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کل مـن علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام
برادربزرگوار جناب آقای مهندس میراعتماد عمادی  

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این، بارزترین 
تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت.

 درگذشـت والده عزیزتان را به شـما و خانواده محترمتان تسـلیت عرض نموده، برایشان از درگاه خداوند متعال 
مغفرت، برای شـما و سایربازماندگان صبر جمیل واجرجزیل خواهانیم.

امید که روح آن مرحومه آسوده و خرسند در حریم امن الهی آرام گیرد ما را درغم خود شریک بدانید.

خانواده ایازی 
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وزارت اطالعات خبر داد: 

دهنده  سازمان  وپایی  ار فرد  دو  بازداشت   
آشوب و بی نظمی

وزارت اطالعات، دو فرد اروپایی سازمان دهنده آشوب و بی نظمی را بازداشت کرد. اداره کل روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت اطالعات به استحضار ملّت شریف ایران می رساند: دو فرد اروپایی که با هدف سوء استفاده از مطالبات 
به حق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی نظمی اجتماعی و بی ثبات سازی جامعه 

وارد کشور شده بودند، توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( شناسایی و بازداشت شدند.

سـناریوهای  از  کـه  بیگانـه  توطئه گـران 
متعـدد و متنـوع سـال های اخیـر خویـش 
نبسـته  طرفـی  ملّـت  و  ملـک  ایـن  علیـه 
بودنـد، بـا هدف اجـرای طرحـی ترکیبی 
دو  سـخت،  و  نـرم  نویـن  روش هـای  از 
ایـران  بـه  را  خـود  تجربـه ی  بـا  مأمـور 
اعـزام کـرده بودند. ایـن افـراد مأموریت 
داشـتند بـا توجیـه، هدایـت، شبکه سـازی 
و مرتبط سـازی افـراد و شـبکه های آلوده 
داخلـی، بـر مشـکالت و مطالبـات اقشـار 
اشـراف  جامعـه  زحمت کـش  و  شـریف 
پیـدا کـرده و بـا منحرف سـازی مطالبات 
بـه  متصـل  گروه هـای  سـازی  مرتبـط   و 
از  سـهمگینی  مـوج  بـا  را  جامعـه  خـود، 
مواجـه  امنـی  نـا  و  شـرارت  و  تخریـب 

نماینـد.
دو عنصـر اصلـی، از اتبـاع یـک کشـور 
توسـط  شـده  سـازماندهی  و  اروپایـی 
سـرویس های جاسوسـی، از متخصصیـن 
حرفـه ای در زمینـه ی ایجـاد شـورش و 
بی ثباتـی هسـتند کـه سـال ها در چندیـن 
چنیـن  اجـرای  تجربـه  هـدف،  کشـور 
سـناریوهایی را بـه مأموریـن محلـی خود 

بودنـد. داده  آمـوزش 
افـراد موصـوف بـر اسـاس رهگیری های 

تـور  در  اطالعـات،  وزارت  فرامـرزی 
اطالعاتی هوشـمند ایـن وزارت خانه قرار 
گرفتـه بودنـد و از لحظـه ی ورود به ایران 
و  برنامه هـا  کلیـه ی  بازداشـت،  زمـان  تـا 
پوشـش های  آنهـا،  پنهـان  مالقات هـای 
اسـتفاده شـده و خطـوط عملیاتی مخرب 
مرتبـط،  کانون هـای  برخـی  بـه  انتقالـی 
موسـوم  غیرقانونـی  تشـکل  بـه  منجملـه 
تشـکل های  هماهنگـی  شـورای   (( بـه 
نظـارت  تحـت    )) فرهنگیـان  صنفـی 
مسـتند  و  گرفتـه  قـرار  امنیتـی  کامـل 

ضمـن  اطالعـات  وزارت  اسـت.   شـده 
بـه کانون هـای توطئه گـر  هشـدار جـدی 
بیگانـه و پایگاه هـای آلـوده داخلـی آنهـا 
از  پاسـداری  در  کـه  می نمایـد  اعـالم 
امنیـت و آرامـش مـردم عزیـز و سـربلند 
صنـوف  و  اقشـار  و  اسـالمی  ایـران 
کمتریـن  جامعـه،  خدمت گـزار  و  معـزز 
در  ضمنـاً  نمی دانـد.  روا  را  چشم پوشـی 
اولیـن زمـان ممکن، بخشـی از مسـتندات 
ملّـت  اسـتحضار  بـه  صوتـی و تصویـری 

رسـید.  ایـران خواهـد  شـریف 
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  در جلسه 
                                   سران قوا چه گذشت؟ 

در این جلسه، سران قوا ضمن بررسی مسایل مربوط به اجری طرح عادالنه کردن یارانه ها، توجه به مسائل مختلف این 
طرح و رسیدگی به شکایات و مطالبات مردم درباره پرداخت کمک معیشتی به صورت دقیق و در کوتاه ترین زمان ممکن 

را مورد توجه قرار داده و بر برخورد با تخلفات احتمالی در روند توزیع کاال های ضروری تاکید کردند. 

در نشســت ســران قــوا کــه بــا حضــور آیــت 
ــر  ــد باق ــور، محم ــس جمه ــی رئی اهلل رئیس
قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای اســامی و 
حجت االســام غامحســین محســنی اژه ای 
ــورای  ــس ش ــه در مجل ــوه قضائی ــس ق رئی
اســامی برگــزار شــد، روســای قــوای مقننــه 
ــرای  ــت ب ــکر از دول ــن تش ــه ضم و قضائی
ــا،  ــه ه ــردن یاران ــه ک ــرح عادالن ــرای ط اج
ــر همراهــی و همــکاری همــه دســتگاه ها  ب
ــا دولــت بــرای اجــرای ایــن طــرح تاکیــد  ب

کردنــد.

در ایــن جلســه، ســران قــوا ضمــن بررســی 
ــه  ــه اجــری طــرح عادالن ــوط ب مســایل مرب
کــردن یارانــه هــا، توجــه بــه مســائل 
بــه  رســیدگی  و  طــرح  ایــن  مختلــف 
شــکایات و مطالبــات مــردم دربــاره پرداخــت 
کمــک معیشــتی بــه صــورت دقیــق و 
مــورد  را  ممکــن  زمــان  کوتاه تریــن  در 
توجــه قــرار داده و بــر برخــورد بــا تخلفــات 
احتمالــی در رونــد توزیــع کاال هــای ضــروری 
تاکیــد کردنــد. در ایــن نشســت، ســران ســه 
قــوه همچنیــن بــر توجــه بــه حفــظ آرامــش 

ــی  ــوان ســتون اصل ــه عن ــردم ب معیشــتی م
ــان  ــد و خاطرنش ــرح تأکی ــن ط ــرای ای اج
کردنــد کــه همانگونــه کــه مدیــران اجــرای 
طــرح پیگیــر هســتند، بایــد بــه نحــوی اقدام 
شــود کــه هــم کاال هــا و اقــام مــورد نیــاز 
مــردم بــه موقــع در بازار هــای هــدف توزیــع 
ــه ای  ــه گون ــرح ب ــرای ط ــم اج ــود و ه ش
پیــش بــرود کــه در کوتاه تریــن زمــان، 
ــی  ــرگ الکترونیک ــتفاده از کاالب ــاختار اس س
بــرای عرضــه کاال هــای ضــروری بــه قیمت 

ــود. ــرا ش ــاده و اج ــهریور ۱۴۰۰ آم ش
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نماینــده روســیه در ویــن در توییتــی در واکنــش بــه خبرنــگاری کــه بــه نقــل از جــوزپ بــورل چالش هــای پیــش روی 
ایــران و آمریــکا بــرای احیــای برجــام را بازنشــر می کــرد، نوشــت: روســیه تحــت شــرایط دیگــر می توانســت از 

ظرفیــت خــود بــرای کمــک بــه طرفیــن بــرای نهایی ســازی توافــق کمــک کنــد امــا در حــال حاضــر نمی توانــد.

 اولیانــوف در ادامــه توییــت خــود و در بحث 
ــا  ــت: فانتزی ه ــگاران نوش ــی خبرن ــا برخ ب
بگذاریــد.  کنــار  را  گمانه زنی های تــان  و 
ــن درک  ــخاص واقع بی ــوان اش ــه عن ــا ب م
انتظــار  نمی توانیــم  کــه  می کنیــم 
ــکا وارد  ــی کــه آمری ــیم زمان ــته باش داش
ــت،  ــده اس ــیه ش ــا روس ــی ب ــگ نیابت جن
ســر  بــر  نتیجه بخــش  گفت وگوهایــی 

ــیم. ــته باش ــام داش برج

چرخــش کاتالیــزور دیپلماتیــک، روســیه 
ــد؟ ــی ده ــا م ــه اروپ ــش را ب جای

ــا ســفر  ــی آن ب ــوف و همزمان توییــت اولیان
ــده  ــان دهن ــوان نش ــی ت ــورا م ــه م انریک
یــک چرخــش تاریخــی و مهــم در ماجــرای 

ــد.  ــرات هســته ای باش ــام و مذاک برج
پیــش از ایــن نیــز بیــان شــد کــه بــه علــت 
ــکا و  ــران و آمری ــن ای ــاف بی ــدت اخت ش
ــزوم  ــر ل ــن ب ــد طرفی ــوص تاکی ــه خص ب
برداشــتن گام نخســت توســط دیگــری، 
احتمــاال بازگشــت بــه برجــام فقــط و فقــط 
بــا میانجیگــری طــرف ثالــث امــکان پذیــر 

اســت.
ایــران و ورود  تغییــر دولــت در  از  بعــد 

ــطحی  ــه س ــن ب ــته ای وی ــرات هس مذاک
ــش از  ــه بی ــان داد ک ــیه نش ــد، روس جدی
ــوان  ــه عن ــت ب ــل اس ــا مای ــن و اروپ چی
ــت  ــکا فعالی ــران و آمری ــن ای ــی بی میانج
کنــد. نقــش روســیه و شــخص اولیانــوف در 
مذاکــرات ادوار اخیــر ویــن آنقــدر زیــاد بــود 
کــه بســیاری اولیانــوف را شــخص نخســت 

ــتند. ــی دانس ــن م وی
بــا آغــاز جنــگ اوکرایــن و تحریــم روســیه 
ــکا و افزایــش شــدید  توســط غــرب و آمری
ــیه  ــدن، روس ــن و بای ــن پوتی ــات بی اختاف
ــت  ــام از دس ــه برج ــود را ب ــه خ ــز عاق نی

وسیه در میانجیگری جام می شود/ وپا جایگزین ر ار
 پیشنهاد انریکه مورا به ایران چیست؟
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ــی  ــی در مواقع ــی حت ــی میل ــن ب  داد. ای
جــای خــود را بــه کارشــکنی داد، تــا 
ــور  ــر ام ــه ســرگئی الوروف، وزی ــی ک جای
ــای برجــام  خارجــه روســیه در آســتانه احی
و توافــق نهایــی ایــران و آمریــکا از ایــاالت 
ــرد  ــی ک ــن کتب ــت تضمی ــده درخواس متح
کــه بعــد از رســمی شــدن توافــق،  منافــع 
ــر  ــه خط ــران ب ــا ای ــه ب ــیه در رابط روس
ــام،  ــه برج ــیه ب ــی روس ــی میل ــد. ب نیفت
ــی شــدن جــای یــک میانجــی  باعــث خال
یــا کاتالیــزور دیپلماتیــک شــد و ســرانجام، 
در مدتــی کوتــاه، ایــران و آمریــکا را چنــان 
از هــم دور کــرد کــه بســیاری از ناظــران 
بیــن المللــی، امــکان هــر گونــه توافقــی را 

ــتند. ــر دانس صف
ــه  ــورا ب ــه م ــفر انریک ــال، س ــن ح ــا ای ب
ایــران نشــان داد کــه اروپــا دوســت نــدارد 
ــه  ــرب ب ــران و غ ــته ای ای ــرات هس مذاک
بایگانــی تاریــخ بــرود و تــاش دارد حتــی 
االمــکان جــای روســیه را بــه عنــوان 

ــرد. ــزور بگی کاتالی

ــی  ــه م ــا چگون ــر ترکــش؛ اروپ ــن تی آخری
ــد؟ ــام را نجــات  ده ــد برج خواه

مــورا در حســاب توییتری خــود در خصوص 
ســفر بــه تهــران نوشــته اســت: »دوبــاره به 
تهــران مــی روم تــا بــا علــی باقری کنــی و 
ــن و  ــرات وی ــاره مذاک ــات درب ــر مقام دیگ
ــه  ــم. کار در زمین ــدار کن دیگــر مســائل دی
ــده در  ــی مان ــات باق ــردن اختاف ــل ک ح
ــاس  ــر اس ــه دارد.« ب ــرات ادام ــن مذاک ای
ــه  ــورا ب ــه م ــوز، انریک ــورو نی ــزارش ی گ
ــی،  ــری کن ــی باق ــا عل ــا ب ــه ت ــران رفت ته
معــاون وزیــر خارجــه ایــران، در خصــوص 

آنچــه پیشــتر جــوزپ بــورل، مســئول 
دســتگاه سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا، 
آن را »راه حــل میانــه« خوانــده بــود گفتگو 
کنــد.  بــورل هفتــه گذشــته در گفتگــو بــا 
ــرده  ــد ک ــز تاکی ــیال تایم ــریه فایننش نش
ــش او  ــر ترک ــن تی ــن آخری ــه ای ــود ک ب
بــرای نجــات برجــام اســت و قصــد دارد از 
ــق  ــرایطی، تواف ــت ش ــد تح ــران بخواه ای

ــرد. ــته ای را بپذی هس
بــر اســاس طرحــی کــه فایننشــیال تایمــز 
آن را ادعــا کــرده، قــرار اســت مــورا 
ــکا  ــه آمری ــد ک ــنهاد ده ــران پیش ــه ته ب
ســپاه  روی  از  را  تروریســم  برچســب 
پاســداران بــردارد و ایــن نهــاد از فهرســت 
ــده  ــاالت متح ــتی ای ــازمان های تروریس س
ــی  ــل، تحریم های ــا در مقاب ــود ام ــارج ش خ
ــع  ــاد وض ــن نه ــه ای ــر زیرمجموع ــه ب ک
ــی  ــود باق ــای خ ــر ج ــان س ــده همچن ش
بمانــد. ایــن اقــدام بــه خوبــی نشــان 
مــی دهــد کــه اروپــا ســعی دارد بــه 
جــای روســیه کار میانجیگــری را آغــاز 
ــه کار  ــرد ک ــر ب ــد از خاط ــه نبای ــد. البت کن
ــیه  ــر از روس ــخت ت ــب س ــه مرات ــا ب اروپ
ــه روســیه نزدیکــی  ــا نســبت ب اســت. اروپ
بیشــتری بــه آمریــکا دارد و ایــران نســبت 
بــه آن بدبیــن اســت. پیــش از تغییــر دولت 
ــای  ــاش ه ــم مشــخص شــد ت ــران ه ای
اروپــا بــرای میانجیگــری بیــن ایــران 
ــن  ــا ای ــت. ب ــر نیس ــر ثم ــکا مثم و آمری
ــی رســد و  ــه نظــر م ــه ب ــال، آنطــور ک ح
همانگونــه کــه جــوزپ بــورل گفتــه، ایــن 
آخریــن تیــر بــرای نجــات برجــام اســت و 
اگــر ایــن میانجیگــری نیــز بــه ثمــر نرســد، 
ــی  ــه بایگان ــا ب ــام واقع ــن اســت برج ممک

تاریــخ بــرود. بایــد دیــد پاســخ ایــران بــه 
پیشــنهاد طــرف اروپایــی چــه خواهــد بــود 

ــود     ــی ش ــه م ــرات چ ــت مذاک و سرنوش
 منبع: خبر فوری

با این حال، سفر انریکه مورا به 
ایران نشان داد که اروپا دوست 
ندارد مذاکرات هسته ای ایران 
و غرب به بایگانی تاریخ برود و 
تالش دارد حتی االمکان جای 

روسیه را به عنوان کاتالیزور بگیرد.
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آماده برقراری مسیر جدیدی از 
وابط با ایتالیا هستیم توسعه در ر

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با پیشنهاد عقد پیوند خواهرخواندگی میان تبریز و یکی از شهرهای 
ایتالیا، ابراز امیدواری کرد با همکاری و تعامل مسئوالن عالی دو کشور، سطح روابط دوجانبه روزبه روز ارتقا 

یافته و موانع موجود در این زمینه رفع شود.

ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ایــران  فرهنگــی  و  تاریخــی  پیوندهــای 
در  کشــور  دو  حســنه  روابــط  و  ایتالیــا  و 
اســتان  گفــت:  مختلــف،  عرصه هــای 
ــتفاده  ــا اس ــت ب ــاده اس ــرقی آم آذربایجــان ش
ــدی  ــیر جدی ــود، مس ــای خ ــام ظرفیت ه از تم
از توســعه را در روابــط بــا ایتالیــا ایجــاد کنــد.

ــا ســفیر جمهــوری  ــدار ب ــن خــّرم در دی عابدی
ایتالیــا در ایــران، با اشــاره بــه اینکــه آذربایجان 
شــرقی چهــارراه ترانزیتــی شــمال غرب کشــور 
ــن  ــر ای ــای کم نظی ــزود: ظرفیت ه ــت، اف اس
معــدن،  صنعــت،  حوزه هــای  در  اســتان 
ــرای  ــبی ب ــتر مناس ــگری، بس ــرژی و گردش ان
ســرمایه گذاری و مبــادالت تجــاری اســت.

 وی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای علمــی و 
شــرکت های  حضــور  و  تبریــز  دانشــگاهی 
اســتان،  صنعــت  بخــش  در  دانش بنیــان 
تخصصــی  شــهرک  وجــود  گفــت: 

کــه  تبریــز  در  خارجــی  ســرمایه گذاری 
ارتباطــی  زیرســاخت های  از  برخــوردار 
مناســب اســت، می توانــد فرصــت خوبــی 

باشــد. بیشــتر  همکاری هــای  بــرای 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج  اس
مســیر  در  ایتالیــا  و  ایــران  روابــط  اینکــه 
درســتی قــرار دارد، افــزود: معتقدیــم کــه 
ــور  ــای دو کش ــادالت و همکاری ه ــطح مب س
ــد بســیار بهتــر از وضــع کنونــی باشــد  می توان
ــا  ــاده اســت ب و اســتان آذربایجــان شــرقی آم
ــن  ــود در ای ــای خ ــام ظرفیت ه ــتفاده از تم اس

زمینــه نقش آفرینــی کنــد.
پیونــد  پیشــنهاد عقــد  بــا   وی همچنیــن 
از  یکــی  و  تبریــز  میــان  خواهرخواندگــی 
کــرد  امیــدواری  ابــراز  ایتالیــا،  شــهرهای 
ــی دو  ــئوالن عال ــل مس ــکاری و تعام ــا هم ب
کشــور، ســطح روابــط دوجانبــه روزبــه روز 
ــه  ــن زمین ــود در ای ــع موج ــه و موان ــا یافت ارتق

ــود. ــع ش رف
 ســفیر جمهــوری ایتالیــا در ایــران هــم در ایــن 
ــفر  ــندی از نخســتین س ــراز خرس ــا اب ــدار ب دی
ــان  ــتان آذربایج ــت: اس ــز، گف ــه تبری ــود ب خ
شــرقی اســتان بســیار مهمــی اســت کــه 
ــه  ــًا عاق ــی دارد و طبیعت ــای فراوان ظرفیت ه
داریــم روابــط خــود را بــا ایــن اســتان برقــرار 
و تقویــت کنیــم. جوزپــه پرونــه بــا اشــاره بــه 
ــاری  ــادی، تج ــط اقتص ــی رواب ــابقه تاریخ س
و فرهنگــی ایــران و ایتالیــا، گفــت: ایــن 
موضــوع مســئولیت مــا را بــرای گســترش 
همکاری هــا بیشــتر می کنــد و مــن امــروز 
ــا  ــده ام ت ــز آم ــه تبری ــم ب ــراه همکاران ــه هم ب
همــه فرصت هــای همــکاری را بررســی کنــم.

 وی بــا اشــاره بــه حضــور یــک شــرکت 
ــت:  ــس، گف ــروگاه هری ــروژه نی ــی در پ ایتالیای
ایــن شــرکت در ســخت ترین شــرایط تحریــم 
ــه  ــه داد ک ــران ادام ــود در ای ــت خ ــه فعالی ب
ــق  ــکاری عمی ــن موضــوع، نشــانه ای از هم ای

ــران اســت. ــا ای ــا ب ــت م و مثب
از  اســتقبال  بــا  همچنیــن  ایتالیــا  ســفیر   
شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  پیشــنهاد 
ــی  ــز و یک ــی تبری ــوص خواهرخواندگ درخص
ــراری  ــاده برق ــت: آم ــا، گف ــهرهای ایتالی از ش
روابــط بیــن صنایــع ایتالیــا و آذربایجــان 
ــی  ــش فن ــال دان ــوزه انتق ــژه در ح شــرقی بوی
ــتیم  ــترک هس ــگاه های مش ــزاری نمایش و برگ
و بــاور داریــم کــه همــه فرصت هــای موجــود، 
فرصت هــای واقعــی بــرای توســعه روابــط 

هســتند.
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شهردار تبریز خبر داد:  

استقبال مدیریت شهری از ایده های راهبردی نخبگان

شهردار تبریز از استقبال مدیریت شهری تبریز از ایده های راهبردی با قابلیت اجرایی در حوزه های 
مختلف شهری خبر داد.  

 تمایل به ارتباط مستمر با نخبگان 
داریم چرا که هم حوزه اندیشه مهم 
است و هم ما نیاز داریم قضایا را از 

زوایای مختلف ببینیم.  
وی افزود: اگر مدیریت شهر بر مبنای 
مشارکت همگانی و شهروندی باشد، 
حتما خروجی مطلوبی خواهد داشت.

ــیار  ــوب هوش ــهریار، یعق ــزارش ش ــه گ ب
از  بــا جمعــی  امــروز در دیــدار  عصــر 
ــاط  ــه ارتب نخبــگان اظهــار کــرد: تمایــل ب
مســتمر بــا نخبــگان داریــم چــرا کــه هــم 
حــوزه اندیشــه مهــم اســت و هــم مــا نیــاز 
داریــم قضایــا را از زوایــای مختلــف ببینیــم.  
وی افــزود: اگــر مدیریــت شــهر بــر مبنــای 
ــد،  ــهروندی باش ــی و ش ــارکت همگان مش

ــی خواهــد داشــت. حتمــا خروجــی مطلوب
شــهردار تبریــز بــا بیــان اینکــه ظرفیت های 

ــت،  ــده اس ــول مان ــز مغف ــود در تبری موج
ــز در  ــال تبری ــن ح ــا ای ــرد: ب ــح ک تصری
ــی  ــه وقت ــی دارد ک ــود ظرفیت های ــوع خ ن
بــه  میهمانــان و گردشــگران می آینــد، 

ایــن ظرفیت هــا اذعــان می کننــد.
ــا اشــکاالتی وجــود  ــه کــرد: قطع وی اضاف
دارد و بایــد حــل شــود، امــا نبایــد مســائل 

را صفــر و صــد ببینیــم.  
مدیریــت  کــرد:  خاطرنشــان  هوشــیار 
شــهری در تمــام ایــران بــر اســاس طــرح 

می کنــد؛  حرکــت  مصــوب  تفصیلــی 
ــانگر  ــه نش ــت ک ــی هس ــد مداخات هرچن
عــدم ایجــاد تــوازن در رشــد و توســعه 

ــت.   ــهر اس ش
وی بــا بیــان اینکــه هنــوز بــا شــهر ایــده آل 
فاصلــه زیــادی داریــم، خواســتار همراهــی 
نخبــگان بــا مدیریــت شــهری در اداره 

بهتــر شــهر شــد.
شــهردار تبریــز عنــوان کــرد: در ایــن 
خصــوص همایــش ســاالنه ای مدنظــر 
ایده هــای برتــر  داریــم کــه در حــوزه 

برگــزار خواهــد شــد.  
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ایــن افزایــش ضــرر و زیانــی بــرای دولــت 
نــدارد و منابــع آن توســط تامیــن اجتماعــی 
کــه در واقــع متعلــق بــه شــرکای اجتماعــی 

ــود. ــن می ش ــت، تامی اس

چرا افزایش حقوق 
شامل حال مستمری 

بگیران نشد؟

عضــو هئیــت مدیــره کانــون کارگــران 
ــن  ــت: در عی ــاد گف ــرم آب ــتگان خ بازنشس
ــه  ــت ک ــزده روز اس ــش از پان ــاوری بی ناب
هیــات دولــت انقابــی و حامــی قشــر ضعیف 
جامعــه هنــوز مصوبــه ی افزایــش حقــوق را 

ــت. ــرده اس ــب نک تصوی
حســن موســیوند )دبیــر اجرایــی خانــه کارگر 
ــِی  ــد نهای ــدم تائی ــاد از ع ــتان( در انتق لرس
مصوبــه ی افزایــش حقــوق مســتمری بگیران 
گفــت: بیــش از ایــن تعلــل هیــأت دولــت را 
ــه  ــت ک ــه اس ــدود دو هفت ــم. ح نمی پذیری
ســازمان تامیــن اجتماعــی مصوبــه ی افزایش 
حقــوق مســتمری بگیران را امضــا کــرده امــا 
ــب آن  ــدری در تصوی ــه ق ــت ب ــأت دول هی
ــوق  ــتمری بگیران حق ــه مس ــرد ک ــل ک تعل
ــش  ــدون افزای ــز ب ــود را نی ــت خ اردیبهش

ــد. ــت کردن دریاف
ــون کار؛  ــاده ۴۱ قان ــق م وی یادآورشــد: طب
حقــوق کارگــران بایــد مطابــق بــا نــرخ تورم 
و ســبد معیشــت افزایــش پیــدا کنــد و طبــق 

ــی  ــن اجتماع ــون تامی ــاده ۹۶ و ۱۱۱ قان م
مطابــق  بایــد  مســتمری بگیران  حقــوق 
افزایــش  کار  شــورایعالی  مصوبــه ی  بــا 
ــن  ــا تامی ــات امن ــال هی ــر س ــد. ه ــدا کن پی
ــتگان  ــوق بازنشس ــش حق ــی، افزای اجتماع
ــورایعالی کار  ــه ی ش ــدازه ی مصوب ــه ان را ب
تعییــن می کنــد و ایــن مصوبــه جهــت 
ــاون، کار و  ــر تع ــط وزی ــی توس ــد نهای تایی
ــاع  ــت ارج ــأت دول ــه هی ــی ب ــاه اجتماع رف

می گــردد.
ــاوری  ــن ناب ــزود: امســال در عی موســیوند اف
بیــش از پانــزده روز اســت کــه هیــات دولــت 
انقابــی و حامــی قشــر ضعیــف جامعــه 
هنــوز مصوبــه ی افزایــش حقــوق را تصویــب 

نکــرده اســت.
دبیــر اجرایــی خانــه کارگــر کرمانشــاه گفــت: 
ــد  ــدرکاران بدانن ــت ان ــت و دس ــات دول هی
بیــش از ایــن تعلــل در تعییــن تکلیــف 
ــت.  ــاح نیس ــه ص ــتگان ب ــوق بازنشس حق
ــت  ــرای دول ــی ب ــن افزایــش ضــرر و زیان ای
نــدارد و منابــع آن توســط تامیــن اجتماعــی 
کــه در واقــع متعلــق بــه شــرکای اجتماعــی 

ــود. ــن می ش ــت، تامی اس

عضــو هئیــت مدیــره کانــون کارگــران 
تامیــن  بگیــران  مســتمری  و  بازنشســته 
ــا  ــروزه ب ــت: ام ــاد گف ــرم آب ــی خ اجتماع
توجــه بــه تــورم افسارگســیخته کشــور 
ــاج و  ــه، مایحت ــه لحظ ــه ب ــی لحظ و گران
ــه  ــتگان و ب ــردم، بازنشس ــی م ارزاق عموم
ــن  ــختی تامی ــه س ــران ب ــژه حداقل بگی وی
عجیــب  شــرایطی  چنیــن  در  می شــود. 
ــوق  ــِش حق ــرای افزای ــت ب ــه دول ــت ک اس
ــد. ــل می کن ــدازه تعل ــن ان ــتگان ای بازنشس

ــه  ــتگان بی صبران ــرد: بازنشس ــد ک وی تاکی
منتظــر تاییــد مصوبــه خــود در جلســه هیــات 

دولــت هســتند.
ــن االن و در  ــرد: همی ــح ک ــیوند تصری موس
۵۷درصــدِی  افزایــش  تصویــب  صــورت 
افزایــش  و  حداقل بگیــران  حقــوق 
ــاز  ــران، ب ــط بگی ــوق متوس ــدِی حق ۳۷درص
ــه  ــوب فاصل ــی مطل ــت حقوق ــا وضعی هــم ب
داریــم. امیدواریــم در جلســه روز یکشــنبه ی 
ــوِق  ــش حق ــه ی افزای ــت، مصوب ــأت دول هی
ــواده  ــود و خان ــی ش ــتمری بگیران نهای مس
بــزرگ ۱۲میلیونــی کارگــران بازنشســته 
ــد. ــی درآین ــن نگران ــی از ای ــن اجتماع تامی



11فصل تدوین، سال چهارم، شماره 37، اردیبهشت 1401

نشست 
کمیته مراکز 

آموزش عالی 
تحقق شعار سال 
در دانشگاه تبریز

ــی  ــوزش عال ــز آم ــه مراک ــت کمیت نشس
دانــش  )»تولیــد،  تحقــق شــعار ســال 
بــا حضــور  آفریــن«(  اشــتغال  بنیــان، 
ــاوری  ــش و فن ــران پژوه ــان و مدی معاون
دانشــگاه هــا و مدیــران برخــی مراکــز 
ــان  ــتان آذربایج ــاوری اس ــی و فن تحقیقات
شــرقی در راســتای تحقــق شــعار ســال بــه 

ــد. ــزار ش ــز برگ ــگاه تبری ــی دانش میزبان
ــه و  ــور ارائ ــه منظ ــتر ب ــه بیش ــن جلس ای
ارزیابــی راهکارهــای عملیاتــی تحقــق 
بنیــان،  دانــش  )»تولیــد،  ســال  شــعار 
اشــتغال آفریــن«( بــا حضــور معاونــان 
و  هــا  دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش 
و  تحقیقاتــی  مراکــز  برخــی  مدیــران 
فنــاوری اســتان آذربایجــان شــرقی در 

دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد.
ــش و  ــاون پژوه ــیری مع ــال ش ــر ج دکت
ــت را  ــن نشس ــز ای ــگاه تبری ــاوری دانش فن
ــتاد دانشــگاه  ــه جلســه س ــتای ادام در راس
هــا و مراکــز آموزشــی و پژوهشــی اســتان 
ــی  ــه و ارزیاب ــه ارائ ــرقی ب ــان ش آذربایج
راهکارهــای عملیاتــی تحقــق شــعار ســال 
)»تولیــد، دانــش بنیــان، اشــتغال آفریــن«( 

ــه  ــن جلس ــزود: در ای ــود واف ــف نم توصی
ضمــن هماهنگــی در خصــوص نحــوه 
فعالیــت دانشــگاه هــا، پتانســیل هــا و 
برنامــه هــای هریــک از دانشــگاه هــا 
ارائــه و مــورد بررســی قــرار مــی  گیــرد تــا 
ــه  ــه جلس ــدی ب ــع بن ــد از جم ــب بع مطال
ســتاد مســقر در اســتانداری ارســال گــردد.

مدیــران  و  معاونــان  ادامــه جلســه  در   
ــه  ــاوری حاضــر در جلســه ب پژوهــش و فن
ــّد  ــای م ــه ه ــا و برنام ــدی ه ــه توانمن ارائ
ــتای  ــود در راس ــوع خ ــگاه متب ــر دانش نظ
ــد. شــایان  ــه پرداختن ــق اهــداف کمیت تحق
ــم  ــام معظ ــات مق ــرو بیان ــت؛ پی ــر اس ذک
رهبــری در آغــاز ســال ۱۴۰۱و نامگــذاری 
ایــن ســال »تولیــد، دانــش بنیــان، اشــتغال 
ــال در  ــعار س ــق ش ــت تحق ــن« جه آفری
کمیتــه   ۴ آذربایجانشــرقی،  اســتانداری 
)مراکــز آمــوزش عالــی، صنعــت و معــدن، 
کشــاورزی، خدمــات و فنــاوری اطاعــات( 
کمیتــه  دبیرخانــه  کــه  شــده  تشــکیل 
مراکــز آمــوزش عالــی، در دانشــگاه تبریــز 
مســتقر شــده اســت و در راســتای تحقــق 
شــعار ســال یــک ســری وظایــف و مصوبــه 

ــی،  ــوزش عال ــز آم ــه مراک ــه کمیت ــای ب ه
واگــذار شــده اســت کــه ایــن نشســت بــه 
همیــن منظــور بــرای بررســی، برنامــه 
ــی  ــای عملیات ــی راهکاره ــزی و ارزیاب ری
تحقــق شــعار ســال تشــکیل شــده اســت

 این نشست را در راستای ادامه 
جلسه ستاد دانشگاه ها و مراکز 

آموزشی و پژوهشی استان 
آذربایجان شرقی به ارائه و ارزیابی 

راهکارهای عملیاتی تحقق شعار 
سال )»تولید، دانش بنیان، اشتغال 

آفرین«( توصیف نمود
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شــهردار تبریــز در قالــب دومیــن قــرار خدمــت، از پروژهــای مهــم و راکــد شــهرداری منطقــه 4 بازدیــد و 
دســتورات الزم جهــت تســریع در اجــرا و پایــان بالتکلیفــی ایــن پروژه هــا را صــادر کــرد.

بــه گــزارش شــهریار، یعقــوب هوشــیار 
ــه همــراه اعضــای شــورای  صبــح امــروز ب
اســامی شــهر تبریــز، معاونــان خــود 
و شــهردار منطقــه ۴ آخریــن وضعیــت 
ــه  ــه از جمل ــن منطق ــم ای ــروژه مه ــد پ چن
مسیرگشــایی خیابــان ۱۸ متــری شــهید 
ــه  ــول، مجموع ــی گ ــروژه قانل ــل، پ بی مث
پــارک  ســتارخان،  ورزشــی  تفریحــی 
کشــاورزی و خانه پــارک تاریخــی ســتارخان 
ــریع  ــر تس ــرار داد و ب ــی ق ــورد بررس را م
ــد  ــا تاکی ــروژه ه ــن پ ــل ای ــرا و تکمی اج

ــرد. ک

ــروژه  ــه پ ــدا ب ــروز ابت ــز ام ــهردار تبری ش
بی مثــل  شــهید  متــری   ۱۸ خیابــان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــیار ب ــوب هوش ــر زد. یعق س
ــم  ــق پرتراک ــزو مناط ــه ۴ ج ــه منطق اینک
ــت  ــترین باف ــوده و بیش ــت ب ــر جمعی از نظ
ــات  ــرای عملی ــوده شــهری را دارد، اج فرس
ــهیل  ــه و تس ــن منطق ــایی در ای مسیرگش
ــاز  ــی شــهر را نی ــر اصل ــه معاب دسترســی ب

ــت. ــاکنان آن دانس ــه و س ــن منطق ای
پــروژه مسیرگشــایی خیابــان ۱۸ متــری 
پروژه هــای  از  یکــی  بی مثــل،  شــهید 
ــه  ــطح منطق ــایی در س ــام مسیرگش نیمه تم

۴ اســت کــه ۳۰ واحــد مســکونی و هشــت 
ــی  ــک باق ــد تجــاری جهــت تمل ــاب واح ب

ــت. ــده اس مان
بازدیــد بعــدی شــهردار تبریــز، پــروژه قانلی 
ــود. ایــن پــروژه یکــی از مطالبــات  گــول ب
ــوده  ــزی ب ــهروندان تبری ــاله ش ــن س چندی
ــه ســر  کــه ســالیان ســال در باتکلیفــی ب
می بــرد. یعقــوب هوشــیار در ایــن خصــوص 
تاکیــد کــرد کــه توافقــات محــدوده قانلــی 
گــول کــه در گذشــته صــورت گرفتــه بایــد 
بــه روز رســانی شــده و مشــکات آن احصــا 

شــود.

شهردار تبریز آخرین وضعیت پروژه های راکد منطقه 4 تبریز را زیر ذره بین برد؛

وژه های راکد ُمهر پایان بالتکلیفی بر پر
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ــان  ــا زم ــت و ت ــرر شــد به صــورت موق مق
اقدامــات  پــروژه،  ایــن  بهره بــرداری 
صــورت  راســتا  ایــن  در  تصمیماتــی  و 
گیــرد تــا مــورد اســتفاده شــهروندان قــرار 
ــط  ــن محی ــزی در ای ــه و از نخاله ری گرفت

ــود. ــری ش جلوگی
اراضــی مشــهور بــه قانلــی گــول بــه 
بــروز  باعــث  هکتــار   ۹۰ مســاحت 
ــرای  ــده ای ب ــات عدی ــکات و معض مش
شــهرداری و همچنیــن اهالــی محــل شــده 
ــز  ــهردار تبری ــدات ش ــا تمهی ــه ب ــت ک اس
آرزوی دیرینــه مــردم ایــن منطقــه در دوره 
فعلــی مدیریــت شــهری محقــق می شــود.

تفریحــی  مجموعــه  پــروژه،  ســومین 
ورزشــی و اســتخر ســتارخان بــود کــه 
ــه  ــروژه ای نیم ــوان پ ــه عن ــت ب ــرار اس ق
ــل و  ــه ۴ تکمی ــهرداری منطق ــد در ش راک

می شــود. داده  شــهروندان  تحویــل 
ــی  ــه تفریح ــیار، مجموع ــام هوش ــا اع ب
امســال  بودجــه  در  ســتارخان  ورزشــی 
شــهرداری تبریــز ردیــف بودجــه مشــخصی 
دارد. ایــن مجموعــه دارای اســکلت فلــزی 
بــوده و شــامل اســتخر سرپوشــیده در ابعــاد 
ــالن  ــوزی و س ــونا، جک ــر، س ۶۰ در ۴۸ مت
ــداث  ــات اح ــازی اســت. عملی ــای بدنس ه
مجموعــه ورزشــی اســتخر سرپوشــیده 
ــاحت ۱۴۰۰  ــه مس ــی ب ــتارخان در زمین س
متــر مربــع و بــا اعتبــار اولیــه ۵۱ میلیــارد 

ــود. ــرا می ش ــال اج ری
پــروژه بعــدی مــورد بازدیــد امروز شــهردار 
ــود.  ــه ۴ ب ــارک کشــاورزی منطق ــز، پ تبری
ــه  بــه گفتــه هوشــیار، پــارک کشــاورزی ب
ــع  ــر مرب ــزار مت ــی ۳۰ ه ــاحت تقریب مس
در دســت اجــرا قــرار گرفتــه و جهــت 

اســتفاده ســاکنان محــدوده، در فصــل 
بهــار ســاماندهی و بهســازی شــود. پــارک 
ــع شــده  ــاغ واق کشــاورزی در چشــمه لی ب

ــاحت دارد. ــع مس ــر مرب ــزار مت و ۳۰ ه
آخریــن پــروژه ای کــه شــهردار تبریــز 
ــات  ــاز جلس ــش از آغ ــروز و پی ــح ام صب
ــه ۴ از  ــهرداری منطق ــت در ش ــرار خدم ق
پیرامونــی  بازدیــد کــرد، خانه هــای  آن 
بــود.  ســتارخان  تاریخــی  خانه پــارک 
هوشــیار در ایــن بازدیــد، بــا دســتوری 
ــات  ــک و آغــاز عملی ــح خواســتار تمل صری
اجرائــی ایــن مجموعــه فرهنگــی تاریخــی 

ــد. ش
۲۱ واحــد مســکونی فرســوده در محــدوده 
خانــه تاریخــی ســتارخان واقــع شــده 
اســت کــه در دوره هــای قبلــی تنهــا چهــار 

ــده اســت. ــک ش ــه تمل خان
ــه  ــرد ک ــام ک ــورد اع ــن م ــیار در ای هوش
شــهرداری تبریــز تــاش دارد در روزهــای 
آتــی تملــک واحدهــای باقیمانــده محــدوده 
تاریخــی و فرهنگــی خانه پــارک ســتارخان 
را انجــام داده و عملیــات عمرانــی آن را 

آغــاز کنــد.
بــه گفتــه شــهردار تبریــز، توجــه بــه 
گردشــگری و حفــظ هویــت تاریخــی شــهر 
شــهرداری  اساســی  برنامه هــای  جــزو 
ــهری  ــت ش ــد مدیری ــز در دوره جدی تبری

ــت. اس
ــی  ــی میدان ــس از بررس ــز پ ــهردار تبری ش
بــه  پروژهــا  ایــن  وضعیــت  آخریــن 
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــای ش ــراه اعض هم
ــه  ــهردار منطق ــود و ش ــان خ ــز، معاون تبری
۴، جلســات مختلفــی را در قالــب قــرار 

می کنــد. برگــزار  خدمــت 

پروژه قانلی گول یکی از مطالبات 
چندین ساله شهروندان تبریزی 

بوده که سالیان سال در بالتکلیفی 
به سر می برد. یعقوب هوشیار در 

این خصوص تاکید کرد که توافقات 
محدوده قانلی گول که در گذشته 
صورت گرفته باید به روز رسانی 
شده و مشکالت آن احصا شود.
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ح کرد: وز شورای اسالمی شهر مطر شهردار تبریز در جلسه امر

عادالنه  توزیع  و  خدمات  ارائه  ما  هدف 
منابع در بین مناطق است

بحث حذف یارانه ها به هیچ وجه مطرح نیست و تنها نحوه پرداخت آن تغییر کرده و 
از این پس به خود مصرف کننده پرداخت خواهد شد تا از سوء استفاده های احتمالی 
جلوگیری و از عواید ناشی از آن نیز برای بهبود و ارتقای بهره وری تولید استفاده 

شود.

ــتان  ــاد کشــاورزی اس ــازمان جه ــس س رئی
ــا تاکیــد بــر ضــرورت  آذربایجــان شــرقی ب
در  دولــت  سیاســتهای  عمومــی  تبییــن 
زمینــه حــذف ارز ترجیحــی، اصــاح و 
هدفمنــد کــردن نظــام پرداخــت یارانــه هــا 
ــرای کشــور دانســت.  ــوری ب را ضــرورت ف
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان، مهنــدس اکبــر 
فتحــی در نشســت شــورای معاونیــن و 
ــن  ــان ای ــا بی ــازمان ب ــتقل س ــران مس مدی
مطلــب گفــت: مجلــس در ســال ۱۴۰۱ 
ــی  ــذف ارز ترجیح ــه ح ــف ب ــت را مکل دول
و آزادســازی نــرخ ارز کــرده و پیــش بینــی 
مــی شــود تــا دو مــاه آینــده هیــچ ارزی بــا 
نــرخ ترجیحــی واگــذار نشــود. وی با اشــاره 
ــه  ــت یاران ــام پرداخ ــوب نظ ــه روال معی ب
نهادههــای دامــی و کاالهــای اساســی 
ــا  ــناس و ب ــک کارش ــوان ی ــه عن ــزود: ب اف
بــاور قلبــی مــی گویــم کــه نظــام معیــوب 
پرداخــت یارانــه نهــاده هــای دامــی و 
کاالهــای اساســی کمــر مملکت را شکســته 
اســت. رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت تبییــن 

ــت در  ــتهای دول ــم سیاس ــی و تفهی عموم
زمینــه حــذف ارز ترجیحــی و هدفمنــد 
ــوم  ــرای عم ــا ب ــه ه ــت یاران ــردن پرداخ ک
شــهروندان ادامــه داد: هــر دالر ۴ هــزار 
و ۲۰۰ تومانــی بــا ارز نیمایــی ۲۰ هــزار 
تومــان فاصلــه قیمتــی دارد و و ایــن یعنــی 
در ســال گذشــته دولــت بــرای نهــاده هــای 
ــش از ۳۰۰  ــی بی ــای اساس ــی و کااله دام
هــزار میلیــارد تومــان یارانــه پرداخــت 
کــرده اســت کــه ســرانه آن مبلغــی بیــش 
از ۳ میلیــون تومــان بــرای هــر ایرانــی 
ــه  ــود ک ــی ش ــاس م ــا احس ــا آی ــت ام اس
ــش از ۳  ــته بی ــال گذش ــی در س ــر ایران ه
میلیــون تومــان یارانــه نهــاده هــای دامــی 
ــدس فتحــی  ــرده اســت ؟! مهن ــت ک دریاف
ــه هیــچ  ــه هــا ب افــزود: بحــث حــذف یاران
وجــه مطــرح نیســت و تنهــا نحــوه پرداخــت 
ــود  ــه خ ــس ب ــن پ ــرده و از ای ــر ک آن تغیی
ــا  ــد شــد ت ــده پرداخــت خواه مصــرف کنن
از ســوء اســتفاده هــای احتمالــی جلوگیــری 
ــود  ــرای بهب ــز ب ــد ناشــی از آن نی و از عوای
و ارتقــای بهــره وری تولیــد اســتفاده شــود. 
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان بــا 

اشــاره بــه لــزوم تضــارب آرا جهــت رســیدن 
بــه یــک رهیافــت مناســب گفــت: تمامــی 
افــکار و جنــاح هــا بایــد در ســاختن ایرانــی 
ــه  ــه هم ــم متحــد باشــند چراک ــا ه ــاد ب آب
ــا  ــه ه ــت یاران ــن نحــوه پرداخ ــد ای معتقدن
اقتصــاد کشــور را بــا مشــکل مواجــه کــرده 
ــردم  ــه آحــاد م اســت و اگــر خــواص جامع
و شــهروندان را نســبت بــه ضــرورت و 
مزایــای اصــاح نظــام پرداخــت یارانــه هــا 
تفهیــم و آگاهســازی کننــد، ایــن طــرح بــه 
ــود. مهنــدس  آســانی قابــل اجــرا خواهــد ب
از ســخنان  فتحــی در بخــش دیگــری 
ــتر و  ــه بیش ــتفاده هرچ ــزوم اس ــر ل ــود ب خ
ــه نقشــه  ــر از تکنولوژیهــای روز از جمل بهت
ــات  ــواره ای در موضوع ــر ماه ــا و تصاوی ه
مختلــف کشــاورزی تاکیــد و ارائــه گــزارش 
ــه را  ــن زمین ــف در ای ــای مختل کار واحده

خواســتار شــد.
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باهدف توسعه آموزش های مهارتی در حوزه سربازان وظیفه صورت گرفت:

کسب رتبه برتر توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
وهای مسلح  استان آذربایجان  شرقی در حوزه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیر

ــان  ــوزش کارکن ــت آم ــی وضعی ــه بررس جلس
وظیفــه نیروهــای مســلح مســتقر در اســتان بــا 
حضــور ســردار موســی کمالــی، مشــاور عالــی 
ــان  ــوزی کارکن ــارت آم ــزی مه ــرارگاه مرک ق
وظیفــه ســتادکل نیروهــای مســلح در محــل 
ســتاد فرماندهــی لشــکر ۲۱ حمــزه آذربایجــان 

برگــزار شــد.
 جلســه بررســی وضعیــت آموزشــی کارکنــان 
وظیفــه نیروهــای مســلح در اســتان آذربایجان 
شــرقی بــا حضــور علــی مشــایخی، سرپرســت 
ــتان،  ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن اداره کل آم
ــرارگاه  ــده ق ــد، فرمان ــواد زاده کمن ــردار ج س
ــه  ــان وظیف ــوزی کارکن ــارت آم ــزی مه مرک
ســتاد کل نیروهــای مســلح، فرماندهــان یگان 
ــتان  ــی مســتقر در اس ــی و انتظام ــای نظام ه
و مدیــران کل ســازمان ورزش و جوانــان، 
جمعیــت هــال احمــر، ســازمان تبلیغــات 

ــی)ره(،  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــامی، کمیت اس
ــز  ــی و مرک ــاه اجتماع ــاون، کار و رف اداره تع

ــد. ــزار ش ــاد کشــاورزی برگ ــات جه تحقیق
علــی مشــایخی، سرپرســت اداره کل آمــوزش 
ــه ای اســتان آذربایجــان شــرقی  فنــی و حرف
در  را  کل  اداره  آمادگــی  جلســه  ایــن  در 
راســتای تجهیــز کارگاههــای آموزشــی در 
ــز هماهنگــی  ــورد تقاضــا و نی رشــته هــای م
ــارت  ــتای مه ــی در راس ــرکای اجتماع ــا ش ب
آمــوزی ســربازان وظیفــه نیروهــای مســلح و 
ــه  ــت حرف ــای صاحی ــون ه ــه آزم ــی ب معرف
ای جهــت صــدور گواهینامــه مهــارت اعــام 

ــود. نم
مشــایخی افــزود: در طــی ســال گذشــته 
تعــداد ۲ هــزار و ۳۳۴ نفــر دوره و تعــداد ۳۴۸ 
ــای  ــوزش ه ــاعت آم ــر- س ــزار و ۱۸۹ نف ه
مهارتــی در حــوزه محیــط کار واقعــی و تعــداد 

ــزار  ــادل ۵۶۴ ه ــر دوره مع ــزار و ۴۵۳ نف ۳ ه
ــای  ــته ه ــایر رش ــاعت در س ــر- س و ۲۳۸ نف
مهارتــی آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای بــه 

ــه شــده اســت. نیروهــای مســلح ارائ
وی افــزود: تعــداد ۳ هــزار و ۷۴۳ نفــر در 
ــی و  ــه ای فن ــت حرف ــای صاحی ــون ه آزم
حرفــه ای در ســال ۱۴۰۰ شــرکت نمــوده انــد 
ــر  ــزار و ۴۱ نف ــداد ۲ ه ــداد تع ــن تع ــه از ای ک
ــه  ــق ب ــده و موف ــول ش ــا قب ــن آزمونه در ای
دریافــت گواهینامــه مهــارت از آمــوزش فنــی 

ــد. ــده ان ــه ای ش و حرف
ــی  ــی از عل ــای لوح ــا اعط ــه ب ــن جلس در ای
مشــایخی، سرپرســت اداره کل آمــوزش فنــی 
ــتای  ــرقی در راس ــان ش ــه ای آذربایج و حرف
کســب رتبــه برتــر در حــوزه مهــارت آمــوزی 
کارکنــان وظیفــه نیروهــای مســلح تقدیــر بــه 

عمــل آمــد.
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صدور ویزای تجاری ایتالیا تسهیل شود/
ورت رفع مشکل تبادالت بانکی  ضر

رئیس اتاق بازرگانی تبریز در خصوص مشکالت تّجار ایرانی در انجام تبادالت بانکی نیز گفت: بانک های 
ایتالیایی براساس چارچوب های موجود عمل کرده و عموماً رابطه ی تجاری خوبی با ما ندارند و این موضوع موجب 

کند شدن روابط تجاری بین دو کشور شده است

صــدور ویــزای تجــاری ایتالیــا تســهیل شــود/ 
ــادالت بانکیآرمــان  ضــرورت رفــع مشــکل تب
تبریــز: رییــس اتــاق تبریــز در دیــدار بــا ســفیر 
ایتالیــا در جمهــوری اســامی ایــران بــر رفــع 
ــن  ــزای تجــاری و همچنی مشــکل صــدور وی

مشــکل تبــادالت بانکــی تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش آرمــان تبریــز، یونــس ژائلــه  در 
دیــدار بــا ســفیر ایتالیــا در جمهــوری اســامی 
ــز برگــزار  ــی تبری ــاق بازرگان ــران کــه در ات ای
شــد، اظهــار کــرد: مــا در ســال های گذشــته 
ــا  ــا ایتالی ــی ب ــیار خوب ــاری بس ــه ی تج رابط
داشــتیم و صادرکننــدگان قطعــات خــودرو 
شــرکت های  بــا  خوبــی  ارتبــاط  تبریــز 

ــد. ــن دارن ــهر توری ــازی در ش خودروس
ــا  ــات م ــیاری از کارخانج ــه داد: بس وی ادام
ازجملــه صنایــع غذایــی و صنعــت رب ســازی 
بــا ماشــین آالت ایتالیایــی آشــنا بــوده و 
ارتباطــات بســیار خوبــی بــا شــهر پارمــا دارند.

ــاق  ــه ات ــان اینک ــا بی ــز ب ــاق تبری ــس ات ریی
اتــاق  اولیــن  به عنــوان  تبریــز  بازرگانــی 
بازرگانــی ایــران در ســال ۱۲۸۹ شمســی 
تبریــز  گفــت:  اســت،  تأسیس شــده 

به منزلــه ی دروازه ی ورود اروپــا بــه ایــران 
ــی  ــاق بازرگان ــا در ات ــوتان م ــود و پیشکس ب
ــا  ــوب ب ــیار خ ــاط بس ــال ارتب ــالیان س از س
در  و  داشــتند  ایتالیــا  مختلــف  شــهرهای 
ــا روابــط  ــوان گفــت تبریــز و ایتالی واقــع می ت

تجــاری تاریخــی بــا یکدیگــر دارنــد.
ــاط  ــراری ارتب ــه ی برق ــرد: الزم ــد ک وی تاکی
تجــاری خــوب بیــن کشــورها، گســترش 
ــی کشــورهای  ــن اتاق هــای بازرگان ــط بی رواب
مختلــف اســت و اتــاق بازرگانــی تبریــز 
نیــز نقــش مشــاوره ای بیــن دســتگاه های 
مختلــف را دارد و تاکنــون ایــن نقــش را 

کرده اســت. ایفــا  به خوبــی 
ــوص  ــز در خص ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــادالت  ــی در انجــام تب ــار ایران مشــکات تّج
بانکــی نیــز گفــت: بانک هــای ایتالیایــی 
براســاس چارچوب هــای موجــود عمــل کــرده 
ــا  ــا م ــی ب ــاری خوب ــه ی تج ــًا رابط و عموم
ــدن  ــد ش ــب کن ــوع موج ــد و این موض ندارن
ــت. ــور شده اس ــن دو کش ــاری بی ــط تج رواب

ــا  ــا جایی کــه م ــد کــرد: ت ــن تاکی وی همچنی
ــزرگ  ــازار ب ــد ب ــا نیازمن ــع هســتیم، ایتالی مطل

۸۰ میلیونــی ایــران اســت و توســعه ی روابــط 
تجــاری مابیــن ایــران و ایتالیــا می توانــد 

ــد باشــد. ــر دو کشــور مفی ــرای ه ب
ژائلــه ادامــه داد: بعضــی از قطعــات و کاالهــا 
ــادی را  ــرژی زی ــا ان ــد آن ه ــه تولی هســتند ک
می طلبــد و از لحــاظ اقتصــادی به صرفــه 
ــاالی  ــت ب ــد از ظرفی نیســت و شــما می توانی
ــراد  ــدگان آذربایجــان شــرقی کــه اف تولیدکنن
ــال  ــالیان س ــتند و س ــه ای هس ــی و باتجرب فن
ــتفاده  ــد، اس ــت می کنن ــه فعالی ــن عرص در ای
کنیــد و از ایــن طریــق می توانیــم قطــب 

ــم. ــز ایجــاد کنی ــودرو را در تبری ســوم خ
هســتیم  معتقــد  مــا  شــد:  یــادآور  وی 
تحریم هــا بــه زودی بــه پایــان خواهــد رســید 
ــم  ــم کنی ــه  را فراه ــون زمین ــد از هم اکن و بای
ــه کار  ــا بافاصل ــان تحریم ه ــد از پای ــا بع ت
خــود را آغــاز کــرده و قراردادهــا را بــه مرحلــه 

ــانیم. ــرا برس اج
ژائلــه در خاتمــه گفــت: قبــل از دوران تحریــم 
ــرای  ــی ب ــار ایران ــزای تّج ــل این کــه وی به دلی
ــی در  ــورت اختصاص ــان به ص ــه آلم ــفر ب س
اتــاق بازرگانــی تبریــز صــادر می شــد، روابــط 

رییس اتاق تبریز در دیدار با سفیر ایتالیا در ایران:
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در بحث صدور ویزا درحال 
بررسی ایجاد شرکت هایی 

هستیم که بتوانیم در 
شهرهای مختلف ایران 
برای تّجار ایرانی ویزا 

صادر کنیم و ما نیز آماده ی 
هرگونه همکاری با اتاق 
بازرگانی تبریز در این 

خصوص هستیم.

 بســیار خوبــی بیــن تبریــز و شــهرهای 
در  و  می شــد  برقــرار  آلمــان  مختلــف 
نیــز  ایتالیــا  ویــزای  صــدور  خصــوص 
کنیــم. عمــل  شــیوه  بدیــن  می توانیــم 

عالقـه منـدی ایتالیـا بـرای توسـعه 
تبریز بـا  روابـط تجـاری 

سـفیر ایتالیـا در جمهـوری اسـالمی ایـران 
تبریـز  اینکـه  بیـان  بـا  دیـدار  ایـن  در  نیـز 
و  اروپـا  بـه  ایرانـی  شـهر  نزدیک تریـن 
ایتالیـا اسـت گفـت: تبریـز شـهری صنعتی 
اسـت و توسـعه روابـط تجاری با این شـهر 

می توانـد بـرای مـا بسـیار مفیـد باشـد.
جوزپـه پرونـه ادامـه داد: ایتالیـا در دوران 
بـرای  ویـژه ای  شـریک  تحریـم  قبـل از 
ایـران  بـا  اقتصـادی  و  تجـاری  ارتباطـات 
بـود و اکنـون بـه دلیـل تحریم هـا روابـط 
تجـاری ایـران و ایتالیـا تحـت تاثیـر قـرار 

سـت. گرفته ا
وی بـا بیـان این کـه شـرکت های ایتالیایـی 
عالقه ی بسـیاری بـرای ازسـرگیری روابط 
تجـاری بیـن ایـران و ایتالیـا هسـتند گفت: 
سـریع تر  هرچـه  هسـتیم  امیـدوار  نیـز  مـا 
و  تجـارت  و  شـود  برداشـته  تحریم هـا 
رابطـه تجـاری بیـن دو کشـور بـه وضعیت 

عـادی خـود برگردد و همه تـالش خود را 
تـا کارخانجـات و شـرکت های  می کنیـم 
برقـراری  بـرای  ویـژه ای  نـگاه  ایتالیایـی 
ارتبـاط مجدد با شـرکت ها و کارخانجات 

ایرانـی و مخصوصـاً تبریـز داشـته باشـند.
سـفیر ایتالیـا در جمهـوری اسـالمی ایـران 
بـه  سـفر  از  مـا  هـدف  کـرد:  خاطرنشـان 
تبریـز ایـن اسـت که اتـاق بازرگانـی تبریز 
و  شـرکت ها  بیـن  ارتبـاط  برقـراری  در 
کمـک  ایتالیایـی  و  ایرانـی  کارخانجـات 
کنـد چراکـه بسـیاری از صنایـع از جملـه 
دارویـی  و  خودروسـازی  قطعه سـازی 
بـرای مـا بسـیار مهـم اسـت و بسـیاری از 
از  هسـتند  مشـتاق  ایتالیایـی  شـرکت های 
در  پرونـه  کننـد.  اسـتفاده  ظرفیـت  ایـن 
ویـزا  صـدور  بحـث  در  گفـت:  خاتمـه 
شـرکت هایی  ایجـاد  بررسـی  درحـال 
هسـتیم کـه بتوانیـم در شـهرهای مختلـف 
ایـران بـرای تّجـار ایرانی ویزا صـادر کنیم 
بـا  آمـاده ی هرگونـه همـکاری  نیـز  مـا  و 
ایـن خصـوص  تبریـز در  بازرگانـی  اتـاق 

. هسـتیم
ار  نفـر  چندیـن  جلسـه  ایـن  در  همچنیـن 
فعـاالن اقتصـادی اسـتان بـه بیـان دیـدگاه 
توسـعه  بـرای  اسـتان  هـای  ظرفیـت  و  هـا 

پرداختنـد. ایتالیـا  کشـور  بـا  تجـاری 
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بســیار خوبــی بیــن تبریــز و شــهرهای مختلف 
آلمــان برقــرار می شــد و در خصــوص صــدور 
ــیوه  ــن ش ــم بدی ــز می توانی ــا نی ــزای ایتالی وی

عمــل کنیــم.

ــط  ــعه رواب ــرای توس ــا ب ــدی ایتالی ــه من عاق
ــز ــا تبری تجــاری ب

ــران  ــامی ای ــوری اس ــا در جمه ــفیر ایتالی س
ــز  ــه تبری ــان اینک ــا بی ــدار ب ــن دی ــز در ای نی
و  اروپــا  بــه  ایرانــی  شــهر  نزدیک تریــن 
ــی  ــز شــهری صنعت ــا اســت گفــت: تبری ایتالی
اســت و توســعه روابــط تجــاری بــا ایــن شــهر 

ــد. ــد باش ــیار مفی ــا بس ــرای م ــد ب می توان
جوزپــه پرونــه ادامــه داد: ایتالیــا در دوران 
بــرای  ویــژه ای  شــریک  تحریــم  قبــل از 

ارتباطــات تجــاری و اقتصــادی بــا ایــران 
ــط  ــا رواب ــل تحریم ه ــه دلی ــون ب ــود و اکن ب
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــا تح ــران و ایتالی ــاری ای تج

ســت. فته ا گر
ــی  ــرکت های ایتالیای ــه ش ــان این ک ــا بی وی ب
ــرای ازســرگیری روابــط  عاقــه ی بســیاری ب
تجــاری بیــن ایــران و ایتالیــا هســتند گفــت: 
ــریع تر  ــه س ــتیم هرچ ــدوار هس ــز امی ــا نی م
و  تجــارت  و  شــود  برداشــته  تحریم هــا 
ــه وضعیــت  رابطــه تجــاری بیــن دو کشــور ب
ــود  ــاش خ ــه ت ــردد و هم ــود برگ ــادی خ ع
ــرکت های  ــات و ش ــا کارخانج ــم ت را می کنی
ایتالیایــی نــگاه ویــژه ای بــرای برقــراری 
ــات  ــرکت ها و کارخانج ــا ش ــدد ب ــاط مج ارتب

ــند. ــته باش ــز داش ــًا تبری ــی و مخصوص ایران
ــران  ــامی ای ــوری اس ــا در جمه ــفیر ایتالی س

وابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج برگزار شد؛ به همت ر

اکران فیلم مردمی »موقعیت مهدی« 
ویژه کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

سال آینده میزبان رویداد ملی 
کنگره شهدای آذربایجان در 
تبریز خواهیم بود و امیدواریم 
با تالش مضاعف بتوانیم مرکز 
فرهنگی و موزه دفاع مقدس 
را تا آن زمان به بهره برداری 

برسانیم.
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یارانه جدید برای چند درصد ایرانی ها 
واریز شد؟ / آیا شما یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار 

تومانی گرفته اید؟

از میان ۵3هزار شرکت کننده در این 
نظرسنجی، تنها 4۶درصد مخاطبان 

یارانه جدید را دریافت کرده و 
34درصد اعالم کرده اند که یارانه 

برای آنها واریز نشده است.

درحالیکــه دولــت ابراهیــم رئیســی اعــام کــرده 
ــی  ــه دهــک دهــم، یعن ــا ب ــد را تنه ــه جدی یاران
ثروتمنــدان نــداده اســت، برخــی شــواهد نشــان 
ــد،  ــه جامانده ان ــداد آنهــا کــه از یاران می دهــد تع

بیشــتر از ایــن میــزان اســت. 
گرانــی  از  تــازه ای  مــوج  گذشــته  هفتــه 
دامن گیــر اقتصــاد ایــران شــد. دلیــل آن، حــذف 
ــرای  ــی ب ــت روحان ــه دول ــود ک ــی ب ارز ترجیح
ــس  ــی تخصی ــای اساس ــت کااله ــرل قیم کنت

داده بــود.
دالر  تخصیــص  دولــت،  اقتصــادی  تیــم 
بــه  و  می دانســت  فســادزا  را  ۴۲۰۰تومانــی 
ــح داد به جــای آن، ۴۰هــزار  ــل ترجی ــن دلی همی
میلیــارد تومــان یارانــه را بــه بیــش از ۷۵میلیــون 

ــد. ــی بده ایران

در ایــن بیــن گفتــه شــد کــه فقــط دهــک دهــم 
ــد  ــه جدی ــه از یاران ــد جامع ــا ۱۰درصــد ثروتمن ی
بی بهــره خواهنــد بــود. امــا گفتــه می شــود 

ــزان بیشــتر از ۱۰درصــد اســت. ــن می ای
ــه،  ــه گفت ــدگان از باران ــه جامان ــت ب ــه دول البت
می تواننــد اعتــراض کننــد امــا تجربــه اعتــراض 
ــی نشــان داد  ــت روحان ــه در دول ــه قطــع یاران ب
ــال و  ــی در ح ــراض، تفاوت ــد اســت اعت ــه بعی ک

ــد. ــاد کن ــدگان ایج روز جامان
موضــوع  بررســی  بــرای  خبرفــوری  کانــال 
یارانه هــا، در شــب واریــز آن از مخاطبــان خــود 
خواســت بــه ایــن ســوال پاســخ دهنــد کــه آیــا 

ــه. ــا ن ــد ی ــه گرفته ان یاران
ایــن  در  شــرکت کننده  ۵۳هــزار  میــان  از 
ــه  ــان یاران ــد مخاطب ــا ۴۶درص ــنجی، تنه نظرس

ــام  ــد اع ــرده و ۳۴درص ــت ک ــد را دریاف جدی
ــده  ــز نش ــا واری ــرای آنه ــه ب ــه یاران ــد ک کرده ان

ــت. اس
ــار  ــد آم ــان می ده ــنجی نش ــن نظرس ــج ای نتای
ــهرها  ــتکم در ش ــه دس ــدگان از یاران ــذف ش ح
ــه متوســط شــهری از  ــا طبق ــه و عم ــاال رفت ب
ــه نقــدی محــروم شــده اند. نعمــت گرفتــن یاران

ــد،  ــران نیفزای ــه بگی ــداد یاران ــر تع ــت ب اگــر دول
احتمــاال بــار اصلــی تــورم در مــوج جدیــد 
ــی  ــط، یعن ــه متوس ــردن طبق ــر گ ــا ب گرانی ه
ــرد. ــد ک ــنگینی خواه ــران س ــدان و کارگ کارمن

ــر  ــه نظ ــه؟ ب ــا ن ــد ی ــه گرفته ای ــما یاران ــا ش آی
توزیــع  عادالنــه  به طــور  یارانه هــا  شــما 
ــر  ــد و نظ ــت بگذاری ــه کامن ــود؟ در ادام می ش

بدهیــد.                   منبــع: خبــر فــوری
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ــد  ــاش خواه ــت: ت ــان داش ــت بی ــداده اس ن
شــد بــا همــکاری شــهروندان و نانوایــان 
عزیــز و بازرســان کــه شــبانه روز بــه نظــارت 
ــًا آرام  ــای کام ــغولند در فض ــی مش و بازرس
ــردم راه  ــه ســفره های م ــن نعمــت الهــی ب ای
یابــد. سرپرســت معاونــت توســعه بازرگانــی و 
صنایــع کشــاورزی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــه عنــوان  ــز ب اســتان افــزود: شــهروندان عزی
ــه  ــند ک ــع باش ــد مطل ــی بای ــران اجتماع ناظ
شــروع بــه کار نانوایــی هــا ســاعت ۶:۳۰ 
ــوده و قیمــت هــا در تابلوهــای ایــن  صبــح ب
ــری در  ــر تغیی ــد و اگ ــده باش ــا درج ش واحده
قیمتهــا و وزن چانــه هــا مشــاهده نمودندحتمــًا 
ــا  ــد ت ــانی نماین ــامانه ۱۲۴ اطــاع رس ــه س ب
ــم و  ــد و نظ ــل آی ــه عم ــی های الزم ب بازرس
امنیــت غذایــی جامعــه خدشــه دار نگــردد؛ اگر 
چــه بایــد ذکــر کــرد کــه بخــش اعظمــی از 
ــی  ــل م ــه عم ــًا منصفان ــز قطع ــان عزی نانوای

ــد. نماین

ــز از بازرســی از ۵۰  ــدار شهرســتان تبری فرمان
ــز توســط  درصــد نانواییهــای شهرســتان تبری
۶۰ اکیــپ در ســه نوبــت در طــرح تشــدید از 

نانوایــی هــا خبــر داد.
حاشــیه  در  آذر  جعفــری  علــی  مهنــدس 
ــای  ــر نانواییه ــارت ب ــرح تشــدید نظ ــاز ط آغ
ــگاران  ــا خبرن ــو ب ــز در گفتگ ــتان تبری شهرس
ــا  ــد ب ــپ هــا موظن ــن اکی ــان اینکــه ای ــا بی ب
ــروش  ــی ف ــی، کم فروش ــه گران فروش هرگون
آرد یارانــه ای نانوایی هــا، تعطیلــی خودســرانه 
و عــدم کیفیــت نــان برخــورد نماینــد افــزود: 
ایــن اکیــپ هــا امــروزه بــه حداقــل ۵۰ 
درصــد نانوایــی هــا در شهرســتان تبریــز 
مراجعــه کــرده و بــاالی ۱۰۰۰ واحــد نانوایــی 
ــرد. وی  ــرار می گی ــی ق ــارت بازرس ــورد نظ م
بــا بیــان اینکــه مــا هیــچ کمبــودی در عرضــه 
ــز  ــتان تبری ــاز در شهرس ــورد نی ــان و آرد م ن
ــه  ــودی در عرض ــچ کمب ــزود: هی ــم اف نداری
نبــوده و مــردم از ایــن بابــت نگرانــی نداشــته 

باشــند. سرپرســت معاونــت توســعه بازرگانی و 
صنایــع کشــاورزی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان نیــز در ارتبــاط بــا تشــدید نظــارت هــا 
ــا آن گفــت: امــروز  ــط ب و برنامــه هــای مرتب
ســازمان جهادکشــاورزی تمــام امکانــات خــود 
را بســیج نمــوده و بــا تشــکیل ۶۰ اکیــپ 
نظــارت هــای خــود را تشــدید نمــوده اســت 
کــه ایــن نظارت هــا تــا اتمــام ایــن دوره ادامــه 
یافتــه و روزانــه ایــن بازرســی ها صــورت 
خواهــد گرفــت. مهنــدس ایــاز برنــو بــا بیــان 
اینکــه نانوایــی هــا موظــف هســتند روزانــه از 
ســاعت ۶:۳۰ صبــح اقــدام بــه ارائــه خدمــات 
نماینــد و تمامــی ســهمیه های نانوایی هــا 
ــود  ــا وج ــت ه ــری در قیم ــوده و تغیی ــر ب دای
نــدارد گفــت: کیفیــت نــان تولیــدی نیــز قطعــًا 
ــا  مــورد بازرســی قــرار خواهــد گرفــت. وی ب
بیــان اینکــه تاکنــون نــان تولیــدی بــا کیفیــت 
و قیمــت مناســب در اختیــار مــردم عزیــز قــرار 
ــر رخ  ــال ۱۴۰۰ تغیی ــبت س ــه نس ــه و ب گرفت

با هدف جلوگیری از تخلفات نانواییها ،با هدف جلوگیری از تخلفات نانواییها ،
 رصد گسترده میدانی بازرسان از بازار آردونان و نانواییهای  رصد گسترده میدانی بازرسان از بازار آردونان و نانواییهای 

آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی
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ــا  ــب ب ــا متناس ــه ت ــرار گرفت ــازی ق تراکتورس
نیــاز و تقاضــای ایــن بازارهــا تراکتــور تولیــد 

ــود. ــه ش و عرض
ــه  ــور ب ــتگاه تراکت ــرد: ۳۰ دس ــه ک وی اضاف
ارزش ۴۰۰ هــزار دالر بــه عنــوان اولیــن 
محمولــه صادراتــی امــروز بارگیــری و ارســال 

ــی شــود. م
اندبیلــی حضــور و تامیــن نیاز بازار کشــورهایی 
ــر  ــورهایی نظی ــدگان از کش ــد کنن ــه تولی ک
ــه  ــتانی را احاط ــی پاکس ــی و حت ــد و چین هن
کــرده انــد حکایــت از موفقیــت بــزرگ بــرای 
ــن  ــای بی ــازی در بازراره ــور و تراکتورس کش

ــی دارد. الملل
کنــار  در  تراکتورســازی  اســت  گفتنــی 
تامیــن بــاالی ۹۸ درصــد نیــاز داخلــی و 
اولویــت بخشــی بــه نیازهــای داخلــی،  نــگاه 
ــرای کشــور و حضــور  ــی و ارز آوری ب صادرات
در بازارهــای بیــن المللــی و جهانــی را نیــز در 

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــای کار خ ــه ه برنام

ارز آوری بیــش از ۱۷ میلیــون دالری تراکتــور 
ــه  ــن محمول ــز: اولی ــورآرمان تبری ــرای کش ب
ســال  در  ایــران  تراکتورســازي  صادراتــي 

ــود. ــي ش ــال م ــري و ارس ــد بارگی جدی
بــه گــزارش آرمــان تبریــز ،مدیــر بازاریابــی و 
صــادرات ایــن گــروه صنعتــی بــا اعــام ایــن 
ــای  ــر تراکتوره ــال حاض ــت: در ح ــر گف خب
و  کشــور   ۱۵ از  بیــش  بــازار  در  ایرانــی 
ــه  ــه و خاورمیان ــورهای منطق ــوص کش بخص

ــد. ــور دارن حض
امیــر احمــد اندبیلــی افــزود: کشــورهای 
مناطــق خاومیانــه، جنــوب شــرقی آســیا، 
عربــی  کشــورهای  از  تعــدادی  و  آفریقــا 
هســتند. ایرانــی  تراکتورهــای  مشــتریان 

ــون دالری  ــش از 17 میلی ارز آوری بی
تراکتــور بــرای کشــور

وی از ارز آوری بیــش از ۱۷ میلیــون دالری 
ــران  ــازی ای ــروه تراکتورس ــته گ ــال گذش س

بــرای کشــور خبــر داد و گفــت: ســال گذشــته 
ــور از  ــواع تراکت ــتگاه ان ــزار ۵۵۶ دس ــک ه ی
تولیــدات تراکتورســازی و شــرکتهای اقمــاری 
بــه ارزش ۱۷ میلیــون ۵۰۰ هــزار دالر بــه 

ــا صــادر شــده اســت. ــاط دنی اقصــاء نق
ــرای  ــال ب ــزی امس ــه ری ــه برنام ــی ب اندبیل
بــه  تراکتــور  صــادرات ۳ هــزار دســتگاه 
اظهــار  و  تاکیــد  دالر  میلیــون   ۳۰ ارزش 
کــه  درخواســتهای  بــه  باتوجــه  داشــت: 
ــن  ــود دارد ای ــی وج ــای ایران ــرای تراکتوره ب
ــرآورد  میــزان نیــاز صادراتــی بــرای امســال ب
ــورت  ــزی الزم ص ــه ری ــاس آن برنام و براس

ــت. ــه اس گرفت
ــی  ــروه صنعت ــادرات گ ــی و ص ــر بازاریاب مدی
تراکتورســازی ایــران بــا اشــاره بــه بازارهــای 
هــدف ایــن مجموعــه اشــاره و عنــوان کــرد: 
ــی  در حــال حاضــر توســعه بازارهــای صادرات
و  آســیا  شــرقی  جنــوب  کشــورهای  بــه 
ــادرات  ــوزه ص ــه ح ــرقی در برنام ــای ش اروپ

ارز آوری بیش از ارز آوری بیش از ۱۷۱۷ میلیون دالری تراکتور برای کشور میلیون دالری تراکتور برای کشور
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بــا روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم، موضــوع آبرســانی به روســتاها مــورد توجه 
جــدی قــرار گرفتــه اســت تــا آنجــا کــه طبــق برنامــه ارائــه شــده وزیــر نیــرو 
بــه مجلــس شــورای اســالمی، میــزان پوشــش آبرســانی روســتایی و جمعیــت 

بهره منــد در انتهــای دولــت ســیزدهم بایــد بــه رقــم ۹0 درصــد برســد.
ــه  ــاذری از پروژه هــای آبرســانی ب سردار اب
۱۲۱ روســتای محــروم آذربایجان شــرقی 
ــط عمومــی  ــه گــزارش رواب ــد کــرد. ب بازدی
شــرکت آب و فاضــاب آذربایجــان شــرقی، 
ــام  ــرارگاه ام ــکیل ق ــه تش ــاره ب ــا اش وی ب
ــدات  ــتای تأکی ــی )ع( در راس ــن مجتب حس
ــع  ــر توزی ــی ب ــری، مبن ــم رهب ــام معظ مق
ــت:  ــی گف ــات محرومیت زدای ــه خدم عادالن
فاضــاب  و  آب  شــرکت  همــکاری  بــا 
آذربایجــان شــرقی، اعتبــارات اســتانی ایــن 
ــه  ــوط ب ــرقی مرب ــرارگاه در آذربایجان ش ق
ــار  ــا اعتب ــانی ب ــروژه آبرس ــت پ ــاز نخس ف
ــه  ــاخت س ــرای س ــان ب ــارد توم ۲۵۰ میلی
مجتمــع آبرســانی و انتقــال آب بــه ۱۲۱ 
روســتا اســت کــه در بهمــن ســال گذشــته 
در منطقــه خداآفریــن کلنگ زنــی شــد و 
ــه  ــانی ب ــکات، آبرس ــام مش ــود تم ــا وج ب
اولیــن روســتا بــا ســه کیلومتــر لوله گــذاری 
پیش بینــی  وجــود  بــا  و  شــده  اجرایــی 

زمانــی ۳۰ ماهــه بــرای اجــرای کامــل آن، 
اگــر مصالــح الزم بــه موقــع تامیــن شــود در 
ســال نخســت، فــاز اول بــه پایــان رســیده و 
از ســال دوم فــاز بعــدی آغــاز خواهــد شــد 
کــه ایــن پروژه هــا جــدا از خدمــات دولتــی 

اجــرا می شــود.
ســردار ابــاذری فــاز اول ایــن پــروژه را 
ــول   ــه ط ــن ب ــر و خداآفری ــه کلیب ــوط ب مرب
بــا ۲۵ روســتا دانســته و  ۱۰۷ کیلومتــر 
افــزود: آبرســانی به ۵۱ روســتای شهرســتان 
لوله گــذاری  کیلومتــر   ۱۳۷ بــا  ورزقــان 
 ۴۵ در  آبرســانی  مجتمع هــای  ایجــاد  و 
آن  بعــدی  فازهــای  هشــترود  روســتای 
هســتند کــه در مجمــوع ۲۴۰ کیلومتــر 
ــزن  ــش از ۴۰ مخ ــاد  بی ــذاری و ایج لوله گ
در آن و همچنیــن احــداث ۱۰ مورد ایســتگاه 
ــه و  ــر ثانی ــر ب ــت ۱۰۰ لیت ــا ظرفی ــاژ ب پمپ
ــر  ــت ۱۰۰ لیت ــا ظرفی ــاه ب ــه چ ــر ۵ حلق حف
ــل  ــد. مدیرعام ــد ش ــام خواه ــه انج ــر ثانی ب

شــرکت آب و فاضــاب آذربایجــان شــرقی 
نیــز گفــت:  بــا روی کار آمــدن دولــت 
ــتاها  ــه روس ــانی ب ــیزدهم، موضــوع آبرس س
مــورد توجــه جــدی قــرار گرفتــه اســت تــا 
ــر  ــه شــده وزی ــه ارائ ــق برنام آنجــا کــه طب
نیــرو بــه مجلــس شــورای اســامی، میــزان 
آبرســانی روســتایی و جمعیــت  پوشــش 
ــد  بهره منــد در انتهــای دولــت ســیزدهم بای

ــد. ــد برس ــم ۹۰ درص ــه رق ب
ــرح  ــتای ط ــزود: در راس ــی اف ــدس خان مهن
جدیــد  نهضتــی  کــه  آبرســانی  جهــاد 
آبرســانی  باشــد،  مــی  نیــرو  وزارت  در 
ــود.  قشــاقات اســتان در اولویــت خواهــد ب
طرح هــای  ســازوکار  در  داد:  ادامــه  وی 
آبرســانی عــاوه بــر همــکاری هــای ســپاه 
پاســداران و آبفــای اســتان از ظرفیــت همــه 
ــد،  ــد ش ــتفاده  خواه ــی، اس ــای مردم نهاده
تــا در کمتریــن زمــان ممکــن شــاهد اتمــام 

ــیم. ــا باش ــروژه ه پ

بازدید جانشین دبیر قرارگاه 
امام حسین )ع( سپاه پاسداران 
وژه های آبرسانی  از پر
وم  وستای محر به ۱2۱ ر
آذربایجان شرقی
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 در ســال 1400 از مجمــوع 12 هــزار و 4۹4  مــورد پیشــنهاد دریافتــي از کارکنــان، 2 هــزار و ۵۵۵ مــورد بــه 
عنــوان پیشــنهاد مــورد قبــول، اجرایــی شــده و شــاخص نــرخ پیشــنهادهاي اجــرا شــده 7۵% درصــد مــی 

باشــد کــه جــزء شــاخص هــای چشــمگیر اجرایــی در حــوزه نظــام پیشــنهادات مــی باشــد.

ــان  ــتان آذربایج ــرکت گاز اس ــت ش سرپرس
ــور  ــس ام ــد رئی ــیه بازدی ــرقی، در حاش ش
پژوهــش منابــع انســانی و تحــول اداری 
عملکــرد  از  ایــران  گاز  ملّــی  شــرکت 
نظــام پیشــنهادات ایــن شــرکت گفــت: 
ــت  ــم مدیری ــزار مه ــنهادات از اب ــام پیش نظ
ــای آن  ــه و ارتق ــه توج ــوده ک ــارکتی ب مش
ــانی و  ــروی انس ــره وری نی ــاز به ــه س زمین
ــه  ــد. ب ــی باش ــازمانی م ــداف س ــق اه تحق
گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان 
آذربایجــان شــرقی، نــادر کمالــی در تشــریح 
عملکــرد نظــام پیشــنهادات شــرکت افــزود: 
نظــام پیشــنهادات در ایــن شــرکت از ســال 
۸۹ اســتقراریافته و از ســال ۹۲  بــه صــورت 
نظــام منــد و مکانیــزه بــه رونــد خــود ادامــه 
ــاش  ــاله ت ــر س ــن ه ــت؛ همچنی داده اس

ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــا شناســایی نق شــده  ب
عملکــرد و اقدامــات شــاخص در جلــب 
ــای  ــه ارتق ــبت ب ــان، نس ــارکت کارکن مش

ــود. ــدام ش ــوزه اق ــن ح ای
ــوع  ــال ۱۴۰۰ از مجم ــه داد: در س وی ادام
۱۲ هــزار و ۴۹۴  مــورد پیشــنهاد دریافتــي از 
کارکنــان، ۲ هــزار و ۵۵۵ مــورد بــه عنــوان 
پیشــنهاد مــورد قبــول، اجرایــی شــده و 
ــده  ــرا ش ــنهادهاي اج ــرخ پیش ــاخص ن ش
۷۵% درصــد مــی باشــد کــه جــزء شــاخص 
ــام  ــوزه نظ ــی در ح ــمگیر اجرای ــای چش ه

ــد. ــی باش ــنهادات م پیش
سرپرســت شــرکت گاز اســتان تصریــح 
کــرد: بــا انجــام اقداماتــی نظیــر طــرح 
ــه  ــنهادات، عارض ــام پیش ــژه نظ ــای وی ه
ــایی  ــرای شناس ــای انجــام شــده ب ــی ه یاب

علــت عــدم مشــارکت برخــی کارکنــان 
و  نظرســنجی  انجــام  امــور شــرکت،  در 
ــر  ــنهادات برت ــی از پیش ــنجی ،قدردان نیازس
و... در بهبــود عملکــرد اجرایــی ایــن حــوزه 

ــت. ــده اس ــاش ش ت
منابــع  پژوهــش  امــور  رئیــس  بازدیــد 
ــی گاز  ــرکت ملّ ــول اداری ش ــانی و تح انس
ــه  ــدف بهین ــا ه ــراه ب ــأت هم ــران و هی ای
کاوی نظــام پیشــنهادات شــرکت گاز اســتان 
بــه عنــوان یکــی از شــرکت هــای پیشــروی 
صنعــت گاز کشــور در جلــب مشــارکت 
ــده و  ــازمان انجــام ش ــور س ــان در ام کارکن
ــه  ــات حرف ــال تجربی ــرای انتق ــه ای ب زمین
ــای  ــایر شــرکت ه ــه س ــن شــرکت ب ای ای
ــردی  ــد عملک ــی فرآین ــور و  بررس گاز کش
نظــام پیشــنهادات را فراهــم ســاخته اســت.

پرست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:  پرست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:  سر  سر

 ارتقای نظام پیشنهادات سازمانی منجر به بهره  ارتقای نظام پیشنهادات سازمانی منجر به بهره 
وی انسانی خواهد بود وی انسانی خواهد بودوری نیر وری نیر
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همکاری تنگاتنگ 
صداوسیما و شرکت آب و فاضالب آذربایجانشرقی برای

 فرهنگ سازی و اصالح الگوی مصرف آب دراستان
مهندس خانی، با اشاره به وضعیت کم آبی در کشور و استان به ضرورت فرهنگ سازی در جامعه 
افزود: با توجه به مصرف باالی سرانه آب، می بایست ارزش واقعی این منبع مهم انرژی را در 
میان مردم تبیین کرد و صداوسیما با توجه به فراگیر بودن آن در بین مردم قطعا می تواند بسیار 

اثرگذار باشد.

همــکاری تنگاتنــگ صداوســیما و شــرکت آب و 
فاضــاب آذربایجانشــرقی برای فرهنگ ســازی 
و اصــاح الگــوی مصرف آب دراســتانمهرتبریز-

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضاب اســتان گفت: 
ــی  ــرای آگاه ــت ب ــک ظرفی ــیما ی ــدا و س ص

بخشــی مــردم در حــوزه آبرســانی اســت.
ــن  ــز؛ در ای ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
دیدارکــه بــا حضــور معاونــان و مدیرعامــل 
شــرکت آب و فاضــاب و مدیــرکل صداوســیما 
برگــزار شــد، مدیــر عامــل شــرکت آب و 

فاضــاب اســتان بــا تاکیــد بــر اهمیــت فرهنگ 
ســازی و صیانــت از منابــع آب کشــور و نحــوه 
ــوان  ــه عن ــت: آب ب ــح آن گف ــرف صحی مص
ــیار  ــت بس ــرژی اهمی ــع ان ــن منب ــی تری حیات
ــته  ــور داش ــات کش ــظ حی ــرای حف ــادی ب زی
ــیار  ــی بس ــع آب ــت از مناب ــت و حفاظ و صیان

ــت . ــروری اس ض
ــت کــم  ــه وضعی ــا اشــاره ب ــی، ب ــدس خان مهن
آبــی در کشــور و اســتان بــه ضــرورت فرهنــگ 
ســازی در جامعــه افــزود: بــا توجــه بــه مصــرف 

ــاالی ســرانه آب، مــی بایســت ارزش واقعــی  ب
ــردم  ــان م ــرژی را در می ــم ان ــع مه ــن منب ای
تبییــن کــرد و صداوســیما بــا توجــه بــه فراگیــر 
بــودن آن در بیــن مــردم قطعــا مــی تواند بســیار 

اثرگــذار باشــد.
ــردم  ــارکت م ــب مش ــه جل ــان اینک ــا بی وی ب
ــور  ــتان و کش ــی در اس ــع آب ــظ مناب ــرای حف ب
ــودن  ــد جــدی ب ــه داد: بای ضــروری اســت ادام
خطــر کمبــود آب در کشــور و مخاطــرات جبران 
ناپذیــرآن را در بیــن مــردم اطــاع رســانی کــرد 
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 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان :

کاهش نزوالت آسمانی نسبت به 
میانگین بلند مدت، افزایش مصرف 
آب و همچنین مصرف بی رویه آب ، 

سبب کاهش منابع آبی سطحی و زیر 
زمینی گردیده است.

مشترك گرامي : 
براي حفظ جان ارزشمند خود و عزیزانتان توصیه هاي ایمني را جدي بگیرید.

در کلیه ساختمانهایي که داراي لوله کشي گاز مي باشند عالوه بر نصب یک عدد شیر اصلي در نزدیکي درب 
ورودي،در نزدیکي هر دستگاه گاز سوز نیز یک شیر مصرف قرار دارد.    

 
   روابط عمومی شرکت گازآذربایجانشرقی

تــا بتــوان از ایــن طریــق الگــوی مصــرف انرژی 
بــه ویــژه آب را در جامعــه اصــاح کــرد .

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آب و فاضــاب 
ــا تقدیــر از عملکــرد صــدا و ســیما در  اســتان ب
راســتای انعــکاس فعالیــت هــای شــرکت آبفــا 
ــه  ــزوالت آســمانی نســبت ب ــت: کاهــش ن گف
ــرف آب  ــش مص ــدت، افزای ــد م ــن بلن میانگی
ــبب  ــه آب ، س ــی روی ــرف ب ــن مص و همچنی
ــی  ــر زمین ــطحی و زی ــی س ــع آب ــش مناب کاه

ــت. ــده اس گردی
ــع  ــود مناب ــح کــرد: کمب ــی تصری مهنــدس خان
ــرف آب  ــح مص ــت صحی ــد مدیری ــی نیازمن آب
و تغییــر نگــرش مصــرف کننــده اســت و ایــن 
شــرکت جهــت فرهنــگ ســازی در زمینــه 
ــران و  ــری از بح ــه آب و جلوگی ــرف بهین مص
خــروج از وضعیــت تنش آبــی موجــود و پایداری 
در شــرایط تامیــن آب آشــامیدنی نیازمنــد تعامل 
و همــکاری رســانه هــای اســتان مــی باشــد و 
نقــش صــدا و ســیما در اطــاع رســانی و نهادینه 
ســاختن فرهنــگ صرفــه جویــی در بیــن مــردم 

بســیار حائــز اهمیــت اســت.

ــن  ــز در ای ــتان نی ــیمای اس ــرکل صداوس مدی
دیــدار بــر آمادگــی کامــل بــرای تولیــد برنامــه 
هــای مختلــف در زمینــه هــای متعــدد برنامــه 
ســازی در راســتای اصــاح الگــوی مصــرف آب 
در جامعــه بــا مشــارکت شــرکت آب و فاضــاب 

اســتان، تأکیــد کــرد .
ــش  ــان نق ــا بی ــری ب ــی صف ــدس مرتض مهن
رســانه ملــی در آگاهــی بخشــی و ارائــه آموزش 
هــای الزم بــه مخاطبیــن بســیار مهــم و قابــل 
توجــه دانســت و گفــت: صــدا و ســیما بــا توجــه 
ــر  ــی ب ــری مبن ــام معظــم رهب ــن مق ــه فرامی ب
اینکــه خدمــات خــود را بــه ســمع و نظــر مــردم 
برســانید، آمادگــی دارد تــا از ظرفیــت این رســانه 
ــه آب ،  ــرف بهین ــازی مص ــگ س ــرای فرهن ب
ــتان در  ــای آب اس ــروژه ه ــع و پ ــی مناب معرف
ــا  ــریال و... ب ــم، س ــتند، فیل ــاخت مس ــب س قال
شــرکت آب فاضــاب اســتان همــکاری نمایــد.
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شــهردار منطقــه ۲ تبریــز از آغــاز عملیــات 
ــرار در  عمرانــی مسیرگشــائی ۳۵ متــری اب

روزهــای آینــده خبــر داد.
ــور  ــی پ ــهریار، موســی عل ــزارش ش ــه گ ب
بــا همراهــی معاونــان و مدیــران ایــن 
ــان ۳۵  ــد از خیاب ــیه بازدی ــه در حاش منطق
ــان  ــن خیاب ــک ای ــرار گفــت: تمل ــری اب مت
بطــول ۱۳۰ متــر و عــرض ۳۵ متــر از 
طرح هــای تفضیلــی روان ســازی عبــور 
و مــرور شــهری شــهرداری منطقــه ۲ 
ــان تشــکیل  محســوب می شــود کــه از زم
محــات ائــل گلــی از جملــه خیابــان 
باغچــه بــان، مســیر ۳۵ متــری ابــرار 

اهالــی  بــوده و  بــه صــورت بن بســت 
ــه  ــتیابی ب ــردد و دس ــرای ت ــاکنان ب و س
ســایر مســیرهای ائــل گلــی بــا مشــکات 

ــد. ــه بودن ــده ای مواج عدی
ایــن مســیر  بازگشــائی  ادامــه داد:  وی 
ــت بن بســت،  ــر خــروج آن از حال عــاوه ب
ــور و مــرور شــهری و  موجــب تســهیل عب
ســهولت تــردد شــهروندان و اهالــی محــل 
ــوی  ــه ک ــان ب ــهرک یاغچی ــوی ش از س
باغچــه بــان، خواهــد بــود. بــه گفتــه 
علــی پــور، انجــام ایــن عملیــات دســتیابی 
آســان بــه ســایر مســیرهای محــدوده ائــل 

گلــی را هــم امکان پذیــر می کنــد.

وابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج برگزار شد؛ به همت ر

عملیات عمرانی مسیرگشائی ۳۵ متری ابرار 
ودی آغاز می شود به ز

شهردار منطقه 2 تبریز:

 بازگشائی این مسیر عالوه بر 
خروج آن از حالت بن بست، 
موجب تسهیل عبور و مرور 

شهری و سهولت تردد 
شهروندان و اهالی محل از سوی 
شهرک یاغچیان به کوی باغچه 

بان، خواهد بود.
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در هفتمین انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور صورت گرفت:

تبریز،انتخاب اول شهرداری های ایران

یعقوب هوشیار با رای اعتماد 
شهرداران کشور به عنوان اولین عضو 

اصلی شورای این سازمان معرفی 
شد و مهدی جمالی نژاد، معاون وزیر 

و رییس سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور این انتخاب را به 
شهردار و شورای شهر تبریز تبریک 

گفت.

ــورای  ــو ش ــهرداران عض ــات ش ــن انتخاب هفتمی
ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای وزارت 
ــز  ــزار شــد و طــی آن شــهردار تبری کشــور برگ
ــن  ــهرداران، باالتری ــاب اول ش ــوان انتخ ــه عن ب

ــرد. ــب ک ــران را کس رأی حاض
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛یعقــوب 
هوشــیار در ایــن انتخابــات توانســت بــه عنــوان 
ــود  ــازمان خ ــورای س ــی ش ــو اصل ــن عض اولی
را مطــرح و بــا ۲۲ رأی، رأی اعتمــاد دیگــر 

ــد. ــب کن ــور را کس ــهرداران کش ش
ــی  ــی و اجتماع ــگاه تاریخ ــه جای ــه ب ــا توج ب
تبریــز بــه نســبت دیگــر کانشــهرهای کشــور، 
ــا  ــات ب ــن انتخاب ــیار در ای ــوب هوش حضــور یعق
اســتقبال دیگــر شــهرداران مواجــه شــده اســت.

انتخــاب شــهردار تبریــز بــه عنــوان عضــو اصلی 

شــورای ســازمان شــهرداری هــا و دهیاری هــای 
کشــور می توانــد سرمنشــأ جــذب اعتبــارات 
ــر  ــی دیگ ــز و حت ــای تبری ــرای پروژه ه ــی ب مل

شــهرهای اســتان باشــد.
ــای  ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــورای س ش
کشــور از جملــه ارکان ایــن ســازمان اســت کــه 
متشــکل از معــاون عمــران و توســعه امــور 
ــوان  ــه عن ــور ب ــر کش ــتائی وزی ــهری و روس ش
و  برنامــه  ســازمان  نماینــده  شــورا،  رئیــس 
بودجــه کشــور و ســه نفــر از شــهرداران کشــور 

ــت. ــهرداران اس ــاب ش ــه انتخ ب
یعقــوب هوشــیار بــا رای اعتمــاد شــهرداران 
اصلــی  عضــو  اولیــن  عنــوان  بــه  کشــور 
ــدی  ــد و مه ــی ش ــازمان معرف ــن س ــورای ای ش
ــازمان  ــس س ــر و ریی ــاون وزی ــژاد، مع جمالی ن

ایــن  کشــور  دهیاری هــای  و  شــهرداری ها 
ــه شــهردار و شــورای شــهر تبریــز  انتخــاب را ب

ــت. ــک گف تبری
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