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اتصال خلیج فارس 
به دریای سیاه می 

تواند جهشی در 
مناسبات ایران و 
ارمنستان ایجاد 

کند

 ثبات امنیت و حفظ 
تمامیت ارضی دستاورد 

دفاع مقدس است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:
نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز جریان 

اقتصادی راه می اندازد

3

اشتغال، 
جوهره اصلی توسعه 

روستایی است



2

شماره 6، مهر ماه  1398 فصل تدوین

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اســامی 
ایران همواره برای ارمنســتان بــه عنوان یک 
کشور همسایه و دوست قدیمی اهمیت زیادی 
قائل اســت ،اظهار داشت: آمادگی داریم سطح 
روابط و همــکاری های تهران- ایــروان را در 
عرصه های مختلف به ویژه در زمینه اقتصادی 

و تجاری هر چه بیشتر ارتقا دهیم.
بحجت االسام و المسلمین دکتر حسن روحانی 
روز سه شنبه در جریان سفر به ارمنستان برای 
شرکت در اجاس ســران اتحادیه اوراسیا و در 
دیدار نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، با 
بیان اینکه طرح ها و پروژه های مهمی بر اساس 
ظرفیت های گســترده دو کشــور برای تحکیم 
هر چه بیشــتر روابط ،در دستور کار دو کشور 
قرار دارد گفت: تهــران و ایروان در زمینه های 
مختلف اقتصادی به ویژه حوزه انرژی، ســاخت 
نیروگاه های آبی، بادی و خورشــیدی، حمل و 
نقل، ارتباطات، فناوری های نو ، داروســازی و 
خدمات فنی مهندسی می توانند همکاری های 
سازنده ای به نفع ملت های خود داشته باشند.

رئیس جمهور با اشــاره به اینکه تهران و ایروان 

در زمینه حمل و نقــل، ارتباطات و ترانزیت از 
ظرفیت هــای زیادی برای همکاری در ســطح 
دوجانبه و منطقه ای برخوردار هســتند، گفت: 
همکاری  دو کشــور در بخش کریدور شــمال 
به جنوب و اتصال دریای ســیاه به خلیج فارس 
از طریــق راه آهن و جاده ، بــه نفع دو ملت و 
ملت های منطقه بوده و می تواند جهشــی در 
مناســبات   ایروان و سایر کشــورهای منطقه 

ایجاد کند.
 رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه جمهوری 
اســامی ایران تا یک ماه آینــده اولین گام را 
بــرای فعالیت در قالب اتحادیه اوراســیا بر می 
دارد، گفت: می بایست کارگروه هایی برای آغاز 
همــکاری ایران با اوراســیا ایجــاد کرد که در 
زمینه های مختلف از جمله انرژی، برق و حمل 
و نقــل ظرفیت های موجود را بررســی و روند 

اجرایی شدن آنها را پیگیری کند.
 رئیس جمهور همچنین تسریع در اجرایی شدن 
توافقــات دوجانبه و اهمیت توجه به مســایل 
زیســت محیطی را مورد تاکید قرار داد و گفت 
:مناطق آزاد مرزی می تواند نقش بسیار مهمی 

در توســعه روابط دو کشور ایجاد کند و در این 
زمینه باید بخش خصوصی و کارآفرینان را برای 
ســرمایه گذاری در این مناطق تشویق نماییم. 
دکتــر روحانی همچنین ضمــن اعام آمادگی 
کامــل جمهوری اســامی ایران بــرای تامین 
نیازمندیهای ارمنستان در حوزه انرژی تصریح 
کرد: قرارداد تهاتر گاز و برق بین دو کشور می 

تواند در حوزه کاال و خدمات نیز توسعه یابد.
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز در 
این دیدار با ابراز خرسندی از سفر دکتر روحانی 
بــه ایروان ، بــا بیان اینکه کشــورش خواهان 
توســعه هر چه بیشــتر روابط با تهران است، 
گفت: مصمم هســتیم حجم روابط و مناسبات 
دو کشــور به ویژه در زمینه اقتصادی را هر چه 

بیشتر افزایش دهیم.
 وی خاطــر نشــان کرد: همــکاری تجاری در 
مناطق مرزی با ایران اهمیت به ســزایی برای 
ارمنســتان برخوردار اســت و به دنبال تقویت 

همکاری در این مناطق هستیم.
نخســت وزیر ارمنســتان با اعام عاقه مندی 
نســبت به خرید گاز از ایران گفت: ایران منبع 
پایداری برای تامین انرژی و گاز ارمنستان است 
و ایروان خواستار تمدید موافقتنامه تهاتر گاز و 

برق با ایران تا سال۲۰۴۰ است.
نخســت وزیــر ارمنســتان خاطرنشــان کرد:  
ارمنســتان  از حضور و مشــارکت شرکت های 
ایرانی در پروژه های راه ســازی ارمنســتان به 
خاطر کیفیت باالی این شرکت ها استقبال می 

کند.
 وی گفــت: اتصال بنادر ایــران از خلیج فارس 
به دریای ســیاه برای دورنمای روابط دو کشور 
و منطقه از اهمیت باالیی برخوردار اســت لذا 
بــه دنبال همکاری و مشــارکت  در این حوزه 

هستیم.
همچنین دو طرف بر لزوم اتمام پروژه خط سوم 
انتقال برق میان دو کشور تا سال ۲۰۲۰ تاکید 

کردند.

 دکتر روحانی در دیدار نخست وزیر ارمنستان: 

اتصال خلیج فارس به دریای سیاه می تواند جهشی در 
مناسبات ایران و ارمنستان ایجاد کند
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استاندار آذربایجان شرقی در همایش روز ملی 
روستا و عشایر در تبریز، بر تقویت احساس تعلق 
روستاییان به روستا، تقویت بنیان های صنعتی 
و کشــاورزی در روســتاها و توجه به اشتغال 
مکمل و توسعه پایدار روســتایی تأکید کرد و 
گفت: امروز در سایه تاش و زحمت روستاییان 
و کشــاورزان اســت که با وجــود تحریم ها و 
فشارهای اقتصادی، ســرافراز و سربلند زندگی 

می کنیم.
دکتر محمدرضــا پورمحمدی افــزود: ما ملت 
ایران قســم خورده ایم که خون شهیدان روی 
زمین نماند و اســتقال خود را با هیچ چیزی 
معامله نکنیم؛ از این رو در برابر فشارها خم به 

ابرو نخواهیم آورد.
وی خاطرنشــان کرد: اگر تبریــز و آذربایجان، 
اســطوره تاریخ شناخته می شــوند نه به خاطر 
بناهــای تاریخی، بلکه در ســایه انســان های 
غیرتمندی اســت که در ســخت ترین شرایط 
هم دســت از کار و کوشش برنمی دارند و برای 

اعتای میهن خود تاش می کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برنامه های 
دولت در حوزه توسعه روستایی، گفت: اتفاقات 
خوبی که در روســتاهای اســتان در مقایسه با 
سال های گذشــته انجام شده نشان دهنده روند 

رو به تعالی و پیشرفت در این حوزه است.
وی بر تقویت ســرمایه انســانی و اجتماعی در 
مناطق روســتایی تأکید کرد و گفت: الزمه این 
امر، تقویت احســاس تعلق روستاییان به روستا 
و زادگاه خود است که اگر این احساس ایجاد و 
تقویت شود روستاها به مراکز تولید و کارآفرینی 

تبدیل می شوند.
پورمحمدی با اشــاره به اینکــه امروزه جوانان 
روستایی نیز جوانانی تحصیل کرده و مهارت دیده 
هســتند، افزود: خوشبختانه شــاهد مهاجرت 
معکوس در بسیاری از روستاهای استان هستیم 
و امروز با تجربه گذشتگان و انرژی و توانمندی 
جوانان، کار و فعالیت در روســتاها رونق گرفته 

است.
اســتاندار آذربایجان شرقی همچنین بر تقویت 
بنیان های صنعتی و کشــاورزی در روســتاها 

تأکیــد کرد و گفــت: تعاونی هــا، صندوق ها و 
سایر ســاختارهایی که فعالیت های روستایی را 
نظام منــد می کنند باید به ایــن موضوع توجه 

داشته باشند.
و صنایــع  اشــتغال مکمــل  راه انــدازی  وی 
پایین دســتی در روســتاها را مهم برشــمرد و 
گفت: متأسفانه به موازات ایجاد زیرساخت های 
عمرانی در روســتاها به موضوع اشــتغال توجه 
نشده است؛ در حالی که اشتغال و ایجاد درآمد 

و رفاه، جوهره اصلی توسعه روستایی است.
پورمحمدی بــا تأکید بر اســتفاده از امکانات 
طبیعی روســتاها، گفت: توسعه روستایی نباید 
به قیمت از دســت دادن مواهب طبیعی تمام 
شــود و تنها در این صورت اســت که توسعه 

پایدار اتفاق می افتد.
در این مراسم، سه نفر از کارآفرینان روستایی، 
تجربیات موفق خود را در این حوزه ارائه کردند.

مدیرکل فنــاوری ارتباطات و فناوری اطاعات 
اســتان نیز در خصوص نقش فضــای مجازی 
در کسب وکارهای روســتایی و رئیس سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان در خصوص توسعه 
صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان و شیوه های 
بازاریابی محصوالت روستایی و عشایری به ارائه 

گزارش پرداختند.

استاندارآذربایجان شرقی: 

اشتغال، جوهره اصلی توسعه روستایی است

Ó  وی بر تقویت سرمایه انسانی و
اجتماعی در مناطق روستایی تأکید 
کرد و گفــت: الزمه این امر، تقویت 
احساس تعلق روستاییان به روستا و 
زادگاه خود است که اگر این احساس 
ایجاد و تقویت شود روستاها به مراکز 

تولید و کارآفرینی تبدیل می شوند.
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در  چیســت؟  هدف 
یــک کارزار رقابتی و 
در بطن یک جامعه هدف چیست؟ ما 
برای چه امــری در رقابت با یکدیگر 
می گیریم؟ چه چیزی ســبب  قــرار 
می شــود تا افراد یک اجتماع میل به 
برتر بــودن را مدام در خــود تقویت 

کنند؟ 
حقیقت این اســت که برتری جویی 
کهن الگویی پسندیده و نظامی تاریخی 
است. هر کسی میل دارد در یک جمع 
خودش را نشــان دهد و بگوید الگوی 
مناســبی اســت و توان همگرا کردن 
جمع را دارد. این مساله مادامی که در 
جهت نیل به اهداف فردی و جمعی به 
صورت توامان- باشد، امری پسندیده 
و بسیار واالست اما آن هنگام که این 
مفهــوم به امری صرفاً برتری جوایانه و 
فارغ از توانایی و لیاقت بسط داده شود، 
امری نکوهیده و ناپســند خواهد بود. 
در چنین وضعیتی که غوغاســاالری 
و لمپنیســم جای شایستگی و لیاقت 
را در رقابت می گیرد، بیشــتر از آنکه 
برتــری فردی در ذهن متبادر شــود، 
قبایل بدوی به ذهن می آیند که در آن 
زور بازو و تنازع برای بقا، برتر از شیوه 
زیستن و سبک زندگی بود. به عبارتی 
غوغاسوالری  اســاس  بر  برتری جویی 

نوعــی بدویت درجهان مدرن اســت، 
جهانــی کــه در آن عدالــت قاعده و 
قانون اصلی آن اســت، جهانی که در 
آن همزیستی مسالمت آمیز تنها رکن 
بقای آن اســت. در چنیــن وضعیتی 
شایســتگان به کنار رانده می شــوند، 
الیقان سرافکنده شده و به انجام امور 
روزمره مشــغول می شــوند، نخبگان 
در اوج ناامیدی به حاشــیه کشــانده 
می شــوند و مــردم تــاش می کنند 

تــا تعریف جدیــدی از شایســتگی 
بــرای خود ارائه دهنــد و چون موفق 
نمی شــوند تنها به شرایط موجود تن 

می دهند.
بــه واقع هــدف کســانی کــه با 
بی اخاقی ســعی می کنند خود، تیم 
یا حــزب ویا فرد خــود را به پیروزی 
برســانند یک هدف بیشــتر ندارند و 
آن اتصال و ارتزاق از سرمنشاء قدرت 

اســت. برای چنین افرادی هیچ چیز 
جــز قدرت معنــا ندارد. بــرای اینها 
رسیدن به قله نه سلوکی برای تزکیه 
نفس و خودشناســی است و نه امری 
اجتماعــی جهت رفاه حــال مردمان 
بلکه آنها فقــط می خواهند به قدرت 
دســت یابند تا منافع خود را بیش از 
پیش تقویت کنند و خود را در شرایط 

جدید ببینند. 

“محمدعلی صادقیان”

توسل به بدی برای پیروزی

Ó  کسانی هدف  واقع  به 
کــه با بی اخالقی ســعی 
می کنند خود، تیم یا حزب 
به پیروزی  ویا فرد خود را 
بیشتر  برسانند یک هدف 
ندارند و آن اتصال و ارتزاق 

از سرمنشاء قدرت است. 
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 فرماندار اهر از تشــکیل پایگاه 
ملی بقعه )باغ مزار( شیخ شهاب 
الدیــن و تمهیــد مقدمات الزم 
برای تشــکیل هیات امنا بــرای این مجموعه 

ارزشمند تاریخی خبر داد.
به گــزارش آرمان تبریز به نقل از فارس، زاهد 
محمودی در گفت وگویی در اهر اظهار داشت: 
برای پیگیری مطالبــات مردمی  در خصوص 
ارتقاء جایگاه  این اثر مهم  و شــاخص تاریخی 
منطقه ارسباران جلسات  متعددی برای توسعه 
حریم بقعه و آزاد سازی زمین و احداثات قبلی 
انجام  شــده تحت تصرف ادارات  در محوطه 
بقعه بتوانیم در آزادســازی آنها با مشــارکت 

ادارات  اقدام عملی کنیم.
وی افــزود: اخیرا نیز در راســتای تحقق این 
امر جلســه ای در محل  دفتر رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی تبریز با حضور مدیرکل میراث 
فرهنگی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، نماینده 
مــردم اهر و هریــس و جمعی از مســووالن 
شهرستان تشکیل دادیم که انصافا همکاری و 
همراهی رئیس دانشــگاه علوم پزشکی  استان 
در پیشقدمی پیرامون  آزادسازی  حریم بقعه 
که ساختمان  ستادی شبکه بهداشت و درمان 

اهر نیز در این محوطه قرار دارد در خور تقدیر 
است.

محمودی ارتقاء بقعه و باغ مزار شــیخ شهاب 
الدین به پایگاه  ملی شیخ شهاب الدین  اهری 
اقدامی مبارک و در خور تحســین از ســوی 
مسووالن دســت اندرکار ذکر کرد و گفت: در 
صــورت موافقت و اخذ مجوز بــرای  این امر 
شــاهد گشــایش  ردیف اعتباری و اختصاص  
بودجه ســاالنه بــرای  تقویت و توســعه این 

مجموع و اثر ارزشمند تاریخی خواهیم بود.
وی از موافقت اداره کل میراث فرهنگی استان 
برای معرفی هیات امنا متشکل از افراد حقیقی، 
حقوقی و افراد متخصص و صاحب نظر و صدور 
احکام الزم از سوی وزارتخانه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری خبر داد  و افزود: 
با عملیاتی شــدن  این امر زمینه تسهیل برای 
فعالیــت و پیگیری امور اداری و اجرایی فراهم 

می شود.
فرماندار شهرســتان اهر اظهار امیدواری کرد 
که با احساس مســوولیت جمعی، همکاری و 
همراهی همــه ادارات و مردم بتوانیم گام های 
عملی در شناساندن این اثر ملی و زمینه سازی 

برای ثبت جهانی  آن برداریم.

پیگیری  برای 
مردمی   مطالبات 

ارتقاء  در خصوص 
جایگاه  این اثر مهم  

تاریخی  و شاخص 
ارسباران  منطقه 

متعددی  جلسات  
توسعه حریم  برای 
بقعه و آزاد سازی 

احداثات قبلی  و  زمین 
انجام  شده تحت 
تصرف ادارات  در 

بتوانیم  بقعه  محوطه 
در آزادسازی آنها 

ادارات   با مشارکت 
کنیم. عملی  اقدام 

فرماندار اهر؛

تشکیل پایگاه ملی در باغ مزار 
شیخ شهاب الدین اهری کلید خورد
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رییس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز گفت: نیاز این 
استان به باتری قلب برای چند ماه تامین شده و به 

زودی وارد استان خواهد شد.
 محمدرضا صومــی  در گفت وگویی، دلیل کمبود 
باتری قلب در اســتان را بدهی های کان شرکت 
های بیمــه ای از جملــه بیمه ســامت و تامین 
اجتماعی دانست و افزود: در تاشیم این مشکات 

را در اسرع وقت حل کنیم.
وی اظهار داشــت: با رایزنی های مختلف در نهایت 
موفق شدیم بخشی از بدهی بیمه سامت به میزان 
۱۵ میلیــارد ریال را برای خریــد باتری قلب مورد 

نیاز استان دریافت کنیم که امیدواریم با این اقدام 
بخشــی از مشــکات بیماران قلبی و عروقی رفع 

شود.
وی مجموع بدهی های تامین اجتماعی به دانشگاه 
علوم پزشــکی مرکز آذربایجان شرقی را بسیار باال 
اعام و اضافه کرد: مدت این بدهی در حال حاضر 
از ۱۱ ماه گذشته است و البته بیمه سامت نیز در 
این زمینه بدهــی ۴ ماهه دارد. بنا به این گزارش، 
طی هفته هــای اخیر کمبود باتری قلب به یکی از 
چالش های مهــم و بزرگ بخش درمان آذربایجان 
شــرقی تبدیل شده است و بســیاری از بیماران را 

دچار مشکات جدی حیاتی کرده است.
همین موضوع باعث شده است نوبت دهی دانشگاه 
علوم پزشــکی تبریز به متقاضیــان دریافت باتری 

قلب به ۷۰۰ نفر برسد.
باتری قلب یک دســتگاه پزشــکی با بار الکتریکی 
اســت که برای کمک بــه مدیریــت ضربان قلب 
نامنظم زیر پوســت بیماران قرار می گیرد تا منجر 

به ارسال سیگنال های الکتریکی به قلب شود.
 باتری قلب نوع ICD بنابر نیاز بیمار از ۱۵ میلیون 
تا ۲۰ میلیون تومان و نوع   پیس میکر حدود ســه 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

با حضور شهردار منطقه دو تبریز، جلسه بررسی و 
ارزیابی عملکرد 6 ماهه اول سال 98 این منطقه 
و تبیین رویکردها و برنامه های نیمه دوم ســال 
98 مورد بحث و بررســی مدیران این شهرداری، 

قرار گرفت...
با حضور شهردار منطقه دو تبریز، جلسه بررسی و 
ارزیابی عملکرد 6 ماهه اول سال 98 این منطقه 
و تبیین رویکردها و برنامه های نیمه دوم ســال 
98 مورد بحث و بررســی مدیران این شهرداری، 

قرار گرفت.
به گــزارش امــور ارتباطات شــهرداری منطقه 
دو تبریز، در این جلســه نتایــج ارزیابی عملکرد 
شــهرداری منطقه دو در مقایسه با سایر مناطق 
توسط محمدامین خوش نیت رئیس اداره برنامه 
ریزی و توسعه سرمایه انسانی این منطقه، مورد 

تشریح قرار گرفت.
این ارزیابی که توســط کارشناســان و ارزیابان 
معاونت برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شهرداری تبریز منتشر شده، نشانگر نقاط ضعف 
و قوت هر منطقه در حوزه های مختلف می باشد. 
در این جلســه خوش نیت با اشاره به اهمیت و 
نقش ســامانه “ساجا” در ثبت عملکردهای حوزه 
مالــی  اقتصادی، عمرانــی، خدماتی و فرهنگی 
شهرداری ها، خواستار همکاری بیشتر واحدهای 
مختلف در ثبت به موقع اطاعات، آمار و عملکرد 
منطقه شد. در این جلســه میزان تحقق بودجه 

منطقه دو در شــش ماهه اول سال 98 در حوزه 
های مختلف درآمد، عمران و خدمات و عملکرد 
هر واحد نســبت به بودجه مصــوب دوره ای، از 
دیگر مــواردی بود که مدیــران در خصوص آن 

بحث و تبادل نظر کردند.
خوش نیت تاش شبانه روزی همکاران را مورد 
تمجید قرار داد و با بیان اینکه انتشــار این آمار 
نشــاندهنده کم کاری واحدها و همکاران نیست 
گفــت: این اطاعات به طور شــفاف بیشــتر به 
منظور آسیب شناســی و خود انتقادی و ترسیم 
نقشه راه جدید برای شــش ماهه دوم سال 98 
و در ادامه تنظیم و تدوین بودجه ســال ۱399 
منطقه می باشــد و مــی تواند برای برداشــتن 
گام های بلند به ســوی توسعه همگون و جلب 
رضایت بیشتر شــهروندان، یاری دهنده مدیران 
شهری باشــد. در ادامه این جلسه باقر خوشنواز 
شهردار منطقه دو ضمن تاکید به فعالیت بسیجی 
وار کارکنان منطقه بــا مدنظر قرار دادن نگرش 

مقدس بسیجی، گفت: همگی مدیون خون پاک 
شهدا و تاش بسیجیان برای حفظ کیان مقدس 

جمهوری اسامی ایران، هستیم.
وی افزود: بســیجی صرفاً ملبس به لباس بسیج 
بودن نیست بلکه دادن تذکرات الزم به دیگران، 
پرهیــز از تهمــت، غیبت و کــم کاری و تاش 
مضاعف برای حل مشــکات اربــاب رجوع، باید 

بطور بسیجی وار باشد.
شهردار منطقه دو با اعام این مطلب که عملکرد 
شــهرداری همواره در معرض قضاوت مردم قرار 
دارد اظهار داشت: خوشــبختانه با ایجاد انقاب 
اداری در حــوزه مالــی اقتصــادی منطقه دو و 
رسیدگی سریع به پرونده های مراجعین، این امر 

رضایت شهروندان را فراهم آورده است.
وی ضمن تشــکر از رضا جان فشــان نوبری به 
خاطر ایجاد تحوالت چشمگیر در حوزه معاونت 
مالی اقتصادی، از ابداع روش جدید توسط معاون 
این حوزه در به جریان انداختن پرونده های راکد 
مالی اظهــار امیدواری کرد شــاهد تحقق ۱۰۰ 

درصدی بودجه سال 98 باشیم.
خوشنواز در بخش دیگری از سخنان خود تاش 
و همکاری بیشــتر برای بهسازی وضعیت مسیر 
بی.آر. تی، اتمام پروژه فاز ۲ مسقف سازی گلزار 
شهدا، رفع مشکل سریع پل همسان کابلی و سایر 
پروژه های مهم منطقه را از مدیران زیرمجموعه 

خواستار شد.

ارزیابی عملکرد 6 ماهه شهرداری منطقه دو تبریز و
تبیین برنامه های نیمه دوم سال 98

مشکل تهیه باتری قلب در آذربایجان شرقی رفع شد



7

فصل تدوین شماره 6. مهرماه  1398

  فرهنگســرای ورزشی 
طوبی بــه منظور اجرای 
ورزشــی،  برنامه هــای 
فرهنگــی و هنــری در 
شــهرک امام خمینــی)ره( تبریز به 
رســید. بهره بــرداری 

به گــزارش نصر بــه نقــل از ایرنا، 
فرهنگــی،  ســازمان  سرپرســت 
شــهرداری  ورزشــی  و  اجتماعــی 
تبریز روز ســه شنبه در مراسم بهره 
برداری از این فرهنگســرا گفت: این 
فرهنگســرا دارای ســالن ورزشــی، 

محوطــه بیرونــی و بخش هــای مختلف 
آموزشــی و اداری بوده و با تاش همکاران 
این ســازمان، ســامان دهی و در دسترس 
شهروندان این شــهرک قرار گرفته  است.

حجت االســام  حسین قدوســی، با اشاره 
بــه محدودیت فضای فرهنگی در ســطح 

این شــهر، افزود: این فرهنگســرا می تواند 
شــهروندی،  آموزش هــای  تقویــت  در 
توســعه  و  فراغــت  اوقــات  غنی ســازی 
ورزش همگانــی نقش موثــری ایفا کند.

اجتماعی  فرهنگی،  ســازمان  سرپرســت 
و ورزشــی شــهرداری تبریز با بیان اینکه 

مشــارکت و همراهــی شــهروندان 
موجب اجــرای برنامه هــای پربار و 
مانــدگار می شــود، از شــهروندان 
بــه ویــژه ســاکنان شــهرک امام 
خمینی)ره( خواســت در برنامه های 
فرهنگــی، ورزشــی و اجتماعی این 
فرهنگسرا حضور فعالی داشته باشند.

ادامــه  قدوســی،  حجت االســام  
داد: اجــرای همزمــان برنامه هــای 
ورزشــی و فرهنگــی از امتیازهای 
خاص فرهنگســرای طوبــی بوده و 
تاش می شــود با همکاری ســایر 
امکانــات و فضای  بخش هــای مدیریتی، 
کلی این فرهنگســرا با شــرایط مطلوب تر 
قــرار گیــرد. در دســترس شــهروندان 

فرهنگسرای ورزشــی طوبی در ۲۰ عنوان 
ورزشــی، فرهنگــی و هنری بــه صورت 
رایــگان از بانوان و آقایان ثبت نام می کند.

مدیرکل انتقال خون آذربایجان شرقی؛
مشارکت زنان در اهدای خون زیر چهار درصد است/ هر کیسه خون، سه نفر را نجات می دهد

مدیرکل انتقال خون آذربایجان شــرقی گفت: 
مشــارکت زنان در اهدای خون در آذربایجان 
شــرقی زیر چهــار درصد و مشــابه میانگین 

کشوری است.
وحیــد مثمــر در گفت وگویــی با بیــان این 
مطلب اظهــار کرد: با وجود اینکــه زنان ۵۰ 
درصد مصرف کنندگان خون کشور را تشکیل 
می دهند، ولی استقبال از اهدای خون از طرف 
آن ها بســیار کم بوده و باید اطاع رســانی از 
تریبون های مختلف و ترویج فرهنگ مشارکت 

بیشتر خانم ها در اهدای خون انجام شود.
وی بــا تاکید بر اینکه  اهــدای خون به هیچ 
عنــوان فــردی را کم خــون نمی کند، گفت: 
متاســفانه باور غلطی بر جامعه حاکم اســت 
کــه خانم ها با مشــارکت در امر اهدای خون، 
کم خون می شوند، امروزه تمامی اهداکنندگان 
اعم از مرد و زن غربال شــده و اگر کسی کم 
خون باشــد از همان ابتدا از او خون گیری به 

عمل نمی آید.
وی با اشاره به شرایط اهدا خون اظهار کرد: در 
طول یک سال، هر مرد، چهار مرتبه و هر زن، 
سه مرتبه می تواند خون اهدا کند. اهداکنندگان 

خون باید سالم بوده و سابقه عمل جراحی در 
طول یک سال گذشته را نداشته باشند.

مثمر با تاکید بر اینکه نیاز به فرآورده های خونی 
در طول سال ثابت است، گفت: اهدای خون در 
برخی مناســبت های ملی و مذهبی مانند ایام 
محرم و روز ملی اهدای خون، افزایش یافته و 
در برخی فصول نیز مانند فصول کاری و فصل 

آغاز مدارس کاهش می یابد.
وی با تاکید بر اینکه همیشه به تمامی گروه های 
خونی نیاز داریم، افزود: برخی گروه های خونی 
مانند گروه هــای خونی منفی کم یاب و برخی 
نایاب بوده و به طبع، نیاز به آن ها بیشتر است.

وی در ادامــه اظهار کرد: هــر بار اهدای خون 
عاوه بر جنبه درمانی، سه نفر را نجات می دهد.

مدیــرکل انتقال خون آذربایجان شــرقی در 
خصــوص نحــوه اطمینان از ســامت کامل 
خون های اهدایی، گفت: عاوه بر ارائه بروشور 
برخی ســواالت  پرســیدن  اهداکنندگان،  به 
توسط پزشــکان متخصص، استفاده از برخی 
مکانیســم های تخصصی و انجام آزمایشات از 
جمله اقدامات در راستای حصول اطمینان از 

سامت خون های اهدایی است.
وی گفــت: از ســامت خون هــای اهدایــی 
اطمینان کامل داریم و در این زمینه می توانیم 

با کشورهای اروپایی و آمریکایی رقابت کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه فراورده های خونی به 
هیچ عنوان به کشورهای دیگر صادر نمی شود 
و پروتوکلی در این زمینه تعریف نشــده است، 
اظهار کــرد: چیزی به عنوان صادرات خون به 
سایر کشورها نداریم. فراورده های تهیه شده در 
استانمان به مصرف خود مردم استان می رسد، 
اما در برخی موارد دریافت و ارســال خون به 
ســایر استان های کشــور از طریق شبکه ملی 

خون رسانی امکان پذیر است.

فرهنگسرای ورزشی طوبی در تبریز به بهره برداری رسید
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 6۴۰ تخصصی  بیمارســتان 
مردانی  کــودکان  تختخوابی 
آذر با حضور نمایندگان اداره 
کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی 

توسط بانی خیر آن وقف شد.
کریــم مردانی آذر خیر بنــام تبریزی با 
حضور در محــل اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان این بیمارستان را که به نام 
زهرا مردانی آذر نامگذاری شــده جهت 
به کارگیری در حوزه بهداشــت و درمان 

کودکان وقف کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان در 
این باره گفت: این بیمارســتان تخصصی 
با 6۴۰ تخــت در زمینی به وســعت 9 
هکتــار با زیربنای ۵۵ هزار مترمربعی در 
چهار طبقه با هزینه بیش از ۱۰۰میلیارد 
تومان در حال احــداث و واگذاری برای 

خدمت به کودکان بیمار خواهد بود.
حجــت االســام و المســلمین دکتــر 
سیدشــهاب الدین حســینی افزود: این 
موقوفه یکی از بزرگترین موقوفات تبریز 

بعد از انقاب اســت که توســط خاندان 
محتــرم مردانی آذر احــداث و وقف می 

شود.
وی اظهار داشــت: این خاندان محترم و 
خیر، دغدغه تربیــت و آموزش فرزندان 
کشورمان را دارند و با احداث 6۰ مدرسه 
در نقاط مختلف کشــور اکنون با اندیشه 
کاهــش آالم جســمی فرزنــدان ایران 
اسامی این بیمارستان ارزشمند را وقف 

می کنند. 
آقــای کریــم مردانــی آذر واقــف این 
بیمارستان نیز درباره نیت خود از احداث 
این مرکــز درمانی تخصصی گفت: هدف 
آینده  تامین  بیمارســتان  این  از احداث 
ای ســالم برای کودکان است تا با رفع و 
تســکین دردهایشان مسیر پیشرفت آنها 

هموار شود.
وی افــزود: از ســوی دیگــر وقف باعث 
ماندگاری اموالمان می شود و این امانت 
دنیوی به دست صاحب اصلی امانت می 

رسد.

بیمارستان تخصصی 640 تختخوابی 
کودکان مردانی آذر وقف شد

آذر  مردانــی  کریــم 
بیمارســتان  این  واقف 
خود  نیت  دربــاره  نیز 
از احــداث ایــن مرکز 
گفت:  تخصصی  درمانی 
این  احــداث  از  هدف 
آینده  تامین  بیمارستان 
کودکان  برای  سالم  ای 
است تا با رفع و تسکین 
مســیر  دردهایشــان 
هموار  آنها  پیشــرفت 

شود.
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یعقوب نماینده، مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان از ارائه 
بیش از ۱9 هزار نفر دوره آموزش 
های مهارتی توسط بخش دولتی در شش ماهه 

نخست سال جاری در این اداره کل خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل آموزش 
فنــی و حرفه ای اســتان آذربایجان شــرقی، 
یعقوب نماینده، مدیرکل آموزش فنی و حرفه 
ای اســتان از ارائه  بیــش از ۱9 هزار نفر دوره 
آموزش های مهارتی توســط بخش دولتی در 
شش ماهه نخست سال جاری در این اداره کل 

خبر داد.
یعقوب نماینده، افــزود: اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای اســتان در شــش ماهه اول ســال 
جاری توانســته است در بخش دولتی ۱9 هزار 
و ۱۵6 نفــر دوره آموزش های مهارتی را برای 
عاقمندان در ســطح استان آذربایجان شرقی 

ارائه نماید.
وی در ادامه اظهار داشت: از مجموع ۱9 هزار و 
۱۵6 نفر دوره آموزشهای ارائه شده، در خوشه 
خدمــات؛ 6 هزار و ۲63 نفر دوره، صنعت؛ ۱۰ 
هزار و ۴۱6 نفر دوره، فرهنگ و هنر؛ ۱۰ هزار 
و ۵۰ نفر دوره و در خوشــه کشاورزی ۱ هزار 
و ۴۲۷ نفــر دوره آموزش های فنی و حرفه ای 

مورد نیار بازار کار ارائه شده است.
مدیــرکل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان 

آذربایجان شرقی خاطر نشان ساخت:  ۴ هزار و 
933 نفر دوره آموزشــها به  بانوان و ۱۴ هزار و 
۲۲3 نفر دوره نیز برای آقایان ارائه شده است. 
یعقوب نماینده، افزود: آموزشهای فنی و حرفه 
ای در بخش های مختلفی چون؛ مهارت آموزی 
در محیــط کار واقعی برای  ۷۰3 نفر، صنایع و 
اصناف، 86۰ نفر، آسیب دیدگان اجتماعی، 6۱ 
نفر، زندان؛ ۱ هزار و ۷8۱ نفر، مدیریت مهارت 
آموزی و مشاوره شغلی، ۵8۲ نفر، مراکز ثابت و 
سیار شهری، ۱۰ هزار و ۲3۵ نفر، انجام گرفته 

است.
وی همچنین از ارائه آموزشــهای فنی و حرفه 
ای در بخش روســتاها، به تعداد ۱ هزار و ۴۲۲ 

نفر دوره، عشایر؛ 38 نفر دوره خبر داد.
 نماینــده ادامه داد: در بخش ســکونتگاههای 
غیر رسمی این اداره کل توانسته است با همت 
مربیان پر تاش آموزش فنی و حرفه ای استان 
در بخش دولتی، 9۵۰ نفر و به سربازان وظیفه 
نیز، ۲ هزار و ۵۲۴ نفر دوره آموزشــها را ارائه 

نماید.
مدیرکل آموزش فنی و حرفــه ای آذربایجان 
شــرقی در پایان تصریح نمود: در بخش دولتی 
در مجموع ۲ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۷۷۴ نفر- 
ســاعت آموزشــهای فنی و حرفه ای به عموم 
عاقمندان به حوزه مهارت آموزی ارائه گردیده 

است.

اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای استان در 
شش ماهه اول سال 
است  توانسته  جاری 
در بخش دولتی 19 

هزار و 156 نفر دوره 
آموزش های مهارتی 

برای عالقمندان  را 
در سطح استان 

شرقی  آذربایجان 
نماید. ارائه 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی خبر داد:

بیش از 19 هزار نفر، آموزشهای مهارتی 
را در شش ماهه نخست سال جاری فرا 

گرفتند
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شــهردار تبریــز و نائــب رئیس 
شــورای شــهر با هدف بررســی 
آخرین وضعیت باغات رواســان و 
گرمخانه منطقــه ۷ تبریز از این مکانها بازدید 

کردند.
 ایرج شهین باهر شهردار تبریز و سونیا اندیش 
نایب رییس شــورای اســامی شــهر و اکبر 
پورخردمند شــهردار منطقه ۷ تبریز از پروژه 
های دردســت اقدام این منطقــه همچون باغ 

رواسان و گرمخانه بازدید کردند.
درایــن بازدید پورخردمند شــهردار منطقه ۷ 

درخصوص روند پیشــرفت عملیات ســاخت و 
ساز باغ رواســان و گرمخانه و همچنین اتمام 
عملیــات کــف ســازی و آغازمراحــل تامین 

روشنایی محوطه آن توضیحاتی ارائه کرد.

اندیش نیــز در این بازدید با ابــراز رضایت از 
آخرین وضعیت پروژه های شهرداری منطقه ۷ 
تبریز و فعالیت های انجام شده در جنوب غرب 
تبریز و قدردانی از تاش های شــهردار منطقه 
۷، راه اندازی خانه های امن و گرمخانه ها را از 
اقدامات مهم و ارزشمند تلقی کرد که می تواند 

مخاطرات اجتماعی را تاحدی کاهش دهد.
در پایان این بازدید ایرج شــهین باهر شهردار 
تبریز نیز ضمن قدردانــی از اکبر پورخردمند 
شهردار منطقه ۷ از پیشرفت فیزیکی پروژه ها 

ابراز رضایت کرد.

عملیات بهسازی اولین “خیابان نمونه” 
با مسیر ســواره رو کف پوش کانشهر 
تبریز، با 8۵ درصد پیشرفت فیزیکی در 
سطح حوزه شهرداری منطقه 3 تبریز در 

حال اجرا است.
به گــزارش امور ارتباطات شــهرداری منطقه 3 تبریز؛ 
داوود طالب نژاد شــهردار منطقه خبر از اجرای مراحل 
پایانی عملیات بهســازی اولین خیابان نمونه کانشهر 
تبریــز داده و گفت : اجرای اولین مســیر با کف پوش 
بتنی برای تردد وســایل نقلیه در سطح شهر تبریز در 
محدوده شــهرداری منطقه 3 با پیشرفت 8۵ درصدی 
توســط معاونت فنی و عمرانی منطقه در حال اجرا می 
باشد.شــهردار منطقه ، مسیر انتخاب شده برای اجرای 
خیابان نمونه در ســطح حوزه شــهرداری منطقه 3 را 
خیابــان لک لر عنوان کرد و افزود : به دستورشــهردار 
تبریز مقرر گردیده در مرحله اول ،یک خیابان با عرض 
زیر ۱6 متر در هر یک از مناطق ۱۰ گانه شهر تبریز به 
عنوان )خیابان نمونه( در راستای بهسازی مسیر عبوری 
برای وســایل نقلیه و عابران پیاده با حس و حالی الهام 

گرفته از فرهنگ و گذشته شهرمان اجرا شود.
طالب نژاد ادامه داد : شهرداری منطقه 3 نیز از خیابان 
های زیر ۱6 متر ســطح محدوده منطقه ، خیابان ۱۲ 
متری لک لر را برای اجرای اولین خیابان نمونه انتخاب 

و از مدتی قبل بهسازی آن را شروع کرده است.

وی از حجــم عملیات های انجام گرفته در بهســازی 
خیابــان لک لر ، به خاکبــرداری ۲ هزار متر مکعبی تا 
به امروز اشــاره کرده و گفت : کل آسفالت و کفسازی 
قدیمی عرض ۱۲ متری خیابان اعم از 8 متر سواره رو 
و ۲ متر عرض هر طرف پیاده رو خیابان تخریب گردیده 
و جمع آوری شد و بعد از آن به سرعت اجرای پیاده رو 
های طرفین هر کدام در عرض عبوری ۲ متری شــروع 
و تقریبــا با حجم عملیات ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع کف 

پوشی با کف پوش های بتنی به اتمام رسید .
شــهردار منطقه تاکید کرد : بــرای اجرای اصولی کف 
مســیر عبوری 8 متری خیابان لک لــر، معاونت فنی 
و عمرانی منطقه کف مســیر را بعــد از اتمام عملیات 
خاکبرداری ، آب پاشــی و تسطیح نموده و بستر اولیه 
را با ماشین آالت مربوطه فشرده سازی )کمپکت( کرد.

طالب نژاد افزود: بعد از اتمام عملیات تثبیت زیرسازی 

با مصالح شفته آهک همراه با سیمان، کف پوش چینی 
مسیر با کف پوش های بتنی به ارتفاع 8 سانتی متری 
مقاوم برای بارهای سنگین )وسایل نقلیه سنگین( شروع 
شده که تا بحال ۲۵۰۰ مترمربع از ۴۰۰۰ مترمربع کل 
مسیر سواره رو خیابان اجرا شده و باقیمانده مسیر نیز 
انشاهلل با نهایت سرعت هرچه سریعتر تکمیل و به پایان 

خواهد رسید.
شهردار منطقه طالب نژاد از اقدامات دیگر انجام گرفته 
در این خیابان به لکه گیری آســفالت ۱۷ کوچه فرعی 
انشــعابی از خیابان لک لر اشــاره کرده و گفت: مسیر 
ورودی ۱۷ کوچه فرعی خیابان لک لر بعد از اتمام لکه 
گیری با آسفالت نیز در وسعت ۲۰۰ مترمربع با سنگ 
های کیوبیک )مکعبی شکل( برای مناسب و همسطح 

سازی تردد ، سنگ چینی شده است.
اجرای جدول گــذاری دوبل کم عرض و کانیو به طول 
۵6۰ متر در ضلع شــمالی و جدول گذاری از نوع  تک 
جدول به طول ۵6۰ متر نیــز در ضلع جنوبی از دیگر 
عملیات های اجرا شــده توسط معاونت فنی و عمرانی 
شهرداری منطقه 3 تبریز در این خیابان بود که شهردار 
منطقه به آن اشاره کرده و ادامه داد: برای زیبایی بصری 
هر چه بیشــتر در مسیر ورودی ۱۷ کوچه خیابان لک 
لر نیز با کف پوش های بتنی زرد رنگ ۴۰*۴۰ سانتی 

متری، در وسعت۲۵۰ مترمربع کف پوشی شده است.

شهردار منطقه 3 تبریز:
عملیات بهسازی اولین خیابان نمونه شهر تبریز با

 85 درصد پیشرفت ادامه دارد

با هدف بررسی آخرین وضعیت پروژه ها انجام شد؛ 
بازدید شهردار تبریز و نائب رئیس شورای شهر از باغات رواسان و گرمخانه منطقه ۷
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پرورش  تبریز-کانون  آرمــان 
فکــری کــودکان و نوجوانان 
های  برنامه  شرقی  آذربایجان 
برای  را  متنوعی  و  گســترده 
بازدید کنندگان از هفدهمین نمایشــگاه 
بین المللی کتاب تبریز تدارک دیده است.

بــه گزارش خبرنــگار ما؛ علــی بینش با 
اعــام این مطلــب تاکید کرد: توســعه 
و ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی در بین 
نوجوانــان و خانــواده هــا  و  کــودکان 
کانــون  اهــداف حضــور  مهمتریــن  از 
پرورش فکری در این نمایشــگاه اســت.

وی در عیــن حال افزود: از ابتدای ســال 
98 طــرح توســعه کتابخوانــی در قالب 
برنامه ها و فعالیت های مختلف فرهنگی، 
هنری و ادبی در استان آذربایجان شرقی 
در اجــرا اســت که حضور در نمایشــگاه 
بیــن المللی کتاب تبریــز و معرفی طرح 
هــای متنوع و جــذاب در موضوع کتاب 
و کتابخوانی از جمله این برنامه هاســت.

مدیرکل کانون آذربایجان شــرقی برپائی 
نشست های تخصصی با حضور نویسندگان 
ادبیات کودک و نوجوان، تقدیر از کودکان 
و نوجوانان کتابخوان، برپائی کارگاه های 
هنری، قصــه گوئی، معرفی کتاب، اجرای 
مسابقه، معرفی فعالیت کتابخانه های سیار 
و نیز معرفی فعالیت ها و دســتاوردهای 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان در امر کتابخوانی را از جمله فعالیت 

هــا و برنامه هــای کانون در نمایشــگاه 
بیــن المللی کتــاب تبریز عنــوان کرد.

بینش با اشاره به عرضه جدیدترین کتاب 
های منتشــر شد توســط کانون در این 
نمایشــگاه افزود: غرفه مجزایی نیز برای 
فروش کتاب های کانون که همواره مورد 
استقبال و توجه مخاطبان و اولیای تربیتی 
بوده از برنامه هــای کانون در هفدهیمن 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تبریز است.

وی با تقدیــر از همت و تاش های اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اســامی در برپائی 
این نمایشگاه، افزود: نمایشگاه بین المللی 
ارزشــمندی  تبریز فرصت بســیار  کتاب 
برای توســعه و تعمیق فرهنگ کتابخوانی 
در بیــن اقشــار مختلــف جامعه اســت.

گفتنی اســت، هفدهمین نمایشــگاه بین 
المللی کتاب روزهــای ۲9 مهرماه الی ۴ 
آبان ماه ســال جاری در محل نمایشگاه 
بیــن المللــی تبریــز برگزار می شــود.

شهردار منطقه 6 تبریز خبر داد:
اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر غرب تبریز به متراژ 1100 مترمربع

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی 
معابر غرب تبریز به متراژ ۱۱۰۰ مترمربع

در جهت اجــرای نهضت آســفالت ریزی 
و بهســازی معابــر، عملیات زیرســازی و 
آسفالت ریزی معابر سطح حوزه شهرداری 
منطقه 6 تبریز به متــراژ ۱۱۰۰ مترمربع 

انجام شد.
به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 
6 تبریز، مهندس سامان احمدزاده، شهردار 
منطقه 6 تبریز از اجرای عملیات زیرسازی 
و آســفالت ریزی به متراژ کلی یک هزار و 
۱۰۰ مترمربع در جهت ســاماندهی معابر 

محات غرب تبریز خبر داد.
وی افزود: بر این اساس عملیات زیرسازی 
و آسفالت ریزی در محدوده کوی سعیدی 

۱ و ۲ به متراژ 6 هزار مترمربع انجام شد.
احمــدزاده، گفــت: همچنیــن عملیــات 
زیرسازی و آســفالت ریزی کوی میاد و 
کوی والفجــر در محله قراملک به متراژ ۵ 

هزار مترمربع در حال اجرا می باشد.
وی همچنیــن یادآور شــد: بــا توجه به 
قرارداشــتن منطقــه 6 در مســیر مبادی 

ورودی غــرب تبریــز و آمار بــاالی تردد 
شهروندان در این محدوده، بخصوص قرار 
داشــتن ایستگاه اول مســیر ویژه اتوبوس 
اجــرای عملیات  تبریــز،  تنــدروی  های 
آســفالت پلیمری مســیر BRT از میدان 
راه آهن تا چهارراه خطیب برای اولین بار 

در حال اجرا است.
شــهردار منطقه 6 تبریز خاطرنشان کرد: 
در آستانه آغاز بارش های فصلی به منظور 
خدمات رســانی بــه شــهروندان، تامین 
آســایش و ســهولت تردد ســاکنان غرب 
تبریز، تســریع در اجرای عملیات آسفالت 
ریزی و بهسازی معابر و خیابان های سطح 
حوزه در دستور کار معاونت فنی و عمرانی 

شهرداری منطقه 6 تبریز قرار گرفت.

 غرفه های کانون میزبان کودکان و نوجوانان در

 هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز
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نحوه رســیدگی به درخواســت 
های مردمی توسط امور بازرسی 
و رســیدگی به شکایات شرکت 
ملّی گاز ایران مورد ارزیابی قرار 

گرفت.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛ایــن ارزیابی 
به مــدت یک هفته و با حضور بــازرس اعزامی 
و  تابعــه  ادارات  از  ایــران  ملّــی گاز  شــرکت 
مشــاهدات حضور ی و اخذ مســتندات مربوطه 

انجام گردیده است.
رئیس روابــط عمومی این شــرکت در توضیح 
فرآیند رســیدگی به درخواســت ها و انتقادات 
مردمی در شرکت گاز استان افزود: این شرکت 
بر اساس الزامات استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ نسبت به 
استقرار سیســتمی نظام مند در راستای رسیدگی 
به درخواســت ها، انتقادات و پیشنهادات مردمی 
اقدام نموده و در بهبود این روند نسبت به مکانیزه 

نمودن روند رسیدگی به درخواست ها، ارائه کد 
رهگیری و پاسخگویی در کمترین زمان ممکن 

اقدام نموده است.
مهنــدس قنبری تصریح کرد: عالوه بر مراجعات 
حضــوری از طریق میز خدمت،دیــدار عمومی 
مدیرعامل شرکت، پست الکترونیک مدیرعامل، 
ســامانه ۳۱۹۴، ســایت شرکت و شــماره تماس 
مســتقیم واحد روابــط عمومــی ۳۴۴۲۴۴۰۶ از 

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان:

سهم ۲۱٫۲ درصدی بخش کشاورزی در اشتغال 
آذربایجان شرقی

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از سهم ۲۱٫۲ 
درصدی بخش کشــاورزی در ایجاد اشتغال 
برای استان خبر داد و گفت: این رقم بیش از 

میانگین کل کشور است.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز، پرویــز محمدزاده پیش از 
ظهــر امروز در دومین نشســت کارگــروه منطقه ای اقتصاد 
مقاومتی منطقه ۲ کشور با بیان اینکه ارزش تولیدات ساالنه 
محصوالت زراعی، باغی و دامی استان 99 هزار میلیارد ریال 
اســت، اظهار کرد: بخش کشاورزی بیشترین تاب آوری را در 

مقابل اعمال تحریم های مختلف از خود نشان داده است.
تولیــدات  افــزود:  وی 
کشــاورزی  بخــش 
کمترین نوسان را تحت 
و  داشته  تحریم ها  تاثیر 
حتی صادرات کشاورزی 
هم تقویت شــده است؛ 
البته باید دقت شود این 
امر موجب از بین رفتن 
کشــاورزی  پایه  منابع 
یعنــی آب، خاک، مراتع و جنگل ها نشــود؛ بلکه به تحریک 

سایر بخش های اقتصادی بیانجامد.
محمدزاده متذکر شــد: اگر بخش کشــاورزی توسعه نیابد، 
توســعه بخش صنعت نیز امکان پذیر نخواهــد بود؛ چرا که 
امنیت غذایی به عنوان خروجی بخش کشاورزی و امنیت آب 
منوط به سیاستگذاری های مناسب در بخش کشاورزی است.

معاون توســعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شــرقی تصریح کرد: سهم استان از GDP کشور 
۳٫۵ درصد اســت؛ در حالی که ســهم ارزش افزوده بخش 

کشاورزی استان ۴٫۶ درصد کل کشور است.
وی سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال استان و کشور را 

به ترتیب ۱۹٫۸ و ۱۸٫۵ درصد اعام کرد.
محمدزاده، تهدید منابع پایه بخش کشــاورزی، سطح پایین 
مهارتی نیروی انســانی، ضایعات فراوان بخش کشــاورزی، 
تغییــرات اقلیمی، نظام خردمالکــی و دهقانی و در مجموع 
نظام بهره برداری نامناســب بخش را عمده ترین چالش های 

کشاورزی دانست.
الزم بــه ذکر اســت در این جلســه معاونــان برنامه ریزی 
ســازمان های مدیریــت و برنامه ریــزی و جهاد کشــاورزی 
اســتان های آذربایجان شــرقی و غربی، اردبیل و کردستان 
حضور داشــتند و به ارائه گزارش عملکــرد اقتصاد مقاومتی 

بخش کشاورزی استان متبوع پرداختند.
در جلســه همچنین بحــث الگوی کشــت حوزه های آبریز 
دریاچه ارومیه و معیشت جایگزین در روستاهای حوزه مورد 

بررسی و کنکاش قرار گرفت.

نحوه رسیدگی به درخواست های مردمی در 
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مورد ارزیابی قرار گرفت

    مدیرعامل مخابرات آذربایجان شرقی 
گفــت: قبــض کاغذی بــرای هیچ 

مشترک ثابتی صادر نمی شود.
یوسف شکوری امروز در گفت وگویی 
اظهار داشت: از مردادماه سال جاری برای دریافت نظر 
همشهریان در رابطه با موضوع حذف قبوض کاغذی 
پیامک هزینه کارکرد به تمام مشــترکان تلفن ثابت 
اســتان ارسال شــد که در این اقدام باالی ۵۰ درصد 
مشــترکان قبوض خود را با اســتناد به پیامک های 

دریافتی پرداخت کردند.
 وی افــزود: با توجه به صدور قبــوض کاغذی برای 
کارکرد دو ماه مشترکان، ارسال پیامک به مشترکان 
در مردادماه برای ارزیابی و راستی آزمایی طرح حذف 
قبوض کاغــذی صورت گرفت و مهرماه نیز این اقدام 
برای مشترکان تکرار خواهد شد ولی از دوره بعد صدور 
قبوض کاغذی از پروسه کاری مخابرات استان حذف 
خواهد شد. وی، درباره عدم پرداخت توسط ۵۰ درصد 
باقی مانده از مشترکان نیز یادآور شد: کارکرد آن دسته 

از مشترکانی که هزینه های خود را پرداخت نکرده اند 
در قبوض کاغذی شــهریورماه به عنــوان خط پایان 
صدور قبض کاغذی به عنوان بستانکاری اعمال شده 

که مشترکان مکلف به پرداخت آن می باشند.
شــکوری مشترکان تلفن ثابت در آذربایجان شرقی را 
حدود یک میلیون و ۵۷۰ هزار مشترک اعام و اضافه 
کرد: این رقم با توجه به اقدامات این بخش مخابراتی با 

تعداد کمی در نوسان است.
این مقام ارشــد اســتان در حــوزه ارتباطات تلفنی 
و مخابراتــی، گریزی هم به مشــترکان تلفن همراه 
زد و ابراز داشــت: تنها برای ۲ تا 3 درصد مشترکان 
این بخش در آذربایجان شــرقی قبوض کاغذی صادر 
می شــود که به زودی این رقم در این بخش نیز صفر 

خواهد شد.
بــه گفته وی اجرای طرح حــذف قبوض کاغذی در 
بخش مخابراتی استان دست به عصا بوده در حالی که 
در استان هایی مانند گیان از مدت ها پیش با حذف 

۱۰۰ درصد اجرایی و به اتمام رسیده است.

 مدیرعامل مخابرات آذربایجان شرقی:
رسیدن قبوض کاغذی تلفن به خط پایان در آذربایجان شرقی
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فرمانده ســپاه آذربایجان شــرقی 
ثبــات امنیــت و حفــظ تمامیت 
ارضی کشــور را از دستاوردهای 
نظــام در دوران دفــاع مقــدس 

خواند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،عابدین خرم در 
جلســه علنی شورای اســالمی تبریز، افزود: هفته 
دفــاع مقدس را هفتــه اقتدار نطام مــی دانیم که 
مطهر عزت یک ملت در برابر مســتکبرین است 
که دشــمنان می خواســتند از طریــق این جنگ 
مردم را از نظام پشــیمان کننــد. وی اضافه کرد: 
عامــل تعیین کننده دفاع مقــدس حضور ملت و 
مردم در قالــب نیروهای داوطلب و بســیج بود. 
جنگ یک پدیده مخــرب بود که حضور مردم 

این بال را دفع کرد.
سردار خرم اظهارداشت: اوج اخالق، معنویت و 
گذشــت و ایثار در دوران دفاع مقدس و اصلی 

ترین عامل حرکــت رزمندگان در جبهه بود که 
مشکل ترین مشکالت را حل می کرد و ما امروز 
در چهل و یک سالگی انقالب، همان زورگویی 

دشمنان در اول انقالب را مشاهده می کنیم.
وی ادامــه داد: رهبــر انقالب در چهل ســالگی 
انقــالب بیانیه گام دوم انقــالب را بیان کرده اند 
که محصول این بیانیه دستاوردهای دفاع مقدس 

است.

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خبرداد:

روشنایی 98 درصدی چراغ های تبریز

 98 درصد چراغ های روشــنایی معابر شهر 
تبریز روشن است.

به گزارش خبرنگار مــا در تبریز؛مدیر عامل 
شــرکت توزیع نیــروی برق تبریــز با اعام 
این خبــر افزود: در حالی که میانگین رفع خاموشــی ها در 
قراردادهای روشنایی معابر 9۰ ساعت است، این زمان در حال 

حاضر به 68 ساعت رسیده است.
 عادل کاظمی با اشاره به نوسازی روشنایی معابر جاده تهران، 
تشــریح کرد: تعداد 9۲ پایه فرسوده روشــنایی معابر جاده 

تهران با پایه های ۱۴ متری گالوانیزه تعویض گردیده است.
وی ادامه داد: چراغ های 
روشــنایی معابر خیابان 
آزادی حدفاصــل چهار 
راه الله تا میدان حکیم 
نظامــی با چــراغ های 
LED و بازوهای جدید 

تعویض گردیده است.
به  توجه  بــا  افزود:  وی 
مشــکل مشــجر بودن 
از خیابان های  برخــی 
حوزه امور برق گلســتان تعداد ۱۱۰ دســتگاه بازوی مشجر 
تهیه شده و در حال نصب در خیابان های باهنر، انصاری فرد، 

خیام و قطران می باشد.
کاظمی تصریح کرد: با شــروع قراردادهای جدید روشــنایی 
معابر در حال حاضر تعداد خاموشــی هــا از 8 هزار مورد به 

۲۰۰ مورد کاهش یافته است.
وی در رابطه با خرید تجهیزات روشــنایی معابر توســط برق 
تبریز گفت: تجهیزاتی به ارزش ۱۷ میلیارد ریال خرید شــده 
و لوازم مورد نیاز به میزان کافی در انبار شــرکت موجود می 

باشد.
همچنین وی با اشــاره به آموزش مستمر همکاران شاغل در 
بخش روشنایی معابر، اظهار داشــت: تعداد 8 دوره آموزشی 
برای 3۰ نفر از همکاران به مدت ۴8۰ نفر ساعت در مورد راه 
 LED اندازی و تنظیم ساعت فرمان های نجومی، چراغ های

و نحوه ثبت و ارجاع کار در سامانه ۱۲۱ برگزار شده است.
رئیس هیئت مدیره شــرکت توزیع نیــروی برق تبریز افزود: 
در زمینه اســتفاده از تکنولوژی های جدید روشــنایی معابر 
با چندین شــرکت دانش بنیان در حال رایزنی هســتیم که 
در آینده نتایج آن در اختیار شــهروندان محترم قرار خواهد 

گرفت.
وی در پایان خاطر نشان شد: شهروندان محترم می توانند هر 
گونه ایراد و اشــکال در خصوص روشنایی معابر را به سامانه 
اتفاقات و حوادث این شــرکت به شماره ۱۲۱ اطاع دهند تا 
پس از ثبت در ســامانه در اســرع وقت، مورد رسیدگی قرار 

گیرد.

 فرمانده سپاه آذربایجان شرقی:

 ثبات امنیت و حفظ تمامیت ارضی دستاورد 
دفاع مقدس است

گاز  حــوادث  آمــار 
نســبت  به  طبیعی 
آمــار مشــابه در 6 
سال  نخســت  ماهه 
قبل، کم سابقه اســت. به گزارش 
روابط عمومی شــرکت گاز استان 
روابط  شــرقی،رئیس  آذربایجــان 
عمومی با اعــام این مطلب گفت: 
مقایسه آمار حوادث گاز طبیعی در 

استان، حاکی از افزایش چشمگیر می باشد.
غامرضا قنبری افزود: متأســفانه آمار حوادث 
گاز به رغم اطاع رســانی های صورت پذیرفته 
بدلیل سهل انگار مشترکین رو به افزایش بوده، 
بطوریکه در 6 ماهه اول ســال شاهد بروز ۱۰۱ 
حادثــه ناگوار بوده ایم که ایــن تعداد در مدت 

مشابه سال قبل 9۱ حادثه بوده است.
وی با اشاره به تحلیل ماهانه حوادث در شرکت 
گفت: تمامی حوادث بوقوع پیوســته در استان 

با هماهنگی سایر  بصورت ماهانه 
ارگان های ذیربــط اعم از آتش 
نشانی و اورژانس و.. جمع آوری و 
تحلیل گردیده و در سایت شرکت 
گاز اســتان اطــاع رســانی می 
گردد.قنبری با اشاره به اینکه در 
6 ماهه نخست سال جاری۲۰ نفر 
جان خــود را در اثر بی احتیاطی 
از دست داده اند، اظهار داشت: بر 
اساس آمار موجود بیشترین علل حوادث ناگوار 
ناشی از گاز مربوط به  نشت گاز از شیر مصرف 

بدلیل عدم نصب درپوش/ بست  می باشد.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان تصریح 
کرد: این شرکت از تمامی ظرفیت های موجود 
در اطاع رســانی نکات ایمنــی در مصرف گاز، 
استفاده نموده و اعام می نماید: دانستن نکات 
ایمنی کافی نیســت، عمل به ایــن نکات مهم 

است.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

افزایش کم سابقه حوادث گاز طبیعی در استان آذربایجان 
شرقی در 6 ماهه اول 98 سال98
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مدیرکل دامپزشــکی آذربایجان شرقی 
گفــت: طی ســال 9۷، 3۲۲ تن مواد و 
فرآوری آلوده و غیر بهداشتی در استان 
کشف شــد که این میزان نسبت به سال قبل تر، ۱۰۰ 
تن کاهش یافته است، البته این کاهش نشان دهنده ی 
افزایش نظارت ماموران دامپزشکی استان در رسیدگی 

به تخلفات است.
، امیرحســین بهداد در نشست خبری، با اشاره به نقش 
خبرنگاران که همواره در راستای ارتقای سطح بهداشت 
و سامت جامعه گام برمی دارند، اظهار کرد: خبرنگاران 
زبان گویای جامعه بــوده و نقش بی بدیلی در انعکاس 

اخبار ایفا می کنند.
وی کمبــود امکانــات را یکی از چالش هــای اداره کل 
دامپزشــکی استان دانســت و گفت: امکانات اداره کل 

دامپزشکی اســتان با مســئولیت آن همخوانی ندارد، 
حدود 83۲ ویروس مشترک حامل بیماری بین انسان و 
دام وجود دارد که پیشگیری  از این حجم از ویروس ها 

در طبیعت برعهده ی دامپزشکی است.
وی افزود: اداره کل دامپزشــکی استان نقش پیشگیری 
و مقابله با بیماری های مشترک بین دام و انسان را ایفا 

می کند.
مدیرکل دامپزشــکی آذربایجان شرقی با اشاره به آمار 
اعام شده از ســوی مرکز بهداشت استان، اظهار کرد: 
طی سال 93، ۱۷3۲ نفر به بیماری تب مالت در استان 
مبتا شدند که این تعداد در سال 9۷ به دلیل افزایش 
انجام واکسیناسیون جمعیت دامی در سطح روستاها، به 

938 نفر کاهش یافته است.
وی از افزایش 86 درصدی ضبط، کشف و معدوم سازی 

خوراک دام غیرقابل مصرف دراستان طی سال 9۷، خبر 
داد و گفت: طی ســال 9۷، ۲8۰ تن شیرخام غیرقابل 
مصرف معدوم ســازی شد که این میزان نسبت به سال 

گذشته، 9۱ درصد افزایش یافته است.
وی از کاهــش ۷8 درصد کانون بیماری تب برفکی در 
اســتان طی ســال 9۷ خبر داد و افزود: سال 9۷، 93 
درصد کانون بیماری آبله ی گوسفندی در استان کاهش 

یافته است.
بهداد در بخش دیگر ســخنان خود با بیان این که اداره 
کل دامپزشکی اســتان هیچ نقشی درمسائل مربوط به 
گرانی و قیمت گوشت ندارد، گفت: اداره کل دامپزشکی 
استان تامین سامت دام، طیور و آبزیان را برعهده دارد 
تا با کنترل و پیشــگیری از بیماری ها، مانع از افزایش 

تلفات دام و طیور و گرانی گوشت شود.

مراقبتي  ممیزي   
سیســتم  اول 
امنیت  مدیریــت 
اطاعــات )ISMS( براســاس 
 ۲۷۰۰۱:۲۰۱3 ISO استاندارد
با هــدف انطبــاق فرآیندها با 
الزامــات اســتاندارد و اثربخش 
بودن اســتقرار سیستم و بهبود 
مــداوم در حــوزه IT توســط 
ممیزیــن موسســه آرین توف 
انجام شد. موفقیت شرکت آب و 
فاضاب استان آذربایجان شرقی 
اعتبــار گواهینامه  در تمدیــد 
امنیــت  مدیریــت  سیســتم 
ISMS(براســاس  اطاعات)

»2700۱:20۱۳ ISOاستاندارد
 ممیــزي مراقبتي اول سیســتم مدیریت امنیت 
 ISOاســتاندارد اطاعات)ISMS(براســاس 
۲۷۰۰۱:۲۰۱3 با هدف انطباق فرآیندها با الزامات 
اســتاندارد و اثربخش بودن اســتقرار سیستم و 
بهبود مداوم در حوزه IT توسط ممیزین موسسه 

آرین توف انجام شد.

، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت گفت 
: امروزه امنیت اطاعــات و ارتباطات، بزرگترین 
چالــش در عصر فناوري اطاعات محســوب مي 
شود و حفاظت از دارایی های اطاعاتی در مقابل 
دسترسي غیر مجاز، تغییرات، خرابکاري و افشاء، 
امري ضروري و اجتناب ناپذیر است.امنیت دارایي 
هاي اطاعاتي بــراي تمامي ســازمان ها امري 
حیاتي بوده و مستلزم یک مدیریت اثربخش مي 

باشد.
 : افــزود  الفقیه  مهنــدس 
اطاعات  امنیــت  مدیریت 
در یــک ســازمان، حفــظ 
افزاري،  نرم  هاي  ســرمایه 
ســخت افزاري، اطاعاتي و 
انســاني  نیروي  و  ارتباطي 
در مقابــل هرگونــه تهدید 
اعم از دسترسي غیرمجاز به 
اطاعات، خطرات ناشــي از 
محیط و سیستم و خطرات 
ایجاد شده از سوي کاربران 

است.
وي ادامه داد : با اســتقرار 
سیســتم مدیریــت امنیت 
اطاعــات )ISMS(گام دیگــري در راســتاي 
پیشبرد اهداف ســازماني و ارتقاي امنیت شبکه 

های استانی شرکت برداشته مي شود.
شایان ذکر است این ممیزی در تاریخ  98/۰6/۱6 
انجــام شــده و شــرکت آب و فاضاب اســتان 
آذربایجان شرقی موفق به تمدید اعتبار گواهینامه 

بمدت یک سال شد.

موفقیت شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در
)ISMS( تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطالعات 

 2۷001:2013 ISO براساس استاندارد

کشف 322 تن مواد و فرآوری غیر بهداشتی در استان
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راهور  پلیــس  رئیــس 
آذربایجان شرقی از آغاز 
فرد  یا  اجرای طرح زوج 
خودروها از فردا پانزدهم 
مهــر 98 در محدوده مرکزی شــهر 

تبریز اجرا می شود.
 ســرهنگ یونس منفرد، در جلســه 
امروز شورای اســامی شهر تبریز با 
اعام این خبر، گفت: طرح زوج یا فرد 
خودروها خواسته چندین ساله اغلب 
شهروندان تبریزی بود که از شهریور 
98 بصورت ارشادی آغاز شد و نتایج 
مثبتی به همراه داشت. او ادامه داد: 

این طرح از دوشــنبه پانزدهم مهر 98 در 
هسته مرکزی شــهر تبریز که محدوده آن 

مشخص شــده، به صورت رسمی اجرا می 
شود و خودروهای متخلف اعمال قانون می 

شوند.
منفــرد ضمن قدردانــی از همکاری 
شهردار و اعضای شورای شهر تبریز 
در خصوص اجرایی شدن طرح زوج 
یا فرد، عنــوان کرد: برای اجرای این 
طرح البته نواقصاتــی داریم که نیاز 
اســت بار دیگر با همکاری شهرداری 
تبریز بررسی شود تا شهروندان راحت 

تر بتوانند در این طرح تردد کنند.
او عامل انســانی را در بروز تصادفات 
درون و بــرون شــهری تاثیرگــذار 
دانســت و گفت: عامل انسانی نقش 
بســیار زیادی در بروز تصادفات دارد 
و این عامل گاهی تــا 9۰ درصد تاثیرگذار 

است.

استقرار 60 درصد صنعت کشور در مرکز/
لزوم ایجاد انعطاف در قابلیت های توسعه ای آذربایجان  شرقی

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
 شــرقی گفت: حــدود 6۰ درصد صنعت کشــور 
در مرکز مستقر اســت که نتیجه آن محرومیت، 
مهاجرت و شاخص های عدم تعادل اجتماعی است.

 داود بهبودی با حضور در پاتوق موسسه طوبی با 
تنی چند از فعاالن فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی، ادبی و رسانه تبریز به گفت وگو نشست و 

به سوواالت آنها پاسخ داد.
وی با مرور مفهوم رشــد و توسعه اقتصادی اظهار 
کــرد: رشــد اقتصــادی کل کشــور در دهه ۴۰ 
حدود ۱۱ درصد و در دهــه ۵۰ علیرغم افزایش 
درآمدهای نفتــی دچار چالش بوده اســت؛ بعد 
از انقــاب نیز به دالیلی مثــل جنگ، تحریم ها و 
نحوه تعامات بین المللی میانگین رشد اقتصادی 

مستمری نداشتیم.
بهبودی تاکید کرد: بحث وابستگی اقتصاد کشور 
به نفت هنوز به عنوان چالش ســاختاری خود را 

نشان می دهد.
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان شــرقی تصریح کــرد: عرصه اقتصادی 
کشــور به رغم تاش های متولیان امر نتوانســته 
رضایتمندی مورد انتظار را ایجاد کند و نمودهای 
آن در بیکاری، درآمد سرانه، قدرت خرید مردم و 

میزان صادرات عیان است.
این اقتصاددان با اشاره به شکل گیری فعالیت های 
اقتصادی و صنعتی به صورت »مرکزپیرامون« در 
کشور توضیح داد: این امر موجب شده بخش های 
حاشیه ای کشور از امکانات کمی برخوردار باشند 
و در استان های مرزی که از مرکز فاصله بیشتری 
دارنــد، عدم تعادل در زیرســاخت ها و مســائل 
اقتصادی و شاخص های توســعه نیافتگی خود را 

بیشتر نشان می دهد.
وی ادامــه داد: توســعه مبتنی بر تعامل اســت 
و در فضــای تعامل، انتقال دانــش، تکنولوژی و 
تجربه راحت تر اتفــاق می افتد تا در فضای تقابل؛ 
کشورهایی که با در هم تنیدگی و تعامل با اقتصاد 

جهان برخورد می کنند راحت در مسیر توسعه قرار 
می گیرند.

برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان شرقی خاطرنشــان ساخت: در مجموع 

الگوی توسعه کشور مناسب نیست.
بهبــودی در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیت ها و 
پتانســیل های طبیعی و گردشــگری، موقعیت ها 
تاریخی و جغرافیانی و استقرار ۱8 درصد از ذخایر 
معدنی کشور در استان، متذکر شد: صرف نظر از 
مباحث کان ملی باید سعی کنیم در درون استان 
با برنامه ریزی و ســاماندهی ظرفیت ها و اختیارات 

نگاه توسعه ای خود را تقویت کنیم.
وی ابراز داشــت: نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی 
در بدترین شــرایط ۱۲ درصد است و این به دلیل 
وجود فرصت های شــغلی نیســت؛ بلکه ناشی از 
مهاجرت نیروی کار فعال بــه جاهای دیگر برای 
یافتن شغل و در واقع خروج سرمایه انسانی است.

این اقتصاددان با بیان اینکه الزم اســت در استان 
با ایجــاد انعطــاف در قابلیت های توســعه ای بر 
محدودیت های آمایشی غلبه کنیم، تاکید کرد: تا 
زمانی که اجماع نظر توسعه بین مردم، سیاسیون، 
اقشــار ذینفوذ و مرجع شــکل نگیــرد نخواهیم 

توانست در مسیر توسعه قرار گیریم.

رئیس پلیس راهور آذربایجان شرقی خبر داد:

آغاز اجرای رسمی طرح زوج یا فرد خودروها در تبریز
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طرح ملی واکسیناســیون رایگان 
طیــور روســتایی علیــه بیماری 
نیوکاســل در اســتان آذربایجان 

شرقی آغاز شد.
دکتر امیر حســین بهداد مدیر کل دامپزشکی 
اســتان در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر 
صدا و سیمای اســتان آذربایجان شرقی گفت 
: این طرح به صورت رایــگان تا پایان مهر ماه 
توســط اکیپ های دامپزشــکی در روستاهای 

استان اجرا می شود.
دکتر بهــداد افزود : پیش بینی می شــود در 
این دوره از طرح واکسیناســیون ، حدود یک 
میلیــون و 3۵۰ هزار قطعه مــرغ بومی ، علیه 

واکسینه  شوند. بیماری  این 
مدیــر کل دامپزشــکی اســتان با اشــاره به 
مشــاهده این بیماری بومــی در برخی مناطق 

اســتان و محدودیــت زمان واکسیناســیون و 
اهمیــت اقتصادی و بهداشــتی اجــرای طرح 
واکسیناســیون از روســتائیان خواست با تیم 
های دامپزشــکی برای واکســینه شدن طیور 

کنند. خود همکاری 

وی همچنیــن در خصوص ضرورت اجرای این 
طرح گفت: با توجه به تلفات بیماری نیوکاسل 
و سرعت باالی انتشار عامل بیماری که ممکن 
اســت خســارات زیــادی را به روســتائیان و 
مرغداران وارد کنــد، با اجرای این طرح پیش 
بینی می  شــود عــاوه بر کنتــرل بیماری در 
طیور روستایی، ابتای طیور صنعتی استان به 

این بیماری نیز به حداقل برسد.
مدیــر کل دامپزشــکی اســتان همچنیــن از 
روســتائیان و پرورش دهندگان طیور خواست 
ضمن همــکاری با اکیپ های دامپزشــکی در 
جهت انجام هر چه بهتر عملیات واکسیناسیون، 
در صورت مشــاهده هرگونه تلفات غیر طبیعی 
در بین گله های طیور خود، مراتب را در اسرع 
وقت به دامپزشــکی شهرســتان جهت بررسی 

نمایند. اعام  تلفات  علت 

دفتر کنترل کیفیت و بهداشــت شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی 
موفق به اخذ درجه “ عالی “ ) EXCELLENT ( در آزمون کفایت تخصصی 
)PT ( شد . آزمایشگاه شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی موفق به 
کســب گواهینامه آزمون مهارت  )PT  ( شــد دفتر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و 
 ) EXCELLENT (      “ فاضاب اســتان آذربایجان شرقی موفق به اخذ درجه “ عالی

در آزمون کفایت تخصصی )PT ( شد .
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضاب اســتان آذربایجان شــرقی آزمون مهارت 
)Proficiency Test( به عنوان یکی از معتبرترین روش های کنترل کیفیت نتایج آزمون 
یک آزمایشــگاه، روشی است مبتنی بر ارزیابی عملکرد شرکت کنندگان در آزمون از طریق 
مقایســات بین آزمایشگاهی و برای تعیین اعتبار یک فرایند اندازه گیری خاص استفاده می 

شود.
همچنین آزمون مهارت یک مقایسه بین  آزمایشگاهی است و آزمایشگاه  های شرکت  کننده 
می توانند به منظور بررســی درستی  نتایج آزمون های خود در این مقایسات بین آزمایشگاهی 
شرکت نمایند. به  طور معمول، برگزار کنندگان آزمون مهارت مقادیری از یک نمونه همگن 
را بین هریک از شرکت  کنندگان توزیع می کنند و شرکت کنندگان مواد را تحت شرایط خاصی 
آنالیز نمــوده و نتایج را به برگزارکننده گزارش می دهنــد و برگزاری آزمون های مهارت بر 
اســاس استاندارد بین المللی ISO/IEC ۱۷۰۴3 بوده و کلیه فعالیت ها منظبق و برآورده 

کننده الزامات این استاندارد می باشد.
الزم به ذکر اســت آزمایشگاه آب شرکت آب و فاضاب اســتان آذربایجان شرقی با تاش 
همکاران موفق به کسب رتبه عالی در اندازه گیری پارامترهای فیزیکوشیمی ، میکروبیولوژی 

، ریزآالینده آلی و فاضاب از شرکت پیشگامان گردید.

آزمایشگاه شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی موفق 
به کسب گواهینامه آزمون مهارت 
)PT ( شد

 آغاز واکسیناسیون طیور روستایی در آذربایجان شرقی بر 
علیه بیماری نیوکاسل
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فرمانــده نیروی انتظامــی آذربایجان 
شــرقی گفت: بسیاری از موفقیت های 
ما با مشارکت مردم بدست آمده است.

 سردار حسین عبدی در 
جلسه صبح امروز شورای 
اســامی شــهر تبریز با 
بیان اینکــه امنیت پیش 
زمینه تمــام فعالیت های 
سیاســی،  اقتصــادی، 
اجتماعــی  و  فرهنگــی 
اســت، گفت: امروز یکی 

از دســتگاه هایی که بیشترین نقش را 
در ایــن زمینه بر عهــده دارد نیروی 

انتظامی است.
او ادامه داد: خوشــبختانه با توجه به 
فرهنــگ و دینداری مردم اســتان در 
حوزه امنیت، وضعیت بهتری نسبت به 

دیگر نقاط کشور داریم.
فرمانــده نیروی انتظامــی آذربایجان 
شــرقی با قدردانی از مشارکت مردم 
در برقــراری نظم و امنیت در اســتان 
اظهار داشــت: در بخش انتظام بخشی 
با مشکات و کمبودهای جدی مواجه 
هستیم.سردار عبدی همچنین با اشاره 
به آمار تلفات جاده ای استان گفت: با 
وجود اینکه نسبت به سالهای گذشته 

با کاهش آمــار تلفات جاده ای مواجه 
هستیم اما همین تعداد کشته، مجروح 
و معلولی که داریم هم بسیار باالست.

از  قدردانــی  بــا  او 
و همراهی  مشــارکت 
در  تبریز  شــهرداری 
کنتــرل  گســترش 
معابــر  الکترونیکــی 
وجود  با  گفت:  شهری 
پیشــرفت هایی  تمام 
که اتفــاق افتاده هنوز 
بــا کمبود جدی در ایــن حوزه روبرو 

هستیم.
فرمانده نیروی انتظامی استان در ادامه 
با درخواســت از اعضای شورای شهر 
فرهنگ ســازی  در جهت  تاش  برای 
رانندگی صحیح گفت: اعضای شورای 
شــهر در ایــن خصــوص از ظرفیت 
اجتماعی باالیی برخوردارند که باید از 

این ظرفیت استفاده کنیم.
او در بخش پایانی سخنانش به اهمیت 
مرکز ماده ۱6 اشــاره کرد و گفت: این 
مرکز نقش مهمی در ارتقای ســامت 
اجتماعی به عهده دارد و از شهرداری 
و شورا میخواهم این مرکز را فراموش 

نکنند.

معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه 
علوم پزشکي تبريز معرفي شد

معاون فرهنگي و دانشــجویي دانشــگاه 
علوم پزشکي تبریز معرفي شد.

 طی مراســمی دکترمهــدی نظری به 
عنــوان معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه علوم 
پزشکی تبریز معرفی و از دکتر محمد آقازاده قدردانی 

شد.

به گزارش خبرنــگار ما ؛دکتر محمد حســین صومی 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز در مراسم تکریم 
و معارفه ی معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه علوم 
پزشــکی تبریز، اظهار کرد: دکتــر آقازاده به مدت پنج 
سال در حوزه ی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 

خدمت کرده است، ما قدردان زحمات او هستیم.
وی افزود: دکتر آقازاده با اخاق مداری خود در حوزه ی 
دانشجویی جزو همراه  ترین معاونان ما بوده و همواره با 
اخاق ، دلسوزی و تواضع خود مشکات دانشجویان را 

حل و آن ها را همراهی کرده است.
وی با بیان این که حوزه ی فرهنگی و دانشــجویی یکی 
از مشــکل ترین حوزه هاست، افزود: اقدامات انجام شده 
توســط دکتر آقازاده در حوزه ی دانشجویی و فرهنگی 
دانشــگاه علوم پزشکی تبریز قابل تحسین است، ما در 
حوزه ی فرهنگی علی رغم برخی زواید فرهنگی مشکلی 

عمیق در حوزه ی فرهنگی نداریم.
وی یادآور شــد: سال های گذشــته حوزه ی فرهنگی و 
دانشجویی از مظلوم ترین حوزه ها بود ولی طی این چند 
ســال بســیار مورد توجه قرار گرفت، از زحمات آقای 
آقازاده قدردانی می کنم و امیدوارم معاون دانشــجویی 
و فرهنگی جدید نیــز در حوزه ی فرهنگی باعث بهبود 

وضعیت شوند.
وی با بیان این که دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز جزو 
دانشــگاه هایی بوده که بیشــترین وصول استعدادهای 

درخشان را داشته است، گفت:
با توجه به این که این دانشگاه از مهم ترین دانشگاه های 
کشور است، مسئولیت و وظیفه ی معاونان و کارکنان 

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی:

موفقیت نیروی انتظامی را مدیون
 مشارکت مردم هستیم
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عضو هیات علمی دانشــکده علوم 
به  موفق  تبریز  دانشــگاه  طبیعی 
ارائــه داروی ضدســرطان بر پایه 

گیاه زردچوبه شده است.
 بــه نقــل از خبرگزاری صدا و ســیما، رئیس 
آزمایشــگاه ژنومیکــس این دانشــکده که از 
سال 9۰ مشــغول مطالعه و تحقیق در زمینه 
ســلولهای بنیادی و ژنتیک است گفت : تاش 
هــای ما در تهران و تبریــز منجر به تولید نانو 
داروی کروکومین شده که برای درمان سرطان 

های مقاوم به درمان تجویز می شود.
اسماعلیل بابایی افزود: در طول دهه های اخیر 
دانشمندان تمرکز خود را برای تولید داروهایی 
با عوارض جانبی کمتر گذاشــته اند که در این 

راستا ترکیب فناوری نانو و طب سنتی بهترین 
نتایج را حاصل کرده است.

به گفته این دانشیار دانشگاه تبریز، کروکومین 
که با تغلیظ و فرآوری عصاره گیاه زردچوبه به 

دست می آید هم اکنون به صورت قرص های 
مکمل غذایی تولید می شــود و نانوکورکومین 
کــه تاییــد ورود کامــل آن به داخل ســلول 
تایید  سرطانی توسط یک آزمایشــگاه آلمانی 
شده نیز در حال طی روند مطالعات روی موش 

های سرطانی و تزریق ترکیب داروئی است.
این نانو دارو نیز همانند قرص کورکومین پس 
از موفقیــت در این آزمایش ها به تولید انبوده 
می رســد و در درمان ســرطان های شایع در 
کشور از جمله سرطان سینه و دستگاه گوارش 
اســتفاده خواهد شــد. ضمن اینکــه به دلیل 
شناسایی خواص ضر سرطان زنجبیل و زعفران 
، تحقیــق بر روی این گیاهــان دارویی نیز در 

حال انجام است.

مدیرعامل ســازمان حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تبریز با اشاره به 
اینکه طــرح زوج و فرد خودروها از 
دوم شــهریور در تبریز آغاز شده، گفت: این طرح 
به طور جدی و همراه با اعمال قانون از ۱۵ مهرماه 

آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،اصغر آدی بیگ در 
گفتگو با برنامه تلویزیونی تبریزیم اظهار داشــت: 
طرح زوج و فرد خودروها از دوم شــهریور طبق 
مصوبه شــورای ترافیک اســتان به منظور بحث 
فرهنگ سازی و ارشادی برای شهروندان در تبریز 

آغاز شده است.
او با بیــان اینکه از ۱۵ مهرمــاه اعمال قانون در 
این خصوص انجام می گیرد، افزود: از شهروندان 
انتظار داریم با رعایت قوانین و اصول ترافیکی به 
گونه ای عمل کنند که اعمــال قانونی برای آنها 

رخ ندهد.
آدی بیگ یادآور شد: در تبریز ۱۵ روز پایانی سال 
9۷ نیــز طرح زوج و فرد در تبریز اجرا شــد که 
این طرح باعث کاهش ۲۷ درصدی میزان تراکم 

خودرو در هسته مرکزی شهر شد.
مدیرعامــل ســازمان حمــل و نقــل و ترافیک 

شــهرداری تبریز در ارتباط بــا اختصاص زمانی 
برای هماهنگی و فرهنگ سازی شهروندان پیش 
از اجرای طرح، تصریح کرد: مقرر شــد این طرح 
در آســتانه بازگشــایی مدارس به طور موقت از 
دوم شــهریور آغاز شود تا مدارس نیز اگر نیازمند 
ســاماندهی و برنامه ریزی برای سرویس مدارس 

هستند، فرصت این هماهنگی را داشته باشند.
او با اشاره به اینکه ســاعت آغاز این طرح از ۱۰ 

صبح خواهد بود، گفــت: در این بین خودروهای 
استیجاری اداره های مختلف شامل استثنا نبوده 

و حق عبور و مرور ندارند.
آدی بیگ یادآور شد: همچنین خودروهای حمل 
بار، سرویس های حمل و نقل عمومی مثل تاکسی 
هــا و اتوبوس ها و یا ســرویس های مدارس که 
دارای برچسب هســتند، خودروهایی پاک قرمز 
و خودروهای اضطراری مشکلی برای تردد ندارد.

طرح زوج و فرد خودروها از 15 مهر با اعمال قانون پیگیری می شود

ارائه داروی ضدسرطان بر پایه گیاه زردچوبه در تبریز
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شهردار تبریز از افتتاح 3 
پروژه عمرانی و خدماتی 
به  تبریز   9 منطقــه  در 
راستای  در  گامی  عنوان 
آماده سازی زیرساخت های سکونت 

در شهرک خاوران یاد کرد.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز، 
ایرج شــهین باهر در حاشیه افتتاح 
پروژه های عمرانی و خدمات منطقه 
9 تبریــز اظهــار کرد: بــرای تملک 
زمیــن و احــداث 3 پــروژه، حدود 

۱۵۷میلیاردتومان هزینه شده است.
او اجــرای چنین پــروژه هایی را در 

راســتای آماده سازی شهرک خاوران برای 
سکونت شهروندان عنوان کرد و افزود: الزم 
بود برخی معابر همچون ورودی و خروجی 
اتوبــان و مخازن آب خــام در این منطقه 

سریعا بهره برداری شود چرا که این ها جزو 
اصلی ترین زیرســاخت های یک شهرک 

جدید به شمار می آیند.
شــهردار تبریز خبر داد: با اجرا و افتتاح 3 

پروژه در منطقه 9 تبریز، زمینه های 
احداث حدود 8۰۰قطعه مســکونی، 
تجاری و... فراهم شد که این موضوع 
نیــز در رونــق هرچه بیــش تر این 

شهرک تاثیرگذار خواهد بود.
ایرج شــهین باهر یادآور شــد: تمام 
تاش مجموعه مدیریت شهری تبریز 
آماده سازی بسترها و زیرساخت های 
الزم برای تحقق شهرک مدرنی است 

که پیش تر وعده آن را داده ایم.
با برگزاری مراسمی،3پروژه »احداث 
و تکمیــل کمربند میانی شــهرک 
خــاوران بــه طــول ۷/3کیلومتر«، 
»اتصال اتوبان پیامبــر اعظم )ص( به بلوار 
6۵متری شهرک خاوران« و »احداث منبع 
بتنــی آب هزارمترمکعبی«    بهره برداری 

شد.

شهردار منطقه 9تبریز:
توسعه همگام عمرانی، خدماتی و فرهنگی در شهرک خاوران اولویت کاری شهرداری منطقه 9 

آرمان تبریز-شــهردار منطقه 9 تبریز گفت: با بهره برداری 
از رینــک مرکزی یا کمربند میانی شــهرک خاوران که به 
عنوان یکی از شریان های اصلی این منطقه است، راه های 

دسترسی به نقاط مختلف این شهرک فراهم شده است.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛  بهرام نســیانی در آیین 
بهره برداری از این پروژه ها ضمن گرامی داشت هفته دفاع 
مقدس اظهار داشت: امروز در آئین بهره برداری از چندین 
پروژه عمرانی و خدماتی شهرداری منطقه9 در کنار خانواده 
های معظم شــهدا، بر این مسئله تأکید داریم که فرزندان 
دلیر شــما با اهدای آرامش و امنیت، این فرصت را برای ما 
آفریده اند که بتوانیم با تاش و کوشــش شبانه روزی، در 
آبادانی میهن اسامی، نقشی هر چند کوچک ایفا نمائیم و 

قدردان شما هستیم.
شــهردار منطقه9 در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه این پروژه ها در راســتای  تأمین زیر ســاخت های 
شــهرک جدید االحداث خاوران افتتاح می شــود افزود: با 
توجه به اســتقبال شهروندان و افزایش ساخت و سازها در 
شــهرک خاوران، برنامه ریزی جهت تأمین نیازمندی های 
شهروندان ساکن در این شــهرک، از هم اکنون در دستور 
کار شهرداری منطقه9  قرار دارد و  در تمامی این اقدامات، 
توســعه ی همگام  عمرانی، فرهنگی مورد تأکید مدیریت 

شهرداری منطقه9 قرار دارد.
وی افزود: در همین راســتا و در جهت آماده ســازی بستر 

هــای الزم جهــت تکمیل زیر ســاخت های اساســی در 
شــهرک خاوران، سه پروژه اتصال اتوبان پیامبر اعظم)ص( 
بــه بلوار 6۵ متری خاوران )رمپ هــای ورودی و خروجی 
بطول ۱۲۰۰ متر(، احداث و تکمیل کمربند میانی شهرک 
خاوران بطول)۷/3کیلومتر( و همچنین احداث منبع بتنی 
آب ۱۰۰۰ متر مکعبی با احتساب هزینه تملک و اجراء به 
ارزش ۱۵۷۰ میلیارد ریال بهره برداری و تقدیم شهروندان 

عزیز می شود.
 نســیانی در تشــریح پروژه های مذکور، با اشاره به نقش 
اساسی کریدور شمال به جنوب شهرک خاوران در توسعه 
و عمران این شــهرک خاطرنشــان کرد: با بهره برداری از 
رمپ های ورودی و خروجی شهرک خاوران از مسیر اتوبان 
پیامبر اعظم)ص( بطول ۱۲۰۰ متر، فاز نخست این کریدور 
نهائی گردیده و در فــاز بعدی، با تکمیل پل بزرگ خلعت 

پوشان، این کریدور تا میدان بسیج ادامه خواهد داشت.
  مهندس نســیانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود:  
مهمتریــن پــروژه ی آماده ی بهره بــرداری  امروز رینک 
مرکزی یا کمربند میانی شــهرک خاوران می باشد که به 
عنوان یکی از شــریانهای اصلی، راههای دسترسی به نقاط 
مختلف این شــهرک را فراهم کرده و بسترســازی جهت 
ساخت و ساز 8۰۰ قطعه با کاربری های مختلف و مصوب 

فراهم می شود.
شــهردار منطقه9 همچنین احــداث اولین  مخزن و منبع 
آب  بــه حجم ۱۰۰۰ متر مکعب را در تأمین آب مورد نیاز 
فضای سبز شهرک خاوران حائز اهمیت دانست و  مدیریت 
در هدایت آب های سطحی را به این مخازن جهت استفاده 

درمواقع مورد نیاز را مهم ارزیابی کرد.
کانــال جمع آوری آب های ســطحی بطــول3 کیلومتر، 
ســاختمان آتش نشــانی و پل عابر گذر باغ یعقوب از اهم 
دیگر پروژه های در حال اجرا در سطح حوزه ی شهرداری 
منطقه9 است که نسیانی از بهره برداری آن تا پایان امسال 

خبر داد.
شــهردار منطقه9 در پایان تشــریح کرد: با لطف خداوند 
متعال، پروژه های عمرانی در ســطح حوزه ی شــهرداری 
منطقه9، طبق برنامه ی زمانبندی و با ســرعت مطلوب در 
حال اجراست و بیشتر این پروژه ها تا پایان سال 98 افتتاح 

و به بهره برداری خواهد رسید.

افتتاح 3پروژه جدید، گامی مهم در راستای سکونت پذیری خاوران/
 افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 9 تبریز
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شماره 6، مهر ماه  1398 فصل تدوین

اســامی  ارشــاد  و   مدیــرکل فرهنــگ 
آذربایجان شرقی گفت: نمایشگاه بین المللی 
کتاب تبریز در حوزه های مختلف فرهنگی، 
اقتصــادی و اجتماعــی در اســتان جریان 

اقتصادی راه می اندازد.
 محمــد محمدپور  در دیدار با رئیس بانک شــهر منطقه 
۲ آذربایجان  با اشاره به تاثیرگذاری نمایشگاه بین المللی 
کتاب تبریز در ســطح اســتان و منطقــه در حوزه های 
مختلف، افزود: بخش های مختلفی مانند صنعت هتلداری، 
حمل و نقل،  پست و سایر حوزه  
ها از برگزاری نمایشــگاه کتاب 
و رونــق اقتصادی ایجاد شــده 

منتفع می شوند.
از  اســتفاده  لــزوم  بــر  وی 
نمایشگاه  فرهنگی  ظرفیت های 
و تبدیــل آن به محلــی برای 
اندیشــه و  تعامــل و تبــادل 
تاکید کرد  داشته های فرهنگی 
و اظهار داشت: نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز به عنوان 
بزرگتریــن رخداد فرهنگی شــمالغرب، تجلی تاش های 
علمی و کارشناســانه ای است که هر ســال برای ترویج و 
ارتقای فرهنگ مطالعه و پویایی حوزه نشر برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگی و ارشاد اسامی آذربایجان شرقی گفت: 
امسال در هفدهمین دوره این نمایشگاه با اجتماع فرهنگ 
دوستان، ناشران و نویســندگانی که به معرفی توانمندی 
هــای خود می پردازنــد، زمینه  ترویــج فرهنگ کتاب و 

کتابخوانی فراهم می  شود.
محمدپور، ادامه داد: برای اینکه مطالعه و کتابخوانی به یک 
فرهنگ و ضروررت تبدیل شــود، برنامه های موثر، پویا و 
هماهنگی در طول سال از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســامی آذربایجان شرقی برگزار می شــود که نمایشگاه 
کتــاب را می توان مهمترین و شــاخص ترین این برنامه ها 

عنوان کرد.
وی یــادآوری کرد: در همیــن زمینه برگزاری ســالیانه 
نمایشــگاه کتاب می تواند بهترین فرصت برای دوستداران 
اهل کتاب باشــد تا زمینه ساز ورود افراد به مطالعه کتاب 

های علمی تر با سطح اطاعات باالتری شود.
رئیس بانک شــهر منطقه ۲ آذربایجان نیز در این دیدار با 
اشاره به خدمات دهی گســترده این بانک به عاقمندان 
حوزه کتاب و کتابخوانی طی سال های اخیر گفت: همکاری 
و همراهی با بزرگترین رویداد فرهنگی در شمالغرب کشور 

با تمام توان در دستور کار این بانک قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز 
جریان اقتصادی راه می اندازد

رئیس ســازمان جهاد 
آذربایجان  کشاورزی 
شــرقی از تولیــد ۲۲3 هزار تنی 
انگور در باغات این استان در طول 

سال جاری  خبر داد. 
مدیر بهره برداری تاسیســات آبی 
و برقابی آب منطقه ای آذربایجان 
شــرقی با اشــاره به افزایش 3۵ 
درصدی ورودی آب به ســدهای 
مهم اســتان، گفت: در سال آبی 
امسال 3.۱ میلیون مترمکعب آب 
وارد سدهای استان شد در حالیکه 
حجم ورودی ســدهای استان در 
مدت مشابه سال آبی گذشته ۲.3 

میلیون مترمکعب بود.
 امیر محمــدی در گفت و گویی 
با بیــان اینکــه در مجموع ۲6.۵ 
درصــد حجــم مخازن ســدهای 
اســتان افزایش یافته است،  اعام 
اکنــون حجــم آب مخازن  کرد: 
ســدهای این اســتان بــه ۲۷۲ 
است  رســیده  مترمکعب  میلیون 
در حالیکه در زمان مشــابه سال 
گذشته ۲۱6.۵ میلیون متر مکعب 
بود.  وی با اشــاره به اینکه ســد 
ستارخان اهر با افزایش ۱9 برابری 
حجم آب ذخیره و با 36.۷ میلیون 
مترمکعــب رتبــه اول آذربایجان 
شــرقی را دارد خاطرنشــان کرد: 
حجم این ســد در ســال گذشته 
بوده  مترمکعــب  میلیــون   ۱9.۷

است.  
محمدی ادامه داد: آب ســد زنوز  
از ۰.۷ به ۲.۲ میلیون متر مکعب 
و قلعه چای عجب شــیر از ۱۱.۵ 
به ۱۵.۷ میلیون مترمکعب رسیده 
و رتبه دوم و ســوم میزان افزایش 

حجم ذخیره در مخازن آذربایجان 
شرقی دارند.

وی در عیــن حــال گفت: ســد 
آیدغموش میانــه به علت کاهش 
بارندگی و آب ورودی ســد با 8۱ 
درصد کاهش نسبت به سال قبل 
دارای کمترین ذخیره آب پشــت 

سد است.  
وی با اشــاره به اینکه کارشناسان 
هواشناسی سال آبی جاری را سال 
نرمال بــرای بارندگی پیش بینی 
علویان،  کنند، گفت: سدهای  می 
سهند، نهند و ستارخان آب شرب 
هشترود،  مراغه،  شهرســتان های 
تبریــز و اهر را تأمین می کنند که 
به خاطر شــرایط مناسب مخازن 
سدها امسال نگرانی در تأمین آب 
شرب این شهرها و سایر شهرهای 

استان وجود ندارد.
محمدی بر استفاده درست از آب، 
رعایت الگوی مصرف و پیشگیری 
از هــدر رفــت آب تاکیــد کرد و 
گفت: امکان کاهش روان آب ها و 
بارش ها در سال آبی آینده وجود 

دارد.
۱۴6 ســد  با  آذربایجان شــرقی 
و ظرفیــت ذخیره ســازی ۵8۱ 
بیشــترین  میلیون مترمکعب آب 

تعداد سد را در کشور دارد.

مدیر بهره برداری تاسیسات آبی و برقابی آب منطقه ای آذربایجان شرقی؛

ورودی سدهای شاخص  آذربایجان  شرقی
 35 درصد افزایش یافت
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فصل تدوین شماره 6. مهرماه  1398

اســتاندارد  مدیــرکل 
در  گفت:  آذربایجان شــرقی 
سازمان  جاری  سال  ارزیابی 
از  استاندارد ۲۲ درصد  ملی 
واحدهــای نمونه تولیــدی و صنعتی ملی 

کشور از این استان است.
 ساســان فرشی حق رو، روز چهارشنبه در 
گفت و گویــی افزود: امســال چهار واحد 
تولیدی و صنعتی شامل »شونیز«، »قوطی 
تبریز«، »کلر پارس« و »بشــارت« از سوی 
سازمان ملی اســتاندارد ایران در بین ۱8 

واحد نمونه کشوری قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه برای انتخاب واحد نمونه 
ملی هشــت واحد تولیدی و صنعتی از این 
اســتان به سازمان ملی اســتاندارد معرفی 
شده بود، اظهار داشت: واحدهای تولیدی و 
صنعتی برای قرار گرفتن در بین واحدهای 
نمونه ملی باید حداقل ۷۰ امتیاز را کسب 
کننــد و در هیچ یک از محصوالت تولیدی 

خود امتیاز منفی نداشته باشند.
مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی با تاکید 
بر اینکه واحدهای منتخب به عنوان نمونه 
ملی باید تمامی ویژگی ها و شــاخص های 
مربوط به سازمان ملی استاندارد را رعایت 
کنند، گفت: برگزاری آموزش های دوره ای 
برای مدیران کیفی، تدوین اســتانداردهای 
ملی، مطابقت محصوالت با استاندارد ملی، 
اختراع نمونــه و تولید محصوالت جدید و 
جلب رضایتمندی مردم از جمله شــاخص 
های انتخاب واحدهــا به عنوان نمونه ملی 

است.
فرشی حق رو، با اشاره به تاکید رهبر معظم 
انقاب برای تولیــد داخلی باکیفیت، ادامه 
داد: انتخــاب این تعداد واحــد نمونه ملی 
از آذربایجان شــرقی نشــانگر سطح باالی 
محصوالت تولیدی استان و پیگیری مستمر 
کارشناســان این اداره کل برای نظارت بر 

محصوالت واحدهای تولیدی است.

راه  مدیــرکل 
منطقه  آهــن 
شــمال غــرب 
با  گفت:  کشور 
توجه بــه اعــزام اتوبوس های 
حمل و نقل جــاده ای به مرز 
مهران و کرمانشاه برای انتقال 
زائران اربعین حسینی، راه آهن 

منطقه شمال غرب از تمام ظرفیت خود برای 
جابجایی مسافران جاده ای استفاده می کند.

علــی خدایی امروز در گفــت و گویی افزود: 
جابجایی مســافران از طریق راه آهن منطقه 
شــمال غرب کشــور حتی در صورت عدم 

خرید بلیت توسط مسافر انجام می شود.
خدایی اظهار داشــت: در حال حاضر ناوگان 

ریلی ظرفیت جابجایی مسافران را دارد.
وی تاکید کرد: به همه روسای قطارها اعام 
شــده چنانچه مســافری بلیت نداشت، باید 

برای جابجایی آن اقدام کنند.

مدیر کل راه آهن منطقه شــمال 
غرب کشور گفت: در زمان حاضر 
روزانــه 3۰ رام قطــار حدود ۱۰ 
هزار نفر را در مسیرهای تهران-

تبریــز، تهران - قزویــن، تهران 
- مراغه، تهــران - میانه و تهران 

- زنجان جابجا می کند.
خدایــی یادآوری کــرد: درصدد 
هســتیم تا از ظرفیت این تعــداد قطارهای 

مسافری برای جابجایی ها استفاده کنیم.
بنــا به این گزارش، راه آهن منطقه شــمال 
قزوین،  مســیرهای  مســافران  کشور  غرب 
تاکســتان، ابهر، خرمدره، زنجــان ومیانه را 

پوشش می دهد.
راه آهــن منطقــه شــمال غرب کشــور از 
تقسیمات کشــوری جغرافیایی تبعیت نمی 
کند و راه آهن ایــن منطقه در حوزه کاری 
و شــبکه ریلی با حداقل 6 استان در ارتباط 

است.

مدیرکل راه آهن منطقه شمال غرب کشور؛

راه آهن شمال غرب از ظرفیت خود برای پوشش مسافران 
جاده ای استفاده می کند

شــهردار تبریز با 
اشــاره به اجرای 
احداث  عملیــات 

اتوبان والیت گفت: ورودی جدیدی از طرف شــمال شرق برای 
شهر تبریز تعریف می شود. ، 

ایرج شــهین باهر امروز به همراه برخی معاونانش از چند پروژه 
در حال اجرای شهرداری تبریز بازدید کرد و در جریان آخرین 

وضعیت اجرایی آنها قرار گرفت.
وی در حاشــیه ایــن بازدیدها گفت: امروز به همــراه معاونان 
بازدیــدی از پروژه های شــهرداری منطقه ۵ تبریز و همچنین 
پروژه های مربوط به حاشیه نشــینی انجام دادیم و دستورات 

الزم برای تسریع در اجرای این پروژه ها صادر شد.
ایرج شــهین باهر با بیان اینکه اتوبان والیت یکی از این پروژه 
های در حال اجرای شــهرداری منطقه ۵ تبریز است، گفت: با 
اجرای این پروژه ورودی دیگری از طرف شمال شرق برای شهر 

تبریز تعریف می شود و نقش مهمی در توسعه تبریز دارد.
وی افــزود: فاز دوم پل نصر کــه روی اتوبان دوکمال قرار دارد 
به ســرعت در حال احداث بوده و موانع و مشکات این پروژه 
امروز بررســی و راهکارهای الزم در خصوص مسائل تملک آن 
ارائه شد. شــهردار تبریز ادامه داد: بازدید از پروژه ها به همراه 
معاونان مربوطه انجام می شــود و به صورت میدانی مشکات 
بررسی و دستورات الزم برای رفع آنها و تسریع عملیات اجرایی 

پروژه ها صادر می شود.

شهردار تبریز عنوان کرد:

ورودی جدیدی از طرف شمال شرق برای شهر 
تبریز تعریف می شود

22 درصد واحدهای نمونه ملی استاندارد کشور از 
آذربایجان شرقی است

نصب آبگرمکن گازی در حمام يا اتاقی که بطور عادی در 
آن هوا جريان ندارد باعث کمبود اکسیژن شده و ايجاد 
خفگی می نمايد، ضمن اينکه نصب هر گونه وسیله گاز سوز 

در حمام مغاير اصول ايمنی است.

                روابط عمومی شرکت گازآذربايجانشرقی

توصیه های ایمنی شرکت گاز آذربایجانشرقی
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 رئیس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
بخش کشــاورزی سال هاســت از مدل تار عنکبوتی رنج می برد، 
گفت: میزان کل محصوالت تولیدی کشاورزی استان پنج میلیون 
تن در ســال اســت که برای چهار میلیون تن از این محصوالت، 

صنایع تبدیلی ایجاد شده است.
 اکبر فتحی در همایش نکوداشت روز ملی روستا و عشایر در تبریز 
با اشاره به اینکه محصوالت کشاورزی در استان های سردسیر به 
ویژه آذربایجان شــرقی بعد از اشباع بازار توزیع می شوند، مطرح 
کرد: عرضه و تقاضا در 
عنکبوتی  تــار  الگوی 
بــا یکدیگر متناســب 
پایین  عرضه  نیســت، 
یــک محصــول باعث 
آن  قیمــت  افزایــش 
می شــود و ســال بعد 
عرضــه محصول بیش 
از حد تقاضا بوده و به 
کاهش قیمت محصول 

در بازار منجر می شود.
وی گفت: اگر نوسانات نرخ محصوالت کشاورزی به صورت نمودار 
نشــان داده شــود، مدل تار عنکبوتی به وجود می آید که نشانگر 

آشفتگی بازار محصوالت زراعی است.
وی افــزود: اولویت این ســازمان در اشــتغال پایدار روســتایی، 
احداث صنایع تبدیلی برای فرآورده های کشــاورزی است. در بند 
الف تبصره ۱8 نیز در اشــتغال پایدار روســتایی صنعت تبدیلی 

محصوالت زراعی به عنوان اولویت کاری تصریح شده است.
فتحی با تصریح این موضوع که با پشــتیبانی تسهیاتی، صنعت 
تبدیلی بایستی تمامی محصوالت کشاورزی را در برگیرد، اظهار 
کرد: در کشــاورزی خرده پا که ســطح زیرکشــت پایین بوده و 
قطعات کمتر از نیم هکتار هســتند، دهیاری و ســازمان تعاون 
روستایی شهرســتان می توانند برای این اراضی درخواست ایجاد 

صنایع تبدیلی را ارائه کنند.
وی افــزود: صنایع تبدیلی جزو تغییــر کاربری زمین های زراعی 

تلقی نمی شود و به هیچ وجه مشکل قانونی ندارد.
رئیس ســازمان جهادکشاورزی اســتان در بخش پایانی سخنان 
خود با بیان اینکه بازاریابی و رونق اقتصادی بخش کشــاورزی با 
کمک استارتاپ ها و اپلیکیشــن ها تحقق می یابد، گفت: استفاده 
از اپلیکیشن های مناسب برای بازاریابی محصوالت کشاورزی در 
فضای مجازی که اتفاقاً از مشتریان بیشماری نیز برخوردار است، 
موثرتریــن راهکار بازاریابی محصــوالت زراعی در فضای مجازی 

است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی؛

کشاورزی سال هاست از مدل تار 
عنکبوتی رنج می برد

مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
آذربایجــان شــرقی میزان بیــکاری در 
روســتاهای استان نســبت به شهرها را 
پایین اعام کرد و گفت: نرخ بیکاری در 
روستاهای استان ۴.8 درصد است که در 
مقایســه با نرخ  ۱۰.۲درصد بیکاری در 

شهرها به مراتب پایین تر است.
 میر احد حســینی در نشســت شورای 
هماهنگی ادارات تابعه تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی آذربایجان شــرقی، گفت: یک 
سوم جمعیت کشور در روستاها سکونت 
دارند که در اســتان ما این میزان حدود 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده و از این 

تعداد ۴3۰ هزار نفر نیروی فعال است.
وی بیان کرد: روســتاها پتانسیل باالیی 
برای رونق و توســعه دارنــد و با برنامه 
ریــزی دقیق می تــوان بیش ترین میزان 
درآمدزایی، اشــتغال و کارآفرینی را در 

جامعه روستایی ایجاد کرد.
حســینی، با بیان این که نظام جمهوری 
اســامی در جهــت توســعه و عمــران 
روستاها سنگ تمام گذاشته است، گفت: 
اواخر ســال 96، دولت از محل اعتبارات 
صندوق توســعه ملی، ۱.۵ میلیارد دالر 
برای اشــتغال در روستاها اختصاص داد 
که ســهم آذربایجان شرقی از این محل، 
۴۰۰میلیــارد تومان برای ایجاد هشــت 

هزار فرصت شغلی جدید بود.

وی ادامه داد: مقرر شده اقساط برگشتی 
این تســهیات نیز تا ۱۰ ســال دیگر در 
قالب تسهیات مختلف در خود روستاها 

هزینه شود.
مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
استان در ادامه با اشــاره به حجم باالی 
خدمات ارائه شــده به روستاها طی ۴۰ 
ســال گذشــته، گفت: خدمات رســانی 
به مناطــق محروم به ویژه روســتاها در 
اولویت دولت قرار دارد به طوری که هم 
اکنون اغلب روســتاها از نعمت گاز، برق، 
آب شرب بهداشــتی و مخابرات بهره مند 

هستند.
وی از روســتاییان به عنوان قشــر مولد 
و ســودمند جامعه نام برد و اظهار کرد: 
حمایت از این قشر ارزشمند وظیفه همه 
نهادها و ســازمان های دولتی اســت، بی 
شــک هر چه میزان خدمــات و امکانات 
ارایه شــده به روســتاها افزایش یابد، به 
همان میزان از حجم مشکات شهرها از 

قبیل حاشیه نشینی کاسته خواهد شد.
گفتنــی اســت؛ همزمــان بــا روز ملی 
»روستا و عشــایر«، نشست ادارات تابعه 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
آذربایجان شــرقی صبح دیروز به ریاست 
مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
استان در روستای ایوق شهرستان سراب 

برگزار شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی؛

نرخ بیکاری در روستاهای استان 
4.8 درصد است
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مدیــر منطقه 8 عملیات انتقال گاز از اجراي 8 مورد 
عملیات انشــعاب گرم )HOT-TAP( در سایزهاي 

مختلف در نیمه اول سال 98 خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومي منطقــه 8 عملیات انتقال 
گاز ایران، یداله بایبوردي، مدیر منطقه،  با اعام این 
خبر گفت: با توجه به ضرورت انجام عملیات انشعاب 
گیري در خطوط مختلف محدوده تحت پوشش این 
منطقه، 8 مورد عملیات هات تپ در طول شش ماهه 
اول ســالجاري صورت گرفته است که ۱ مورد از این 
عملیات به منظور اخذ انشعاب 8 اینچ نیروگاه گلبرق 
ماکو و مابقي عملیات نیز بمنظور اخذ پاور سیســتم 

LBV و GOV  از الین هاي مختلف مي باشد.
بایبوردي عملیات هــات تپ را یکي از عملیات هاي 
حساس و دقیق خطوط لوله بیان کرد و تصریح نمود: 
انجام عملیات انشــعاب گرم )HOT-TAP( زمینه 

اجراي عملیات انشــعاب گیــري از خطوط لوله گاز 
دار را بدون تخلیه آن فراهم نموده و ســرعت عمل و 

ضریب ایمني عملیات را افزایش مي دهد.
وي افــزود: منطقــه 8  عملیات انتقــال گاز بعنوان، 
منطقه معین براي شــمال و شمالغرب کشور تعیین 
شده و مســئولیت انجام انشعاب گرم خطوط موجود 
در این گســتره وســیع را بر عهده دارد، لذا ضرورت 
دارد با در نظر گرفتن حساســیت موضوع و شــرایط 
خــاص آب و هوایي منطقه بتوانیــم همواره آمادگي 
الزم براي انجام هر گونه عملیات انشــعاب گرم را در 

جهت پایداري انتقال گاز داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز:
1۷ حمله به پاالیشگاه تبریز در دوران دفاع مقدس انجام شده بود

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز 
گفت: ۱۷ حمله به پاالیشــگاه تبریز 
در دوران دفاع مقدس انجام شــده 

بود.
 به نقل از شــرکت پاالیش  نفــت تبریز، غامرضا 
باقری دیزج در مراســم تجلیل و رونمایی از تمبر 
یادبود شهدای پاالیشــگاه تبریز و گلباران یادمان 
شهدا اظهار کرد: پاالیشــگاه تبریز به  عنوان یکی 
از مهم تریــن و تأثیرگذارترین شــرکت ها از لحاظ 
سوخت رســانی بــه جبهه های جنگ حــق علیه 
باطــل و کارخانه های شــمال غرب کشــور مورد 
توجه دشــمنان نظام بــود و بعثی ها تاش کردند 
تا با بمباران این پاالیشــگاه از توان ایران اسامی 

بکاهند.
وی افزود: این حمات ناجوانمردانه دشــمن برای 
ما آب دیدگی ایجاد کــرد و با توکل بر خدا روز به 
روز پخته تر و توانمندتر شــدیم؛ به طوری که سال 
۱3۷۱ در دوران ســازندگی پاالیشگاه تبریز، توان 
پاالیش خــود را با همت متخصصین داخلی از 8۰ 
هزار بشکه به ۱۱۰ هزار بشکه در روز افزایش داد.

مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت تبریز با اشاره به 
تنوع بخشــی محصوالت تولیدی از 8 محصول به 
بیش از ۴۰ محصــول و اذعان به اینکه ۵۰ درصد 
مالیــات کل اســتان را پاالیشــگاه تبریز پرداخت 

می کنــد، افزود: همــه این پیشــرفت هایی که در 
زمینه صنعتی و اقتصادی داشته ایم در سایه خون 

شهدای واالی هشت دفاع مقدس است.
وی افزود: پاالیشگاه تبریز به  عنوان یکی از مهم ترین 
و تأثیرگذارترین شــرکت ها از لحاظ سوخت رسانی 
به جبهه های جنگ حق علیه باطل و کارخانه های 
شمال غرب کشور مورد توجه دشمنان نظام بود و 
بعثی ها تاش کردند تا با بمباران این پاالیشگاه از 

توان ایران اسامی بکاهند.
ســردار اصغر عباســقلی زاده، مدیرکل حفظ آثار و 
نشــر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی نیز 
در ادامه این مراســم گفت: فعالیت های چشمگیر 

صنعت نفت در دوران دفاع مقدس فراوموش نشدنی 
اســت همانطور که امام )ره( نیز به مســئله اشاره 
کردند. اگر تاش های کارکنان پاالیشگاه نفت نبود 

ما در جنگ پیروز نمی شدیم.
وی با اشــاره به اینکه دومین هــدف صدام بحث 
مراکز نفتی بود، افزود: دشــمن با هدف قرار دادن 
پاالیشگاه های نفت می خواســت اقتصاد ما را فلج 
کند تا ما از صادرات نفت عقب بمانیم ولی با تدبیر 
و همت متخصصان تمام خســارات وارد شــده را 
درســت کردند و حتی یــک روز هم صادرات نفت 

ما قطع نشد.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
آذربایجان شــرقی، با تأکید بــر اینکه صنعت نفت 
اقتصاد ما را سر پا نگه داشته است، افزود: در دوره 
8 ســال دفاع مقدس متخصصان پاالیشــگاه نفت 
همراه رزمندگان شــبانه روز تــاش کردند تا ما را 
از اسارت و ســلطه گری ها خاص شویم. همه این 

افتخارات را مدیون شهدای پاالیشگاه هستیم.
 ســردار عباســقلی زاده با تأکید بــر اینکه انقاب 
اسامی بیداری اسامی را در پی داشت، گفت: هر 
کجا ما به خودمان اعتماد کردیم پیروز شدیم و هر 
وقت به دشــمن اعتماد کردیم ضربه خوردیم. االن 
دشــمنان ما خود اعتراف می کننــد که جمهوری 

اسامی قدرتمندترین کشور است.

بمنظور افزایش ضریب ایمني انتقال گاز؛
اجراي 8  مورد عملیات انشعاب گرم در منطقه 8 عملیات
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شهردار تبریز گفت: از ســرمایه گذارانی که خواهان 
ســرمایه گذاری در پروژه های گردشگری و تفریحی 
در تبریز هستند، در حد توان حمایت می کنیم. ایرج 
شــهین باهر در گفتگو با شهریار با اشــاره به بازدید 
مدیران شهری تبریز از پروژه های مختلف شهرداری 
تهران اظهار داشــت: بازدیــد از پروژه های تفریحی، 
فرهنگی و گردشــگری شهرداری تهران عمده هدف 
این سفر می باشــد. او افزود: در این بازدید تعدادی 
کارشناســان  از 
نیز  حوزه ها  ایــن 
حضــور دارنــد تا 
دقیــق  بررســی 
تــری نســبت به 
این پروژه ها انجام 
دهیــم. شــهردار 
تبریز با اشــاره به 
پروژه های  اینکــه 
اجرا شــده در پایتخت بومی بــوده و قطعا در تبریز 
نیز قابلیت اجرایی حتــی به مراتب بهتر دارد، اظهار 
داشت: در این سفر با ســرمایه گذاران این پروژه ها 
دیــدار کرده و از آنها برای ســرمایه گذاری در تبریز 

دعوت می کنیم.
ایرج شــهین باهر با اعام آمادگی شــهرداری تبریز 
در خصوص همکاری با ســرمایه گذاران پروژه های 
آموزشــی، فرهنگی، تفریحی و گردشگری در تبریز 
گفت: با ســرمایه گذاران پروژه های مشابه در تبریز 
آماده همکاری هستیم. همچنین تا جایی که بتوانیم 
زمیــن مورد نیاز آنها را هم در اختیارشــان قرار می 

دهیم.
او تاکید کرد: در بین پروژه های مشــابه  با آنچه در 
کشــور اجرا شده در تبریز بهترین روش، ایجاد پارک 
های موضوعی است. مزیت بازدید از پروژه های اجرا 
شده این است که اشکاالت احتمالی استحصال شده 
و می توان در اجرای مجــدد، از وقوع آن جلوگیری 
کرد. شایان ذکر اســت صبح امروز شهردار تبریز به 
همراه رئیس و تعدادی از اعضای شــورای شــهر به 
همراه تعدادی از کارشناســان حــوزه های فرهنگی 
و گردشگری از پروژه های شــهرداری تهران بازدید 

کردند.

شهردار تبریز:

آماده همکاری با سرمایه گذاران 
پروژه های آموزشی، فرهنگی و 

گردشگری هستیم

مدیر شعب بانک مسکن آذربایجان شرقی از 
خانه دار شــدن ۵۰۰ هزار نفر در آذربایجان 

شرقی توسط بانک مسکن خبر داد .
امیر رنجبریان، بانک مســکن را تنها بانک 
تخصصی در بخش مســکن در شبکه بانکی 
کشور عنوان کرد و گفت: ماموریت و چشم 
اندازه بانک مســکن، خانــه دار کردن آحاد 
مــردم با توجه ویژه به اقشــار کــم درآمد 
جامعه است. بانک مســکن بزرگترین بانک 
تســهیات ده کشور محســوب می شود و 
در استان هم بیشــترین سهم را در اعطای 
تســهیات داراســت، به طوریکه از مجموع 
33۰ هزار میلیارد مانده تسهیات پرداختی 
اســتان به بانک ها، 8۲ میلیارد تومان یعنی 
بیش از ۲۵ درصد از کل تســهیات اعطایی 
اســتان اعــم از تجاری و غیرتجــاری را به 
خود اختصاص داده اســت. همچنین از آغاز 
فعالیت بانک مســکن تاکنون 8 میلیون نفر 
در سطح کشور و قریب به ۵۰۰ هزار نفر در 
استان آذربایجان شرقی توانسته اند از طریق 
وام های این بانک صاحب خانه شــوند و در 
حال حاضر نیز 3۵۰ هزار تســهیات زنده 
در جریان اســت و در حال پرداخت اقساط 
آن هســتند. وی افــزود: بانک مســکن در 
شــش ماهه نخست سال 98 نزدیک 8 هزار 
فقره تسهیات اعطا کرده است و همچنین 
تاکنون توانســته از محل صنــدوق یکم 8 
هزار و ۷6 فقــره وام برای خانه اولی ها اعطا 

کند. همچنین در سالهای گذشته 6۰ هزار 
تســهیات به زلزله زدگان ارسباران و ۱۰۰ 
هزار تســهیات به مبلغ ۲۰ تا ۴۵ میلیون 
تومان با نرخ ۴ درصد تحت عنوان طرح مهر 

پرداخت کرده است.
مدیر شــعب بانک مسکن آذربایجان شرقی 
تاکید کرد: در پرداخت تسهیات محدودیت 
رقابتی با ســایر اســتان ها وجود ندارد و هر 
اســتان به فراخور جمعیت خــود می تواند 
خدمات بانکی ارائه کند چرا که بانک مسکن 
یک بانک دولتی اســت و خدمات این بانک 
در جهت رفاه مردم است، چه در کسب سود 

و چه در ضرر، متولی آن دولت است.
رنجبریان به طرح جدید اجاره داری اشــاره 
کرد و گفت: طرح جدیدی با نام اجاره داری 
به تازگی توســط وزارت راه و شهرســازی 
مطرح شــده که هنوز شــیوه  نامه اجرایی 
آن اباغ نشده اســت و اینکه به صورت عقد 
اجاره به شــرط تملیک خواهد بود یا عقود 
دیگر هنوز اعام نشده است. اجاره به شرط 
تملیک یکی از عقود اســامی است که در 
آن مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت 
عمل به شــرایط مشخص شده در قرارداد و 
پرداخت مرتب اقســاط، مالک شــود. شرط 
تملیــک از طرح هــای بلندمــدت و موفق 
اجراشــده در کشــورهایی مانند سوییس، 
سوئد و آمریکا است که در واقع دولت سعی 

در ایرانیزه کردن آن داشته است.

مدیر شعب بانک مسکن آذربایجان شرقی :
خانه دار شدن 500 هزار نفر در آذربایجان شرقی 

توسط بانک مسکن
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