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محاسبات غلط و 
زیان بار آمریکا 

ناشی از عدم 
شناخت این کشور 

از ایران و منطقه 
است

حاج قاسم تعبیر عینی و 
ابدی

 »تا شرک و کفر است، 
مبارزه است و تا مبارزه 

است، ما هستیم«، بود

دو هزار و ۱۳۰ فقره کمک بالعوض ۱۰ میلیون تومانی به زلزله زده های 
آذربایجان شرقی پرداخت شد
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تحریم ها 
عامل اصلی مشکالت 

کشور نیست

کسب رتبه دوم بیمارستان شهید 
محالتی در کشوردر بین

 بیمارستان های وابسته به نیرو های 
مسلح

اعطای نشان حدمجاز آالینده ها 
به محصوالت کشاورزی ذربایجان 

شرقی
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رئیس جمهور، محاســبات غلط و زیان 
بار آمریکا را ناشــی از عدم شناخت این 
کشور از ایران و منطقه دانست و با بیان 
اینکــه اتحادیه اروپا باید با اتخاذ مواضع 
مستقل از واشــنگتن، اجازه ندهد ایران 
کامال از اروپا مایوس شود، تصریح کرد: 
مجموعــه اتحادیه اروپــا، قدرتی بزرگ 
با مســوولیتی ســنگین در جهان است 
و اگر بخواهد در مســیر تقویت صلح و 
ثبات منطقــه فعالیت کند، تهران آماده 
همکاری و مشارکت با این اتحادیه است.

حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن 
روحانی روز پنجشــنبه در تماس تلفنی 
» شــارل میشل » رئیس شورای اروپا با 
وی، گفت: ایران آماده اســت با اتحادیه 
باشد  داشــته  نزدیکتری  همکاری  اروپا 
و معتقدیــم نبایــد اجــازه داد فرصت 

همکاری ، از بین برود.

رئیس جمهور با اشاره به ابراز همدردی 
رئیس شــورای اروپا بــه خاطر حوادث 
اخیر گفت: تظاهرات گسترده مردمی از 
کشــمیر تا عراق و لبنان به دنبال ترور 
بیانگر  سپهبد شــهید قاسم ســلیمانی 
محبوبیت و نقش بزرگ این شــهید در 

ثبات و امنیت منطقه است.
آمریکا  اظهارداشــت:  دکتــر روحانــی 
ایــران حتی  با تشــدید تحریمها علیه 
در بحــث دارو و مواد غذایی دســت به 
تروریسم اقتصادی زد و با ترور  فرمانده 
بزرگ ایران، همه مقررات بین المللی را 
زیر پا گذاشــت و اروپا باید در خصوص 
این اقدامات تروریســتی آمریکا واکنش 

نشان دهد.
رئیــس جمهور در پاســخ به توضیحات 
رئیس شــورای اروپا تاکیــد کرد: ایران 
و اروپا به دنبــال ثبات منطقه و تحکیم 

مجدد برجام هســتند و برای ما بســیار 
مهم اســت که اروپا و چین و روســیه 
بتوانند بــرای حفظ برجــام نقش مهم 
خود را ایفا کنند تــا منافع ایران تامین 

شود.
دکتــر روحانی پنج گام ایران در کاهش 
تعهــدات برجامی را در راســتای ایجاد 
تعادل دانســت و اظهارداشت: ایران به 
همکاری های خود با آژانس بین المللی 

انرژی اتمی همچنان ادامه خواهد داد.
رئیس شــورای اروپا نیــز در این تماس 
تلفنــی ضمن ابراز تســلیت بــه خاطر 
حــوادث اخیــر در ایران گفــت: برجام 
دستاورد 10 سال مذاکره بود و اتحادیه 
اروپا تمام تالش خود را برای حفظ این 

توافق بکار خواهد گرفت.
شارل میشل گفت : اروپا همچنین همه 
تالش خود را بکار گرفته اســت تا نقش 
مثبتی در فضای سیاسی سطح جهانی و 
منطقه ایفا کند و در روزهای اخیر بارها 
از آمریکا خواســته است تا بیش از این 

باعث افزایش تنش در منطقه نشود.
وی افزود: مــا نگران تحــوالت منطقه 
بــه  را  هســتیم و همــه طــرف هــا 

خویشتنداری دعوت می کنیم.
 رئیــس شــورای اروپــا همچنیــن از 
همکاری ایــران با آژانس بیــن المللی 
اتمی،علیرغم کاهــش تعهدات  انــرژی 

برجامی قدردانی کرد.

رئیس جمهور در تماس تلفنی رئیس شورای اروپا:

محاسبات غلط و زیان بار آمریکا ناشی از عدم شناخت این کشور از ایران و 
منطقه است/ اتحادیه اروپا باید با اتخاذ مواضع مستقل از واشنگتن، اجازه ندهد 

ایران کامال از اروپا مایوس شود
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استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اهتمام 
جدی همه دســتگاه ها در مســیر توســعه 
همه جانبه اســتان، گفــت: تحریم ها عامل 
اصلی مشکالت کشور نیست و  این موضوع 

نباید بهانه ای برای فرار از مسئولیت باشد.
به گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛دکتر 
محمدرضــا پورمحمدی در دیــدار اعضای 
هیات مدیره شرکت شــهرک های صنعتی 
استان با وی، گفت: با توجه به شرایط فعلی 
کشور و منابع موجود، شهرک های صنعتی 
استان، عملکرد بسیار خوبی دارد؛ هرچند با 
وضع مطلوب و مورد انتظار، فاصله داریم و 
باید با اهتمام بیشتری در این مسیر حرکت 

کنیم.
وی بــه تحریم های ظالمانه غــرب بر ضد 
کشــورمان اشــاره کرد و گفــت: هرچند 
تحریم ها مشــکالتی را برای کشــورمان به 
وجود آورده اســت، اما تحریم عامل اصلی 
مشکالت نیست و  این موضوع نباید بهانه ای 

برای فرار از مسئولیت باشد.
پورمحمدی با اشاره  به پیشرفت های دفاعی 

و نظامــی کشــور بعد از جنــگ تحمیلی، 
اظهار داشت: دشــمنان برای مقابله با نظام 
جمهوری اســالمی و ملت ایران، یک جنگ 
تمام عیار اقتصادی را شــروع کرده اند، اما از 
اثرگذاری الزم در این عرصه ناامید هستند.

وی افزود: اقدامات حماقت آمیزی چون ترور 
سردار ســلیمانی نیز ناشــی از ناکام شدن 
دشــمنان در مقابله با ملت ایران است که 

این کار مصداق بارز تروریسم دولتی است.
پورمحمدی افزود: شهادت مظلومانه سردار 
ســلیمانی بار دیگر آحاد ملــت ایران با هر 

تفکر و گرایشی را یکپارچه و متحد کرد.
اســتاندار آذربایجان شرقی همچنین تالش 
برای جذب ســرمایه گذاری خارجی، تامین 
زیرساخت های الزم در شهرک های صنعتی 
و کاهش بروکراســی اداری برای واحدهای 
صنعتی و تولیــدی را از مهم ترین انتظارات 
خود از شــرکت شهرک های صنعتی استان 

عنوان کرد.
صنعتی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامل 
استان نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد 

این شــرکت در ۹ ماهه نخست سال جاری 
ارائه کرد و گفت: با روحیه جهادی و تالش 
شبانه روزی برای توسعه صنعتی و اقتصادی 

در استان تالش می کنیم.
مرتضی نیرومنــد توزیع عادالنه امکانات در 
تمامی نقاط اســتان را از جمله اولویت های 
راهبردی شرکت شهرک های صنعتی استان 
برشــمرد و عنوان کرد: در ۹ ماهه نخست 
امسال، در قالب انعقاد 1۹۳ قرارداد جدید، 
۷۲ هکتار زمین صنعتی به صاحبان صنایع 

واگذار شده است.
وی همچنیــن از صــدور ۲۴0 فقره جواز 
تاسیس در این بازه زمانی خبر داد و اظهار 
داشــت: از ابتدای سال جاری تا کنون، ۸۲ 
واحد صنعتی با ســرمایه ای بالغ بر سه هزار 
و ۴۶۳ میلیارد ریال و با ایجاد اشتغال برای 
بیش از یک هزار و ۳0۳ نفر به بهره برداری 

رسیده است.
در این دیدار با پیشنهاد مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتــی اســتان و موافقت 
آذربایجان شرقی، شهرک صنعتی  استاندار 
شــماره ۴ تبریز به نام ســردار شهید قاسم 

سلیمانی نام گذاری شد.

 استاندار آذربایجان  شرقی:

تحریم ها عامل اصلی مشکالت کشور نیست

Ó  امور وزارت  ســخنگوی 
خارجه نیز با ابراز خرسندی 
از سفر به تبریز، گفت: تبریز 
در تاریخ پرفرازونشیب ایران 
همواره تاثیرگذار بوده و امروز 
هم نقش مهمی در توسعه و 

پیشرفت کشور دارد.
Ó 
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سپاه آذربایجان شرقی در پی 
پیام  سلیمانی  سردار  شهادت 
گزارش  کرد.به  تسلیتی صادر 
خبرگار ما ؛در پیام ســپاه عاشــورا در پی 
شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

آمده است؛
بسم رب الشهدا و الصدیقین

سردار سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی 
یار دیرین آقــا مهدی باکری بــه کاروان 
شهدا پیوســت. داغی که برای رزمندگان 
و پاســداران سپاه همیشــه پیروز عاشورا 

همانند داغ شهادت آقا مهدی است.
این شهید ســعید، سه دهه بیشتر از یاران 
مجاهدش در دفاع مقدس زیســت تا خط 
نورانی جهاد و مبارزه و شهادت فی سبیل 
اهلل از داخــل مرزهای ایران بــه مرزهای 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای تداوم یافته و 

بین المللی شود.
در ســایه مجاهدت حاج قاســم سلیمانی، 
مقاومــت در بین ملت های آزاده ریشــه 

دواند و به درخت تناور تبدیل شد.

بر این باوریم که حاج قاســم نه صرفا یک 
شــخصیت مهم بلکه با تربیــت مجاهدان 
پرشمار از نسل سوم و چهارم انقالب تبدیل 
به یک جریان شــده است و به برکت ایثار 
و اخالص این شــهیدان، شکســت قطعی 
اســتکبار و خروج آمریــکا از منطقه غرب 

آسیا محقق خواهد شد.
حاج قاسم تعبیر عینی و ابدی »تا شرک و 
کفر است، مبارزه است و تا مبارزه است، ما 

هستیم«، بود.
رزمنــدگان و پیشکســوتان دفاع مقدس، 
پاســداران جــان بر کف ســپاه عاشــورا 
غیورمردان  دیــار  بســیجیان مخلــص  و 
آذربایجان، ضمن تبریک و تسلیت شهادت 
ســردار سرلشکر ســلیمانی به محضر ولی 
اهلل االعظم و نائب عظیم الشــان ایشــان 
حضرت امام خامنه ای )حفظه اهلل( و ملت 
رشــید ایران علی الخصوص مردم مجاهد 
آذربایجــان، در تبعیــت از اوامــر ولی امر 
مســلمین جهان پا در رکاب و آماده انتقام 

سخت از دشمن هستیم.

بر این باوریم که حاج 
قاسم نه صرفا یک 

بلکه  مهم  شخصیت 
مجاهدان  تربیت  با 

از نسل سوم  پرشمار 
انقالب  و چهارم 

به یک جریان  تبدیل 
شده است و به برکت 

ایثار و اخالص این 
شکست  شهیدان، 
و  استکبار  قطعی 
از  خروج آمریکا 

آسیا  غرب  منطقه 
محقق خواهد شد.

پیام تسلیت سپاه آذربایجان شرقی در پی شهادت سردار سلیمانی؛

حاج قاسم تعبیر عینی و ابدی
 »تا شرک و کفر است، مبارزه است و تا 

مبارزه است، ما هستیم«، بود
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گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
و  پاس همیاری  به  استان، 
حادثه  مــردم  با  همراهی 
زلزله زدگان  به  امدادرســانی  و  دیده 
میانه و ســراب، در حاشــیه کارگاه 
درس آموخته های  و  تجارب  تخصصی 
زمین لرزه در شهرســتان های میانه و 
آذربایجان  اســتاندار  سوی  از  سراب 

قرار گرفت. تقدیر  شرقی مورد 
 به گــزارش روابط عمومی شــرکت 
گاز اســتان آذربایجــان شــرقی، در 
حاشــیه کارگاه تخصصــی تجارب و  
 1۷ لرزه  زمین  هــای  آموخته  درس 
آبان شهرســتان میانه و سراب، دکتر 
اســتاندار  پورمحمــدی  محّمدرضــا 
آذربایجان شرقی با اهدای لوح سپاس 
از حضــور مســتمر و مدیریت بحران 
مدیرعامــل شــرکت گاز در همیاری 
و همراهی مــردم حادثه دیده تقدیر 
نمود. در این لوح  سپاس آمده است: 
اینجانب بر خود الزم می دانم از تالش 

و جّدیت جنــاب عالی اعم از حضور، 
همراهی و امداد رســانی صادقانه به 
نیازمند استان صمیمانه  زلزله زدگان 
تقدیر و تشــکر نمایم و قطعاً آن که 
ناظر بر اعمال و نیات ماست، پاداش 
دهنده اصلی است. شایان ذکر است: 
با وقوع زلزله بامداد روز جمعه تاریخ 
۹۸/۸/1۷ در شهرستان های میانه و 
سراب، بر اساس ســناریوی عملیاتی 

واکنش ســریع مدیریــت بحران در 
شــرکت گاز اســتان، اکیــپ هــای 
بالفاصله  مسؤول،  عملیاتی  و  امدادی 
در محل های حادثــه حضور یافته و 
با ایمن سازی محیط نسبت به انجام 
عملیــات ترمیم و بازســازی شــبکه 
هــای گاز اقدام و ظرف ۲۴ ســاعت 
اولیه وقوع زلزلــه جریان گاز مناطق 

حادثه دیده را دایر نمودند.

تقدیر استاندار آذربایجان شرقی از عملکرد
 مجموعه شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در زلزله 

شهرستان های میانه و سراب
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مدیــرکل پدافند غیرعامل اســتانداری آذربایجان 
شــرقی در دیدار با مدیر مصالی امام خمینی)ره( 
تبریز، بر تأمین امنیت و رعایت مسائل حفاظتی در 

اماکن مقدس بویژه مصال تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما؛ محمدباقر آقایی افزود: اداره 
کل پدافند غیرعامل با تمــام توان آماده همکاری 
جهت رعایت الزامــات پدافند غیرعامل در مصالی 

امام خمینی )ره( تبریز است.
وی گفت: با توجه بــه اجرای فاز ۲ مصالی تبریز، 
الزم اســت با رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه 

های پدافند غیرعامل، امنیت و آرامش نمازگزاران و 
مردم در آئین های مختلف را تأمین کرد.

آقایی در خصوص فاز 1 مصال نیز گفت: با توجه به 
اینکه مراحل ســاخت این فاز به اتمام رسیده می 
توان با استفاده از مهندسی معکوس اقدامات شایان 
و قابل توجهی در زمینه پدافند غیرعامل انجام داد.

حجت االســالم محمــدی، مدیــر مصــالی امام 
خمینــی)ره( تبریز هم با قدردانــی از تالش های 
مجموعــه پدافند غیرعامل در ایمن ســازی اماکن 
مهم کشور به خصوص اماکن مقدس، آمادگی کامل 
عوامل اجرایی مصالی تبریز را برای رعایت الزامات 

و همکاری های الزم اعالم کرد.

اولین هتل آپارتمان سالمندان شمالغرب کشور 
در شــهر مراغه از توابع استان آذربایجان شرقی 
توســط خیر محترم حــاج حیــدر بلوغی و به 
همت موسسه خیریه خواجه نصیرالدین طوسی 
افتتاح شــد. به گــزارش روابــط عمومی اولین 
هتل آپارتمان ســالمندان شــمالغرب کشور در 
شهر مراغه از توابع اســتان آذربایجان شرقی با 
حضور مدیرکل بهزیستی استان،مدیرکل پدافند 
غیرعامل بهزیستی کشــور،فرماندار و شهردار و 

خیرین شهرستان افتتاح شد.
محســن ارشدزاده در این مراسم با اشاره به باال 

بودن امید به زندگی در استان آذربایجان شرقی 
ابــراز داشــت :11 درصد جمعیــت آذربایجان 
شرقی جزو سالمندان می باشند و پنجمین رتبه 
سالمندی کشور متعلق به این استان می باشد.

مدیرکل بهزیستی استان با بیان لزوم ایجاد هتل 
آپارتمانهای ســالمندان با توجه به افزایش روند 
ســالمندی به ویژه در ســالهای آتی شهرستان 
مراغه را پیشگام در اجرای این پروژه در استان 
دانسته و اظهار داشت :خوشبختانه به علت قوی 
بودن فرهنگ خانواده محوری اکثر ســالمندان 
اســتان ما در خانــواده زندگی مــی کنند و با 

وجــود ظرفیت 1۵00 نفری 10 مرکز نگهداری 
سالمندان استان ،غالبا ۵00تا ۷00 ظرفیت در 

این مراکز خالی می باشد.
هتل آپارتمان ســالمندان مراغه به مســاحت 
۲۳00 متــر مربــع شــامل 11ســوئیت،مرکز 
کاردرمانی  ،مرکز  هیدروتراپی  فیزیوتراپی،مرکز 
و۲ سالن غذاخوری مجزا و با ارزشی بالغ بر ۴0 

میلیارد ریال احداث شده است.
]مدیرکل پدافند غیرعامل بهزیستی کشور نیز با 
اشاره به پایین بودن آمار آسیبهای اجتماعی در 
اســتان آذربایجان شرقی نسبت به سایر استانها 
این امر را نشــانگر آگاهی و بصیرت مردم خیر 
این استان دانسته و با اشاره به نقش مهم حضور 
مردم در صحنه ،نتیجــه این حضور را موفقیت 
عنوان داشــته وکمکهای مردم به زلزله زدگان 

میانه را از نمونه های این حضور عنوان داشت.
محمدرضــا کاظــم زاده همچنین با اشــاره به 
تالشهای رییس بهزیستی کشــور ،ابالغ قانون 
جامع حمایت از معلولین به کلیه دســتگاههای 
اجرایی و الزام دستگاهها به رعایت آن ،پرداخت 
الکترونیکــی کلیــه پرداخــت های ســازمان  
بهزیســتی به ۵میلیون نفر جامعه هدف تحت 
پوشش این سازمان را از نتایج کوششهای دکتر 

قبادی دانا عنوان کرد .

افتتاح نخستین هتل آپارتمان سالمندان استان در مراغه

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی:

تأمین امنیت و رعایت مسائل حفاظتی در اماکن مقدس ضروری است
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 اولین جلسه کمیته بررسی و اعطای 
پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده 
ها در محصوالت کشاورزی در استان 
آذربایجان شرقی و در اداره کل استاندارد این استان 
شــد. تشــکیل 

فرشــی حق رو مدیرکل اداره کل اســتاندارد استان 
در خصوص مراحل بررســی پرونده هــا گفت: این 
پرونده هــا مراحل مختلف کنتــرل و کنترل کیفی 
دارند که از طرف ســازمان جهاد کشاورزی، سازمان 
نظام مهندســی، اداره کل محیط زیست بررسی می 
شــوند و جهت بررســی تکمیلی تــر و جمع بندی 
نهایی به اداره کل اســتاندارد ارســال می شــوند.

وی افــزود: پــس از انجام آزمایشــات مختلف روی 

محصــول تقاضا شــده اگر میزان آالینــده های آن 
محصــول درحد مجاز بوده و با اســتانداردهای ملی 
مطابقت داشته باشد به آن محصول کشاورزی پروانه 
کاربرد و نشــان حدمجاز آالینده ها اعطا می شــود.

فرشــی ادامه داد: مدت اعتبار این پروانه ســه سال 

اســت و در طول این مدت بعد از اخذ پروانه حداقل 
سالی یکبار توسط شــرکت بازرسی نمونه برداری و 
بازرسی های الزم انجام می شود و گزارشات مربوطه 
به سازمان جهاد کشاورزی ارسال می گردد. همچنین 
مدیرکنترل کیفیت سالی دوبار گزارشات را به سازمان 
جهاد کشاورزی و اداره کل استاندارد ارسال می کند.

مدیرکل اداره کل اســتاندارد استان بااشاره به نقش 
رسانه ها و مطبوعات و صداو سیما در تبلیغ و اطالع 
رسانی تولیدکنندگان محصوالت  کشاورزی به دریافت 
نشــان حدمجاز آالینده ها اظهــار امیدواری کرد در 
صورت سوق پیداکردن تمامی تولیدکنندگان به این 
موضوع در آینده نه چندان دور شاهد تولید محصوالت 
کشاورزی ارگانیک و ســالم در جامعه خواهیم بود.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد:

افزایش ۱۲ درصدی کشفیات موادمخدر در آذربایجان شرقی

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی 
از افزایش 1۲درصدی کشفیات موادمخدر در استان 
خبر داد و گفت: در سال جاری ۲.۳ تن مواد مخدر 

در این خطه کشف و ضبط شده است.
بــه گزارش نصر به نقل از ایرنا، ســرهنگ قاســم 
دهقانی روز چهارشــنبه در گفت و گویی با اشاره 
به افزایش مواد مخــدر صنعتی اظهار کرد: در این 
راستا در سال جاری ۷۲ دردصد شیشه، ۴۳ درصد 
هروئین و ۴۲ درصد انواع مواد مخدر نوظهور مانند 

گل و کمیکال افزایش کشفیات داشته ایم.
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا حــدود 1۴۶ نفر 
توزیع کننده و قاچاقچی اصلی در قالب 1۶ باند در 

استان دستگیر شــده اند. سرهنگ دهقان مقابله و 
دســتگیری با خرده فروشان به عنوان عوامل اصلی 
قاچــاق مواد مخــدر را از جمله اهــداف و وظایف 
نیروی انتظامی برشــمرد و گفــت: اولویت پلیس 
دستگیری خرده فروشان است که چهار هزارو 1۴۳ 
نفر در معابر، پارک ها و محالت دســتگیر و تحویل 

مقامات قضایی شده اند.
وی اقدام شاخص پلیس در حوزه خرده فروشان را 
پاکســازی اطراف مدارس و مراکز دانشگاهی اعالم 
کرد و افزود: در این راســتا در شــعاع ۵00 متری 
مدارس و مراکز دانشگاهی ۲۲ کیلوگرم مواد مخدر 
کشف شــده و ۲00 نفر نیز در این راستا دستگیر 
شــده اند و چهار هزارو 1۷۵ فقــزه پرونده قضایی 
تشــکیل و به همان میزان عملیات پلیســی انجام 
شــده است. ســرهنگ دهقانی با تاکید بر مراقبت 
بیشتر کودکان توســط والدین،گفت: والدین برای 
کودکان خود بیشتر وقت بگذارند چرا که کودکان 
ما بیشــتر نیازمند محبت و شنیدن حرف هایشان 
هســتند. وی با بیان اینکه مبدا و منبع اکثر شروع 
اعتیاد ها جشــن هــا و مهمانی های دوســتانه و 
مکان هــای غریبه است،خاطرنشــان کرد: والدین 
حتمــا مراقب رفت و آمد کودکان به جشــن ها و 

نیز انتخاب دوستانشــان باشــند و به آنها مهارت 
»نه گفتــن« را بیاموزند. ســرهنگ دهقانی با بیان 
اینکه امروزه مواد مخدر شکل خاصی ندارد و اکثر 
مواد مخدر نوظهور در قالب اســپری و شکل های 
دیگر اســت، به والدین توصیه کرد  نظارت بر رفتار 
و عملکرد کودکان داشته و به آنها آموزش دهند به 

هیچ وجه از غریبه ها چیزی دریافت نکنند.
وی آذربایجان شرقی را یکی از استان های پاک در 
زمینه مواد مخدر با رتبه ۲۸ دانست و گفت: میزان 
شیوع مصرف مواد مخدر در آذربایجان شرقی 1.۲ 
درصد است که میانگین کشوری ۵.۴ درصد است.

سرهنگ دهقانی با بیان اینکه بیکاری و فقر عامل 
اصلی و برجسته در اعتیاد به موادمخدر نیست،خاطر 
نشــان کرد: حدود ۶0 درصد افراد دســتگیر شده 
متاهــل و دارای کار هســتند و ۲۵ درصد آلودگی 
ها در جامعه کارگری اســت که نسبت به میانگین 

کشوری باالتر است .
وی با بیان اینکه اعتیاد جنیســت نمی شناســد، 
افــزود: میزان آلودگی در حــوزه دانش آموزی نیم 
درصد اســت که نسبت به میانگین کشوری )چهار 
و نیم درصد( بســیار پایین است با این حال باالی 
۹۹ درصد دستگیر شدگان معتادان آقایان هستند.

مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی خبر داد: 

اعطای نشان حدمجاز آالینده ها به محصوالت کشاورزی ذربایجان شرقی
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مدیرکل پزشــکی قانونی 
گفت:  آذربایجان شــرقی 
۶۹ نفر در هشــت ماهه 
امسال بر اثرحوادث ناشی از کار در 
اســتان جان خود را از دست دادند 
که یک نفــر از آنها زن و بقیه مرد 
بوده اســت. علی صفایی فرد اظهار 
داشــت: ۶۹ نفــر در هشــت ماهه 
امسال بر اثر حوادث ناشی از کار در 
استان آذربایجان شرقی جان خود را 
از دســت دادند که یک نفر از آنها 
زن و بقیه مرد بوده است. این آمار 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
حــدود ۳0 درصد افزایش داشــته 

است.
اســتان  قانونی  پزشــکی  مدیرکل 
آذربایجان شــرقی گفــت: طی این 
مدت تعــداد ۹۲۴ نفر نیــز بر اثر 
مصدومیت ناشــی از حــوادث کار 
به ادارات پزشــکی قانونی اســتان 
مراجعه کردند که از این تعداد ۲۵ 

نفر زن و بقیه مرد بودند.
وی افزود: در آبان ماه امسال 10 نفر 
به علت حادثه کاری فوت کرده که 
این آمار در مقایســه با مدت مشابه 
ســال قبل ۲ نفر افزایش داشــته 
این مدت 10۹  است. همچنین در 
به علت مصدومیت حوادث  نیز  نفر 
کاری بــه ادارات پزشــکی قانونی 
نفر  استان مراجعه کردند که چهار 
از آنها زن بودند. این آمار نســبت 
به مدت مشابه سال گذشته افزایش 

یک نفری را نشان می دهد.
صفایی فرد خاطرنشان ساخت: تعداد 
کل فوت شدگان حوادث کاری در 
سال ۹۷ برابر با ۷۳ نفر بود که یک 
نفــر از آنان زن و بقیــه مرد بودند 
نیز تعداد کل مصدومین حوادث  و 
کار مراجعه کننده در سال ۹۷ برابر 
با یک هزار و ۳0۶ نفر بود که از این 
تعداد ۴0 نفر زن و یک هزار و ۲۶۶ 

نفر مرد بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی:

مرگ 69 نفر و مصدومیت 9۲4 نفر بر 
اثر حوادث کاری در آذربایجان شرقی

صفایی فرد خاطرنشــان 
فوت  کل  تعداد  ساخت: 
شدگان حوادث کاری در 
سال 97 برابر با 73 نفر 
بود که یــک نفر از آنان 
زن و بقیــه مرد بودند و 
مصدومین  کل  تعداد  نیز 
حوادث کار مراجعه کننده 
در ســال 97 برابــر با 
بود  نفر   306 و  یک هزار 
نفر   40 این تعداد  از  که 
زن و یک هــزار و 266 

بودند. نفر مرد 
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کمیســیون  رئیــس 
فضای  بهبود  و  سرمایه گذاری 
کسب و کار شورای شهر تبریز 
از اختصاص ۵00 میلیارد تومان برای خرید 

۵00 اتوبوس در سال ۹۸ خبر داد.
 غالمحسین مسعودی ریحان اظهار داشت: 
رابطه  رفــاه شــهروندان  افزایش میــزان 
مســتقیمی بــا رونق کســب و کار در هر 

منطقه ای دارد. 
وی اضافه کرد: به همین منظور شــیوه نامه 
جدید سرمایه گذاری تدوین شده که بر این 
اســاس مشــکالتی که از طریق شیوه نامه 
گذشته بر سرمایه گذاران تحمیل می شد در 

آن مرتفع شده است.
رئیس کمیسیون ســرمایه گذاری و بهبود 
فضای کســب و کار شــورای شــهر تبریز 
به منظور  خاطرنشــان ســاخت: همچنین 
توزیع عادالنه بودجه، شــهرداری تبریز در 
راستای توانمندسازی محالت بافت فرسوده 
و حاشیه نشــین گام های خوبی برداشــته 

است.
وی افــزود: با همــکاری اداره مســکن و 
شهرسازی ۶00 واحد مسکونی در شهرک 
اندیشه برای حاشیه نشینان احداث خواهد 
شــد که تاکنــون پیشــرفت ۲0 درصدی 

داشته است.
رئیس کمیسیون ســرمایه گذاری و بهبود 
فضای کســب و کار شــورای شــهر تبریز 
همچنیــن در ادامــه از اختصــاص ۵00 
میلیارد تومان برای خرید ۵00 اتوبوس در 

سال ۹۸ خبر داد.
افــزود:  مســعودی ریحان  غالمحســین 
قراردادهای اولیه برای خرید این اتوبوس ها 

بسته شده است.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با 
اشاره به پروژه قطار شــهری تبریز متذکر 
شــد: یک هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ 
به پروژه قطار شــهری اختصاص داده شده 
اســت که در این بین شهرداری ۵0 درصد 
ســهم خود را پرداخت کرده اســت اما تا 
امروز دولت به وعده خود مبنی بر پرداخت 

۵0 درصدی عمل نکرده است.
خزانه دار شورای اسالمی شهر تبریز تاکید 
کرد: محدودیت منابع و نیازهای متنوع در 
بودجه ســال آینده  ما را به سمت تدوین 
برنامــه ای ســوق می دهد  که بر اســاس 

اولویت ها برنامه ریزی شده باشد.
عضو شــورای شــهر تبریز ادامه داد: طی 
سال جاری در شــهرداری تبریز برنامه پنج 
ســاله تصویب شده است که ماحصل بیش 
از یک ســال کار کارشناســی است و سال 
نخست این برنامه امســال به بودجه آمده 
اســت. در تدوین این برنامــه از تمامی ان 
جی اوها، شهروندان، ادارات و... نیازسنجی 

انجام یافته است.
مســعودی ریحان اضافــه کــرد: از عمده 
اولویت هــای بودجــه ســال ۹۹ فضــای 
ســبز، احداث پارک بــزرگ تبریز، احداث 
پارک هــای محله ای به تعــداد حدود ۲0 

عنوان و... خواهد بود.

کمیسیون  رئیس 
و  سرمایه گذاری 

بهبود فضای کسب و 
تبریز  کار شورای شهر 

ساخت:  خاطرنشان 
به منظور  همچنین 

بودجه،  عادالنه  توزیع 
تبریز در  شهرداری 

توانمندسازی  راستای 
فرسوده  بافت  محالت 

حاشیه نشین  و 
خوبی  گام های 
است. برداشته 

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای شهر تبریز :

اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید
 ۵۰۰ اتوبوس در شهر تبریز 
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شــهردار تبریز از واگذاری ۷0هزار 
متر مربع از اراضی شــهرک مدرن 
خــاوران بــرای احداث ایســتگاه 

راه آهن خاوران خبر داد.
 ایرج شــهین باهر امروز در حاشیه آغاز عملیات 
اجرایی ایستگاه راه آهن خاوران گفت: با توجه به 
اهمیت مســیر ریلی میانه-بستان آباد-تبریز که 
یک پروژه ملی است، شهرداری تبریز ۷هکتار از 
اراضی مورد نیاز سایت ایستگاه خاوران را تامین 

کرده است.
او افزود: همچنین پیش از آغاز عملیات اجرایی، 
مســاعدت های الزم از سوی شــهرداری تبریز 
برای تحقق این آروزی دیرین شــهروندان یعنی 
تکمیــل خط ریلــی میانه-بســتان آباد-تبریز 

صورت گرفته است.
بــا حضور خیــراهلل خادمی، معــاون وزیر راه و 
شهرســازی، محمدرضا پورمحمدی، اســتاندار 
آذربایجان شرقی، مسعود پزشکیان، نائب رئیس 
مجلس شــورای اسالمی و ایرج شــهین باهر، 
شــهردار تبریز عملیات اجرایی ایستگاه راه آهن 

خاوران آغاز شد.
 راه آهــن دوخطه میانه - بســتان آباد - تبریز 
از ایســتگاه موجود میانه شــروع شده و با گذر 

از مسیری عمدتا کوهستانی به ایستگاه خاوران 
و سپس ایســتگاه راه آهن موجود تبریز متصل 
می شــود. پیش تر خط ریلی میانه -بستان آباد 
به طول 1۳۲ کیلومتر توســط رئیس جمهوری 
افتتاح شد و در ادامه این طرح عملیات اجرایی 
راه آهن بستان آباد - خاوران در دست اجراست 
و امــروز عملیات احداث ایســتگاه خــاوران به 
منظور اتصال این خط ریلی به شــهر تبریز آغاز 

شد.

اتصــال تبریز به مســیر ریلی جدیــد، کاهش 
11۴کیلومتر از مسیر تبریز-تهران، کاهش ۵.۵ 
ساعت زمان ســفر با قطار، بهبود شبکه ترابری 
استان آذربایجان شرقی، کاهش مصرف سوخت 
و حفظ محیط زیست، افزایش سهم بخش ریلی 
در ترانزیت کاال و مسافر از جمله اهداف و مزایای 

مسیر میانه-بستان آباد- تبریز است.
طبق اعالم مجریان ایســتگاه راه آهن خاوران، 
با توجه به اینکه تبریز از ســوی شورای جهانی 
صنایع دستی به عنوان شهر جهانی بافت فرش 
انتخاب شــده، طرح معماری ایســتگاه از فرش 
تبریــز برگرفته شــده و در طراحی آن از جمله 
در نمــا، از المان هایی همچون دار قالی و فرش 

تبریز ایده گرفته شده است.
همچنین با توجه به اینکه تبریز به شــهر شعر و 
ادب نیز معروف است، در ورودی این ایستگاه از 
یک المان از جنس سنگ با ایده کتاب و دیوان 
شعر استفاده می شود. مسئوالن استانی در آیین 
افتتاح ایســتگاه راه آهن خاوران از تکمیل این 

ایستگاه در سال آینده خبر دادند.

 برگزاری نشست کارگروه
 توسعه مدیریت شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
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 گزارش عمرانی شهردار تبریز در صحن علنی شورا؛

پیش برد مترو، مهم ترین پروژه عمرانی سال 9۸ بود
شــهردار تبریز از افزایش ۳0درصــدی عملیات 

عمرانی امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.
ایرج شهین باهر امروز در صد و پنجاه و ششمین 
جلســه علنی شورای شــهر تبریز با ارائه گزارش 
عملکرد پروژه های عمرانی شهرداری تبریز، عنوان 
کرد: طی دو ســال گذشته ما حدود ۹00 پرونده 
مسئله دار عمرانی داشتیم که با صرف زمان زیاد 
مشکل حدود ۸00 پرونده حل شده و بقیه پرونده 
ها را نیــز در حال پیگیری هســتیم تا از طریق 

مراجع قضایی حل شود.
شــهردار تبریز افزود: اصلی ترین پروژه سال ۹۸، 
پــروژه مترو تبریز اســت که بــه تنهایی بیش از 
یک هزارمیلیاردتومان برای آن هزینه شــده است 
که به انــدازه دو و نیم برابــر کل بودجه عمرانی 

استان است.
او ادامه داد: در موضوع فضای سبز که بحث توسعه 
آن مطرح اســت، اگر شورای محترم مجوز الزم را 
صادر کند، برای تعدادی از مجتمع ها که جمعیت 
آنها رنج خاصی دارند، کاشــت فضای سبز انجام 
می دهیم. در این خصوص البته مشارکت مردمی 
را بایدافزایش بدهیم تا خود مردم درخت بکارند. 
همه شهروندان وظیفه دارند به موضوع فضای سبز 
ورود کنند و تا زمانی که اینگونه نباشد و فقط به 
کارگران فضای سبز اتکا کنیم، مشکل فضای سبز 

حل نخواهد شد.
ایرج شــهین باهر پارک بزرگ تبریز را بزرگترین 
پروژه شــهرداری تبریز در تمام ســال های اخیر 
دانســت و گفت: پس از حدود ۵0 ســال تکلیف 
پارک بزرگ مشــخص شــد و طی آن قراردادی 

منعقد شد که در سال ۹۹ احداث شود.
و  ا

به افزایش کیفیت و توزیع آســفالت خیابان ها و 
معابر تبریز در سال ۹۸ اشاره کرد و افزود: کیفیت 
و وضعیت آســفالت تبریز به گونــه ای بود که بر 
خــالف تمامی شــهرها که هر ســال معموال 1۵ 
درصد تخریب آسفالت ایجاد می شود، این تخریب 
بــاالی ۴0 درصد بود که به این موضوع نیز توجه 
جدی شــد. ما کارخانه تمام اتوماتیک آسفالت را 
احداث کردیم که آســفالت با کیفیتی را تولید و 

پخش کنیم.
ایرج شهین باهر اظهار کرد: بحث هدایت آب های 
سطحی معموال در مواقع بارش و جاری شدن سیل 
به یاد می افتد شهرداری با ایجاد کانال ها و مسیل 
ها، این موضوع را جمع بندی و ســاماندهی کرده 
که حتی در بارش های عید نوروز هم خوشبختانه 

شاهد وقوع سیالب در تبریز نبودیم.

* انجام ۵کیلومتر پله گذاری در ســکونتگاه های 
غیررسمی

او توانمندســازی بافت حاشیه نشــین را از دیگر 
اقدامات سال ۹۸ شهرداری تبریز دانست و گفت: 
بــرای اولین بار کوچــه های شــیب دار مناطق 
حاشیه نشین که قابل دسترسی نبود، بیش از پنج 
کیلومتر پله گذاری شــد و از طرف دیگر به دنبال 
توانمندسازی و ایجاد پارک در این مناطق هستیم.

شهردار تبریز یادآور شد: در مجموع در پروژه های 
عمرانی سال ۹۸ حدود ۷0 تا ۸0 درصد پیشرفت 
فیزیکی ، ۵0 تا ۶0 درصد پیشرفت اعتباری و ۳0 
درصد افزایش کار عمرانی نسبت به سال گذشته 
داشتیم.او افزود: البته در کنار این موارد، در جهت 
حذف فضای ایجاد فســاد موضوع ترک تشریفات 
را کنار گذاشــته و با لحاظ کردن این مورد پروژه 

هــا را ادامه می دهیم. ۴0 درصــد مناقصه های 
شــهرداری به دلیل وضعیت اقتصــادی و اوضاع 
قیمت باالی مصالح و دستمزد، پیمانکاران عالقه 
مند به کار نبوده و نیســتند. ترک تشریفات یک 
چالش برای شــهرداری است و اکنون از وضعیت 
مطلوب سیســتم عمرانی برخوردار نیستیم چون 
فضای اقتصادی کشــور باعث شده تا پیمانکاران 

پای کار نیایند.

* تالش برای اتمام فاز یک خط دو مترو تبریز تا 
پایان شورای پنجم شهر

شــهردار تبریز با اشاره به برنامه های سال آینده، 
عنوان کرد: برای ســال ۹۹ فضای سبز را به شکل 
جدی پیگیر هستیم و تالش میکنیم خط 1 مترو 
را تا پایان سال به آخرین ایستگاه برسانیم. کارهای 
خط ۲ را نیز به شــکل جدی پیگیر هستیم تا فاز 
1 خط ۲ را تا پایان شورای پنجم از محله قراملک 
به بازار متصل کنیم که این اتفاق کمک زیادی به 

حمل و نقل عمومی خواهد کرد.

*پروژه های ویترینی مشکالت شهروندان را حل 
نمی کند

او ادامــه داد: موضوع آســفالت را هم در ســال 
آینده ادامه می دهیم. هدایت آب های ســطحی 
و توانمندســازی بافت های حاشیه نشینی نیز از 
دیگر برنامه های ســال ۹۹ شهرداری تبریز است. 
در خصوص رفع حاشیه نشــینی، هنوز از وزارت 
راه و شهرسازی زمینی دریافت نکرده ایم و با این 
حال برای سال ۹۹ پیش بینی کرده ایم که در این 
مناطق ساخت و ساز انجام دهیم.ایرج شهین باهر 
به لزوم برطرف ســازی مشکالت محله ای تاکید 
کرد و گفت: از اعضای محترم شــورا می خواهیم 
بــا همراهی خود مــا را یاری کنند تــا در محور 
های اصلی پروژه های عمرانی و تعدادی از پروژه 
های ترافیکی با ایجاد چند تقاطع غیرهمســطح 
معضالت ســطح شــهر بخصوص مشکالت محله 
ای را حــل کنیم. او افزود: پــروژه های ویترینی 
مشکالت شهروندان را چندان حل نمی کند و باید 
مسائل و مشــکالت محله ای و پیاده رو سازی و 
آســفالت را برطرف کنیم تا رضایت شهروندان را 

به دست آوریم.

Ó  شهردار تبریز افزود: اصلی
ترین پروژه ســال 98، پروژه 
مترو تبریز است که به تنهایی 
بیش از یک هزارمیلیاردتومان 
برای آن هزینه شــده است 
که به اندازه دو و نیم برابر کل 

بودجه عمرانی استان است.
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شــهردار تبریز از پیشنهاد احداث 
۱۰ تقاطع غیر همسطح در بودجه 
گفــت:  و  داد  خبــر   ۹۹ ســال 
های  خواسته  مجری  شــهرداری 

شهروندان است.
به گزارش شهریار، ایرج شــهین باهر با اشاره به 
اینکه پروژه های عمرانی شــهرداری تبریز ســال 
آینــده نیــز تداوم خواهد داشــت، اظهــار کرد: 
مــا عالقه ای بــه انجام پــروژه هــای ویترینی و 
نمایشــی نداریم اما با این حال احداث ۱۰ تقاطع 
غیرهمســطح در ردیف پروژه های عمرانی سال 

آینده شهرداری تبریز قرار گرفته است.
او تمرکز شــهرداری تبریز را روی خواسته های 
شهروندان معطوف دانست و افزود: ما در حوزه 
حمل و نقل و ترافیک نظرســنجی مردمی انجام 
دادیم و به این نتیجه رســیدیم که شــهر در این 
حوزه نیاز به چند تقاطع غیر همســطح دارد و بر 

این اســاس برای ســال آینده احداث ۱۰ تقاطع 
غیرهمســطح را در ردیف پروژه هــای عمرانی 

قرار دادیم.
شــهردار تبریز عنوان کرد: در ســال ۹۹ کماکان 
این فرصت را داریم تا در راستای توسعه حمل و 
نقــل عمومی و ریلی، پروژه بزرگ مترو تبریز را 
حمایت کنیم تــا این امکان برای تردد راحت تر 

شهروندان فراهم شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی: 

سند استانی پیشگیری از
 پدیده کودک همسری

 تدوین می شود
فرهنگی  و  اجتماعــی  امــور  مدیــرکل 
استانداری آذربایجان شرقی از آغاز تدوین 
پدیــده  از  اســتانی پیشــگیری  ســند 
کودک همســری خبــر داد و گفت: این 
ســند، مرجع تصمیم گیری های استانی در این خصوص 

خواهد بود.

به گــزارش خبرنــگار ما-بدر شــکوهی در بیســت و 
یکمین جلســه هیأت اندیشه ورز اســتان، تاکید کرد: 
برنامه ریزی های الزم برای اجرایی شده اهداف این سند، 

پس از تدوین نهایی آن انجام خواهد شد.
وی افزود: برای پیشبرد صحیح سند، مسئولیت محوری 
هر کدام از اعضا مشخص شده و هم افزایی بین دستگاه ها 
برای دستیابی به اهداف آن باید مورد توجه قرار گیرد.

شکوهی بر ضرورت توجه جدی به مقوله فرهنگ سازی 
در مقابلــه با پدیده کودک همســری تاکیــد کرد و از 
صداوسیمای استان خواســت از ظرفیت رسانه ملی در 

این خصوص استفاده کند.
وی اظهار داشــت: با توجه به اینکه بیشــترین افراد در 
معــرض کودک همســری جزو جامعه هــدف آموزش 
و پرورش اســت الزم اســت دســتگاه های اجتماعی و 
فرهنگی اســتان، آموزش وپــرورش را در ارائه آموزش 
هــای الزم به دانش آموزان در این خصوص یاری کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان 
شرقی همچنین فعالیت های هیأت اندیشه ورز در جهت 
ایده ســازی و ارائه نظــرات تخصصــی در حوزه های 
اجتماعی و فرهنگی استان را برای دستگاه های اجرایی 
راهگشــا دانســت و گفت: دور جدید فعالیت های این 
هیات بر اساس آیین نامه ابالغی وزارت کشور به زودی 

آغاز خواهد شد.
وی افزود: در دور جدید تالش خواهد شــد که صاحب 
نظران دانشــگاه های مادر اســتان در این هیات حضور 

داشته باشند.

شهردار تبریزخبر داد:

پیشنهاد احداث ۱۰ تقاطع غیر همسطح در سال 99

شــهردار منطقه ۹ تبریــز گفت: با 
توجه بــه آغــاز عملیــات اجرایی 
ایســتگاه راه آهن خــاوران، فراهم 
ساختن زیر ساخت های الزم جهت 
بهره برداری از آن در توســعه حمــل و نقل درون 

شهری امری ضروری است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، بهرام نسیانی اظهار 
داشــت: طبق اعالم مجری خــط آهن میانه- تبریز 
در آیین آغاز عملیــات اجرایی این پروژه، این خط 
آهن تا ایستگاه  شــهرک خاوران، پایان سال آینده 

به اتمام می رسد.
نسیانی افزود: با توجه به این موضوع، در حال حاضر 
فراهم ســاختن زیر ســاخت های الزم جهت بهره 
برداری از ایســتگاه خاوران در توسعه حمل و نقل 
درون شهری امری ضروری است از این رو همکاری 
به موقع، حداکثری و مورد انتظار مدیران و مسئولین 
ارشد استانی و شهری در تامین و تخصیص اعتبارات 
الزم، به منظور عملیاتی کردن این زیر ساخت ها با 
ســرعت و شتاب الزم، رضایت عمومی شهروندان را 

به دنبال خواهد داشت.
شــهردار منطقه ۹ تبریز خاطر نشان کرد: پیش تر 

با حضور مدیران ارشد شهری، موضوع حمل و نقل 
پاک در شهرک خاوران بررسی شد و ضمن موافقت 
با کلیات طرح، مقرر شــد در آینده با اتصال خط ۲ 
مترو از میدان بســیج به شــهرک خاوران و احداث 
ایســتگاه مشترک قطار شــهری )مترو( با این خط 
آهن، تبادل مســافر از این ایستگاه به سهولت و در 

کمترین زمان ممکن محقق شود.
او تصریح کرد: با توجه به زمانبر بودن اتمام خط ۲ 
قطار شــهری، باید از هم اکنون پیش بینی و برنامه 
ریزی های الزم در احداث ایســتگاه خاوران جهت 
بهره برداری مشــترک در آینده انجام شود تا صرفه 

جویی حداکثری در هزینه های آتی اعمال شود.

شهردار منطقه9 تبریز:
زیرساخت های اجرایی ایستگاه راه آهن خاوران تکمیل می شود
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مهندس حمیدرضا جانباز رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور در 
راســتای اجرای زیرساخت های 
ذخیره ، انتقال و توزیع آب ، تاثیر گذار بر کیفیت 
آب و در نتیجه کســب رتبه برتر ســال 1۳۹۷ از 

مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت قدردانی نمود.
مهندس حمیدرضا جانباز رئیس هیئت مدیره و 
مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
با اعطاء لوح سپاس به مهندس ایمانلو مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان بخاطر تالش و جدیت 
در اجرای زیرساخت های ذخیره ، انتقال و توزیع 
آب ، تاثیر گذار بر کیفیت آب و در نتیجه کســب 

رتبه برتر سال 1۳۹۷، تشکر و قدردانی کرد.
در متــن از این لــوح آمده اســت : جناب آقای 
مهندس ایمانلو مدیر عامل محترم شــرکت آب و 

فاضالب استان آذربایجان شرقی

با توجه به تالش های ارزشــمند آن شــرکت در 
راستای ” زیرساخت های ذخیره ، انتقال و توزیع 
آب ، تاثیرگذار برکیفیت آب ” ، رتبه برتر ســال 
1۳۹۷ در میان شــرکتهای آب و فاضالب شهری 
در بخش کنترل کیفیت آب به آن شــرکت اعطا 

می گردد.

کاهش پیک برق تابستان 99 با 
تمرکز بر مصارف خانگی و تجاری

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تبریز 
گفت: در راســتای مدیریت مصــرف و ارائه 
طرح های پاسخگوئی بار مناسب، این شرکت، 
کاهش پیک ۳۳ مگا واتی را برای بخش خانگی و تجاری در 

سال آتی هدف گذاری کرده است.
عادل کاظمی اظهار داشــت: مشترکان خانگی و تجاری ۹0 
درصد از کل مشترکان صنعت برق کشور را به خود اختصاص 
می دهند و این در حالی است که نزدیک به ۵0درصد از سهم 

مصرف کل کشور در این دو بخش به وقوع می پیوندد.
کاظمی ادامه داد: با بررســی های انجام شــده، پتانســیل 

بهینه سازی و کاهش مصرف در این دو بخش بسیار باالست 
لذا با انجام مدیریت مصرف و ارائه طرح های پاســخگوئی بار 
مناســب )طرح های تشویقی( می توان به صنعت برق جهت 

گذر از پیک تابستان کمک شایانی کرد.
وی با بیان اینکه طرح افزایش مشــارکت مشترکان خانگی 
و تجاری در مدیریت بار توســط نهادهای تجمیع کننده ی  
پاسخگویی بار، یکی از راهکارهای جلب همکاری این مشترکان 
است، تصریح کرد: در این راستا، پیرو سفارش شرکت توانیر، 
آیین نامه ای توسط پژوهشگاه نیرو و با بهره گیری از مطالعات 
و تجارب داخلی و خارجی به منظور کاهش نیاز مصرف شبکه 
سراسری برق کشور با استفاده از تعامل با مشترکان خانگی 
و تجاری )شــامل مصارف اختصاصی و اشتراکی( از طریق 
نهادهای تجمیع کننده پاسخگویی بار با استفاده از روش های 

نوین تدوین شده است.
به گفته  ی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز؛ با توجه 
به تکلیف ابالغی از سوی شرکت توانیر، پیش بینی می شود 
اجرای این طرح در سال ۹۹ به میزان 1000 مگا وات در کل 
کشور کاهش پیک به همراه داشته باشد. سهم شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز از این کاهش پیک ۳۳ مگا وات می باشد که 
امید است با مشارکت مشترکان خانگی و تجاری به این مهم 
دست یابیم و تابستان بدون خاموشی پیش رو داشته باشیم.

کسب رتبه برتر در بخش کنترل کیفیت آب 
توسط شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

معاون توانبخشی سازمان دانش 
آموزان مدارس استان آذربایجان 
شــرقی در قالــب برنامه های 
جنگ شادی با فرهنگ مصرف بهینه و ایمن 
از گاز طبیعی آشنا شــدند. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، 
رئیــس روابط عمومی با اعالم این خبر گفت: 
این برنامه های آموزشی در قالب تفاهم نامه 
همکاری با اداره کل آموزش و پرورش استان 
که در چند فاز اجرایی در حال اجرا می باشد.

غالمرضا قنبری با اشــاره بــه نحوه برگزاری 
ایــن برنامه هــای آموزشــی در قالب جنگ 
های ایمنی افزود: ضمن بخش بندی مناطق 
پرحادثه در استان آذربایجان شرقی بر اساس 
تحلیل حوادث ناگوار ناشــی از گاز طبیعی ، 
آموزش دانــش آموزان مدارس مســتقر در 
این مناطــق دارای اولویت بوده و در فاز اول 

اجرایی قرار دارد.

وی ادامه داد: برنامه های برگزار شــده شامل 
نمایش، شعر خوانی، قصه گویی، مسابقه و ... 
بــرای دانش آموزان بوده کــه عالوه بر ایجاد 
فضای شاد و مفرح برای آنان، سعی در انتقال 

مفاهیم ایمنی و مصرف بهینه را دارد.
قنبری با تأکید بر نقش سازنده دانش آموزان 
به عنــوان مروجان فرهنــگ صحیح مصرف 
در خانواده ها تصریــح کرد: فرزندان خانواده 
مهم ترین نقش را در ارتقای فرهنگ خانواده 
بر عهده دارند که ان شــاء ا... با آشــنایی هر 
چه بیشــتر این قشر، شاهد کاهش روز افزون 
حوادث ناگوار ناشــی از گاز باشیم. سخنگوی 
شرکت گاز اســتان اظهار داشت: وفق تفاهم 
نامه همکاری با آموزش و پرورش طی ۲ ماه ، 
جنگ های ایمنی و مصرف بهینه برای دانش 
آموزان مناطق محروم در کالنشــهر تبریز و 
تمامی شهرســتان های استان برگزار خواهد 

شد.

در راستای اطالع رسانی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن از گاز انجام شد: 

آموزش دانش آموزان استان آذربایجان شرقی در قالب
 برنامه های جنگ شادی
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رئیس نظام پرستاری آذربایجان شرقی گفت: 
11۶ هزار پرســتار در کشور در حال خدمت 
رســانی هستند که سهم استان از این تعداد، 

۶۵00 پرستار است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ محمد ارشدی 
در نشســت خبری به مناسبت هفته پرستار، 
اظهار کرد: شــعار روز پرستار در سال جاری، 
“جامعــه و ســالمت، هویــت و منزلت، رفاه 
و معیشــت” اســت و خوشــبختانه سازمان 
بهداشــت جهانی، شعار سال جدید میالدی) 
۲0۲0( را تحت عنوان “پرســتار” نام گذاری 

کرده است.
وی گفت: در راســتای تامیــن کمبود نیرو، 
حدود 1000 هزار نفــر از طریق بخش های 
شــرکتی به نظام پرســتاری اســتان جذب 
شــده اند و با توجه به این که پرستاران فعلی 
در شرف رسیدن به سن بازنشستگی هستند، 

با کمبود نیرو در این رابطه مواجه هستیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه اقدامات مفیدی در 
زمینه نوآوری و پذیرش دانشــجو انجام شده 
و حتی برای اولیــن بار مقطع پی اچ دی در 

استان به راه افتاده است.
رئیس نظام پرستاری استان افزود: بیش از ۹ 
واحد دانشــگاهی در شهرهای مختلف استان 
با بیش از ۲000 هزار دانشجوی پرستاری در 

حال فعالیت هستند.
مدیر پرستاری دانشــگاه علوم پزشکی تبریز 
نیــز در این نشســت که به مناســبت هفته 
پرستار برگزار شد اظهار کرد: عمده مشکالت 
جامعه پرســتاری کمبود نیرو است اما مجوز 

های موجود جذب را محدود کرده است.
عبدالــه صفری بــا بیان این کــه جذب نیرو 
در نظام پرســتاری بر اســاس استانداردهای 
جهانی برحســب پزشک، تخت و بیمار انجام 
می شــود، افزود: بر این اساس، به نسبت هر 
هزار نفر باید چهار تا هشــت پرســتار داشته 
باشــیم که برای رســیدن به این استاندارد، 
به ۳۴0 هزار پرســتار نیازمند هستیم؛ برای 
هر تخت نیز باید ۲.۵ پرســتار داشته باشیم 
که در این رابطه با کمبود ۳00 هزار پرســتار 
مواجه هستیم؛ همچنین در کنار هر پزشک 
نیز باید سه پرســتار حضور داشته باشد که 
در این رابطه نیز حدود ۳00 هزار پرســتار با 

استانداردهای جهانی فاصله داریم.
عضو شــورای عالی نظام پرســتاری کشــور 
خاطرنشــان کرد: در موضــوع آنفوالنزا نیز 
جزو استان های درگیر بودیم که بیمارستان 
های امام رضا )ع( و کودکان تبریز بیشترین 

مراجعه کننده را داشتند.
وی با اشاره به پرســتاران مبتال به آنفوالنزا، 

افزود: دو پرستار با داشتن بیماری زمینه ای 
در کل اســتان درگیر این بیماری بودند که 
یکی از آنها فوت کرده و دیگری در قســمت 
آی ســی یو بیمارستان امام رضا )ع( بستری 

است.
رئیس دانشکده پرستاری اعالم کرد: تحصیل 
10۵۸ دانشجوی رشته پرستاری در دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز رئیس دانشکده پرستاری 
با بیان اینکه 10۵۸ نفر دانشجو پرستاری در 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حال تحصیل 
هســتند، گفت: ۲۵ درصد از تولید علم دنیا 
مربوط به دانشکده پرستاری و مامایی است.

وحید زمان زاده صبح امروز در نشست خبری 
به مناسبت هفته پرستار، اظهار کرد: متاسفانه 
تصور مردم از جامعه پرستاری کامل نیست، 
چــرا که فقط قســمت خدمات را مشــاهده 
می کنند، در حالی که زحمات پرستاران قابل 

بیان نیست.
وی افزود: با توجه بــه کمبود نیرو، از این رو 
پرســتاران به برخی از وظایف مهم خدماتی 

خود عمل می کنند.
وی با اشاره به تاریخچه دانشکده، یادآور شد: 
دانشکده پرســتاری و مامایی دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز 10۳ سال قبل شروع به تربیت 

پرستار کرده است.
رئیس دانشکده پرســتاری خاطرنشان کرد: 
برای اولین بار مقطع دکترای پرســتاری در 
شــهر اولین ها شروع شده که نزدیک به ۵۲ 
هئیــت علمی دارد؛ این رشــته تحصیلی در 
مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا 

دانشجو تربیت می کند.
وی افــزود: در مقطــع کارشناســی ارشــد 
دانشجویان رشــته های مختلف پذیرش می 
شــوند، اما در مقطع دکترا تنها در یک رشته 

دانشجوی پرستاری تربیت می کنیم.
زمــان زاده تبریز را مهد طــرح های فعال و 
خالق در کشــور دانست و گفت: طرحی اجرا 
خواهیم کــرد که در قالــب آن هئیت های 
علمی در بیمارستان ها حضور داشته باشند، 
تا هم به دانشــجویان کمــک کنند و هم بار 

علمی کار ارتقا یابد.

رئیس نظام پرستاری آذربایجانشرقی خبر داد: 

 فعالیت 6۵۰۰ پرستار در آذربایجان شرقی
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قائم مقام کمیته امداد 
از  شــرقی  آذربایجان 
خدمت   10۵۵ ارائــه 
حقوقی به مددجویان کمیته امداد 
آذربایجــان شــرقی در ۹ ماهــه 

نخست سال جاری خبر داد.
ارائه 10۵۵  از  غالمعلی مالمهدی 
مددجویان  بــه  خدمــت حقوقی 
در  آذربایجان شرقی  امداد  کمیته 
۹ ماهه نخست ســال جاری خبر 

داد و گفت: ۳0 میز خدمت برای معاضدت 
حقوقی مددجویان، در ادارات کمیته امداد 
سراســر استان راه اندازی شــده است. قائم 

مقام کمیتــه امداد آذربایجان شــرقی در 
تشریح خدمات حقوقی به مددجویان تحت 
حمایت، افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون 
حدود ۹۶ پرونده حقوقی مددجویان مورد 

رسیدگی و حمایت قرار گرفته است.
وی بــا بیان اینکه ۲۶۸ وکیل نیکوکار 
برای معاضــدت حقوقی مددجویان با 
این نهــاد همکاری دارد، گفت: ۳۹۳۷ 
مددجــو در ۹ ماهه اول ســال ۹۸ از 
در  و مشــاوره های حقوقی  آموزش ها 

۸۴ کالس برخوردار شدند.
مالمهدی خاطر نشــان کرد: در جهت 
حمایــت و صیانت از حقــوق خانواده 
های تحت حمایت، در یک روز از ایام 
هفته مشــاوره و خدمــات حقوقی رایگان 
توســط وکالی نیکوکار به مددجویان ارائه 

می شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی:

رتبه سوم کشمش در صارات غیرنفتی ایران فرآوری ۷۰ درصد از انگور

 رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی 
اینکه  بیان  با  نیز  آذربایجان شرقی 
هم اکنون 1۸ هزار هکتار ســطح 
زیر کشــت انگور در اســتان وجود 
انگور  دارد، می گویــد: ۹0 درصد 
تولیــدی اســتان بی دانــه بوده و 
ارزش صادراتی داشته و بقیه برای 
مصارف تازه خوری و تهیه ســرکه 

مصرف می شود.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛  
مهنــدس اکبر فتحــی در پنجاه و 

هفتمین نشست شــورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که 
با دستور جلســه، بررسی مشکالت و موانع 
زنجیره تامین کشــمش و ارائه راهکارهای 
مدیریت زنجیره با حضور دکتر پورمحمدی 
اتاق بازرگانی  استاندار آذربایجان شرقی در 
تبریز برگزار شــد با اشاره به اینکه کشور ما 

در صادرات کشمش حرفی برای گفتن دارد، 
اضافه می کند: کشــمش تولیدی کشور ما 
پس از صادرات فرش و پســته در رده سوم 

صادرات غیرنفتی قرار دارد.
وی یــادآوری می کند: در این اســتان ۴۵ 
کارخانه ســبزه پاک کنی وجود دارد و این 
کارخانه ها عالوه بــر فرآوری انگور تولیدی 

استان ۷0 درصد از انگور تولیدی 
کشــور را فــرآوری و به صورت 

کشمش صادر می کنند.
مهندس فتحــی، ادامه می دهد: 
ســاالنه حــدود 1۷0 هــزار تن 
کشمش از این اســتان به خارج 
صادر می شــود که بخش عمده 
آن ها از سایر اســتان ها تامین 

می شود.
رئیس ســازمان کشاورزی استان 
بیان نمود، با ایجاد تشــکل های 
بخش کشــاورزی فعالین این بخش از روند 
کار حوزه خــود را مدیریت خواهد کرد وی 
بــا بیان اینکــه در این صورت واســطه ها 
حــذف خواهند گردید و قیمت تمام شــده 
کاهش پبئا خواهد کرد گفت، این بزرگترین 
حمایت از بخش های کشاورزی خواهد بود.

قائم مقام کمیته امداد آذربایجان شرقی:

در9 ماهه نخست سال 9۸؛ بهره مندی مددجویان از ۱۰۵۵ خدمت حقوقی
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آگاهــی  پلیــس  رئیــس 
آذربایجان شرقی با بیان اینکه  11 
درصد پرونده های جعل در استان 
در ۹ ماهه امســال افزایش داشته 
اســت،افزود: میزان کشف نیز ۸۶ درصد بوده و 
کالهبرداری با ۵ درصد کاهش و خودکشی نیز 
1۴ درصد در استان در همین مدت کاهش پیدا 

کرده است.
صابــر عباس زاده در نشســت خبــری خود با 
خبرنــگاران ابتــدا در ارائــه عملکــرد ۹ ماهه 
ســال جاری اظهار کــرد: در حوزه های مختلف 
ماموریت هایــی که برای پلیس آگاهی اســتان 
واگذار شــده در زمینه مبارزه با سرقت، جعل و 
کالهبرداری، مبارزه با جرایم اقتصادی، جنایی، 
مبارزه با کاالی قاچاق و ارز در ســطح اســتان 

بوده است.
عباس زاده با اشاره به اینکه کالهبرداری کارت به 
کارت با ترفندهای گوناگون از جمله سوءاستفاده 
از عناوین جایزه ها و مسابقات که از صدا و سیما 
پخش می شود، استفاده می کنند و کالهبرداری 
از قربانیان صورت می گیــرد، گفت: به طریقی 
افراد را پای عابربانک ها می کشــانند و حســاب 
آنها را خالی می کنند که باید با اطالع رســانی از 
طریق رسانه اعالم کنیم که نباید جواب تماس 

هر ناشناسی داده شود.
رئیــس پلیس آگاهی آذربایجان شــرقی با بیان 
اینکه  ۳0 درصد ســارقان نخستین بار دستگیر 
شدند، اظهار داشــت: در ۹ ماهه امسال در کل 
میزان ســرقت ۷ درصد افزایش داشــته و ۸1 

درصد سرقت ها نیز کشف شده است.
عبــاس زاده ادامه داد: بیشــترین ســرقت در 
اســتان ســرقت قطعات خودرو و داخل خودرو 
با ۳0 درصد، ســرقت خودرو 1۳ درصد، اماکن 
خصوصی 1۹ درصد، موتورســیکلت ۶ درصد، 
منزل ۶ درصد، یــک درصد مغازه و یک درصد 
احشــام و هشــت دهم ســرقت های مربوط به 

سرقت های خشن بوده است.
وی ادامه داد: ۷0 درصد سارقان سابقه دار و ۳0 
درصد بدون ســابقه )  اکثــرا مابین 1۸ تا ۳۵ 

سال( بوده و دو درصد سارقان زن بودند.

وی با بیان اینکه امســال ۵۹ مورد قتل عمد در 
سطح استان آذربایجان شرقی اتفاق افتاده است، 
گفت: ۸۸ درصد قتل ها در اســتان کشف شده 

است.
عبــاس زاده با بیان اینکــه ۵0 درصد قتل ها در 
نزاع و درگیری افتاق افتاده است،اظهار داشت: 
۳۸ تا ۴0 درصــد آالت قتل ها چاقو بوده و ۲۶ 
درصد قتل ها بر اساس اختالف خانوادگی و ۲۷ 
درصد قتل ها با ســالح بیشتر با سالح شکاری 

انجام شده است.
رئیس پلیــس آگاهی آذربایجان شــرقی گفت: 

مالباختگان،به سامانه »نما« مراجعه کنند.
عباس زاده اظهار داشــت: سامانه “نما” در بستر 
اینترنت راه اندازی شده و مالباختگان با ورود به 
سایت پلیس به نشانی www.police.ir و با 
مراجعه در قسمت اموال کشف شده، مشخصات 
کاالی مســروقه خود را وارد کرده و شناسایی 
کنند.  وی افزود: شــماره ســریال اموالی که به 
سرقت می رود در این ســامانه ثبت می شود تا 

بعد از کشف، به صاحبان آن بازگردانده شود.
عباس زاده افزود: با راه اندازی سامانه نما، شماره 
سریال اموال مسروقه به صورت متمرکز ثبت و 
به محض اینکه اموال کشف شوند از طریق این 
ســامانه و ثبت شماره سریال اموال مسروقه، به 

صاحبان  اطالع داده می شــود. وی اضافه کرد: 
ضروری است تا شهروندان حتما شماره سریال 
اموال خود را یادداشت کنند تا هنگام سرقت و 
کشف آن توسط پلیس، از طریق این سامانه مال 

خود را شناسایی و  و آن را تحویل بگیرند.
رئیس پلیــس آگاهی آذربایجان شــرقی گفت: 
ارزش ریالی جرایم اقتصادی این استان ۲ هزار و 
۷۷0 میلیارد ریال در ۹ ماهه امسال بوده است.

عباس زاده اظهار داشت:  پلیس آگاهی استان در 
۹ ماهه امسال در زمینه جرایم اقتصادی از جمله 
ارتشــا، ربا، اختالس، زمین خواری و تسهیالت 
بانکــی غیرمجاز پرونده هایی تشــکیل داده که 
ارزش ریالی این پرونده ها حدود ۲ هزار و ۷۷0 
میلیارد  ریال اســت که در این زمینه ۲۴۶ نفر 
دستگیر شدند.وی با بیان اینکه بیشترین پرونده 
در این زمینه ها را تســهیالت غیرمجاز بانکی و 
ربا به خود اختصاص داده اســت، خاطرنشــان 
کرد: ارزش ریالی پرونده های تشــکیل یافته در 
سال جاری در زمینه جرائم اقتصادی حدود ۲۳ 

درصد افزایش را نشان می دهد.
آذربایجان شــرقی،  آگاهــی  پلیــس  رئیــس 
اختالس  پرونده های  درباره  بیشتر  اطالع رسانی 
را مستلزم تکمیل پرونده و از سوی مقام قضایی 

اعالم کرد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی خبر داد:

کاهش ۱4 درصدی خودکشی در استان
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مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
آذربایجان شــرقی گفت: دو هــزار و ۶۳۶ 
خانوار زلزله زده اســتان درخواست کمک 
بالعوض 10 میلیون تومانی کرده اند که از 
این تعداد دو هزار و 1۳0 خانوار این کمک 
بالعوض اســکان موقت را بــه طور کامل 

دریافت کرده اند.
به نقــل از ایرنــا، محمدباقــر هنربر، روز 
دوشنبه در گفت و گویی با بیان اینکه برای 
ســه هزار نفر پرونده تســهیالت معیشتی 
تشکیل شده است، افزود: این وام به تمامی 
کســانی که خانه هایشــان در حادثه زمین  

لرزه تخریب شده است، تعلق می گیرد.
وی گفت: دو  هزار و ۷۵۵ خانوار زلزله زده 
شهرستان های میانه و سراب برای دریافت 
وام معیشتی به بانک معرفی شده اند و ۸۶۵ 
نفر برای دریافت تســهیالت با بانک قراداد 

بستهاند.
وی با اشــاره به آمار اســکان موقت برای 
زلزلــه زدگان اظهار داشــت: ۲۵۵ اتاقک 
1۲ متــری و ۳۹۶ کانکس بــه متقاضیان 
زلزله زده شهرســتان های میانه و ســراب 
تحویل شده است. هنربر با اعالم اینکه سه 
هزار فقره پرونده اســکان دائم برای زلزله 
زدگان تشــکیل و برای یــک هزار و ۳۶۲ 
پرونده پروانه ســاخت صادر شــده است، 
افزود: دو هــزار و ۶۹۲ نفر به بانک معرفی 
شــده  اند و یک هزار و ۸۶ نفــر نیز برای 

دریافت تسهیالت قرارداد منعقد کرده اند.
وی با اشــاره به اینکه ۹1 خانوار زلزله زده 
مرحله اول تســهیالت ۴0 میلیون تومانی 
و ۶۵ خانــوار نیــز وام بالعــوض احداثی 
10 میلیــون تومانی را دریافــت کرده اند، 
یادآوری کرد: به منظور اسکان دائمی زلزله 
زدگان  بتــن ریزی ۸1 واحد، اســکلت ۳۳ 
واحد، دیوار چینی ۶ واحد و ســقف بندی 
هشــت واحد اجرا  و یک واحد هم ســفت 

کاری شده است.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
آذربایجان شــرقی گفــت: بنیــاد مســکن 
پیگیر تامین هرچه ســریع تر اســکان دائم 

دام ها و ارایه تســهیالت به متقاضیان است 
و اســکلتهای مخصوص اســکان دام آماده 
بوده و اطالع رســانی های الزم انجام شده 
و شرایط برای تحویل اسکلتها فراهم است.

هنربــر، با بیان اینکه هیچ مشــکلی از نظر 
تامین آب برای شست  و شو و آشامیدن در 
مناطق زلزله زده وجــود ندارد، افزود: ۳0 
چشمه حمام و سرویس بهداشتی با کمک 
خیران تامین شــده  و به روســتاهای زلزله 

زده آذربایجان شرقی ارسال می شود.
وی گفت: حــدود ۲0 واحد کانکس مجهز 
بــه حمــام و ســرویس بهداشــتی نیز به 
روســتاهای زلزله زده شهرستان های میانه 
و ســراب ارســال شــده و 1۵ واحد نیز با 
هماهنگی امام جمعه میانه ارســال شده و 
مقرر شــده اســت تا ۲0 واحد نیز تا پایان 
هفته توســط مس سونگون به این روستاها 
ارسال شــود.  زلزله ۵.۹ ریشتری 1۷ آبان 
آذربایجــان شــرقی با کانون تــرک میانه 
موجب جان باختن پنج تن و خســارت 10 
تا 100 درصدی بــه حدود پنج هزار واحد 
مســکونی شد. بر اساس تصمیم دولت  ۵0 
میلیون تومان تســهیالت بــرای واحدهای 
شهری و ۴0 میلیون تومان برای واحدهای 
روستایی با سود چهار درصد همچنین 10 
میلیــون تومان نیز تســهیالت بالعوض به 

زلزله زدگان پرداخت می شود.
عالوه بر این تســهیالت 1۵ میلیون تومان 
نیز برای تهیه اســباب و اثاثیه مســکن به 
زلزلــه زدگان پرداخت می شــود که پنج 

میلیون تومان آن بالعوض است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و
 صنایع دستی آذربایجان شرقی؛

۴۰ تشکل مردمی در حوزه میراث فرهنگی 
آذربایجان شرقی فعال است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی آذربایجان شرقی از فعالیت 
تعداد ۴0 تشکل و انجمن مردم نهاد در 

حوزه های مرتبط با فعالیت این اداره کل خبر داد.
مرتضی آبــدار در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه 
تبریز و آذربایجان از پیشــگامان مشــارکت مردمی در 
قالب تشکل های مردمی در کشور است، افزود: با توجه 
به نقش مهم انجمن های مردم نهاد به عنوان مجموعه 
هــای مکمل و همراه دولت، از ظرفیت علمی و اجرایی 
این مجموعه ها در تمامی زمینه های فعالیتی اداره کل 

استفاده می کنیم.

وی ادامــه داد: با توجه به اتخاذ راهبردهای حمایتی از 
ســوی اداره کل میراث فرهنگی استان برای تشکیل و 
فعالیت این تشــکل ها، از مجمــوع انجمن های فعال، 
تعداد ۲1 تشــکل طی چهار ســال اخیر مجوز فعالیت 

گرفته اند.
آبدار اضافه کــرد: در حال حاضر تعداد ۶ انجمن مردم 
نهــاد به صورت تخصصی در حوزه صنایع دســتی، 1۶ 
انجمن در حوزه گردشگری، 1۴ انجمن در حوزه میراث 
فرهنگی و چهار نیز انجمن با مجوز فعالیت در هر ســه 
حوزه مزبور فعال هســتند. به گفته وی شهرستان های 
تبریز، میانه، مراغه، مرند، شبســتر و بستان آباد دارای 
بیشترین تعداد انجمن های مردم نهاد در حوزه میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
آبدار افزود: در راستای حمایت از فعالیت های سمن ها 
و انجمن های مردم نهاد اردیبهشــت ماه امسال، سمن 
سرای تشکل های مردم نهاد آذربایجان شرقی در محل 

خانه تاریخی صلح جو تبریز آغاز به کار کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی ؛

دو هزار و ۱۳۰ فقره کمک بالعوض ۱۰ میلیون تومانی 
به زلزله زده های آذربایجان شرقی پرداخت شد
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اســتاندار آذربایجان شــرقی با 
بیــان اینکــه بزرگــراه تبریز- 
پیشــرفت  درصد   ۹0 ســهند، 
فیزیکی دارد، ابراز امیدواری کرد این مسیر 

تا بهار سال آینده زیر بار ترافیک برود.
بــه گزارش خبرنــگار ما ،دکتــر محمدرضا 
پورمحمدی در نشســت بررســی مسائل و 
مشکالت پروژه بزرگراه تبریز- سهند، گفت: 
اتمام این پــروژه یکی از مهم ترین مطالبات 
مــردم منطقــه و از اولویت هــای مدیریت 
ارشد استان اســت.وی با اشاره به واگذاری 
این پروژه در قالب یک قرارداد مشــارکتی 
به بخــش خصوصی از ســال ۹۷، گفت: بر 
اساس این قرارداد، چهل درصد سهم دولت 
و ۶0 درصد ســهم ســرمایه گذار در تامین 
مالی پروژه بود.پورمحمدی افزود: طول این 
بزرگراه ۲۲ کیلومتر است که هم اکنون ۹0 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم تا 

بهار سال آینده زیر بار ترافیک برود.
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه 
از اهتمام مدیریت ارشد استان برای تکمیل 
این پروژه، قدردانی کــرد و افزود: عملیات 
اجرایی قرارداد مشارکتی تبریز سهند از سال 
گذشته به صورت جدی آغاز شده و خواهان 
تکمیــل این پروژه در زمان بندی وعده داده 

افزود:  طاهرخانی  حبیب اهلل  هســتیم.  شده 
ایــن پروژه با توجه بــه موقعیت ویژه تبریز 
و جمعیت ســاکن در شــهر جدید سهند از 
اهمیت خاصی برای وزارت راه و شهرسازی 

برخوردار است.
وی با قدردانی از تالش  شبانه روزی پیمانکار 
این پــروژه، افزود: متناســب بــا ضوابط و 
قوانیــن از اجرای این پــروژه حمایت و به 

تعهدات خود عمل می کنیم.
پیمانکار پروژه بزرگراه تبریز- ســهند نیز از 
حمایت های استاندار و معاون عمرانی وی در 
توجه به پیشــبرد اجرای این پروژه قدردانی 
کرد و گفت: بر اســاس قولــی که به مردم 
و مســئوالن داده ام این پــروژه را در زمانی 
که وعده داده ایم به پایان می رســانیم. وی 
گفت: انتظار داریم وزارت راه و شهرســازی 
به عنوان شــریک پروژه، بــه تعهدات خود 

کند. عمل 
اســتاندار آذربایجان شــرقی و معاون وزیر 
راه و شهرســازی پیــش از این نشســت از 
روند عملیات اجرایی بزرگراه تبریز- ســهند 

کردند. بازدید 
معــاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار 
و تعدادی از مســئوالن اســتانی نیز در این 

داشتند. بازدید حضور 

استاندار آذربایجان شرقی: 

اتمام پروژه بزرگراه تبریز- سهند، از مهم ترین 
مطالبات مردم منطقه است

صادرات بیش از دو میلیارد دالر 
کاال  از گمرکات آذربایجان شرقی

ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک 
تبریز اعالم کرد: در ۹ ماهه ســالجاری 
بیش از ۲ میلیون تن کاال به ارزش دو 
میلیارد و ۳۸0 میلیون دالر  از گمرکات 
استان صادر شــده است که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته از نظر وزنی و دالری به ترتیب ۳0 و 100 

درصد افزایش داشته است.
 اورنگی افزود: محصوالت صادراتی از گمرکات اســتان 
آذربایجان شــرقی در ۹ ماهه ســالجاری را چدن آهن 
و فوالد ، ســوخت های معدنی  روغــن های معدنی و 
محصوالت حاصــل از تقطیر آنها ، مواد پالســتیکی 
واشیای ساخته شــده از این مواد ، میوه های خوراکی 
، مصنوعات از چــدن آهن یا فوالد ،  مس و مصنوعات 
از مس ،  شیشــه و مصنوعات شیشه ای ، ماشین آالت 
و وســایل مکانیکی اجزاء و قطعات آنها ، فرآورده های 
غالت و کاکائو و فــرآورده های آن عنوان کرد و گفت: 
این محصوالت بیشــتر به کشــورهای ترکیه ، عراق ، 
ارمنســتان، گرجســتان، آذربایجان،چین،  افغانستان، 
پاکستان ، بلغارســتان، ایتالیا   و سایر کشورهای دیگر 

صادر شده است.
وی با اشــاره به فعالیت گمرکات استان در مقایسه با 
سایر گمرکات کشور، تصریح کرد: در ۹ ماهه سالجاری 
ســالجاری بیش از یک میلیون تن کاال به ارزش یک 
میلیارد و ۴00 میلیون دالر از گمرک تبریز صادر شده 
است که از لحاظ  وزنی و ارزش دالری در رتبه اول بین 
گمرکات استان  قرار گرفته است. دبیر ستاد هماهنگی 
تجارت فرامرزی آذربایجان شــرقی افــزود: در ۹ ماهه 
ســالجاری حدود ۴00 هزار تن به ارزش ۹00 میلیون 
دالر کاال از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.

اورنگی با بیان اینکه این میزان واردات در مقایســه با 
مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و دالری به ترتیب 
۷۲ و ۲۹ درصد افزایش داشته است اعالم کرد : توتون 
و تنباکو ،  ماشین آالت و وسایل مکانیکی اجزاء و قطعات 
آنها ، گوشــت و احشای خوراکی ، کاغذ و مقوا ، چدن 
آهن و فوالد ، مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از 
این مواد ، ماشــین آالت و دستگاههای برقی ،کاکائو و 
فرآورده های آن ، چوب و اشــیاء چوبی و زغال چوب و 

خمیر چوب  بیشتر کاالهای وارداتی بوده است.
  اورنگی  تصریح کرد: عمده واردات به ترتیب از کشورهای 
ترکیه ،  امارات متحده عربی ، آلمان  ، چین ،گرجستان ، 
ژاپن ، ایتالیا ،اسپانیا، روسیه و جمهوری کره  بوده است.

اورنگی در پایان اظهارکرد : درآمدهای وصولی گمرکات 
اســتان در ۹ ماهه سالجاری افزون بر چهار هزار و۷00 
میلیارد ریال بوده است که این رقم نسبت به مدت زمان 

مشابه سال قبل۲۵  درصد افزایش داشته است .
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 رئیس بیمارســتان شــهید محالتی تبریزگفت ۳۷0 
پزشــک متخصص، عمومی و فوق تخصص، ۴10 تیم 
پیراپزشــکی در بیمارســتان شــهید محالتی در حال 
خدمت هســتند و به طور متوسط روزانه ۳۲00 نفر به 
درمانگاه برای خدمات ســرپایی و حدود۲۵00 جراحی 

در طول ماه در بیمارستان مراجعه می کنند .
بــه گــزارش خبرنــگار مــا درتبریز،دکتــر ســید 
وحیدسیدحســینی در مصاحبه با خبرنگاران افزود: در 
این مرکز۸0 درصد از عمل های جراحی انجام شده به 
روش غیر تهاجمی و بدون نیاز به عمل جرای باز انجام 
می شودکه که عالوه بر کاهش هزینه درمانی در بهبود 
طول درمان و ســرایر موارد جانبی نیزدرراستای تامین   

رضایت بیماران می باشد
وی تصریح کرد ؛کســب اعتماد مردم بهترین سرمایه 
ماســت که با تالش وافر و مضاعف این مجموعه شامل 
حل ما شــده و مهم ترین هــدف ما نیز همین رضایت 
مردم هست و این مهم باعث شده مردم این مجموعه را 

از آن خود تلقی نمایند .
ســید حســینی تصریح کرد ؛وقتی عالوه بر نیروهای 
مسلح قشــر عادی به این بیمارستان مراجعه می کنند 
یقین دارند که نتیجه دلخواه را کســب خواهند کردو 

نتیجه مطلوب مهم ترین دست آورد ما می باشد.
این مقام عالی درمدیریت بیمارســتان شهید محالتی 
تعدد اعمال جراحی انجام شــده در این بیمارستان را 
مربوط به بخش های عمومی، زنان، ارتوپدی و اورولوژی 
عنوان کرد و اضافه نمــود: روزانه و به صورت میانگین 
۳۲00 نفر به صورت ســرپایی برای خدمات درمانی به 
درمانگاه این بیمارستان مراجعه می کنند و به پزشک 
های متخصص مربوطه ارجاع داده می شــوند و ماهانه 
به صورت میانگین ۲۵00 عمل جراحی در بیمارستان 

شهید محالتی انجام می شود.
وی در خصــوص محدودیــت وزنی برای اســتفاده از 
دســتگاه ام آر آی، تاکید کرد: سنسورهای موجود در 
این دستگاه به حدی حساس هست که حتی اگر فردی 
یک فلز در بدن داشته باشــد، نمی توان از ام ار آی در 
تشــخیص بیماری وی استفاده کرد امابه احتمال قوی 
ســال آتی یکی از برنامه های ما، خرید دســتگاه ام آر 
آی جدید بدون محدودیت وزنــی  برای این مجموعه 
خواهد بود.دکتر حسینی تصریح کرد ،بیمارستان شهید 

محالتی تبریز مرکزی دوســتدار مادر و زایمان طبیعی 
اســت و اســتاندارد تعداد زایمان های طبیعی در این 

بیمارستان را کامال رعایت می کند.
رئیس بیمارستان شــهید محالتی تبریز عنوان کرد:با 
ارزیابی های که از طریق دانشگاه علوم پزشکی به عمل 
آمده طی دو مرحله جداگانه بابیش از ۹00 شــاخص  
این بیمارســتان به عنوان بهترین بیمارســتان استان 
آذربایجان شــرقی منتخب شده است و عمده دلیل آن 
نیز داشتن کادر پزشکی متخصص و متعهد می باشدکه 

به آن می بالیم.
دکتر حسینی متذکر شد ؛رعایت استانداردها و شاخص 
های مورد تایید و همچنین پرسنل متخصص و  متعهد 
باعث شده دربین تمامی بیمارستان های نیروی زمینی 
ســپاه در سطح کشور وابســته به نیرو های مسلح بعد 
ازبیمارســتان بقیه اهلل تهران، رتبه ی دوم را درکشور 
به دســت آوریم.وی با اشــاره به به رسالت های کاری 
این بیمارستان با بیان اینکه این بیمارستان در خدمت 
رســانی به مردم در بروزحوادث غیرمترقبه، اضافه کرد 
: همکاران مــا به مــدت ۴0 روز در مناطق زلزله زده 
با احداث بیمارستان صحرایی که تمامی تخصص های 
پزشکی را شــامل گردید  وظیفه ی اجتماعی و شغلی 
خود را به نحو احسن در قبال مردم کشورمان نسبت به 
بضاعت خود در طبق اخالص گذاشتند بدون اینکه در 

تبریز وقفه ای در خدمات رسانی مشاهد شود .
رئیس بیمارســتان شــهید محالتی تبریز در خصوص 
توانمندی از نظر علمی و تخصصی این بیمارســتان یاد 
آورشد: خوشبختانه  از این آیتم نیز مادر سطح مطلوب 

قرار داریم و رســالت درمانی این بیمارســتان، درمان 
بدون عمل های سنگین جراحی است تا از بروز عوارض 

بعد از جراحی پیشگیری به عمل آید.
حســینی در ادامه به طیــف مراجعه کننــدگان این 
بیمارســتان اشــاره کرد و گفت: نیمی از مراجعین ما 
تحت پوشــش بیمه ی نیروهای مســلح نیستند و این 
بیانگر استقبال تمامی مردم از خدمات ارائه شده در این 

بیمارستان است.
وی در ادامــه از خریداری دســتگاه جدید آنژیوگرافی 
برای این بیمارستان خبر داد و افزود: با اضافه شدن این 
دستگاه دیگر مشکلی در پذیرش بیمارانی که باالی صد 

کیلوگرم وزن داشتند نخواهیم داشت.
وی  از احــداث بیمارســتانی ۴00 تختی در آینده ای 
نزدیک خبــر داد و گفت: مجوز های الزم برای احداث 
این بیمارســتان اخذ شده اســت و امیدواریم به زودی 

عملیات اجرایی این بیمارستان را نیز آغاز کنیم.
رئیس بیمارســتان شــهید محالتی تبریز تاکید کرد 
؛یکی دیگری از خدمات ارایه شده به مراجعه کنندگان 
وجود پارکینگ عمومی است که هیچ هزینه ای دریافت 
نمی شــود  و تــالش می کنیــم ســاختمان رو بروی 
بیمارســتان را به پارکینگ تبدیــل کنیم و همچنین 
درصــدد ایجــاد نوبت دهی اینترنتــی در روزهای آتی 
هســتیم. سیدحســینی در پایان ای نشست اطمینان 
داد؛پیش بینی می شــود؛تا پایان سال ۹۹،  بخش طب 
هســته ای و بخش رادیوتراپی در مرکــز را راه اندازی و 
قابل بهره برداری شود و این دو بخش  باعث خواهد شد 

تا بار درمانی شهر تبریز کاهش یابد.

 رئیس بیمارستان شهید محالتی تبریز:

کسب رتبه دوم بیمارستان شهید محالتی در کشوردر بین
 بیمارستان های وابسته به نیرو های مسلح
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و  معاون ســواد آموزی آموزش 
آذربایجان شرقی  استان  پرورش 
گفت: درصد بی ســوادی استان 
۴.۷ درصد رســیده است ولی این مقدار کم 
نیز مورد قبول جامعه اســالمی نیســت زیرا 
باعث پیشــرفت  بــاالی نرخ ســواد  درصد 
فرهنگی، اقتصــادی و اجتماعی یک جامعه 

می شود.
امروز در سخنرانی  اشــرفی  محمدحســین 
پیــش از خطبه های نماز عبادی و سیاســی 
جمعه و در جمع باشکوه نمازگزاران مصالی 
اعظم امــام خمینی )ره( تبریــز اظهار کرد: 
دین اسالم دینی است که شروع اش با آیات 
الهی و ســوره علق و فرمان خواندن شــروع 
شــده اســت و اولین معلم پروردگار متعال 

می باشد. 
وی افزود: اولین پرچم دار مبارزه با بی سوادی 

نیز رسول اکرم)ص( می باشد. 
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان 
آذربایجان شــرقی بــا بیان اینکــه چهلمین 
سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی در ۷ دی 
سال ۵۸ به فرمان رهبر کبیر انقالب را پشت 
سر می گذاریم، گفت: استان آذربایجان شرقی 
طبق آخرین سرشماری سال ۹۵ که یکی از 
آمار و ارقام رسمی کشور است االن میزان با 

سوادی  به ۳/۹۵ درصد رسیده است. 
وی ادامه داد: کاهش تبعیض جنســیتی در 
جمعیت باســواد منجر شــده بود تا درصد 
بی ســوادی که در میان زنان بیشــتر بود را 
ایجاد کند. اشرفی بیان کرد: اگر خوشبینانه 
یــک مرد را آموزش دهیــم فقط یک مرد را 
باســواد کردیم ولی اگر یک زن را باســواد 

کنیم قطعا یک نســل را باسواد کردیم زیرا 
نقش زن در تربیت نسل بسیار پررنگ است. 
وی با اســتناد به فرمایــش رهبری مبنی بر 
اینکه بی ســوادی برای یک جامعه اســالمی 
ننگ اســت، تصریح کرد: تمام مسووالن در 
به صفر رســاندن بی ســوادی نقش دارند از 
این رو درصدد هســتیم تا طرح شتاب بخشی 

بی سوادی را اجرایی کنیم. 
استان  معاون سوادآموزی آموزش و پرورش 
ادامه داد: درصد بی سوادی  آذربایجان شرقی 
اســتان ۴.۷ درصد رســیده اســت ولی این 
مقدار کم نیــز مورد قبول جامعه اســالمی 
نیســت زیرا درصد باالی نرخ ســواد باعث 
پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یک 

جامعه می شود. 
وی ابراز کرد: ما به تنهایی نمی توانیم موفق 
باشــیم بلکه باید تمام آحاد جامعه احساس 
مســوولیت کننــد، از این رو مــا نیاز به یک 

بسیج ملی داریم. 
اشرفی افزود: با بهره گیری از ظرفیت موجود 
در مبارزه با جهل و بی ســوادی موفق باشیم 

چراکه ما بی سواد را فردی می نامیم که سوم 
ابتدایی را ندارد.

وی خاطرنشــان کرد: طبق فرمایش رهبری 
برای جامعه اســالمی باید همه افراد دارای 
مدرک ابتدایی تا کالس ششم را داشته باشد. 
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان 
تا  امید اســت  ادامه داد:  آذربایجان شــرقی 
ریشــه بی سوادی را تا سال 1۴0۴ به صورت 

کامل به اجرا درآورده و به صفر برسانیم.
وی توضیح داد: گروه سنی ۶ سال و باالتر در 
ســال ۵۵ در حدود ۶/۳۷ درصد باسواد بود 
که االن در اســتان ۸۷ درصد رســیده است 
همچنین در گروه ســنی 10 تا ۵۵ سال نیز 
1/۳۸ بود  که االن در اســتان ۳/۹۵ درصد 
رسیده اســت که رشد خوبی بوده ولی کافی 
نیست. اشــرفی به اجرای طرح های مختلف 
اشــاره کرد و گفت: طرح باسوادسازی اولیا، 
نیروهای مســلح و باسوادســازی سربازان ) 
شــرط گرفتن پایان خدمت، گرفتن حداقل 
مدرک ســواد( طرح کارگــران از جمله این 

طرح هاست.

 
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی:

 نرخ بی سوادی در 6 سال آینده به صفر می رسد



21

فصل تدوین شماره 9، دی ماه  1398

اشتغال و خودکفایی کمیته  معاون 
امداد آذربایجان شــرقی به تشریح 
تفاهــم نامه فیمابین کمیته امداد و 
پارک علم و فناوری استان پرداخت.

 به گزارش خبرنگار ما؛ خالد سیار با 
اشاره به تفاهم نامه مشترک کمیته 
امــداد آذربایجان شــرقی و پارک 
علم و فناوری اســتان اظهار داشت: 
این همــکاری مشــترک در زمینه 
های مختلف پژوهشــی، فناوری به 
منظــور کمک به ایجاد اشــتغال و 
راه اندازی کســب و کارهای نوپا و 
توســعه کارآفرینی برای مددجویان 
تحت حمایت صورت می گیرد.وی 
معرفی و شناســایی خیران فناوری 
را از دیگــر اهداف ایــن تفاهم نامه 
برشــمرد و افزود: به دنبــال بهره 
منــدی از ظرفیــت هــای موجود 
دو نهــاد در جهــت تقویت روحیه 
کار و خوداتکایــی و بازاریابی برای 
مددجویان  تولیــدی  حصــوالت  م

کمیته امداد هستیم.
اشتغال و خودکفایی کمیته  معاون 

امداد آذربایجان شرقی بیان داشت: 
فرهنگ ســازی در زمینــه ایجاد و 
توســعه کســب و کار با همکاری 
طرفین و برگزاری دوره های آموزشی 
برای مددجویان با تسهیالت اعطایی 
کمیته امداد از دیگر برنامه های این 

همکاری مشترک است.
وی خاطــر نشــان کرد: بــا اجرای 
ایــن تفاهم نامــه دانــش آوزان و 
کمیته  تحت حمایت  انشــجویان  د
امداد از تجهیــزات و امکانات مرکز 
نوآوری پــارک علم و فنــاوری در 
جهت شکوفایی استعدادها بهره مند 

می شوند.
ســیار کمک مشاوره ای برای ایجاد 
بنــگاه های اقتصادی دانشــجویان 
تحت حمایت فــارغ التحصیل را از 
دیگــر برنامه های طرفیــن عنوان 
کرده و گفت: دوره های آموزشــی 
کارآفرینــی، ایده پــردازی، تولید 
محصول، تجاری ســازی و بازاریابی 
برای مددجویان کمیته امداد برگزار 

خواهد شد.

 طی تفاهم نامه فیمابین کمیته امداد و پارک علم و فناوری استان؛

راه اندازی کسب و کارهای نوپا و توسعه کارآفرینی برای 
مددجویان آذربایجان شرقی

 به منظور تکمیل ناوگان مینی بوس رانی تبریز، 
چهار دســتگاه مینی بوس دیگر نیز وارد ناوگان 

حمل و نقل عمومی شد.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ فرخ جاللی با اعالم خبر فوق، 
گفت: به دنبال راه اندازی ۲۶ دســتگاه مینی بوس در مهر ۹۸ 
و به منظــور تکمیل ناوگان مینی بوس رانی تبریز، تعداد چهار 

دستگاه مینی بوس دیگر نیز وارد 
ناوگان حمل و نقل عمومی شد.

او ادامه داد: هدف از خرید و راه 
اندازی این مینی بوس ها، جابه 
جایی مســافران در خطوط پاره 
خطی، مســیرهای کم مسافر و 
مســیرهای کم عرض که امکان 
تردد اتوبوس در آنها وجود ندارد، 

است.
 جاللــی عنوان کــرد: در این مرحله یک دســتگاه مینی بوس 
در مســیر خط نصر و سه دســتگاه مینی بوس در خط شهرک 
مزرداران راه اندازی شد تا جابجایی مسافران به راحتی در این 
خطوط انجام شود تا شاهد افزایش میزان رضایتمندی مسافران 

از خدمات حمل و نقل عمومی باشیم.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی گفت: با برنامه ریزی های 
انجام گرفته، در روزهای آینده شــاهد راه اندازی تعداد دیگری 

از مینی بوس ها در ناوگان حمل و نقل عمومی خواهیم بود.
شهرداری تبریز با پرداخت اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان،۶۲ 
دستگاه مینی بوس جهت نوسازی و تقویت ناوگان حمل و نقل 

عمومی خریداری کرده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه خبر داد:

راه اندازی دومین مرحله ناوگان مینی بوس های 
خریداری شده شهرداری تبریز

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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