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نایــب رییس کمیســیون تلفیق مجلس با 
بیان این که توجه به وضعیت بازنشســتگان 
در اولویت کار مجلس شورای اسالمی است 
از ارائه  پیشــنهادات به کمیســیون تلفیق 
برای افزایش حقوق بازنشستگان و افزایش 
اعتبار همسان سازی بازنشستگان خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد نایب رییس کمیسیون 
تلفیق مجلس شــورای اسالمی اظهار کرد: 
با توجه به تعیین وضعیت حقوق شاغلین، 
به نظر می رســد برای حقوق بازنشستگان 
اعم از لشــگری و کشــوری نیز باید فکری 
کرد که فاصله حقوق ها به یکدیگر نزدیک 
شــود و این موضوعی است که مورد توجه 
کمیســیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 

قرار دارد.
وی ادامه داد: ما در کمیســیون تلفیق در 
جهــت جبران این مســاله تالش می کنیم 
بازنشســتگان مــورد توجه قرار  تا حقوق 
گیــرد در همین راســتا پیشــنهاداتی از 
جانــب نماینــدگان ارائه شــده و مجلس 

شورای اسالمی نســبت به افزایش حقوق 
بازنشستگان نظر مثبتی دارد.

نایــب رییس کمیســیون تلفیــق مجلس 
شورای اسالمی اضافه کرد: دولت در بودجه 
امسال برای همسان سازی و متناسب سازی 
حقوق بازنشســتگان ۶۰۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار پیش بینی کرده که پیشنهادی برای 
افزایش این مبلغ به ۹۰۰۰ میلیارد تومان 
وجود دارد و اگر در کمیســیون تلیفیق یا 
مجلس شورای اســالمی به تصویب برسد 

باید به دنبال تامین منابع مربوطه باشیم.
یوســف نژاد بــا بیــان این کــه موضــوع 
مجلــس  کار  اولویــت  در  بازنشســتگان 
شــورای اسالمی و کمیســیون تلفیق قرار 
دارد، یادآور شــد: ما در کمیسیون تلفیق 
به دنبــال این هســتیم که بــرای تامین 
منابــع مالی الزم اقداماتــی را انجام دهیم 
تا بتوانیم برای همســان ســازی و افزایش 
حقوق بازنشستگان که حق مسلم آنهاست 

اقدامی انجام دهیم.

نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس:

تالش مجلس برای همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان

Ó  نایب نژاد  یوســف  علی اصغر 
تلفیق مجلس  رییس کمیســیون 
شورای اسالمی اظهار کرد: با توجه به 
تعیین وضعیت حقوق شاغلین، به نظر 
می رسد برای حقوق بازنشستگان اعم 
از لشگری و کشوری نیز باید فکری 
به یکدیگر  کرد که فاصله حقوق ها 
نزدیک شود و این موضوعی است که 
مورد توجه کمیسیون تلفیق مجلس 

شورای اسالمی قرار دارد.
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نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام 
جمعه تبریز گفت: انتخابات امسال باید به مانور 
قدرت، وحدت، انســجام و مشارکت حداکثری 
تبدیل شود و با نشاط سیاسی مثال زدنی مردم 

پای صندوق های رأی حاضر شوند.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه 
در آذربایجان شرقی حجت االسالم والمسلمین 
ســید محمدعلی آل هاشم در خطبه های نماز 
عبادی و سیاسی جمعه این هفته تبریز با بیان 
اینکه سناریوی جدید دشمن در انتخابات پیش 
رو کاهش میزان مشــارکت مردم است، گفت: 
در آســتانه انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
نیاز مبرم کشــور وحدت و یکپارچگی اســت 
چرا که بعد از حضور میلیونی مردم در تشــییع 
پیکر سردار ســلیمانی و نخستین سیلی سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی به آمریکا در عین 
االســد سناریوی جدید دشمن برای ضربه زدن 
به ملت ایــران کاهش مشــارکت در انتخابات 

است.

امام جمعه تبریز افزود: دشــمن به دنبال ایجاد 
اختالف بین مردم و مسئوالن است و در تالش 
هستند تا دســتاوردهای نظام در تشییع جنازه 
ســردار ســلیمانی و سیلی ســپاه به آمریکا را 

کمرنگ جلوه دهد.
خطیب نماز جمعه تبریــز با تاکید بر اینکه در 
چنین شــرایطی جامعه بیش از گذشته نیاز به 
وحدت و همدلی دارد، خاطرنشان کرد: اختالف 
افکنی بین مردم و مسئوالن از سوی هر کسی 
کاری ناپسند است و در آستانه انتخابات ما باید 
اتحــاد و همدلی خود را بیــش از پیش تقویت 
کنیم. وی گفت: بنابراین ممکن است ما نسبت 
به افراد انتقاد داشــته باشــیم اما نباید طوری 
رفتار کنیم که دشمنان شاد و خوشحال شوند 

و گمان کنند ما به جان هم افتاده ایم.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تبیین 
ویژگی های نماینده تــراز انقالب گفت: مردم 
باید افرادی را بعنوان وکیل خود به بهارســتان 
بفرســتند که درد مردم و کشــور را بفهمد و با 

ملت یگانه و صمیمی باشد.
امام جمعه تبریز افزود: کسی شایسته نمایندگی 
مردم است که به دنبال اشرافی گری خود نباشد 

و به اسالم، عدالت و منافع پایبند باشد.

حجت االسالم والمســلمین آل هاشم با انتقاد 
از چاپ پوســترهای رنگارنــگ میلیونی گفت: 
کاندیداهای مجلس توجه داشــته باشــند در 
آستانه سال تحصیلی امســال به دلیل کمبود 
و گرانی کاغذ کتب دانــش آموزان با تأخیر به 

دست شان رسید.
خطیــب نماز جمعــه تبریز با تاکیــد بر اینکه 
مشکل مردم چاپ پوسترهای رنگارنگ نیست، 
گفت: مشکل مردم و جوانان  اشتغال و بیکاری 
فارغ التحصیالن دانشگاهی، پایین آمدن مصرف 
مواد مخــدر و فســادهای اجتماعی و تعطیلی 
کارخانجات تولیدی اســت و باید کاندیداها به 
مردم برنامه ای برای حل این مشکالت بدهند. 
وی با یادآوری وظایف نمایندگان مجلس گفت: 
وکالی ملت در بهارســتان در کنــار کار قانون 
گــذاری باید برای رفع مشــکالت مردم برنامه 

عملی داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی تاکید 
کرد: وکالی ملت باید بجای دعواهای پوشــالی 
جناحی مسائل کشــور و مشکالت مردم را در 

اولویت قرار دهند.
امام جمعه تبریز از کاندیداهای مجلس خواست: 
در تبلیغات انتخاباتی خود به مبلمان شهری و 
زیبایی خیابان ها آسیب نزنند و از دیوار نویسی 

منازل مردم جداً اجتناب کنند.
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم خاطرنشان 
کــرد: همچنان که در مناســبت های مختلف 
مردم آذربایجان و تبریز همیشــه پیشگام بوده 
انــد امیدواریم در راهپیمایــی ۲۲ بهمن و نیز 
در انتخابات مجلس شــورای اسالمی حضوری 
با شکوه و محکم داشته باشند تا بار دیگر اقتدار 

ایران و ایرانی به جهانیان ثابت شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:

انتخابات امسال باید به مانور قدرت و وحدت تبدیل شود
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 آرمان تبریز-استاندار 
شــرقی  آذربایجــان 
درنشســت صمیمی با اصحاب رسانه 
اســتان، ضمــن تبییــن و تشــریح 
سیاســت ها، اقدامــات و برنامه هــای 
توسعه استان و آخرین وضعیت برخی 
از پروژه هــای مهم عمرانــی از افتتاح 
۱۳۶۵ پــروژه عمرانــی، خدماتــی و 
اقتصادی همزمان با دهه فجر در نقاط 
مختلف اســتان خبر داد و گفت: برای 
اجرای ایــن پروژه ها بالــغ بر ۶ هزار 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری شــده 

است.
بــه گــزارش خبرنــگار ما،دکتــر 
محمدرضــا پورمحمدی با اشــاره به 
اینکه از مجموع ایــن پروژه ها، ۲۲۸ 
پــروژه، اقتصــادی و ۱۱۳۷ پــروژه، 
عمرانی است، افزود: ارزش پروژه های 

اقتصادی، ۵۰۰ میلیارد تومان و ارزش 
پروژه های عمرانی بیش از پنج هزار و 

۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی در تشــریح پروژه هــای قابــل 
افتتاح اســتان در دهه فجر، گفت: از 
مجموع این پروژه هــا، ۷۸۸ پروژه در 
مناطق شهری و ۵۷۷ پروژه در مناطق 
روستایی اجرا شده است و ۱۱۵ پروژه 
نیــز جــزو پروژه های ملی به شــمار 

می آیند.
دولــت  عالــی  نماینــده 
درآذربایجانشــرقی؛  با اشاره به برخی 
از مهم تریــن پروژه هــای قابل افتتاح 
اســتان در دهه فجرگفــت: با حضور 
یکی از مســئوالن عالی رتبه کشوری، 
پروژه خط انتقــال اتیلن از میاندوآب 
به تبریز با سرمایه گذاری ۶۷ میلیارد 
تومان و ایجاد اشــتغال برای ۵۰۰ نفر 

به بهره برداری می رسد.

استاندارآذربایجانشــرقی با اشاره به 
افتتاح نیروگاه ســیکل ترکیبی هریس 
در ســفر اول رئیس جمهور در ســال 
جاری، گفــت: فاز دوم ایــن نیروگاه 
نیز تا اردیبهشــت ســال آینــده به 

بهره برداری می رسد.
پروژه  افتتــاح ۷۵  وی همچنیــن 
مخابراتــی از جملــه ۲۵۰ کیلومتــر 
فیبرنــوری بیــن مناطق شــهری و 
روستایی، طرح نوسازی و مقاوم سازی 
۸۴۰۰ مسکن روســتایی، افتتاح ۴۰ 
مدرســه جدید، افتتاح بیش از ۲۹۰۰ 
پــروژه صنعت بــرق، گازرســانی به 
نیــروگاه ســیکل ترکیبی هریس را از 
امسال  برنامه های دهه فجر  مهم ترین 

عنوان کرد.
از  پروژه  افــزود: ۱۱۲  پورمحمدی 
پروژه های دهه فجــر با اعتبار ۳۸۰۰ 
میلیارد تومان توســط شهرداری ها و 

۳۷۷ پروژه با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان 
توســط دهیاری های استان اجرا شده 

است.
افتتاح قطعه ۴ آزادراه تبریز-ارومیه، 
دو قطعه از بزرگراه تبریز- اهر، افتتاح 
خط آهن میانه- بستان آباد و اتمام خط 
یک متروی تبریــز از دیگر پروژه های 
مهم اجرا شــده استان در سال جاری 
بود که اســتاندار آذربایجان شرقی با 
اشاره به آنها، گفت: امسال ۱۵۰۰ واحد 
مسکن مهر نیز تحویل متقاضیان شد 
و طرح اقدام ملی مسکن برای ساخت 
۷ هزار واحد مسکونی در استان شروع 

شده است.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش 
دیگری از ســخنان خود بــا تاکید به 
اینکــه آذربایجان شــرقی در مقطعی 
از تاریــخ، پل ارتباطی آســیا به اروپا 
بود و امــروز هم نبایــد از این نقش 
غافل شــویم، افزود: اگر بنا باشــد که 
کشورمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
فعال باشــد، آذربایجان شــرقی باید 

محور این فعالیت باشد.
دولــت  عالــی  نماینــده 
آذربایجان  افزود:  درآذربایجانشــرقی؛ 
پاک تریــن  و  امن تریــن  از  شــرقی 
اســتان های کشور است و هم اکنون با 
وجود شرایط تحریم، ۱۸ کشور در این 

استان سرمایه گذاری کرده اند.
استاندارآذربایجانشــرقی با اشــاره 
به تحصن و اعتراضــات قانونی مردم 
شــهرصوفیان و روســتای حومــه و 
همچنیــن برخی روســتاهای اطراف 
تبریــزاز جمله الــوار؛ خواجه مرجان 
دیزج و غیره هم تصریح کرد؛مقررشده 

است به اداره اوقاف ازمحل دیگری

استاندار آذربایجان شرقی :

افتتاح ۱۳۶۵ پروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی دردهه فجر / 
مشکل چندین ساله مردم شهرصوفیان وحومه درحال حل شدن است
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چندصد  واگذارشودتاصاحبان  زمین 
ساله اراضی فوق وصاحبان نسق زراعی 
با آرامش خاطر بــه زندگی خود ادامه 

دهند .
وی بــا اشــاره بــه افزایــش ۵۰ 
درصدی صادرات اســتان در ســال 
جاری، گفت: صادرات اســتان در ده 
ماه گذشته به دو و نیم میلیارد دالر 
رسیده و تا پایان سال به سه میلیارد 

دالر خواهد رسید.
پورمحمــدی با تاکید بــر اینکه با 
وجود مشــکالت بخــش تولید، هیچ 
واحــد تولیــدی در اســتان تعطیل 
نشده است، افزود: ۷۸ واحد تولیدی 
که دچار رکود شــده وتعطیل شده 
راه اندازی شــده و  بودند نیز مجدداً 
در ده ماه گذشــته از نظر واحدهای 
تولیدی جدید رتبه دوم کشــور و از 
نظر واحدهــای تولیدی دارای طرح 

توسعه، رتبه اول را در کشور به خود 
داده ایم. اختصاص 

نماینده عالی دولت درآذربایجانشرقی؛ 
واحدهای  اینکه جوازتاسیس  بیان  با 
پروانــه  و  درصــد   ۸۰ صنعتــی 
افزایش یافته  بهره برداری ۲۴ درصد 
اقدامات مهمی که  از  افزود:  اســت، 
در بخش معدن صورت گرفته است؛ 
آغاز عملیات اجرایــی واحد ذوب و 
تولید مس کاتــدی در مجتمع مس 
سونگون اســت که تا سه چهار سال 
آینده راه اندازی می شــود و شهرک 
تخصصــی مــس و صنایــع پاییــن 
دســتی، با راه اندازی آنها رونق می 
گیرد و اقدام مهــم دیگر آغاز طرح 
تولیــد آلومینا از نفلین ســینیت در 
ســراب اســت که با توجه به ذخیره 
۵ میلیارد تنی آلومینا در این معدن 
و ضرورت ایجاد شــهرک آلومینیوم، 

تحول بزرگی در بخش معدن استان 
افتاد. اتفاق خواهد 

اســتاندار آذربایجــان شــرقی با 
پایین دســتی  پروژه   ۱۷ اینکه  بیان 
و شــهرک تخصصــی مــس نیز در 
حال اجراســت که به رشد اقتصادی 
و رونق منطقه کمــک خواهد کرد، 
گفــت: بین دو تا چهار هزار میلیارد 
تومان از منابع مالی مس ســونگون 
به بانک های اســتان منتقل شده و 
به همین جهت در اســتان از لحاظ 

نداریم. مشکلی  منابع  تامین 
پورمحمــدی بــه  وضعیت پروژه 
اشــاره  نیز  ســهند  تبریز-  بزرگراه 
پروژه  پــروژه یک  این  وگفت:  کرد 
مشارکتی اســت که سهم دولت در 
آن ۴۰ درصد اســت و امســال این 
پرداخت شده  به طور کامل  ســهم 

است.

وی خاطرنشــان کــرد: معمــوالً 
وعده هایی که از ســوی مســئوالن 
قول  براساس  اعالم می شود  اجرایی 
و قرار پیمانــکاران و مجریان پروژه 
اســت و وقتی به این قول و قرارها 
عمل نمی شود، مســئوالن متهم به 
دروغ گویــی می شــوند؛ درخصوص 
بزرگراه تبریز- ســهند، قــرار ما با 
پیمانــکار این اســت که تــا پایان 
بار ترافیک  امســال، این محور زیر 
بــرود و عبور و مــرور در آن اتفاق 
بیفتــد. پورمحمدی با بیــان اینکه 
بــازرگان،  تبریز-  آزادراه  تکمیــل 
مهم ترین کار در راستای تحقق این 
افزود: قطعه اول این  هدف اســت، 
پروژه از تبریز تــا صوفیان در حال 
اجراست و این طرح را پیگیری می 
اقتصادی اســتان در  تا نقش  کنیم 

شود. پررنگ  بین المللی  مراودات 
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 همزمــان با آغــاز دهه فجر 
امســال و افتتاح پروژه های 
گازرسانی و تحقق پروژه های 
کلنگ زنی، بیش از ۵ هزار و ۴۱۵ خانوار 
جدید به شبکه مصرف گاز طبیعی متصل 

می شوند.
به گــزارش خبرنگار مــا ،مدیرعامل این 
شــرکت ضمن تبریک فرارسیدن ایام ا... 
دهه مبارک فجر گفت: گازرسانی در کشور 
ثمره انقالب اسالمی است و به برکت این 
نظام ، توزیع عادالنه گاز طبیعی در اقصی 
نقاط اســتان در برنامه اجرایی شــرکت 
گاز قــرار گرفتــه که ماحصــل آن بهره 
مندی تمامی شهرها و۹۶/۵درصد خانوار 
روستایی استان از نعمت گاز طبیعی می 

باشد.
ســیدرضا رهنمای توحیدی در اشاره به 

پروژه هــای دهه فجر افزود: امســال در 
دهه مبارک فجر ۹۲ پروژه مهم گازرسانی 
افتتــاح گردیــده و کلنــگ ۶۵ پــروژه 
گازرســانی نیز به زمین زده خواهد شد. 
وی اظهار داشت: با افتتاح پروژه های دهه 
مبارک فجر ۳۸۵۳ خانــوار از نعمت گاز 
بهره مند گردیده و با به ثمر رسیدن پروژه 
های کلنگ زنی شده ۱۵۶۲ خانوار تحت 

پوشش گاز طبیعی قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه 
اغلب روستاهای استان از نعمت گاز بهره 
مند هستند، خاطر نشان کرد:گاز طبیعی 
ســرمایه ملّی کشور و شــاخصی مهم در 
ارتقای زیرساخت های اقتصادی در سطح 
بیــن المللی می باشــد و مصرف صحیح 
این نعمــت الهی وظیفه همگانی در قبال 

دستاوردهای انقالب اسالمی است.

 امسال در دهه 
مبارک فجر 9۲ پروژه 
افتتاح  گازرسانی  مهم 

گردیده و کلنگ ۶۵ 
نیز  گازرسانی  پروژه 
به زمین زده خواهد 

شد. وی اظهار داشت: 
افتتاح پروژه های  با 

مبارک فجر  دهه 
38۵3 خانوار از نعمت 
بهره مند گردیده  گاز 

و با به ثمر رسیدن 
پروژه های کلنگ زنی 

شده 1۵۶۲ خانوار 
گاز  تحت پوشش 

خواهند  قرار  طبیعی 
گرفت.

 مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

با تحقق پروژه های دهه فجر امسال، 
۵ هزار و ۴۱۵ خانوار جدیداز گاز طبیعی          

بهره مند می شوند
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همزمان با ایام اهلل دهه ی فجــر، ۲۶۰۷ پروژه ی 
شــرکت توزیع نیــروی بــرق تبریز بــا اعتبار 
بالــغ بر ۹۶۸ میلیــارد ریال با حضور اســتاندار 

آذربایجان شرقی افتتاح شد.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریــز؛ ، آیین افتتاح 
پروژه های صنعت برق استان آذربایجان شرقی با 
حضور استاندار و مدیران عامل شرکت های توزیع 
نیــروی برق تبریــز، برق منطقــه ای آذربایجان 
و توزیع نیــروی برق آذربایجان شــرقی در کاخ 

استانداری برگزار شد.
در این آیین، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
تبریــز ضمن تبریک ایام اهلل دهه ی فجر به مردم، 
از افتتــاح ۲۶۰۷ پروژه با اعتبــار ۹۶۸ میلیارد 
ریال خبر داد و گفــت: پروژه های برق تبریز در 
۵ بخش اصلی شــامل توســعه و احداث با ۷۵۶ 
پروژه و اعتبار ۴۶۲ میلیارد ریال، نیرورســانی با 
۱۰۱۳ پروژه با اعتبار ۲۵۴ میلیارد ریال، اصالح 
و بهینه سازی شــبکه با ۶۷۸ پروژه بالغ بر ۱۷۳ 
میلیارد ریال، شــبکه ی روشــنایی معابر با ۱۲۳ 
پــروژه و اعتبار ۴۰ میلیارد ریال و کاهش تلفات 
بــا ۳۷ پروژه و اعتبار بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال به 

مناسبت ایام دهه ی فجر گشایش می یابد.
عادل کاظمــی در ادامه از تالش های اســتاندار 
آذربایجان شرقی تشــکر کرد و توفیقات صنعت 
برق را مرهون حمایت های وی دانســت و افزود: 
امیدوارم با رهنمودهــای دکتر پورمحمدی این 

مسیر را با قدرت و قوت بیشتری پیش ببریم.
کاظمی با اشــاره به اینکه در ســال ۹۸، تعداد 
۳۲۲۲ پروژه در بخــش توزیع با ۱۴۲۰ میلیارد 
ریال اعتبار در دســتور کار شــرکت قرار داشت، 
اضافه کــرد: امیدواریم تا پایان ســال، عالوه بر 
۲۶۰۷ پــروژه ی خاتمه ی یافتــه، ۲۱۲ پروژه ی 
دیگر به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال نیز به مرحله ی 
بهره بــرداری برســد کــه با وجود مشــکالت و 
محدودیت های موجود، رکوردی بی ســابقه برای 

شرکت است.

وی این دستاوردها را در سایه ی زحمات همکاران 
تالشــگر شرکت توزیع نیروی برق تبریز عنوان و 
اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 
۲۲هزار انشعاب توسط شرکت به فروش رسیده 
اســت.وی اضافه کرد: در میان این انشــعاب ها، 
تامین بــرق ۱۰۷ واحد صنعتــی بزرگ، ۱۰۴۴ 
واحد تجــاری بزرگ، ۲۰ واحد کشــاورزی، ۱۰ 
واحد عمومی و ۱۴ مجتمع کالن مسکونی دیده 
می شود که امیدواریم این اقدامات، رضایتمندی 
بیشــتر مردم را موجب شــده باشــد.مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق تبریــز همچنین در 
افتتــاح پروژه هــای صنعت برق اســتان  آیین 
آذربایجان شرقی، تصریح کرد: شرکت توزیع بالغ 
بر ۱۰هزار کیلومتر شبکه ی فشار متوسط و فشار 
ضعیف هوایی و زمینی در حوزه ی عملیاتی خود 
دارد کــه از این میزان، حــدود ۴۱۰۰ کیلومتر 
شبکه ی فشــار ضعیف هوایی را شامل می شود و 
از بدو تاســیس شرکت تا اوایل سال جاری حدود 
۶۵۰ کیلومتر کابل خودنگهدار اجرا شده است و 
همکاران تالش دارند در سال جاری حدود ۳۰۰ 
کیلومتر کابل خودنگهدار را جایگزین شبکه های 

بدون روکش کنند.
کاظمی در تشــریح دیگر اقدامات شرکت، یادآور 
شد: امســال ۳هزار المپ LED را در شبکه ی 
 LED روشنایی معابر نصب کرده ایم. المپ های
ده برابر چراغ های گازی طول عمر داشته و از این 

چراغ ها کم مصرف تر هستند.
وی، گسترش اتوماسیون و هوشمندسازی را دیگر 
اقدام مهم قابل ذکر شرکت دانست و افزود: تا به 
حال ۳۲۰۰ کنتور را هوشمندســازی کرده ایم و 
نصب ۳۰۰۰ کنتور دیگر را نیز در برنامه ی کاری 
داریم. امیدواریم تا پیش از نیمه ی اول سال آتی، 
کل مشترکان صنعتی را هوشمندسازی کنیم که 
این امر در پیک سایی و مراقبت و نظارت بهتر بر 

مصرف نقش باالیی ایفا خواهد کرد.
گفتنی اســت در پایــان این آییــن، ۸ پروژه ی 
برق منطقــه ای آذربایجان با اعتبار ۳۳۶ میلیارد 
ریال، ۲۶۰۷ پروژه ی شــرکت توزیع نیروی برق 
تبریز با اعتبــار ۹۶۸ میلیارد ریال و ۳۱۲ پروژه 
توزیــع نیروی برق اســتان آذربایجان شــرقی با 
اعتبار بالغ بر ۷۷۰ میلیارد ریال توســط استاندار 

آذربایجان شرقی گشایش یافت.

همزمان با ایام اهلل دهه ی فجر؛

٢۶٠٧ پروژه برق تبریز با اعتبار بالغ بر ۹۶۸ میلیارد ریال افتتاح شد
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مدیرعامل شــرکت پاالیشگاه 
از چهره  به عنوان یکی  تبریز 
هــای برتر حــوزه کارفرمایی 
ســازمان تامین اجتماعــی در آذربایجان 
شرقی معرفی شد. در هشتمین جشنواره 
معرفــی چهرهای برتر حــوزه کارفرمایی 
ســازمان تامین اجتماعــی در آذربایجان 
شــرقی از غالمرضا باقری دیزج به عنوان 
چهــره منتخــب حــوزه کارفرمایــی و 
شــد. تجلیــل  کارآفرینــی 

در لوح اهدایی از ســوی مدیرکل تامین 
اجتماعی آذربایجان شــرقی آمده اســت: 
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه عنوان 

شــاخص ترین نهــاد متولــی حمایت از 
نیــروی کار، برخود می بالــد که با ایجاد 
و فراهم نمــودن تمهیــدات موثر زمینه 
رشــد و توســعه بنــگاه هــای اقتصادی 
را در ســطح کشــور ایجاد کرده اســت.

در ایــن لوح اضافه شــده اســت: در این 
میان کارفرمایــان و کارآفرینان به عنوان 
مهمتریــن حامیان نیروی کار و ســرمایه 
مولد کشور نقش بسزایی در تامین منابع 
مالی سازمان تامین اجتماعی ایفا می کنند.

در لــوح اهدایی به مدیرعامل پاالیشــگاه 
تبریز آمده است: این لوح به پاس خدمات 
و تدابیر ارزشمند در برنامه ریزی مناسب 
و مشــارکت ســازنده در اعتالی فرهنگ 
بیمه پردازی و اهتمام در جهت گسترش 
تعامالت موثر بین سازمان تامین اجتماعی 
و شرکای اجتماعی آن به عنوان چهره برتر 
کارفرمایی به حضرتعالی تقدیم می شود.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی و مدیر کل گمرک تبریز خبرداد: 

رشد ۹۶ درصدی صادرات کاال از گمرکات آذربایجان شرقی در ده ماهه سالجاری

ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک تبریزگفت 
:درده ماهه ســالجاری بیــش از ۲ میلیون و۲۷۷ 
هزارتن کاال بــه ارزش دو میلیارد و ۶۷۶ میلیون 
دالر  از گمرکات اســتان صادر شده است که در 
مقایســه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 
و دالری به ترتیب ۳۲ و ۹۶ درصد افزایش داشته 

است.
اورنگــی در ادامه محصوالت صادراتی از گمرکات 
اســتان آذربایجان شرقی  در ده ماهه سالجاری را 
سوخت های معدنی  روغن های معدنی و محصوالت 
حاصــل از تقطیر آنها ، چــدن آهن و فوالد ،مواد 
پالستیکی واشیای ساخته شده از این مواد ،میوه 
های خوراکی، مصنوعات از چــدن آهن یا فوالد 
،مس و مصنوعات از مس ،  شیشــه و مصنوعات 
شیشه ای ،ماشین آالت و وسایل مکانیکی اجزاء و 
قطعات آنها ،فرآورده های غالت و کاکائو و فرآورده 
های  آن عنوان کرد و افزود: این محصوالت بیشتر 
به کشورهای ترکیه ، عراق ،ارمنستان،گرجستان، 
ایتالیــا،   ، آذربایجان،چین،افغانستان،پاکســتان 
بلغارستان و سایر کشورهای دیگر صادر شده است.

وی با اشاره به فعالیت گمرکات استان در مقایسه 
با سایر گمرکات کشور، تصریح کرد: در ۱۰ ماهه 
سالجاری بیش ازیک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کاال 
به ارزش یک میلیارد و۵۷۶ میلیون دالر از گمرک 
تبریز  صادر شده است که از لحاظ  وزنی و ارزش 
دالری در بیــن ۱۰ گمرک اول صادراتی کشــور 

ورتبه اول بین گمرکات استان  قرار گرفته است.
دبیر ســتاد هماهنگی تجارت فرامرزی آذربایجان 
شــرقی افــزود: در ۱۰ ماهــه ســالجاری حدود 
۴۴۰هــزار تن به ارزش بیش از ۹۹۲ میلیون دالر 
کاال از طریق گمرکات اســتان وارد کشــور شده 

است.
وی  با بیان اینکه این میزان واردات در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و دالری به 
ترتیب ۷۳و ۲۸درصد افزایش داشــته است،گفت: 
توتون و تنباکو ،ماشــین آالت و وسایل مکانیکی  
اجزاءو قطعات آنها ،گوشــت و احشــای خوراکی 
،کاغذ و مقوا ، مواد پالســتیکی و اشــیای ساخته 
شده از این مواد، چدن آهن و فوالد ،  ماشین آالت 
و دستگاههای برقی ، چوب و اشیاء چوبی، کاکائو 
و فرآورده های آن  و خمیر چوب بیشتر کاالهای 

وارداتی بوده است.
اورنگی  تصریح کرد: عمــده واردات به ترتیب از 
کشــورهای ترکیه، امارات متحده عربی ، آلمان  ، 
چین ،گرجستان ،ژاپن ،ایتالیا،جمهوری کره، هند 

وفدراسیون روسیه بوده است.
اورنگی در پایان اظهار داشت : درآمدهای وصولی 
گمرکات استان در۱۰ ماهه سالجاری افزون بر پنج 
هــزار و۲۴۴ میلیاردریال بوده اســت که این رقم 
نسبت به مدت زمان مشــابه سال قبل۲۲ درصد 

افزایش داشته است.

مدیرعامل پاالیشگاه تبریز به عنوان چهره برتر حوزه کارآفرینی معرفی شد
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اداری  شــورای  جلســه    
رواسای  حضور  با  شهرستان 
ادارات و دستگاههای اجرائی 

به ریاست مهندس مهدوی برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛فرماندار 
تبریز در این جلســه بــا تبریک ایام اهلل 
دهه فجر، ثبــات امنیت و حفظ تمامیت 
ارضی ایران، ایستادگی روز افزون دربرابر 
قلــدوران و زورگویــان مســتکبرجهان، 
ایجاد زیرســاخت های حیاتی، اقتصادی 
و عمرانی، به اوج رســانیدن مشــارکت 
های مردم و مســابقه خدمت رســانی، 
ارتقای شــگفت آور بینش سیاسی آحاد 
مردم، ســنگین کردن کفــه عدالت در 
تقســیم امکانات عمومی کشور و افزایش 
اخــالق در فضای  و  چشــمگیرمعنویت 
عمومی جامعه را از برکات بزرگ انقالب 
اسالمی دانست و گفت : دهه فجر امسال 
در شهرســتان تبریــز۴۸۶ طرح و پروژه 
بــا اعتبار بالغ بر ۴ هــزار میلیارد تومان 

افتتاح و بهره برداری خواهد شد.
مهدوی با بیان اینکه مشارکت های پرشور 
مــردم در انتخابــات ادوار مختلف هم از 

برکات مبارک انقالب اسالمی است ، افزود 
: انتخابــات آبروی دولــت و نظام مقدس 
جمهوری اســالمی اســت و در انتخابات 
اســفندماه نیز هر رای که به صندوق وارد 

می شود، رای به نظام تلقی خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه وظیفــه ما بعنوان 
مجریان اصلی انتخابات اجرای مر قانون و 
امانتداری آرای مردم می باشد، گفت : در 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اسالمی در شهرســتان تبریز ۸۰۰ شعبه 

اخذ رای خواهیم داشت.
فرمانــدار تبریــز گفت :تمامــی اقدامات 
تبلیغاتــی داوطلبیــن رصد می شــود و 
کارکنان ادارات و دســتگاههای خدماتی 
نبایــد از امکانات دولت بــرای تخریب یا 

تبلیغ داوطلب خاصی استفاده کنند.
مهدوی درادامه با اشــاره بــه دیدار مردم 
آذربایجان با مقام معظم رهبری بمناسبت 
ســالروز قیام۲۹ بهمــن تبریز، نیز گفت : 
دســتگاههای متولی با تمام امکانات برای 
اجرای بهتــر و ارائه خدمات مناســب به 
عزیزانی که در این دیدار شــرکت خواهد 

کرد، اقدام کنند.

فرماندار تبریز :
 وظیفه اصلی ما مجریان انتخابات، 

امانتداری آرای مردم می باشد

گفت  تبریز  فرمانــدار 
اقدامــات  :تمامــی 
تبلیغاتــی داوطلبیــن 
و  رصــد مــی شــود 
و  ادارات  کارکنــان 
خدماتی  دســتگاههای 
دولت  امکانات  از  نباید 
یا تبلیغ  برای تخریــب 
استفاده  داوطلب خاصی 

کنند.
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همزمان با دهه مبارک فجرسال 
۹۸ و چهل و یکمین ســالگرد 
انقالب  شــکوهمند  پیــروزی 
اسالمی از۱۱پروژه آب و فاضالب باهزینه ای 
بالغ بــر۳۵۲ میلیارد ریال درشــرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شــرقی بهره برداری می 

شود.
هنــدس ایمانلــو مدیر عامل شــرکت آب و 
فاضالب استان در تشریح فعالیتها وپروژه های 
قابل افتتاح و کلنگ زنی دردهه مبارک فجر 
امســال گفت : در دهه فجر انقالب اســالمی 
امسال از چندین پروژه آبرسانی و فاضالب در 
شهرهای استان  بهره برداری و یا کلنگ زنی 

خواهد شد .
وی بــه پروژه هــا و طرحهای آمــاده افتتاح 
و بهــره بــرداری در دهــه مبــارک فجر در 
شهرســتان تبریز اشــاره کرد وافزود : بهره 
برداری از تاسیسات شــبکه فاضالب تبریز ) 
بهره برداری از خــط اصلی و فرعی فاضالب 
محله خیابــان انقالب بطول ۲۳ کیلومتر و...( 
از جمله طرحهایی اســت که در دهه مبارک 
فجر امســال در شهرستان تبریز با هزینه ای 
بیــش از ۱۳۰ میلیارد ریال بــه بهره برداری 
می رســد . مهنــدس ایمانلو بــا اعالم اینکه 
همزمان بــا دهه مبارک فجر از چندین طرح 
آبرسانی در شــهرهای مختلف استان کلنگ 
زنــی یا بهره بــرداری خواهد شــد افزود: با 
تالش پرسنل زحمتکش شرکت آب وفاضالب 
آذربایجان شرقی در دهه مبارک فجر مخزن 

۵۰۰۰ متر مکعبی مراغه با هزینه ای بالغ بر 
۴۰۰۰۰میلیون ریال کلنگ زنی می شــود . 
و همچنین بمنظور افزایش تامین آب شــهر 
آبش احمد  نیز  یک حلقه چاه عمیق حفر و 
تجهیــز و یکباب مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی با 
هزینه ای بالغ بر ۴۰۰۰ میلیئن ریال در این 
شــهر کلنگ زنی خواهد شد.مهندس ایمانلو 
مدیر عامل شرکت در ادامه به طرحهای قابل 
بهره برداری و کلنگ زنی ســایر شهرستانها 
اشــاره کرد و افــزود : بهره بــرداری از طرح 
آبرســانی خمارلو از قزیل یول به همراه حفر 
و تجهیز یــک حلقه چاه  با هزینه ای بالغ بر 
۳۵۰۰۰ میلیون ریال ، بهره برداری از حفر و 
تجهیز چاه شماره ۱۰ بستان آباد با هزینه ای 
بالغ بــر ۸۰۰۰ میلیون ریال ، بهره برداری از 
حفر و تجهیز یک حلقه چاه به عمق ۲۰۰ متر 
صوفیان با هزینــه ای بالغ بر ۱۲۰۰۰ ریال ، 
کلنگ زنی حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق 
ترکمنچای با هزینه ای بالغ بر ۱۵۰۰ میلیون 
ریال  وهمچنین بهره برداری از توسعه شبکه 
جمع آوری فاضالب بستان آباد  با هزینه ای 
بالغ بر ۲۵۰۰۰ میلیون ریال ، بهره برداری از 
زون اول شبکه فاضالب هریس  بطول بیش از 
۶ کیلومتر با هزینه ای بالغ بر ۳۴۰۰۰ میلیون 
ریال و بهره برداری از توسعه شبکه جمع آوری 
فاضالب اهر بطول ۴ کیلومتر با هزینه ای بالغ 
بر ۱۶۹۰۰ میلیــون ریال از جمله طرحهایی 
هستند که امسال بهره برداری از آنها آغارو یا 

کلنگ زنی خواهند شد .

بهره برداری از 
شبکه  تاسیسات 
تبریزاز  فاضالب 
طرحهایی  جمله 
است که در دهه 

امسال  فجر  مبارک 
تبریز  شهرستان  در 
با هزینه ای بیش از 

ریال  میلیارد   130
به بهره برداری می 

رسد .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی :

از ۱۱ پروژه آب و فاضالب شهری با هزینه 
بیش از ۳۵٢میلیارد ریال در دهه مبارک 

فجر بهره برداری خواهد شد
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بــا توجــه بــه توســعه و عملیات 
شــهرک  در  گســترده  عمرانــی 
خاوران، شــهرداری منطقه۹ با احداث معابر و 
گذرهای جدید در آینده، بیشترین حجم کاری 
را در حــوزه ی ترافیک و حمــل و نقل تجربه 

کرد. خواهد 
اظهار داشــت: کارشناسان واحد  بهرام نسیانی 
حمــل و نقــل و ترافیک شــهرداری منطقه۹ 
از اویل امســال تاکنون با هــدف حفظ ایمنی 
شــهروندان، اقدامات الزم و ضــروری را جهت 
تســهیل در رفت و آمــد شــهروندان و بهینه 
ســازی عملکرد ترافیکی در معابر ســطح حوزه 

اند. ی شهرداری منطقه۹ اجرا کرده 
شهردار منطقه۹ خاطر نشان کرد: عملیات خط 
کشی عابر پیاده و همچنین خط کشی محوری 
ممتد و منقطع به متراژ طولی ۲۶هزار و ۳۱۹، 
نصــب تابلوهای ترافیکــی انتظامی و اخباری و 
نیز اســامی معابر به تعداد ۷۵ عدد، و همچنین 
فعالیت های آرامســازی جریان ترافیک از قبیل 
بشــکه ترافیکی بــه تعداد ۱۰ عدد، ســیلندر 
پالستیکی به تعداد۱۸۵ عدد، گل میخ ترافیکی 
نصب شــده به تعداد هــزار و ۲۰۰عدد و جدا 
کننده به متراژ ۶ متر، از جمله اقداماتی اســت 

که در این راستا اجرا گردیده است.
نســیانی افــزود: در حیــن توســعه و احداث 
معابر باید مهندســی ترافیــک بطور همزمان و 
هماهنگ مــورد مطالعه، برنامه ریزی و طراحی 
قرار بگیرد، بر این اســاس، با توجه به توسعه و 
عملیات عمرانی گســترده در شــهرک خاوران، 

شــهرداری منطقه۹ با احداث معابر و گذرهای 
جدیــد در آینده، بیشــترین حجم کاری را در 
حوزه ی ترافیک و حمــل و نقل تجربه خواهد 
کرد و در این راســتا می کوشــیم تــا با بهره 
گیــری از آخرین متدهای ایــن حوزه، حوادث 
ترافیکی را در شهرک خاوران و سطح حوزه ی 

برسانیم. حداقل  به  منطقه۹  شهرداری 

منطقه   شهردار 
تبریز:  9

 در حین توسعه 
و احداث معابر 
مهندسی  باید 
بطور  ترافیک 

و  همزمان 
مورد  هماهنگ 
برنامه  مطالعه، 

ریزی و طراحی 
بگیرد قرار 

 شهردار منطقه ۹ تبریز تشریح کرد:

تالش واحد حمل و نقل و ترافیک شهرداری
 منطقه ۹ برای ارتقا زیرساخت های شهرک خاوران
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دویست و بیســت نفر از دانش  آموزان 
بسیجی سپاه ویژه کالن شهر تبریز، در 
قالب پنج اتوبوس و به مدت پنج روز 
به طرف مناطق عملیاتی جنوب کشــور اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ فرمانده ســپاه ویژه 
کالن شــهر تبریز گفت: این کاروان پــس از عبور از 
اســتان های زنجان و همــدان، شــب را در اردوگاه 
خرم آبــاد اســتراحت کــرده و صبح فــردا به طرف 
پادگان شــهید باکری خرمشهر حرکت خواهند کرد. 
سرهنگ عبداهلل شادی افزود: کاروان های دانش آموزی 
در ســه مرحله به این منطقه اعزام خواهند شــد و 

پس از آن کاروان های بســیج محالت از اواخر اسفند 
ماه ســال جاری تا نهــم فروردین ســال جدید به 
استان خوزســتان اعزام و به تبریز باز خواهندگشت.

وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: راهیان 
نور ضرورت امروز جامعه ماســت و فرصتی اســت تا 
از نزدیــک زائران بافرهنگ ایثار و شــهادت آشــنا 
شــده و در انتقال آن به نســل های بعدی بکوشند.

شــادی افــزود: مــا هرچه داریــم به برکــت خون 
کــه  اســت  ســلیمانی ها  همچــون  شــهدایی 
به  عنــوان یــک مکتــب دانش آموختــگان خــود 
را بــه وادی انســان الهــی رهنمــون می ســازند .

مدیر سرمایه گذاری، بانک و بیمه سازمان منطقه آزاد ارس:

بررسی ۱۸٢ طرح سرمایه گذاری اشتغالزا در منطقه آزاد ارس

مدیر سرمایه گذاری، بانک و بیمه سازمان 
منطقه آزاد ارس گفت: امســال ۱۸۲ طرح 
سرمایه گذاری اشــتغال زا در منطقه آزاد 
ارس بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان بررسی 

و آماده سازی شده است.
به گزارش خبرنگار ما ؛سعید حیدری روز 
شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
کرد: امســال ۱۸۲ پرونده طرح ســرمایه 
گذاری به مدیریت سرمایه گذاری سازمان 
منطقــه آزاد ارس واصل و پس ازبررســی 
های الزم و طرح آنها درکمیته کارشناسی، 
پرونده ها برای بررسی نهایی به کمیسیون 

اقتصادی ارسال شده است .
وی افــزود: از این تعداد پرونده ارســالی 
به کمیســیون اقتصادی، برای ۱۲۹ طرح 
ســرمایه گذاری به مبلــغ ۳۵۰۴ میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری ریالــی و افزون بر 
۲۰۸ میلیــون دالر ســرمایه گذاری ارزی 
مجوز سرمایه گذاری صادر شده و بر اساس 
پیش بینی های اولیه توسط متقاضیان در 
طرح های ارایه شده، ظرفیت اشتغال ۳۰ 
هزار نفری را برای منطقه آزاد ارس فراهم 

می کند.
حیدری اظهار کرد: این تعداد پرونده واصله 
به این مدیریت در ۲۴ جلســه و با صرف 
۴۸۰ نفر ســاعت در کمیته کارشناسی به 
طور کامل مورد کار کارشناسی قرار گرفته 

است.
 وی همچنین با اشاره به مجوزهای فعالیت 
اقتصادی صادر و تمدید شــده در منطقه 
آزاد ارس نیز گفت: در ۹ ماهه امســال در 
مجموع ۱۸۰ مجوز فعالیت اقتصادی صادر 
شده اســت که ۶۰ مورد از آنها مجوزهای 
تمدیــدی و ۱۲۰ مجوز بــرای اولین بار 

صادر شده است.
حیدری بیــان کرد: در همین مدت زمانی 

تعداد ۱۶۷ مجوز ثبت شــرکت نیز توسط 
نیز صادر شده  این مدیریت  کارشناســان 

است.
منطقــه آزاد ارس در ۴ بخــش منفصــل 
در شــمالغرب ایران و نقطــه صفر مرزی 
در مجــاورت با کشــورهای ارمنســتان، 
آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان 
و کنار رود مرزی ارس استقرار یافته است.

موقعیت راهبردی منطقه آزاد ارس در شمال 
غرب کشور با وسعت ۵۱ هزار هکتاری به 
دلیل هم مرز بودن با جمهوری آذربایجان، 
رمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان  ا
همچنین نزدیکی آن به کشــورهای ترکیه 
و عراق و درنهایــت هم جواری جغرافیایی 
المنافع درمجموع  با کشورهای مشــترک 
بــا هدف گذاری بــازار ۶۰۰ میلیون نفری 
منجــر به ایجــاد ظرفیت هــای اقتصادی 
بســیار مناســب برای این منطقه در بین 
مناطق آزاد کشور شده است. در ۱۲ ماهه 
سال گذشــته ۲۶۷ میلیون دالر صادرات 
از منطقــه آزاد تجاری صنعتی ارس انجام 
شد. ایازی خبرنگار آریا در آذربایجانشرقی

 اعزام کاروان راهیان نور:

٢٢٠ دانش آموز بسیجی،از تبریز به طرف مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند
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دّوم  گام  آغــاز  بــا  مزمــان  ه
انقــاب شــکوهمند اســامی 
ایــران و بــه همــت مدیران و 
صنعتــی  گــروه  ــران  گ ر کا
تراکتورســازی ایــران ، چندیــن طــرح مهم 
مختلــف  هــای  بخــش  در  ای  ه  ع ـ ـ س تو
کارخانجات تراکتورســازی ایــران رونمائی 
شــده و مــورد افتتــاح و بهره بــرداری قرار 

گرفت .
به گــزارش خبرنگار ما ،در افتتاح و رونمائی 
از ایــن طرح ها که آیت ا... دکتر آل هاشــم 
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی 
و امــام جمعــه تبریــز نیــز حضور داشــت ، 
تجهیزات منحصر به فرد ابزارســازی ، سیستم 
مانیتورینــگ مونتــاژ ، کوره جدیــد عملیات 
حرارتی و چند بخش توســعه ای دیگر مورد 

افتتــاح و بهره برداری قرار گرفت .
شایان ذکر است در حاشی این بهره برداریها 
، نمایشــگاه بــزرگ خاقیت و نــوآوری نیز 

افتتاح گردید .
آیت ا... دکتر آل هاشــم قبــل از افتتاح این 
طرح هــا ، در مراســمی کــه مناســبت اغاز 
چهل و یکمین ســالگرد پیروزی شــکوهمند 
انقاب اســامی در محل آمفــی تئاتر مجتمع 
تراکتورســازی تبریز و با حضور جمع کثیری 
از کارکنان تراکتورسازی تبریز برگزار شد ، 
توسعه در تراکتورســازی تبریز و خودکفائی 
های صــورت پذیرفته را غیرقابل انکار عنوان 
نموده ، افزود : این موفقیت ها قطعاً در ســایه 

توجــه به نیروهای انســانی متخصص و خاق 
بوده و چنین منابع انســانی را باید پاس داشت 

و به آن ارج نهاد .
ابوالفتــح ابراهیمی مدیر عامــل گروه صنعتی 
تراکتورســازی ایــران نیز ، در ایــن همایش 
با اعــام اینکه ، فعالیت در تراکتورســازی ، 
جهــاد گونه صــورت می پذیرد افــزود : در 
شرایطی که کشور تحت تحریم های ظالمانه 
قــرار گرفته و از همه مهمتــر ، خود مجموعه 
تراکتورسازی رأســاً تحت تحریم است ، هر 
روز شــاهد خودکفائی ها و توســعه و رونق 
تولید در داخــل مجموعه هســتیم و در کنار 
این توســعه ، به کیفیت و کمیت محصوالت 
خــود و رضایتمنــدی مشــتری ، توجه ویژه 

. قائلیم 
وی افزود : تراکتورســازی چندین سال است 
که به عنــوان صادرکننده نمونــه ملّی مطرح 
می شــود و ایــن نشــان دهند آن اســت که 
محصــوالت ما قابــل رقابت بــا تراکتورهای 

. دنیاست  مطرح 
خاطر نشان می ســازد تراکتورسازی ایران با 
قدمت نیم قــرن ، به عنــوان بزرگترین تولید 
کننــده تراکتور و ماشــین آالت کشــاورزی 
در ســطح خاورمیانه است که با ۹ شرکت در 
داخل و ۲ شرکت در خارج از کشور ، برای 
حداقل ۶۰۰۰ نفرپرســنل بصورت مســتقیم و 
۲۰۰ هزارنفر بصورت غیرمســتقیم برای تأمین 
کننــدگان و قطعــه ســازان ، اشــتغال ایجاد 

نموده و مرکز آن در تبریز می باشــد .

همزمان با دهه مبارک فجر؛

مدرنترین کشتارگاه صنعتی طیور کشور در استان 
آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید

در هشتمین روز از دهه مبارک فجر، مدرنترین 
کشتارگاه صنعتی طیور کشور با سرمایه گذاری 
۶۴۰ میلیارد ریال و با حضور رییس ســازمان 
دامپزشــکی کشور، استاندار آذربایجان شرقی و 
مدیر کل دامپرشــکی استان در شهرستان مرند به بهره برداری 

رسید.
رییس سازمان دامپزشکی 
کشــور در مراســم آغاز 
به کار این کشــتارگاه با 
از وضعیت  ارایه گزارشی 
کشــور در طــول چهل 
ســال و نتایج حاصل آن 
در حوزه های بهداشت و  
از جمله دامپزشکی اظهار 
نتیجه ۴  داشت: در طی 
تنها  اکنون  گذشته  دهه 
در حوزه کشتارگاه شاهد فعالیت ۲۸۰ کشتارگاه و تولید بیش از 

سه برابر ظرفیت تولید کشور هستیم
دکتر رفیعی پور با اشــاره به یک میلیارد جوجه ریزی ساالنه در 
کشــور افزود: این میزان ظرفیت کشتارگاهی ایجاد شده فرصت 
های بســیار مناســبی برای صادرات و نیز در حوزه بهداشت در 
کشور ایجاد می کند به طوریکه ساالنه ۱۵ میلیون کیلوگرم مرغ 
حذفی به اصطالح بیمار از طریق این ظرفیت از چرخه حذف می 
شود البته در نظر داشته باشیم عالوه بر این مرغ های تخم گذار 

مادر نیز از این طریق امکان حذف پیدا می کنند
وی افزود: بدین ترتیب این فعالیت شبانه روزی کشتارگاهی این 
اطمینان را برای مــردم در جهت بهره گیری از محصول مرغی 
بهداشتی مناســب فراهم می کند از ســوی دیگر این ظرفیت 
کشــتارگاهی فرصت مناسبی را برای صادرات تولیدات مرغی با 

برند بهداشتی مناسب فراهم می آورد.
دکتر رفیعی پور با اشاره به اینکه از ۲۸۰ کشتارگاه صنعتی طیور 
موجود کشــور تنها ۶۰ کشتارگاه دارای خط ۲ می باشند اظهار 
داشت: از این تعداد نیز ۲۸ کشتارگاه دارای درجه A و A+ بوده 
که تنها ۷ کشــتارگاه دارای درجه A+ بوده و از امتیاز صادرات 
برخوردار هســتند  که خوشبختانه کشــتارگاه جهان مرغ مرند 

افتتاحی نیز از این امتیاز بهره مند است.
رییس سازمان دامپزشکی کشــور با اشاره به تالش های انجام 
شده برای افتتاح کشتارگاه جهان مرغ مرند افزود: این کشتارگاه 
با بهره مندی از ویژگی اتوماتیک بودن در خط  ۲ و اســتفاده از 
۷ ربات در این خط و رعایت اصول کامل بهداشــت بستر بسیار 

خوبی برای صادرات دارد.
 مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی نیز در این مراسم 
اظهار داشــت: با این اعمال مدیریت در مقایسه با سایر استانها 
تنها دو کشتارگاه در آذربایجان شرقی دارای رتبه A  می باشد 
که البته این اقدامات در راستای حفظ سالمت و بهداشت جامعه 
انجام شده است که این امر در بحث تولید پودر گوشت در زمینه 
رعایت موارد بهداشتی به شدت اجرا می شود تا در امر صادرات 

هم بتوانیم با سایر کشورها به رقابت بپردازیم.

با حضور نمایند ولی فقیه در آذربایجان شرقی صورت پذیرفت:

 افتتاح چند طرح مهم توسعه وخودکفایی در
 تراکتورسازی تبریز
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رئیس پلیــس اگاهــی آذربایجان شــرقی گفت: 
اعضــای یــک بانــد چهار نفــره که بــه صورت 
غیرمجــاز از حســاب های بانکــی شــهروندان به 
صــورت اسکیمربرداشــت می کردنــد در تبریز 

شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ صابر عباس زاده روز در جمع خبرنگان 
با اشــاره به دســتگیری ایــن باند گفــت: باندی 
متشــکل از ۴ نفر باترکیــب ۲ زن و ۲ مرد با رنج 
سنی ۲۲ تا ۲۵ سال در یکی از فروشگاه های تبریز 
فعالیت می کردند که دارای سوابق متعدد سرقت 

و تجاوز به عنف سرقت می باشند.
وی تصریح کرد: این افراد یک دســتگاه اسکیمر 
)کپی رایت کارت های بانکی( کنار دستگاه پوز 
درفروشــگاه مســتقر نموده بودند که اطاعات و 
مشــخصات حســاب کارت بانــک هــا را ربوده 
و با دسترســی به رمز و مشــخصات آنان اقدام به 

برداشت از حساب آنان می نمودند
سرهنگ عباس زاده خاطر نشان شد: اعضای این 
باند تاکنون۲۸۰ مورد کپی اطاعات و سو استفاده 
از حساب افراد را مرتکب شده اند وقریب به ۵۰۰ 

میلیون تومان برداشت ازحساب غیر را دارند .
وی متذکرشــد: شــهروندان درهنــگام خرید از 
فروشــگاه های مختلف رمــز کارت های بانکی 
خود را به هیــچ عنوان در اختیار فروشــندگان و 
افــراد غیر قرار ندهند و کارت ها را خودشــان به 

پوز بانکی بکشند.
همچنین رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شــرقی 

در ادامــه گفت: یــک باند دگیر ۲ نفره ســرقت 
نیــز از منازل تبریزاقدام به ســرقت می کردند که 

دستگیر شدند .
ســرهنگ عباس زاده افزود ؛ این ســارقان ازسایر 
اســتان در تبریز حضور داشتندکه توسط نیروهای 

پلیس در تبریز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: این ســارقان دریکی از واحد های 
مســکونی تبریز اقدام به ســرقت می کردند که با 
آگاهی و اعام همســایه ها به پلیس ۱۱۰ عوامل 
گشت به محل اعزام و پس از درگیری سارق ها با 
پلیس که در پارکینگ مخفی شده بودند دستگیر 

شدند
پلیــس اگاهــی آذربایجان شــرقی ارزش  رئیس 
طاهای مسروقه از این منزل را۴۰۰ میلیون تومان 
اعام کــرد و افزود: این ســارقان همچنین به ۸۰ 
مورد ســرقت از داخل خودرو درتهــران و چند 

مورد نیز در تبریز اعتراف کرده اند.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

آغاز عملیات اجرایی پروژه ترمینال جدید فرودگاه 
شهید مدنی تبریز در اوایل سال ۹۹

رئیس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی 
آذربایجان شرقی از آغاز عملیات اجرایی پروژه 
ترمینــال جدید فرودگاه بین المللی شــهید 

مدنی تبریز در اوایل سال آتی خبر داد.
 داود بهبودی در حاشیه بازدید از پروژه های ترمینال جدید 
و کارگــوی فرودگاه بین المللی شــهید مدنی تبریز در گفت 
و گــو با خبرنــگاران اظهار کرد: با تدوین و عملیاتی شــدن 
دومین ســند تدبیر توسعه استان و قرار گرفتن پروژه توسعه 
فرودگاه بین المللی تبریز در این سند، انتشار فراخوان مناقصه 
پیمانکاران و بسیاری از مراحل اداری احداث ترمینال جدید 
فــرودگاه بیــن المللی 
شهید مدنی تبریز انجام 
یافتــه و این پــروژه در 
اوایل ســال ۹۹ وارد فاز 
شــد.  خواهد  عملیاتی 
از  تقدیــر  ضمــن  وی 
کل  اداره  فعالیت هــای 
فــرودگاه های اســتان 
افــزود: در چنــد مــاه 
گذشته و با روی کار آمدن مدیریت جدید فرودگاه تالش های 
مطلوب بیشتری صورت گرفته و میزان تعامالت و هماهنگی 
ها در ســطح اســتانی و ملی افزایش یافته است؛ در مجموع 
اقدامات اجرایی در بهسازی وضعیت موجود و ارتقاء خدمات 

رسانی بسیار ارزشمند است.
بهبودی تصریح کرد: مبلــغ ۲۸۰ میلیارد تومان براورد اولیه 
کارشناسان برای اجرای پروژه ترمینال جدید فرودگاه است؛ 
اما به نظر می رســد این پروژه نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان 
هزینه در بر داشته باشد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شرقی از آغاز عملیات اجرایی پروژه ترمینال جدید 
فرودگاه بین المللی شــهید مدنی تبریز در اوایل سال آینده 
خبر داد و گفت: تکمیل این پروژه حدود ۴ سال طول خواهد 

کشید.
بهبودی بر عملیاتی شــدن گمرک تجاری فرودگاه )کارگو( 
تاکید کرد و با توجه به اینکه مجوزهای آن قبال اخذ شــده از 
ناظر گمرکات اســتان و مدیرکل فرودگاه ها درخواست نمود 
نســبت به این مهم اهتمام ورزیــده و آن را بطور کامل فعال 

کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: خوشــبختانه 
توسعه اپرون فرودگاه در قالب اولین سند تدبیر توسعه استان 
به انجام رســید و در حال بهره برداری اســت و در نتیجه آن 
قدرت مانور ترمینال و جابجایی هواپیماها در پارکینگ ارتقاء 

یافته است.
بهبودی در عین حال خاطرنشــان ساخت: توسعه فرودگاه و 
فرکانس های پروازی فرصتــی برای افزایش نقش اقتصادی، 

تجاری و توسعه استان است.

رئیس پلیس اگاهی آذربایجان شرقی خبرداد: 

 دستگیری اعضای یک باند سارق غیر بومی در تبریز

مشترك گرامي : براي حفظ جان ارزشمند خود و عزيزانتان توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد.

در کلیه ساختمانهایي که داراي لوله کشي گاز مي باشند عاوه 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 گازآذربايجانشرقی
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شــهردار تبریز تحقق بودجه شهرداری تبریز در 
ســال ۹۸ را در هفت سال اخیر بی سابقه عنوان 

کرد.
 ایرج شــهین باهر در یکصــد و پنجاه و نهمین 
جلسه علنی شــورای اسالمی شهر تبریز با اشاره 
به جمع بندی بودجه پیش بینی شده شهرداری 
تبریــز برای ســال ۹۹، اظهار کرد: بــا هدایت و 
راهنمایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای 
شهر تبریز و  با در نظر گرفتن برنامه چشم انداز و 
برنامه های ۱۲ و پنج ساله به سمت بودجه واقعی 

و عملیاتی حرکت کرده ایم.
او ادامه داد: بودجه های ۱۰سال گذشته شهرداری 
را بررسی کرده ایم و بر اساس روند اقتصادی ۱۰ 
سال گذشته، برنامه های راهبردی و سیاست های 
ابالغی شــورا و اسناد باالدستی،  تالش کرده ایم 
پاسخگوی خواسته ها و نیازهای شهر و شهروندان 

باشیم.
شهردار تبریز عنوان کرد: شفاف سازی در بودجه 

ســال ۹۹، در اولویت ما قرار دارد و ارتقای کمی 
و کیفی خدمات برای مردم و توســعه متوازن در 

تمام بندهای بودجه قابل مشاهده است.
او افزود: در سال ۹۸ شــورای شهر به شهرداری 
کمک کرد و ما توانســتیم در تحقق بودجه موفق 
عمل کنیم. طی هفت ســال گذشته، شهرداری 
تبریز تا این اندازه تحقق بودجه نداشــته اســت 
که باید از اعضای محترم شــورا که در این زمینه 
کمک کردند تشکر کنم و امیدوارم در بودجه سال 
۹۹ نیز پاســخگوی نیازهای شهروندان در حوزه 

های مختلف باشیم.
ایرج شهین باهر با اشاره به محورهای مورد تاکید 
در بودجه سال ۹۹ عنوان کرد: مدیریت بر کاهش 
هزینــه های جاری و توجه ویژه به خطوط ۱ و ۲ 
قطار شــهری از جمله این محورها اســت.  مترو 
مهمترین عامل برای تمیزی و پاکی هوای تبریز 
اســت و امیدواریم با کمک اعضای شورا فاز اول 
خط ۲ متــرو را تا پایان شــورای پنجم به اتمام 

برسانیم.
او در خصوص محورهای مــورد تاکید در بودجه 
۹۹ ادامه داد: همچنین مــواردی همچون محله 
محــوری در بودجه ۹۹ مورد تاکید اســت و ما 
اعتقاد داریم خدمات محله ای با توجه به دریافت 
مستقیم خدمات توسط شهروندان، اهمیت ویژه 
ای دارد. تغییــر کد کاربــری از دیگر موارد مورد 
تاکید اســت که قســمت زیــادی از درآمدهای 
شهرداری از این کد تامین می شد و در این بین 
باالی ۹۰ درصد از محل تغییر کاربری فضای سبز 
بوده است و اکنون ما به سمتی می رویم که این 

موضوع را به صفر برسانیم.
شــهردار تبریز یادآور شــد: در بودجه سال ۹۹ 
نظرات مردم را انطباق داده و افزایش سهم توسعه 
فضای سبز را به دلیل اینکه سال ۹۹، سال فضای 
ســبز نامگذاری شده اســت، در این بودجه مورد 
تاکید قرار گرفته است. در این بودجه هیچ پروژه 
ای بدون مطالعه و امکان ســنجی پیشنهاد نشده 
اســت و مســتندات قانونی مورد تاکید بخشنامه 
ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور و 
همچنین سیاســت های ابالغی شورای شهر در 

نظر گرفته شده است.

شهردار تبریز در صحن علنی شورای شهر:

تحقق بودجه سال ۹۸ در هفت سال گذشته بی سابقه است/
 مترو و فضای سبز، اولویت بودجه سال ۹۹

Ó                                              :شهردار تبریز

Ó  مترو مهمترین عامل برای تمیزی 
و پاکی هوای تبریز است و امیدواریم 
با کمک اعضای شورا فاز اول خط ۲ 
مترو را تا پایان شورای پنجم به اتمام 

برسانیم.



16

شماره 10. بهمن ماه  1398 فصل تدوین

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی خبرداد: 

وجود بیش از ۵٠ هزار کارگاه فعال و دارای کارگر در استان/رویکر اصلی تامین اجتماعی استفاده از 
سیستم های نوین در راستای دولت الکترونیک است

مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان 
این که بیش از ۵۰ هزار کارگاه فعال و دارای کارگر 
در استان مستقر است گفت: ۱۸۴ هزار و ۸۶۶ نفر 
مســتمری بگیر در استان وجود دارد که طی ۱۰ 
ماهه ی نخست سال جاری ۲۸۸۰ میلیارد تومان 
مستمری به مستمری بگیران پرداخت شده است.

جعفر سمســاری در نشســت خبری، با اشاره به 
اینکه سازمان طی ســال ۹۸ با توجه به وضعیت 
اقتصادی موجود، به تمامــی تعهدات خود عمل 
کرده است، افزود: امســال نیز در مقایسه با سال 
گذشــته، نزدیک بــه ۱۳ هزار نفر بیمه شــده ی 

اجباری در استان افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه شاغالن و بیمه شدگان اجباری 
سال ۹۸، نســبت به سال ۹۷ و ۹۶ افزایش یافته 
اســت، گفت: ۶۹۷ هزار نفر بیمه شــده ی اصلی 

سازمان تامین اجتماعی در استان وجود دارد.
سمساری با اشــاره به اینکه امسال تعداد مقرری 
بگیران بیکاری اســتان نســبت به سال گذشته 
کاهش یافته است، افزود: طی ۱۰ ماه نخست سال 
جاری تعداد مقرری بگیران بیکاری به ۱۱ هزار و 

۸۶۴ نفر در استان کاهش یافته است.
مدیــرکل تامین اجتماعی اســتان  میزان قطعی 
معوقه ی ســازمان تامیــن اجتماعی اســتان از 
دســتگاه های اســتان را نزدیک به ۹۰۰ میلیارد 
تومان عنوان کرد و گفت: شــرکت واحد اتوبوس 
رانــی با ۵۰ میلیــارد تومان بدهــی، بزرگ ترین 

بدهکار سازمان تامین اجتماعی استان است.
سمساری با اشاره به فعالیت های انجام شده توسط 

ســازمان تامین اجتماعی، گفت: امسال اقداماتی 
از جملــه بخشــودگی جرائــم و تصحیح بدهی 
کارفرمایان، اصالح های ساختاری، ترویج و تامین 
بیمه هــای اجتماعی زنان خانه دار و دانشــجویی 

توسط سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.
وی تداوم استفاده از سیستم های نوین در راستای 
دولت الکترونیک را از رویکر اصلی تامین اجتماعی 
عنوان کرد و گفت:توسعه ی خدمات غیر حضوری 
از دیگر خدمات تامین اجتماعی است که با هدف 
دریافت خدمات ســریع و آسان در سازمان انجام 

می شود.

سمســاری با اشــاره بــه اینکه طــرح پرونده ی 
الکترونیکی در چند شهرســتان از جمله هریس، 
عجب شــیر، هشــترود، ورزقــان و هادیشــهر، 
ترکمنچای و صوفیان اجرا می شود، افزود: تمامی 
پرونده هــای کاغذی در این طــرح به پرونده های 

الکترونیکی تبدیل شده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی افزود: 

تاکنون ۵۴ درصد پرونده ها به صورت الکترونیکی 
بررســی شــده اند و تبدیل بیش از یک میلیون 
پرونده ی بیمه شــده به پرونده ی الکترونیکی نیز 

در دستور کار است.
سمســاری با اشاره به اینکه ۸۷  درصد فیش های 
پرداختی در اســتان به صورت الکترونیکی صادر 
شــده است، افزود: در سال ۹۸، ۱۳۵ هزار ابالغیه 
صورت الکترونیکی به شــرکای اجتماعی سازمان 

اعالم شده است.
وی هوشمندســازی کنتــرل اســامی رانندگان 
مشــمول معافیت، طــرح میز خدمــت، اجرای 
الکترونیکی ، طرح ســاختار نویــن خدمات را از 
جمله ســایر اقدامات تامین اجتماعی اســتان در 

سال ۹۸ عنوان کرد.
مدیرکل خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی 
اســتان نیز در این نشست با اشــاره به پروژه های 
افتتاح شــده در دهه ی فجر، گفت: مراکز خدمات 
درمانی در شهرســتان های ملکان، عجب شــیر، 
بستان آباد و هشترود در بهمن ماه افتتاح خواهند 

شد.

عدم همکاری ارگان های شــهری و اســتانی در 
ساخت بیمارستان با تامین اجتماعی

جمــال الدین نیک نامی با انتقاد از عدم همکاری 
برخی ارگان های شــهری در ساخت بیمارستان با 
تامین اجتماعی، افزود: ارگان های شهری و استانی 
نــه تنها  با ما همکاری نمی کنند، حتی انتقام هم 
می گیرند و تاکنون زمینی برای احداث بیمارستان 

در اختیار ما قرار نداده اند.
وی  با اشاره به بیمارستان ۳۰۰ تخت خوابی تبریز، 
گفت: هیئت وزیران ســال ۸۷ احداث بیمارستان 
۳۰۰ تخت خوابی توسط  سازمان تامین اجتماعی 
را تصویــب کرد و در همین راســتا اســتانداری، 
شهرداری را مکلف کرده بوده تا زمین آن را تامین 
کند و در این راستا جلسات بسیار متعددی برگزار 
شــد ولی در اثــر عدم همکاری مقامات شــهری 

ساخت بیمارستان بی نتیجه باقی ماند.
مدیرکل خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی 
استان آذربایجانشرقی افزود: در حال حاضر برای 
احداث درمانگاه در بســتان آبــاد زمینی به مبلغ 
حدود ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرده ایم ولی 
شــهرداری مدعی شــده مالک آن بوده و مانع از 

احداث درمانگاه در این شهرستان می شود.

Ó   مدیرکل تامین اجتماعی استان
میزان قطعی معوقه ی سازمان تامین 
دستگاه های  از  اســتان  اجتماعی 
استان را نزدیک به 900 میلیارد تومان 

عنوان کرد
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شــهردار منطقه ۶ تبریز از تحقق 
۸۰ درصدی بودجه ســال جاری 

شهرداری این منطقه خبر داد.
سامان احمدزاده امروز در نشست 
خبری بــا خبرنگاران و اصحاب رســانه اظهار 
داشــت: منطقــه ۶ از نظر وســعت بزرگترین 
منطقه شهرداری تبریز اســت که این منطقه 
با داشــتن ۷هزار و ۳۰۰هکتار وسعت بیش از 
۱۲۰ هزار نفر جمعیــت را در خود جای داده 
است. وی افزود: سه ورودی مهم شهر تبریز در 
این منطقه واقع شده است و همچنین فرودگاه 
تبریز، راه آهن و ورودی شــمال غرب تبریز که 

دروازه اروپا است در منطقه ۶ تبریز قرار دارد.
احمدزاده با تاکید بر اینکه ۶۰ درصد شهرداری 
منطقه ۶ تبریز صنعتی و کارگاهی است، ادامه 
داد: ۶ روستا نیز به صورت نیمه الحاقی به این 

منطقه متصل شــده اند و خدمات مختلفی به 
این روستاها ارائه می کنیم.

شــهردار منطقه ۶ تبریز گفت: توســعه فضای 
ســبز، ارائه خدمات شهری و خدمات محله ای 
از اولویت های این منطقه اســت چراکه بافت 
منطقه ۶ کم برخوردار بوده و مردم بیشــتر از 

اجــرای پروژه های عمرانی از مدیران شــهری 
خواهــان ارائه خدمات محله ای هســتند. او از 
اجرای ۴ مورد مسیرگشایی در این منطقه خبر 
داد و گفت: مسیرگشایی هایی که در این منطقه 
انجام می شود زیرساختی و مهم بوده که نمونه 

آن ورودی شهرک صیاد شیرازی است.
احمدزاده در این خصوص افزود: این شــهرک 
انتهایــی ترین نقطه منطقه بوده که ورودی آن 
در حال مسیرگشایی است و هم اکنون جدول 
گذاری ایــن پروژه انجام می شــود. همچنین 
مسیرگشــایی صنعتگران در اولویت اســت که 

باعث روان شدن ترافیک می شود.
او از اجرای پروژه تعریض باند کندروی منطقه 
غرب تبریز نیز خبر داد و گفت: ۳ کیلومتر این 
پروژه انجام شــده و ۱.۵ کیلومتر آن نیز باقی 

مانده است و در حال اجرا است.
احمدزاده به توســعه فضای سبز در این منطقه 
اشــاره داشــت و ادامه داد: دو پارک طی سال 
جاری در این منطقه به بهره برداری رســید که 
شــامل پارک آناخاتون به وسعت ۱.۵ هکتار و 
پارک باغ شــهر به وسعت ۱۳ هزار متر مربع با 

اعتبار ۳۴ میلیارد تومان است.

همزمان با دهه مبارک فجر و گرامیداشــت چهل و یکمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی و با حضور مسئولین محلی واستانی بهره برداری از طرحهای 

آب و فاضالب صوفیان در استان آذربایجان شرقی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما ؛در مراســم بهره برداری از پروژه های آب و فاضالب به شهر صوفیان 
با حضور مهندس ایمانلو مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان ، دکتر فتح زاده معاون 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان ، فرماندار ، بخشــدار ، اعضای شــورای اسالمی وشهردار و 

تعدادی از مسئولین شهر و همچنین خانواده های معظم شهداء حضور داشتند .
مدیر امور آب و فاضالب منطقه شبســتر در خصوص اجرای طرح گفت : طرح آبرســانی به 

شهر صوفیان شامل اجرای خط انتقال آب بطول ۵۰۰ متر بوده که اجرا شده است .
وی اضافه کرد: برای طرح آبرسانی فوق یک باب چاه عمیق به عمق۲۰۰ متر بمنظور افزایش 
ظرفیت تامین آب به میزان ۱۵ لیتر در ثانیه و همچنین نیرورســانی برق جمعا با هزینه ای 

بالغ بر ۱۲۰۰۰ میلیون ریال احداث شده است .
همچنین در این مراســم کلنگ احداث مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی صوفیان با اعتباری بالغ بر 

۳۰ میلیارد ریال با حضور مسئولین به زمین زده شد .

به مناسبت دهه مبارک 
فجراز پروژه های عمرانی آب 
و فاضالب شهر صوفیان 
بهره برداری شد

شهردار منطقه ۶ تبریز خبر داد: 

تحقق ۸٠ درصدی بودجه سال جاری شهرداری 
منطقه ۶ تبریز
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در چهارمیــن روز دهه مبارک فجر ، مزرعه 
تکثیر و پــرورش تخصصــی ماهی زینتی 
اســکار در روســتای شیخ حســن بخش 
خسروشاه شهرستان تبریز با حضور مسئول 
حــوزه نمایندگــی ولی فقیه در ســازمان 
جهادکشاورزی اســتان آذربایجان شرقی ، 
مدیر شــیالت و امور آبزیان اســتان ، مدیر 
جهاد کشاورزی شهرستان تبریز و بخشدار 

بخش خسروشاه افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ما؛  واحد افتتاح شــده 
در مساحتی به ابعاد ۲۰۰ متر مربع تاسیس 
شــده اســت که عالوه بر هزینه تاســیس 
ساختمان بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال جهت تجهیز ، مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال 
جهت هزینه های جــاری راه اندازی مزرعه 
صرف شــده اســت که تمامی آن بصورت 

سرمایه گذاری شخصی می باشد.
مدیــر شــیالت و امــور آبزیان ســازمان 
آذربایجان شرقی در  استان  جهادکشاورزی 
این مراســم با بیان اینکه با شروع بکار این 
مزرعه برای ۴ نفر اشــتغال مستقیم و بیش 
از دو برابر آن اشتغال غیرمستقیم فراهم می 
گردد  گفت: استان آذربایجان شرقی با توجه 
به وجود پتانســیل ها و استعداد های بالقوه 
توســعه ماهیان زینتی به سرعت می تواند 
جایگاه واقعی خود را در کشــور پیدا کند و 
تولیــد ۷ میلیون قطعه در ســال با در نظر 

گرفتن نیروهای انســانی ماهر و تخصصی با 
سابقه تاریخی درنقاط مختلف استان به هیچ 

وجه راضی کننده نیست.
مهندس قاسم جعفروند افزود: با برنامه ریزی 
که همراه با خود تولید کنندگان انجام گرفته 
اســت در یک برنامه کوتاه مــدت در نظر 
داریم حجم تولید را بــه ۱۰ میلیون قطعه 
در ســال ارتقاء دهیم و زمینه های صادرات 
محصــوالت تولیدی را از داخل اســتان به 
کشــورهای همسایه جهت ارز آوری و رونق 

تولید تسهیل نماییم.
وی افزود: شهرســتان های تبریــز، میانه، 
شبســتر، مرند، آذرشــهر، مراغه و اسکو به 
ترتیب جزو شهرستان های پیشرو در تکثیر 

و تولید ماهیان زینتی در استان می باشند.
مهندس فرامرز افشانی مدیر جهادکشاورزی 
شهرستان تبریز نیز گفت: شهرستان تبریز 
بــا ۲۶ مزرعه ۳۵ درصد تولید اســتان را با 
انواع گونه های زنده زا و تخم گذار در اختیار 

دارد .
آقای منادی صاحب این مزرعه نیز ظرفیت 
تولید ســاالنه در مزرعه را ۲۰۰ هزار قطعه 
عنــوان کرد و گفت: بــازار هدف حدود ۷۰ 
درصد در ســطح کشــور و ۳۰ درصد بقیه 
بصورت صادرات به کشورهای ترکیه ، عراق، 
آذربایجان و ارمنستان پیش بینی شده است 
و مشکلی در خصوص بازاریابی وجود ندارد.

در رتبه بندی سازمان مدير صنعتی صورت پذيرفت :

مقام اّول شرکت تراکتورسازی ايران در 
رشته ماشين آالت

گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در بیست 
و دومین همایش انتخاب شرکت های برتر 
ایران که توســط سازمان مدیریت صنعتی 
ایران و باهدف ارائه تصویری روشــن از جایگاه بنگاه های 
اقتصادی و گروه های صنعتی مختلف، برگزار می گردید؛ 
توانســت از بین بیش از ۱۰۰۰ بنگاه منتخب ایران رتبه 
نخست را در گروه ماشین آالت ، تجهیزات و صنایع فلزی 

کسب نماید.
به گزارش خبرنگار ما ،بیســت و دومین سال رتبه بندی

IMI-۱۰۰، پانصد شــرکت بزرگ کشــور ) بر اســاس 
اطالعات سال مالی ۱۳۹۷ ( در محل سالن همایش های 

بین المللی صدا و سیما برگزار گردید .
در این همایش که تحت عنوان بیســت و دومین ســال 
رتبه بندی ۵۰۰ شــرکت برتر کشــور با عنــوان )۱۰۰ 
IMI ( ،برگزار گردید، شــرکت تراکتورســازی ایران به 
عنوان برگزیده ی نخســت در گروه ماشین آالت معرفی 
و بــا دریافت لوح و تندیس ویژه همایش مورد تقدیر قرار 

گرفت .
ســازمان مدیریت صنعتی ایران بعنــوان مجری انتخاب 
شرکت های برتر ایران، همه ســاله )و براساس اطالعات 
مالی سال قبل ( اقدام به انتخاب و معرفی شرکتهای برتر 
و پیشرو ایران در گروه های مختلف صنعتی می نماید. در 
الگوی گزینشی IMI100 ، پس از گزینش و رتبه بندی 
شرکت ها براســاس شــاخص  “حجم فروش”، و تشکیل 
لیست ۵۰۰ شرکت برتر ایران که بنگاه ها برمبنای میزان 
فــروش حائز یکی از رتبه های ۱ تــا ۵۰۰ می گردند؛ این 
شــرکت ها براساس ۳۳ زیر شــاخص فرعی مانند ارزش 
افزوده، بهره وری کل عوامل، بــازده فروش، صادرات و... 
نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند و شرکت برتر هر 

گروه انتخاب و معرفی می گردد.
براین اساس امسال و در بیست و دومین دوره این همایش 
گروه صنعتی تراکتورســازی ایران توانست پس از پشت 
سرگذاردن تمامی رقبا، حائز رتبه نخست در گروه ماشین 
آالت، تجهیزات و صنایع فلزی گردد. اهمیت این انتخاب 
از آنجائی بیش تر مورد نظر قرار می گیرد که سال ۱۳۹۷ 
و همزمان با آغاز و تشدید دوره دوم تحریم ها اکثر صنایع 
کشــور دچار رکود و مشــکل گردید ولــی بحمدا...گروه 
صنعتی تراکتورســازی ایران در سایه تالش کلیه پرسنل 
و مدیریت هوشــمندانه مجموعه نه تنها اســیر مشکالت 
نگردید بلکه با عبور از این محدودیت ها و تنگناها توانست 
در گروه مربوطه صاحب جایگاه نخست در کشور گردد.

در چهارمین روز دهه مبارک فجر صورت گرفت؛

افتتاح مزرعه تکثیر و پرورش تخصصی ماهی زینتی اسکار 
در شهرستان تبریز
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 مدیر کل هواشناســی آذربایجان 
شرقی با بیان این که میزان بارش 
استان در ســال آبی جاری حدود 
۸۵.۶ میلی متر بوده اســت، گفت: میزان بارش 
استان در سال آبی گذشته ۱۵۲.۱ میلی متر می 
باشــد که این آمار کاهش ۴۳ درصدی مجموع 
بارش در ســال جاری نسبت به سال گذشته را 

نشان می دهد.
علی دولتی مهر درنشست خبری با بیان این که 
بیش ترین بارش سال آبی جاری در چاراویماق 
بــا ۱۱۹.۳ میلی متر و کم تریــن بارش در جلفا 
با ۶0٫1 میلی متر گزارش شــده است، گفت: 
میزان بــارش در تبریــز ۶۹٫۴ میلی متر ثبت 

شده است.
وی با بیان این که حدود ۱۲۰ ایستگاه، عملیات 
پایش را در اســتان انجام می دهند، گفت: اداره 
کل هواشناسی آذربایجان شرقی مسئولیت انواع 
پایش، اقلیم شناســی و شناســایی پدیده های 

جوی را برعهده دارد.
مدیرکل هواشناســی آذربایجان شرقی با بیان 
این که هر چــه پایش مناطق مختلف اســتان 
افزایش یابد، قطعا کمک زیادی به کشــاورزان 
خواهد شد، گفت: توصیه های هواشناسی توسط 
جهادکشاورزی در اختیار کشاورزان استان قرار 
می گیرد و این توصیه ها نزدیک ۱۶ میلیون دالر 
ارزش افــزوده، بهینه ســازی و افزایش راندمان 

محصوالت تولیدی را در پی داشته است.
مدیرکل هواشناســی اســتان با اشاره گسترش 
شبکه ایســتگاه ها، انجام زیر ساخت لینک دوم 
ســامانه RVR فرودگاه شــهید مدنی تبریز با 
اعتباری بالــغ بر یک میلیــارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان را از  اقدامات انجام شده توسط این اداره 
کل عنوان کرد و افزود: با راه اندازی لینک دوم 
سامانه RVR فرودگاه شهید مدنی تبریز، درجه 
بندی فرودگاه از CATI به CATII ارتقا یافته 
است.وی یادآور شد: گیرنده تصاویر ماهواره ای، 

ایســتگاه پایش آلودگی هوا و گرد و غبار، ارتقاء 
پیش بینــی تخصصی از لحاظ بازه زمانی و غیره 

از جمله اقدامات دیگر این اداره کل می باشد.
وی با اشــاره به راه اندازی ایستگاه هواشناسی 
هوراند و آذرشهر در سال جاری، گفت: پیشرفت 
عملیات اجرایی ایســتگاه هواشناسی هوراند و 
آذرشهر باالی ۸۵ تا ۹۰ درصد بوده و مقرر بود 
این دو پروژه در ایام دهه فجر افتتاح شــود ولی 
به دلیل وضعیت جوی نامناسب هوا افتتاح نشد، 
تالش می کنیم عملیات این دو پروژه را تا پایان 

سال جاری به اتمام برسانیم.
دولتی مهر از ارتقا، بروزرســانی و خودکارسازی 
ایستگاه جهاد کشاورزی خسرو شهر با اعتباری 
بالغ بــر ۷۰۰ میلیون تومان خبــر داد و گفت: 
هدف از اجرای این پروژه، کسب آمار لحظه ای و 
۲۴ ساعته از ایستگاه و تکمیل شدن پارامترهای 
مورد نیــاز جهت اســتفاده در تحقیقات علمی 

است.
مدیرکل هواشناســی اســتان افزود: همچنین 
انتقال ایســتگاه ســهند از دانشــگاه سهند به 
محوطه ســایت رادار و نصب ایســتگاه خودکار 
رادار و اتصال آن به شبکه سازمان با هدف حفظ 
و ارتقای ایســتگاه هواشناسی سهند انجام شده 

است.
وی بیان کرد: دو تفاهم نامه نیز با دانشگاه تبریز 
و دانشگاه آزاد اسالمی تبریز در زمینه ی افزایش 

فعالیت های پژوهشی و علمی منعقد کرده ایم.
این مقام مســول با اشاره به طرح های در دست 
اقدام اداره کل هواشناســی استان، گفت: ایجاد 
ایســتگاه خودکار اقلیم شناســی در شهرستان 
هوراند و آذرشــهر، ارتقا ایســتگاه هواشناسی 
ســنتی میانه به ایســتگاه خودکار، راه اندازی 
مجدد ایستگاه جاده ای پیام و سنجش آلودگی 
نحــوه ادامــه پایش آن هــا، توســعه و تکمیل 
ایســتگاه های هواشناســی،  تجهیزات شــبکه 
پیگیری بروزرســانی و دوال پالریزاسیون کردن 
رادار هواشناســی ســهند از جمله طرح های در 

دست اقدام است.
مدیرکل هواشناســی استان با اشــاره به تغییر 
اقلیم در جهــان، اظهار کرد: برخــی تغییرات 
در آینده ای نــه چنــدان دور می تواند گریبان 
گیر کشــور و استان ما نیز شــود، دانشمندان 
تغییــر اقلیم را به عنوان غده ی ســرطانی کره 
زمین می دانند، تالش می کنیم در این راســتا، 
وحدتی بین دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها و 

سازمان های مردم نهاد ایجاد کنیم.

 مدیر کل هواشناسی آذربایجان شرقی خبر داد؛

کاهش ۴۳ درصدی بارندگی ها در آذربایجان شرقی
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درنشست مطبوعاتی شهردار منطقه ۴ تبریز شد؛

۶ پروژه عمرانی با ٢۶ میلیارد تومان اعتبار در آستانه افتتاح

شــهردار منطقه ۴ تبریز گفت؛ توجه به دغدغه 
های شــهروندان و تکریم ارباب رجوع و الویت 
بندی مطالبات مردم جــزو برنامه اصلی ما می 

باشد.
به گــزارش خبرنگار ما ؛اکبر امجدی، شــهردار 
منطقه ۴ تبریز در ادامه سلســله نشســت های 
خبری شــهرداران مناطق دهگانه تبریز، ضمن 
تبریک ایام اهلل دهه فجر و گرامی داشــت یاد و 
خاطره شهید سپهبد قاسم سلیمانی به تشریح 
عملکرد این شــهرداری در یک ســال گذشته 

پرداخت.
شــهردار منطقه ۴ تبریز؛دراین نشســت گفت: 
علی رغم اینکه بیشــترین پوشــش شهرداری 
منطقه ۴ دربافت فرســوده شهر قرار گرفته اما 
ما بافت فرســوده را صرفا تهدیــد نمی دانیم و 
اگر بدرستی مدیریت شود این تهدید به فرصت 

تبدیل می شود.
وی  تصریح کرد؛متاســفانه ما دراجرای فعالیت 
ها نمی توانیم مطالبات مردم را تشخیص دهیم 
چرا کــه عمده مطالبات منطقه ۴ خدمات اولیه 
است و اصل مطالبات نیزمسیرگشایی هست که 

می تواند دربحران هانقش ایفا کند.
  شهردار منطقه ۴ تبریزتاکید کرد؛ طی سه سال 
گذشته )درسال ۹۶بیش از۲۸۳۰۰ تن آسفالت 
و سال ۹۷ حدود ۲۹ هزار تن و سال ۹۸ قریب 
به ۲۵ هزارتن آســفالت درحوزه منطقه توزیع و 

عملیاتی شده است .
 وی یادآورشــد ؛ در حــوزه مختلــف منطقــه 
شهرداری ۴تبریزشــش پروژه عمرانی با اعتبار 

۲۶ میلیارد تومان آماده افتتاح است که دردهه 
فجربه بهربرداری خواهد رسید.  

شــهردار منطقه ۴ تبریزدر ادامــه افزود: پروژه 
پیاده رو ســازی به طول ۲هــزار و ۵۰۰متر، فاز 
دوم مسیرگشــایی خیابان شهید میالنی، قطعه 
آخر مهرانه رود با اعتبار ۸ میلیارد تومان، کانال 
دفــع آبهای ســطحی اطلس و کانــال میدان 
آذربایجان و احداث چندین ســرویس بهداشتی 
در پارک های محله ای، اهم پروژه های  تمام شده 
شــهرداری منطقه ۴ بــرای افتتاح در دهه فجر 

است.
امجــدی با اشــاره به وضعیت کلــی منطقه ۴ 
شهرداری تبریز اظهار داشت:  شهرداری منطقه 
۴  در غرب تبریز و با جمعیت ۳۳۰ هزاری نفری 
که شــامل یک پنجم جمعیت شهراست، واقع 
شــده که ۴۶ درصد از منطقه در بافت قدیمی و 
فرسوده قرار دارد و به همین دلیل ارائه خدمات 

اولیه با مشکل روبرو می شود.
شــهردار منطقه ۴ تبریز با اشــاره بــه تفاوت 
مطالبات مــردم منطقه ۴ با دیگر نقاط شــهر 
عنوان داشت: ســطح مطالبات مردمی در بافت 
فرســوده و قدیمی شهر با نقاط جدید االحداث 
آن تفاوت دارد و در مناطق فرسوده  شاید دفع 
آبهای ســطحی و یا مسیرگشایی در کوچه های 
قدیمی، اصلی ترین مطالبه مردم باشد، در حالی 
که این مسیرگشــایی ها در مناطق جدید شهر 

مطرح نیستند.
وی ادامــه داد: بایســتی به ســمتی برویم که 
مطالبات و خواسته های مردم را تأمین کرده و با 

شناسایی آن ها در ارائه خدمات شهری مناسب 
پیشقدم باشیم.

امجد یادآور شــد: مهمترین مطالبه مردمی در 
منطقــه ۴ و اولویت شــهرداری در این منطقه 
مسیرگشــایی است که ۱۸ مسیر جدید مصوب 
شده است؛ در ســال ۹۸ دو پروژه مسیرگشایی 
بــا اعتبار ۲۰ میلیارد تومان در خیابان  شــهید 
خلیلی و خیابان فلســطین جنوبــی از میدان 
احراب تا برق المع داشتیم که بهمن ماه افتتاح 

می شود.

* برای ســال ۹۹ در حوزه مسیرگشایی ۶ مورد 
پیش بینی کرده ایم

وی در خصوص پروژه های ســال ۹۹ در حوزه 
مسیرگشایی نیز اظهار داشت: برای سال ۹۹ در 
حوزه مسیرگشایی ۶ مورد پیش بینی کرده ایم 
که شــامل خیابان شهید بی مثل، خیابان شهید 
مرادی، فــاز دوم خیابان ســردار ملی، خیابان 
شهید شــریفی، خیابان شــهید فاتح و خیابان 
فلســطین جنوبی اســت که ۴۰ میلیارد تومان 

اعتبار در نظر گرفته ایم.
امجدی خاطرنشــان کرد: از نظــر توپوگرافی، 
منطقه ۴ نقطه قعر شــهر است و آبهای سطحی 
دیگر نقاط شــهری به ایــن منطقه هدایت می 
شــوند و دفع آنها یکــی از مطالبــات مردم و 
نیازهای اساســی منطقه است که در این راستا 
احداث کانال دفع آب های ســطحی  در دستور 
کار شــهرداری منطقه قرار گرفته و ۲ پروژه در 

این زمینه بزودی افتتحا می شود.
شهرداری منطقه ۴، بودجه عمرانی این منطقه 
در ســال ۹۸ را ۱۱۵ میلیارد تومان اعالم کرد و 
افزود: ۶۰ درصد از بودجه عمرانی منطقه ۴ در ۹ 
ماهه اول تحقق یافته است که شامل پروژه های 

مختلف عمرانی در سطح منطقه است.
وی تأکید کرد: در ســال ۹۸، ۲۵هزار تن در ۹ 
ماهه اول آســفالت ریزی داشتیم که پیش بینی 
می کنیم تا پایان ســال به ۳۰ هزار تن برسد؛ 
همچنین برای سال ۹۹ بودجه پیشنهادی ما در 

حوزه آسفالت ۱۵ میلیارد تومان است.
انسان محور سازی شهر از دیگر اولویت های کار 

ماست
امجدی پیاده روســازی را یکی از طرح های مهم 
منطقه ۴ معرفی کرده و ابراز داشت: در راستای 
انســان محور ســازی شــهر، اقدام به بهسازی  
پیاده رو در ۲۵هزارمترمربع و با اعتبار ۲ میلیارد 
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تومان کرده ایم که در دهه فجر امســال افتتاح 
می شود.

وی اولویت اصلی منطقه ۴ را، پارک سازی عنوان 
کرده و اظهار داشــت: پارک ســازی بخصوص 
احداث پارک محله ای اولویت اصلی شــهرداری 
منطقه ۴ است که سعی کرده ایم نرم استاندارد 
این حوزه را که دسترســی به پارک ای محله ای 
در هر ۵۰۰ متر برای شــهروندان است، رعایت 

کنیم.
شــهردار منطقه ۴، از افتتاح دو پارک محله ای 
در دهه فجر امسال خبر داده و خاطرنشان کرد:  
پارک شهید خلیلی و پارک سنجری  که با تغییر 
کاربری به پارک تبدیل شــده است،   در ایام اهلل 
دهه فجر افتتاح می شــود و برای  سال آتی نیز 
عالوه بر پارک بزرگ تبریز، ۵ پارک محله ای نیز 

پیش بینی کرده ایم.

* توسعه تنها با همراهی مردم اتفاق می افتد
وی درباره دفع آب های ســطحی منطقه تأکید 
کرد: عالوه بر دو پروژه آماده افتتاح این منطقه، 
کانال شمس تبریزی در خیابان شمس تبریزی 
یکی از موضوعاتی اســت که با اعتبار ۱ میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون تومان در حال حداث می باشد؛ 
همچنین احداث کانال باغ گلستان تا شریعتی با 
۵۰۰ میلیون تومان در دست اقدام است و برای 
ســال آتی نیز ۴ میلیارد تومــان  در این حوزه 
پیش بینی اعتبار داریم که عمده پروژه  ما کانال 

خیابان خیام است.
 امجدی با اشــاره بــه همراهی مــردم در ارائه 

خدمات شهری به شــهروندان خاطرنشان کرد: 
توســعه تنها با همراهی مردم اتفاق می افتد و 
ازی این رو، بر برنامه های فرهنگی تأکید داریم 
و در این راستا ۱۱۰ هزار نفر مخاطب فرهنگی 
درسال ۹۸ داریم و جشنواره محالت و جشنواره 
پارک بزرگ تبریز را در ســطح منطقه مدیریت 

می کنیم.
 

* محالت هویت شهر ما هستند
وی ادامه داد: محالت هویت شــهر ما هســتند 
و بایستی از طریق جشــنواره های محالت این 

هویت را احیا کنیم.
شــهردار منطقه ۴ تبریز، جشنواره پارک بزرگ 
تبریز را از نظر گردشگری و ایجاد شور و نشاط 
اجتماعی مهم دانسته و خاطرنشان کرد: ۵۰۰۰ 
نفر در این جشنواره شــرکت کردند  و در نظر 
داریم این رویداد را در تقویم فرهنگی شهرداری 
نیز بگنجانیم که فرصت خوبی برای ارائه صنایع 

دستی نیز است.
وی یادآور شــد: می خواهیم پــای مردم را به 
پارک بزرگ تبریز کشانده و به سمتی برویم که 

این پارک را احیا و تمام کنیم.
امجدی با اشــاره فعالیت های منطقه ۴ در فصل 
زمستان نیز اظهار داشت: ۱۲۰ هزار لیتر محلول  
در ســطح منطقه پاشیده شــده و دو دستگاه 

برف روبی نیز امسال خریداری کرده ایم.
وی با بیان ایکه پیشرفت شاخص های توسعه در 
حوزه های مختلف عمرانی و فناوری ســال های 
پس از انقالب، قابل قیاس با گذشــته نیســت، 

گفت: در چهار دهه گذشــته سیمای کلی شهر 
تبریز، دگرگون شده و به تبع آن، حوزه منطقه۴ 
که بخش های عمــده ای از جنوب غرب و مرکز 
شهر را پوشش می دهد، نقش پررنگ در توسعه 

و تعالی شهر یافته  است.
امجدی در پایان یادآوردشــد؛ شهرداری منطقه 
۴ تبریز بر اســاس آمار بازرسی شهرداری تبریز 

عملکرد مطلوب و رضایت بخش دارد.

شهرداری منطقه ۴، بودجه 
عمرانی این منطقه در سال 

۹۸ را ۱۱۵ میلیارد تومان اعالم 
کرد و افزود: ۶۰ درصد از 

بودجه عمرانی منطقه ۴ در 
۹ ماهه اول تحقق یافته است 
که شامل پروژه های مختلف 

عمرانی در سطح منطقه 
است.
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