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رئیس جمهور در ســفر خود به تبریز طی سخنانی 
گفت ؛ بی تردید هر چقدر بتوانیم به این مردم بزرگ 
خدمت کنیم در برابر عظمت آنان بسیار ناچیز است.

رئیس جمهور عصر چهارشــنبه در جلســه شورای 
اداری اســتان آذربایجان شرقی با قدردانی از حضور 
همیشگی مردم در صحنه و دفاع از آرمان های نظام 
و انقالب اسالمی در برابر توطئه های دشمنان، تاکید 
کرد: حضور همیشــگی مردم در صحنه که روزهای 
گذشته نمونه روشن آن را در شهرهای مختلف کشور 
دیدیــم، دنیا را تکان می دهــد و در برابر عظمت و 
بزرگــی این مردم ما هرچقــدر خدمت کنیم ناچیز 

است.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز،حجت االســالم 
والمسلمین دکتر حسن روحانی در سخنان خود در 
جمع مدیران اســتان آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
دشمنان از اواخر سال ۹۶ با آموزش و ارسال تجهیزات 
اقتصادی ســرمایه گذاری  درکنار فشار ســهمگین 
عظیمی برای بهم ریختن اوضاع کشورمان انجام داده 
بودند، اظهار داشت: مردم انقالبی ایران با هوشیاری 
و وقت  شناسی همیشــگی خود برای حفظ امنیت، 
ناموس، اســتقالل و عزت خــود فداکارانه به صحنه 

آمدند و با همه وجود دشمن را مأیوس کردند.
دکتر روحانی با اشاره به بازدید خود از مناطق زلزله 
زده به عنوان هدف اصلی سفرش به این استان، اظهار 
داشت: از زمان وقوع زلزله اخیر به طور مرتب شرایط 
زلزلــه زدگان را پیگیری می کردم و می خواســتم از 
نزدیک با مردم مالقات کرده و شــرایط آنان را مورد 

بررسی قرار دهم.
رئیس جمهور بــا بیان اینکه اقدامــات خوبی برای 
رسیدگی به امور زلزله زدگان انجام شده است، گفت: 
تقریباً پس از گذشت نیم ساعت از وقوع زلزله اولین 
گروه امداد در ســاعت ۳ صبح وارد منطقه شــده و 
کمک رســانی را آغاز کرد و این بــه معنای تالش، 
آمادگی، فداکاری مردم و مســئولین است و جا دارد 
از تمام مســئولین و نهادها بویژه هالل احمر، بنیاد 

مسکن، وزارت کشور، اســتانداران، نیروی انتظامی، 
سپاه، بسیج و همه مردم که وارد عرصه امداد رسانی 

شدند، تشکر و قدردانی کنم.
دکتــر روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
قدردانی از حضور پرشــور مردم تبریز در راهپیمایی 
پس از اغتشاشات، اظهار داشت: دیروز خدمت مقام 
معظم رهبری بودم، ایشــان فرمودند که مردم تبریز 
راهپیمایی بسیار شکوهمندی انجام دادند که انصافاً 
جای سپاسگزاری و قدردانی دارد و این راهپیمایی ها 
از تبریز و زنجان آغاز شــد و در تمام شهرها و حتی 

روستاهای کشور برگزار گردید.
رئیس جمهور خاطر نشــان کرد: دشــمن از ۲ سال 
پیــش یعنی از اواخر ۹۶ آمــوزش، پول و تجهیزات 
فراوانــی بــکار گرفته بود و در کنار فشــار و تحریم 
اقتصادی به دنبال آن بود که مردم را عصبانی کند و 
بــا اینگونه اقدامات تصور می کرد اگر حادثه ای پیش 

بیاید دیگر کار نظام تمام شده است.
دکتــر روحانی اضافه کرد: پــس از اصالح قیمت ها 
تقریباً از غروب جمعه برخی از حرکت ها آغاز شــد 
و از روز شــنبه با همه توان وارد عمل شــدند و فکر 
می کردند تحرکات آنها ماه ها طول می کشد و کشتار 

و جنگ داخلی را به دنبال خود خواهد داشت.
رئیــس جمهور افزود: آنان تصــور می کردند که اگر 
بانک ها و خانه مردم را آتش بزنند می توانند استقالل 
و آزادی را از مردم بگیرند و مردم را تســلیم کنند. 
اما مردم با عمل خود به صراحت به دنیا نشان دادند 
که در برابر توطئه خارجی تسلیم نشده و ایستادگی 
خواهند کرد.رئیس جمهور خاطر نشــان کرد: البته 
ممکن اســت مردم انتقاد و انتظاراتی داشته باشند، 
اما اجازه نمی دهند عده ای از شــرایط موجود ســوء 
اســتفاده کرده و امنیت مــردم را به خطر بیندازند. 
اغتشاشگران حتی به کودکان و مدرسه دخترانه نیز 

رحم نکرده و آنان را مورد حمله قرار دادند.
دکتــر روحانی تصریح کرد: وقتی عده ای وابســته و 
اوباش اینچنین وحشیانه عمل می کنند، آحاد مردم 
با حضور مقتدرانه خود می توانند بهترین پاسخ را به 

آنان بدهند که اینچنین هم کردند.
رئیس جمهــور گفت: اگر چه نیروهــای انتظامی و 
امنیتی در صحنه بودند ولی مشــت گره  کرده ای که 
قدرت ملت را به رخ دشــمنان و آشــوبگران کشید، 

حضور باشــکوه مردم در اجتماعات و راهپیمایی ها 
بود. لذا جا دارد از مردم تبریز و آذربایجان و نماینده 
ولی فقیه در استان و همه مسئولین استانی که مردم 
را بــرای این حرکت بزرگ تشــویق کردند و از خود 
مردم که خالــق این حرکت بزرگ بودند تشــکر و 

سپاسگزاری کنیم.
دکتر روحانی در ادامه افزود: به قول اســتاد شهریار 
هم آزادی ایران و هم آبادانی ایران از آذربایجان است 
و هر زمان که مشکلی برای کشور بوجود آمده مردم 
ایــن خطه با دل و جان به صحنــه آمده و فداکاری 

نشان دادند.
رئیس جمهور گفت: بی تردیــد هر چقدر بتوانیم به 
این مردم بــزرگ خدمت کنیم در برابر عظمت آنان 

بسیار ناچیز است.
دکتر روحانی با اشــاره به طرح هایــی که امروز در 
آذربایجان شــرقی افتتاح شد، اظهار داشت: راه آهن 
یکی از طرح های مهم افتتاح شده بود و از مسئولین 
مربوطه می خواهم که تــالش کنند تا خط آهن در 
ســال آینده به تبریز برســد و مردم بتوانند با صرف 

ساعات کمتری به مقصد خود برسند.
رئیس جمهور با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه 
راه آهن طی ســال های اخیر در کشــور انجام شده 
است، گفت:  اتصال خطوط راه آهن همدان، کرمانشاه، 
ارومیه، رشــت و بســتان آباد به خط آهن سراسری 
می توانــد تحولی در این مناطق ایجــاد کند و اینها 
پروژه هایی بود که اجــرای آن را به مردم وعده داده 
بودم. دکتــر روحانی افزود: ۲ پــروژه مهم دیگر در 
زمینه خط آهن در دســتور کار قرار دارد که تالش 
می کنیم هر چه زودتر به بهره برداری برســد. یکی از 
این طرح ها، راه آهن رشت به آستارا و دیگری راه آهن 
چابهار به زاهدان است که از لحاظ ترانزیتی از اهمیت 
بســیار زیادی برخوردار هستند و در حقیقت شرق 
آسیا و کشورهای آفریقایی را از طریق دریای عمان 
و اقیانوس هند به آســیای میانه و اروپای شــرقی و 

اروپای مرکزی و چین متصل می کند.
رئیس جمهور گفت: راه آهن یکی از طرح هایی است 
که از ابتدای دولت یازدهم نسبت به اجرای آن تأکید 
داشــتم و االن هم آن را با جدیت پیگیری می کنم 
چرا که برای ترانزیت، مســافرت و نقل و انتقال کاال 

بسیار مهم است.

دکتر روحانی :

هر چقدر بتوانیم به این مردم بزرگ خدمت کنیم 
در برابر عظمت آنان بسیار ناچیز است
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به  با اشاره  اســتاندار آذربایجان شــرقی 
ظرفیت های کم نظیر اســتان برای توسعه 
مــراودات تجــاری و اقتصــادی و روابط 
با کشــورهای همسایه،  فرهنگی  و  علمی 
گفت: تبریز قابلیت تبدیل شــدن به مرکز 
دیپلماســی منطقــه را دارد و تحقق این 
موضــوع یکــی از اولویت هــای مدیریت 

است. استان 
بــه گزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛دکتر 
دیــدار  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
ســخنگوی وزارت امور خارجه با وی در 
محل اســتانداری، اظهار داشــت: استان 
آذربایجــان شــرقی بــا وجــود موقعیت 
با چند  و هم جواری  حســاس جغرافیایی 
کشــور، از امن ترین اســتان های کشــور 

است.
وی با بیان اینکه مردم تبریز و آذربایجان 
همــواره وفاداری خود را به ایران نشــان 
داده اند، افــزود: تبریز همواره در تحوالت 
تاریخی، در راه دفاع از میهن، پیشــگام و 

پیشتاز بوده و به جرات می توان گفت که 
ایران مدرن، مدیون آذربایجان است.

پورمحمــدی خاطرنشــان کــرد: مــردم 
تبریــز در قضایای اخیر هــم راه خود را 
و  برهم زنندگان نظم  اغتشــاش گران و  از 

امنیــت جدا کردنــد و نشــان دادند که 
امنیت و آرامش کشــور را با هیچ چیزی 

نمی کنند. معامله 

با اشاره به  اســتاندار آذربایجان شــرقی 
توانمندی های اقتصادی و تولیدی استان، 
از فعالیت ده ها واحــد تولیدی و صنعتی 
با مشــارکت ســرمایه گذاران خارجی در 
اســتان خبــر داد و گفــت: معتقدیم که 
تجاری  و  اقتصادی  مشترک  همکاری های 
با محوریت  باید  با کشــورهای همســایه 

شود. انجام  تبریز 
ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز با ابراز 
خرسندی از ســفر به تبریز، گفت: تبریز 
در تاریــخ پرفرازونشــیب ایــران همواره 
امــروز هم نقش مهمی  تاثیرگذار بوده و 

در توسعه و پیشرفت کشور دارد.
سیدعباس موســوی با بیان اینکه توسعه 
روابــط بــا کشــورهای همســایه جــزو 
اولویت هــای وزارت امور خارجه اســت، 
افــزود: اســتان آذربایجان شــرقی نقش 
با کشورهای  مناسبات  توسعه  در  محوری 

همسایه در شمال غرب ایران دارد.

 استاندار آذربایجان شرقی در دیدار سخنگوی وزارت امور خارجه:

تبریز قابلیت تبدیل شدن به مرکز دیپلماسی منطقه را دارد

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 

Ó  وی با بیــان اینکه مردم
تبریــز و آذربایجان همواره 
ایران  به  را  خــود  وفاداری 
تبریز  افزود:  داده اند،  نشان 
تاریخی،  تحوالت  در  همواره 
در راه دفاع از میهن، پیشگام 
و پیشــتاز بوده و به جرات 
می توان گفت که ایران مدرن، 

مدیون آذربایجان است.
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سردار “قاسم رضایی” در آیین تکریم 
و معارفــه فرمانده مرزبانــی آذربایجان 
شــرقی، با بیان اینکه آذربایجان شرقی 
قهرمان یکی از مناطق پر افتخار و پیشتاز 
در انقالب اسالمی است، گفت: ۲۹ بهمن 
سال ۱۳۵۶، تبریز آتش انقالب را شعله 
ورتر کرد و این پیشتازی از قبل و بعد از 
انقالب وجود داشته و همچنان این روند 

تداوم دارد.
ســردار  رضایی افــزود؛ مرزبانان این 
خطه از دوران جنگ جهانی دوم تا امروز 
در این وادی به خوبــی به وظایف خود 
عمل نموده و به نحو احســن نقش ایفا 

کرده اند .
وی تصریح کــرد ؛مقاومت و ایثار در 
مقابل متجــاوزان همواره یکی از ویژگی 
های مهم و بارز مردم ایران و آذربایجان 

بوده و این ویژگی ستودنی است .
سردار رضایی با اشــاره به تقدیم ۱۰ 
هزار شــهید توســط مــردم آذربایجان 
شرقی در طول دوران دفاع مقدس که از 
این تداد از شهدا ۸۳۰ شهید آن مربوط 
به نیروی انتظامی اســت، عنوان داشت 
این ویژگی ها نشــان از برجســته بودن 
این خطه از ایثارگــری و فداکاری آنان 
در دفاع و حفظت از مرزهای کشــورمان 

هست .
وی افزود: آذربایجان شــرقی دردفاع 
از انقالب اســالمی، دفاع مقدس و دفاع 
از مرزهای اعتقادی، خوش درخشید به 
طوری که مقــام معظم رهبری “مدظله 
العالی”، از آذربایجان شرقی برای خنثی 
کــردن فتنه پیچیده امنیتــی اخیر نام 

بردند و به نیکی یاد می کردند.
فرمانــده مرزبانی ناجا تقدیم ۱۰ هزار 
شهید و ۲۳ هزار جانباز از این استان برای 
دفاع از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی را 
بسیار مهم دانســت و تصریح کرد: فقط 

نیروی انتظامی در 
این اســتان برای دفاع از نظم و امنیت 
و مرزها، ۸۳۰ شــهید تقدیم کرده، لذا 
اویاخدی  »آذربایجــان  شــعار  معتقدم 
انقالبا دایاخدی« تنها یک شعار نیست، 
بلکه ریشه در این استان دارد و در عمل 

ثابت شده است.
سردار رضایی، جمهوری اسالمی ایران 
را تاثیر گذار در تمام مولفه های جهانی 
دانســت و بیان کرد: جمهوری اسالمی 
ایران تنها کشــوری اســت که با خنثی 
کردن توطئه ها، تئوری های اســتکبار را 
بر هم زد،چــرا که در آتش افروزی های 
منطقه و بعضا فرامنطقه ای، هدف اصلی 

ضربه زدن به ایران است.
فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به اینکه 
دشــمن بــرای مقابله با شــعاع انقالب 
اســالمی به ایجاد هر فتنه ای دست می 
زند، گفت: فتنه تحمیلی اخیر به انقالب 
اســالمی، فتنه بزرگی بود کــه به بهانه 
قیمت سوخت آغاز شد و در نطفه خنثی 

شد.
وی ادامه داد: اغتشاشــگران دستگیر 
شده که بسیار آموزش دیده بودند و قبال 
در مورد اغتشــاش کار کرده بودند، که 
هدایت های حکیمانه و مدیرانه فرمانده 
معظم کل قــوا در درس خارج فقه، این 
توطئه را خنثــی کرد و مردم هم لبیک 

گفتند.
ســردار رضایــی خاطر نشــان کرد: 
مــزدوران در ماهشــهر در برابر مردم و 
نیروهای نظامــی و امنیتی جبهه گیری 
کردند و پله پله خط می گرفتند، اما فتنه  
آنها به کمک خداوند و دست مردم مومن 

و با بصیرت خنثی شد.
وی با اشــاره به اینکه این امر به این 
معنی نیست که فتنه ها تمام شد، بلکه 
۴۰ سال است که به ایران فتنه تحمیل 

می کنند، ابراز داشــت: از ابتدای انقالب 
و ۸ ســال جنگ تحمیلی تا فتنه اخیر 
انواع دشــمنی ها تحمیل شــده که اگر 
غفلت کنیم، دشــمن با نفوذ ضربه خود 

را خواهد زد.
فرمانــده مرزبانی نیــروی انتظامی با 
اشــاره به بیانات امام راحل در دهه ۶۰ 
مبنی بــر اینکه پشــتیبان والیت فقیه 
باشید تا کشــور آسیب نبیند، ادامه داد: 
آن موقع شــاید درک درســتی از این 
جمله نداشتیم ولی با خنثی شدن فتنه 
ها با تدابیر رهبری و لبیک مردم، درک 

بهتری از این جمله پیدا می کنیم.
ســردار رضایی با اشــاره بــه اینکه 
انتخابــات بــزرگ مجلــس را در پیش 
داریــم که یکی از مهمترین اصول قانون 
اساسی برای مشارکت مردم در حکومت 
داری است، گفت: دشمن فتنه جدیدی 
را برنامــه ریزی کرده ولــی نباید اجازه 
دهیــم فتنــه دیگری بــا تاکتیک های 
جدید تحمیل شــود، بایــد انتخابات ما 
رقابت ســازنده ای برای خدمت به نظام 
اسالمی باشــد که مشارکت حداکثری و 
انتخاب اصلح، می تواند مهمترین رویکرد 

انتخابات باشد.
وی با تاکید بر اینکه شــورای نگهبان 
در این راستا مســئولیت سنگینی دارد، 
اظهارکرد: دشــمن به دنبال خدشه وارد 
کردن به انتخابات ماســت و ســلیقه ها 
هم باید به انتخاب افرادی سوق یابد که 
حافظ انقالب و نظام باشــد و از منافع و 

مصالح مردم دفاع کند.
* تعامل مطلوب مرزی با کشــورهای 

آذربایجان، نخجوان و ارمنستان
ایــن مقام عالــی در مرزبانــی ناجا، 
وضعیت مرزهای جمهوری اســالمی را 
امن و مطلوب دانســت و بــا بیان اینکه 
مرزبانان ما در مرزها دالوری های زیادی 

دارند، افزود: اختالف ۸۰ درجه ای ) دما 
( در مرزها داریم که در برخی از مناطق، 
دمای زیر ۳۰ درجه تا باالی ۵۰ درجه را 

تجربه می کنیم.
فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به اینکه 
مرزهای آذربایجان شرقی مراقبتی است 
و امنیتی و نظامی نیســت، تصریح کرد: 
در مرزهای آذربایجان شــرقی همکاری 
و ارتباط خوبی بــا آذربایجان، نخجوان 
و ارمنســتان داریم و هیچ گونه مشکل 

امنیتی نداریم.
وی با بیان اینکه جمهوری اســالمی 
ایران با ۱۵ کشــور همسایه است و این 
موضوع فرصتی بزرگ برای تقویت روابط 
اقتصادی و سیاســی خواهد بود، گفت: 
ما از هرگونه ســرمایه گذاری در مناطق 
مــرزی حمایــت می کنیــم و در مورد 
ســاماندهی پایانه هــا و ترددها آمادگی 

الزم را داریم.
سردار رضایی  ضمن تاکید بر ضرورت 
حمایت همه جانبه مسوالن از مرزبان از 
مجلس و دولت خواســت تا در راستای 
تامیــن نیازهای مرزبــان بیش از پیش 
نقــش ایفا کــرده و در افزایش حقوق و 
مزایــای مرزبانان، ایجاد شــهرک های 
مرزبانــی تامین امکانــات مرتبط با نیاز 
های مرزبانی وحداث خانه های سازمانی 

مسیر را هموار کنند.
گفتنی اســت در پایان این مراســم 
ســردار رضایی ضمــن تشــکر ویژه و 
قدردانی از زحمات سرهنگ “محمدعلی 
طاهری” سرهنگ “محمد احمدی” را به 
عنوان فرمانده مرزبانی استان آذربایجان 

شرقی معرفی کرد.

فرمانده مرزبانی ناجا :
نقش آذربایجان درپاسداری از مرزهای کشور 

همواره درطول تاریخ بی بدیل بوده است
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تفاهــم نامه همــکاری بین 
دادگســتری و دستگاه های 
آذربایجان شــرقی  فرهنگی 

امضاء شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ این تفاهم 
نامه با هدف افزایــش اطالعات حقوقی 
مــردم و کاهش جرایــم و جلوگیری از 
متضرر شــدن شــهروندان ترتیب یافته 

است.
در  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
مراســم امضای این تفاهــم نامه گفت: 
برای دسترســی بهتــر و راحت تر مردم 
دیدارهــای هفتگــی در دادگســتری و 
برخی مســاجد برگزار می شود و طرح 
یک مسجد یک حقوقدان نیز با استقرار 
یک حقوقدان به صورت یک روز در هفته 
در برخی مساجد برای راهنمایی مردم و 
دادن اطالعات حقوقــی به آنان از اواخر 

دی ماه اجرا خواهد شد.
پاشایی مدیر کل آموزش و پرورش استان 
در این جلســه گفت: آموزش و پرورش 
استان با ۷۵۰ هزار دانش آموز و ۵۰ هزار 
نفر نیرو آماده اطالع رســانی به جامعه 
و خانــواده ها در زمینه اطالعات حقوقی 
و مســائل مربوط به کاهش جرایم است 
و در نتیجه همکاری های بین بخشــی 
مدارس اســتان از نظــر آلودگی به مواد 

مخدر آخرین استان کشور است.

باهر شــهردار تبریز نیز گفت:  شــهین 
شــهرداری تبریز نیز در کنار آموزشهای 
شــهروندی با ۱۴۷ مرکز فرهنگی ۴۵۰ 
مربی و ۱۷ فرهنگسرای خصوصی آماده 

همکاری با دادگستری است.
مجیدی رئیس دانشــگاه تبریــز نیز به 
ظرفیت های همکاری دانشگاه اشاره کرد 
و گفت: دانشگاه در زمینه جرایم هم می 
تواند ریشــه یابی کند و هم راهکار ارائه 
دهد و دانشجویان در زمینه آگاه سازی و 
پایان نامه های دانشجویی برای پژوهش 

و ارائه راهکار ظرفیت مهمی دارند.
مدیر کل صداوســیمای مرکز آذربایجان 
شــرقی هم در این نشســت گفت: این 
همه پرونده ورودی جرایم به دادگستری 
زیبنده نظام ما نیســت و این آسیبها با 
زندان و برخورد و صدور حکم حل نمی 
شــود و باید ریشه یابی شده و طرحی نو 

درانداخته شود.
مرتضی صفری فقر ، تهدید سبک زندگی 
ایرانی اسالمی و فضای مجازی آلوده و در 
دسترس کودکان و افراد جامعه و افزایش 
ســن ازدواج را از مشکالتی بیان کرد که 
نیازمند بررســی و حل شــدن ریشه ای 
و عمیق اســت و نهادهای فرهنگی باید 
کارکردشــان چنــان صحیح باشــد که 
خروجی آن جوان تربیت شــده با آموزه 

های دینی باشد.

طرح یک مسجد 
نیز  یک حقوقدان 

استقرار یک  با 
به صورت  حقوقدان 

یک روز در هفته 
برخی مساجد  در 

راهنمایی  برای 
مردم و دادن 

به  اطالعات حقوقی 
آنان از اواخر دی 

ماه اجرا خواهد 
شد.

همکاری دادگستری و دستگاههای فرهنگی 
آذربایجان شرقی
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فرماندار ویژه شهرســتان مراغه بــا تاکید بر اینکه 
فرودگاه سهند نیاز به استقبال مردمی دارد، افزود: 
در صورت اســتقبال مردم منطقه شــاهد برقراری 
روزانــه پروازها و در مرحله بعــد برقراری پرواز به 

مشهد مقدس خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار ما حمید شــکری در جلســه 
هماهنگی بــا آژانس های مســافرتی در خصوص 
پروازهای فرودگاه ســهند اظهار داشت: پروازهای 
ایــن فرودگاه بــه مقصد تهــران و بالعکس از ۱۰ 
آذر ماه ســال جاری برقرار بوده و باید آژانس های 

مســافرتی در زمینه معرفی و اســتفاده از ظرفیت 
های این فرودگاه تالش کنند.

وی گفت: فرودگاه سهند نعمتی بزرگ برای مردم 
منطقــه و همچنین اهالی منطقــه مقیم پایتخت 
تهران می باشد و باید تمامی امکانات را برای بهره 
مندی از ظرفیت های پروازهای این فرودگاه بسیج 

کنیم.
وی گفت: این پروازها توســط شــرکت هواپیمایی 
جمهوری اســالمی ایران )هما( در مســیر سهند- 
تهران و بالعکس، روزهای یکشــنبه و چهارشــنبه 

هر هفته انجام خواهد شد.فرماندار مراغه ادامه داد: 
پرواز تهران - سهند به شماره پرواز ۳۳۸۵ روزهای 
یکشــنبه هر هفته ســاعت ۶ صبح و پرواز سهند 
-تهران به شماره پرواز ۳۳۸۴ ساعت ۰۸:۱۵ صبح 

همان روز با هواپیمای ATR انجام خواهد شد.
شــکری افزود: پرواز تهران -سهند به شماره پرواز 
۳۳۸۵ روزهای چهارشنبه هر هفته ساعت ۰۹:۲۰ 
صبح و پرواز سهند - تهران به شماره پرواز ۳۳۸۴ 
ساعت ۱۱:۳۰ همان روز با هواپیمای ATR انجام 

خواهد شد.

رئیس شورای شــهر تبریز گفت: کارنامه واقعی 
شــهرداری زمانی رقم می خورد که مشــارکت 
شــهروندان در فعالیت ها و پروژه های شهرداری 

را افزایش دهیم.
به گــزارش خبرنگار ، شــهرام دبیری در آیین 
تنفیذ احکام شــهرداران مدارس بــا بیان این 
مطلب اظهار داشــت: بارها گفتــه ام عملکرد ما 
در شــورا و شــهرداری تنها در حوزه عمرانی و 

خدماتی نیست و اگر بگوییم چندین پروژه مثل 
آســفالت ریزی، فعالیت های فرهنگی و هنری 
و...اجرا شد هیچ کدام از اینها کارنامه ما نخواهد 

بود.
دبیــری افزود: اگر مردم با ما همراه شــوند می 
توانیم موفقیت هایی کســب کنیم در غیر این 
صورت حتی اگر صدها پــروژه نیز اجرا کنیم و 
عملکرد ما خوب باشــد باز هم موفق نخواهیم 

بود.

او بــا بیان اینکه بخشــی از گام دوم انقالب هم 
به این موضوع که بــه جوانان فضای کار دهیم 
تاکید دارد، گفت: همیشــه انتظار داریم جوانان 
ما بهتر از مــا عمل کنند. اگر واقعا می خواهیم 
ســیر تکاملی را طی کرده و پیش برویم، انتظار 
داریم جوانان و نواجوانان بیایند و بهتر از ما کار 

کرده و شهر را اداره کنند.
رئیس شورای شهر تبریز خاطرنشان کرد: انتظار 
داریم جوانــان عالوه بر فعالیــت های علمی و 
اجتماعی،  مختلــف  در عرصه های  پژوهشــی، 
فرهنگی، هنری و ورزشی فعال باشند و مدرسه 
خود را اداره کنند. نکته نظرات خود در ارتباط با 
امور شهری ارائه دهند و مشکالت را هم ببینند.

دبیری تصریح کرد: خوشحالم تعامل و هماهنگی 
بین شــهرداری و آموزش و پرورش اتفاق افتاده 

و همکاری خوبی در جهت توسعه شهر دارند.
او ادامــه داد: اگر نمی توانیم سیســتم آموزش 
و پرورش را کامــال اصالح کنیم باید قدم هایی 
برداریم که جوانان پس از فارغ التحصیلی برای 
مشکالتی که در جامعه  روبرو می شوند، راهکار 
پیــدا کننــد و بتوانند در عرصــه های مختلف 

مشارکت داشته باشند.

رئیس شورای شهر تبریز:

 کارنامه واقعی شهرداری با مشارکت شهروندان رقم می خورد

 فرماندار مراغه:

پروازهای روزانه فرودگاه سهند با استقبال مردم برقرار می شود
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 : منطقه ۵ گفت  شــهردار 
باند کنــد رو جنوبی جاده 
تهران پس از مسیر گشایی 
نقش مهمی در زیباســازی ورودی شرق 
. داشــت  خواهــد  تبریــز 

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،این مطلب 
را مهنــدس میر علی اصغر نســاج اعالم 
کرد وافزود : مسیرگشــایی جاده تهران 
باعث تغییرمبلمان  بر زیباســازی  عالوه 
تبریز خواهد  شــهری مهمترین ورودی 
شــد . وی در ادامه با بیان اینکه در سال 
جاری ۶۰۰ متر از بانــد کند رو جنوبی 

جاده تهــران آســفالت ریزی شــده افزود : 
عملیــات عمرانی درقطعــه دوم این پروژه به 
طول ۱۲۰۰ متردر حال اجرا شــدن اســت. 

شهردار منطقه پنج همچنین با اشاره به اینکه 
مسیرگشایی باندهای کندرو شمالی و جنوبی 
یکی از برنامه های ســاماندهی ورودی شرق 

تبریز است گفت: با پایان یافتن 
عملیــات تملک امالک واقع در 
مسیرپروژه اقدام به زیرسازی ، 
جدول گذاری و آسفالت ریزی 
می شود. مهندس نساج در این 
رابطه اظهار داشــت : ۵۳ ملک 
واقع شده  مسیرباند جنوبی  در 
عملیات  از  وســیعی  وبخــش 
تملک پایان یافته اســت . وی 
تصریح نمود : مســاحت امالک 
واقع در مســیر پروژه ۱۸ هزار 
و ۵۰۰ متــر مربع می باشــد.

نمــود  امیــدواری  ابــراز  پایــان  در  وی 
حداقــل  در  نیــز  گشــایی  مســیر  ایــن 
زمــان افتتــاح و بــه بهــره برداری برســد.

توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز انجام شد؛
پیشرفت ۹۰ درصدی جداره سازی دیوار مسیر عطار نیشابوری

 
عملیــات جــداره ســازی دیوار مســیر عطار 
نیشــابوری با ۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی از 
سوی شــهرداری منطقه ۲ تبریز در حال انجام 

است.
به گزارش خبرنگار ما ؛ باقر خوشــنواز شهردار 
منطقه ۲ تبریــز با اعالم این خبر گفت: جداره 
ســازی دیوار پــروژه تعریض و مسیرگشــائی 
خیابان عطار نیشــابوری با پیشرفت چشمگیر 

۹۰ درصدی در حال اجراست.
او بــا عنــوان اینکه ایــن عملیات بــه منظور 
زیباســازی پروژه از لحاظ منظر شهری اجرائی 
شــده اســت گفت: جداره ســازی دیوار عطار 
نیشــابوری برگرفته از معماری اسالمی بطول 

۱۳۰ متر و به ارتفاع ۳ است.
خوشنواز همچنین از اتمام عملیات احداث پیاده 
رو عطار نیشابوری با انجام کف سازی نیز خبر 
داد و اظهار داشت: خیابان عطار نیشابوری بعلت 

منتهی شــدن به چندین مراکز درمانی از اهم 
مسیرهای قابل دسترسی سریع و بدون ترافیک 

شهروندان به این مراکز از جمله بیمارستان امام 
رضا و شهید مدنی بشمار می آید.

شهردار منطقه پنج خبر داد :

باند کند رو جنوبی جاده تهران ورودی شرق تبریز را ساماندهی می کند
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گفت:  تبریــز  شــهردار 
کنســولگری  ایجــاد 
کشــورهایی که بــا آنها 
ارتباط بیشتری داریم در تبریز می 
تواند در اقتصاد شــهر و کشور موثر 

باشد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ایرج 
باهر شامگاه روز گذشته در  شهین 
جریان دیدار با سید عباس موسوی 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
کشــورمان، اظهار کرد: با توجه به 
تبریز  اقتصادی  و  پیشــینه تجاری 
از ســال های گذشــته و ضرورت 
با  این کالن شهر  ارتباط  ســهولت 
شــهرهای دیگر بخصوص در حوزه 
فرش و صنایع دستی، الزم است تا 
کنسول گری کشورهایی که بیشتر 
با آنها ارتباط داریم و پیشتر نیز در 
تبریز فعال بودند، راه اندازی و احیا 

شود.
او ادامه داد: برای توســعه صادرات 
فــرش و صنایــع دســتی تبریز از 
ارتباط  یــک  وجود  کفــش  جمله 
راحت و آســان و موثر با کشورهای 

دیگر ضروری  است.

شهردار تبریز عنوان کرد: شهر تبریز 
پیش از این دارای هفت کنسولگری 
از کشورهای مختلف بود و ارتباطات 
خوبی با این کشــورها نیز داشت و 
اگر این اتفاق بــار دیگر رخ دهد و 
شــاهد احیای این کنسول گری ها 
پروازهای  برقراری  زمینه  باشــیم، 
مســتقیم نیز به این کشورها فراهم 
می شود که اتفاق بسیار مهمی می 

تواند در شمالغرب کشور باشد.
او با اشــاره به طرح موضوع کمک 
وزارت امــور خارجه بــرای احیای 
کنســول گری ها، یادآور شــد: در 
با ســخنگوی محترم وزارت  دیدار 
امور خارجه این درخواست مطرح و 
از وی خواسته شد موضوع از طریق 
ســفارتخانه های مربوط پیگیری و 

به تحقق آن کمک شود.
شهردار تبریز همچنین از سخنگوی 
وزارت امــور خارجه خواســت در 
راستای ســهولت در صدور روادید، 
رایزنــی هــای الزم بــرای اعطای 
مجاز  هــای  شــرکت  نمایندگــی 
تبریز صورت  صادرکننده ویــزا در 

پذیرد.

شهردار تبریز:

ایجاد کنسولگری در تبریز می تواند 
در اقتصاد شهر و کشور موثر باشد

 شهر تبریز پیش از این 
کنسولگری  هفت  دارای 
از کشورهای مختلف بود 
این  با  ارتباطات خوبی  و 
و  داشت  نیز  کشــورها 
دیگر  بار  اتفاق  این  اگر 
احیای  شاهد  و  دهد  رخ 
ایــن کنســول گری ها 
باشــیم، زمینه برقراری 
نیز  مســتقیم  پروازهای 
به این کشــورها فراهم 
می شود که اتفاق بسیار 
در  تواند  مــی  مهمــی 

باشد. کشور  شمالغرب 
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نماینده مردم تبریز، آذرشهر و 
اســکو در مجلــس شــورای 
اسالمی اقدامات سازمات قطار 
شــهری در طول یکسال گذشــته را قابل 
توجــه عنوان کــرد و گفــت: مدیریت در 
مجموعه قطار شــهری بهره وری باالیی را 

رقم زده است.
به گزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛محمد 
حسین فرهنگی در جلسه شورای معاونین 
سازمان قطار شــهری تبریز و حومه اظهار 
کرد: آبان ماه ۹۷ بازدیدی از عملیات مترو 
داشــتیم و امــروز هم گــزارش اجمالی از 
اقدامات صورت گرفته ارائه شد و مستندات 
نشان از بهره وری باال در فرایند اجرا دارد.

وی ادامه داد: موفقیت های ارائه شده زمان 
بر، بودجه بر و نیازمند مدیریت جدی است 
و این روند پیشــرفت قابــل توجهی را در 

عملیات اجرایی در پی داشته است.
فرهنگی تامیــن مالی پروژه های هزینه بر 
در شرایط ســخت اقتصادی را متذکر شد 
و گفــت: تامین مالی بخش مهمی از پروژه 
قطار شهری اســت و در این بین مهندس 
مولوی در بســیاری از مواقــع آبروی خود 
را گرو گذاشــتند و پیمانکاران نیز اعتماد 
کردند و مجموعــه به تعهدات خود به نحو 

احسن عمل کرد.
وی استفاده از توانمندی متخصصان امر را 
نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: وجود بدنه 
کارشناســی باال در مجموعه قطار شهری 
نتایج مطلوبی را رقم زده اســت و امروز در 

دیگر پروژه ها همچون مترو تبریز به سهند 
که چند سالی است مطرح است انتظار می 
رود از توان باالی مهندســان و کارشناسان 

قطار شهری استفاده شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلس شــورای اسالمی، خاطر نشان کرد: 
مدیریت صحیح می تواند از هیچ همه چیز 
بســازد اما مدیریت غلط نابود کننده است، 
حسن تدبیر می تواند کشور را از گردنه های 
ســخت عبور دهد همچنان که در مسائل 
نظامــی در منطقــه حــرف اول را می زند 
و توانســته ایم به تکنولوژی هــای باالیی 
دســتیابی در دیگر مسائل نیز این توان در 
کشــور ما وجود دارد که در منطقه پیشتاز 

باشیم.
فرهنگی با اشــاره به تغییر مسیر خط سه 
گفت: تغییر مســیر خط ســه هزینه ها را 
کاهــش داده و باعث تســهیل تبادل بین 
خطوط شــده اســت و در عین حال تعداد 
بیشــتری از همشــهریان می توانند از این 

خدمات بهره مند شوند.
وی ورود قطار به ایســتگاه پایانی خط یک 
را قدم مهمــی برای تحقق وعده های داده 
شــده دانست و گفت: خوشــبختانه شاهد 
تحقق برنامــه های پیش بینی شــده در 
خط یک هستیم و امیدوریم خط دو نیز با 

همین قدرت ادامه داشته باشد.
در ادامه این جلسه اعضای شورای معاونین 
گزارش اجمالی از آخرین وضعیت خطوط 

قطار شهری تبریز ارائه کردند.

تبریز،  مردم  نماینده 
آذرشهر و اسکو 

در مجلس شورای 
نشان  اسالمی، خاطر 
صحیح  مدیریت  کرد: 

می تواند از هیچ 
اما  همه چیز بسازد 
نابود  غلط  مدیریت 
است، حسن  کننده 

کشور  می تواند  تدبیر 
را از گردنه های سخت 
که  عبور دهد همچنان 

در مسائل نظامی در 
منطقه حرف اول را 

توانسته ایم  و  می زند 
های  تکنولوژی  به 

در  باالیی دستیابی 
نیز  مسائل  دیگر 

این توان در کشور 
ما وجود دارد که در 

باشیم. پیشتاز  منطقه 

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی : 

مدیریت در مترو بهره وری باالیی را رقم 
زده است
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نشست کارگروه توسعه مدیریت 
استان  فاضالب  و  آب  شــرکت 
آذربایجان شرقی با حضور مدیر 
عامل شــرکت ، معاون توســعه مدیریت و 
ســرمایه انسانی ســازمان مدیریت و برنامه 
ریــزی اســتان و اعضای کارگروه توســعه 
مدیریت در محل ســالن کنفرانس شرکت 

برگزار شد.
بــه گزارش خبرنگار مــا در تبریز؛درابتدای 
این نشست مصوبات جلسه قبلی کمیسیون 
توســعه مدیریت بررسی شــده و همکاران 
ذینفع گزارش کوتاهی از روند پیشــرفت و 

اجرای هرکدام از مصوبات ارائه دادند.
در ادامه دستورکارهای جلسه حاضر قرائت 
و ضمن بررسی آنها از نقطه نظر کارشناسی 

تصمیمات مقتضی صورت گرفت.
در انتهــای جلســه مدیر عامل شــرکت و 
معاونت توسعه مدیریت به بیان نکته نظرات 
خود در ارتباط با موضوعات جلســه و بطور 
کلــی برنامه های تحول اداری بشــرح ذیل 

پرداختند.
مدیر عامل شــرکت با بیان اینکه شــرکت 
آب و فاضالب اســتان یک شرکت خدماتی 
بوده و تامین اساســی ترین نیاز شهروندان 
را برعهــده دارد تاکید نمودند که باید تاثیر 
برنامه ها و فعالیت های شرکت در مشترکین 
نیز مشخص شده و باید نظرات آنها در این 

ارتباط اخذ گردد.

معاونت توســعه مدیریت با اشاره به دستور 
کار های جلســه ضمن تقدیــر از همکاران 
در ارتباط بــا اقدامات انجام یافته در زمینه 
ســالمت اداری بیان نمودند که باید هدف 
شرکت در این زمینه جنبه پیشگیرانه داشته 
باشد یعنی طوری برنامه ریزی نماییم که با 
اصالح فرایند ها و رویه ها ظرفیت استفاده 

از تخطی را به حداقل برسانیم.

اســتان  ۶۱روســتای  امســال 
آذربایجان شــرقی به مدار مصرف 

گاز طبیعی متصل گردیده است.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز،،مدیرعامل این 
شرکت با اعالم این مطلب گفت: امسال با تأمین 
گاز ۶۱ روســتا،۲۲۰۷خانوار جدید از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند گردیده است.
افزود: ۶۰۶کیلومتر  توحیدی  رهنمای  سیدرضا 
شبکه گازرســانی توزیع کننده گاز طبیعی در 

این  ۶۱ روستا بوده است.
وی با اشــاره به نزدیک بودن اتمام گازرســانی 
به شهرها و روستاهای استان آذربایجان شرقی 
ادامه داد: هــم اکنون ۹۵/۳۵ درصد خانوارهای 

روستایی استان، تحت پوشش گاز طبیعی قرار 
دارند.

توحیدی به ســایر پروژه هــای در حال اجرای 
گازرسانی روستایی اشاره و اظهار نمود:گازرسانی 
به ۳۳۵ روستای استان در دست اجرا می باشد 
که با اتمام این پروژه ها درصد بهره مندی خانوار 

روستایی به ۹۸/۷۴ درصد افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شــرکت گاز استان با اشاره به اهداف 
و چشــم انداز آتی این شــرکت پــس از اتمام 
گازرســانی اذعان داشت:  شــرکت گاز استان 
آذربایجان شرقی برترین شرکت خدماتی استان 
و یکی از سه شــرکت برتر گاز استانی کشور تا 
سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر اهداف کالن، بیشترین 
ســهم جایگزینی گاز طبیعی با سایر سوختهای 
فسیلی، رشد ســطح کیفیت خدمات توزیع گاز 
طبیعی به مشــتریان، توســعه پایــدار فرهنگ 
مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، رشــد مستمر 
بهره وری عملیات شــرکت و نــوآوری در ارائه 

خدمات و فناوری های گازرسانی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی: 

 امسال ۶۱ روستای استان به شمار روستاهای گازدار افزوده شده است

 برگزاری نشست کارگروه
 توسعه مدیریت شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
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نیروگاه بادی 5۰ مگاواتی آقکند با اعتباری بالغ بر ۹۶۰ میلیارد 
تومان در استان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید

وزیر نیرو با اشاره به اینکه نیروگاه های تجدیدپذیر 
نقش مهمی در حفاظت از محیط زیســت  دارند، 
گفت: حــدود ۳۰ هزار مــگاوات ظرفیت احداث 
نیــروگاه بادی در کشــور شناســایی شــده که 
امیدواریم با اســتفاده از توان متخصصان داخلی 
بتوانیم در آینده تمامــی این ظرفیت را محقق و 

به مدار بیاوریم.
به گزارش خبرنگار ما ؛رضــا اردکانیان همزمان با 
سفر کاروان تدبیر و امید به استان آذربایجان شرقی 
و در ارتباط ویدیو کنفرانسی با رئیس جمهور برای 
افتتــاح نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتــی آقکند میانه، 
گفــت: این نیــروگاه همزمان بــا هفتمین هفته 
پویــش #هرهفته-الف-ب-ایران و با اعتباری بالغ 
بر ۹۶۰ میلیارد تومان در استان آذربایجان شرقی 
به بهره برداری رسیده است که امیدواریم با توجه 
به توان متخصصان داخلی بتوانیم در آینده تمامی 
ظرفیت ۳۰ هزار مگاواتی نیروگاه های بادی کشور 

را محقق و به مدار بیاوریم.
وزیر نیرو تاکید کرد: بر اســاس این پویش مقرر 
شــده که در نیمه دوم امســال ۲۲۷ پروژه بزرگ 
بــا اعتباری بالغ بــر ۳۳ هزار میلیــارد تومان به 
بهره برداری برسد که تاکنون ۶۰ پروژه با اعتباری 
بالــغ بر چهار هزار و ۳۰۰ میلیــارد تومان افتتاح 

شده است.
وی ادامه داد: وزارت نیرو در استان آذربایجان شرقی 
در مجمــوع ۱۱۴ پروژه بــزرگ را در بخش های 

مختلف آب، برق و فاضالب در دست اجرا دارد که 
حجم ســرمایه گذاری انجام شده و در حال انجام 
ایــن طرح ها بالغ بر پنج هزار و ۷۳ میلیارد تومان 

بوده است.
اردکانیان با اشــاره به اینکه ایــن طرح ها به طور 
متوسط پیشــرفت ۵۰ درصدی دارند، بیان کرد: 
براســاس برنامه ریزی صورت گرفته در تالشــیم 
تعداد قابل توجهی از این طرح ها را تا پایان دولت 
دوازدهم به بهره برداری برسانیم و مردم بتوانند از 

فواید این پروژه ها بهره مند شوند.
وزیر نیرو با اشــاره به اینکــه ۸۰ درصد نیروگاه 
بادی آقکند با استفاده از تجهیزات داخلی ساخته 
شده اســت، گفت: این مجموعه به عنوان یکی از 
بزرگترین نیروگاه های بادی کشــور از جلوه های 
تولیدکنندگان و صنعت گران داخلی  ســرافرازی 

است.
وی با تاکید بر اینکه ۱۰۴ هــزار خانوار از انرژی 
تولیدی ایــن نیروگاه بهره مند می شــوند، گفت: 
ایــن مجموعه نقش مهمــی در پایداری وضعیت 
انرژی جنوب شرقی استان آذربایجان شرقی خواهد 

داشت.
اردکانیان با اشاره به اینکه نیروگاه های تجدیدپذیر 
نقش مهمی در حفاظت از محیط زیســت  دارند، 
ادامه داد: این نیروگاه ســاالنه از تولید ۱۱۹ هزار 
تن آالینده های زیســت محیطی جلوگیری کرده 
و بــا افتتاح آن ۳۸ هزار مترمکعب در مصرف آب 

صرفه جویی می شود.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه این نیروگاه صرفه جویی 
۴۹ میلیــون مترمکعبی مصــرف گاز را به همراه 
خواهد داشت، عنوان کرد: بر اساس ارزیابی صورت 
گرفته این نیروگاه ســاالنه تــا ۱۷۵ هزار مگاوات 
ســاعت انرژی تولید خواهد کرد کــه امیدواریم 
شرایط عمومی دولت نیز به گونه ای باشد که بتواند 
شرایط تشــویق پایدار و مســتمر تولیدکنندگان 

نیروگاه های تجدیدپذیر را فراهم کند.
وی در بخش دیگری از ســخنان با اشاره به اینکه 
موضــوع یکپارچگی شــرکت های آب و فاضالب 
شــهری و روســتایی امــروز به تصویــب هیئت 
دولت رســید، گفت: بر این اساس از امروز شاهد 
شــکل گیری شــرکت های آب و فاضالب استانی 
خواهیــم بود که ایــن امر گام بســیار بزرگی در 
جهت سرعت دادن به خدمات رسانی بخش آب و 

فاضالب به ویژه در روستاها خواهد بود.
اردکانیــان با تاکیــد بر اینکه از ابتــدای فعالیت 
دولــت تدبیر و امید بیــش از ۸#۶ میلیون نفر از 
هموطنان روستایی از نعمت شبکه های آب شرب 
سالم و بهداشتی برخوردار شــده اند، عنوان کرد: 
مطابق برنامه ریزی صورت گرفته و با کمک اصالح 
ساختاری که صورت گرفته در تالشیم این عدد را 

تا پایان دولت به ۱۰ میلیون نفر برسانیم.

Ó  وزیر نیرو با اشاره به اینکه
8۰ درصد نیروگاه بادی آقکند 
با استفاده از تجهیزات داخلی 
ساخته شده است، گفت: این 
مجموعه به عنــوان یکی از 
بادی  نیروگاه های  بزرگترین 
کشور از جلوه های سرافرازی 
تولیدکنندگان و صنعت گران 

داخلی است.
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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق تبریز گفت: از ابتدای ســال 
تاکنون برق ۱۴ مجتمع مسکونی 
به صــورت کامــل تامین شــده 

است.
به گــزارش خبرنگار مــا  عادل کاظمــی با بیان 
مطلب فوق افزود: در همین راســتا، تعداد ۲۴۵۰ 
فقره انشــعاب به متقاضیان این مجتمع ها واگذار 

شده است.
وی افــزود: تعــداد ۲۹ مجتمــع مســکونی کــه 
متقاضی دریافت برق هســتند در مراحل مختلف 
عقد قرارداد، اعالم شــرایط، اخذ مجوز و ...قرار 
دارند که امیدواریم با فراهم شــدن شرایط الزم، 
برق رســانی این مجتمع ها نیز تا پایان ســال انجام 
یابــد.وی در خصــوص موانــع تامین بــرق در 
مجتمع های مسکونی گفت: عمده مشکالت این 
حوزه اختصاص زمین پســت یــا محلی مطابق با 

اســتانداردها جهــت قراردادن تجهیزات پســت 
زمینی، اخذ مجوزهای حفــاری به منظور تغذیه 
پســت ها از شــهرداری و مســائل و مشــکالت 
تعاونی ها و اختالفات با اعضا و مالکین می باشد.

وی تصریــح کرد: برق مجتمع هایی که شــرایط 
الزم بــرای برق رســانی را فراهــم می نمایند در 
اســرع وقت توســط همکاران این شرکت تامین 

خواهد شد.

قطارمسافری بستان آباد -مشهد از 
روزنهم آذرماه آغاز بکار خواهد کرد

روابــط عمومــی راه آهــن آذربایجان طی 
اطالعیه ای اعالم کرد . قطارمسافری بستان 
آبــاد -مشــهد  از روز شــنبه ۹/ ۹ /۱۳۹۸ 
بصورت  ســه ســرویس در هفته  با ظرفیت 

۴۸۰ نفر اجرایی خواهد شد .

در ایــن اطالعیه آمده اســت ؛ به حول قــوه الهی راه آهن 
مســیر بســتان آباد- میانــه روز چهارشــنبه مورخه۶ / ۹/ 
۱۳۹۸ بــا حضــور  جناب دکتــر روحانی ریاســت محترم 
جمهــوری ، وزیــر راه و شهرســازی ، مدیرعامــل راه آهن 

جمهــوری اســالمی ایــران و جمعی از مســئولین ارشــد 
اســتان آذربایجان شــرقی مورد  بهره بــرداری قرار گرفت                                                                                       
اداره کل راه آهن آذربایجان در راســتای خدمت رســانی به 
مردم شریف استان  آذربایجان شرقی و استان های همجوار، 
تســهیل تردد  زائرین محترم بــارگاه ثامن الحجج  حضرت 
امام رضا)ع (و هموطنان ساکن در این منطقه، اقدام به   راه 
اندازی قطارمســافری بستان آباد -مشهد  از روز شنبه ۹/ ۹ 
/۱۳۹۸ بصورت  سه ســرویس درهفته  با ظرفیت ۴۸۰ نفر 

نموده است
این قطار روزهای شــنبه، سه شــنبه وجمعه هر هفته  راس 
ساعت۲۵/ ۱۵ عصرازایستگاه راه آهن بستان آبادحرکت وبه 
ترتیب در ســاعت ۱۱/۴۰ قبل ازظهر روزهای دوشنبه، پنج 
شنبه و یکشنبه   از مشهد به بستان آباد مراجعت می نماید .

الزم به ذکر است  قیمت بلیت این قطار یکصدو بیست وهفت 
هزاروپانصد تومان اســت.متقاضیان  ســفر با این قطار می 
تواننــد  بلیت این قطار رااز مراکز فروش بلیت طرف قرارداد 
راه آهن در ســطح کشور و سایت اینترنتی rai.ir خریداری 
نمایند ضمنا سامانه صدای مسافر بشماره ۰۲۱۵۱۴۹ آماده 

پاسخگوئی به سؤاالت و پیشنهادات هموطنان عزیز است.

-مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

تامین برق ۱۴ مجتمع مسکونی توسط برق تبریز

شــهردار منطقه۹ تبریز از استمرار 
کاشــت نهال در تفرجگاه ائل باغی 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،بهرام 
نســیانی با بیان این مطلب اظهار داشت: تالشگران 
حوزه فضای سبز شهرداری منطقه۹ با بهره گیری از 
تحقیقات صورت گرفته بدنبال اصالح الگوی کاشت 

هستند.
او ادامه داد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، توسعه 
فضاهای ســبز شهری به توسعه پایدار شهری منتج 
می شــود و در این راســتا کارشناسان حوزه فضای 
سبز شــهرداری منطقه۹ با بهره گیری از تحقیقات 
صورت گرفته در پی اصالح الگوی کاشــت هستند. 
شهردار منطقه۹ خاطرنشان کرد: کمبود آب یکی از 
مشــکالت مطرح در گسترش فضای سبز و بوستان 
ها است که خوشــبختانه برنامه ریزی های الزم به 
منظور کاشت انواع درختان متناسب با اقلیم منطقه 
و مقــاوم در برابر شــرایط مختلــف آب و هوایی، و 
همچنین حذف گیاهان پــر آب بر و جایگزینی آن 
بــا گیاهان کم آب بر و نیز بهــره برداری صحیح از 
منابع آبی موجود و جلوگیری از هدررفت این منابع 

صورت گرفته است. نسیانی افزود: بر اساس اولویت، 
توسعه فضاهای سبز شهری در نقاط مختلف سطح 
حوزه شــهرداری منطقه۹ اســتمرار دارد و در این 
راستا تفرجگاه ائل باغی به عنوان یکی از پارک های 
بزرگ و مطرح شــرق تبریز و در مجاورت پارک ائل 
گلی، این روزها در حال توســعه کمی و کیفی بوده 
و تعداد ۳۰۰۰ اصله نهال در این دوره کاشــت می 

شود.
ایجاد شــبکه قطره ای با هدف آبیــاری مکانیزه و 
کاهش چشمگیر آبیاری با تانکر آب و کاهش هزینه 
ها از اهم اقدامات مدیریت فضای ســبز منطقه در 

تفرجگاه بزرگ ائل باغی است.

شهردار منطقه۹ تبریزخبرداد:
توسعه فضای سبز تفرجگاه »ائل باغی« با کاشت ۳ هزار اصله 
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نماینده ولی فقیه در اســتان و 
امام جمعه تبریــز گفت: اقدام 
اخیــری که توســط ســازمان 
کشــتارگاه های شهرداری تبریز در شناسنامه 
دار کردن گوشــت های استحصالی صورت 
گرفته است، امری سنجیده و ارزشمند است.

بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛حجت 
االسالم والمسلمین آل هاشم در دیداری که 
با مدیران مجموعه شهرداری کالنشهر تبریز 
داشــت، ضمن قدردانی از این اقدام صورت 
گرفته گفت: در هفته های گذشــته، شماری 
از شــهروندان در تمــاس بــا بنده به واســطه 
تلفــن و یا حتی مراجعه حضوری از این قدام 
قدردانــی کرده ا ند و من نیز الزم می دانم از 

این اقدام تشکر نمایم.

وی ادامــه داد: این یک حرکــت خالقانه و 
مفید بود که توانســت ضمن ارائه توضیحاتی 
در خصوص گوشــت استحصالی، زمینه ساز 

توجه دقیق به این محصول را داشته باشد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

برندارس ظرفیت بین المللی شدن 
را دارد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان 
منطقــه آزاد ارس در نشســت تخصصی 
بررســی برنامه راهبردی توسعه برند ارس، 
گفت: منطقه آزاد ارس ظرفیت های باالیی برای برندینگ 

در حوزه بین الملل دارد.
محسن نریمان گفت: طرح برندینگ ارس بر اساس برنامه 
راهبردی توسعه برند منطقه آزاد ارس از مهرماه سال ۹۷ 

در بخش تحقیقاتی آغاز شــده است و هم اینک در حال 
ورود به مرحله عملیاتی هستیم.

وی تصریح کرد: اشــاره به نام ارس باید منتهی به ایجاد 
ذهنیت های مناسب در ذهن مخاطبان شود و تالش برای 

برندینگ ارس با این هدف دنبال می شود.
نریمان خاطرنشان کرد: تولیدات منطقه آزاد ارس نیز باید 
بر اســاس این طرح برندینگ بــه بازارهای جهانی عرضه 
شود تا شاهد استقبال بیشــتر از محصوالت تولیدی این 

منطقه باشیم.
وی تاکیــد کرد: منطقه آزاد ارس با عضویت در ســازمان 
جهانی گردشگری و شــبکه جهانی جوامع ایمن در کنار 
تالش برای عضویت در شــبکه جهانی شــهرهای سالم و 
ثبــت ژئوپارک ارس در یونســکو، ظرفیــت باالیی برای 
بین المللی شدن دارد. نشســت تخصصی بررسی برنامه 
راهبردی توســعه برند ارس با حضور محمدرضا رستمی 
معاون، فرهنگی، گردشــگری و صنایــع خالق دبیرخانه 
شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و هانی صباغان، مدیر 
آموزش، سالمت و ورزش و دبیر قطب غذا و داروی مناطق 
آزاد کشــور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، اعضای 
هیات مدیره، معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد ارس 

در سالن اجالس سازمان برگزار شد.

شناسنامه دار کردن گوشت های کشتارگاه، اقدامی 
سنجیده و مطلوب است

ســازمان  توانبخشــی  معاون 
در  گفت:  کشــور  بهزیســتی 
از  اول سهمیه سوخت  مرحله 
طــرف وزارت نفــت به تمامــی معلوالن و 
جانبازانــی که پالک ویــژه دارند اختصاص 
می یابد که در حال حاضر موافقت های اولیه 

آن اعالم شده است.
به گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز،معاون 
توانبخشی سازمان بهزیستی در مورد زمان 
و میزان سهمیه سوخت معلوالن توضیحاتی 

داد.
محمد نفریه معاون امور توانبخشی سازمان 
بهزیستی کشور در رابطه با زمان اختصاص 
ســهمیه ســوخت به معلوالن گفت: هنوز 
زمان اختصاص سهمیه سوخت به معلوالن 

به صورت قطعی مشخص نشده است.
وی افــزود: کارگروه بند ۸ وظیفه بررســی 
نحوه اختصاص سهمیه سوخت به معلوالن 

را بر عهده دارد.
معاون توانبخشــی سازمان بهزیستی کشور 
گفت: در مرحله اول سهمیه سوخت از طرف 
وزارت نفت بــه تمامی معلوالن و جانبازانی 
که پالک ویژه دارنــد اختصاص می یابد که 
در حال حاضــر موافقت های اولیه آن اعالم 
شده است و باید وزارت نفت میزان سهمیه 

این قشر را اعالم کند.
نفریه بــا بیان اینکه ۳۰ هــزار پالک ویژه 
معلوالن در کشــور وجود دارد، افزود: پالک 
ویژه معلوالن مشــخص اســت و ســهمیه 
ســوخت به کارت ســوخت این افراد واریز 
می شــود، البته نیاز معلوالن بیشــتر از این 
مقــدار اســت و ضرورت دارد که ســهمیه 
ســوخت به معلوالنی که پالک ویژه ندارند، 
ســرویس های مراکز روزانــه و مراقبین در 
منزل معلوالن اختصــاص یابد که در حال 

پیگیری هستیم.

سهمیه سوخت به کدام گروه از معلوالن و جانبازان اختصاص 
می یابد؟
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مدیرعامل ســازمان حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
تبریــز از کاهش ۳۸ درصدی آمــار تراکم خودرو ها با 
اجرای طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر خبرداد.

بــه گزارش خبرنگار مــا در تبریز؛اصغر آدی بیگ ظهر 
امــروز در همایش روز ملی حمل و نقل اظهار داشــت: 
در جهان امروز ساکنان کشورهای توسعه یافته همواره 
سعی دارند تا از وسایل نقلیه چهار چرخ فاصله گرفته و 

به سمت دوچرخه سواری حرکت کنند.
مدیرعامل ســازمان حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
تبریز افزود: در این راســتا ســازمان های زیر مجموعه 
شهرداری تبریز نیز در تالشند تا با روان سازی ترافیک 
از بروز حوادث مالــی و جانی جلوگیری کرده و از بروز 

حوادث ناگوار و غیر قابل جبران جلوگیری نمایند.
او با اشــاره به اهمیت فرهنگ سازی ادامه داد: فرهنگ 
سرمایه است و هرچقدر برای آن تالش کنیم مفید است 
و ما برنامه های دراز مدتی را در حوزه فرهنگ و آموزش 

ترافیک شروع کرده ایم تا بتوانیم در سال های آینده از 
ثمرات این طرح ها بهرمند شویم.

آدی بیگ ترویج پویش های مردمی را از دیگر اقدامات 
آن ســازمان برشمرد و یادآور شــد: شهروندان سرمایه 

های شــهر هســتند به همین منظور پویش سه شنبه 
های بدون خودرو و یکشــنبه هــای احترام به قانون را 
اجرایی کرده ایم و عــالوه بر آنها روزانه به ۱۰۰ دانش 
آموز طی مراجعه به ۳ مدرســه در هفته آموزش های 

ترافیکی را به صورت رایگان تعلیم می دهیم.
مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تبریز 
بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اهمیت کارکرد 
دوربین های کنترل ترافیکی خاطرنشــان ساخت: این 
دوربین ها توانسته نقش موثری در روان سازی ترافیکی 
نقاط پر تردد شــهر داشــته و روزانه ۵۰ شهروندی که 
خودرو آنان به سرقت رفته به ما مراجعه می کنند که از 

طریق این دوربین ها بخشی از آن پیدا می شود.
آدی بیــگ در پایان از فعالیــت ۲۰۴ دوربین در ۱۴۵ 
نقطه از شهر خبرداده و گفت: ۴۰ دوربین پالک خوان 
نیز با هزینه بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان نیز در ۵ ماه آینده 

در شهر نصب می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شرقی از رشــد ۱۵ درصدی بودجه هزینه ای 
کشــور در سال آینده خبر داد و گفت: در سال 
آینده اصلی ترین فشــار اقتصادی متوجه قشر 
حقوق بگیر ثابت خواهد بــود که باید با اتخاذ 

تدابیر ویژه از شدت فشار کاست.
بــه گزارش  خبرنگار ما در تبریز، داود بهبودی 
ظهر امروز در ســومین کنفرانــس بین المللی 
مدیریت کســب و کار در دانشگاه تبریز اظهار 
کــرد: فضــای کســب و کار جــزو مهمترین 

اولویت های کارکردهای نظام اقتصادی کشورها به 
شمار می رود.

وی افزود: اقدام در جهت بهبود فضای کسب و کار 
در هر سطحی برای توســعه اقتصادی و اجتماعی 

می تواند موثر باشد.
بهبودی یادآور شــد: همه مــی دانیم نظام بودجه 
ریزی ما از ایرادات ساختاری مثل وابستگی به نفت 
سال ها رنج برده و اصلی ترین منبع بودجه عمرانی 

هم درامدهای نفت بوده است.
بهبودی ادامه داد: قطعا در سال های تحریم وقتی 
ایــن پایگاه و تکیه گاه نفتی تغییــر می یابد عدم 

تعادل های قبلی را به شکلی دیگر بروز می دهد.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شــرقی ابراز داشت: عامل نفت نقش ایجاد اختالل 
ساختاری هم به دنبال داشته و بخشی از نااطمینانی 
هــای محیط بین المللی را نیز از کانالهایی همانند 
تغییر قیمت، مقدار فروش و نیز تحریم خرید نفت 

تحمیل می کند.
وی در بخش دیگری از صحبــت های خود اعالم 
کــرد: یکی از دالیلی که موجــب ناکارآمدی نظام 
مالیاتی کشــور شده، اســتغنای دولت از تکیه به 
درآمدهــای مالیاتی به خاطر تکیــه به درآمدهای 
نفتی اســت که در ســالهای اخیر به علت تشدید 

تحریمهــا، درامدهای مالیاتــی اهمیت و وزن 
ببشتری در بودجه دولت خواهند داشت.

ایــن اقتصاددان تاکید کرد: هــر قدر بخواهیم 
به سمت واقعی شــدن اقتصاد برویم باید نظام 
مالیاتی کارآمدتری داشــته باشیم و پایه ها و 
ضرایب مالیاتی به نحوی تنظیم شود که حاصل 
آن یک بودجه مولــد و حامی دولت در عرصه 
تولید و صادرات باشد. که استقرار نظام مالیاتی 
کارامــد و مبتنی بر عدالت مالیاتی، بر اســاس 
نظام جامع اطالعاتی و شــفافیت از ضرورتهای 

انست.
بهبودی خاطرنشــان ساخت: بودجه عمرانی دولت 
در گذشــته که مبتنی بر نفت بوده محوریت اصلی 
ایجاد تحرک اقتصادی را داشــته ولــی مهمتر از 
اعتبارات، سیاســت های مالی ما می توانســت و 
می تواند در آینده بهتر از گذشــته حامی توســعه 
اقتصادی و اجتماعی و مشوق بخش خصوصی باشد 

و بسترهای تسهیل گری را فراهم کند.
وی متذکرشــد: در مجموع بودجــه باید بتواند در 
راستای تسهیل گری فرآیند توسعه، ایجاد شفافیت 

و رونق کسب و کار حرکت کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

 اصلی ترین فشار اقتصادی در سال آینده متوجه قشر حقوق بگیر ثابت است

کاهش ۳۸ درصدی آمار تراکم خودروها با اجرای طرح زوج یا فرد
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مدیر کل کمیته امداد 
آذربایجــان  اســتان 
کاروان  گفت:  شــرقی 
پنج هزار نفــری مددجویان تحت 
حمایت این نهاد به همراه ۲۰۰ خیر 
در قالب طرح شــوق زیــارت عازم 

مشهد مقدس شدند.
 محمــد کالمی با اعــالم این خبر 
افزود: کاروان شوق زیارت  ۲۵ آذر 
از تبریز و شهرستان های آذربایجان 

شرقی راهی مشهد شــده و در مدت اقامت 
مددجویان، عالوه بر زیــارت بارگاه ملکوتی 
امام رضــا)ع( برنامه های مختلف فرهنگی و 

سخنرانی های دینی اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: هزینه های این ســفر معنوی 
و زیارتــی را خیــران نیک اندیش اســتان 

آذربایجان شرقی تقبل کرده اند.

کالمی با اعالم اینکه ارتقای شــاخص 
های فرهنگی و توجه به باورهای دینی 
و معنوی مددجویان از مهمترین اهداف 
این سفر زیارتی است، اظهار کرد: رویکرد 
کاروان پنج هزار نفری مددجویان تحت 
حمایت اســتان در قالب طرح شــوق 

زیارت فرهنگی و تربیتی است.
مدیرکل کمیته امداد استان ضمن تقدیر 
از کمک خیران برای اعزام مددجویان به 
مشهد مقدس، گفت: هر یک از اتوبوس 
های این کاروان به نام شهدای هر شهر مزین 
شــده است تا گامی در معرفی شهدای ایران 

اسالمی برای جامعه هدف برداشته شود.

 در دیدار مدیرکل کانون پرورش فکری آذربایجان شرقی با فرماندار سراب عنوان شد: 
تقویت روحیه کودکان و نوجوانان مناطق زلزله زده ضروری است

ر دیــدار مدیرکل کانــون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســتان 
فرمانــدار  و  شــرقی  آذربایجــان 
شهرستان سراب در خصوص تداوم 
روستاهای  در  فرهنگی  امداد  طرح 
این شهرســتان بحث و  زلزله زده 

تبادل نظر شد.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛ 
قدردانی  با  ســراب  فرماندار  ثقفی 
اقدامات و فعالیــت های کانون  از 
و اجرای طرح امــداد فرهنگی در 

روستاهای زلزله زده، توجه به نشاط روحی 
و تقویــت روحیه کــودکان و نوجوانان این 

مناطق را ضرورتی مهم دانست.
وی با اســتقبال از تداوم این طرح در ســه 
ماهه پایان سال، برآمادگی فرمانداری سراب 
بــرای تعامل و همکاری در این زمینه تاکید 

کرد.

همچنین در این دیدار علی بینش، مدیرکل 
کانــون پــرورش فکری آذربایجان شــرقی 
با اشــاره به اقدامات انجام شــده در قالب 
طرح امداد فرهنگی افزود: از نخســتین روز 
وقــوع زلزله کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان حضور گســترده ای را در مناطق 

زلزله زده سراب و میانه داشته است.

وی اســتفاده از ظرفیت کتابخانه 
های ســیار و حضور مربیان این 
کتابخانــه هــا در ایــن مناطق، 
فرهنگی،  ثابت  ایســتگاه  برپائی 
توزیع اقالم فرهنگی و اجرای ده 
ها فعالیت فرهنگی و هنری را از 
جمله فعالیــت هایی عنوان کرد 
که تاکنــون در مناطق زلزله زده 

اجرا شده است.
بینش با اشــاره به اینکه معاونت 
فکری  پــرورش  کانون  فرهنگی 
کشــور برنامه ریزی های الزم را برای تداوم 
این طرح و اجرای فعالیت های گسترده در 
مناطق زلزله زده استان تا پایان سال صورت 
داده است، اظهار امیدواری نمود با همکاری 
و مشــارکت فرمانداری و دیگر مســئوالن 
شهرستان ســراب و میانه مرحله دوم طرح 

امداد فرهنگی با موفقیت کامل اجرا شود.

مدیر کل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی: 

5هزار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی میهمان خورشید توس شدند
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رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی استان 
آذربایجان شرقی با اشاره به تحقیق و 
بررسی در حوزه چرم و کفش گفت: 
»در این خصوص ۷ هزار مسئله احصا 

و در طرح پایش وارد شده است.«
به گــزارش خبرنگار مــا از تبریز، عزیــز جوانپور 
در نشســت خبری با اصحاب رســانه با اشــاره به 
سیاســت های جدید دانشــگاه آزاد اسالمی اظهار 
کرد: »دانشــگاه آزاد اســالمی امروزه جزء برترین 
دانشــگاه های ایران اســت و در میان دانشگاه های 
معتبــر جهانی قرار دارد. ســال گذشــته به عنوان 
واحد برتر در حوزه پژوهش انتخاب شد و در حوزه 
فرهنگی نیز به عنوان اســتان برتر بین دانشگاه های 

آزاد معرفی شد.«
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز و 
آذربایجان شرقی قصد دارد در برنامه جدید تبدیل 
به دانشگاه کارآفرین شود، افزود: »به همین منظور 
این دانشگاه برای حل مسائل کشور، استان و منطقه 

اقداماتی انجام می دهد.«
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان آذربایجان 
شــرقی از فعالیت مرکز تحقیقــات دریاچه ارومیه 
در این دانشــگاه خبر داد و بیــان کرد: »این مرکز 
چند طرح پژوهشــی را در این زمینه در دست اجرا 
دارد و مشــکالت محیط زیستی در قالب ۲۵ هزار 
مســئله بررسی و ارائه می شــود که در طرح پایش 
دانشــگاه ثبت می شود و ســپس به عنوان موضوع 
پایان نامه دانشجویان ارشد و دکتری سراسر کشور 

قرار می گیرد.«
مســئله محور شــدن پایان نامه ها در دانشگاه آزاد 

اسالمی آذربایجان شرقی
جوانپور با ابراز تأسف از اینکه اغلب پایان نامه ها در 
کشور مسئله محور نیست و بازخورد بیرونی ندارد، 
تصریح کرد: »از سال گذشــته مسئله محور شدن 
پایان نامه ها در این دانشگاه آغاز شده است و امسال 

عملیاتی می شود.«
وی با اشــاره به تحقیق و بررســی در حوزه چرم و 
کفش خاطرنشــان کرد: »در این خصوص ۷ هزار 

مسئله احصا و در طرح پایش وارد شده است.«
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز از راه اندازی 
ســرای نوآوری و فناوری چرم و کفش در دانشگاه 

آزاد تبریــز خبر داد و متذکر شــد: »اعتبار خوبی 
برای این بخش پیش بینی شــده است و با توجه به 
اینکه یک ماه قبل مجوز آن دریافت شــد، به زودی 

راه اندازی می شود.«
جوانپور با اشــاره به موافقت اولیه راه اندازی مدرسه 
چرم و کفش در این دانشگاه اضافه کرد: »با کمک 
اتحادیه کفاشــان و چرم شــهر و برخــی صنایع 
تمهیدات الزم برای احداث مدرســه مهارتی چرم و 
کفش که جزء پیشــینه تبریز است، اندیشیده شده 
است.«وی با ابراز تأسف از اینکه حوزه چرم و کفش 
در حال ازدست دادن مهارت و بازار الزم خود است، 
بیان کرد: »در این راستا تعدادی از همکاران دانشگاه 
سفری را به مدرسه چرم و کفش ترکیه داشتند تا از 
این صنعت الگوبرداری شود تا به شکل علمی وارد 
صنعت چرم و کفش شویم زیرا این ظرفیت در بازار 

تبریز وجود دارد.«
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی واحد تبریز با بیان 
اینکــه رویکرد دانشــگاه فقط آمــوزش و تدریس 
نیست، یادآور شد: »هرچند نیازمند تقویت نیروهای 
مختصص هستیم؛ اما برای فارغ التحصیالن دانشگاه 
زمینه مهارت آموزی و کارآفرینی و اشــتغال فراهم 

می شود.«

رویکرد دانشــگاه به سمت حل مسئله با نگاهی به 

صنعت است
جوانپور با بیان اینکه رویکرد دانشگاه به سمت حل 
مســئله با نگاهی به صنعت است، خاطرنشان کرد: 
»در نمایشگاه ربع رشــیدی که امسال به میزبانی 
تبریز برگزار شــد، ۵۵۰ طرح و ایده دانشــگاه ارائه 
شــد که حرکت خوبی بود، همچنین دانشگاه آزاد 
آذربایجان شرقی در جشنواره فرهیختگان کشور نیز 

جزء چهار استان برتر کشور شد.«
وی از انعقاد چند قرارداد با بخش صنعت خبر داد و 
اظهار کرد: »در حوزه خودروسازی چند طرح آماده 
اســت و به ســمت تولید قطعاتی خواهیم رفت که 

اکنون تحریم هستیم و وارد نمی شود.«
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی آذربایجان شــرقی 
تأســیس بیمارستان امام ســجاد تبریز را از دیگر 
خروجی هــای این دانشــگاه در تبریز عنوان کرد و 
ادامه داد: »با افتتاح این بیمارســتان که بخش های 
CCU، ICU، NICU و رادیولــوژی و چنــد 
بخش دیگر آن فعال است، ۱۳۷ تخت به مجموعه 

تخت های شهر تبریز اضافه شد.«
ثبت نام ۲۵۰ دانشجو از کشورهای عراق و ترکیه

جوانپور با اشــاره به تعامل با چند کشــور همسایه 
به منظور جذب دانشجو گفت: »اکنون ثبت نام ۲۵۰ 
دانشجو از کشورهای عراق و ترکیه نهایی شده است 

و مابقی در ترم بعدی انجام می شود.«

 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی:

متاسفانه پایان نامه ها درکشور مسئله محور نیست وبازخورد بیرونی ندارد
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گفت:  تبریز  شهرســتان  فرمانــدار 
تثبیــت اراضی حکم آبــاد  موجب 
رونــق  و   کشــاورزی  گســترش 
گردشگری تبریز می شود . به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز؛  مهندس بهروز 
مهدوی در جمع  بهره برداران بخش 
کشــاورزی و اهالی حکم آباد تبریز 
طی ســخنانی  اظهار داشت: امروزه 
گردشگری کشــاورزی و بوم گردی 
یک مســئله نوین و خاص محسوب 
می شــود  کــه از ایــن روحفظ و 
افزایش اراضی سبزی و صیفی حکم 

آباد  نقش اساسی در این امر دارد.
وی افزود: اراضی ســبزی و صیفی 
حکم آباد از دیدگاه زیست محیطی 
ریه تنفسی برای تبریز محسوب می 
شــود و از این رو  یکــی از اهداف 
ثبت  نیز  استان  کارگروه گردشگری 
ملی اراضی کشــاورزی شهرســتان 

تبریز است.
فرماندار شهرســتان تبریز در ادامه 
ســخنان خود با اشــاره بــر تغییر 
کاربری های زمین های سبزیکاری  
محله حکم آبــاد تاکید کرد: مزارع 
از عناصر   ســبزیکاری تبریز یکــی 
هویتــی  شــهر بــوده و بــا وجود 

مشــکالت  متعدد در ایــن منطقه؛ 
هنوز عالقمندی  به تولید ســبزی 
این منطقه وجود  بین ســبزیکاران 

دارد.
مهندس مهدوی در ادامه با اشاره به 
ایجاد پارک بزرگ ســبزی و صیفی 
در منطقــه حکم ابــاد تصریح کرد: 
برســی های الزم ایجاد پارک بزرگ 
سبزی و صیفی در منطقه حکم اباد 
این  انجام پذیرفته ودر آینده شاهد 

مجموعه خواهیم بود.
خاتمه  در  تبریز  شهرستان  فرماندار 
سخنان خود خاطر نشان کرد: تقویت 
امنیت غذایی و پایداری کشــاورزی 
یکی از اولویت های اساســی دولت 
در این بخش است ک که امیدواریم 
با تثبیت اراضی حکم آباد؛ گام های 

ایاسی دراین منطقه صورت پذیرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی:
لزوم رعایت اصول علمی در مصرف 

کودها و سموم شیمیایی جهت حفاظت از 
خاک های کشاورزی

رئیس ســازمان جهادکشــاورزی استان 
آذربایجان شــرقی گفت: همه تولید ات 
هــای  فعالیــت  حتــی  و  کشــاورزی 
غیرکشاورزی در بســتر خاک انجام می 

شود.
 مهنــدس اکبر فتحی در حاشــیه برگــزاری همایش 
بزرگداشــت روز جهانی خاک که در محل آمفی تئاتر 
دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز برگزار شد، در گفتگو 
با خبرنگار واحد خبر و اطالعات صداوسیمای آذربایجان 
شرقی شبکه سهند ضمن بیان این مطلب افزود: خاک 
بستر تولید است؛ خاک بســتر نگهدارنده آب به شمار 

می آید و آب بدون وجود خاک معنا و مفهوم ندارد.
وی در خصــوص اهمیت خاک اظهــار کرد: اگر خاک 
نباشــد، تامین مواد غذایی- پوشــاک و البسه و حتی 

مسکن امکانپذیر نخواهد بود.
مهنــدس فتحی، گفت: قرار داشــتن خاک در معرض 
انواع فرســایش های طبیعی از جمله فرســایش های 
آبــی، بادی، چرای بــی رویه دام ها در مراتع، شــخم 
زدن ناصحیــح زمین های کشــاورزی، موجب از بین 
رفتن زمین های حاصلخیز، فرســایش و نابود شــدن 
اراضی زراعی می شود.درئیس سازمان جهادکشاورزی 
استان؛ رها شــدن آب های نامتعارف منجمله پسآب و 
فاضالبهای خانگی و صنعتی و مصرف بی رویه کودها و 
سموم شیمیایی در اراضی زراعی را از سایر عوامل موثر 
در فرسایش و نابودی زمین های کشاورزی عنوان نمود.

وی تصریــح کرد: تهیه و تدوین برنامه های مســتمر و 
منظم در جهت مصرف بهینه کود و ســموم شیمیایی 
در زمینهای کشاورزی، مصرف معقول و متعارف نهاده 
های دامی در واحدهای تولیدی و جلوگیری از تخریب 
و تغییرکاربری های غیرمجاز اراضی زراعی جزو سیاست 
های اجرایی سازمان جهادکشاورزی استان در راستای 

حفاظت و حراست از خاک های حاصلخیز می باشد.
مهندس فتحی با خاطرنشــان ساختن این موضوع که 
۴۰ درصد اراضی زراعی استان در اطراف حوضه دریاچه 
ارومیــه قــرار دارند، در خصوص وضعیــت خاک های 
موجود در استان تاکید کرد: حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
یکی از ۳ حوضه آبریز اســتان آذربایجان شرقی بشمار 
می آید، متاســفانه در سالهای گذشته این زمین ها در 
اثر بی مالحظه گی و سهل انگاری دست اندرکاران این 
بخش به زمین های شــور و کم حاصلخیز تبدیل شده 
اند و این مشــکل در استان ما نسبت به سایر استانها از 

شدت زیادی برخوردار است.

تثبیت اراضی حکم آباد
 موجب رونق گردشگری تبریز می شود
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سخنگوی وزارت امورخارجه گفت 
:تبریز و آذربایجان همیشــه جزو 
اولین هــا بــوده و هســت ، ایران 
مدیــون آذربایجــان هســت و آذربایجان هم 
مدیون ایران ، بنده نیز بــر مبنای همین نگاه 
،اولین نشســت مطبوعاتی خود را بعد از تهران 

در تبریز برگزارکردیم.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز ؛دکتر 
ســیدعباس موسوی درنشست مطبوعاتی خود 
با خبرنگاران در تبریزافزود: سیاســت خارجی 
جمهــوری اســالمی حفظ سیاســت متوازنی 
درارتباط با کشورهای همسایه است وما ارتباط 

خوبی با ۱۵ کشور همسایه داریم.
سخنگوی وزارت امورخارجه در خصوص رفتار 
امریــکا با تحریم ها بر علیه ایران خاطرنشــان 
وانمود  طوری  زدن  درحرف  شــد؛آمریکایی ها 
می کنندکه طرفدار بشــریت هستند و دارو و 
غذا برای ایران در لیســت تحریم ها قرار ندارد 
اما در عمــل رفتار دیگری از خود نشــان می 
دهند به طوریکه حتــی بانک مرکزی ایران را 
تحریــم کردند تا مبادالت مالــی انجام نگیرد 
و ایــران نتواند اقالم دارویــی تهیه کند و این 

جنایت نوعی جناین برعلیه بشریت است .
وی همچنین با اشــاره به محورتوسعه و روابط 
با کشــورهای همســایه تصریح کرد ؛گسترش 
صــادرات و واردات از کشــورهای همســایه  
ازاولویت های ماســت و ایــن فرایند به خوبی 
در حال اجرا می باشــد اگرچه برخی کشورها 
براســاس قاعده توهم به ایران نزدیک و یا دور 

می شوند .
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان با اشاره 
به نقــش آذربایجان شــرقی در ادوار مختلف 
تاریخ یادآورشــد ؛آذربایجانشرقی نقش مهمی 
در توســعه ارتباطات اقتصــادی و فرهنگی با 
کشورهای همسایه در شــمال ایران محوریت 

می کند
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در ادمه 
گسترش روابط بین ایران و ژاپن را نیز از اهداف 

اصلی سفر روحانی به توکیو دانست گفت: ژاپن 
پیشنهاداتی خوبی برای کاهش تنش درمنطقه 
داده اند که از روی حســن نیــت بوده و امید 
است در سفر ریاست جمهوری این پیشنهادها 

به منتج به نتیجه مطلوب واقع گردد.
وی در خصوص آزمایشات اخیرموشکی ایاالت 
متحده گفت؛ ما ضمن دعودت به رعایت ایالت 
متحــده به قوانین و مقررات بین المللی ازبابت 
افزایــش رقابت های تســلیحاتی و خشــونت 
درجهــان؛ مراتب نگرانی خــود را از این روند 

اعالم می کنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تبادل 
زندانی بین ایران و آمریکا در هفته گذشــته و 
احتمــال تداوم آن در آینــده نیز گفت: بعد از 
آزادی زندانی ایرانــی در آمریکا، آقای ظریف 
پیشــنهاد نقل و انتقال به صورت بســته را در 
توئیت خود مطرح کردنــد و اکنون هم بعد از 
مبادله ما آماده هستیم تا همه گروگان هایی که 
ما در آمریکا داریم مبادله کنیم و فعال توپ در 

زمین آمریکا قرار دارد.
موســوی افزود: آمریکا همیشــه از اهرم فشار 
اســتفاده می کنند ولی این ما هستیم که باید 
مصون ســازی در مقابل فشارها را داشته باشیم 
وروند ساسیت وزارت امور خارجه نیز بر همین 

مبناست .
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد گسترش 
روابط با کشــورهای همســایه و از جمله لغو 
روادید بین ایــران و جمهــوری آذربایجان با 
تاکید بر اینکه جمهوری آذربایجان یک کشور 
مهم در معــادالت منطقه ای بــوده و از جمله 
کشورهای دوست ایران است، اذعان کرد: یکی 
از راه های گسترش ارتباطات، کاهش موانع در 

سخنگوی وزارت امورخارجه:

سیاست خارجی جمهوری اسالمی حفظ سیاست متوازنی درارتباط با 
کشورهای همسایه است
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ســفر اتباع به دو کشور است و ما 
هم ســعی کردیــم تــا از طرف 
خودمان این حســن نیت را نشان 
دهیم و تاکنون با جمهوری نخجوان لغو روادید 
را داشــتیم و مذاکرات در رابطــه با اینکه این 
موضوع به کشــورهای همسایه دیگر گسترش 

یابد، ادامه دارد.
موسوی در مورد آزمایش اخیر موشکی آمریکا 
با محکوم کردن این آزمایش موشــکی گفت: 
از آزمایش جدید موشــکی آمریکا ابراز نگرانی 
می کنیم و اعــالم می کنیم که خروج یکجانبه 
آمریکا از پیمان منع موشــکی آی اف ان باعث 

بی ثباتی جهان خواهد شد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه بــا بیان اینکه 
تبریز از یــک موقعیت اســتراتژیک برخوردار 
اســت و می تواند به  عنــوان قطب در مراودات 
بــا کشــورهای همســایه نقش آفرینــی کند، 
خاطرنشان کرد: دستور کارهای متعددی برای 
این استان های مرزی به ویژه آذربایجان ها در 
نظر گرفته شــده است که گسترش صادرات و 
واردات جزو برنامه های اصلی ما با کشــورهای 
همسایه است و یکســری راهکارهای دوجانبه 
با کشورهای منطقه اتخاذ کرده ایم که در حال 

انجام است.
وی در رابطه با انتخابات اخیر کشور انگلستان 
اظهار کرد: مسائل داخلی کشورها خیلی به ما 
ارتباط ندارد و ما مداخلــه ای نداریم زیرا آنها 
یک فرآیند با اتفاقات رخ داده شــده داشــتند 
که تصمیم گرفتند انتخابات صورت گیرد و در 
نهایت حزب محافظه کار پیروز شد و امیدواریم 
انگلســتان به حداقل تعهدات خود در قبال با 

ایران در قالب برجام عمل کند.
سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: بعد از اینکه 
ترامپ سر کار آمد، امریکا از بسیاری معاهدات 
بین المللی خارج شد و به گونه ای رفتار کرد که 

گویا انقالب اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به نتایج انتخابات اخیردر انگلستان 
و با بیان اینکه این امر مسئله داخلی بوده و ما 
مداخله نمی کنیم، ادامه داد: امیدواریم دولت 
انگلیس با توجه به شــرایطی که دارد همراه با 
اتحادیه اروپا، فرانســه، آلمان، روســیه و چین 
بر تعهــدات خود پایبند بماند و اقدامات عملی 

برای بازگشت به برجام را انجام دهد.
موسوی در تشــریح مواضع ایران در قبال قره 
باغ هم تاکیدکــرد ؛مواضع ما در ارتباط با قره 
باغ کامال مشخص است و ما بار اعالم کرده ایم. 
آماده همکاری بــرای کاهش تنش در بین دو 

کشور همسایه هستیم.
دکتر ســیدعباس موســوی همچنین در مورد 
مسایل زیســت محیطی از جمله آلودگی رود 
ارس از طرف ارمنســتان اظهار داشــت: بحث 
زیســت محیطی رودخانــه ارس ازیک موضوع 
ویــژه برای ما می باشــد و وزارت امور خارجه 
نتیجه پیگیر آلودگی رودخانه ارسرا بعد تکمیل 
شــدن موضوع به افکار عمومــی اعالم خواهد 

داشت .

ســخنگوی وزارت خارجه درباره ادعاهای اخیر 
دو مقــام آمریکایــی ضد ایران دربــاره نقش 
داشــتن ایران در حمله به آرامکو و نیز حمله 
راکتی بــه پایگاه های آمریــکا در عراق گفت: 
فرافکنی و اتهام زنی کاری ندارد؛ امروز اتفاقاتی 
رخ می دهــد و بعداً متوجه می شــوند که این 

صحبت ها خطا بوده است.
عباس موســوی تصریح کرد: اگر صحبت های 
اخیــر دبیرکل ســازمان ملل متحــد را دنبال 
کرده باشــید، ســازمان ملل طی گزارشی که 
درباره حمله به آرامکو ارائه داد، متوجه شدید 
که جمهوری اســالمی ایران در این حمله هیچ 
نقشی نداشت اما آمریکایی ها در اولین ساعات 
این حمله، انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه 

رفته بودند.
ســخنگوی وزارت خارجه درپایان اظهار کرد: 
امیدواریم آمریکایی هــا در زمینه ادعای نقش 
داشتن ایران در حمله راکتی به پایگاه نیروهای 
آمریکایی در عراق هم این افتضاح محاســباتی 

خود را قبول نمایند.
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 مدیرعامل صنــدوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور 
که با هدف بازدید از مناطق زلزله زده 
آذربایجان شرقی به این اســتان سفر کرده بود در 
جمع اهالی روســتای ورنکــش ترکمنچای حضور 

یافت.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ دکتر علی شیرکانی 
در ایــن بازدید یــک روزه از نزدیــک در جریان 
روند آواربرداری و امدادرســانی قرار گرفت و پای 
صحبت ها و درد دل های اهالی زلزله زده این روستا 

نشست.
در این بازدیــد که جمعی از مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان، مدیران ادارات تابعه این اداره 
کل و جمعی از مدیــران بخش ترکمنچای حضور 
داشتند، بخشدار ترکمنچای با بیان اینکه شهرستان 
میانه ۴ بخش، ۵ شهر، ۱۷ دهستان و ۱۸۲هزار نفر 
جمعیت دارد، گفت: ۶۷ درصد جمعیت شهرستان 

در روستاها سکونت دارند.
یعقوبی با اشاره به زلزله اخیر میانه و سراب افزود: 
در این زلزله ۷۴ روســتای شهرستان آسیب دید و 
۴ هزار واحد مسکونی تخریب شد که ۳ هزار واحد 

آن نیازمند تخریب و بازسازی کامل است.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشایر آذربایجان شــرقی نیز طی سخنانی هدف 
اصلی ســفر دکتر شیرکانی به اســتان را بازدید از 
مناطق زلزله زده و بررســی وضعیت امدادرســانی 
و احصــای نیازها و کمبودهــای مناطق زلزله زده 
دانســت و اظهار داشت: ۹ کارگزاری صندوق بیمه 
اجتماعی در شهرستان میانه فعال است و از سهمیه 
۲۱ هزار و ۸۰۰ نفری شهرستان تاکنون ۱۶ ۵۲۵ 

نفر تحت پوشش صندوق قرار گرفته اند.
محمد نظری با بیان اینکه حدود ۱۰هزار نفر بیمه 
شده فعال در شهرستان میانه وجود دارد، گفت: این 
شهرستان با ضریب پوشــش ببیمه ای ۴۵ درصد، 

رتبه چهارم استان را به خود اختصاص داده است.
وی در ادامه مجموع مســتمری بگیران شهرستان 
را یکهــزار و ۲۰۸ نفر اعالم و تاکید کرد: ۵۶۴ نفر 
از مستمری بگیران شهرســتان بازنشسته پیش از 
موعد، ۴۲ نفر از کار افتاده و ۶۰۲ نفر دیگر خانواده 

بیمه گذاران متوفی هستند.
نظــری ادامــه داد: ۲۹۳ نفر از مســتمری بگیران 

شهرستان مربوط به بخش ترکمنچای می باشند.
  روحیه اتحاد و همبســتگی مردم و مسئوالن در 

آذربایجان ستودنی است
اجتماعی کشــاورزان،  بیمه  مدیرعامل صنــدوق 
روستاییان و عشایر کشور نیز در جمع اهالی زلزله 
زده روســتای ورنکش با بیان اینکه در تالشــیم 
در کنارتان باشــیم، گفت: اینکــه در مدت کوتاه، 
آواربرداری مناطق زلزله زده انجام شــده اســت 
نشانگر اتحاد و همبستگی مردم و مسئوالن منطقه 
و شهرستان می باشد و این روحیه ستودنی باید به 

کل کشور سرایت شود.
دکتر علی شیرکانی با اشــاره به حادثه خیز بودن 
ایران، اظهار داشــت: دولت بایستی زمینه تسریع 
و آشــنایی بیشــتر مردم با فرهنگ بیمه را فراهم 
سازد. این امر کمک می کند تا بیمه در زمان وقوع 
حوادث، خسارات مالی شهروندان را پوشش دهد.

وی با تقدیر از عملکرد خوب کارگزاران صندوق در 
شهرســتان میانه، افزود: در حال حاضر یکهزار نفر 
مستمری بگیر در شهرســتان داریم که این تعداد 
از آمار مســتمری بگیران برخی از استان ها بیشتر 

است.
اجتماعی کشــاورزان،  بیمه  مدیرعامل صنــدوق 
روستاییان و عشایر کشور در ادامه به تفاوت خیلی 

بزرگ پرداختی صندوق به روســتاییان نسبت به 
کمک های دیگــر نهادهای امدادی اشــاره کرد و 
گفــت: مبلغی که صندوق به عنوان مســتمری به 
روستاییان می دهد اعانه نیست یک حق است که 
در همه زوایای زندگی اجتماعی روســتاییان تاثیر 

می گذارد.
وی با بیان اینکه مستمری بگیران صندوق خود را 
یک حقوق بگیر مستقل می دانند، افزود: در صندوق 
بیمه اجتماعی روستاییان کاری انجام گرفته که تا 
حدودی قابل تقدس است و مستمری بگیر خودش 

را محصول این سیستم می داند.
شــیرکانی، موفقیت صندوق در تحت پوشش قرار 
دادن روستاییان را کمک بزرگی برای نظام دانست 
و خاطرنشــان کرد: ایــن امر از یکســو پایبندی 
روستاییان به نظام و از سوی دیگر امید به زندگی 

این قشر مهم تولیدکننده را باال می برد.
وی خدمات ارایه شــده از ســوی صنــدوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را در حد 

تراز خدمات کشورهای پیشرفته جهان دانست.
شــیرکانی با تاکید بر شناســایی و احصای دقیق 
نیازهــای روســتاییان مناطق زلزلــه زده گفت: 
همانگونــه کــه در روزهــای اول زلزلــه در تهیه 
ملزومــات در کنارتان بودیم از ایــن به بعد هم از 
تامین مصالح ساختمانی گرفته تا وام و تشهیالت 

بانکی در خدمت تان خواهیم بود.

 

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان در بازدید از مناطق زلزله زده میانه تاکید کرد؛

ضرورت شناسایی و احصای دقیق نیازهای روستاییان مناطق زلزله زده
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فرمانده پایگاه شــکاری شهید فکوری 
تبریز گفت: برای مقابله با روند کاهش 
فضای ســبز در منطقــه و حفظ منابع 
طبیعی نیاز به یک جنبش ملی داریم.

به گزارش خبرنگار مــا در تبریز؛ امیر 
سرتیپ دوم خلبان سیدجاوید هاشمی 
در مراسم آغاز عملیات کاشت ۱۲ هزار 
اصله نهال در محوطه پایگاه شــکاری 
شهید فکوری تبریز که با حضور حجت 
االســالم والمســلمین دکتر آل هاشم 
نماینده ولــی فقیه در اســتان و امام 
جمعــه تبریز و مهنــدس اکبر فتحی 
رئیس ســازمان جهادکشاورزی استان 
آذربایجان شرقی برگزار شده بود گفت: 
با توجه بــه تغییرات اقلیمــی و روند 
فرسایش خاک به دالیل انسانی و غیر 
آن و همچنین کاهش ســطح آب های 
شیرین، ما شــاهد کاهش فضای سبز 
در منطقه هستیم و برای مقابله با این 
روند و حفظ منابع طبیعی نیاز به یک 

جنبش ملی داریم.

وی افزود: ما به عنوان یک ارگان نظامی 
و بخشی از شــهر تبریز، خطر نابودی 
فضای ســبز را به خوبی احساس کرده 
ایم و چندین ســال است که به صورت 
ویژه بــا همکاری نهادهای ذیربط برای 
حفظ و گسترش فضای سبز تالش می 

کنیم.
امیر هاشمی در ادامه با اشاره به اقدامات 
انجام شــده در پایگاه در راستای حفظ 
و گسترش فضای ســبز اظهار داشت: 
در چند سال گذشته عالوه بر اقدامات 
گسترده ای که در راستای حفظ فضای 
سبز موجود انجام شده است، در بحث 
گسترش فضای ســبز افزایش چندین 
برابری کاشــت نهال را داشــته ایم به 
گونه که در سال گذشته ۷۰۰ میلیون 
ریال اعتبار واگذاری از طرف فرماندهی 
محترم نیــروی هوایی جهت خریداری 
نهال اختصــاص صرف گردیــد که با 
استفاده از امکانات موجود در یگان در 

سطح پایگاه کاشته شده است.

 فرمانده پایگاه شکاری شهید فکوری تبریز:

 برای مقابله با روند کاهش فضای سبز در منطقه و حفظ منابع 
طبیعی نیاز به یک جنبش ملی داریم

آرمان تبریز-معــاون آمار و اطالعات ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از اجرای 
۲۰ عنوان طرح آماری در تابســتان امسال خبر 
داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمد فرج زاده در گفت  وگو 
با خبرنگاران اظهار کرد: جهت کاربردی کردن آمارها در تابستان 
امسال اطلس شــهری کالنشــهر تبریز را به عنوان یک نمونه 

تهیه و به شهروندان تبریز ارائه 
کردیم. وی افــزود: در ارتباط 
با تهیه نشــریات و گزارشــات 
ماری، »گزیده شــاخص های  آ
بهار و گزیده شاخص های سال 
۹۷«، »نماگرهــای آماری« و 
»بررســی گــزارش تطبیقی« 
نهایی شده و »سالنامه آماری« 
نیز ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است.
فرج زاده اعالم کرد: طرح توجیهی گزارش مســکن و بررســی 

شاخص های قیمت کاال نیز در دست تهیه است.
معــاون آمــار و اطالعــات ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
آذربایجان شــرقی ادامه داد: در جهــت کاربردی نمودن آمارها 
و سرشماری های تولید شده با همکاری گروه نقشه و اطالعات 
مکانــی و معاونت های برنامه ریزی و بودجــه، کاربرد GIS در 

برنامه ریزی و بودجه ریزی دنبال می شود.
وی اذعان داشت: در مجموع تالش می کنیم ابزار تصمیم سازی 
در تحلیل های مکانی و توصیفی را در اختیار همکاران بخش های 
مختلف قرار دهیم و منتظر راه اندازی SDI در نوین سازی نظام 

آماری هستیم.

اجرای ۲۰ عنوان طرح آماری در تابستان ۹۸/ 
بهره گیری از SDI در نوین سازی نظام آماری

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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ماهنامه الکترونیکی اجتماعی -فرهنگی

شماره ۸| آذرماه  |۱۳۹۸

فصل تدوین

با هدف ارج نهادن به پیشکســوتان و 
نهادیه کردن فرهنگ تجلیل در جامعه، 
نخستین همایش تجلیل از پیشکسوتان 
صنعت کفش کالنشــهر تبریز در تاالر 

اندیشه ائل گلی برگزار شد.
به گزارش خبرنــگار ما هدف همایش، 
تجلیل از تالش های موسفیدان صنعت 
کفش تبریز و اهمیت دادن به خدمات 

پیشکسوتان بود.
در ابتدای این همایش، عین اله حسین 
زاده دبیرنخســتین همایش تجلیل از 
پیشکســوتان صنعت کفــش تبریز با 
تشــکر از حضور شــهردار تبریز، دبیر 
اجرایی خانه کارگر، نماینده مردم تبریز 
و مســئوالن صنعت کفش تبریز گفت: 
ایــن همایش برای اولین بار به شــکل 
منســجم و با محوریت پیشکســوتان 
با هدف ارج نهادن به مقام ارزشــمند 
پیشکســوتان صنعت کفــش تبریز با 
حمایت شورای اســالمی و شهرداری 
کالنشــهر تبریز، خانه کارگر تشکیالت 
تبریز، اتحادیه کفاشان تبریز و انجمن 
کفش تبریز و همچنین حمایت برخی 
شــرکت هــا ترتیب یافته بــود که جا 
دارد از حمایت های بی دریغ شــهردار 
تالشــگر و مدیــرکل روابــط عمومی 
شــهرداری و همچنین دبیــر اجرایی 
خانه کارگر تشــکیالت تبریز و ریاست 
اتحادیه کفاشــان تبریز و انجمن کفش 

تبریز کمال تشکر را داشته باشم.
حســین زاده، افــزود: صنعــت کفش 
تبریز با ارزش افزوده و اشــتغال زایی 
باال به عنوان یکی از مشــاغل ریشه دار 
و قدیمی کشــور از جایگاه ممتازی در 
بین صنایع برخوردار بوده و در سالهای 
اخیر توانســته به عنوان یک شغل مهم 

در کشــور مطرح گردد که این امر در 
سایه تالش های استادکاران مجرب که 
در این راه موســفید کرده اند به دست 

آمده است.
وی با تاکید بر اینکه پیشکســوتان به 
عنوان ســرمایه های گرانقدر باید مورد 
تکریم و احترام قرار گیرند، تصریح کرد: 
این همایش در راستای تکریم و تجلیل 
از تالش های شــبانه روزی موسفیدان 
صنعــت کفش تبریــز و اهمیت دادن 
بــه خدمات پیشکســوتان و همچنین 
تشویق و رغبت جوانان به شغل کفاشی 
برگزار گردید که امیدواریم توانسته ایم 
فرهنــگ تجلیــل را در جامعه نهادینه 

کرده باشیم.
این فعال رســانه ای و پژوهشگر حوزه 
چــرم و کفــش، ادامه داد: متاســفانه 
فرهنگ غلطی که در جامعه ایران رواج 
یافته اســت، تجلیل از افراد فرهیخته 
فرهنگی، هنری- صنعتی ،اقتصادی و... 
بعد از فوت آنها اســت که این همایش 
به نوعی یک نابوشکنی و تجلیل از افراد 
در زمان حیاتشــان بوده که بتوانیم از 
استادان بنام هنر- صنعت کفش تبریز 
تجلیل کرده و اهمیت پیشکســوتان به 
نســل جوان را نشــان بدهیم تا به این 

شغل رغبت داشته و روی آورند.
حســین زاده با اشــاره بــه اینکه این 
همایــش توســط ماهنامه سراســری 
همگام با اصناف و پایگاه خبری کفش 
نیوز به عنوان دبیرخانه همایش برنامه 
ریــزی و اجرا گردیــد، اضافه کرد: این 
همایش به صورت سالیانه در آذرماه هر 
سال برگزار خواهد شد و انشاهلل در کنار 
این همایش، همایش کارآفرینان جوان 
صنعت کفــش تبریز بــرای تجلیل از 

جوانان کارآفرین شامل تولیدکنندگان 
و فروشــندگان جــوان این صنعت هم 
برگــزار خواهد شــد. وی در خاتمه از 
حمایتهای همه حامیان مالی و حامیان 
معنــوی و همچنین انعکاس اخبار این 
رویداد از سوی خبرنگاران و رسانه های 
جمعی استان و کشــور تقدیر و تشکر 

نمود.

۹۵ درصد کفش تمام چرم دســت دوز 
در تبریز تولید می شود

علیرضــا جباریان فام رئیــس اتحایده 
کفاشــان تبریــز هم در ایــن همایش 
گفــت: ۹۵ درصد کفش های تمام چرم 
کشور در تبریز تولید می شود و بیش از 
۶۰ درصد تولید کفش کشور در تبریز 

اتفاق می افتد.
وی افزود: هم اکنون ۴هزار و ۵۸۰واحد 
تولیــدی در صنعت کفــش در تبریز 
فعالیــت می کنند و اتحادیه کفاشــان 
تبریز بــه عنوان بزرگ تریــن اتحادیه 
تولیدی کشور شناخته می شود که در 
سال ۹۵ به عنوان اتحادیه برتر و نمونه 
کشــور انتخاب شده اســت و در حال 
حاضر هم گام های اساسی برای توسعه 

این صنعت برداشته شده است.
رئیــس اتحادیه کفاشــان تبریز با بیان 
اینکه ۴۰ هــزار نفر در تبریز به صورت 
مســتقیم در صنعــت کفــش فعالیت 
می کنند و بیــش از ۱۱۰ هزار نفر نیز 
در این شــهر از این صنعت ارتزاق می 
کننــد، تصریح کــرد: الحمداهلل کفش 
دســت دوز چرم تبریز در سال گذشته 
ثبت ملی شده که تالش داریم تا امسال 
یا حداکثر سال آینده آن را ثبت جهانی 
کنیم که در این رابطه نیازمند حمایت 

مسئوالن ملی و محلی هستیم.
جباریــان، ادامــه داد: در ســال های 
گذشــته حدود ۶۰۰ نفــر در تبریز در 
تولید کفش دست دوز فعالیت داشتند 
که اکنون این تعداد به کمتر از ۵۰ نفر 
رســیده و اگر نتوانیم این صنعت را به 
نسل آینده انتقال دهیم فقط خاطره ای 
از آن باقی خواهد ماند که برگزاری این 

همایش اقدامی مبارک و قابل تحسین 
در جهت ارج نهادن به پیشکســوتان و 

استادکاران است.
وی در خاتمه گفت: امیدواریم با حمایت 
بیشتر مسئوالن کشوری و استانی شاهد 
رونق بیشــتر و توســعه صنعت کفش 

تبریز باشیم.
این همایش اقدامی خوب و ارزشــمند 
بــرای معرفی پتانســیل صنعت کفش 

تبریز است
ایرج شهین باهر شهردار کالنشهر تبریز 
هم در این همایش با ابراز خرســندی 
از حضــورش در جمع خانــواده بزرگ 
صنعت کفش تبریز گفت: صنعت کفش 
تبریز بــه عنوان یک صنعــت قدیمی 
هویــت و معرف صنعت تبریــز بوده و 
استادکاران توانمند با دست های چیره 
دست خودشان هنر می آفریند که باید 

قدردان زحمات این عزیزان بود.
وی افزود: برگزاری این همایش اقدامی 
خوب و ارزشمند برای معرفی پتانسیل 
صنعــت کفــش تبریز و نشــان دادن 
توانمندیهــای صنعتگــران این صنعت 
ریشــه ای می باشــد که بنده قدردان 
تالش ها و زحمات دبیرخانه همایش و 
همه عوامل اجرائی این همایش هستم.

شهین باهر در خاتمه گفت: بنده به نوبه 
خودم آماده هرگونــه حمایت الزم در 
جهت معرفی بیشتر این صنعت و کمک 
به احیــای صنعت کفش دســت دوز 
تمام چرم تبریز هستم تا شاهد رونق و 
گسترش تولید آن و رسیدن به صادرات 

و کسب بازارهای اروپائی باشیم.
شــایان ذکر اســت: در این همایش به 
۱۲ تن از پیشکســوتان صنعت کفش 
تبریــز و دو تن از پیشکســوتان که از 
دنیــا رفته اند، تندیــس و لوح تقدیر و 
شــال بند پیشکسوتی اهدا و از خانواده 
پیشکسوتان فوت شــده هم تجلیل به 
عمل آمد و در حاشــیه این همایش از 
اولین کارت پســتال این صنعت تحت 
عنوان ماندگاران کفش تبریز که شامل 
تصاویر پیشکسوتان و تیمچه ها و بازار 

کفاشان بود نیز رونمایی شد.

با هدف ارج نهادن به پیشکسوتان:

نخستین همایش تجلیل از پیشکسوتان صنعت 
کفش تبریز برگزار شد
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