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سفیر سابق ایران در آذربایجان گفت که دولت رئیسی برای 
لغو کامل تحریم ها، گفتگوهای هسته ای را ادامه خواهد داد.

محســن پاک آیین دیپلمان پیشین کشورمان در گفت و گو 
با خبــر فوری در خصوص مذاکرات وین گفت: با توجه به 
اینکه مکانیسم لغو تحریم ها در مذاکرات تعریف شده است 
به نظر می رسد دولت سیزدهم نیز آن را در دستور کار خود 
قرار داده اســت. البته زمان مناسب برای ادامه این مذاکرات 

بنا به تشخیص دولت اعالم خواهد شد.
وی ادامه داد: در عین حال تفا وتی در نوع نگاه دولت فعلی 
بــا دولت های یازدهم و دوازدهم وجــود دارد به این معنی 
که اولویت اصلی سیاســت خارجی دولت ســیزدهم روی 
مذاکرات و برجام نیســت و مواضع جمهوری اسالمی ایران 

کامال روشن، آشکار و منطقی است.
پاک آیین با اشــاره بــه توافق اخیر ایــران و آژانس گفت: 
مسئولین ذیربط به نحوی مذاکرات را مدیریت می کنند که 
منافع ملت ایران تامین شود. با توجه به اینکه دولت سیزدهم 
به تازگی تشــکیل شــده و مراحل آغازین کار خود را می 

گذراند درباره تداوم مذاکرات با ۱+۴ با بررســی بیشــتر و 
مدیریت موضوع به نظر می رســد که طرف ایرانی آمادگی 

انجام مذاکره را داشته باشد.
وی تاکیــد کرد: سیاســت قطعی جمهوری اســالمی ایران 
اعالم شــده و ما به هیچ نتیجه ای جز لغو کلیه تحریم ها که 
در صــورت راســتی آزمایی صحت آن تایید شــود راضی 
نخواهیم بود و پس از آن اســت که ما نیز تعهدات برجامی 

خود را انجام خواهیم داد.
پاک آییــن با بیان اینکه باید در ایــن مذاکرات به تعهد در 
مقابل تعهد تاکید شــود گفت: برای به ســرانجام رســیدن 
مذاکــرات وین طرف مقابل نیــز باید به تعهداتش که همان 
لغو کامل تحریم ها اســت عمل کند و در ادامه ایران نیز به 

عملی کردن تعهدات خود بازخواهد گشت.
این دیپلمات پیشــین کشــورمان اظهار کرد: در حال حاضر 
موضوع روشــن اســت، به این معنی که اگــر دولت بایدن 
برخــالف ترامپ، تحریم ها را لغو کند ما نیز به طور طبیعی 

به تعهدات خود بازخواهیم گشت.

بدون لغو کامل تحریم ها، گفتگوها به جایی نمی رسد



3

فصل تدوین شماره 29. شهریور ماه  1399

پــاک آئین اظهار کــرد: مواضــع آمریــکا و اروپایی ها 
برای ما غیر قابل قبول اســت. آنها اصــرار دارند که ایران 
بــه مذاکرات برگردد اما اصرار ندارنــد که آمریکا که به 
صــورت یکجانبه از برجام خارج شــده بــه آن برگردد و 
مــا این موضع اروپایی ها را ســازنده نمــی دانیم، چرا که 

جانبدارانه به نفع آمریکا است.
وی گفت: باید ســایر اعضای ۱+۵ به آمریکا فشار آورند 
کــه هر چه ســریعتر پایبندی خودش را به تعهدات نشــان 

دهد.
وی تاکیــد کــرد: در کنــار پرداختن به ادامــه مذاکرات 
وین، سیاســت خارجی خود را منوط به آن نمی کنیم و به 
موضوعات دیگر این حوزه از جمله) نگاه به همســایگان، 
تحوالت غرب آسیا، افغانستان و...( توجه خواهیم داشت. 
در عین حال مذاکرات وین نیز در دستور کار قرار خواهد 

داشت.
پاک آیین با تاکید بر اینکه برای دســتیابی به نتیجه مثبت 
در مذاکرات راهی جز لغو تمامی تحریم ها از سوی طرف 
مقابل نیســت افزود: اگر اروپا خواهان حفظ برجام اســت 

باید لغو تحریم ها در دستور کار باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر توپ در زمین طرف مقابل 
اســت گفت: آنها به تعهداتشــان عمل نکرده اند و شاهد 

خــروج آمریکا از برجام و عدم توانایــی اروپا در متقاعد 
کردن آمریکا همچنین در عادی کردن تعامالتش با ایران 
بودیم. بنابراین منتظر نحوه عملکرد اروپا و آمریکا در این 

مورد خواهیم بود.
پاک آیین در عین حال گفت: هدف جمهوری اســالمی 
مذاکره برای مذاکره نیســت و باید بواسطه این مذاکرات 
یه نتیجه مشــخصی دســت یابیم در غیر این صورت صرفا 

وقت مان اتالف خواهد شد.
وی گفت: در طول این مدت شــاهد اراده واقعی از سوی 
طرف مقابل برای لغو تحریم ها نبودیم و حتی در مواردی 
نیز آمریــکا تحریم های دیگری علیه جمهوری اســالمی 

اعمال کرد.
این کارشــناس مســائل بین الملل تاکید کــرد: با توجه به 
شــرایط موجود باید به انجام مذاکــره ای بپردازیم که به 
نتیجه مشــخصی منجر شــده و ضرب االجلی برای آن در 

نظر گرفته شود.
وی افزود: طوالنی تر شدن مذاکرات آن هم بدون نتیجه، 
به نفع جمهوری اســالمی نخواهد بود و در این صورت از 
دیگر اولویت های سیاســت خارجی نیر غافل می شــویم، 
بنابراین باید هر چه سریعتر نتیجه مشخص شود و بتوانیم به 

صورت ملموس آن را حفظ کنیم.
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معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: بودجه صنعت امســال در مقایسه با 

سال گذشته ۱.۱2 برابر )۱۱2 درصد( رشد دارد.
سیدرضا علیخانی در جلسه معارفه سرپرست سازمان 
صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شــرقی، اظهار 
کرد: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت 

چهارمین وزارتخانه از بابت بودجه بوده است.
وی با اشــاره به اینکه برطرف کــردن نیازهای روز 
جامعــه از اهداف وزارت صمت اســت، گفت: در 
خصوص چابک ســازی نیــز گام هــای خوبی در 

کشور توسط این وزارتخانه برداشته شده است.
علیخانی ادامه داد: تالش می کنیم مطالبات استان ها 
را نیز  در خصوص خدمات پرسنلی و مسایل رفاهی 

جامه عمل بپوشانیم.

 * معاون استاندار: آذربایجان شرقی قطب 
دوم صنعت کشور بود 

معــاون امور اقتصادی اســتاندار آذربایجان شــرقی 
نیز در این مراســم گفت: آذربایجان شرقی یکی از 
استان های قابل اتکا در صنعت و تولید است که البته 
در ســال های نه چندان دور قطب دوم صنعت ایران 

بودیم.
علــی جهانگیری اظهــار کرد:  اکنون نیز با داشــتن 
چهار هزار واحد صنعتــی و ۱2۰ هزار واحد صنفی 
و تولیدی جزو استان های مهم در این بخش هستیم 
که البته نیاز به توجه بیشتر برای احراز جایگاه مناسب 

کشوری مثل دهه های گذشته داریم.
وی افزود: اکنون نیــز ۱۰ درصد صادرات غیرنفتی 
ایران از آذربایجان شــرقی انجام می شــود که پویا 

معاون وزیر صمت: 
بودجه بخش صنعت امسال بیش از ۱۰۰ درصد رشد دارد
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بودن استان را نشان می دهد در واقع با تولید برخی از 
قطعات و تجهیزات و تولیدات موتور توسعه صنایع 

سایر استان ها نیز به حساب می آید.
جهانگیری ادامه داد: بر این اســاس با وجود ظرفیت 
هــا و جایــگاه آذربایجان شــرقی نیازمند ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت قوی هســتیم که متناسب با 
این اقتصاد بتواند خوب پشــتیبانی کند اما در ســال 
های اخیر حوزه اقتصادی دچار روزمرگی شــد البته 
نه فقط امور جاری تعطیل نشــد بلکه تولید در استان 

2 برابر نیز شده است.
به گفته وی نرخ بیکاری آذربایجان شرقی در ۱۳۹۹ 
نســبت به ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بهتر شده و 
اکنون نرخ بیکاری اســتان ۷.۳ درصد اســت و ۱۰۵ 

واحد راکد فعال شده است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شــرقی نیز در این مراسم گفت: تنظیم بازار، نظارت 
به خصــوص نظارت بر بازار و توســعه صادرات از 
سیاســت های ابالغی کنونی است که در آن جهت 

تالش خواهیم کرد.
غالمعلی راســتی اظهار کرد: هشــت میز تخصصی 
از جمله میز آذربایجان، ارمنســتان، عراق، روسیه و 
ترکیه در آذربایجان شرقی فعال هستند که باید این 

میزهای اقتصادی در جهت صادرات افزایش یابند.
وی همچنین بر رویکرد رفع موانع تولید تاکید کرد 
و افــزود: واحدهای راکد و نیمــه راکد را فعال می 

کنیم .
راستی با بیان اینکه آذربایجان شرقی رتبه اول ذخایر 

معدنی کشــور را با ۸.2 میلیارد تــن در اختیار دارد، 
گفت: ۷۰۰ واحد معدنی فعال در اســتان فعالیت می 

کنند.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت معدن نفلین سنیت سراب 
۵.2 میلیون تن است، ادامه داد: در نفلین سنیت سراب 
نیز کارهای خوبی انجام شــده و بر اســاس قرارداد 
منعقد شده غنای معدنی اســتان افزایش یافته است، 
البته با فعال شــده ایــن مجموعه چندین معدن دیگر 

در منطقه فعال می شود.
راســتی همچنین از فعال شــدن منطقــه یک مناطق 
صنعــت، معدن و تجارت در تبریز خبر داد و افزود: 
منطقه یک کشــوری که شــامل شمال غرب کشور 
است البته هنوز منتظر شیوه نامه کاری آن هستیم اما 
روال آن چرخشی بوده و در ۶ بعدی به مرکز استان 

دیگر انتقال می یابد.
در این مراسم، غالمعلی راستی با حکم وزیر صمت 
به عنوان سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت 

آذربایجان شرقی منصوب شد.
پیــش از این راســتی به عنــوان قایم مقام ســازمان، 
سرپرســت و معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی 

سال ها فعالیت کرده است.
آذربایجان شرقی با بیش از چهار هزار واحد تولیدی 
از جمله استان های صنعتی کشور محسوب می شود 
که بیش از ۹۰ درصدی سرمایه گذاری های آن در 
حوزه تولید و صنعت توسط بخش خصوصی انجام 

شده است.
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نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با دفاع از تصویب 
طــرح واردات خــودرو گفت: قیمــت خودروهای 
خارجــی در کشــور ۸ برابر قیمت واقعی آن اســت 
و زمانــی که قیمت خودروهــای خارجی پایین بیاید 

خودرو داخلی هم کاهش قیمت خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ما ؛ســیدجواد حسینی کیا درباره 
تصویب طرح واردات خودرو در مجلس گفت: این 
مصوبه، اصالح ماده ۴ اعاده شــده از شورای نگهبان 
بود کــه با این اصــالح در ازای صــادرات خودرو، 
قطعــات خودرو و خدمــات در این راســتا بتوانیم به 
میزان محدودی که شــورای رقابت مشخص می کند 

واردات خودرو داشته باشیم.
حسینی کیا گفت: در این طرح یک کار هوشمندانه و 

مشروطی صورت گرفته است اول حمایت از خودرو 
ســاز داخلی ، دوم حمایت از قطعه ســازان داخلی و 
ســوم حمایت از ارائه کننده خدمات می باشد که در 

ازای تمام اینها افرادی بتوانند خودرو وارد کنند.
وی افزود: خودروهایی که امکان واردات دارند باید 
در کالس بی یا از نظر ایمنی از ســه ستاره باالتر باشد 
این شــرایط می توانــد در گام اول انحصار را از بین 

ببرد.
نایــب رئیس کمیســیون صنایع مجلس خاطر نشــان 
کرد: االن که این طرح مصوب شــده و در انتظار نظر 
شورای نگهبان اســت قیمت خودروهای خارجی به 
شــدت در حال ریزش اســت و این حباب از بین می 

رود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس:
حباب خودرو های خارجی شکسته خواهد شد تشریح شد
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مهندس مهدوی در مراســم معارفه اولین بخشــدار 
بخــش تــازه تأســیس باســمنج گفــت: از وظایف 
حاکمیت و دولت، توجه به تقســیمات کشــوری بر 

اساس اســتعداد منطقه ای و بومی می باشد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،وی ضمن تبریک 
ارتقای جایگاه منطقه باسمنج به بخش باسمنج گفت: 
با حــول  و قوه الهی، پــس از اقدامات کارشناســی 
و بــا نظر مثبت اســتاندار محترم جنــاب آقای دکتر 
پورمحمدی و اداره کل سیاسی و تقسیمات کشوری 
نمایندگان محترم  استانداری و همچنین پیگیری های 
مجلس و مــردم عزیز منطقه، اقدامات الزم توســط 
فرمانــداری تبریز در این خصــوص انجام گرفت و 

موضوع در هیأت وزیران به تصویب رســید.

فرمانــدار شهرســتان تبریــز گفت: بخش باســمنج 
پنجــاه و یــک هزار نفــر جمعیــت دارد و این ارتقا 
با ایجاد و توســعه زیرســاخت های منطقــه من جمله 
برقــراری  و  اداری موجــود  ارتقــای دســتگاه های 
خدمات مســتقل اداری جدید، ضمــن ایجاد امنیت 
پایــدار در این بخش، موجبات تســریع در رشــد و 
توســعه روزافزون در ایــن منطقــه را فراهم خواهد 

نمود.
وی با اشــاره به اینکه بخش شــدن باسمنج از سال 
۱۳۷۸ از مطالبــات مــردم  و مســئولین بوده اســت، 
خاطرنشــان کرد: این اتفاق تحقق خواســته تاریخی 
مردم این منطقه بوده است و به یقین وجود بخشداری 
مســتقل در ایــن منطقه باعث حفظ هویــت فرهنگی 

-تاریخی و نیز حفظ شناســنامه منطقه خواهد شد.
مهدوی با اشــاره به برخی انتقادها از بخش شــدن 
باســمنج و عدم الحاق آن به تبریز افزود: کسانی که 
خود را دلســوز تبریز می نامند و مخالف بخش شدن 
باســمنج هســتند، به جــای مخالفت با ایــن مصوبه، 
فکری به حال حاشــیه نشــینی و بافت فرسوده تبریز 
بکنند و در برابر اقدامات قانونی و کارشناســی شده 

ننمایند. تراشی  مانع 

فرماندار تبریز:

مردم باسمنج و مسئولین شهرستان از سال ۷۸ پیگیر بخش شدن 
این منطقه بودند
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اجرای  استاندار آذربایجان شرقی 
پــروژه ذوب مس در مجتمع مس 
ســونگون را اتفاقــی مهــم برای 
اقتصــاد اســتان دانســت و گفت: 
ارزش افــزوده و رونــق اقتصادی 
حاصل از این پروژه در بلندمدت 
ورزقــان را بــه نقطه ثقــل اقتصاد 

استان و کشور تبدیل می کند.
در  خبرنگارمــا  گــزارش  بــه 

تبریز؛دکتــر محمدرضا پورمحمدی در آئیــن عقد قرارداد 
احداث مجموعه کارخانجــات تولید کاتد مس در مجتمع 
مس ســونگون، اظهار داشت: در ســایه تالش ها و زحمات 
همــه فعاالن اقتصادی اســتان، نه تنها چرخه اقتصاد اســتان 
در شــرایط تحریم از حرکت بازنایســتاد، بلکه شاهد رونق 

بخش های مختلف هم بودیم.
وی با اشاره به رشد ارزش سرمایه گذاری و صادرات استان 
در سال های اخیر، گفت: مهم ترین شاخص اقتصادی استان 
نرخ بیکاری اســت که اکنون به ۷٫۴ درصد کاهش یافته و 
در سایه بسترسازی های مناسب برای توسعه شاهد مهاجرت 

معکوس به استان هستیم.
اســتاندار آذربایجان شرقی با اشــاره به اینکه در آغاز دوره 
مسئولیتم در استان سه پروژه را به عنوان اولویت کاری خود 
مطرح کردم، افزود: این ســه پروژه شامل پروژه ذوب مس، 
نفلین ســینیت و قطب ســوم خودرو بود و خوشحالم که در 
روزهای پایانی مســئولیت هر سه پروژه در حال محقق شدن 

است.
وی بــا بیان اینکه امروز بعد از 2۰ ســال شــاهد یک لحظه 
تاریخی هســتیم، افزود: تأخیر در اجرایی شدن پروژه ذوب 
مس دو دلیل عمده داشــت؛ دلیــل اول تحریم های خارجی 

بود و با اینکه دو سه بار تا مرحله عقد 
قرارداد هم پیش رفته بودیم تحریم ها 
مانع از عملیاتی شــدن این قراردادها 

شد.
پورمحمدی با بیان اینکه تحریم های 
داخلی هم داســتان مفصلی داشــت، 
افزود: هــم در قضیه مــس و هم در 
قضیــه نفلین ســینیت هر بــار با یک 
بهانه شــروع کار به تعویــق افتاد، اما 
خوشــبختانه امروز با همراهی و پیگیری مســئوالن استانی و 

ملی شاهد عملیاتی شدن هر دو پروژه هستیم.
اســتاندار آذربایجان شرقی همچنین خواستار توجه بیشتر به 
مسئولیت های اجتماعی از سوی شرکت ملی مس و شرکت 
مس آذربایجان شــد و گفت: برخــی از امکانات منطقه در 
شأن مردم آن نیست و انتظار داریم صنعت مس با درآمدهای 
خوبــی کــه از مجتمع مس ســونگون دارد مســئولیت های 

اجتماعی خود را افزایش دهد.
وی همچنیــن بر توجه ویژه به بحث توســعه پایدار در کنار 
بهره بــرداری از ظرفیت هــای معدنی تأکید کــرد و گفت: 
بازســازی جنگل ها و منابــع طبیعی که در اثــر فعالیت های 

معدنی آسیب دیده اند باید مورد توجه قرار گیرد.
دکتر پورمحمدی از تالش ها و خدمات قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( در اســتان هــم قدردانی کرد و گفت: هر 
پروژه ای که توسط قرارگاه در استان شروع شده به شایستگی 
به اتمام رســیده و امیدواریم پروژه های مس و نفلین سینیت 

هم به زودی به مرحله بهره برداری برسند.
وی با اشاره به اینکه در آستانه عقد قرارداد پروژه انتقال آب 
ارس با قرارگاه خاتم هستیم، گفت: تحقق این مهم مژدگانی 

خوبی برای مردم استان خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی: 
پروژه ذوب مس اتفاق مهمی برای اقتصاد استان است/

 ورزقان، نقطه ثقل اقتصاد استان می شود
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: 

۷۵ درصد از جمعیت باالی ۱۸ سال آذربایجان شرقی تا ۲ هفته آتی 
واکسینه می شوند

رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز با اشــاره به 
این که میزان تزریق واکســن در استان طی روزهای 
اخیر به بیش از ۱۰۰ هزار دز رســیده است، گفت: 
هدف گذاری ما این بود که تا پایان شهریورماه، ۶۰ 
درصد جمعیت هدف اســتان را واکســینه کنیم که 
با رونــد فعلی و کار جهــادی در 2 هفته آینده این 

میزان به ۷۵ درصد می رسد.
دکتر محمدحســین صومی در چهلمین جلسه ستاد 
اســتانی مقابله با کرونا، تعداد بیماران بســتری مبتال 
به کرونا در اســتان را ۱۸۶۴ نفر اعالم کرد و گفت: 
حداکثر تعداد بســتری روزانه در استان به ازای هر 
یک میلیون نفر، ۹۷ نفر بوده است که جزو کمترین 

آمار در میان استان های کشور است.
وی در خصوص روند واکسیناســیون در اســتان نیز 
گفت: تاکنون یک میلیون و ۹۳۸ هزار دوز واکسن 
در اســتان تزریق شده و بیش از ۴۸ درصد جمعیت 

باالی ۱۸ ســال اســتان حداقل یک دز واکســن را 
دریافــت کرده انــد کــه باالترین درصد در ســطح 

کشور است.
وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضــر میزان ترزیق 
واکســن در شهرهایی مانند ورزقان، کلیبر، هوراند، 
اهر و هشــترود به باالی ۶۰ درصد رســیده، اما در 
شــهرهای مرند، تبریز، هریس، ملــکان و بناب باید 

سرعت واکسیناسیون افزایش یابد.
صومــی با تاکیــد بر این که بــه برخی حاشــیه ها و 
ســیاه نمایی ها توجه نمی کنیم، از همه دســتگاه های 
مسئول خواســت تا برای تحقق هدف گذاری انجام 
گرفته با دانشگاه علوم پزشکی تبریز همکاری کنند.

وی هم چنین از ایجاد دو مرکز جدید شــبانه روزی 
واکسیناسیون در تبریز خبر داد و گفت: در شهرهای 
زیر 2۰ هزار اســتان محدودیت ســنی برای تزریق 

واکسن نداریم.
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تبریز- از پوستر همایش ملی روز شعر و ادب فارسی 
و بزرگداشت استاد سیدمحمدحسین شهریار در مقبره 

الشعرای تبریز رونمایی شد.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان در این 
مراســم، از برگزاری همایش ملی روز شــعر و ادب 
فارسی و بزرگداشت استاد شهریار در 2۶ شهریور در 

تبریز خبر داد.
ناظمی ادامه داد: در این روز آیین بزرگداشــت روز 
ملی شــعر و ادب فارســی و استاد شــهریار با حضور 
فرهیختــگان و عالقمنــدان حوزه ادبیــات در مقبره 
الشعرای تبریز که مدفن چهارصد شاعر و عارف نامی 

است برگزار می شود.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه شعر و ادب در فرهنگ 
مــردم ایــران اظهار کرد: بــا تصویب شــورای عالی 
انقالب فرهنگی در تقویم رسمی کشور  2۷شهریور، 
سالروز درگذشت محمد حسین بهجت تبریزی به نام 
روز ملی شــعر و ادب گنجانده شده و این نامگذاری 

به دلیل پیوند عمیق شــعر و ادب بــا زندگی ایرانیان 
و مقام بزرگ اســتاد شهریار اســت و برای ما افتخار 

بزرگی محسوب می شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان خاطرنشان 
کرد: در طی دو سال گذشته محدودیت های کرونایی 
باعث کم رونق برگزار شدن آیین های این روز شده 
بود، اما امســال ســعی خواهیم کرد برنامه ای در خور 

شأن این روز برگزار کنیم.
قاســم ناظمــی ادامه داد: شــعر در فرهنــگ ما یک 
شناســنامه است و شــاید هیچ ملتی به اندازه ما با شعر 
مانــوس نبوده اســت. یک بخش فرهنــگ، معارف 
معنوی و دینی ما با شــعر بیان شــده اســت و اینگونه 
آثار که با زبان شــعر عرضه شده اهمیت شعر فارسی 

را نشان می دهد.
وی گفت: مقبره الشــعرا مرکز فرهنگ جهانی برای 
ادبیات اســت، شایســته نیســت وضعیت ایــن مرکز 
اینگونه باشد چرا که جزو طرحهای ملی قلمداد شده 
و اعتباری برای آن اختصاص پیدا کرده اســت و باید 

سامان دهی شود.
2۷ شهریور ماه، سالروز درگذشت شهریار، بزرگترین 
شــاعر تاریخ معاصر ایران، با تصویب شــورای عالی 
انقالب فرهنگی روز ملی شــعر و ادب فارسی نامیده 

شده است.
استاد شهریار سال ۱2۸۵ هجری خورشیدی در تبریز 
متولد شــد و 2۷ شهریور ۱۳۶۷ چشــم از جهان فرو 

بست.

پوستر همایش ملی روز شعر و ادب فارسی در تبریز رونمایی شد
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مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز خبرداد :

بازدید از خودروهای حمل پسماند پیمانکاران بخش خصوصی 
کالنشهر تبریز

بــا خودروهای حمل پســماند متخلف که نســبت به 
نظافت خودرو و جلوگیری از نشــت شیرابه اقدامات 

الزم را انجام ندهند برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز ،علیرضا اصغری در 
بازدید از خودروهای حمل پسماند پیمانکاران بخش 
خصوصی کالنشــهر تبریز ضمن قدردانی از زحمات 
شــبانه روزی آنها در پاکیزگی این کالنشــهر افزود 
: بــا همت و تــالش کارکنان شــهرداری، پاکبانان و 
پیمانکاران بخش خصوصی کالنشــهر تبریز به عنوان 
تمیزترین شــهر ایران طی ســال های مختلف معرفی 
گردیــده کــه بایســتی در جهت حفظ ایــن جایگاه 
نسبت به پاکیزگی بیش از پیش و نظافت و پاکیزگی 

خودروهای جمع آوری پسماند دقت نمود.

مدیر عامل سازمان مدیریت پســماندهای شهرداری 
تبریز خاطرنشان کرد : طی بازدیدهای صورت گرفته 
از کارگاه ماشــین آالت پیمانکاران خدمات شهری 
در برخی از خودروها شــاهد نشــت شیرابه در سطح 
شهر هنگام جمع آوری بوده ایم که با ارائه اخطارهای 
الزم و تذکرات موردی پیمانکاران نسبت به رفع إنها 

اقدام نموده اند.
وی تصریح کرد : پیمانکاران خدمات شــهری فعال 
در شــهر تبریز همواره می بایســت نســبت به اصالح 
خودروهــای خود و مخازن مربوطه جهت جلوگیری 
از نشت شــیرابه پســماند اقدام نمایند که در غیر این 
صورت برخــورد قاطع و الزم برابر قوانین و مقررات 

با این خودروها انجام خواهد پذیرفت.
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شــهردار منطقه ۹ تبریز گفت: عملیات کاشــت پاییزه، 
ســاماندهی و بهســازی فضاهای ســبز واقع در منطقه ۹ 
تبریز توسط تالشگران حوزه فضای سبز شهرداری این 

منطقه در حال اجرا است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، بهرام نســیانی با اشاره 
به اهمیت توســعه و نگهداری فضاهای ســبز در سطح 
حوزه استحفاظی شــهرداری منطقه ۹ اظهار کرد: رشد 
روزافزون زندگی شــهری و توســعه شهرنشینی، نیاز به 
ایجاد و توسعه فضاهای ســبز شهری را ضروری کرده 
که این مهم باید بر اســاس نگــرش صحیح به نیازهای 
زیست محیطی و اجتماعی شهر و نیز امکانات و قابلیت 

های آن صورت گیرد.
وی افزود: بخش مهمی از سیمای شهر وابسته به فضاهای 

سبز شهری است که بی شک توسعه و نگهداری اصولی 
و صحیح آن، تازگی و طراوت ویژه ای به شهر می بخشد.

نســیانی تصریح کرد: با توجه به ضرورت زیباسازی و 
طراوت فضاهای شهری در فصل پائیز، کاشت گل های 
متبوع پائیزی در پارک ها و بوســتان های سطح حوزه به 
تعداد ۳۱ هزار بوته توســط واحد فضای سبز شهرداری 

منطقه ۹ در حال اجرا است.
وی ادامه داد: این کاشــت پائیــزه به صورت متوازن در 
فضاهای عمومی، بلوارها، معابر، پارک ها و بوســتان ها 

اجرا می شود.
شــهردار منطقه ۹ گفت: نهال کاری گســترده، هرس و 
سم پاشــی مســتمر درختان، ترمیم و بازپیرایی فضاهای 
ســبز، آبیاری مرتــب درختان و فضاهای ســبز، رفع و 
تکمیل نواقصات بوستان ها، رنگ آمیزی مبلمان شهری، 
رفع مشکالت روشنایی، گلکاری های متنوع، بازسازی 
المان هــای نــوری و آبی و ایمن ســازی وســایل بازی 
کودکان و ســت های ورزشــی از جمله اقدامات واحد 
فضای سبز این شهرداری برای ساماندهی فضاهای سبز 

و بوستان های سطح حوزه است.

اهمیت دوچندان فضای سبز شهری در پهنای شهرک خاوران
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همزمان بــا هفته دولــت،۹2 پروژه گازرســانی در اســتان 
آذربایجان شرقی مورد افتتاح و کلنگ زنی قرار خواهد گرفت.

ســیّدرضا رهنمــای توحیــدی ضمــن گرامیداشــت یاد و 
خاطره شــهیدان رجائی و باهنــر و تبریک هفتــه دولت، در 

این خصوص گفــت:  این پروژه 
بهره  شــامل  هــای گازرســانی 
بــرداری از شــبکه گازرســانی 
۴۹ روســتای تابعــه شهرســتان 
های: بســتان آباد، مراغه، کلیبر، 
جلفا،  چاراویماق،  خداآفریــن، 
میانــه، هریس، اهر و هشــترود، 
2۷ واحد صنعتــی و یک واحد 

ســاختمان اداری و پست امداد منطقه ۶ تبریز بوده و همچنین 
کلنــگ زنی آغــاز عملیــات گازرســانی به ۷ روســتای بنه 
کاغی، کوجان، ونســتان، ملک طالش، قراجه ملک، از توابع 
شهرســتان ورزقــان، اولیــق از توابع شهرســتان خداآفرین و 
گوی بالغ پایین، از توابع شهرســتان تبریــز، احداث ۷ واحد 
ایســتگاه T.B.S تقلیل فشار در سطح شــهر تبریز و احداث 
ســاختمان اداری و پســت امداد شهرســتان مرند خواهد بود.

وی ادامه داد: با بهره برداری از پروژه های گازرسانی روستایی 

در هفته دولت، ۱۱۰۶ خانوار جدید از نعمت گاز طبیعی بهره 
منــد و ۳۳۱ خانــوار جدید نیز بــا به ثمر رســیدن پروژه های 
کلنگ زنی شــده، از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

توحیدی با اشاره به آمار قابل توجه بهره مندی بخش روستایی 
استان از نعمت گاز طبیعی، اظهار داشت: 
هم اکنون 22۶۴ روســتای استان با ۳2۴ 
هــزار و ۸۰۴ خانــوار، تحت پوشــش 
گاز طبیعی قــرار دارند که این موضوع 
شرکت گاز اســتان را در زمره شرکت 
های پیشــتاز در توســعه گازرســانی به 
مناطق روستایی و محروم قرار داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به 
گازرسانی بخش صنعتی اشاره و تصریح کرد: امسال گازرسانی 
به تمام بخش های صنعتی مشــمول مصوبه شورای اقتصاد در 
برنامه اجرایی این شرکت قرار داشته که با گذشت ۵ ماه از سال 
جاری، تأمین گاز ۳2 واحد صنعتی مشمول، محقق گردیده است.

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان خاطرنشــان کــرد: هــم 
اکنــون ۸۷2۱ واحــد صنعتــی در اســتان تحــت پوشــش 
گاز طبیعــی قــرار دارنــد کــه از ایــن تعــداد ۷۵2 واحد در 
قالــب مصوبــه شــورای اقتصــاد گازرســانی گردیــده اند.

بهره برداری و آغاز عملیات بهره برداری و آغاز عملیات ۹۲۹۲ پروژه گازرسانی همزمان با هفته دولت پروژه گازرسانی همزمان با هفته دولت

مشترك گرامي : 
براي حفظ جان ارزشمند خود و عزيزانتان توصيه هاي 

ايمني را جدي بگيريد.

در كليه ساختمانهايي كه داراي لوله كشي گاز مي باشند عالوه بر نصب يك عدد شير اصلي در نزديكي درب 
ورودي،در نزديكي هر دستگاه گاز سوز نيز يك شير مصرف قرار دارد.     

        روابط عمومی شرکت گازآذربايجانشرقی



14

فصل تدوین شماره 29. شهریور ماه  1399

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اعالم کرد: 
در حال حاضــر ۵۱ درصد از زندانیان این اســتان در 

رشته های مختلف مشغول به کار هستند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛موســی خلیل اللهی 
افزود: این افراد در حوزه هایی مانند قالی بافی، کفاشی، 
تولیــدات چرم و صنایع چوبــی و آهنی فعالیت دارند 
و اداره کل زندان های استان دستمزد به کارگران این 

بخش پرداخت می کند.
وی با بیــان اینکه تالش برای اشــتغال داخل زندان 
یکی از راهبرد ها و اولویت های اصلی دستگاه قضائی 
در آذربایجان شرقی اســت، یکی از چالش های مهم 
این موضوع را مربوط به کمبود فضای فیزیکی داخل 

زندان ها دانست.
خلیل اللهــی اظهار کرد: به دلیل مشــکالت مربوط 

به فضای فیزیکــی برای ایجاد و تجهیــز کارگاه های 
مختلف، هم اکنــون بســیاری از کارگاه های فعال به 

خارج از محل زندان ها منتقل شده اند.
رئیس کل دادگســتری اســتان از خیــران و حامیان 
زندانیان درخواست کرد تا با مساعدت های مالی خود، 
دادگستری آذربایجان شــرقی و اداره کل زندان های 
اســتان را برای ســاخت و تجهیز کارگاه های مختلف 
همراهی و یــاری کنند چــرا که با ایجــاد کارگاهها 
و اشــتغال زندانیــان، می توان بســیاری از مشــکالت 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگــی خانواده های زندانیان 

را رفع کرد.
وی از اجرای طرح »شــفای قرآنــی« در زندان های 
آذربایجــان شــرقی خبــر داد و گفت: ایــن طرح از 
ســال ها قبل در زندان های اســتان آغاز شــده است و 
جزو اســتان های پیشــرو در این زمینه در سطح کشور 
هســتیم و در قالب این طرح، تاکنون بیش از 2 هزار و 
۵۰۰ نفر از زندانیان موفق شــده اند از یک جزء تا کل 
قرآن کریم را حفظ کنند که دستاورد خوبی به شمار 
می آید.خلیــل اللهی با بیان اینکه پارســال 2۸۵ نفر از 
زندانیان اســتان به دلیل فعالیت هــای ممتاز فرهنگی و 
قرآنی آزاد شــده و یا مــدت حبس آن ها کاهش پیدا 
کرده است افزود: آموزش های قرآنی داخل زندان ها 
در کاهش مراجعات بعدی مجرمان به داخل زندان ها 

بسیار موثر است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خبرداد:

اشتغال ۵۱ درصد از زندانیان آذربایجان شرقی
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کسب سه مقام برتر درجشنواره شهیدرجایی نشان دهنده 
هماهنگی بین زیربخشــهای ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان اســتآرمان تبریز-رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان آذربایجان شــرقی گفت: سیاســت وزارت جهاد 
کشاورزی، کشــاورزی تجاری اســت که با کشاورزی 

قراردادی می توان به این مهم دست یافت.
آرمان تبریز-رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
آذربایجان شرقی گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی، 
کشاورزی تجاری اســت که با کشاورزی قراردادی می 

توان به این مهم دست یافت.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛ مهنــدس فتحی در 
همایش کشــت پاییزه و آغاز ســال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 
در محل مجتمع شــهید کسایی تبریز با بیان اینکه در حال 
حاضر سیاســت وزارت جهاد کشــاورزی، کشــاورزی 
تجاری است گفت: دکتر ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد 
کشاورزی بر کشــاورزی تجاری تاکید دارند و فرق بین 
کشــاورزی تجاری با کشــاورزی تولیــد محور در یک 
پارامتر مهم کشــش بازار اســت چرا که در کشــاورزی 

تولید محور، کشــاورزان بدون توجه به کشــش بازار در 
تالش هستند میزان تولید را افزایش دهند.

وی افــزود: فرق دیگــر در ضریب عملکــرد در واحد 
سطح است که در کشاورزی تجاری با توجه به فرمولهای 
مهندسی و بررســی هزینه ـ فایده اقدام به ارتقای کیفیت 
محصــول و میــزان تولید می کنــد و بایــد از مقام عالی 

وزارت به خاطر این استراتژی قدردانی کرد.
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان با اشــاره به 
خشکســالی، طوفانها و بادهای پی در پی، ســیل و دیگر 
اتفاقات غیرمنتظره و حوادث غیرمترقبه در ســال گذشته 
گفت: تالش کشــاورزان، کارشناسان، مدیران و عنایت 
الهی باعث شد میزان تولید از محدوده مورد انتظار پایین 

نیامد و فراتر از انتظار تحقق یافت.
 وی افــزود: دلیــل این اتفــاق دریافت و پیاده ســازی 
توســط  از کارشناســان  و تخصصــی  فنــی  اطالعــات 
کشاورزان اســت و وجود هماهنگیهای داخل بخشی که 
بصورت نمایان در جشــنواره شــهید رجایی با کسب سه 
مقام برتر، که شــامل بخش امور عشایر با مدیریت دکتر 
آل هاشــم، دامپزشــکی با مدیریت دکتر بهداد و سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان به عنوان دســتگاه برتر در ارائه 

خدمات برتر برگزیده شدند.
مهندس فتحی با تاکیــد براهمیت نظر مراکزتحقیقاتی، 
مدیــران اجرایی و تشــکلها گفت: مدیران شهرســتانها با 
هماهنگی و مشــورت با مراکــز علمی و فنی و تخصصی 
در مورد نحوه کشــت و تولید محصوالت ، کشــاورزان 
را آمــوزش و راهنمایــی کنند، چرا که تعــدد نظرات و 
نسخه پیچی های متفاوت باعث سردرگمی کشاورزان و 

پراکندگی در تولید خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزي استان آذربایجان شرقي:

کسب سه مقام برتر درجشنواره شهیدرجایی نشان دهنده 
هماهنگی بین زیربخشهای سازمان جهاد کشاورزی استان است
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اســتاندار آذربایجان شــرقی با توجه بــه اینکه به زودی 
کشت پاییزه آغاز می شود بر ضرورت تسریع در تکمیل 

ایستگاه های پمپاژ پایاب سد سهند تاکید کرد.
محمدرضا پورمحمدی در جلســه بررســی مشــکالت 
پایاب سد ســهند اظهار داشت: هشــترود و چاراویماق 
قطب کشــاورزی استان هســتند و باید توجه ویژه ای به 

اجرای پایاب سد سهند شود.
وی با تاکید بر اینکه باید تمام تالش خود را برای جلب 
رضایتمندی مردم انجام دهیم، ادامه داد: ضروری اســت 

ایستگاه های پمپاژ ps۳  و  ps۴ تکمیل شوند.
پورمحمدی افزود: در کنار اقداماتی که انجام می شــود 
باید فرماندار شهرســتان هشــترود پیگیــری کند تا بهره 

برداران تشکیل پرونده دهند.
وی اظهــار داشــت: ســازمان برنامه و بودجه نســبت به 
تخصیــص 2 میلیارد تومان برای ایــن طرح که در قانون 
بودجه آمده تسریع کند و تخصیص پنج میلیارد تومان از 

محل طرح توازن نیز از طریق استانداری و نماینده مردم 
هشترود پیگیری شود.

استاندار آذربایجان شــرقی خاطرنشان کرد: چاراویماق 
محروم ترین منطقه استان است و سازمان برنامه و بودجه 
باید اولویت بیشتری در تخصیص منابع به این شهرستان 

داشته باشد .
وی با تاکید بر اینکه تعهد دوطرفه بین پیمانکار و دستگاه 
اجرایی وجود داشــته باشــد، تاکید کرد: ضروری است 

ایستگاه ps۴ نیز با سرعت بیشتر اجرا شود.
نماینده مردم هشــترود و چاراویماق در مجلس شورای 
اسالمی نیز در این جلسه اظهار داشت: هشترود شهرستان 
تک قطبی اســت و مردم آن از طریق کشــاورزی امرار 
معــاش می کنند که برای جلوگیــری از مهاجرت اهالی 

این شهرستان تامین آب زراعی ضروری است.
حمــزه امینی افــزود: جهادکشــاورزی و آب منطقه ای 
همکاری و تعامل خوبی برای اجرای پروژه پایاب سهند 

استاندار آذربایجان شرقی بر تکمیل 
ایستگاه پمپاژ پایاب سد سهند تاکید کرد
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دارنــد ولی مجری طــرح در اجرا ضعیــف عمل کرده 
است.

وی ادامه داد: از عمر مفید ســد چیزی باقی نمانده است 
و ضروری اســت فاز یک هر چه زودتر به اتمام برسد و 

۴ فاز بعدی نیز اجرایی شود.
 ps۳ امینی اظهار داشت: متاســفانه وعده اتمام ایستگاه
عملیاتی نشــده و این امــر موجب ایجــاد بدبینی اهالی 

نسبت به مسووالن شده است.
وی ادامــه داد: در اجــرا کمــی تعلل وجــود دارد که 
ضروری است مدیرعامل شرکت آب منطقه ای نظارت 
و توجه جدی بر اجرا داشــته باشد تا حداقل فاز یک به 

زودی به اتمام برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
نیز در این جلســه گفت: پیگیری های الزم برای اجرای 

پروژه انجام شده و سازو کارها نیز تعریف شده است.
جــواد رحمتی افــزود: تعامالت خوبی بین دســتگاه ها 
وجود دارد و تالش می شــود با اتمام فاز یک در فصل 

کشت، آب به اراضی کشاورزی برسد.
فرماندار شهرســتان هشــترود در این جلسه اعالم کرد: 
براســاس تفاهم نامه ســه جانبه ای که در دی ماه ســال 
۹۷ منعقد شده تکمیل ایســتگاه ps۳ ، احداث ایستگاه 
ps۴، تکمیل هزار هکتار از شــبکه و تامین ۵ مگاوات 

برق مورد نیاز پایاب از مفاد این تفاهم نامه بوده اســت.
امین امینیان افزود: وظیفه دســتگاه ها از جمله شــرکت 
آب منطقه ای، جهاد کشــاورزی و بانک کشاورزی در 
این تفاهم نامه به صورت کامل آمده است که براساس 
برآوردهــای اولیه برای تکمیل پروژه ۸.۵ میلیارد تومان 
توســط آب منطقــه ای در قالب تجهیــزات، ۹ میلیارد 
تومان توسط جهادکشاورزی در قالب کمک یارانه ای 
بالعوض مــاده ۱۱ و ۱۰ میلیارد تومان نیز باید توســط 

اهالی به ازای هر هکتار مشارکت کنند.
وی ادامــه داد: در ایــن تفاهم نامه زمــان بندی اجرای 
پروژه از شروع تا پایان ۹ ماه در نظر گرفته شده بود که 
متاســفانه به دلیل تورم و افزایش هزینه ها مشکالتی در 

اجرا به وجود آمده است.
وی اظهار داشــت: ۸.۵ مگا ولت آمپر برق تامین شــده 
که بیش از میزان پیش بینی شده در تفاهم نامه بوده و به 

بهره برداری رسیده است.
امینیان گفت: ایســتگاه ps۳ ناقص است و هیچ اقدامی 
در ایستگاه ps۴  به جز خرید زمین برای آن انجام نشده 
اســت و از یکهزار هکتار شــبکه نیز ۹۰۰ هکتار تحویل 

داده شده است.
وی افزود: فصل کاری پشت سرگذاشته شده است و با 
توجه به اینکه بخش نظرکهریزی سردســیرترین بخش 
هشــترود است ضروری است ایســتگاه ps۳ در یک و 

نیم ماه آینده به اتمام برسد.
وی خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی تا کنون ۸ میلیارد 
و ۳۰ میلیــون تومان از ۱۰ میلیارد تومان قرارداد و جهاد 
کشــاورزی از ۹ میلیــارد تومان، هفت میلیــارد و ۷۰۰ 

میلیون تومان پرداخت کرده است .
ســد خاکی سهند هشترود با حجم مفید ۱۳۵ میلیون متر 
مکعب بر روی رودخانه قرانقو از سرشاخه های رودخانه 
قــزل اوزن و در ۱۳۰ کیلومتری تبریــز و ۳۵ کیلومتری 
شهرســتان هشترود با اهداف تأمین آب شرب و صنعت 
منطقه، کنترل ســیالب و توسعه کشاورزی احداث شده 

و از سال ۱۳۸۵ در حال بهره برداری است.
اراضی طرح و توسعه شبکه پایاب سد سهند هشترود در 
قالب پنج واحد عمرانی به وســعت ۷۵۰۰ هکتار در دو 
طرف جاده هشــترود - مراغــه و در مجاورت رودخانه 

قرانقو واقع شده است.
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از ابتدای سال ۹۸ تاکنون، تعداد ۴۱۷۸دستگاه ماینر 
اســتخراج رمز ارز غیرمجاز از سوی شرکت توزیع 
نیروی برق آذربایجان شــرقی کشــف و ضبط شده 

است.
مهندس اکبر فرج نیا مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق آذربایجان شــرقی ضمن اعالم این خبر، اظهار 
داشت: کارشناسان این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
تا پایان مرداد ماه تعداد ۹۶۵ دســتگاه و طی سالهای 
۹۸ و ۹۹ نیــز به ترتیب ۱۱۴۴ و 2۰۶۹ دســتگاه ماینر 
تولید رمز ارز )بیت کوین( را با شــیوه ها و بررســی 

های فنی و غیرفنی در شهرســتان های حوزه فعالیت 
خود شناسایی و کشف و ضبط کرده اند.

وی با بیان اینکه تولید غیر مجاز رمز ارز در هر بخشی 
بــه ویژه در بخش صنعتی و خانگــی، به عنوان یک 
تهدید برای شــبکه برق محسوب می شود، گفت: ما 
برای مقابله با این تهدید، نیاز به همکاری ارزشــمند 
آحاد جامعــه داریم تا در تامیــن مطمئن انرژی برق 
شهروندان عزیز کمک حال خادمان خود در صنعت 
برق و بویژه شــرکت توزیع نیــروی برق آذربایجان 

شرقی باشند.

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

کشف ۴۱۷۸ دستگاه “ماینر” غیرمجاز
 توسط شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
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معاون اشــتغال و خودکفایــی کمیته امــداد آذربایجان 
 ۴2۶2 تاکنــون  ســالجاری  ابتــدای  از  گفــت:  شــرقی 
نیازمنــد تحت حمایــت این نهاد صاحب شــغل شــدند.

کریم پرویزی در گفتگو با خبرنــگاران به ارائه گزارش 
عملکرد حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان 
شرقی در سال ۱۴۰۰ پرداخت و بیان کرد: از ابتدای سالجاری 
تاکنون برای ۴2۶2 نفر فرصت شــغلی ایجاد شــده است.

وی افــزود: از ایــن تعــداد فرصت شــغلی ایجاد شــده 
و  اشــتغال  طرح هــای  اجــرای  طریــق  از  مــورد   ۳۱۹۸
۱۰۶۴ شــغل نیــز از طریق کاریابی حاصل شــده اســت.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان شرقی 
خاطر نشان کرد: برای این میزان شغل از ابتدای سالجاری تاکنون 
بیش از ۸۳ میلیارد تومان تســهیالت بانکی اعطا شده است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد در ســال های اخیر دستگاه 
برتر ایجاد اشــتغال در استان بوده، افزود: یکی از افتخارات 
بزرگ جمهوری اسالمی است که بخش قابل مالحظه ای از 
برنامه ای که برای اشتغال پیاده می کند، برای نیازمندان است.

پرویــزی افــزود: موفقیت کمیته امداد در اشــتغال باعث 
شــد که ســال گذشــته الگوی اشــتغال امداد در اجالس 
ســاالنه ســازمان جهانــی کار توســط دولت ارائه شــود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان شرقی:معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان شرقی:

از ابتدای سالجاری تاکنون؛ اشتغالزایی کمیته امداد برایاز ابتدای سالجاری تاکنون؛ اشتغالزایی کمیته امداد برای
  ۴۲۶۲۴۲۶۲ نیازمند استان نیازمند استان
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 رئیس کمیســیون تحقیق و نظارت شــورای اســالمی 
شــهر تبریز ایمنی شــهروندان را اولویت شورای شهر 

شهری  قطار  حوزه  در 
کرد. توصیف 

خبرنگارما  گزارش  به 
اهلل  ؛روح  تبریــز  در 
صبــح  نــژاد  دهقــان 
حاشــیه  در  امــروز 
بازدیــد از پروژه قطار 
اظهار  تبریــز  شــهری 
خســته  بایــد  کــرد: 
تمام  به  بگوییم  نباشید 
نهایــت  کــه  کســانی 

تــالش خود را بــرای راه اندازی قطار شــهری به کار 
اند. بسته 

 او ادامــه داد: عمــده بحث ما در حوزه قطار شــهری، 
تفاوت هایی اســت که مترو تبریز با ســایر کالنشهرها 
از جمله در ســرعت پیشــبرد پروژه، طراحی ایســتگاه 
ها، بهره وری از دســتگاه های بــی تی ام , ... دارد و 
معتقدیم باید با تالش بیش تر، وضعیت خود را به حد 

برسانیم. استاندارد 

او در بخــش دیگــری از صحبت های خود با اشــاره 
به ســانحه ســال گذشــته در خــط یک قطار شــهری 
اولویت  تاکیــد کرد:  تبریز، 
مــا در حــوزه متــرو، ایمنی 
مســائل  اســت.  شــهروندان 
ســانحه  بــروز  در  مختلفــی 
دخیل بودند که از جمله می 
توان به مشــکل فنی در خط 
اشــاره کرد و امروز در این 
بــر ضرورت اصالح  بازدید 

تاکید شد. مسیر  از  بخشی 
تصریح  همچنین  نژاد  دهقان 
کــرد: از دیگــر عواملی که 
می تواند در تسریع اجرای خط یک قطار شهری موثر 
باشــد، می توان بــه هماهنگی هرچه بیش تر ســازمان 

قطار شــهری و شرکت بهره برداری آن اشاره کرد.
رئیس کمیســیون تحقیق و نظارت شــورای اســالمی 
شــهر تبریــز یادآور شــد: دغدغه ما در حــوزه مترو، 
دقیقا همان دغدغه مردم و کارشناســان اســت و قطعا 
بــا حل مشــکالت و اتمــام پروژه به ویــژه خط یک، 

بســیاری از این دغدغه ها حل خواهد شد.

رئیس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای اسالمی شهر تبریز:

 ایمنی شهروندان، اولویت ما درقطار شهری است/
 ضرورت تسریع در اجرای پروژه
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محسن نریمان رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد ارس در نشست 
با سرمایه گذاران و فعالین 
اقتصادی منطقه آزاد ارس 
بر حذف موانع پیش روی 
ارس  اقتصــادی  فعالیــن 
در راســتای ایجــاد تحول 

اقتصادی تاکید کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار ما 
منطقه  سازمان  ؛مدیرعامل 

آزاد ارس در این نشســت که با حضــور فعالین اقتصادی 
ارس و اعضــای هیــات مدیــره و معاونین و مدیــران این 
ســازمان برگزار شــد با بیان ضرورت احصاء مشــکالت 
ســرمایه گــذاران و ارائه راهکار به منظور رفع مشــکالت 
گفت: ما ایمان داریم ارس موفقیت ها و دستاوردهای خود 
را مرهون همراهی و مشــارکت ســرمایه گذاران و بخش 
خصوصی اســت و بدون همراهی آنان توفیقاتی به دســت 
نخواهد آمد و سازمان منطقه آزاد ارس با مشارکت فعالین 
اقتصادی خود در تالش است تا ضمن بررسی وضع موجود 
به منظور بهبود شــرایط راهکارهای مناســب و جدیدی را 

دنبال کند.
محســن نریمان اظهار کرد: بر اساس جلسات متعددی که 
با حضور ســرمایه گذاران و فعالیــن اقتصادی ارس با دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد برگزار شده بخش عمده مشکالت 
سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و اصناف 

به دســتگاه های اجرایی دیگر از 
جمله گمرک ایران تعلق دارد و 
از اینرو تاکید داریم لزوم اجرای 
دقیق قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد یــک ضــرورت اجتنــاب 
ناپذیر اســت وتمام تالشمان این 
بــوده وخواهد بود تــا از اجرای 
ســلیقه ای قوانینی که در راستای 
حمایــت از فعالیــن اقتصادی و 
سرمایه گذاران مناطق آزاد وضع 

شده است جلوگیری شود.
نریمــان در ادامــه به هــم افزایی و هم اندیشــی در تمامی 
حوزه ها اشاره و خاطرنشان کرد: تمام تالش ما بر آن است 
تا با اســتفاده از همه اندیشه ها به منظور ایجاد رشد و تحول 
در سطح منطقه استفاده شود و قطعاً بهترین مشاور برای این 
سازمان، فعالین بخش خصوصی خواهند بود که در حوزه 
اجرایی مشکالت را لمس کرده و برای رفع آن راهکارهای 

مناسبی را ارائه می دهند.
گفتنی است در ادامه این نشست نمایندگان فعالین اقتصادی 
در حــوزه تولید، صنعت، گردشــگری، تجارت و حمل و 
نقل، اصناف، صادرات مشکالت و پیشنهادات حوزه کاری 
خود را بیان و به منظور رفع مشــکالت مقرر شد نشست با 

فعالین اقتصادی هر بخش استمرار داشته باشد.
مشکالت مربوط به قطعی برق و خسارات جبران ناپذیری 
که بــر روند تولید و خرابی دســتگاه هــای خطوط تولید 

شرکت ها گذاشته است.

نریمان در نشست با سرمایه گذاران ارس تاکید کرد؛
حذف موانع پیش روی فعالین اقتصادی ارس به منظور

 ایجاد تحول اقتصادی
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رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
شورای اسالمی شهر تبریز در جلسه 
امروز شورای اسالمی شهر تبریز به 
بیان مــوارد مهمی پیرامون حاشــیه 
نشینی، سیستم حمل و نقل عمومی، 
ورزش و سرمایه گذاری پرداخت.

 علیرضا نوای باغبان در سخنرانی 
پیش از دستور جلسه امروز شورای 

اسالمی شهر تبریز با مرور اهم مسائل پیش رو در چهارسال 
آینــده و به ویژه ســال جاری، اظهار کرد: پدیده حاشــیه 
نشــینی و بافت فرسوده، طی ۵۰ ســال گذشته رشد کرده 
است و شــورای شهر به عنوان یکی از تاثیرگذارترین ها، 
باید ستاد ویژه ای برای بافت فرسوده و حاشیه تعریف کند 
که با حضور شــهرداری و دیگر دستگاه های مرتبط بوده 
و باید همواره فعال باشــد. به نظرم بایــد اقدامات جبرانی 
شایســته ای برای حاشیه شــهر انجام بدهیم و امسال سالی 

طالیی برای این اتفاق است.
وی افــزود: دومین موضوع مهــم، موضوع حمل و نقل 
عمومی و سهم اتوبوســرانی است. ۶۰ یا ۷۰ درصد حمل 
و نقل عمومی ســهم اتوبوسرانی اســت. 2۰۰ هزار نفر هر 
روز بــا اتوبوس جا به جا می شــوند و بــا این حال وضع 
اتوبوســرانی ما به جای تقویت، تضعیف شده است. ۴۰۰ 
دســتگاه اتوبوس در حال حاضر مشــغول خدمات رسانی 
است و از این میان ۹۰ درصد خطوط به بخش خصوصی 
واگذار شده است. ما هر سال باید 2۰۰ دستگاه به ناوگان 
اضافــه کنیم تا در چهارســال آینده به حد نرمال برســیم. 
ما هر ســال باید هزار میلیارد تومــان به این موضوع هزینه 

کنیم و در این راستا الزم است تا عزیزان 
در تخصیص بودجــه به این موضوع مهم 
توجــه کنند.رئیــس کمیســیون برنامه و 
بودجه شــورای اســالمی شــهر تبریز در 
ادامه به موضوع قطار شــهری اشاره کرد 
و گفــت: خط یک ۹۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکــی دارد و حاال ۱۰۰۰میلیارد تومان 
بــرای تکمیل خط یک الزم اســت. پس 
از تکمیل، متروی تبریــز در حمل و نقل 

عمومی تاثیر خواهد داشت.
وی ادامــه داد: با توجه به اینکه در اساســنامه مترو، بین 
اســتانداری و شــهرداری دوگانگــی وجود دارد، شــورا 
پیشقدم شــود تا در این اساســنامه، مدیریت واحد ایجاد 
شــود. جــا دارد در اصالح اساســنامه قــدم برداریم تا به 
صورت کامل در اختیار شــهرداری باشد.باغبان در ادامه 
با اشــاره به اهمیت نشــاط در جامعــه، موضوع ورزش را 
یکی از مطالبات مردم دانســت و گفت: برای ورزش باید 
کمیســیون ویژه ای در شــورا تعریف شود. به عنوان یک 
زیرســاخت مهم اجتماعی، باید بــه ورزش توجه کنیم و 
در این میان نباید به تراکتور نیز بی توجه باشــیم چون در 
بدتریــن وضعیت قــرار دارد.وی با تاکید بــر لزوم ایجاد 
مدیریــت واحد، عنوان کرد: در خصوص مدیریت واحد 
شهری، ما می توانیم این کار را به صورت پایلوت از تبریز 
شروع کنیم. سرمایه گذاری و مشارکت را نیز باید از زیر 
صفر شــروع کنیم و اگر حرکت نکنیم نخواهیم توانست 
کاری بکنیم. باید توجه کنیم که ســرمایه گذاران از اینجا 

فراری هستند و از طرفی آمادگی ما نیز ضعیف است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر تبریز:

توجه به بودجه تخصیصی به ناوگان اتوبوسرانی ضروری است
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مدیر مرکز رشــد سازمان منطقه آزاد ارس از معرفی 
طرح های برتر جشنواره ایده ارس خبر داد.

بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ الهام ذکایی با بیان 
اینکه جشــنواره ایده ارس با همــکاری پارک علم و 
فناوری اســتان آذربایجان شــرقی و با هدف شناسایی 
و حمایــت از ایده هــای نوآورانه و هدایــت آنها به 
ســمت ایجاد یک کسب و کار فناورانه برگزار شد و 
از بین ۵۷ طرح ارســال شده به دبیرخانه این جشنواره، 
۳۹ طرح واجد شــرایط توســط داوران ارزیابی شد، 
گفــت: داوری آثار با حضور ارائه کنندگان طرح ها، 
پــارک علم و فنــاوری و حداقل 2 داور تخصصی هر 
طــرح بصورت آنالین برگزار شــد کــه پس از جمع 
بندی نظرات داوران ۹ طــرح بعنوان برگزیدگان این 

جشنواره معرفی شدند.
ذکایــی افزود: طرح ســولفور زدایــی از کک نفتی 
ارائه شــده توســط مرتضی ســلطانی، طرح دســتگاه 
تولید انرژی از زباله ارائه شــده توسط سمیه اکبری و 
طرح مرزبانی دیجیتال ارائه شــده توسط زهرا قاسم لو 

و ســویال ســجودی رتبه های اول تا سوم جشنواره را 
کسب کردند.

وی ادامــه داد: طــرح هــای ژئوتوریســم مجازی، 
اپلیکیشــن بلدیار، انتخاب گیاه مناســب بــرای منطقه 
خاص با نــرم افزار تلفن همــراه از طریق بکار گیری 
فناوری اینترنت اشــیا، ســمپاش ســیار، تولید تزئینات 
پیش ســاخته ســاختمانی و ویلچر فوق سبک با آلیاژ 
منحصــر به فرد از ســوی هیــات داوران بعنوان دیگر 

طرح های برگزیده این جشنواره اعالم شد.
الهام ذکایــی همچنین از تخصیــص ۳ میلیارد ریال 
تســهیالت مالی جهت حمایت از طــرح های منتخب 

جشنواره خبر داد.
مدیــر مرکز رشــد ارس یادآور شــد: آنچه اهمیت 
دارد این است که ایده های ارائه شده عالوه بر نوآور 
بــودن باید از قابلیــت تبدیل به کســب و کار و ارائه 
محصول به بازار برخوردار باشــند و بر همین اســاس 
ایده های پذیرش شــده می توانند با استقرار در مرکز 
رشــد واحدهای فناور ارس از مزایــای قانونی در نظر 

گرفته شده برای این حوزه بهره مند شوند.
گفتنی است بهره مندی از تسهیالت مالی حمایتی و 
تسهیالت صندوق پژوهش و فناوری ارس، تخصیص 
دفتــر کار بصورت رایگان، تخفیــف در هزینه اجاره 
سوله های صنعتی و کارگاه های تولیدی، بهره مندی 
از مزایــای قانوین فعالیت در مناطــق آزاد و خدمات 
مشاوره و پشتیبانی از عمده مزایا و مشوق های در نظر 
گرفته شــده برای شرکت های مســتقر در مرکز رشد 

واحدهای فناور ارس می باشد.

مدیر مرکز رشد ارس خبرداد:

طرح های برتر جشنواره ایده ارس معرفی شد
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