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رئیس جمهور: رئیس جمهور: 

آذربایجان شرقی، استان تولید، تجارت و صادرات است/آذربایجان شرقی، استان تولید، تجارت و صادرات است/
وژه های نیمه تمام را دنبال می کنیم وژه های نیمه تمام را دنبال می کنیم در سفر به استان، نهضت اتمام پر  در سفر به استان، نهضت اتمام پر

رئیــس جمهــور آذربایجــان شــرقی را اســتان 
تولیــد، تجــارت و صــادرات توصیــف کــرد کــه 
ــاورزی  ــی و کش ــی، صنعت ــای معدن ظرفیت ه
بســیاری دارد و اظهــار داشــت: دولــت مردمــی 
ــات  ــا و اقدام ــه تالش ه ــی از هم ــا قدردان ب
ــت  ــال آن اس ــه دنب ــل، ب ــده از قب ــام ش انج
تــا در ســفرهای اســتانی نهضــت اتمــام 

ــد. ــال کن ــام را دنب ــه تم ــای نیم پروژه ه
ــت اهلل  ــا در تبریز؛آی ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــروز  ــح ام ــی صب ــم رئیس ــید ابراهی ــر س دکت
پنجشــنبه در بــدو ورود بــه اســتان آذربایجــان 
ــومین  ــت و س ــزاری بیس ــرای برگ ــرقی ب ش
ــا  ــی در گفتگــو ب ــت مردم ســفر اســتانی دول
خبرنــگاران دربــاره اهــداف ایــن ســفر گفــت: 
ــا برخــورداری از  اســتان آذربایجــان شــرقی ب
قریــب بــه ۱۰ هــزار شــهید و ۲۴ هــزار جانبــاز 
ــردم  ــید و م ــوش درخش ــدس خ ــاع مق در دف
ایــن اســتان حقیقتــاً در هیــچ عرصــه ای کــم 
ــردم  ــزاران م ــوان خدمتگ ــه عن ــتند. ب نگذاش
ــات  ــردم خدم ــه م ــرد ب ــم ک ــالش خواهی ت

ــه شــود. شایســته ای ارائ

رئیــس جمهــور آذربایجــان شــرقی را اســتان 
ــرد  ــف ک ــه ای توصی ــردان فرهیخت ــان و م زن
بزنگاه هایــی  در  و  تاریــخ  طــول  در  کــه 
ــارزات نهضــت  مثــل نهضــت مشــروطه و مب
ــه خصــوص در ۲۹ بهمــن ســال  اســالمی، ب
۱۳۵۶ در مقابــل زورگویــی  و ســلطه طلبی 
ــزود:  ــرده اســت و اف ــتادگی ک ــه ایس قهرمانان
ــزرگ و  ــردان ب ــد م ــرقی مه ــان ش آذربایج
ــه  ــی، عالم ــه طباطبای ــون عالم ــداری چ نام
امینــی، آیــت اهلل شــهید مدنــی و آقــای قاضی 
ــتان و  ــن اس ــرای ای ــا ب ــه تنه ــه ن ــت ک اس
ــه  ــالم ب ــان اس ــرای جه ــه ب ــورمان، بلک کش

ــتند. ــرح هس ــو مط ــوان الگ عن
ــتان  ــرقی را اس ــان ش ــی آذربایج ــر رئیس دکت
تولیــد، تجــارت و صــادرات توصیــف کــرد کــه 
ــاورزی  ــی و کش ــی، صنعت ــای معدن ظرفیت ه
بســیاری دارد و اظهــار داشــت: دولــت مردمــی 
ــات  ــا و اقدام ــه تالش ه ــی از هم ــا قدردان ب
ــت  ــال آن اس ــه دنب ــل، ب ــده از قب ــام ش انج
تــا در ســفرهای اســتانی نهضــت اتمــام 

ــد. ــال کن ــام را دنب ــه تم ــای نیم پروژه ه

ــای  ــرد: پروژه ه ــح ک ــور تصری ــس جمه رئی
ــج می دهــد.  ــردم را رن ــا م نیمــه تمــام حقیقت
مــردم می خواهنــد کــه وضعیــت راه آهــن 
چرم ســازی  وضعیــت  یــا  میانــه  تبریــز 
در اســتان ســامان یابــد. در ایــن دولــت 
ــاز  ــدی را آغ ــروژه جدی ــچ پ ــم هی نمی خواهی
ــای  ــام طرح ه ــط روی اتم ــه فق ــم بلک کنی

ــرد. ــم ک ــز خواهی ــام تمرک ــه تم نیم
آیــت اهلل رئیســی بــا بیــان اینکــه همــکاران ما 
ــده و  ــتان آم ــه اس ــفر ب ــزاری س ــل از برگ قب
ــه در  ــی فقی ــده ول ــت نماین در جلســاتی خدم
اســتان، اســتاندار، نماینــدگان مجلــس، مدیران 
و نخبــگان اســتان رســیده و لیســت بلنــدی از 
اقداماتــی کــه بایــد بــرای آذربایجــان شــرقی 
انجــام شــود، تهیــه شــده اســت، خاطرنشــان 
کــرد: امروز در اســتان و جلســه شــورای اداری 
ــان  ــرای آذربایج ــده ب ــاذ ش ــات اتخ تصمیم
شــرقی و اینکــه چــه بخشــی از کارهــا بایــد 
ــی  ــه بخش های ــود و چ ــام ش ــتان انج در اس
از تهــران دنبــال می شــود، بــه اطــالع مــردم 

خواهــد رســید.



ومان، بانک ملی همزمان با  ح های تولیدی و حمایتی از محر طر
سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی

ــل  ــاون مدیرعام ــور آزادی مع ــر محمدن دکت
بانــک ملــی ایــران در ســفر خــود بــه تبریــز 
ــی وزارت  ــات عال ــور و هی ــس جمه ــه رئی ک
اقتصــاد و دارایــی را همراهــی مــی کــرد، در 
میــز خدمــت حضــور یافــت و ضمــن تاکید بر 
حمایــت هــای همــه جانبــه بانــک از عمــوم 
اقشــار جامعــه ، گفــت: میــز خدمــت شــنوای 
صــدای مــردم بــوده و بــه عنــوان یــک اقــدام 
ــوان  ــه عن ــی مــی بایســت ب ارزشــی و انقالب
الگــوی مدیریتــی کلیــه مدیــران قــرار گیــرد .

بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز؛ وی 

ــرم  ــت محت ــور ریاس ــزود : حض ــه اف در ادام
ــه  ــد در جامع ــش روح امی ــور ، نویدبخ جمه
بــوده و مدیــران نیــز بایــد بــا تاســی از ایــن 
اقــدام در جهــت رفــع مشــکالت مــردم 
ــران  ــی ای ــک مل ــاون بان ــد .مع ــت گمارن هم
ــک  ــس بان ــی ریی ــادل غالم ــی ع ــا همراه ب
ــه  ــی اســتان آذربایجــان شــرقی نســبت ب مل
ــعه ای  ــدی و توس ــرح تولی ــد ط ــی چن بررس
اقــدام و دســتورات الزمــه را صــادر فرمودنــد.

ــی  ــر آزادی در بخشــی از جلســات مردم دکت
ــا از اقشــار  ــدگان کــه عمدت ــه کنن ــا مراجع ،ب

آســیب پذیــر بــوده صحبــت کــرده و در 
ــا  ــاش آنه ــرار مع ــایی ام ــره گش ــت گ جه
ــر  ــی را در نظ ــهیالت خاص ــدات و تس تمهی

ــد . گرفتن
عــادل غالمــی نیــز در حاشــیه میــز خدمــت 
بــا تاکیــد بــر رویکــرد حمایتــی بانــک ملــی 
اســتان گفــت : میــز خدمــت بانــک ملــی بــه 
ــف در  ــای مختل ــل ه ــاوب در مح ــور متن ط
ــده و  ــزار گردی ــرم برگ ــتاندار محت ــت اس معی
در راســتای ایفــای تعهــدات اجتماعــی خــود 

ــر مــی دارد. قــدم ب

حضور ریاست محترم جمهور ، نویدبخش روح امید در جامعه بوده و مدیران نیز باید با تاسی از این اقدام در جهت رفع 
مشکالت مردم همت گمارند .معاون بانک ملی ایران با همراهی عادل غالمی رییس بانک ملی استان آذربایجان شرقی 

نسبت به بررسی چند طرح تولیدی و توسعه ای اقدام و دستورات الزمه را صادر فرمودند
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شهدای  گلستان  وژه   پر از  وزیرکشور  بازدید 
ستارخان و مناطق حاشیه نشین شهر

شهر تبریز با ۲۵00 هکتار بافت حاشیه نشین و با جمعیت 400 هزار نفری ساکن در محالت بافت، یکی از شهرهای 
کشور است که بیشترین جمعیت حاشیه نشینی را دارد. طرح جابجایی و اسکان ساکنان این مناطق در دیگر واحدهای 
از جمله  تازه احداث شده و اختصاص زمینی به مساحت 13۵ هکتار برای ساخت شهرک جوانان و پروژه  اسدگلی 

پروژه های بازآفرینی شهرداری تبریز است که در دست مطالعه و یا اجرا قرار دارد.

شـهدای  گلسـتان  پـروژه  از  کشـور  وزیـر 
شـهر  حاشیه نشـین  مناطـق  و  سـتارخان 
تخصیـص  بـرای  مسـاعد  قـول  و  بازدیـد 

داد. پروژه هـا  ایـن  بـرای  اعتبـار 
بـه گـزارش خبرنـگار مـا در تبریـز؛ سـردار 
احمـدی وحیـدی در اولیـن بازدیـد خود به 
همراه مدیران شـهری از پروژه های شـهری 
تبریز، از پروژه گلسـتان شـهدای سـتارخان 
و مناطـق حاشیه نشـین شـهر بازدیـد کرده و 
پیگیـری تخصیـص  بـرای  قـول مسـاعدت 

اعتبـار دولتـی برای ایـن پروژه هـا را داد.
پـروژه گلسـتان شـهدای سـتارخان، یکـی 
از مطالبه هـای شـهروندان سـاکن در حـوزه 

اسـتحفاظی شـهرداری منطقـه ۱۰ اسـت.
پـارک  پـارک،  ایـن  تملـک  بـر  عـاوه 
۳۵هـزار متر مربعی، فضـای بازی کودکان، 
زمین ورزشـی، فضای فرهنگـی و کتابخانه 
اختیـار  در  و  احـداث  در دل فضـای سـبز 
احـداث  اسـت.  گرفتـه  قـرار  شـهروندان 
مخزن آب، سـاماندهی مزار شـهدا، اجرای 
شـهری  مبلمـان  تعبیـه  فانتـزی،  جـدول 
مناسـب، کاشـت فضـای سـبز، رنـگکاری 
پـارک و کف سـازی  پیرامـون  دیوارهـای 
درون پـارک دیگر اقدامات شـهرداری در 

ایـن پـارک محلـه ای اسـت.
بافـت  هکتـار   ۲۵۰۰ بـا  تبریـز  شـهر 
هـزار   ۴۰۰ جمعیـت  بـا  و  حاشیه نشـین 
یکـی  بافـت،  محـات  در  سـاکن  نفـری 
بیشـترین  کـه  اسـت  کشـور  شـهرهای  از 
طـرح  دارد.  را  حاشیه نشـینی  جمعیـت 
مناطـق  ایـن  سـاکنان  اسـکان  و  جابجایـی 
در دیگـر واحدهـای تـازه احـداث شـده و 
اختصـاص زمینـی بـه مسـاحت ۱۳۵ هکتـار 
پـروژه   و  جوانـان  شـهرک  سـاخت  بـرای 
بازآفرینـی  پروژه هـای  جملـه  از  اسـدگلی 

دسـت  در  کـه  اسـت  تبریـز  شـهرداری 
دارد. قـرار  اجـرا  یـا  و  مطالعـه 

 سردار احمدی وحیدی در اولین 
بازدید خود به همراه مدیران 

شهری از پروژه های شهری تبریز، 
از پروژه گلستان شهدای ستارخان 
و مناطق حاشیه نشین شهر بازدید 

کرده و قول مساعدت برای پیگیری 
تخصیص اعتبار دولتی برای این 

پروژه ها را داد.
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 مهم ترین دغدغه رئیس جمهور 
سمت  به  کشور  حرکت  و  مردم  حال  رعایت 

رشد اقتصادی است
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که روز پنجشنبه 1۲ خرداد ماه در بیست و سومین سفر استانی 
دولت مردمی به نمایندگی از هیئت دولت به شهرستان سراب سفر کرده است در شورای اداری این شهرستان حضور 

یافت و بر پیگیری مشکالت این شهرستان تأکید کرد.

دکتــر ســید امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی در 
ایــن نشســت بــا ابــالغ ســالم رئیــس جمهــور 
ــت اهلل  ــت: آی ــردم شهرســتان ســراب، گف ــه م ب
رئیســی وظیفــه جــدی و اصلــی خــود را دیــدار 
ــب و  ــناخت مصائ ــردم و ش ــا م ــی ب و همراه
مشــکالت آنهــا از نزدیــک می داننــد. بــا اینکــه 
نقش مســتقیمی در موضوعــات اقتصــادی ندارم 
ــه  ــن دغدغ ــه مهمتری ــم ک ــی می ده ــا گواه ام
ــح،  ــات صحی ــام اصالح ــور انج ــس جمه رئی
ــد اقتصــادی و  ــمت رش ــه س ــور ب ــت کش حرک
عدالــت بــا رعایــت حــال و وضعیت مردم اســت.

ــا و  ــی ریل گذاری ه ــه برخ ــان اینک ــا بی وی ب
اقدامــات گذشــته دچــار اشــکال بــوده و اصــالح 
آنهــا بــا تکانه هایــی همــراه اســت، افــزود: 
مــردم بــاور داشــته باشــند کــه دولــت خدمتگــزار 

صدیقی اســت و خوشــبختانه در ۹ ماهه گذشــته 
مــردم همراهــی خوبــی بــا دولــت داشــته اند کــه 
نمونــه آن را در اختــالل در ســامانه ســوخت 
و اجــرای بســته اقتصــادی جدیــد مشــاهده 
ــائل  ــورد مس ــور در م ــس جمه ــم. رئی می کنی
فرهنگــی ماننــد موضــوع عفــاف و حجــاب نیــز 

ــه دارد. ــه آن توج ــد اســت و ب ــه من دغدغ
معــاون رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه مشــکالت 
و پروژه هــای نیمه تمــام شهرســتان ســراب 
ــا  گفــت: همــه ایــن مشــکالت و مــوارد الزم ت
ــکان در نشســت شــورای اداری اســتان  ــد ام ح
ــه خواهــد شــد  ــا حضــور رئیــس جمهــور ارائ ب
ــا  ــفر ب ــن س ــس از ای ــز پ ــات الزم نی و مکاتب

ــد شــد. مســئوالن انجــام خواه
ــام در  ــه تم ــای نیم ــزود: پروژه ه ــی زاده اف قاض

ــر  ــاالی ۵۰ درصــد پیشــرفت و زی دو بخــش ب
ــاز و کاری  ــت و س ــده اس ــدی ش ــته بن آن دس
بــرای تکمیــل آنهــا تدویــن شــده اســت و بایــد 
در جلســاتی بــا حضــور معــاون رئیــس جمهــور 
بررســی و تصمیم گیــری شــود و امیدواریــم 
تصمیمــات خوبــی در مــورد ســراب اتخــاذ شــود.

وی در مــورد مشــکالت ایثارگــران در ایــن 
شهرســتان نیــز خاطرنشــان کــرد: دغدغه هــای 
ایثارگــران از جملــه بیمــه درمانــی و ســاماندهی 
گلــزار مطهــر شــهدا پیگیــری می شــود و 
ــت و  ــت دول ــا حمای ــائل ب ــن مس ــم ای امیدواری

ــود. ــع ش ــس مرتف مجل
در پایــان نشســت شــورای اداری از خانــواده 
معظم شــهید »مهــدی داودی«، شــهید »یعقوب 

شــکاری« بــا اهــدای لــوح تجلیــل شــد.
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معــاون وزیــر نیــرو در آییــن افتتــاح ایــن ســالن 
چنــد منظــوره گفــت: ورزش عامــل ســالمتی 

جســم و روح اســت. 
ــر  ــز؛ دکت ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــد  ــالن چن ــن س ــاح ای ــن افتت ــدری در آئی حی
منظــوره بــا تاکید بــر همگانی شــدن ورزش در 
جامعــه گفــت: ورزش و امکانــات ورزشــی بایــد 

ــرد. ــرار گی ــردم ق ــه م ــار هم در اختی
ــتمر  ــی و ورزش مس ــبک زندگ ــر س وی تغیی
ــی  ــر حرکت ــت از فق ــرون رف ــکار ب را دو راه
ــت: بســیاری از مشــکالت  ــرد و گف ــوان ک عن
و نامالیماتــی کــه در مــا وجــود دارد بــا ورزش 

برطــرف می شــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــرو ب ــر نی ــی وزی ــاون حقوق مع

نقــش ورزش در قــوی شــدن سیســتم ایمنــی 
ــرق  ــت آب و ب ــان صنع ــزود: کارکن ــدن اف ب
ــان  ــه هموطن ــبانه روزی ب ــه و ش ــه بی وقف ک
نظــر  از  بایــد  می کننــد،  خدمات رســانی 
جســمی و روحــی در ســالمت باشــند تــا 
ــر و  ــه صــورت موث ــات را ب ــن خدم ــد ای بتوانن

ــد ــه دهن ــد ارائ کارآم
ــزی  ــه خی ــه زلزل ــاره ب ــا اش ــدری ب ــر حی دکت
ــودن کشــور گفــت: کشــور  ــر ب و حــوادث پذی
مــا بــه دلیــل وســعت زیــاد و شــرایط اقلیمــی 
ــا و  ــر بحران ه ــت تاثی ــه تح ــون همیش گوناگ
حــوادث طبیعــی گوناگونــی بــوده اســت و بــه 
ــز  ــه خی ــه زلزل ــور در منطق ــه کش ــل اینک دلی
قــرار دارد، الزم اســت مدیــران و دســتگاه های 

مرتبــط بــا مدیریــت بحــران پیــش بینــی های 
الزم بــرای رویــا رویــی بــا حــوادث را قبــل از 
ــزات الزم  ــد و تجهی ــه انجــام دهن ــوع حادث وق
ــوادث  ــان ح ــرای زم ــردم را ب ــاز م ــورد نی و م

آمــاده کننــد.
وی افــزود: تراکــم زیــاد جمعیــت و بافــت 
ــق، کار  ــیاری از مناط ــهری در بس ــوده ش فرس
امــداد رســانی و کمــک بــه بازمانــدگان حوادث 
ــد و در ایــن شــرایط  را بســیار دشــوار مــی کن
کاهــش  و  پیشــگیری  بــرای  برنامه ریــزی 
ــروری  ــیار ض ــوادث بس ــی از ح ــارت ناش خس
ــز و  ــات تجهی ــن اقدام ــه ای ــه از جمل اســت ک
ــد منظــوره شــرکت آب  ــدازی ســالن چن راه ان

ــد . ــی باش ــتان م ــالب اس وفاض

و؛  و؛ با حضورمعاون وزیر نیر با حضورمعاون وزیر نیر

سالن چند منظوره شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقیسالن چند منظوره شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی
 افتتاح شد افتتاح شد
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و کاهــش خســارت ناشــی از حــوادث بســیار 
ضــروری اســت کــه از جملــه ایــن اقدامــات 
ــد منظــوره  ــدازی ســالن چن ــز و راه ان تجهی
شــرکت آب وفاضــالب اســتان مــی باشــد .

معــاون وزیــر نیــرو، کاربری هــای ایــن 
دســت ســالن را اتــاق نگهــداری تجهیــزات، 
اتــاق امــداد و نجــات، اتــاق اورژانــس، 
ــاق  ــی، ات ــات ایمن ــاق آتش نشــانی و خدم ات
فرماندهــی بحــران، کالس هــای آموزشــی، 
ســالن  و  پایــگاه  مدیریــت  اداری  اتــاق 

ــت. ــوره دانس ــد منظ ــی چن ورزش
ــم  ــرو ه ــزی وزارت نی ــورای مرک ــر ش دبی
ــای  ــرد: کارکرده ــد ک ــم تاکی ــن مراس در ای
ســالن چندمنظــوره، مدیریــت بحــران در 
وضعیــت حــوادث و ارائــه خدمــات بهداشــتی 
و درمانــی، اضطــراری و امــدادی به ســاکنین 
ــتانی،  ــن اس ــای معی ــتقرار تیم ه ــی، اس محل
ــالی  ــانی ارس ــالم کمک رس ــازی اق ذخیره س
بــرای توزیــع مناســب و بــه موقــع، اســکان 
ــک  ــوادث کوچ ــا در ح ــراری خانواده ه اضط
و فرمان دهــی حــوادث در قالــب شــبکه 
ــایل و  ــه وس ــه ب ــا توج ــران ب ــت بح مدیری
ــی  ــز فرمان ده ــا مرک ــط ب ــزات مرتب تجهی

اســتان اســت.
مالــک حســین زاده: ضمــن قدردانــی از 
ــاخت  ــدرکاران س ــت ان ــه دس ــات هم زحم
و تجهیــز ســالن ورزشــی چنــد منظــوره 
شــرکت آب و فاضــالب بــر اســتفاده از همــه 

ــرد. ــد ک ــالن تاکی ــن س ــای ای ظرفیت ه
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان 
ــانی  ــروی انس ــخنانی نی ــز در س ــرقی نی ش
ــت  ــرکت دانس ــن ش ــی ای ــرمایه اصل را س
ــم و  ــالمتی جس ــل س ــت: ورزش عام و گف

ــرکت  ــا در ش ــالش م ــام ت ــت و تم روح اس
آب و فاضــالب اســتان آماده ســازی ایــن 
مجموعــه ورزشــی جهــت تقویــت روحیــه و 
ایجــاد نشــاط و همدلــی بیــن کارکنــان بــود.

ــالن در۸  ــن س ــزود: ای ــی اف ــدس خان مهن
ــع  ــزار مترمرب ــن و ۲ ه ــع زمی ــزار مترمرب ه
زیربنــا بــرای رشــته هــای فوتســال، والیبال، 
بســکتبال و تنیــس روی میز، شــطرنج ، بدن 
ســازی و آمادگــی جســمانی افتتــاح شــد و در 
مواقــع اضطــراری بــه عنــوان ســالن بحــران 

نیــز از آن اســتفاده خواهــد شــد.
وی ادامــه داد : ایــن ســالن بــا در نظــر 
ــران - در  ــت بح ــرد مدیری ــن دو کارک گرفت
زمــان بحــران – وکاربریهــای آموزشــی 
احــداث  عــادی  زمــان  در  ورزشــی  و 
شــده اند و در شــرایط عــادی از فضــای 
ــوان  ــه عن ــا ب ــن مجموعه ه ــیده ای سرپوش
ویــژه  بــه  سرپوشــیده  ورزشــگاه های 
می شــود  اســتفاده  ســالنی  ورزش هــای 
ــتفاده  ــورد اس ــدی م ــه  زمان بن ــا برنام ــه ب ک

می گیــرد. قــرار  شــهروندان 
مدیرعامــل شــرکت آبفــای اســتان تصریــح 
زمیــن  شــامل  ورزشــی  قســمت  کــرد: 
ــدن ســازی،  ــالن ب ورزشــی سرپوشــیده ، س
ــن،  ــتی، دوش، رخت ک ــرویس های بهداش س
ســالن ورزش هــای هــوازی، اتــاق مدیریــت 

ورزش و ... اســت.
مواقــع  در  عمدتــا  کــه  اداری  قســمت 
فعالیت هــای  بــه  توانــد  مــی  بحــران 
ــد و دارای  ــاص یاب ــران اختص ــت بح مدیری
ــت،  ــهای مدیری ــر بخش ــتمل ب ــی مش فضای
اورژانــس،  نجــات،  و  امــداد  آتشنشــانی، 

همــراه بــا انبارهــای. مربوطــه اســت.

کارکردهای سالن چندمنظوره، 
مدیریت بحران در وضعیت 

حوادث و ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانی، اضطراری و امدادی به 
ساکنین محلی، استقرار تیم های 

معین استانی، ذخیره سازی 
اقالم کمک رسانی ارسالی برای 

توزیع مناسب و به موقع، اسکان 
اضطراری خانواده ها در حوادث 
کوچک و فرمان دهی حوادث در 

قالب شبکه مدیریت بحران با توجه 
به وسایل و تجهیزات مرتبط با 
مرکز فرمان دهی استان است.
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سازمان بازرسی می تواند ضامن سالمت 
اداری در کشور باشد

استاندار آذربایجان  شرقی با بیان اینکه سازمان بازرسی می تواند ضامن سالمت اداری در کشور باشد، 
گفت: شناسایی بسترهای فساد، یکی از مهم ترین رسالت های سازمان بازرسی محسوب می شود و این 

سازمان باید مثل نورافکن، عوامل و ریشه های فساد را نشان دهد.

ــه  ــم و معارف ــم تکری ــّرم در مراس ــن خ عابدی
رئیــس منطقــه ۵ ســازمان بازرســی کل کشــور 
و بــازرس کل اســتان آذربایجــان شــرقی، اظهــار 
ــی  ــه تخصص ــدار ک ــتگاه ها هرمق ــت: دس داش
و  گلوگاه هــا  بــر  تســلط  عمــل می کننــد، 
پیشــگیری از امــکان وقــوع فســاد همــان مقدار 

ــود. ــوردار می ش ــتری برخ ــت بیش از اهمی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه انتظــار نشســتن و 
اقــدام بعــد از وقــوع فســاد، نشــانگر بازدارندگــی 
ــت،  ــی نیس ــتم نظارت ــی سیس ــن و پویای مطمئ
افــزود: دســتگاه نظارتــی بعــد از پنــج ســال اگــر 
ســراغ یــک فســاد آشــکار بــرود، فایــده نــدارد؛ 
ــای  ــا فرصت ه ــد ت ــدام کنی ــگام اق ــد به هن بای

بعــدی خدمــت از دســت نــرود.
ــت از  ــردن و مراقب ــه آگاه ک ــان اینک ــا بی وی ب
افــراد بایــد جــزوی از رســالت ســازمان بازرســی 

قــرار گیــرد، افــزود: دســتگاه های نظارتــی بایــد 
تک بُعــدی  نظارت هــای  و  جزئی نگــری  از 
پرهیــز کــرده و جامــع نگــری را سیاســت اصلی 
خــود قــرار دهنــد. خــّرم بــا تاکیــد بــر نظــارت 
ــر قراردادهــای ســازمانی  هوشــمند و مســتمر ب
ــی  ــای مال ــش دوره ای از فرآینده ــد و پای و رص
ســازمان ها، گفــت: البتــه سیســتم نظارتــی 
نبایــد به گونــه ای عمــل کنــد کــه قــدرت 
را  مدیــران  ریســک پذیری  و  تصمیم گیــری 

ــد. کاهــش ده
وی تاکیــد کــرد: هــر عاملــی کــه به نام بازرســی 
ــه کام اغــراض گروهــی، در مســیر تولیــد  امــا ب
و اشــتغال، ایجــاد مانــع کنــد، خیانــت اســت و 
ســازمان بازرســی بایــد ایــن عوامل را شناســایی 
ــت  ــرای حاکمی ــوز ب ــر دلس ــک ناظ ــد و ی کن
ــن  ــرقی همچنی ــان ش ــتاندار آذربایج ــد. اس باش

ــش بازرســی های  ــدی مســائل و افزای اولویت بن
تخصصــی و موضوعــی را مــورد تاکیــد قــرار داد 
ــدار  ــیزدهم، پرچم ــی س ــت مردم ــت: دول و گف
ــن  ــت و ای ــتیزی اس ــوری و فسادس عدالت مح
ســامانه های  تقویــت  در  می تــوان  را  ادعــا 
شــفافیت و پیــش روی بــه ســوی دولــت 

ــرد. ــاهده ک ــک مش الکترونی
وی افــزود: دولت ســیزدهم گام هــای امانت داری 
مطمئــن را طــوری برمــی دارد کــه دســتگاه های 
ــوند و  ــه ش ــده مواج ــش پرون ــا کاه ــی ب نظارت
ــران  ــرای ای ــی ب ــت مردم ــند تحــول دول در س
قــوی نیــز اهمیــت ویــژه ای نســبت بــه تقویــت 
ــده  ــل ش ــا قائ ــی داده مبن ــازوکارهای نظارت س
اســت. خــّرم اظهــار داشــت: اگــر حاکمیــت داده 
ــات  ــاد و اقدام ــای فس ــد، گلوگاه ه ــتقرار یاب اس
ــق داده کاوی، شناســایی  ــی فســادزا از طری نیابت

ــد. ــش می یاب ــع کاه ــارض مناف ــده و تع ش
وی تاکیــد کــرد: در ایــن مســیر بایــد دولــت را 
یــاری کــرد تــا بــا ســهولت نظــارت، از تضییــع 
حقــوق شــهروندی جلوگیــری شــود کــه البتــه 
ــل  ــدرت مقاب ــروت و ق ــای ث ــیاری از بانده بس

ــتاده اند. ــختانه ایس ــد، سرس ــن فرآین ای
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور رئیــس ســازمان 
بازرســی کل کشــور برگــزار شــد، ضمــن 
علــی  تالش هــای  و  زحمــات  از  قدردانــی 
ــس  ــوان رئی ــمی وند به عن ــعید قاس ــی، س کرم
منطقــه ۵ ســازمان بازرســی کل کشــور و بازرس 
ــد. ــی ش ــرقی معرف ــان ش ــتان آذربایج کل اس
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شهردار تبریز خبر داد:  

وگذر میدان شهید فهمیده تا  بهره برداری از ۲ پل ر
شش ماه آینده

شهردار تبریزگفت: ظرف بیست روز آینده، فونداسیون دو پایه پل تکمیل می شود و تا یک ماه آینده 
خود پایه ها تکمیل خواهند شد.

بهره برداری از ۲ پل روگذر 
میدان شهید فهمیده دسترسی 

از شهرک باغمیشه به پاسداران 
و پاسداران به کوی ولی عصر 

مقدور خواهد شد.

پــل  دو  از  بازدیــد  در  هوشــیار  عقــوب 
ــا  ــه ب ــده ک ــهید فهمی ــدان ش ــذر می روگ
ــم مقــام و جانشــین معاونــت  همراهــی قائ
صــورت  شــهرداری  عمرانــی  و  فنــی 
ــل  ــن پ ــه ای ــرد: دو پای ــار ک ــت، اظه گرف
ــمع کوبی  ــی و ش ــه پی کن ــت ک ــص اس ناق
پایه هــا در دســت اجــرا اســت و جمــع آوری 
فنس هــا و پاکســازی میــدان در طــول 

ــت. ــه اس ــام گرفت ــته انج ــه گذش هفت
ــع  ــمالی واق ــل ش ــه پ ــزود: دو پای وی اف

و  شــده  بتن ریــزی  شــهید  میــدان  در 
ــت  ــدی آن در دس ــرداری و آرماتوربن خاکب

ــت. ــرا اس اج
شــهردار تبریــز تصریــح کــرد : ظــرف 
بیســت روز آینــده، فونداســیون دو پایــه پــل 
ــده  ــاه آین ــک م ــا ی ــود و ت ــل می ش تکمی

ــد. ــد ش ــل خواهن ــا تکمی ــود پایه ه خ
وی اضافــه کــرد: ضلــع جنوبــی ایــن پروژه 
ــه  ــداران ب ــان پاس ــه محــل اتصــال اتوب ک
ولیعصــر اســت، در اولویــت کار قــرار گیــرد.

ــل  ــرداری از ۲ پ ــا بهــره ب ــی اســت ب گفتن
ــده دسترســی  ــدان شــهید فهمی ــذر می روگ
و  پاســداران  بــه  باغمیشــه  شــهرک  از 
ــدور  ــر مق ــی عص ــوی ول ــه ک ــداران ب پاس

ــد. ــد ش خواه
پروژه هــای  دیگــر  مــورد  در  هوشــیار 
ــون  ــه ۵، همچ ــهرداری منطق ــی ش عمران
تقاطــع  رســالت،  غیرهمســطح  تقاطــع 
غیرهمســطح کرکــج و بانــد کنــدرو جنوبــی 
ــر  ــز ب ــت نی ــان والی ــران و اتوب ــاده ته ج
ــا  ــن پروژه ه ــی ای ــات عمران ــریع عملی تس

ــرد. ــد ک تأکی
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ــرقی  ــان ش ــارت آذربایج ــج و زی ــر ح مدی
ــتان در  ــرد از اس ــر زن و م ــت: 1۵1۵ زائ گف
مراســم معنــوی حــج تمتــع امســال حضــور 

ــد داشــت. خواهن

اعزام ۱۵۱۵ 
زائر حج تمتع از 

آذربایجان شرقی

ــر  ــا در تبریز؛امی ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــری ب ــت خب ــی در نشس روح
برقــراری حــج تمتمــع در ســالجاری اظهــار 
ــتان از ۲۲  ــاج اس ــای حج ــت: پروازه داش
ــه  ــده و روزان ــام ش ــاه انج ــرداد م ــا۲۴ خ ت

ــت. ــم داش ــرواز خواهی دو پ
وی ادامــه داد: امســال ۱۵۱۵ زائــر بــه 
همــراه ۵۵ نفــر عوامل در قالــب ۱۱ کاروان 
در حــج تمتــع حضــور خواهنــد داشــت کــه 

ــه پاییــن اســت. شــامل زوار ۶۵ ســال ب
ــامل  ــراد ش ــن اف ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــج  ــای ح ــدگان در کاروانه ــام کنن ــت ن ثب
ــت شــیوع  ــه عل ــه ب در ســال ۹۹ اســت ک
کرونــا ایــن برنامــه لغــو شــد و اولیــن 
اعــزام در ســال۱۴۰۱ صــورت میگیــرد.

مدیــر حــج و زیــارت اســتان بــا بیــان 
اینکــه محدودیــت ســنی ۶۵ ســال بــه 
پاییــن تنهــا امســال اعمــال میشــود،گفت: 
از ســال بعــد و بــا لغــو محدودیتهــا امــکان 

ــاال  ــه ب ــال ب ــاالی ۶۵ س ــاج ب ــزام حج اع
ــد. ــد ش ــم خواه ــم فراه ه

هــای  برنامــه  کــرد:  تاکیــد  روحــی 
کشــور  تاییــد  مــورد  واکسیناســیون 
ــای  ــه ه ــده و برنام ــام ش ــتان انج عربس
آموزشــی کاروانهــا بــرای برگــزاری هرچــه 
ــت. ــده اس ــام ش ــج انج ــک ح ــر مناس بهت

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه مــدت زمــان 
ســفر حــج ۳۳ تــا۳۵ روز خواهــد بــود بیــان 
ــرای اســکان  ــات ســفر حــج ب ــرد: مقدم ک
و تغدیــه مناســب حجــاج بــه صــورت 
ــل  ــوده و عوام ــال انجــام ب کشــوری در ح

ــد. اعــزام شــده ان
ــرقی  ــان ش ــارت آذربایج ــج و زی ــر ح مدی
شــرقی  آذربایجــان  زوار  شــد:  یــادآور 
ــان  ــوده ومــدت زم ــل ب ــه قب همگــی مدین
اقامــت در مدینــه حــدود۴ روز بــوده و 
ــد  ــه خواه ــور در مک ــدت حض ــترین م بیش

ــود. ب
ــنی زوار  ــن س ــه میانگی ــان اینک ــا بی وی ب
حــج تمتــع امســال ۵۵ اســت، بیــان کــرد: 
ــم  ــال و نی ــه س ــز س ــر نی ــن زائ کوچکتری
ــر ســن حجــاج هــم ۶۵  ســن دارد وحداکث

ســال اســت.

حجــت االســالم محمــد باقــر، ایــران نــژاد، 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــئول بعث مس
اســتان نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه 
ــای  ــه ه ــج و برنام ــه ح ــیدن هفت ــرا رس ف
ــز  ــه تبری ــام جمع ــا ام ــدار ب ــت: دی آن گف
ــزاری  ــه و برگ ــش از خطب ــخنرانی پی و س
ــن  ــای ای ــه ه ــز از برنام ــش متمرک همای

ــود. ــد ب ــه خواه هفت
ــک  ــال و مناس ــوه اعم ــه داد: نح وی ادام
حــج بــه صــورت کامــل بــه حجــاج 
آمــوزش داده شــده و در همیــن راســتا 

همایــش حــج بانــوان برگزارشــد.
ــا  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــه مق ــئول بعث مس
ــک  ــر ی ــر۱۲ نف ــه ازای ه ــه ب ــان اینک بی
یــاور حجــاج معرفــی میشــود، گفــت: ایــن 
افــراد جــزو افــراد تحصیــل کــرده و مابیــن 
۴۰ تــا۵۰ ســال ســن دارنــد و بــه مناســک 
حــج و مســائل مربوطــه تســلط کافــی 

ــد. دارن
ــی  ــه آموزش ــه ۸ جلس ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای حجــاج برگــزار میشــود، اظهــار 
ــود  ــود کمب ــا وج ــات ب ــن جلس ــت: ای داش
زمــان بــه صــورت فشــرده و منظــم برگــزار 

ــود. میش
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نقش صندوق 
توسعه بخش 

کشاورزی در 
ایجاد اشتغال 

پایدار

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
صنــدوق  نقــش  شــرقی،  آذربایجــان 
ــاورزی را  ــش کش ــعه بخ ــت از توس حمای
در خوداشــتغالی و ایجــاد اشــتغال پایــدار در 

ــت. ــم دانس ــیار مه ــتاها بس روس
تبریــز؛،  بــه گــزارش خبرنــگار مــا در 
بــا  ای  جلســه  در  فرشــکاران  محمــد 
ــاالن بخــش کشــاورزی اســتان اظهــار  فع
کــرد: بــا توجــه بــه گســتره اقداماتــی کــه 
توســط صنــدوق توســعه بخــش کشــاورزی 
اســتان انجــام گرفتــه بــه نظــر مــی رســد 
ــتغالی  ــود اش ــدوق در خ ــن صن ــی ای کارآی
ــق  ــاغل در مناط ــراد ش ــازار اف ــاد ب و ایج

ــت. ــاال اس ــیار ب ــتایی بس روس
وی افــزود: فعالیــت چنیــن صنــدوق هایــی 
نشــان مــی دهــد رویکــرد ایجــاد اشــتغال 
در کشــور بــه ســمت تقویــت تشــکل هــا و 

بخــش خصوصــی اســت.
صنــدوق  داشــت:  ابــراز  فرشــکاران 
ــه در  ــم ک ــتایی ه ــان روس ــرد زن ــای خ ه
شهرســتان هــای تبریــز، شبســتر و عجــب 
شــیر شــکل گرفتــه اقــدام موثــری در 
ایجــاد اشــتغال پایــدار زنــان روســتایی بــه 

ــی رود. ــمار م ش
ــه مباحــث تجــاری  ایــن مســوول توجــه ب
ــعه  ــدوق توس ــرف صن ــی را از ط و بازرگان
ضــروری  بســیار  کشــاورزی  بخــش 
ــازار  ــات ب ــر ثب ــح داد: اگ ــمرد و توضی برش
در تولیــدات کشــاورزی وجــود نداشــته 
باشــد بــه دلیــل فســادپذیری ســریع مــواد، 
ــده و  ــش ش ــار چال ــد دچ ــودآوری تولی س
مشــکالت عدیــده دیگــر ایجــاد مــی شــود.

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
ــهم  ــه س ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــاورزی  ــش کش ــدی بخ ــدک ۷٫۶ درص ان
ــح  ــتان، تصری ــزوده اس ــاد ارزش اف در ایج
کــرد: مزیــت نســبی ایــن بخــش در حــوزه 
ــه در  ــت ک ــتر اس ــت بیش ــاغ و زراع دام، ب
ــازار و  ــاد ب ــا ایج ــد ب ــا بای ــوزه ه ــن ح ای
فنــی ســازی فعالیــت هــا بــه شــرایط ایــده 

ــیم. ــری برس آل ت
وی اذعــان داشــت: عالقــه داریــم انگیــزه 
باغــداری،  هــای  حــوزه  در  را  اشــتغال 
زراعــت و دام بیشــتر کنیــم؛ چــرا کــه 
ــمت  ــه س ــد ب ــع درآم ــر توزی ــم اگ معتقدی
ــودن  ــن ب ــل پایی ــه دلی ــد، ب ــتاها باش روس

هزینــه هــای زندگــی، تثبیــت اشــتغال 
پایــدار و خــود اشــتغالی در روســتاها جذبــه 

ــت. ــد داش ــتری خواه بیش
ــس  ــی، رئی ــر فتح ــه اکب ــدای جلس در ابت
ارائــه  بــه  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان 
تاریخچــه،  خصــوص  در  توضیجاتــی 
اهــداف و عملکــرد صنــدوق حمایــت از 
توســعه بخــش کشــاورزی اســتان پرداخت.

در ایــن جلســه مــواردی مثــل فعالیــت 
ــتایی و  ــان روس ــرد زن ــای خ ــدوق ه صن
ــتان  ــی اس ــای دام ــاده ه ــن نه ــد تامی رون

ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح م

صندوق های خرد زنان روستایی 
هم که در شهرستان های تبریز، 
شبستر و عجب شیر شکل گرفته 

اقدام موثری در ایجاد اشتغال 
پایدار زنان روستایی به شمار 

می رود.
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رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان آذربایجان شــرقی گفــت: قــرارگاه تحــول اداری، نوآوری و پیشــرفت، 
جــزو قــرارگاه هــای مهــم بخــش کشــاورزی اســت کــه مــی توانــد اقدامــات بســیار مثبتــی در جهــت اقتصاد 

کشــاورزی انجــام دهــد نیــز در راســتای فعالیــت هــای جهادســازندگی ســابق تلقــی گردد.

رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
آذربایجــان شــرقی گفــت: نیازمندیهــای 
دانــش بنیانــی در زیربخــش هــای مختلــف 
ــط همــکاران تالشــگر  کشــاورزی را توس
تابعــه  ادارات  و  ســازمان جهادکشــاورزی 
ــد و  ــز رش ــار مراک ــوده و در اختی ــاء نم احص
دانشــگاه هــا قــرار دادیــم تــا هــر چقــدر کــه 
بتواننــد بخــش کشــاورزی را یــاری نماینــد.

اولیــن جلســه   در  اکبرفتحــی  مهنــدس 
قــرارگاه تحــول، نــوآوری و پیشــرفت وزارت 
جهادکشــاورزی کــه بــا حضــور دکتــر 
محمدهــادی حــاج محمــد رئیــس قــرارگاه 

ــرفت وزارت  ــوآوری و پیش ــول اداری، ن تح
ــش  ــه دان ــای کمیت ــاورزی و اعض جهادکش
ــد،  ــزار گردی ــاورزی برگ ــش کش ــان بخ بنی
ــاورزی و  ــه جهادکش ــک هفت ــن تبری ضم
ــازان  ــره سنگرس ــاد و خاط ــت ی گرامیداش
بــی ســنگرگفت:  نقــش جهادســازندگی در 
حــوزه پشــتیبانی جنــگ و محرومیــت زدایی 
ــت و در  ــوده اس ــل ب ــی بدی ــتاها ب از روس
ــه روســتاهای  ــز در ســفر ب حــال حاضــر نی
ــی از  ــان برخ ــور همچن ــاط کش ــی نق اقص
ــت هــای جهادســازندگی ســابق  ــار فعالی آث
ــا دارد  ــه ج ــرد ک ــوان مشــاهده ک ــی ت را م

از مجموعــه جهادســازندگی ســابق قدردانــی 
گــردد کــه بعــد از ادغــام بــا ســازمان 
کشــاورزی مأموریــت آن بــه ســمت احیــای 
تغییــر  روســتاها  در  اقتصــاد کشــاورزی 
ــر توســعه کالبــدی  ــا عــالوه ب پیــدا کــرد ت
ــه  ــاختهای الزم ب ــاد زیرس ــتاها و ایج روس
تحــول اقتصــاد روســتاها نیــز پرداختــه 
ــای  ــت ه ــر در ماموری ــن ام ــه ای ــود ک ش
وزارت جهادکشــاورزی و ســازمان هــای 
جهادکشــاورزی اســتان هــا گنجانــده شــده 

ــت. اس
وی افــزود: قــرارگاه تحــول اداری، نــوآوری 

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی :رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی :

احصاء نیازمندی های دانش بنیانی دراحصاء نیازمندی های دانش بنیانی در
 زیربخش های مختلف کشاورزی زیربخش های مختلف کشاورزی
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و پیشــرفت، جــزو قــرارگاه هــای مهــم 
ــد  ــی توان ــه م ــت ک ــاورزی اس ــش کش بخ
ــی در جهــت اقتصــاد  ــات بســیار مثبت اقدام
ــتای  ــز در راس ــد نی ــام ده ــاورزی انج کش
فعالیــت هــای جهادســازندگی ســابق تلقــی 

ــردد. گ
ــرد  ــم عملک ــر بتوانی ــار داشــت: اگ وی اظه
در واحــد ســطح و واحــد حجــم را افزایــش 
ــوم  ــش و عل ــتفاده از دان ــدون اس ــم ب دهی
ــک  ــده و تکنی ــالح ش ــام اص ــد و ارق جدی
پذیــر  امــکان  باغــی  و  زراعــی  هــای 
وضعیــت  بهبــود  در  واقــع  در  نیســت، 
ــداران تاثیرگــذار  معیشــت کشــاورزان و دام
ــد،  ــاق افت ــم اتف ــن مه ــر ای ــم اگ ــده ای ش
ــه  ــازمان ک ــام دو س ــی از ادغ ــرض اصل غ
ــذاری در اقتصــاد کشــاورزی  ــان تاثیرگ هم
ــده  ــق ش ــز محق ــود نی ــتا ب ــاد روس و اقتص
ــی  ــالتهای اصل ــی از رس ــا یک اســت. طبیعت
ــد  ــن اســت کــه بتوان بخــش کشــاورزی ای
در راســتای ایجــاد امنیــت غذایــی بــا 
اســتفاده از علــوم و فــن آوری هــای جدیــد 

ــد. ــش ده ــد را افزای ــزان تولی می
ــد  ــزود: بای ــه اف ــی در ادام ــدس فتح مهن
توجــه نمــود کــه مــا بــا محدودیــت منابــع 
ــد  ــم در بع ــی و ه ــع آب ــد مناب ــم در بع ه
ــاره  ــذا چ ــتیم ل ــه هس ــی مواج ــع خاک مناب
ای جــر ایــن نیســت کــه بــه ســمت دانــش 
حرکــت کــرده و بــا همیــن منابــع محــدود 
ــد  ــه رش ــت رو ب ــاز جمعی ــورد نی ــذای م غ
ــی از یکســو  ــم یعن ــن نمایی انســانی را تامی
ــا افزایــش جمعیــت مواجــه هســتیم  و از  ب
ــع در حــال تخریــب و از  ســوی دیگــر مناب

ــن مــی باشــد. ــن رفت بی
 وی افــزود: در اســتان آذربایجــان شــرقی و 
غربــی بــا توجــه بــه واقــع شــدن در حوضــه 
دریاچــه ارومیــه، محدودیــت منابــع آب بــه 

ــع یکــی  ــل لمــس اســت. در واق ــه قاب عین
ــه از  ــز منطق ــی آبری ــای اصل ــه ه از حوض
دســترس تولیــد خــارج شــده در حالــی کــه 
بایــد غــذای موردنیــاز جمعیــت رو بــه رشــد 
ــه  ــد در دو حوض ــذا بای ــردد ل ــن گ آن تامی
ــد  ــوم جدی ــش و عل ــمت دان ــه س ــر ب دیگ
حرکــت کــرده و بــا اســتفاده از دانــش 
بتوانیــم غــذای مــورد نیــاز را تامیــن نماییم.

رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان بــا 
تاکیــد بــر تاثیــر و نقــش ســازنده و مثبــت 
قــرارگاه در بخــش کشــاورزی در اســتانهای 
ــح نمــود: جنگــی کــه  شــمال غــرب تصری
ــاق  ــیه اتف ــن و روس ــور اوکرای ــن دو کش بی
ــد  ــا تهدی ــا را ب ــی دنی ــت غذای ــاد و امنی افت
مواجــه نمود؛  حتــی مخالفــان خودکفایی در 
تامیــن امنیــت غذایــی بــه هــر قیمتــی را به 
ــه در داخــل کشــور  ــن نتیجــه رســاند ک ای
حداقــل در مــورد کاالهــای اســتراتژیک 
ــا  ــا ب ــیم ت ــان باش ــه خودم ــی ب ــد متک بای
وقــوع جنگــی بیــن المللــی امنیــت غذایــی 
داخــل کشــور دچــار مشــکل نگــردد و 
ایــن امــر نیــز محقــق نخواهــد شــد مگــر 
ــه  ــزی ک ــد؛ چی ــش جدی ــتفاده از دان ــا اس ب
مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری در 
ــه  ــه ب ــود ک ــد ب ــال جدی ــاز س ــخنان آغ س
حــق بــه عقــب مانــدن بخــش کشــاورزی 
نســبت بــه بخــش هــای صنعــت و خدمــات 
در زمینــه دانــش بنیــان اشــاره نمودنــد لــذا 
ــف  ــود را مکل ــال خ ــدای س ــان ابت از هم
بنیانــی  نیازمندیهــای دانــش  دانســته و 
در زیربخــش هــای مختلــف کشــاورزی 
را توســط همــکاران تالشــگر ســازمان 
احصــاء  تابعــه  ادارات  و  جهادکشــاورزی 
نمــوده و در اختیــار مراکــز رشــد و دانشــگاه 
هــا قــرار دادیــم تــا هــر چقــدر کــه بتواننــد 

ــد. ــاری نماین ــاورزی را ی ــش کش بخ

 

طبیعتا یکی از رسالتهای اصلی 
بخش کشاورزی این است که 
بتواند در راستای ایجاد امنیت 
غذایی با استفاده از علوم و فن 
آوری های جدید میزان تولید را 

افزایش دهد.
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مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی اعالم کرد:

تحقق ۷۰ درصدی مالیات مشاغل در
 آذربایجان شرقی

تعیین مالیات بر درآمد اصناف از طریق صورت حساب کارت خوان ها، به علت نوبودن طرح برای اصناف 
ابهاماتی را ایجاد کرده و در اظهار نامه سال گذشته مشوق های خوبی برای اصناف از بابت بخشودگی مالیات 

بردرآمد در نظر گرفته شده است.

ــاف  ــی اصن ــای مالیات ــد اظهارنامه ه ۷۰ درص
ــتان  ــاده ۱۰۰ در اس ــره م ــاغل و تبص و مش

ــق شــده اســت. محق
ــا ؛عیســی اروج زاده  ــگار م ــه گــزارش خبرن ب
در جلســه بررســی مشــکل مالیاتــی اصنــاف 
مراغــه گفــت: زمــان تســلیم اظهارنامــه 
ــد خواهــد شــد  ــاه تمدی ــا ۱۵ تیرم ــی ت مالیات
ــد در  ــاف می توانن ــان مشــاغل و اصن و صاحب

ــد. ــدام کنن ــده اق ــی مان ــدت باق م
ــد در  ــی می توانن ــان مالیات ــزود: مودی وی اف
مــدت باقــی مانــده بــا تکمیــل اظهارنامــه از 
مشــوق های و تخفیف هــای الزم بهره منــد 

شــوند.
خوان هــا  کارت  کــرد:  اضافــه  زاده  اروج 
منبــع فــروش و درآمــد اصنــاف تعییــن 
شــده و مالیــات نیــز از ایــن طریــق دریافــت 

. می شــود
مدیــرکل امــور مالیاتــی آذربایجــان شــرقی با 
بیــان اینکه،اصنــاف اســتان ۷ درصــد مودیــان 

ــور  ــزود: ام ــد اف ــکیل می دهن ــی را تش مالیات
مالیاتــی اســتان بیشــترین وقــت ظرفیــت خود 

ــرد. ــرار می گی ــاف ق ــار اصن را در اختی
وی ادامــه داد: تعیــن مالیــات بــر درآمــد 
اصنــاف از طریــق صــورت حســاب کارت 
ــرای  ــرح ب ــودن ط ــت نوب ــه عل ــا، ب ــوان ه خ
اصنــاف ابهاماتــی را ایجــاد کــرده و در اظهــار 
نامــه ســال گذشــته مشــوق های خوبــی 
ــات  ــودگی مالی ــت بخش ــاف از باب ــرای اصن ب

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــد در نظ بردرآم
اروج زاده گفــت: امــور مالیاتــی اســتان بــا تمام 
ــته های و  ــه خواس ــد ب ــالش می کن ــوان ت ت

ابهامــات اصنــاف و بازاریــان پاســخ دهــد.
نماینــده مــردم مراغــه و عجــب شــیر در 
گفــت:  هــم  اســالمی  شــورای  مجلــس 
بازاریــان در همــه صحنه هــای انقــالب، دفــاع 
ــتند و  ــور  داش ــی حض ــام کرونای ــدس و ای مق
الزم اســت بــا برنامــه ریــزی جلــوی متضــرر 

ــود. ــه ش ــا گرفت ــدن آن ه ش

علــی علیــزاده افــزود: شــفاف ســازی مراحــل 
ــه  ــات و اعــالم آن ب محاســبه و دریافــت مالی
ــبه  ــت و محاس ــرورت اس ــک ض ــاف ی اصن
دریافــت مالیــات از طریــق فــروش کارت 
خوان هــا الزم بــود قبــل از اجــرا بــه بازاریــان 

اعــالم می شــد.
جلســه های  برگــزاری  بــا  داد:  ادامــه  وی 
توجیهــی از طریــق امــور مالیاتی شهرســتانها و 
اســتان ها موضــوع محاســبه و دریافــت مالیات 
ــالم  ــازار اع ــه ب ــا ب ــق کارت خوان ه از طری

شــود.
ــت:  ــز گف ــه نی ــدار مراغ ــدیان فرمان داود اس
بیشــتر مالیــات اصنــاف ایــن شهرســتان زیــر 

ــت. ــان اس ــون توم ۵ میلی
در ایــن جلســه روســای اتحادیه هــای صنفــی 
مراغــه افزایــش نامتعــارف مالیــات بــر درآمــد، 
تعییــن مالیــات از طریــق تراکنــش کارت 
ــا را  ــام کرون ــد در ای ــش درآم ــا و کاه خوان ه

ــد.  ــان کردن ــاف بی ــکالت اصن از مش
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عجــب شــیر بهره بــرداری شــد.
ــر  ــاری زی ــتم آبی ــامل سیس ــا ش ــن طرح ه ای
ســطحی بــرای اولیــن بــار در آذربایجــان 
شــرقی در مزرعــه ۵ هــزار متــر مربــع در 
ــراژ  ــه مت ــه ب ــزی و طــرح گلخان بخــش مرک
۳هــزارو۳۵۰ متــر مربــع در بخــش قلعــه چای 

ــت. ــتان اس ــن شهرس ای
ــد  ــه تولی ــم گلخان ــتر ه ــتان شبس در شهرس
ــع  ــر مرب ــزار مت ــای ۲ ه ــبز در زیربن ــار س خی
ــال در  ــارد ری ــش از ۱۳ میلی ــه بی ــا هزین و ب
روســتای مزرعــه صوفیــان بــه بهــره بــرداری 

ــید . رس
ــتای  ــات روس ــازی قت ــت و بازس ــرح مرم ط
لــروم هورانــد نیــز بــه طــول ۷۰ متــر افتتــاح 

شــد. 

از دو طرح کشاورزی هم 
با سرمایه گذاری 33 میلیارد 

ریال در شهرستان عجب شیر 
بهره برداری شد.

این طرح ها شامل سیستم 
آبیاری زیر سطحی برای اولین 

بار در آذربایجان شرقی در 
مزرعه ۵ هزار متر مربع در 

بخش مرکزی و طرح گلخانه 
به متراژ 3هزارو3۵0 متر 

مربع در بخش قلعه چای این 
شهرستان است.

در  کشاورزی  طرحهای  افتتاح 
آذربایجان شرقی

دومین واحد گلخانه ای سبزی و صیفی در بخش تیکمه داش شهرستان بستان آباد به بهره برداری رسید.
این واحد گلخانه ای با ظرفیت تولید 4۵0 تن انواع محصول سبزی و صیفی در روستای مشکین جیق و در 

زمینی به مساحت چهار هزار متر و با هزینه ای افزون بر سه میلیارد تومان راه اندازی شده است.

همزمــان بــا گرامیداشــت هفتــه جهــاد 
در  کشــاورزی  طــرح  چنــد  کشــاورزی، 

شــد افتتــاح  شــرقی  آذربایجــان 
بــه گــزارش خبرنــگار ما؛دومیــن واحــد 
گلخانــه ای ســبزی و صیفــی در بخــش 
ــه  ــاد ب ــتان آب ــتان بس ــه داش شهرس تیکم

بهــره بــرداری رســید.
ــد  ــت تولی ــا ظرفی ــه ای ب ــد گلخان ــن واح ای
ــواع محصــول ســبزی و صیفــی  ــن ان ۴۵۰ ت
در روســتای مشــکین جیــق و در زمینــی بــه 
ــه ای  ــا هزین ــر و ب ــزار مت ــار ه مســاحت چه
ــدازی  ــان راه ان ــارد توم ــر ســه میلی ــزون ب اف

شــده اســت.
از دو طــرح کشــاورزی هــم بــا ســرمایه 
گــذاری ۳۳ میلیــارد ریــال در شهرســتان 
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ــرتیپ  ــتضعفان س ــیج مس ــازمان بس ــس س رئی
و  نخبــگان  جمــع  در  ســلیمانی  غالمرضــا 
فنــاوران و مخترعیــن بســیجی و قــرارگاه جهــاد 
علمــی بســیج اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت : 
اولیــن عرصــه در گام دوم انقــالب علــم و دانــش 

اســت.
وی ادامــه داد: رهبــر انقــالب بــه اعتــالی 
ــی داده  ــت فراوان ــام اهمی ــور و نظ ــی کش علم
ــن امــر هســت کــه در گام دوم  ــرای همی ــد ب ان

ــت. ــده اس ــان ش ــه بی ــن عرص دومی
ــا  بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛ســلیمانی ب
ــی  ــای مهم ــت ه ــی از ماموری ــه یک ــان اینک بی
کــه رهبــر انقــالب بــرای گام دوم در جمــع 
ــد  ــرای ایــن خطــه مطــرح کردن ــز ب مــردم تبری
ــه در  ــان همیش ــز و آذربایج ــردم تبری ــزود: م اف
طــول انقــالب و قبــل از انقــالب نشــان داده انــد 
کــه در اکثــر مــوارد پیشــتاز بــوده انــد فلــذا بایــد 

ــتان  ــن اس ــم ای ــالب ه ــرای گام دوم انق در اج
خــود را نشــان دهــد و پرچمــدار باشــد

ــا و  ــه ه ــرقی داری نخب ــان ش ــتان آذربایج اس
ــرای  ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــتعدادهای فراوان اس
حــل مشــکالت کشــور و نظــام مــورد اســتفاده 

ــرد. ــرار گی ق
در  موفقیــت  بــرای کســب   : داد  ادامــه  وی 
ــادی  ــه جه ــا روحی ــت ب ــدان می بایس ــن می ای
ــد  ــر بای ــرد. از ســوی دیگ ــالش ک و بســیجی ت
گفــت بســیج مأموریــت دارد تــا عرصــه خدمــت 
ــران  ــای ای ــای ج ــردم را در ج ــه م ــانی ب رس
ــن رســالتی مقــدس  ــد و ای اســالمی فراهــم کن
ــت اســت. ــار دســتگاه های مســئول و دول در کن

ــه عنــوان تشــکل  ــا بیــان اینکــه بســیج ب وی ب
ــت  ــالب وارد حرک ــن انق ــی در مردمی تری مردم
نوینــی شــده اســت، ابــراز داشــت: ایــران 
اســالمی جوانــان مســتعد و بــا ایمانــی دارد 

کــه مــی توانــد بــا کمــک جوانــان خــود مرحلــه 
ــد و  ــز ســپری کن ــت اســالمی را نی ــق دول تحق
ــر  ــورهای دیگ ــرای کش ــب ب ــی مناس ــه الگوی ب

ــردد. گ

رئیس سازمان بسیج مستضعفان:

اولین عرصه در گام دوم انقالب علم و دانش است

 

استان آذربایجان شرقی 
داری نخبه ها و استعدادهای 

فراوانی است که باید برای حل 
مشکالت کشور و نظام مورد 

استفاده قرار گیرد.
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هفتمیــن مالقــات مردمــی شــهردار تبریــز 
ــور  ــا حض ــهرداری ب ــزی ش ــاختمان مرک در س

تعــدادی از شــهروندان برگــزار شــد.
ــن  ــز؛در ای ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــدادی از  ــی تع ــای مردم ــات ه ــت از مالق نوب
شــهروندانی کــه قبــال بــرای دیــدار بــا شــهردار 
تبریــز ثبــت نــام کــرده بودنــد، حضــور داشــتند.

مراجعــان ، از طریــق اداره کل ارتباطــات و امــور 
ــز  ــهردار تبری ــا ش ــدار ب ــرای دی ــل ب ــن المل بی

ــد . ــرده بودن ــدام ک اق
ــا همــه مراجعــه  ــا مشــکل تقریب ــوع مســئله ی ن
مســائل  و  ملــک  بــه  مربــوط  کننــدگان 
ــی  ــه م ــه از جمل ــت ک ــی اس ــازی و مال شهرس
ــا  ــه ب ــه درخواســت مسیرگشــایی، مقابل ــوان ب ت
ــر  ــت تغیی ــاز، درخواس ــاز غیرمج ــاخت و س س

ــف عــوارض  ــری، درخواســت اعمــال تخفی کارب
ــرد. ــاره ک و... اش

یعقــوب هوشــیار، شــهردار تبریــز در ایــن دیدارها 
کــه در فضایــی صمیمــی برگزار شــد، دســتورات 
الزم را بــرای رفــع مشــکل شــهروندان صــادر و 
بــرای برخــی دیگــر نیــز کــه خــارج از اختیــارات 
ــه  ــی هــای الزم را ارائ ــود، راهنمای شــهرداری ب

کــرد.
ــازمان های  ــا س ــق ی ــه در مناط ــهروندانی ک ش
ــکالت  ــده اند مش ــق نش ــز موف ــهرداری تبری ش
ــه اداره  ــه ب ــا مراجع ــد، ب ــرف کنن ــود را برط خ
بین الملــل می تواننــد  امــور  ارتباطــات و  کل 
ــد. ــدار کنن ــز دی ــهردار تبری ــا ش ــام و ب ثبت ن

ــار  ــد ب ــز چن ــهردار تبری ــز ش ــن نی ــش از ای پی
ــار  ــی )ره(، چهارب ــام خمین ــم ام ــی اعظ در مصل

ــت  ــرار خدم ــب ق ــهرداری در قال ــق ش در مناط
ــار  ــد ب ــز و چن ــهرداری مرک ــار در ش ــش ب ، ش
ــه  ــا شــهروندان دیــدار، گفتگــو و ب در مســاجد ب

ــود. ــرده ب ــیدگی ک ــان رس ــکالت آن مش
ایــن دیدارهــا مســتمر خواهــد بــود و هــم 
ــر  ــز و هــم شــهرداران مناطــق ه شــهردار تبری
هفتــه بــا شــهروندان دیــدار و گفتگــو می کننــد.

چهره به چهره با مردم؛ هفتمین مالقات 
مردمی شهردار تبریز برگزار شد

یعقوب هوشیار، شهردار تبریز در 
این دیدارها که در فضایی صمیمی برگزار 
شد، دستورات الزم را برای رفع مشکل 

شهروندان صادر و برای برخی دیگر 
نیز که خارج از اختیارات شهرداری بود، 

راهنمایی های الزم را ارائه کرد.
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مهنــدس خانــی بــا اشــاره بــه قیمــت تمــام 
ــی  ــه دلیــل پلکان ــد آب افــزود: ب شــده تولی
ومناســب نبــودن قیمــت بــا کاهــش درآمــد 
ــداری  ــر نگه ــن ام ــه ای ــتیم ک ــه هس مواج
ــا  ــا را ب ــانی آن ه ــه روزرس ــزات و ب تجهی
ــا  ــم ب ــه امیدواری ــرده ک ــه ک ــکل مواج مش
ــتان  ــور و اس ــئوالن کالن کش ــر مس تدبی

ــم. ــل کنی ــکالت رو ح ــم مش بتوانی
وی در مــورد کیفیــت آب خاطرنشــان کــرد: 
یــک آزمایشــگاه مرجــع بــا دســتگاه هــا و 

ــال  ــبانه روزی در ح ــاالی ش ــوژی ب تکنول
ــرب را  ــن آب ش ــه بهتری ــتند ک ــد هس رص

ــانند. ــردم برس ــت م ــه دس ب
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجــان شــرقی تاکیــد کــرد: ۷۵ درصــد 
ــرکت آب  ــق ش ــتان از طری ــرب اس آب ش
منطقــه ای و ۲۵ درصــد آب از طریــق چــاه 
ــه در  ــردد ک ــی گ ــن م ــتان تأمی ــای اس ه
برنامــه ریــزی بلنــد مــدت بــرای تامیــن آب 
شــرب شــهر تبریــز بحــث انتقــال آب ارس 
ــتاندار  ــک اس ــا کم ــه ب ــد ک ــرح گردی مط
محتــرم و نماینــدگان عزیــز در مجلــس 
ــل  ــم حداق ــار داری ــالمی انتظ ــورای اس ش
ــره  ــه به ــروژه ب ــده پ ــال آین ــازه ۴ س در ب

ــد. ــرداری برس ب

فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــا  ــری ب ــرقی در نشســت خب ــان ش آذربایج
ــس  ــل کنفران ــه در مح ــانه ک ــاب رس اصح
شــرکت آب و فاضــالب برگــزار شــد گفــت: 
ــرکت در  ــن ش ــش ای ــت پوش ــت تح جمعی
ــک  ــر و نزدی ــون نف ــدود ۳ میلی ــهرها ح ش
ــر در  ــزار نف ــت ه ــون و دویس ــه ۱ میلی ب
ــه در کل  ــند ک ــی باش ــاکن م ــتاها س روس
نزدیــک بــه ۴ میلیــون نفــر ارائــه خدمــات 

می دهــد.
 مهنــدس خانــی افــزود: آب شهرســتان 
ــه  ــانی زرین ــط آب رس ــع خ ــز از ۴ منب تبری
رود ۵۵ درصــد، خــط آب رســانی نهنــد ۱۳ 
ــاد،  ــعید آب ــروی، س ــا ) ه ــاه ه ــد، چ درص
قزلجــه میــدان( ۳۱ درصــد و قنــوات ۱ 
ــهر  ــه ۶۵ ش ــود ک ــی ش ــن م ــد تامی درص
بــا ۴ میلیــون نفــر جمعیــت شــهری و 
ــی  ــه شــامل ۵۳ درصــد م ۲۲۲۷روســتا  ک

ــد. ــی ده ــش م ــود را پوش ش
وی ادامــه داد: ۱۵۰ لیتــر اســتاندارد مصــرف 
آب کشــور و ۲۲۰ لیتــر در ثانیــه هــم مقــدار 
ــه ۷۰  ــت ک ــز اس ــهر تبری ــرف کالنش مص
درصــد از اســتاندارد ملــی بیشــتر مــی باشــد 
ــت الگــوی  ــا رعای ــز ب ــردم عزی ــن م بنابرای
مصــرف درســت و اســتاندارد و بــا ۱۵- ۱۰ 

درصــد صرفــه جویــی کــه حــدود ۷۵۰ لیتــر 
در ثانیــه و معــادل ۳۰ چــاه آب می شــود در 
ایــن راه بــه رفــع کمبــود آب کمــک خواهــد 

کــرد.
و  آب  شــرکت  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
فاضــالب آذربایجــان شــرقی تصریــح کــرد: 
ــور و  ــطح کش ــه در س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
اســتان بــا خشکســالی مواجــه هســتیم 
بحــث کاهــش ســطح بارندگــی نیــز وجــود 
دارد کــه درســطح کشــور ایــن کاهــش ۵۰ 
درصــد بــوده و در ســطح اســتان ۲۵ درصــد 
تخمیــن زده مــی شــود و بــا توجــه بــه ایــن 
ــبت  ــرارت نس ــه ح ــش درج ــا افزای ــه ب ک
ــه  ــرو هســتیم ک ــته روب ــالهای گذش ــه س ب
طبیعتــا افزایــش مصــرف را بــه بــار خواهــد 

داشــت.
وی ادامــه داد: خوشــبختانه بــا تدابیــر خــوب 
و کارشناســی و حفــر چــاه هــا و مهندســی 
معکــوس ســعی گردیــده ایــن کــم آبــی بــه 

حداقــل برســد.
اســتان  آبفــای  شــرکت  مدیرعامــل 
ــد  ــع تولی ــه وض ــم رفت ــرد: روی ه اظهارک
ــرف  ــی مص ــت ول ــوب اس ــتان خ آب دراس
ــای در  ــتاندارد ه ــا اس ــق ب ــد مطاب ــم بای ه

ــد. ــده باش ــه ش ــر گرفت نظ

وت ملی  وت ملی مراقبت از آب به عنوان ثر مراقبت از آب به عنوان ثر
وظیفه همگانی استوظیفه همگانی است
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مهنــدس خانــی افــزود: عملیــات آبرســانی 
بــه ۱۲۱ روســتای محــروم در ۴ شهرســتان 
اســتان کــه شــامل کلیبــر، خدآفریــن، ورزقــان 
ــام  ــرارگاه ام ــط ق ــود توس ــی ش ــترود م و هش
ــت و در  ــام اس ــال انج ــپاه در ح ــن )ع( س حس
ــار ۲۵۰  ــا اعتب ــروژه آبرســانی، ب ــاز نخســت پ ف
ــع  ــه مجتم ــاخت س ــرای س ــان ب ــارد توم میلی
ــت  ــتا اس ــه ۱۲۱ روس ــال آب ب ــانی و انتق آبرس
کــه آبرســانی بــه اولیــن روســتا بــا ســه کیلومتر 

ــت. ــده اس ــی ش ــذاری اجرای لوله گ
وی تصریــح کــرد: بــا مســاعدت اســتاندار 
محتــرم تعــداد روســتاهای محــروم از  ۱۲۱ 
روســتا بــه ۴۰۰ روســتا افزایــش داده شــده 
ــرا  ــاری اج ــال ج ــی آن در س ــات اجرای و عملی

ــد . ــد ش خواه
ــز  ــز را ج ــی تبری ــگ آب ــی رین ــدس خان مهن
و  شهردانســت  ایــن  اصلــی  اولویت هــای 
ــا اجــرا و تکمیــل ایــن پــروژه  تصریــح کــرد: ب
ــی در کل  ــع آب ــوازن مناب ــع مت ــر توزی عــالوه ب
مناطــق، بحــث عدالــت آبــی در زمان هــای 
مقتضــی همچــون قطعی هــای اضطــراری نیــز 

ــود . ــی ش ــت م رعای
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آب و فاضــالب 
ــزود: از مــردم شــریف اســتان خواهشــمندیم  اف
بــا صرفــه جویــی ۱۰ درصــدی در مصــرف، مــا 

را در تامیــن هــر چــه بهتــره آب یــاری کننــد.
مهنــدس خانــی بــا اشــاره بــه شــبکه فاضــالب 
اســتان گفــت: در حــال حاضــر ۱۷ شــهر اســتان 
ــه شــهر  ــی باشــد ک دارای شــبکه فاضــالب م
ــزان  ــن می ــد باالتری ــدود ۹۰درص ــا ح ــز ب تبری

شــبکه را دارا مــی باشــد.
وی در مــورد تصفیــه خانــه فاضــالب کالنشــهر 
ــز از  ــی تبری ــه اصل ــه داد: تصفیه خان ــز ادام تبری
ســال ۸۰ شــروع بــه کارکــرده اســت و فــازدوم 
تصفیــه خانــه فاضــالب تبریــز کــه جــزء 
ــه هــای در حــال ســاخت  بزرگتریــن تصفیه خان

ــر را  ــون نف ــک میلی ــالب ی ــت و فاض کشوراس
ــه خواهــد کــرد. تصفی

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان 
دوم  مــدول  احــداث  کــرد:  تاکیــد  شــرقی 
ــال  ــز از س ــالب تبری ــزرگ فاض ــه ب تصفیه خان
۹۵ بــا قــراردادی بــه مبلــغ ۱۸۲ میلیــارد تومــان 

ــت . ــده اس ــاز ش ــن آغ ــع و لج ــاز مای در دو ف
مهنــدس خانــی ادامــه داد: ســویل بخــش 

ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش ــش از ۹۵ درص ــع بی مای
دارد و فرآینــد تصفیــه فاضــالب مــدول دوم 
ــوع  ــن ن ــه ای ــوده ک ــوع FEED STEP ب از ن
ــا  ــال ب ــن فع ــای لج ــوع فرآینده ــد از ن فراین
ــا توجــه  ــوده و ب قابلیــت حــذف ازت و فســفر ب
بــه مرحلــه ای بــودن سیســتم توزیــع فاضــالب 
ــرفته ترین  ــی از پیش ــی، یک ــد بیولوژیک در واح
و کارآمدتریــن فرایندهــای بــه  روز تصفیــه 

فاضــالب شــهری می باشــد.
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آب و فاضــالب 
ــه را  ــه خان ــداث تصفی ــرقی اح ــان ش آذربایج
فرصتــی مناســب بــرای کمتر شــدن مشــکالت 
زیســت محیطــی در ســال هــای آینــده بــا توجه 

بــه افزایــش جمعیــت شــهر تبریــز برشــمرد.
ــه  ــه خان ــل از تصفی ــاب حاص ــت: پس وی گف
فاضــالب مــی توانــد بــه مداراســتفاده برگــردد و 
بــه تأمیــن آب صنعــت، کشــاورزی و مخصوصــا 
احیــای دریاچــه ارومیــه کمــک شــایانی خواهــد 

کــرد.
مهنــدس خانــی تصریــح کــرد: از اهــداف 
ــه  ــدول دوم تصفیه خان ــداث م ــرح اح ــم ط مه
فاضــالب کالن شــهر تبریــز، اســتفاده از پســاب 
عمــده  تأمین کننــده  به عنــوان  تولیــدی 
ارومیــه می باشــد  دریاچــه  نیــاز  مــورد  آب 
ــغ  ــاز دو بال ــرداری ف ــل و بهره ب ــا تکمی ــه ب ک
ــاب  ــال پس ــب در س ــون مترمکع ــر ۷۵ میلی  ب
ــد  ــال یاب ــه انتق ــه ارومی ــه دریاچ ــده ب تصفیه ش
همچنیــن جمعیــت تحــت پوشــش ایــن طــرح 
یــک میلیــون نفــر و ظرفیــت تصفیه خانــه نیــز 
ــد. ــبانه روز می باش ــب در ش ــر مکع ۲۰۷۰۰۰ مت

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان 
ــرای  ــه ب ــه خان ــن تصفی ــه داد: ای ــرقی ادام ش
ــک  ــرار دادن ی ــق ۱۴۲۰ و تحــت پوشــش ق اف

ــر جمعیــت طراحــی شــده اســت. ــون نف میلی
مهنــدس خانــی در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه 
فرهنــگ ســازی در حــوزه ســوادآبی و مصــرف 
ــای  ــانه ه ــکاری رس ــا هم ــت: ب ــه آب گف بهین
مختلــف و NGOهــا در فضــای مجــازی و 
ــر  ــب بن ــار و نص ــه انتش ــدام ب ــهر اق ــطح ش س
در ۴۰ اتوبــوس شــهری، ۱۲ ایســتگاه اتوبــوس، 
۱۰۰ بنــر در نقــاط مختلــف شــهر تبریــز 
ــی ،  ــن گراف ــد موش ــی وتولی ــن طراح وهمچنی
ــه  ــدام ب ــپ و اق ــتر، کلی ــر، پوس ــن، خب انیمیش
برگــزاری ۳۰ برنامــه و مســابقه افزایــش ســطح 
ســواد آبــی همشــهری هــای عزیــز در محــالت 
ــن همــکاری  ــز و همچنی ــردد و شــلوغ تبری پرت
ــم  ــرده ای ــرورش ک ــوزش و پ ــا آم ــگ ب تنگاتن
ــش  ــف دان ــای مختل ــه ه ــرای برنام ــا اج ــا ب ت
آمــوزان را بــا مصــرف بهینــه آب آشــنا ســازیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی:آذربایجان شرقی:

 احداث مدول دوم تصفیه خانه بزرگ 
فاضالب تبریز از سال 9۵ با قراردادی به 
مبلغ 18۲ میلیارد تومان در دو فاز مایع و 

لجن آغاز شده است .
..............................................

تصفیه خانه اصلی تبریز از سال 80 
شروع به کارکرده است و فازدوم تصفیه 
خانه فاضالب تبریز که جزء بزرگترین 

تصفیه خانه های در حال ساخت 
کشوراست و فاضالب یک میلیون نفر را 

تصفیه خواهد کرد.
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دادســتان مرکــز اســتان آذربایجــان شــرقی 
گفــت: ســاختمان هــای تجــاری و مســکونی 
ــز و ســایر شهرســتان  ناایمــن در شــهر تبری
هــای اســتان بایــد شناســایی شــده و ضمــن 
ــا احصــا  ــف آنه ــاط ضع ــی نق ــیب شناس آس
ــاط راهکارهــای الزم  ــن نق ــع ای ــرای رف و ب

ارائــه شــود.
ــک  ــز، باب ــا در تبری ــگار م ــه گــزارش خبرن ب
کارگــروه  نشســت  در  علیلــو  محبــوب 
ــا موضــوع ایمنــی  پیگیــری حقــوق عامــه ب
ســاختمان هــای تجــاری و مســکونی تبریــز، 
ــه  ــی ک ــی از موضوعات ــه یک ــان اینک ــا بی ب
ــیم،  ــته باش ــژه داش ــه وی ــه آن توج ــد ب بای
قابــل  عملیاتــی  کاری  برنامــه  داشــتن 
ــزوم  ــر ل ــت ب ــش اس ــد و پای ــارت، رص نظ
و  تجــاری  هــای  ســاختمان  شناســایی 
ــایر  ــز و س ــهر تبری ــن در ش ــکونی ناایم مس

ــرد. ــد ک ــتان تأکی ــای اس ــتان ه شهرس
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در حوزه پیشــگیری 
از ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز و در 
ــا  ــا ایمــن ســازی ســاختمان هــا ی ارتبــاط ب
ــن  ــای ناایم ــاختمان ه ــف س ــن تکلی تعیی
تکالیــف خطیــری داریــم افــزود: ۲۵ درصــد 
ــیه  ــز حاش ــهری کالنشــهر تبری ــت ش جمعی
ــتند  ــوده هس ــت فرس ــوده و در باف ــین ب نش
ــکل  ــج ش ــه تدری ــینی ب ــیه نش ــن حاش و ای
ــی  ــل توجه ــات قاب ــم اقدام ــه و علیرغ گرفت
ــترش  ــگیری از گس ــوص پیش ــه در خص ک
بافــت هــای ناکارآمــد انجــام شــده، بــا 
ــه حجــم گســترده حاشــیه نشــینی  توجــه ب

ــتیم. ــه هس ــددی مواج ــکالت متع ــا مش ب
دادســتان مرکــز اســتان آذربایجــان شــرقی 

ــی  ــا کس ــی ب ــتگاه قضای ــرد: دس ــه ک اضاف
ــرای  ــتگاهی ب ــه دس ــدارد و اینک ــارف ن تع
ــی از  ــه توجیهات ــا ارائ ــرار از پاســخگویی ب ف
ــول  ــل قب ــد قاب ــئولیت کن ــلب مس ــود س خ
نیســت؛ نبایــد اجــازه بدهیــم برخــی از 
ــای  ــه ج ــا ب ــاختمان ه ــر س ــین ناظ مهندس
ــه ماشــین امضــاء  تحقــق نظــارت واقعــی ب

ــوند. ــل ش تبدی
محبــوب علیلــو ادامــه داد: در صــورت تأییــد 
ناایمــن بــودن ســاختمانی توســط شــهرداری 
و ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان، اگــر 
مســئوالن ســاختمان هــای تجــاری ناایمــن 
ــدام  ــی اق ــص ایمن ــع نواق ــه رف ــبت ب نس
ــا آنهــا برخــورد  ــون ب ــر اســاس قان نکننــد ب
خواهــد شــد چــرا کــه قــرار نیســت مــردم را 

فــدای منفعــت یــک عــده افــراد بکنیــم.
ــورای  ــدگان ش ــه نماین ــان اینک ــا بی وی ب
ــاخت و  ــا س ــه ب ــس در رابط ــهر و مجل ش

ســازهای غیــر مجــاز بایــد از دســتگاه هــای 
مرتبــط بــا ایــن موضــوع حمایــت کننــد تــا 
بتواننــد بــا قــدرت بــه وظایــف خــود عمــل 
کننــد تاکیــد کــرد: هیــچ دســتگاهی از 
ــون مســتثنا نبــوده و در صــورت  اجــرای قان
عمــل نکــردن بــه تکالیــف و اهمــال و 
ســهل انــگاری علیــه مســئوالن آن دســتگاه 

ــد. ــد ش ــرم خواه ــالم ج اع
ــرر  ــی مق ــث و بررس ــس از بح ــه پ در ادام
شــد هیأتــی بــا دبیــری معاونــت شهرســازی 
شــهرداری کالنشــهر تبریــز نســبت بــه 
شناســایی اماکــن تجــاری و پاســاژهای 

ــد. ــدام نمای ــز اق ــهر تبری ــر کالنش پرخط
نظــام  ســازمان  شــد  مقــرر  همچنیــن 
مهندســی ســاختمان اســتان نســبت بــه 
ــای  ــده ه ــف پرون ــن تکلی ــریع در تعیی تس
ناظــر  تخلفــات مهندســان  بــه  مربــوط 

ســاختمان اقــدام کنــد.

 در صــورت تأییــد ناایمــن بــودن ســاختمانی توســط شــهرداری و ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان، اگــر مســئوالن ســاختمان هــای تجــاری ناایمــن نســبت به 
رفــع نواقــص ایمنــی اقــدام نکننــد بــر اســاس قانــون بــا آنهــا برخــورد خواهــد 

شــد چــرا کــه قــرار نیســت مــردم را فــدای منفعــت یــک عــده افــراد بکنیــم.

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی:

وم شناسایی لز
 ساختمان های ناایمن 
و ارائه راهکارهای  درتبریز
مناسب
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مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی آذربایجــان شــرقی از کســب رتبــه نخســت روابــط 
عمومــی اداره کل اســتان در بیــن روابــط عمومی هــای وزارت مربوطــه در ارزیابــی ســال 1400 خبــر داد.

ــد  ــز؛، احم ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن به گ
حمــزه زاده دوشــنبه ۱۷ خردادمــاه ۱۴۰۱، 
ضمــن اعــالم ایــن خبــر گفــت: »نهــاد 
می توانــد  ســازمان ها  در  روابط عمومــی 
ــر  ــع بهت ــذب مناب ــه ج ــرف زمین ــک ط از ی
و کارآمدتــر از محیــط را فراهــم آورد و از 
طــرف دیگــر بــه برقــراری ارتبــاط بــا افــراد 
و بخش هــای داخلــی ســازمان زمینه ســاز 
مشــارکت کارکنــان، افزایــش تعهــد بــه 
و  تشــویق  و  انســجام  ایجــاد  برنامه هــا، 
ترغیــب افــراد بــه همراهــی و همــکاری موثر 
ــی  ــتراتژی های اصل ــرای اس ــداوم در اج و م

ــود.« ــازمان ش س
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
ــان  ــا بی ــرقی ب ــان ش ــتی آذربایج صنایع دس
میراث فرهنگــی  روابط عمومــی  اینکــه 
اســتان از جملــه بخش هــای فعــال ایــن 

اداره کل در ســال های اخیــر بــوده اســت، 
ــک  ــای ی ــه ارزیابی ه ــه ب ــا توج ــت: »ب گف
ســاله انجــام شــده از ســوی اداره کل روابــط 
عمومــی و اطــالع رســانی وزارت میــراث 
ــی اداره کل  ــط عموم ــور، رواب ــی کش فرهنگ
آذربایجــان شــرقی در  میــراث  فرهنگــی 
ــد  ــم از تولی ــی اع ــورد ارزیاب ــاخص های م ش
ــه  ــری ب ــری و بص ــوای خب ــال محت و ارس
خبرگــزاری رســمی وزارت مربوطــه، تعامــل و 
ــن  ــتانی و همچنی ــانه های اس ــا رس ــاط ب ارتب
ــبکه  ــار در ش ــار اخب ــتمر و انتش ــت مس فعالی
هــای اجتماعــی، طــی ســال ۱۴۰۰ بــا 
ــب  ــه کس ــق ب ــاز  ۱۷/۹۴ موف ــب امتی کس
رتبــه نخســت و عنــوان روابــط عمومــی برتــر 
کشــور در بیــن ادارات کل میراث فرهنگــی 

ــت.« ــده اس ش
هــر  »در  داشــت:  اظهــار  زاده  حمــزه 

دســتگاهی داشــتن اطالعــات موثــق، دقیــق 
و اطالع رســانی بــا توجــه بــه اهــداف و 
ســاختار، بزرگ تریــن ســرمایه محســوب 
ــه داشــتن  ــی آن ب ــات و کارای می شــود و حی
ارتبــاط دو ســویه در حــوزه هــای درون و 
بــرون ســازمانی، برقــراری تعامــل ســازنده و 
ــه و  ــان جامع ــکاف می ــه و ش ــش فاصل کاه

دســتگاه اجرایــی بســتگی دارد.«

  کسب رتبه نخست کشوری توسطکسب رتبه نخست کشوری توسط
وابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی وابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی ر  ر

طی سال 1400 با کسب امتیاز  
1۷/94 موفق به کسب رتبه 

نخست و عنوان روابط عمومی 
برتر کشور در بین ادارات کل 
میراث فرهنگی شده است.«
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نشست تخصصی مشترک هیات مدیره کانون کارفرمایی 
انجمن صنفی جایگاههای عرضه سوخت کشور

دراستان اردبیل

در این نشست باتاکید بر لزوم بازنگری در سیاستهای کلی نحوه تغییر نرخ حق العمل و کارمزد 
جایگاه داران با در نظر گرفتن مشکالت صنفی .افزایش بی رویه قیمت قطعات و لوازم و خدمات 

تعمیر و نگهداشت و دستمزد کارگران موارد فود بررسی شد.

بــه گــزارش امــور رســانه ای کانــون کارفرمایــی 
انجمــن صنفــی جایگاههــای عرضــه ســوخت 
کشور؛نشســت تخصصــی مشــترک هیــات 
مدیــره اتحادیــه و انجمــن صنفــی جایگاههــای 
ــی  ــور بررس ــه منظ ــور ب ــوخت کش ــه س عرض
مشــکالت جایــگاه داران و طــرح و بررســی 
پیشــنهادات ســازنده اعضــا بــه مراجــع ذیربط در 
محــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتی 

ــد . ــزار گردی ــل برگ اســتان اردبی
پخــش  شــرکت  مدیــر  مدنــی  مهنــدس 

ــن  ــل در ای ــتان اردبی ــی اس ــای نفت فرآورده ه
نشســت ضمــن خیــر مقــدم بــه مهمانــان گفت 
: مــا سیاســت تعامــل ســازنده و همراهــی همــه 
جانبــه بــا هیــات مدیــره انجمــن صنفی اســتان 
را در پیــش گرفته و مشــکالت و مســائل مطرح 
شــده را طبــق نظــر کارشناســی حــل و فصــل 

میکنیم
وی حــل اساســی مشــکالت جایــگاه داران 
ــگاه داران در  ــت : جای ــمرد و گف ــم برش را مه
وضعیت معیشــتی بحرانــی و تعطیلی ناخواســته 

قــرار دارنــد و تــا زمانــی کــه درآمــد و مخــارج 
آنــان وابســته بــه دولــت باشــد قطعا مشــکالت 

ــد. ــد ش ــل و فصــل نخواه ح
صنفــی  انجمــن  رئیــس  نــوری  شــاپور 
ــب  ــل و نائ جایگاههــای عرضــه ســوخت اردبی
ــی  ــن صنف ــی انجم ــون کارفرمای ــس کان رئی
جایگاههــای عرضه ســوخت کشــور نیــز بعنوان 
میزبــان ایــن نشســت ضمن خــوش آمــد گویی 
بــه مهمانــان گفــت : حــل مشــکالت جایــگاه 
داران نیازمنــد کارشناســی دقیــق بــوده و الزمــه
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الســاعه توســط نورچشــمی هــای دولــت قبــل 
ــش  ــرکت پخ ــگاه داران و ش ــرر جای ــه ض و ب

دانســت .
ــو  ــر و عض ــام دبی ــور نیکن ــد پ ــد محم : صم
ــای  ــی جایگاهه ــن صنف ــره انجم ــات مدی هی
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــوخت اس ــه س عرض
نیــز بــا اشــاره بــه مشــکالت صنفــی و مالیاتــی 
ــف  ــن صن ــر ضــرورت بررســی مشــکالت ای ب
ــای  ــده ه ــا پرون ــلیقه ای ب ــورد س ــدم برخ و ع

ــرد . ــد ک ــگاه داران تاکی ــی جای مالیات
وی همچنیــن از ورود دســتگاههای اجرایــی 
ــت ،اداره  ــط زیس ــتاندارد ،محی ــر اس ــر نظی دیگ
کار و شــرکت هــای خلــق الســاعه برندینــگ به 
امــور جایــگاه هــا و هزینــه تراشــی هــای بــی 
مــورد بــرای جایــگاه داران انتقــاد کــرد و گفــت 
تاکــی بایــد دولــت دســت در جیــب جایــگاه دار 
داشــته باشــد و ایــن رویــه بایســتی پایــان یابــد.

فرنــود عاشــوری رئیــس انجمــن صنفــی گیالن 
و عضــو هیــات مدیــره کانــون : طــرح کهــاب 
ــزد  ــته و کارم ــی دانس ــر کارشناس ــی غی طرح
ناعادالنــه ،انــرژی بــر و فاقــد صرفــه از لحــاظ 
مصــرف بــرق میباشــد و عــدم پرداخت مناســب 
کارمــزد جایــگاه داران کفــاف تامیــن هزینــه هــا 
و مخــارج جایــگاه هــا را نمیدهــد و بــه تبــع آن 
ــا مشــکل  ــداوم اشــتغال کارگــران ب در مــورد ت
برخــورد نمــوده و دولــت بایــد فکــری اساســی 
بــرای جبــران هزینــه هــای ناشــی از افزایــش 
ــت  ــاری و پرداخ ــای ج ــه ه ــام آور هزین سرس

مطالبــات جایــگاه داران نماینــد.
شــایان ذکــر اســت ایــن نشســت بــا تصویــب 
ــگاه  ــی جای ــات صنف ــورد از مطالب ــن م چندی
داران در راســتای جلوگیــری از بــروز مشــکالت 
صنفــی و ارائــه پیشــنهادات ســازنده اعضــا بــه 
ــود  ــه کار خ ــط ب ــع ذیرب ــت و مراج وزارت نف
پایــان داده و بــر لــزوم پیگیــری جــدی موضــوع 
از مراجــع ذیربــط و حــل مســائل مطــرح شــده 

ــد. در ایــن جلســه تاکیــد گردی

در کلیه ساختمانهایي که داراي لوله کشي گاز 
مي باشند عاوه بر نصب یک عدد شیر اصلي 
در نزدیکي درب ورودي،در نزدیکي هر دستگاه 

گاز سوز نیز یک شیر مصرف قرار دارد.    

    روابط عمومی
 شرکت گازآذربایجانشرقی

مشترك گرامي : 
براي حفظ جان ارزشمند 

خود و عزیزانتان توصيه هاي 
ایمني را جدي بگيرید.

حمایــت از جایــگاه داران توجــه ویــژه بــه حــل 
اساســی مشــکالت جایــگاه داران ازســوی 

ــت . ــط اس ــع ذیرب مراج
وی پیگیری مشــکالت مالیاتــی و ارزش افزوده و 
تغییــر نــرخ کارمــزد ســال جدید توســط شــرکت 
ــی کشــور را در  ــای نفت ــی پخــش فرآورده ه مل
راســتای ثبــات شــغلی و آرامــش بخشــیدن بــه 
فضــای کســب و کار جایــگاه داران را در شــرایط 
بحرانــی کنونــی خواســتار گردیــد و از مدیریــت 
ــری و  ــتار پیگی ــز خواس ــل نی ــه ای اردبی منطق
انتقــال مصوبــات جلســه مذکــور از مرکــز گردید 
.همایــون صالحــی، رئیــس کانــون کارفرمایــی 
انجمــن صنفــی جایگاههــای عرضــه ســوخت 
کشــور و رئیــس اتحادیــه جایــگاه داران اســتان 
ــه  ــن ارائ ــن نشســت ضم ــز در ای ــاه نی کرمانش
گزارشــی از روند بررســی پیشــنهادات و جلســات 
برگــزار شــده بــا مدیــران کشــوری و مســولین 
وزارت نفــت و شــرکت پخــش از وضعیــت 
بحرانــی شــدید مالــی و ورشکســتگی احتمالــی 

ــر داد. ــگاه داران خب جای
ــور  ــه در حض ــتی ک ــی نشس ــه داد : ط وی ادام
معــاون محتــرم وزیــر نفــت جنــاب آقــای 
ــی  ــرکت مل ــران ش ــاالری و مدی ــدس س مهن
پخــش فرآورده هــای نفتــی کشــور برگــزار 
شــده بــود ، بــر اجــرای دقیــق مصوبــات جلســه 
و پیگیــری ســریع خواســته هــای صنفــی مطرح 
شــده از ســوی هیــات مدیــره کانــون که شــامل 
ــرخ  ــر ن ــاب و تغیی ــرح که ــی ط ــف عملیات توق

کارمــزد جایــگاه داران طبــق آنالیــز ارائــه شــده 
ــه  ــی روی ــش ب ــون براســاس افزای ازســوی کان
ــرر و  ــران ض ــا و جب ــه ه ــا و هزین ــت ه قیم
ــورم و افزایــش  ــگاه داران ناشــی از ت ــان جای زی
ــع آن  ــه تب ــران و ب ــوق کارگ ــدی حق ۵۷ درص
افزایــش میــزان هزینــه هــا و مخــارج جایــگاه 
داران و همچنیــن در خصــوص ارزش افــزوده و 
بازنگــری در سیاســت هــای کلی حــوزه مالیاتی 
و چندیــن مــورد دیگــر کــه متاســفانه از زمــان 
ــی از ســوی  ــون اقدام ــا کن ــزاری جلســه ت برگ
ــای  ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــران ش مدی
ــه  ــن قضی ــه و ای ــی کشــور صــورت نگرفت نفت

ــر داشــته اســت . ــون را در ب ــراض کان اعت
ــه  ــری تیکمــه داش رئیــس اتحادی ســلمان امی
جایــگاه داران اســتان آذربایجــان شــرقی و 
عضــو هیــات مدیــره کانــون کارفرمایــی 
انجمــن صنفــی جایگاههــای عرضــه ســوخت 
کشــور نیــز ضمــن انتقــاد از عملکــرد شــرکت 
ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی کشــور گفــت 
ــت  ــد ناتنــی دول ــگاه داران فرزن : متاســفانه جای
هســتند و هیــچ گــوش شــنوایی برای شــنیدن و 
حــل مشــکالت صنفــی ایــن قشــر نمــی بینیم.

ــزوم توجــه هرچــه بیشــتر  ــه ل ــا اشــاره ب وی ب
ــت :  ــگاه داران گف ــی جای ــکالت صنف ــه مش ب
متاســفانه برخــی مســئولین و مدیــران شــرکت 
ــی  ــه حــل مشــکالت صنف ــی ب پخــش توجه
ایــن قشــر نداشــته و ندارنــد و ایــن مهــم 
اعتــراض جایــگاه داران را بــه دنبــال دارد و بیــم 
ــاره ای اساســی در  ــی رود در صورتیکــه چ آن م
ــگاه داران  ــی جای ــزد دریافت ــرخ کارم ــر ن تغیی
اندیشــیده نشــود رکــود و بیــکاری ایــن صنــف 

ــیم . ــاهد باش ــان را ش ــتگی آن و ورشکس
امیــری در ادامــه افــزود: جایــگاه داران بــا انــواع 
ــزوده و  ــی ،ارزش اف ــکالت مالیات ــف مش مختل
نــرخ پائیــن حــق العمــل مواجــه بــوده و بــرای 
ــدد جایگاههــای ســوخت  حــل مشــکالت متع
اراده ای قــوی در بدنــه دولــت الزم اســت و ایــن 
ــتگی  ــا ورشکس ــگاه داران را ب ــکالت ،جای مش

احتمالــی مواجــه خواهــد کــرد .
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــری در بخ امی
برندینــگ را طرحــی رانتــی خوانــده و ایــن مورد 
را حاصــل دیــد رانتــی و ایجــاد شــرکتهای خلق 
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سرپرســت شــرکت گاز اســتان آذربایجــان 
ــن  ــم تری ــی مه ــه جوی ــت: صرف ــرقی گف ش

ــت. ــه اس ــری در جامع ــده نگ ــداق آین مص
نــادر کمالــی بــا حضــور در برنامــه تلویزیونــی 
ســحرلر افــزود: اطــالع رســانی مصــرف بهینه، 
بهانــه ای بــرای تکــرار اهمیــت اســتفاده مؤثر 
و مطلــوب از انــرژی و آینــده نگــری در حفــظ 
ســرمایه هــای ملّــی کشــور بــه منظــور نیــل 
بــه رشــد و شــکوفایی همــه جانبــه اقتصــادی 

و اجتماعــی در جامعــه اســت.
ــی  ــع گاز طبیع ــه مناب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
همیشــگی نیســت، اظهــار داشــت: متأســفانه 
ایــران از پرمصــرف تریــن کشــورهای جهــان 
در بخــش انــرژی مــی باشــد و ایــن موضــوع 
عمومــی،  افــکار  تنویــر  طریــق  از  بایــد 

ــا و سیاســت  ــواده ه ــودکان و خان ــوزش ک آم
ــازی  ــه س ــده نهادین ــی و بازدارن ــای قانون ه

شــود.
ــای  ــرح ه ــی از ط ــه یک ــاره ب ــا اش ــی ب کمال
ــش  ــران در کاه ــی گاز ای ــرکت ملّ ــق ش موف
مصــرف گاز تصریــح کــرد: طــرح بهینــه 
ســازی مصــرف موتورخانــه هــا فرصتــی 
ــترکین  ــرای مش ــتفاده ب ــل اس ــب و قاب مناس
ــا  ــا ب ــت ت ــزی اس ــه مرک گاز دارای موتورخان
اســتفاده از تســهیالت رایــگان اعطایــی از 
ســوی شــرکت ملــی گاز ایــران، اقــدام موثری 
در مدیریــت مصــرف و کاهــش هزینــه هــای 

ــد. ــل آورن ــوار بعم ــربار خان س
ــن  ــرای ای ــاز اج ــان آغ ــه داد: از زم وی ادام
طــرح ۳۹۳۰ واحــد موتورخانــه ای بــرای 

بهــره منــدی از مزایــا و تســهیالت پیــش بینــی 
شــده، ثبــت نــام نمــوده انــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــرکت گاز اس ــت ش سرپرس
راهکارهــای مهــم کاهــش مصــرف گاز اظهــار 
ــب  ــی متناس ــایل گرمایش ــاب وس ــت: انتخ داش
ــدم  ــه، ع ــی مربوط ــای حرارت ــاحت فض ــا مس ب
اســتفاده از شــومینه بــه عنــوان گرمایــش، 
ــازه دمــای زندگــی  ــط در ب ــم دمــای محی تنظی
)بیــن ۱۸ تــا ۲۱ درجــه ســانتی گــراد(، تعویــض 
ــای دارای  ــا پنجــره ه ــی ب ــای قدیم پنجــره ه
شیشــه دو جــداره، عایــق کاری لولــه هــای آب 
گــرم موتورخانــه و بازدیــد دوره ای از تاسیســات، 
تبدیــل سیســتم موتورخانــه بــه پکیج بــه منظور 
کاهــش مصــرف گاز از جملــه راهکارهــای 

ــی باشــد. کاهــش مصــرف گاز م

وابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج برگزار شد؛ به همت ر

صرفه جویی مهم ترین مصداق آینده نگری در 
جامعه است

طرح بهینه سازی مصرف 
موتورخانه ها فرصتی 
مناسب و قابل استفاده 

برای مشترکین گاز دارای 
موتورخانه مرکزی است 
تا با استفاده از تسهیالت 
رایگان اعطایی از سوی 
شرکت ملی گاز ایران، 

اقدام موثری در مدیریت 
مصرف و کاهش هزینه 
های سربار خانوار بعمل 

آورند.
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تفاهــم نامــه همــکاری بیــن اداره کل اوقــاف 
آذربایجــان شــرقی بــه نمایندگــی حجــت االســالم 
ــن حســینی و اداره  ــید شــهاب الدی والمســلمین س
کل آمــوزش فنــی حرفــه ای اســتان بــه نمایندگــی 
ــواده  ــه خان ــک ب ــتای کم ــایخی در راس ــی مش عل
ــتغال و  ــاد اش ــت ایج ــت و جه ــم بضاع ــای ک ه
ــد  ــای کار و عالقمن ــراد جوی ــه اف ــوزی ب ــه آم حرف
بــه حرفــه آمــوزی و همچنیــن غنــی ســازی اوقات 
ــان منعقــد شــد. حجــت  ــان و جوان فراغــت نوجوان
االســالم والمســلمین ســید شــهاب الدین حســینی، 
مدیــرکل اوقــاف وامــور خیریــه اســتان در دیــدار بــا 
علــی مشــایخی، سرپرســت اداره کل آمــوزش فنــی 
حرفــه ای اســتان، ضمــن تبریــک انتصــاب وی بــه 
ــوزش و  ــر آم ــتی در ام ــت: بایس ــمت، گف ــن س ای
ارائــه مــدرک بــرای کارآموزانــی کــه درکارگاه هــای 
ــور  ــق حض ــز اف ــوان مراک ــت عن ــزادگان تح امام
دارنــد، همــکاری هــر دو مجموعــه در اعــزام مربی، 
ایجــاد شــرایط مناســب و ارائــه مجوزهــای اقداماتی 

ســرعت گیــرد.
وی افــزود: اداره کل اوقــاف در راســتای جــذب 
کارآمــوزان از اقشــار مختلــف مردمــی در امامزادگان 

پتانســیل بســیار باالیــی دارد.
علــی مشــایخی مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفه ای 
آذربایجــان شــرقی نیــز بــه ظرفیت هــای اداره 

کل اوقــاف در امــر تجهیــز و اعــزام مربــی و ارائــه 
ــرد و در  ــد ک ــوزی تاکی ــرای دوره کارآم ــوز ب مج
ادامــه افــزود: در راســتای کمــک بــه خانــواده هــای 
ــه  ــتغال و حرف ــاد اش ــت ایج ــت و جه ــم بضاع ک
آمــوزی بــه افــراد جویــای کار و عالقمنــد بــه حرفه 
آمــوزی و همچنیــن غنــی ســازی اوقــات فراغــت 
نوجوانــان و جوانــان یکــی از راهکارهــای موثــر در 
ایجــاد آرامــش و ســالمت روانــی خانــواده و جامعــه 
ــای  ــیب ه ــگیری از آس ــش و پیش ــوده و در کاه ب
اجتماعــی نقــش بســزایی دارد.لــذا ضــروری اســت 
بــا اجــرای هوشــمندانه برنامــه ” نشــاط معنــوی ” 
در آســتان مقــدس امامــزادگان نســبت بــه اجــرای 
برنامــه هــای آموزشــی بــا توجــه بــه شــیوه اجــرای 
آنهــا بــه صــورت حضــوری و مجــازی اهتمــام ویژه 
ای داشــته باشــیم و تقویت فرهنگ توســعه و ارتقاء 
آمــوزش، مهــارت، تــوان خالقیــت و کارآفرینــی و 
ــی و  ــی) فن ــای عمل ــته ه ــان در رش ــت جوان تربی
ــای متوســطه (  ــوزش ه ــه ای ( و نظــری) آم حرف

در پیــش گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیتــه خیریــن مهارتــی 
بــا هــدف ســاماندهی امور خیریــن در حــوزه مهارت  
آمــوزی گفــت: بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای موجود 
ــه اســتان انتظــار  ــور خیری ــاف و ام در اداره کل اوق
داریــم در حــوزه مهارت آمــوزی، کمــک و حمایــت 

در راســتای هم افزایــی و همســویی مجموعــه هــای 
دولتــی و غیردولتــی، ســوق دادن افــراد نیازمنــد بــه 
ــگ  ــاعه فرهن ــتغال زایی و اش ــوزی و اش مهارت آم
ــتاب  ــه ش ــتغال در جامع ــذر اش ــارت و ن ــذر مه ن

بیشــتری گیــرد.
از اهــداف ایــن تفاهــم نامــه مــی تــوان بــه مهــارت 
افزایــی و توانمندســازی جوانــان و نوجوانــان و افــراد 
جویــای کار جامعــه و عالقمنــدان بــه حرفــه آموزی 
ــان، مهــارت آمــوزی و ایجــاد  اعــم از مــردان و زن
نشــاط معنــوی، گســترش و ارتقــای مهــارت هــای 
فنــی و شــغلی و زمینــه ســازی تربیــت نســل جوان 
بــا بکارگیــری مهــارت در بخــش هــای کاربــردی، 
ــر و  ــگ و هن ــات، فرهن ــت، خدم ــاورزی، صنع کش
ــای روز و  ــات و ابزاره ــتفاده از امکان ــر، اس کامپیوت
روشــهای جــذاب و نــو همچــون ظرفیــت فضــای 
ــوزی و  ــارت آم ــا مه ــر ب ــاط موث ــازی و ارتب مج
ــردی،  ــای کارب ــارت ه ــام مه ــتعدادیابی در انج اس
توانمندســازی جوانــان و تعمیــق باورهــای دینــی و 
ترویــج معــارف اســالمی و فرهنــگ کار در جامعــه 
بــا اســتفاده هوشــمندانه از ظرفیــت اوقــات فراغــت 

نوجوانــان و جوانــان دانــش آمــوز نــام بــرد.
ــتای  ــده در راس ــه منعق ــت؛ تفاهمنام ــی اس گفتن
برگــزاری کالس هــای کارآمــوزی و اشــتغال در 

ــت. ــوده اس ــزادگان ب امام

امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی بین  اداره کل اوقاف و امور 
خیریه و آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
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اجرای چند عملیات عمرانی جدید در پروژه تقاطع 
غیر همسطح ارتش)شهید فالحی(

شــهردار منطقــه ۳ تبریــز از اجــرای چنــد 
ــع  ــروژه تقاط ــد در پ ــی جدی ــات عمران عملی
غیرهمســطح ارتش)شــهید فالحــی( خبــر داد.

ــا  ــد ب ــر پورخردمن ــهریار، اکب ــزارش ش ــه گ ب
ــداث   ــرفت اح ــت: پیش ــر گف ــن خب ــالم ای اع
ــرای  ــا اج ــش، ب ــطح ارت ــر همس ــع غی تقاط
ــرعت  ــد س ــی جدی ــات عمران ــن عملی چندی

ــت. ــه اس گرفت
وی از بتن ریــزی و قالب بنــدی فونداســیون 
پایــه p۱ ضلــع غربــی خبــر داد و اظهــار 
 p۵ ــه ــدی پای ــدی و قالب بن ــور بن کــرد: آرمات

ــرا اســت. ــال اج ــز در ح شــرقی نی
پــور خردمنــد افــزود: فونداســیون دیــواره 
ــه  ــز ب ــع نی ــن تقاط ــی ای ــمال غرب ــع ش ضل

ــت. ــیده اس ــام رس اتم
ــرد:  ــان ک ــز خاطرنش ــه ۳ تبری ــهردار منطق ش
ــع  ــیون ضل ــل ۴ فونداس ــرای مح ــرای اج ب
ــارراه  ــروژه تقاطــع غیرهمســطح چه ــی پ غرب
ارتــش، ۴۰ مــورد شــمع گذاری انجــام گرفتــه 

اســت.
ــذاری  ــض، جدول گ ــرداری، تعری ــام خاکب اتم
ــی،  ــوب غرب ــت گرد جن ــفالت ریزی راس و آس
دیگــر عملیــات عمرانــی اســت کــه بــه گفتــه 
ــه اتمــام  شــهردار منطقــه ۳ در ایــن پــروژه ب

رســیده اســت.
ــی  ــع غرب ــادآور شــد: در دو ضل ــد ی پورخردمن
ــوع ۸۰ شــمع  ــروژه در مجم ــن پ و شــرقی ای

ــود. ــرا می ش اج

شهردار منطقه ۳ تبریز تشریح کرد:

 پیشرفت احداث  تقاطع غیر 
همسطح ارتش، با اجرای 

چندین عملیات عمرانی جدید 
سرعت گرفته است.

وی از بتن ریزی و قالب بندی 
فونداسیون پایه p1 ضلع غربی 
خبر داد و اظهار کرد: آرماتور 
 p۵ بندی و قالب بندی پایه
شرقی نیز در حال اجرا است.
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اهتمام شهرداری منطقه ۹ تبریز برای
 احداث پارک کودک

ــز گفــت: در راســتای  شــهردار منطقــه ۹ تبری
اجــرای طرح هــای مانــدگار شــهری در حــوزه 
حقــوق کــودکان، اولیــن پــارک کــودک ایــن 
ــی در  ــگران عمران ــت تالش ــا هم ــه، ب منطق

ــداث اســت. ــال اح ح
ــا  بــه گــزارش شــهریار، محمــد حســین زاده ب
اعــالم ایــن خبر اظهــار کــرد: از اهــم اقداماتی 
ــاده  ــق برنامه ریزی هــا در راســتای آم کــه طب
کــردن بســتر الزم جهــت احــداث ایــن پــارک 
بــه  جدول گــذاری  می شــود،  عملیاتــی 
ــر  ــرای ۲۴۰۰ مت ــر طــول، اج طــول۱۴۰۰ مت
مربــع کف پــوش و همچنیــن ۲۰۰۰ متــر 
مکعــب خاک بــرداری اســت کــه تاکنــون 
ــیده و  ــام رس ــه اتم ــرداری ب ــات خاک ب عملی
۲۰۰ متــر جدول گــذاری و همچنیــن ۷۰۰ 

ــت. ــده اس ــرا ش ــوش اج ــع کف پ ــر مرب مت
پــارک  کــرد:  خاطرنشــان  زاده  حســین 
در  خــاوران  کــودک شــهرک  اختصاصــی 
زمینــی بــه مســاحت ۸۳۹۶ متــر مربــع احداث 

می شــود کــه دارای امکانــات مــدرن بــازی بــر 
ــا  ــود و ب ــد ب ــارت خواه ــوزش و مه ــه آم پای
ــص  ــه مخت ــای خالقان ــری از ایده ه بهره گی
گــروه ســنی کــودکان و بــا هــدف آمــوزش و 
یادگیــری از طریــق ایجــاد ارتبــاط کــودک بــا 
محیــط، طبیعــت و همچنیــن بــازی، آمــوزش 
ــز  ــودکان و نی ــی ک ــارکت عمل ــاد مش و ایج
ــه  ــبت ب ــودک نس ــری ک ــق پذی ــاد تعل ایج
شــهر، در شــهرک خــاوران احــداث می شــود.

ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــه۹ تبری ــهردار منطق ش
ــاختی  ــای زیرس ــه پروژه ه ــی ب ــتاب بخش ش
ــی  ــران و آبادان ــتای عم ــعه ای در راس و توس
جنــوب شــرق تبریــز امــری ضــروری اســت، 
اظهــار داشــت: در حــال حاضــر، در کنــار 
ــارک رز  ــداث پ ــودک، اح ــارک ک ــداث پ اح
ــرا  ــال اج ــان در ح ــورت همزم ــه ص ــز ب نی
اســت کــه امســال بــه بهــره بــرداری رســیده 
ــد  ــرار خواه ــز ق ــهروندان عزی ــار ش و در اختی

ــت. گرف

شهردار منطقه ۹ عنوان کرد:

پارک اختصاصی کودک 
شهرک خاوران در زمینی به 
مساحت 839۶ متر مربع 
احداث می شود که دارای 

امکانات مدرن بازی بر پایه 
آموزش و مهارت خواهد بود و با 
بهره گیری از ایده های خالقانه 

مختص گروه سنی کودکان 
و با هدف آموزش و یادگیری 
از طریق ایجاد ارتباط کودک 
با محیط، طبیعت و همچنین 

بازی، آموزش و ایجاد مشارکت 
عملی کودکان و نیز ایجاد تعلق 
پذیری کودک نسبت به شهر، 

در شهرک خاوران احداث 
می شود
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