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رییــس جمهــوری با تاکیــد بر لزوم واگــذاری امور 
تولیدی به مردم گفت: باید پشــتیبان بخش خصوصی 
باشــیم و به برنامه ریــزی برای امور اجرایی کشــور 

بپردازیم.
حجت االسالم حســن روحانی روز پنجشنبه در آیین 
بهره برداری ویدئوکنفرانســی از چهــار طرح صنعتی 
و معدنی با تاکید بر واگــذاری امور تولیدی به مردم 
گفت: هر روز اصرار دارم بخش های متعلق به دولت 
به مردم واگذار شود چون مردم بهتر می توانند تولید 

را اداره کنند.
وی گفــت: ما باید پشــتیبان بخش خصوصی کشــور 
باشــیم و به برنامه ریــزی برای امور اجرایی کشــور 

بپردازیم.
رییــس جمهوری با بیان اینکه امــروز پنجاه و یکمین 
جلســه افتتاح ما در ســال ۹۹ اســت،افزود:  از آغاز 

سال که با شرایط بســیار سخت کرونا همراه با جنگ 
بسیار ســخت اقتصادی مواجه بودیم، نمی دانستیم که 
آیــا می توانیم این افتتاح ها را داشــته باشــیم یا نه اما 
خوشــبختانه توانســتیم این افتتاح ها را داشته باشیم و 
در مناسبت های دیگر هم به این افتتاح ها افزوده شد.

وی ادامــه داد: امروز با ســرمایه گــذاری بیش از ۸ 
هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طرح هــا و پروژه ها افتتاح 
مــی شــود و طبق آمــار و ارقامی که در همین ســال 
داشــتیم، تحوالتی در بخش صنایع مشــاهده می کنیم 
و فقط امروز ۷ و نیــم میلیون تن تولید گندله آهن را 
افتتاح کرده ایم و این نشــانه زنده و فعال بودن کشور 

و جهش تولید در کشور است.
رییــس دولــت تدبیــر و امید گفت:  امســال شــاهد 
حرکت در تولید و حتی رونق و جهش تولید بوده ایم 
و زنجیــره فوالد در بخش های مختلــف را کامل می 
کنیم.ضمــن اینکه تقریباً بین محصوالت تعادل وجود 

دارد.
وی خاطرنشــان کرد: در طول این دولت توانستیم در 
بخشــی از ایــن زنجیره ها بیش از ۷۰% و بخشــی هم 
بیش از ۸۰ درصد رشد و توسعه داشته باشیم؛ آن هم 
در شــرایط تحریم، جنگ اقتصــادی و کرونا که این 
یکی از معجزات قدرت ملت بزرگ ایران اســت که 

در هیچ شــرایطی تسلیم نمی شوند.
رییس جمهوری اضافه کرد: مردم شــرایط سیاســی و 
اقتصادی را به طور کامل احســاس می کنند البته مردم 

در ســختی، رنج و مشکالت هستند.
دولت آمریکا در برابر قطعنامه ۲۲۳۱ تسلیم شود

روحانی در آیین بهره برداری از طرحهای وزارت صمت:

باید پشتیبان بخش خصوصی کشور باشیم/ دولت آمریکا در برابر 
قطعنامه ۲۲۳۱ تسلیم شود
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رییس دولت دوازدهم گفت:  وقتی کار را در دولت 
دوازدهم شروع کردیم، تداوم کار دولت یازدهم را 
در ذهن داشــتیم و نمی دانســتیم دیوانه ای در آمریکا 
ســر کار می آید و جنگ بی نظیــری را در تاریخ علیه 

ایران آغاز می کند. ملت 
وی افــزود: او فکر می کرد اگر این فشــار را به ملت 
ایران وارد کند مردم زانو می زنند و تســلیم می شوند. 
امروز ملت آمریکا و دولت فعلی این کشــور فهمیده 
است که رئیس جمهور سابق اشتباه کرده و امیدواریم 
این اشــتباهات ســریعتر جبران شــود و دولت جدید 
آمریــکا در برابر قانــون، مقــررات و قطعنامه ۲۲۳۱ 

شود. تسلیم 
رییس جمهوری ادامه داد: تسلیم در برابر قانون عیب 
نیســت و خجالت نکشــیم. تســلیم در برابر زور عیب 
اســت؛ اینکه تبلیغات می شــود ایران اخیراً اقداماتی 
انجام داده تا آمریکا را تحت فشار قرار دهد نادرست 

است.
روحانی گفت: مــا که نمی خواهیم به آمریکا بگوییم 
در برابــر فشــار مــا غیرقانونــی عمــل کنــد آنچه ما 

است. قانون  می خواهیم 
وی اضافه کرد: اجرای مقــررات، قوانین، تعهدات و 
پیمان های بین المللی جزو وظایف انســانی و سیاســی 
همــه دولت هــا اســت بنابرایــن امیدواریم بــه قانون 
برگردند و بتوانیم در شــرایط بهتر در جهان مراودات 
و تعامالت خــود را  خصوصاً در بخش تجاری انجام 

دهیم.
روحانی با اشــاره به ۴ طرحی که امروز افتتاح شــده 
اســت، گفت: مردم ما در زمینه صنایــع معدنی کاماًل 
فعــال هســتند و ۲ طرح مــا مربوط بــه بخش فوالد و 
گندله ســازی و یک بخش هم مربــوط به پایانه های 

صادراتی می شــد. پایانه هایی که بتواند پتروشــیمی، 
فــوالد و آلومینیــوم را به خوبــی صادر کنــد که در 
یک منطقه بســیار خوب در جنوب در مرز ســه استان 
هرمزگان، بوشــهر و فارس طرح بزرگی افتتاح شــد 

دنبال شود. امیدواریم  که 
وی ادامه داد: این طرح مــی تواند یک مرکز بزرگ 
صادراتــی بســیار مهــم در منطقــه بســیار اساســی و 

اســتراتژیک پارسیان برای کشور ما باشد.
رییس دولت دوازدهم درباره بهــره برداری از پایانه 
بســیار خوب برای محصوالت کشاورزی و مرکبات 
در جویبــار مازنــدران و مهــم خواندن ایــن پایانه ها 
گفــت: محصول کشــاورز مــا به ســرعت خریداری 
می شــود. از بین نمــی رود و در ســردخانه های الزم 
انبار و بســته بندی می شــود و می تواند ذخیره خوبی 
برای مصرف داخل کشور و هم برای صادرات باشد.

ورود به اتحادیه اوراسیا را دائمی می کنیم
روحانــی یکی از توفیقات در دولــت تدبیر و امید را  
ورود بــه اتحادیه اروپا آســیا  توصیف کرد و گفت:   
اتحادیه اوراسیا در صادرات به ما خیلی کمک کرده 
و البته به طور موقت وارد این اتحادیه شــدیم و آن را 

می کنیم . دائمی  و  می دهیم  ادامه 
وی با مهــم خواندن ورود در این گونــه اتحادیه ها، 
افــزود:  همان که اقتصاد مقاومتــی می گوید درون زا 
باشــد و برونگرا؛  یکی از راه هایــدرون زا بودن این 
اســت که وارد این اتحادیه شــویم و بتوانیم در جمع 
کشورهای منطقه و خارج از منطقه حضور فعال داشته 
باشــیم. با تعرفه و با شرایط مناســب بتوانیم صادرات 
و واردات داشــته باشــیم. مناطق آزاد تجاری داشــته 

باشــیم و همه اینها به ما کمک می کند.
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 استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به 
نقــش آذربایجان در رویدادهای مهم 
تاریخ کشــورمان، گفت: ایران مدرن 

مدیون آذربایجان است.
آریا؛دکتر  گــزارش خبرگــزاری  به 
محمدرضــا پورمحمدی  بــا تبریک 
فرارســیدن چهل و دومین ســالگرد 
پیــروزی انقــالب اســالمی، اظهــار 
داشت: دهه فجر فرصت مناسبی است 
تا دستاوردهای انقالب اسالمی بازگو 

و یادآوری شود.
وی ادامــه داد: بــا بیــان اقدامــات و 
می توانیــم  انقــالب،  دســتاوردهای 
بخشی از دسیسه های دشمنان نظام را 
که به دنبال ســیاه نمایی هستند و نقاط 
منفی را پررنگ می کنند، نقش بر آب 
کنیم و بگوییم که نظام با وجود تمام 
مشکالت و موانعی که استکبار جهانی 
تالش کرده به وجود آورد، با قدرت 
و غرور و با موفقیت های بسیار خوبی 

به جلو رفته است.
پورمحمدی با اشــاره به اینکه ترسیم 
اراده ای کــه در  شــور و هیجــان و 
روزهای پیروزی انقالب وجود داشته، 
ســخت اســت، گفت: این انقالب از 
همان آغــاز قیام، مردمــی و حرکت 
جمعی بود و مربوط به یک قشر خاص 
همچون دانشگاه، روحانیت و اصناف 
و کسبه نبود، بلکه همه باهم با عشق و 
عالقه به امام و خط امام و ایمان قوی 

که به راه امام داشــتند، باعث پیروزی 
انقالب شدند.وی با اشاره به اینکه قیام 
۲۹ بهمــن تبریز در ســال ۱۳۵۶ نقطه 
عطف پیروزی انقالب اسالمی است، 
اضافــه کــرد: تبریز، اســطوره تاریخ 
اســت و در انقالب نیز پیشتار بوده، به 
طوری که مقــام معظم رهبری گفتند 

آذربایجان سر ایران است.
استاندار آذرابجان شرقی اظهار داشت: 
ایران مدرن مدیون آذربایجان است، 
انقالب مشروطه از تبریز آغاز شده و 
تبریز همیشه خاستگاه تحوالت فکری 
و فرهنگی و اتفاقات مهم در کشــور 

بوده است.
وی افزود: تبریز و آذربایجان همیشــه 
پیرو امام خمینی و مقام معظم رهبری 
بوده انــد و هر زمان که جــان ایران به 
ســردی گراییده، آذربایجان سپر بال 

شده است.
پورمحمدی با اشــاره به دستاوردهای 
انقالب اســالمی در۴۲ سال گذشته، 
گفت: وقتی که از ماهیت و آرمان های 

انقالب صحبت می شــود همه اذعان 
می کنند که برخالف سایر انقالب های 
دنیا، انقالب ایران، انقالبی ارزشــی و 

فرهنگی است.
وی ادامــه داد: عمده تریــن اقداماتی 
که در ۴۲ ســال گذشــته در کشــور 
انجام شده، در حوزه توسعه انسانی و 

فرهنگی در جامعه بوده است.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی اظهار 
داشت: قبل از انقالب فقط ۵۰ درصد 
مردم باسواد بودند که امروز این رقم 
به ۹۸ درصد رســیده؛ پیش از انقالب 
فقــط ۱۰ درصــد مــردم از خدمات 
بهداشــت و درمان برخــوردار بودند 
در حالی که اکنــون ۹۵ درصد مردم 
از خدمات بهداشت و درمان بهره مند 

هستند.
وی با بیان اینکه انســان محور توسعه 
است، ادامه داد: افزایش سطح آموزش 
و بهداشت در کشور منجر به این شده 
است که امید به زندگی از ۵۴ سال به 

۷۵ سال افزایش یابد.
پورمحمدی با اشاره به اقدامات انجام 
شده در حوزه زیرســاخت ها، افزود: 
پیــش از انقالب ۱۰ درصــد مردم به 
آب شرب دسترسی داشتند که اکنون 
۱۰۰ درصد دسترســی به آب شــرب 
در کشــور ایجاد شــده، ضمن اینکه 
دسترســی به برق نیــز از ۱۰ درصد به 
۹۵ درصــد افزایش یافته و ۵۰ درصد 

استاندار آذربایجان شرقی: 

ایران مدرن مدیون آذربایجان است
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 به بهره برداری رسید و تالش می کنیم 
تا تیر ماه سال آینده به ایستگاه خاوران 

برسد.
وی اظهار داشت: در بحث بزرگراه ها 
می توان به افتتاح آزادراه تبریز- سهند 
اشــاره کرد، ضمن اینکــه از بزرگراه 
تبریز-اهــر هم تنهــا ۳ کیلومتــر و از 
بزرگراه خواجه- ورزقان دو قطعه باقی 
مانده و قطعه اول تبریز- بازرگان نیز در 

دست اقدام است.
اینکه توســعه،  بیــان  با  پورمحمــدی 
نیازمند منبع تامین کننده انرژی اســت، 
گفت: در چند ســال گذشــته چندین 
سد در استان افتتاح شده که می توان به 
سد خداآفرین، حاجیلرچای، کلقان و 

قیزقلعه سی اشاره کرد.
وی ادامه داد: ســدهای گردیان، شهید 
مدنی و شــهریار هم به اتمام رســیده 
و با دســتور رئیس جمهــور برای رفع 
مشکالت این سدها ۳۵۰ میلیارد تومان 

تامین اعتبار شده است.
اســتاندار آذربایجان شرقی گفت: در 
حوزه برق نیز نیروگاه بادی آق کندی 
در میانه و سیکل ترکیبی هریس افتتاح 
شده و عملیات احداث نیروگاه سهند 
نیز آغاز شده و بازتوانی نیروگاه تبریز 

در دست اقدام است.
وی با اشــاره بــه اقدامات انجام شــده 
در بخــش صنعتی، گفــت: خط اتیلن 
اتفاق بسیار بزرگی  تبریز  پتروشــیمی 
بود کــه در توســعه صنعت اســتان و 
ایجاد فرصت های شغلی نقش بسیاری 
دارد.پورمحمــدی ادامه داد: در بخش 

کشاورزی در دو سال گذشته وسعت 
کشــت گلخانه ای ســه برابر شــده و 
محصــوالت کشــاورزی و باغــی به 
نسبت قابل توجه در حال افزایش است 
و صادرات غیرنفتی استان در این مدت 
با وجود مشــکالت و تحریم ها به طور 
مداوم با ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش به ۳.۲ 

میلیارد رسیده است.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی یکی 
از استان های برتر در زمینه معدن است و 
معادن غنی مس، طال و کانی های فلزی 
در این اســتان وجــود دارد، گفت: بر 
اساس میزان معادن مکشوفه و خلوص، 
مس ورزقان رتبه اول کشــور را دارد 
و عالوه بر آن معادن مس بســیاری در 

نقاط مختلف استان وجود دارد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
توجه به بخش معدن در آینده اســتان 
نقش بســیار مهمی دارد، افزود: از این 
رو تولیــد مس کاتد و ذوب و پاالیش 
ورزقان مصوب شده و پیمانکار آن به 
زودی معرفی خواهد شــد .وی اضافه 
کــرد: نفلین ســینیت ســراب حدود ۵ 
میلیارد تــن ذخیره دارد کــه عملیات 
اجرایی آن در سفر قبلی رئیس جمهور 
آغاز و قرار گاه خاتم به عنوان مجری 
پروژه انتخاب شده که اشتغال مستقیم 
و غیرمستقیم آن خواهد توانست شمال 
شرق استان را از نظر تولید فرصت های 
شغلی غنی و مهاجرت را معکوس کند.

پورمحمدی بــا بیان اینکه نفت و گاز، 
موقعیت لجســتیکی و گردشگری سه 
مزیت بزرگ کشــور اســت، گفت: 

آذربایجان شــرقی در محور ترانزیتی 
ســه کریدور مهم بین المللی قرار دارد 
که مــی توان از این مزیت درآمدزایی 
کرد.وی ادامه داد: آذربایجان شــرقی 
در قدیم چهارراه ارتباطی غرب و شرق 
بوده و اکنون به دنبال این هستیم که این 
موقعیت ژئوپولیتیک را احیا کنیم و در 
اولین قدم، راه آهــن جلفا را از طریق 
نخجوان به شبکه سراسری بازار آسیای 
میانه و مرکزی وصل کنیم.وی با اشاره 
به مزیت های گردشگری استان اظهار 
داشــت: در آذربایجان شرقی بیش از 
یک هزار و ۵۰۰ اثر ثبت شــده ملی و 
بین المللی داریــم و بیش از ۸۰ پروژه 
میراثی و گردشگری در استان در حال 
انجام اســت تا بتوانیم در طول زمان از 
ایــن مزیت به درآمد و توســعه و رفاه 
دســت یابیم.پورمحمدی بــا تاکید بر 
اینکه انقــالب ما ارزشــی و فرهنگی 
اســت، گفت: علم و دانــش پیش نیاز 
توسعه انسانی اســت و در این ۴۲ سال 
در کنار امنیت پایدار به توســعه علمی 
دســت یافته ایم به طوری که ۵ درصد 
دانش جهــان را ایران تولید می کند و 
رتبه ۱۵ بین کشورهای دنیا از نظر تولید 

علم و فناوری هستیم.
وی ادامــه داد: با وجود تمام ســختی 
هایی که اســتکبار جهانی بر ما اعمال 
کرده، توانسته ایم از نظر تولید و تبدیل 
علم به فناوری به خوبی پیشرفت کنیم 
و در بحث ســلول های بنیادی، دانش 
هســته ای، صنایع دفاعی و نظامی رتبه 

های اول تا هشتم جهان هستیم.
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دادســتان مرکز اســتان آذربایجان 
شــرقی گفت: نظارت هوشــمند و 
هدفمند از تولید تا رسیدن به دست 
مصــرف کننده می توانــد نقش به 
سزایی در جلوگیری از سوء استفاده 

سودجویان داشته باشد.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛ 
بابــک محبــوب علیلــو در دهمین 
نشست ستاد کمیته نظارت بر فرآیند 

عرضه مایحتاج عمومی و کاالهای 
اساســی با تاکید بر ضرورت تامین 
مایحتاج عمومی و کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم، اظهار داشــت: در 
توزیــع مایحتاج ضروری مردم باید 
عدالــت رعایت شــده و با احتکار؛ 
گران فروشــی، عــدم عرضه و کم 
فروشــی از ســوی دســتگاه هــای 

مسئول قاطعانه برخورد شود.

وی با اشاره به فشار اقتصادی ناشی 
از تحریــم های اســتکبار جهانی و 
تبعــات اقتصادی ناشــی از بیماری 
برخــی  متاســفانه  افــزود:  کرونــا 
سودجویان با سوءاستفاده از شرایط 
موجود و تحمیل فشــار مضاعف بر 

مردم به دنبال منافع خود هستند.
دادســتان مرکز اســتان آذربایجان 
شــرقی خاطرنشان کرد: در راستای 
پیشــگیری از هرگونه سوء استفاده 
و تضییــع حقوق عامه و بیت المال، 
تعامل دســتگاه های متولــی امر با 
مراجع نظارتی، اطالعاتی و انتظامی 

جزء ضرورتهاست.
وی تاکید کرد: نظارت هوشمند و 
هدفمند در چرخــه تولید، توزیع و 
عرضه در بازار و دسترسی به سامانه 
جامع انبارها و رصد روزانه آن می 
تواند نقش به سزایی در جلوگیری 

از سوء استفاده سودجویان باشد.

ضرورت نظارت هوشمند بر چرخه تولید و مصرف برای 
پیشگیری تضییع حقوق عامه
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تبریـز  تبریز-شـهردار  آرمـان 
عنـوان کرد: با توجه بـه زمانبندی 
که بـرای پروژه هـا در نظر گرفته 
ایـم، تـا پایـان ماموریـت شـورای 
پنجـم تقریبـا اکثـر ایـن پـروژه ها 

را بـه اتمـام خواهیـم رسـاند.

بـه گزارش خبرنگار مـا در تبریز؛ 
بـه  اشـاره  بـا  باهـر  شـهین  ایـرج 
برنامـه هـای شـهرداری تبریـز در 
دهـه مبـارک فجـر، اظهـار کـرد: 

از  تعـدادی  کنیـم  مـی  تـاش 
پـروژه هـای عمرانـی را تـا پایـان 
تحویـل  و  کنیـم  تمـام  را  سـال 
چنـد  افتتـاح  بدهیـم.  شـهروندان 
پـروژه دیگـر را نیـز بـرای خرداد 
ایـم. برنامـه ریـزی کـرده   ۱۴۰۰

بـا  کـرد:  عنـوان  تبریـز  شـهردار 
بـرای  کـه  زمانبنـدی  بـه  توجـه 
پـروژه هـا در نظـر گرفتـه ایـم، تا 
پنجـم  شـورای  ماموریـت  پایـان 
تقریبـا اکثـر ایـن پـروژه هـا را بـه 

رسـاند. خواهیـم  اتمـام 

شهردار تبریز: 

تالش می کنیم تعدادی از
 پروژه های عمرانی را تا پایان سال را تمام کنیم

 تالش می کنیم تعدادی از 
پروژه های عمرانی را تا پایان سال 
را تمام کنیم و تحویل شهروندان 
بدهیم. افتتاح چند پروژه دیگر را 
نیز برای خرداد 14۰۰ برنامه ریزی 

کرده ایم.
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به گزارش روابط عمومی شــرکت 
واحد اتوبوســرانی تبریــز و حومه 
دکتــر مهدوی فرماندار شهرســتان 
تبریز به همراه دکتر اســدی معاون 
فرمانداری  عمرانی  امور  هماهنگی 
و مهنــدس غنــی زاده مدیرعامــل 
تبریز  اتوبوســرانی  شــرکت واحد 
از توقفــگاه مرکزی،پایانــه هــای 
هســته ی مرکزی شــهر و راه آهن 
فرعی و مســیر تنــدرو بازدید و از 
نزدیــک در جریان نحــوه رعایت 

دســتورالعمل های بهداشتی مبارزه 
با کرونا در ناوگان و ایســتگاهها ، 
ضدعفونی ایســتگاهها و ناوگان و 
خدمــات دهی بهینه به شــهروندان 
قــرار گرفتند.در پایــان این بازدید 
طی جلسه ای در محل فرمانداری، 
دکتــر مهدوی فرماندار شهرســتان 
تبریــز ضمن قدردانــی از زحمات 
مدیــران  مجموعــه  تالشــهای  و 
و کارکنــان  شــرکت واحــد در 
خدمــات دهــی مســتمر و  بهینه به 

شــهروندان در شــرایط فعلــی و با 
وجود مشــکالت ، بــر تالش برای 
حل مشــکالت و موانع موجود در 
خدمات رســانی تاکید  و همچنین 
از وضعیــت  ادامــه گزارشــی  در 
شــرکت واحد توسط معاون حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری تبریز و 
مدیرعامل شــرکت واحد به ایشان 

ارائه گردید.
مهندس غنی زاده مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در 
این جلســه گفــت:  متوســط عمر 
با توجه  اتوبوســرانی تبریز  ناوگان 
به عدم امکان خرید اتوبوس بدلیل 
هــای ظالمانه در ســالهای  تحریم 
اخیــر به بیش از۱۲ ســال رســیده 
است و این امر لزوم تأمین اتوبوس 
و  نوسازی وبازســازی ناوگان در 
خطوط ۷۲ گانه شهر تبریز و حومه 
با  جمعیــت ۱.۸میلیونی را بیش از 
پیش ضروری می ســازد بطوریکه 
در حــال حاضــر  ۱۸۰۰ دســتگاه 
نیاز شــهرتبریز میباشد در  اتوبوس 
حالیکه تعداد اتوبوس فعال موجود 
در شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز 

و حومه ۷۰۰ دستگاه می باشد.
واحــد  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اتوبوســرانی تبریز و حومه در ادامه 

در بازدید فرماندار تبریز از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مطرح شد:

 نیاز تبریز به ۱800 دستگاه اتوبوس
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افزود: نوســازی نــاوگان در کنار 
ایجاد ســاز و کارهای حمل و نقل 
ترکیبی و ایجاد خطوط پاره خطی  
بجهت کاهــش تردد به هســته ی 
مرکــزی شــهر وکاهــش ترافیک 

وجلوگیری از آالیندگی
بسیار حائز اهمیت است.

وی تاکید کرد: با  توجه به مشــکل 
ارائــه  فــوق و شــرایط موجــود، 
راهکارهــای اجرائی بــرای مرتفع 
تشویق  ازطریق  مشــکالت  شــدن 
ســرمایه گذاری  بخش خصوصی 
وکمک های دولتی بسیار ضروری 
می باشــد و پیشــنهاد می شــود از 
خصوصی  بخش  گذاری  ســرمایه 
در جهــت خدمــات دهــی حمل 
به شهروندان وتأمین  ونقل عمومی 
نــاوگان مــورد نیــاز حمــل ونقل 
عمومی)اتوبوســرانی( بــا اجــرای 
فراخوان به ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی دارای تــوان فنی ومالی 
در اســرع وقت اقدام شــود در غیر 
اینصورت در ســال ۱۴۰۰ وضعیت 
ناوگان با بحران مواجه خواهد شد.

در انتهــای ایــن جلســه و پــس از 
مهدوی  دکتــر  مذکــور،  گزارش 
گفت:  تبریــز  شهرســتان  فرماندار 
اقدامات الزم جهت مبارزه با کرونا و 

بهداشتی  دســتورالعملهای  رعایت 
و ضدعفونــی ناوگان و تاسیســات 
بایســتی با تمام توان استمرار یابد. 
خصــوص  در  همچنیــن  ایشــان 
نوسازی ناوگان نیز تصریح کردند: 
معاونت  توســط  پیگیریهــای الزم 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اتوبوسرانی جهت  و شرکت واحد 
ناوگان توسط  بازسازی  نوسازی و 
شــهرداری محترم و مراجع ذیربط 
بــا جدیت انجام گیــرد و فراخوان 
دعوت از بخــش خصوصی جهت 
تامین اتوبوس نــو و خدمات دهی 
بــه شــهروندان صــورت پذیرد و 
نظارتی  اقدامات  تبریز  شــهرداری 
بر کارکرد ســرمایه گــذار بخش 
خصوصی در جهت خدمات دهی 
مطلــوب  به شــهروندان را داشــته 

باشد.

 
نوسازی ناوگان در کنار ایجاد 

ساز و کارهای حمل و نقل 
ترکیبی و ایجاد خطوط پاره 
خطی  به جهت کاهش تردد 

به هسته ی مرکزی شهر 
وکاهش ترافیک وجلوگیری از 
آالیندگی بسیار حائز اهمیت 

است.
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  آرمــان تبریز-مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
تبریز از شناسایی ۱۹۶۱ دستگاه ماینر و ۱۱۰ فقره انشعاب 
غیرمجــاز نامشــهود در این زمینه طی ده ماهه ی نخســت 

سال ۹۹ خبر داد.
عادل کاظمی از شناســایی ۱۹۶۱ دســتگاه ماینر و ۱۱۰ 
انشــعاب غیرمجاز نامشــهود طی ده ماهه ی نخســت سال 
۹۹ خبر داد و گفت: همچنین طی ســال ۹۸، تعداد ۳۱۰۶ 
دســتگاه ماینر بــا تالش همــکاران در قالــب ۱۱۳ فقره 

انشعاب غیرمجاز کشف و شناسایی شد.
کاظمــی تصریــح کــرد: طــی ســال ۹۸ در ســایه ی 
دستگاه های استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال کشف شده، 
از تلفات ۲.۸۰۵ مگاوات ســاعت و طی ســال جاری از 
تلفات ۴.۱۳۰ مگاوات ســاعت برق ممانعت به عمل آمد 
و در مجمــوع این ۲۰ ماه، با کشــفیات صــورت گرفته 
از تلفات ۶۹۳۵ مگاوات ســاعت برق به صورت ســاالنه 

پیشگیری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، مانور ویژه ی 
ردیابی و کشــف ماینرهای غیرمجاز، تشکیل اکیپ های 
ویژه جهت بررســی میدانی و شناســایی محل های نصب 
ماینــر، هماهنگی بــا مراجع قضایی و اخــذ مجوز جهت 
ورود به مراکز اســتقرار ماینر، تقویت اکیپ برق های غیر 
مجاز )از طریق شناســایی پیمانــکار( و آموزش و ایجاد 
حساســیت در همــکاران بهره برداری و مامــوران قرائت 
ســنگین امورها جهت شناســایی و مستندســازی مراکز 
اســتقرار ماینر را از اقدامات شــرکت توزیع نیروی برق 
تبریز در زمینه ی شناســایی و برخورد با مراکز تولید ارز 
دیجیتال دانســت.کاظمی با اشــاره به اینکه دستگاه های 
ماینر مورد اســتفاده در ایران غالباً دست دوم یا ماینرهای 
نســل اولی و ابتدایی هستند که مصرف برق آنها دو برابر 
ماینرهای جدید است، گفت: میزان مصرف دستگاه های 
جدیــد حــدود ۱.۲ کیلووات ســاعت و میــزان مصرف 
دستگاه های قدیمی حدود ۲.۴ کیلووات ساعت است. به 
عبارت دیگر ماینرهای مورد اســتفاده در ایران ماهانه در 
حدود ۸۶۴ کیلووات ساعت بیشتر برق مصرف می کنند.

بــه گفتــه ی وی؛ در صــورت اســتفاده ی غیرمجــاز 
مشــترکین از انرژی برق جهت اســتخراج رمز ارز مطابق 
قانــون مجازات اســتفاده کنندگان غیرمجــاز آب، برق، 
تلفن، گاز و فاضالب مصوبه ی ســال ۱۳۹۶ رفتار خواهد 
شــد و متقاضیان اســتفاده از ماینر باید به صورت قانونی 

درخواست دهند.

در ده ماه نخست سال۹۹ رخ داد؛

شناسایی ۱۹۶۱ دستگاه ماینر در برق تبریز
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همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر، مشــعل گاز در ۱۲ 
روستای شهرستان مراغه روشن شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی، در آیین افتتاح پروژه گازرسانی به ۱۲ روستای 
شهرســتان مراغه که با حضور جمعی از مقامات شهری 
و استانی برگزار شد، رئیس اداره گاز این شهرستان در 
تشریح پروژه افتتاحی گفت: گازرسانی به ۱۲ روستای 
شهرســتان مراغه با اعتباری بالغ بــر ۵۸ میلیارد ریال و 
تحت پوشــش قرار دادن ۳۸۰ خانوار روستایی به مدار 

مصرف گاز طبیعی متصل گردیده است.
حسین دهقانی ادامه داد: هم اکنون ۹۹/۴ درصد خانوار 
شهری و روستایی شهرستان مراغه از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند می باشند که این درصد بهره مندی، شهرستان 
مراغه را  از حیث گازرســانی،  به شهرستان سبز استان 

مبّدل نموده است.
وی با اشاره به پروژه های در دست اجرای این شهرستان 
اظهار داشت: عالوه بر پروژه افتتاحی، گازرسانی به ۱۰ 
روســتای دیگر نیز با پیشــرفت مطلوبی در دست اجرا 
بــوده و به زودی از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند 

شد.
رئیــس اداره گاز شهرســتان مراغه در تأکیــد به اهالی 
محترم روســتاهای بهره مند شده از گاز، تصریح کرد: 
گاز نعمــت الهی بوده و مهم ترین نقش در آســایش، 

رفاه و توسعه صنعت کشاورزی در روستاها را داشته و 
وظیفه ما در قبال این نعمت، اســتفاده درست و ایمن از 
گاز طبیعی و مدیریت مصرف آن بوده تا در سایه دقت 
به خطرآفرینی گاز در صورت ســهل انگاری و رعایت 
نــکات ایمنی در مصرف، این نعمــت الهی گرمابخش 

خانه های روستایی باشد.

مشعل گاز در ۱۲ روستای مراغه روشن شد

گازرسانی به ۱2 روستای شهرستان 
مراغه با اعتباری بالغ بر 58 میلیارد ریال 
و تحت پوشش قرار دادن 38۰ خانوار 
روستایی به مدار مصرف گاز طبیعی 

متصل گردیده است.
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  رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان آذربایجان 
شــرقی گفت:وقتی محصوالت بدون فرآوری، خام و 
به صورت اولیه صادر شــود، ارزش افزوده نداشــته و 

ارزآوری چندانی نخواهد داشت.
مهندس اکبر فتحی  از کسب رتبه اول استان آذربایجان 
شــرقی در صنایع تبدیلی و بســته بنــدی محصوالتی 
همچون عسل در کشــور خبر داد و افزود: تعداد ۷۸۰ 
واحــد صنایــع تبدیلی و تکمیلی کشــاورزی در حال 
حاضر در ســطح اســتان فعالیت می کنند که حدود ۴ 
میلیون ۸۰۰ هزار تن محصول مشــمول فرآوری، بسته 
بنــدی و نگهداری در این صنعت می باشــد و از منظر 
تعداد واحدهای فرآوری، استان آذربایجان شرقی رتبه 

سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی بــا بیــان اینکــه آذربایجــان شــرقی در فرآوری 
محصوالتی همچــون تخم مرغ جزو رتبــه های برتر 
کشــور می باشــد ادامه داد: از ۸ واحد فرآوری تخم 
مرغ در کشور، ۳ واحد در استان آذربایجان شرقی قرار 

داشته که زمینه فرآوری تخم مرغ با تولید محصوالت 
مایع پاســتوریزه و هموژنیزه و همچنین پودر تخم مرغ 
که شــامل سفیده، زرده و مخلوط کامل تخم مرغ می 
باشد با استفاده از ماشین آالت و دستگاه های پیشرفته 
و تمام اتوماتیک فرآوری می شود به این صورت که 
تخم مرغ ها طی فرآیندی کامال بهداشــتی شکســته، 
تفکیک، هموژنیزه، پاســتوریزه، خنک و سپس بسته 
بندی و سردخانه گذاری می شوند، آنگاه طی زنجیره 
ســرد به دست مصرف کننده می رســند می توان این 
محصوالت را بــه راحتی جایگزین تخم مرغ معمولی 
نمــود که  این غنیمتی اســت که با توجــه به تولید ۱۰ 
درصد تخم مرغ کشور توسط استان آذربایجان شرقی 

به دست آمده است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان در ارتباط با 
فرآوری و بســته بندی محصــوالت زراعی گفت: ۲۷ 
کارخانــه تولید آرد در کل اســتان قرار داشــته که با 
ظرفیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن فعالیت می کنند و 
سیلوهای فعال استان در حال حاضر حدود یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار تــن غالت در خود نگهــداری می کنند 
و خوشــبختانه در فرآوری و نگهداری بیش از مقدار 

مورد نیاز استان می باشد.
وی افزود: حبوبات استان مثل عدس و نخود در کارخانه 
جــات نخوچی ممقان فرآوری و بســته بندی شــده و 
ظرفیــت این کارخانه ها به قدری اســت که تولیدات 
مرتبط سایر استان ها نیز در این واحدها فرآوری شده 
و به خارج از کشــور صادر می شــود. مهندس فتحی 

 رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:
اختصاص۲0 درصد صادرات غیرنفتی استان به محصوالت کشاورزی
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به ظرفیت فرآوری و بسته بندی محصول کشمش در 
استان اشاره کرد و گفت: حدود ۵۰۰ هزار تن انگور 
تولیدی در واحد های صنایع تبدیلی و تکمیلی استان 
فرآوری شده و حدود ۱۱۰ هزار تن محصول کشمش 
اســتحصال شــده و پس از بســته بندی به کشورهای 
دیگر صادر می شود و باید بگوییم ظرفیت واحدهای 
فرآوری انگور در ســطح اســتان باال بوده و از استان 
های دیگر، محصول جهت فرآوری پذیرفته می شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه 
وضعیت ســردخانه های اســتان به گونه ای است که 
توانایی نگهداری ۴۰۰ هزار تن محصوالت کشاورزی 
را داشته و انشاهلل در ســال آینده با تکمیل واحدهای 
در حال احــداث ، ظرفیت به ۷۰۰ هــزار تن خواهد 

رسید.
وی در ارتبــاط با ظرفیت فــرآوری محصول گوجه 
فرنگــی گفت: واحدهــای تبدیلی و تکمیلی اســتان 
آذربایجان شرقی ظرفیت تبدیل ۳۰۰ هزار تن محصول 
گوجه فرنگی به رب و دیگر مشــتقات گوجه فرنگی 

را دارا می باشند.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان به ظرفیت 
واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه تولیدات 
دام و طیور اســتان پرداخت و گفــت: تعداد ۵ واحد 
کشــتارگاه دام ســنگین و ۱۳ واحد کشتارگاه طیور 
و ماکیان در ســطح استان فعالیت داشته و استان های 

دیگر نیز از این ظرفیت استفاده می کنند.
وی افزود: خوشــبختانه ظرفیــت واحدهای تبدیلی و 
تکمیلی اســتان برای تولید محصوالت لبنی مناســب 
بوده و نیازی به ارسال به سایر استان ها دیده نمی شود.

مهندس فتحی به ایجــاد ظرفیتهای جدید برای تولید 
و فــرآوری محصوالت جدید تاکیــد کرد و گفت: 

بــرای تولید نشاســته از ذرت و تولیــد پکتین از طبق 
آفتابگردان و ضایعات محصوالت اســتفاده می شود 
و همچنین نگهــداری محصوالتی مثل هلو و زردآلو 
که استان آذربایجان شرقی سهم زیادی در تولید این 
محصوالت دارد، واحد فرآوری و ســردخانه ســرد 
برای نگهداری مورد نیاز اســت و ایجاد ظرفیت های 

جدید این امکان را فراهم خواهد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عدم صادرات 
محصوالت کشــاورزی به صورت خام تاکید کرد و 
گفــت: وقتی محصوالت بدون فرآوری و به صورت 
خــام و اولیه صــادر شــود، ارزش افزوده نداشــته و 
ارزآوری چندانی نخواهد داشت. وی افزود: در حال 
حاضر و در سالجاری حدود ۲۰ درصد صادرات غیر 
نفتی، مربوط به محصوالت کشــاورزی استان بوده و 
۶۰ درصــد از این ۲۰ درصــد، مربوط به محصوالت 
فرآوری شــده در واحدهای تبدیلی و تکمیلی استان 
بوده و بــا برنامه ریزی های دقیــق می توان وضعیت  

این جایگاه را بهبود بخشید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در 
ارتباط با فرآوری و بسته بندی محصوالت 
زراعی گفت: 2۷ کارخانه تولید آرد در کل 

استان قرار داشته که با ظرفیت یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار تن فعالیت می کنند و سیلوهای 

فعال استان در حال حاضر حدود یک میلیون و 
3۰۰ هزار تن غالت در خود نگهداری می کنند 
و خوشبختانه در فرآوری و نگهداری بیش از 

مقدار مورد نیاز استان می باشد.
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رئیس دانشگاه پیام نور  آذربایجانشرقی گفت: دوره های 
آموزش آزاد فرصتی مغتنم برای دانشــجویان دانشــگاه 

است .
دکتر معصومــی تاکید کــرد:دوره های آمــوزش آزاد 
دانشگاه پیام نور با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و سازمان استخدامی کشور و ارائه مدرک قابل 
ترجمه، فرصتی مغتنم برای دانشــجویان دانشگاه و عموم 
عالقه مندان است که می توانند با شرکت در آن به کسب 

مهارت و خالقیت بپردازند.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛دکتر معصومی رئیس 
دانشــگاه پیام نور اســتان با اعالم این خبر، گفت : یکی 
از توانمندیهای دانشگاه پیام نور در زمینه برگزاری دوره 
های مهارتی آموزشــی اســت که با برنامه ریزی دقیق و 
بهره مندی از دانش روز اســاتید مجرب توانســته دانش 

پذیران زیادی را آموزش دهد.
رئیس دانشگاه پیام نور  آذربایجانشرقی نیاز امروز جوانان 
و آینده ســازان کشور را کســب مهارت در حوزه های 
مختلــف و برپایی و راه اندازی کســب و کارهای نوین 
دانسته و گفت : عموم مردم و شهروندان محترم در سطح 

استان می توانند از دوره های آموزشهای آزاد دانشگاه با 
بهترین کیفیت و نازلترین قیمت بهره مند شوند.

وی با اشــاره به لزوم آموزش به صورت مســتمر جهت 
کســب مهارت و تضمین آینده شــغلی جوانان ، گفت : 
دانشگاه پیام نور به عنوان پیشرو در بحث آموزشهای آزاد 
و ترویج مهــارت، خالقیت و نوآوری آماده همکاری با 
تمامی ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی در سطح 
استان هســت.رئیس دبیرخانه دانشــگاه پیام نور منطقه ۳ 
کشــور با اشــاره به اینکه یکی از ابزارهای مهم آموزش 
در دوران کرونا زیرســاخت الکترونیکی اســت ، گفت 
: خوشــبختانه دانشــگاه پیام نور به عنوان یک دانشــگاه 
الکترونیکــی از قبل دارای این زیرســاخت بــوده و در 
ایام شیوع ویروس کرونا توانســتیم با تبدیل تهدید ها به 
فرصت، این زیرســاخت را به روز تر و پیشــرفته تر کنیم 
تا هیچگونه مشــکل و خللی در برگــزاری کالس های 

آموزشی و مهارتی دانشگاه نداشته باشیم.
دکتر معصومی که در مراســم امضای قرارداد با موسسه 
مدبــر برای توســعه و افزایش دوره هــای آموزش آزاد 
دانشــگاه سخن می گفت، خواســتار استفاده دانشجویان 
و همکاران و ســایر عالقه منــدان از مزایای این دوره ها 
شــده و آن را فرصتی مغتنم برای داشتن آینده ای روشن 

دانست.
دانشگاه پیام نور استان در ادامه سلسله توافق های خود با 
موسســات دولتی و غیر دولتی در سطح استان، به منظور 
هم افزایی و مشــارکت در برگزاری دوره های مورد نیاز 
و مــورد تقاضای عالقــه مندان، با موسســه مدبر قرارداد 

همکاری امضاءکرد.

 رئیس دانشگاه پیام نورآذربایجانشرقی:

دوره های آموزش آزاد فرصتی مغتنم برای دانشجویان دانشگاه است
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گاهـی اوقـات نمی خواهیـم برخـی افـراد شـماره تمـاس مـا 
را داشـته باشـند. بـا چند ترفند سـاده، شـماره تمـاس خود را 

مخفـی کنید.
همـه تلفن هـای هوشـمند اندرویـد و iOS خدماتـی را برای 
پنهـان کـردن شـماره تمـاس گیرنـده ارائـه می دهند، بـه این 
ترتیـب شـخصی کـه بـا او تمـاس گرفته می شـود شـماره را 
نمی بینـد یـا بـه صورت شـماره خصوصـی یا شـماره خاصی 
بـه جای شـماره شـخص ظاهـر می شـود. این ویژگـی زمانی 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد کـه شـخصی بخواهـد بـدون 

اطـاع شـماره تلفـن خـود با کسـی تمـاس بگیرد.
:ios پنهان کردن شماره تماس در سیستم عامل

مرحله اول: به برنامه تنظیمات بروید.
مرحله دوم: روی Phone کلیک کنید.

 Show My یـا  Show My ID سـوم: روی مرحلـه 
کنیـد. کلیـک   Caller ID

مرحله چهارم: روی دکمه Cancel کلیک کنید.
دهیـد،  نمایـش  دوبـاره  را  خـود  شـماره  می خواهیـد  اگـر 
مراحـل بـاال را تکرار کنیـد و مرحله آخر را با روشـن کردن 

دکمـه جایگزیـن کنید.
پنهان کردن شماره در اندروید

مرحلـه اول: روی نمـاد تمـاس در فهرسـت برنامـه یـا پاییـن 
صفحـه اصلـی دسـتگاه کلیـک کنیـد.

مرحلـه دوم: بـر روی نماد منوی سـه نقطه در سـمت راسـت 
بـاالی پنجره کلیـک کنید.

مرحله سوم: روی تنظیمات کلیک کنید.
مرحله چهارم: روی Calls یا Calls کلیک کنید.

مرحله پنجم: روی تنظیمات اضافی کلیک کنید.
مرحله ششم: روی شناسه تماس گیرنده کلیک کنید.

 Hide مرحلـه هفتـم: از لیسـت نشـان داده شـده بـر روی
کنیـد. کلیـک   Number

توجـه: اگر می خواهید شـماره خود را دوبـاره نمایش دهید، 
مراحـل بـاال را تکـرار کنیـد و مرحلـه آخـر را با نشـان دادن 

شناسـه تماس گیرنـده جایگزین کنید.
ممکـن اسـت این ویژگـی در برخـی از کشـورها کار نکند، 
دلیلـش احتمـاالً بـه دلیـل قوانین کشـوری اسـت کـه در آن 
اسـتفاده  اجـازه  کشـور ها  بعضـی  زیـرا  می کنیـد،  زندگـی 
رایـگان از ایـن ویژگـی را نمی دهنـد و در عـوض هزینه های 

مالـی را بـرای فعـال کـردن آن وضـع کـرده اند.

چگونه بدون افتادن شماره، تماس تلفنی بگیریم؟
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تصفیـه خانـه فاضـاب مراغـه موفق 
اسـتانداردهای  گواهینامـه  اخـذ  بـه 
سیسـتم مدیریـت یکپارچـه ویرایش 
جدیـد بـرای سـه سیسـتم مدیریـت 
 ،  ISO 9001:2015 کیفیـت 
محیطـی  زیسـت  مدیریـت  سیسـتم 
سیسـتم  و   ISO 14001:2015
مدیریـت ایمنـی و بهداشـت شـغلی 
ISO 45001:2018 بـرای یـک 

دوره یـک سـاله شـد.
بـه گزارش خبرنگار ما در تبریز؛طی 
ممیـزی نهایـی که از طرف شـرکت 
انجـام  پاسـارگاد  تـوف  آریـن 
فاضـاب  خانـه  تصفیـه   ، پذیرفـت 
گواهینامـه  اخـذ  بـه  موفـق  مراغـه 
مدیریـت  سیسـتم  اسـتانداردهای 

در  جدیـد  ویرایـش  یکپارچـه 
بخش هـای مختلـف پـس از احـراز 
رعایـت  به واسـطه  شایسـتگی الزم، 
الزامـات بـرای سـه سیسـتم مدیریت 
 ،ISO 9001:2015کیفیـت
محیطـی  زیسـت  مدیریـت  سیسـتم 
ISO14001:2015وسیسـتم 
مدیریـت ایمنـی و بهداشـت شـغلی  
ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸بـرای یـک 
سـازی  شـد.پیاده  سـاله  یـک  دوره 
 IMS  سیسـتم مدیریـت یکپارچـه
در تصفیـه خانـه فاضـاب مراغه در 
راسـتای اجرای تعهدات، خط مشی 
و چشـم انـداز سـازمانی می باشـد و 
بهبـود ارائـه خدمات به عنـوان اصل 
از  حفاظـت  مـداری،  مشـتری  اول 

محیـط زیسـت بـه عنـوان مسـئولیت 
از  صیانـت  و  سـازمانی  اجتماعـی 
سـرمایه  عنـوان  بـه  انسـانی  نیـروی 
اهـداف  جملـه  از  سـازمان،  اصلـی 

مدنظـر ایـن طـرح بـوده اسـت.
از طرفـی اسـتقرار سیسـتم مدیریـت 
اجـرای  و   )IMS( یکپارچـه 
الزامات اسـتاندارد، گامی در جهت 
کاری،  فرآیندهـای  سـازی  بهینـه 
انطبـاق  عـدم  مـوارد  از  پیشـگیری 
افزایـش  آنهـا،  احتمالـی  و اصـاح 
ایمنـی و در نهایت رضایت مشـتری 

مـی باشـد.
در  ممیـزی  تیـم  اعـام  اسـاس  بـر 
و  سـازی  مسـتند  اختتامیـه،  جلسـه 
بـرآورده نمـودن مطلـوب الزامـات 
جـزء  یکپارچـه  مدیریـت  سیسـتم 
کـه  بـوده  سیسـتم  قـوت  نـکات 
بـرای  الزم  بسـتر  و  چارچـوب 
اسـتاندارد  الزامـات  سـازی  نهادینـه 
ممیـزی در  اسـت.این  فراهـم شـده 
تاریـخ  ۹۹/۱۱/۱8 انجـام شـده و در 
نهایـت تصفیـه خانه فاضـاب مراغه 
سیسـتم  گواهینامـه  اخـذ  بـه  موفـق 
مدیریـت یکپارچـه بـرای یک دوره 

یـک سـاله شـد.

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه برای تصفیه خانه فاضالب مراغه بر اساس
 آخرین ویرایش استاندارد های

)ISO 45001:2018 و ISO 9001:2015،ISO 14001:2015( 
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همزمــان بــا دهــه مبــارک فجر 
دومیــن  و  چهــل  گرامیداشــت  و 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی 
محلــی  مســئولین  حضــور  بــا  و 
واســتانی آب شــرب روستای ویق 
افتتــاح گردید. شهرســتان هوراند 

به گزارش خبرنــگار ما در تبریز: 
همزمــان بــا دهــه مبــارک فجر و 
گرامیداشت چهل و دومین سالگرد 
پیــروزی انقــالب اســالمی درطی 
مراســمی که بــا حضور قائــم مقام 
شــرکت آب وفاضــالب اســتان، 
 ، ،امــام جمعــه  اســتاندار  معــاون 
فرماندار و بخشدار شهرستان هوراند 

و جمعی از اهالی منطقه، آب شرب 
روســتای ویــق شهرســتان هوراند 
افتتاح و مورد بهره برداری رســید .

مهندس عباسپور قائم مقام شرکت 
در این مراســم به تشــریح اقدامات 
شــرکت آب وفاضــالب در ایــن 
شهرســتان و از جمله روستای ویق 
نموده و گفت: این پروژه با اعتباری 
بالغ بر۷۲ میلیــارد ریال هزینه، اجرا 
گردیــده اســت کــه با افتتــاح آن 
تعــداد ۱۹ خانوار بــا جمعیتی بالغ 
بر ۵۱ نفر از آب شــرب بهداشــتی 
و ســالم بهــره منــد مــی گردند .

وی افزود : این پــروژه با احداث 

یــک باب مخــزن ۳۰ متر مکعبی و 
حصارکشی به طول ۱۰۰ متر و احداث 
یک باب ایستگاه پمپاژ و ۱۵۰۰ متر 
شــبکه توزیع اجرا گردیده اســت .

شهرســتان  شــد:  یــادآور  وی 
هوراند۴۶ روســتا با جمعتی بالغ بر 
۱۰۰۰۰ نفــر را تحت پوشــش قرار 
می دهد و شــاخص بهره مندی این 
شهرستان در زمینه آب شرب سالم 
و بهداشــتی ۸۶ درصد می باشــد .

افتتاح آب شرب روستای ویق شهرستان هوراند

این پروژه با احداث یک 
باب مخزن ۳۰ متر مکعبی و 

حصارکشی به طول ۱۰۰ متر و 
احداث یک باب ایستگاه پمپاژ 
و ۱۵۰۰ متر شبکه توزیع اجرا 

گردیده است .
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مدیـر کل تأمیـن اجتماعـی اسـتان بـا بیـان اینکـه دفاتـر 
اسـفند  ابتـدای  از  اجتماعـی  تأمیـن  کاغـذی  درمانـی 
مـاه حـذف خواهـد شـد، شـرایط بهـره منـدی از نسـخه 

کـرد. تشـریح  را  الکترونیکـی  نویسـی 
سمسـاری  تبریز؛جعفـر  در  مـا  خبرنـگار  گـزارش   بـه 
بـا بیـان اینکـه بـا عنایـت بـه فراهـم شـدن امـکان ارایـه 
شـامل  پاراکلینیـک  دارو،  تجویـز  ویزیـت،  خدمـات 
آزمایشـگاه تشـخیص طبـی، تصویربـرداری، فیزیوتراپی 
و  پزشـکان  تمامـی  بـرای  الکترونیـک  بسـتر  ...در  و 
چـاپ  درمانـی،  و  تشـخیصی  خدمـات  ارایه کننـدگان 
سـال  مـاه  اسـفند  اول  از  جدیـد  درمانـی  دفترچه هـای 

گردیـد. خواهـد  متوقـف   ۱3۹۹
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  اسـتان  اجتماعـی  تأمیـن  مدیـر کل 
تمامـی افـراد تحـت پوشـش سـازمان می تواننـد بـا ارایه 
کارت ملـی، شناسـنامه و یـا جلـد دفترچـه درمانـی در 
مـورد  درمانـی  و  تشـخیصی  خدمـات  از  خـود  اختیـار 
تعهـد سـازمان برخـوردار شـوند و در زمـان مراجعـه بـه 
بـه  الزامـی  درمانـی  و  تشـخیصی  موسسـات  و  پزشـک 
تأکیـد  نیسـت،  بیمـار  سـوی  از  درمانـی  دفترچـه  ارایـه 

کـرد، تمامـی بیمه شـدگان و مسـتمری بگیـران اصلـی و 
تبعـی بـرای تسـهیل دریافت خدمـات درمانـی می توانند 
 es.tamin.ir بـا مراجعـه به سـایت سـازمان بـه نشـانی
نسـبت بـه ایجـاد حسـاب کاربـری و تکمیل مشـخصات 
هویتـی و درج شـماره تلفـن همـراه )موبایـل( خـود در 

درگاه مذکـور اقـدام نماینـد.
و  بیمه شـدگان  تمامـی  شـد،  یـادآور  سمسـاری  جعفـر 
بـه  مراجعـه  از  قبـل  تبعـی  و  اصلـی  بگیـران  مسـتمری 
مراکـز درمانـی می تواننـد نسـبت بـه اسـتعام اسـتحقاق 
درمان از طریق سـایت medical.tamin و یا شـماره 
گیـری  ۱۴2۰#*۴*  و همچنین نصب اپلیکیشـن موبایل 
بـا مراجعـه بـه سـایت pwa.tamin.ir  اقـدام نموده و 
در مـواردی کـه بر اسـاس نتایـج دریافتـی از روش های 
فـوق یـا اعـام مراکـز درمانـی، فاقـد اسـتحقاق درمـان 
را  موضـوع  می تواننـد  اعتـراض  صـورت  در  می باشـد، 

از طریـق سـامانه ۱۴2۰ موضـوع پیگیـری نماینـد.
اینکـه  اعـام  بـا  اسـتان  اجتماعـی  تأمیـن  مدیـرکل 
اعـم  درمانـی  و  تشـخیصی  مراکـز  و  پزشـکان  تمامـی 
می تواننـد  قـرارداد،  غیرطـرف  و  قـرارداد  طـرف  از 
بـه  سـازمان  الکترونیـک  نسـخه  سـامانه  در  ثبت نـام  بـا 
نشـانی ep.tamin.ir و دریافـت نـام کاربـری، نسـبت 
بـه نسـخه نویسـی الکترونیـک اقـدام نمایند، خاطرنشـان 
بـا بیمـه مرکـزی بـرای پذیـرش  کـرد، هماهنگـی الزم 
نسـخ الکترونیـک توسـط شـرکت های ارایه دهنـده بیمه 
بـه عمـل آمـده و در صـورت تجویـز  تکمیلـی درمـان 
شـده  بیمـه  نیـز،  سرنسـخه  روی  بـر  پزشـک  دسـتور 
بـه  کمافی السـابق  را  پزشـک  کاغـذی  نسـخه  می توانـد 
بیمـه تکمیلـی مربوطـه تحویـل و خدمـات مـورد نظـر را 

کنـد. دریافـت 

مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی تشریح کرد:

حذف دفاتر درمانی تأمین اجتماعی از اول اسفند ماه
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 پســت هوایی شــهید جودی در راســتای 
کاهــش طــول فیدرهای فشــار ضعیف و 
کاهش تلفات انرژی با هزینه ای بالغ بر 53۰۰ 
میلیون ریال توسط امور برق ستارخان تبریز 

احداث شد.
بپست هوایی شهید جودی با هدف کاهش 
طول فیدرهای فشــار ضعیــف و در نتیجه 

کاهش تلفات انرژی ارزشمند برق در راستای اجرای طرح چاوش 
و سیما با هزینه ای بالغ بر 53۰۰ میلیون ریال توسط امور برق ستارخان 
تبریز احداث شــد.این گزارش حاکی است؛ در اجرای این پروژه، 
ولتاژ 38۰ مشترک خانگی از ۱۷۰ ولت به 2۱5 ولت تقویت شدند. 
کاهش بار و آزادسازی ظرفیت چهار دستگاه پست پربار همت آباد 

هوایی، جوبندگان، قره گوزلولر و انبارسردار از 
دیگــر اقداماتی بود که طی این پروژه به وقوع 
پیوست.گفتنی اســت پروژه ی احداث پست 
هوایی شهید جودیت آبان ماه سال جاری آغاز 
و دی ماه به به بهره برداری رسید. حفر 33۰متر 
کانال، کابل گــذاری منوفــاز 2۴۰×۱ به طول 
۱۱۰۰متر، احداث 5 مورد فیدر فشار ضعیف، 
احداث 25۰متر کابل خودنگهدار ۹5، نصب ۶ اصله تیر بتونی، نصب 
2۰۰متر لوله ی پلی اتیلن ده اینچ فشار قوی، نصب یک دستگاه تابلو
NH۶3۰ ، راه اندازی ۴ فیدر معابر، نصب ۶دستگاه چراغ ۱2۰ وات

LED خیابانی و ۱8۰متر کابل آلومینیومی از جمله اقداماتی بود که 
در راستای احداث پست هوایی شهید جودی انجام شد.

پست هوایی ۴00 کیلوولت آمپر شهید جودی در تبریز احداث شد

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی؛در خصوص 
برگزاری دوره های ضمن خدمت »زبان انگلیسی عمومی« 
برای مدرسان مدارس دولتی در آموزش و پرورش درسطح 
استان، توسط آموزشــگاه های زبان های خارجی گلدیس 
اطالعیه آموزشــی صادرنمود .در این اطالعیه آمده است ؛ 
با سالم و احترام به اطالع همکاران محترم می رساند دوره 
های ضمن خدمت” زبان انگلیســی عمومی” برای مدرسان 
دولتی در استان آذربایجانشرقی توسط آموزشگاه های زبان 
های خارجی گلدیس برگزار می شودکه دراین راستا محتوای 

آموزشی توسط گلدیس تهیه و ارایه شده است .
شایان ذکر است آموزشگاه های زبان های خارجی گلدیس با 
مجوز رسمی از سازمان اداری استخدامی کشور دوره آموزشی 
با عنوان زبان انگلیسی عمومی با کد آموزشی۹۱٠٠۷۴۴۵به 

مدت ۳۴ســاعت را 
برگزار می نماید.

تمامی فرآینــد برنامه ریزی اجرا و صــدور گواهینامه این 
دوره از طریق آن آموزشــگاه  انجام مــی پذیرد و در قالب 
گواهینامه های برون سازمانی در سامانهltms  ثبت خواهد 
بود همکاران عالقمند جهت اطالع و آگاهی از تقویم اجرایی 
و سایر شــرایط مربوطه می توانند به آدرس الکترونیکی زیر 

مراجعه نمایید.
آدرس الکترونیکی

http://amooz.gogoldis.com 
تلفن پاسخگویی: ٠۴۱-۳۳۳۱۷۵۳۸

)شیفت صبح: ۸:۳٠الی۱۲:۳٠-
شیفت عصر: ۱۶الی۲٠(

آموزشگاه های زبان های خارجی گلدیس؛
دوره های ضمن خدمت »زبان انگلیسی عمومی« برای مدرسان 

مدارس دولتی در آموزش و پرورش استان را برگزار می کند
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رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی گفــت: 
نقــد علمی آراء دادگاه ها توســط نخبگان و اســاتید 
دانشــگاهی حــوزه حقوق می تواند نقش بســزایی در 

رشــد و ارتقاء دستگاه قضایی ایفا کند.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛، موســی خلیل الهی 
در نشســت نقد آرای قضایی دادگســتری استان که با 
حضور قضات مجرب دادگستری و اساتید دانشگاهی 
و وکالی کانــون وکالی دادگســتری برگزار شــد، 
اظهار داشــت: بر اساس برنامه های تحولی قوه قضائیه 
اســتفاده از ظرفیت نخبگان و دانشــگاهیان جامعه در 

ارتقای جایگاه دســتگاه قضایی یکی از اولویت های 
به شمار می رود. استان  دادگستری 

وی افزود: به منظور پیشــبرد سیاســت های کالن قوه 
قضائیه در فراهم کردن بســترهای تضارب و نقد آراء 
قضایی بــرای احقاق حقــوق عامه و اجــرای عدالت 
آراء صادره از دادگاه های اســتان بــا حضور نخبگان 
و اســاتید حوزه حقــوق، به نقد و بررســی گذاشــته 
می شــود.رئیس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی 
خاطرنشــان کرد: نقــد علمی آراء دادگاه ها توســط 
نخبگان و اســاتید دانشــگاهی حوزه حقوق می تواند 
در رشــد و ارتقاء دســتگاه قضایی نقش بســزایی ایفا 

کند.
وی تاکید کرد: تبیین و نقد آراء دستگاه قضایی در حوزه 
پژوهش در دستگاه قضایی کمک علمی خوبی به قضات 

بوده و در اتقان آراء تاثیرگذار است.
طی این نشســت آراء قضایی صادره از شــعبات مختلف 
مــورد نقد و بررســی قرار گرفت که نتایــج آن در قالب 
کتاب از طریق دادگستری استان منتشر خواهد شد. /ایازی

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

نقد علمی آراء قضایی نقش موثری در رشد و ارتقاء دستگاه 
قضایی دارد
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مسئول بسیج رسانه آذربایجان شرقی از تمدید مهلت 
ارسال آثار به چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر تا ۲۹ 

بهمن خبر داد.
رامیــن نظامی خواه پیش از ظهر امــروز در همایش 
»نقش رســانه در گام دوم انقــالب« در جمع فعاالن 
رسانه ای و فضای مجازی اهر اعالم کرد: مهلت ارسال 
آثار به چهارمین جشــنواره رسانه ای ابوذر آذربایجان 
شــرقی تا ۲۹ بهمن تمدید شــد. چهارمین جشنواره 
رسانه ای ابوذر آذربایجان شرقی با شعار »شکست حصر 
تبلیغاتی دشــمن در طلیعه گام دوم انقالب اسالمی« 
ویژه مطبوعــات، خبرگزاری هــا، پایگاه های خبری و 
شــبکه های اجتماعی در قالب های: تیتر، یادداشــت 
و ســرمقاله، گزارش، گفتگو، ویژه نامه و پرونده ویژه، 
خبــر، عکس خبری و گــزارش تصویــری، گرافیک 
و صفحه آرایــی مطبوعاتــی، طنز و کاریکاتــور، آثار 
چند رسانه ای)اینفوگرافی/موشن گرافی/ویدئوی خبری( 
برگزار می شود.محورهای چهارمین جشنواره رسانه ای 

ابوذر به شرح زیر است:
بخش اصلی:

مکتب شهید سلیمانی)جهاد، حماسه و دفاع مقدس، 
جبهه جهانی مقاومت، والیتمداری،مبارزه با تروریسم، 
تبدیل تهدیــدات به فرصت ها و جلوه های ارادت ملت 

به حاج قاسم(
سبک زندگی اسالمی ایرانی)مسائل خانواده، تعلیم و 
تربیت فرزندان، الگوسازی، فرهنگ و آیین های دینی، 

ملی و بومی محلی، آسیب های اجتماعی(
جهــش تولید)اقتصاد دانش بنیــان، خوداتکایی ملی، 

قطب های صنعتی استان(
مطالبه گری)فســاد ســتیزی، عدالت اجتماعی بویژه 
زیســت محیطی،  چالش هــای  آموزشــی،  عدالــت 

خصوصی سازی و بحران های کارگری(
مناقشه قره باغ)بازخوانی تاریخی،امت اسالمی، مقابله با 
شایعات و شبهات-نفی اشغالگری و دخالت بیگانگان(

انتخابات و مردمســاالری دینی)مشــارکت عمومی، 
معیارهای انتخاب اصلح(

ورزش)ورزش همگانی در دوران کرونا، روحیه پهلوانی 
و اخالق ورزشــی، فوتبال و فرهنگ هواداری، منهای 

فوتبال(
بخش ویژه:

روایت همدلــی ملی و جهاد عمومی برای شکســت 
کرونا)مجاهــدت کادر بهداشــت و درمان، شــهدای 
خدمت و ســالمت،فعالیت های مردمــی و گروه های 
جهادی، مواسات و کمک های مومنانه، مدیریت بحران 

و عملکرد دستگاه های مسئول(
عالقه مندان می توانند حداکثــر پنج اثر خود را که از 
ابتدای بهمن ۹۸ در رســانه ها منتشــر شده اند تا ۲۹ 
بهمن ۹۹ به دبیرخانه جشنواره واقع در تبریز، میدان 
شهدا، روبروی استانداری، کوچه شهید پیرسمساری، 
ساختمان مجتهدی ها، سازمان بســیج رسانه ارسال 

کنند.

مسئول بسیج رسانه آذربایجان شرقی خبرداد؛

تمدید مهلت ارسال آثار به چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر تا 
۲۹ بهمن
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آرمــان تبریز-بــا حضور دکتــر پورمحمدی اســتاندار 
آذربایجان شرقی ســاختمان جدید معاونت بهداشتی و 

مرکز بهداشت استان مورد بهره برداری قرار گرفت.
آرمــان تبریز-بــا حضور دکتــر پورمحمدی اســتاندار 
آذربایجان شرقی ســاختمان جدید معاونت بهداشتی و 

مرکز بهداشت استان مورد بهره برداری قرار گرفت.
بــه گــزارش خبرنگار مــا در تبریــز؛ با حضــور دکتر 
پورمحمدی اســتاندار، دکترصومی رئیس دانشــگاه و 
دکتــر مهــدوی  فرماندارتبریز ســاختمان جدید مرکز 
بهداشــت اســتان و معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم 

پزشکی تبریز افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گــزارش فوق در این افتتاح پس از بازدید اســتاندار 
و هیئت همراه از قســمت های  مختلف پروژه ، جلســه 
ای بــا حضور مدیران گروه های بهداشــتی تشــکیل و 
ضمــن معرفــی مدیریت هــای مختلف ایــن معاونت و 
تشریح عملکرد هر حوزه ، اســتاندار آذربایجان شرقی 
طی سخنانی با تقدیر از فعالیت های چشمگیر و مدبرانه 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در همه حوزه های بهداشت 
ودرمان ، بر قدردانــی از فعالیت کادر درمان در درمان 
و مراقبت بیماران کرونایی و اقدامات پیشــگیرانه تاکید 

داشت.
وی ابراز کرد: اساســا بهداشــت مقدم بر درمان اســت 
واگر بر مراقبت های حوزه بهداشــتی در کلیه حوزه ها 
اهتمام جدی تر شــود یقینا شــاهد کاهش بار مراجعین 

مراکز درمانی خواهیم بود.
وی بــه افزایش خیلی خوب در امید به زندگی در ایران 
اشاره داشــته و ضمن ارج نهادن به زحمات کسانی که 
در مدیریت خوب بیماری کرونا در اســتان نقش داشته 
اند ؛ افــزود: وضعیت کنونی کاهــش تعداد فوتی های 
کرونــا و نیز تقریبا تثبیت میزان ابتال در اســتان از لحاظ 

بیماری بسیار امیدوار کننده است.
استاندار گفت: به امید خدا در دوران پایان کرونا تاریخ 
نشــان خواهد داد که در کشــور و اســتان توسط کادر 

حوزه سالمت چه فداکاری های شده است.

آغاز بهره برداری از ساختمان جدید
 معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی
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معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری آذربایجان 
شــرقی از شناســایی یک هزار و ۹۵۵ فرصت ســرمایه 
گــذاری در اســتان خبر داد و خواســتار تالش بیشــتر 

دستگاه های اجرایی برای معرفی آن ها شد.
بــه گزارش خبرنــگار ما در تبریز؛علــی جهانگیری در 
جلسه کارگروه امور اقتصادی استان، با اشاره به اهمیت 
تالش برای جذب ســرمایه گــذاری داخلی و خارجی 
گفت: ایــن موضــوع از جمله موثرتریــن راهکارهای 
ایجاد اشــتغال و توســعه اقتصادی در جامعه محســوب 
می شود.وی خواستار تشکیل اتاق فکر سرمایه گذاری 
در استان شد و ادامه داد: نخبگان اقتصادی پیشنهادهای 
خود را برای تدوین سیاست های مناسب جذب سرمایه 

گذاری به این کارگروه ارائه کنند.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاه های اجرایی باید فرصت 

های ســرمایه گذاری حوزه خود را به صورت مســتمر، 
معرفی و رصد کنند، اظهار داشــت: تاکنون با همکاری 
تمامی سازمان ها و دستگاه های اجرایی در استان، بیش 
از یک هزار و ۹۵۵ فرصت ســرمایه گذاری در اســتان 

شناسایی شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری آذربایجان 
شرقی در ادامه با تاکید بر استفاده بیشتر از فناوری های 
روز در حوزه ســرمایه گذاری اســتان، اظهار داشــت: 
متاســفانه در این زمینه آن چنان که باید و شاید فعالیت 

چشمگیری صورت نگرفته است.
جهانگیری تاکید کرد: باید به ســمت و سویی حرکت 
کنیم که بتوانیم وضعیت فرصت ها و پروژه های سرمایه 
گذاری اســتان را در هر ســاعتی از شــبانه روز، رصد 

کنیم.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خبر داد:

شناسایی ۱۹۵۵ فرصت سرمایه گذاری در استان
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شــهردار منطقه ۲ تبریز گفت: پل 
همســان کابلــی به عنــوان یکی از 
مهمترین پــروژه های رفع ترافیک 
شهری، بزودی به بهره برداری می 

رسد.
در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
تبریز؛باقــر خوشــنواز در تشــریح 
عملکرد ۳ ســال اخیر ایــن منطقه 
اظهار داشــت: پل همســان کابلی 
تبریــز به عنــوان مهمتریــن پروژه 
رفع ترافیک شــهری ســطح حوزه 
ایــن منطقه در اصلی ترین شــریان 
دروازه  ســوی  )از  شــهر  ورودی 
تهــران( بــوده و بــه زودی به بهره 

برداری می رسد.
وی همچنین در ادامه توضیحات 
خود از اجــرای چند پروژه مکمل 
پــل همســان کابلــی نیز خبــر داد 
و اظهــار داشــت: احــداث رمپ 
اصالحــی توانیــر بــه بلوار اســتاد 

شــهریار از پروژه هــای مکمل پل 
همســان کابلی تبریز محسوب می 
شــود که ســهولت عبور و مرور و 
دســتیابی سریع شهروندان از طریق 
این مســیر مواصالتی به بلوار استاد 
شهریار در کوتاه ترین زمان ممکن 

فراهم خواهد شد.
خوشنواز رمپ اصالحی توانیر به 
بلوار استاد شهریار را با ۴۰ میلیارد 
ریال اعتبار در یــک باند رفت، به 
طول ۳۰۰ متر و عرض ۹ متر عنوان 

کرد.
ادامــه،  در   ۲ منطقــه  شــهردار 
عملیات اجرایی رمپ شمال غربی 
پل اتحاد ملی به جاده ائل گلی را از 
دیگر پروژه های همجوار و مکمل 
پل همســان کابلی تبریــز نام برد و 
تصریــح کرد: ۳ عملیــات همزمان 
شامل مخلوط ریزی، دیواره سنگی 
و جدول گذاری، برای انجام رمپ 
شمال غربی پل اتحاد ملی به جاده 

ائل گلی در حال اجراست.
وی احداث این پروژه را به طول 
۴۰۰ متــر و عرض ۱۲ متر توســط 
معاونت فنی و عمرانی شــهرداری 

منطقه ۲ اعالم کرد.

تقاطع  ۲ احداث  منطقه  شــهردار 
غیرهمسطح شهید رحمان فروزنده 
)واقــع در کمربندی میانــی( را به 
عنوان پروژه فرامنطقه ای در حوزه 
منطقه ۳ اعالم کرد و اظهار داشت: 
عملیــات احداث این پل روگذر با 
حفاری محل شمع های فونداسیون 
در پایه ضلع شــرقی پــروژه، انجام 
ســبدگذاری و خاکبــرداری ادامه 
دارد و بتن ریــزی آن هم اجرایی 

شده است.
اینکــه این  با عنــوان  خوشــنواز 
تقاطــع غیرهمســطح در راســتای 
شــرق و غرب بلوار شــهید سردار 
قاسم سلیمانی و برای رفع ترافیک 
آن به عنــوان اصلی ترین شــریان 
ســوی  از  تبریــز  شــهر  مرکــزی 
شــهرداری منطقه ۲ در قالب یک 
پروژه فرامنطقه ای اجرایی شــده، 
فنــی آن  در تشــریح مشــخصات 
گفت: بــرای احداث پــل روگذر 
شهید فروزنده به طول حدود ۵۲۵ 
متر و باندهای رفت و برگشت آن 
جمعا در ۶۰/۱۵ متــر، اعتباری در 
حدود ۴۸۰ میلیارد ریال هزینه می 

شود.

شهردار منطقه ۲ خبر داد:

پل همسان کابلی تبریز به زودی به بهره برداری می رسد
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شــهردار منطقــه ۲ همچنیــن از 
تملــک “محلــه علی بقــال” واقع 
در حوزه شــهرداری منطقه ۱۰ به 
عنــوان یک فعالیــت فرامنطقه ای 
دیگر توســط ایــن منطقه خبر داد 
بــرای تملک این پروژه  و افزود: 
شــود  می  هزینه  میلیاردریال   ۳۰۵
کــه با انجــام مسیرگشــائی آن به 
طول ۳۳۰ متر، شــاهد اتصال این 
مســیر به خیابان سعدآباد، کوثر و 

بود. متری خواهیم   ۴۰ خیابان 
وی در ادامــه ضمــن اشــاره به 
و  کــودک  پــارک   ۲ احــداث 
شــهرداری  حــوزه  در  ترافیــک 
۲ گفت: پــارک کودک  منطقــه 
مفاهیم  بــا  دادگســتری  کوی  در 
کودک و پــارک ترافیک نیز در 
بــرای آموزش  بان  باغچــه  کوی 
به  رانندگی  و  راهنمائــی  قوانیــن 

کودکان، در حال احداث است.

پروژه  تبریــز   ۲ منطقه  شــهردار 
هــای آمــاده افتتــاح ایــن منطقه 
۲ مســقف ســازی گلزار  را فــاز 
شــهدای وادی رحمــت بــا ۱۶۰ 
مجموعه  هزینــه،  ریــال  میلیــارد 
کارگاه  چندمنظــوره  خدماتــی 
امانــی و مسیرگشــائی ۱۸ متــری 
اتصالــی جاده باســمنج به دروازه 
نام  ۲۳ میلیاردریال اعتبار  با  تهران 
بــرد و درباره پروژه هــای افتتاح 
شــده این منطقه از ساختمان موزه 
میلیارد ریال،   ۲۵۰ با  دفاع مقدس 
بوســتان قازان با ۹۰ میلیارد ریال، 
پــل ارتباطی یاشــیل کورپو با ۲۸ 
میلیــارد ریــال، مسیرگشــائی ۱۸ 
متری شهید طاهری واقع در حوزه 
منطقــه ۱۰ بــا ۲۸ میلیــارد ریال، 
رمپ و لوپ شــمال شــرقی طرح 
شــبدری افالک نما با ۴۰ میلیارد 

ریال هزینه و... هم خبر داد.

برای تملک این پروژه ۳۰۵ 
میلیاردریال هزینه می شود 

که با انجام مسیرگشائی آن به 
طول ۳۳۰ متر، شاهد اتصال 

این مسیر به خیابان سعدآباد، 
کوثر و خیابان ۴۰ متری خواهیم 

بود.
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شــهرک های  شــرکت  مدیرعامل 
 ۶٠ گفت:  آذربایجان شرقی  صنعتی 
درصد نیاز پرده کشــور و ۴٠ درصد 
تولید پروفیل های آلومینیومی کشور 
خارجی  ســرمایه گذاری  شهرک  در 

آذربایجان شرقی تولید می شود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛تور 
توســعه  معاونین  تخصصی  صنعتی 
مدیریت و منابع دستگاه های اجرایی 
اســتان آذربایجان شرقی در شهرک 
با  صنعتی ســرمایه گذاری خارجی 
موضوع بهره وری واحدهای تولیدی 

شهرک، بازدید کردند.
سیدمرتضی نیرومند در حاشیه تور 
صنعتی معاونین توســعه مدیریت و 

منابع دستگاه های اجرایی در شهرک 
صنعتی سرمایه گذاری خارجی اظهار 
داشت: در این تور صنعتی از خطوط 
بافت رنگرزی، خطوط تکمیل و بسته 
بندی واحد گلدوزی و نخ تابی شرکت 

پارال منسوجات بازدید شد.
وی با بیان اینکه این واحد تولیدی، 
ظرفیــت تولید ســاالنه ۹٠ میلیون 
متر مربــع را دارد، گفت: این واحد، 
کشور  پرده  تولیدی  واحد  بزرگترین 
است که ۶٠ درصد نیاز بازار ایران را 

تامین می کند.
شــهرک های  شــرکت  مدیرعامل 
صنعتی آذربایجان شرقی افزود: قبل 
از شــیوع ویروس منحوس کرونا این 

واحد تولیدی ۴۵ درصد از محصوالت 
تولیــدی خــود را به کشــورهای از 
ازبکستان،  جمله عراق، ترکمنستان، 
آذربایجان و کشورهای اروپایی صادر 

می کرد.
وی خاطرنشــان کــرد: این واحد 
تولیــدی در زمینی به مســاحت ۶ 
هکتار که چهار هکتار در حال تولید 
و دو هکتار آن در حال توسعه بوده، 

احداث شده است.
اســکویی  نیرومند  ســید مرتضی 
خاطر نشــان کرد: این واحد تولیدی 
بــا ســرمایه گــذاری ۱٠٠ درصد 
خارجــی بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال 
و با اشتغال حدود ۱٠٠٠ نفر به طور 
مستقیم در حال فعالیت است که با 
وجود این واحد تولیدی رتبه استانی 
صنعت نساجی را به طور چشمگیری 
افزایش داد و جزء ۸ اســتان اول در 

این حوزه هستیم.
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت 
شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی 
در ادامه بازدید از واحدهای تولیدی 
گفت:در ادامه این تور صنعتی از خط 
تولید سوســیس، کالباس، همبرگر، 

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی:

تولید۶0درصد پرده و ۴0 درصد پروفیل های آلومینیومی کشور در 
شهرک سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی
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 قطعه بندی و بسته بندی گوشت 
قرمز، مرغ، ماهی و همچنین از خط 
ناگت،  آماده شــامل  تولید غذاهای 
فالفــل و غیره و خــط تولید خمیر 

پیتزا و پیراشکی بازدید شد.
 وی افزود : مجتمع صنایع غذایی 
پروتئین در زمین مســاحت  آترین 
۱۲۷٠٠ متر مربع با زیربنای ۶۳٠٠ 
متر مربع و با سرمایه گذاری بالغ بر 
۱۲٠٠ میلیارد ریال و با اشتغال ۸۲ 
نفر به طور مستقیم مشغول فعالیت 

است.
 ســید مرتضی نیرومند اســکویی 
گفــت :این واحد تولیدی در ســال 
نمونه  به کســب واحــد  ۹۴ موفق 
فرآورده های گوشــتی کشور شده و 
ظرفیت اســمی ساالنه این مجموعه 

۱۹۲۵٠ تن در سال است.
ســید مرتضی نیرومند اســکویی 
گفت: در پایــان بازدید از واحدهای 
تولیدی در شــهرک صنعتی سرمایه 
گــذاری خارجی از خطــوط پرس 
اکســتروژن ۱۸٠٠ تــن، خطــوط 
ترمــال بریــک، خطوط دکــورال، 
پولیش  خطوط  آنادایزینگ،  خطوط 

پروفیــل آلومینیــوم، خطوط رنگ 
کاری الکترواســتاتیک )پــودری( و 
آزمایشگاه شــرکت آکپا ایران تولید 
اختصاصی  پروفیل های  انواع  کننده 
بریک(  ترمال  و  )نرمــال  آلومینیوم 
و رنــگ کاری فلــزات به روش های 
و  دکورال  )پودری(،  الکترواستاتیک 

آنادایزینگ بازدید بعمل آمد.
وی گفت: شــرکت آکپــا ایران را 
می توان در زمــره موفق ترین تولید 
آلومینیومی  پروفیل هــای  کنندگان 
در ایــران دانســت که با ســرمایه 
گذاری حــدود  ۵هزار میلیارد ریال 
و با اشتغال بالغ بر ۳۸٠ نفر بصورت 
مســتقیم در زمینــی به مســاحت 
۵۳٠٠٠ متــر مربع در حال فعالیت 

است.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
آذربایجان شــرقی گفت:  صنعتــی 
از  تولیــدی ۴٠ درصد  این واحــد 
اختصاصی  آلومینیومی  پروفیل های 
درب و پنجره کشــور را تولید کرده 
و به کشــورهای عراق، افغانســتان، 
ازبکســتان، ترکمنستان و...صادرات 

دارند.

سید مرتضی نیرومند 
اسکویی خاطر نشان کرد: 

این واحد تولیدی با سرمایه 
گذاری ۱۰۰ درصد خارجی بالغ 

بر ۶ هزار میلیارد ریال و با 
اشتغال حدود ۱۰۰۰ نفر به طور 
مستقیم در حال فعالیت است 
که با وجود این واحد تولیدی 
رتبه استانی صنعت نساجی 

را به طور چشمگیری افزایش 
داد و جزء ۸ استان اول در این 

حوزه هستیم.
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-مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت 
پسماند شهرداری تبریز از برنامه ریزی 
تفکیک  برای ساماندهی  این سازمان 
کننــدگان غیــر مجــاز پســماندهای 

خشک خبر داد.
علیرضا اصغری با اشاره به ضرورت 
پسماند  کنندگان  تفکیک  ساماندهی 
گفت: با توجه به طرح جدی سازمان 
درخصــوص اجرای طرح تفکیک از 
تفکیک کنندگان  ســاماندهی  و  مبدأ 
پسماند خشک که در سطح کالنشهر 
تبریز، فعالین این حــوزه می توانند با 

مراجعه به ســازمان و اخذ مجوزهای 
الزم، بــا همکاری بخــش خصوصی 
نســبت به ادامــه فعالیت خــود اقدام 

کنند.
وی افــزود : ۹۷۷ خــودرو نســبت 
به تفکیک پســماند در شــهر تبریز به 
صورت غیر مجاز فعالیت می کردند 
کــه از این تعداد بــرای ۳۸۹ خودرو 
مجوزهــای الزم صــادر و ۱۶۶ مورد 
دیگــر در مرحله بررســی مدارک و 

اخذ مجوز قرار دارند.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 

شــهرداری تبریــز در ادامه با اشــاره 
به برخورد بازرســان این ســازمان با 
تفکیک کنندگان غیرمجاز خاطرنشان 
کرد: براســاس اطالعات اخذ شــده 
برخی از تفکیک کنندگان نســبت به 
تقسیم بندی محالت تبریز و خرید و 
فروش ضایعــات در آنها اقدام نموده 
انــد که این موضــوع باعث درگیری 
و ضرب و شــتم بین آنها شده است.

اصغری افزود: این موضوع از ســوی 
ســازمان در حال ساماندهی است که 
بخــش خصوصــی طرف قــرارداد با 
شــهرداری تبریز موظف به یکپارچه 

سازی و ساماندهی آن است.
ســاماندهی  کــرد:  تصریــح  وی 
تفکیک کننــدگان غیرمجاز از طریق 
سازمان بر اســاس مجوزهای صادره 
از مراجــع قضایــی انجــام می پذیرد 
و امیدواریــم بــا همــکاری بخــش 
خصوصی بتوانیم نســبت به شناسنامه 
دار کردن تفکیک کنندگان پســماند 
در ســطح کالنشــهر تبریــز و صدور 

کارت سالمت آنها اقدام کنیم.

 مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز:

تفکیک کنندگان پسماند ساماندهی می شوند
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به همت جهادگران گــروه جهادی 
دانشــجویی  بســیج  عزیززاده  شــهید 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خدمات 
تخصصی دندانپزشــکی و پزشکی به 
زندانیان زندان مرکزی کالنشهر تبریز 

ارائه شد.
به گــزارش خبرنگار ما در راســتای 
همکاری فــی مابین مدیــرکل زندان 
های اســتان و ریاســت زندان تبریز با 
بســیج ســازندگی آذربایجان شرقی، 

۲۲ پزشــک زن و مــرد عضــو گروه 
جهــادی، در این طرح بــا حضور در 
زندان مرکزی تبریز، عالوه بر خدمات 
پزشــکی و دندانپزشــکی ، بــه پایش 

سالمتی زندانیان پرداختند.
سرهنگ پاســدار اسکندری مسئول 
بسیج ســازندگی استان، حسین مددی 
مدیــر حرکت هــای جهادی بســیج 
ســازندگی، مســئولین گروه جهادی، 
مدیــر کل زندانهــای اســتان و رئیس 

زندان تبریز در ابتدای شروع این طرح، 
به همکاری مداوم و استفاده از ظرفیت 
هــای گروههــای جهادی بــرای ارائه 
خدمات بهتر به زندانیان تأکید کردند.

گفتنی است که گروه جهادی شهید 
عزیززاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 
از بدو تشــکیل تا کنون، با حضور در 
مناطق محروم و کم برخوردار استان، 
بــه ویزیت رایــگان بیمــاران و پایش 

سالمتی مردم می پردازند.

 با حضور جهادگران گروه جهادی شهید عزیززاده در زندان مرکزی تبریز صورت گرفت ؛

ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان به زندانیان تبریز
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