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تالش می کنیم در جنگ تمام عیار 
اقتصادی تا حد توان در سنگر صنعت و 

تولید رهرو حقیقی راه شهدا باشیم
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فرهنگی -اجتماعی                         

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع
 جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی:

لزوم توانمندسازی ساکنین روستاهای
 آذربایجان شرقی با 

هدف جلوگیری از مهاجرت

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

اهتمام ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

آذربایجان شرقی برای رونق مصرف 

فرهنگی در استان
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وزیــر دفــاع گفت: هــر دشــمنی در هر 
ســطحی قصد تجاوز به حریــم و تمامیت 
ارضی کشــور مقدس جمهوری اســامی 
ایران را داشــته باشد با پاسخ قاطع،دندان 
شکن و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.

امیر ســرتیپ  ما،  گــزارش خبرنــگار  به 
حاتمــی وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح تهدید اخیــر نخســت وزیر رژیم 
اشــغالگر قدس را مصداق آشکار و صریح 
نقــض بند ۴ ماده ۲ منشورســازمان ملل 
متحد درعدم تهدید و توســل به زور علیه 
سایر کشــور های عضو سازمان ملل متحد 
از جمله کشــورهای منطقــه و جمهوری 

دانست. ایران  اسامی 
وی با اشــاره به سخنان نخست وزیر رژیم 

)نواتیم(  هوایی  پایگاه  در  اشــغالگر قدس 
و همچنین ســخنان گذشته وی در محل 
تاسیســات اتمی دیمونا در ســال گذشته 
که یک کشــور عضو ســازمان ملل و عضو 
ان پی تی را به طور مشخص مورد تهدید 
هسته ای و نظامی قرار داده بود را نهایت 
بی شرمی برشمرد و تأکید کرد: جمهوری 
اســامی ایران با حفظ حق دفاع مشروع 
مبتنی بر آموزه های دین مبین اســام و 
رهنامه دفاعی کشــور و هــم چنین ماده 
۵۱ منشــور ملل متحــد؛از چنان آمادگی 
و اقتدار توســط نیروهای مسلح جمهوری 
اســامی ایران برخــوردار اســت که هر 
دشــمنی در هر ســطحی قصــد تجاوز به 
حریــم و تمامیــت ارضی کشــور مقدس 
جمهوری اســامی ایران را داشته باشد با 
پاسخ قاطع،دندان شکن و پشیمان کننده 

مواجه خواهد شد.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح از 
وزارت امور خارجه خواســت همانگونه که 
تــا کنون پیگیری های حقوقی را نســبت 
به رفتارهــای تهدید آمیز رژیم اشــغالگر 
قــدس از طریق مراجــع بیــن المللی از 
جمله سازمان ملل متحد و شورای امنیت 
صورت داده اســت ،خواســتار پاسخگویی 
جدی مجامع بین المللی به این رفتارهای 
هنجارشــکن و مخاطــره آمیز بر اســاس 
اصــول و موازیــن صلح و امنیــت جهانی 
باشــد تا بعنوان سند رســمی در سازمان 

ثبت گردد. و  ملل متحد منتشر 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر 
قدس چندی پیش در بازدید از اسکادران 
جدیدتریــن جنگنده های نســل پنجمی 
اف-۳۵ ایــران را با این نســل از جنگنده 
باید  اوگفته اســت »ایران  ها تهدید کرد. 
به یاد داشته باشــد که این هواپیماها می 
توانند در هــر نقطه از خاورمیانه، از جمله 

ایران و سوریه پرواز کنند«

تهدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه ایران مصداق آشکار 
نقض قوانین منشور سازمان ملل متحد است

Ó  جمهوری اسالمی ایران با حفظ حق دفاع مشروع مبتنی بر آموزه های دین مبین اسالم و رهنامه دفاعی کشور و هم چنین ماده
51 منشور ملل متحد؛از چنان آمادگی و اقتدار توسط نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران برخوردار است که هر دشمنی در هر 
سطحی قصد تجاوز به حریم و تمامیت ارضی کشور مقدس جمهوری اسالمی ایران را داشته باشد با پاسخ قاطع،دندان شکن و پشیمان 

کننده مواجه خواهد شد.

Ó  وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای
مســلح از وزارت امور خارجه خواست 
همانگونه که تا کنــون پیگیری های 
حقوقی را نســبت به رفتارهای تهدید 
آمیز رژیم اشــغالگر قــدس از طریق 
مراجع بین المللی از جمله سازمان ملل 
متحد و شورای امنیت صورت داده است 
،خواستار پاسخگویی جدی مجامع بین 
المللی به این رفتارهای هنجارشکن و 
مخاطره آمیز بر اساس اصول و موازین 
صلح و امنیت جهانی باشــد تا بعنوان 
سند رسمی در ســازمان ملل متحد 

منتشر و ثبت گردد..
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استاندار آذربایجان شــرقی با تأکید بر مشارکت 
دانشگاهیان و متخصصان در روند تصمیم گیری و 
حل مسائل و مشکات جامعه، گفت: جامعه باید 

از دانشگاه هدایت شود.
دکتــر محمدرضا پورمحمدی در جلســه مجمع 
مشــورتی دانشــگاهیان و نخبگان استان، اظهار 
داشت: بســیاری از مسائل جامعه نیازمند نگاه از 
بیرون و فارغ از رویکردهای اداری و تشــریفاتی 
است و دانشگاهیان و متخصصان توانایی این کار 

را دارند.
وی با اشــاره به فعالیت کمیته ها و کارگروه های 
مختلف در دستگاه های اجرایی، خاطرنشان کرد: 
بــا وجود این فعالیت ها، کارهــا آن طور که مورد 
انتظار است پیش نمی رود و این نشان می دهد که 

دستگاه ها و مدیران ما دچار روزمرگی شده اند.
پورمحمدی با تأکید بر اینکه حل مشکات جامعه 
نیازمند همــکاری و هم فکری همه متخصصان و 

صاحب نظران است، افزود: برای ایجاد تحول همه 
باید پــای کار بیایند و این موضــوع باید به یک 

مطالبه عمومی تبدیل شود.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه با آغوش 
باز از نظرات متخصصان، نخبگان و دانشــگاهیان 
اســتقبال می کنیــم، افزود: انتظار مــا از مجمع 
مشورتی این اســت که کارهای جدید و متمایز 
و راه حل های امکان پذیر برای مشکات ارائه کند.

وی، مجمــع مشــورتی نخبگان و دانشــگاهیان 
را حلقه اتصــال مدیران اجرایــی و متخصصان 
حوزه های مختلف دانست و گفت: این مجمع باید 
محملی برای بیان نظرات و دیدگاه های نخبگان 

باشد.
پورمحمدی همچنین نحوه ارتباط دولت با مردم 
را مهم خواند و گفت: کارآمد کردن سیستم های 
ارتباطی مــردم و دولت و متناســب ســاختن 
انتظارات عمومــی با امکانــات و توانمندی های 

کشور دو موضوع مهم در این زمینه هستند.
اســتاندار آذربایجان شــرقی در پایــان با تأکید 
بر اینکه مجمع مشــورتی باید مســائل استان را 
شناســایی و با اولویت بندی نسبت به علت یابی و 
ارائــه راهکارهای عملی اقدام کند، افزود: از همه 
صاحب نظــران و نخبگان حوزه های مختلف برای 

همکاری با این مجمع دعوت می کنیم.
اعضای مجمع مشورتی دانشــگاهیان و نخبگان 
اســتان نیز در این نشست دیدگاه های خود را در 
خصــوص نحوه فعالیت این مجمع و همکاری آن 

با مدیریت اجرایی استان بیان کردند.
این مجمع متشــکل از اســاتید و اعضای هیأت 
علمی دانشــگاه های اســتان، جوانــان فعال در 
حوزه هــای کارآفرینــی، فنــاوری و ارتباطات و 
نماینــدگان بخش خصوصی اســت که به عنوان 
بازوی علمی مشــورتی مدیریت اســتان تشکیل 

شده است.

 استاندار آذربایجان شرقی:

 جامعه باید از دانشگاه هدایت شود/برای حل مشکالت 
همه باید پای کار بیایند

Ó  استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه با آغوش باز از نظرات متخصصان، نخبگان و دانشگاهیان استقبال می کنیم، افزود: انتظار
ما از مجمع مشورتی این است که کارهای جدید و متمایز و راه حل های امکان پذیر برای مشکالت ارائه کند.

Ó  وی، مجمع مشورتی نخبگان و دانشگاهیان را حلقه اتصال مدیران اجرایی و متخصصان حوزه های مختلف دانست و گفت: این
مجمع باید محملی برای بیان نظرات و دیدگاه های نخبگان باشد.
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در راســتای توســعه پژوهش و 
فنــاوری و ایجــاد زمینه برای 
و  ها  از ظرفیــت  منــدی  بهره 
توانمندیهای دو طــرف تفاهم نامه همکاری 
بین شــرکت آب و فاضاب استان آذربایجان 
شــرقی و دانشگاه آزاد اســامی واحد تبریز 

امضاء شد.
به گــزارش خبرنگار ما، این ســند همکاری 
در نشست مســئولین شرکت آب و فاضاب 
استان و دانشگاه آزاد اســامی واحد  تبریز 
بــه امضاء مهنــدس علیرضــا ایمانلو و دکتر 

رسید. جوانپور 
در ابتــدای ایــن نشســت مهنــدس ایمانلو 
ضمن عرض خیر مقدم و ابراز خرســندی از 
حضور مســئولین دانشــگاه آمادگی خود را 
بــرای تعمیق و گســترش ارتباطات در کلیه 
زمینه ها بویژه در حــوزه پژوهش و فناوری 
اعــام نمودند.ایشــان در ادامه بــا توجه به 
ویژگیهــای منابــع آبــی اســتان و افزایش 
انتظارات مشــترکین تعامل بــا مراکز علمی 
و دانشــگاهی برای ارتقاء خدمات شرکت را 

ضروری دانســتند.در ادامه مهنــدس ایمانلو 
با اشــاره به اینکــه شــرکت آب و فاضاب 
اســتان یک شــرکت خدماتی و عملیاتی می 
پژوهشی  های  پروژه  اجرای  باشد خواســتار 
با رویکــرد کاربردی برای حــل معضات و 

مشکات صنعت آب  و فاضاب شدند.
در ادامه این نشســت دکتــر جوانپور ضمن 
اعــام خشــنودی از آمادگی شــرکت آب و 
فاضــاب اســتان بــرای امضاء تفاهــم نامه 
همــکاری بر ظرفیت ها و پتانســل مجموعه 
دانشگاه آزاد اسامی تبریز و همچنین شبکه 
دانشــگاه آزاد اشاره نموده و تاکید کردند که 
انجام پروژه های پژوهشی  رسالت دانشــگاه 
کاربردی برای حل معضات و مشــکات می 

. باشد 
رئیس دانشــگاه آزاد اســامی تبریز با اشاره 
بــه این نکته که الزمه بهره مندی از ظرفیت 
هــای تفاهم نامــه عملیاتی نمــودن آن می 
باشد خواستار برنامه عملی از دو طرف برای 
عملیاتی شــدن محور هــای مندج در تفاهم 

شدند. نامه 

امضاء تفاهم نامه همکاری بین
 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 

شرقی ودانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تبریز

Ó  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ضمن ابراز خرسندی از حضور مسئولین دانشگاه آمادگی
خود را برای تعمیق و گسترش ارتباطات در کلیه زمینه ها بویژه در حوزه پژوهش و فناوری اعالم نمودند.ایشان در ادامه با توجه به 
ویژگیهای منابع آبی استان و افزایش انتظارات مشترکین تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی برای ارتقاء خدمات شرکت را ضروری 

دانستند.
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در  ولی فقیــه  نماینــده 
جمعه  امام  و  آذربایجان شرقی 
درآمدهای  اینکه  بیــان  با  تبریز 
مالیاتی در توسعه کشور خرج می شود و اقتصاد 
کشــور متکی بر این درآمدهاست، گفت: اجماع 
و اتفــاق نظر در حمایت از نظــام مالیاتی برای 

اقتصادی حیاتی است. تحقق اهداف 
حجت االســام ســیدمحمدعلی آل هاشــم در 
دیدار مدیرکل، معاونان و رؤسای مجموعه امور 
مالیاتی آذربایجان شرقی به مناسبت هفته امور 
مالیاتی، با تاکید بر فرمایش مقام معظم رهبری 
در خصــوص سیاســت های اقتصــاد مقاومتی، 
اظهار داشت: باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی 

و طبق فرمایش رهبری حرکت کنیم.
  وی افــزود: مقــام معظــم رهبــری در اباغ 
اقتصاد مقاومتی به موضوع مالیات  سیاست های 
تاکیــد دارند و بر این اســاس ضرورت پرداخت 
مالیات در شــرایطی که درآمدهای نفتی کشور 

تهدید می شود، باید فرهنگ سازی شود.
حجت االســام آل هاشــم با قدردانی از تاش 
همکاران مالیاتی در شــرایط خــاص اقتصادی 
کشــور، ادامــه داد: دشــمن از هــر طــرف با 

تحریم  ظالمانه  فشــارهای  دسیسه های مختلف 
را بر اقتصاد کشــور وارد می کند بر این اساس و 
در این شرایط، یادآوری وظایف مودیان مالیاتی 

مهم است.
وی افــزود: البته رعایت حال افــراد در وصول 
مالیات، داشــتن رفتار و منش حلیم در برخورد 
بــا مراجعان، برخورد محترمانــه با ارباب رجوع 
نکاتی اســت که باید به آنها توجه شــود همان 
طور که مردم نیز در همه امور مشــارکت بسیار 

خوبی دارند.
   مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شــرقی نیز 
در ایــن دیدار گفــت: ۳ هــزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان ســهم درآمدهای مالیاتی استان است که 
۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن ســهم مالیات 

است.
غامرضا شریفی اعام کرد: ۵۲ درصد مالیات ها، 
مالیات مســتقیم و ۴۸ درصــد آن مالیات های 
غیرمســتقیم از جمله مالیــات بر ارزش افزوده 

است.
  وی گفت: در ســه ماهه اول ســال جاری ۸۳ 

درصد سهم مالیاتی استان محقق شده است.
 ۱۶ تیــر ماه روز ملی مالیات و تا ۲۳ همان ماه 

به نام هفته مالیات نامگذاری شده است.

در  ولی فقیــه  نماینــده 
آذربایجان شــرقی و امــام 
حال  رعایت  تبریــز:  جمعه 
افــراد در وصــول مالیات، 
حلیم  منش  و  رفتار  داشتن 
در برخــورد بــا مراجعان، 
برخــورد محترمانه با ارباب 
رجوع نکاتی اســت که باید 
همان  شــود  توجه  آنها  به 
نیز در همه  طور که مــردم 
خوبی  بسیار  مشارکت  امور 

دارند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:
اجماع نظر در حمایت از نظام مالیاتی 

حیاتی است

Ó  نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز: مقام معظم رهبری در ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی به موضوع
مالیات تاکید دارند و بر این اساس ضرورت پرداخت مالیات در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور تهدید می شود، باید فرهنگ سازی 

شود.
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مهنــدس شــریفی 
مدیــر مجتمــع مس 
آذربایجان با سردار عابدین خرم فرمانده 
ســپاه عاشــورا دیدار نموده و ایشان را 
در جریــان روند فعالیت هــای تولیدی، 
اجتماعی و ... مجتمع مس سونگون قرار 

دادند.
 به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مهندس 
شــریفی در دیداری که با ســردار خرم 
فرمانده ســپاه عاشورا داشــتند با ارایه 
گزارشی از عملکرد و فعالیت های مجتمع 
اظهار داشت: ما نیز همچون دیگر اقشار و 
صنعتگران میهن عزیزمان ایران در تاش 
هســتیم تا در جهت پیاده سازی اقتصاد 
مقاومتــی که مورد تأکیــد رهبر عظیم 
الشأن انقاب است گام اساسی برداشته 
و وظیفه خود را در این راستا ادا نماییم.

مدیر مس منطقه آذربایجان با اشــاره 
به رشادت های شــهدا و جانبازان عزیز 
خاطر نشــان کرد: چه در اوایل انقاب و 
چه در طول جنــگ تحمیلی این بزرگ 
مردان با ایثارهای خود امنیت و صابت 
و سرافرازی را به کشور و مردم عزیزمان 
هدیه دادند و امروز نیز ما تاش خواهیم 
نمود در این جنــگ اقتصادی تمام عیار 
تحمیلــی، به عنوان ســرباز وطن تا حد 
توان در سنگر صنعت و تولید مبارزه و از 
ارزش و آرمان های انقاب اسامی دفاع 
نماییم و بتوانیم رهروان حقیقی راه شهدا 

باشیم.
مهندس شریفی با اشاره به نامگذاری 
سال ۱۳۹۸ به ســال رونق تولید توسط 
مقام معظم رهبــری مدظله العالی ادامه 
داد: شــرکت ملّی مس ایــران و مناطق 
تابعه آن در راســتای تحقق این امر نیز 
برنامه ریزی های زیادی انجام داده اند به 
گونه ای که در سال ۱۳۹۷ با تولید۳۱۰ 
هزار تن کنسانتره مس شاهد با افزایش 
۳ درصــدی تولید و همچنین در ســه 

ماهه اول ســال ۹۸ ، افزایش ۲ درصدی 
نسبت به برنامه پیش بینی شده را شاهد 

هستیم.
 وی با اشــاره به وضعیــت روابط بین 
المللی کشــور افزود: شــرکت ملّی مس 
ایران در تاش است با بومی سازی دانش 
و تجهیزات و قطعات مــورد نیاز خود و 
استفاده از پتانسیل های داخلی و فراهم 
کردن بستر ارتباط صنعت با دانشگاه ها 
و مراکز علمی کشور، نهضت جدیدی را 
در صنعت معدن ایجاد نماید که در این 
زمینه به موفقیت های بزرگی دست یافته 
ایم که نمونه بارز آن بومی ســازی چند 
هــزاری قطعات مورد نیــاز صنعت مس 

است.
مهندس شریفی با اشاره به اکتشافات 
جدیــد صورت گرفتــه در مجتمع مس 
ســونگون گفت: بر اســاس اکتشــافات 
صــورت گرفته، ذخیره قابل اســتخراج 
معدن مس سونگون به بیش از۱ میلیارد 

تن و ذخیره زمین شناســی به بیش از۲ 
میلیارد تن افزایش یافته اســت که این 
آمار نشانگر آن اســت که با تکمیل این 
اکتشافات ممکن اســت بزودی مجتمع 
مس ســونگون به بزرگترین معدن مس 
کشــور تبدیل شــود و ایــن امر موجب 
توجیــه اقتصادی و ...جهــت ایجاد فاز۳ 
تغلیــظ در ایــن مجتمع می شــود که 
اقدامــات اولیه در ایــن خصوص صورت 
گرفته و بزودی شاهد انتقال تجهیزات و 
... بــه داخل مجتمع خواهیم بود که این 
امر نیز در راستای رونق تولید بوده و می 
تواند عاوه بر اشتغال زایی، گردش مالی 
خوبی در اســتان ایجاد نماید که این امر 
خود می تواند زمینه ساز رشد و بالندگی 

استان گردد.
مدیر مس منطقه آذربایجان در خاتمه 
سخنانشان ضمن اشاره به حمایت های 
مسئولین کشوری، استانی و شهرستانی 
از طرح های توسعه مس سونگون گفت: 

جا دارد از همه این عزیزان تقدیر و تشکر 
کنم چرا کــه با بهره برداری از این طرح 
ها جهش اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، 
معدنی و ...در استان بوقوع خواهد پیوست 
که تصور آن شاید در اذهان عمومی غیر 

قابل باور است.
ســردار خرم نیز در این دیدار با اشاره 
به نقش و اهمیت صنایع و معادن در این 
جنگ اقتصادی گفت: عملکرد و فعالیت 
های مجتمع مس سونگون اعم از تولید، 
مسئولیت های اجتماعی برون سازمانی و 
... در نوع خود کم نظیر و مایه خرسندی 
دوســتداران انقاب اسامی و مسئولین 
استانی اســت. فرمانده ســپاه عاشورا با 
اشاره به نقش مجتمع مس سونگون در 
زمینه های تولید، اشتغال و .... و همچنین 
همکاری آن مجموعه در جهت اجرای با 
شکوه تر برنامه های فرهنگی، اجتماعی 
در سطح شهرســتان ورزقان و استان، از 

مهندس شریفی تشکر نمود.

مدیر مس منطقه آذربایجان در دیدار با سردار خرم فرمانده سپاه عاشورا:

تالش می کنیم در جنگ تمام عیار اقتصادی تا حد توان در 
سنگر صنعت و تولید رهرو حقیقی راه شهدا باشیم

Ó  شرکت مّلی مس ایران در تالش است با بومی سازی دانش و تجهیزات و قطعات مورد نیاز خود و استفاده از پتانسیل های  
داخلی و فراهم کردن بستر ارتباط صنعت با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور، نهضت جدیدی را در صنعت معدن ایجاد نماید 
که در این زمینه به موفقیت های بزرگی دست یافته ایم که نمونه بارز آن بومی سازی چند هزاری قطعات مورد نیاز صنعت مس 

است.
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آذربایجان  سپاه  فرمانده   
شرقیبا اشــاره بــه ویژگی 
های برجسته بسیج، از آن به 
عنوان نیــروی فرصت آفرین 

برای کشور یاد کرد.
عابدین خــرم در بازدیــد از اردوی رزمی 
کلیبــر،  در  والیــت  یــاوران  رهنگــی  ف
اظهارداشت: بسیج متشکل از جمع جوانان 
مومن و انقابی و جهادی اســت که دشمن 

حسرت آن را می کشد.
وی خطاب به جوانان و نوجوانان شــرکت 
کننــده در اردوی رزمــی فرهنگی، اضافه 
کرد: بســیج نیرویی پایان ناپذیری اســت 
کــه در برابر هرگونه تهدید دشــمنان می 

ایستد بنابراین قدر خود را بدانید و با تکیه 
بر توانایی خود در عرصه ها حضور داشــته 

باشید

زراعت چوب در منطقه آزاد ارس 
رونق می گیرد

 با امضای تفاهم نامه همکاری مشــترک سازمان 
منطقــه آزاد ارس و اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری آذربایجان شــرقی، زراعت چوب در 

منطقه آزاد ارس رونق می گیرد.
به گزارش خبرنگار ما، بر اساس تفاهم صورت گرفته مابین سازمان 
منطقــه آزاد ارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان 
شــرقی و حمایت های پیش بینی شــده در این تفاهم نامه، بخش 

خصوصی در منطقه آزاد ارس وارد عرصه زراعت چوب می شود.
این تفاهم نامه به منظور تولید نهال مورد نیاز و توسعه زراعت چوب 
با کشت گونه های مناسب و سریع الرشد و استفاده بهینه از ظرفیت 
ها و پتانسیل های موجود در ایستگاه تولید نهال و بذر شهید بهجت 

حقیقی ) شامداران جلفا( به امضا رسیده است.

بر همین اساس، بخش خصوصی قادر خواهد بود در ایستگاه تولید 
نهال و بذر شهید بهجت حقیقی با امکاناتی که از سوی سازمان منطقه 
آزاد ارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در 
اختیار این افراد و شرکت ها گذاشته می شود، نسبت به تولید چوب 

اقدام کنند.
استفاده بهینه از منابع آب و خاک ایستگاه، صرفه جویی ارزی و کاهش 
واردات چوب، کاستن فشار از عرصه طبیعی جنگل ها، ایجاد اشتغال 
و توسعه سرمایه گذاری در سال رونق تولید، کمک برای حفاظت از 
منابع جنگلی استان و تامین نیاز صنایع پایین دستی چوب در کشور 

از جمله مهم ترین اهداف دنبال شده در این تفاهم نامه است.
در اختیار گذاشتن منابع مورد نیاز آب و خاک و تامین نهال از گونه 
های مناسب چوبده و سریع الرشد از جمله مواردی است که در این 
تفاهم نامه توســط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان 

شرقی تعهد شده است.
اجرای طــرح تولید نهال و زراعت چوب به میزان یک میلیون اصله 
در اراضی ایستگاه تولید نهال و بذر شهید بهجت حقیقی به صورت 
مستقیم و یا مشارکت با بخش خصوصی نیز از جمله تعهدات سازمان 

منطقه آزاد ارس در تفاهم نامه است.
این طرح در زمینی به مساحت ۳۰۴ هکتار انجام می گیرد که ۲۵۱ 

هکتار از زمین هم اکنون آماده کشت نهال است.
تفاهم نامه تولید نهال و توسعه زراعت چوب، توسط محسن نریمان، 
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد ارس و داور نامدار، مدیرکل منابع 

طبیعی و آبخیرداری آذربایجان شرقی به امضا رسیده است.

فرمانده سپاه آذربایجان شرقی:
بسیج نیرویی فرصت آفرین برای کشور است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
عاشــورا گفت: دشــمن هدف های 
متعددی را برای ضربه زدن به انقاب 
اسامی دنبال می کند که مهم ترین 

هدف آن ایجاد فاصله مردم از رهبری است.
حجت االسام حسن کاملی فر در جمع کارکنان سپاه 
امامت تبریز، افزود: حربه شــکاف بین مردم و رهبری 
دشمن خطرناک است چراکه در طول تاریخ اسام هم 
مشاهده شده وقتی که دشمن در جنگ صفین مردم را 
با حیله ون یرنگ و زدن قرآن سر نیزه ها از امام ورهبر 
خود که قرآن ناطق بود جدا کردند و موجب شکســت 
اسام شدند. وی ادامه داد: همانطور که در طول چهل 
ســال انقاب اسامی مشــاهده کردیم انوع تهدید ها، 
تحریم ها، توطئه ها و ترور ها از ســوی دشمنان قسم 
خورده انقاب بوده ولی با ایستادگی، صابت و شجاعت 
رهبــر فرزانه انقاب و همراهــی مردم خنثی و موجب 

همدلی شده است. 
حجت االسام کاملی فر تاکید کرد: گزینه قطعی برای 
مواجهه با دشــمنان ایســتادگی و استقامت است ولی 
متاسفانه باز عده ای هستند که با این همه بدعهدی و 
مکر و حیله دشمن باز چشمشان به غرب و آمریکاست 

و معلوم نیست کی از خواب غفلت بیدار خواهند شد.
دادســتان تبریز در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر 
پرونده های اقتصادی استان با بیان اینکه در پرونده اخیر، 

۱۰ نفر بازداشــتی و ۱۰۰ میلیارد تخلف کشــف شده 
است، ابراز داشت: صرافی ها ارزی که دریافت می کنند 
بایــد وارد چرخه اقتصاد کنند ولی چنین صرافی هایی، 
ارز دولتی را به نفع خود به فروش رســانده اند. عملکرد 
سال های گذشــته این صرافی ها هم در دست بررسی 
است تا مبالغ دقیق تری حاصل شود و با تکمیل پرونده 

سریعاً به صدور حکم منجر شود.
موســی خلیل اللهی از ورود دادســتانی به پرونده های 
آالیندگی صنایع اســتان خبر داد و گفت: از سال های 
گذشته این حساسیت بوده که در مورد نیروگاه حرارتی 
هم دســتگاه قضایی برخورد جدی کرد و اســتفاده از 
ســوخت مازوت که به شدت آالینده بود، ممنوع اعام 
شد؛ در مورد سایر صنایع هم جلسات متعددی داریم و 

واقعیت در دست بررسی است.

هدف اصلی دشمن ایجاد فاصله بین 
مردم و رهبری است

Ó  حجت االسالم کاملی فر تاکید کرد:  گزینه قطعی برای مواجهه با دشمنان ایستادگی و استقامت است ولی متاسفانه   
باز عده ای هستند که با این همه بدعهدی و مکر و حیله دشمن باز چشمشان به غرب و آمریکاست و معلوم نیست کی از خواب 

غفلت بیدار خواهند شد.
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Ó  مدیرعامل شرکت مس:   سعد محمدی با تأکید بر این که در  این شرایط می توانیم با تصمیمات سریع مدیریتی جلوی هدر

رفت انرژی و کاهش بهره وری را بگیریم، افزود: بدون شک این رویکرد با توجه به برخی مسائل موجود در تأمین مالی برای طرح های 
توسعه امکان بهره برداری بهینه از منابع مالی را افزایش می دهد و موجب تخصیص منابع بیشتر به طرح های توسعه می شود.

مهندس علیرضا ایمانلو رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت 
آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی بمدت ۲ سال دیگر ابقاء و 

حکم انتصاب وی تمدید شد.
طی حکمی از ســوی مهندس حمیدرضــا جانباز رئیس مجمع 
عمومی شرکت های آب و فاضاب کشور، مهندس علیرضا ایمانلو بعنوان ریئس 
هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی بمدت 

۲ سال دیگر تمدید گردید .
در قسمتی از این حکم آمده است :

جناب آقای مهندس ایمانلو
نظــر به انقضای مدت عضویت جنابعالی در هیئــت مدیره با عنوان مدیر عامل 
شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی و حسب اختیارات حاصل از وزیر 
محتــرم نیرو از تاریخ ۹۸/۱/۳۱ به موجب این حکم برای مدت دو ســال دیگر 
انتصاب جنابعالی در سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مذکور 

تمدید می گردد .
امید اســت با اتکال به نیروی الیزال الهی ، نصب العین قراردادن تقوی و درایت 
کامل نسبت به مسئولیت خطیری که به عهده جنابعالی واگذار می گردد و بهره 
گیری از امکانــات و کارکنان متعهد و متخصص در تحقق اهداف و برنامه های 
شــرکت و خدمت به مردم شریف اســتان آذربایجان شرقی تحت رهبری مقام 

عظمای والیت ، موفق و منصور باشید .

انتصاب مجدد 
مهندس علیرضا ایمانلو بعنوان 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی

  
مدیرعامل شــرکت 
در  این که  بیان  ا  مسب
ساختار اقتصادی بنگاه های تولیدی 
کشــورهای پیشــرفته که در حد و 
اندازه شــرکت مس هستند استفاده 
از نظام های مالی سنتی منسوخ شده 
است گفت: هوشمند سازی سیستم 
مالی و تغییر ســاختار واحدها، یکی 
از مهم ترین اولویت های شرکت مس 

در شرایط کنونی است.
به گزارش خبرنگار ما ،دکتر اردشیر 
سعدمحمدی  در تشریح این موضوع 
گفت: با هوشــمند ســازی سیستم 
مالی در شرکت مس عاوه بر ایجاد 
شــفافیت میزان بهره وری ســرمایه 
به میزان چشــمگیری افزایش پیدا 

خواهد کرد.
وی با بیان این که در شرایط کنونی 
و در خوش بینانه تریــن حالت تهیه 
گزارش قیمت تمام شــده در شرکت 
مس منوط به ارائه گزارش های مالی 
حسابداری صنعتی در پایان هر فصل 
اســت گفت: این در حالی است که 

برای افزایش رقابت پذیری در سطح 
جهانــی نیازمند تهیــه گزارش های 
آناین از قیمت تمام شده هستیم تا 
در لحظــه بتوانیم تأثیر عوامل مؤثر 
بر کاهش قیمت تمام شــده را رصد 

کنیم.
سعد محمدی با تأکید بر این که در  
این شــرایط می توانیم با تصمیمات 
ســریع مدیریتی جلــوی هدر رفت 
انرژی و کاهش بهره وری را بگیریم، 
افزود: بدون شــک ایــن رویکرد با 
توجــه به برخی مســائل موجود در 
تأمین مالی برای طرح های توســعه 
امکان بهره بــرداری بهینه از منابع 
مالی را افزایــش می دهد و موجب 
تخصیص منابع بیشــتر به طرح های 

توسعه می شود.
افزایــش  افــزود:  یــان  ا پ در  وی 
بهره وری و رقابت پذیری، شــفافیت 
و رصــد لحظه ای قیمت تمام شــده 
از مهم تریــن فواید  اجرایی ســازی 
هوشمندســازی سیســتم مالی در 

شرکت مس است.
منبع خبر : مس پرس

مدیرعامل شرکت مس عنوان کرد: 

افزایش رقابت پذیری 
شرکت مس با هوشمندسازی 
سیستم مالی
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فصل تدوین

  نماینده مردم تبریز، اســکو و 
شورای  مجلس  در  ذرشــهر  آ
اسالمی با اشاره به ضرورت ورود 
محصوالت صنایع دستی و ظرفیت 
های گردشگری به بازارهای بین المللی گفت: این 
نمایشــگاه تاثیــر بســیار زیــادی در معرفــی 
توانمندی های استان در حوزه گردشگری و صنایع 
دستی دارد و باید فضایی ایجاد شود تا محصوالت 
مختلــف ســنتی و ظرفیت های گردشــگری به 

بازارهای بین المللی عرضه شود.
به گزارش خبرنگار ما؛  شهاب الدین بی مقدار ضمن 
تقدیر از مسئوالن برگزارکننده نمایشگاه افزود: با 
معرفی ظرفیت های اســتان در حوزه های صنایع 
دستی و گردشگری اشــتغال خوبی در آذربایجان 
شــرقی ایجاد شــده و به تبــع آن درآمدزایی نیز 

خواهد شد.
وی با بیان این که در شــرایط کنونی ایجاد چنین 
کسب و کارهایی با سرمایه گذاری های اندک برای 
جامعه بسیار مناســب خواهد بود، اظهار کرد: این 
نمایشــگاه می تواند با اهداف فرامنطقه ای برگزار 
شــود تا با جذب گردشگران موجب رونق کسب و 

کار شود.

بی مقدار با اشاره به اهمیت ورود تولیدکنندگان به 
بازارهای بین المللی تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه 
هــا تاثیر زیــادی در رونق کســب و کار دارد، به 
شرطی این که مســئوالن متولی برای این صنایع 
شــرکت بازاریابی ایجاد کنند تا مــا نیز بتوانیم از 
طریق مجلس شورای اســامی حمایت خوبی در 

این زمینه داشته باشیم.
گفتنی است، نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی 
ایران و نخستین نمایشگاه گردشگری تبریز تا ۱۵ 
تیــر ۹۸ هر روزه از ســاعت ۱۶ الی ۲۲ در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز در معرض 
دید، متخصصان، عاقمندان و عموم مردم خواهد 

بود.ایازی

بهبود بهداشت روان جامعه در گروی 
دسترسی شهروندان به نیاز های حداقلی 

است

 عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس با 
اشــاره به افزایــش پرونده هــای مربوط بــه نزاع و 
درگیری های خیابانی در کشور، گفت: بهبود بهداشت 
روان جامعه درگروی دسترسی شهروندان به نیاز های 

حداقلی چون شغل، تحصیل، رسانه آزاد و درآمد کافی است.
به گزارش خبرنگار ما؛بهروز بنیادی در رابطه با صحبت های وزیر بهداشت 
و درمان مبنی بر اینکه مشــکات بهداشت روان کشور به دلیل فضای 
ناشاد جامعه، بسیار زیاد است،گفت: بهداشت سامت جامعه و روان یک 
مقوله فرابخشــی بوده و تنها به وزارت بهداشت و درمان مربوط نیست، 
از این رو نکته ای که وزیر بهداشــت و درمان به آن اشاره کردند، کاما 

درست است.

افزایش پرونده های مربوط 
به نزاع در کشور/جامعه به 
سمت پرخاشگرتر شدن در 

حال حرکت است
ــده مردم کاشــمر،  ن ی ا م ن
بردســکن و خلیل آباد در 
مجلس شورای اسامی، با 
اشاره به افزایش پرونده های 
مربوط به نزاع در کشور، افزود: متاسفانه صبر و تحمل مردم در اعمال و 
گفتار به شدت کاهش پیدا کرده و از همین رو طبق آمار مسئوالن قوه 
قضاییه، پرونده های مربوط به نزاع  و درگیری های خیابانی رو به افزایش 
است. این موضوع نشان دهنده این است که جامعه به سمت پرخاشگرتر 

شدن و عصبانیت در حال حرکت است.

بهداشــت و روان جامعه صرفاً تحت تاثیر فضای شاد و غمگین جامعه 
نیست

بنیادی با تاکید بر اینکه مشکات بهداشت روان به دلیل بی توجهی به 
نیاز های حداقلی شهروندان است، تصریح کرد: مشکات بهداشت و روان 
جامعه صرفاً تحت تاثیر فضای شــاد و غمگین جامعه نیست، بلکه این 
پرخاشــگری ها ممکن است حاصل عدم دسترسی به نیاز های حداقلی 

شهروندان چون شغل، تحصیل، رسانه آزاد و درآمد کافی باشد.

جامعه به آرامش و شادی نیاز دارد
این نماینده مردم در مجلس دهم با اعام اینکه جامعه به آرامش و شادی 
نیاز دارد و این موضوع صرفاً به کنســرت و موسیقی محدود نمی شود، 
اظهار کرد: دسترسی آسان به نیاز های حداقلی شهروندان می تواند آستانه 
تحمل مردم را افزایش داده و به آرامش برساند، شاید این آرامش با تهیه 
مسکن مناسب، درآمد کافی، همسایه خوب و یا مسافرت به دست بیاید. 
بنابراین بهبود بهداشت روان جامعه درگروی دسترسی آسان به نیاز های 

حداقلی شهرواندان است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان خاطر نشان 
کرد: امیدواریم همه دستگاه ها متولی فرهنگ کشور در این زمینه 
دســت به دست هم بدهند و فضای جامعه را به سمتی هدایت 
کنند که افراد جامعه بخاطر مســائل پیش پا افتاده، عصبانی و 

درگیر نشوند.

ضرورت ورود صنایع دستی و ظرفیت های گردشگری 
به بازارهای بین المللی

Ó  نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی   بی مقدار با اشاره به اهمیت ورود تولیدکنندگان    
به بازارهای بین المللی تاکید کرد: برگزاری نمایشــگاه ها تاثیر زیادی در رونق کسب و کار دارد، به شرطی این که مسئوالن 
متولی برای این صنایع شرکت بازاریابی ایجاد کنند تا ما نیز بتوانیم از طریق مجلس شورای اسالمی حمایت خوبی در این زمینه 

داشته باشیم.

رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامل 
ســازمان منطقــه آزاد ارس از انعقاد 
قرداد همکاری با دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز برای احداث و تجهیز درمانگاه و 

مرکز فوریت پزشکی جلفا خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محسن نریمان با اعام 
این خبر گفت: بر اساس قرارداد مابین سازمان منطقه 
آزاد ارس و دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز، درمانگاه و 
مرکز فوریت پزشکی جلفا در زمینی به مساحت ۸۲۰ 

متر مربع احداث و تجهیز می شود.
وی تصریح کرد: این مرکز بــا صرف ۶۰ میلیارد ریال 
احداث و تجهیز می شــود که یک سوم از این مبلغ از 

طرف سازمان منطقه آزاد ارس هزینه خواهد شد.
نریمان افزود: بر همین اســاس، منطقه آزاد ارس مبلغ 
ده میلیارد ریال بــرای احداث و ده میلیارد ریال برای 

تجهیز این مرکز هزینه می کند.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: سایر هزینه 
هــای احداث و تجهیز و تامیــن کادر درمانی و نیروی 
انسانی متخصص و مجرب نیز توسط این دانشگاه انجام 

می گیرد.
نریمان ضمن اشــاره به ضرورت احداث مرکز درمانی 
مجهــز و مطابق بــا اســتانداردهای روز دنیا در جلفا، 
خاطرنشان کرد: ســاختمان فعلی درمانگاه جلفا یکی 
از ســاختمان های اداری شهر است که در اختیار این 
مرکز گذاشــته شده است و استانداردهای الزم را برای 

ادامه کار ندارد.
گفتنی اســت، قرارداد همکاری برای احداث و تجهیز 
درمانگاه و مرکز فوریت پزشــکی جلفا توسط محسن 
نریمــان، مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس و 
محمدحســین صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی تبریز به امضا رسیده است.

محسن نریمان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

درمانگاه و مرکز فوریت پزشکی جلفا احداث می شود
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 در ســال ۹۷، ۴ میلیون و ۱۲۵ 
هزار نفر ساعت کار بدون حادثه 
برای شرکت گاز استان آذربایجان 

شرقی ثبت گردیده است.
به گزارش خبرنگار ما،رئیس 
امــور بهداشــت، ایمنی و 
محیط زیســت شرکت  با 
اعــام این مطلــب گفت: 
برنامــه هــای پیش بینی 
شــده در حــوزه ایمنی و 
اســتانداردهای اجرایی و 
همچنین اهتمام کارکنان به 
رعایت الزامات ایمنی منجر 
به خدمت رسانی بدون در 
پی داشتن خسارت جانی 

برای پرسنل گردیده است.
ابراهیــم خدایی در توضیح اقدامات برجســته 
شــرکت در حــوزه ایمنــی افزود: شناســایی 
مخاطرات و ارزیابی ریسک های ایمنی به روش 
HAZID در کلیه مدیریت ها، برگزاری ۲۷۵ 
 Tool Box Meeting  جلسه کوتاه ایمنی
در ادارات و واحد ها ،شــارژ کپسول آتش نشانی 
و تهیه و توزیع کپســول های جدید ، سرویس 
دستگاه های بوسنجی و گازسنجی شامل تعمیر و 
کالیبراسیون،سرویس دوره ای سیستمهای اعان 
و اطفای حریق، پایش مســتمر ایمنی عملیات 

های با ریسک باال، پایش مستمر نظام پروانه های 
کار، دوره های آموزشی و ... از اهم اقدامات شرکت 

در حوزه ایمنی در سال ۹۷ بوده است.
وی ایمنــی را ضرورت کار مفید برای ســازمان 
ار  ـ ـ دانســت و اظه
داشــت: حفــظ و 
نیروی  از  صیانــت 
بــر  عــاوه  کار، 
مزیتهایــی چــون 
افزایش تولید و بهره 
وری، موجب حفظ و 
صیانت از بزرگترین 
و مهمترین سرمایه 
انسانی و منابع مادی 

خواهد شد.
مهندس خدایی تصریح کرد: در سال جدید نیز 
برنامه های متنوع در حوزه ایمنی پرسنل تدوین 

گردیده و به منصه اجرا می رسد.
رئیس امور HSE نقش بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست یک سازمان را از مهمترین وظایف اجرایی 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی بیان داشت و 
اعام نمود: مأموریت این واحد بسیار خطیر بوده 
، چرا که با تمامی حوزه های کارکنان، مشتریان 
سازمان و ... درارتباط مستقیم بوده و اجرای دقیق 
الزامات مربوطه شرایط الزم برای بهبود، بهره وری 

و تعالی سازمان را فراهم خواهد نمود.

مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان 
شــرقی از کاهش بیماری تب مالت در 
جوامــع انســانی در اثر واکسیناســیون 
بروسلوز در یک میلیون و ۳۲۳ هزار راس 

دام در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛دکتر امیرحســین بهداد 
مدیرکل دامپزشــکی استان با اشــاره به افزایش ۲۲,۵ 
درصدی پایش و مراقبت از بیماری های دامی در استان 
آذربایجان شرقی، گفت: در ســال گذشته تعداد ۹۲۶۹ 
مورد بازدیــد از مراکز نگهداری دام در اســتان صورت 
گرفته اســت و بیش از ۱۱ میلیون راس دام در مجموع 
مورد واکسیناســیون انواع بیماری ها قرار گرفته اند که 
این مقدار نسبت به سال گذشــته ۲۰,۵ درصد افزایش 
را نشــان می دهــد و در اثر این افزایش شــاهد کاهش 
کانونهای اغلب بیماری های دامی نسبت به سال ۹۶ بوده 

ایم، همچنین شاهد کاهش بیماری مشترک بروسلوز یا 
همان تب مالت در جوامع انســانی نســبت به سال ۹۶ 
بودیم که با توجه به وســعت عملیات واکسیناســیون و 
پوشش مناسب جمعیت دام استان، بیش از یک میلیون 

و ۳۲۳ هزار راس دام سبک و سنگین بر علیه این بیماری 
واکســینه شده اند و اداره کل دامپزشکی استان توانسته 
است طی پنج سال پیاپی، روند رو به کاهش این بیماری 

را در استان تثبیت نماید.
وی همچنین افزود: در حوزه بهداشت و مدیریت بیماری 
های دام طی ســال گذشــته بیــش از ۹۵۳ هزار رأس 
گوســفند و بز بر علیه بیماری طاعون نشخوار کنندگان 
کوچک و بیش از ۳ میلیون راس گوسفند و بز در مقابل 

بیماری آبله واکسیناسیون شده اند.
وی افزود: در راســتای شناســایی بیماری های مختلف 
دامی و مشــترک بین انسان و دام ۲۴۶۳ نمونه اخذ و به 
آزمایشگاه های مرجع ارسال شد که این مقدار نسبت به 

سال گذشته افزایش ۳۷,۵ درصدی داشته است.

روند رو به کاهش بیماری تب مالت انسانی با انجام واکسیناسیون بروسلوز در بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار راس دام

ثبت ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار نفر ساعت کار بدون حادثه در شرکت گاز استان 

Ó  دادستان عمومی و انقالب تبریز استان آذربایجان شرقی و کالنشهر تبریز را از لحاظ امنیت، از استان ها و شهرهای امن در کشور 
دانست وبا تأکید بر ضرورت فرهنگ سازی در رابطه با ارتقای آستانه تحمل مردم استان، 1۰ اتهام اصلی در استان را توهین به اشخاص عادی، 
ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایراد صدمه بذنی غیرعمدی )تصادفات رانندگی(، تخریب، سرقت تعزیری، کالهبرداری، خیانت در امانت، 

تصرف عدوانی و ممانعت از حق برشمرد که 52 درصد کل پرونده های ورودی به دادگستری استان را تشکیل می دهد.

رفع تصرف از ۹۵8 هکتار اراضی ملی در 
آذربایجان شرقی در سال ۹7

 دادستان عمومی و انقالب تبریز در نشست خبری با 
رسانه  ها به مناســبت هفته قوه قضاییه گفت: از ۹۵۸ 
هکتار اراضی ملی در آذربایجان شرقی در سال ۹۷ رفع 

تصرف شد.
 موســی خلیل اللهی با اعام این خبر افزود: در سال گذشته برابر با ۹۵۸ 
هکتار اراضی ملی به ارزش ریالی ۱۳۰۰ میلیارد تومان رفع تصرف شده 

است.
وی استان آذربایجان شرقی و کانشهر تبریز را از لحاظ امنیت، از استان 
ها و شــهرهای امن در کشور دانست وبا تأکید بر ضرورت فرهنگ سازی 
در رابطه با ارتقای آستانه تحمل مردم استان، ۱۰ اتهام اصلی در استان را 
توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایراد صدمه بذنی 
غیرعمدی )تصادفات رانندگی(، تخریب، ســرقت تعزیری، کاهبرداری، 
خیانت در امانت، تصرف عدوانی و ممانعت از حق برشمرد که ۵۲ درصد 

کل پرونده های ورودی به دادگستری استان را تشکیل می دهد.
خلیل اللهی پرونده های مهم اقتصادی آذربایجان شرقی را هم مورد اشاره 
قرار داد و گفت: جدیدترین پرونده اقتصادی مربوط به حوزه ارز و صرافی 
است، سه پرونده دیگر هم کیفرخواستشان در استان صادر شده و اکنون 
در تهران در دست بررسی است که مربوط به ارز و بازار سیاه محصوالت 

پتروشیمی توسط بخش خصوصی است.
دادستان تبریز در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر پرونده های اقتصادی 
استان با بیان اینکه در پرونده اخیر، ۱۰ نفر بازداشتی و ۱۰۰ میلیارد تخلف 
کشف شده است، ابراز داشت: صرافی ها ارزی که دریافت می کنند باید وارد 
چرخــه اقتصاد کنند ولی چنین صرافی هایی، ارز دولتی را به نفع خود 
به فروش رســانده اند. عملکرد سال های گذشته این صرافی ها هم 
در دست بررسی است تا مبالغ دقیق تری حاصل شود و با تکمیل 

پرونده سریعاً به صدور حکم منجر شود.
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مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع 
آذربایجان  گردشــگری  و  دستی 
شــرقی از تداوم مرمت و بازســازی 
مجموعه تاریخی »حســن پادشاه« با 

اعتباری بالغ بر ۷۴۷ میلیون تومان خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، »مرتضی آبدار«  
با بیان اینکــه عملیات مرمت و بازســازی مجموعه 
صاحــب آباد تبریز به طور رســمی از اواخر دهه ۸۰ 
آغاز شده است، ادامه داد: پس از مطالعات و پژوهش 
های تخصصی، مرمت و بازســازی این مجموعه پس 
از تصویب  شــورای فنی اداره کل و شورای راهبردی 
مجموعه جهانی بازار تبریز، عملیات مرمت آناستیلوز ) 
بازسازی و بازپیرایی شکل اصلی بنا با قراردادن پازلی 
قطعات باقی مانده از بنای تخریب شــده بر روی هم( 
در بخش گنبدخانه این مجموعه با مشارکت تیم فنی 

معاونت میراث فرهنگی استان آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه عملیات مرمتی این مجموعه طی 
ســال های گذشته و سال ۹۷ به طور مستمر در حال 
انجام بوده و در ســال جاری نیز با حضور کارشناسان 
فنی میراث فرهنگی اســتان ایــن مراحل ادامه دارد، 
گفت: طی ســال ۹۷ مرمت معماری بخش شمالی و 

جنوب غربی مدرســه این مجموعه آغاز شد و بخش 
جبهه شرقی و جنوب شرقی مجموعه نیز مورد مرمت 

قرار گرفت.
آبدار در ادامه به میــزان اعتبار مصوب این مجموعه 
اشاره کرد و گفت: در راستای تداوم و تکمیل مراحل 
حاضر مرمتی و بازســازی مجموعه تاریخی حســن 
پادشــاه، مبلغی بالغ بر ۷۴۷ میلیون تومان اعتبار به 

تصویب رسیده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان در ادامه دلیل طوالنی 
بودن مدت زمــان عملیات مرمتی ایــن مجموعه را 
پژوهش هــای تخصصــی و فنی به لحــاظ اهمیت 
تاریخی ایــن مجموعه عنوان کرد و گفت: با توجه به 
پایتختی تبریــز در دوره های ترکمانان و صفویه این 

مجموعه در ادوار مذکور نقشــی مهم در حوزه های 
حکومتی، هنری و علمی داشــته لــذا برای مرمت و 
بازســازی بقایای آن، مجوزهــای الزم پیرو پژوهش 
های تخصصی و مطالعات و اقدامات فنی و کارشناسی 

مورد نیاز می باشد.
آبدار در پایان ســخنان خود به برنامه آتی مرمتی تا 
پایان ســال جاری اشــاره کرد و گفت: ادامه مرمت 
حجره های جنوب شــرقی مدرسه و تداوم پژوهش و 
مرمت بخش شرقی مجموعه با اقدامات پژوهشی در 

ایوان غربی، ادامه خواهد داشت.

Ó  عضو کمیسیون ملی یونسکو در ایران  شهریورماه امسال پرونده ژئوپارک ارس از طریق کمیسیون ملی یونسکو در ایران به سازمان جهانی یونسکو 
ارسال می شود و ارزیابان این سازمان پاییز امسال برای آخرین بازدید جهت تایید پرونده و ثبت جهانی آن به این منطقه می آیند.

عضو کمیسیون ملی یونسکو در ایران:   ژئو پارک ارس در مسیر جهانی شدن

عضو کمیســیون ملی یونسکو در ایران گفت: 
برای ثبــت جهانی ژئوپــارک ارس اقداماتی 
خوبی انجام شده و به عنوان دومین ژئو پارک 
خاورمیانــه و بــا امتیاز باال توســط ارزیابان 

یونسکو ثبت خواهد شد.
بــه گزارش خبرنگار ما ؛ســید علی چاوشــیان روز جمعه در 
جریان بازدید از این ژئوپارک با اشــاره به توجه ویژه یونسکو 
به ژئوپارک ها در راســتای نقشــی که در صنعت گردشگری 
و توسعه فرهنگی و آموزشــی دارند، گفت: شهریورماه امسال 
پرونده ژئوپارک ارس از طریق کمیســیون ملی یونســکو در 
ایران به ســازمان جهانی یونسکو ارسال می شود و ارزیابان این 
سازمان پاییز امسال برای آخرین بازدید جهت تایید پرونده و 

ثبت جهانی آن به این منطقه می آیند.
وی با بیان اینکه ژئوپارک ارس پس از ژئوپارک قشم در مسیر 
جهانی شــدن اســت، گفت: مطمئنم اقدامات انجام شده در 
ژئوپارک ارس، ارزیابان یونسکو را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

چاوشیان با اشــاره به اینکه برای ثبت جهانی پرونده ها انجام 
اقداماتی مطابق شــیوه نامه های یونسکو ضروری است، گفت: 
پــس از پذیرش پرونده ارزیابان بیــن المللی فرایند ارزیابی را 

انجام می دهند.

وی با اعــام اینکه کل این فرایند یکســال بطول می انجامد، 
اظهارداشــت: مطمئنم این پرونده با امتیاز باال ثبت می شود و 

باعث رونق صنعت توریسم در منطقه خواهد شد.
چاوشــیان با اشاره به ســرمایه نمادین یا ارزش افزوده ای که 
ثبت جهانی این ژئوپارک برای منطقه ایجاد می کند، افزایش 
گردشــگران داخلــی و خارجی را از تبعات ثبــت جهانی این 

پرونده اعام کرد.
سازمان منطقه آزاد ارس آذرماه سال گذشته، پرونده ژئوپارک 

ارس را به یونسکو فرستاد.

این ژئوپارک شامل پنج ژئوسایت کوه علی باشی، کوه کیامکی، 
کوه گئچی قاالسی، آبشار ماهاران و آبشار آسیاب خرابه است 

که هر کدام نمونه های زمین شناسی کم نظیری دارند.
ژئوپارک )Geopark( به محدوده ای از اراضی طبیعی گفته 
می شــود که در آن یک یا چند میراث زمین شناسی برجسته 
و با اهمیت جهانی وجود دارد، میراث زمین شناســی بخشــی 
از تنوع زمین شناســی اســت که چشــم اندازها و پدیده های 
آن از لحاظ آموزشــی، پژوهشــی و زیبایی شناختی کم نظیر و 

شگفت آور هستند.
میراث زمین شناســی هر ناحیه ای می تواند شــامل مجموعه 
کانی ها، ســنگ ها و فسیل ها، الیه ها و سازندها و فرم و شکل 
اراضی و یا اشــکال زمین شناسی ساختمانی ویژه ای باشد که 
هر یک نمونه بســیار آشکار و بارزی از ســیر اتفاقات و نقاط 

عطف تاریخ سیاره زمین و یا فرآیندهای حاکم بر آن باشد.
تاسیس ژئوپارک ارس و غنای میراث زمین شناسی آن در کنار 
دیگــر جذابیت های فرهنگی، تاریخــی و اقتصادی می تواند با 
ایجاد حس غرور و افتخار در ســکنه محلــی و ایجاد ماهیت 
اجتماعی و نشــان دار کردن آن، جذابیت های گردشگری این 
منطقه را افزون کرده و با جذب گردشــگر فرصت های توسعه 

ناحیه ای آن را بهبود بخشد.

 تداوم مرمت و بازسازی مجموعه تاریخی »حسن پادشاه« با
 اعتباری بالغ بر 7۴7 میلیون تومان
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 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،  معتقد است 
بازار متشکل ارزی با کشف واقعی قیمت ها موجب 

کاهش نرخ ارز می شود.
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از 
عدم تشــکیل بازار متشکل ارزی، گفت: این بازار در واقع یک محل 
عمده  فروشــی نقدی اسکناس در تهران است که بستر معامات رو 
در رو در آن وجود دارد و کامًا شــفاف بوده و تأمین نیاز ارزی برای 

معامات صرافی ها صورت می گیرد.
نماینــده مردم آبــاده، بوانات و 
شــورای  مجلس  در  خرمبیــد 
اسامی، با اشاره به نقش آفرینی 
دالالن در دوبــی، ســلیمانیه و 
هرات و تاثیــر آن در بازار ارزی 
ایران، افــزود: با تشــکیل بازار 
متشــکل ارزی نرخ گــذاری از 
دوبی به تهران منتقل می شود، 
البته فرآیند این انتقال به مرور 

زمان رخ داده و یک شبه انجام نمی شود و امکانپذیر نیست.

ایجاد بازار متشکل ارزی از نوسان و التهاب در بازار می کاهد
وی ادامه داد: تشــکیل بازار متشــکل ارزی می تواند مزایای زیادی 
برای اقتصاد داشــته باشد و ســبب قانون مندتر شدن بازار شود تا 
از ایجاد عرضه و تقاضــای غیر واقعی جلوگیری کند، چراکه اگر در 
عرضه و تقاضا تعادل ایجاد نشود مشکات کنونی اقتصاد کشور رفع 

نمی شود.
بانک مرکزی باید شــرایط راه اندازی و فعالیــت این بازار را هرچه 
ســریعتر فراهم کند تا دامنه فعالیت های غیررســمی ارز محدودتر 

شود
زارع با بیان اینکه با ایجاد بازار متشــکل ارزی از نوســان و التهاب 
در بازار کاســته می شــود، تاکید کرد: تمامی فعاالن بازار متشکل 
ارزی، بانک ها و صرافی های مجاز بانک مرکزی هستند و این بانک بر 
فعالیت آنها نظارت داشته و دیگر صرافی یا بانکی نمی تواند ارز خود 

را با قیمت باالیی برای فروش بگذارد و التهاب در بازار ایجاد کند.
وی معتقد اســت که بازار متشــکل ارزی با کشف واقعی قیمت ها 
می تواند موجب کاهش نرخ ارز در بازار شود و پس از طی یک دوره 
ثبات نســبی در بازار ارز ایجاد کند تا فعاالن اقتصادی بتوانند از این 

شرایط با ثبات برای توسعه فعالیت های خود استفاده کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی، با بیان اینکه بازار 
متشکل ارزی می تواند خریدوفروش ارز در بازار غیررسمی را محدود 
کند، تصریح کرد: بانک مرکزی باید شرایط راه اندازی و فعالیت این 
بازار را هرچه سریعتر فراهم کند تا دامنه فعالیت های غیررسمی ارز 

محدودتر شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛

آیا بساط نرخ آفرینی شیخ نشین 
دوبی در بازار ارز ایران جمع می شود؟

Ó  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛  تشکیل بازار متشکل ارزی می تواند مزایای زیادی برای اقتصاد داشته باشد و سبب قانون مندتر شدن
بازار شود تا از ایجاد عرضه و تقاضای غیر واقعی جلوگیری کند، چراکه اگر در عرضه و تقاضا تعادل ایجاد نشود مشکالت کنونی اقتصاد کشور 

رفع نمی شود.

Ó بانک مرکزی باید شرایط راه اندازی و فعالیت این بازار را هرچه سریعتر فراهم کند تا دامنه فعالیت های غیررسمی ارز محدودتر شود

مشاور وزیر جهاد کشاورزی 
در امــور زنــان و مدیرکل 
های  فعالیت  دفترتوســعه 
و  زنان روستایی  کشاورزی 
عشایری از روند مناســب انتصاب بانوان در 
پســت های مدیریتی وزارت جهاد کشــاورزی 

خبر داد.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛ســرکارخانم 

فروغ الســادات بنی هاشم مشــاور وزیر جهاد 
کشــاورزی در امور زنان و مدیرکل دفترتوسعه 
فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری 
در حاشــیه بازدید از طرح های اشــتغال زنان 
روستایی و افتتاح تعدادی از صندوق های خرد 
زنان آذربایجان شرقی در دیدار با مهندس اکبر 
فتحی رئیس ســازمان جهادکشــاورزی استان 
آذربایجان شــرقی با بیان اینکــه طرح ارتقای 
ســطوح مدیریتی زنان از ســال ۹۶ آغاز شده 
است و تکلیف قانونی است تا پایان برنامه ششم 
توسعه، نسبت زنان مدیر در کشور به ۳۰ درصد 
افزایش یابد گفت: وزارت جهاد کشاورزی برنامه 
گســترده ای در خصوص تربیــت مدیران آینده 
دارد کــه در این طرح، شایسته ســاالری و نگاه 
مســاوی حاکم بــوده و نگاه جنســیتی در این 

خصوص وجود ندارد.
وی با اشــاره به تحقق انتصــاب مدیران زن در 
سطح استان ها و با احتســاب انتصاب بانوان به 
عنوان مدیران مراکز جهاد کشــاورزی گفت: در 
ســالهای اخیر نسبت زنان مدیر از ۱۱ درصد به 
۱۹ درصد در وزارت جهادکشاورزی ارتقاء یافته 

است.
بنی هاشــم با بیــان اینکه امیدواریــم انتصاب 
مدیران زن به ویژه در ســطح اســتان ها شتاب 
بیشتری گیرد و شاهد اقدامات موثرتری باشیم 
گفت: انتصــاب بانوان در پســت های مدیریتی  
شــرایط مناسبی را برای ارتقا و احراز پست های 

مدیریتی در آینده فراهم کرده است.
مشــاور وزیر جهاد کشــاورزی در امــور زنان و 
مدیرکل دفترتوسعه فعالیت های کشاورزی زنان 
روستایی و عشــایری گفت: میزان رضایتمندی 
بــاال از عملکــرد مدیران زن در ســطح وزارت 
جهادکشــاورزی و ســازمانهای جهادکشاورزی 
اســتان ها بــر عزم مدیــران عالیرتبــه وزارت 
جهادکشــاورزی جهت انتصاب زنان در سطوح 

مدیریت ها افزوده است.
وی بــا بیان اینکــه وزارت جهاد کشــاورزی با 
همــکاری معاونت امور زنان وخانواده در ســال 

گذشته حدود۵۰۰۰ نفر را تحت پوشش اموزش 
محصول ســالم وگواهی شده قرار داد و طی این 
آموزشــها ۴۲ محصول در سطح کشور موفق به 
دریافت اســتاندارد تشویقی شدند ادامه داد: در 
ســالجاری براســاس تفاهم نامه با معاونت امور 
زنــان وخانواده ، پیش بینی می شــود بیش از 
۱۷۰۰۰ نفر تحت پوشــش آموزش قرار گیرند 
و ۱۰۰محصول بتواند گواهی استاندارد دریافت 
کنــد عاوه بر این بســیاری از زنان روســتایی 
وعشایری درسطوح کوچک و برای مصرف خانوار 

اقدام به ایجادباغچه های سامت کرده اند.
بنی هاشــم با بیان اینکــه بازاریابی محصوالت 
گواهی شــده و ســالم از موضوعات و مشکات 
ایــن حوزه می باشــد تاکید کرد: با مشــارکت 
زنان روســتایی وعشایری می توان نهضت تولید 
ومصرف محصوالت اســتاندارد وگواهی شده را 
در کشــورایجاد کرد و از بسیاری از هزینه های 

جانبی بهداشت ودرمان جلوگیری کرد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان 
شــرقی نیز با بیــان اینکه در انتصــاب مدیران 
ســازمان نگاه جنســیتی نداریم گفت: از افراد 
مختلف فارغ از نگاه جنســیتی و اینکه آیا توان 
اداره یــک مجموعــه و مدیریــت را دارد یا نه 

استفاده می نماییم.
مهندس اکبر فتحی با بیــان اینکه چندین تن 
از روسای مراکز جهادکشاورزی در سطح استان 
آذربایجان شرقی از بانوان انتخاب شده اند گفت: 
در سطح مدیران سازمان نیز از بانوان توانمند در 
پست های مختلف منصوب شده اند که این روند 

ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه در خصوص فروش محصوالت 
گواهی شده در وضعیت فعلی نیازی به هلدینگ 
نداریم افزود: جامعه هم اکنون محصوالت سالم 
را مطالبه می کند و شــهرداری ها نیز آمادگی 
دارند برای عرضه محصوالت ســالم ســازمان را 
یاری نموده و مکان مناســب برای ایجاد مراکز 
عرضه محصوالت در اختیار تولید کنندگان قرار 

دهند.

مشــاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان :

ارتقای نسبت زنان مدیر از ۱۱ درصد به ۱۹ 
درصد در وزارت جهادکشاورزی



13

شماره 3، تیر ماه  1398

فصل تدوین

دادستان مراغه
از کشــف و ضبط 
کیلوگــرم   ۳۶
تریــاک در مراغه 

خبر داد.
ادســتان عمومی و انقاب مراغه 
با اعام این خبــر گفت: با تاش 
مأموریــن یــگان مبارزه بــا مواد 
 ۳۶ مراغــه  شهرســتان  مخــدر 

کیلوگرم تریاک از یک خودرو ســواری کشف 

و ضبط شد.
نادر نجــد افــزود: پرونده جهت 
رســیدگی و ادامــه تحقیقات به 
شعبه دوم بازپرســی ارجاع شده 

است.
وی ادامــه داد: متهــم پرونــده 
که قبــًا نیز به اتهــام حمل ۵۰ 
کیلوگرم مواد مخدر تحت پیگرد 
قــرار گرفته بــود با صــدور قرار 

متناسب روانه زندان شد. 

اعتبار  تامین  از  شهردار تبریز 
خرید ۶۲ دستگاه مینی بوس 

 ۲۴۸ ارزش  بــه 
خبر  ریال  میلیارد 

داد.
ایرج شهین باهر امروز با اعام این 
خبر گفت: در راســتای نوســازی 
نــاوگان و توســعه حمــل و نقل 
مینی  دستگاه   ۶۲ خرید  عمومی، 
بوس در دســتور کار شــهرداری 

تبریز قرار گرفت.
وی ادامــه داد: قــرارداد خریــد 

این تعداد مینی بوس منعقد شــده است و با 
وجود مشــکات اقتصادی حاکــم بر جامعه، 

تمام هزینه خرید این مینی بوس ها از ســوی 
شهرداری تبریز تامین می شود.

شــهردار تبریــز عنــوان کــرد: بــا توجه به 
مشــکات موجود در حوزه حمل 
و نقــل عمومی و عدم توان خرید 
اتوبــوس، این اقدام در راســتای 
نوســازی ناوگان و توسعه حمل و 

نقل عمومی صورت گرفته است.
وی اعتبار خرید ۶۲ دستگاه مینی 
بوس صفر کیلومتر را بالغ بر ۲۴۸ 
میلیــارد ریال عنوان کرد و افزود: 
اسامی شهر  مساعدت شورای  با 
تبریــز این اعتبار تامین شــده و جهت خرید 

مینی بوس های نو تخصیص می یابد.

مــل  مدیرعا
شــرکت گاز 
آذربایجــان 
گفت:  شرقی 
استان  روستاهای  ۵۰ درصد 
در طول  شــرقی  آذربایجان 
خدمت دولت تدبیر و امید به 
مــدار مصــرف گاز طبیعی 

متصل گردیده است.
مدیر عامل شــرکت با اعام این مطلب 
گفت:  از سال ۹۲ تا کنون ۹۷۸ روستا 
در اســتان گاز دار گردیــده این رقم، 
شامل حدود ۵۰ درصد کل روستاهای 

گاز دار در استان می باشد.
سید رضا رهنمای توحیدی 
افزود: هم اکنون ۱۰۰ درصد 
خانــوار شــهری و ۹۵/۳۷ 
روســتایی  خانوار  درصــد 
استان از نعمت گاز طبیعی 

بهره مند می باشند.
داد:  توضیح  ادامــه  وی در 
هم اکنون گازرســانی به ۲۰۴ روستای 
استان در دست اجرا می باشد که با به 
ثمر رسیدن این پروژه های گازرسانی، 
آذربایجان شرقی در آستانه استان سبز 

قرار خواهد گرفت.

تأمین گاز ۵۰ درصد روستاهای استان در طول خدمت 
دولت تدبیر و امید

مدیرکل دفترجذب و حمایت از ســرمایه گذاری 
اســتانداری آذربایجان شرقی با اشــاره به سند 
شورای جهانی صنایع دستی در سال ۲۰۱۵ مبنی بر 
انتخاب تبریز به عنوان پایتخت فرش دســتباف، گفت: نقش صنعت 

فرش در اشتغال زایی و رونق تولید باید مورد توجه قرار گیرد.
 میرصمد ابراهیم پور در جلسه کمیته تبلیغات و اطاع رسانی نخستین 
نمایشــگاه بین المللی فرش دستباف تبریز، برگزاری این نمایشگاه را 

فرصتی مناسب برای معرفی تبریز 
پایتخت فرش دستباف  به عنوان 
جهان دانســت و گفت: فضاسازی 
رســانه ای و اطاع رســانی نقش 

مهمی در تحقق این امر دارد.
از  برخــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
رویدادهای جنبی این نمایشــگاه 
بزرگترین  از  رونمایــی  ازجملــه 

فرش دســتباف ایران، اهتمام و اراده جــدی اعضای کمیته تبلیغات 
را در راســتای فعالیت های تبلیغی و اطاع رســانی در سطح کشور و 

منطقه خواستار شد.
ابراهیم پــور همچنین تبلیغات محیطی و رســانه ای در شــهرهای 
خواهرخوانده تبریز و کانشــهرهای کشــور و مکاتبه بــا اتاق های 
بازرگانی کشورهای مختلف را از جمله برنامه های این کمیته برشمرد.

پیشنهاد درج نمایشگاه فرش دستباف در تقویم نمایشگاه بین المللی 
تبریز، اســتفاده موثر از ظرفیت فضای مجازی و رســانه های گروهی 
اســتان، پخش تیزر رسمی نمایشگاه در شبکه های داخلی و خارجی 
و تبلیغات محیطی در ناوگان حمل و نقل شــهری و هوایی از جمله 

تصمیمات این جلسه بود.
گفتنی است؛ ثبت نام نخستین نمایشــگاه بین المللی فرش دستباف 
تبریز شروع شده اســت و عاقه مندان می توانند با مراجعه به نشانی 
اینترنتی www.icftabriz.ir برای شــرکت در نمایشگاه ثبت نام 

کنند.

نمایشگاه فرش فرصتی برای معرفی 
تبریز به عنوان پایتخت فرش 

دستباف جهان است

Ó  مدیرکل دفترجذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری آذربایجان شرقی    ثبت نام نخستین نمایشگاه بین المللی
فرش دستباف تبریز شروع شده است و عالقه مندان می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی www.icftabriz.ir برای شرکت 

در نمایشگاه ثبت نام کنند.

 دادستان مراغه:

کشف و ضبط ۳6 کیلوگرم تریاک در مراغه 

تامین اعتبار خرید 6۲ دستگاه مینی بوس صفر

نصب آبگرمکن گازی در حمام یا اتاقی که بطور عادی در 
آن هوا جریان ندارد باعث کمبود اکسیژن شده و ایجاد 
خفگی می نماید، ضمن اینکه نصب هر گونه وسیله گاز سوز 

در حمام مغایر اصول ایمنی است.

                روابط عمومی شرکت گازآذربایجانشرقی

توصیه های ایمنی شرکت گاز آذربایجانشرقی
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با امضــای تفاهم نامه 
ای بین شهردار تبریز و 
قــرارگاه  فرمانــده 
سازندگی خاتم االنبیا، چهار پروژه بزرگ 
عمرانــی در تبریــز بــه ارزش ۳۱هزار 
میلیارد ریال به زودی وارد فاز عملیاتی 

می شود.
به گزارش خبرنگار ما ؛ این تفاهم نامه 
که به امضای ایرج شــهین باهر، شهردار 
تبریز و ســعید محمد اسامی، فرمانده 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا کشــور 
رسید، شامل احداث پارک بزرگ تبریز، 
توســعه مرکز دفن بهداشــتی پسماند، 
تکمیــل بزرگــراه والیت و قطــار برقی 

شهری )تراموا( است.
طبق این تفاهم نامــه تملک، اجرا و 
احداث )غیر از محل مشــارکت( پارک 
بزرگ تبریز با اعتباری بالغ بر یک هزار و 

۵۰۰میلیارد تومان انجام می شود.

پارک بزرگ تبریــز، تحقق یک 
آرزوی سبز

مهــم ترین این پروژه ها، پارک بزرگ 
تبریز در شــمال غرب تبریز واقع شده و 
با ۶۰۰هکتار وســعت به عنوان یکی از 
بزرگ ترین پارک های ایران و خاورمیانه 

از آن یاد می شود.
اعتــای جایگاه فرهنگــی و تاریخی 
غرب تبریز، گسترش فضای سبز شهری، 
تلطیف وضعیــت آب و هوایی محدوده 
صنعتی غرب تبریز، معرفی چهره ای زیبا 
و بانشاط از شهر با توجه به همجواری با 
مسیر فرودگاه بین المللی شهر و ایستگاه 
ترافیک شــهری،  راه آهن، روان ســازی 

ارتقای ســرانه فضــای تفریحی و ایجاد 
فرصت هــای متنوع اشــتغال از اهداف 

کان این پروژه بزرگ است.
طبق اعــام شــهرداری تبریز پروژه 
پارک بزرگ تبریز در دو فاز اجرا می شود 
که فاز نخســت آن کاربری های تفریحی 
و ورزشــی و فــاز دوم شــامل مجموعه 

گردشگری، تفریحی و تجاری است.

زباله  بهداشتی  توسعه مرکز دفن 
گاه مرکزی تبریز

توسعه مرکز دفن بهداشتی پسماند از 
دیگر مفاد این تفاهم نامه اســت که بر 
اساس آن ســلول های ۶گانه این مرکز 
احداث، و نیز تصفیه خانه مرکزی شیرابه 
با اعتبار ۲۰۰میلیارد تومان تکمیل می 

شود.
در عملیــات اجرایی پــروژه زباله گاه 
مرکزی شــهرداری تبریز سلول های ۲ 

و ۳ مرکــز دفن به طــور کامل احداث 
می شــود و سلول های شــماره ۴ و ۵ 
خاکبرداری می شــوند. از این پروژه می 
توان به عنوان بزرگترین پروژه زیســت 
محیطی شــهرداری تبریز در سال های 

اخیر یاد کرد.

قطــاری برقی شــهری )تراموا( 
دوباره در تبریز

احداث قطار برقی )تراموا( در مســیر 
خیابــان امــام خمینی )ره( بــه ارزش 
۱۰۰۰میلیارد تومــان از دیگر مفاد این 
تفاهم نامه اســت که مــی تواند در رفع 
مشکات ترافیکی مرکز شهر، آثار مثبت 

فراوانی در پی داشته باشد.

والیت، مســیری جدید  بزرگراه 
برای توسعه تبریز

همچنیــن فاز دوم اتوبــان والیت که 

از آن بــه عنــوان ورودی جدید تبریز و 
اتصال دهنده شرق تبریز به غرب یاد می 
شود، بر اســاس این تفاهم نامه به طول 
۹کیلومتر و با اعتبار ۴۰۰میلیارد تومان 

تکمیل می شود.
هدف از اجــرای این پــروژه، اتصال 
بزرگــراه پاســداران بــه جــاده تبریز-

اهر عنوان شــده و در کنار آن، مســیر 
دسترســی آسانی به شــهرک های تازه 
نصر، مصلی،  باغمیشه،  تاسیس رشدیه، 
مرزداران، فجر به ویژه در مواقع بحران به 
شمار می آید.پیش تر قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا بــا امضای تفاهم نامه ای با 
شــهرداری تبریز، اجرای فاز اول بزرگراه 
والیت و خــط ۲ مترو تبریز را عهده دار 
شده بود که با توجه به توانایی های این 
مجموعه و تکیــه بر متخصصان توانمند 
کشــورمان اجرای چهار پروژه جدید به 

این مجموعه واگذار شد.

Ó  ،این تفاهم نامه که به امضای ایرج شهین باهر، شهردار تبریز و سعید محمد اسالمی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا کشور رسید 
شامل احداث پارک بزرگ تبریز، توسعه مرکز دفن بهداشتی پسماند، تکمیل بزرگراه والیت و قطار برقی شهری )تراموا( است.

Ó  طبق این تفاهم نامه تملک، اجرا و احداث )غیر از محل مشارکت( پارک بزرگ تبریز با اعتباری بالغ بر یک هزار و 5۰۰میلیارد تومان انجام
می شود.

با امضای تفاهم نامه ای بین شهرداری تبریز و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا؛

اجرای چهار پروژه بزرگ عمرانی در تبریز به ارزش ۳۱هزار 
میلیاردریال وارد فاز عملیاتی شد
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معــاون قضایی رییــس کل و 
سرپرســت معاونــت اجتماعــی 
جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  و 
دادگستری کل استان آذربایجان 
توانمندســازی  لزوم  بر  شــرقی 
با  اســتان  روستاهای  ســاکنین 
هــدف جلوگیــری از مهاجرت و 
تأکید  نشــینی  حاشیه  گسترش 

کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
بابک  اســتان،  کل  دادگســتری 
پیگیری  در جلسه  علیلو  محبوب 
اجــرای طــرح هــای مرتبط با 
با  روستایی  جامعه  توانمندسازی 
هدف پیشگیری از مهاجرت های 
بی رویــه و نامتعارف و اســکان 
آنها در مناطق حاشــیه نشــین 

با اشــاره به مهاجــرت جمعیت 
قابل توجهی از مناطق روســتایی 
استان به مناطق شهری و اسکان 
در حاشیه شــهرها در دهه های 
گذشــته، بر لزوم حفظ اشــتغال 
موجود، اشتغال زایی و درآمدزایی 
در مناطق روســتایی تأکید کرد 
و گفت: نمی توان مشــکات در 
حوزه آســیب های اجتماعی در 
مناطق حاشــیه نشین شهری را 
نادیــده گرفت؛ از عوامل محیطی 
که بر افزایش جــرم و جنایت و 
آســیب های اجتماعی تأثیرگذار 
اســت، تعارض و برخــورد خرده 
فرهنگ هایی اســت که با محیط 
مقصد ســنخّیت ندارند که منجر 
بــه تعارض فرهنگی و به تبع آن، 

موجب گسترش جرم و جنایت و 
آسیب های اجتماعی می شود.

در  ســبز  کمربند  ایجــاد  وی 
شــهرها و جابه جایی ســاکنین 
محّات حاشیه نشین را از جمله 
اقدامات در مقصد مهاجرت عنوان 
کرد و بــا تأکید بر انجام اقدامات 
در مبدأ مهاجــرت، جلوگیری از 
حاشــیه نشینی را تکلیف قانونی، 
انســانی و شرعی دســتگاه های 

اجرایی دانست.
محبوب علیلو همچنین سرمایه 
گــذاری در حوزه هــای مختلف 
کشــاورزی، دامــداری، صنایــع 
دستی و گردشــگری را از جمله 
اقدامــات در مبــدأ مطــرح و بر 
لزوم شناسایی ظرفیت ها در هر 

برنامه ریزی موردی  شهرستان و 
و عملی و نیز استفاده از ظرفیت 
دهیــاران و اعضــای شــوراهای 

اسامی روستاها تأکید کرد.
در ایــن جلســه ۶۵ منطقــه 
روســتایی در استان که بیشترین 
مهاجــرت به شــهرها را دارند به 
عنوان مناطق هدف مشــخص و 
مقّرر شــد اقدامهــای در مبدأ و 
طرح های توانمندسازی ساکنین 
روســتاها که توسط دستگاه های 
اجرایی متولی اجرا می شوند در 

این مناطق متمرکز شود.
در اســتان آذربایجان شــرقی 
بیش از ۲۷۰۰ روستا وجود دارد 
معادل  روســتاها  این  و ساکنین 

۲۷ درصد جمعیت استان است.

لزوم توانمندسازی ساکنین روستاهای آذربایجان شرقی با 
هدف جلوگیری از مهاجرت

Ó  در این جلسه 65 منطقه روستایی در استان که بیشترین مهاجرت به شهرها را دارند به عنوان مناطق هدف مشخص و
مقّرر شد اقدامهای در مبدأ و طرح های توانمندسازی ساکنین روستاها که توسط دستگاه های اجرایی متولی اجرا می شوند در 

این مناطق متمرکز شود.
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اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
آذربایجان شرقی بر اهتمام ویژه ی این اداره کل 
برای رونق مصرف فرهنگی در استان تاکید کرد.

بــه گــزارش خبرنگار مــا در تبریــز ؛”محمد 
محمدپور” که در نخستین نشست اعضای هیات مدیره شرکت 
تعاونی ناشــران و کتابفروشان 
استان سخن می گفت، اظهار 
کاالهای  مصــرف  داشــت: 
فرهنگــی، فعالیتی اجتماعی 
است و به واسطه آن فرهنگ 
تولیــد و بارور شــده و نضج 

می یابد.
وی افزود: مصــرف فرهنگی 
سبک خاصی از زندگی ما را 
شکل می دهد و بخشی از نیازهای ما را مرتفع ساخته و سامان 
می بخشد و از آن جایی که حفظ فرهنگ ملی و بومی مقوله ای 
مهم و اثرگذار است، شــناخت پیشینه و داشته های فرهنگی 
ملی و بومی و ارائــه آن برای مخاطبان برای تحریک ذائقه ی 

مصرف فرهنگی بسیار حائز اهمیت است.
محمدپور تصریح کرد: یکی از دغدغه  های مهم در هر جامعه-

ای این اســت که چه عواملی نوع و میزان مصرف فرهنگی و 
کاالهای فرهنگی را تعیین می کنند.

وی افــزود: مصرف فرهنگــی نقش مهمــی در رونق اقتصاد 
فرهنگ نیز دارد و از ایــن رو در حال حاضر مصرف  کاالهای 
فرهنگی و برنامه ریزی درباره الگوی مصرف کاالهای فرهنگی 
یکی از مسائل مورد توجه برنامه ریزان فرهنگی کشور و استان 
است و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی استان با همراهی 
اهالی فرهنگ و هنر و برنامه ریزی در این راســتا، ســعی در 

ارتقای شاخص مصرف فرهنگی در جامعه دارد.
محمدپور در ادامه با ابراز خرسندی از تشکیل شرکت تعاونی 
ناشــران و کتابفروشــان اســتان، از اعضای هیات مدیره این 
شرکت خواست تا اقدامات الزم را در جهت شناسایی نیازهای 

صنف ناشران و کتابفروشان و مرتفع نمودن آن انجام دهند.
وی،  تعامل این مجموعه با سایر نهادها در داخل و خارج استان 
و بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های استان در حوزه چاپ 
و نشر را برای گسترش و تعمیق فعالیت های شرکت تعاونی یاد 
شــده حائز اهمیت دانست و خواستار ساماندهی حوزه ی نشر 
و توزیع کتاب توســط این مجموعه شد.گفتنی است شرکت 
تعاونی ناشــران و کتابفروشان استان با هدف کمک به توسعه 
و رشــد کمی و کیفی صنعت نشر تشکیل شده و فرخ قربانی 
نامور، ســعید جالی، نوراهلل پورشریف، اصغر عباسپور، محمد 
عمیدی، محمــد زارع و جعفر شــکوریان اعضای هیات مدیره 

شرکت تعاونی ناشران استان را تشکیل می دهند.

اهتمام ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی آذربایجان شرقی برای رونق 

مصرف فرهنگی در استان

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد 
شهرسازیگفت:  و  راه  وزارت  مسکن 
طرح خانه دار شدن کارمندان دولت هنوز 
به تصویب نهایی نرســیده است.این طرح 
در وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی 
اســت و جزئیــات آن تا یک مــاه آینده 

تصویب می شود.
به نقل از ایرنا، عباس فرهادیه در خصوص 
آخریــن وضعیــت طرح خانه دار شــدن 
کارمندان دولــت، گفت: کلیات این طرح 
به تصویب رسیده است و اکنون در وزارت 
راه و شهرسازی بر سر جزئیات آن بحث و 

بررسی می شود.
وی تاکید کــرد: هیچیــک از پروژه های 
مســکنی که تاکنــون به مرحلــه انعقاد 
تفاهمنامه رسیده اســت ذیل طرح خانه 

دارشدن کارمندان دولت نبوده است.
فرهادیه توضیــح داد: باید مبانی نظری و 
اجرایی این طرح بررســی و مشکات آن 
دیده شود و بعد از تصویب نهایی و تأیید 
رئیس جمهــوری؛ تفاهنامه های مربوطه 
ذیل این طــرح با دســتگاه های مختلف 

منعقد می شود.
مدیرکل دفتر ســرمایه گــذاری و اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در 
حال بررســی هســتیم تا مشخص شود 
مکانیــزم اجرایی این طــرح باید چگونه 
باشــد. همچنین نحوه پرداخت اقساط از 
ســوی کارکنان دولت چند ساله باشد و 
هزینــه این پروژه در طول دوره ســاخت 
و ســاز به همراه هزینه تأمین زمین باید 

ارزیابی می شود.

رئیس جمهوری در مراسم بهره برداری از 
ترمینال گالری سام فرودگاه امام خمینی 
)ره( اعــام کــرد که طرحــی در دولت 
در حال بررســی اســت که بر اساس آن 
کارمندان دولت از روز نخســت استخدام 
با اختصاص بخش کمی از حقوق خود تا 
۱۰ سال پس از اســتخدام صاحب خانه 
خواهند شد و مراحل آماه سازی و تکمیل 
این طرح در دست بررسی است تا جوانان 
در ابتدای شروع کار خود دغدغه مسکن 

نداشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی نیز پیش تر خبر داده 
بود که در این طرح، از بدو ورود کارمندان 
در صندوق پس انداز، مســکنی برای آنها 
ایجاد و در زمان بندی مشــخص احداث و 
به آنان واگذار می شــود و کارمندان مبلغ 
آن را در اقســاط تعیین شــده ۱۵ ساله 

بازپرداخت می کنند.
با این حال دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی اعام کرد 
کــه جزئیات این طرح هنــوز به تصویب 
نرســیده اســت و ممکن اســت تا زمان 

تصویب نهایی مشمول تغییراتی شود.

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:

جزئیات طرح خانه دار شدن کارمندان تا یک ماه 
آینده تصویب می شود

Ó  مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در حال بررسی هستیم تا مشخص شود مکانیزم اجرایی این طرح باید چگونه
باشد. همچنین نحوه پرداخت اقساط از سوی کارکنان دولت چند ساله باشد و هزینه این پروژه در طول دوره ساخت و ساز به همراه هزینه 

تأمین زمین باید ارزیابی می شود.
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فصل تدوین Ó  معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ســازمان مدیریت و برنامه  ریزی آذربایجان شرقی  در
ســمینار»تربیت فرزند« اظهار کرد: در سال ۹۳ مطالعه ای در تبریز و چهار شهر بزرگ کشور در ارتباط با کودکان صورت گرفت 

که نتایج این مطالعه نشان می داد ۲۷ درصد کودکان ۶ تا ۸ ساله در تبریز  دچار استرس خواب شبانه می شوند.

مدیرعامل ســازمان حمل و 
نقل شــهرداری تبریز گفت: 
سیستم جدید پارک حاشیه ای 
تا ۴۵ روز آینده توســط سرمایه 
گذار جدید به صورت کامل آماده می شود و 

در دسترس شهروندان قرار می گیرد.
اصغــر آدی بیگ با اعام ایــن مطلب، افزود: 
قــرارداد سیســتم جدید پارک حاشــیه ای 
با ســرمایه گذار جدید منعقد شــده و طرف 
قرارداد ملزم است تا ظرف ۴۵ روز آینده این 
اپلیکیشــن را برای استفاده عموم شهروندان 

آماده کند.
وی ادامه داد: مســیرهای پارک حاشــیه ای 
توسط ســرمایه گذار جدید در این مدت کد 
گذاری و خط کشــی می شود و از زمان آغاز 
اجرا، ۱۴۵ نفر پارکبان پس از تائید صاحیت 
و تشخیص هویت با یونیفرم های مشخص و 
دستگاه هندهلد به شهروندان خدمات رسانی 

می کنند.
مدیرعامل ســازمان حمل و نقل شــهرداری 
تبریز با بیان اینکه در سیســتم جدید پارک 
حاشــیه ای توقف تا نیم ساعت رایگان است، 
عنوان کرد: با اجرای این اپلیکیشن، اخذ وجه 
پارک حاشــیه ای بصورت نقدی و دستی به 
کلی جمع آوری می شــود و پارکبانان نمی 

توانند از مردم پول بگیرند و شهروندان هزینه 
دقیق پارک خودرو برای بیش از نیم ســاعت 
را بصورت کارتی و بدون وجه اضافی پرداخت 

می کنند.
وی افــزود: علت اینکه سیســتم جدید هنوز 
به مرحله اجرا نرســیده، این است که پارک 
حاشــیه ای توســط ســرمایه گذار اجرا می 
شــود و باید مراحل اداری همچون فراخوان، 

مشخص شدن برنده و نوشته شدن بسته های 
فنی، مشارکتی و شیوه نامه انجام می شد.

آدی بیگ با اشاره به اینکه در سیستم جدید 
پارک حاشــیه ای، میزان دقیق هزینه پارک 
پرداخت می شــود، گفت: این اپلیکیشن که 
توسط ســرمایه گذار به مدت پنج سال اجرا 
می شــود، بصورت هوشــمند عمل می کند 
و نرخ مصوب شــورا را اجرا می کند و حتی 

ریالی اضافه نمی گیرد.
وی ادامه داد: اکنون قراردادهای قدیمی تمام 
شــده و ما سیستم جدید پارک حاشیه ای با 
استفاده از اپلیکیشن را جهت اجرا در برنامه 
داریم، با این حال من از شــهروندان محترم 
بابت صبری که دارند تشــکر می کنم و اگر 

کوتاهی صورت گرفته، عذرخواهی می کنم.
مدیرعامل ســازمان حمل و نقل شــهرداری 
تبریز یادآور شــد: تا زمان اجرای سیســتم 
جدید، ما هر هفتــه راهنمایی و توصیه های 
پارکبانی را به شــهروندان ارائه می دهیم تا 
با آشــنایی کامل بتوانند از اپلیکیشن پارک 

حاشیه ای استفاده کنند.
وی افزود: از شــهروندان تقاضا داریم تا ظرف 
مدت ۴۵ روز که سیســتم جدید راه اندازی 
می شــود، از کارت های پارک حاشــیه ای 

سیستم قدیمی استفاده کنند.

۲7.۳ درصد طالق ها در آذربایجان شرقی طی دو سال اول زندگی است

و سرمایه  مدیریت  توســعه  معاون 
و  مدیریــت  ســازمان  انســانی 
آذربایجان شــرقیگفت:  برنامه  ریزی 
۲۷,۳ درصــد طاق ها در اســتان در دو 
ســال اول زندگی، ۳۱ درصــد بعد از ۳ ســال زندگی 
مشترک و درصد قابل توجهی نیز بعد از ۱۶ سال زندگی 

اتفاق می افتد.
حیدر فتح زاده  در سمینار»تربیت فرزند« اظهار کرد: در 
ســال ۹۳ مطالعه ای در تبریز و چهار شهر بزرگ کشور 
در ارتباط با کودکان صورت گرفت که نتایج این مطالعه 
نشــان می داد ۲۷ درصد کودکان ۶ تا ۸ ســاله در تبریز  

دچار استرس خواب شبانه می شوند.
وی افزود: این کودکان مشــکاتی مثل ساییدن دندان، 
شب اداری و افسردگی شبانه داشته و پیش بینی می شود 

طــی ســال های ۹۷ تا ۹۹ شــاهد به وجــود آمد پیک 
افســردگی در کودکان باشیم که این مســئله قطعا در 

مادران نیز تاثیرگذار خواهد بود.
فتح زاده تصریح کرد: نمره استرس در ۲۷ درصد کودکان 
ما باالی ۲۰ است که این امر در آینده می تواند منجر به 

افزایش آسیب ها و معضات اجتماعی شود.
وی خاطرنشــان کــرد: تحقیقات نشــان می دهد درصد 
طاق ها در استان در دو سال اول زندگی، ۳۱ درصد بعد 
از ۳ ســال زندگی مشترک و درصد قابل توجهی نیز بعد 

از ۱۶ سال زندگی اتفاق می افتد.
معاون توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی ســازمان 
مدیریت و برنامه  ریزی آذربایجان شــرقی متذکر شد: به 
طــور میانگین ۶ ســال طول می کشــد زوجین تصمیم 
بــه فرزندآوری بگیرند؛ چرا کــه اعتماد به تداوم زندگی 

مشترک کم رنگ است.
فتح زاده گفت: طی ســال های ۵۵ تا ۶۵ میانگین تعداد 
فرزنــدان خانــواده ۶,۴ فرزند بود؛ در حالــی که نتایج 
سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می دهد ۷۸ درصد زوجین 

در کشور تک فرزند هستند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری تبریز:

سیستم جدید پارک حاشیه ای تا ۴۵ روز آماده اجرا می شود

Ó  تا داریم  تقاضا  شهروندان  از 
ظرف مدت ۴5 روز که سیســتم 
جدید راه اندازی می شود، از کارت 
های پارک حاشــیه ای سیستم 

قدیمی استفاده کنند.



18

شماره 3، تیر ماه  1398

جوانان نسبت به نحوه پرداخت وام ازدواج بسیار گله مند هستند چراکه موانع بسیاری همچون “نحوه پرداخت  Óفصل تدوین
وام” و “شرایط سخت تعیین شده برای ضامن ” در این مسیر وجود دارد، درواقع اگر فردی اقوام درجه یک کارمند دولت 
نداشته باشد نمی تواند از وام ازدواج استفاده کند لذا دریافت وام ازدواج عمال برای بسیاری از افراد امکان پذیر نیست

مجلس  بودجه  کمیســیون  عضو 
برای  بانک ها  درحالــی  می گوید: 
قرض الحســنه  وام های  پرداخت 
ُخــرد ســخت گیری می کنند که 
تجربه نشــان می دهد بیشــترین معوقات بانکی 

مربوط به عدم تسویه وام های کان است.
میزان  ارزیابی  در  حاجی دلیگانــی  حســینعلی 
رضایت مندی مردم از وام ازدواج، گفت: اگرچه 
افزایش مبلغ وام ازدواج اقدام به موقع و درستی 
بود اما جوانان نســبت به نحوه پرداخت این وام 
بســیار گله مند هســتند چراکه موانع بسیاری 
همچون “نحوه پرداخت وام” و “شــرایط سخت 
تعیین شــده برای ضامن ” در این مسیر وجود 
دارد، درواقع اگر فردی اقوام درجه یک کارمند 
دولت نداشــته باشــد نمی توانــد از وام ازدواج 
اســتفاده کند لذا دریافت وام ازدواج عما برای 

نیست. امکان پذیر  افراد  از  بسیاری 
جوانان نســبت بــه نحوه پرداخــت وام ازدواج 
بســیار گله مند هســتند چراکه موانع بسیاری 
همچون “نحوه پرداخت وام” و “شــرایط سخت 
تعیین شــده برای ضامن ” در این مسیر وجود 
دارد، درواقع اگر فردی اقوام درجه یک کارمند 
دولت نداشــته باشــد نمی توانــد از وام ازدواج 
اســتفاده کند لذا دریافت وام ازدواج عما برای 

نیست امکان پذیر  افراد  از  بسیاری 

مردم برای دریافت آســان حــق و حقوق خود 
باشند! دولت  کارمند  حتما  باید 

نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار در 
مجلس شورای اســامی معتقد است باتوجه به 
شــرایط کنونی حاکم بر ادارات و بانک ها مردم 
برای دریافت آســان تســهیات و حق و حقوق 
خود بایــد حتما کارمند دولت باشــند اما این 

آسیب بزرگی برای نظام اداری کشور است.

شــرایط کنونی حاکــم بــر ادارات و بانک ها با 
دارد منافات  دولت  چابکسازی 

به اعتقــاد این نماینده مجلس شــرایط کنونی 
حاکم بر ادارات و بانک ها با چابکســازی دولت 
منافات دارد و نه تنها موجب سبک شدن دولت 
نمی شــود بلکه هــر روز گرایش به اســتخدام 

دولتی رو به افزایش است.

تنها یــک ضامن برای دریافت وام ازدواج کافی 
می کنند درخواست  ۳ضامن  تا  است/بانک ها 

حاجی دلیگانــی با یــادآوری اینکه طبق مصوبه 
بانــک مرکــزی تنها یک ضامن بــرای دریافت 
وام ازدواج کافی اســت امــا بانک ها عما تا ۳ 
ضامن از متقاضی درخواســت می کنند و حتی 
دو ضامن باید دارای کســر از حقوق باشــد که 
این شــرایط بسیار کار را ســخت کرده است، 
البته شرایط دیگر وام ها به همین منوال سخت 

است. و صعب العبور 

بیشــترین معوقات بانکی مربوط به عدم تسویه 
وام های کان است

عضو فراکســیون والیــی مجلــس تاکید کرد: 
درحالــی بانک هــا بــرای پرداخــت وام هــای 
ُخرد ســخت گیری می کنند که  قرض الحســنه 
تجربه نشــان می دهد بیشــترین معوقات بانکی 

مربوط به عدم تسویه وام های کان است.

پیشــنهاد پرداخت وام برای ودیعه مســکن به 
مردم

عضــو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلس شــورای اســامی بــا تشــکر از وزیر 
اقتصــادی بابت پیشــنهاد پرداخــت وام برای 
ودیعه مســکن به مردم، اضافه کرد: باتوجه به 
افزایــش اجاره بها و گرفتاری های ایجاد شــده 
برای مــردم جهت تامیــن پیش پرداخت اجاره 
خانه، این پیشنهاد در صورت اجرا اتفاق خوبی 

بود. خواهد 

: خانه ملت منبع خبر 

والیی  فراکســیون  عضــو 
درحالی  کرد:  تاکید  مجلس 
پرداخت  بــرای  بانک هــا 
قرض الحســنه  وام هــای 
ُخرد ســخت گیری می کنند 
می دهد  نشــان  تجربه  که 
بانکی  معوقات  بیشــترین 
تســویه  عدم  بــه  مربوط 

وام های کالن است.

 حاجی دلیگانی با انتقاد از بانک ها برای شیوه پرداخت وام های ُخرد؛
یک ضامن برای دریافت وام ازدواج 

کافی است



19

شماره 3، تیر ماه  1398

فصل تدوین
Ó  در این اجالس، ایده رشد و توسعه شهری، حفاظت از بافت تاریخی شهر و بررسی مشکالت و مزایایی از جمله گردشگری، ترافیک و تأثیرگذاری آنها در

احیای بافت تاریخی شهرها مطرح خواهد شد..

Ó  اجالس در مرحله اول به صورت کنفرانس دانشجویی به مدت یک هفته به بررسی مسائل علمی شهری و بافت تاریخی می پردازد 
و در مرحله دوم با بررسی کلیه نظرات و یافته ها به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتاندار 
آذربایجان شــرقی برگزاری اجاس رشــد و 
توسعه شهری و حفاظت از بافت تاریخی در 
حــوزه اوراســیا را فرصتــی مناســب برای 
شناســاندن تبریز و استفاده از تجارب موفق و علمی جهانی 
در توسعه این شهر دانست و گفت: این اجاس با به گزارش 
خبرنــگار مــا در تبریز؛حضــور نمایندگانی از کشــورهای 
مختلف همچون ژاپن، چین، روســیه، گرجســتان، ،فناند، 

ترکیه، فرانســه و بلژیک در تبریز برگزار می شود.
جواد رحمتی در نخستین جلســه شورای سیاست گذاری 
این اجــاس، ادامــه داد: در این اجاس، ایده رشــد و 
توسعه شــهری، حفاظت از بافت تاریخی شهر و بررسی 
مشــکات و مزایایی از جمله گردشــگری، ترافیک و 
تأثیرگــذاری آنهــا در احیای بافت تاریخی شــهرها 

مطرح خواهد شد.
وی، بررسی فضاها و کاربری بناها در بازآفرینی 
فضاهای شــهری را از دیگــر محورهای این 
اجــاس برشــمرد و گفــت: اجاس در 
کنفرانس  بــه صــورت  اول  مرحلــه 
دانشــجویی به مــدت یک هفته 
به بررســی مســائل علمی 
بافــت  و  شــهری 

یخی  ر تا
در  و  می پــردازد 

کلیه  بررسی  با  دوم  مرحله 
فعالیت خود  به  یافته ها  و  نظرات 

ادامه خواهد داد.
معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 

آذربایجان شــرقی از شــهردار تبریز خواست 
گروه هایــی تخصصی برای اجرای تصمیمات این 

اجاس بین المللی در تبریز تشــکیل دهد.
رحمتی، اقدامات مثبت و خطاهای موجود در مسائل 

توسعه ای شهرهای کشــور را ناشی از عملکرد “جامعه 
مشاوران” دانســت و بر ضرورت حضور آنان و همچنین 

تاکید کرد. این اجاس  نظام مهندسی در 
وی افزود: در حاشــیه این اجاس، نشســت های تخصصی 
و مدیریتی با حضور مســئوالن بین المللی و شهرداری های 

شــهرهای تاریخی حوزه اوراسیا تشکیل می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
نیــز از آمادگی تبریز بــرای میزبانی از این اجاس خبر داد 
و گفت: این اجاس از ســال ۲۰۰۳ تا کنون در شــهرهای 
مختلفی چون اســتانبول و مســکو برگزار شــده و آمادگی 
الزم بــرای برگزاری ایــن رویداد بین المللــی در تبریز نیز 

وجود دارد.
مرتضــی آبدار، علــت میزبانی تبریز بــرای برگزاری این 
جشــنواره را عضویــت این شــهر در لیگ شــهرهای 
تاریخی جهان و انتخاب تبریز به عنوان شــهر پایلوت 

ابریشــم توسط آژانس  مطالعات گردشــگری جاده 
همکاری هــای بین المللی ژاپن اعام کرد و ادامه 

داد: انتظار داریم تمامی دســتگاه های اجرایی 
و مراکز علمی اســتان، همکاری مناسبی با 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
برگزار  برای  اســتان  و گردشــگری 

المللی  بین  رویداد  این  باشکوه 
باشند. داشته 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی: 

اجالس رشد و توسعه شهری فرصتی برای استفاده از تجارب 
موفق جهانی است
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