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گفــت:  شــعبانیان  ســرتیپ 
بــه  دفــاع  وزارت  مجموعــه 
مختلــف  مناســبت های 
برنامه هایی را تا پایان ســال به 
چهلمین  گرامیداشــت  منظور 
ســالگرد دفاع مقدس از جمله 
رونمایی از دستاورد های دفاعی 
در روز صنعــت دفاعی، خواهد 

داشت.
 امیر ســرتیپ سعید شعبانیان 
معــاون هماهنگ کننــده وزیر 
دفــاع  در نشســت هماهنگی 
گرامیداشــت  برنامه هــای 
مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین 
که در وزارت دفاع برگزار شد، 
اظهار داشت: هدف از برگزاری 

ایــن نشســت هماهنگی برای 
برگزاری هر چه بهتر مراســم 
گرامیداشت چهل سالگی دفاع 
مقدس در ســطح کشور بویژه 
در ســطح نیرو های مســلح و 

وزارت دفاع است.
وی با اشــاره به برگزاری ستاد 
دفاع  هفته  ســالگرد  چهلمین 
مقــدس در حضور سرلشــکر 
باقری رئیس ستاد کل نیرو های 
مسلح افزود: واقعه دفاع مقدس 
نفطه عطفی در تاریخ جمهوری 
اسالمی ایران محسوب می شود، 
زیــرا هر چــه داریــم از دفاع 
مقدس اســت؛ به همین جهت 
برنامه ریزی هایی صورت گرفته 

بود که امسال چهلمین سالگرد 
دفــاع مقدس را به صورت ویژه 
اما شیوع ویروس  برگزار کنیم، 
کرونا، بســیاری از فعالیت هایی 
که از قبل برای برگزاری مراسم 
مورد اشــاره پیش بینی شــده 
بود را تحت شــعاع قــرار داد. 
وی همچنین اضافه کرد: مانند 
برنامه های  های گذشــته  سال 
زیادی در ارتباط با دفاع مقدس 
مثل راهیان نور و گرامیداشــت 
سه وزیر دفاع شهید داشتیم و 
امیدواریم با کم شدن و از بین 
رفتن سایه کرونا از کشور برنامه 
های فرهنگی وزارت دفاع مانند 
گذشته و با تمام توان اجرا شود.

امیــر شــعبانیان در ادامــه با 
اشاره به اینکه با وجود بیماری 
کرونــا برنامه هــای متعددی تا 
داشــت،  خواهیم  ســال  پایان 
وزارت  مجموعه  کــرد:  تصریح 
دفاع به مناســبت های مختلف 
برنامه هایی را تا پایان ســال به 
چهلمین  گرامیداشــت  منظور 
ســالگرد دفاع مقدس از جمله 
رونمایی از دستاورد های دفاعی 
در روز صنعــت دفاعی، خواهد 

داشت.

معاون هماهنگ  کننده وزیر دفاع در ستاد چهلمین سالگرد دفاع مقدس؛

بخشی از دستاوردهای وزارت دفاع
 به مناسبت 31 مرداد روز صنعت دفاعی رونمایی می شود
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۱-مــدت خدمت ســربازان امریه 
نیروهای  بخشنامه ستاد کل  برابر 
مســلح ۲۴ ماه می باشد. ۲-کلیه 
نیروهای مسلح  مقررات ستاد کل 
نیروهــای وظیفه در  در خصوص 
مورد ســربازان امریه نیز قابل اجرا 

می باشد.
۱-مــدت خدمت ســربازان امریه 
نیروهای  بخشنامه ستاد کل  برابر 

مسلح ۲۴ ماه می باشد.
۲-کلیه مقررات ستاد کل نیروهای 
مسلح در خصوص نیروهای وظیفه 
در مورد ســربازان امریه نیز قابل 

اجرا می باشد.
۳-عــدم پذیرش در ایــن نهاد در 
صــورت درخواســت همزمان در 

سازمان های دیگر.
۴- نیروهــای وظیفــه دیپلــم و 
زیردیپلــم با هر رشــته تحصیلی 

مجاز می باشند.
اولیه  نیروهای وظیفه  ۵-شــرایط 
لیسانس و باالتر، باید فارغ التحصیل 

یکی از رشته های ذیل باشد:
فیزیوتراپی، کاردرمانی، مددکاری، 
اعضای مصنوعی، بهداشــت حرفه 

ای، روانشناســی، حقــوق، فقه و 
حقوق اســالمی، بــرق، عمران و 
نقشــه برداری، رایانــه و فناوری 
اطالعات، علوم اقتصادی، مدیریت، 

حسابداری و معماری.
نیروهای  پذیرش  ثانویه  ۷-شرایط 
وظیفه لیســانس و باالتر باید یکی 

از شرایط ذیل باشد:
خانــواده های شــهدا، جانبازان و 
تحت  افراد  متأهلیــن،  ایثارگران، 
پوشــش کمیته امداد، بهزیستی، 
معاف از رزم و فعالیت بســیج می 

باشد.
۸-برگــه اعــزام کلیــه نیروهای 
متقاضی پذیرش در صورت داشتن 
شرایط باید با هماهنگی این مرکز 

و بدون غیبت اخذ گردد.
۹-کلیــه درخواســت کننــدگان 
حداقل ۲ الی ۳ ماه پیش از تاریخ 
اعزام در مرحله اول فرم درخواست 
همکاری به صــورت طرح خدمت 
ســربازی را تکمیل کرده و به این 
مرکــز فکس نماینــد و در مرحله 
بعد متقاضیان در استان تهران به 
صورت حضوری به دفتر اداره امور 

مشمولین در ستاد مرکز و در دیگر 
استان ها به رئیس حراست مربوطه 
استان جهت گزینش اولیه مراجعه 
می نمایند. ســربازان بــا مدرک 
تحصیلی لیسانس به باال عالوه بر 
مرحله فوق می بایســتی از طریق 
هسته مرکزی گزینش مورد تأیید 
قــرار گرفته و ســپس بکارگیری 
شوند. )در صورت رد صالحیت در 
هر مرحله توســط هسته مرکزی 
گزینش امکان جذب وجود نخواهد 

داشت.(
۱۰-درخواســت کنندگان هرگونه 
وابســتگی ســببی و نســبی بــا 
کارمنــدان بنیــاد شــهید و امور 

ایثارگران نداشته باشند.
دورنــگار:  و  مســتقیم  تلفــن 

۲۱-۸۸۹۳۹۶۷۱
*الزم به ذکر اســت شرایط ذکر 
شده به صورت کلی بوده و قوانین 
و مقــررات کامل و جامع تر جهت 
گذراندن خدمت سربازان در بنیاد 
شــهید و امور ایثارگــران پس از 
مراجعه حضوری به ســمع و نظر 

مشمول وظیفه خواهد رسید.

شرایط جذب نیروهای وظیفه امریه در 
بنیاد شهید و امور ایثارگران



4

شماره 15. تیر ماه  1399 فصل تدوین

تأکید  با  استاندار آذربایجان شرقی 
بر اولویت بندی تهدیدهای احتمالی و 
مصون سازی زیرساخت ها در برابر آن، 
گفت: خوشبختانه امروز تصور عمومی 
درباره پدافند غیرعامل اصالح شده و 
مردم دریافته اند که این موضوع همه 
ابعــاد زندگی فــردی و اجتماعی را 

شامل می شود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،دکتر 
محمدرضــا پورمحمدی در جلســه 
شــورای پدافند غیرعامل آذربایجان 
شــرقی، با قدردانی از اقدامات مؤثر 
کارگروه هــای تخصصی این شــورا، 
اظهار داشــت: آگاهی مردم نســبت 
به پدافنــد غیرعامل، نشــان دهنده 
اثربخشــی اقدامات انجام شده در این 
حوزه است، اما هنوز تا نقطه مطلوب 

فاصله داریم.
وی با تأکید بر رعایت الزامات پدافند 
و  زیرســاخت ها  تأمین  در  غیرعامل 
نیازهای حیاتــی مردم، گفت: اجرای 
طرح هــای انتقال آب مانند خط دوم 
زرینه رود و انتقال آب ارس، عالوه بر 
تأمین نیازهــای آبی، نقش پدافندی 

نیز دارد.
پورمحمدی خاطرنشــان کرد: ۳۵ 
کیلومتر از طــرح انتقال آب ارس به 

شده  اجرایی  تبریز  دشت 
و ۳۵ هزار هکتــار از اراضی واقع در 
مسیر، تحت پوشــش این طرح قرار 
گرفته و ۱۰۵ کیلومتر باقی مانده نیز 

در حال اجراست.
رئیس شــورای پدافنــد غیرعامل 
اســتان با بیان اینکه خشــک شدن 
دریاچــه ارومیه یکــی از تهدیدهای 
در سال های گذشته  استان  محیطی 
بود، گفت: با اقدامــات مؤثر دولت و 
دستگاه های مسئول، این دریاچه در 
حال احیا شــدن اســت و با تکمیل 
طرح هایی مانند انتقال آب از رودخانه 
زاب و تصفیه خانه های فاضالب تبریز و 
ارومیه، ساالنه یک میلیارد متر مکعب 
آب به پیکره دریاچه وارد خواهد شد.

وی در ادامــه بــا تأکید بــر لزوم 
صرفه جویی و اصــالح الگوی مصرف 
انرژی، گفت: میزان مصرف انرژی در 
بخش صنعت، تولید و خدمات، یکی 
از شاخص های توسعه یافتگی است و 
به ناچار نیاز بــه منابع جدید انرژی 

داریم.
پورمحمــدی افــزود: الزم اســت 
حــوزه  در  مســئول  دســتگاه های 
تولید انرژی، با اســتفاده از مشارکت 
استفاده  به ســمت  بخش خصوصی 
انرژی هــای  و  نــو  فناوری هــای  از 

تجدیدپذیر بروند.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش 
دیگری از ســخنان خود با تأکید بر 
تخصصی  کارگروه های  اهتمام جدی 
پدافند غیرعامل نسبت به پیشگیری 
در حوزه های  احتمالی  تهدیدهای  از 
پیشــگیرانه  اقدامات  مختلف، گفت: 
اقدامات  از  به مراتــب کم هزینه تــر 
مقابله ای است و اگر بتوانیم در زمان 
و  زیرساخت ها  ایجاد  برای  مناســب 
تأمین تجهیزات هزینه کنیم، جلوی 
مواقع  در  هزینه هــای غیرضــروری 

بحرانی گرفته می شود.
وی در این زمینه به آتش ســوزی 
جنگل هــا و مراتــع اشــاره کــرد و 

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:

لزوم اولویت بندی تهدیدها و مصون سازی زیرساخت ها
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و گفت: کمبــود برخی تجهیزات 
مراتع  گذشته  سال  آتش سوزی  در 
در منطقه ارسباران موجب شد که 
در مهــار آتش وقفه ایجاد شــود و 
همین امر هزینه های زیادی به بار 

آورد.
پورمحمدی گفت: در آتش سوزی 
بازار تبریز هم آمادگی دســتگاه ها 
اطفای حریق،  و وجود تجهیــزات 
موجب شد که در کمتر از ۴ ساعت 
آتش مهار شــود؛ با ایــن حال در 
یک ســال گذشته شــاهد چندین 
آتش ســوزی دیگر در بــازار بودیم 
که الزم اســت بازاریان مشــارکت 
بیشتری در تأمین امنیت این بازار 

داشته باشند.
پورمحمــدی همچنین بر اهمیت 
امنیــت فضای ســایبری بویژه در 
دســتگاه های دولتی اشــاره کرد و 
گفت: امروز در یک جنگ سایبری 
با دشمنان قرار داریم و برای تأمین 
امنیــت این فضا، رصد مســتمر و 
ســایبری  زیرســاخت های  دائمی 

دستگاه ها ضروری است.
اســتاندار آذربایجان شــرقی در 
بخــش پایانی ســخنان خــود به 
موضوع بیماری کرونا پرداخت و با 
بیان اینکه شیوع کرونا آزمونی برای 
دســتگاه های اجرایی بــود، افزود: 
کرونا در عین حال که بســیاری از 
کارها را تحت تأثیر قرار داد، اما به 
دلیل آمادگی هایی که از قبل ایجاد 

شده بود و همچنین زیرساخت هایی 
که در طول سال های پس از انقالب 
تأمین شده اســت فشار نامتعارفی 

احساس نکردیم.
وی افــزود: با این حــال نیازمند 
توســعه زیرســاخت های بهداشتی 
و درمانی هســتیم و دانشگاه علوم 
پزشــکی باید نســبت بــه تکمیل 
بویژه  پروژه های در دســت اجــرا 
بیمارستان هزار تخت خوابی اهتمام 

جدی داشته باشد.
پورمحمدی با بیان اینکه بیماری 
کرونا در استان تحت کنترل است، 
افــزود: تعــداد بستری شــدگان و 
فوتی های این بیماری تا یک هفته 
گذشته در استان رو به کاهش بود، 
اما در هفته گذشــته مقداری این 
آمار افزایش یافته اســت که نشان 
عادی  به شــرایط  می دهد هنــوز 

برنگشته ایم.
افزایش  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
آمــار مبتالیان نیز به دلیل افزایش 
تست های انجام شــده و همچنین 

هدف مند بودن غربال گری است.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه فعاًل بایــد به زندگی با کرونا 
عادت کنیم، افزود: وضعیت کنترل 
و مدیریت این بیماری نگران کننده 
باعــث نگرانی  اما آن چه  نیســت، 
می شود تبعات بهداشتی، اجتماعی 
و اقتصادی آن اســت که باید برای 
مدیریت آنها تدابیر جدی اندیشیده 

شود.
محمدباقر آقایی، مدیرکل پدافند 
آذربایجان  اســتانداری  غیرعامــل 
شــرقی هم در این جلسه گزارشی 
از عملکرد این اداره کل در ســال 
۹۸ ارائــه کــرد و گفت: در ســال 
گذشته برای کسب آمادگی در برابر 
تهدیدهای حوزه های مختلف، ۱۵۶ 
رزمایش در سطح استان برگزار شد.

منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
کارگــروه  رئیــس  و  آذربایجــان 
تخصصــی انــرژی و آب پدافنــد 
غیرعامل اســتان نیز در این جلسه 
با ارائــه گزارشــی از عملکرد این 
کارگروه، از مردم اســتان، مدیران 
و کارکنان دســتگاه های اجرایی و 
صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی 
و خدماتی خواســت تا در مصرف 

برق صرفه جویی کنند.
افشین روشــن میالنی گفت: اگر 
هر خانــواده در اســتان، در زمان 
پیک مصرف برق به اندازه ۴۰ وات 
در مصرف بــرق صرفه جویی کند، 
۱۰۰۰ مگاوات از پیک بار شــبکه 

برق کاسته می شود.
تشــریح  بــه  همچنیــن  وی 
تولید آب  پیــش روی  چالش های 
در سطح اســتان پرداخت و اجرای 
طرح های انتقال آب ازجمله تکمیل 
رینگ آبرسانی غرب به شرق تبریز 
و انتقال آب ارس به دشت تبریز را 

ضروری دانست.
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صنعت،  ســازمان  رئیس 
اســتان  تجارت  و  معدن 
آذربایجان شرقی با اشاره 
به جایگاه منطقه آزاد تجاری صنعتی 
ارس در کشور گفت : از منطقه آزاد 
ارس مــی تــوان به عنــوان دروازه 
تجــاری کشــور با منطقه اوراســیا 

یادکرد .
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛ 
حبیب امین زاده در نشست مشترک 
با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
منطقــه آزاد ارس افزود : در ســال 
۹۹ بعلی رغم همه مشــکالت بویژه 
تحریمهای اقتصادی و موضوع کرونا 
بدنبال تحقق صادرات ۳٫۲ میلیارد 
دالری کاالهای غیر نفتی از اســتان 
هســتیم و در این میان بر ظرفیت 
منطقه آزاد ارس تاکید شده است .

وی با بیان اینکه طی جلسات گذشته 
کارگروه توســعه صادرات غیر نفتی 
استان در پی تدوین به موقع برنامه 
عملیاتی توســعه تجــارت خارجی 
استان با همکاری سازمانهای مختلف 
و بخش خصوصی هستیم؛ ادامه داد 
: آمادهایم ضمن دریافت برنامه های 
محوری منطقه آزاد در سال جهش 
تولید و توسعه صادرات، برای عارضه 
یابی موانع توســعه تجارت خارجی 

برنامه ریزی های الزم را در ســطح 
استان و وزارت صمت اقدام کنیم .

امیــن زاده از برگزاری نمایشــگاه 
توانمندیهای اقتصادی کشور و استان 
بــا همت صاحبان صنایــع تولیدی 
پس از تثبیت وضعیت کرونا خبرداد 
و اظهارداشــت : رونــق اقتصــادی 
صنایع داخل منطقه و خارج از آن، 

با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند .
معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری 
منطقه آزاد ارس نیز در این نشست 
با اشاره به ۱۲ برنامه این منطقه در 
سال جهش تولید گفت : این برنامه 
هــا با محوریــت تولید، صــادرات، 
ســرمایه گــذراری و اقتصاد دانش 

بنیان در حال پیگیری و اجراست .
صفر شاسفند تراز تجاری این منطقه 
صنعتی را در ســال ۹۸ مثبت اعالم 
کرد و افزود : ســال گذشــته شاهد 
صادرات ۵۱۸ میلیون دالری از این 
منطقه بودیم که نسبت به سال ۹۷ 

افزایش صددرصدی داشت .
امیــن زاده پس از این نشســت، به 
همــراه جمعی از مدیــران خود، از 
واحدهای صنعتی پارا پالســتیک ، 
آذر دســتکش و جلفا مهر ارس در 
محــدوده منطقــه آزاد ارس بازدید 

کرد .

سهم تجارت خارجی منطقه آزاد ارس در
 صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی 

افزایش می یابد

با  ها  برنامــه  این 
محوریــت تولید، 
سرمایه  صادرات، 
اقتصاد  و  گذراری 
در  بنیان  دانــش 
و  پیگیری  حــال 

اجراست .
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گازرسانی به ۱۵۰ روستای استان 
آذربایجان شرقی در دستور کار 

شرکت گاز قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مدیرعامل این شرکت در توضیح 
اهداف گازرسانی سال ۹۹ گفت: 
بر اساس برنامه چشم انداز ۱۴۰۰ 
گازرسانی به ۱۵۰ روستای استان 

امسال اجرایی خواهد شد.
توحیدی  رهنمــای  ســّیدرضا 
افــزود: اجرای بیــش از ۱۰۰۰ 
کیلومتر شــبکه گاز با نصب ۱۵ 
هزار انشــعاب و جذب ۴۱ هزار 
مشــترک جدید از اهداف کّمی 
سال ۹۹ در ارتقای شاخص های 
بهره مندی مردم از گاز طبیعی 

می باشد.
وی ضمن اشاره به عملکرد قابل 
قبول شرکت در اجرای شاخص 
های گازرسانی در سال ۹۸ ادامه 
داد: در ســال گذشــته تمامی 
تعهدات گازرســانی خود را علی 
رغم اعمال تحریم های ظالمانه 
و محدودیــت های  اقتصــادی 

بودجه ای و کمبــود نقدینگی، 
تحقق بخشیده ایم.

توحیدی تصریح کرد: هم اکنون 
۹۶/۶۸ درصد خانوار روستایی و 
۱۰۰ درصد خانوار شهری استان 
از نعمت گاز طبیعی بهره مند می 
باشند که شــامل یک میلیون و 
۶۲۳ هزار مشترک تحت پوشش 

گاز طبیعی می گردد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
خاطرنشان کرد: حرکت جهادی 
شــرکت در اجرای پــروژه های 
کیفیت  ارتقــای  و  گازرســانی 
خدمات از طریق عمل به مصادیق 
و  اجتماعی  هــای  مســؤولیت 
بکارگیری شیوه های نوین ارائه 
خدمات، علی الخصوص در حوزه 
نرم افزاری، طی سال های اخیر 
نمود قابل توجهی داشته و امید 
اســت با تالش جمعی پرســنل 
خدوم شرکت، این حرکت آغازی 
برای آبادانی استان و رفاه هر چه 
بیشــتر مردم این خطه از کشور 

عزیزمان باشد.

از  بیش  اجــرای 
کیلومتــر   1۰۰۰
نصب  با  گاز  شبکه 
15 هزار انشــعاب 
و جــذب 41 هزار 
از  جدید  مشترک 
سال  کّمی  اهداف 
ارتقــای  در   99
بهره  های  شاخص 
گاز  از  مردم  مندی 

باشد. می  طبیعی 

مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی: 

امسال 1۵۰ روستا به مدار مصرف گاز 
طبیعی متصل خواهد شد
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مهندس ایمانلو مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب 

استان با اشاره به اینکه آب 
شرب شهر تبریز بصورت فرااستانی 
تامین می شود گفت : با توجه به 
اینکه آب شرب تبریز از سه منبع 

زرینه رود که از ۲۰۰ کیلومتری وارد 
شهر تبریز مي شود ،  منطقه دامنه 
سهند ، سعید آباد ، هروي و تصفیه 

خانه آب نهند تامین می شود بمنظور 
یکسان سازی  آب شرب وارد مخازن  

شماره ۱ و ۲ شهر تبریز ) مخازن مادر 
( که حجم هر کدام از آنها در حدود 

۸۳ هزار متر مکعب می باشد  گردیده 
وجهت توزیع در سطح شهر تبریز و 
بین شهروندان به ۲۳ مخازن دیگر 

شهر هدایت می شود .
مدیر عامل شــرکت اضافه کرد : در 
این راســتا این شرکت اقدام به اجرای 
طرح رینک خط انتقال آبرسانی جنوب  
و جنوب شرقی تبریز بمنظور آبرسانی 
و تامین آب مناطق واقع در شهرکهای 
جدید خــاوران ، آذران ، فجر ، امیدیه 
، کندرود و باسمنج نموده است که در 
ادامه خط آبرســانی زرینه رود و بطول 
حدود ۲۶ کیلومتر از مخزن اندیشه تا 
مخزن باسمنج با اقطار ۱۰۰۰ ، ۱۴۰۰ 
و ۱۶۰۰ میلیمتری و با احداث یکباب 
مخــزن ۱۰ هزار متــر مکعبی بعنوان 
مخزن مکش و یکباب ایستگاه پمپاژ در 
مجاورت مخزن شماره ۱۱ و همچنین 

احداث یکباب مخزن به ظرفیت ۱۰۰ 
هزار متر مکعبــی در ارتفاعات جنوب 
شــهر تبریز و در کــد ارتفاعی ۱۸۱۲ 
متــر با عنوان مخزن تعــادل و ذخیره  
با اعتبــار ۳۰۰۰ میلیارد ریال در حال 

احداث می باشد .
وي به میزان تولیــد آب در تبریز و 
استان  اشاره کردو گفت: به طور متوسط 
میزان تولیــد آب در تبریز ۴۴۵۰ لیتر 
در ثانیه و در استان نیز ۷۶۷۰ لیتر در 
ثانیه می باشــد که این میزان در زمان 
پیک مصرف ۴۷۵۰ لیتــر در ثانیه در 
تبریز و ۹۰۰۰ لیتر در ثانیه در اســتان 

افزایش مي یابد. 
مهنــدس ایمانلو درادامــه به صرفه 
جویــی ۱۰ درصــدی در مصرف آب 
توســط مشــترکین و رعایــت الگوی 
مصرف اشــاره کرد  و از شهروندان در 
خواســت نمود توصیه های شرکت آب 
و فاضالب اســتان را جــدی بگیرند تا 

در خصوص آب مصرفی دچار مشکل 
نشویم.

وی در ادامــه با اشــاره بــه برخی 
اســتفاده های ناصحیح از آب شــرب 
بهداشتی همچون شستشوی خودرو ، 
آبیاری فضای سبز منزل و غیره گفت : 
فرهنگ سازی در نحوه مصرف درست 
آب باید مورد توجه قــرار گیرد تا در 
کارهای روزمره که از آب استفاده می 
شود اسراف و هدرروی آن کاهش یابد 
مهندس ایمانلو مدیرعامل شــرکت 
آب وفاضالب آذربایجان شرقی با بیان 
این مطلب  افزود : بهینه سازی و تغییر 
الگوی مصرف در بخش آب شرب استان 
همــواره مورد تاکید بوده اســت واین 
شرکت خود را ملزم به اتخاذ تمهیدات 
و برنامه ریزی برای استفاده درست آب 

شرب توسط مشترکین کرده است 
مدیرعامل شــرکت ضمن درخواست 
مجدد از همشــهریان عزیز درخصوص 
مصرف صحیح آب شــرب بهداشــتی 
و صرفــه جویی درخصــوص این مایه 
حیات گفت : آب رکن اصلی توســعه 
پایدار است .فقدان یا کمبود این مایع 
حیات بخش موجب اختالل در زندگی 
شهروندان و بروز نابسامانی های فراوان 
میگــردد. در ایــن راســتا و در جهت 
جلوگیری از اســراف و هدرروی آب ، 
الگــوی صحیح مصــرف آب برای هر 
نفر۱۵۰ لیتر در شــبانه روز می باشد 
که متاسفانه این رقم در استان ما بیش 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

 مشارکت عمومی مشترکین درصرفه جویی مصرف آب
 یکی از عوامل اصلی موفقیت در مدیریت منابع آبی است
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از۲۲۰ لیتر در شبانه روز بوده  که 
امیدواریم شهروندان محترم با رعایت 
و دقت در نحوه مصرف آب از اتالف 
بیشترمایه حیات جلوگیری نمایند.

مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان در ادامه با اشــاره به نیاز آبی 
کالنشــهر تبریز گفــت : بــا توجه به 
گســترش شــهر تبریز و بوجود آمدن 
شهرکهای متعدد در اطراف شهر تبریز 
ما به آب بیشــتری نیاز داریم به همین 
خاطر به دنبال منابع جدید هســتیم تا 
برای آب شرب کالنشــهر تبریز و سایر 
شهرهای استان که با کمبود آب مواجه 

هستند آبرسانی کنیم .
مهنــدس ایمانلو در پادامه با اشــاره 
بــه انتقال آب ارس بــه تبریز گفت : با 
توجه به نیاز روزافزون کالنشــهر تبریز 
، تامین منابع جدید آبی برای این شهر 
ضروری است ویکی از منابع پیش بینی 
شده انتقال آب از طرح آبرسانی ارس به 
تبریز اســت که ضرورت دارد در اجرای 

آن تسریع شود .
مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب 
اجرای  در خصوص  آذربایجان شــرقی 
مــدول دوم تصفیــه خانــه فاضــالب 
تبریزگفــت : یکی از اهداف مهم اجرای 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر 
از پساب تولیدی بعنوان  تبریز استفاده 
تامین کننده بخشــی از آب مورد نیاز 
احیای دریاچه ارومیه بوده که انشاء اهلل 
در صــورت اختصاص اعتبــارات الزم و 
بموقع بتوانیم تا سال آینده قسمت مایع 
آنرا که تامین کننده بخشی از منابع آبی 
دریاچه ارومیه می باشد به بهره برداری 

برسانیم .
در ادامه مهندس رکنی مشــاور فنی 

مدیــر عامل آب و فاضالب اســتان نیز 
گفت : شــرکت اب و فاضالب اســتان 
آذربایجان شــرقی در بخش روســتایی 
به بیش از۸۰ درصدجمعیت روســتایی 
استان خدمات رســانی انجام می دهد 
و مابقی روســتاها نیز از طریق دهیاری 
ها و خود اهالی خدمات رســانی الزم را 

انجام می دهند .
شــرکت آب و فاضــالب اســتان در 
روستاهای سطح استان ساالنه بین ۳۵۰ 
الی ۴۰۰ کیلومتر اصالح و توسعه شبکه 
آب و حدود ۷ الــی ۸۰۰۰ متر مکعب 
مخازن آب  با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ الی 

۶۰۰ میلیارد ریال انجام می دهد.
وی در پایان به اختصاص ۶۰۰ میلیارد 
ریال اعتبار برای سالجاری این روستاها 
اشــاره کرد و افزود : بــا اختصاص این 
اعتبارات برای بیش از ۶۰ روســتا و به 
جمعیتی بالغ بر ۴۰ هزار نفر آبرســانی 

خواهد شد.
در ادامه مهندس فتاح پور مدیر حوزه 
بهره برداری فاضالب استان با اشاره به 
اهمیت و ضرورت اجرای طرح شــبکه 
فاضالب در اســتان و دفع بهداشــتی 
فاضالبهــای خانگی گفت : امروزه ایجاد 
شــبکه فاضالب یکــي از ضروري ترین 
تاسیسات مورد نیاز جوامع بشري جهت 
رعایت بهداشــت عمومي محسوب مي 
گردد در این راستا ۶۸درصد از جمعیت 
درصد شهروندان  و۸۰  اســتان  شهري 
تبریزی از پوشش تاسیسات جمع آوري 
و دفع فاضالب برخوردار می باشــد که 
امیدواریم با تالش همکاران بتوانیم این 

رقم را به ۱۰۰ درصد برسانیم.
وی افزود: این شــرکت در پایان سال 
۹۸ حدود ۶۸ درصد جمعیت شــهری 

در سطح اســتان با جمعیتی بالغ بر ۲ 
میلیون نفر را تحت پوشش شبکه جمع 
آوری فاضالب قرار داده و در ۱۸ شــهر 
اســتان نیز طرح فاضالب در حال بهره 

برداری و یا در حال اجرا می باشد .
فاضالب  بــرداری  بهره  مدیر حــوزه 
اســتان ادامه داد : این شرکت در سطح 
اســتان  بیش از ۴۶۰۰ کیلومتر  شبکه 
فاضــالب پیش بینی نمــوده که از این 
مقدار بیــش از ۳۷۰۰ کیلومتر آن اجرا 
شده و پیش بینی ما برای کالنشهر تبریز 
۲۳۰۰ کیلومتر بوده که بیش از ۱۸۰۰ 
کیلومتر آن در تبریز اجرا شده است که 
این رقم نسبت به متوسط کشوری رشد 
قابل توجهی را در استان نشان می دهد.

وی ادامه داد : درســطح شــهرهای 
اســتان بیش از ۸۷۵۰۰۰ فقره انشعاب 
فاضــالب  واگذار شــده و از این تعداد 
۵۶۴۰۰۰ فقره آن در کالنشــهر تبریز 
می باشد. در ادامه مهندس یوسف زاده 
مشــاور مدیر عامل در امور مشترکین 
شرکت نیز با توجه به سواالت  مطروحه 
در خصوص نرخ انشعابات آب و فاضالب  
گفت : در شــهرهای زیــر ۵۰ هزار نفر 
حق انشــعاب آب ۳۲۳ هزار تومان  ودر 
شــهرهای باالی ۵۰ هزار نفر ۳۸۰ هزار 

تومان بغیر از کالنشهر تبریز می باشد.
وی ادامــه داد : در کالنشــهر تبریز 
نیز این رقــم متفاوت بوده و در مناطق 
شــهرداریهای ۷و۱۰ بمبلــغ۳۸۰ هزار 
تومــان ، مناطــق شــهرداری های ۴ 
و ۶بمبلــغ ۵۷۰ هزار تومــان و حوزه 
و ۹-۸-۵  مناطق شهرداریهای ۳-۲-۱ 
بمبلغ ۷۶۰ هزار تومان می باشد و حق 
انشــعاب فاضالب نیز ۷۰ درصد مبالغ 

فوق خواهد بود.



10

شماره 15. تیر ماه  1399 فصل تدوین

بــا حضور  مراســمی  طی 
رئیس سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشــور، “رضا 
اختیــار وکالتی” به عنــوان مدیرکل 
جدیــد آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
آذربایجان شرقی معرفی و از زحمات 
ســابق  مدیرکل  نماینده”  “یعقــوب 

قدردانی شد.
 علی اوســط هاشــمی، رئیس ســازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
روز یکشنبه در مراسم معارفه و تکریم مدیرکل جدید 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان، با قدردانی از خدمات 
آقای نماینده، مدیرکل سابق، اظهار کرد: آقای نماینده 
در طول چهار ســال تصدی پســت مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی، با نگاه مدیریتی خود 
آثاری را برجا گذاشته که حاصل کار جمعی و مهارت 

محوری بوده است.
وی افــزود: اصــل کارهــای مدیریتی باید بــر تکریم 
انســان های فرهیخته و دانا باشــد تا با بکارگیری خرد 
جمعی و سرمایه های  انسانی، بتوان به درستی مدیریت 
کــرد؛ امیدواریم تا آقــای وکالتی نیــز در امتداد این 

ارزش ها بتواند در جایگاه جدید خود فعالیت کند.
وی با تاکید بر این که باید در جهت ارتقای نوع نگاه ها 
در جامعه تالش کرد، گفت: ارزش های ما جابه جا شده 
و مشــکل فرهنگ داریم از این رو باید ارزش مهارت 
و فضیلــت کار را ارتقا دهیم؛ مردم آذربایجان شــرقی 
و تبریــز که اهل فکر و خالقیت هســتند هم می توانند 
با بــکار انداختن یک جریان قوی در راســتای نهادینه 

سازی فرهنگ مهارت گام مهمی بردارند.

هاشمی بیان کرد: آموزشگاه های فنی 
و حرفــه ای آزاد باید کانون نخبگان 
باشــند؛ باید بازه انتخاب را همراه با 
مهارت و ارزش زایی در جامعه تنوع 
دهیــم تا خانواده ها بتوانند به ســمت 

مهارت روی آورند.
رضا اختیار وکالتی نیز در این مراسم 
با ارائه گزارشــی از وضعیت آمــوزش فنی و حرفه ای 
در اســتان، گفت: ۲۴ مرکز آموزش فنی و حرفه ای در 

استان با ۴۹۲ نفر از کارکنان و ۲۸۴ مربی فعال هستند.
وی افزود: ۶۷۲ کارگاه آموزشــی فنــی و حرفه ای در 
اســتان وجود دارد که ۴۵۶ کارگاه در داخل مراکز و 

۲۱۹ کارگاه نیز در خارج از مراکز آموزشی هستند.
وی ادامه داد: در ســال گذشــته، ۳۴ هزار نفر در چهار 
گرایش صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزی 

در مراکز فنی و حرفه ای استان آموزش دیده اند.
وکالتی در خصــوص وضعیت آموزشــگاه های آزاد 
تحت نظارت فنی و حرفه ای استان، اظهار کرد: در سال 
گذشــته، ۵۱۶ آموزشگاه آزاد در استان فعال بوده و به 

۴۸ هزار و ۷۰۰ نفر آموزش داده شده است.
وی با اشــاره بــه آموزش ها و آزمون های اســتخدامی 
آنالیــن فنــی و حرفه ای در ســال ۹۹، اظهار داشــت: 
اقداماتی چون فعالیت آموزشــگاه های خیّر، اســتقرار 
مراکز رشــد با همکاری پارک علم و فناوری در مرند 
و میانه، اســتفاده از انرژی خورشــیدی برای مصرف و 
آموزش، واگذاری مکان های بالاستفاده به شرکت های 
دانش بنیان و تشــکیل اتاق فکر آمــوزش در صنایع و 
آموزشگاه های آزاد از جمله اقدامات اداره کل آموزش 

فنی و حرفه ای استان بوده است.

 با حضور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صورت گرفت :
 تودیع و معارفه مدیرکل جدید آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
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رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس، گفت: بر اساس آئین 
نامه تصویب شده در مجمع نمایندگان اســتان آذربایجان شرقی تالش می کنم 
نظرات اعضای مجمع را در خصوص معضالت کشــوری و استانی منعکس کنم تا 

از ظرفیت کامل این مجمع استفاده شود.
یوســف داودی در خصوص نشست هفته گذشته مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی گفت: در نشست هفته 
گذشــته مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی اینجانب به عنوان رئیس مجمع نمایندگان انتخاب شدم که جا 

دارد به خاطر اعتماد اعضای مجمع به من از آنها تشکر کنم.
این نماینده مردم در مجلس شــورای اســالمی، تصریح کرد: بر اساس آئین نامه تصویب شده در مجمع نمایندگان 
استان آذربایجان شرقی تالش می کنم نظرات اعضای مجمع را در خصوص معضالت کشوری و استانی منعکس کنم 

تا از ظرفیت کامل این مجمع استفاده شود.
نماینده مردم ســراب در مجلس شورای اســالمی، ادامه داد: امیدوارم با اســتفاده از ارتباطاتی که اعضای مجمع 
نمایندگان استان آذربایجان شرقی با مسئوالن کشوری و استانی دارند بتوانید مشکالت استان و حوزه های انتخابیه 

نمایندگان را به نحو مطلوبی برطرف کنیم.

 

داودی مطرح کرد: 
حل معضالت استان آذربایجان شرقی با استفاده از توان 

مجمع نمایندگان

مدیرعامــل شــرکت 
اتوبوســرانی  احــد  و
تبریــز و حومه گفت: 
روزانــه ۶۵ نفر ناظــر و بازرس 
مسئول کنترل مسافران خطوط 

بی آر تی هستند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ 
ایمان غنی زاده با اشاره به توجه 
ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی به 
موضوع رعایت موارد بهداشتی 
در ایستگاه ها و داخل اتوبوس 
ها، اظهار کرد: هم اکنون تعداد 
۶۵ نفــر از نیروهــای زیرنظر 
شــرکت واحد بصورت روزانه و 
از ســاعت پنج و نیم تا ۲۳ کار 
کنترل مسافران خطوط بی آر 

تی را به عهده دارند.

وی ادامه داد: جهت رعایت موارد 
انتقال  از  بهداشتی و پیشگیری 
ویروس کرونا، ماسک هایی تهیه 
شــده و با قیمت هزار تومان در 
اختیار مســافران قرار می گیرد. 
این  هــای  اتوبوس  ــن  ی همچن
خطوط بصورت روزانه توســط 
عوامل شــرکت واحد ضدعفونی 

می شود.
واحــد  شــرکت  ــل  م ا ع ر ی د م
اتوبوسرانی تبریز و حومه تصریح 
کرد: بــا وجود این تمهیدات اما 
متاســفانه بعضی از شهروندان 
موارد بهداشــتی را رعایت نمی 
کنند و پس از نشســتن داخل 
اتوبوس، از ماسک استفاده نمی 

کنند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:

کنترل موارد بهداشتی 
و ضدعفونی اتوبوس ها 
به صورت روزانه
 انجام می شود
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از  یک  آناخاتون-اسپیران  جاده  عریض  ت
پروژه های عمرانی شــهرداری تبریز در 
سال ۹۹ است که با توجه به پیشرفت های 
عملیاتــی حاصل شــده پیش بینی می شــود این 
پروژه تا پایان ســال جاری به بهره برداری برسد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حجم باالی تردد 
ماشین آالت ســنگین حامل پسماندهای شهری 
در جاده آناخاتون - اســپیران، این مســیر را به 
یکــی از جاده های خطرناک تبدیل کرده اســت 
که متاســفانه تعداد تصادفات رخ داده در آن نیز 

باال است.
شهردار تبریز در این باره می گوید: مسیر دسترسی 
به زباله گاه شــهرداری از این جاده بوده و شاید 
بخشــی از ترافیکی که ایجاد می شــود، ناشی از 
تردد دســتگاه های حمل زباله باشد و از این رو 
نیاز است که جاده آناخاتون - اسپیران در سریع 

ترین زمان تعریض شود.
ایرج شــهین باهر ادامه می دهد: جاده آناخاتون-

اسپیران بیش از ۳۰ ســال است که در وضعیت 
فعلــی باقی مانده اســت و تالش مــی کنیم که 
تا پایان ســال جاری، قســمتی از ایــن جاده را 
تکمیل و به مردم عزیــز تحویل بدهیم تا میزان 

تصادفات در این جاده به حداقل برسد.
جاده آناخاتون-اســپیران با حدود چهار کیلومتر 
طول، از ســه راهی باباغی به طرف اسپیران آغاز 
می شــود که هم اکنــون قطعــه اول و دوم در 
دســتور کار قرار دارد و در ادامه نیز مابقی مسیر 

بازسازی خواهد شد.
قطعه دوم این پروژه با اجــرای عملیات بنایی با 
سنگ الشــه و اجرای پل با پایه های سنگی دو 
دهنه ۶ متری به همراه بتن ریزی در ضلع غربی 
و خاکریــزی الیه تونــان km ۳+۴۰۰ ، و انجام 

آزمایشــات مربوط به تراکم در حال اجرا است.
شــهردار تبریز در بخش دیگری از مصاحبه خود 
در خصوص ایــن پروژه می افزایــد: در خصوص 
روشنایی جاده آناخاتون-اسپیران باید بگویم که 
این مســئله جزو وظایف اداره برق اســت و البته 
ما پیگیر هســتیم و خــود اداره برق نیز به دنبال 
اعتبار است تا روشنایی مسیر را ایجاد کند؛ نبود 
روشنایی در این مسیر، یک واقعیت است و عامل 
تصادفات در این جاده صرفا بحث جاده و راننده 

نیســت و روشنایی نیز در آن تاثیر دارد.

 شهردار تبریز: 

 پروژه تعریض جاده 
آناخاتون-اسپیران

 تا پایان سال جاری تکمیل 
می شود
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 مدیــر کل دامپزشــکی اســتان در گفتگو با 
خبرنگاران اظهار داشت: شــیر یک فرآورده با 
منشــا طبیعی و با ارزش غذایی بــاال و دارای 
اهمیت اقتصادی است؛ شیر حاوی پروتئین های با ارزش، 
لیپیدهای ســالم، کربوهیدرات ها، مواد معدنی )کلســیم، 
روی، منیزیم، فسفر، ید، آهن، پتاسیم(، ویتامین ها )فوالت، 
ویتامین A ، ویتامین D، ریبوفالوین، ویتامین B ۱۲ ( و 
بعبارتی تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن می باشــد. بعالوه 
یک ترکیب ضد ســم محسوب می شود و همچنین ۲۲تا 

۲۹ درصد نیاز روزانه کلسیم فرد را می تواند تامین کند.
وی افزود: از تولید تا فرآوری شــیر و تولید 
محصوالت مختلف لبنی از این ماده مغذی 
ممکن اســت قبل از تولید و در بدن دام در 
اثر بیماری هــای مختلف از جمله بیماری 
بروســلوز دچار آلودگی شــود و در صورت 
مصرف شــیر خام و غیر پاستوریزه توسط 
انســان، دچار بیماری مشترک تب مالت یا 
همان بیماری هزار چهره در انســان شود. 

همچنین این احتمال هــم وجود دارد که در طی مراحل 
تولیــد تا مصرف در شــرایط غیر بهداشــتی و حمل غیر 
اصولی دچار افزایش بار میکروبی گردد و حتی ممکن است 
تقلباتی مانند افزودن آب و یا سایر مواد غیر مجاز به شیر 

توسط افراد سودجو انجام گیرد.
دکتر بهداد در ادامه اذعان داشت: با توجه به موارد یاد شده، 
سازمان دامپزشکی کشور و به تبع آن اداره کل دامپزشکی 
استان قوانین سختگیرانه ای را در خصوص تولید و عرضه 
شــیر سالم و بهداشــتی وضع و اجرا می نماید که در آن 
با تامین بهداشــت و ســالمت دام با انجام واکسیناسیون 

های منظم دامها بر علیه بیماری های مختلف، آزمایش و 
بررسی شیر توسط کارشناسان دامپزشکی پس از دوشش 
در مراکــز جمع آوری شــیر و انتقال بهداشــتی آنها به 
کارخانجات تولید و بسته بندی شیر پاستوریزه و نظارت بر 
مراحل دریافت شــیر خام در این کارخانجات تماما توسط 
کارشناسان این اداره کل به صورت روزانه انجام می گردد 
و همچنین در اردیبهشت سال جاری نیز طرح ملی پایش 
ســموم و باقیمانده های دارویی و فلزات ســنگین درشیر 
خام درسطح استان انجام شد ضمنا در نمونه برداری های 
سال گذشته نیز میزان افالتوکسین شیر خام و خوراک دام 

استان در حد استاندارد بود.
مدیر کل دامپزشکی استان همچنین 
تاکید کــرد: باید مراکز عرضه لبنیات 
و شــیر خام سنتی توسط دستگاه ها 
و ارگان هــای ذی ربط ســاماندهی، 
کنترل و نظارت شوند و ما این آمادگی 
را داریم تا با تمام قوا با آنها همکاری 

نمائیم.
دکتر بهداد همچنین اظهار داشت: بیماری های میکروبی 
مانند تب مالت که جزو بیماری های صعب العالج محسوب 
شــده و فردی که به این بیماری دچار می شود در اغلب 
موارد تا پایان عمر با عوارض این بیماری دست به گریبان 
است، ســل، مسمویت های غذایی و ســایر بیماری های 
گوارشــی از جمله مواردیســت که در کمین آن دسته از 
مردم و صرف کننده هایی است که بدون توجه به توصیه 
ها و تاکیدات بهداشــتی دامپزشکی مبنی بر مصرف شیر 
بهداشتی و پاســتوریزه، مبادرت و تهیه و مصرف لبنیات 

محلی می کنند.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجانشرقی: 

بهداشت و سالمت شیر در سالمت انسان ها نقش بسزایی دارد
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 مدیرعامل شــرکت توزیع 
در  تبریــز  بــرق  نیــروی 
آســتانه ی آغاز ایــام گرم 
تمامی  همــکاری  خواســتار  ســال، 
برای  غیردولتی  و  دولتی  دستگاه های 
گذر بدون خاموشــی از پیک تابستان 

۹۹ شد.
عادل کاظمی در تشریح انتظارات این 
شرکت  از مسئولین،  جهت گذر از پیک 
مدیریت  اعمال  بدون  تابستان ۱۳۹۹ 
بار، خواســتار تشکیل تیم  اضطراری 
بحران  مدیریت  همــکاری  با  نظارتی 
اســتانداری و شــرکت توزیع نیروی 
بــرق تبریز جهت نظــارت بر مصرف 
برق ادارات، ســازمان ها و بانک ها شد 
و گفت: واحدهای صنعتی، کشاورزی، 
تجاری و ادارات، سازمان ها و بانک های 
دولتی و غیردولتی نیز نهایت همکاری 
الزم را در طرح هــای پاســخگوئی بار 
انجام داده و دیزل ژنراتورهای خود از 

ساعت ۱۲ به بعد به کارگیرند.
وی نقش مســئولین استانی در جهت 
گذر از پیک تابستان سال ۱۳۹۹ را نیز 
بسیار مهم دانســت و افزود: همکاری 
و هماهنگی ســازمان صدا و سیمای 
مرکز استان آذربایجان شرقی به مانند 
ســال های گذشته در امر اطالع رسانی 
و فرهنگ سازی مدیریت مصرف بهینه 

انرژی الکتریکی بسیار مهم خواهد بود.
وی اضافــه کرد: همکاری و هماهنگی 
ســازمان صنعت، معــدن و تجارت و 
هیئت امنــای شــهرک های صنعتی 
به جهت اطالع رســانی و الزام صنایع 
و واحدهــای تجاری بــه همکاری در 
طرح های پاســخگوئی بار و بکارگیری 
از  اضطــراری خود  ژنراتورهای  دیزل 
ســاعت ۱۲ الــی ۱۷ از الزامات گذر 
موفق از پیک تابســتان ســال ۱۳۹۹ 

است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
تبریــز در پایان، همکاری و هماهنگی 
شرکت پخش فرآورده های نفتی جهت 
تامین ســوخت مولدهــای اضطراری 
برق خود را مهم دانســت و خواستار 
همکاری این شــرکت و مشــترکین 
CNG در برنامه هــای پاســخگوئی 
بار شــد و اظهار داشــت: همکاری و 
هماهنگی ســازمان جهاد کشاورزی و 
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 
در اطالع رسانی و مشارکت مشترکین 
کشاورزی در برنامه های پاسخگوئی بار 
و قطع برق پمپ های آب کشــاورزی 
دارای کنتــور آب و برق هوشــمند از 
ساعت ۱۲ الی ۱۶ نیز می تواند گامی 
مثبت در گذر از پیک تابســتان سال 

۱۳۹۹ باشد.

لزوم همکاری تمامی دستگاه های دولتی و 
غیردولتی برای گذر بدون خاموشی از

 پیک تابستان ۹۹

پیک  از  گــذر  جهت 
بدون   1399 تابستان 
مدیریــت  اعمــال 
اضطراری بار، خواستار 
نظارتی  تیم  تشــکیل 
مدیریت  همــکاری  با 
و  اســتانداری  بحران 
نیروی  توزیع  شرکت 
جهت  تبریــز  بــرق 
برق  مصرف  بر  نظارت 
ادارات، ســازمان ها و 

شد بانک ها 



15

فصل تدوین شماره 15. تیر ماه  1399

آذربایجان  جهادکشــاورزی  سازمان  رئیس   
شــرقی از افتتــاح ۸۲ پروژه کشــاورزی با 
اعتباری بالغ بر ۱۵۳۴ میلیارد ریال همزمان 

با هفته جهادکشــاورزی در این استان خبر داد.
  مهنــدس اکبــر فتحــی در نخســتین روز از هفته 
جهادکشــاورزی در گفتگو با برنامه سحرلر رادیو تبریز 
ضمن تبریک ســالروز تشکیل جهادسازندگی به فرمان 
امام راحل در ســال ۱۳۵۸ به بهــره برداران زیربخش 
های کشــاورزی و گرامیداشــت هفته جهادکشاورزی 
گفت: از آغازین روزهای شکل گیری و پیروزی انقالب 
اسالمی، اندیشه کشاورزی و کشاورزان ایرانی، همواره 
در کالم رهبر انقالب نقش گرفته و بارها در ســخنرانی 
ها و اعالمیه های روشــنگرانه، از کشــاورزان به نیکی 
یاد کرده و نقش و تاثیر ویژه این قشــر سخت کوش را 
در رشــد اقتصادی و نیل به آبادانی و استقالل سیاسی 

اند. ساخته  خاطرنشان  کشور 
وی بــا بیــان اینکه ۲۷ خرداد ماه مصادف با ســالروز 
صدور فرمان تاریخــی حضرت امام خمینی )ره( مبنی 
بر تشکیل جهادســازندگی است که به نام روز و هفته 
جهادکشاورزی )۲۱ الی ۲۷ خرداد( نام گرفته و فرصتی 
فراهم کرده تا ضمن یادآوری و گرامیداشــت فرهنگ 
ایثار و جهاد، دســتاوردها و عملکرد جهادکشــاورزی 
را تبییــن و عمــوم مــردم از طرح هــا و برنامه های 
بخش کشــاورزی آگاهی یابند، افزود: بخش کشاورزی 
از جمله رکن های اساســی و مهــم اقتصاد مقاومتی و 
امنیت غذایی کشــور محسوب می شود لذا همه تالش 

بر تحقــق محورهای  این ســازمان  خدمتگــزاران در 
مــورد تاکید مقــام معظم رهبــری در زیربخش های 
کشــاورزی و اقتصاد مقاومتی جهت نیل به خودکفایی 
در محصوالت اساســی و تحقق فرمایشــات ایشان در 

باشد. می  تولید  جهش  راستای 
مهندس فتحی از افتتاح ۸۲ پروژه کشاورزی با اعتباری 
بالغ بر ۱۵۳۴ میلیارد ریال به مناســبت گرامیداشــت 
هفته جهادکشــاورزی در آذربایجان شرقی خبر داد و 
گفت: برای راه اندازی این طرح ها ۴۸ میلیارد و ۲۱۵ 
میلیون ریال از اعتبــارات ملی- دولتی، ۳۰۴ میلیارد 
و ۹۶۰ میلیون ریال تســهیالت بانکی و ۷۸۰ میلیارد 
و ۹۳۳ میلیون ریال آورده شــخصی هزینه شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی اســتان گفت: با افتتاح 
و بهــره برداری از این پروژه ها بــرای یکهزار و ۸۳۹ 
نفــر به طــور دائمی و دو هــزار و ۲۱۴ نفر به صورت 
موقت اشــتغالزایی خواهد شد، همچنین با راه اندازی 
پروژه های مذکور اشــتغال سه هزار و ۸۵۳ نفر تثبیت 
و پنــج هزار و ۸۹۷ خانوار از این پــروژه ها بهره مند 

شد. خواهند 

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی :

ایجاد اشتغال دائم برای 1۸3۹ نفر با افتتاح و بهره برداری از
 پروژه های هفته جهادکشاورزی در آذربایجان شرقی
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مدیــرکل اداره کل 
پــرورش  کانــون 
و  کــودکان  فکری 
آذربایجان  اســتان  نوجوانان 
شرقی، با تاکید تداوم برگزاری 
انجمن های هنری وادبی ویژه 
ازمهمتریــن  را  نوجوانــان 
برنامه هــای کانون آذربایجان 
شرقی در سال ۹۹ عنوان کرد.

به گــزارش  خبرنــگار ما در 
تبریــز، علی بینــش با اعالم 
این مطلب تاکید کرد، تجربه 
فعالیــت گروهــی، تحمــل 
ایجاد  و  منتقدان  دیدگاه های 
اعتماد به نفــس واقعی برای 
تــداوم حضــور اثرگــذار در 
عرصه هنر و ادبیات مهمترین 
دســتاورد انجمن های هنری 
و ادبی اســت کــه در کانون 
پــرورش فکری کــودکان و 

نوجوانان برگزار می شود.
آذربایجان  کانــون  کل  مدیر 

شــرقی بــا بیان اینکــه این 
انجمن هــا درحــال حاضر و 
به دلیل پیشــگیری از شیوع 
ویــروس کرونــا بــه صورت 
مجازی در حال برگزاری است،  
افزود: درحال حاضر ۵ انجمن 
ادبی و هنری درسطح استان 
آذربایجان شــرقی و با حضور 
مستعد  و  عالقه مند  نوجوانان 
به صورت فعال، جلسات خود 

را برگزار می کنند.
وی انجمن هــای داســتان و 
شــعر شــهریار و نیز انجمن 
، عکاسی و  نمایشی  هنرهای 
هنرهای تجسمی را ۵ انجمن 
فعال اســتان عنــوان کرد و 
در عین حال افزود: جلســات 
ایــن انجمن ها بــا دعوت از 
چهره هــای شــاخص هنر و 
ادبیات کشوری و استانی و به 
منظور بهره مندی از تجربیات 

این اساتید برگزار می شود.
بینش از خانواده ها خواست در 
صــورت عالقه مندی فرزندان 
نوجوان خــود به فعالیت های 
هنری و ادبی به مراکز کانون 
پــرورش فکری کــودکان و 

نوجوانان مراجعه نمایند.

 مدیر کل کانون استان آذربایجان شرقی اعالم کرد:

انجمن های هنری و ادبی، مهم ترین عامل کشف 
استعدادهای نوجوانان و جوانان است

سازمان  تبریز-؛مدیرعامل  آرمان 
مدیریت پسماند شهرداری تبریز 
از تولید ۱هزار و ۵۰تن زباله در 

هر شبانه روز خبر داد.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریزعلیرضا 
اصغری امروز در صحن علنی شورای شهر 
اظهار کرد: بر اســاس پروتکل های اعالم 
شده از سوی ستاد مقابله با کرونا، موضوع 
تفکیک از مبدأ تعطیل بوده و پســماندها 
بدون تفکیک دفن می شد اما هم اکنون با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی تفکیک از 

مبدا صورت می گیرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
اعالم  اخیرا وزارت کشور دســتورالعملی 
کرده که بر اساس آن باید قیمت تمام شده 

دفع پسماند از شهروندان اخذ شود.
بــه گفتــه مدیرعامل ســازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری تبریز، قیمت هر کیلو 
پسماند ۲۰۷ تومان است که اگر بخشنامه 
وزارت کشــور اجرایی شود، باید در تعرفه 

عوارض سال آینده اعمال  شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز:

 روزانه 1هزار و ۵۰تن زباله در 
تبریز تولید می شود
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مدیــرکل بنیاد آذربایجان شــرقی با حائز 
اهمیت دانستن ایجاد اشتغال پایدار برای 
جامعــه ایثارگری اظهار کرد: امســال نیز 
همچون سال گذشته برای رفع دغدغه اشتغال و ایجاد 
فرصت های کارآفرینــی برای جامعــه ایثارگری قدم 

خواهیم برداشت.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز، عباس پورحســن در 
نشســت تخصصی خود با ایرج شــهین باهر شــهردار 
کالنشهر تبریز پیگیر امورات مربوط به فرزندان شاهد و 
ایثارگر شاغل در آن سازمان و رایزنی در خصوص ایجاد 

فرصت های اشتغال برای این قشر معزز شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی 
در این نشســت با حائز اهمیت دانستن ایجاد اشتغال 
پایدار بــرای جامعه ایثارگری اظهار کرد: امســال نیز 
همچون سال گذشته برای رفع دغدغه اشتغال و ایجاد 
فرصت هــای کارآفرینی برای جامعــه هدف در جهت 
بهبود شــرایط اجتماعی و معیشتی آنها قدم خواهیم 

برداشت.
پورحسن با تأکید بر تحقق منویات مقام معظم رهبری 
در ســال ۱۳۹۹ برای جامعه عمل پوشــاندن به شعار 
»جهش تولید« تصریح کرد: اساس و شالوده تحقق این 

هدف ایجاد فرصت های اشتغال است.
وی بــا قدردانی از همراهی و حمایت شــهردار تبریز 
در پیگیری امــورات جامعه ایثارگری عنوان داشــت: 
بهره مندی از توانمندی ها و استعدادهای فرزندان شاهد 
و ایثارگر و شوق و کوشش آنها برای ادامه راه پدرانشان 
در نیل به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی 

در پیشرفت استان مؤثر است.
مدیرکل بنیاد آذربایجان شرقی با اشاره به اشتغال ۱۰۷ 
نفر جانباز و فرزند شــهید در سازمان شهرداری استان 
گفت: ارمغان سالمتی و امنیت خود را مدیون شهدا و 
ایثارگران هســتیم و به همین جهت در قبال مشکالت 
خانواده های معظم شهدا نیز مسئولیت داریم و همدلی 

مسئولین در نیل به این هدف بسیار ارزشمند است.

مدیرکل بنیاد آذربایجان شرقی: 
ایجاد اشتغال پایدار جامعه ایثارگری از 

اهداف بنیاد است

 ۹ منطقه  شهردار 
در  گفت:  تبریــز 
معابر  جاری  سال 
قابــل توجهی از شــهرک 
خــاوران، آســفالت ریزی 
اساسی و اصولی می شود.

به گــزارش خبرنگار ما در 
تبریــز؛ بهرام نســیانی در 
داشت:  اظهار  این خصوص 
از  مرحله  جدیدتریــن  در 
بهســازی گذرهای شهرک 
معرفت  خیابــان  خاوران، 
با همت  متــر   ۵۰۰ بطول 
و تــالش حــوزه ی فنی و 
عمرانی شهرداری منطقه۹ 
در حال زیرسازی و آسفالت 

ریزی اساسی است.
نسیانی خاطر نشان کرد: با 
اقدامات  مجموعه  به  توجه 
عمرانی  و  فنــی  معاونــت 
منطقه درحوزه ی آسفالت 
خــاوران،  شــهرک  معابر 

یکی  منطقه۹  شــهرداری 
این  در  پیشــرو  مناطق  از 
اهتمام  با  باشد که  امر می 
ویژه ای درصدد اســتفاده 
فصــل  از  حداکثــری  ی 
کاری  بمنظــور پیشــبرد 
اهداف عمرانی  می باشــد 
و امید می رود امســال تا 
ها،  بارندگی  شروع  از  قبل 
معابر اصلــی و فرعی قابل 
توجهــی از این شــهرک، 
و  اساسی  ریزی  آســفالت 

اصولی شود.
شــهردار منطقــه۹ افزود: 
صورت  برآوردهــای  طبق 
حدود۹۰۰تــن  گرفتــه 
آســفالت در ایــن مســیر 
توزیع خواهد شد که مقدار 
کل توزیــع آســفالت را از 
معابر  در  سالجاری  ابتدای 
این شــهرک به رقم۴۹۰۰ 

تن خواهد رساند.

شهردار منطقه ۹ تبریز تشریح کرد:
آسفالت ریزی معابر خاوران

 در صدر فعالیت های عمرانی شهرداری منطقه۹
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ایــن موافقتنامه با هدف 
حمایت از پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و رساله های دکتری 
بین دانشگاههای تبریز، علوم پزشکی، 
صنعتــی ســهند و شــهید مدنــی 
آذربایجان از یک طرف و پارک علم و 
فناوری اســتان از طرف دیگر امضا 

شد.
بــه گزارش خبرنگار مــا در تبریز، 
برنامه حمایت مالی مستقیم از پایان 
نامه های تحصیالت تکمیلی مرتبط 
با امور فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه 
ها و مراکز تحقیقاتی با عنوان گرنت 
فناوری و با هدف بسط و توسعه توان 
ملی در حوزه نــوآوری و کارآفرینی 
و ارتقاء ظرفیت توســعه فناوری در 
دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی در 

سطح کشور اجرا می شود.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری 
آذربایجان شــرقی در تشــریح این 
برنامه ســه مرحله ای گفت: فاز اول 
این پروژه موســوم به طــرح جوانه 
مختص پایان نامه های کارشناســی 
ارشد و رساله های دکتری است و در 
مرحله اول این فاز گرنت تاد )توسعه 
اقتصاد دیجیتــال( در حوزه فناوری 

اطالعات و ارتباطات اجرا خواهد شد.
دکتر واعظی ادامه داد: این مرحله 
در پنج اســتان آذربایجان شــرقی، 
خراســان رضوی، ســمنان، فارس و 
مرکزی اجرا خواهد شــد و با تامین 
اعتبارات الزم در فازهای بعدی، کل 
سطح کشــور را در تمام زمینه های 

تخصصی پوشش خواهد داد.
بــه گفتــه وی، در ایــن برنامــه 
حمایتهــای مالی بالعــوض از پایان 
نامه های تحصیالت تکمیلی مرتبط 
با فنــاوری در حوزه ICT که منجر 
به توسعه دانش فنی شوند، از طریق 
پارک علم و فنــاوری، وزارت عتف، 
صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک 
ارتباطات صورت  فناوری اطالعات و 

خواهد پذیرفت.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری 

آذربایجــان شــرقی افــزود: کلیــه 
در  تکمیلی  تحصیالت  دانشــجویان 
رشته های مرتبط با فناوری اطالعات 
و ارتباطات می توانند تا ششم تیر با 
ثبت نــام در طرح گرنت جوانه )تاد( 
در وب ســایت اینترنتــی به آدرس 
 https://techgrant.msrt.ir
از حمایت های این طرح برای انجام 
پروژه هــای خود در قالب پایان نامه 

های فناورانه برخوردار شوند.
وی اضافه کــرد: در مراحل بعدی 
طــرح گرنــت فنــاوری، حمایت از 
فعالیت هــای تحقیقاتــی با محتوای 
تجاری ســازی برای اعضــای هیات 
علمــی با عنوان گرنت شــکوفایی و 
حمایت از فعالیت های شتاب  دهی و 
رشد شرکت های نوپا با عنوان گرنت 

رشد عملیاتی خواهد شد.

اجرای طرح گرنت فناوری با امضای موافقتنامه
 بین ۴ دانشگاه آذربایجان شرقی و پارک علم و فناوری 

استان آغاز شد
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شهردار تبریز با اشاره به نقش متفاوت 
شهرداری در حوزه مسکن، گفت: رویکرد 
بهســازی مسکن در  تبریز،  شــهرداری 
بافت های فرســوده از طریق انبوه سازی 
های حجیم توسط ســرمایه گذاران این 

حوزه است.
به گزارش خبرنگار مــا در تبریز، ایرج 
شــهین باهر با حضور در برنامه تلویزیونی 
»تراز« در خصوص نقش مسکن در تحقق 
شعار ســال مبنی بر جهش تولید، اظهار 
داشت: یک سوم شهر تبریز بافت ناکارآمد 
بوده که شــامل حاشیه نشــینی، بافت 

فرسوده و روستایی است.
او افــزود: ۷۵۰ هــزار نفــر از جمعیت 
تبریز در این بافت ها زندگی می کنند که 
نیازمند اصالح و بازسازی است. در تحقق 
شعار ســال در حوزه مسکن دو سیاست 
»تولید مســکن« و »بهسازی مسکن در 
بافت های فرســوده« وجــود دارد که در 
شــهرداری در صدد ادغام این دو مورد با 

یکدیگر هستیم.
شــهردار تبریز با بیان اینکه بهســازی 
مسکن بیشــتر مورد تاکید این مجموعه 
اســت، گفت: به عنوان مدیر شــهری در 

اصالح بافت فرسوده وظایفی داریم.
ایرج شهین باهر گفت: مسکن تنها یک 
چهار دیواری و سقف نیست. در بحث های 
شــهری تنها ۴۵ درصد از بحث ما ایجاد 
این چهاردیواری است و ۵۵ درصد شامل 
کاربری های عمومی آن مســکن اســت. 
درکنار چهار دیواری باید پارک و مدرسه 

و درمانگاه و بقیه نیازهای مسکن باشد.

او ادامه داد: در ظرفیت بافت فرســوده 
تمام این زیرســاخت ها وجــود دارد و در 
شهرداری سعی داریم جهش تولید حوزه 
مسکن را به این سمت ببریم. ولی گاهی 
پیــش می آید که بخشــی مــی خواهد 
سریع تر به نتیجه رســیده و عالقه ای به 
برنامه هــای میان مــدت و بلندمدت در 

ساخت مسکن ندارند.
شهردار تبریز از قیمت پایین مسکن در 
بافت های ناکارآمد به عنوان پارامتری موثر 
برای انبوه ســازان نام برد و افزود: قیمت 
مسکن هم اکنون در بافت های فرسوده در 
مقایسه با بافت های جدید االحداث مجاور 
با کوه در شرق تبریز که هنوز آماده نشده 
و زیرساختی ندارد بسیار متفاوت و کمتر 

است.
ایرج شــهین باهر بــا تاکید بــر اینکه 
ســاخت و ســاز در این بافت ها نیازمند 
ســرمایه گذاری های کالن است، تصریح 
کرد: شهرداری با ارائه تسهیالتی همچون 
تخفیف در عوارض و… سعی در تشویق 
انبوه ســازان به ساخت و ســاز در بافت 
های حاشیه نشین دارد. با هدایت ساخت 
مســکن به شکل انبوه و صنعتی سازی تا 
۳۰ درصد قیمت ساخت کاهش می یابد.

او خاطرنشــان کــرد: شــهرداری در 
بافت های فرسوده در تراکم مجاز تا ۱۰۰ 
درصد تخفیف ارائــه می دهد. بعد از حد 
مجــاز هم این تخفیف ها تــا ۳۰ درصد 
ادامــه دارد. در بافت هــای ناکارآمد اگر 
کســی بلوکی در یک هکتار انبوه سازی 
کند ۱۰۰ درصد پروانه رایگان اســت که 

این امتیاز ویژه ای اســت. از طرفی سهم 
زمین نیز اندک است و به صنعتی سازی 
کمک کرده و قیمت ســاخت کاهش می 

یابد.
شــهردار تبریــز یادآور شــد: شــاید 
احداث موردی ســاختمان در این بافت 
ها جذابیتی نداشــته باشــد ولی سرمایه 
گذاری های چنــد هکتاری در این بافت 
ها مطلوب اســت. احداث یک بلوک ۱۰ 
هکتاری با قیمت اندک زمین به شــکل 
حجیم و متراژهای زیــاد می تواند برای 

سرمایه گذار جذاب باشد.
ایرج شــهین باهر افزود: در طول مدت 
خدمت در کسوت شــهردار تبریز، بسیار 
سعی کرده ام از انبوه سازان استان دعوت 
کنم ولی متاســفانه آنها بدون تسهیالت 
کم بهره عالقه ایی برای ساخت وساز در 
این مناطق را ندارند. در هر حال مطمئنم 
در صورت اجــرای پروژه های ۵ هکتاری 
در بافت فرسوده و سرمایه گذاری حجیم 
بسیارســود آور خواهد بود. او در پایان با 
ارائه راهکاری در این خصوص یادآور شد: 
بایــد تقاضا را با ارائه تســهیالت صحیح 
تحریک کنیم. باید بدانیم این تسهیالت 
به چه کســانی داده می شود و این افراد 
واقعا نیازمند مسکن باشند. در کشورهای 
توسعه یافته از دهه ها پیش این اتفاق رخ 
داده و با ســرمایه گذاری در این بافت ها، 
ارزش افزوده خوبی برای سرمایه گذاران 

بخش مسکن ایجاد شده است.

شهردار تبریز خبر داد:
لزوم انبوه سازی های حجیم در بافت ناکارآمد شهری
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شهردار منطقه ۴ تبریز با 
میلیارد   ۴۴ اینکــه  بیان 
تومــان در بخش عمرانی 
این منطقه هزینه  شده  است، گفت: این 
با در نظر داشــتن  حجم هزینه گذاری 
شــهرداری ها  اقتصــادی  شــرایط 
نشان دهنده شــتاب توسعه و عمران به 
خصوص در بحث مسیرگشایی ها است.

به گزارش خبرنــگار ما درتبریز؛ اکبر 
امجدی در مراسم بهره برداری از ۱۰ پروژه 
عمرانــی منطقــه ۴ با بیان ایــن مطلب، 
گفت: نگاه ما در حوزه عمران این اســت 
که رضایــت عمومی شــهروندان منطقه 
را در اجرای پروژه ها لحــاظ کنیم، اینکه 
پروژه های پرحجمی اجرا کنیم که ارتباط 
چندانی به نیازهای شــهر نداشــته باشد، 

برای مان مطلوب نیست.
وی یــادآور شــد: محــدوده منطقه ۴، 
منطقه ای اســت با بافت فرسوده و متراکم 
درون شهری، و رویکردهای عمرانی منطقه 
نیز طبق این ویژگی و بر اســاس مطالبه 
شــهروندان و توصیه های شهردار محترم 
و اعضای محترم شــورای اســالمی شهر 

هدفگذاری می شود.
امجدی تصریح کــرد: در طرح تفصیلی 
مربــوط بــه این منطقــه، ۲۱ مســیر با 
عرض باالی ۱۲ متــر مصوب، و به عنوان 
شریان های اصلی غرب و شمال غرب شهر، 
در برنامــه منطقه لحاظ شــده  تا در دوره 

شورای پنجم عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه در دو ســال گذشــته، 
چهار پروژه مسیرگشــایی در این منطقه 
به بهره برداری رسیده  است، افزود: مصمم 
هستیم  مسیرگشــایی ها  تعیین تکلیف  به 
و امیدواریم با حمایت شــهردار محترم و 
اعضای گرانقدر شورا امسال بتوانیم چهار 
رشــته مسیرگشــایی را در سطح منطقه 

تکمیل کنیم.
امجدی یادآور شد: با تکمیل مسیرگشایی 
خیابان شــهید خلیلی، میــدان معلم در 
محــوری به طول ۵۰۰ متــر و عرض ۱۸ 
متر، به بلوار شهیدان ذاکر راه پیدا می کند.

شــهردار منطقــه ۴ تبریز یادآور شــد: 
مولد  مسیرگشایی ها، طرح های  پروژه های 
و محرکی هستند که می توانند زمینه ساز 
اجــرای پروژه هــای دیگر شــوند، بر این 
اجرای مسیرگشایی ها،  با  اساس، همزمان 
بسترهای فضای سبز نیز در این منطقه در 
سال های اخیر، افزایش یافته که افتتاح دو 
پارک رز و صنوبر با هزینه ۴ میلیارد تومان 

از جمله آن ها است.
وی اضافــه کــرد: در ادامــه هدفی که 

منطقه برای تکمیل آبروها پیش بینی 
کرده است، امروز دو کانال آذربایجان 
و اطلس در مجموع، با هزینه ای بالغ 
بر ۲.۴ میلیارد تومان افتتاح می شود 
که در شــرایط بهداشــتی و تسهیل 
شــرایط خدماتی منطقه به ویژه در 
تاثیرگذار  اتوبان پاســداران،  مســیر 

خواهد بود.
امجــدی ادامــه داد: ســامان دهی 
آخرین بخش بســتر مهرانه رود دیگر طرح 
عمرانی و خدماتی اســت که با هزینه ۸/۸ 
میلیارد تومان اجرا شــده و به بهداشت و 
آراستگی این رودخانه درون شهری کمک 

شایانی خواهد کرد.
وی بــا بیان اینکــه منطقــه ۴ از نظر 
پراکندگی وســعت، یــک منطقه متنوع و 
گســترده اســت، افزود: پیاده راه تاریخی 
داش ماغــازاالر در مرکــز شــهر، از جمله 
طرح های اســت که ســال ها در وضعیت 
با همکاری  ناخوشایندی بود؛ خوشبختانه 
و همراهــی اصنــاف ایــن مســیر، طرح 
ســامان دهی مغازه هــای ســنگی، در دو 
فاز کف سازی و جداره ســازی با هزینه ۱ 

میلیارد تومان اجرا شده  است.
شــهردار منطقــه ۴ تبریــز، آســفالت 
مســیرهای اصل و فرعی و بهسازی معابر 
را از اقدامات مستمر منطقه در طول سال 
خواند و افزود: بخشــی از این اقدامات، با 
هزینه ای بالغ بــر ۱۱ میلیارد تومان امروز 

تقدیم شهروندان می شود.

شهردار منطقه ۴ تبریز عنوان کرد:

شتاب  توسعه و عمران منطقه  چهار با ۴۴ میلیارد 
تومان هزینه گذاری موثر



ماهنامه الکترونیکی اجتماعی -فرهنگی

شماره ۱۵|تیر ماه  |۱۳۹۹

 صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: محمد حسن ایازی
 سردبیر: محمدرضا ایازی                مدیراجرایی::محمد حسین ایازی

 صفحه آراء:: اعظم نعیمی
 آدرس: تبریز - یاغچیان خیابان نور ۸ متری دهم غربی پالک ۱۶۳ طبقه ۳

 تلفن:       ۳۳۸۴۴۱۲۲ تلگرام:۰۹۱۴۱۱۴۵۴۱۶ 

فصل تدوین


