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 رییــس جمهــوری با تاکید بــر ضرورت 
اتحادیه های  همکاری دســتگاه قضایی و 
صنفی در زمینه کنترل قیمت ها گفت: در 
شرایط جنگ اقتصادی، کاهش مشکالت 
معیشــتی و تامین کاالهای اساسی اولویت 

دولت بوده است.
پایــگاه  از  تبریــز  آرمــان  بــه گــزارش 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه 
روز یکشــنبه ســتاد هماهنگــی اقتصادی 

دولت که به ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
رییس جمهوری برگزار شــد، گزارش وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع 

کاالهای اساسی در سال آینده ارائه شد.
پس از ارائــه این گزارش ها، ســازوکار پیشــنهادی دولت 
درخصوص نحوه تامین و توزیع کاالهای اساسی، با مالحظه 
پیش بینی درآمدهای ارزی و شــرایط اقتصادی کشــور در 
ســال آینده با تاکید بر مقابله با رانت و فساد در فرایند تامین 

تا مصرف کاال تشریح و ارزیابی شد.
رییس جمهوری در این جلسه اظهارکرد: در شرایط جنگ 
اقتصادی همه تالش دولت بر این بوده که برغم فشــارهای 
تحریمی، مشــکالت معیشــتی مردم کاهش یابد و اولویت 
دولت، تامین کاالهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی 

و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است.
روحانــی، کنترل نوســانات بــازار داخلــی و جلوگیری از 
افزایش قیمت نسبی کاالهای اساســی، نرخ تورم درکشور 
و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف 
دولت عنوان و تاکید کرد: سیاست کالن تامین و تخصیص 
ارز کاالهای اساسی نباید زمینه ای برای رانت جویی و فساد 

شود.

وی افــزود: در همان حال کــه برای بهینه 
ســازی سیاســت کالن ارزی و تجــاری 
کشور باید تالش کرد، همزمان، وزارتخانه 
هــای صمت، جهاد کشــاورزی و ســایر 
دســتگاه های ذیربط موظف شــده اند در 
چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی 
یکدیگــر نظام توزیع و نظــارت بر قیمت 
کاالها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت 

کنند.
رییس جمهوری ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در 
سال آینده، تامین کاالهای اساسی با محوریت افزایش رفاه 
عمومی محور اصلی اســت و باید بــا تخصیص منابع ارزی 
الزم، در یــک حرکــت نظام مند تامین، تولیــد و توزیع در 

کشور، اجرایی شود.
روحانی تاکید کرد: در این ســازوکار پیشــنهادی، مبارزه با 
رانت و فســاد و ایجاد شــفافیت در فرایند تامین تا مصرف 
کاال، مــورد توجه قــرار گرفته اســت و در عین حال تداوم 
سیاست های خود اتکایی در تولید کاالهای اساسی همچنان 

هدف قطعی دولت خواهد بود.
رییس جمهوری همچنین بر ضرورت حضور میدانی ناظران 
و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع 
و قیمت گــذاری برای کنترل قیمت هــا تاکید کرد و گفت: 
در این زمینه گام های بزرگی برداشــته شــده است و دولت 
مصمم اســت با تکمیل سامانه جامع تجارت، تامین شفافیت 
در سراسر مســیر تامین و توزیع، زمینه های رانت و فساد را 

از بین ببرد.
روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه های 
صنفــی در این مســیر برای کنترل قیمت هــا را حائز اهمیت 

دانست.

دکتر روحانی:

در شرایط جنگ اقتصادی، تامین کاالهای اساسی اولویت دولت بوده است
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نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه 
تبریز گفت: پژوهش زیربنای تمامی فعالیت های 
تخصصی اســت و نباید به بوته فراموشــی سپرده 

شود.
حجت االسالم والمســلمین محمدعلی آل هاشم 
روز یکشــنبه در دیــدار اعضــای هیــات مدیره 
مرکز کارشناسان رســمی دادگستری آذربایجان 
شرقی با وی، کار کارشناسی را کمتر از قضاوت 
ندانســت و افــزود: اگر به صــورت عمیق به کار 
کارشناســی نگریسته شــود متوجه می شویم این 
کار نیز نوعی قضاوت اســت که در آرای صادره 

رسمی دخالت مستقیم دارد.
وی اظهار کرد: وقتی قاضی یک پرونده بر اساس 
ضرورت به نظر یک کارشــناس رجوع می کند، 
در واقع آن کارشناس نوعی قضاوت برای طرفین 

دعوی انجام داده است.
آل هاشــم، کار کارشــناس را همــوار کــردن 
مســیر قضاوت دانســت و ادامه داد: بر این اساس 
کارشناســان باید در اظهار نظرهای خود همیشــه 
و در هر شــرایطی خدا را مدنظر داشــته باشند و 
بــرای رضایت خاطر یک گروه یا یک شــخص 

رای ندهند.
وی با تاکید بر اهمیت پژوهش و کارشناســی در 
فعالیت های تخصصی، گفت: اگر در کشــور ما 
و در حــوزه های مختلف تحقیق و پژوهش انجام 

نشود، به موفقیت نخواهیم رسید.
آل هاشم اضافه کرد: به عنوان مثال در بازدیدهایی 

که از پارک علم و فناوری انجام داده ام، از دیدن 
جوانانــی که با ابتکار و اختراع خود در شــرایط 
تحریم، کشور را پیش می برند بسیار لذت بردم و 
باید قدردان این استعدادها و جوانان نخبه باشیم.

وی خطاب به نمایندگان مرکز کارشناسان رسمی 
دادگســتری آذربایجان شرقی گفت: از این منظر 
که کار مرکز یک کار کارشناســی و پژوهشــی 
است ، اقدامات شما بسیار باارزش است به شرط 

آنکه نتیجه گیری ها بر مبنای عدالت باشد.
امام جمعه تبریز درباره طرح پیشــنهادی مرکز در 
خصوص حضور کارشناســان رسمی دادگستری 
در مساجد آذربایجان شرقی برای خدمت رسانی 
به مردم اظهار داشــت: در این خصــوص نیاز به 
تعامل و گفــت وگو با نهادهای ذیربط اســت و 
پس از آن مــی توان به اجرای طرح پرداخت که 

مفید خواهد بود.

امام جمعه تبریز:

 پژوهش زیربنای فعالیت های تخصصی است
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آرمان تبریز-وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی گفــت: ظلمی 
که در این ســال ها به واســطه انواع 
تحریم هــای ظالمانــه آمریــکا بــر 
ملت ایران رفته پس از واقعه کربال 

بی نظیر است.
»ســعید نمکی« در آییــن افتتاح ۶۴ 
پروژه بهداشــتی و درمانی اســتان 
خراســان جنوبــی کــه در قالــب 
یازدهمین پویش ملی “ره سالمت” 
در بیرجند برگزار شــد، افزود: در 
این ایام که کرونا مدیریت می شود 
چه بر ما گذشت و گاهی می گویم 
مقایســه ما با ابا عبداهلل الحسین )ع( 
مقایسه بسیار ناشیانه و کم خردانه ای 
است، اما باور کنید بعد از آنچه بر ابا 
عبداهلل الحسین و یاران او در حصر 
تنگ کربال و عاشــورا گذشــت بر 
ملتی جز ایران در این ســال ها نرفته 

است.
وی گفــت: در ســال هایی که همه 
راه هــا را بر ما بســتند از جابه جایی 
ارز، ورود و خروج دارو و روزهای 
ســختی که گذشــت و اگر عمری 
بود در مکتوبی به اطالع مردم ایران 
خواهــم رســاند اما اینکــه در اوج 
تحریم و تنگنای خزانه کشــور که 
ســالی به یاد ندارد به تنگنای امسال 
در اســتان محرومی مانند خراســان 
جنوبی ۶۴ پروژه افتتاح می شــود و 

چندین پروژه در انتظار افتتاح است 
این هم از برکات الهی است.

وزیر بهداشــت بیــان کــرد: من با 
تمــام ســلول هایم اعتقــاد دارم چه 
در روزهای ســختی که در جاهای 
مختلــف بودم بــاور و یقین دارم تا 
زمانی که دعای نیمه شب یک مادر 
شهید است و تا زمانی که نفس های 
عارفانه یک مجروح قطع نخاع که 
ما  پایــداری مقدس هســت؛  برای 
روی پای خود می ایســتیم و روز به 

روز مقتدرتر می شویم.
وی افــزود: به دلیــل محدودیت ها 
نمی توانــم بیــش از این بیــن مردم 
حضور داشته باشم اما علیرغم تمام 
مشکالت دلم تاب نیاورد و اشتیاق 
دیدار زحمتکشان خط مقدم کرونا 
مرا به این خطه کشاند تا تشکر کنم 
از استاندار و همه دست اندرکارانی 

که برای مهار کرونا تالش کردند.
نمکی از همه رسانه هایی که از ابتدا 
تاکنون در کنار وزارت بهداشــت 

بوده اند و از سازمان های هالل احمر، 
فرمانداران، سازمان های مردم نهاد، 
نیروهای اطالعاتی، امنیتی و نظامی 
در راســتای مهــار بیمــاری کرونا 
قدردانــی و تصریح کرد: شــهدای 
ســالمت مرا به شدت متاثر می کند 
اما وقتــی می بینیــم در اوج تحریم 
و در ظالمانه تریــن حالــت ممکن 
بیماران  را دریافتم کــه  گزارشــی 
خاص آمده انــد درب وزارتخانه و 
دارویــی را می خواهند که ســه ماه 
پیش ما پولش را فرســتاده ایم ولی 
ناجوانمردترین سیستم های جهان به 
نام آمریکا، آنها را بلوکه و به دروغ 
شعار می دهند که ما برای داروهای 
پزشکی منعی قائل نیستیم، متاسفم.

ضعیف تریــن  بــرای  گفــت:  وی 
بنــدگان خــدا و بیمــاران صعــب 
العــالج هم مضیقه ایجــاد می کنند 
و این کــذب محض اســت که ما 
برای دارو و واکسن منعی نداریم و 

ناگفته هایی که نمی توان گفت.
بهداشــت، درمان و آموزش  وزیر 
پزشــکی اضافه کرد: بــا این وجود 
امسال اولین سالی است که در اوج 
تحریم و بالی کرونــا، بیش از ۱۰ 
هزار تخــت بیمارســتانی را افتتاح 
می کنیم که در هیچ سالی چه قبل و 
چه بعد از پیروزی انقالب اســالمی 

این اتفاق نیفتاده است.

 وزیر بهداشت:

آنچه بر ملت ایران گذشت، پس از واقعه کربال بی نظیر بوده
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وی گفت: در ســالی کــه خیلی 
 ۴ افتتاح کرده ایم،  خوب تخــت 
هزار و ۵۰۰ تخت بوده اما امسال 
۱۰ هــزار تخت و صدها  بیش از 
خانه بهداشــت و مرکــز درمانی 
شــامل مراکز آموزشی و رفاهی 
را افتتــاح می کنیم کــه به عنوان 
افتخار در جمهوری اسالمی  سند 
ثبت خواهد شــد که مدیران این 
مملکــت با لطف خــدا و کمک 
مــردم و بــا دعــای خیرشــان با 
دســت های بســته در اقیانوس بال 
به ساحل  شنا کردند و ســرانجام 

رسیدند. هم  مراد 
حــاج  اینکــه  افــزود:  نمکــی 
مــا ملت  قاســم ســلیمانی فرمود 
هم  همین،  یعنــی  امــام حســینیم 
و  می ســازیم  هــم  و  می جنگیــم 
هم تاریخ می ســازیم، این افتخار 
بی بدیلــی برای کشــوری اســت 
که همــه از بیرون فکر می کردند 

خورد. خواهد  زمین  به 
وی اظهــار داشــت: آنجــا کــه 
می گوییــم مــرگ و میر کشــور 
در حال افزایش اســت می گویند 
درســت اســت امــا وقتــی روند 
ســاختگی  می گویند  دارد  نزولی 
بی بی ســی  اســت و تحلیل های 
تشریح  دوباره  شــبکه ها  برخی  و 
آمارهای کرونا را در دست دارد 
اما ما برای مرگ هر شهروند در 
می خوریم  غصــه  دنیا  کجای  هر 
به  بــرای کشــورهایی که  حتــی 

مــا یک لحظــه هم راضی  بودن 
نیســتند مــا بــرای مــرگ یــک 
دنیا  کجــای  هیــچ  در  شــهروند 

نیستیم. راضی 
بهداشــت گفــت: وقتــی  وزیــر 
دیدنــد کــه آمــار فوتــی کرونا 
۲۰۰ نزدیک و کم  بــه  ایران  در 
دوباره شــروع کردند که  شــده 
ایران دو یا ســه برابر  آمارهــای 

آن چیزی اســت که می گویند.
نمکی گفــت: ما جنگ اقتصادی 
و تحریم اقتصادی داریم اما یک 
هم  رسانه ای  یافته  سازمان  جنگ 
داریــم و از همه بدتر افرادی در 
بیــار معرکه  درون مرزهــا آتش 

می شوند.
تهیــه بعضی  افــزود: آتــش  وی 
اباطیــل از درون کــه بــاوری بر 
مملکــت ندارند می شــویم و این 
نوعی از زشــت ترین شــیوه های 

است. فروشی  وطن 
دیگــری  بخــش  در  نمکــی 
خیلــی  گفــت:  ســخنانش  از 
خوشــحالیم کــه در فضای یکی 
کشور  اســتان های  اصیل ترین  از 
تنفــس می کنیــم و در کنار یکی 
از نجیب تریــن قــوم ایرانی یعنی 

هستیم. جنوبی  خراسان 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی افزود: امسال سه دستگاه 
ســی تی اســکن را در اوج تنگنا 
به ســه شهرستان اســتان خراسان 
جنوبی فرســتادیم و برای بشرویه 

می کنیم. برنامه ریزی  هم 
وی گفت: دانشــکده داروسازی 
اســتان راه اندازی شــد که چراغ 
روشــن دیگــری بــرای آینده و 
رشــد اســتان اســت و خراســان 

دارد. را  رشد  استعداد  جنوبی 
نمکی اظهار داشــت: اکســیژن و 
اکســیژن ساز مشــکل ملی ما بود 
ولی چند دســتگاه را برای استان 

فرستادیم.
وی افزود: یکــی از مواردی که 
خــواب را از مــن و همکارانــم 
اکســیژن  دســتگاه  تامین  گرفت 
۲۰۰ اکســیژن ساز تامین  بود که 
شــد و به اســتان ها فرســتادیم و 
چند دســتگاه دیگــر هم قرارداد 

ارسال خواهد شد که  و  داریم 
کــرد:  بهداشــت،تصریح  وزیــر 
نام  به  تا یک مــاه آینده چیــزی 
کمبود اکســیژن و اکســیژن ساز 
پیک  اگــر  و  داشــت  نخواهیــم 
هراس  را گرفتار کرد  ما  زمستانه 
کمبود اکســیژن نخواهیم داشت.

۶۴ پــروژه بهداشــتی و درمانــی 
یکشــنبه  روز  جنوبــی  خراســان 
در قالــب یازدهمین آیین پویش 
بــه صورت  »ره ســالمت«  ملــی 
با حضور وزیر  ویدئو کنفرانــس 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
شهرســتان های  در  پزشــکی 
مختلف این استان به بهره برداری 

رسید.
منبــع خبر : خبر فوری
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 هشتمین دوره جشنواره و نمایشگاه فناوری 
های نو و پیشرفته ربع رشیدی که بصورت 
مجازی و بــا حضور اســتاندار آذربایجان 
شــرقی، معاون وزیر ارتباطــات و تعدادی 
دیگر از مسئوالن استانی از محل استانداری 

افتتاح شد.
به گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز،دکتر 
محمدرضــا پورمحمدی در آییــن افتتاح 
مجازی هشتمین دوره نمایشگاه رینوتکس 
که در محل اســتانداری برگزار شد گفت: 
برگزاری مجازی این دوره از نمایشــگاه، 
فرصت مغتنمی برای توجه بیش از پیش به 
موضوع استفاده از فضای مجازی در پیش 
برد امــور و برنامه ریزی های مهم اســتانی 

است.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده بیشتر مراکز 
علمی و فناوری و دانشگاه های استان از بستر 
اینترنت ابراز کرد: با توجه به شرایط حاکم 
بــر جامعه و بیماری کرونــا از این پس نیز 
باید شاهد توســعه استفاده از بستر اینترنت 
و فضای مجازی در برگــزاری برنامه های 
مختلف باشیم.وی در ادامه سخنان خود با 
اشاره به رتبه شــانزدهم جمهوری اسالمی 
ایران در تولید علم در جهان افزود: البته رتبه 
کشــورمان در زمینه تولید و تجاری سازی 
علم، فاصله بســیار زیادی با یکدیگر دارند 
که باید فاصلــه این دو مقوله را روز به روز 

کاهش دهیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به بخشی 
از ســوابق درخشان نمایشــگاه های پیشین 
رینوتکس عنوان کرد: همه ساله بیش از ۳۰۰ 
طرح و ایده از مجموع ایده های ارائه شــده 
در این نمایشگاه، تجاری سازی می شود که 

انتظــار داریم این موضوع با توجه به امکان 
ارتباط و عرصه بیشتر ایده ها در بستر فضای 
مجازی، شاهد بیشترین تجاری سازی نسبت 

به سال های گذشته باشیم.
پورمحمــدی تصریــح کــرد: از تمامــی 
دانشــگاه ها و مراکز علمی استان نیز انتظار 
داریــم توانمندی هــای خــود را بیــش از 
گذشــته اطالع رسانی کرده و ارتباط خود 
را با صنعت افزایش دهند؛ صاحبان صنایع 
و واحدهای تولیدی نیز می توانند از طریق 
نمایشــگاه رینوتکس، نیازهای خود را به 
دانشگاه های علمی و دانشگاهی، اعالم کنند 
تا نسخه مناسبی برای رفع مشکالت خود از 
طریق تعامل بیشتر با دانشگاه ها، فراهم شود.

ناظمی، معاون وزیر ارتباطــات نیز در این 
جلسه با قدردانی از استاندار و سایر مسئوالن 
استانی در اهتمام جدی نسبت به برگزاری 
مستمر و ساالنه نمایشگاه رینوتکس اظهار 
کرد: نمایشگاه ربع رشیدی از جمله اولین و 
بهترین نمایشگاه های تخصصی و منطقه ای 
است که همه ساله ودر سطح عالی به میزبانی 

استانی آذربایجان شرقی برگزار می شود.
وی ادامه داد: این نمایشگاه می تواند الگویی 
موفق بــرای تمامی اســتان های کشــور و 
بخصوص استان های همجوار برای توسعه 

فعالیت های فناورانه باشد.
وی همچنیــن اظهــار کــرد: اثرگــذاری 
رینوتکس؛ همــواره فراتر از اســتان بوده 
و در بســیاری از تصمیــم گیری و تصمیم 

سازی های ملی نیز موثر بوده است.
ناظمــی همچنیــن اظهــار کــرد: رویداد 
تجاری ســازی  بــر  عــالوه  رینوتکــس 
ایده هــای فناورانه می تواند در زمینه رشــد 
اکوسیستم های محلی نیز نقش بسزایی ایفا 
کند.وی همچنین از برنامه وزارت ارتباطات 
بــرای حمایــت از حامیــان ایــن دوره از 
نمایشگاه رینوتکس با هدف افزایش رغبت 
سرمایه گذاران به مشارکت در رینوتکس 

۲۰۲۰ خبر داد.
ســعید غریب خواجه، مدیرعامل سازمان 
عامل استقرار نیز در این جلسه گفت: به رغم 
آمادگی اســتان برای برگزاری حضوری 
رینوتکس ۲۰۲۰، شرایط حاکم بر جامعه به 
دلیل شیوع کرونا باعث شد که این دوره از 

نمایشگاه به شکل مجازی برگزار شود.
وی افــزود: رینوتکــس ۲۰۲۰ از امروز به 
مدت یک هفته، به شکل مجازی و ۲۰ زون 
تخصصی،۷۸۸ طــرح و ایده جدید و ۲۵۰ 

غرفه، فعالیت خود را آغاز می کند.
نمایشــگاه و جشــنواره فناوری هــای نو و 
پیشرفته ربع رشیدی)رینوتکس( همه ساله 
با هدف افزایش ارتباط صنعت و دانشــگاه 
و همچنین تجاری سازی ایده های فناورانه 
بــه میزبانی اســتان آذربایجان شــرقی و با 
مشــارکت ویژه اســتان آذربایجان شرقی 
برگزار می شود.سایت مجازی این دوره از 
نمایشــگاه به آدرس RINOTEX.IR نیز در 

این آیین افتتاح شد.

استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح نمایشگاه رینوتکس 2020:

ضرورت کاهش فاصله تولید علم و تجاری سازی/ رینوتکس ۲۰۲۰ 
اثرگذارتر باشد
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آرمــان تبریــز- فرمانده انتظامی اســتان با 
تقدیــر از عملکرد صدا و ســیما در تنویر 
افکار عمومی در جریاناتــی نظیر مقابله با 
کرونا و بحران قره باغ از رسانه ملی بعنوان 
بازوی نیــروی انتظامــی در تنویــر افکار 

عمومی یاد کرد.
سردار عبدی در دیدار با مهندس مرتضی 
صفــری مدیــر کل صدا و ســیمای مرکز 
آذربایجان شرقی گفت: نیروی انتظامی در 
عرصه مقابله بــا کرونا مدیون مجاهدت و 
تالش های همکاران عرصه رســانه ملی به 

ویژه شبکه سهند است.
به گزارش روابط عمومی صداو ســیمای 
مرکز آذربایجان شــرقی ، وی با اشــاره به 
اینکه استان به لحاظ موضوعات اجتماعی 
یکی از اســتانهای امن کشور است افزود : 
نقش صدا و ســیما تاکنون مکمل کننده و 
در راستای مدیریت افکار عمومی سازنده 
بــود ؛ بعنــوان مثال نقش صدا و ســیما در 
موضوع قره باغ که اســتان را هدف گرفته 

بود نقش تعیین کننده داشت.
فرمانده انتظامی آذربایجان شــرقی اظهار 
داشــت : هم اکنون رســانه هــای معاند با 
استفاده از فضای مجازی خانواده و جامعه 
را هــدف قــرار داده اســت و قطعا نیروی 
انتظامــی در تمامی عرصه ها با اقتدار تمام 
در میدان می ایستد و اجازه به هم زدن نظم 
را به ایادی استکبار نمی دهد و در این راه 
نقش صدا و سیما در تنویر افکار عمومی و 

همراهی مردم بی بدیل است.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان 
شرقی نیز گفت: هم اکنون نظام جمهوری 
اسالمی ایران به لحاظ قدرت بازدارندگی 

به سطحی رسیده که کسی جرات تعرض 
نظامی به این کشــور انقالب و مردم ایران 

نداشته باشد.
مهنــدس مرتضــی صفــری با بیــان اینکه 
تالش دشــمن در این حوزه متمرکز است 
که به لحــاظ عملیات هــای روانی بتواند 
افکار عمومی کشــور را به ســمت بحث 
های انحرافی ســوق دهد افزود : این کار 
باعث کاهش اثرگذاری کارها و خدمات 
مســئوالن می شــود و به نوعی بین مردم و 

حاکمیت شکاف ایجاد می کند.
وی ادامه داد: دشــمن با اســتفاده از ابزار 
رسانه و فضای مجازی در تالش برای القای 
یک خود تحقیری به ملت بزرگ است و 
در مقابل این توطئه، صدا و سیما نیز هدف 
اول خود را ایجاد امید در جامعه قرار داده 
اســت و حتی انتقادها و مطالبه گری هایی 
کــه در برنامه ها دارد، ســعی دارد به یک 
امید در مردم ختم شــود تا مردم بدانند که 

بن بستی در نظام وجود ندارد.

مهندس صفری با بیان اینکه باید به فضای 
مجازی با یک نگاه تهدید و فرصت توجه 
کرد گفــت: فضای مجازی فرصت خوبی 
برای انتشــار خوبی ها در بستر رسانه است 
اما باید دقت کرد کــه اتفاقاتی خزنده در 
بســتر آن اتفاق می افتد که سعی دارد نام 

تبریز و آذربایجان را بدنام کند.
وی بــا تاکید بر اینکه بایــد زمین بازی را 
درست تعریف کنیم تا حاکمیت و دولت 
بتوانند نقــش جدی و موثــری در فضای 
مجازی داشته باشند خاطر نشان کرد : هم 
اکنــون فضای مجــازی از منظر حاکمیتی 
باید زیر نظر گرفته شود، چرا که یک بعد 
قضیه فرهنگی اســت و بعد دیگر موضوع 

امنیتی.
گفتنی اســت در پایان ایــن دیدار فرمانده 
انتظامی آذربایجان شــرقی از شورای فنی 
این مرکز به خاطر کسب رتبه های برتر در 
هفدمین اجالس سراســری فناوری رسانه 

تقدیر کرد.

 فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی :

رسانه ملی بازوی نیروی انتظامی در تنویر افکار عمومی
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آرمان تبریز: دکتر سعید نمکی ، وزیر 
بهداشــت درمان وآموزش پزشــکی  
طی ارســال لوح تقدیر ،  از تالشهای 
دکتر صومی ، رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی تبریز  به جهت کسب رتبه  
” سرآمد ”  در خصوص میزان تحقق 
برنامه های دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریز در ســال ۱۳۹۸ در سامانه پایش 
برنامــه عملیاتــی در بین دانشــگاه / 
دانشــکده های علوم پزشکی کشور 

تقدیر وقدردانی نمود .

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ، متن 
لوح تقدیر بدین شرح می باشد :

جناب آقای دکتر صومی
رئیس محترم دانشــگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
با سالم

فرایند تدوین و پایش برنامه عملیاتی 
که در ســطح ستاد وزارت بهداشت ، 
درمان وآموزش پزشــکی و دانشگاه 
پزشــکی  علــوم  هــای  دانشــکده   /
استقرار یافته اســت ، اینک به عنوان 
یکــی از ارکان سیاســت گذاری در 

حوزه ســالمت نقش آفرینی می کند 
وکارکــرد اثر بخشــی آن ، مســتلزم 
تعامل و همکاری دانشگاه / دانشکده 
های علوم پزشــکی سراســر کشــور 

است.
به اطالع می رساند بر اساس گزارش 
معاونــت توســعه مدیریــت و منابع ، 
میزان تحقق برنامه های آن دانشــگاه 
در سال ۱۳۹۸ در سامانه پایش برنامه 
عملیاتی  ) HOP  (  ۹۸٫۰۸ درصد 
بــوده و رتبه  ” ســرآمد ”  را در بین 
دانشگاه /دانشکده های علوم پزشکی 

کشور کسب نموده است .
از تــالش جنابعالــی  بدیــن وســیله 
اهــداف  تحقــق  در  همــکاران  و 
برنامه عملیاتی مشــترک دانشــگاه / 
دانشــکده های علوم پزشکی در سال 
۱۳۹۸ قدردانــی نمــوده ، موفقیت و 
ســربلندی روز افزون شما را در همه 
ابعــاد زندگی فــردی و اجتماعی ، به 
ویژه خدمــت موثر در نظــام مقدس 
از درگاه  ایــران  اســالمی  جمهوری 

خداوند متعال خواستارم .
دکتر سعید نمکی

       قدردانی دکتر سعیدنمکی؛وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی از 
تالشهای رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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آرمــان تبریز-بــا توجــه بــه زمانبندی 
صــورت گرفته در خصوص جشــنواره 
بــرای  کــه   ، ســالمت  دگــران  ا ه ج
دانشجویان دانشگاههای پیام نور کشور 
، بــه میزبانی اســتان آذربایجان شــرقی 
برگزار شــد، آثار ارسالی از ۲۵ استان با 
حضور اعضای گروه داوری جشــنواره 
، مورد بررســی و آثار برتر در بخشهای 

مختلف جشنواره انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛جشنواره 
جهادگــران ســالمت یکــی از چندین 
جشنواره علمی و فرهنگی دانشگاه پیام 
نور بود که با توجه به تشــکیل دبیرخانه 

هالل احمر دانشــجویان پیام نور کشور 
در تبریز ، به میزبانی اســتان آذربایجان 

شرقی برگزار شد.
دکتــر معصومی رئیــس دانشــگاه پیام 
نور اســتان ضمن قدردانی از مســئولین 
ســازمان مرکزی دانشــگاه پیــام نور به 
ویژه دکتــر ناجــی معــاون فرهنگی و 
دانشــجویی ســازمان و همــه همکاران 
خدوم در سازمان و اســتانهای کشور ، 
گفت: شــیوع ویروس منحــوس کرونا 
محدودیت های زیادی را برای اقشــار 
مختلف جامعه و ســازمانها ایجاد کرده 
و تغییراتــی را در ماهیــت انجام کارها 

بوجــود آورده ولــی خوشــبختانه در 
دانشــگاه پیام نور شــاهد این هستیم که 
همه ارکان دانشگاه و به خصوص حوزه 
فرهنگی توانســته با تبدیــل تهدید ها به 
فرصت ها ، عملکرد مطلوبی را از خود 

بجای بگذارد.
ایشــان بــا اشــاره بــه نحــوه برگزاری 
جشــنواره جهادگران سالمت ، گفت : 
از ۲۵ استان کشور در بخشهای مختلف 
جشــنواره آثار خوبی به دبیرخانه ارسال 
گردیــده بود که با بررســی همــه آنها 
توســط هیئت داوران، آثار و استانهای 
برگزیــده به معاونت فرهنگی ســازمان 
مرکزی ارســال گردیــد و در آینده ای 
نزدیک با اعالم نتایج ، جوایز استانهای 

برتر ارسال خواهد گردید.
رئیــس دانشــگاه پیــام نــور اســتان از 
زحمات همه کســانی که در برگزاری 
ایــن جشــنواره از آغازیــن روزهــا در 
حال فعالیت و پیشــبرد اهداف جشنواره 
بودنــد ، از کانــون دانشــجویی هــالل 
احمــر مرکــز تبریــز ، ســازمان هالل 
احمر اســتان آذربایجان شــرقی و سایر 
ارگانهای اســتان که در برگزاری بهینه 
این جشنواره کمک حال دانشگاه بودند 

تقدیر و تشکر کرد.

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی:

در شرایط کرونا باید تهدیدها به فرصت ها تبدیل شود
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آرمان تبریز-مدیرعامل شــرکت گاز 
اســتان آذربایجان شرقی، همزمان با هفته 
بزرگداشــت پژوهش و تقدیر از فعاالن 
عرصه علم و پژوهش در شرکت گفت: 
امسال با اجرای ۲۳ پروژه فعال پژوهشی، 
گامــی مهم در توســعه علمی شــرکت 

برداشته می شود.
 سیّدرضا رهنمای توحیدی ادامه داد:در 
حال حاضر، ۲۳ قرارداد پژوهشی فعال با 
اعتبــاری بالغ بــر ۳۸۰۰۰ میلیون ریال در 
حــوزه های مختلــف فنّی و مهندســی، 
مدیریتی، زیســت محیطی و ...در دست 

اجرا می باشد.
وی با اعالم اینکه هدف پژوهش، تولید 
دانش و ارائه راهکارهای علمی به منظور 
بهبود فرآیندها و رفع معضالت ســازمان 
است، افزود: امروزه نوع و سطح فعالیت 
های پژوهشی یکی از مهم ترین شاخصه 
های تعیین کننده توســعه و پیشــرفت و 

مدیریت یکپارچه در سازمان ها است.
توحیدی در توضیح عملکرد پژوهشی 
شــرکت افــزود: شــرکت گاز اســتان 
آذربایجان شــرقی یکی از سازمان های 
خدماتی پیشــرو در امر پژوهش و ارتباط 
با مراکز علمی و دانشــگاهی می باشد و 

هم اکنون این شــرکت با اعتبــاری بالغ 
بــر ۹۱۰ میلیون ریــال از ۱۳ پایــان نامه 
تحصیالت تکمیلی دانشــگاهی حمایت 
کــرده و از مزیت ۸ تفاهم نامه همکاری 
های آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ها و 

مراکز تحقیقاتی بهره مند است.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان در 
تشــریح ســایر اقدامات برجسته شرکت 
در حــوزه پژوهشــی خاطر نشــان کرد: 
برگزاری ۱۰ جلســه شــورای پژوهش و 
بررسی۵۳ موضوع و تعیین اولویت های 

پژوهشی شرکت متناسب با نیاز واحدها 
و فرآیندهــای اجرایی مرتبــط، تعریف 
دوره فرصــت مطالعاتــی بــرای اعضای 
هیأت علمی دانشگاه ها به منظور تقویت 
و برقــراری ارتبــاط نظام مند و منســجم 
با دانشــگاه هــا، فعالیت به عنــوان قطب 
پژوهشــی طراحی و ســاخت تجهیزات 
گازرســانی در سطح شــرکت ملی گاز 
ایــران، تدوین نرم افزار جامع آموزشــی 
ترنســمیترهای دما و فشــار و اخذ مجوز 
انتشار، پیگیری توسعه فن آوری و تجاری 
سازی محصوالت پژوهشی ساخته شده، 
ایجاد دفتــر همکاری های صنعت گاز با 
دانشــگاه صنعتی ســهند به منظور جهت 
دهی بــه تحقیقات دانشــگاهی، راهبری 
نظام های مدیریت دانــش، مدیریت فن 
آوری، مدیریت خالقیت و نوآوری، ثبت 
بیش از ۵۵ فقره دانش مرتبط و استخراج 
دانــش کارکنان بازنشســته و در شــرف 
بازنشستگی، تدوین کتاب در حوزه های 
نظارت بر پروژه های گازرســانی، امداد، 
ثبــت تجربیات همــکاران در زلزله های 
ارســباران و میانه و ســراب و ... بخشــی 
از فعالیــت های برجســته حوزه پژوهش 

شرکت گاز استان می باشد.

 مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت:

امسال با اجرای ۲۳ پروژه فعال پژوهشی، گامی مهم در توسعه 
علمی شرکت برداشته می شود

 امروزه نوع و سطح فعالیت های 
پژوهشی یکی از مهم ترین شاخصه 
های تعیین کننده توسعه و پیشرفت 
و مدیریت یکپارچه در سازمان ها 

است.



11

فصل تدوین شماره 20. آذر ماه  1399

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز گفت: 
بــا هــدف ســاماندهی و جمــع آوری خطوط 
اتوبوسرانی از حاشیه خیابان و به تبع آن افزایش 
انضباط در ســرویس دهی، کاهش ترافیک محدوه میدان 
راه آهن، تردد ایمن مسافر و اتوبوس و حفاظت از سالمتی 
شــهروندان، دومیــن پایانــه اختصاصــی شــرکت واحد 
اتوبوسرانی تبریز و حومه در میدان راه آهن به بهره برداری 

رسید.
بــه گزارش خبرنگار ما در در تبریز، ایمان غنی زاده افزود: 
مســاحت تقریبی این پایانه ۲۰۰۰ متر مربع می باشــد که با 
همکاری ســازمان پایانه های شــهرداری تبریــز در اختیار 
اتوبوسرانی قرار گرفته است و تمامی تاسیسات ایستگاهی و 
سایه بانها، سکوهای انتظار و کیوسک های شارژ و نظارت 
و بازرســی به همت حوزه فنی شــرکت واحد تجهیز شده 
اســت.وی گفت: با این اقدام کلیه تاسیسات، ایستگاهها و 
ســایبانهای خطوط فازهای ۱ و ۲ و ۳ شهرجدید سهند، باغ 
معروف، کجوار، سردرود و اسفهالن با ظرفیت ۳۲ دستگاه 
اتوبوس که پیش از این در حاشیه خیابان و میدان راه آهن 
مســتقر بودند جمع آوری و بصورت متمرکز دراین پایانه 
اســتقرار پیدا کردند که ضمن کاهش مشکالت ترافیکی 
میدان راه آهن، نظارت متمرکز و هوشــمند بر فعالیت آن 
اتوبوســها امکان پذیــر گردیده و مســافرین عزیز نیز می 
توانند به صورت ایمن از خدمات اتوبوسرانی استفاده کنند.

غنی زاده با اشــاره به جایگاه باالی حمل و نقل اتوبوســی 
در جابجایی های درونشهری در کالنشهرها تصریح کرد: 
با بهره برداری از پایانه های اختصاصی اتوبوســرانی شاهد 
کاهــش زمان انتظار در ایســتگاه ها، کاهش زمان ســـفر، 

افـزایش رفـاه شـهروندان، ارائه خدمات مطلوب و افزایش 
سالمت و ایمنی مسـافران خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در خاتمه 
از همکاری مدیرعامل و کارکنان خدوم سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری تبریز در راه اندازی این پایانه قدردانی 
و اظهار امیدواری کرد با همراهی قاطعانه ومسئولیت پذیری 
و احترام شــهروندی، شاهد خدمات بهتر و شایسته تر توام 
با نظم و انضباط و رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای 

ارتقای سالمتی و رفاه شهروندان عزیز باشیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز:

بهره برداری از دومین پایانه اختصاصی اتوبوسرانی تبریز در 
میدان راه آهن

 با این اقدام کلیه تاسیسات، ایستگاهها و سایبانهای خطوط 
فازهای ۱ و ۲ و ۳ شهرجدید سهند، باغ معروف، کجوار، 
سردرود و اسفهالن با ظرفیت ۳۲ دستگاه اتوبوس که پیش 
از این در حاشیه خیابان و میدان راه آهن مستقر بودند جمع 

آوری و بصورت متمرکز دراین پایانه استقرار پیدا کردند
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باحضــور جمعی ازمدیران اداره کل تعاون، کار ورفاه 
اجتماعی آذربایجان شــرقی ازطرح دیپلمات موسسه 

زبان های خارجی گلدیس رونمایی شد.
بــه گزارش خبرنــگار مــا ازتبریز ،دراین مراســم که 
مهندس طاهری معاون توسعه کارآفرینی واشتغال اداره 
کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی، 
مهندس نادری رئیس اداره تعاون؛ کارو رفاه اجتماعی 
شهرســتان تبریز، مهندس عسگری رئیس اداره توسعه 
کارآفرینی اداره کل و همچنین دل جاوید مدیر اداره 
روابــط عمومی این اداره کل حضورداشــتند مهندس 
پیروز رفیعیان مشاور حقوقی موسسه زبان های خارجی 
گلدیس هدف ازطرح دیپلمات موسسه گلدیس را بر 

شمرد.
وی ابتدا ضمن خوش آمد گویی به مدیران اداره تعاون 
کار ورفاه اجتماعــی در مجموعه گلدیس و قدردانی 
از توجه آنان به مجموعه های آموزشــی واشتغالزایی 
گفت : ما درجامعه وادبیات خود به دانش خیلی ارزش 
قائل هستیم و براین باوریم که دانش به انسان توان می 

دهد تا خود را با شرایط وفق دهد .

رفیعیان تاکید کرد: افزایش دانش باعث عکس العمل 
سنجیده ترمی شود.

مشــاورحقوقی موسســه زبان های خارجــی گلدیس 
افزود:پس می تــوان گفت دانش سرمنشــاء خیلی از 

تحوالت دررفتارها و گفتارها است.

بهره برداری از یک طرح ملی و فراملی به نام 
طرح دیپلمات گلدیس

پیروز رفیعیان درادامه درتشریح فعالیت های مجموعه 
گلدیس اظهار داشــت؛ همکاران خوشنام وارزشمند 
درایــن مجموعه با تکیه بردانش وهم فکری توانســته 
اند گلدیــس را،علی رغم تمــام محدویت ها به یک 
مجموعه پویا و تاثیر گذار درعرصه آموزش زبان های 
خارجی تبدیل کنند واینک ما شــاهد بهره برداری از 
یک طرح ملی و فراملی به نام طرح دیپلمات گلدیس 

هستیم .
مشــاور حقوقی موسســه زبان هــای خارجی گلدیس 
همچنیــن گفت: برخــود وظیفه می دانیــم اززحمات 
مدیران کل ســابق اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی و همچنین دکتر فتحی مدیرکل فعلی 

اداره کل تعاون  استان قدردانی نمائم .
درادامه این مراســم دکترشــقاقی معاونت آموزشی و 
منابع انســانی موسســه زبان های خارجی گلدیس نیز 
به اهداف اساســی ازطرح دیپلمات گلدیس پرداخت 
و گفت: مرکز مشــاوره وخدمات کارآفرینی موسسه 
زبان گلدیس جهت شرکت درطرح دیپلمات گلدیس 

باحضورجمعی ازمدیران استانی از
طرح زبان های خارجی گلدیس رونمایی شد
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که بخاطر شــیوع ویروس کرونا و تعدیل نیرو که این 
روزها توســط بعضی ازسازمانها،شرکتها وکارخانه ها 
صورت گرفته اســت طرحی رابا عنوان طرح دیپلمات 
گلدیس )نه به بیکاری( برای عالقمندان و کارفرهنگی 

ارائه داده است.
معاونت آموزشــی ومنابع انســانی موسســه زبان های 
خارجی گلدیس هدف ازاین طرح را ایجاد موج امید 
و تامین نیازهای شغلی و مالی برای تمامی افشار جامعه 
عنوان کرد و گفت: از مزایای این طرح، مشارکت در 
ارتقــای آموزش و فرهنگ جامعه اســت یعنی کاالی 
مصرفی تبلیغ نمی شود و در آموزش و فرهنگ جامعه 

همه مشارکت می کنند.

پوشش بخش عظیمی از اقشار جامعه
شــقاقی افزود:مهمترین خصوصیت این طرح پوشش 
بخش عظیمی از اقشار جامعه می باشد زیرا دراین طرح 
درمورد ســوابق کاری و مــدرک تحصیلی اطالعاتی 
ازشــرکت کننده دریافت نمی شــود وبه همین خاطر 
تعداد زیــادی ازافراد می توانند دراین طرح شــرکت 

کنند.
معاونت آموزشی گلدیس با اشاره به اینکه افراد باالی 
۱۵ سال مجاز به شــرکت در این طرح هستند، افزود: 
کســانی  که باعنــوان دیپلمات گلدیــس دراین طرح 
شــرکت می کنندباید انگیزه، انرژی بــاال، مهارتهای 
ارتباطــی، روابط عمومــی باال و عالقمنــدی به فنون 

مذاکره را داشته باشند.

به صورت  ارســال کارت دیپلمات گلدیس 
الکترونیکی برای این افراد

وی گفت: کسانی که می خواهند دراین طرح شرکت 
کننــد می توانند بــا مراجعه به ســایت موسســه زبان 
گلدیس فــرم مربوط به این طرح را پرکرده ومدارک 

خودرا بارگذاری کنند وبعد از تایید، کارت دیپلمات 
گلدیس به صورت الکترونیکی برای این افراد فرستاده 
می شــود و پس از آن می توانند فعالیتشــان را شروع 

کنند.
دکترشــقاقی تصریح کرد: کارت دیپلمات گلدیس با 
کد خاص، مختص هر فرد طراحی شــده است تا این 
افراد هر فعالیتی که در راســتای جــذب زبان آموزان 
برای آموزش درموسســه گلدیس انجــام می دهند به 
صورت به روز میــزان عملکردآن فرد قابل محاســبه 

باشد.
وی با اشــاره بــه اینکه هدف از این طــرح، تبلیغ یک 
حرکــت آموزشــی و فرهنگی درکل جامعه اســت، 
گفت: بــه دیپلمــات گلدیس به ازای جــذب هر نفر 
برای شرکت در کالسهای حضوری و آنالین موسسه 
گلدیــس درصــدی از شــهریه پرداختی فــرد جذب 
شــده تعلق می گیرد واین درصد تا زمانی که این فرد 
درموسســه گلدیس اموزش می بیند به دیپلمات تعلق 

می گیرد.
دراین طرح فردمحدود به زمان و مکان خاصی نیست

معاونــت آموزشــی و منابع انســانی گلدیــس تاکید 
کرد:دراین طرح فردمحــدود به زمان و مکان خاصی 
نیست و هر دیپلمات میتواند در هر زمان و مکانی اقدام 

به جذب افراد نماید.
دکترشــقاقی درپایان یاد آورشــد: بعد ازجذب اعضا 
و مصاحبه اولیه، قوانین و مقررات انظباطی موسســه و 
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ضوابط عرفی و قانونی مربوط به این طرح اعم از امانت 
دار بودن و رعایت قوانین ومقررات جاری مملکتی و 
اخالق حرفه ای و شئونات اسالمی جامعه به دیپلماتها 

آموزش داده می شود.
وی در خاتمه گفت:این مجموعه درارتباط با کاریابی 
داخلی ازطریق جذب زبان آموزان گلدیس وکاریابی 
خارجی ازطریــق اشــتغال حداقل۲۰ نفرازمدرســین 
مجموعــه درخارج ازکشــور وهمچنیــن کانون فارغ 
التحصیالن موسسه با جمعیت ۶۰ هزارنفرارایه خدمات 

آموزشی نموده است .
مهندس مریم علیپورمعاونت مالی وپشــتیبانی موسسه 
زبان های خارجی گلدیس نیز دراین مراســم با اشــاره 
به اینکه ما درجلســاتی که درطی ۴ ماه حدوداً به طول 
انجامید به محاسن ومعایب این طرح پرداختیم وبه این 
نتیجه رسیدیم که شــاید ابتداً یکی از مهم ترین سوال 
درذهن فرد معرفی شده به عنوان دیپلمات این باشد که 

مزیت این طرح برای وی چه خواهد بود؟
لذا مقررگردیدشــرایط ســنی را از۱۵ســال به باال مد 
نظربگیریم و فرقی هم نمی کنــد که طرف خانه دار، 
شــاغل ، یا متخصص دریک شــغل باشد بلکه پس از 
اخــذ کارت دیپلمات به تناســب فعالیت خودازمزیت 

کارت دیپلمات بهره مند خواهد شد.
مهندس علیپور تاکید کرد: این طرح ویژه ایام کرونایی 
بــوده و با توجه بــه اینکه خیلی ازمشــاغل دراین ایام 
متضرر شــده اند افراد معرفی شــده به عنوان دیپلمات 

می توانند با وقت گذاشتن مناسب بدون توجه به مکان 
و زمــان از مزیت هــای کارت دیپلمات  بهره جســته 
ودرآمدخوبی راکســب کنند وکمک هزینه ای برای 

خودداشته باشند.
وی یادآورشــد:انتظارما ایــن هســت این طــرح را به 
صورت وســیع اطالع رســانی شــده و با بســتری که 
فراهم شــده و مجموعه ای که ۳۰ سال سرمایه خود را 
درامور آموزشــی و تربیت مدیران متخصص درسطح 
ملی و بین اللملی سرمایه گذاری کرده می تواند برای 
خانواده بدون محدویت درتامین کمک هزینه ها مفید 

واقع گردد .
درادامه این مراسم ؛معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی 
با اشاره به اینکه کرونا قریب به یک سال هست که بر 
جامعه سایه انداخته گفت:شیوع این ویروس درجامعه 
برروی زندگی،تحصیل،کار و اشــتغال انســانها تاثیر 
گذاشــته هست و آســتانه تحمل مردم را پایین آورده 

است.
مهندس یونس طاهــری، طرح دیپلمــات گلدیس را 
یکی دیگــراز اقدامات مهم این موسســه درشــرایط 
کنونی عنوان کرد وگفت:با توجه به شــرایط موجود 
انتخاب راهبردهای مناسب وبه حداقل رساندن آسیب 
هــا و جبــران کاســتی ها و با بهــره منــدی از مزایای 
آموزشهای الکترونیکی وارائه خدمات ازراه دور، می 

توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
طاهری با تاکید به اینکه بهترین طرح، طرحی هســت 
که مجری خوبی داشــته باشد، افزود: این طرح ،طرح 
خوبی هســت و خوشــبختانه این مجموعه با مدیریت 

کارآمد توانایی و پتاسیل اجرای آن را دارد .
طاهری با اشاره به اینکه اجرای این طرح عالوه بر اینکه 
در بحث آموزش در شرایط کرونایی تاثیرگذار است 
افــزود ؛ از نگاه دیگر نیزاجرای این طرح در حالی که 
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جامعه امروزنیازمند سرمایه گذاری در عرصه اشتغال 
هست می تواند باعث اشتغالزایی مطلوب گردد.

وی عنوان کرد :همه موسسات وادارات باید خالقیت 
وابتکارعمل داشته باشند و طوری عمل کنند که افراد 
بدون مراجعه، بیشــترین خدمات را ازطریق خدمات 

الکترونیکی و آنالین دریافت کنند.
معاون توسعه کارآفرینی واشــتغال اداره کل تعاون، 
کار ورفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی اظهارداشت: 
حمایت موثــرو مفید ازچنین مجموعه هایی عالوه بر 
حضور فعالشان درجامعه باعث ارتقا و توانمندی آنها 

نیز خواهد شد .
طاهری با تاکید برتوانمندی موسسه گلدیس تصریح 
نمود؛ عالوه بر مشاوره و خدمات کارآفرینی، گرفتن 
مجوزکاریابــی داخلــی و خارجی نیزالزم اســت در 
اولویت این موسســه قرار گیرد تا بستراشتغال ملی و 

فراملی نیز ایجاد شود .
وی ابراز کــرد: افرادی که در این موسســه آموزش 
می بینند باید درقالب پشــتیبان ازجمله ارائه تسهیالت 
وارتباط با شــرکتهای داخلی و خارجی برای معرفی 

نیروی کار حمایت شوند.
طاهری با اشاره به اینکه آموزشگاه های آزاد ازجمله 
مشــاغلی هستند که با بیشترین آسیب دردوران شیوع 
کرونا مواجه شــده اند، افزود: این مراکز می توانند از 
طریق ثبت نام در ســامانه کار از تســهیالتی که برای 

آنها در نظر گرفته شده است بهره مند شوند.
معاون توسعه کارآفرینی واشــتغال اداره کل تعاون، 
کار ورفــاه اجتماعــی آذربایجان شــرقی؛ هچمنین 
دربخش دیگری ازســخنان خــود به طرح کارورزی 
اشاره کردو گفت: اگرشما دارای کسب وکارهستید 
به عنوان واحد پذیرنده ودانشــجویان فارغ التحصیل 
ازدانشــگاهها به عنوان کارورز درســامانه کارورزی 
می توانید ثبت نام کنید و با هم همکاری داشته باشید.

طاهری با اشاره به اینکه از این طریق می توانید رشته 
های مورد نیازتان را شناســایی و بــا کارورز قرارداد 
منعقد کنید، افزود: این افراد را هم خودتان می توانید 
به کار بگیرید و هم به ســایر مجموعه ها ، شرکتها و 
کارخانه هایی که از شــما درخواست نیرو کرده اند 

معرفی کنید.
وی با اشاره به اینکه کلیه حقوق، مزایا و حق الزحمه 
نیرویــی کــه از طریق ایــن طرح جذب مــی کنید و 
آموزش می دهید از طریق معاونت توسعه کارآفرینی 
و اشتغال پرداخت می شــود و هیچ ریالی به پذیرنده 
تحمیل نمی شــود، افزود: بعد از ســه ماه درصورت 
داشــتن رضایت مــی توانیــد کارورز را جذب کنید 
و بمــدت دوســال از پرداخت ۲۰ درصد ســهم بیمه 

کارفرما معاف شوید.
در پایان این مراسم ازطرح دیپلمات موسسه زبان های 

خارجی گلدیس رونمایی شد .
گفتنی اســت، موسســه زبان های خارجی گلدیس به 
مدیریــت دکتر هما رفیعیــان، پیروزرفیعیان مشــاور 
حقوقی، دکترشقاقی معاونت آموزشیومنابع انسانی و  
مهندس مریم علیپورمعاونت مالی پشتیبانی و همچنین 
،ارایه خدمات آموزشــی می  زیرنظراســاتیدمجرب 
نماید که درکل یکی ازموسســه های برتردرســطح 

کشورمی باشد .
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 آرمــان تبریز-مدیرعامــل 
شــهرک های  شــرکت 
صنعتــی آذربایجان شــرقی 
گفت: با امضــای تفاهم نامه همکاری 
بین این شرکت و پارک علم و فناوری 
استان، سطح سیستم مدیریت ریسک 
های بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
)HSE( واحدهای تولیدی شهرک ها 
و نواحی صنعتی اســتان ارتقا می یابد.

در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه   
تبریز؛ســیدمرتضی نیرومند اسکویی، 
روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران 
»اچ.اس.ای«  ســطح  افزایش  افــزود: 
واحدهــای تولیدی و شــهرک های 
صنعتــی آذربایجان شــرقی با هدف 
کاهــش هزینــه هــا، افزایــش بهــره 

وری سیســتم های موجــود و تطبیق 
بــا اســتانداردهای ملی و بیــن المللی 
در راســتای تحقق اصــول ۴۳، ۲۹، ۳ 
و ۲۱ قانــون اساســی و تحقق اهداف 
سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است.

وی اظهــار کرد: عمل بــه تکالیف 
قانونی مقرر در اسناد باالدستی از جمله 
بندهای ۲، ۷ و ۸ سیاســت های کلی 
ســالمت ابالغی رهبر معظم انقالب و 
ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه در راستای 
تامین، حفظ و ارتقاء سالمت جسمی، 
روحــی، روانی، اجتماعــی و معنوی 
جمعیت تحت پوشــش شهرک ها و 
نواحی صنعتی اســتان و روان ســازی 
فرآیندهــای کاری و اداری مربــوط 
از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.

 مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
با  گفت:  آذربایجان شــرقی  صنعتــی 
انعقاد این تفاهمنامه، طرفین حد اعالی 
تالش خود را در جهت افزایش سطح 
HSE و اســتقرار سیستم های جدید 
بــا بهره وری بــاال در چارچوب مفاد 

تفاهم نامه و کمک به حفظ و اعتالی 
ســرمایه های انســانی، مالی و زیست 
محیطی واحدها و شهرک های صنعتی 
تابعه انجام داده و از هیچ کوششی در 
ایــن زمینه خــودداری نخواهند کرد.

داد:  ادامــه  اســکویی،  نیرومنــد   
براساس ۲۸ بند این تفاهم نامه پارک 
علم و فن آوری اســتان متعهد شــده 
تــا همــه خدمــات سیســتم مدیریت 
ریسک بر اساس اســتانداردهای ملی 
و بین المللی از جمله اســتقرار سیستم 
 HSE های ملی و بیــن المللی مانند
 ISO و MS ،OHSAS۱۸۰۰۱
۱۴۰۰۱ ، ممیــزی داخلی و طراحی 
چــارت هــای ســازمانی، تکمیــل و 
راهبــری آنهــا، به کارگیــری نیروی 
انســانی مورد نیاز در مراکز طب کار 
شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان 
جهت انجام معاینات ســالمت شغلی 
گروه های هــدف تعیین تجهیزات و 
تامین آنهــا را به کلیه صنایع مســتقر 
کنــد. ارایــه  صنعتــی  شــهرک  در 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی:

سطحمدیریتریسکدرشهرکهایصنعتیآذربایجانشرقیارتقامییابد
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 وی یادآوری کرد: انجام بازرسی 
دورهای از وضعیت بهداشت، ایمنی 
تولیدی  و محیط زیســت واحدهای 
و شــهرک های صنعتی، شناســایی 
مشکالت موجود، ارائه راه حل های 
رفع مشــکالت احتمالــی و همراهی 
تا رفع مشــکالت، طراحی و نظارت 
بر اجرای صحیح سیســتم های اعالم 
و اطفــاء حریق و ارائــه گواهی های 
مربوطه با تاییــد وزارت کار و امور 
اجتماعی، سنجش ارت و ارایه گواهی 
مربوطه با تاییــد وزارت کار و امور 
اجتماعی، بررســی دوره ای جرثقیل 
ها، مخازن تحت فشار، کپسول های 
آتش نشانی، لیفت تراک ها، باالبرها 
و ارائــه گواهــی ســالمت بــا تایید 
وزارت کار و امور اجتماعی از دیگر 
تعهدات پارک علم و فناوری است.

 مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
صنعتی آذربایجان شــرقی گفت: این 
شرکت نیز بر اساس ۸ بند این تفاهم 
نامــه متعهد به همراهــی و همکاری 
در خصــوص اجرای مناســب طرح 
و اتخــاذ تمهیــدات الزم بــه منظور 

الزام واحدهای تولیدی،  همکاری و 
صنعتی و خدماتــی به انجام معاینات 
شــغلی نیروهای کار تحت پوشــش 
آنها در درمانــگاه و مراکز طب کار 
مســتقر در شــهرک هــای صنعتی، 
پیش بینی زمین مورد نظر در ســطح 
شــهرک ها و نواحــی صنعتی جهت 
ســاخت درمانــگاه و مرکز طب کار 
و واگذاری بر اســاس دســتورالعمل 
هــای مصــوب و اختصــاص فضای 
فیزیکــی و امکانــات اداری )در حد 
میــز و صندلــی( جهــت اســتقرار و 
مرکز  متخصــص  نیروهای  فعالیــت 
نیاز  در حــد اســتانداردهای مــورد 
انجام معاینات ســالمت شغلی است.

 نیرومند اسکویی، انجام هماهنگی 
هــای الزم بــا واحدهــای صنعتی و 
شــرکت های خدماتی شهرک های 
صنعتــی، نظارت بــر نحــوه فعالیت 
مرکــز، حمایت از انجام پژوهش ها، 
ســمینارها، تحقیقات و همایش های 
علمی در زمینه سالمت کار، بیماری 
های شــغلی،  محیط زیســت و سایر، 
حمایت از پایان نامه های دانشجویی 

در حوزه بهداشت کار و موضوعات 
مرتبط با فعالیت واحدهای تولیدی و 
صنعتی اســتان و برگزاری نمایشگاه، 
آموزشــی  هــای  دوره  و  همایــش 
مشترک به منظور ارتقاء سطح دانش 
و آگاهــی کارشناســان و مدیــران 
و مســئوالن دســتگاه هــای اجرایی 
از  مربوطــه  بازدیدهــای  اجــرای  و 
شــهرک های صنعتی واجد تجارب 
ویژه در خارج از اســتان را از دیگر 
تعهــدات این شــرکت اعــالم کرد.

 وی اظهار داشت: با توجه به ماهیت 
دراز مــدت موضوعــات مشــترک، 
همکاری موضوع ایــن تفاهم نامه از 
تاریــخ امضاء به مدت ۲ ســال معتبر 
بوده که تمدید، بازنگری و یا تغییرات 
اساسی در مفاد آن با توافق دو طرف 
به صــورت نامحدود بالمانع اســت.

  آذربایجان شرقی دارای ۵۶ شهرک 
و ناحیه صنعتی اســت و ۶ درصد از 
واحدهای تولیدی شهرک های استان 
بــه صنایــع بــزرگ و ۹۴ درصد از 
واحدهای تولیدی به صنایع کوچک 
و متوســط اختصــاص یافته اســت.
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آرمان تبریز-مدیر کل امور عشــایر اســتان آذربایجان شــرقی 
گفت: عشایر استان آذربایجان شرقی نقش ویژه ای در تامین دام 

و تولید محصوالت دامی و کشاورزی دارد.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛  دکتر سیدمحمدحسن آل هاشم 
در نشســت صمیمی مهنــدس اکبرفتحی رئیس ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان آذربایجان شــرقی با خادمین عشایر استان از 
زحمــات مهندس پورعبــاس رئیس اتحادیه تعاونــی های امور 
عشــایر استان و مدیران  اداره امور عشــایر شهرستان ها تقدیر و 
قدردانــی کرد و گفــت: زحمات همــکاران در تهیه نهاده های 
دامــی و تولید محصوالت دامی عشــایر بی بدیــل بوده و جای 

قدردانی دارد.
وی از ارتباط و تعامل  ســازمان جهاد کشــاورزی استان و اداره 
کل امور عشــایر ابراز خرسندی کرده و گفت: مدیریت با تدبیر 
مهندس فتحی موجب شده تا همه شهرستان ها و ادارات مرتبط 
با هم تعامل و همکاری تنگاتنگی داشــته و همه خود را بخشــی 
از یک حوزه واحد می دانند و برای یک هدف مشخص تالش 

می کنند.
دکتر آل هاشم تاکید کرد: همچنان که سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان جایگاه ویژه ای در ســطح کشــور دارد، اداره کل امور 
عشایر استان نیز مورد توجه مدیران سازمان امور عشایر کشور و 
مردم است چرا که همکاران امور عشایر در سخت ترین شرایط 
و مناطق صعب العبور بدون هیچ واهمه ای به وظایف خود عمل 

می کنند.

وی افزود: ورود و استفاده از تمامی سامانه ها توسط کارشناسان  
باعث شده تا کارها بدون هیچ خللی در بخش های مختلف روند 

اصولی خود را طی کند.
مدیر کل امور عشایر استان گفت: طبق آخرین سرشماری انجام 
شده حدود ۴۳ هزار و ۵۸۷ نفرکه شامل  ۸ هزار و ۹۷ خانوار می 
شود در قشــالق و ۷۰ هزار و ۵۷۷ نفر که شامل ۱۳ هزار و ۲۹۷ 
خانوار اســت در ییالق های استان زندگی و فعالیت می کنند و 
اختالف در تعداد خانوارهای ییالقی و قشالقی به دلیل مهاجرت 
عشــایر استانهای همســایه در فصل ییالق برای تعلیف حیوانات 

خود می باشد.
وی افزود: عشــایر اســتان آذربایجان شــرقی از دو ایل بزرگ 
ارســباران و شاهسون تشکیل شده که شــامل ۲۷ طایفه است و 
تعداد اتحادیه عشایر در استان یک مورد به همراه ۸ شرکت تابعه 

و تعداد صندوق های خرد زنان ۱۶ مورد می باشد.
دکتر آل هاشــم به مراتع استان اشــاره کرد و گفت: حدود یک 
میلیون هکتــار از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مراتع اســتان، در 
اختیار عشایر عزیز اســتان قرار دارد و تعداد دام عشایر بر اساس 
واحد دامی ۱٫۵ میلیون واحد می باشــد که شــامل دام سبک و 

سنگین و سایر چهارپایان است.
وی گفت: تولید گوشــت قرمز توسط عشــایر استان آذربایجان 
شــرقی به صورت ســاالنه ۱۱ هزار و ۹۳۹ تن است و ۳۴ هزار و 
۱۰۰ تن شیر خام و ۱۶۰۰ تن پشم ، ورنی ۲۴ هزار و۷۰ مترمربع ، 
قالی و تابلو فرش ۱۲ هزار و ۹۸۰ مترمربع و گلیم و جاجیم ۸۰۰ 

مترمربع توسط عشایر تولید شده است.
وی افــزود: در بخــش زراعت و باغی به برکت ســازمان جهاد 
کشــاورزی و پایاب ســد ارســباران و پایاب پمپــاژ قلی بیگلو 
محصوالتــی چون یونجه، گنــدم ، جو ، پنبه ، برنــج ، علوفه و 

صیفی جات و میوه در تناژ باال و مختلف تولید می شود.
دکتر آل هاشــم گفت: از باب سیاســی ، فرهنگــی و اجتماعی 
عشــایر استان در شرایط مناسبی قرار دارد و مسایلی مانند پدافند 
غیرعامــل ، عضویت در تعاونی ها و تشــکل های فرهنگی جزو 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی:

حدود ۲۰ درصد دام سبک و ۲۳ درصد صنایع دستی آذربایجان شرقی 
توسط عشایر تامین می شود
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برنامه های عشایر می باشد و از بُعد اقتصادی حدود ۲۰ درصد 
دام سبک ، ۳٫۶ درصد دام سنگین و ۲۳ درصد صنایع دستی 
استان  توسط عشایر استان تامین می شود و از  بُعد آموزش، 
ترویج سازمان جهاد کشاورزی کمک های فراوانی در این 

رابطه انجام داده که شایسته قدردانی می باشد.
وی تاکید کرد: در برنامه راهبردی چشم اندازه پنج ساله امور 
عشــایر، اسکان عشــایر یکی از مهم ترین برنامه ها بوده که 
خوشبختانه اکثر عشایر استان مشــکل سکونت نداشته و در 
روســتاها ساکن هستند. مدیر کل اداره امور عشایر استان در 
نهایت با اشاره به عملکرد اداره کل امور عشایر استان گفت: 
در تامین آب برای عشــایر ۹۵ درصد، بــرق ۹۵ درصد، راه  
دسترسی ۸۳ درصد، مسکن مناسب ۹۰ درصد، مخابرات ۹۷ 
درصد و در آموزش ۷۵ درصد وظایف انجام شده و ان شاء 
اهلل تا پایان برنامه ششــم همه مــوارد تکمیل و به ۱۰۰ درصد 

خواهد رسید. وی افزود: استفاده از سلول ها، پنل ها و پکیج 
های خورشــیدی و تامین برق عشــایر توسط این تکنولوژی 
یکی دیگر از اقدامات اداره کل امور عشــایر در ســال اخیر 
بوده است. دکتر آل هاشــم با بیان اینکه به برکت انقالب و 
تالش همکاران عشایر در حوزه آب شرب،  انقالب خدمت 
رسانی و آبرسانی در استان آذربایجان شرقی صورت پذیرفته 
است ادامه داد: در قشالقاتی که بعد از چهل سال از گذشت 
انقالب با تانکر و بشکه، آب شرب به عشایر می رساندند که 
با اعتبــاری بالغ بر ۹۴۹۴۰ میلیون ریال ۸۱ هزار کیلومتر لوله 
گذاری شــده و زمینه بهره مندی ۳۹ قشالق و ۷۵۰ خانوار از 
آب شرب سالم فراهم شد و در یک سال آینده نیز با بودجه 
۵۰ میلیارد ریالی و با همکاری شرکت آب و فاضالب استان 
برای ۱۹۰ خانوار عشایر، آبرسانی انجام خواهند شد تا میزان 

آبرسانی سیار را به صفر برسانیم.

جانشین فرمانده سپاه عاشــورا در آیین تجلیل از مدال آوران لیگ علمی پایا 
گفت: نخبگان جامعه اسالمی زمینه سازان پیشرفت و تعالی هستند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ســردار اصغر عباس قلی زاده افزود: شــهید فخری زاده و 
سردار سلیمانی ها از مؤثرین و نخبگان جامعه خود بودند و این مدال آوران نیز ادامه دهنده 

راه ایشان خواهند بود.
 وی اظهار داشت: دشمنان نظام و انسانیت، مغزهای متفکری که در دنیا وجود دارد را با 

جاذبه های مختلف و تطمیع و سایر روش های مادی جذب می نمایند و در راستای اهداف 
دنیوی از جمله استعمار، استثمار و جنگ افروزی به کار می گمارند و این امر در راستای به بردگی کشاندن کل جهان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جهان غرب به اذعان کتاب اعترافات که از تألیفات جهان استکبار می باشد؛ بیان 
می دارند که با غارت کتب دانشمندان اسالمی به پیشرفت رسیده اند و تا قبل از این حمله به جهان اسالم در عین توحش 

بوده و در پایین ترین سطح علمی انسان علمی انسانی و پیشرفت بوده اند.
ســردار عباس قلی زاده با اشاره به این که ریشه علم در اسالم بوده است بیان داشت: اگر بخواهیم منشأ تأثیر باشیم باید به 

مدارج عالی علمی برسیم تا زمینه عزت و پیشرفت برای آیندگان را فراهم آوریم.
وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: پیشرفت امروز مدیون تالش های دانش آموزان و دانشجویان و ۳۶۰۰۰ هزار دانش 

اموز شهید دیروز است که در عرصه های علمی و دفاع از میهن اسالمی اعتالی امروز را به وجود آورده اند.

 جانشین فرمانده سپاه عاشورا:

نخبگان جامعه اسالمی زمینه سازان پیشرفت و تعالی هستند
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با تالش شــبانه روزی عوامل اجرائی معاونت 
خدمات شهری و اجرائی، تمامی فعالیت های 
مربــوط بــه این معاونــت در ســطح حوزه ی 

شهرداری منطقه۹ با سرعت و جدیت استمرار دارد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، بهرام نســیانی شــهردار 
منطقه ۹ تبریز با اشــاره به فعالیت های گسترده خدماتی 
در ســطح منطقه اظهار داشــت: معاونت خدمات شهری 
و اجرائی منطقه، با بســیج اکیپ هــای مختلف، درصدد 
ارتقای کیفی خدمــات و اجرای منظم و بهینه ی فعالیت 
های خدماتی در ســطح حوزه ی اســتحفاظی شهرداری 

منطقه۹ است.
شهردار منطقه۹ با بیان اینکه حوزه ی خدمات شهری در 
منطقه۹ تعطیل پذیر نیســت خاطرنشان کرد: ایجاد محیط 
ســالم و نظافت محیط شهری و به تبع آن کسب رضایت 
شــهروندان و همچنین بهــره مندی از خدمات شــهری 
حداکثری، جزو رســالت ها و اهــداف معاونت خدمات 
شــهری و اجرائی منطقه می باشــد و بدین منظور، برنامه 
هــای روزانه و منظم این معاونت، با تالش شــبانه روزی 

تالشگران خدوم و زحمتکش استمرار دارد.
وی اظهار داشــت: با توجــه به موقعیت ایــن منطقه و به 
منظور رفاه حال شــهروندان و تسهیل در امر تردد وسایل 
نقلیــه، اکیپ های زمســتانی این معاونت در کنار ســایر 
وظایــف خــود در آماده باش کامل بــوده تا در صورت 
بارش برف و باران، نســبت به پیشــگیری از آب گرفتی 
کانال ها، پاکسازی و برف روبی معابر وجلوگیری از یخ 

زدگی معابراقدام گردد.
شــهردار منطقه۹ در پایان با اشــاره بــه اهمیت جایگاه و 
فعالیت حوزه ی خدمات شهری گفت: گستره ی وظایف 

خدمات شهری بســیار وسیع اســت و عمده انتظارات و 
توقعــات مردمی از حوزه ی خدمات شــهری اســت، از 
اینرو تالشــگران خــدوم و زحمتکش ایــن معاونت، در 
بســیاری از موارد و به جهت کســب رضایت عمومی، با 
ایثــار و فداکاری، و با همتی مضاعــف به انجام وظایف 
خود مــی پردازند که جا دارد از تــک تک این عزیزان 

تقدیر و تشکر ویژه ای داشته باشم.
نسیانی همچنین با اشاره به تعطیلی ها مصوب هیئت دولت 
افــزود: تعداد محــدودی از همکاران ســتادی در منطقه 
حاضر هســتند که در صورت نیاز شهروندان پاسخگوی 

سواالت و درخواست های آنها باشند.

 شهردار منطقه 9 تبریز:

خدمات شهری تعطیل پذیر نیست

 ایجاد محیط سالم و نظافت محیط 
شهری و به تبع آن کسب رضایت 

شهروندان و همچنین بهره مندی از 
خدمات شهری حداکثری، جزو رسالت ها 
و اهداف معاونت خدمات شهری و اجرائی 

منطقه می باشد
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رئیس ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور، از سلب 
صالحیت ۳۲ سردفتر و دفتریار خبر داد.

به گزارش ما، ذبیح اهلل خدائیان، در جلسه شورای عالی 
مسئوالن قضائی با ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله این 
سازمان، از رشد ۱۰۸ درصدی ثبت اختراعات در کشور 
طی ۷ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر 
داد و اعالم کرد: از ابتدای سال تاکنون هزار و ۶۹۲ اختراع 

در کشورمان ثبت شده است.
وی همچنین درباره اجرای طرح کاداســتر در کشور از 
تثبیت حدود ۳۱ میلیون هکتار از اراضی دولتی و مردم 
در این طرح طی ۸ ماه اخیر خبر داد و گفت که آمار ثبت 
اراضی ملی در این مدت، نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته رشد ۴۱۷ درصدی داشته است.
خدائیــان تصریح کرد: در چهــار دهه اخیر ۲۴ میلیون 
هکتار از اراضی کشــور تثبیت شــده بود، اما ظرف ۱۷ 
ماه اخیر و در اجرای طرح کاداستر ۴۱ میلیون هکتار از 
اراضی تثبیت شده است که می توان گفت کارهایی که در 
یک ســال و نیم اخیر در این حوزه انجام شده، با کارهای 

انجام شده در ۴۰ سال گذشته برابری می کند.
وی با اشاره به برخورد با تخلفات در حوزه ثبت تاکید کرد: 
در هفت ماهه سالجاری، تعداد ۱۷۶ نفر از کارکنان متخلف 
به انحاء مختلف به صورت دائم )اخراج یا بازنشستگی( یا 
موقت )انفصال موقت یا آماده به خدمت(، محکوم به قطع 
همکاری با سازمان شده اند که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی دارد.
خدائیان با اشاره به اقدامات انجام گرفته در خصوص سالم 
سازی حوزه سر دفتران گفت: در هفت ماهه سالجاری، 
تعداد ۳۲ نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال دائم و 

سلب صالحیت از شغل سردفتری یا دفتریاری محکوم 
شــده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۳ درصد 
افزایش و نســبت به مدت مشابه سال ۹۷، افزایش ۱۶۷ 

درصدی دارد.
وی همچنین از تعلیق ۳۹ نفر، انفصال موقت ۲۳۶ نفر و 
بازنشستگی ۴۶ نفر از سردفتران و دفتریاران خبر داد و با 
اشاره به صدور ۱۷۹۰ فقره کیفرخواست برای سردفتران 
و دفتریاران گفت که این رقم با رشد ۱۱ درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.

در هفت ماهه سالجاری، تعداد ۱۷۶ نفر از 
کارکنان متخلف به انحاء مختلف به صورت 
دائم )اخراج یا بازنشستگی( یا موقت )انفصال 
موقت یا آماده به خدمت(، محکوم به قطع 

همکاری با سازمان شده اند که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه ۱۷۵ 

درصدی دارد.

 رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک خبر داد:

محکومیت ۳۲ سردفتر و دفتریار به انفصال دائم
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الیحه شــهرداری درخصوص صدور کارت 
منزلت برای افراد کم توان حرکتی و سالمند 
بنابر تایید اداره کل بهزیستی استان به تصویب 

رسید.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛ محمد باقر بهشــتی 
گفت: اگر الیحه کارت منزلت را تصویب کنیم درآمد 
شرکت واحد کاهش می یابد که الزم است محل تامین 

 بودجه آن مشخص شود.
وی افــزود: ۱۶۰ هــزار نفر افراد کم تــوان حرکتی در 
تبریز وجود دارد: بســیاری از این افراد اصال نمی توانند 
از حمل و نقل عمومی استفاده کنند چون مناسب سازی 

نشده است.
سونیا اندیش اظهار داشت: موضوع حمایت از افراد کم 
توان حرکتی اســت که یک موضوع حمایتی بشمار می 

رود.
وی ادامه داد: در موضوع بخش حمایت شهرداری باید 
از این معلولین حمایت کند . بسیاری از معلولین درآمد 

مناســبی ندارند و الزم اســت از این شهروندان حمایت 
های ویژه ای انجام شود.

اندیش اضافــه کرد: حمل و نقل عمومی سوبســید دار 
است که می توان  بودجه را از این محل در نظر گرفت.

اندیــش تاکید کــرد: کارت هــای الکترونیکی باید در 
اختیار افرادی کــه کارت منزلت دریافت می کنند قرار 
گیرد تا منزلت آنها نیز رعایت شــود همان کاری که در 
تهران انجام می شود و برای دانشجویان نیز اینگونه است.

محــرم محمدزاده گفت: باید از قشــر کم توان حرکتی 
حمایت های همه جانبه انجام  شود.

وی اظهار داشت: درخواست دارم الیحه صدور کارت 
منزلــت بــرای افراد کم تــوان حرکتی تصویب شــود. 
الزم اســت در کنار ایــن موضوعات بودجــه هایی نیز 
برای مناسب ســازی شهری برای حضور افراد کم توان 

حرکتی اختصاص داد.
فــرج محمد قلــی زاده گفت: ۸۵ درصــد اتوبوس های 
شــهری در دست بخش خصوصی اســت که باید نحوه 

استفاده کارت و ارائه خدمات نیز مشخص شود.
دبیر شورای اسالمی شــهر تبریز نیز اضافه کرد: اینگونه 
نیســت کــه بگوییم افراد کــم  بضائت از حمــل و نقل 

عمومی استفاده می کنند.
ســعید نیکو خصلت تاکید کرد: بهتر اســت سیســتمی 
طراحی شــود که در کنار رعایت منزلت افراد کم توان 
حرکتــی آمار اســتفاده از حمل و نقل عمومی توســط 
معلولین نیز مشخص شود تا شهرداری پاسخگوی بخش 

خصوصی باشد.

 تصویب الیحه شهرداری تبریز،
صدور کارت منزلت برای افراد کم توان حرکتی و سالمند
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آرمان تبریز-رئیس کل 
اســتان  دادگســتری 
شــرقی،  آذربایجــان 
گفت: قضات نباید به گونه ای رفتار 
کنند که موجب ســوء استفاده و یا 
ســلب اعتمــاد از آن هــا در جامعه 

شود.
به گزارش خبرنگارمــا در تبریز، 
الهــی در مراســم  موســی خلیــل 
تحلیف کارآمــوزان قضایی با بیان 
اینکه قضاوت شان و جایگاه باالیی 
دارد، اظهار داشــت: قــرار گرفتن 
در مســند قضاوت مسیری بوده که 
خداوند عنایت کرده تا در خدمت 
مــردم باشــیم بر همین اســاس باید 
برای شــکرگزاری این نعمت خادم 
مردم بود و در انجام وظایف تالش 

مضاعف داشته باشیم.
وی ادامه داد: قضات باید رفتارها 
و روابط خود را به نوعی تنظیم کنند 
که رفتار و کردار آنها موجب ایجاد 
شائبه در بین مراجعه کننده ها نشود.

اســتان  رئیــس کل دادگســتری 
اینکه  بیــان  با  آذربایجــان شــرقی 
قضاوت یک شــغل نیســت و نباید 
محدود به زمان و مکان کنیم، اضافه 

کــرد: قضات جوان می توانند برای 
موفقیت در مسیر قضاوت از تجربه 
قضات با ســابقه و پیشکسوت بهره 

مند شده و از آنها مشاوره بگیرند.
وی بــا تاکیــد بر رعایــت اصول 
محترمانه در گفتار و کردار و انشاء 
آرا قضایــی، ادامــه داد: نظــرات و 
آراء باید به دقت و با انشــاء قضایی 
صادر شــود چرا که آرا صادره در 
تاریخ ثبت و ماندگار شــده و مورد 

قضاوت قرار خواهد گرفت.
خلیل الهی با بیان اینکه در مســیر 
رسیدگی به پرونده ها باید کرامت 
ارباب رجوع حفظ شود، خاطرنشان 

کــرد: اقتدار یک قاضی به عملکرد 
و نوع اندیشــه او بوده و نباید پیش 
از انجام تحقیقــات و اثبات اتهام و 

انشاء رای اقدام به اعالم نظر کرد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی: 

رفتار قضات نباید موجب سوء استفاده یا سلب اعتماد ازآن ها شود

قضات باید رفتارها و روابط خود 
را به نوعی تنظیم کنند که رفتار 
و کردار آنها موجب ایجاد شائبه 
در بین مراجعه کننده ها نشود
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فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجــان شــرقی گفــت: بعــد از پایــان 
ســال جاری در سراســر اســتان یک برنامه و 
بررسی آسیب شناســی جامع خواهیم داشت 
تا نقاط آســیب پذیر و بحران را ارزیابی کنیم 
تا بر اساس  همین برنامه ریزی مشکالت کم 

آبی در آینده نداشته باشیم .
به گــزارش خبرنگار ما ؛مهنــدس علیرضا 
ایمانلو امروز در نشســت خبری با خبرگزاری 
ها افزود؛ هــم اینک بیش از ســه میلیون نفر 
از جمعیت شــهری و ۸۵۰ هــزار نفر جمعیت 
روســتایی استان تحت پوشش شرکت آب و 

فاضالب هستند،
وی تصریح کرد:با توجه به کاهش بارش ها 
و مصرف زیاد آب، عدم فرهنگ سازی ؛عدم 
استفاده بهینه و رعایت حداقل ها متاسفانه در 

تامین آب مشکل ایجاد می شود.
شــیوع ویروس کرونــا میزان آب 

مصرفی در استان را باال برد
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجان شرقی  تاکیدکرد : با شیوع ویروس 
کرونا میزان آب مصرفی در استان از مصرف 
متعادل و اســتاندارد به مراتب باال رفته و حتی 

مصرف آب در کشــور نیز از مرز ۴۰ درصد 
فراتر گشته است .

ایمانلــو متذکر شــد:مصرف آب شــرب 
درسطح استان دربهمن ماه سال گذشته قریب 
به روزانــه ۸۵۰ هزار مترمکعب بــود که این 
میزان در اسفند ماه روزانه از مرز یک میلیون 

و ۱۰۰ هزار متر کعب افزون گشت.

در مجمــوع حــدود ۳۳۰ میلیون 
مترمکعب تولید آب داریم

فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجان شرقی در تشریح تولید میزان ساالنه 
آب شــرب شهری و روســتایی در استان نیز 
اضافــه کرد؛ در مجموع حــدود ۳۳۰ میلیون 
مترمکعــب تولید آب داریم کــه  ۷۵ درصد 
تامین آب شرب از طریق آب منطقه ای و ۲۵ 
درصد نیز از طریق چاه های شــرکت آب و 

فاضالب تامین و به چرخه مصرف می رسد.
این مقام عالی در شــرکت آب و فاضالب 
آذربایجانشــرقی عنــوان کرد:زنگ هشــدار 
مشکل آب از سال  از سال ۹۴ و ۹۵ در تبریز به 
صدا درآمدو علی رغم تمام برنامه ریزی های 
و تدابیر باز هــم در پیک مصرف تا حدودی 
مشــکل ایجاد می شــود که نیازمند همراهی 
مردم برای عبور این از مشــکالت هســتیم  و 
پش بینی می شــود با انتقال آب ارس به تبریز 

این مشکالت مرتفع خواهد شد .
ایمانلــو تاکید کرد:در شــرایط کنونی تنها 
راه نجــات تبریز در حــوزه آب صرفاً  انتقال 

آب از ارس به تبریز است وعالوه براین آیتم 
الزم هست  فرهنگ مصرف بهینه دربین مردم 

ساری و جاری گردد .
وی یاد آور شد:قریب به ۷۰ درصد مشکل 
آب رسانی به نقاط مرتفع شهرتبریز رفع شده 
است و عمده مشکل اصلی  شهر تبریز  مربوط 
به بحث رینگ آبرسانی تبریز بوده و تا زمانی 
که در این محل زون بندی کامل اجرا نشود، 

این مشکل به طور کامل حل نمی شود.

 حفر ۳۰  حلقه چاه در تبریز
ایمانلو اظهار داشــت: این شرکت به ناچار 
دربرنامــه های  کوتــاه  مدت بــه دنبال حفر 
۳۰  حلقه چاه هســت که هفــت مورد از آنها  
عملیاتی شده اســت و ۲۷ مورد نیز در شرف 
عملیاتی شدن می باشــد هرچندکه با شرایط 
فعلــی و افزایش جمعیت و ســیر مهاجرت از 
روستاها در دراز مدت این فرآیند نیز جوابگو 
نبــوده و صرفا بــه منزله تزریق یک مســکن 

خواهد بود.
وی گریزی هم به برداشت آب از چاه های 
آتی زد و افزود؛ با حفر این چاه ها ۳۰۰ لیتر در 
ثانیه بر میزان آب تولیدی استان افزوده خواهد 
گشــت و الزم است تا ســال آتی حدود ۹۰۰ 
لیتر در ثانیه به تولید آب تبریز اضافه شــود تا 
این شهر در آینده با کم آبی دست به گریبان 

نشود .
 ایمانلــو در ادامــه دربحث جمــع آوری و 
دفع بهداشــتی فاضالب نیز خاطر نشــان شد 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی خبرداد :

انتقال آب ارس به تبریز مهمترین مطالبات از مسوالن/
بهره برداری از بزرگترین تصفیه خانه تبریز درسال آینده
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جمع آوری و دفع بهداشــتی فاضالب با 
هدف سالم ســازی محیط زیست شهری، 
افزایش سطح بهداشت عمومی و جلوگیری 
از آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی از 
عمده اهداف  پروژه فاضالب های شــهری 

می باشد.
وی ادامه داد:از اهداف مهم دیگر  پروژه 
ایجــاد مــدول دوم تصفیه خانــه فاضالب 
کالن شــهر تبریــز اســتفاده از کــود آلی 
استاندارد تولید شده در حوزه کشاورزی و 
تامین ظرفیــت تصفیه و انتقال بخش عمده 
فاضالب جمع آوری شده سطح شهر تبریز 

مد نظر بوده است.

مطالبات اصلــی مردم انتقال آب 
ارس به تبریز

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
آذربایجانشــرقی  ازاســتاندار  همچنیــن؛ 
ونماینــدگان تبریز درخصــوص  پیگیری 
انتقال آب ارس به تبریز که یکی ازمهمترین 
مطالبات اصلی اســتان است قدردانی نمود 
وافزود: انتظاربراین هســت این مطالبات به 
جد پیگیری شــود تا ســه آینده  این پروژه 
اجرایــی و آب ارس به موقع به تبریز انتقال 

یابد.
ایمانلو  اشاره ای هم به  فرسودگی شبکه 
های آب کرد و گفت: حدود ۱۸.۵ درصد 

از آب تولیــدی اســتان برهمین اســاس به 
هدر می رود و جا دارد برای جلوگیری از 
هدررفت آب ساالنه ۵۰۰ کیلومتر ازشبکه 

آب بهسازی و بازسازی گردد.
ایمانلــو اضافه نمود: با اجــرای یکپارچه 
ســازی شــرکت آب و فاضالب شهری با 
روستایی، مشکل آب ۳۰ روستای استان با 
هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد تومان ازمحل 
منابــع داخلی این شــرکت حل شــده و از 

نعمت آب بهرمند شده اند .

وی همچنیــن خبر از افتتــاح بزرگترین 
تصفیه خانه آینده در تبریز داد و خاطر نشان 
شد:۸۶ درصدشــهر تبریز زیر شبکه انتقال 
فاضالب قرار دارد وبزرگترین تصفیه خانه 
تبریــز درحــال اجراســت کــه تــا اواخر 
خردادماه ســال آینده نهایتاً به بهره برداری 
خواهد رســید و انتظار مــی رود با اجرای 
این طرح تا ۱۵ سال آینده  مشکلی از بابت 

فاضالب در تبریزنداشته باشیم.
در ادامه این نشســت معاون بهره برداری 
و توســعه آب شــرکت آب و فاضــالب 
آذربایجان شــرقی هم طی سخنانی گفت: 
این شــرکت از ابتدای ســال ۹۸ مبلغ ۱۱۵ 
میلیارد تومان از ســوی دولــت و از محل 
منابــع عمومی برای تامین آب شــرب این 

استان اخد و تامین نموده است

محمد خانی خاطر نشان شد:از این میزان 
اعتبار ۶۵ میلیارد تومان در ســال ۹۸ جذب 
شده است، و برای سال جاری نیز ۵۰ میلیارد 
تومان اعتبار دولتی پیش بینی شده است و 
همچنیــن از این میزان نیز ۲۶ میلیارد تومان 
در قالب پروژه های ملی آبرسانی روستایی 

هزینه می شود.
وی اذعان داشــت :عالوه بــر اعتبارات 
دولتــی از منابــع داخلــی شــرکت آب و 
فاضالب نیز برای آبرسانی به روستاها هزینه 

شده و خواهد شد.
بهره مندی  ۶۵ شهر و یک هزار و 
استان ازخدمات آب  ۴۲۴ روستای 

شرب بهداشتی
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت 
در  آذربایجان شــرقی  فاضــالب  و  آب 
خصوص  آمــار تعداد روســتا های تحت 
پوشــش این شرکت افزود: در حال حاضر 
ایــن شــرکت به ۶۵ شــهر و یــک هزار و 
۴۲۴ روســتای اســتان خدمات آب شرب 
بهداشتی ارایه می دهد و بیش از ۹۰ درصد 
روستاهای استان مشکل آب شرب ندارند .

خانــی در مــورد روســتاهای غیر تحت 
پــوش نیز عنوان کرد :آن تعداد از روســتا 
ها هم که تحت پوشش این شرکت نیستند 
به صورت مشــارکتی و با خودیاری  آب 
مصرفی را تهیه می نمایند و این روستاها به 
خاطر دسترســی آسان به منابع آبی از قبیل  
چشــمه و قنات ، حاضر به تحت پوشــش 
قرار گرفتن در زیر مجموعه شــرکت آب 
و فاضالب نشــده اند .در پایان  این نشست 
هر یک از مدیران آب فاضالب اســتان به 
برخی از اقدامات و عملکرد زیر مجموعه 

خود اشاره کردند.

۸۶ درصدشهر تبریز زیر شبکه 
انتقال فاضالب قرار دارد وبزرگترین 
تصفیه خانه تبریز درحال اجراست که 
تا اواخر خردادماه سال آینده نهایتًا به 

بهره برداری خواهد رسید
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معاون برنامه ریزی ســازمان مدیریت 
گفت:  تبریز  شــهرداری  پســماندهای 
لندفیل دفن پسماند شــهرداری تبریز 
در ۵ ســلول و ۳۴ هکتار زمین طراحی 
شــده و تمام مسائل زیست محیطی در 
مکان یابــی و ارزیابی آن رعایت شــده 

است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛حبیبه 
هراتــی در گفتگــو با برنامــه رادیویی 
»شــهریمیز« اظهــار داشــت: لندفیل 
شهرداری تبریز از بزرگترین و مهمترین 
پروژه های زیســت محیطی کشور است 
که ســال ۹۲ آغاز شده و یک سلول آن 
در حال بهره برداری اســت. سلول های 
شماره ۲ و ۳ در حال احداث بوده و سلول 
شماره ۴ و سلول مخصوص پسماندهای 
بیمارستانی در حال خاک برداری است.

هراتــی در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشــاره بــه دفن پســماندهای 
کرونایــی گفت: شــماره تلفــن ۱۳۷ 
شــهرداری تبریز به همین منظور برای 
شهروندان ارائه شــده و شهروندانی که 
بیمار کرونایی دارند مــی توانند با این 
شــماره تماس بگیرنــد. در این مرحله 
همــکاران ما به درب منزل آنها مراجعه 
کرده و کیســه مخصــوص جمع آوری 
پسماندهای آن خانه ارائه می شود و در 
نهایت این پسماندها در نقاط مخصوص 

دفن می شوند.
دفن  جداگانه  کرونایی  پســماندهای 

می شــوند او یادآور شــد: پسماندهای 
پســماندهای  مثــل  هــم  کرونایــی 
بیمارستانی در نقاطی خاص و با انبوهی 
از آهک دفن شــده و با بقیه پسماندها 

مخلوط نمی شوند.
معاون برنامه ریزی ســازمان مدیریت 
کرد:  بیان  تبریز  پسماندهای شهرداری 
با پدید آمدن بیماری کرونا شاهد تولید 
انبوه زبالــه های پالســتیکی بودیم و 
این پســماندها عالوه بر اینکه خطرناک 
هســتند و به  تمام موجــودات و زمین 
و آب آســیب می رســانند و بــه دلیل 
پالســتیکی بودن سال های متمادی در 
طبیعت حضور دارند و تجزیه نمی شوند.

هراتــی با تاکید بر نقش شــهروندان 
در کنتــرل و مدیریت تولید پســماند، 
گفت: برخی موارد را نیز باید شهرداری 
و مســئوالن انجام دهند. پســماندهای 
عفونی و بیمارستانی به صورت جداگانه 
توســط خودروهای ایزوله پس از عادی 
سازی و بی خطر سازی در بیمارستان، 
به مرکز دفن هدایت می شــوند و آنجا 
در مکانی خاص توسط انبوهی از آهک 
دفن می شــوند. او ادامه داد: در تولید 

و دستکش  ماسک  مثل  پســماندهایی 
گاهی شــاهد بی توجهی شــهروندان و 
رهاســازی این زباله ها بــر روی زمین 
هستیم که شهروند با اندکی مسئولیت 
پذیــری می تواند از این اقدام جلوگیری 

کند.
معاون برنامه ریزی ســازمان مدیریت 
پسماندهای شهرداری تبریز با اشاره به 
برخی راهکارهای کاهش تولید پسماند 
یادآور شــد: اســتفاده از کیســه های 
پارچه ای به جای پالســتیکی، استفاده 
از دســتکش های نخی به جــای یکبار 
مصرف، آبگیری پســماندهای تر و....از 
جمله مواردی اســت که باعث کاهش 

حجم پسماند خواهد شد.
جمع آوری نخاله های ســاختمانی در 

چهار نخاله گاه شهرداری تبریز
هراتــی در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشاره به پسماندها و نخاله های 
ساختمانی گفت: شیوه نامه پسماندهای 
عمرانی و نخاله ســاختمانی از سال ۹۸ 
در تمام مناطق و ســازمان های اجرایی 
شده و سازمان مدیریت پسماند در این 

خصوص به عنوان ناظر عالی است.
او ادامــه داد: چهــار نخالــه گاه در 
حال حاضر آمــاده پذیرش این نخاله ها 
هستند که به صورت رایگان از شهروند 
تحویــل گرفته و دفن مــی کنند. اگر 
گاهی نخاله ای دیده می شود حاصل بی 

توجهی شهروند به قوانین است.

معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز تشریح کرد:

آخرین وضعیت بزرگ ترین پروژه زیست محیطی کشور
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اتمام  از  شــهردار منطقه ۲ تبریــز 
عملیــات نصــب تیرهای عرشــه پل 

همسان کابلی تبریز خبر داد.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛باقر 
خوشــنواز شــهردار منطقه ۲ با اعالم 
اینکه روند عملیات اجرائی پل همسان 
کابلی تبریز تسریع یافته است، از اتمام 
عملیات نصب تیرهای عرشــه این پل 

خبر داد.
شــهردار منطقــه ۲ در توضیح روند 
اجرای این پروژه گفت: نصب تیرهای 
عرشه هر دو سوی پل )عرشه شمالی و 
جنوبی( و قسمت میانی پروژه به اتمام 

رسیده است.
بنابــه توضیحات شــهردار منطقه ۲ 
تبریز، پل همســان کابلی بطول ۴۵۰ 
متر )با احتساب رمپ ها( و طول عرشه 
آن ۹۴ متر )بصورت فلزی( و همچنین 
عرشه ســواره رو پل ۹ متر با ۴ تکیه 
گاه در حال اجراســت و برای عملیات 
عمرانــی آن ۱۳۰ میلیارد ریال هزینه 

می شود.
خوشنواز از پل همسان کابلی تبریز 
بعنوان پــروژه ای مهــم، تاثیرگذار و 
برجســته در رفع ترافیک شــهری در 
حوزه شــهرداری منطقه ۲ نام برده و 
اظهار داشت: این پل با قرار گرفتن در 
مرکزی ترین مسیر عبوری شهروندان 
از جاده ائل گلی و به علت همجواری با 

مهمترین مسیر ورودی شهر از طریق 
دروازه تهران، نقش بسزایی در کاهش 
بار ترافیکی پل کابلی ایفا خواهد کرد.

شــهردار منطقه ۲ تبریز همچنین از 
احداث رمپ اصالحی  تسریع عملیات 
توانیر به بلوار استاد شهریار که از پروژه 
های مکمل پل همســان کابلی بشمار 
می آید نیز خبــر داد و گفت: علیرغم 
بروردت هوا، عملیات اجرایی این پروژه 
با احداث دیواره سنگی در قالب مسیر 
مواصالتی برای دستیابی به بلوار استاد 

شهریار، در حال اجراست.
وی در خاتمــه اظهار داشــت: رمپ 
اصالحی توانیر به بلوار اســتاد شهریار 
هم بــا ۴۰ میلیارد ریال اعتبار در یک 
باند رفت بطــول ۳۰۰ متر و عرض ۹ 
متر، توســط شــهرداری منطقه ۲ در 

حال احداث است.

 شهرداری منطقه ۲ تبریز خبرداد:

آخرین وضعیت پل همسان کابلی از زبان شهردار منطقه ۲ تبریز

 این پل با قرار گرفتن در مرکزی 
ترین مسیر عبوری شهروندان 

از جاده ائل گلی و به علت 
همجواری با مهمترین مسیر 

ورودی شهر از طریق دروازه 
تهران، نقش بسزایی در کاهش 
بار ترافیکی پل کابلی ایفا خواهد 

کرد.
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فرش  تعاونی  اتحادیــه  مدیرعامــل 
دستباف با اشاره به تفاهم نامه معاونت 
روستایی ریاست جمهوری و صندوق 
بیمه اجتماعی کشــاورزان گفت: در 
راســتای این تفاهم نامه بیمه اجتماعی 
را برای ۴۰۰ قالیباف در دســتور کار 

داریم.
به گزارش خبرگزاری آریا ، عبداهلل 
بهرامــی، مدیرعامــل اتحادیه تعاونی 
فرش دســتباف درباره بیمــه قالیبافان 
گفت:حــدود ۲۰روز قبــل معاونــت 
روستایی ریاست جمهوری و صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان،روســتاییان 
وعشایر تفاهم نامه ای را منعقد کردند 
کــه ۱۴۰۰ نفر را به صــورت رایگان 

تحت پوشش بیمه قرار دهند.
وی ادامــه داد: از ایــن تعداد حدود 
۴۰۰نفر به قالیبافان کشــور اختصاص 
یافت,با توجه به اینکه اتحادیه سراسری 
فرش دستباف تنها کارگزار رسمی و 
تخصصــی قالیبافان در اســتان تهران 
است، اقدام به ثبت نام قالیبافان کرده 
اســت. هر قالیبافی که فاقدبیمه دولتی 

باشــد,می توانــد به صــورت رایگان 
http:// وارد سامانه اتحادیه به نشانی

taavon.com/ شــود و ثبــت نام 
بیمه  بیمه,  این  افزود:نوع  کند.بهرامی 
اجتماعی  قالیبافان, صندوق  اجتماعی 
کشاورزان, روســتاییان وعشایراست. 
این بیمــه مربوط بــه ازکار افتادگی, 
مستمری و بازنشستگی است. افرادی 
که دفترچه درمان می خواهند باید از 

دفترچه سالمت استفاده کنند.
فرش  تعاونی  اتحادیــه  مدیرعامــل 
دستباف گفت:ثبت نام برای قالیبافان 
رایگان اســت. بعد از اینکــه قالیبافان 
ثبــت نام کردند و لیســت به صندوق 
داده شــد, قرار شــده است که دولت 
در ســال اول حــق بیمه ۱۵ســال اول 

متقاضیــان را پرداخت کند. درســال 
های آتــی خودشــان ۳۰درصد حق 
بیمــه را پرداخت می کننــد و دولت 
۷۰درصــد حق بیمــه را پرداخت می 

کند.
بهرامی با بیان اینکه شــرط ثبت نام 
برای متقاضیان ســن کمتر از ۵۰سال 
اســت, بیان کرد:مدت زمان خدمت 
برای بازنشستگی مانند تأمین اجتماعی 
اســت, شــخص می بایســت ۳۰سال 
حق بیمه و ســابقه بیمه داشــته باشد تا 
بازنشسته شود و کارت قالیبافی حتماً 

داشته باشند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف:

قالیبافان فاقد بیمه اقدام کنند

هر قالیبافی که فاقدبیمه 
دولتی باشد,می تواند به صورت 
رایگان وارد سامانه اتحادیه به 

 /http://taavon.com نشانی
شود و ثبت نام کند.بهرامی 

افزود:نوع این بیمه, بیمه اجتماعی 
قالیبافان, صندوق اجتماعی 

کشاورزان, روستاییان وعشایراست. 
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نیروی  مدیرعامل شــرکت توزیــع 
برق تبریــز از نصــب ۱۰۱۰ کیلومتر 
کابــل خودنگهدار در حوزه ی کاری 

این شرکت خبر داد.
بــه گــزارش خبرنگار مــا از تبریز؛  

عادل کاظمــی با بیان اینکــه یکی از 
برنامه هــای مهــم شــرکت توانیر در 
شرکت های توزیع نیروی برق کشور، 
جایگزینی شــبکه های فشــار ضعیف 
)ســیم مســی( با کابــل خودنگهدار 
از  برخــی  تاکنــون  اســت، گفــت: 
توانســته اند کل  توزیع  شــرکت های 
شبکه ی فشار ضعیف سیم مسی خود 
را به کابــل خودنگهدار تبدیل کنند، 
شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز در 

اهداف طرح ریزی شده ی  راســتای 
اقدامات خــود را هماهنگ  توانیــر 

کرده است.
کاظمی ادامه داد: اوایل ســال ۹۸، 
از کل حدود ۴۳۰۰ کیلومتر شبکه ی 
فشــار ضعیف هوایی برق تبریز، تنها 
حدود ۶۸۰ کیلومتر به صورت کابل 
خودنگهدار اجرا شــده بــود ولی با 
تالش همکاران شرکت، موفق شدیم 
خودنگهدار  کابــل  شــبکه ی  طــول 
شــرکت را به میــزان ۱۰۱۰ کیلومتر 

افزایش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: تالش داریم تا 
پایان ســال جاری حدود ۳۵۰ کیلومتر 
از ســیم های مسی شــبکه را به کابل 

خودنگهدار تبدیل کنیم.
کاظمــی ابــراز امیدواری کــرد: به 
منظور تحقق این اهــداف از ظرفیت 
از  اســتفاده  منطقــه ای،  خریدهــای 
پیمانکاران کلید دردست و دستمزدی 

بهره گیری خواهد شد.
نیروی  مدیرعامل شــرکت توزیــع 

بــرق تبریز در تشــریح اهمیت نصب 
کابل های خودنگهدار در شبکه گفت: 
کابل هــای خودنگهــدار، برخــالف 
ســیم های مســی از ایمنی بیشتری در 
مقابل حوادث طبیعی برخوردار بوده 
و امکان اتصال آنها بسیار کم است و 
این کابل ها، امکان استفاده ی غیرمجاز 

از برق را نیز کاهش می دهند.

اوایل سال ۹۸، از کل حدود ۴۳۰۰ 
کیلومتر شبکه ی فشار ضعیف 

هوایی برق تبریز، تنها حدود ۶۸۰ 
کیلومتر به صورت کابل خودنگهدار 

اجرا شده بود ولی با تالش 
همکاران شرکت، موفق شدیم 
طول شبکه ی کابل خودنگهدار 

شرکت را به میزان ۱۰۱۰ کیلومتر 
افزایش دهیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریزخبرداد:

نصب ۱۰۱۰ کیلومتر کابل خودنگهدار در برق تبریز



ماهنامه الکرتونیکی اجتامعی -فرهنگی

شماره ۲۰ |آذرماه  |۱۳۹۹

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

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

 تلفن:       ۳۳۸۴۴۱۲۲ تلگرام:۰۹۱۴۱۱۴۵۴۱۶ 

فصل تدوین


