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آیین نامه اجرایی 
مربوط به طرح های 

بازآفرینی شهری 
و احیای  بافت های 

فرسوده تصویب 
شد

آذربایجان شرقی قطعه 
الماسی در پهنه ایران 

است

وزیردادگستری:
حفظ، رعایت ترویج و ارتقای حقوق کودک از 
جمله دغدغه های ذهنی جامعه و حاکمیت است

بستری بیش از 
۴۱ هزار نفر در بیمارستان 

امام رضا )ع( تبریز

نگاه مدیران به
 بخش تعاون باید محترمانه 

باشد

3

سه برنامه کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت 

برای حل مشکل اشتغال 
در استان طراحی شده 

است
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هیات وزیــران آیین نامه اجرایی عملیات آماده 
ســازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی 
و زیربنایــی و تکمیل واحد های مســکن مهر، 
طرح های بازآفرینی شــهری و احیای بافت های 
فرســوده و همچنین احداث واحد های مسکن 

اجتماعی و حمایتی را تصویب کرد.
در این جلســه که به ریاســت حجت االسالم 
والمســلمین دکتــر حســن روحانــی رئیس 
جمهوری برگزار شــد، به وزارت امور اقتصادی 
و دارایی اجازه داده شد تا سقف مبلغ ۵۰ هزار 
میلیــارد ریال، حداکثر ظرف ســه ماه از زمان 
ابالغ این آیین نامه، نســبت به افزایش سرمایه 

دولت در بانک مسکن اقدام نماید.
دولت همچنیــن بانک مســکن را مکلف کرد 
نســبت به اعطــای وام به متقاضیان ســاخت 

مســکن در محالت هدف بازآفرینی شــهری، 
مســکن مهر و واحد های مسکونی در بافت های 
فرســوده با معرفی وزارت راه و شهرســازی به 

میزان ۴۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.
همچنین به موجب آیین نامه فوق، شــرکت و 
سازمان ملی زمین و مســکن مکلف شدند در 
صورت درخواســت مالکان اعیانــی واحد های 
مسکونی مهر در هر مجتمع و یا بلوک مسکونی 
به صورت جمعی یا انفرادی، نسبت به واگذاری 
قطعی عرصه زمین های اجاره ای ۹۹ ساله متعلق 
به خود به قیمت کارشناسی روز، به صورت نقد 

و یا نقد و اقساط اقدام نمایند.
 ** در ادامه جلســه، تعدادی از پیشنهادهای 
دستگاه های اجرایی پس از بحث و بررسی، به 

تصویب هیئت وزیران رسید.

در جلسه هیات دولت به ریاست رئیس جمهور؛

آیین نامه اجرایی مربوط به طرح های بازآفرینی شهری و احیای
 بافت های فرسوده تصویب شد

Ó  دولت همچنین بانک مسکن را
مکلف کرد نسبت به اعطای وام به 
متقاضیان ساخت مسکن در محالت 
هدف بازآفرینی شهری، مسکن مهر 
بافت های  در  مسکونی  واحد های  و 
فرســوده با معرفــی وزارت راه و 
شهرسازی به میزان 4۰ هزار میلیارد 

ریال اقدام کند.
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اســتاندار آذربایجان شرقی از تدوین سه برنامه 
کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمدت برای حل 
مشکل اشتغال در استان خبر داد و گفت: تالش 
برای ایجاد اشــتغال برای جوانــان، اصلی ترین 

اولویت مدیریت استان است.
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در مراســم 
گرامی داشت شهیدان رجایی و باهنر و شهدای 
دولت با حضور وزیر کشــور، اظهار داشــت: در 
مراســم معارفه خود به عنوان استاندار، تصریح 
کردم که اشــتغال و محیط زیســت دو اولویت 
بنده در این ســمت است و همچنان بر این دو 

اولویت پافشاری می کنم.
وی با بیان اینکه برای حل مشــکل اشــتغال 
در اســتان ســه برنامه کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت طراحی شــده اســت، افــزود: در 
برنامه کوتاه مــدت اشــتغال، طرح هایی مانند 
خوداشتغالی و اشتغال روستایی در نظر گرفته 

شده اســت که تســهیالت خوبی نیز از سوی 
دولت پرداخت می شود.

پورمحمدی افزود: آغاز طرح توسعه ۲۸۰ واحد 
صنعتی، ایجاد سه شهرک گردشگری و صنایع 
دســتی، ایجاد شهرک تخصصی چرم و کفش و 
احداث کارخانه فناوری در اســتان نیز از جمله 
طرح های برنامه میان مدت اشــتغال در استان 

است.
وی همچنین ســه طرح بزرگ صنعتی شــامل 
کارخانه ذوب مس، نفلین سینیت سراب و ایجاد 
قطب ســوم خودرو را طرح هــای اصلی برنامه 
بلندمدت اشــتغال عنوان کرد و گفت: با تحقق 
این ســه طرح، حداقل 3۰ هزار فرصت شغلی 
مستقیم و ده ها هزار فرصت شغلی غیرمستقیم 

ایجاد خواهد شد.
استاندار آذربایجان شــرقی در ادامه تکمیل و 
احداث راه های مواصالتی را یکی از اساسی ترین 

زیرســاخت های توســعه برشــمرد و گفــت: 
پروژه های مهم راه ســازی در اســتان شــامل 
بزرگراه  تبریــز- اهر، بزرگراه تبریز- ســهند و 
خط آهن میانه- بستان آباد در ماه های آینده به 

بهره برداری می رسند.
پورمحمــدی همچنین با گرامی داشــت یاد و 
خاطره شــهیدان رجایی و باهنر، گفت: این دو 
شــهید بزرگوار، خود را خادم ملت و مقلد امام 
می دانستند که امیدواریم ما نیز بتوانیم راه آنها 
را ادامــه داده و خدمت گزار شایســته ای برای 

مردم باشیم.
وی بــا بیان اینکه وحــدت و همدلی کامل در 
بین مسئوالن اســتان وجود دارد، افزود: برای 
باید برنامه های  رســیدن به توســعه مطلوب، 
مدون داشــته باشــیم و بر این اساس تدوین و 
تصویب برنامه هایی همچون سند تدبیر توسعه 
دوم و سند آمایش استان را در دستور کار قرار 

دادیم.
پورمحمدی همچنین اجرای موفق هر برنامه ای 
را نیازمند اتاق فکر متخصص و کاربلد دانســت 
و گفت: برای پیشــبرد اهداف توسعه ای استان، 
مجمــع مشــورتی اســتان متشــکل از وزرا، 
استانداران و نمایندگان ســابق و فعلی و سایر 
افراد متخصص و مجرب تشکیل شده است که 

در شش کمیته تخصصی فعالیت می کند.

استاندارآذربایجان شرقی: 

سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای حل 
مشکل اشتغال در استان طراحی شده است

Ó  وی همچنین ســه طرح بزرگ
صنعتی شــامل کارخانه ذوب مس، 
قطب  ایجاد  و  سراب  نفلین سینیت 
سوم خودرو را طرح های اصلی برنامه 
بلندمدت اشتغال عنوان کرد و گفت: 
با تحقق این ســه طرح، حداقل 3۰ 
هزار فرصت شغلی مستقیم و ده ها 
هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد 

خواهد شد.
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بیان  با  کشــور  وزیر 
اینکــه حلقــه وصل 
مردم و دولت، اعتماد 

ســرمایه اجتماعــی و 
است و باید روز به روز برای تقویت این 
ســرمایه اجتماعی تالش کرد، گفت: 
قطعه  عنــوان  به  آذربایجان شــرقی 
الماسی در این نقطه از ایران اسالمی، 
و  مردم  رضایت مندی  الگوی  می تواند 
نظــام در عرصه های  اقتــدار  تقویت 

مختلف باشد.
بــه گــزارش خبرنــگار ما،دکتــر 
عبدالرضا رحمانی فضلی در مراســم 
گرامی داشت شهیدان رجایی و باهنر و 
شهدای دولت در تبریز، اظهار داشت: 
هفته دولت فرصتی است برای تجدید 
میثاق با شــهدای دولــت و همچنین 
تحکیم رابطه دولت با مردم که حامیان 

و صاحبان اصلی انقالب هستند.
وی با بیان اینکــه در هفته دولت، 
آمار و اطالعات مختلفــی از عملکرد 
دســتگاه های اجرایی ارائه می شــود، 
افــزود: بنده می خواهــم از یک منظر 
دیگر بــه هفته دولت بپــردازم و آن، 
منظر شــکر و قدردانی از ملت ایران، 

شهدا، امام راحل و رهبری است.
وزیر کشور در تشریح این موضوع، 
به ســه مقطع مهم در تاریخ کشــور 
یعنــی قبــل از مشــروطیت، دوران 
مشــروطیت و انقالب اســالمی اشاره 
کرد و گفت: با بررسی این سه مقطع، 
به جــرأت می توان گفت که تا قبل از 
انقالب اسالمی، دولت به معنا و مفهوم 

واقعی در کشور نداشته ایم.
رحمانــی فضلی با بیان اینکه دولت 
در ادبیات سیاســی دنیا، ویژگی های 

و  مقبولیــت  افــزود:  دارد،  خاصــی 
مشــروعیت، اصلی تریــن ویژگی های 
یک دولت اســت که تا قبل از دوران 
ایران  در  مشروطه، هیأت های حاکمه 
چنیــن ویژگی هایــی نداشــتند. وی 
خاطرنشــان کرد: قبل از مشــروطه، 
دولت هــا بــا ابــزار و عناصــر قدرت 
تشــکیل می شــدند و قدرت مرکزی، 
مبتنی بر زور بر ملت حکومت می کرد 
که این نوع از اداره کشــور، رابطه ای 
یک طرفه بود و مردم هیچ دخالتی در 

تصمیم گیری نداشتند.
وزیر کشــور با اشاره به شکل گیری 
جنبش مشــروطیت در پی شــرایط 
جهانــی آن دوران، گفت: متأســفانه 
این واقعــه نیز در مدت زمان کوتاهی 

منجــر بــه اســتبداد و تمرکز قدرت 
شد و هرچند پوســته ای از مقبولیت 
و مشــروعیت در دولت هــای بعد از 
مشــروطه وجود داشــت، اما در واقع 

خالی از معنا و محتوا بود.
رحمانــی فضلی افــزود: رابطه بین 
حاکمیت و مردم در دولت های بعد از 
مشروطه نیز مبتنی بر زور و نیرنگ و 
عــدم توجه به مطالبات مردم بود و به 
همین دلیل هم با حرکت و قیام مردم 
در سال ۱3۵۷ به آسانی فروریخت.                                                  
وی اظهار داشت: در تمام دولت های 
قبل از انقالب اســالمیی، شاهد تضاد 
و تزاحــم بین ملت و دولت هســتیم؛ 
نگاه کامــاًل بدبینانه مــردم به دولت 
و عــدم اطاعــت از دولت بــه عنوان 

فرهنگ غالب، عدم مشارکت مردم در 
تصمیم گیری هــا و عدم امکان نظارت 
بر هیــأت حاکمــه و در نتیجه عدم 
شــکل گیری دولت به معنای واقعی، 
در  تاریخی  عقب افتادگی  ریشــه های 

کشور است.
وزیر کشور با بیان اینکه با مشارکت 
انتخــاب ارکان نظام  واقعی مردم در 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی، سابقه 
ســوء تاریخی در رابطــه بین دولت و 
ملت برطرف شد، افزود: بعد از انقالب 
اســالمی، مردم با انتقــال اراده خود 
به حاکمیت، به دولت ها مشــروعیت 
و مقبولیت بخشــیدند که تداوم این 
امر نیازمند کارآمــدی دولت و جلب 

رضایت مندی مردم است.      

وزیرکشور:
آذربایجان شرقی قطعه الماسی در پهنه ایران است/ 

اعتماد عمومی، حلقه وصل دولت و ملت است
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رحمانی فضلی با اشاره به تبلیغات 
علیه  منفی رســانه های خارجــی 
ارکان نظام، گفت: این رســانه ها با 
هدف قــرار دادن نهادهای نظام به 
جای عملکرد افراد، به دنبال خدشــه در مقبولیت و 
مشروعیت نظام هستند که متأسفانه در داخل کشور 
نیز برخی افراد به دلیل ناآگاهی، عدم تحلیل درست 

و رقابت های غلط با این روند همراهی می کنند.
وی با بیان اینکه حلقه وصل مردم و دولت، اعتماد 
و سرمایه اجتماعی است، افزود: اگر دولت در معنای 
کالن آن هر روز از تریبون های مختلف مورد هجمه 
قرار گیرد این حلقه وصــل از بین می رود و اعتماد 

مردم نسبت به نهادهای نظام تضعیف می شود.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه باید مراقب باشیم 
تا خدشــه ای بر این عطیه الهی کــه میراث امام و 
شهداست وارد نشود، افزود: نظام جمهوری اسالمی 

ایران رســالت ســنگین زمینه ســازی برای عدالت 
جهانی و تسریع در ظهور منجی بشریت را بر عهده 

دارد که ابزار تحقق این رسالت عظیم، دولت است.
وزیر کشــور بــا تأکید بر تالش مســئوالن برای 
افزایــش کارآمــدی دولت، ارتباط قــوی با مردم و 
جلب مشارکت عمومی، اظهار داشت: مردم محوری 
یکی از ویژگی های اصلی سیاســت های کالن نظام 
ازجمله اقتصاد مقاومتی، رفع آسیب های اجتماعی و 
اصالح فرهنگ عمومی، از نگاه رهبری اســت و همه 

مســئوالن باید عمیقاً به این موضوع اعتقاد داشته 
باشند.

وی با بیــان اینکه نظــام جمهوری اســالمی با 
همراهی و حمایت مردم، از تمام فراز و نشــیب های 
سخت ۴۰ سال گذشته به سالمت عبور کرده است، 
افزود: امروز اختالف دشــمنان با ما بر ســر مسائل 
خرد نیست؛ بلکه آنها می گویند چرا شما در منطقه 
نفــوذ و تاثیر دارید؟ چرا محــور مقاومت و مقابله با 
رژیم صهیونیستی هستید؟ چرا وارد فناوری فضایی 
شــده اید؟ چرا نمی گذارید یمن و ســوریه متالشی 

شود و چرا برد موشک  هایتان باالست؟
رحمانی فضلی بــا بیان اینکه این دســتاوردها، 
نتیجه اعتماد بین دولت و ملت است، افزود: دشمنان 
انقالب بعد از حوادث دی ماه ۹۶، تقویم فروپاشــی 
برای نظام جمهوری اســالمی طراحــی کردند؛ اما 
آنها نمی دانند که ســرمایه اجتماعی و اعتماد ملت 
به دولت که به رغم مشــکالت، روز بــه روز تقویت 

می شود، برگرفته از نیروی اسالم است.

وزیر کشور با بیان اینکه البته همه دولت ها نقاط 
ضعفی هم دارنــد، گفت: دولت ها باید به تناســب 
امکانات برای رفع مشکالت تالش کنند، اما با توجه 
به کمال جویی انســان ها و سرعت تحوالت، هیچ گاه 

خواسته ها تمام نخواهد شد.

وی با بیان اینکه برای اصالح ضعف ها و کاستی ها، 
باید مشــکالت بازگو شود، افزود: مهم این است که 
در نقدها و بیان مشــکالت، نگاه اصالحی و درمانی 
داشــته باشیم و به جای اساس نهادها و کالن نظام، 

عملکردها را نقد کنیم.
رحمانی فضلی در بخش پایانی ســخنان خود از 
آذربایجان شــرقی به عنوان استانی موفق و پیشرو 
در عرصه های مختلف نام برد و گفت: بنده شناخت 

خوبی از ابعاد مختلف استان دارم و معتقدم که این 
استان، قطعه الماسی در این نقطه از کشورمان است.

وی تأکیــد کرد: آذربایجان شــرقی با داشــتن 
انســان هایی متفکــر، مدبــر، پرتــالش و مومن به 
آرمان هــای انقالب، می تواند الگویــی برای افزایش 
رضایت مندی مردم و اقتدار نظام و دولت باشــد که 
گزارش آقای اســتاندار هم نشانگر تالش های استان 

در این زمینه است.
وزیر کشــور با بیان اینکه مردم دنیا از وعده هایی 
که ایدئولوژی های مختلف داده اند خســته و ناامید 
هســتند، افزود: نظام ما مبتنی بر وحی و راهنمایی 
قرآن و اولیای الهی اســت و جواب کامل برای همه 
نیازهای انســان دارد؛ بنابرایــن در عمل باید برای 
تحقق الگویی جهانی در عرصه اداره کشــور تالش 

کنیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه چشــم امام و شهدا 
به ماســت، گفت: الگوهای رفتــاری نظام جمهوری 
اسالمی در اســتقالل، ظلم ستیزی و مقاومت، امروز 
در همه کشورها مورد اســتفاده قرار می گیرد و در 
عرصه های اقتصاد و ایجاد زندگی ســعادتمند برای 

مردم نیز باید الگوسازی شود.

Ó  رسالت ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
سنگین زمینه سازی برای عدالت جهانی و 
تسریع در ظهور منجی بشریت را بر عهده 
دارد که ابزار تحقق این رسالت عظیم، دولت 

است.

Ó  با مشــارکت واقعی
مــردم در انتخاب ارکان 
نظــام بعــد از پیروزی 
انقالب اســالمی، سابقه 
سوء تاریخی در رابطه بین 
دولت و ملت برطرف شد، 



6

شماره 5، شهریور ماه  1398 فصل تدوین

 وزیر دادگستری با بیان اینکه به 
کــودکان باید به عنوان ســرمایه 
ارزشــمند انسانی و اجتماعی نگاه 
کنیم، گفــت: فضای مجازی یکی 
از حوزه هــای مهمی در بحــث “کودک” بوده و 
ایــن موضــوع در دســتور کار اخیر شــورای 
هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 

قرار گرفت و به نتایج خوبی هم رسید. 
ســیدعلیرضا آوایی در آیین افتتاح نخســتین 
مدرسه تابستانی حقوق کودک در تبریز، اظهار 
کــرد: حفظ، رعایــت، ترویــج و ارتقای حقوق 
کودک از جملــه دغدغه های ذهنــی جامعه و 
حاکمیت بوده که جز با آمــوزش مجریان امر، 
به ســهولت میســر نیســت. وی با بیان این که 
احترام به کرامت انســانی ایجــاب می کند که 
کودک به عنوان یک انســان دارای حقوق برابر 
با دیگران انگاشته شــود و این امر نیز مستلزم 
حمایت همه جانبه از آنان است، افزود: کودکان 
نیاز به حمایت و مراقــب ویژه دارند و به دلیل 
گستردگی موضوع، توجه و حمایت از کودکان با 
مشــارکت تمامی بخش های دولتی و غیردولتی 

جامعه میسر است.
وی با بیان این که وزارت دادگســتری به عنوان 
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مشارکت 
تمامــی دســتگاه های اجرایــی و قضایی حوزه 
کودک، اقدام به تهیه ســند ملی حقوق کودک 
کرده است، تاکید کرد: ماموریت ها، چشم انداز، 
اهداف کالن و راهبردهای این سند می تواند به 
عنوان نقشه راهی برای حفظ حقوق  کودک در 

کشورمان قرار گیرد.
آوایی دادگستری با بیان این که در ابتدا آموزش 
حقوق کودک به مجریان امر، اهمیت بســیاری 
داد، گفــت: در وهلــه بعدی، شــناخت دقیق 
چالش هــای این حوزه ضروری اســت تا بتوان 
با نگاه به ســند کالن کشــوری » برنامه عمل 
جامع حقوق کودک«، به برنامه ریزی اســتانی 
و اجرای بهتر آن رســید. وی در بخش دیگری 

از ســخنانش متذکر شد: بررســی چالش های 
مهمی چــون ازدواج زودهنــگام، کودکان کار، 
وضعیت بی هویتی و خشــونت علیــه کودکان 
جز با آمــوزش کودکان و نحوه ایجاد هماهنگی 
میان دستگاه های متولی، کنترل یا کاهش پیدا 

نخواهد کرد.
وزیر دادگستری در این خصوص افزود: استفاده 
از ظرفیت های مرجع ملی کنوانســیون حقوق 
کودک در راستای ایجاد زمینه های هماهنگی و 
هم افزایی بیشتر و همچنین تعیین خط مشی و 
برنامه های اجرایی با هدف حفظ، رعایت، ترویج 
و ارتقــای حقــوق کودک در ایــن رابطه مورد 
تاکیــد بوده و ایــن دوره تخصصی نیز با همین 

هدف برگزار می شود.
آوایی تشریح کرد: منظور ما از حمایت و مراقب 
از کــودکان، نگاه پیشــگیرانه بوده تا با آموزش 
و هماهنگــی و برنامه ریــزی بتوانیم، جلوی بزه 
دیدگی یــا رفتار معارض با قانــون کودکان را 
بگیریــم، در این رابطه نیــز آمادگی داریم تا با 
تمامــی ظرفیت هــای مرجع ملی کنوانســیون 
حقوق کودک، برای رســیدن به اهداف ملی و 

استانی مشارکت و همکاری داشته باشیم.
وی یــادآور شــد: از دفاتــر بانــوان و خانواده 
اســتانداری ها نیز بــه عنوان مراجــع متناظر 
استانی کنوانســیون حقوق کودک انتظار داریم 
تا در ایــن خصوص از دســتگاه های اجرایی و 
مسئول، موضوع حقوق کودک را مطالبه کنند؛ 
همچنین ســازمان های مردم نهاد نیز می توانند 
در این مطالبه گری نقش سازنده و موثری ایفا 

کنند.
وزیر دادگستری در خاتمه گفت: با توجه به ابالغ 
دســتورالعمل اخیر حفــظ کرامت و ارزش های 
انســانی، توســط رییس قوه قضائیه و پرداختن 
به حقوق کــودک در بخش هــای مختلف این 
دستورالعمل، فضای تعامل و قابل اتکایی فراهم 
است تا بتوانیم گام های موثری در حوزه حقوق 

کودک برداریم.

وزیردادگستری:

حفظ، رعایت ترویج و ارتقای حقوق 
کودک از جمله دغدغه های ذهنی جامعه و 

حاکمیت است

وزیردادگستری:

منظــور ما از حمایــت و مراقب 
پیشــگیرانه  نگاه  کــودکان،  از 
بوده تا با آمــوزش و هماهنگی و 
بزه  جلوی  بتوانیــم،  برنامه ریزی 
دیدگی یا رفتــار معارض با قانون 

بگیریم. را  کودکان 
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آرمان تبریز-یکی  از شــرکت های 
فناور مســتقر در مرکز رشد پارک 
علــم و فناوری آذربایجان شــرقی 
موفق بــه طراحی و پیاده ســازی 
سیســتم آبیاری تزریقی گیاهان برای اولین بار در 
کشــور شد. مراسم رونمایی از این فناوری روز سه 
شنبه ۲۲ مرداد ماه ۱3۹۸ با حضور دکتر عبدالرضا 
واعظی رئیس پــارک علم و فنــاوری آذربایجان 
شرقی و شــمس اهلل فیروزیان مدیر عامل سازمان 
توســعه عمران مجموعه عون ابــن علی و پارک 

طبیعت برگزار گردید.
به گــزارش خبرنــگار ما؛عبداهلل مــرادی مخترع 
و مجــری طــرح و مدیر عامل شــرکت ایلیا علم 
تبریز مستقر در مرکز رشــد پارک علم و فناوری 
آذربایجان شرقی در این مراسم عنوان کرد: روش 
نوین آبیاری تزریقی روی گیاهان بوته ای، درخچه 
ای و درختی اجرا میشــود. در این روش، آبیاری 
از طریق خاک قطع شــده و آب و مواد مغذی  به 
وســیله شــکافی که در آوند اصلی گیاه یا درخت 
ایجاد میشود صورت میپذیرد.  این سیستم آبیاری 
همانند سیســتم آبیاری تحت فشــار نصب و راه 
اندازی می شــود اما نیاز به فشار آب وجود ندارد. 
مرادی افزود: با استفاده از این فناوری امکان کشت 
گیاهان در اراضی غیر حاصلخیز و شور و حتی در 
شــرایط خشکسالی و کمبود آب امکان پذیر است 
. میزان مصرف آب در این نوع آبیاری در مقایســه 
با روش های ســنتی و قطره ای ۹۰ درصد کاهش 
می یابــد و هم زمان امکان کود دهی و دفع آفات 
نباتی  و تامین مــواد غذایی به صورت محلول در 

آب فراهم میشود.
شــمس اهلل فیروزیان مدیر عامل سازمان توسعه 
عمــران عون ابــن علی و پارک طبیعــت در این 
مراســم  از حمایت این سازمان از طرح ها و روش 
های نوین آبیــاری که موجــب اافزایش راندمان 
آبیاری، کاهش هزینه ها و بهره وری بیشتر شوند 

خبر داد .
دکتر عبدالرضا واعظی رئیس پارک علم و فناوری 
آذربایجان شرقی در مراسم رونمایی از این فناوری 
ضمن  تشــکر و قدردانی از سازمان توسعه عمران 
عــون ابن علــی و اعتماد آن ســازمان به فناوری 
آبیاری تزریقی خاطر نشــان کرد در ادامه مسیر، 
پارک علم و فناوری حمایت های خود را در جهت 
تجاری سازی این پروژه توسعه خواهد داد. گفتنی 
اســت محل اجرای این طرح  در محوطه ای واقع 
در مجموعه گردشگری کوه عون ابن علی در تبریز 
به صورت عملی  اجرا شده  و به نتایج پیش بینی 

شده دست یافته است.

 مزایای فناوری نوین  آبیاری تزریقی به شرح زیر 
میباشد.

-صرفه جویی حداکثری آب )۹۰ درصد(
-غذیه گیــاه و مبــارزه با آفــات و بیماری های 
گیاهان. استفاده از سیســتم آبیاری تزریقی برای 
ایــن منظور ضمن جهت جلوگیــری از هدر رفت 
کود و ســم، کاهش هزینه های کود دهی و ســم 
پاشــی، حفاظت از آب و خاک با عدم انتشار کود 

و سم اضافی.
-کاشت درختان در خاک های غیر حاصلخیز

-جلوگیری از هدر رفت آب در اثر تبخیر از سطح 
خاک، خروج آب از منطقه ریشه به صورت ثقلی و 

مصرف توسط علف های هرز
-جرای سیستم آبیاری تزریقی در اراضی نا مناسب 
برای آبیاری های متداول از نظر بافت، توپو گرافی 

و اقلیم.
-تیمار هورمونی گیاه برای جلوگیری از یخ زدگی 

و سرمای دیر رس بهاره.
-هوشمند سازی درختان با استفاده از میکرو روان 

آب ) آب به همراه کود (
-امکان تاخیر در زمان گل دهی گیاه
-امکان کنترل رویش علف های هرز

آبیاری  سیستم  این 
سیستم  همانند 

فشار  تحت  آبیاری 
نصب و راه اندازی می 
شود اما نیاز به فشار 

آب وجود ندارد. 

در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی صورت پذیرفت:

کاهش ۹۰ درصدی مصرف آب با فناوری 
نوین آبیاری به روش تزریقی- برای 

اولین بار در کشور
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استاندار آذربایجان 
شرقی نسبت به 

تعلل برخی عوامل 
دخیل در پروژه خط آهن میانه- 

بستان آباد- تبریز هشدار داد.
بــه گــزارش خبرنــگار ما،دکتر 
آئین  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
دومین جشنواره  و  بیست  اختتامیه 
شــهید رجایــی اســتان، گفت: در 
سفر اخیر رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه به اســتان، کاســتی ها را به 
اســتحضار ایشان رســاندم و اعالم 
کردم که اگر تــا دو ماه آینده، این 
پروژه به بهره برداری نرســد، نسبت 
بــه پیمانکار و ســایر افرادی که در 
ایــن زمینه کوتاهی کرده باشــند، 

اعالم جرم خواهم کرد.
وی همچنیــن بــر عــزم جدی 
مقابله  برای  اســتان  ارشد  مدیریت 
و برخــورد با فســاد تأکیــد کرد و 
اظهار داشــت: انتظار داریم مدیران 
کنند  برخورد  کارمندان خاطــی  با 
وگرنه با خود آنهــا برخورد خواهد 

شد.
پورمحمــدی با بیــان اینکه اخذ 
هرگونه شــهریه اجباری در مدارس 
دولتی، ممنوع اســت، افزود: نسبت 
به این موضوع، حساســیت ویژه ای 
دارم و اگر شهروندی نسبت به این 
به  باشد،  داشــته  موضوع، شکایتی 
شدت با شخص متخلف برخورد می 

کنیم.
 اســتاندار آذربایجان شــرقی در 
بخــش دیگری از ســخنان خود با 
شهیدان  خاطره  و  یاد  گرامی داشت 
رجایــی و باهنر و شــهدای دولت، 
گفــت: با وجــود تحریم ها و تالش 
آمریــکا بــرای اعمــال تحریم های 

همه جانبه علیه جمهوری اســالمی 
و جلوگیــری از صادرات نفت ایران، 
دولــت دوازدهــم همچنــان روند 
توســعه اقتصادی و تامین نیازهای 
مردم در داخل کشــور را دنبال می 
کند که اجرای پروژه های متعدد در 
حوزه های نفــت، گاز، انرژی، آب و 

کشاورزی گواهی بر این مدعاست.
پورمحمــدی به اقدامــات دولت 
تدبیــر و امید برای رفع مشــکالت 
اقتصــادی کشــور اشــاره کــرد و 
اظهار داشــت: بــا تالش های دولت 
یازدهم در عرصــه بین المللی، تمام 
تحریم های هسته ای علیه جمهوری 
اســالمی ایران لغو و حق دسترسی 
ایران به انرژی هسته ای به رسمیت 
شناخته شــد؛ هرچند دولت آمریکا 
این  در  مقاطع گذشــته  همچــون 
مقطــع نیز بدعهــدی و بی اعتنایی 
خود را بــه توافق هــای بین المللی 

نشان داد.
فعال  دیپلماســی  داد:  ادامه  وی 
دولت بعــد از خــروج آمریــکا از 
برجــام، بــرای اولین بار توانســت 
اجماع سیاســی جهانی علیه ایاالت 

متحده را تشکیل دهد و هم پیمانان 
همیشگی آمریکا در دفاع از حقانیت 
ایران در در مساله برجام، در مقابل 

کاخ سفید موضع گیری کردند.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی با 
اشــاره بــه اعمــال ســنگین ترین 
تحریم های اقتصادی علیه جمهوری 
سردمداران  گفت:  ایران،  ســالمی  ا
آمریکا مدعی شدند که می خواهند 
صــادارت نفت ایــران را بــه صفر 
برســانند؛ بــا این حــال و با وجود 
خــروج آمریکا از برجام، تحریم های 
گســترده و بی ســابقه اقتصادی و 
فشــار تندروهای داخلی و خارجی، 
دولت دوازدهم توانســت شوک های 
ناشی از این شــرایط را با مدیریت، 
کنترل کند. پورمحمدی خاطرنشان 
کرد: کنترل بازار ارز و ســیر نزولی 
بهای ارز پس از شــوک ناشــی از 
تحریم های جدید از جمله اقدامات 
مدیریتی دولــت دوازدهم در حوزه 
اقتصادی بود؛ به نحوی که بازار ارز، 

دوره ثبات را تجربه می کند.
وی، اجرای طرح تحول ســالمت 
را بزرگتریــن پروژه اجتماعی دولت 

یازدهــم عنــوان کرد و گفــت: با 
اجرای این طرح، ۱۰ میلیون نفر از 
هموطنان فاقد بیمه، تحت پوشــش 
بیمــه ســالمت قــرار گرفتند که 
بخش عمده آنها را ساکنان مناطق 
حاشیه نشــین و طبقــات نیازمند 

جامعه تشکیل می دهند.
پورمحمدی افــزود: تحویل ۷۱۰ 
هزار واحد مسکن مهر، افزایش نرخ 
رشــد اقتصادی، افزایش استخراج 
منابــع نفت و گاز و افزایش تولید و 
صادرات محصوالت پتروشیمی تنها 
گوشــه ای از خدمات دولت تدبیر و 

امید به مردم ایران است.
اســتاندار آذربایجان شــرقی در 
بخــش دیگری از ســخنان خود در 
تبیین چشــم انداز ۲۴ ماهه دولت، 
گفت: زنــده نگه داشــتن امید در 
میــان مــردم، ادامه دیپلماســی و 
تعامــل فعــال با جهان بــه منظور 
رفع تحریم ها و کــم کردن آثار آن 
به صــورت همزمان، حفــظ ثبات 
بازار ارز، کاهش تورم و تالش برای 
افزایش نرخ رشــد اقتصادی، تمرکز 
بر افزایش صادرات غیرنفتی، ارتقای 
وضعیت تولید داخلی و تالش برای 
بهبــود وضعیــت معیشــت مردم 
بخصوص دهک های پایین جامعه از 
اصلی ترین اولویت های دولت اســت 
و در راســتای تحقق ایــن مهم، از 
تمامی ظرفیت های کشــور استفاده 

خواهیم کرد.
در این آیین، ۱۵ دستگاه اجرایی 
استان آذربایجان شــرقی به عنوان 
برگزیــدگان بیســت و چهارمیــن 
جشــنواره شــهید رجایــی در بعد 
شــاخص های عمومی و اختصاصی 

مورد تجلیل قرار گرفتند.

 
هشدار استاندار آذربایجان شرقی نسبت به تعلل در

 اجرای پروژه خط آهن میانه- بستان آباد
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شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: 
در راســتای دسترســی ســهل و 
آســان شهروندان و مســافرین به 
تمامی نقاط تفرجــگاه ائل باغی 
)پارک خانــواده(، ورودی جدید این تفرجگاه 
توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۹ 

تبریز در حال اجراست.
بــه گزارش خبرنگار ما؛ بهرام نســیانی با اشــاره 
بــه اهداف اجرای این پــروژه  گفت: این پروژه 
تحت نظارت معاونت فنی و عمرانی شــهرداری 
منطقه ۹ و با هدف ایجاد ورودی جدید برای ائل 
باغی از ســمت ائل گلی و نیز احداث پارکینگ 
)در فــاز بعدی پروژه( جهت رفاه شــهروندان و 

گردشگران در حال اجرا است.
وی ابــراز داشــت: طــول این مســیر تــا ابتدای 
پارکینگ، حدود ۶۲۰ متر اســت که در دو باند 
رفت و برگشــت، به عــرض تقریبی ۱۸ متر اجرا 

می شود.
شــهردار منطقــه ۹ تصریح کرد: تفرجــگاه  ائل 
باغی با ۲۳۰ هکتار مساحت، محل بسیار مناسبی 
برای پیاده روی و تفریح ســالم شهروندان است 
که به دلیل استقبال حداکثری خانواده ها، اجرای 
پــروژه ورودی جدید در این محل جزو اولویت 
های کاری این شــهرداری بــوده و امیدواریم تا 

پایان امسال شاهد بهره برداری از آن باشیم.

به منظور تولید و پرورش ریز جلبک در حاشیه دریاچه 
ارومیه ؛

عقد تفاهمنامه همکاری مشترک بین مدیریت 
شیالت و امور آبزیان استان، پژوهشگاه 
بیوتکنولوژی کشاورزی و بخش خصوصی

مدیــر شــیالت و امــور آبزیــان ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان آذربایجان شرقی 
گفــت: تفاهمنامــه همکاری مشــترک بین 
مدیریــت شــیالت و امــور آبزیان اســتان، 
پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشــاورزی و بخــش خصوصی به 
منظور تولید و پرورش ریز جلبک در حاشــیه دریاچه ارومیه 

خبر داد.
 مهندس قاســم جعفروند در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان 
ایــن مطلب افــزود: در 
راستای ایجاد بسترهای 
تولیــدی در زیربخش 
شــیالت و آبزیان و نظر 
به تکالیف ســازمانی و 
لزوم بهره برداری بهینه 
از منابع استان و باتوجه 
به ابــالغ سیاســتهای 
اقتصــاد مقاومتی و به 
لحــاظ برنامه های ارائه 
شــده در سند تدبیر و توسعه اســتان، مبنی بر برنامه ریزی 
به منظور تنوع بخشــی به تولیدات بخش شیالت و آبزیان، 
این تفاهم نامه بین مدیریت شــیالت و امور آبزیان اســتان 
و پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی و بخش خصوصی 
منعقــد گردید.وی هدف از تفاهم نامه مربوطه را دســتیابی 
بــه بیوتکنیک اقتصادی پرورش ریزجلبک درسیســتم های 
مختلف و ســویه های متفاوت با اولویت ســویه های موجود 
در منطقه، توســعه و تجاری-سازی دستاوردهای تحقیقاتی 
بیوتکنولوژی در حوزه پرورش ریزجلبک با مشــارکت بخش 
خصوصی، جلب مشــارکت بخش خصوصی جهت توسعه و 
ترویج صنعت پرورش ریزجلبک به منظور تنوع  بخشــیدن 
به محصوالت شــیالتی استان در زمین های حاشیه دریاچه 
ارومیــه و اســتفاده بهینــه از ظرفیت ها و پتانســیل های 
بیولوژیکــی و اقتصادی موجود در حاشــیه دریاچه ارومیه و 
ســواحل آن جهت توسعه اشــتغال پایدار با توسعه صنعت 
ریزجلبــک عنوان نمود.مهنــدس جعفروند گفت: در صورت 
تولید ریز جلبک ها در اســتان و با توجه به کاربرد جلبک ها 
در صنایع غذایی، تغذیه، تولید دارو، رنگدانه، مواد شیمیایی 
و سوخت دست آوردهای اقتصادی فراوانی را شاهد خواهیم 
بود .مدیر شــیالت و امور آبزیان ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان ادامه داد: در بخش شــیالت و آبزیان در اکوسیستم 
های آبی جلبک ها و فیتوپالنکتون ها بخش مهمی از زنجیره 
غذایی موجودات آبزی و ماهی ها را تشــکیل می دهند و لذا 
بخش عمده ای از تولیدات آبزیان چون مســتقیماً وابسته به 
وجود جلبک هســتند، در توسعه شیالت استان تاثیر خوبی 

خواهد گذاشت.

شهردار منطقه ۹ تبریز خبر داد:

تداوم اجرای پروژه ورودی جدید 
تفرجگاه ائل باغی تبریز

شــهردار منطقــه ۷ تبریــز از 
تســطیح زمین، آماده سازی و 
کاشــت درختاندر انتهای کوی 
های اوچمان واقع در شــهرک 

اندیشه خبر داد.
به گــزارش خبرنگار ما؛  اکبــر پورخردمند با 
اعــالم این خبر اظهار کرد: معضل و مشــکل 
چندین ســاله کــوی های اوچمــان واقع در 

شهرک اندیشه حل و مرتفع شد.
پورخردمند خاطرنشــان کرد: این کوی ها به 
علت وجود زمین های شــیبدار خالی در انتها 
و چســبیده به واحد های مســکونی، مستعد 
تجمــع زباله و نخاله بودند که این امرم نجربه 
بروز مشکالت عدیده ای از نظر بهداشتی برای 

اهالی این کوی ها شده بود.
او ادامه داد: با بهســازی وجمــع آوری زباله 
ونخاله های موجود و عملیات تسطیح توسط 

ادوات سنگین، بیل زنجیری و کاشت درختان 
در ایــن محل عالوه بر توســعه فضای ســبز 
در ســطح حوزه و کاهش آلودگی بهداشــتی 
از انگیــزه ریختن زباله ونخالــه در این مکان 

جلوگیری می شود.
شهردارمنطقه ۷با اشــاره به اهمیت سالمت 
شــهروندان اعالم کرد: نگاه ویژه ای به توسعه 

فضای سبزدر سطح حوزه داریم.

با تسطیح زمین های واقع در انتهای کوی های اوچمان معضل 
چندین ساله اهالی شهرک اندیشه مرتفع شد
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شــهردار منطقه ۶ تبریز  از تداوم 
اجرای پــروژه باندهای کنــدرو غرب 

تبریز خبر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار ما ، ســامان 
احمــدزاده با حضور در برنامــه تلویزیونی تبریزیم، با 
تاکید بر اهمیت و ضرورت حفظ و توســعه فضای سبز 
گفت: براساس دستور شــهردار تبریز توسعه باغات و 
گســترش فضای سبز تبریز در دســتور کار مناطق و 
ســازمانهای شــهرداری تبریز قرار گرفته و شهرداری 
منطقه ۶ در این راســتا حرکت بــزرگ عمرانی انجام 

داده است.
وی افزود: در این راستا باغ صفاری در مسیر حد فاصل 

نصف راه به خطیب محوطه ای بزرگ با درختان قدیمی 
و کاربــری مســکونی بود که باتالش شــهردار محترم 
کالنشــهر تبریز تملک و عملیات احیای فضای سبز به 

وسعت یک و نیم هکتار آغاز شد.
احمدزاده گفت: طراحی این باغ در قالب معماری ایرانی 
و سنتی، با مصالح بومی و هماهنگ با فضای شهر تبریز 
دارای آبنما و آالچیــق هایی با طرح قدیمی طراحی و 

اجرا شده است.
شهردار منطقه ۶ تبریز با یادآوری اینکه، یکی از دغدغه 
های شــهروندان احیاء این باغ بود، اظهار داشت: پروژه 
باغ صفاری از اردیبهشــت ماه آغاز و طراحی به شکل 
سنتی انجام شــد، اجرای عملیات پروژه به دلیل حجم 
و حساســیت آن نیاز به زمان بیشــتری داشــت که با 
تالشــهای بی دریغ و فعالیت شــبانه روزی اکیب های 

شهرداری منطقه ۶ تا آخر شهریور افتتاح خواهد شد.

احمدزاده در تشریح دیگر پروژه های عمرانی شهرداری 
منطقــه ۶ تبریز گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و 
وسعت منطقه که با تحت پوشش قرار دادن ۴روستای 
الحاقی و نیز یک سوم وسعت تبریز بیشترین وسعت را 
در میان شــهرداریهای مناطق دهگانه داراست تکالیف 

بیشتری نیز داریم.
وی همچنین افزود: از طرف دیگر با دلیل قرار داشــتن 
3 مبــدا ورودی راه آهن، فرودگاه و پلیس راه به عنوان 
دروازه اروپا اهمیت باالیی در جذب گردشــگر داشته و 

زیباسازی منطقه ضروروت بیشتری می یابد.
شــهردار منطقه ۶ همچنین با اشــاره به تداوم اجرای 
پروژه باندهای کندرو غرب تبریز، گفت: در مسیر پلیس 
راه تبریز - مرند به دلیل ترانزیتی بودن جاده وجود باند 
کندرو برای مغازه های حاشیه جاده بسیار اهمیت دارد، 
بر این اساس تملک قسمت های باقی مانده را در ضلع 

شمالی و جنوبی در برنامه کار دادیم.

احمدزاده گفت: ورودی شــهرک شهید صیاد شیرازی 
نیز که از سالیان گذشــته تشکیل و محروم واقع شده 
اســت طبق تاکید شــهردار محترم بازگشایی و تملک 
انجام شــده و اکیپ های عملیاتی در منطقه مســتقر 

شده اند.
وی با اشــاره به طرح های تشویقی شهرداری منطقه ۶ 
یادآور شد: برای احیا بافت های فرسوده تخفیفات ویژه 
ای داریم و در بحث پرونده، امکانات و تسهیالت کمک 
می کنیم، برای روســتاهای الحاقی هــم طبق ردیف 
بودجه ای که از سوی شــورای اسالمی کالنشهر تبریز 
اختصاص یافته خدمات عمومی از جمله آسفالت ریزی، 

تنظیف و هدایت آبهای سطحی و... ارائه می دهیم .
احمدزاده در بیان بافت های فرهنگی منطقه خاطرنشان 
شــد: قراملک یک منطقه تاریخی با پتانسیل باال است 
و برای احیــا فرهنگی این منطقه همــکاری ارگانهای 
مختلف دولتی نیاز است، همچنین پروژه جاده ابریشم 
همت فرا اســتانی می طلبد که برای احیا این مســیر 
تاریخی اســتانداری، سازمان گردشگری و... باید دست 

به دست هم دهیم .
وی تاکیــد کرد: ما وظایف خود را بــا تالش بی دریغ 
انجام دادیم و خدمات محله ای، آسفالت ریزی و اجرای 
برنامه های فرهنگی در فرهنگســراها و...در قراملک به 

بهترین نحو انجام شده است.
وی در پایان بر اجرای ســایر خدمات عمومی از جمله 
آســفالت ریزی و لکه گیری معابــر و خدمات تنظیف 
و پاکســازی محالت در جهت ارتقا بهداشت و سالمت 

منطقه اشاره کرد.

آرمان تبریز- رئیس شورای اسالمی شهر تبریز از تالش های شکور اکبرنژاد در 
مدیریت شورای شهر و ایجاد تحول در آن، قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار ما؛  شــهرام دبیری پس از انتخاب به عنوان رییس شورای 
شهر تبریز با بیان ویژگی های اخالقی شکور اکبرنژاد گفت: ایشان دارای ویژگی های اخالقی 

ممتازی هستند و از اینکه دو سال با سعه صدر جلسات را اداره کردند تشکر می کنم.
او اظهار داشــت: برای اینکه بتوانیم در شهرداری نظم ایجاد کنیم باید نظم را از خودمان و 

جلسات شورا آغاز کنیم.
رییس شــورای اسالمی شهر تبریز افزود: ما چشــم انداز ۱۲ ساله داریم و از آن یک برنامه 

۵ساله استخراج کرده ایم که باید برای تحقق آن تالش کنیم.
دبیری افزود: از این برنامه ۵ ساله دو سال مربوط به این شورا است که برای تحقق آن باید 

برنامه ریزی دقیق داشته باشیم.
او افزایش رضایتمندی شــهروندان را هدف اصلی هیات رییســه جدید شورا خواند و تاکید 
کرد: برای تحقق اهداف شورا باید دو دستگی نداشته باشیم و با وحدت کارها را پیش ببریم.

رییس شــورای شهر گفت: هیات رییسه بدون توجه به آرایی که داده شده است تالش دارد 
تا با اســتفاده از تمام ظرفیت شورا امور را پیش ببرد. او اظهار داشت: بازوهای علمی شورا، 

کمیسیون های تخصصی هستند و باید آنها را تقویت کنیم.

 رییس شورای اسالمی شهر تبریز:

از مدیریت
 دکتر شکور اکبرنژاد و ایجاد 
تحول در شورای شهر 
تشکر می کنم

 تداوم اجرای پروژه باندهای کندرو غرب تبریز
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رئیــس ســازمان تعاون روســتائی اســتان 
آذربایجان شــرقی از راه اندازی مجدد خط 
تولید خوراک دام شــرکت تعاونی روستائی 

امند شهرســتان شبستر خبر 
داد.

به گــزارش خبرنــگار ما در 
اکبر  تبریــز؛ مهندس علــی 
نژادرضا ضمن بیان این مطلب 
اندازی  راه  به منظــور  افزود: 
مجدد خط تولید خوراک دام 
شرکت تعاونی روستایی امند 
شهرستان شبســتر با تقویت 
تعامل بین شــبکه ای تعاونی 
بهره  و  این شهرســتان  های 
مندی از نقش تســهیل گری 

صندوق حمایت از توســعه بخش کشاورزی 

آذربایجان شــرقی، بازدیــدی از کارخانه یاد 
شــده توســط مدیریت تعاون روســتایی و 
مهندس جعفــری مدیرعامل صندق حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی 

استان صورت پذیرفت.
گفتنــی اســت در ایــن 
بازدیــد ضمــن بررســی 
خط  احیای  راهکارهــای 
تولید خوراک دام یاد شده 
ســایر زمینه های تعاملی 
با محوریت همکاری های 
مالی و اعتباری بین شبکه 
تعاونی روستایی و صندوق 
حمایت از توســعه بخش 
بحث  مورد  نیز  کشاورزی 

قرار گرفت.

افزایش ۱۰ درصدی مصرف برق صنایع تحت 
پوشش

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
تبریز گفت: با وجود مدیریت مصرف در 
ایام پیک تابستان امسال، شاهد رشد ۱۰ 
درصدی مصرف برق صنایع تحت پوشــش این شرکت 

بودیم.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ عادل کاظمی در جلسه 
ای که با حضور معاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیر 
برگزار شــد، با بیــان مطلب فوق افــزود: این افزایش 
مصرف، نشانه رونق تولید می باشد و در واقع فقط زمان 

مصرف صنایع به زمانی غیر از پیک بار منتقل گردید.
وی با اشــاره به اینکه برق تبریز بیشترین نسبت کابل 
زمینی به کل شبکه فشــار متوسط را بعد از تهران در 
کشور داراســت،تصریح کرد: ۸۷۰ کیلومتر شبکه ۲۰ 
کیلوولــت زمینی در توزیع تبریــز وجود دارد که تاثیر 
بسزایی در زیبایی مبلمان شــهری داشته و همچنین 
دارای مزایای دیگری نسبت به شبکه هوایی می باشد.

وی افزود: در ســال گذشته توانســتیم پروژه هایی به 
ارزش ۱۱۶ میلیارد تومان را به پایان برســانیم و در ۴ 
ماهه نخست امسال نیز ۴۶ میلیارد تومان پروژه خاتمه 
یافته اســت و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم حداقل به 

مبلغ سال گذشته برسیم.
کاظمی گفــت: ۱۶ نرم افزار کاربــردی در حوزه های 
مختلف کاری شــرکت در عرض ۱۰ ماه عملیاتی شد و 
سیستم هوش تجاری با قابلیت رصد تمامی آیتم های 
تاثیر گذار در عملکرد شــرکت، راه اندازی و به صورت 

آنالین در دسترس قرار گرفته است.
وی از هزینه کرد ۱۸ میلیارد ریال برای اصالح انشعابات 
بازار تاریخی تبریز طی چند سال اخیر خبر داد و افزود: 
پــروژه هایی به ارزش ۶میلیــارد و ۲۰۰ میلیون ریال 
اخیراً در بازار آغاز و در حال اجراست و ما امیدواریم با 
همکاری ســازمان های ذی ربط در بازار تبریز، بتوانیم 

شبکه برق کل بازار را ساماندهی کنیم.

راه اندازی مجدد خط تولید خوراک دام شرکت تعاونی 
روستایی امند شهرستان شبستر

 در نشستی با حضور مدیرعامل و 
اعضــای هیئت مدیــره و کمیته 
هــای فنــی و تخصصــی نظام 
پیشنهادات ، از عملکرد و نفرات 

برتر این حوزه در سال ۹۷ تقدیر به عمل آمد.
به گزارش سایمان، مدیرعامل این شرکت در این 
جمع با اشاره به اهمیت مشارکت کارکنان در امور 
سازمان گفت:نظام پیشنهادات منجر به پویایی در 
ســازمان گردیده و با ایجاد اشتیاق کاری و تعهد 
در کارکنان ، تحقق اهداف شــخصی و سازمانی 
را در پــی دارد.ســیدرضا رهنمــای توحیدی با 
اشــاره به وضعیت مطلوب شــرکت گاز از حیث 
مشارکت جویی کارکنان گفت: در سال گذشته 
۱۴۷۶۸پیشــنهاد از سوی کارکنان ارائه گردیده 

که3۶۷۵مورد از آن مصوب گردیده است.
 مدیرعامل شرکت گاز اســتان تصریح کرد: در 
سال گذشــته اهداف ســازمانی در حوزه نظام 
پیشنهادات تحقق یافته و امسال نیز این روند رو 

به رشــد در حال اجراست به طوری که در سال 
جاری بیش از ۴۶۰۸ پیشنهاد ارائه گردیده است. 
خاطرنشــان می گردد در این نشست از کمیته 
های برتر ، روســای تاثیرگذار بر کمیته ذیربط ، 
دبیــران برتر کمیته ها ، دبیران فعال کمیته ها ، 
پیشنهاددهندگان برتر در بخش های مختلف در 
ســال ۹۷ و همچنین از همکارانی که به صورت 
داوطلبانه با دبیرخانه نظام مشــارکت همکاری 

نموده بودند ، تقدیر به عمل آمد .

نظام پیشنهادات شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی مورد ارزیابی قرار گرفت  
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مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی 
گفــت: بیــش از ۱۶۰۰ تن تخم مرغ 
خوراکی بــا نظارتهای دقیق اداره کل 
دامپزشکی استان به کشورهای عراق و عمان صادر 

شده است.
به گــزارش خبرنگار مــا ؛دکتر امیرحســین بهداد 
مدیرکل دامپزشکی اســتان در مصاحبه با خبرنگار 
واحد مرکزی خبر صدا و سیمای آذربایجان شرقی با 
اعالم این خبر گفت: در ســال ۱3۹۸ که سال رونق 
تولید نامگذاری شــده اســت و در راستای حمایت 
از تولید کنندگان داخلی ، از خرداد ماه ســالجاری 
و بــا آغاز روند صادرات تخم مــرغ خوراکی تا پایان 
مرداد ماه یک میلیون و ششصد و ۴۸ هزار و پانصد 
کیلوگرم تخم مرغ خوراکی از واحدهای مجاز بسته 

بندی و تحت نظارت اداره کل دامپزشکی آذربایجان 
شرقی پس از انجام آزمایشات الزم، امورات مربوطه 
و نظارتهای بهداشــتی، به مقصد کشورهای عراق و 

عمان صادر شده است.
وی افزود: ایــن مقدار صادرات با صــدور ۷۷ فقره 
گواهی بهداشــتی صادر شده توسط اداره قرنطینه و 

امنیت زیستی این اداره کل صورت پذیرفته است.
مدیرکل دامپزشــکی استان اظهار داشت: این مقدار 
تخــم مرغ خوراکــی از طریق گمرکات اســتانهای 
آذربایجان شرقی، خوزستان، کردستان و هرمزگان 

صادر می گردد.
دکتر بهداد خاطر نشــان کرد: شش شرکت و واحد 
بســته بندی تخم مرغ در اســتان که دارای پروانه 
بهداشــتی از اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی 
هستند و نسبت به اخذ مجوز و تائیدیه اتحادیه مرغ 
تخمگذار میهــن اقدام نموده اند، در زمینه صادرات 

تخم مرغ خوراکی فعالیت دارند.

بر اساس ارزیابی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان ، شرکت آب و 
عنوان  شــرقی  آذربایجان  فاضالب 
“رتبه برتر و دستگاه برگزیده استانی در شاخص 
های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی 

سال ۱3۹۷” را کسب نمود.
به گــزارش خبرنگار ما، این ارزیابــی در دو بعد 
شاخص های اختصاصی و عمومی بوده که هر کدام 
۱۰۰۰ امتیاز می باشــد. شاخص های اختصاصی 
که عمدتا برگرفته از ماموریتها و فعالیتهای ذاتی 
شرکت است شــامل: جمعیت تحت پوشش آب 
شهری، جمعیت تحت پوشش شبکه جمع آوری 
فاضالب شهری،آب بدون درآمد، هوشمند سازی 
سامانه های آبرســانی شهری و برنامه ایمنی آب 
می باشد که خوشبختانه با توجه به تعامل مناسب 
در سطح ملی و استانی و در سایه تالش و کوشش 
همکاران عملکرد شــاخصها غالبا بیشتر از مقدار 
پیش بینی شــده بوده اســت. همچنین ارزیابی 
شــاخص های عمومی در ۷ محور شامل اصالح 
ســاختار ســازمانی، توســعه دولت الکترونیک ، 
مدیریت سرمایه انسانی، شفافیت و مدیریت مالی 
، بهبود فضای کسب و کار، ارتقاء سالمت اداری و 

مسئولیت پذیری و استقرار نظام مدیریت عملکرد 
انجام شــده است شایان ذکر است مراسم تجلیل 
از برگزیدگان جشــنواره شــهید رجایی اســتان 
بــا حضور نماینده محترم ولی فقیه در اســتان ، 
استاندار آذربایجان شرقی ، تعدادی از نمایندگان 
اســتان در مجلس شورای اســالمی و جمعی از 
مسئولین اســتان در مورخه ۹۸/۶/۰۹ در محل 
ســالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان برگزار شد.
در این مراسم مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی لوح سپاس 

به همراه تندیس جشنواره را دریافت نمود .
الزم به توضیح است شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شــرقی برای پنجمین سال پیاپی به 
عنوان دستگاه برگزیده استانی در جشنواره شهید 

رجایی سال ۱3۹۷معرفی شد .

کسب عنوان رتبه برتر درجشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۷ توسط
 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

صادرات بیش از ۱۶۰۰ تن تخم مرغ خوراکی از استان آذربایجان شرقی
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی گفت:نگاه مدیران به 
بخش تعاون باید محترمانه باشد نه 
اینکه مــورد غضب و منفعت  طلبی 

قرارگیرند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ میراحدحســینی در 
نشست خبری به مناسبت درجمع خبرنگاران گفت: 
نزدیک به پنج درصد تعاونی های ســطح کشور را در 
استان آذربایجان شــرقی دارد که از آن میان ۴هزار و 

۲۰۰ تعاونی فعال هستند. 
وی خاطرنشان کرد: تمام تالش ما در تمام تعاونی ها 
اعم از خدمات، درمان، توزیع، آموزش این است که صفا 
و صمیمیت و همدلی ایجاد کنیم تا به هم اعتماد کرده 

و خدمات شایان و موثری انجام دهند.
وی افزود: در این راســتا اقدام به ایجاد کمیته رسیدگی برای 
حل مشکالت تعاونی ها کرده ایم تا در پیشبرد اهداف تعاون 

موثر باشند.
حسینی با تاکید بر اینکه ۴۵ تعاونی با مشکالت حادی روبه  
رو بودنــد ولی با ایجاد این کمیته کــه اعضای آن افراد موثر 
هستند، مشکالت حل شد، گفت: هدف این است تا در کمیته 

مشکالت بررسی و سپس حل شود.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی افزود: 
کمیته رســیدگی به نام هیات تعاون و داوری نیز در راستای 
حل و فصل اختالفات تعاونی های مشکل دار تشکیل شده است 
که در چارچوب مقررات، مشــکالت بررسی شده و رای صادر 

می شود.
 در ادامه این نشســت، مدیرکل تعــاون، کار ورفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی در پاسخ به ســوال خبرنگار آریا که  از وی 
پرســید، جنابعالی در صحبت های خود اشــاره داشتید که 

نگاه مدیران به بخش تعاون باید محترمانه باشــد 
آیا این موضوع بــه تعاونی مصرف آموزش پرورش 
ناحیه ۲ تبریز هم صدق می کند اگر چنین هست 
چرا آموزش و پرورش  چندین ماه هســت با ارایه 
دادخواست به فکر خلع ید آن تعاونی هست گفت: 
بنده و کارشناسان این اداره در جریان این امر قرار 
داریم و چندین بار بــا مدیر کل محترم آموزش و 
پــرورش در ایــن خصوص صحبت کــرده ایم اما 
متاسفانه برخی افراد از روی بغض و حسادت با این 
بهانه که محل ملک تعاونی فوق ،متعلق به آموزش 
و پرورش هســت اقدام به طرح شکایت کرده اند 
درصورتی که طبق مصوبه هیئت وزیران دســتگاه 
هــای دولتی موظف به تامین محــل و نیرو برای 
تعاونی ها هستند و آن محل نیز طبق قانون بیش 
از ۷ دهه هســت که به تعاونی مصرف واگذار شده و این اداره 
برای رفع این مشکل و موانع نهایت تالش خود را بکارگرفته 

و خواهد گرفت.
وی در پایان تاکید کرد؛ آن محل طبق قانون به تعاونی مصرف 
واگذار شــده است.   گفتنی است این تعاونی یکی از تعاونی 
های برتر درسطح استان هست که چندین سال پی درپی به 

عنوان تعاونی برتر شناخته شده است .

  رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا )ع( تبریزخبرداد:
بستری بیش از ۴۱ هزار نفر در بیمارستان امام رضا )ع( تبریز

آرمان تبریز-رئیس مرکز آموزشــی و درمانی امام رضا )ع( 
تبریز گفت: در یک سال گذشته بالغ بر ۴۱ هزار و 3۵۰ نفر 
در بخشهای مختلف بســتری این مرکز بستری و خدمات 

درمانی تشخیصی دریافت کرده اند.
بــه گزارش خبرنگار ما ،دکتر محمــد علیزاده رئیس مرکز 
اموزشی و درمانی امام رضا )ع( تبریز اظهار داشت: با توجه 
بــه اینکه این مرکز ، آموزشــی و درمانــی و مرکز جنرال 
شمالغرب کشور است از این رو تعداد مراجعین به این مرکز 
رو به افزایش بوده و همکاران بخش درمان همواره ســعی 
در اترتقاء ســطح کیفی خدمات درمانی داشسته و یکی از 

الویتهای اصلی این مرکز نیز رضایتمندی مراجعین است.
علیــزاده افزود: روزانه به طور متوســط بالــغ بر ۸۰ عمل 
جراحــی در این مرکــز به صورت شــبانه روزی انجام می 
شود در یکسال گذشته بیش از ۲۶هزار و ۲۰۰ مورد عمل 
جراحی در این مرکز درحال انجام شــده است.رئیس مرکز 
آموزشــی و درمانی امام رضا )ع( تبریز،ادامه داد: عالوه بر 
بیماران بستری در بخش ها نزدیک به یک صد و ۱۲ هزار 
نفر نیز در بخــش اورژانس این مرکــز پذیرش و خدمات 

درمانی تشخیصی دریافت نموده اند.

محمد علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: 
وجود درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی در این مرکز 
افزایش مراجعین به درمان را موجب شــده و این مرکز با 
دارا بــودن 33 درمانگاه تخصصی وفــوق تخصصی بالغ بر 
یک صــد و ۱۶ هزارو ۵۰۰ نفر را در تخصص های مختلف 
پذیرش کرده است. وی با اشاره به افزایش وتوسعه خدمات 
کلینیکــی و پاراکلینیکــی در این مرکز گفــت: تعداد ۷۵ 
هزارو۶۰۰ نفر رادیولوژی،یکصدو ۵ هزارنفر سونوگرافی،۸۶ 
هزار نفر ســی تی اسکن،۱۶ هزار نفر پاتولوژی و ۱۰ هزارو 

3۰۰ نفــر در بخش ام آر آی پذیــرش و خدمات درمانی 
دریافت کرده اند.

رئیس مرکز اموزشی و درمانی امام رضا )ع( تبریز افزود: بر 
اســاس آماری که همکاران واحد آمار در یک سال گذشته 
ثبت کــرده اند میانگین درصد اشــغال تخت بیش از ۹۰ 
درصد می باشد و این یعنی اینکه در بعضی از زمانها درصد 
اشــغال تخت بیش از صد درصد نیز می باشد و به ناچار در 

بعضی از اوقات پذیرش بیماران دچار مشکل می شود.
وی بــا تاکید برضرورت دیالیز و افزایش بیماران دیالیزی و 
کنترل فشــار خون و بیماری های کلیوی گفت: این مرکز 
با دارا بودن بیش از ۱۲۲ تخت پیشــرفته دستگاه دیالیز به 
عنوان بزرگترین و پیشــرفته ترین مرکز دیالیز شمالغرب 
کشور بوده و در یکسال گذشته بالغ بر 33 هزار نفر در این 

مرکز از خدمات دیالیزی رایگاه بهره مند شده اند.
این گزارش می افزاید،مرکزآموزشی ودرمانی امام رضا )ع( 
تبریز با ۸۰۰ تخت مصوب و بخشهایی همچون استروک ، 
آی ســی یو های تخصصی و بخشهای تخصصی بستری به 
عنوان بزرگترین مرکز درمانی جنرال شــمالغرب کشور در 

سال ۸۴ به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی: 

نگاه مدیران به بخش تعاون باید محترمانه باشد
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عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
معتقد است بازار لوازم یدکی کامال رها شده 
و ســتاد تنظیم بازار هیچ عکــس العملی 

نسبت به گرانی کاالها ندارد.
محمدحسین فرهنگی عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره 
گرانی لوازم یدکی، گفت: بازار کامال به حال خود رها شده 
و ســتاد تنظیم بازار هیچ عکس العملی نســبت به گرانی 

کاالها نداشته و می توان ادعا کرد وجود خارجی ندارد.

بایــد بــا اقدامــات 
ســنجیده و حساب 
شده بازار را مدیریت 
کرد و از سوءاستفاده 
جلوگیــری  دالالن 
مثال  طــور  به  کرد 
باید با فروشــنده ای 
ارزان  کاالی  کــه 
قیمت خریداری کرده اما در شــرایط کنونی لوازم یدکی 
را با قیمت های گزاف به بازار عرضه می کند، برخورد شود

نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اسکو در مجلس شورای 
اسالمی افزود: باید با اقدامات سنجیده و حساب شده بازار 
را مدیریــت کرد و از سوءاســتفاده دالالن جلوگیری کرد 
به طور مثال باید با فروشــنده ای کــه کاالی ارزان قیمت 
خریداری کرده اما در شــرایط کنونی لــوازم یدکی را با 

قیمت های گزاف به بازار عرضه می کند، برخورد شود.
وی با اشــاره به مشکالت تولیدکننده درشرایط تحریمی، 
اظهــار کرد: مصرف کننده نیز باید به واقعیت های جامعه 
توجه کنــد چراکه در حــال حاضر ســرمایه در گردش 
تولیدکننــدگان کاهش پیدا کرده بنابرایــن تولیدکننده 
نمی تواند کاالی خود را به بــا بهایی کمتر از قیمت تمام 
شده به فروش رساند چراکه ورشکسته شده و عرضه کاال 

به بازار کامال متوقف می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهــم اضافه کرد: نمی توان 
از تولیدکننده انتظار داشــت، محصوالت خود را کمتر از 

قیمت تمام شده در بازار عرضه کند.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
تصریح کــرد: افزایش قیمت لوازم یدکی باید متناســب 
با ارزبری آن و شــرایط جامعه باشــد در غیر این صورت 
دستگاه های مســئول با متخلفان و گران فروشان برخورد 

شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی :

بازار لوازم یدکی خودرو رها شده است

رئیــس ســازمان جهــاد 
آذربایجــان  کشــاورزی 
تولید ۲۲3 هزار  از  شرقی 
تنی انگور در باغات این اســتان در طول 

سال جاری  خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مهندس 
اکبر فتحی در حاشــیه آییــن اختتامیه 
معرفی توانمندی های بخش کشــاورزی 
شهرســتان ملکان)انگور و دوشــاب( در 
تفرجــگاه عینالــی تبریــز در گفتگو با 
خبرنگاران ، کشــاورزان را لبیک گویان 
واقعی نــدای رهبری در عرصــه تولید 
دانســته و گفت: محصوالت کشاورزی با 
دقــت باال تولید و عرضه می شــود و در 
این بین کشاورزان به خوبی توانسته اند 
نقش خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

عملی کنند.
وی با اشــاره ای به ســطح زیرکشت و 
تولید باغات انگور استان گفت: هم اکنون 
باغات جوان 3۶۱ هکتــار و باغات بارور 
۱۷ هــزار و ۵۲ هکتار بوده و برآوردهای 
اولیه میزان تولید انگور در سال جاری را 
بیــش از 3۱۵ هزار تخمین می زدند که 
در اثر ســرمازدگی حدود ۹۲ هزار تن از 

این محصول از بین رفت.
وی افزود: بدین ترتیب میزان تولید انگور 
در ســال جاری ۲۲3 هزار تن است که 
حــدود ۱۵ درصد تولیــدات معادل 33 
هــزار و ۴۵۰ تن به صورت تازه خوری و 
مصارف محلی همچون آبغوره و دوشاب 

مصرف می شود.
مهندس فتحی با اشــاره به فراوری ۸۵ 
درصــد محصول به میــزان ۱۸۹ هزار و 
۵۰۰ تن به اشکال مختلف گفت: انگور و 
فرآورده های آن از جمله سبزه و کشمش 
یکی از اقالم صادراتی کشور محسوب می 
شوند که خوشبختانه این استان از لحاظ 
سطح زیر کشــت تولید انگور و فرآورده 
های آن جایگاه ویژه ای در کشــور دارد.

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان 

در خصوص متوسط عملکرد تولید انگور 
در باغات استان گفت: شهرستان ملکان 
دارای هشت هزار و ۸۰۰ هکتار باغ انگور 
با متوسط عملکرد ۲۴ تن در هکتار بوده 
و قطب تولید انگور اســتان محسوب می 
شــود، متوســط عملکرد انگور در دیگر 
شهرســتان ها حدود ۱۸ تــن در هکتار 

است.
وی ادامه داد: حدود ۷۵ درصد محصول 
تولیدی به میزان ۴۵ هزار تن به کشمش 
کالیفرنی و حــدود ۲۵ درصد به میزان 
۱۵ هزار تن به کشــمش تیزابی تبدیل 

می شود.
مهندس فتحی افزود: مجموع کشــمش 
فرآوری شــده اعم از کالیفرنی و تیزآبی 
۶۰ هزار تن است که به کشورهای حوزه 
خلیج فارس و آســیای میانه، روســیه و 
برخی کشــورهای اروپایــی و آفریقایی 

صادر می شود.
وی با اشــاره به ارقام انگــور تولیدی در 
اســتان گفت: ۹۰ درصد سطح زیرکشت 
باغات اســتان را رقم بی دانه )کشمشی( 
تشــکیل داده و ۱۰ درصد بقیه نیز سهم 
ارقــام دیگــر همچون خلیلــی، فخری، 
عسگری، حسینی، صاحبی، دسته چین، 
شاهانی، قورا شیرین یا تبرزه و قره اوزوم 

می باشد.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان 
افزود: شهرستان ملکان با ۱۴۰ هزارتن، 
بنــاب با 3۷ هزار و مراغه با 3۵ هزار تن 
رتبه های اول تا ســوم را در تولید انگور 

به خود اختصاص داده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

تولید ۲۲۳ هزار تن انگور در آذربایجان شرقی
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 ســرویس های مدارس در 
ســال تحصیلــی جدید در 
قالب ســامانه “سپند” ثبت 

نام و ساماندهی می شوند.
سازمان  مدیرعامل  اکبرنژاد  ،محمدحسین 
تاکسیرانی شهرداری تبریز امروز در گفتگو 
بــا خبرنگار شــهریار با اعــالم خبر فوق، 
گفت: بر اســاس توافق وزیر کشور و وزیر 
آموزش و پرورش، سامانه سپند امسال در 
کل کشــور راه اندازی می شود و طبق آن 
هم شرکت ها و رانندگان سرویس مدارس 
در این سیســتم ثبت نام و پس از بررسی 
تائید صالحیت  تاکسیرانی  سازمان  توسط 

می شوند.
وی ادامه داد: فعالیت های سرویس مدارس 
در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از طریق سامانه 
سپند انجام می شود و سازمان تاکسیرانی 

در کالنشهرها متولی این سامانه هستند.
رانندگان  صالحیــت  بررســی  اکبرنــژاد 
سرویس مدارس و وضعیت فنی خودروهای 
ســرویس را از ویژگی های ســامانه سپند 
دانســت و گفت: بــا هماهنگــی اتحادیه 

تاکنون ۱۹ شرکت  تاکســیرانی کشــور، 
توسط سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز 
تائید شده و وضعیت ۲۸ شرکت نیز دست 

بررسی است.
مدیرعامل سازمان تاکســیرانی شهرداری 
تبریز با بیان اینکه ۶۱۱ راننده در ســامانه 
ســپند ثبت نام کرده اند، اظهار کرد: ثبت 
نام رانندگان ســرویس مــدارس از طریق 
دفاتر پیشخوان دولت انجام می گیرد و هر 
شرکت برای مدارس تعدادی راننده معرفی 
می کند که تائید نهایی آن توسط سازمان 
تاکسیرانی انجام می شود و برای هر خودرو 

برچسب مخصوص تعلق می گیرد.
وی اپلیکیشــن سامانه ســپند را از دیگر 
خدمات این ســامانه عنوان کــرد و افزود: 
اولیای دانش آموزان می توانند با استفاده 
از این اپلیکیشن از محل و تردد خودروی 

سرویس فرزند خود مطلع شوند.
سپند )سامانه پایش ناوگان دانش آموزی( 
در ســال تحصیلی ۹۹-۹۸ توسط سازمان 
و شهرداری های  تاکسیرانی کالنشــهرها 

سراسر کشور اجرا می شود.

شهردار تبریز  طی 
اداره  ای  بخشــنامه 
ارتباطات و امور  کل 
بین الملل شهرداری 
را مامور کرد با تشکیل کمیته ای ویژه، 
معابر  تابلوهای  ساماندهی  درخصوص 
سطح شهر تبریز و اسامی آن ها اقدام 

کند.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز، ایرج 

شــهین باهر در این دســتورالعمل با تاکید بر لزوم 
پاسداشت مقام شهدای عظیم الشان انقالب اسالمی 
اظهار کرد: این کمیته متشکل از نمایندگان اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل، سازمان بسیج شهرداری 
تبریز، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت حمل و 
نقل و ترافیک شــهرداری تبریز موظف است از کلیه 
معابر و محالت سطح شهر به صورت میدانی بازدید و 
اقدامات الزم را درخصوص ساماندهی تابلوهای معابر 
براســاس اطالعات شــورای نامگذاری معابر و اماکن 

عمومی شهر تبریز به عمل آورد.
در دستورالعمل شهردار تبریز، وظایف این کمیته در ۴ 

بند به شرح ذیل تعریف شده است:
۱- کمیته موظف است کلیه معابر سطح شهر شامل 

محالت، کوی ها، کوچه ها و... را که 
فاقد نام هستند شناسایی و با اولویت 
ســکونت خانواده شهید در محل و یا 
محدوده آن، نســبت به نامگذاری و 

نصب تابلو اقدام کند.
۲- کمیتــه موظف اســت تابلوهای 
نصب شده در کلیه معابر را با اسامی 
شــهدایی که به نام آن ها نامگذاری 
شــده تطبیــق و در صــورت وجود 

مغابرت سریعا نسبت به اصالح تابلو اقدام کند.
 3- اگر در کوچه یا خیابانی چندخانواده شهید سکونت 
دارند و آن کوچه، کوی یــا خیابان فقط به نام یکی 
از شــهدا نامگذاری شده، این کمیته موظف است نام 
شــهدای دیگر را در نامگذاری نزدیک ترین معابر که 

فاقد نام، استفاده کند.

۴- کمیته موظف است درخصوص پیگیری و تسریع 
در اجرای مرحله نهایی طرح کوچه میزین افتخاری 
و نصــب تابلوهای معرفی شــهدای واالمقام همراه با 

تصاویر و شرحی از زندگی شان اقدام کند.
ایرج شهین باهر در این بخشنامه بر اقدام سریع این 

کمیته و ارائه گزارش کار مربوط تاکید کرده است.

دستور فوری شهردار تبریز برای ساماندهی 
تابلوهای معابر شهری

روابط  رئیــس 
شرکت  عمومی 
اســتان  گاز 
ن  یجــا با ر ذ آ

شرقی، گفت: حذف قبوض کاغذی با ارسال پیامک انجام می 
گیرد. رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، 
گفت: مشــتریکن محترم می توانند با ارسال پیامک از دریافت 

قبوض کاغذی انصراف دهند.
بــه گزارش خبرنــگار ما،محمدعلی فتح الــه زاده با اعالم این 
مطلــب گفت: مشــترکین محترم درصورت تماس با شــماره 
۱۰۰۰۰۲۱۹۴ می توانند با ارائه شماره همراه خود ، قبوض گاز 

هر دوره را از طریق پیامک دریافت نمایند.
وی با اشاره به مزایای این طرح گفت: عالوه بر دسترسی بموقع، 
امــکان پیگیری و پرداخت آنالیــن و ... ، مهمترین مزیت این 
اقدام صرفه جویی در کاغذ مصرفی و به تبع آن کاهش آلودگی 

های زیست محیطی و ...است.
مهندس فتح اله زاده با اشــاره به اینکه شماره تلفن های همراه 
مشترکان به منظور ارسال اطالعات قبوض در حال جمع آوری 
است، خاطرنشان کرد: پس از تکمیل این فرایند اطالعات اولیه 
همچون صورت حســاب و... به تلفن همراه مشــترکان ارسال 
خواهد شــد.رئیس روابط عمومی شــرکت گاز اذعان داشــت: 
مشــارکت در ارسال شماره همراه مشــترکین عالوه بر ارسال 
پیامکــی قبوض، امکان اطالع رســانی در زمان قطع گاز را نیز 

فراهم خواهد آورد.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

 حذف قبوض کاغذی با ارسال پیامک
 انجام می گیرد

ساماندهی سرویس های مدارس با سامانه سپند

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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معاون آموزشــی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی استان آذربایجان شــرقی گفت: ضرورت رسیدن به 
خود اتکایی در زمینه روغن های خوراکی، توسعه کشت دانه 

های روغنی در کشور می باشد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛دکتر پاســبان اســالم ضمن 
بیان این مطلب افزود: با توجه به ضرورت رســیدن به خود 
زمینــه  در  اتکایــی 
خوراکی،  های  روغن 
دانه  کشــت  توسعه 
های روغنی در کشور 
اهمیت بسزایی دارد.

دانــه  افــزود:  وی 
روغنی کلزا با داشتن 
تیــپ های بهــاره و 
با  ســازگار  پاییــزه 
بســیاری از اقلیم های زراعی کشور و اســتان از آینده نوید 
بخشی برخوردار اســت و در چند سال اخیر کشت این دانه 
روغنی در استان آذربایجان شرقی به پشتوانه تحقیقات انجام 
شــده و در مجموعه این مرکز و تالشهای مجموعه سازمان 

جهادکشاورزی استان، در حال گسترش است.
دکتر پاســبان اسالم خاطرنشان ساخت: به منظور راهنمایی 
و پشــتیبانی فنی هر چه بهتر کارشناسان مروج پهنه استان 
و کشــاورزان، کارگاه آموزشــی زراعت کلــزا برای محققین 
و مروجــان مرکز تحقیقــات و آموزش کشــاورزی و منابع 
طبیعی اســتان و کارشناسان شــرکت های بخش خصوصی 
متصدی اجرای پروژه های ترویجی دانه های روغنی، چهارم 

شهریورماه برگزار گردید.
گفتنی اســت در ایــن دوره به صورت مبســوط روش های 
کاشت، داشــت، برداشــت و مدیریت تغذیه گیاهی، آفات، 
بیمــاری ها و علف های هرز تشــریح گردید و در آخر دوره 
نیز موارد مرتبط با زراعت کلزا در مناطق مختلف اســتان با 

شرکت کنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ضرورت رسیدن به خود اتکایی در 
زمینه روغن های خوراکی، توسعه 
کشت دانه های روغنی در کشور 

می باشد

با حضور مسئولین از چندین پروژه آب و 
فاضالب شهری کالنشهر تبریز با اعتباری 
بالغ بر 3۲۰ میلیارد ریال در هفته مبارک 

دولت بهره برداری و کلنگ زنی گردید.
با هفته  به گزارش خبرنــگار ما؛همزمان 
پروژه  ازچندیــن  امســال  دولت  مبارک 
آب و فاضالب کالنشــهر تبریــز باهزینه 
ای بالــغ بر3۲۰ میلیارد ریــال با حضور 
مهنــدس ایمانلــو مدیر عامل شــرکت ، 
معاون فرماندار شهرستان تبریز ، معاونین 
شرکت و تعدادی از اهالی منطقه در محل 
مســجد المهدی مرزداران بطور همزمان 
بهره برداری و عملیــات اجرایی تعداد ۲ 
باب مخزن ده هزار مترمکعبی آب شرب 

نیز آغاز شد .
مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب اســتان در این مراسم  نسبت به 
تشــریح فعالیتها وپروژه های قابل افتتاح 
و کلنگ زنی کالنشــهر تبریز گفت : بهره 
برداری از شــبکه جمــع آوری فاضالب 
شــهرک مصلی مرزداران ، کوی زمزم و 
۲۰ متــری ماراالن ، خیابان شــهید قره 
باغی ، شهرک طالقانی و همچنین احداث 
مخــزن ده هزار متر مکعبــی مرتفع ایل 
گلی و احداث مخزن ده هزار متر مکعبی 
منظریه کالنشــهر تبریز از جمله طرحها 
و پروژه هایی اســت که در هفته مبارک 
دولت  بصــورت همزمان بهــره برداری و 

کلنگ زنی می شود .
مهندس ایمانلو در خصوص بهره برداری 
از شــبکه جمع آوری فاضالب شــهرک 
مصلی مرزداران ، کوی زمزم و ۲۰ متری 
ماراالن ، خیابان شهید قره باغی ، شهرک 
طالقانی کالنشهر تبریز گفت : هدف اصلی 
از اجرای طرح جمع آوری و دفع بهداشتی 
فاضالب منطقه بوده و طول شــبکه جمع 
آوری فاضالب ۲۹ کیلومتر بوده و ۷۲۵۰ 
انشــعاب فاضالب در آن نصب و بیش از 
۱۴ هزار خانوار از آن برخوردار می شوند 
تامین اعتباراین طرح از محل اســتانی و 
منابع داخلی شرکت بوده که برای اجرای 
این طرح اعتباری بالــغ بر ۲۰۰ میلیارد 

ریال هزینه شده است .
مدیر عامل شرکت در پایان به پروژه های 
آب آماده کلنگ زنی درکالنشــهر شــهر 
تبریز اشاره کرد و افزود : عملیات احداث 
مخزن ۱۰ هزار متــر مکعبی مرتفع ایل 
گلــی تبریز با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد 
ریــال و همچنیــن احــداث مخزن ۱۰ 
هزار متر مکعبــی مرتفع منظریه تبریز با 
اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال همزمان 

با سایر طرحها کلنگ زنی می شود.
در ادامه این مراسم مهندس اسدی معاون 
فرماندار شهرستان تبریز نیز ضمن تبریک 
هفتــه مبارک دولت از دســت اندرکاران 
اجرای این طرحها تشکر و قدردانی کردند.

بهره برداری از چندین پروژه آب و فاضالب 
شهری کالنشهر تبریز با اعتباری بالغ بر 

۳۲۰ میلیارد ریال در هفته مبارک دولت
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آرمان تبریز-جــاده اختصاصی مجتمع مس 
سونگون تا ورزقان مجددا خط کشی شد.

به گزارش خبرنگار ما ،محمد حســین ایازی 
با اشــاره به موقعیــت جغرافیایــی منطقه 
گفت: مجتمع مس ســونگون در یک منطقه 
کوهســتانی مرتفع قرار گرفته است که فصل 
سرما در آن زود شروع می شود و بدیهی است 
که باید اقدامات الزم در جهت افزایش ایمنی 
و جلوگیری از هر گونه حوادث احتمالی انجام 

گیرد.

مدیــر روابــط عمومی و نظــارت بر خدمات 
مجتمع مس ســونگون با اشــاره به تأکیدات 
مهندس شریفی مدیر مجتمع مس آذربایجان 
مبنی بر برنامه ریزی و پیش بینی نقط خطر 
و بحــران و انجــام اقدامــات الزم در جهت 
کنترل و رفع آن ها افزود: طبیعت این منطقه 
با شروع فصل سرما، مه های شدید و غلیظی 
بــه خود خواهد دید که موجب کاهش دید و 
افزایش بروز حوادث غیرمترقبه می گردد که 
با بررســی های الزم تصمیم گرفته شــد که 

خط کشــی جاده مجدداً اجرا گردد چرا که 
این خطوط بهترین راهنما برای رانندگان در 
جهت تردد آن ها و عدم انحراف از جاده می 

باشد و این امر ضروری بود.
ایشان با اشاره به اینکه مباحث دیگری نیز در 
این زمینه مورد توجه قرار گرفته گفت: انشاهلل 
به زودی نیز اقدامات مقتضی در این زمینه نیز 
اجرایی می گردد تا عابرین، پرسنل، رانندگان 
ماشین آالت باری و سنگین در کمال امنیت 

و احتیاط از این مسیر تردد نمایند.

 مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز خبرداد:
قرارداد احداث واحد گوگردسازی جدید پاالیشگاه تبریز منعقد شد

قــرار داد پــروژه احــداث واحــد 
گوگردســازی جدید شرکت پاالیش 
نفت تبریز در راستای کاهش آالینده 
های زیســت محیطی پاالیشــگاه با 
شرکت طراحی و ساختمان نفت )ODCC( منعقد 

شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،مدیرعامل شــرکت 
پاالیش نفت تبریز در این خصوص گفت: بر اساس 
این تفاهم نامه انجام مطالعات hazop، مهندسی 
پایه، مهندسی تفصیلی، تامین مصالح و تجهیزات، 
انجام کارهای ســاخت و نصب، پیش راه اندازی و 

راه اندازی برعهده شرکت طرف قرار داد است.
غــالم رضا باقری دیزج افــزود: مدت زمان اجرای 
پــروژه ۲۱ ماه و اعتبار آن بالغ بر ۱۷ میلیون یورو 

می باشد.
وی از جملــه اهداف راه انــدازی این واحد جدید 

را تولیــد گوگرد با ظرفیت ۱۱۰ تن در روز عنوان 
کرد.

باقری خاطرنشان کرد: شرکت پاالیش نفت تبریز 
همگام با تولید، به مسایل زیست محیطی و تولید 
فرآورده هــای با اســتاندارد روز جهانی توجه ویژه 

دارد.
وی افزود: امروزه توجه به مسئولیت های اجتماعی 
یکی از مقوله های مهمی اســت کــه همه صنایع 
تولیدی و حتی خدماتی باید نســبت به آن توجه 

داشته باشند.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفــت تبریز ادامه داد: 
هرچنــد وظیفه برخــی صنایع چون پاالیشــگاه 
خدمات رســانی اســت، این صنایع نیز نســبت به 
محیط اطراف و جامعــه خود نمی توانند بی تفاوت 
باشــند و در این راستا پاالیشــگاه تبریز اقدامات 

مهمی انجام داده است.
وی با اشــاره بــه این که ۹۰ درصــد فرآورده های 
پاالیشگاه تبریز خدماتی است، اظهار کرد: شرکت 
پاالیش نفت تبریز در انجــام طرح ها و پروژه های 
مختلف خود نســبت به موضوعات زیست محیطی 

توجه ویژه دارد

خط کشی جاده اختصاصی مس سونگون تا ورزقان
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