاز عملیــات 
ــل  ــایی و تکمی ــهید کس ــراه ش ــض بزرگ تعری
رینــگ جنوبــی تبریــز، تحقــق فاینانــس خــط 
۲ متــروی تبریــز، تعییــن تکلیــف مســائل 
ــه و  ــاوران و اندیش ــمنج، خ ــه باس ــوط ب مرب
فرصت هــای  همایــش  بــرای  برنامه ریــزی 
مهم تریــن  از  تبریــز  شــهر  ســرمایه گذاری 
اعضــای  و  شــهردار  ســخنان  محورهــای 

ــود. ــز ب ــهر تبری ــالمی ش ــورای اس ش
در ادامــه اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــه 

خــود  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
کارگروهــی  تشــکیل  بــا  داد  مأموریــت 
شــهر،  شــورای  نماینــدگان  از  تخصصــی 
شــهرداری و دســتگاه های مرتبــط، ضمــن 
تدویــن نظــام مســائل شــهر تبریــز، موضوعات 
ــی  ــی بررس ــورت تخصص ــده را به ص مطرح ش
و راهکارهــای اجرایــی حــل آنهــا را ارائــه 

ــد. کن
ــن  ــه بزرگتری ــان اینک ــا بی ــّرم ب ــن خ عابدی
ــدی  ــهری، رضایت من ــت ش ــأله در مدیری مس
ــات شــورا و  ــزود: تمــام اقدام ــردم اســت، اف م
شــهرداری بایــد در ایــن راســتا باشــد و در ایــن 
صــورت مدیریــت اســتان نیــز بــا تمــام وجــود 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــت شــهری حمای از مدیری
ــات  ــتمر جلس ــکیل مس ــر تش ــد ب ــا تأکی وی ب
مشــترک شــهرداری و شــورای شــهر تبریــز بــا 
ــتگاه ها  ــران دس ــت: مدی ــی، گف ــران اجرای مدی
ــر و پاســخگوی موضوعــات باشــند  ــد پیگی بای
ــد  ــات م ــهر در تصمیم ــردم و ش ــح م و مصال

ــرد. ــرار گی نظــر ق
ــتگاه های  ــران دس ــرد: مدی ــح ک ــّرم تصری خ
ــت  ــه مصلح ــه ب ــوص هرآن چ ــی درخص اجرای
ــد  ــی دارن ــار کاف ــت اختی ــهر اس ــردم و ش م
و فرمانــدار تبریــز هــم بایــد تصمیمــات را 
به طــور جــدی بــا همــکاری شــهرداری و 

ــد. ــری کن ــهر پیگی ــورای ش ش
ــه  ــان اینک ــا بی ــرقی ب ــتاندار آذربایجــان ش اس
ــتیم،  ــی نیس ــی و نمایش ــال کار تبلیغ ــه دنب ب
ــردم  ــاوت م ــده ای از قض ــش عم ــزود: بخ اف
ــه مســائل  ــوط ب ــه عملکــرد مــا، مرب نســبت ب
ــات  ــد اقدام ــود و بای ــد ب ــز خواه شــهری تبری
ــد کــه  ــن حــوزه اتفــاق بیفت ــی در ای و تحوالت
ــل  ــا ح ــکالت آنه ــد مش ــاس کنن ــردم احس م

شــده اســت.
وی همچنیــن بــا تأکیــد بــر اهمیــت و ضرورت 
جــذب ســرمایه گذاری در توســعه شــهری، 
خواســتار تشــکیل دبیرخانــه ســرمایه گذاری 

ــز شــد. در شــهرداری تبری



شــهردار تبریــز گفــت: نــگاه مدیریتــی ســنتی 
ــد از  ــت و بای ــو نیس ــا جوابگ ــهرداری ه در ش
ایــن نــوع نــگاه بــه شــهرداری و شــوراها عبــور 

کنیــم.
شــوراهای  همایــش  در  هوشــیار  یعقــوب 
اســالمی اســتان آذربایجان شــرقی کــه در مرکز 
همایش هــای بین المللــی خــاوران در حــال 
برگــزاری اســت، اظهــار کــرد: اهمیــت و جایگاه 
ــه  ــت ک ــدی اس ــه ح ــهرداری ها ب ــورا و ش ش
فصــل هفتــم قانــون اساســی بــه آن اختصــاص 
ــی کــه  ــه جهــت ضرورت های ــه اســت و ب یافت
بعــد از انقــالب بــوده اســت، موضــوع شــوراها 

بــه اواخــر دهــه هفتــاد موکــول شــد.
ــوان  ــه عن ــوراها ب ــه ش ــگاه ب ــه داد: ن وی ادام
یــک پارلمــان شــهری، بایــد بتوانــد معضالت و 
مشــکالت منطقــه را رفــع کنــد. همه مــا درباره 
مدیریــت واحــد شــهری صحبــت می کنیــم، در 
حالــی کــه نــگاه اصلــی قانون گــذار نیــز همیــن 
ــد دســت در دســت  ــا بای ــوده اســت. همــه م ب
ــا جایــگاه شــوراها و شــهرداری  هــم بدهیــم ت

هــا بــه همــان نــگاه قانون گــذار برگــردد.
ــهری  ــد ش ــت واح ــه مدیری ــان اینک ــا بی وی ب
موجــب برطــرف شــدن بســیاری از مشــکالت 

ــی  ــر موضوع ــال حاض ــزود: در ح ــود، اف می ش
کــه همه مســئوالن شــهری و اســتانی را درگیر 
ــه اســت  کــرده اســت، موضــوع دریاچــه اورمی
کــه اگــر مدیریــت واحــد شــهری وجود داشــت، 
بــا همــکاری و همراهــی دســتگاه ها ایــن 

ــد. ــل می ش ــکل ح مش
ــدی،  ــه بع ــرد: نکت ــوان ک ــز عن ــهردار تبری ش
انبــوه مشــکالت در شــهرداری هــا اســت کــه 
ــاد و بدهــی انباشــته  ــا هزینه هــای جــاری زی ب
دســت و پنجــه نــرم می کنیــم. خیلــی از 
وظایــف ســایر دســتگاه ها را شــهرداری هــا بــه 
دوش می کشــند و مــردم نیــز همــه موضوعــات 

اجتماعــی، فرهنگــی و ... را از چشــم شــهرداری 
ــه  ــگام هم ــا پیش ــال م ــن ح ــا ای ــد. ب می بینن
ایــن موضوعــات بوده ایــم و هرگــز شــانه خالــی 
نکردیــم. وی ادامــه داد: امــا ایــن نــگاه ســنتی 
ــت در شــهرداری هــا جوابگــو نیســت و  مدیری
ــه شــهرداری و شــوراها  بایــد از نــگاه ســنتی ب
عبــور کنیــم. مــا بایــد بــا تغییــر نــگاه خــود، بــه 
ســمت بخــش خصوصــی برویــم و اگــر نتوانیم 
بخــش خصوصــی را در مدیریــت شــهری فعال 
کنیــم، توفیقــی حاصــل نخواهــد شــد. ظرفیتی 
کــه بخــش خصوصــی دارد، دولــت نــدارد و اگر 
ــا  ــای م ــود، موفقیت ه ــال ش ــش فع ــن بخ ای

ــد. ــش می یاب افزای
هوشــیار بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه ۳۰ درصد 
تولیــد ملــی کشــور، در بخــش مســکن اســت، 
گفــت: هــر چقــدر ایــن بخــش فعــال شــود و 
بخــش خصوصــی در آن دخیــل شــود، بســیاری 
از معضــالت اجتماعــی و اشــتغال حــل خواهــد 
شــد. امیــدوارم در شــوراها و شــهرداری هــا یک 
نــگاه ویــژه بــرای ورود بخش خصوصی داشــته 
ــر  ــن ام ــه ای ــم ک ــوش نکنی ــا فرام ــیم ام باش
ــوی  ــازی الزم از س ــد تســهیل و بسترس نیازمن

دولــت و مجلــس اســت.

ــدی،  ــه بع ــرد: نکت ــوان ک ــز عن ــهردار تبری ش
ــه  ــت ک ــا اس ــهرداری ه ــکالت در ش ــوه مش انب
ــته  ــی انباش ــاد و بده ــاری زی ــای ج ــا هزینه ه ب
دســت و پنجــه نــرم می کنیــم. خیلــی از 
وظایــف ســایر دســتگاه ها را شــهرداری هــا بــه 
دوش می کشــند و مــردم نیــز همــه موضوعــات 
اجتماعــی، فرهنگــی و ... را از چشــم شــهرداری 
می بیننــد. بــا ایــن حــال مــا پیشــگام همــه ایــن 
موضوعــات بوده ایــم و هرگــز شــانه خالــی 

ــم.  نکردی
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شهردار تبریز:

مدیریت سنتی در شهرداری ها جوابگو نیست

شهری
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دکترابراهیــم بازیــان مدیرعامــل شــرکت ســرمایه 
گــذاری تامیــن اجتماعــی )شســتا(به همــراه 
جمعــی از معاونــان و مدیــران ارشــد شســتا، 
از شــرکتهای ســیمان صوفیــان، داروســازی 
زهــراوی و داروســازی شــهید قاضــی در اســتان 
آذربایجــان شــرقی بازددیــدن بــه عمــل آوردنــد.

*تغییر و تحول در مدیریت شرکت های 
زیرمجموعه شستا

ســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه 
ــتا  ــه شس ــرکت زیرمجموع ــت ش ــت هش فعالی
اجتماعــی(  تأمیــن  ســرمایه گذاری  )شــرکت 
ــعه  ــع، توس ــازی صنای ــتار نوس ــتان، خواس در اس
ــا و  ــت آنه ــول در مدیری ــر و تح ــا و تغیی واحده
ــه  ــا توجــه ب ــد ب انجــام ســرمایه گذاری های جدی
مزیت هــای اســتان توســط ایــن مجموعــه شــد.

عابدیــن خــّرم روز چهارشــنبه در دیــدار مدیرعامل 
اجتماعــی  تأمیــن  ســرمایه گذاری  شــرکت 
ــته  ــرکت های وابس ــت: ش ــار داش ــتا(، اظه )شس
بــه شســتا کــه در اســتان فعالیــت دارنــد، عمدتــًا 
ــدی هســتند کــه  شــرکت های ســودده و قدرتمن
در وضعیــت اقتصــادی اســتان تأثیــر بــه ســزایی 

ــد. دارن
را  ماشــین آالت  و  صنایــع  فرســودگی  وی، 
مهم تریــن مشــکل ایــن شــرکت ها عنــوان کــرد 
و خواســتار اهتمــام ویــژه شســتا بــه نوســازی این 

ــا شــد. ــش بهــره وری آنه ــع و افزای صنای
اســتاندار آذربایجــان شــرقی همچنیــن بــر تغییــر 
و تحــول در مدیریــت شــرکت های زیرمجموعــه 
ــا سیاســت ها و خــط مشــی  شســتا هــم  راســتا ب
دولــت ســیزدهم تأکیــد کــرد و گفــت: مدیریــت 

ــرای رشــد و  ــه همــکاری ب اســتان آمــاده هرگون
ــا  ــی آنه ــرکت ها و نقش آفرین ــن ش ــی ای بالندگ

در رونــد توســعه اســتان اســت.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت نیــروگاه بــرق 
تبریــز، بــر توســعه و تکمیــل ظرفیــت ایــن واحــد 
و تحــول در عملکــرد آن تأکیــد کــرد و خواســتار 
ــرمایه گذاری در  ــرای س ــتا ب ــدی شس ــام ج اهتم

ــرق در اســتان شــد. ــد ب حــوزه تولی
ــرمایه گذاری  ــه س ــاره ب ــا اش ــن ب ــّرم همچنی خ
ــرزی  ــق م ــروری در مناط ــوزه دامپ ــتا در ح شس
اســتان، گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 

مســتعد  حــوزه  ایــن  شــرقی،  آذربایجــان 
اســت. پایــدار  ســرمایه گذاری 

* دانش بنیان کردن واحدهای 
تولیدی زیرمجموعه مهمترین برنامه 

های این شرکت است

مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گـذاری تامیـن 
اجتماعی)شسـتا( دانش بنیان کردن واحدهای 

تولیـدی زیرمجموعـه را از مهمتریـن برنامـه 
هـای ایـن شـرکت بیـان کرد.

بـه گـزارش خبرنـگار مـا در تبریز؛بازیـان در 
بازدیـد از شـرکت صنایـع خاک چینـی ایران 
در مرنـد گفـت: اغلـب صنایـع زیرمجموعـه 
شسـتا دارای قدمـت ۱۵ تـا ۲۰ سـاله هسـتند 
کـه شسـتا در نظـر دارد با مشـارکت دانشـگاه 
هـا ایـن مجموعـه هـا را دانـش بنیـان کننـد تا 
محصوالت با اسـتفاده از تکنولـوژی روز دنیا 

شـود. تولید 
بـه روز کـردن  را  اقـدام  ایـن  از  وی هـدف 
ماشـین  و  تجهیـزات  بهسـازی  و  نوسـازی  و 

آالت، کاهـش قیمـت تمـام شـده، کاهـش 
هزینه هـا، افزایش بهـره وری و افزایش کمی 

و کیفـی محصـوالت تولیـدی برشـمرد.
کشـور  علیـه  ظالمانـه  هـای  تحریـم  بازیـان 
صنعـت  در  خودکفایـی  بـرای  فرصتـی  را 
کشـور دانسـت و افـزود: در جریـان تحریمها 
بسـیاری از ظرفیتهایـی کـه غفلت شـده بودند 
مـورد توجـه قرار گرفـت و باعث پیشـرفت و 

شـناخت نقـاط ضعـف و قـوت شـد.

گزارش از بازدیدمدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( از 
صوفیان سیمان  شرکت 

گزارش
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از  بازدیـد  در  همچنیـن  شسـتا  مدیرعامـل 
رشکـت  عالم آرای مرند مشـکالت مدیریتی و 

راهبـردی را باعـث توقـف تولیـد محصوالت 
ایـن شـرکت عنـوان کـرد.

وی تصریـح کـرد: بایـد به ایـن مجموعه نگاه  
ین شـرکت عنـوان کرد.

وی تصریـح کـرد: بایـد به ایـن مجموعه نگاه 
بازبینانه ای داشـته باشـیم و بانکهـا نیز فرصت 
کـه  را  مجموعـه  ایـن  احیـای  بـرای  الزم 
خواسـت عمـوم مـردم شهرسـتان مرند اسـت 

را انجـام دهنـد.
مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گـذاری تامیـن 
اجتماعـی بـا اشـاره به سیاسـت ایـن هلدینگ 
بـرای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی 
افـزود: هرکسـی تالش در جهـت توقف یک 
خـط  در  دهـد  انجـام  را  تولیـدی  مجموعـه 
دشـمن گام برمیـدارد و ایـن مجموعـه اجـازه 
از واحدهـای  تولیـد در هیـچ کـدام  توقـف 

زیرمجموعـه را نخواهـد داد.
یکـی  ایـران  چینـی  شـرکت صنایـع خـاک 
کائولـن  انـواع  کننـده  تولیـد  بزرگتریـن  از 
فـرآوری و درجـه بنـدی شـده در کشـور و 
شـرکت عالـم آرا نیز تولیـد کننده انـواع لوله 

اسـت.  GRP اتصـاالت  و 

* روند مثبت شرکت سیمان صوفیان 
با افزایش ۱۴۴ % سود خالص درسه ماه 
نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه 

سال قبل

صوفیـان  سـیمان  شـرکت  عامـل  مدیـر 
بـا عملکـرد مناسـب در  گفت:ایـن شـرکت 
تولیـد و فروش محصوالت، توانسـت با رشـد 
۱۴۴% سـود خالـص و ۸۴ % درآمد حاصل از 

فروش نسـبت به دوره مشـابه سـال قبل در سه 
ماهـه نخسـت سـال ۱۴۰۱ را کسـب کنـد.

ایـن  آفـزود  رابطـه  ایـن  در  دلفـکار   سـعید 
بـرای  ارزش آفرینـی  منظـور  بـه  شـرکت 
ذینفعـان، مجدانـه رشـد و تعالـی سـازمانی را 
سـرلوحه خـود قـرار داده اسـت، بـه طـوری 
کـه ارائـه بهتریـن راندمـان، برتریـن کیفیـت 
محصـول و بـازده مالـی خوب در سـالجاری، 
مؤیـد چنیـن اعتقادی در این سـازمان اسـت .

سـیمان  شـرکت  کـرد:  تصریـح  دلفـکار 
صوفیـان با تکیه بـر نیروی انسـانی متخصص،

اعمــال سیســتم های  و  بهــره وری  افزایــش 
مدیریتــی نویــن، مدیریــت هزینــه هــا، کنتــرل 
نقدینگــی و مراقبــت مســتمر از سیســتم مدیریت 
بازار، توانســت رشــد ۱۴۴% ســود خالــص و %۸۴ 
درآمــد حاصــل از فــروش در ســه ماهــه نخســت 
ســال ۱۴۰۱ نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل 

را بدســت بیــاورد.
دلفــکار بــا خاطــر نشــان ســاختن قابلیــت هــا و 
انعطــاف در تولیــد انــواع محصــوالت افــزود: ایــن 
ــوالت  ــبد محص ــودن س ــل نم ــا کام ــرکت ب ش
خــود از جملــه ســیمان مرکــب) ســیمان ســبز ( 

و... و تنــوع بخشــیدن به محصــوالت و همچنین 
رعایــت اســتانداردهای ســیمان موجــب افزایــش 
فــروش محصــوالت تولیــدی خــود شــده و 
ــته  ــال داش ــتریان را بدنب ــدی مش ــت من رضای

اســت.
دلفــکار افــزود: ســیمان بــه عنــوان یکــی 
از مهمتریــن عناصــر توســعه ای در تامیــن 
ــاده ای  ــور، نه ــادی کش ــای اقتص ــاخت ه زیرس
اســتراتژیک محســوب مــی شــود و امــکان 
ارز آوری باالیــی دارد و چنانچــه حساســیت و 
سیاســت گــذاری مناســب در ایــن صنعــت، انجام 

شــود ایــن صنعــت قابلیــت هــای بســیار باالیــی 
ــی  ــادرات غیرنفت ــزان ص ــر می ــذاری ب در تأثیرگ
دارد. دلفــکار در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد: بــا 
اتــکال بــه خداونــد متعــال و همیــاری و همدلــی 
همــکاران و بــا اســتفاده از اســتراتژی های مهــم 
شــرکت شــامل: باالتریــن راندمــان تولیــد، 
ــی  ــازده مال ــش ب ــت و افزای ــا کیفی ــول ب محص
ــداف  ــا و اه ــتراتژی ه ــی اس ــه تمام ــم ب بتوانی

ــم. ــت یابی ــازمان دس س

سیمان نهاده ای استراتژیک 
محسوب می شود و امکان ارز آوری 

باالیی دارد و چنانچه حساسیت 
و سیاست گذاری مناسب در این 
صنعت، انجام شود این صنعت 

قابلیت های بسیار باالیی در 
تأثیرگذاری بر میزان صادرات 

غیرنفتی دارد.
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ــازی  ــالم س ــتای س ــت: در راس ــی گف ــد خان محم
و حفــظ محیــط زیســت شــهری و افزایــش 
بهداشــت عمومــی جامعــه، شــرکت آب و فاضالب 
ــون  ــدود ۱۱۸ میلی ــاالنه ح ــرقی س ــان ش آذربایج
مترمکعــب فاضــالب جمــع آوری شــده را تصفیــه 

مــی کنــد.
ــان  ــالب آذربایج ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــهری  ــت ش ــد جمعی ــت: 7۰/۰۸درص ــرقی گف ش
ــرار دارد و  ــالب ق ــات فاض ــش خدم ــت پوش تح
ــدی  ــره من ــد به ــه درص ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــش از  ــرکت بی ــن ش ــالب در ای ــات فاض از خدم

ــت. ــوری اس ــط کش متوس
ــال حاضــر  ــزود: در ح ــی اف ــد خان ــدس محم مهن
ــره  ــزار فق ــرقی ۹۵7 ه ــان ش ــتان آذربایج در اس
ــت  ــد جمعی ــا ۰۸/7۰ درص ــالب ب ــعاب فاض انش
ــره  ــزار فق ــداد ۶۲۴ ه ــه تع ــز ب ــهر تبری وکالنش
مشــترک بــا ۵/ ۸۴ درصــد جمعیــت تحت پوشــش 
شــبکه جمــع آوری فاضالب اســت. وی ادامــه داد: 
در راســتای ســالم ســازی و حفــظ محیــط زیســت 
شــهری و افزایــش بهداشــت عمومــی جامعــه، این 
شــرکت ســاالنه ۱۱۸میلیــون مترمکعــب فاضالب 

جمــع آوری شــده را تصفیــه مــی کنــد.

ــان  ــالب آذربایج ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
شــرقی بــا اشــاره بــه اهمیــت و ضــرورت 
اجــرای طــرح شــبکه فاضــالب در اســتان و 
ــع بهداشــتی فاضــالب هــای خانگــی گفــت:  دف
امــروزه ایجــاد شــبکه فاضــالب یکــی از ضــروری 
تریــن تاسیســات مــورد نیــاز جوامــع بشــری جهت 
رعایــت بهداشــت عمومــی محســوب مــی شــود و 
برایــن اســاس شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان 
شــرقی بــا نگاهــی کالن و بــا صــرف هزینــه های 
ســنگین و تحمل مشــکالت اجرایــی پــروژه، اقدام 
بــه احــداث شــبکه فاضــالب خانگــی مبتنــی بــر 
اســتانداردهای زیســت محیطــی کــرده و بــا تالش 
مســتمر در ارتقــاء ســطح بهداشــت عمومــی 

ــام داده اســت. ــی را انج ــات مهم اقدام
ــه هــای  ــه خان ــداد تصفی ــه تع ــی ب ــدس خان مهن
ــن  ــرداری و همچنی ــره ب ــال به ــالب در ح فاض
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــرکت اش ــرای ش ــال اج در ح
ــق  فاضــالب جمــع آوری شــده در اســتان از طری
ــه  ــه ۱۴تصفی ــر شــبکه فاضــالب ب ۳۹۲۸ کیلومت
 ۳۲۴ ظرفیــت  بــا  موجــود  فاضــالب  خانــه 
ــس از  ــال و پ ــب در شــبانه روز انتق هــزار مترمکع
ــد  ــی در ح ــه و گندزدائ ــای تصفی ــام فرآینده انج

اســتانداردهای تعریــف شــده بــه حجــم ۱۱۸ 
میلیــون مترمکعــب در ســال فاضالب جمــع آوری 

ــد. ــی کن ــه م ــده را تصفی ش
وی تاکیــد کــرد: از مجمــوع مــدول اول و دوم 
ــب  ــون مکع ــز، ۱۲۵ میلی ــز نی ــه تبری تصفیه خان
ــه  ــه ب ــط لول ــق خ ــده از طری ــه ش ــاب تصفی پس
ــال  ــه انتق ــه ارومی ــه دریاچ ــر ب ــول ۵۰ کیلومت ط
خواهــد یافــت کــه ســاخت ایــن خــط لوله توســط 
ســازمان آب منطقــه ای اســتان آذربایجــان شــرقی 

ــام اســت. ــال انج در ح
ــان  ــالب آذربایج ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــه  ــه خان ــر تصفی ــالوه ب ــرد: ع ــار ک ــرقی اظه ش
هــای فاضــالب تبریــز، از تصفیــه خانــه فاضــالب 
ــه  ــز پســاب ب ــیر نی ــهر و عجــب ش ــاب، آذرش بن
دریاچــه ارومیــه انتقــال خواهــد یافــت تــا شــاهد 
کمــک بــه احیــای مجــدد دریاچــه ارومیــه باشــیم. 
ــال حاضــر  ــرد: در ح ــح ک ــی تصری ــدس خان مهن
ــز در  ــالب نی ــه فاض ــه خان ــد تصفی ــداد ۵ واح تع
دســت اجــراء اســت کــه بــا تکمیــل آنهــا ظرفیــت 
تصفیــه فاضــالب نیــز بــه مقــدار قابــل توجهــی ) 

حــدود ۲۴۸هــزار مترمکعــب در روز افزایــش خواهد 
یافــت کــه یکــی از ایــن تصفیــه خانــه هــا طــرح 
احــداث مــدول دوم تصفیــه خانــه فاضــالب تبریــز 
اســت کــه عملیــات اجرایــی بــا اعتبــار ۱۸۲ میلیارد 
تومــان و بــا فرآینــد پیشــرفته STEEP FEID و با 
ظرفیــت ۲۰7۰۰۰ هــزار مترمکعــب در روز در حــال 
اجراســت کــه ســویل بخــش مایــع بــا پیشــرفت 
بیــش از ۹۵ درصــدی افتتــاح و بــه بهــره بــرداری 
خواهــد رســید. رئیــس هیئــت مدیره شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان افــزود: کنتــرل کیفــی فاضــالب 
دفــع شــده در طــول شــبانه روز از طریــق ۲۱ واحــد 
آزمایشــگاهی موجــود انجــام مــی شــود تا مــوردی 
از لحــاظ دفــع غیــر بهداشــتی فاضــالب صــورت 

نپذیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی: 

درصد بهره مندی از خدمات فاضالب در درصد بهره مندی از خدمات فاضالب در 
آذربایجان شرقی بیش از متوسط کشوری استآذربایجان شرقی بیش از متوسط کشوری است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی گفت: 70/0۸درصد جمعیت شهری 
تحت پوشش خدمات فاضالب قرار دارد 
و این در حالی است که درصد بهره مندی 
از خدمات فاضالب در این شرکت بیش از 

متوسط کشوری است.
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مردان سترگ سرزمین آتش
ســتاره هــای آســمان عــزت مــا هستنداســت 

ســتارگان ســپهر
تبریز

نگین ایالت آذربایجان
سخت تر از صخره در تاریخ جاری هستند

عــزت امــروز اذربایحــان بــه صخــره هــای مقــاوم 
تاریــخ ماســت*

دکتر محمد فرج پور
مــرد وارســته ای کــه بــه توســعه فرهنگــی تبریــز 

کهــن مــی اندیشــید
از ســتاره هــای ســرزمین مــن روایــت افتخــار و رنج 

هــا بــه دل دارد
ــان در  ــه کیه ــگار مؤسس ــال خبرن ــدت ۴ س در م
تبریــز در دهــه 7۰،بــا مــردی واراســته اشــنا شــدم 
کــه بــه توســعه فرهنگــی و اجتماعــی شــهر کهــن 

تبریــز مــی اندیشــید.
و عاشــق حفــظ میــراث فرهنگــی و طبیعــی و بافت 

هــای فرهنگــی و هنــری اذربایجــان بود.
هــر از چنــد گاهــی بــا اســناد ومــدارک و عکســها و 
دســت نوشــته هایــش بــه دفتــر روز نامــه مــی امد و 
ســوژه هــا و مطالــب زیــادی بــه مــا روزنامه نــگاران 

جــوان گوشــزد مــی کرد.
رفــع معضــل ترافیــک محــدوده مرکزی شــهر،حفظ 
ــازی  ــاز س ــای اذربایجان،ب ــی ه ــت نقشــه قال اصال
ــع رشــیدی و  ــه موقــو فــات رب ــازار تبریز،توجــه ب ب
خلــع یــد موقــو فــات از دســت زمیــن خوران،احیــا 
باغــات حاشــیه شــهر و... از جملــه ســوژه هایــی بود 
کــه بــا مــدارک و اســناد و تجــارب و اندوختــه هــا 
و تحقیقــات خــود مــی امیخــت و مــا را در تهیــه و 

چــاپ گــزارش هــای روز نامــه نــگاری یــاری مــی 
کــرد و ایــن یاداشــت هــا بــا اســتقبال مخاطبــان و 
خواننــد گان انبــوه کیهــان وقــت مواجــه مــی شــد.

ــی شــهر  ــداد هــای فرهنگــی و عمران ــر روی در اکث
ــه  ــی الزم را ب ــرات و راهنمای ــد و تذک ــر میش حاض
مســوالن داشت.عاشــق بهبــود اوضــاع فرهنگــی و 
اجتماعــی شــهر و دیــار خــود بود.ایــن مرد تالشــگر 
و خــود ســاخته و فرهیختــه زنــده یــاد شــادروان حاج 

حســن وحیــدی اذر بــود
حســن وحیــدی آذر متولــد اول حمــل ســال ۱۳۰۲ 
فرزنــد شــیخ کربالیــی حســین از تجــار و طراحــان 
بافــت فــرش تبریــز اســت ! وی بعــد از تحصیــالت 
ــردد ، از  ــی گ ــت م ــارت و صنع ــی وارد تج ابتدای
تولیــد ســماور تــا کار در بــازار طــال و تولیــد البســه 
ــی  ــان م ــرف او را بی ــارت آزاد ح ــا تج ــی ت و خیاط
ــه  ــات خــود را در زمین ــان مطالع ــا همزم ــد ! ام کنن
هــای تاریــخ و فرهنــگ و هنــر ادامــه مــی دهــد ! 
مــدرک تحصیلــی ســیکل خــود را دریافت مــی دارد 
، درحالــی کــه زبــان فرانســه ، زبــان روشــنفکری آن 
زمــان را نیــز بــا کمــک دوســتانش یــاد گرفته اســت 
! او تاریــخ دوران مغــول را آن چنــان یادمــی گیــرد 
، گویــی در آن عصــر زندگــی مــی کنــد و خوانــدن 
وقــف نامــه ربــع رشــیدی ، بــا خــط خــاص بــدون 
نقطــه ی آن برایــش بــه آســانی ممکــن می گــردد.

آنچنــان کــه او را مــی تــوان از کارشناســان و صاحب 
ــیدی  ــع رش ــه رب ــرد وقفنام ــر بف ــران منحص نظ
دانســت کــه حتــی اختــالط موقوفــات آن را با ســایر 
موقوفــات بســادگی می توانســت مســتند بیــان دارد. 
وقــف نامــه ربــع رشــیدی خواجــه رشــیدالدین فضل 
اهلل همدانــی بــه مثابــه نشــانی شــهرها و محــالت 

قدیم برای او بود
کــه وی یــک یــک بدنبــال آنهــا حتــی بــرای پیــدا 
ــه  ــا هزین ــع رشــیدی ب ــای رب ــک “در بن کــردن ی

شــخصی اش بــه اســتانبول رفتــه بــود !
تاریــخ دوره قاجــار برایــش ایجــاد عالقه مــی نماید 
و زمانــی دیگــر ؛ همــواره او را فقــط مــی تــوان در 
ــرای تحقیــق در  میــان دانشــجویانی یافــت کــه ب
دفتــر او کــه محــل کســبش اســت ؛ حاضــر شــده 
انــد ! وی صاحــب یــک گاراژ بعنوان،پارکینــگ 
عمومــی بــود کــه محــل مطالعاتــش شــد و 
همــواره محــل رفــع مشــکالت مــردم و حکمیــت 
او گردیــده بــود ! کودکــی کــه نمــی توانســت بــه 
مدرســه بــرود چــون پــدرش بــا تحصیلــش مخالف 
بــود تــا خانــواده ای کــه در حــال تالشــی بودنــد ؛ 
بــه او مراجعــه مــی کردنــد ، بطــور پنهــان بــرای ” 
طباخچــی هــا ” آنهــا کــه بــر روی چــرخ دســتی 
ــت  ــی جه ــورس تحصیل ــد ؛ ب ــی فروختن ــوه م می

ــود. فرزندانشــان برقــرار کــرده ب
*

حــس وحیــدی آذر بــه زبــان مــادری خــود، زبــان 
ترکــی شــعر مــی ســرود و در مقــام آزادیخواهــی و 
مقابلــه بــا اســتبداد برآمــده بــود ، از تالش بــی وقفه 
ــذ وقفنامــه  ــه جهــت تنفی اش ده هــا ســال مکاتب
ــا  ــز ت ــاص تبری ــی خ ــیدی در دادگاه مدن ــع رش رب
دفــاع جانانــه از حفــظ کتابخانــه ملــی تبریــز و آثــار 
برجامانــده ی بــرادران نخجوانــی گویــا وظیفــه ی 

محولــه او شــده بودنــد.
اکنــون پرونــده ربــع رشــیدی در ســازمان اســناد و 
ــات ســی  ــو از مکاتب ــه شــمال غــرب ممل کتابخان
ــال  ــاه س ــان م ــت . وی در ۲۱ آب ــاله اوس و چندس
۱۳۸۸ در ۸۶ ســالگی براثــر ایســت قلبــی در زمانــی 
ــل از آن شــریک زندگــی اش  ــد ســال قب کــه چن
فریــده خانــم آئینــه ســاز را از دســت داده بــود ، در 
حالــی کــه مشــغول مطالعــه روزنامــه در کنــار دختر 
ــی را  ــود ، دارفان ــش ب ــری در منزل ــش مه کوچک
وداع گفــت ! روزنامــه آذربایجــان از مــرگ مصلــح 
مــردم آذربایجــان خبــرداد و روزنامــه هــای کیهان و 
جمهوری اســالمی و رســالت و مهــدآزادی از وداع او 
بــا دارفانــی خبــر دادنــد و ایــن خبــر را انتشــار دادند.

یــاد و خاطــره آن مــرد خســتگی ناپذیــر در عرصــه 
کار و تــالش و فرهنــگ آذربایجــان را گرامــی 
ــرت الهــی و روســفیدی در روز جــزا  داشــته و مغف

ــم. را طالبی

جلیل شمس

یادداشت

مردان سترگ سرزمین آتشمردان سترگ سرزمین آتش
ستاره های آسمان عزت ما هستندستاره های آسمان عزت ما هستند
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دکتــر صحــاف در ایــن نشســت کــه بــه 
مناســبت هفتــه بهزیســتی بــا حضــور اصحــاب 
ــد  ــک عی ــن تبری ــد ؛ ضم ــزار ش ــانه برگ رس
ــه جامعــه  ــه ۱۸۰ خدمــت ب ــر خــم، از ارائ غدی
ــی و  ــکار بخــش دولت هــدف توســط 7۶۰ هم
۱۹۱۱ همــکار بخــش غیردولتــی در ۵۵7 مرکز 

ــر داد. خب
وی بــا اشــاره بــه نگهــداری ۳۲۰ فرزنــد 
در ۲۴ خانــه و شــیرخوارگاه اســتان هــدف 
ــد  ــواده را بازپیون ــبه خان ــور ش ــر ام ــی دفت اصل
 : داشــت  ابــراز  و  کــرد  عنــوان  فرزنــدان 
نگهــداری فرزنــدان در خانــواده از دغدغــه 
ــن  ــت و در ای ــتی اس ــئولین بهزیس ــای مس ه
راســتا ۱۶۰7 فرزنــد بــا پرداخــت هزینه توســط 
بهزیســتی نــزد اقــوام نزدیــک نگهــداری مــی 
شــوند و بــا راه انــدازی ســامانه فرزندخواندگــی 
از ســال ۱۳۹۹ جهــت تســهیل امــور واگــذاری 
ــته ۶۰  ــا در ســال گذش ــواده ه ــه خان ــد ب فرزن
نفــر از فرزنــدان خانــه هــا بــه فرزندخواندگــی 

ــد. ــده ان ــذار ش واگ
تحــت  فرزنــدان  ســازی  آمــاده  صحــاف 

پوشــش  بــرای زندگــی مســتقل  اعــم از  
ــدار  ــتغال پای ــربازی، اش ــه، س ــالت عالی تحصی
ــه  ــای حرف ــارت ه ــوزش مه ــا آم و ازدواج ب
ای در کنــار تحصیــل را از اولویــت هــای 
بهزیســتی  در پــرورش فرزنــدان خوانــد و 
اظهــار داشــت : توانمندســازی زنــان سرپرســت 
ــق  ــدار از طری ــتغال پای ــق اش ــوار از طری خان
آمــاده ســازی شــغلی ۹۱۸ نفــر از آنــان، 
ــوازم  ــه ل ــک هزین ــورد کم ــت ۱7۶۰ م پرداخ
ــت  ــت ۱۴۹۸ پرداخ ــی،  پرداخ ــروری زندگ ض
کمــک هزینــه ســالمت جســمی وروانــی زنــان 
ــر   ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــد ب ــواده هــای نیازمن خان
ــرمایه  ــورد س ــت ۶۲۹ م ــارد، پرداخ ۱۲٫۹ میلی
ــروه هــای  ــت و توســعه گ کاربالعــوض، تقوی
ــان  ــی زن ــای اجتماع ــه ه ــان، بیم ــار زن همی
سرپرســت خانــوار شــهری، بهــره منــدی زنــان 
ودختــران  از طــرح بیمــه اجتماعــی روســتایی 
و عشــایری از خدماتــی اســت کــه بــرای ایــن 
ــتا ۱۵7۰ زن  ــن راس ــده و در ای ــه ش ــر ارائ قش

ــد. ــده ان ــد ش ــوار توانمن ــت خان سرپرس
* فعالیــت 3۶  مرکــز در زمینــه امــور 

آســیب دیــدگان اجتماعــی 
مدیــرکل بهزیســتی آذربایجــان شــرقی از ارائــه 
خدمــات تخصصــی نویــن و نگهــداری توســط  
۳۶ مرکــز دولتــی و غیــر دولتــی در زمینــه امور 
ــاوره و  ــون مش ــی چ ــدگان اجتماع ــیب دی آس
راهنمایــی ،  مداخلــه در بحــران های خشــونت 
ــودکان کار و  ــودک آزاری، ک ــان ، ک ــه زن علی
خیابانــی، زنــان خشــونت دیــده ، همســر آزاری 
ــیب  ــرض آس ــده و در مع ــیب دی ــران آس ،دخت
ــز  ــت ۱7 مرک ــان فعالی ــا بی ــر داد و ب و .... خب
ــداد  ــتان تع ــطح اس ــی در س ــس اجتماع اورژان
خدمــات ارائــه شــده در زمینــه پاســخگویی بــه 
خــط ۱۲۳ ، خدمــات ســیار اورژانــس اجتماعــی 
ــی   ــر دولت ــی و غی ــز دولت ــداری در مراک ، نگه
ــدود   ــن را ح ــه ام ــر ،خان ــدای مه ــن ،ن راه نوی

۲۶۲۵۰ خدمــت  برشــمرد.
ــه  ــه ارائ ــاره ب ــا اش ــاف ب ــرگل صح ــر ف دکت
ــه و  ــده در ۸7 مرکــز روزان ۳7۶۳ خدمــت گیرن
۲۲۶۲ خدمــت گیرنــده در ۴۵ مرکز توانبخشــی 
مراقبتــی بــا پرداخــت یارانــه توســط بهزیســتی 
ــک  ــایل کم ــم وس ــت : ۲۸۰۶۸ قل ــراز داش اب

تبدیل بهزیستی از یک نهاد حمایتی به نهادی 
تخصصی با محوریت شفاف سازی
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ــه  ــداری و ب ــته خری ــال گذش ــی در س توانبخش
ــد و  ــل داده ش ــش تحوی ــت پوش ــوالن تح معل
خریــد خدمــات توانپزشــکی و دندانپزشــکی 
ــز  ــه ارت ــک هزین ــن کم ــر، تامی ــرای 7۰۰ نف ب
ــر  ــزون و تعمی ــر و کاشــت حل ــز ۶۲۰ نف و پروت
از خدمــات حــوزه ی  نفــر  تجهیــزات ۱۰۲ 
بــه  بــود کــه  توانبخشــی در ســال ۱۴۰۰ 
ــه  ــش ارائ ــت پوش ــت تح ــراد دارای معلولی اف
شــد.وی صــرف ۲۵ میلیــارد ریــال  بــرای  
مناســب ســازی منــزل و خــودرو معلولیــن، ۲۰ 
ــان  ــه  درم ــک هزین ــرای کم ــال ب ــارد ری میلی
و توانبخشــی و بهبــود تغذیــه افــراد مبتــال بــه 
بیماری هــای متابولیــک، ۱۰ میلیــارد بــرای 
دانــش آمــوزان  معلــول نیازمنــد دریافــت کننــده 
ــای  ــت ه ــوزش را از فعالی ــه آم ــک هزین کم
دفتــر توانمنــد ســازی معلولیــن عنــوان کــرد و 
ــت  ــده معافی ــه داد : وی تشــکیل ۲۰۰ پرون ادام
ــودرو  ــالک خ ــورد پ ــای ۲۴ م ــربازی، اعط س
ویــژه معلولیــن و ارائــه خدمــت بــه ۲۰۲۳۳ نفــر 
ــی  ــرح توانبخش ــدای ط ــده از ابت ــت گیرن خدم
ــر  ــای دفت ــت ه ــه را از فعالی ــر جامع ــی ب مبتن
توانمندســازی معلولیــن در ســال گذشــته عنوان 

ــرد. ک
مدیــرکل بهزیســتی اســتان بــا بیــان ۵٫7۴  
تحــت  اســتان  ســالمندان  کل  از  درصــد 
پوشــش بهزیســتی اســت افــزود : ۰٫۰۸درصــد 
ــالمندان  ــز س ــتان در مراک ــالمندان اس از کل س
نگهــداری مــی شــوند کــه ایــن امــر حاکــی از 

ــت. ــتان اس ــردم اس ــگ واالی م فرهن
اســتقرار دبیرخانه مناســب ســازی در بهزیســتی، 
ارزیابی مناســب ســازی دســتگاهها در جشــنواره 
ــب  ــژه مناس ــار وی ــع اعتب ــی، توزی ــهید رجای ش
ســازی منــزل  و خــودرو، مناســب ســازی 
ــری  ــه گ ــی و مطالب ــره زندگ ــزات روز م تجهی
حقــوق معلولیــن در بحــث مناســب ســازی 
مشــکالت  وشــنیدن  تشــکلها  از  وحمایــت 
ــوزه  ــای ح ــه ه ــات دبیرخان ــم اقدام ــا از اه آنه

ــرد. ــان ک ــاف بی ــه صح ــود ک ــی ب توانبخش

از  درصــد   ۲٫۶۶ چشــم  تنبلــی   *
شــده غربــال  کــودکان 

ــور  ــگیری در ام ــا، پیش ــگیری از معلولیته پیش

اعتیــاد، پیشــگیری از بحــران هــای خانوادگــی 
ــی و  ــاوره و راهنمائ ــالت مش ــام مداخ ــا انج ب
پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی چهار مــورد از 
فعالیــت هــای حــوزه هــای تخصصــی  معاونــت 
پیشــگیری بهزیســتی مــی باشــد کــه صحــاف 
در تشــریح آن گفــت : در راســتای  پیشــگیری 
ــری  ــم  غربالگ ــی چش ــر تنبل ــی در اث از نابینای
بینایــی ۱۴۴7۵۱ کــودک ســه تــا شــش ســاله 
ــد  ــه ۲٫۶۶ درص ــد ک ــام ش ــال ۱۴۰۰ انج در س
از کــودکان نیازمنــد درمــان تشــخیص و بــرای 
ــاع  ــص ارج ــک متخص ــه پزش ــان ب ــه درم ادام
 ۵۱۸۹۴ از  درصــد   ۰٫۳ شــدند.همچنین  داده 
نیازمنــد  غربالگــری شــنوایی شــده  نــوزاد 
کاشــت حلــزون تشــخیص داده شــدند و برنامــه 
ــالالت  ــوزادان دارای اخت ــد ن ــگیری از تول پیش
ژنتیکــی معلولیتــی  بــرای 7۶۵۴ نفــر در ۱ 
ــام  ــی  انج ــر دولت ــز غی ــی و 7مرک ــز دولت مرک

شــد.
درمــان  تخصصــی  مرکــز  خدمــات  ارائــه 
وبازتوانــی معتادیــن در 7۶ مرکــز و  ایجــاد 
ــده   ــاک ش ــاد پ ــر معت ــرای  ۳۲۶ نف ــتغال ب اش
بــا ارائــه ۱۴۵ میلیــارد ریــال تســهیالت اشــتغال 
ــاری  ــه ۱۵۵۰ ی ــگان و ارائ ــه بهبودیافت ــی ب زای
ــاد  ــگیری از اعتی ــر پیش ــات دفت ــرگ از خدم ب
ــه آن  ــتان ب ــتی اس ــرکل بهزیس ــه مدی ــود ک ب
ــز  ــزود : ۱7۶ مرک ــه اف ــرد و در ادام ــاره ک اش
دولتــی و غیردولتــی زیــر نظــر ایــن اداره کل در 
حــال ارائــه خدمــات مشــاوره بــه هــم اســتانی 
ــازش در  ــزان س ــند و می ــی باش ــز م ــای عزی ه
مشــاوره هــای طــالق ارجــاع داده شــده از 
ســامانه تصمیــم بــه مراکــز مشــاوره بهزیســتی 
۱۸درصــد مــی باشــد کــه ســه درصــد باالتــر از 

ــت. ــوری اس ــن کش میانگی
*توانمندســازی مددجویــان بــا اشــتغال 

ــدار پای
ســازی  توانمنــد  صحــاف  فــرگل  دکتــر 

مددجویــان  را از اهــداف اصلــی  بهزیســتی 
عنــوان کــرد و ایجــاد اشــتغال پایــدار را پایــه و 
اســاس توانمنــد ســازی عنــوان کــرده و افــزود 
:  ارائــه ۳۳۱۲ مــورد تســهیالت اشــتغال زایــی 
ــتغال  ــهیالت اش ــورد تس ــتغالی، ۲۴ م ــود اش خ
ــه بیمــه  ــی، ۲۲۹7 کمــک هزین ــی کارفرمای زای
ــک  ــورد کم ــی، ۵۱7 م ــش فرمای ــهم خوی س
ــورد  ــی و ۲۶۳ م ــهم کارفرمای ــه س ــه بیم هزین
کمــک هزینــه ارتقــای کارایــی معلولیــن از 
ــه  ــن زمین اهــم فعالیــت هــای بهزیســتی در ای

ــد. ــی باش ــته م ــال گذش در س
ــرکل بهزیســتی اســتان از واگــذاری 7۵۰۶  مدی
ــت  ــدای نهض ــی از ابت ــکن مددجوی ــد مس واح
مســکن تــا پایــان هفتــه بهزیســتی ســال ۱۴۰۰ 
خبــر داد و افــزود : 7۶۱ مــورد ســاخت مســکن 
در ســال گذشــته انجــام شــده و در هفتــه 
بهزیســتی ســال جــاری نیــز ۱۹۰ واحد مســکن 
مددجویــان تحــت پوشــش واگــذار خوهــد شــد.

صحــاف از مشــارکت ۱7۰۰میلیــارد ریالــی مردم 
نــوع دوســت اســتان در ســال گذشــته خبــر داد 
و ابــراز داشــت : کســب رتبــه برتــر در جشــنواره 
فرهنگــی ورزشــی ســازمان بهزیســتی کشــور، 

برگــزاری و جشــن تجلیــل از مــادران ورزشــکار 
دارای معلولیــت، حمایــت از حضــور ورزشــکاران 
دارای معلولیــت در مســابقات پــارا آســیایی، 
ــی  ــف ورزش ــای مختل ــنواره ه ــزاری جش برگ
ــال در  ــرات فع ــی نف ــت و  معرف ــات فراغ و اوق
حــوزه اوقــات فراغــت و جوانــان از اهــم فعالیــت 
ــی و  ــت بدن ــن اداره کل در حــوزه تربی هــای ای

اوقــات فراغــت مــی باشــد.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از 
ارائه خدمات تخصصی نوین و نگهداری 
توسط  3۶ مرکز دولتی و غیر دولتی در 
زمینه امور آسیب دیدگان اجتماعی چون 
مشاوره و راهنمایی ،  مداخله در بحران 
های خشونت علیه زنان ، کودک آزاری، 
کودکان کار و خیابانی، زنان خشونت 
دیده ، همسر آزاری ،دختران آسیب 
دیده و در معرض آسیب و .... خبر داد

نشست خبری
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شــهردار تبریــز از برگــزاری »اولیــن نشســت 
ــت شــهری  ــای مدیری ــی چالش ه هم اندیشــی مل
ــر داد و  ــز خب ــی تبری ــه میزبان ــهرها« ب در کالن ش
گفــت: ایــن نشســت، فرصــت مشــترک نهادهــای 
قانون گــذاری و اجرایــی، بــرای گره گشــایی از 
ــود. ــد ب ــهرها خواه ــم در کالن ش ــکالت حاک مش

یعقــوب هوشــیار بــا اعــالم ایــن خبــر خاطرنشــان 
کــرد: بخشــی از مشــکالت و چالش هــای حاکــم 
ــذاری  در کالن شــهرها، ریشــه در مباحــث قانون گ
ــذاری  ــای قانون گ ــه نهاده ــی ک دارد؛ ظرفیت های
ــی و  ــهری طراح ــت ش ــداف مدیری ــبرد اه در پیش
پیش بینــی کــرده، بســیار فراتــر از آن چیــزی اســت 
ــی شــهرها اعمــال  ــت اجرای کــه امــروز، در مدیری

می شــود.

ــهری و  ــاد ش ــروز در اقتص ــرد: ام ــح ک وی تصری
مباحــث ســرمایه گذاری، بــا مشــکالت ریــز و 

درشــت در کالن شــهرها مواجــه هســتیم، ایــن در 
حالــی اســت کــه الیحــه درآمدهــای پایدار شــهری 
بــه عنــوان یــک ظرفیــت قانونــی، ایــن مشــکالت 
ــز  ــا را نی ــکار آن ه ــرار داده و راه ــه ق ــورد توج را م
ــه،  ــن الیح ــال، ای ــن ح ــا ای ــت؛ ب ــه کرده اس ارائ

ــت. ــی نرسیده اس ــف نهای ــه تعیین تکلی ــوز ب هن
ــی و  ــه  همگرای ــان اینک ــا بی ــز ب ــهردار تبری ش
ــن  ــد ضام ــی، می توان ــای متول ــی نهاده هم افزای
شــکوفایی اقتصــاد شــهری باشــد، افــزود: در ایــن 
ــر  ــی نظی ــدت، در مباحث ــاً در میان م صــورت، قطع
خدمــات شــهری، آلودگــی هــوا، حمل ونقــل 
عمومــی، گردشــگری  و حتــی مباحــث فرهنگــی 
و اجتماعــی، شــاهد اتفاقــات مثبت در کالن شــهرها 
خواهیــم بــود. هوشــیار بــا تاکیــد بــر اینکــه 
چالش هــای  ملــی  هم اندیشــی  »نشســت 
ــرح  ــا ط ــهرها« ب ــهری در کالن ش ــت ش مدیری
ــزود:  ــت، اف ــزی شده اس ــا پِی ری ــن دغدغه ه همی
ــب یــک  مصمــم هســتیم ایــن همایــش را در قال
نشســت راهبــردی و عملیاتــی، بــه ثمــر رســانده و 
نتایــج آن را بــه عنــوان یــک میثــاق مدیریتــی در 

ــم. ــت کنی ــور، تثبی ــهرهای کش اداره کالن ش
وی اظهــار کــرد: معتقدیــم شــهرداری ها می تواننــد 

پیش بــرد  بــرای  مطمئــن  اجرایــی  بــازوی 
برنامه هــای کالن دولــت باشــند، بنابرایــن، در ایــن 
ــرم را در خصــوص  ــت محت ــه دول نشســت، دغدغ
ــرار داده و   ــورد توجــه ق ــی مســکن، م نهضــت مل
ــدف  ــن  ه ــت ای ــت  شــهرداری ها را در خدم ظرفی

ــم. ــن می کنی ــم، تبیی مه
ــرد  ــهرداری ها در پیش ب ــش ش ــز، نق ــهردار تبری ش
اهــداف نهضــت ملــی مســکن، الیحــه درآمدهــای 
شهرســازی،  جامــع  قانــون  شــهری،  پایــدار 
بازآفرینــی شــهری، حمل ونقــل و ترافیک شــهری، 
مدیریــت بحــران در کالن شــهرها و توســعه پایــدار 
ــه  ــای هفتگان ــهری را محوره ــت ش و محیط زیس
»نشســت هم اندیشــی ملــی چالش هــای مدیریــت 

شــهری در کالن شــهرها« عنــوان کــرد.
نشســت هم اندیشــی ملــی چالش هــا و راهکارهــای 
ــور  ــا حض ــهرها، ب ــهری در کالن ش ــت ش مدیری
ــس  ــی مجل ــیون های تخصص ــدگان کمیس نماین
ــالمی  ــوراهای اس ــای ش ــالمی، روس ــورای اس ش
ــای  ــران حوزه ه ــهرها، مدی ــهرداران کالن ش و ش
ــگران  ــازی و پژوهش ــف وزارت راه و شهرس مختل
ــه  ــرداد ۱۴۰۱ ب ــت شــهری، ســوم م حــوزه مدیری

ــود. ــزار می ش ــز برگ ــهرداری تبری ــی ش میزبان

مصمم هستیم این همایش را در قالب 
یک نشست راهبردی و عملیاتی، به 

ثمر رسانده و نتایج آن را به عنوان یک 
میثاق مدیریتی در اداره کالن شهرهای 

کشور، تثبیت کنیم.

شهرداری تبریز، میزبان »نشست هم اندیشی ملی شهرداری تبریز، میزبان »نشست هم اندیشی ملی 
چالش های مدیریت شهری در کالن شهرها«چالش های مدیریت شهری در کالن شهرها«
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مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی خبرداد:مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی خبرداد:

امکان عضویت مودیان درسامانه ملی مودیان مالیاتی در امکان عضویت مودیان درسامانه ملی مودیان مالیاتی در 
وشگاهی فراهم شد وشگاهی فراهم شداجرای قانون پایانه های فر اجرای قانون پایانه های فر

مدیــرکل امــور مالیاتــی آذربایجان شــرقی در 
نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه اســتان، 
ــان  ــه رونمایــی از ســامانه مودی ــا اشــاره ب ب
در اجــرای قانــون پایانــه هــای فروشــگاهی 
ــامانه ای اســت  ــان س ــامانه مودی ــت: س گف
ــه  ــه در آن ب ــازمان ک ــت س ــت مدیری تح
هــر مــودی، کارپوشــه ویــژه ای اختصــاص 
یافتــه و تبــادل اطالعــات میــان مودیــان و 
ســازمان از ایــن بــه بعــد منحصــرا از طریــق 
ــه  ــه هم ــود ک ــی ش ــه انجــام م آن کارپوش
مودیــان بــا توجــه بــه فراخــوان هــای 
انجــام گرفتــه در آینــده مکلــف بــه اســتفاده 
ــاب  ــدور صورتحس ــور و ص ــامانه مذک از س

ــود. ــد ب الکترونیکــی خواهن
ــا در تبریز؛عیســی  ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
اروج زاده افــزود: خــرده فروشــی هــا و 
واحدهــای صنفــی کــه مســتقیما بــا مصرف 
ــر  ــالوه ب ــد ع ــاط دارن ــی ارتب ــده نهای کنن
ــه  ــف ب ــان موظ ــامانه مودی ــت در س عضوی
اســتفاده از پایانــه فروشــگاهی نیــز خواهنــد 

ــود. ب
مزایــای  بــه  اشــاره  ضمــن  زاده  اروج 
ــرد  ــاره ک ــان اش ــامانه مودی ــتفاده از س اس
ــه از  ــی ک ــار صورتحســاب های ــی اعتب قبول

ــده و  ــادر گردی ــور ص ــامانه مذک ــق س طری
قبولــی خوداظهــاری مودیانــی کــه بــه طــور 
ــای فروشــگاهی  ــه ه ــون پایان ــل از قان کام
اســتفاده خواهنــد کــرد از مزایــای ایــن 
ــزود:  ــه اف ــد. وی در ادام ــی باش ــامانه م س
ــه  ــی ک ــت مودیان ــی جه ــن جرایم همچنی
ــان و  ــامانه مودی ــتفاده از س ــه اس ــزم ب مل
پایانــه فروشــگاهی خواهنــد شــد، همچــون 
عــدم قبولــی اعتبــار صورتحســاب هایــی که 
ــد  ــوق صــادر نشــده ان ــق ســامانه ف از طری
ــون جهــت  ــدرج در قان ــم من ــا ســایر جرای ی
اجــرای قانــون پایانــه هــای فروشــگاهی در 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ

ــر  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی اروج زاده ب
ســامانه فــوق بــه صــورت اختیــاری در 
خدمــت مودیــان محتــرم قــرار گرفتــه، 
افــزود: تــا کنــون الزامــی بــه اســتفاده 
ــه،  ــرار نگرفت ــور ق ــامانه مذک ــان از س مودی
ــبت  ــازمان نس ــک س ــده نزدی ــن در آین لیک
بــه فراخــوان مودیــان اقــدام نمــوده و 
ــار  ــن خصــوص در اختی ــوزش الزم در ای آم
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــمول ق ــان مش مودی

جهــت  مودیــان  کــرد  خاطرنشــان  وی 

ــه  ــه ب ــا مراجع ــامانه ب ــن س ــت در ای عضوی
ــازمان  ــک س ــات الکترونی ــی خدم درگاه مل
my.tax. ــه آدرس امــور مالیاتــی کشــور ب

عضویــت  گزینــه  انتخــاب  و   gov.ir
در ســامانه مودیــان و ایجــاد کارپوشــه، 
ــه را  ــه کارپوش ــری ورود ب ــخصات کارب مش

ــد. ــت نماین ــک دریاف ــق پیام از طری

همچنیــن اروج زاده بــا اشــاره بــه آمــار 
اظهارنامــه و تبصــره ۱۰۰ هــای ارایــه شــده 
از ســوی مودیــان اشــخاص حقیقــی عنــوان 
ــر از  ــداد ۲۱۳،۹۳۵ نف ــون تع ــا کن ــد ت نمودن
ــا  ــه ارایــه تبصــره ۱۰۰ ی ــان نســبت ب مودی
اظهارنامــه اقــدام نمــوده انــد که در مقایســه 
ــش  ــل حــدود ۴۰ درصــد افزای ــا ســال قب ب

داشــته اســت.
مدیــرکل امــور مالیاتــی آذربایجان شــرقی در 
خصــوص اقدامــات انجــام گرفتــه در اســتان 
ــی همچــون  ــی، اقدامات ــن وصول ــت تامی باب
ــی،  ــد مالیات ــای جدی ــده ه ــایی پرون شناس
ــی  ــای مالیات ــده ه ــال پرون ــری انتق پیگی
شــرکتهایی کــه در خــارج از اســتان نســبت 
ــد و  ــدام مــی نماین ــات اق ــه پرداخــت مالی ب

ــا فــرار مالیاتــی اشــاره نمــود . ــارزه ب مب

مودیان سامانه ای است تحت مدیریت 
سازمان که در آن به هر مودی، کارپوشه 

ویژه ای اختصاص یافته و تبادل 
اطالعات میان مودیان و سازمان از این 
به بعد منحصرا از طریق آن کارپوشه 

انجام می شود
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

وبا در استان نداریم
ــا  ــز ب ــوم پزشــکی تبری ــس دانشــگاه عل رئی
ــی در  ــار کرونای ــه ۹7 بیم ــه اینک ــاره ب اش
بیمارســتان هــای اســتان بســتری هســتند، 
گفــت: بعــد از مدتهــا کــه فوتــی کرونایــی در 
اســتان نداشــتیم، در ۲۴ ســاعت گذشــته در 
شهرســتان اهــر یــک مــرد ۸۹ ســاله کــه بــه 
دلیــل کرونــا در بخــش ای ســی یــو بســتری 

بــود، جــان خــود را از دســت داد.
ــی  ــن نق ــز؛ بهم ــان تبری ــزارش آرم ــه گ ب
ــگاران  ــا خبرن ــی ب ــور در نشســت مطبوعات پ
بــا تاکیــد بــر لــزوم رعایــت پروتــکل هــای 
بهداشــتی افــزود: در ۱۰ روز گذشــته میــزان 
ــال  ــا در ح ــتری ه ــرپایی و بس ــاران س بیم
ــت خطــر اســت. ــه عالم ــش اســت ک افزای

ــان  ــتان آذربایج ــال در اس ــزود: تابح وی اف
شــرقی از  بیمــاری وبــا گزارشــی داده نشــده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه بیمارســتان کــودکان 
ــدا  ــال پی ــی آذر انتق ــتان مردان ــه بیمارس ب

ــارد  ــگاه ۵۰۰ میلی ــت, گفت:دانش ــرده اس ک
ــتان  ــن بیمارس ــزات ای ــرای تجهی ــان ب توم
هزینــه کــرده اســت و امکانــات بســیار خوبــی 

ــم شــده اســت. ــتان فراه ــن بیمارس در ای
نقــی پــور افــزود: بعــد از بررســی هایــی کــه 
انجــام شــده اســت بحــث انتقــال بیمارســتان 
ــود  ــن ب ــر ای ــرار ب ــد و ق ــودکان انجــام ش ک
ــاح شــود  ــاز افتت ــه ف ــاز ب ــن بیمارســتان ف ای
و خوشــبختانه دیــروز راه دسترســی بــه ایــن 

بیمارســتان افتتــاح شــد
ــر فرســودگی و اتمــام عمــر  ــد ب ــا تاکی وی ب
تجهیــزات بیمارســتانی تبریــز گفــت:  بخاطــر 
کمبــود اعتبــار و بدهــی دانشــگاه و افزایــش 
چندیــن برابــری قیمــت دســتگاه هــا از خریــد 

تجهیــزات ناتــوان هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه تحــت پوشــش بیمــه قــرار 
ــاروری خاطــر نشــان  گرفتــن هزینه هــای ناب
ــای  ــه ه ــودن هزین ــاال ب ــل ب ــه دلی ــرد: ب ک
نابــاروری بــا بیمــه هــای تامیــن اجتماعــی و 

بیمــه ســالمت تفاهــم نامــه ای منعقــد شــد 
تــا زوجیــن نابــارور  بتواننــد از ایــن خدمــات 

اســتفاده کننــد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز افزود: 
ــث  ــه بح ــکل جامع ــن مش ــی از بزرگتری یک
دندانپزشــکی مــی باشــد در ایــن رابطــه 
ــا  ــم ت ــروع کردی ــمندی را ش ــای ارزش کاره
دادن هزینــه هــای هنگفــت بــه دندانپزشــک 

ــود. ــر ش ــا کمت ه
ریاســت  ســفر  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
قــول  تومــان  میلیــارد   ۶۰۰ جمهــوری 
مســاعدت مالــی بــرای تکمیــل پــروژه هــای 
ــور  ــه منظ ــم, افزود:ب ــه ای ــام گرفت ــه تم نیم

خدمــت رســانی بــه مناطــق محــروم
ــز  ــترود و مرک ــالمت هش ــز س ــاح مرک افتت
جامــع ســالمت بســتان آبــاد صــورت گرفتــه 
و مراکــز جامــع ســالمت بنــاب و اســکو 
ــیده  ــام رس ــه اتم ــز ب ــس نی ــق هری ، کلوان

ــت. اس
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ــردآوری  ــال گ ــان در ح ــام داده و همچن انج
ــر  ــی دیگ ــای ثبت ــرای پرونده ه ــتندات ب مس

ــت.« اس
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
ــه داد:  ــرقی ادام ــان ش ــتی آذربایج صنایع دس
ــیرینی های  ــردمدار ش ــه، س ــیرینی قرابی »ش
منطقــه آذربایجــان بــه خصــوص تبریز اســت 
ــن  ــی ای ــت مل ــه دارد، ثب ــی دیرین ــه قدمت ک
ــه  ــود ک ــی ب ــداف مهم ــذ از اه ــیرینی لذی ش

ــن  ــن حــوزه و همچنی ــاالن ای ــه همــت فع ب
ــتان  ــی اس ــوزه میراث فرهنگ ــان ح متخصص
ــت  ــه ثب ــور ب ــی کش ــار مل ــت آث در فهرس
ــاالن  ــی فع ــاهد گردهمای ــروز ش ــید و ام رس
عرصــه شــیرینی و شــکالت کشــور هســتیم 
کــه بــا حضــور در ایــن جشــنواره بــه پخــت 

ــد.« ــل می پردازن ــیرینی اصی ــن ش ــده ای زن

حمــزه زاده افــزود: »در ایــن رویــداد همزمــان 
ناملمــوس  میــراث  ایــن  پاسداشــت  بــا 
ــری  ــیرینی اه ــی ش ــای ثبت ــمند، لوح ه ارزش
ــر  ــه از دیگ ــوگان ک ــوای گ ــن باقل و همچنی
مواریــث ارزشــمند اســتان هســتند، رونمایــی 

ــدند.« ش
ــرقی  ــان ش ــه آذربایج ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
بــه واســطه تاریــخ، فرهنــگ و تمــدن دیرینــه 
خــود یکــی از اســتان های برخــوردار و غنــی 
ــزار  ــار ه ــت: »چه ــن حــوزه اســت، گف در ای
ــود  ــتان وج ــی در اس ــی و فرهنگ ــر تاریخ اث
دارد کــه ۲ هــزار اثــر آن در قالــب میــراث در 
فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده 

اســت.«
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
ــزود: »  ــرقی اف ــان ش ــتی آذربایج صنایع دس
ــن  ــم ای ــدی و مه ــای ج ــی از رویکرد ه یک
اداره کل ثبــت آثــار ناملمــوس در کنــار دیگــر 
آثــار تاریخــی و فرهنگــی اســتان اســت، 
ــی  ــه عظیم ــرقی دارای گنجین ــان ش آذربایج
ــای  ــی ه ــنن و خوراک ــگ، آداب، س از فرهن
لذیــذی اســت کــه در دل تاریــخ جای داشــته 
انــد، لــذا بــه عنــوان متولــی اصلــی حراســت 
از مواریــث فرهنگــی ثبــت ملــی آن هــا را بــه 

ــم.« ــتورکار داری صــورت جــدی در دس
حمــزه زاده اظهــار داشــت: »تاکنــون ۳۸ 
لذیــذ  و  اصیــل  خوراکی هــای  از  مــورد 
ــون  ــیده و اکن ــی رس ــت مل ــه ثب ــتان ب اس
عمــل  وارد  شــیرینی جات  بحــث  در  نیــز 
شــده ایم. خوراکــی هــا و شــیرینی هــای 
ــن  ــی از مهم تری ــز یک ــتان و تبری ــذ اس لذی
اســت  اســتان  گردشــگری  ظرفیت هــای 
ــا  ــفره ه ــد در س ــه بای ــر اینک ــالوه ب ــه ع ک
ــورت  ــه به ص ــن منطق ــای ای ــتوران ه و رس
ــق  ــه   شــود، می بایســت از طری مســتمر ارائ
ــری  ــات جامع ت ــرمایه گذاران، اقدام ــذب س ج
در راســتای معرفــی و ارائــه گســترده آن 

ــم. ــام دهی انج

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی آذربایجان  شرقی خبر داد:

حفظ اصالت و هویت، هدف مهم ثبت ملی آثار ناملموس
حفــظ اصالــت و هویــت، هــدف مهــم ثبــت 
ــرکل  ــآرمان تبریز-مدی ــار ناملموس ــی آث مل
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
آذربایجــان  شــرقی حفــظ اصالــت و هویــت 
ــار ناملمــوس  ــی آث ــت مل را هــدف مهــم ثب

ــوان کــرد. عن
به گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز، عصــر روز 
ــی  ــاه ۱۴۰۱ جشــنواره مل ــنبه ۲۱ تیرم سه ش
ــای  ــت توانمندی ه ــا محوری ــز ب ــه تبری قرابی
ســوغاتی های  و  شــکالت  شــیرینی، 
ــا حضــور مســئوالن و فعــاالن  آذربایجــان ب
حــوزه شــیرینی و شــکالت اســتان و کشــور 

ــاح شــد. افتت
احمــد حمــزه زاده مدیــرکل میراث فرهنگــی، 
آذربایجــان  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
رویــداد  ایــن  افتتــاح  آییــن  در  شــرقی 
بــزرگ، گفــت: »یکــی از اهــداف مهــم 
ثبــت ملــی آثــار ناملمــوس از جملــه غذاهــا 
و شــیرینی های ســنتی حفــظ اصالــت و 
هویــت واقعــی و بــه ارث گذاشــتن فرهنــگ 
ــت،  ــدگان اس ــرای آین ــنت ها ب ــی و س غذای
ــی  ــت مل ــن اداره کل ثب ــتا ای ــن راس در همی
بخــش عمــده ای از آثــار ناملمــوس اســتان را 

چهار هزار اثر تاریخی و فرهنگی در 
استان وجود دارد که ۲ هزار اثر آن در 

قالب میراث در فهرست آثار ملی کشور 
به ثبت رسیده است.«

فرهنگی
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ــتان  ــاورزی شهرس ــت جهادکش ــت مدیری سرپرس
ــاری  ــال آبی ــروژه کان ــرداری از پ ــره ب ــر از به اه
عمومــی خیــر ســویلمز شهرســتان اهــر بــا اعتبــار 

ــر داد. ــان خب ــارد توم ۳٫۵ میلی
ــرداری  ــره ب ــم به ــیه مراس ــی در حاش ــی نجف عل
ــراس  ــی ت ــویلمز در اراض ــر س ــاری خی ــال آبی کان
ــر  ــگاران ب ــا خبرن ــه اهرچــای در گفتگــو ب رودخان
ــری از  ضــرورت اصــالح الگــوی کشــت و جلوگی
هــدر رفــت آب تاکیــد کــرد و گفــت: پــروژه کانــال 
ــه  ــر ک ــول ۳٫۵ کیلومت ــه ط ــی ب ــاری عموم آبی
ــرداری شــده  ــر آن بهــره ب ــز ســه کیلومت قبــال نی
بــود و طــول ایــن کانــال بــه بیــش از 7 کیلومتــر 
می رســد و قــرار اســت بــا هماهنگــی فرمانــداری 
ــا تامیــن اعتبــار الزم پنــج  و مســئولین ســازمان ب
کیلومتــر باقیمانــده از ایــن کانــال بهســازی و اجــرا 
شــود کــه در پایــاب ایــن نهــر ۱۴۶نفــر باغــدار در 
ــد  ــره من ــاب به ــات پای ــار از باغ ســطح ۱۵۰ هکت
ــورت  ــه بص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوند. وی ب ــی ش م

ــر ســویلمز۸۰  ــاری عمومــی خی ــال آبی اســمی کان
ــان  ــا بی ــد ب ــی می ده ــه خروج ــر آب در ثانی لیت
اینکــه تــا قبــل از بهســازی، کانــال آبیــاری خیــر 

ســویلمز در حالــت ســنتی قــرار داشــت، ادامــه داد: 
ــی  ــع آب ــت مناب ــدر رف ــنتی ه ــای س در کانال ه
بیــش از انتظــار بــوده و پــس از بهســازی کانال هــا 
بــا اســتفاده از دیواره هــای بتنــی حداقــل بیــش از 
7۰ درصــد افزایــش راندمــان آبیــاری وجــود دارد .

سرپرســت مدیریت جهادکشــاورزی شهرســتان اهر 
بــا اشــاره بــه اینکــه مدیریــت منابــع آب در اراضی 

کشــاورزی و باغــات شهرســتان اهــر را از بحــران 
ــران آب  ــرد: بح ــار ک ــد، اظه ــات می ده آب نج
ــمار  ــه ش ــش بخــش کشــاورزی ب ــن چال مهم تری
مــی رود و بــرای اینکــه ایــن شهرســتان دچــار ایــن 
چالــش نشــود بایســتی اصــالح الگــوی کشــت و 
اســتفاده از طــرح آبیــاری تحــت فشــار بصورتهــای 
مختلــف جهــت جلوگیــری از هــدر رفــت آب مورد 
ــن  ــت در ای ــر اس ــایان ذک ــرار گیرد.ش ــه ق توج
ــدار  ــئولین ادارات و فرمان ــور مس ــا حض ــم ب مراس
ــن  ــری ای ــرداران مج ــره ب ــر از به ــتان اه شهرس
طرحهــا کــه همکاریهــای الزم را نمــوده بودنــد بــا 

اهــدای لــوح تقدیــر بعمــل آمــد .
ــال  ــج س ــر در پن ــتان اه ــی اســت در شهرس گفتن
اخیــر از ســال ۹۵ تــا بحــال، بیــش از ۲۰ کیلومتــر 
انهــار ســنتی و۲۰ رشــته از قنــوات احیــاء و 
ــرا  ــازی و اج ــی بهس ــاری بتن ــال آبی ــورت کان بص
ــان  ــش راندم ــط افزای ــه متوس ــت ک ــده اس گردی

ــد. ــی باش ــد م ــش از 7۰ درص ــاری بی آبی

وژه های کانال های آبرسانی و  پر بهره برداری از
مرمت قنوات درشهرستان اهر

بحران آب مهم ترین چالش بخش 
کشاورزی به شمار می رود و برای اینکه 
این شهرستان دچار این چالش نشود 
بایستی اصالح الگوی کشت و استفاده 
از طرح آبیاری تحت فشار بصورتهای 

مختلف جهت جلوگیری از هدر رفت آب 
مورد توجه قرار گیرد.
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رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
کــه  ایــن  بیــان  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
در  اســتان  در  زیــادی  بســیار  ظرفیت هــای 
وجــود  تجــارت   و  معــدن  حــوزه صنعــت، 
ــالوه  ــرقی ع ــان ش ــرد: آذربایج ــار ک دارد، اظه
ــی  ــراز اول صنعت ــتان ت ــک اس ــه ی ــن ک ــر ای ب
ــی  ــتان از لحــاظ صنعت ــن اس اســت، درون زاتری
نیــز اســت چــرا کــه صنعــت اســتان متکــی بــه 

بخــش خصوصــی اســت.
بــه گــزارش آرمــان تبریــز، صابــر پرنیــان 
گفــت: در حــوزه تجــارت، آذربایجــان شــرقی از 
گذشــته تــا کنــون مهــد تجــارت بــوده و بیــش 
ــرار  ــا ق ــاری دنی ــاهراه تج ــال در ش ــزار س از ه

ــته اســت. داش
ــت  ــرقی موقعی ــرد: آذربایجــان ش ــار ک وی اظه
ــه  اســتراتژی خاصــی دارد چــرا کــه مســتقیم ب
ــل  ــا وص ــه اروپ ــطه ب ــک واس ــا ی ــیا و ب اوراس
ــه آزاد تجــاری و  ــن منطق ــی شــود و بزرگتری م

ــرار دارد. ــتان ق ــن اس ــور در ای ــی کش صنعت
وی بــا بیــان ایــن کــه آذربایجــان شــرقی 
ــر و  ــرو، صنعتگ ــتان پیش ــک اس ــوان ی ــه عن ب

اقتصــادی در کشــور مطــرح اســت، گفــت: 
بــا  اســتان  در  اهمیــت  بــا  مگاپــروژه   ۲۶
ــرا  ــال اج ــی در ح ــل توجه ــرمایه گذاری قاب س
اســت کــه بــا بهــره بــرداری از ایــن مگاپــروژه 
ــف  ــای مختل ــش ه ــد در بخ ــره تولی ــا زنجی ه

ــد. ــد ش ــل خواه ــادی تکمی اقتص
پرنیــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه امــروز در 
کارخانــه هــای اســتان مهندســی معکــوس 
اتفــاق میفتــد، افــزود: بیــش از ۶۰۰ طــرح 
ــال  ــه در ح ــود دارد ک ــتان وج ــی در اس صنعت
ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش ــاالی ۶۰ درص ــر ب حاض

ــد. دارن
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
آذربایجــان شــرقی تاکیــد کــرد: امســال در 
ــد  ــود رش ــی ش ــی م ــش بین ــت، پی ــوزه صنع ح

اقتصــادی ۸ درصــدی محقــق شــود.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــال حاضــر  ــه داد: در ح آذربایجــان شــرقی ادام
ســهم تولیــدات صنعتــی در اقتصــاد کشــور ۲۰ 
ــی  ــان م ــوع نش ــن موض ــه ای ــت ک ــد اس درص
دهــد نقــش صنعــت آذربایجــان شــرقی در ایــن 

ــم اســت. ــه بســیار مه زمین
ــارت  ــوزه تج ــه در ح ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب پرنی
ــای تجــاری هســتیم،  ــر فعال ســازی میزه پیگی
افــزود: در 7 ماه گذشــته با ۱۰ ســفیر کشــورهای 
ــزار  ــددی برگ ــات متع ــتان جلس ــف در اس مختل
شــده تــا از ظرفیــت هــای اســتان بــه بهتریــن 

نحــو اســتفاده شــود.
ــرای  ــرقی ب ــان ش ــد آذربایج ــز بلن ــه خی وی ب
توســعه صنعتــی، تجــاری و معدنــی اشــاره کــرد 
و گفــت: بــه منظــور همــکاری بــا پــارک علــم 
ــازمان  ــان، س ــش بنی ــوزه دان ــاوری در ح و فن
ــی از  ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــت و ش صم

ــتند. ــتان هس ــرو در اس ــای پیش نهاده
بــا  امســال  امیدواریــم  داد:  ادامــه  پرنیــان 
ــن  ــی بی ــاط خوب ــه ارتب ــه جانب ــکاری هم هم
ــود.  ــرار ش ــت برق ــش صنع ــد و بخ ــز رش مراک
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
آذربایجــان شــرقی افــزود: بــا تعامــل و ارتقــای 
از  اســتفاده  و  متولــی  نهادهــای  هم افزایــی 
تمــام ظرفیــت هــای اســتان مشــکالت و موانــع 

ــت. ــل اس ــل ح قاب

ون زاترین استان از لحاظ صنعتی آذربایجان شرقی در

اقتصادی
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شــهردار منطقــه ۹ تبریــز، بــا ابراز امیــدواری 
از فعالیــت هــای روبــه رشــد مرکــز همایــش 
هــای بیــن المللــی تبریز، گفــت: ایــن مرکز، 
ــی  ــز فرهنگ ــن مرک ــترده تری ــوان گس بعن
ــی  ــالم آمادگ ــن اع ــور، ضم ــمالغرب کش ش
بــرای میزبانــی همایــش هــای فاخــر، مهــم 
و فرهنگــی نهادهــا، ســازمان هــا و ارگانهــا، 
در تــالش اســت تــا میزبانــی شایســته بــرای 
میهمانــان و هنرمنــدان و هنرجویــان باشــد.

بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز؛ محمــد 
ــن  ــه در ای ــرد: آنچ ــار ک ــین زاده اظه حس
ــتانداردهای  ــظ اس ــت، حف ــم اس ــه مه بره
فرهنگــی در مواجهــه بــا قشــر متفکــر 
ــای  ــش ه ــز همای ــت و مرک ــی اس فرهنگ
بیــن المللــی تبریــز، بــا برنامــه ریــزی انجــام 
گرفتــه در تــالش اســت تــا ایــن فرصــت را 
در اختیــار فرهنگ دوســتان اســتان قــرار داده 

و بعنــوان یــار همیشــه همــراه ایــن عزیــزان 
ــد. ــای نقــش کن ایف

ــه  ــاره ب ــا اش ــز، ب ــه ۹ تبری ــهردار منطق ش
ــر  ــز فاخ ــن مرک ــص ای ــع نواق ــز و رف تجهی
فرهنگــی، افــزود: ضمــن حمایــت از اجــرای 
ــی، از نقــش  ــدان بوم ــه توســط هنرمن برنام
همــه هنرمنــدان مطــرح و صاحبنــام تبریزی 
خــوب  هــای  پتانســیل  دادن  نشــان  در 
فرهنگــی تبریــز و آذربایجــان بهــره جســته 
ــوب  ــهروندان خ ــدی ش ــزان عالقه من و می
ــدان در  ــوم هنرمن ــل عم ــزی را در مقاب تبری
ــز  ــی تبری ــن الملل ــای بی ــش ه ــز همای مرک

ــم. ــی گذاری ــش م ــه نمای ب
وی از عمــوم هنرمنــدان و عالقه منــدان بــه 
بســط و گســترش فرهنــگ نــاب آذربایحانی 
ــه  ــوت ب ــف، دع ــای مختل ــب هنره در قال

همــکاری کــرد.

شهردار منطقه ۹ تبریز عنوان کرد: 

مرکز همایش های بین المللی تبریز،
قطب فرهنگی شمالغرب کشور

 این مرکز، بعنوان گسترده ترین مرکز 
فرهنگی شمالغرب کشور، ضمن اعالم 

آمادگی برای میزبانی همایش های فاخر، 
مهم و فرهنگی نهادها، سازمان ها و 

ارگانها، در تالش است تا میزبانی شایسته 
برای میهمانان و هنرمندان و هنرجویان 

باشد.
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رییــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی 
اســتان  قانونــی  پزشــکی  کل  اداره  گفــت: 
ــکا  ــا ات ــه ب ــی دارد ک ــل توجه ــای قاب کمبوده
بــه بودجه هــای اســتانی نمی تــوان آن هــا را 

ــرد. ــرف ک برط
دکترخلیــل اللهــی در مراســم تکریــم و معارفــه 
ــرقی  ــان ش ــی آذربایج ــکی قانون ــرکل پزش مدی
ــکی  ــر اداره کل پزش ــال حاض ــه داد: در ح ادام
ــا  ــتیجاری ب ــاختمانی اس ــتان در س ــی اس قانون
شــرایط نامناســب بــه مــردم ارائــه خدمــت مــی 
کنــد در حالــی کــه شــرایط ایــن ســاختمان بــه 
هیــچ وجــه در شــأن همــکاران پزشــکی قانونــی 
کــه بایــد از حداقــل هــا برخــوردار باشــند، 

نیســت.
وی ادامــه داد: پزشــکی قانونــی بــا مشــکل 
ــت و  ــه اس ــز مواج ــریح نی ــاالر تش ــود ت کمب
ــدور  ــرای ص ــاد را ب ــتند اجس ــار هس ــردم ناچ م
ــی  ــد در حال ــز منتقــل کنن ــه تبری ــن ب جــواز دف
ــتان  ــزرگ اس ــای ب ــتان ه ــد در شهرس ــه بای ک

ــود. ــاد ش ــریح ایج ــای تش تاالره
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پزشــکی قانونــی تبریــز 
بــه شــدت بــا کمبــود نیــرو و فضــای فیزیکــی 
ــهری  ــز ش ــهر تبری ــزود: ش ــت، اف ــه اس مواج
گســترده بــا جمعیــت باالســت و به همیــن دلیل 
در ایــن شهرســتان بــه چندیــن مرکــز معاینــات 
پزشــکی قانونــی نیــاز داریــم کــه امیدواریــم بــا 
ــکی  ــازمان پزش ــتر س ــای هرچه بیش ــت ه حمای
قانونــی و دســتگاه هــای مســئول در اســتان این 

مشــکل را برطــرف کنیــم.
رییــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی 
ــکی  ــش پزش ــا و نق ــت ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش ب
ــف  ــن تکلی ــت و تعیی ــن عدال ــی در تامی قانون
پرونــده هــای قضایــی، اظهــار داشــت: یکــی از 

طــرح هــای خــوب اجــرا شــده توســط پزشــکی 
ــاع  ــه از ارج ــی طــرح دادپزشــک اســت ک قانون
قانونــی  بــه پزشــکی  اجســاد  غیرضــروری 
ــوارد  ــیاری م ــرا در بس ــد زی ــی کن ــری م جلوگی
ــه  ــتان ب ــاد از بیمارس ــروری اجس ــاع غیرض ارج
ــه  ــتن هزین ــر داش ــالوه ب ــی ع ــکی قانون پزش
ــی  ــردم م ــز از م ــادی نی ــت زی ــاال وق ــای ب ه

ــرد. گی
وی تصریــح کــرد: فعالیــت دادپزشــک بــه 
ــتر و  ــه بیش ــت هرچ ــت و تقوی ــردم اس ــع م نف
ــه صــدور  ــد از اطال ــی توان ــدی آن م ــای ج احی
جــواز دفــن و ارســال غیــر ضــروری اجســاد بــه 

ــد. ــری کن ــی جلوگی ــکی قانون پزش
کمبــود نیــرو و امکانــات پزشــکی قانونــی 
ــی  ــی و پژوهش ــرقیمعاون آموزش ــان ش آذربایج
ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور هــم بــا 
تاکیــد بــر لــزوم تســهیل دسترســی بــه خدمــات 
پزشــکی قانونــی، گفــت: در ســال گذشــته 
ــکان  ــط دادپزش ــوت توس ــی ف ــزار گواه ۳7 ه
ــریع در  ــن تس ــادر و ضم ــور ص ــر کش در سراس
خدمــت رســانی بــه مــردم، از ارجــاع غیرضروری 
اجســاد بــه ســالن های تشــریح جلوگیــری شــد.

امیرحســین مهــدوی افــزود: زمانــی کــه خانــواده 
ای عزیــزی را از دســت مــی دهــد نبایــد عــالوه 
ــار  ــز گرفت ــت دادن آن عزی ــی از دس ــر ناراحت ب
تشــریفات اداری و طوالنــی شــدن رونــد صــدور 

جــواز دفــن شــود و دادپزشــکی نیــز بــا همیــن 
هــدف و جهــت جلوگیــری از ارجــاع غیرضروری 
ــده  ــاد ش ــریح ایج ــالن های تش ــه س ــاد ب اجس

اســت.
وی در خصــوص نیازهــا و کمبودهــای پزشــکی 
ــز گفــت: اســتان  ــی آذربایجــان شــرقی نی قانون
نیروهــای  بهتریــن  از  شــرقی  آذربایجــان 
ــا  ــد اســت ام ــره من ــزات به تخصصــی و تجهی
ــن  ــزات و تامی ــرو و تجهی ــن نی ــت ای نگهداش
ــای  ــه ه ــاز آن، هزین ــورد نی ــی م ــواد مصرف م
هنگفتــی بــه همــراه دارد و بــا توجــه بــه شــرایط 
فعلــی، تامیــن اعتبــارات نیازمنــد حمایــت هــای 
ــت. ــتانی اس ــتگاه های اس ــوی دس ــتر از س بیش

وی خاطرنشــان کرد: مــواد مصرفــی و تجهیزات 
مــورد اســتفاده پزشــکی قانونــی بســیار هزینه بر 
اســت و هــر چنــد بــا وجــود تحریــم هــا بخشــی 
از ایــن مــواد در داخــل تولیــد و ارائــه می شــود، 
ــای  ــز هزینه ه ــی نی ــدات داخل ــن تولی ــا همی ام
ــل  ــن دلی ــه همی ــراه دارد و ب ــه هم ــی ب باالی
ــن  ــن ای ــای بیشــتر در تامی ــت ه ــد حمای نیازمن

مــواد مصرفــی هســتیم.
ــا  ــی ب ــازمان پزشــکی قانون ــازمان س ــاون س مع
ــی از  ــرقی یک ــان ش ــه آذربایج ــه اینک ــاره ب اش
اســتان هــای قطــب پزشــکی قانونــی در کشــور 
محســوب می شــود ادامــه داد: در کشــور هشــت 
ــه  ــم ک ــی داری ــکی قانون ــب پزش ــتان قط اس
ــت و  ــی از آن هاس ــم یک ــرقی ه ــان ش آذربایج
ــعه و  ــژه و توس ــگاه وی ــده جای ــن نشــان دهن ای

ــتان اســت. ــی اس پیشــرفت پزشــکی قانون
در ایــن مراســم بــا قدردانــی علــی صفایــی فــرد، 
ــد  ــرکل جدی ــوان مدی ــه عن ــتاره ب ــرداد س مه
ــی  ــرقی معرف ــان ش ــی آذربایج ــکی قانون پزش

شــد.

پزشکی قانونی تبریز با کمبود پزشکی قانونی تبریز با کمبود 
و  و  فضای فیزیکی مواجه است و  و  فضای فیزیکی مواجه استنیر نیر
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طــی مراســمی، قــرارداد واگــذاری ۱۰۰ 
دســتگاه اتوبــوس نــاوگان حمــل و نقــل بــه 
ــن  ــروه بهم ــز و گ ــهرداری تبری ــای ش امض

ــید، رس
عقــد  حاشــیه  در  وحیدکیــا  یعقــوب 
جدیــد  هــای  اتوبــوس  خریــد  قــرارداد 
ــی  ــروه خودروی ــز و گ ــهرداری تبری ــن ش بی
ــت:  ــا گف ــگار م ــا خبرن ــو ب ــن در گفتگ بهم
ــی در  ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ــت ن تقوی
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــهرداری ق ــتور کار ش دس
ــوص  ــن خص ــده در ای ــام ش ــات انج و اقدام
در مــاه هــای گذشــته در حــال نتیجــه 
ــه اول  ــرارداد مرحل ــاد ق ــت و انعق دادن اس
همــکاری بــا گــروه خودرویــی بهمــن بــرای 
ــز در  ــوس نی ــتگاه اتوب ــد دس ــن یکص تأمی

ــرد. ــی گی ــورت م ــتا ص ــن راس همی
ــرارداد  ــن ق ــرای ای ــاز ب ــورد نی ــار م وی اعتب
را ۵۰۰ میلیــارد تومــان اعــالم و خاطــر 
نشــان کــرد: همــه ایــن اعتبــارات از منابــع 
ــوس  ــود و اتوب ــی ش ــن م ــهرداری تامی ش
ــی  ــی و همگ ــده دیزل ــداری ش ــای خری ه
دارای اســتانداردهای آالیندگــی هســتند و 
ــر ایــن از لحــاظ قــوای محرکــه و  عــالوه ب
ــه راحتــی مســافران قابــل مقایســه  توجــه ب
ــی نیســتند و در حــد  ــوس هــای قبل ــا اتوب ب

ــد. ــرار دارن ــی ق ــیار باالی بس
ــی  ــل ریل ــل و نق ــازمان حم ــت س سرپرس
ایــن  اجــرای  مــدت  تبریــز  شــهرداری 
قــرارداد را هشــت مــاه اعــالم کــرد و افــزود: 
ــازه هــر مــاه تعــدادی از اتوبــوس  در ایــن ب
هــا تحویــل شــهرداری و وارد نــاوگان حمــل 
ــد  ــز خواه ــهر تبری ــی کالنش ــل عموم و نق
شــد و در تمــام خطــوط اتوبوســرانی توزیــع 
ــد  ــرار خواه ــهروندان ق ــتفاده ش ــورد اس و م

گرفــت. وی نیــاز تبریــز بــرای رســیدن 
ــرانی را  ــاوگان اتوبوس ــتانداردهای ن ــه اس ب
یکهــزار دســتگاه دانســت و گفــت: ایــن 
تعــداد در ســال هــای گذشــته تــا 7۰۰ 
دســتگاه نیــز رســیده امــا تعــدادی از آنهــا به 
ــا اتمــام عمــر  ــژه در بخــش خصوصــی ب وی
مفیــد از نــاوگان خــارج شــده انــد و در مــاه 
ــوس  ــن اتوب ــا بخشــی از ای هــای گذشــته ب
هــا بــا خریــد ۳۰ دســتگاه جدیــد جایگزیــن 
شــده انــد. وحیدکیــا ادامــه داد: تــالش مــی 
ــورد  ــتگاه م ــد دس ــر یکص ــالوه ب ــم ع کنی
ــان ســال  ــا پای ــروز، ت ــرارداد ام ــق در ق تواف
۳۰۰ اتوبــوس جدیــد دیگــر نیــز بــه نــاوگان 
مدیریــت  و  شــود  افــزوده  اتوبوســرانی 
شــهری تبریــز برنامــه ریــزی الزم را بــرای 
ــاز در  ــورد نی ــتگاه م ــزار دس ــازی یکه نوس
ــم  ــام داده و امیدواری ــده انج ــال آین ــه س س
ــل  ــی در حم ــود فعل ــات کمب ــن اقدام ــا ای ب
و نقــل عمومــی تبریــز بــه ویــژه در بخــش 
ــوس  ــه اتوب ــرا ک ــود چ ــع ش ــی رف خصوص
ــتهلک  ــدت مس ــه ش ــش ب ــن بخ ــای ای ه
هســتند و عمــر مفیــد آنهــا بــه پایــان 
ــه اســتاندارد  ــا اشــاره ب رســیده اســت. وی ب
۱۰ ســال بــرای عمــر مفیــد اتوبــوس هــای 
ــا  ــت: ب ــار داش ــی اظه ــل عموم ــل و نق حم
ــاوگان  ــر ن ــاله عم ــن ۹ س ــه میانگی ــه ب توج
ــای  ــوس ه ــده ای از اتوب ــز بخــش عم تبری
ــاوگان مســتهلک و فرســوده هســتند  ایــن ن
کــه ایــن عــدد در بخــش خصوصــی بســیار 
ــر  ــان عم ــه پای ــه ب ــا توج ــت و ب ــر اس باالت
ــاز  ــل نی ــور کام ــه ط ــًا ب ــا تقریب ــد آنه مفی
ــد در خطوطــی  ــد هــر چن ــه نوســازی دارن ب
ماننــد بــی آر تــی وضعیــت بهتــری داریــم و 
عمــر میانگیــن ایــن اتوبــوس هــا بیــن پنــج 

ــا شــش ســال اســت. ت
ــی  ــل ریل ــل و نق ــازمان حم ــت س سرپرس

ــن  ــه تدوی ــاره ب ــا اش ــز ب ــهرداری تبری ش
کشــور  وزارت  در  جدیــد  دســتورالعمل 
بــرای واگــذاری اتوبــوس هــای جدیــد 
ــی و  ــا نهای ــت: ب ــی گف ــش خصوص ــه بخ ب
ــه  ــدام ب ــتورالعمل اق ــن دس ــدن ای ــالغ ش اب
ــداری  ــد خری ــای جدی ــوس ه ــذاری اتوب واگ
ــم کــرد  ــه بخــش خصوصــی خواهی شــده ب
ــه  ــن زمین ــزی هــای الزم در ای و برنامــه ری
ــه  ــورت گرفت ــز ص ــهرداری تبری ــط ش توس
اســت چــرا کــه بــه هیــچ عنــوان بــه دنبــال 
لحــاظ  بــه  شــهرداری  حجــم  افزایــش 

نــاوگان و پرســنل نیســتیم. 

ــال در  ــای فع ــوس ه ــداد اتوب ــا تع وحیدکی
ــز را  ــی تبری ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ن
ــار  ــرد و اظه حــدود ۵۰۰ دســتگاه اعــالم ک
ــد  ــن یکص ــاق ای ــد و الح ــا خری ــت: ب داش
دســتگاه اتوبــوس جدیــد بــه نــاوگان، زمــان 
انتظــار مســافر در خطــوط بــه ویــژه خطــوط 
ــی  ــل توجه ــش قاب ــی کاه ــش خصوص بخ
خواهــد داشــت و امیدواریــم بــا ایــن اقدامات 
ــود  ــر ش ــه بهت ــن زمین ــی در ای ــرایط فعل ش
هــر چنــد بــا نقطــه ایــده آل در ایــن 
ــه  ــم و برنام ــه داری ــیار فاصل ــوص بس خص
ــتگاه در  ــزار دس ــد یکه ــرای خری ــزی ب ری
ســه ســال آینــده نیــز بــا هــدف رســیدن بــه 
ایــن شــرایط ایــده آل صــورت گرفتــه اســت.

ناوگان حمل و نقل عمومی تبریز نفس می کشد

 تالش می کنیم عالوه بر یکصد 
دستگاه مورد توافق در قرارداد 

امروز، تا پایان سال 300 
اتوبوس جدید دیگر نیز به ناوگان 

اتوبوسرانی افزوده شود
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ــل  ــر تکمی ــی 7 تی ــگ طبقات ــروژه پارکین پ
می شــود/ ظرفیــت بــاالی تبریــز بــرای 
ســرمایه گذاریآرمان  پروژه هــای  اجــرای 
تبریز-شــهردار منطقــه ۱ تبریــز اهتمــام 
دوره جدیــد مدیریــت شــهری را بــر تکمیــل 
پروژه هــای ناقــص و راکــد دانســت و گفــت: 
پارکینــگ طبقاتــی، تجــاری و خدماتــی 7 تیر 
بــه عنــوان یکــی از ماندگارتریــن پروژه هــای 
ــوزه  ــرمایه گذاری در ح ــارکت و س ــوزه مش ح

ــود. ــل می ش ــه ۱ تکمی منطق
آرمــان تبریز-شــهردار منطقه ۱ تبریــز اهتمام 
دوره جدیــد مدیریــت شــهری را بــر تکمیــل 
پروژه هــای ناقــص و راکــد دانســت و گفــت: 
پارکینــگ طبقاتــی، تجــاری و خدماتــی 7 تیر 
بــه عنــوان یکــی از ماندگارتریــن پروژه هــای 
ــوزه  ــرمایه گذاری در ح ــارکت و س ــوزه مش ح

منطقــه ۱ تکمیــل می شــود.
حمیــد شــاهوردی بــا اشــاره بــه اهمیــت توجه 
ــرمایه گذاری  ــارکتی و س ــای مش ــه پروژه ه ب
گذشــته  ســال های  طــی  کــرد:  اظهــار 
و مشــخصا در یــک دهــه اخیــر، اغلــب 
ــز  ــهر تبری ــارکتی در کالنش ــای مش پروژه ه
راکــد و نیمه تمــام رهــا شــده و ایــن موضــوع 

نــه تنهــا در منطقــه ۱، بلکــه در همــه مناطق 
وجــود داشــته اســت.

ــه  ــه ب ــا توج ــال ب ــن ح ــا ای ــه داد: ب وی ادام
ســرمایه گذاری  معاونــت  امســال  اینکــه 
ــا  ــت ت ــاز اس ــده، نی ــازمان ش ــه س ــل ب تبدی
ــخص در  ــنامه ای مش ــاختار و اساس ــک س ی
جهــت اجــرای پروژه هــای مشــارکتی تدویــن 

ــود. ــری ش و بکارگی
شــهردار منطقــه ۱ عنــوان کــرد: تبریــز 
از هــر نظــر ظرفیــت و پتانســیل باالیــی 
و  مشــارکتی  پروژه هــای  اجــرای  بــرای 
ســرمایه گذاری دارد امــا تاکنــون از ایــن 
ــرداری  ــوب بهره ب ــکل مطل ــه ش ــت ب ظرفی
نشــده اســت. خوشــبختانه در دوره جدیــد 
ــن  ــه ای ــدی ب ــه ج ــهری توج ــت ش مدیری
موضــوع شــده و پروژه هــای مهمــی در ایــن 

ــد. ــد آم ــرا درخواه ــه اج ــه مرحل ــتا ب راس
وی افــزود: پارکینــگ طبقاتــی، تجــاری 
و خدماتــی 7 تیــر بــه عنــوان یکــی از 
ــارکت  ــوزه مش ــای ح ــن پروژه ه ماندگارتری
ــا  ــه ب ــت ک ــروژه ای اس ــرمایه گذاری، پ و س
مســاحت ۵۱۰۰ متــر و هشــت طبقــه شــامل 
پنــج طبقــه پارکینــگ، طبقــه زیرزمیــن 

هایپرمارکــت، طبقــه همکــف تجــاری و 
طبقــه ششــم رســتوران،  کافــی شــاپ و تــاالر 
عروســی از جملــه مهم تریــن پروژه هــای 
ــرار  ــرا ق ــت اج ــه در اولوی ــت ک ــه اس منطق

ــت. ــه اس گرفت

ــروژه مشــارکتی  ــن پ شــاهوردی گفــت: از ای
و ســرمایه گذاری، آورده شــهرداری تبریــز 
۵۱۰۰ متــر زمیــن و عــوارض اســت و در 
مقابــل، ۳۰ درصــد از احداثــات و ۳۵ درصــد از 
طبقــه ششــم بــرای شــهرداری خواهــد بــود. 
ایــن پــروژه هــم اکنــون از شــناژ تمام شــده و 
ســتون های زیرزمیــن آن نیــز تکمیــل شــده 
ــات آن،  ــرای عملی ــه اج ــرای ادام ــت و ب اس
تســهیالت بانکــی در اختیــار ســرمایه گذار 

قــرار خواهــد گرفــت.

شهردار منطقه ۱ تبریز :

وژه پارکینگ طبقاتی ۷ تیر تکمیل می شود/ ظرفیت  پر
وژه های سرمایه گذاری باالی تبریز برای اجرای پر

پارکینگ طبقاتی، تجاری و خدماتی 7 تیر 
پروژه ای است که با مساحت ۵100 متر و 

هشت طبقه شامل پنج طبقه پارکینگ، طبقه 
زیرزمین هایپرمارکت، طبقه همکف تجاری 
و طبقه ششم رستوران،  کافی شاپ و تاالر 

عروسی از جمله مهم ترین پروژه های منطقه 
است که در اولویت اجرا قرار گرفته است.

شهری
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خبر داد: 

حمایت حداکثری از شرکتهای دانش بنیان در حوزه 
و علم محور شدن تولیدات ونق کشاورزی در گر کشاورزی/ر

ــان  ــاورزی آذربایج ــازمان جهادکش ــس س ریی
ــازمان  ــن س ــزی کالن ای ــه ری ــرقی از برنام ش
بــرای اعمــال حمایتهــای حداکثــری از حضــور 
و فعالیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان در حــوزه 

ــر داد. ــتان خب کشــاورزی اس
ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
در  فتحــی  اکبــر  اســتان،  جهادکشــاورزی 
نشســت کمیتــه تخصصــی دانش بنیــان بخش 
کشــاورزی اســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت ورود 
شــرکتهای دانــش بنیــان بــه حــوزه فعالیتهــای 
ــزام فعالیتهــا و  کشــاورزی گفــت: ضــرورت و ال
اقدامــات حــوزه کشــاورزی اســتان بــرای حرکت 
ــازمان  ــودن، در س ــان ب ــش بنی ــمت دان ــه س ب
جهــاد کشــاورزی اســتان موضــوع جدیــد و تــازه 
ای نیســت و از ســالهای گذشــته این بسترسازی 

ــه اســت. ــا صــورت گرفت ه
تمامــی موانــع و  افــزود: علــی رغــم  وی 
مشــکالت موجــود در حــوزه کشــاورزی و فاصله 
ــاورزی  ــای کش ــت ه ــن فعالی ــاد بی ــیار زی بس
ســنتی بــا کشــاورزی نویــن و علمــی، در همــه 
ــداری،  ــت، باغ ــت، برداش ــت، داش ــل کاش مراح
دامپــروری و فــراوری، ضــرورت دارد نســبت بــه 
فراهــم کــردن بســترها و زمینــه هــای ورود علم 
بــه ایــن حــوزه، بیــش از گذشــته تــالش کنیم و 

ــی و الزم اســت. ــن موضــوع امــری حیات ای
فتحــی در ادامــه بــا اشــاره بــه ماموریــت 
اصلــی ســازمان جهادکشــاورزی در ایــن حــوزه 
خاطرنشــان کــرد: وظیفــه اصلــی ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان در ایــن حــوزه، احصــاء 
ــات ورود  ــا و الزام ــش نیازه ــدی پی ــته بن و دس
ــای  ــوزه ه ــه در ح ــن آوران ــای ف ــت ه فعالی
مختلــف کشــاورزی، زیربخــش هــای تخصصی 

ــت. ــه آن اس ــته ب ــع وابس و صنای
ــتان در  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س ریی
بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: ایجــاد 
بهــره وری بیشــتر و حداکثــری از تمامــی اجــزاء 
ــاورزی در  ــوالت کش ــی محص ــدات جنب و تولی
ــی  ــف، درآمدزای ــروت مضاع ــاد ث ــتای ایج راس
ــاورزی  ــوزه کش ــاد در ح ــق اقتص ــتر و رون بیش
بــدون توجــه بــه موضــوع دانــش بنیــان شــدن 
ایــن حــوزه و ورود روش هــا و شــیوه هــای فــن 
ــه و علمــی امــکان پذیــر نیســت و مــا در  آوران
ــای  ــرکت ه ــی ش ــازمان از تمام راس کالن س
ــا دارای  ــش ه ــن بخ ــه در ای ــان ک ــش بنی دان
طــرح، ایــده و برنامــه باشــند حمایت مــی کنیم.

وی تصریــح کــرد: محصــوالت و تولیــدات 
ــن  ــر ای ــان عــالوه ب ــش بنی شــرکت هــای دان
کــه بــدون بــازار و فــروش نخواهنــد بــود، بلکــه 

در بحــث قیمــت تمــام شــده محصــوالت و هدر 
رفــت منابــع نیــز بســیار ارزان تــر و مقــرون بــه 
ــن  ــر از کشــاورزی ســنتی اســت و ای ــه ت صرف

امــر بایــد نهادینــه شــود.
ــا اشــاره بــه مزیــت هــای  فتحــی همچنیــن ب
ــدات  ــا و تولی ــت ه ــدن فعالی ــان ش ــش بنی دان
بخــش کشــاورزی گفــت: شــناخت بــازار، تولیــد 
ــاز و  ــی نی ــتری، ارزیاب ــه مش ــاس ذائق ــر اس ب
ــول،  ــوع محص ــرف، تن ــازار مص ــت ب درخواس
کیفیــت بــاالی تولیــدات، قیمت پائیــن و فروش 
بــاال از جملــه مزیــت هــای تولیــد محصــوالت 
کشــاورزی دانــش بنیــان نســبت بــه تولیــدات 
ســنتی و روش هــای قدیمــی کشــاورزی اســت 
کــه بــه نوبــه خــود تاثیــر مســتقیمی در رونــق 

ــد داشــت. اقتصــاد کشــاورزی خواه
ــکاری  ــت از هم ــری دول ــت حداکث وی از حمای
و مشــارکت شــرکتهای دانــش بنیــان در حــوزه 
کشــاورزی خبــر داد و افــزود: دولــت و ســازمان 
کشــاورزی اســتان راســا برای ترغیب و تشــویق 
ــدات  ــوزه تولی ــان در ح ــش بنی ــرکتهای دان ش
ــد  ــگام خری ــی، پیش ــن و علم ــاورزی نوی کش
تضمینــی ایــن دســته از تولیــدات اســت و 
ایــن مهــم در راس اولویــت هــای کاری جهــاد 

ــرار دارد. ــاورزی ق کش
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وستا یی آذربایجان شرقی اعتبار ۲۰۰ میلیاردی گاز رسانی ر
ــان  ــرکت گاز آذربایج ــل ش  مدیرعام
شــرقی اعــالم کــرد: امســال ۲۰۰ 
میلیــارد تومــان بــرای گاز رســانی بــه 
روســتا های اســتان تخصیــص یافتــه 

اســت.
بــه گــزارش آرمــان تبریــز، کمالــی در 
مراســم آغــاز عملیــات گازرســانی بــه 
۱۱ روســتای شهرســتان مراغــه گفت: 
ــه  ــانی ب ــرح گاز رس ــال ۱۲7 ط امس
ــود و  ــرا می ش ــتان اج ــتا های اس روس
تــا پایــان امســال تمامــی روســتا های 
بــاالی ۲۰ خانــوار از نعمــت گاز بهــره 

ــوند. ــد می ش من
بــه گفتــه وی بــا اجــرای خــط تقویتی 
مراغــه ظرفیــت شــبکه گاز مراغــه از 

۱۲۰ متــر مکعــب در ســاعت بــه ۲۴۰ 
ــا  ــد و ب ــش می یاب ــب افزای ــر مکع مت
بهــره بــرداری از ۱۱ طــرح گاز رســانی 
شهرســتان  ایــن  روســتا های  بــه 
 ۹۹.۹ مراغــه  برخــورداری  درصــد 

ــد رســید. درصــد خواه

نماینــده مــردم مراغــه و عجشــیر 
در مجلــس شــورای اســالمی نیــز 
ــه  ــه ب ــت: توج ــم گف ــن مراس در ای

مناطــق محــروم و کــم برخــوردار 
مجلــس  و  دولــت  اولویت هــای  از 

شــورای اســالمی اســت.
علــی علیــزاده افــزود: پــس از گاز 
محــروم  روســتا های  بــه  رســانی 
بخــش ســراجو تامیــن آب شــرب 
ــن  ــتایی ای ــای روس ــازی راه ه و بهس

منطقــه در الویــت اســت.
همزمــان بــا مراســم عملیــات گاز 
ــه ۱۱ روســتا، اجــرای خــط  رســانی ب
ــه  ــتان مراغ ــی شهرس ــه تقویت تغذی
ــا  ــن طرح ه ــرای ای ــه ب ــد ک ــاز ش آغ
بــا بهــره منــدی ۴۳۵ خانوار روســتایی 
۶۱ میلیــارد و ۵۰۰ میلــون تومــان 

ــت. ــه اس ــص یافت تخصی

مشترك گرامي : براي حفظ جان ارزشمند خود و عزیزانتان توصیه هاي ایمني را جدي بگیرید. 
در کلیه ساختمانهایي که داراي لوله کشي گاز مي باشند عالوه بر نصب یک عدد شیر اصلي در نزدیکي درب ورودي،در 

نزدیکي هر دستگاه گاز سوز نیز یک شیر مصرف قرار دارد.                       روابط عمومی شرکت گازآذربایجانشرقی

با بهره برداری از 11 طرح 
گاز رسانی به روستا های این 
شهرستان درصد برخورداری 

مراغه 99.9 درصد خواهد رسید.
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رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی 
ــن  ــای ای ــای زندان ه ــداد ورودی ه ــت: تع گف
ــال  ــه س ــبت ب ــته نس ــال گذش ــتان در س اس
۱۳۹۹ حــدود ۹ درصــد کاهــش داشــته اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛موســی 
ــی را  ــس زدای ــرای حب ــالش ب ــل اللهــی ت خلی
ــی  ــتگاه قضائ ــم دس ــای مه ــی از اولویت ه یک
ــن  برشــمرد و گفــت: دادگســتری اســتان در ای
ــی  ــرا م ــددی را اج ــای متع ــوص برنامه ه خص
ــه  ــبک ک ــم س ــان جرائ ــاره مرتکب ــد و درب کن
ــود،  ــادر می ش ــا ص ــرای آن ه ــس ب ــم حب حک
ــه  ــا وثیق ــن ی ــا ســاعت ۱7 ضام ــم ت ــر مته اگ
ــدان  ــه زن ــد ب ــی کن ــی معرف ــع قضائ ــه مراج ب

ــی رود. نم
ــا بیــان اینکــه رویکــرد دســتگاه قضائــی  وی ب
در خصــوص وقــوع جرایــم و مجــازات زنــدان، 
تفکیــک جرایــم خشــن و ســبک اســت، افــزود: 
نــوع برخــورد و مقابلــه بــا مجرمانــی کــه 
امنیــت جامعــه را مخــدوش و احســاس ناامنــی 
ــه  ــرادی ک ــا اف ــد ب ــاد می کنن ــه ایج در جامع
ــابقه  ــد س ــده و فاق ــب ش ــبک مرتک ــم س جرائ
ــان  ــوان یکس ــچ عن ــه هی ــتند، ب ــری هس کیف

نیســت.
ــای  ــق رویکرد ه ــه داد: طب ــی ادام ــل الله خلی

جدیــد قــوه قضائیــه بــا مرتکبــان جرائــم خشــن 
مثــل آدم ربایــی و ســرقت، بــدون کوچکتریــن 
اغمــاض برخــورد می شــود و در خصــوص 
ــز  ــبک نی ــد و س ــر عم ــم غی ــان جرائ مرتکب
ــرار  ــدم صــدور ق ــه ع ــی از جمل ــات قانون ارفاق
حبــس، اســتفاده می شــود کــه منجــر بــه 
کاهــش ورودی بــه زندان هــا خواهــد شــد. 
درصــدی   ۸۵ ارتبــاط  و  رســیدگی  از  وی 
محاکــم بــا زندانــی از طریــق فضــای مجــازی 
خصــوص  در  و  داد  خبــر  ویدئوکنفرانــس  و 
موضــوع اصــالح مجرمــان نیــز گفــت: هــدف 
ــه نیســت بلکــه  از مجــازات حبــس، تنهــا تنبی
ــوزی و  ــت، بازآم ــالح و تربی ــی اص ــدف اصل ه

ــت. ــان اس ــردن مجرم ــی ک اجتماع
ــه  ــه زمین ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــل الله خلی
مالقــات خانــواده زندانــی در منــزل بــا مددجــو 
ــده  ــس در آین ــق ویدئوکنفران ــدان از طری در زن
نزدیــک فراهــم می شــود، بــر فرهنــگ ســازی 
بــرای  مطبوعــات  و  گروهــی  رســانه های 
ــه جــای  ــات مجــازی ب ــن و تشــریح مالق تبیی
ــس کل  ــرد. رئی ــد ک ــوری تاکی ــات حض مالق
ــوادآموزی  ــرقی س ــان ش ــتری آذربایج دادگس
و حرفــه آمــوزی مددجویــان در زندان هــای 
ــتگاه  ــم دس ــات مه ــه اقدام ــتان را از جمل اس

ــدان در  ــای زن ــش ورود ه ــرای کاه ــی ب قضائ
ســال های آینــده دانســت و اضافــه کــرد: هــم 
ــدان  ــتقر در زن ــی مس ــه دولت ــون در مدرس اکن
تبریــز در مقطــع متوســطه اول و دوم ۱۹۴ نفــر 
مددجــو مشــغول تحصیــل هســتند و در حــوزه 
ــا و  ــان مهارت ه ــز مددجوی ــوزی نی ــه آم حرف
مشــاغل مختلفــی را یــاد می گیرنــد کــه حتــی 
ــواده  ــای خان ــن محــل بخشــی از هزینه ه از ای

ــد. ــن می کنن ــز تأمی ــود را نی خ
خلیــل اللهــی ادامــه داد: در بحــث آموزش هــای 
ــته دو  ــال های گذش ــی از س ــی و عقیدت فرهنگ
ــرح  ــرقی در ط ــان ش ــان آذربایج ــوم زندانی س
ــی« در حــوزه  ــوان »شــفای قرآن ــا عن ــی ب قرآن
حفــظ قــرآن شــرکت می کننــد و از یــک جــزء 
ــرآن هســتند کــه بهــره  ــظ ق ــا ۳۰ جــزء حاف ت
ــرکت  ــازات ش ــه امتی ــو، از جمل ــدی از عف من

ــد. ــرح می باش ــن ط ــدگان در ای کنن
وی از اخــذ رضایــت طرفیــن پرونــده ۲۰ نفــر از 
محکومــان بــه قصــاص نفــس در ســال ۱۴۰۰ 
ــال  ــت امس ــه نخس ــه ماه ــوم در س و ۲ محک
خبــر داد و افــزود: بــه همــت ســتاد دیــه اســتان 
و مشــارکت مــردم و خیــران ۵۵۲ زندانــی 
جرایــم غیرعمــد در ســال ۱۴۰۰ از زندان هــای 

اســتان آزاد شــده انــد

کاهش ۹ درصدی ورود به زندانهای آذربایجان شرقی
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خدمت به خانواده شاهد و ایثارگر موجب
 تقرب خداوند متعال

خدمــت بــه خانــواده شــاهد و ایثارگــر موجــب 
تقــرب خداونــد متعاآلرمــان تبریز-معــاون 
تعــاون و امــور اجتماعــی بنیــاد شــهید و امــور 
آذربایجــان شــرقی گفت:ارائــه  ایثارگــران 
ــزز  ــای مع ــرای خانواده ه ــه ب ــات بهین خدم
شــاهد و ایثارگــر از وظایــف اصلــی ایــن نهــاد 

ــی اســت. انقالب
ــور  ــاون و ام ــاون تع ــی زاده مع ــان اصل رحم
امــور  بنیــاد شــهید و  اداره کل  اجتماعــی 
ــس اداره  ــراه رئی ــه هم ــتان ب ــران اس ایثارگ

ــح  ــرای صحی ــرای اج ــی ب تســهیالت و رفاه
قــرارداد و تســهیل در ارائــه خدمــات بــه 
خانواده هــای معــزز شــاهد و ایثارگــر بــا 

ــرد. ــدار ک ــو دی ــارت ن ــه تج ــده بیم نماین
معــاون تعــاون و امــور اجتماعــی در ایــن 
ــرای  ــه ب ــات بهین ــه خدم ــورد ارائ ــدار در م دی
ــت:  ــر گف ــاهد و ایثارگ ــزز ش ــای مع خانواده ه
ــری از  ــه ایثارگ ــای جامع ــه نیازه ــیدگی ب رس

ــت. ــی اس ــاد انقالب ــن نه ــی ای ــف اصل وظای
ــودن  ــاله ب ــه یک س ــاره ب ــا اش ــی زاده ب اصل
ــه  ــران، بیم ــی ایثارگ ــه اجتماع ــرارداد بیم ق
ــه  ــر مترقب ــوادث غی ــص عضــو، ح ــر، نق )عم
و واحدهــای مســکونی و...( اظهــار کــرد: 
ایثارگــری  و  شــاهد  معــزز  خانواده هــای 
ــا  ــرکت و ی ــازمان، ش ــاد، س ــچ نه ــه در هی ک
و  نبوده انــد  شــاغل  دولتــی  دســتگاه های 
تنهــا از طریــق بنیادشــهید و امــور ایثارگــران 
معیشــت  کمــک  یــا  مســتمری  حقــوق، 

ــرارداد  ــن ق ــد از ای ــد می توانن ــت می کنن دریاف
ــوند. ــد ش بهرمن

ــد  ــاد بن ــق مف ــه طب ــان اینک ــی زاده بابی اصل
ــون برنامــه ششــم توســعه  ت از مــاده ۸۸ قان
تامیــن، صددرصــد حــق بیمــه مشــمولین 
قــرارداد  ایــن  شــدگان  )بیمــه  قانــون 
خانواده هــای معــزز شــاهد و ایثارگــر( بــر 
عهــده بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســت؛ 

افــزود: بیمه گــر متعهــد اســت بخــش اعیانــی 
معــزز  خانواده هــای  مســکونی  واحدهــای 
ــر اعــم ازملکــی، اســتیجاری،  شــاهد و ایثارگ
ــه  ــاخت ک ــال س ــر از س ــازمانی صرف نظ س
عرفــا محــل اقامــت بــه همــراه اثاثیــه منــزل 
ــی شــود تحــت  ــراد بیمه شــده را شــامل م اف

ــد. ــرار ده ــود ق ــش خ پوش
وی بــا اشــاره بــه وقــوع حــوادث غیرمترقبــه 
ــش ســوزی و  ــی و آت ــای طبیع ناشــی از بالی
انفجــار خاطرنشــان کــرد: خانــواده هــای معزز 
ــن بیمــه  ــر تحــت پوشــش ای شــاهد و ایثارگ
ــه  ــدون هیچ گون ــه ب ــروز حادث ــورت ب در ص
تغییــری در محــل بیمه شــده می تواننــد در 
مــدت کمتــر از ۱۰ روز بــا مراجعــه بــه بنیــاد 
شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان مربوطــه 
و نمایندگی هــای بیمــه نســبت بــه اخــذ 

ــد. ــدام نماین خســارات وارده اق
ــتان در  ــی اس ــور اجتماع ــاون و ام ــاون تع مع
ــی  ــای پرداخت ــارت ه ــغ خس ــوص مبال خص
فــوت  داشــت: در صــورت  اظهــار  بیمــه 
ــک  ــغ ی ــا مبل ــر ت ــو حداکث ــص عض ــا نق ی
ــورت  ــال و در ص ــون ری ــاه میلی ــد و پنج ص
ــای  ــه ناشــی از بالی ــوع حــوادث غیرمترقب وق
طبیعــی حداکثــر مبلــغ هفتصــد میلیــون ریــال 
خســارت از ســوی بیمه گــر پرداخــت خواهــد 

شــد.
ــد  ــا تأکی ــخنانش ب ــان س ــی زاده در پای اصل
ــح  ــرای صحی ــای الزم در اج ــر هماهنگی ه ب
همــراه بــا تکریــم ایــن قــرارداد افــزود: 
خدمــت بــه خانــواده شــهدا و ایثارگــران 
ــت ــال اس ــد متع ــه خداون ــرب ب ــب تق موج

معاون تعاون و امور اجتماعی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی عنوان کرد:

اجتماعی
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نزدیک به ۱۹ هزار نفر آموزش های فنی و حرفه ای در۳ماهه ی نخست سال ۱۴۰۱ در 
دو بخش دولتی و خصوصی فرا گرفتند

سرپرســت آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان 
ــزار و ۹۵۰  ــه ۱۸ ه آذربایجــان شــرقی از ارائ
ــی در دو بخــش  ــر دوره آموزشــهای مهارت نف
دولتــی و خصوصــی در ســه ماهــه اول ســال 
۱۴۰۱ در اســتان آذربایجــان شــرقی خبــر داد.

بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛علــی 
مشــایخی، سرپرســت آمــوزش فنــی و حرفــه 
ای اســتان از ارائــه ۱۸ هــزار و ۹۵۰ نفــر دوره 
ــی و  ــی در دو بخــش دولت ــهای مهارت آموزش
خصوصــی در ســه ماهــه اول ســال ۱۴۰۱در 

ــر داد. اســتان آذربایجــان شــرقی خب
مشــایخی در ادامــه گفــت: اداره کل آمــوزش 
فنــی و حرفــه ای آذربایجــان شــرقی در 
ــت و  ــا هم ــاری ب ــال ج ــه اول س ــه ماه س
ــز در حــوزه مهــارت  ــالش تالشــگران عزی ت
و  دولتــی  بخــش  دو  در  اســتان  آمــوزی 
ــی  خصوصــی توانســته اســت در خوشــه های
ــر  ــگ و هن ــت، فرهن ــات، صنع ــون؛ خدم چ

ــزار  ــون و ۱7۶ ه ــداد ۳ میلی ــاورزی تع و کش
و 7۸۳ نفــر- ســاعت آموزشــهای فنــی و 
مهارتــی را بــه عالقمنــدان بــه مهــارت 

ــد. ــه نمای ــی ارائ ــارت افزای ــوزی و مه آم
وی افــزود: از مجمــوع ۱۸ هــزار و ۹۵۰ نفــر 
دوره آموزشــهای مهارتــی در ســه ماهــه 
نخســت ســال جــاری، تعــداد ۹ هــزار و 7۶۹ 
نفــر در حــوزه هــای خدمــات، 7 هــزار و ۳7۸ 
ــگ و  ــر فرهن ــزار و 7۲ نف ــت، ۱ ه ــر صنع نف
ــاورزی  ــوزه کش ــز در ح ــر نی ــر و 7۳۱ نف هن

ــد. ــه ان ــرا گرفت ــهای الزم را ف آموزش
ــه  ــی و حرف ــوزش فن ــت اداره کل آم سرپرس
ای آذربایجــان شــرقی اظهــار داشــت: از 
ــده  ــه ش ــی ارائ ــهای مهارت ــوع آموزش مجم
بــه مهــارت آمــوزان؛ تعــداد۸ هــزار و ۵۲۵ نفر 
ــزار و ۲۵۴  ــوان و ۱۰ ه ــه بان ــوط ب دوره مرب
نفــر نیــز مربــوط بــه آقایــان از ایــن آموزشــها 

ــد. ــد شــده ان بهــره من

وی خاطــر نشــان کــرد: آموزشــهای مهارتــی 
در بخــش دولتــی در زنــدان تعــداد ۱ هــزار و 
ــط  ــده محی ــد پذیرن ــدان ) واح ــر، زن ۵۶۹ نف
کار واقعــی، ۱۹ نفــر(، ســکونت گاههــای 
ــر،  ــر، روســتاها ۱۶۰ نف ــر رســمی ۱۲۳ نف غی
مراکــز ثابــت ۳ هــزار و ۱7۸ نفــر، ســیار 
ــن کار( ۵۶  ــت) ضم ــر، صنع ــهری ۶۶۶ نف ش
ــر،  ــی ۴۱۵ نف ــوار کارگاه ــع- ج ــر، صنای نف
ــی  ــط کار واقع ــده محی ــد پذیرن ــادگان) واح پ
۹۰۹ نفــر(، عشــایر تعــداد ۲۶ نفــر، کارگاه 
مهــارت آمــوزی در محیــط کار واقعــی تعــداد 
ــن  ــاری معتادی ــان اجب ــز درم ــر، مرک ۱۹۰ نف
ــر،  ــداد ۱۰۰ نف ــاده ۱۶( تع ــه ) م ــود یافت بهب
ــتی)  ــش بهزیس ــت پوش ــی تح ــز درمان مرک
ــداد  ــاد و ... ( تع ــرک اعتی ــاده ۱۵ ت ــز م مرک
ــوزی  ــارت آم ــت مه ــز مدیری ــر و مرک ۱۳ نف
و مشــاوره شــغلی نیــز تعــداد ۳7 نفــر، بــوده 

اســت.
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