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استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تأکید رئیس جمهور 
بر اســتفاده از مزیت و ظرفیت اســتان های مــرزی برای 
گسترش همکاری ها با کشورهای همسایه، گفت: در این 
زمینه اختیارات ویژه ای به اســتانداران داده شــده است تا 
موانع توسعه روابط را برطرف کرده و زمینه های همکاری 
را فعال کنند.عابدین خّرم در دیدار سرکنسول جمهوری 
اســامی ایــران در ارزروم، با بیان اینکــه تبریز، در طول 
تاریخ، مبــدأ ارتباطات فرهنگی و اقتصــادی منطقه بوده 
اســت، افزود: باید این موضــوع را به عنوان یک فرصت 

ببینیم و آن را تقویت کنیم.
وی با اشاره به پیوندهای فرهنگی و دینی دو ملت ایران و 
ترکیه، گفت: اگر عزم و اراده جدی وجود داشــته باشد، 
دیپلماســی مردمی و به دنبال آن دیپلماسی فرهنگی فعال 
می شــود که همین امر، زمینه توســعه ارتباطات در سایر 

زمینه ها خواهد بود.
اســتاندار آذربایجان شرقی با اشــاره به خواهرخواندگی 
تبریز و ارزروم، گفت: چنین پیوندهایی باید در عمل برای 
هر دو طرف ســودمند باشد و با توجه به ظرفیت هایی که 

وجود دارد، چنین هدفی دور از دسترس نیست.
 وی اظهــار داشــت: فرصت هــا و ظرفیت هــای فراوانی 

در آذربایجــان شــرقی وجــود دارد که می توانــد زمینه 
ســرمایه گذاری و همکاری مشترک باشــد و الزم است 
اتاق بازرگانــی تبریز و فعاالن بخــش خصوصی در این 

زمینه فعال تر عمل کنند.
 استاندار آذربایجان شرقی همچنین توسعه ارتباطات علمی 
و دانشگاهی و جذب دانشجویان ترکیه ای در تبریز، رفع 
موانع گمرکی و معرفی توانمندی های استان را از مهم ترین 

اولویت ها برای توسعه روابط دوجانبه برشمرد.
 سرکنسول جمهوری اسامی ایران در ارزروم هم در این 
دیدار با اشــاره به اراده جدی ایران و ترکیه برای توســعه 
روابط اقتصادی و تجاری، گفت: رویکرد دولت سیزدهم 
در اعطای اختیارات ویژه به اســتانداران استان های مرزی 

برای تسهیل و توسعه روابط، امیدبخش است.
 ســجاد ســلطان زاده بــا بیــان برخــی از فعالیت هــای 
سرکنسول گری ایران در ارزروم، گفت: استان آذربایجان 
شــرقی از بعــد فرهنگــی حمایت هــای خوبــی از ایــن 
سرکنسول گری داشته و امیدواریم این حمایت ها همچنان 

ادامه داشته باشد.
 وی اشــاره به اینکه ارزروم از مراکــز فعال اقتصادی در 
شرق ترکیه است، افزود: شناخت مردم این استان از ایران 
به دلیل نگاه به غرب، اندک اســت و الزم است به شکل 
فعال و هدفمند ظرفیت ها و توانمندی های خود را معرفی 

کنیم.
 ســلطان زاده با بیــان اینکه همکاری های فرهنگی بســتر 
تعامات اقتصادی است، گفت: ریشه ها و عایق فرهنگی 
و تاریخی دو طرف، زمینه را برای توســعه روابط در همه 
زمینه ها مهیا کرده است و تاش می کنیم تا موانع را برای 

تحقق این امر برطرف کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی:
اختیارات ویژه استان های مرزی برای گسترش همکاری با کشورهای همسایه/ 

تبریز، مبدأ ارتباطات فرهنگی و اقتصادی منطقه است
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مدیرکل امــور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری آذربایجان 
شــرقی با اشــاره به طرح مدیریت هوشــمند کرونا، گفت: 
بــا آغاز رفــع محدودیت های کرونایی، نظــارت بر رعایت 
شــیوه نامه های بهداشتی باید افزایش یافته و عادی انگاری در 
جامعه اتفاق نیفتد.بدر شکوهی در جلسه کمیته نظارت ستاد 
استانی مقابله با کرونا، با ابراز خرسندی از روند نزولی تعداد 
مبتایان و فوتی های ناشــی از کرونا در اســتان، گفت: این 
وضعیت شکننده است و باید با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

در سطح جامعه به مرحله تثبیت بیماری برسیم.
وی افزود: سیاست ستاد ملی مقابله با کرونا، رفع تدریجی و 
هوشــمندانه بخش قابل توجهی از محدودیت های اجتماعی 
است که الزمه این امر، تشدید نظارت بر رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی و پرهیز از عادی انگاری است.
شــکوهی، روند نزولی میزان رعایت شــیوه نامه ها در برخی 
اماکــن عمومــی را نگران کننــده دانســت و گفــت: رفــع 
محدودیت هــا نباید زمینــه عادی انــگاری را ایجاد کنند که 

رسانه ها در این زمینه نقش بزرگی بر عهده دارند.
دبیر کمیته نظارت ستاد استانی مقابله با کرونا همچنین افزایش 
میزان واکسیناســیون تــا 85 درصد را از جملــه راهکارهای 

ضروری بــرای تثبیت وضعیت کرونا عنــوان کرد و گفت: 
کمیته نظارت با تشــکیل جلســات مســتمر، میــزان رعایت 
شیوه نامه ها را رصد کرده و این حساسیت را به افکار عمومی 

منتقل خواهد کرد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم در این جلسه 
از روند نزولی تعداد مبتایان و فوتی های ناشــی از کرونا در 
استان خبر داد و گفت: با وجود این روند، آذربایجان شرقی 

همچنان جزو استان های با فوتی باالست.
عباســعلی درستی با اشــاره به اینکه آذربایجان شرقی از نظر 
میزان واکسیناســیون، رتبــه دوم کشــور را دارد، افزود: 71 
درصد از کل جمعیت اســتان و 87 درصد از جمعیت باالی 
12 سال، حداقل یک دوز و 57 درصد از کل جمعیت و 70 
درصد از جمعیت باالی 12 سال هر دو دوز واکسن کرونا را 
دریافت کرده اند که همه این ارقام، از متوسط کشوری باالتر 
است. وی با اشاره به تصویب طرح مدیریت هوشمند کرونا 
که با مســئولیت وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها 
اجرا خواهد شــد، افزود: کمیته نظارت در روند اجرای این 

طرح نقش ویژه ای خواهد داشت.
درســتی با بیان اینکه بــا اجرای این طــرح، محدودیت های 
کرونایــی بــه تدریج رفــع خواهد شــد، افزود: بــرای رفع 
محدودیت ها، 7 شــرط در این طرح پیش بینی شــده اســت 
که شامل تزریق واکســن، استفاده از ماسک، رعایت فاصله 
اجتماعی، رعایت ظرفیت فضا، تهویه مناســب، در دسترس 

بودن مواد ضدعفونی کننده و گندزدایی محیط می باشد.
مدیرکل پدافند غیرعامل اســتانداری آذربایجان شــرقی نیز 
گفت: تهدیدها در حوزه زیستی، مدرن هستند و مقابله با آنها 
باید علمی و فناورانه باشد؛ لذا تیم های تخصصی باید بر روند 

مقابله با بیماری و رعایت شیوه نامه ها نظارت داشته باشند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی تأکید کرد:

تشدید نظارت بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی،
الزمه رفع محدودیت های کرونایی
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امیر دریادار دوم »رضا عباســی« با حضور سردار 
کارگــر به عنــوان مدیــر کل حفــظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شــرقی معرفی 

و منصوب شد.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز، مراســم تکریم و 
معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس آذربایجان شرقی با حضور حجت االسام 
»ســید محمدعلــی آل هاشــم« نماینــده ولی فقیه 
»زین العابدیــن  آذربایجان شــرقی،  اســتان  در 
اســتاندار آذربایجان شرقی، سردار  رضوی خرم« 
سرتیپ بســیجی »بهمن کارگر« رئیس بنیاد حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقــدس و جمعی از 
فرماندهــان نظامی و انتظامی اســتان و مســئولین 
دســتگاه ها در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس 

برگزار شد. آذربایجان شرقی  استان 
استاندار آذربایجان شــرقی نیز در آئین تکریم و 
معارفه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس آذربایجان شــرقی، با تأکید بر تاش 
همگانــی برای حفــظ و انتقــال آموزه های دفاع 
مقدس به نســل جدید، گفت: هر قدمی برای ثبت 
آثار شــهدا و ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و 

شــهادت، خدمت به آینده جامعه بشری است.
عابدیــن خّرم اظهار داشــت: هشــت ســال دفاع 
مقدس در امتداد عاشــورا و مدافعان حرم نیز در 

هستند. مقدس  دفاع  امتداد 
وی با اشــاره به اینکه آذربایجان شرقی، 10 هزار 
شــهید در دوران دفاع مقدس تقدیم کرده است، 
افــزود: اقداماتی کــه در حوزه فرهنــگ ایثار و 
شــهادت در اســتان انجام شــده، اقدامات خوبی 
بوده، اما کافی نیســت و باید فعالیت های گسترده 

شود. انجام  فرهنگی 
اســتاندار آذربایجان شــرقی با تاکید بر همکاری 
همه دستگاه ها با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقــدس، گفت: اعتــای فرهنگی در حوزه 
دفــاع مقدس، یک تکلیف اســت کــه باید با آن 
عمل شود و اکنون این تکلیف و وظیفه سنگین تر 

شده است.
وی ادامــه داد: بنیــاد حفظ آثــار، محصول تفکر 

امیر »عباسی« به عنوان 
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس آذربایجان شرقی معرفی شد
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مقام معظم رهبری است و برای انتقال فرهنگ هشت 
ســال دفاع مقدس به نسل های آینده که مورد تأکید 

جدی ایشان است، باید بیش از پیش تاش شود.
خّرم تأکید کرد: روایت های دوران دفاع و خاطرات 
فرماندهــان و پیشکســوتان دفاع مقــدس به صورت 
کامل ثبت و ضبط و در اختیار جامعه و جوانان قرار 

گیرد.
وی افــزود: شــهدای مــا در دوره حیــات و بعد از 

شهادت شان، تجلی حیات طیبه بودند و هرکسی که 
بخواهد در مورد انقاب سخنی بگوید باید آن را در 

سیره شهدا جستجو کند.
در این آئین، ضمن قدردانی از خدمات و تاش های 
ســردار اصغر عباســقلی زاده، مدیرکل پیشــین بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان 
شــرقی، امیــر دریادار دوم رضا عباســی، بــه عنوان 

مدیرکل جدید این بنیاد معرفی شد.
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-مدیرعامل شــرکت گاز اســتان آذربایجان شرقی 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 23 هزار و 453 

مشترک جدید گاز در استان جذب شده است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ســیّدرضا رهنمای 
توحیدی در این خصوص گفت: امســال شــاخص 
های گازرســانی علی رغــم محدودیت های برخی 
منابــع از جملــه منابع مالی، شــرایط کرونایی و... با 

شتاب مطلوبی رو به افزایش می باشد.
وی ادامــه داد: بــا جذب 23 هزار و 453 مشــترک 
جدید، شمار مشترکین گاز در استان به یک میلیون 

و 700 هزار افزایش یافته است.
توحیــدی توضیــح داد: برای تأمیــن گاز این تعداد 
از مشــترکین در ســال جاری، 523 کیلومتر شــبکه 
گازرســانی اجرا و 785۹ انشــعاب در استان نصب 

شده است.
این مقام مسؤول در شرکت گاز با اشاره به گازرسانی 
و جذب مشــترک در بخش صنعتــی تصریح کرد: 
عاوه بــر 8۹ واحد صنعتی عمده، 54 واحد صنعتی 
مشــمول مصوبه شــورای اقتصاد نیز از ابتدای سال 

تاکنون از گاز طبیعی بهره مند گردیده اند.
مدیرعامل شــرکت گاز استان اظهار داشت: تاکنون 
۹8 درصــد خانوار روســتایی و 100 درصد خانوار 

شهری به مدار مصرف گاز کشور متّصل شده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خبر داد:

جذب ۲۳ هزار و ۴۵۳ مشترک جدید گاز در استان آذربایجان شرقی

مشترك گرامي : 
براي حفظ جان ارزشمند خود و عزيزانتان توصيه هاي 

ايمني را جدي بگيريد.

در كليه ساختمانهايي كه داراي لوله كشي گاز مي باشند عالوه بر نصب يك عدد شير اصلي در نزديكي درب 
ورودي،در نزديكي هر دستگاه گاز سوز نيز يك شير مصرف قرار دارد.     

        روابط عمومی شرکت گازآذربايجانشرقی
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مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز 
در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون خدمات شهری از مرکز 
دفن پسماند و تصفیه خانه شیرابه پسماندهای شهری گفت 
: با مصوبه شــورای محترم شــهر تبریز و دستور شهردار ، 
فیلترهای تصفیه خانه شــیرابه پســماندهای شــهری مرکز 
دفن پســماند تبریز از طریق قــرارگاه خاتم االنبیاء )ص( 

خریداری می شود.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز؛وی افــزود : با حمایت 
اعضای محترم شــورای اسامی کانشهر تبریز و شهردار 
محترم پروژه مرکز دفن مهندســی و بهداشتی از پیشرفت 
خوبی برخوردار اســت و الحمدهلل ســرعت پیشرفت کار 

بهتر از پیش بینی هایی است که داشتیم.

دکتر علیرضــا اصغری در خصوص احداث نیروگاه زباله 
ســوز نیز تصریح کرد : کارهای حقوقی و قراردادی این 
پروژه نیز رو به اتمام اســت و با همت و حمایت شهردار 
تبریز، اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری انشااهلل به 
زودی به مرحله اجرایی شدن خواهد رسید اصغری در این 
بازدیــد از زحمات پهلوان پرویز هادی رئیس کمیســیون 
خدمات شــهری شورای اسامی شــهر تبریز خاطر نشان 
کــرد : منش پهلوانی در محیــط کاری و زندگی روزمره 
ایشان حاکم است و ایشان با مناعت طبع از تمامی قسمت 
هــا و واحدهای ســازمان بازدید کرده و پــای درد و دل 
پاکبانان تاشگر، رانندگان کوشا و پیمانکاران زحمتکش 

نشستند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی:
بیش از ۱۶۸ میلیارد ریال برای توسعه شهرک صنعتی سلیمی 

هزینه شده است
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دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانکهــای آذربایجان 
شــرقی گفت: ارتقــای رفــاه اجتماعی،حمایت از 
اقشــارمحروم و بهداشــت و درمان جزو اولویتهای 

بانکی در استان است.
به گزارش خبرنگارما در تبریز،،نشســت مشــترک 
دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانکهــای آذربایجان 
شــرقی و مدیران دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز 
باهدف بررســی روشــهای افزایش همــکاری بین 

بخشی برگزار شد.
عادل غامــی، دبیر کمیســیون هماهنگی بانکهای 
آذربایجــان شــرقی در این دیدار گفــت: انتصاب 
جدید در ریاســت دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
باتوجه به تجارب ارزشــمند و سابقه درخشان دکتر 
نقی پور نوید بخش ارتقای بهداشت و درمان استان 

است.
وی ادامه داد: باهدف حمایت از بهداشت و درمان 
در اســتان همکاری تنگاتنگی با مسئوالن بهداشت 
ودرمان و مدیریت ارشــد اســتان داشــته ایم و این 

مهم جزو اولویتهای ما بوده است.
رئیس بانک ملی اســتان گفــت: آماده ایم تا تفاهم 
نامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تبریزباهدف 
حل مشکات بانکی کارکنان ،اساتید و دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی داشته باشیم.
وی بیان کرد:با فعال شــدن کارگروه های مشترک 
شــاهد تســریع در پرداخــت تســهیات بانکــی و 

همکاری بیشتر خواهیم بود.

بهمن نقی پور ،رییس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز 
نیز در این جلســه با بیان اینکــه بانک ملی به عنوان 
قدیمــی تریــن و بزرگترین بانک کشــور خدمات 
گســترده ای داشــته اســت ،گفت:به عنــوان یک 
شــهروند از این خدمات گســترده قدردانی میکنم 
و در حــال حاضر نیز با بانک ملی اســتان همکاری 

گسترده ای داریم.
وی ادامــه داد:در راســتای همکاری بیشــتر و حل 
مشــکات کمیته ای مشــترک بین دانشــگاه علوم 
پزشکی و بانک ملی تشــکیل و موضوعات مطرح 

شود.
جنتی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم 
در این جلســه گفت:این دانشگاه20 هزار نفر کادر 
و هیُت علمی همچنین دانشجو دارد و انتظار داریم 
در زمینه پرداخت تســهیات مســئوالن بانک ملی 

حمایت بیشتری داشته باشند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای آذربایجان شرقی: 

بهداشت ودرمان جزو اولویت های بانکی استان است
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شهردار تبریز گفت: اولویت اول شــهرداری از آغاز دوره 
جدید مدیریت، بهسازی اصولی شــهر است تا پروژه های 
بزرگ و اساسی نیمه تمام و همچنین پروژه های ریز اما مؤثر 

ناتمام موجود در شهر را به سرانجام برساند.
عباس رنجبر پیش از ظهر امروز در نخستین جلسه قرارگاه 
اقدام در محل شــهرداری منطقــه 10 تبریز افــزود: بعد از 
بهســازی، دومین بحث رفع خطرات احتمالــی در مناطق 
حاشیه نشینی است. در مورد این موضوع نزدیک به دو ماه 
است که کار کارشناسانه انجام می پذیرد و سعی بر این شده 
تا به صورت اصولی و ماندگار فعالیت ها در این زمینه انجام 
گیرد.شهردار تبریز در خصوص طرح های موجود و ناتمام 
ساماندهی حاشیه نشینان، تصریح کرد: پروژه های اسکان و 
جابجایی مناطق حاشیه نشــین از جمله اسدگلی را به عنوان 
نمونه ادامه خواهیم داد که حرکت ارزشــمندی است. این 

پروژه تعطیل نخواهد شد و ادامه دار خواهد بود.
وی افزود: نحوه بهسازی و رفع خطر از واحدهای مسکونی 
حاشیه نشــینان از ابتدا در دســتور کار قرار داده شده و این 
موضــوع را از منطقه 10 آغاز کردیم و احتماال در صورت 
بازخورد مثبت این پروژه را در دیگر مناطق نیز انجام خواهیم 

داد.
رنجبر بــا بیان اینکه جهت اســتحکام ســاختمان های این 
مناطق، معابر محدوده نیز باید بهســازی شود، گفت: برای 
این موضوع نیاز است الیحه ای تنظیم شود و طی ضوابطی، 
تعریض کوچه ها، ارتقای معابر و کاربری های عمومی مورد 
نیاز قید شود تا با اجرای آن دسترسی به واحدهای مسکونی 

ایمن باشد.

شــهردار تبریز در خصوص نحوه فعالیت شهرداری در این 
طــرح افزود: در بحث مالکیت ورود نخواهیم کرد و صرفا 
بازسازی خانه ها از طریق ارائه پروانه خواهد بود یا از طریق 
تکنولوژی مورد تایید شهرداری و یا از طریق ساخت سنتی 
که تنها شرط آن نظارت مهندسان ناظر است و در این طرح 
نه پولی دریافت می کنیم و نه به نظام مهندسی می فرستیم و 

تنها به استحکام بنا باید فکر شود.
وی با بیان اینکه نمای شهری اولویت دوم ما است و اولویت 
اول ما بهسازی و آسایش و امنیت مناطق حاشیه نشین است، 
تصریح کرد: همه ســعی مدیریت جدید شهری در حوزه  
حاشیه نشــینی این اســت که 400 هزار نفر از همشهریان ما 
که در این مناطق سکونت دارند و همواره در خطر هستند، 

ساماندهی شوند.
شهردار تبریز گفت: بنده از ابتدا با طرح جابجایی مخالف 
بودم و معتقدم در هیچ کجای دنیا جواب نداده اســت مگر 
اینکه در یک زمین و یا شــهر جدید قطعات چهار طبقه ای 
احداث و سپس انتقال داده شود، که آن را نیز بعید می دانم.

عزم جدی مدیریت شهری برای 
ساماندهی اصولی حاشیه نشینی تبریز
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رئیس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان آذربایجان 
شرقی گفت: نقش شیات در ارزآوری و اشتغالزایی 

بی بدیل می باشد.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مهندس اکبر فتحی 
درچهارمین جلســه قرارگاه امنیت غذایی گفت: در 
حوزه شیات هر یک از استانهای کشور دارای یک 
ظرفیت مشــخص می باشــد و طبیعی است که استان 
آذربایجان شــرقی نتواند به اندازه اســتانهای ساحلی 
در حوزه شــیات حرفی برای گفتن داشته باشد زیرا 

ظرفیت و پتانســیل آبی استان محدود بوده و حتی در 
صورتی که از تمام ظرفیت استان استفاده گردد، نهایتاً 
25هزارتن تولیدات شیاتی در استان به عمل خواهد 
آمد اما سیاســت ســازمان در این زمینه همواره حول 
محور تنوع بخشــی به تولیدات شــیاتی بوده اســت 
زیرا محدود نمودن تولیدات شــیات صرفاً به ماهیان 
ســردآبی یا گرم آبی به مثابه ظلم در حق شیات می 

باشد.
وی بــا بیــان اینکــه نقــش شــیات در ارز آوری و 

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی:

تولید شیالت و آبزیان در استان آذربایجان شرقی به ۸۶۰۰ تن رسید
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اشــتغالزایی بی بدیل می باشــد، گفت: به منظور سود 
بــردن از ایــن نقش می باید ظرفیتهای شناســایی شــده 
در اســتان احیا گــردد اگرچه برای بالفعــل نمودن این 
ظرفیتهای بالقوه شاید با مشکاتی مواجه گردیم در این 
راســتا برای اینکه بتوانیم از ظرفیت آبهای مرزی کمال 
اســتفاده را بنماییم طی جلساتی با سازمان آب منطقه ای 
و هنگ مرزی و نشســت هایی در اســتانداری در قالب 
شــورای برنامه ریزی به این مسائل و مشکات پرداخته 

شده و تاش شده است تا ظرفیت استانی ارتقا یابد.
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان ادامه داد: با 
ایــن وجود عملکرد جزیره ای برخی دســتگاه ها باعث 
گردیده اســت تا نتیجــه مطلوب مدنظر کســب نگردد 
گرچــه آمار کنونی ظرفیت 8 هزار و ۶03 تنی شــیات 
در اســتان از 5 هزار تن در طی چهار ســال افزایش یافته 
اســت لذا نمی توان تمامی هماهنگی های دستگاههای 
زیربط را زیر ســوال برده و نادیده انگاشت در این راستا 
حل مشــکات موجود در دو قالب استانی و ملی امکان 

پذیر می باشد.
مهندس فتحی ضمــن تاکید بر اینکه در زمینه پرورش 
آرتمیا در اســتان می توان گام های بیشــتری برداشت، 
اظهار نمود: مجموعه ای که در این زمینه تاســیس شده 
اســت با اجرای 500 متــر لوله گــذاری تکمیل خواهد 
گردید که تسهیات این پروژه از محل اعتبارات احیای 

دریاچه ارومیه بوده و در سالجاری به سازمان آب منطقه 
ای اعتبارات خوبی اختصاص یافته اســت و طی مصوبه 
ای می توان این پروژه را در اولویت برنامه های سازمان 
آب منطقــه ای از محــل اعتبارات ســتاد احیای دریاچه 

ارومیه قرار داد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به پروژه 
هایی در شهرستان ورزقان که از آب دو منظوره استفاده 
می نماید، گفت: ســرمایه گذار در ارتباط با این پروژه 
هــا اعام آمادگی نموده اســت و تجربیات الزم در این 
زمینــه را نیز داراســت و میــزان 10 میلیــون متر مکعب 
آب از ســد حاجیلرچای ورزقان برای بخش کشاورزی 
تخصیــص یافته اســت مطالعات الزم نیــز در این زمینه 
صورت گرفته اســت کــه در وهله اول ایــن آب برای 
پرورش ماهی اســتفاده می گردد و از خروجی آن پس 
از تصفیه و زدودن ناخالصی های فیزیکی و شیمیایی در 
مجتمــع گلخانه ای هزار و پانصد هکتاری اســتفاده می 
شــود این پروژه بزرگ که می توان آنرا مگاپروژه نامید 
باید جزو اولویت های استان قرار گیرد. وی همینطور با 
اشــاره به اینکه پروژه احداث 300 حلقه چاه در حوضه 
رود ارس می تواند تولیدات شــیات را تحت تاثیر قرار 
دهد گفت: باید از ظرفیت های استانی و ستاد رفع موانع 
تولید و دستگاههای مختلفی که ایفای نقش می نمایند، 

در جهت رفع مشکات این پروژه سود جست.
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شــهردار منطقه 5 تبریــز در ماقات 
مردمــی با اهالــی کرکج در مســجد 
جامع این محله گفت: مشــکات این 
محله در بودجه سال جاری لحاظ و در 
قالب خدمات محله ای اجرا شــده و تا 
پایان سال جاری تداوم خواهد داشت.

شــهردار منطقه 5 تبریــز در ماقات 
مردمــی با اهالــی کرکج در مســجد 
جامــع این محلــه گفت: مشــکات 

ایــن محله در بودجه ســال جاری لحــاظ و در قالب خدمات 
محله ای اجرا شده و تا پایان سال جاری تداوم خواهد داشت.

به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛ میر علی اصغر نســاج در 

این جلســه که با حضور معــاون عمرانی 
فرمانــدار تبریــز، پلیس راهــور و نیروی 
انتظامــی برگزار شــد، ضمــن اعام این 
مطلب گفت: با دستور شهردار کانشهر 
تبریــز و پیگیــری این منطقــه، عملیات 
اجرایــی دوربرگــردان کرکج در ســال 
جــاری پس از برگــزاری آگهی مناقصه 
و انتخــاب پیمانــکار شــروع می شــود.

احــداث  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ایــن دوربرگــردان، دسترســی از جــاده تبریــز - تهــران به 
لکه گیــری آســفالت  افــزود:  تســهیل می شــود،  کرکــج 
اســت. شــده  شــروع  نیــز  کرکــج  معابــر  و  محــات 

سرپرســت کمیتــه امــداد آذربایجــان شــرقی از ارائــه 
1۶5۹خدمت حقوقــی به مددجویان تحت حمایت ســطح 
اســتان در هفت ماهه نخســت ســالجاری خبر داد.غامعلی 
مامهدی درخصوص ارائه خدمــات حقوقی به مددجویان 
گفت: از ابتدای سالجاری 1۶5۹ خدمت قضایی و حقوقی به 
نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی توسط 
وکای نیکوکار و اداره حقوقی این نهاد ارایه شــده اســت.

نیکــوکار  وکیــل   300 همــکاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ایــن  از  مــورد   8۶5 گفــت:  اســتان  امــداد  کمیتــه  بــا 
خدمــات حقوقــی توســط ایــن وکا ارایه شــده اســت.

سرپرســت کمیته امداد آذربایجان شــرقی افزود: برقراری 
30 میــز خدمت حقوقــی و برگــزاری 73 کاس آموزش 
حقوقی بــرای 3838 نفــر از دیگــر خدمات ارایه شــده به 

نیازمنــدان تحــت حمایــت در 7 ماهه نخســت 1400 بود.
وی اضافه کرد: همچنین از ایتدای ســالجاری تاکنون 158 
پرونده حقوقی مددجویان نیز از طریق مراجع قضایی پیگیری 
و نســبت به احقــاق حقوق این عزیزان اقدام شــده اســت.

مامهــدی به انعقاد مجــدد تفاهم نامه  همــکاری با کانون 
ســردفتران اســتان اشــاره کــرده و افــزود: بر اســاس این 
تفاهــم نامــه مددجویــان از پرداخــت هزینه حــق التحریر 
در تنظیــم اســناد رســمی در دفترخانــه معــاف هســتند.

سرپرســت کمیته امــداد آذربایجان شــرقی خاطر نشــان 
الکترونیــک قضایــی در ســطح  کــرد: دفاتــر خدمــات 
اســتان طبــق مصوبه مجلــس از هیــچ یــک از مددجویان 
تحــت حمایــت کمیتــه امــداد هزینــه دادرســی دریافت 
ننمــوده و طبــق تفاهــم نامــه کشــوری عمــل می شــود.

شهردار منطقه ۵ تبریز :

عملیاتاجراییدوربرگردانکرکجپسازانتخابپیمانکارآغازمیشودعملیاتاجراییدوربرگردانکرکجپسازانتخابپیمانکارآغازمیشود

سرپرست کمیته امداد آذربایجان شرقی تشریح کرد؛

معافیتمددجویانازهزینهدادرسیمعافیتمددجویانازهزینهدادرسی



13

فصل تدوین شماره 31. آبانماه  1399

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز کشور از تولید و بومی 
ســازی 80 نوع قطعه ابزار دقیق و مکانیکــی توربین های 
فشــار قوی با همکاری شرکت های دانش بنیان خبر داد و 
گفت: قطعاتی که نیاز به داخلی سازی دارد با بهره مندی از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان در صدد تولید آنها هستیم.

بــه گزارش خبرنــگار ما در تبریز، فیــروز خدائی با بیان 
اینکه زمان تعامل با شــرکت های دانش بنیان است، افزود: 
به خاطر تحریم های ظالمانه و محدودیت هایی که وجود 
دارد ، تصمیم گرفته ایم که نیازهای خود را داخلی سازی 
کنیم و بر همین اســاس به کمک همــه طراحان، صاحبان 

ایده و شرکت های دانش بنیان، نیازمندیم.
وی گفت : البته منطقه 8 عملیات انتقال گاز کشــور ، در 
قالب کمیته خودکفایی منطقه 8 توانسته است 80 نوع قطعه 
ابزار دقیق و مکانیکی توربین های فشــار قوی را با استفاده 
از مشــاوره های شــرکت های دانش بنیان ، تولید و بومی 
سازی بکند.خدائی افزود: وظایف منطقه 8 عملیات انتقال 
گاز، به عنوان یکی از مناطق ده گانه کشــور، تأمین گاز ۶ 
اســتان که اتفاقا جزء اســتانهای سردسیر کشور هم هستند 
و به همین منظور ، مســئولیتی بســیار بزرگ بر دوش همه 

همکاران گذاشته شده است.
مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز کشور ، در ادامه با اشاره 
به اینکه مصارف گاز به خاطر توسعه گازرسانی ، افزایش 
یافته است گفت : متأسفانه به دلیل مصرف غیر اصولی که 
شــاید بیش از 4 برابر اســتاندارد جهانی باشد و علی رغم 

اینکه تولید گاز هم افزایش یافته است ولی همین مصرف 
بی رویه باعث می شــود که در مقاطعی کوتاه با مشــکل 

مواجه شویم.
وی افزود : مصرف بی رویه و خارج از اســتاندارد ، یک 
معظل و عمده اصلی افت فشــار و احیانــا در برخی موارد 
جزئی ، قطع گاز مصرفی است چون این مصارف بی رویه 

گاها بدون پیش بینی بوده و می توانند دردسر ساز شود.
خدائــی در خاتمه بــا بیان اینکــه در نهمین نمایشــگاه 
نوآوری و فناوری ربع رشیدی ، با طراحان و شرکت های 
دانش بنیان برای اجرای طرحها و پروژه های این شــرکت 
، رایزنی شــده است افزود : پتانسیل های زیادی در جوانان 
و به خصوص شرکت های دانش بنیان وجود دارد که اگر 
امکانات و منابع در اختیارشــان قرار گیرد ، می توانند ما را 
از وابســتگی به واردات قطعات و ابــزار مورد نیاز ، نجات 

دهند.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران خبر داد ؛

تولید و بومی سازی ۸۰ نوع قطعه ابزار دقیق و مکانیکی 
توربین های فشار قوی با همکاری شرکت های دانش بنیان
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مدیر عامل شــرکت آب و فاضاب استان گفت : 
نمایشــگاه ربع رشــیدی می تواند به عنوان دروازه 
ورود طرحهــا و ایده های دانش بنیــان ، به چرخه 

تولید و صنعت باشد.
به گــزارش خبرنگار ما علیرضــا ایمانلو در بازدید 
از نهمین نمایشــگاه ربع رشــیدی با بیان اینکه این 
شــرکت حضور فعالی در نمایشــگاه داشــته است 
اظهار داشــت: شرکت آب و فاضاب استان، در 5 
دوره اخیر، مسئول زون آب نمایشگاه ربع رشیدی 

است.
وی گفــت : حــدود 142 طرح و ایده ، شــامل 47 

طرح در بخش ایده هــای نوآوری و فناوری ، ۹1 
طرح در بخش توســعه و تجاری ســازی و 4 طرح 
هم جهت فروش ، در زون آب ربع رشیدی حضور 

داشتند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان با اشاره به 
دیگر اقدامات و فعالیت هــای زون آب در نهمین 
نمایشــگاه نوآوری و فناوری ربع رشــیدی گفت : 
برگزاری کاسهای آموزشی با محوریت مدیریت 
منابــع آبی ، معرفی طرحهای خوب در زمینه پایش 
آب و انعقــاد تفاهم نامــه با دانشــگاههای تبریز و 
صنعتی ســهند ، از دیگر فعالیت های مثبت در این 

بود. نمایشگاه 
ایمانلو ، شرکت آب و فاضاب را یکی از شرکتهای 
برتر در حوزه پژوهش و فناوری در ســطح کشور 
دانســت و گفت : شــرکت آب و فاضاب استان ، 
پنج ســال متوالی ، به عنوان پژوهشــگر برتر کشور 
انتخاب و از ســوی وزیر نیرو مورد تجلیل قرار می 

گیرد.
وی افزود : عاوه بر اینکه همیشــه ســعی می کنیم 
از فنــاوری های روز دنیا بهــره ببریم ، در کنار آن 
پژوهشــگران و محققین خود شرکت هم طرحهای 
خوبی را تولید و به دیگر اســتانهای کشــور صادر 

کرده اند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی ؛
۱۴۲ ایده در زون شرکت آب و فاضالب استان  در

 نمایشگاه ربع رشیدی حضور داشت
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مجتمع فوالد صنعت بناب مبلــغ 5 میلیارد ریال جهت تهیه 
جهیزیه برای زوج های نیازمند شهرستان بناب به کمیته امداد 

شهرستان اهدا کرد.
به گــزارش خبرنگار ما در آذربایجانشــرقی؛دکتر زمانیان، 
مدیر عامل مجتمع فوالد صنعت بناب با اعام این خبر افزود: 
در راســتای عمل به مســئولیت هــای اجتماعــی و هم چنین 
منویات مقــام معظم رهبری مبنی بر رســیدگی به نیازمندان، 
کمک هزینه 5 میلیاردی از طرف این مجتمع برای کمک به 
ازدواج آسان و تهیه جهیزیه به حساب کمیته امداد شهرستان 

واریز شد.
زمانیــان با تاکید بر اهمیت نیکوکاری و اقدامات خیرانه در 
دین اســام افزود: در احادیث و کام معصومین به اقدامات 
حســنه تاکید بسیاری شده و ائمه بزرگوار نیز خودشان عاوه 
بر اینکه در کارهای خیر پیش قدم می شدند دیگران را نیز به 

انجام کارهای خیرانه ترغیب و تشویق می کردند.
مدیــر عامل مجتمع فوالد صنعت بنــاب با بیان این موضوع 
که این مجتمع متعلق به شهرســتان بناب اســت افزود: هر گاه 

احساس کنیم ارگان یا اداره ای به کمک های این مجتمع نیاز 
دارند هیچ گاه از کمک کردن دریغ نمی کنیم و تا حد توان 
در کنار سایر مســئوالن شهرستان در رسیدن به اهداف کان 

شهرستان کمک می نماییم.
وی ادامه داد: مجتمع فوالد صنعت بناب در تمامی کارهای 
خیریه از قبیل پویــش همدلی، رزمایش کمک های مومنانه، 
بهســازی گلزار شهدا و... همیشه پیشــقدم بوده و خواهد بود 
چرا که وظیفه خود می داند در اقدامات خیریه همیشه پیشقدم 

باشد.
زمانیــان با بیان اینکه تهیه جهیزیه یکی از راه های تســهیل 
ازدواج جوانان می باشــد گفت: در همین راســتا با همکاری 
اداره کمیته امداد شهرســتان مبلغ 5 میلیــارد ریال جهت تهیه 

جهیزیه زوج های نیازمند کمک شد.
زمانیان در پایان با بیان اینکه جوانان سرمایه های این انقاب 
هستند افزود: یکی از مشــکات امروزی جوانان ازدواج می 
باشدکه الزم اســت تمامی نهادها و دستگاه ها در تسهیل این 
امــر ورود پیــدا کنند تا بــا ازدواج و فرزنــد آوری به عنوان 
ســرمایه های آینده نظام مقدس جمهوری اســامی ایران به 

پیشرفت میهن عزیزمان کمک نماییم.
شایان ذکر است مجتمع فوالد صنعت بناب به عنوان بزرگ 
ترین شرکت بخش خصوصی کشور در زمینه تولید فوالد می 
باشد که در حال حاضر انواع مقاطع فوالدی اعم از میلگرد از 
ســایز 8 تا 32 با گریدهای مختلف را مطابق با استانداردهای 
جهانــی تولید و با تــوان تولید تیرآهن، نبشــی و ناودانی و با 
بهــره گیری از خطوط متعدد نوردی ســبد کامل محصوالت 

فوالدی را روزانه راهی بازار داخلی و خارجی می نماید.

مدیر عامل مجتمع فوالد صنعت بناب خبرداد:

اهداء ۵ میلیارد ریال وجه نقدی جهت 
تهیه جهیزیه برای زوج های نیازمند شهرستان بناب
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شــهردار تبریز از تحول طرح تفصیلی جدید شــهر با 
رویکرد مسئله محوری خبر داد.

عبــاس رنجبر عصر امروز در جلســه بررســی طرح 
تفصیلــی تبریز با شــرکت مشــاور اظهار کــرد: مردم 
اولویــت اول و آخر ما هســتند و معتقدیم باید با تمام 

توان مان برای خدمت به مردم شهرمان گام برداریم.
وی ادامــه داد: در طرح تفصیلی جدید تبریز باید دو 
محور به صورت اساســی مد نظر قــرار گیرد که یکی 

مسئله محوری است.
شــهردار تبریز اضافه کرد: طرح تفصیلی باید مسائل 
مردم و شهروندان را مد نظر قرار دهد و باری از دوش 
شــهر بردارد. ما باید بتوانیم از میان حالت های موجود 

بهترین را انتخاب کنیم.
رنجبر همچنین درآمد پایدار را دومین مسئله محوری 
در این راســتا دانســت و افزود: متاســفانه شــهرهای 

مــا با مشــکات مالی فراوانــی مواجه هســتند و اداره 
شهرداری ها به صورت خودگردان انجام می شود؛ این 
موضوع مســائل دشوار زیادی برای شــهرها به وجود 
آورده که باید این مسائل در طرح تفصیلی مدنظر قرار 

گیرد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: 
تولید فضاهــای خاقانه از اهمیت بســزایی برخوردار 
اســت و برای افزایش روح نشاط و شادابی شهر حتما 

به عنوان مسئله ای جدی باید تلقی شود.
شهردار تبریز با بیان اینکه طرح های تفصیلی گذشته 
نتوانســته اند به اندازه کافی نیازهــا و انتظارات مدیران 
شــهر را برآورده کنند، خاطرنشــان کرد: بنده هم در 
جایــگاه حقوقی خود و هــم به عنوان یک شــهروند 
عاقه مند به مســائل شــهری، طرح تفصیلی را نیازمند 

تحولی عظیم در رویکردها و نگرش ها می دانم.

شهردار تبریز خبر داد: 

تحول در طرح تفصیلی با رویکرد مسئله محوری
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مدیرعامل ســازمان قطار شــهری تبریــز و حومه 
با اشــاره بــه حمایت ایــن ســازمان از برگزاری 
نهمین نمایشــگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی 
)رینوتکــس2021( اظهــار کــرد: ســازمان قطار 
شهری حضور فعال و پررنگی را در این نمایشگاه 

دارد.
 مهنــدس مصطفی مولــوی در حاشــیه بازدید از 
نهمین نمایشــگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی 
تــوان  از  اســتفاده  گفــت:  )رینوتکــس2021( 
متخصصان داخلــی به عنوان یکی از اولویت های 
این ســازمان مطرح بوده و ما در این مدت تاش 
کردیم تا با بهره گیری از توان متخصصان داخلی 

برآورده سازیم. را  فناوری سازمان  نیازهای 
نهمیــن  نقــل  و  مســئول زون تخصصــی حمــل 
نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربع رشــیدی، با 
اشــاره به نمونه های موفق اعتماد به متخصصان و 
جوانان فناور داخل کشــور گفــت: عقد قرارداد 
تامیــن اولیــن بوســتر پمپ آتــش نشــانی مطابق 
اســتاندارد ملی و NFPA20 با تولیدکننده داخلی 
در ایســتگاه های خــط یک و قــرارداد تامین 12 
دســتگاه بوســتر پمپ آتش نشــانی با تولیدکننده 
داخلی در گام نخســت و ارتقــاء کیفی پمپ های 
آتش نشــانی مانند تغییر جنــس پروانه از چدن به 
برنز و اصاح سیستم خنک کاری موتور دیزل از 

جمله موارد شــاخص در این زمینه است.
مدیرعامل ســازمان قطار شــهری تبریز با اشــاره 
بــه تجربــه موفق عقــد قــرارداد تأمیــن و نصب 
اولیــن پله برقی ســخت کار در ایران توســط این 
ســازمان گفت: بــا تأمین 84 دســتگاه پلــه برقی 
برای ایســتگاه های فاز 2 و 3 خط 1 با تولیدکننده 
داخلــی شــاهد اصــاح و بهبود مشــخصات فنی 
جهت کارکرد بهینه افزایش طول عمر، ســهولت 
تامیــن تجهیزات و کاهش قابــل ماحظه هزینه ها 
بودیم و در همین راستا صرفه جویی ارزی حدود 
70 هــزار دالر برای تولیــد هر پله برقی ســاخت 

داخل حاصل شده است.
مولــوی معرفی نیازهای فناورانه این ســازمان در 
نمایشــگاه رینوتکس 2021 را نیز یادآور شــد و 

مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه خبر داد:

سازمان قطار شهری حامی فناوران حوزه حمل و نقل ریلی
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شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: در راستای پیشگیری از بروز 
ســیاب ، عملیات احداث کانال انحرافی«سولی دره سی« با 

سرعت ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، بهرام نسیانی اظهار کرد: 
کانال انحرافی ســولی دره ســی با تاش نیروهای خدوم و 
زحمتکش معاونت خدمات شــهری در حال احداث است 
که بر این اســاس کانال انحرافی آب های ســطحی جاری 
شــده از مســیل زرنق را جمع آوری و به کانال فرامنطقه ای 

خاوران هدایت خواهد کرد.
وی افزود: بخشی از این کانال طی ماه های گذشته توسط 
امور بحران معاونت خدمات شــهری منطقه احداث شده و 

بخش دیگر آن نیز در دست اجرا است.
شــهردار منطقه ۹ اظهار کــرد: با توجه بــه احتمال بروز 
ســیاب های فصلی در فصل بارش و بــا توجه به تجارب 

سال های اخیر، مطالعات میدانی و شناسائی نقاط سیاب خیز 
از چنــد ماه قبل در دســتور کار مدیریت بحــران معاونت 
خدمات شهری و اجرائی منطقه قرار گرفته و احداث کانال 
انحرافی جمع آوری آب های سطحی به منظور جلوگیری از 

بروز سیاب های احتمالی عملیاتی شده است.
نســیانی با اشاره به توجه مدیریت شــهرداری منطقه ۹ به 
پروژه های اساسی و زیرســاختی شهرک خاوران، توسعه، 
آبادانی و عمران این شــهرک را در ســال آتی رو به رشد 
و ملموس پیش بینی و خاطرنشــان کرد: با معرفی ظرفیت ها 
و پتانســیل های شــهرک خاوران و همچنین تأمین بخشی 
از زیرســاخت های الزم و ضــروری، در حــال حاضر این 
شــهرک کانون توجه ســرمایه گذاران بخش مسکن بوده 
و ایــن مهم ترین هدفی اســت کــه در دوره اخیر مدیریتی 

شهرداری منطقه ۹ همواره مورد تأکید بوده است.

شهردارمنطقهشهردارمنطقه۹۹تبریزخبرداد:تبریزخبرداد:

تداومعملیاتاحداثکانالانحرافیسولیدرهسیتداومعملیاتاحداثکانالانحرافیسولیدرهسی
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مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی آذربایجان 
شــرقی از احداث دو ســامانه برق از انرژی خورشید 
در شــهرکهای صنعتی اهر و ورزقان جهت تامین برق 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ســید مرتضی نیرومند 
اسکویی امروز صبح )شنبه( در جلسه شورای معاونین 
گفت : در جهت الگو ســازی استفاده از انرژی پاک، 
دو ســامانه برق از انرژی خورشــید )فتوولتاییک( در 
شــهرکهای صنعتی اهــر و ورزقان جهــت تامین برق 

ســاختمان اداری در حال احداث می باشد.
وی بــا اشــاره به میــزان تولید برق ســامانه هــا اظهار 
داشــت : هرکدام از ســامانه ها 5کیلووات تولید برق 

داد. انجام خواهند 
ســید مرتضی نیرومند اسکویی هدف از این را توسعه 
و فرهنگ ســازی اســتفاده از منابع تجدیدپذیر جهت 
تولید برق در کشــور عنــوان کرد و گفــت : اهمیت 
اســتفاده از انرژی خورشــیدی در مراکــز تولیدی و 
صنعتــی بســیار باال بوده وپروژه های این شــرکت در 
راســتای مصوبــه هیات وزیــران در خصــوص تامین 
حداقــل 20 درصد برق مصرفی ادارات از انرژی های 
تجدیدپذیر تعریف و اجرا شــده است و تمامی پنلهای 
خورشــیدی نیز بــا توجه به قانون حداکثر اســتفاده از 
تــوان تولیــد و خدماتــی در تامین نیازهای کشــور و 

تقویت آنها ســاخت ایران می باشد.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان گفت 
: پیــش از ایــن پــروژه هــا، نیــروگاه کوچــک پانل 
خورشــیدی در شهرک صنعتی شهید سلیمی و فناوری 

قطعات خودرو طراحی و اجرا شــده است.
وی اظهار داشت: این نیروگاه ها با رعایت تمام اصول 
فنی و اســتانداردهای مرتبط و با ســازه  تمام گالوانیزه 
توســط تبدیل  کننده  مجزا به شــبکه  داخلی شــهرک 
صنعتی شــهید ســلیمی و فناوری قطعات خودرو تبریز 

وصل شده است.

احداث دو سامانه تولید برق از انرژی خورشید در شهرکهای 
صنعتی اهر و ورزقان جهت تامین برق
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دبیر دبیرخانه پیشــگیری و ساماندهی متکدیان موسسه 
خیریه حمایت از مستمندان تبریز از افزایش 17درصدی 
تکدیگری نسبت به ۶ ماهه نخست سال گذشته در تبریز 

خبر داد.
جلســه ســتاد ســاماندهی متکدیان و کودکان کار و 
خیابانی در محل موسســه خیریه حمایت از مســتمندان 

تبریز برگزار شد.
در این جلســه رئیس امور اجتماعی فرمانداری تبریز، 
ضمن تشریح علل مختلف گسترش تکدیگری، بر لزوم 
هوشــیاری و سرعت عمل دســتگاه های مسئول جهت 

مقابله با این پدیده تاکید کرد.
تــراب نــوروزی، نقش افراد ســودجو در گســترش 
تکدیگــری را مهم ارزیابی کرده و گفــت: این افراد با 

سواستفاده از احساســات مردم و با شگردهای مختلف، 
ضمن کاســبی راحت برای خود، باعث در حاشیه قرار 

گرفتن نیازمندان واقعی می شوند.
رئیــس امــور اجتماعی فرمانــداری ضمــن تجلیل از 
خدمات موسســه خیریه حمایت از مســتمندان تبریز در 
ســاماندهی متکدیان شــهر تبریز، گفــت: اقدامات این 
موسسه و تنوع خدمات آن الگوی نمونه ای برای کشور 

می باشد.
وی با اشاره به بند 5 ماده 55 قانون شهرداری ها ، جمع 
آوری و ساماندهی متکدیان را وظیفه شهرداری دانست 
و گفت: متاسفانه شــهرداری تبریز در این زمینه اقدامی 

نکرده است.
نــوروزی بــا تاکید بر لــزوم ورود پلیس فتــا به بحث 
خیرین فضای مجازی، گفت: این افراد به اســم کمک 
به نیازمنــدان در حال فریب مردم و بدنبال ســودجویی 
شــخصی می باشــند و موارد مختلفی از سودجویی این 

افراد کشف شده است.
رئیس امور اجتماعی فرمانداری با اشاره به لزوم فرهنگ 
ســازی برای مقابله با این پدیده، عنوان نمود: رسانه ملی 
که وظیفه اصلی آن آگاه ســازی مردم و فرهنگ سازی 
می باشد متاســفانه در این زمینه هیچ نوع همکاری نمی 

کند و حتی در جلسات این چنینی حضور نمی یابد.
در این جلســه، دبیر دبیرخانه پیش گیری و ساماندهی 

نسبت به ۶ ماهه نخست سال گذشته؛
 افزایش ۱۷درصدی تکدیگری در تبریز
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متکدیان موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز نیز 
با اشــاره به جمع آوری و ساماندهی 118۶ متکدی در 
طی ۶ ماه نخست سال 1400، گفت: از این تعداد 550 
خانم و ۶3۶ نفر آقا بودند که نشان از افزایش چشمگیر 

خانم های متکدی می باشد.
حاج حســین عامیر با اشــاره به افزایش 17درصدی 
تکدیگری نســبت به مدت مشابه سال گذشته در تبریز 
افــزود: مشــکات اقتصــادی موجود باعــث افزایش 

تکدیگری در جامعه شده است.
وی افزایــش متکدیــان خانم را زنــگ خطری برای 
جامعه دانست و گفت: کلیه ارگان های ذیربط باید در 
این زمینه به مسئولیت خود عمل نموده و با راهکارهای 

قانونی و مدبرانه از گسترش آن جلوگیری کنند.
حاج حســین عامیر به سودجویی بعضی افراد از این 
طریق و شگردهای مختلف آنها برای فریب مردم اشاره 
نمــوده و با تاکیــد بر لزوم آگاه ســازی جامعه،گفت: 
متاسفانه دســتگاه های مختلف همکاری خوبی در این 
زمینه ندارند و حتی صدا و سیما که وظیفه اصلی را در 

این زمینه دارد تاکنون پای کار نیامده است.
عضو هیات امنای موسسه خیریه حمایت از مستمندان 
تبریز ، اقدامات شــهرداری تبریز در این زمینه را ناچیز 
دانست و گفت: با توجه به امکانات گسترده شهردای، 
می توان اقدامات اساســی و بزرگی در ایجاد اشتغال و 

ســاماندهی متکدیان و کــودکان کار و خیابانی انجام 
داد که متاســفانه تاکنــون مغفول مانده اســت و عما 
شــهرداری از قبول مســئولیت های قانونی خود، شانه 

خالی کرده است.
حــاج حبیــب چوخاچیــان، از امنای پیشکســوت و 
عضو هیات مدیره موسســه نیز در این جلســه با اشاره 
به پیشــنهاد مرحوم زعفرانی ، از بنیــان گذاران اصلی 
موسســه خیریــه حمایــت از مســتمندان تبریــز، برای 
ایجاد کمیته مخصوص جهــت جمع آوری متکدیان، 
این اقدام را نمونه ای موفق در ســطح کشــور دانسته و 
پیشنهاد نمود واحد ویژه ای جهت ساماندهی متکدیان 
و رفع مشکل دســت فروشی تشکیل شود و شعبه ویژه 
ای نیز در دادگســتری برای رسیدگی به این مشکات 

مشخص شود.
مدیر عامل موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز 
نیز در این جلسه ضمن تشریح خدمات موسسه و تقدیر 
از همکاری خوب نیروی انتظامی و قوه قضائیه، بر لزوم 
همراهی ســایر ادارات و ارگانها با موسسه، جهت رفع 

مشکات مردم تاکید کرد.
ســیروس نایبی حفظ برند جهانی تبریز، شــهر بدون 
گدا را وظیفه وجدانی اعضای موسسه و همه شهروندان 
دانســته و گفت: برای حفظ این نام باید تاش بیشتری 

نموده و شبانه روز کار کنیم.
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