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استاندار آذربایجان شرقی:

وژه های  تامین اعتبار ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای پر
نیمه تمام حوزه بهداشت  درمان استان

آئیــن  در  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
ــکن  ــی اس ــی ت ــای س ــتگاه ه ــاح دس افتت
۱۲۸ اســایس، ام  آر آی ۵/۱ تســا و فــاز 
دوم بخــش خــون در مرکــز آموزشــی و 
درمانــی کــودکان زهــرا مردانــی آذر گفــت: 
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ــش از ۵ ه بی
ــروژه هــای نیمــه تمــام در حــوزه  ــرای پ ب
ــار  ــن اعتب ــتان تامی ــان اس ــت ودرم بهداش

ــده اســت. ش
بــه گــزارش خبرنــگار مــا درتبریــز، مراســم 
ــکن  ــی اس ــی ت ــای س ــتگاه ه ــاح دس افتت
و  آر آی ۵/۱ تســا  ام   اســایس،   ۱۲۸
فــاز دوم بخــش خــون در مرکــز آموزشــی 
و درمانــی کــودکان زهــرا مردانــی آذر 
ــاون  ــی مع ــعید کریم ــر س ــور دکت ــا حض ب
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  درمــان 
ــر حســن واعظــی  ــوزش پزشــکی ، دکت آم
مدیــر مرکــز مدیریــت بیمارســتانی و تعالــی 
ــتاندار  ــّرم اس ــن خ ــی، عابدی ــات بالین خدم
آذربایجــان شــرقی، دکتــر بهمــن نقــی پــور 

ــز،  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــری  ــی جعف ــی آذری، عل ــا مردان ــاج آق ح
حســین  ســردار  تبریــز،  فرمانــدار  آذر 
ــتان  ــی اس ــروی انتظام ــده نی ــدی فرمان عب
ــروز بیســت و  ــران ارشــد اســتانی ام و مدی
هفتــم دی مــاه ۱۴۰۱ در مرکــز آموزشــی و 
درمانــی کــودکان زهــرا مردانــی آذر برگــزار 

شــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ایــن آئیــن 
ضمــن عــرض خیــر مقــدم خدمــت معــاون 
درمــان وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی و  تقدیــر و تشــکر از رئیــس 
ــر  ــز و خی ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــت:  ــی آذر گف ــم مردان ــاج کری ــوار ح بزرگ
آوازه خیــر بزگــوار حــاج کریــم مردانــی آذر 
ــد و  ــی درخش ــن م ــه خبری ــارک هم ــر ت ب
ــاخت  ــدازی ، س ــا در راه ان ــه تنه ــان ن ایش
ــی  ــت م ــا فعالی ــتان ه ــداث بیمارس و اح
کننــد بلکــه در مدرســه ســازی و کارهــای 
ــز گــوی ســبقت را از همــه  ــر دیگــر نی خی

ــه  ــرای هم ــزرگ ب ــرد ب ــن م ــد وای ربودن
آحــاد جامعــه  الگــو و درس آمــوز هســتند.

ــر  ــت خی ــه هم ــزود: ب ــرم اف ــن خ عابدی
بزگــوار و تــاش هــا و حمایــت هــای 
دانشــگاه  مســئولین  و  بهداشــت  وزارت 
ــت ســیزدهم  ــز در دول ــوم پزشــکی تبری عل
و در ســال گذشــته بیمارســتان مردانــی 
آذر تکمیــل شــد کــه  ایــن بیمارســتان در 
شــمالغرب کشــور در نــوع خــود بــی نظیــر 

ــت. اس
نیــاز  مــورد  تجهیــزات  تامیــن  وی 
بیمارســتانی را مــورد تاکیــد قــرار داد و 
گفــت: در طــول یکســال گذشــته توانســتیم 
شهرســتان  در  را  ای  آر  ام  چهاردســتگاه 
هــای اســتان راه انــدازی کنیــم کــه یکــی 
از اهــداف دولــت نیــز نصــب و راه انــدازی  
دســتگاه هــای مــورد نیــاز مراکــز آموزشــی 

ــت. ــی اس و درمان
وی افــزود: بــا همدلــی و همــکاری کــه در 
ــتاری و دانشــگاه  ــکی، پرس ــن کادر پزش بی
ــز  ــا نی ــاری کرون ــت بیم ــود داش ــا وج ه
ــز  ــز اســتان نی ــردم عزی ــت شــد و م مدیری

ــتند. ــزان هس ــن عزی ــات ای ــدردان زحم ق
اســتان  امیدواریــم شــرایط  افــزود:  وی 
ــت  ــه ســمتی هدای آذربایجــان شــرقی را ب
ــور  ــمالغرب کش ــد در ش ــه بتوان ــم ک کنی
حــوزه  در  را  بســزایی   و  مهــم  نقــش 

بهداشــت و درمــان ایفــاء کنــد.
ــال  ــت: در ح ــخنانش گف ــه س وی در خاتم
ــس  ــتان آمبوالن ــن بیمارس ــاز ای ــر نی حاض
اســت کــه خیــر بزرگــوار حــاج کریــم 
دو  افتتــاح  آئیــن  ایــن  در  آذر  مردانــی 
ــتان  ــه بیمارس ــز ب ــس نی ــتگاه آمبوالن دس

کــودکان اهــداء کردنــد.
ــر  ــه نف ــن س ــن آئی ــت؛ در ای ــی اس گفتن
ــزون  ــت حل ــل کاش ــه عم ــی ک از کودکان
کــرده بودنــد بــا خوانــدن دلنوشــته و 
ــاج  ــوار ح ــر بزرگ ــاخه گل از خی ــم ش تقدی
کریــم مردانــی آذر تقدیــر وتشــکر کردنــد.

اقتصادی



مــورد  در  ســنجش  ســازمان  رئیــس 
ــح  ــور صب ــه در کنک ــورت گرفت ــات ص تخلف
ــی از  ــز در یک ــر نی ــک نف ــت: ی ــروز گف ام
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــتان های اس شهرس
اقــدام بــه عکس بــرداری از ســه صفحــه 
ــارج  ــه خ ــال آن ب ــود و انتق ــای خ دفترچه ه
ــرای  ــال ب ــون و ارس ــزاری آزم ــل برگ از مح
ــز  ــرد نی ــن ف ــه ای ــرد ک ــود ک ــتیبان خ پش

ــد. ــتگیر ش دس

توضیحــات رئیــس ســازمان ســنجش دربــاره 
تقلــب کنکــوری در آذربایجــان شــرقی

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز بــه 
ــور،  ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــل از س نق
ســازمان  رئیــس  پورعبــاس  عبدالرســول 
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــوزش کش ــنجش آم س
آزمــون گــروه آزمایشــی علــوم تجربــی 
ــال ۱۴۰۲  ــری س ــون سراس ــت اول آزم نوب
بــا موفقیــت کامــل بــه پایــان رســید، اظهــار 
کــرد: از همراهــی و صبــوری عمــوم مــردم به 
ویــژه ســاکنین اطــراف حوزه هــای برگــزاری 

ــم. ــی می کنی ــکر و قدردان ــون تش آزم
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــاون وزی مع
بــا اعــام اینکــه ســؤاالت ایــن آزمــون 
بافاصلــه پــس از برگــزاری آزمون در ســایت 
ســازمان ســنجش منتشــر شــده اســت، 
ــا  ــون نهاده ــن آزم ــزاری ای ــت: در برگ گف
و دســتگاه های زیــادی از جملــه شــورای 
امنیــت کشــور، وزارت علــوم، تحقیقــات 
اســتانداری ها،  کشــور،  وزارت  فنــاوری،  و 
نفــت،  وزارت  نیــرو،  وزارت  فرمانداری هــا، 
ــرورش، وزارت بهداشــت،  ــوزش و پ وزارت آم
ســازمان اورژانــس کشــور، وزارت ارتباطــات و 
فنــاوری اطاعــات، وزارت اطاعــات و ســایر 
دســتگاه های اجرایــی، امنیتــی، انتظامــی 
ســازمان  و  داشــته  مشــارکت  قضایــی  و 
ــد  ــاری کردن ــور را ی ــوزش کش ــنجش آم س
ــی خــود را از  ــب قدردان ــه الزم اســت مرات ک
ــراز  مســئوالن و کارکنــان ایــن دســتگاه ها اب

ــم. کنی
* ادعاهــای برخــی کانــال هــا و شــبکه هــای 
ــوال  ــه س ــس دفترچ ــاره عک ــی درب اجتماع

قابــل اعتنــا نیســت
رئیــس ســازمان ســنجش در مــورد تخلفــات 
صــورت گرفتــه در ایــن آزمــون نیــز، گفــت: 
ــتند  ــد داش ــتان قص ــتان گلس ــر در اس ۹ نف
ــه  ــؤاالت ب ــال س ــت ارس ــی در جه اقدامات
خــارج از حــوزه امتحانــی صــورت دهنــد کــه 
بــا توجــه بــه رصد قبلــی نــاکام ماندنــد و یک 
نفــر نیــز در یکــی از شهرســتان های اســتان 
ــرداری  ــه عکس ب آذربایجــان شــرقی اقــدام ب
ــال  از ســه صفحــه دفترچه هــای خــود و انتق
ــون و  ــزاری آزم ــل برگ ــارج از مح ــه خ آن ب
ارســال بــرای پشــتیبان خــود کــرد کــه 
ــا توجــه  ایــن فــرد نیــز دســتگیر شــد کــه ب
ــع آوری  ــدام و جم ــن اق ــاه ای ــان کوت ــه زم ب
پاســخنامه ها و همچنیــن مراقبــت هــای 
انجــام شــده بــا دســتگاه هــای آشــکار ســاز 
ــه  هیــچ خدشــه و مشــکلی در ایــن زمینــه ب
وجــود نیامــد و ادعاهایــی کــه در برخــی 
کانــال هــا و شــبکه هــای اجتماعــی در ایــن 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــود ب ــی ش ــرح م ــاره مط ب

ــا نیســت. ــل اعتن ــدارد و قاب صحــت ن

3

توضیحات رئیس سازمان سنجش درباره تقلب کنکوری 
در آذربایجان شرقی

اجتماعی اقتصادی



4

 ۱۵ کاهــش  موجــب  را  بارهــا  وانــت 
درصــدی ترافیــک عنــوان کــرد و گفــت: 
در اجــرای ایــن طــرح، همــکاران مــا 
ــرار  ــتم ق ــرب و ش ــورد ض ــار م ــد ب چن

گرفتنــد.

شهری

ــام  ــر انج ــات اخی ــز اقدام ــهردار تبری ش
مثبــت  را  پســماند  حــوزه  در  یافتــه 
ــه و  ــاده شــدن تعرف قلمــداد کــرد و از آم
بودجــه ســال ۱۴۰۲ شــهرداری خبــر داد.

ــیار  ــوب هوش ــهریار، یعق ــزارش ش ــه گ ب
جلســه  ششــمین  و  یکصــد  در  امــروز 
ــار  ــز اظه ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ش
پیمانــکار  دو  ســال   ۱۵ از  بعــد  کــرد: 

حــوزه پســماند را خلــع یــد کردیــم.
ــن  ــهروندان از ای ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
بــه بعــد شــاهد اتفاقــات مثبــت در حــوزه 
گــره  گفــت:  بــود،  خواهنــد  پســماند 
اصلــی و مشــکل پســماند حــل شــده 
ــهرداری  ــد ش ــرد جدی ــا رویک ــت و ب اس
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــات خوب ــز، اقدام تبری

ــد. ــد ش ــام خواه انج
ــرد  ــام عملک ــار و ارق ــز آم ــهردار تبری ش
ــادی  ــی از کار جه ــهری را حاک ــار ش قط
در ایــن بخــش دانســت و از تکمیــل ســه 
ــاه در  ــه م ــرض س ــرو در ع ــتگاه مت ایس
ــتگاه  ــر دو دس ــدن ه ــال ش ــط ۱ و فع خ
ــر  ــط ۲ خب ــاری( در خ ــی ام )حف ــی ب ت

داد.
خریــداری  از  خصــوص،  ایــن  در  وی 
ریل هــای کل خــط ۲ متــرو خبــر داد 
و در عیــن حــال تــاش بــرای حــل 
ــای  ــه ه ــود  را در برنام ــکاالت موج اش

مدیریــت شــهری عنــوان کــرد.
و  گــذاری  ریــل  ادامــه،  در  هوشــیار 
سیاســت گذاری فعالیت هــای شــهرداری 
شــهر  اســامی  شــورای  ســوی  از  را 
ــه  ــدن تعرف ــاده ش ــرد و از آم ــام ک اع
ــر  ــهرداری خب ــال ۱۴۰۲ ش ــه س و بودج
ــورا  ــم ش ــن تقدی ــه اول بهم ــه هفت داد ک

ــد. ــد ش خواه

طــرح جامــع ترافیکــی شــهر 
می شــود تدویــن 

ــن  ــر تدوی ــد ب ــا تاکی ــز ب ــهردار تبری ش
طــرح جامــع ترافیکــی شــهر، نتیجــه 
ــا  ــت باره ــاماندهی وان ــرح س ــرای ط اج
ــک ســطح  را کاهــش ۱۵ درصــدی ترافی

ــرد. ــام ک ــهر اع ش
ــمین  ــد و شش ــیار  در یکص ــوب هوش یعق
ــز  ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــه ش جلس
اظهــار کــرد: بــرای حــل مشــکل ترافیــک 
ــد طــرح جامــع داشــته باشــیم  ــز، بای تبری
ایــن  جایــزه ای،  رفتارهــای  چراکــه 

ــرد. ــد ک ــل نخواه ــکل را ح مش
ــوزه  ــال در ح ــه امس ــان اینک ــا بی وی ب
اقدامــات  تاکســیرانی  و  اتوبوســرانی 
بزرگــی انجــام شــده اســت، افــزود: بــرای 
تدویــن طــرح جامــع ترافیکــی شــهر، 
آینــده  ســال  بودجــه  در  الزم  هزینــه 

پیــش بینــی شــده اســت.
شــهردار تبریــز اجــرای طــرح ســاماندهی 

تعرفه و بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری 
هفته اول بهمن تقدیم شورا می شود

شهردار تبریز با بیان اینکه 
شهروندان از این به بعد شاهد 
اتفاقات مثبت در حوزه پسماند 
خواهند بود، گفت: گره اصلی و 

مشکل پسماند حل شده است و 
با رویکرد جدید شهرداری تبریز، 
اقدامات خوبی در این حوزه انجام 

خواهد شد.

،،،
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انـرژی  کنتـرل  رئیـس  اهرابـی  مهنـدس 
مجـدد  دریافـت  از  تبریـز  پتروشـیمی 
قانـون  رعایـت  اسـتاندارد  گواهینامـه 
شـرکت  در  انـرژی  مصـرف  الگـوی 
بـا  گفـت:  و  داد  خبـر  تبریـز  پتروشـیمی 
تصویـب قانـون اصـاح الگـوی مصـرف 
مجلـس  توسـط   ۱۳۸۹ سـال  در  انـرژی 
شـورای اسـامی و ابـاغ آن بـه صنایـع و 
سـازمان های مشـمول آن قانون، شـرکت 
بـه  ویـژه  رویکـرد  بـا  تبریـز  پتروشـیمی 
راهبردهـا در شـکوفایی اقتصـاد، تولیـد و 
توسـعه پایدار همـواره جزو صنایـع برتر و 
پیشـرو در اجـرا و رعایت الزامـات قانونی 

اسـت. گردیـده  محسـوب  کشـور 
 بـه گـزارش خبرنـگار ما؛مهنـدس اهرابی 
فـن  بـه  دسـتیابی  بـا  شـرکت  افزود:ایـن 
هـای  پـروژه  انجـام  و  روز  بـه  آوریهـای 
سـرمایه ای زیسـت محیطی و بهینه سـازی 
مصـرف انرژی، خود را موظف به رعایت 
الزامـات فنـی و قانونـی در فعالیتهای خود 
نمـوده اسـت تـا نقـش خـود در صیانت از 
منابـع زیرزمینـی، حفـظ محیـط زیسـت و 
کاهـش انتشـار آالینـده هـای جـوی را به 

خوبـی ایفـا نماید.
قانـون  بندهـای  اسـاس  گفت:بـر  وی 
اصـاح الگوی مصرف انرژی پشـتیبانی و 
مشـارکت در اجـرای قانـون فوق مسـتقیم 
بـر عهـده وزارتخانـه هـای نفـت، نیـرو و 
صمت واگـذار گردیده اسـت که نظارت 
مفـاد  رعایـت  چگونگـی  از  بازرسـی  و 

قانـون فـوق و صحـه گذاری بـر رعایت یا 
عـدول از مفـاد آن بـر عهـده سـازمان ملی 

اسـتاندارد ایـران واگـذار شـده اسـت.
مهنـدس اهرابـی در ادامه گفـت: عملکرد 
تولیـدی در شـرکت پتروشـیمی تبریـز و 
الگـوی  اصـاح  قانـون  الزامـات  رعایـت 
انـرزی در قالـب اسـتانداردهای  مصـرف 
سـازمان  و ۹۶۴۸  شـماره ۱۳۳۷۰  الزامـی 
از  بیـش  ایـران در طـول  اسـتاندارد  ملـی 
سـاالنه  صـورت  بـه  گذشـته  سـال  شـش 
مـورد بازرسـی و نظارت آن سـازمان قرار 
هـای  سـال  هماننـد  کـه  طـوری  بـه  دارد 
گذشـته ایـن شـرکت در سـال جـاری نیـز 
موفق بـه اخذ تاییدیـه و گواهینامه رعایت 
معیـار مصـرف اجبـاری انرژی از سـازمان 
ملـی اسـتاندارد ایـران گردیده اسـت . این 
فعالیتهـای  و  زحمـات  مرهـون  موفقیـت 
شـبانه روزی مدیریـت و تمامـی کارکنان 

زحمـت کـش ایـن شـرکت مـی باشـد

انرژی  مصرف  الگوی  استاندارد  گواهینامه  مجدد  دریافت 
تبریز وشیمی  پتر توسط 

این شرکت با دستیابی به فن 
آوریهای به روز و انجام پروژه 

های سرمایه ای زیست محیطی 
و بهینه سازی مصرف انرژی، خود 
را موظف به رعایت الزامات فنی 
و قانونی در فعالیتهای خود نموده 

است 

،،،
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اســامی  تبلیغــات  کل  مهرتبریز-مدیــر 
ــگاه  ــت ۱۷ پای ــرقی از فعالی ــان ش آذربایج
و  ای  حاشــیه  محــات  در  اجتماعــی 
ــر  ــز خب ــمی تبری ــای غیررس ــکونتگاه ه س

داد.
تبریــز؛  از  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
حجــت االســام ســیدمحمود حســینی روز 
ــا اصحــاب  ــری ب یکشــنبه، در نشســت خب
ــاید  ــن اداره کل ش ــرد: ای ــار ک ــانه اظه رس
ــی را  ــی و فرهنگ ــت مذهب ــترین فعالی بیش
ــا  ــا و نهاده ــر مجموعه ه ــه دیگ ــبت ب نس
ــن اداره تنهــا در مســائل  ــت ای دارد و فعالی
فرهنگــی و مذهبــی خاصــه نمی شــود.

اقدامــات  تریــن  داد: عمــده  ادامــه  وی 
ــی  ــای فرهنگ ــه در بخش ه ــن مجموع ای
ــه شــبکه  ــوده و در همیــن زمین ــی ب و قرآن
ــاد هدایــت تشــکیل  ــوان بنی ــا عن امامــت ب

گرفتــه اســت، هــدف از تشــکیل ایــن 
شــبکه هــم ایــن اســت کــه روحانیــون در 
برخــی روســتاها و محــات ســطح شــهرها 
فعالیت هــای  برخــی  و  شــده  مســتقر 
و  مســائل  و  دهنــد  انجــام  تبلیغــی 
مشــکات محــات بررســی و برطــرف 

ــد. کنن
اســتان  روحانیــون سراســر  افــزود:  وی 
تحــت ایــن عنــوان در روســتاها بــه عنــوان 
ــوان  ــه عن ــهرها ب ــا در ش ــتا و ی ــام روس ام
امــام محــات مســتقر هســتند کــه در 
ــای  ــام فعالیت ه ــه انج ــوری ب ــاجد مح مس
ــد. ــی می پردازن ــی و اجتماع ــی، فرهنگ دین

از  یکــی  کــرد:  خاطرنشــان  حســینی 
راهبردهــای شــهید ســلیمانی در رابطــه 
ــام  ــن ام ــی همی ــات دین ــوزه تبلیغ ــا ح ب
ــتند  ــاد داش ــان اعتق ــود و ایش ــات ب مح

ــائل و  ــد در مس ــجد بای ــی مس ــه روحان ک
مشــکات مختلــف محلــی ورود کنــد و 

صرفــا نبایــد پیشــنماز باشــد.
وی از فعالیــت ۱۷ پایــگاه اجتماعــی در 
ســکونتگاه.های  و  ای  حاشــیه  محــات 
غیررســمی تبریــز خبــر داد و افــزود: در 
روحانیــون  حضــور  بــا  پایگاه هــا  ایــن 
ــق  ــن مناط ــکات ای ــل مش ــه ح ــبت ب نس
ــر ۱۷ پایــگاه  اقــدام مــی شــود و عــاوه ب
در تبریــز، برخــی نیــز در شهرســتان ها 
ــا  ــش آنه ــر افزای ــه پیگی ــتند ک ــال هس فع

هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه طــرح امیــن بیــان کــرد: 
ــرورش  ــوزش و پ ــا آم ــه ب ــم نام در تفاه
ــرح  ــب ط ــغ در قال ــر ُمبل ــر ۸۰۰ نف ــغ ب بال
در  کــه  شــده اند  مــدارس  وارد  امیــن 
بــا مــادر  تربیتــی و پرورشــی  مباحــث 

فعالیت 1۷ پایگاه اجتماعی در محالت حاشیه ای شهر تبریز
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همیــن  در  دارنــد،  همراهــی  مــدارس 
راســتا دوره هــای آموزشــی جهــت توانمنــد 
ســازی طــاب جهــت ایجــاد ارتبــاط موثــر 

ــت. ــده اس ــزار ش ــان و... برگ ــا نوجوان ب
مدیــرکل تبلیغــات اســامی آذربایجــان 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــرقی خاطرنش ش
اینکــه در ۲۰۰۰ روســتا روحانــی ثابــت 
اعــزام  مذهبــی  مناســبات  در  نداریــم، 
مبلــغ بــه تمــام روســتا ها و شــهرهای 
دعــوت  کــه  می شــود  انجــام  کوچــک 
ــا  ــت و م ــی اس ــا مردم ــون غالب از روحانی
فقــط ســاماندهی و اعــزام آنهــا را مدیریــت 
می کنیــم. وی یــادآور شــد: در مــاه محــرم 
۵۰۰۰ اعــزام در ســطح اســتان انجــام شــد 
ــغ بــر ۶۰۰۰ معمــم در ســطح اســتان  و بال
مشــغول فعالیــت دینــی و تبلیغــی هســتند.

ــه  ــتایی ک ــر روس ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
۲۰۰ خانــوار دارد بایــد روحانــی مســتقر 
ــوع  ــرد: در مجم ــد ک ــد، تاکی ــته باش داش
ــر  ــتا و ۴۲ نف ــتقر در روس ــی مس ۸۰ روحان
ــه  ــم ک ــام محــات داری ــام روســتا و ام ام
در حــدود ۸۹ درصــد اعتبــارات مــا صــرف 

ایــن مســئله می شــود.
حســینی یــادآور شــد: بالــغ بــر شــس 
دبیرســتان علــوم و معــارف اســامی در 
اســتان داریــم کــه در تــاش هســتیم هــم 
از نظــر علمــی و هــم معنــوی و دینــی 

ــد. ــاق بیفت ــد اتف رش
و  دینــی  تشــکل های  خصــوص  در  وی 
ــرد: در  ــان ک ــی در ســطح بی ــات مذهب هیئ
ــزاداری  ــی و ع ــت مذهب اســتان ۶۰۰۰ هیئ
ــان دو  ــن می ــه در ای ــت شــده اســت، ک ثب
هــزار و ۴۰۰ هیئــت فعــال در طــول ســال 
و دو هــزار دســته صرفــا شــاه حســین 
گویــان و دو هــزار انجمــن اســامی در 
ایــن  دارنــد،  فعالیــت  اســتان  سراســر 

ــاش  ــد و ت ــی دارن ــت خوب ــات ظرفی هیئ
ایــن  نخســت  قــدم  در  کــه  کرده ایــم 

ــوند. ــازماندهی ش ــات س هیئ
ــا ۶۵۰  ــی ب ــور قرآن ــه داد: اداره ام وی ادام
تشــکل قرآنــی در اســتان مشــتمل بــر ۸۴ 
موسســه قرآنــی و ۵۷۰ خانــه قــرآن تحــت 
ــت  ــال فعالی ــامی در ح ــات اس اداره تبلیغ

هســتند.
مدیــرکل تبلیغــات اســامی آذربایجــان 
از  آذربایجــان شــرقی  شــرقی وضعیــت 
لحــاظ فعالیــت ِفــَرق را نیازمنــد توجــه 
ــر  ــرد: از نظ ــح ک ــت و تصری ــدی دانس ج
فرقــه ای شــرایطی بدتــر از اســتان های 
تلفیقــی داریــم بــه گونــه ای کــه در عرفــان 
ــم  ــه دوم را داری حلقــه پــس از تهــران رتب
ــزو  ــت ج ــه بهایی ــت فرق ــه فعالی و در زمین

ــتیم. ــور هس ــت کش ــتان نخس ــش اس ش
اســاس  همیــن  بــر  گفــت:  حســینی 
ــا هــدف رفــع شــبهات  کلینیــک معنــوی ب
افــراد و خانــواده هایــی کــه بــه ایــن 
فــرق گرایــش دارنــد، در تبریــز راه انــدازی 
ــش  ــق فرمای ــه طب ــه ک ــت چراک ــده اس ش
رهبــر معظــم انقــاب اگــر زخمــی درمــان 
و  می نشــینند  آن  بــر  مگس هــا  نشــود، 
کارگاه هــای  و  می کننــد  چرکیــن  را  آن 
آموزشــی ویــژه هــر فرقــه نیــز بــا در نظــر 
ــا  ــتان و ب ــود اس ــای خ ــن ویژگی ه گرفت
برخــورد  و  غیرضــروری  ورود  از  پرهیــز 

صــرف امنیتــی برگــزار می شــود.
وی در پایــان تاکیــد کــرد: بانــک اطاعاتی 
ــال  ــرق فع ــل ف ــه شناســایی کام ــوط ب مرب
در اســتان و تربیــت اســاتید مرتبــط بــا هــر 
حــوزه در دســتور کار قــرار گرفتــه و بــرای 
ــراد  ــبان و ۶۰ اف ــبهات ۹ ش ــه ش ــه ب نمون
گرایــش یافتــه بــه مســیحیت تبشــیری در 

ایــن مرکــز پاســخ داده شــده اســت.

فرهنگی

روحانیون سراسر استان تحت 
این عنوان در روستاها به عنوان 

امام روستا و یا در شهرها به 
عنوان امام محالت مستقر هستند 
که در مساجد محوری به انجام 
فعالیت های دینی، فرهنگی و 

اجتماعی می پردازند.

،،،
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آرمــان تبریز-رئیــس ســازمان صنعــت، 
ــا  ــرقی ب ــان ش ــارت آذربایج ــدن و تج مع
بیــان ایــن کــه میــزان صــادرات آذربایجــان 
ــک  ــه نخســت امســال ی ــرقی در ۹ ماه ش
ــت،  ــوده اس ــون دالر ب ــارد و ۱۳۰ میلی میلی
در  اســتان  صــادرات  بیشــترین  گفــت: 
ــع  ــدن و صنای ــی مع ــروه کاالی ــش گ بخ
معدنــی بــا بیــش از ۴۲۶ میلیــون دالر مــی 
باشــد کــه نســبت بــه مــدت زمــان مشــابه 
ســال گذشــته ۱۳٫۷ درصــد رشــد داشــته 

ــت. اس
ــان  ــا از آذربایج ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــو  ــروز در گفتگ ــان ام ــر پرنی ــرقی؛ صاب ش
ــیمای  ــریح س ــن تش ــگاران ضم ــا خبرن ب
صــادرات اســتان در ۹ ماهــه امســال افــزود: 

در ایــن مــدت در بخــش صنعــت بیــش از 
ــون دالر و در بخــش پتروشــیمی  ۳۴۳ میلی
و پایــه نفتــی ۲۳۱ میلیــون دالر صــادرات از 

اســتان انجــام شــده اســت.
ــده  ــدت یادش ــرد: در م ــه ک ــان اضاف پرنی
ــی  ــد صادرات ــه ۹۸ مقص ــم کاال ب ۱۲۷۶ قل
ارســال شــده کــه در ایــن میــان کشــورهای 
ترکیــه، عــراق، ارمنســتان، امــارات متحــده 
ــد  ــده مقاص ــزء عم ــتان ج ــی و گرجس عرب

ــی شــوند. ــی اســتان محســوب م صادرات
ــی،  ــن، اتیوپ ــورهای یم ــه داد: کش وی ادام
اندونــزی، نیوزلنــد و ونزوئــا نیــز از جملــه 
ــی اســتان بشــمار  ــد صادرات بازارهــای جدی

مــی رود.
رئیــس ســازمان صمــت اســتان گفــت : بــا 

بررســی آمــار صادراتــی در ۹ ماهــه امســال، 
آذربایجــان شــرقی رتبــه قابــل توجهــی در 

بیــن دیگــر اســتانها دارد.

رشد ۱۳٫۷ درصدی ارزش صادرات آذربایجان شرقی 
در بخش کاالهای صنایع معدنی

اقتصادی

در  9 ماهه امسال در بخش 
صنعت بیش از ۳4۳ میلیون دالر 

و در بخش پتروشیمی و پایه 
نفتی ۲۳1 میلیون دالر صادرات از 

استان انجام شده است.
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کسب رتبه نخست سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی کسب رتبه نخست سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی 

ــان  ــاورزی آذربایج ــازمان جهادکش ــه س  غرف
شــرقی در نمایشــگاه جامــع کشــاورزی ایــران 
از بیــن غرفــه هــای ایــن نمایشــگاه کــه از ۱۹ 
ــگاه  ــی نمایش ــل دائم ــاه در مح ــا ۲۲ دی م ت
ــش ۳۵۰  ــور بی ــا حض ــران ب ــی ته ــن الملل بی
ســازمان و شــرکت تولیدکننــده ایــران برگــزار 

شــد، حائــز رتبــه نخســت گردیــد.
ــاور  ــز؛ مش ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــر و رئیــس مرکــز روابــط عمومــی وزارت  وزی
غرفــه  در  حضــور  بــا  کشــاورزی  جهــاد 
ــه  ــوح غرف ــس و ل ــرقی، تندی ــان ش آذربایج
برتــر را بــه وحیــد کاظــم زاده ســخنگو ، 
مشــاور رئیــس ســازمان و رئیــس اداره روابــط 
عمومــی ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجــان 

ــرد. ــدا ک ــرقی اه ش
ایــن  اهــدای  از  پــس  علیرضــا رضــازاده 
ــع کشــاورزی  ــت: نمایشــگاه جام ــس گف تندی
ایــران امســال بــا هــدف خــاص و ویــژه 
ــه  ــت ک ــن جه ــت از ای ــده اس ــزار ش ای برگ
ــه  ــل ارائ ــل قاب ــور کام ــه ط ــره ارزش ب زنجی
ــش  ــای دان ــرکت ه ــور ش ــا حض ــد و ب باش
بنیــان، فنــاوری هــای روز، حــوزه تولیــد، بهــره 
بــرداری، مصــرف و بــازار کــه براســاس قانــون 

ــول  ــاورزی مح ــاد کش ــه وزارت جه ــزاع ب انت
ــی را  ــای خوب ــد آورده ه ــت، بتوان ــده اس ش

ــد. ــته باش ــاورزی داش ــش کش ــرای بخ ب
ــن  ــور از ای ــتقبال پرش ــه اس ــاره ب ــا اش وی ب
نمایشــگاه گفــت: ایــن نمایشــگاه در مســاحت 
ــع و ۱۱ ســالن برگــزار شــد  ۲۵ هــزار مترمرب
ــزاری  ــابقه در برگ ــی س ــاق ب ــک اتف ــه ی ک

ــود. ــاورزی ب ــگاههای کش نمایش
مشــاور وزیــر و رئیــس مرکــز روابــط عمومــی 
بــه  اشــاره  بــا  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
ــگاه  ــای نمایش ــالن ه ــی از س ــاص یک اختص
جامــع کشــاورزی ایــران بــه مجموعــه هــای 
وزارت جهادکشــاورزی، گفــت: ســازمانهای 
ــی در  اســتانی، شــرکت هــا و ســازمانهای مل
ــت هــای  ــن ســالن حاضــر شــدند و ظرفی ای
ــج  ــه نتای ــتند، ک ــش گذاش ــه نمای ــود را ب خ

ــت. ــم در برداش ــی ه خوب
شــرقی  آذربایجــان  داد:  ادامــه  رضــازاده 
حضــور بســیار چشــمگیری در ایــن نمایشــگاه 
ــا فضاســازی  ــه خــوب ب ــک غرف داشــت و ی
ــر  ــد حداکث ــته بودن ــه توانس ــی داشــت ک عال
ــته  ــک فضــای مختصــر داش ــتفاده را از ی اس

ــند. باش

وی عملکــرد آذربایجــان شــرقی در ارائــه 
ــرد و  ــف ک ــوب توصی ــیار خ ــول را بس محص
افــزود: شهرســتانی از آذربایجــان شــرقی نبــود 
کــه محصوالتــش در ایــن غرفــه ارائــه نشــده 
ــان،  ــش بنی ــو و دان ــای ن ــاوری ه ــد و فن باش
ــان  ــرد زن ــای خ ــدوق ه ــتی صن ــع دس صنای
روســتایی نیــز در ایــن غرفــه ارایــه شــده بــود.

مشــاور وزیــر و رئیــس مرکــز روابــط عمومــی 
وزارت جهــاد کشــاورزی با تشــکر از مســئوالن 
جهادکشــاورزی آذربایجــان شــرقی بــرای 
ــگاه،  ــن نمایش ــر ای ــه بهت ــر چ ــزاری ه برگ
شــان  در  ای  غرفــه  خوشــبختانه  گفــت: 
آذربایجــان شــرقی در ایــن نمایشــگاه تــدارک 
ــر فتحــی  ــای دکت ــاب آق ــد از جن ــد و بای دیدن
ــان  ــاورزی آذربایج ــازمان جهادکش ــس س رئی
شــرقی و جنــاب آقــای دکتــر کاظــم زاده 
رئیــس اداره روابــط عمومــی ایــن اســتان کــه 
بــرای ایــن آذربایجــان شــرقی دغدغــه دارنــد، 
قدردانــی کنــم و امیــدوارم آذربایجــان شــرقی 
ــرداران و کشــاورزان  رونقــی در شــان بهــره ب
ایــن اســتان بــه وجــود بیایــد و اقتصــاد 
کشــاورزی بتوانــد مشــکات ناشــی از اشــتغال 

ــد. ــع کن ــتان رف ــن اس ــی را در ای و درآمدزای

کشاورزی
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ــه واســطه تداخــل  مهــم ترانزیتــی اســت و ب
ــت، حــوادث  ــره ترافیکــی شــهری و ترانزی گ
ــد. ــی افت ــاق م ــیر اتف ــن مس ــی در ای رانندگ

 وی از پیگیــری بــدون وقفــه عملیــات اجرایی 
ایــن پــروژه خبــر داد و تصریــح کــرد: بــا وجود 
کاهــش دمــای هــوا طــی روزهــای گذشــته، 
ــف در  ــی مضاع ــا همت ــز ب ــهرداری تبری ش
ــره  ــروژه و به ــن پ ــام ای ــرای اتم ــاش ب ت

ــود. ــع از آن خواهــد ب ــه موق ــرداری ب ب
ــا  ــروژه ب ــن پ ــز، ای ــهردار تبری ــه ش ــه گفت ب
هفــت دهنــه و ســتون ریزی  یکپارچــه بــوده و 
بــا بهــره بــرداری از آن، گــره ترافیکــی جــاده 

ســنتو رفــع خواهــد شــد.
ــع  ــروژه تقاط ــرد: پ ــان ک ــیار خاطرنش هوش
غیرهمســطح رســالت در تقاطــع جــاده ســنتو 
٫ رســالت بــه طــول ۴۲۰ متــر و عــرض ۱۲ 
ــع در  ــر مرب ــزار مت ــج ه ــاحت پن ــر و مس مت

ــرر شــده  ــان مق ــوده و در زم حــال ســاخت ب
ــن  ــده، ۲۲ بهم ــب ش ــمار نص ــق روز ش طب

ــود. ــی ش ــرداری م ــره ب ــاری به ــال ج س

شهردار تبریز خبر داد:

 آغاز عرشه گذاری بزرگترین دهانه پل رسالت آغاز شد
شــهردار تبریــز از آغــاز عرشــه گــذاری 
بزرگتریــن دهانــه پــل رســالت خبــر داد 
ــه  ــه از عرش ــن مرحل ــام ای ــا اتم ــت: ب و گف
گــذاری، تقاطــع غیرهمســطح رســالت آمــاده 

ــود. ــد ب ــزی خواه ــن ری بت
ــه  ــا توج ــرد: ب ــار ک ــیار اظه ــوب هوش یعق
ــز و شــرایط  ــه کاهــش دمــای هــوای تبری ب
ــروژه  ــن پ ــزی ای ــن ری خــاص زمســتانی، بت
بــا لحــاظ تمهیــدات و رعایــت اصــول مــورد 
ــی انجــام  ــی فعل ــاز در شــرایط آب و هوای نی

ــرد. مــی گی
هوشــیار یــادآور شــد: بهــره بــرداری از پــروژه 
هــای نیمــه تمــام، اولویــت مدیریــت شــهری 
اســت تــا ضمــن رفــع گرفتــاری هــای 
ــه  ــت هرچ ــب رضای ــات جل ــی، موجب ترافیک
بیشــتر شــهروندان فراهــم شــود. مســیر 
ــیرهای  ــی از مس ــاد یک ــزل آب ــالت ٫ دی رس

 با وجود کاهش دمای هوا طی 
روزهای گذشته، شهرداری تبریز 
با همتی مضاعف در تالش برای 

اتمام این پروژه و بهره برداری به 
موقع از آن خواهد بود.

،،،

شهری
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اقتصادی

ــادن  ــورای مع ــه ش ــان در جلس ــر پرنی صاب
اســتان بــا حضــور اســتاندار آذربایجــان 
ــده ۲۲۶ محــدوده  ــزاری مزای ــرقی از برگ ش
ــر  ــرقی خب ــان ش ــردا در آذربایج ــی ف معدن
داد، گفــت: در مــدت زمــان فرصــت قانونــی 
۱۵ روز مزایــده معــادن اســتان ۳۵ نفــر 
شــرکت کــرده بودنــد کــه بــا تمدیــد ۱۰ روز 
ــت. ــش یاف ــورد افزای ــه ۱۲۷ م ــار ب ــن آم ای

وی افــزود: بــا برگــزاری ایــن مزایــده 
ســازی  فعــال  بــرای  گــذاران  ســرمایه 
معادنــی کــه عمدتــا در ســال هــای گذشــته 

ــد. ــی کنن ــرکت م ــد ش ــل بودن تعطی
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــرقی گف ــان ش آذربایج
ــته  ــور رش ــام ن ــگاه پی ــه در دانش ــن ک ای
ــا  ــود دارد بن ــدن وج ــی و مع ــن شناس زمی
ــتان  ــادن اس ــس مع ــوع اطل ــن موض ــر ای ب
را از ایــن دانشــگاه پیگیــر هســتیم کــه 
ــام  ــی انج ــات مقدمات ــه اقدام ــن زمین در ای
شــده و ایــن موضــوع بــه کمــک اســاتید و 
دانشــجویان رشــته معــدن و زمیــن شناســی 

ــت. ــن اس ــال تدوی در ح
معــادن  وضعیــت  خصــوص  در  پرنیــان 
ســنگ آذرشــهر افــزود: بــا توجــه بــه 
خواســته معدنــکاران ســنگ آذرشــهر توافــق 
شــده اســت در کنــار معــادن بســتری بــرای 

ــود. ــاد ش ــی ایج ــواد معدن ــراوری م ف
وی بــا بیــان ایــن کــه خانــه معــدن، نظــام 
مهندســی معــدن و ســازمان زمیــن شناســی 
و اکتشــافات معدنــی در فعــال ســازی معادن 
اســتان پــای کار هســتند، تاکیــد کــرد: ثبــت 
ــادن  ــت مع ــد فعالی ــات و رص ــام اطاع تم

اقــدام بزرگــی در بخــش معــدن اســت.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــن  ــه آخری ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذربایج
وضعیــت معــادن پوکــه، شــن و ماســه 
ــع  ــور رف ــه منظ ــت: ب ــمنج گف ــه باس منطق
ــک  ــردم و انجــام ی مســایل و مشــکات م
اقــدام کارشناســی در تمــام بازدیدهــا از 
ــه معــدن و ســازمان نظــام  کارشناســان خان
ــا  ــم ت ــی گیری ــک م ــدن کم ــی مع مهندس
بــه  ایــن بخــش  مســایل و مشــکات 
صــورت همــه جانبــه بررســی و رفــع شــود.

ــه اجــرای بنــد ۵ مــاده  ــا اشــاره ب پرنیــان ب
۴۳ قانــون برنامــه ششــم توســعه در رابطــه 
از فــروش  بــا تخصیــص یــک درصــد 
ــزود:  ــده اف ــن خســارت دی ــه اماک ــادن ب مع
چهــار شهرســتان مراغــه، ســراب، هشــترود 
ــب راه  ــر تخری ــی ب ــی مبن ــر گزارش و کلیب
ــه  ــن زمین ــه در ای ــد ک ــرده ان ــه ک ــا ارای ه
در حــال مستندســازی ایــن مــوارد هســتیم.

وی گفــت: میــزان اخــذ حقــوق معــادن 

دولتــی از هــزار و ۴۰۰ میلیــارد بــه دو هــزار 
ــه  ــه اســت ک ــش یافت ــان افزای ــارد توم میلی
ــتیم و  ــو هس ــه جل ــه از برنام ــن زمین در ای
ــان امســال  ــا پای ــود ت ــی ش ــی م ــش بین پی
بیــش از صــد درصــد حقــوق معــادن دولتــی 

ــار در اســتان اخــذ شــود. ــن ب ــرای اولی ب

 

همکاری اتاق تعاون در افزایش تبادالت تجاریهمکاری اتاق تعاون در افزایش تبادالت تجاری
وسیه وسیه فعالین اقتصادی ارس و ر  فعالین اقتصادی ارس و ر

طی تفاهم نامه فی مابین با یک 
شرکت تعاونی روسی دارنده ی 

بزرگترین فروشگاه زنجیره ای در 
روسیه با بیش از ۳0 هزار شعبه 
فروشگاهی، امیدواریم در آینده 

این همکاری به صورت سه جانبه و 
با مشارکت منطقه آزاد ارس ادامه 

یابد.  
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مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان 
ــای  ــزاری دوره ه ــرقی از برگ ــان ش آذربایج
آذربایجــان  دانشــجویان  بــرای  مهارتــی 

ــر داد. ــرقی خب ش
بــه گــزارش مهــر تبریــز، علــی مشــایخی در 
ایــن خصــوص گفــت : بــه منظــور ارتقــای 
مهارتــی دانشــجویان و تســهیل ورود آن هــا 
ــه ای  ــی و حرف ــای فن ــازار کار دوره ه ــه ب ب
شــرقی  آذربایجــان  دانشــجویان  بــرای 

برگــزار می شــود.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان 
ــرح  ــن ط ــریح ای ــرقی در تش ــان ش آذربایج
ــای  ــرای طرح ه ــزود: اج ــی اف ــای آموزش ه
ــا  ــتان« ب ــاد« و »نخلس ــی »که مهارت افزای
ــان  ــاغل دانش بنی ــوزش مش ــر آم ــد ب تأکی
و نوظهــور، در کلیــه ادارت کل آمــوزش 
فنــی و حرفــه ای کشــور کــه می توانــد 

ــان و  ــای جوان ــال و اندیشــه پوی حضــور فع
ــد. ــق کن ــرت را محق ــا بصی ــجویان ب دانش

ــوزش  ــت آم ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــایخی ب مش
ــای  ــوزه ه ــه ای در ح ــی و حرف ــای فن ه
مختلــف بــه خصــوص در امــر آمــوزش 
ــت:  ــجویان گف ــژه دانش ــی وی ــای مهارت ه
کنــار  در  دانشــجویان  کهــاد،  طــرح  در 
رشــته اصلــی دانشــگاهی در حــال تحصیــل 
ــوان  ــه  عن ــی را ب ــته های مهارت ــود، رش خ

می بیننــد. آمــوزش  فرعــی  رشــته های 
ــورت  ــرح به ص ــن ط ــت: ای ــان داش وی بی
و  دانشــگاه ها  میــان  مشــارکتی 
ــه  ــه مرحل ــی ب ــوزش عال ــه های آم مؤسس
اجــرا درآمــده کــه در دانشــگاه دولتــی 
ــایر  ــده و در س ــرا ش ــز اج ــتان نی و آزاد اس
ــور  ــردی و پیام ن ــی کارب ــه های علم مؤسس
اســتان نیــز به صــورت فراگیــر اجرایــی 

ــد. ــد ش خواه
ــه  ــرح ب ــن ط ــت : ای ــایخی گف ــی مش عل
منظــور ارتقــای مهارتــی دانشــجویان و 
تســهیل ورود آن هــا بــه بــازار کار دوره هــای 
دانشــجویان  بــرای  حرفــه ای  و  فنــی 

می شــود. برگــزار  شــرقی  آذربایجــان 
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان 
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه نقــش فعال 
ــان  ــارغ التحصی ــجویان و ف ــر دانش و مؤث
دانشــگاهی در وضعیــت کان اقتصــادی 
ــر  ــرای ه ــا اج ــم ب ــت: امیدواری ــور گف کش
ــال  ــن طــرح هــا و حضــور فع ــر ای چــه بهت
دانشــجویان و مراکــز آموزشــی و بــا پیــروی 
ــی  ــری مبن ــام معظــم رهب ــای مق از تأکیده
بــر تولیــد علــم و پیشــرفت در عرصــه هــای 
فنــاوری و دانــش بنیــان، ایــن کشــور را بــه 

جایگاهــی شایســته برســانیم.

برگزاری دوره های مهارتی برای دانشجویان آذربایجان شرقی
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آرمــان تبریز-رئیــس ســازمان مدیریــت و 
توســعه  آذربایجان شــرقی،  برنامه ریــزی 
حمــل و نقــل را مهمتریــن نقــش و ســهم 
ــند تحــول  ــاختن س ــی س ــتان در اجرای اس

دولــت مردمــی اعــام کــرد.
تبریــز،  در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
محمــد فرشــکاران صبــح امــروز در جلســه 
تحــول  ســند  اســتانی  بــرش  بررســی 
ــند  ــن س ــرد: ای ــار ک ــی اظه ــت مردم دول
ــرح  ــات را مط ــورت کان موضوع ــه ص ب
خروجی هــای  بــه  دســتیابی  نحــوه  و 

مطمئــن را مشــخص ســاخته اســت.
وی افــزود: بــرش هــای اســتانی ســند در 
ــر  ــی ه ــاوت اجرای ــای متف ــزا و الیه ه اج
اســتان نقــش خــود را نشــان خواهــد داد.

ــی  ــدف اصل ــرد: ه ــح ک ــکاران تصری فرش
ــن اســت  ــی ای ــت مردم ــند تحــول دول س

ــب  ــازهای مناس ــران ها و بسترس ــه پیش ک
ــا  ــش ه ــت چال ــایی و مدیری ــت شناس جه
ــورد  ــای م ــت خروجی ه ــف و در نهای تعری

ــود. ــن حاصــل ش ــار و معی انتظ
ــزی  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
داشــت:  ابــراز  آذربایجان شــرقی 
دولــت  تحــول  ســند  دنبــال  بــه  مــا 
در  خروجی محــور  و  اجرایــی  مردمــی 
اســتراتژی های  و  هســتیم  شهرســتان ها 
ــز اهمیــت  عملیاتــی ایــن ســند بســیار حائ

ــت. اس
وی یــادآور شــد: ثبــات و رشــد اقتصــادی 
امنیــت  اجتماعــی،  عدالــت  لحــاظ  بــا 
و  بازنشســتگی  صندوق هــای  غذایــی، 
موضوعــات  آب،  مهــم  بســیار  مســئله 
کلیــدی و شــاکله برنامــه هفتــم را تشــکیل 
ــی  ــترهای اصل ــی از بس ــه یک ــد ک می دهن

ایــن برنامــه ســند تحــول دولــت مردمــی 
ــت. اس

ــای  ــوزه ه ــد ح ــه داد: بای ــکاران ادام فرش
ــاط  ــم و ارتب ــق دهی ــف را بهــم تطبی مختل
دهــی حلقه هــا بــه شــکل مناســب بــا 
زمــان و هزینــه بــری کــم میســر باشــد تــا 
ــند  ــی س ــارت و خروج ــش، نظ ــرا، پای اج

ــد. ــش رون ــگام پی ــورت هم ــه ص ب
ــل را  ــل و نق ــعه حم ــوول توس ــن مس ای
در  اســتان  ســهم  و  نقــش  مهمتریــن 
اجرایــی ســاختن ســند تحــول دولــت 
مردمــی اعــام و اضافــه کــرد: آذربایجــان 
از لحــاظ فعالیــت شــرکت های  شــرقی 
حمــل و نقــل بیــن المللــی و موقعیــت 
ــد  ــوده و بای ــاز ب ــت ممت ــی ترانزی جغرافیای
ــه نحــو  ــن پتانســیل ب ــم از ای ــاش کنی ت

ــم. ــره بری ــته به شایس

توسعه حمل و نقل سهم اصلی آذربایجان شرقی از 
اجرای سند تحول دولت مردمی

اقتصادی
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شهری

ــه  ــت ک ــد اس ــک فراین ــهری ی ــت ش مدیری
ــه یــک نظــام تصمیــم گیــری  در مجمــوع ب
منجــر خواهــد شــد و کســانی تصمیم درســت 
ــن  ــل کوچکتری ــه حداق ــت ک ــد گرف خواهن
علمــی مرتبــط بــا ایــن ســاحه داشــته باشــند.

بــه گــزارش خبرنــگار مــا از تبریز؛بــه  عقیــده 
کارشناســان ایــن حــوزه ؛ میــزان موفقیــت و 
یــا عــدم موفقیــت مدیریــت شــهری بســتگی 
ــی،  ــاختار حقوق ــدرت، مشــروعیت و س ــه ق ب

اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه دارد.
ــوع مــدل مدیریــت شــهری در دوره هــای  ن
مختلــف تاریخــی و در مناطــق مختلــف، 
مشــارکت  میــزان  و  نگــرش  بازتابنــده 
ــدرت  ــه( و ق ــع گرایان ــرد جم ــی )رویک عموم

ــت. ــی اس ــی مدیریت اجرای
یکــی از گفتمــان هــای مهــم در تعییــن 
مــدل مدیریتــی برتــر، تعییــن چگونگــی اداره 
شــهر و قرارگیــری قــدرت در دســت مدیــران 
ــدل اداره  شــهری اســت. از ســوی دیگــر، م

ــاد  ــا ایج ــل ی ــا ح ــی ب ــه نزدیک ــهر رابط ش
ــهری دارد. ــائل ش مس

مدیریــت  بــا  ارتبــاط  در  مــا  متاســفانه 
ــزی  ــون گری ــده قان ــک پدی ــا ی ــهرها ب ش
تحمیلــی  و  سفارشــی  مدیــران  و  روبــرو 
ــه  ــات ب ــیاری از اوق ــتیم و بس ــه هس مواج
ــکات  ــا مش ــون ب ــرای قان ــدم اج ــل ع دلی
ــه  گوناگونــی مواجــه مــی شــویم و عمومــا ب
جــای تــاش بــرای عمــل بــه قانــون، بــروز 
مشــکات را بــه قوانیــن موجــود نســبت 
ــص  ــر متخص ــراد غی ــم و ورود اف ــی دهی م
بــه حــوزه هــای مدیریتــی و اجرایــی و عــدم 
ــران  ــران جب ــث خس ــاالری باع ــته س شایس
ناپذیــر در مدیریــت هــا مــی گــردد کــه دود 
ــردم و  ــم م ــه چش ــه ب ــن پروس ــی از ای ناش

ــی رود . ــا م ــازمان ه ــنل س پرس
علــی ایحــال اتفاقاتــی کــه طــی چنــد 
ــران  ــازمان عم ــت س ــته درمدیری ــاه گذش م
شــهر جدیــد ســهند رخ داد باعــث شــد، 

ــد  ــرر گردن ــی متض ــاکنانش کل ــن شهروس ای
ــاه  ــن م ــا چندی ــی ب ــای عمران ــروژه ه و پ
بــا وقفــه ای غیــر موجــه مواجــه گــردد 
ــم  ــا تصمی ــا ب ــن اثن ــبختانه در ای ــا خوش ام
مدیریــت ارشــد کشــوری یــک مدیــر بومــی 
و درون ســازمانی کــه بــا کولــه بــاری از 
تجربــه بــه عنــوان سرپرســت ایــن ســازمان 
انتصــاب شــد کــه انتظــار مــی رود بــا تکیــه 
بــا تجربیــات و اندوختــه هــای مدیریــت 
ــود و  ــت رک ــه را از حال ــن مجموع ــط ای مرتب

ــد . ــه برهان ــای معوق ــی ه ــت بده انباش
بــر ایــن اســاس؛ روابــط عمومــی ایــن 
از  تعــدادی  مهرمــاه   ۲۵ در  مجموعــه 
خبرنــگاران را در قالــب یــک تــور رســانه ای 
ــد  ــهر جدی ــای ش ــروژه ه ــداز پ ــرای بازدی ب
ســهند بــه ایــن شــهر دعــوت نمــود و پــس 
ــک  ــگاران در ی ــد ســاعته خبرن ــد چن از بازدی
ــاد  ــر فره ــور دکت ــا حض ــری ب ــت خب نشس
ســعیدی سرپرســت و معاونــان ایــن ســازمان 

بازچرخانی پساب شهر جدید سهند
 به فضای سبز شهری 
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در ایــن نشســت خبــری حضــور پیــدا کردنــد.
شــهرجدید  عمــران  شــرکت  سرپرســت 
ســهند؛در ایــن نشســت خبــر از  احــداث 
ــام  ــت: تم ــد مســکن داد و گف ــزار واح ۱۶ ه
تــاش ایــن مجموعــه ایــن اســت کــه 
ــا  ــد ت ــدا کن ــی پی ــق عمل ــده تحق ــن وع ای
متقاضیــان ایــن مســکن هــا بــه آرزوی خــود 
برســند و بــاری از مشــکات کان شــهر 

ــود . ــته ش ــز کاس تبری
ــگاران اســتان  فرهــاد ســعیدی درجمــع خبرن
گفــت: ایــن پــروژه هــا از طــرح هــای 
ــی  ــه برخ ــتند ک ــکن هس ــی مس ــت مل نهض
ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش ــا ۵۰ درص ــا ت از آنه

ــد. دارن
شــهرجدید  عمــران  شــرکت  سرپرســت 
ســهندافزود:یکی از اساســی تریــن هــدف مــا 
کــه جــزو برنامــه هــای اولویــت دار هســت 
جــذب ســرمایه و ســرمایه گــذار درایــن 
ــدون  شــهر اســت چــرا کــه اعتقــاد داریــم ب
ســرمایه گــذار در ایــن شــهر اتفاقــات مهمــی 

رخ نخواهــد داد.
ــروژه هــا از  وی افــزود: مــدت اتمــام ایــن پ
زمــان شــروع دو ســال اســت امــا بــه علــت 
کنــدی کار طــی هشــت مــاه از اوایــل ســال 
ــه  ــت ک ــده اس ــب مان ــدی عق ــان بن از زم
درصــدد جبــران عقــب ماندگــی هــا هســتیم.

ســعیدی همچنیــن از بدهــی یکصــد میلیــارد 
تومانــی ایــن شــرکت خبــر داد و گفــت: 
ــارد  ــا ۱۰۰ میلی ــهند را ب ــران س ــرکت عم ش
تومــان بدهــی تحویــل گرفتیــم کــه طــی دو 
مــاه گذشــته توانســتیم ایــن میــزان بدهــی را 

ــم ــل کنی ــان تعدی ــارد توم ــه ۸۶ میلی ب
ــی  ــن بده ــر ای ــاوه ب ــرد: ع ــد ک وی تاکی
۲۷میلیــارد تومــان مجــددا صــورت وضعیــت 

ــت. ــده اس ــت گردی ــده و پرداخ ش
شــهرجدید  عمــران  شــرکت  سرپرســت 
ــدی  ــق ۳۵درص ــه تحق ــاره ب ــا اش ــهند ب س
ــاه  ــت م ــی هش ــران ط ــرکت عم ــد ش درآم
ــی اســت کــه در  ــن درحال گذشــته گفــت: ای
ســال هــای گذشــته تحقــق درآمــد حتــی بــه 

ــن  ــی رســید و در ای ــش از ۱۳۰ درصــد م بی
ــرکت  ــه ش ــاش مجموع ــا ت ــز ب ــاه نی دو م
 ۳۵ درآمــدی  تحقــق  توانســتیم  عمــران 

ــانیم. ــر برس ــه دوبراب ــد را ب درص
ــرای  ــه ب ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــعیدی ب س
جــذب مــردم و افزایــش جمعیــت ســهند 
ــش  ــه تناســب آن افزای ــز ب ــات نی ــد خدم بای
ســاخت  تنهــا  شهرســازی  گفــت:  یابــد 
مســکن نیســت بلکــه بایــد زیرســاخت هــای 
فرهنگــی و اجتماعــی آن نیــز همــراه بــا 
ــود. ــم ش ــای شهرنشــینی فراه ــدی ه نیازمن

وی بــه برنامــه هــای آتــی خــود در شــرکت 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــهند اش ــران شــهر س عم
ــارات از  ــذ اعتب ــا اخ ــتیم  ب ــاش هس در ت
ــده  ــال آین ــی در س ــادر تخصص ــرکت م ش
ــهند را  ــز- س ــات آزاد راه تبری ــی نواقص تمام

ــم. ــع کنی رف
ــل و  ــبکه حم ــکات ش ــل مش ــعیدی ح س
نقــل شــهر ســهند، رفــع نواقصــات فــاز دو و 
ایجــاد اشــتغال را از دیگــر اهــداف خــود نــام 
ــتغالی و  ــز خوداش ــاد مراک ــت: ایج ــرد و گف ب
ــی را  ــد پویای جــذب ســرمایه گــذار مــی توان
ــی  ــه زندگ ــد و ب ــهند بازگردان ــهر س ــه ش ب

ــادابی ببخشــد. ــهر نشــاط و ش ــن ش درای
شــهرجدید  عمــران  شــرکت  سرپرســت 
ســهند؛ بازچرخانــی پســاب شــهر جدیــد 
ســهند بــه فضــای ســبز شــهری را از دیگــر 
اقدامــات آتــی شــرکت عمــران شــهر ســهند 
ــاری فضــای  ــت آبی ــت: اهمی ــرد و گف ــام ب ن
ــه شــده  ــا پســاب تصفی ســبز شــهر ســهند ب
کمتــر از آزاد راه نیســت و ایــن پــروژه در دو 

ــد. ــد ش ــروع خواه ــده ش ــال آین ــاز از س ف
ســعیدی در ایــن زمینــه بــه قــرارداد شــرکت 
ــا ایرانســل بــرای برقــراری  عمــران ســهند ب
فیبــر نــوری خبــر داد کــه بعــد از عیــد نــوروز 

ســال آینــده شــروع خواهــد شــد.
شــهرجدید  عمــران  شــرکت  سرپرســت 
ســهند بــه روشــنایی آزاد راه هــم اشــاره 
ــر از آزاد  ــنایی ۵کیلومت ــت:  روش ــرد و گف ک
ــه ۱۵  ــده ک ــروع ش ــهند ش ــرف س راه از ط

ــل  ــده ح ــال آین ــز س ــدی را نی ــر بع کیلومت
ــرد. ــم ک خواهی

فرهــاد ســعیدی پیــش از ایــن عضــو هیئــت 
مدیــره شــرکت عمــران شــهر جدیــد ســهند 
معاونــت  خــود  کاری  ســوابق  در  و  بــود 
رئیــس  ســاختمان،  و  مســکن  مدیریــت 
ــس اداره  ــهری، رئی ــوده ش ــت فرس اداره باف
ــس اداره  ــهری، رئی ــی ش ــی بازآفرین هماهنگ
پیمــان و رســیدگی و رئیــس اداره فنــی و 
اجرایــی اداره کل راه و شهرســازی اســتان را 
دارد.همچنیــن وی بــه عنــوان مجــری آزادراه 
ــارکت و  ــوزه مش ــئول ح ــهند، مس تبریز-س

ســرمایه گذاری، معاونــت فنــی و اجرایــی، 
اقــدام و  مدیریــت و راهبــری طرح هــای 
ــران  ــرکت عم ــکن درش ــی مس ــت مل نهض
شــهر جدیــد ســهند مســولیت داشــته اســت.

سرپرست شرکت عمران 
شهرجدید سهند؛در این 

نشست خبری  از  احداث 1۶ 
هزار واحد مسکن داد و گفت: 
تمام تالش این مجموعه این 

است که این وعده تحقق 
عملی پیدا کند تا متقاضیان این 
مسکن ها به آرزوی خود برسند 
و باری از مشکالت کالن شهر 

تبریز کاسته شود .
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،محمدحســین حســن زاده بــا بیــان ایــن مطلــب 
اظهــار کــرد: شــهرداری تبریــز بــه عنــوان یکی از 
مجموعه هــای بــزرگ اجرایــی و خدماتی هــزاران 
نفــر از پرســنل و خانــواده آنهــا را تحــت پوشــش 
ــت  ــرد در جه ــن رویک ــا ای ــد و ب ــرار می ده ق
ــدازی  ــا راه ان ــی ب ــه خدمــات رفاهــی و درمان ارائ
مرکــز درمانــی و کلینیکــی امــام رضــا)ع( ضمــن 
ــداف و  ــبرد اه ــکی در پیش ــات پزش ــه خدم ارائ
مســئولیت های اجتماعــی شــهرداری کــه اگاهــی 
ــت  ــهری و بهداش ــت ش ــود وضعی ــانی و بهب رس
محیــط زیســت اســت  گام هایــی برداشــته اســت.

ــار  ــگاه شــهرداری ســالیانه یکب ــزود: درمان وی اف
خدمــات غربالگــری و آزمایشــات را بــرای کلیــه 
پرســنل رایــگان انجــام می دهــد تــا گامــی موثــر 
در تشــخیص هــای اولیــه  طبــی بــرای نارســایی 

هــای احتمالــی باشــد.
حســن زاده نقــش واحــد طــب کار را بســیار مهــم 
قلمــداد کــرد و گفــت: تطبیــق ســه فاکتــور نــوع 
شــغل، محــل کار و ســامت جســمانی همــکاران 
مســئولیت مهــم و حســاس طــب کار بــه شــمار 
مــی رود کــه در درمانــگاه نیــز ایــن خدمــات ارائــه 

می شــود.
مدیــرکل ســامت و امــور اجتماعــی شــهرداری 

در خصــوص چشــم انــداز آتــی ایــن مجموعــه در 
ــت  ــا عنای ــت: ب ــا گف ــای فعالیت ه ــتای ارتق راس
ــهرداری و  ــاغل در ش ــکاران ش ــرت هم ــه کث ب
تعــدد  قراردادهــای شــغلی، ایجــاد بســتر مناســب 
ــای  ــان فعالیت ه ــرای تســهیل و تســریع راندم ب
درمانگاهــی و کاهــش دغدغــه روحــی و جســمی 
ــعه  ــل، توس ــودی کام ــول بهب ــنل در حص پرس
زیــر ســاخت هــای درمانــی و ســامت در نقــاط 

مختلــف شــهر ضــروری اســت.
محمدحســین حســن زاده خدمــات کلینیک هــای 
امــام رضــا )ع( و الغدیــر شــهرداری را چشــمگیر 
ولــی ناکافــی دانســت و ابــراز کــرد: طبعــا وجــود 
کلینیــک امــام رضــا )ع( و کلینیــک الغدیــر 
ــهروندان  ــکاران و ش ــای هم ــخگوی نیازه پاس
ــر  ــه همیــن دلیــل بطــور جــدی پیگی نیســت. ب
تصمیمــات شــورای محتــرم اســامی شــهر 
تبریــز در جهــت راه اندازی بیمارســتان شــهرداری 
ایــن  در  نیــز  الزم  رایزنی هــای  و  هســتیم 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــوص ص خص
وی توســعه و تجهیــز درمانــگاه الغدیــر را اقدامــی 
ــه  ــا توجــه ب ــادآور شــد: ب ــد و ی ــاز خوان ــورد نی م
کثــرت جمعیــت و بــا در نظــر گرفتن نیــاز منطقه 
ــا اســتقرار  ــر کــه  ب ــگاه الغدی ــات درمان ــه خدم ب

شــبانه روزی پزشــک عمومــی شــروع بــکار 
کــرده بــود و بــا توجــه بــه تاکیــد شــهردار تبریــز 
ــامت  ــت از س ــظ و صیان ــا و حف ــت ارتق در جه
پرســنل، بخــش هــای دندانپزشــکی و داروخانــه 
و روانشناســی و تخصــص هــای مرتبــط در ایــن 

ــه شــده اســت. ــگاه اضاف درمان

ارتقا خدمات درمانی و بهداشتی، مهمترین رسالت 
اداره کل سالمت و امور اجتماعی

تطبیق سه فاکتور نوع شغل، محل 
کار و سالمت جسمانی همکاران 

مسئولیت مهم و حساس طب کار 
به شمار می رود که در درمانگاه نیز 

این خدمات ارائه می شود.

،،،
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فرهنگی

نشست هم اندیشی مدیر عامل آبفای استان آذربایجان شرقی به همراه
 جمعی از معاونان و مدیران این شرکت با مدیران مناطق تبریز و شهرستان ها

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ــتان  ــران شهرس ــرقی از مدی ــان ش آذربایج
هــای اســتان خواســت در تصمیــم ســازی ها 
مشــارکت فعــال داشــته باشــند تــا شــرکت را 
بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود یــار نماینــد.

بــه گــزارش خبرنــگار مــا از تبریــز؛ مهنــدس 
خانــی در ابتــدای ایــن دیــدار ضمــن تشــکر 
ــه  ــکاران ب ــای هم ــاش ه ــات و ت از زحم
تشــریح آخریــن وضعیــت پــروژه هــای 
در دســت اجــراء ، اســتفاده از آب هــای 
ــتان در  ــع آب اس ــت مناب ــارف و وضعی نامتع
شــهرها و روســتاهای اســتان از نظــر میــزان 
ــدار، ســالم و  ــدی از آب شــرب پای ــره من به
ــکاری  ــتار هم ــد و خواس ــتی پرداختن بهداش
همــه جانبــه مدیــران شهرســتان هــا در 
ــی شــرکت  ــه اهــداف عال جهــت رســیدن ب

ــدند. ش
ــزود: شــرکت آب و فاضــاب اســتان  وی اف
در جهــت ارائــه خدمــات مســتمر و مطلــوب 
تــر و تامیــن بلنــد مدت آب شــرب شــهرها و 
روســتاههای اســتان فعالیــت هــا و اقدامــات 
بســیار موثــری انجــام و در دســت اجــرا دارد.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ــوع  ــاب رج ــم ارب ــرقی تکری ــان ش آذربایج
و خدمــات رســانی بــه مــردم را اولویــت 
ــیدن  ــه رس ــت: الزم ــت و گف ــت دانس نخس
ــت  ــدا رضای ــم در ابت ــدف مه ــن ه ــه ای ب
ــاش  ــام ت ــه تم ــت ک ــان اس ــغلی کارکن ش
ــم. ــه کار می بندی ــتا ب ــن راس ــود را در ای خ

ــت  ــرد: خدم ــی خاطرنشــان ک ــدس خان مهن
آذربایجــان  شــریف  مــردم  بــه  رســانی 
و  مدیــران  اولویــت  همــواره   ، شــرقی 
ــتان  ــاب اس ــرکت آب و فاض ــان ش کارکن
ــن راه  ــر اندیشــیده شــده ای ــا تدابی ــوده و ب ب

ــت. ــد داش ــه خواه ــتر ادام ــوت بیش ــا ق ب
مدیــر عامــل آبفــای اســتان آذربایجــان 

ــزار  ــه از ۱۰ ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرقی ب ش
روســتای محــروم کشــور، ۱۵۲ روســتای 
محــروم در قالــب طــرح بــزرگ ملــی جهــاد 
آبرســانی بــه اســتان آذربایجــان شــرقی 
بــا  طرح هــا  ایــن  گفــت:  دارد،  تعلــق 
ــال در  ــارد ری ــر ۲۵۰۰ میلی ــغ ب ــاری بال اعتب

ــد. ــی  باش ــرا م ــال اج ح
ــم  ــرد: امیدواری ــح ک ــی تصری ــدس خان مهن
ــتای  ــه در راس ــای ک ــروژه ه ــرای پ ــا اج ب
محرومیــت زدایــی و در جهــت توســعه و 
ــه روســتاها  ــر ب ــوب ت ــات رســانی مطل خدم
ــاخص  ــش ش ــاهد افزای ــرد ش ــام میگی انج
برخــورداری از آب شــرب ســالم و بهداشــتی 

ــیم . ــتان باش ــتاهای اس در روس
وی اظهــار کــرد: در ســطح اســتان و در 
شهرســتان هــا پــروژه هــای خوبــی در 
ــران شهرســتان  حــال اجــرا داریــم کــه مدی
ــتان  ــئوالن شهرس ــه مس ــتارم ب ــا خواس ه
خــود بــه صــورت کامــل دربــاره پــروژه هــا 
ــن  ــان آخری ــا جری ــود ت ــانی ش ــاع رس اط

ــد. ــرار گیرن ــرکت ق ــات ش اقدام
مدیــر عامــل آبفای اســتان آذربایجان شــرقی 
تاکیــد کــرد: بــرای تامین فشــار مناســب آب 
شــرب و جهــت عبــور از تنــش آبــی در ســال 
آینــده، طرحهــای جامــع آبرســانی در مقاطــع 
ــدت و دراز  ــان م ــدت، می ــاه م ــی کوت زمان

ــا  ــه ب ــال اجراســت ک ــف و درح ــدت تعری م
ــع  ــه موق ــرای ب ــق و اج ــزی دقی ــه ری برنام

شــاهد مشــکات در آینــده نباشــیم.
مهنــدس خانــی تعامــل بیــن دســتگاه هــای 
ــای  ــان را ازمحوره ــات رس ــی و خدم اجرای
ــح  ــی دانســت و تصری مهــم توســعه و آبادان
کــرد: بایــد تــاش کنیــم موانــع و مشــکات 
را کاهــش و یــا برطــرف و راهکارهــای 
ــه  ــر ب ــانی بهت ــت رس ــرای خدم ــی ب عمل

ــم. ــاب نمایی ــردم را انتخ م
ــر  ــه غی ــش هزین ــه کاه ــان اینک ــا بی وی ب
ضــروری و افزایــش درآمــد از جملــه اولویــت 
هــای شــرکت اســت افزودنــد: انضبــاط 
ــاب رجــوع، تــاش و کار  ــم ارب ــی، تکری مال
جهــادی از جملــه مــواردی اســت کــه همــه 

ــه آنهــا توجــه داشــته باشــیم. ــد ب بای
اســتان  آبفــای  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
ــتیابی  ــرای دس ــزود: ب ــرقی اف آذربایجــان ش
ــه  ــر و برنام ــد تفک ــرکت بای ــداف ش ــه اه ب
ــن  ــه ای ــیدن ب ــه رس ــته و الزم ــزی داش ری

ــت. ــی اس ــاد و همدل ــداف اتح اه
و  پیشــنهادها  ارائــه  خانــی  مهنــدس 
ــان را  ــط کارکن ــی توس ــای اصاح راهکاره
مفیــد دانســت و خواســتار ارائــه پیشــنهادات 
و نظــرات توســط همــکاران جهــت پیشــبرد 

ــد ــرکت ش ــداف ش اه
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وستایی آذربایجان شرقی مقاوم سازی همه مساکن ر
 تا پایان سال

ــامی  ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی مدی
ســهمیه  گفــت:  شــرقی  آذربایجــان 
ــازی  ــاوم س ــرای مق ــرقی ب ــان ش آذربایج
مســاکن روســتایی هــر ســال ۱۲ هــزار 
واحــد اســت کــه در صــورت اســتمرار 
تســهیات اعطایــی، تــا پایــان ســال ۱۴۱۰، 
ــود  ــتان وج ــاوم در اس ــد غیرمق ــچ  واح هی

نخواهــد داشــت.
ــت  ــا در تبریز؛حج ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــه اینکــه اعطــای  ــا اشــاره ب اهلل ســروری ب
تســهیات مقاوم ســازی مســاکن روســتایی 
ــزود:  ــت اف ــده اس ــاز ش ــال ۱۳۸۴ آغ از س
طبــق سرشــماری نفــوس و مســکن ۱۳۹۵، 
ــتایی  ــکن روس ــد مس ــزار و ۴۰ واح ۳۰۵ ه

در اســتان وجــود دارد کــه تاکنــون نزدیــک 
ــاوم ســازی شــده  ــه ۱۵۳ هــزار واحــد مق ب

اســت.
وی از معرفــی بیــش از هشــت هــزار پرونــده 
دریافــت تســهیات مقــاوم ســازی مســاکن 
ــک  ــه بان ــرقی ب ــان ش ــتایی آذربایج روس
هــای اســتان خبــر داد و تصریــح کــرد: 
ــل  ــای عام ــک ه در صــورت مســاعدت بان
ــر ۱۲  ــده اکث ــاه ســال آین ــا مهرم اســتان، ت
ــرداری  ــره ب ــه به ــتان ب ــهمیه اس ــزار س ه
ــه  ــم ب ــده آن ه ــی مان ــید و باق ــد رس خواه
ــه  ــید ک ــد رس ــفت کاری خواه ــه س مرحل

ــود. ــی ش ــوب م ــکونت محس ــل س قاب
ــامی  ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی مدی

شهرســتان  گفــت:  شــرقی  آذربایجــان 
ــر  ــتان اه ــد، شهرس ــا ۸۱ درص ــس ب هری
ــا ۶۹  ــه ب ــتان میان ــد و شهرس ــا ۷۱ درص ب
ــازی  ــوم مقاوم س ــا س ــه اول ت ــد؛ رتب درص
ــاص  ــود اختص ــه خ ــتایی را ب ــاکن روس مس
ــا ۲۵  ــم ب ــزان ه ــن می ــد و کمتری داده ان
درصــد بــه نــام شهرســتان چاراویمــاق ثبــت 

ــت. ــده اس ش
ــداد مســاکن   ــزود: بیشــترین تع ــروری اف س
ــه  ــب ب ــه ترتی ــم ب ــده ه ــازی ش ــاوم س مق
شهرســتان تبریــز بــا ۲۶ هــزار و ۱۹۶ واحــد، 
ــه ۱۴ هــزار و ۲۹۳ واحــد و  شهرســتان میان
شهرســتان مراغــه بــا ۱۳ هــزار و ۲۴۰ واحــد 

تعلــق دارد.
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کاهش یک درجه دمای اتاق، 6 درصد مصرف گاز را کاهش می دهد
ــان  ــتان آذربایج ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
شــرقی تأکیــد کــرد: کاهــش یــک درجــه دمــای 
اتــاق برابــر بــا کاهــش ۶ درصــدی مصــرف گاز 
و نقــش بســیار مهّمــی در مدیریــت مصــرف گاز 
ــرکت گاز  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ دارد.ب
اســتان آذربایجــان شــرقی، نــادر کمالــی گفــت:  
ناتــرازی تولیــد و مصــرف گاز در کشــور و شــیوه 
نادرســت مصــرف گاز در بخــش خانگــی، برخــی 
ــت  ــران و اف ــا بح ــور را ب ــای کش ــتان ه از اس
ــا اشــاره  فشــار  گازمواجــه ســاخته اســت. وی ب
بــه متصل بــودن خطــوط شــبکه گاز بــه صورت 
سراســری در کشــورادامه داد: مصــرف بــی رویــه، 
عمــوم مشــترکین گاز در کشــور را تحــت تأثیــر 
قــرار داده و بــا افــت فشــار مواجــه مــی ســازد، لذا 
بایســتی بــا نگاهــی معقــول در مدیریــت مصرف 
گاز طبیعــی تــاش کنیــم. کمالــی اظهار داشــت: 
هــم اکنــون ۶۶ درصــد گاز توزیعــی اســتان بــه 
بخــش خانگــی اختصــاص یافتــه و ایــن درحالی 

اســت کــه بــرای تأمیــن نیــاز گرمایشــی مــردم، 
ــاختی  ــای زیرس ــش ه ــر بخ ــارف گاز اکث مص
ــاً ۱۵  ــی محــدود شــده و صرف ــدی و صنعت تولی
درصــد بــه ایــن بخــش اختصــاص یافتــه اســت. 

ــی  ــی و همراه ــش قدم ــه پی ــاره ب ــا اش وی ب
همیشــگی مــردم اســتان در رعایــت حــال 
همنوعــان و همیــاری مســؤولین در تأمیــن رفــاه 
ــزود:  ــز اف ــای عزی ــتانی ه ــم اس ــایش ه و آس
ــتان  ــردم اس ــی م ــایه همراه ــبختانه در س خوش
ــتیم.  ــرف گاز هس ــی در مص ــد نزول ــاهد رون ش
ــان  ــتان خاطرنش ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
ــب  ــرم و مناس ــای گ ــتفاده از لباس ه ــرد: اس ک
ــا  ــر ب ــزل، بســتن دریچــه کانال هــای کول در من
ــدی  ــب، عایق بن ــم و مناس ــش های ضخی پوش
موتورخانه هــا،  دوره ای  ســرویس های  و 
خامــوش کــردن وســایل گرمایشــی اتــاق 
ــا  ــاه ۱۸ ت ــای رف ــت دم ــای بااســتفاده، رعای ه
۲۱ درجــه، توجــه ویــژه بــه اجــاق گاز و تناســب 
ظــروف و شــعله کــه یکــی از مهــم تریــن دالیل 
اتــاف انــرژی در خانه مــی باشــد، از راهکارهایی 
اســت کــه فرهنــگ مصــرف بهینــه را در خانواده 

نهادینــه مــی ســازد.

مشترك گرامي : براي حفظ جان ارزشمند خود و عزيزانتان توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد. 
در کلیه ساختمانهایي که داراي لوله کشي گاز مي باشند عاوه بر نصب یك عدد شیر اصلي در نزدیکي درب ورودي،در نزدیکي هر دستگاه گاز سوز نیز یك 

روابط عمومی شرکت گازآذربايجانشرقی
شیر مصرف قرار دارد.                                                                                                                                          

مصرف بی رویه، عموم مشترکین 
گاز در کشور را تحت تأثیر 

قرار داده و با افت فشار مواجه 
می سازد، لذا بایستی با نگاهی 
معقول در مدیریت مصرف گاز 

طبیعی تالش کنیم.
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منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــروژه  ــه پ ــاره ب ــا اش آذربایجــان شــرقی ب
انتقــال آب ارس بــه دشــت شبســتر و 
ــن  ــاز زیربنایی تری ــه، از آغ ــه ارومی دریاچ
ــیزدهم  ــت س ــتان در دول ــی اس ــروژه  آب پ

خبــر داد.
یوســف غفــارزاده، دوشــنبه ۱۹ دیمــاه، 
ــا اشــاره  ــگاران، ب ــا خبرن در گفــت وگــو ب
ــت  ــه دش ــال آب ارس ب ــروژه انتق ــه پ ب
ــرد:  ــار ک ــه، اظه ــه ارومی ــتر و دریاچ شبس
ــری  ــاش و پیگی ــال ت ــن س ــد از چندی بع
مالــی  تامیــن  و  مطالعاتــی  بحث هــای 
ــل  ــه ای و عوام ــرکت آب منطق ــط ش توس
اجرایــی اســتان، پــروژه ای کــه جــزو 

بــود،  اســتان  اقدامــات  زیربنایی تریــن 
ــه  ــا لول ــش شــروع رســمی آن ب ــه پی هفت

ــد. ــام ش ــذاری انج گ
ــزو  ــاید ج ــروژه ش ــن پ ــه وی، ای ــه گفت ب
ــد  ــتان باش ــای اس ــن پروژه ه ضروری تری

ــت ســیزدهم آغــاز شــد. کــه در دول
وی اضافــه کــرد: ایــن پــروژه آب شــرب 
تبریــز، جمعیــت روســتایی مســیر و آب 
ــتر  ــد، شبس ــا، مرن ــهرهای جلف ــع ش صنای
و تبریــز را تامیــن کــرده و پســاب آن 
ــب  ــون مترمکع ــدود ۱۰۰ میلی ــز در ح نی
ــرای احیــای دریاچــه ارومیــه رهاســازی  ب

. د می شــو
آذربایجــان  منطقــه ای  آب  مدیرعامــل 

درصــد   ۷۰ اینکــه  بیــان  بــا  شــرقی 
ــاب  ــه پس ــل ب ــرب تبدی ــرف آب ش مص
ــر  ــه در نظ ــای دریاچ ــرای احی ــده و ب ش
گرفتــه شــده، گفــت: ایــن پســاب بعــد از 
ــل  ــت قاب ــا کیفی ــه ب ــه در تصفیه خان تصفی

می یابــد. انتقــال  قبــول 
وی افــزود: خــط لولــه انتقــال پســاب بــه 
ــوده و  ــرا ب ــال اج ــه در ح ــه ارومی دریاچ
فــاز اول آن تمــام شــده کــه فــاز دوم آن 

ــده شــروع خواهــد شــد. ــز در آین نی
وی بــا بیــان اینکــه مزیــت دیگــر اجــرای 
ــا  ــی آبخوان ه ــادل بخش ــروژه، تع ــن پ ای
آب هــای  وضعیــت  گفــت:  اســت، 
ــر  ــوده و ه ــب نب ــتان مناس ــی اس زیرزمین

وژه  آبی آذربایجان شرقی در  آغاز زیربنایی ترین پر
دولت سیزدهم

کشاورزی
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ــن  ــرای ای ــا اج ــا ب ــم ام ــت داری ــاله اف س
پــروژه چاه هــای آب شــرب را بســته و 
اتفــاق  آبخوان هــا  در  بخشــی  تعــادل 

می شــود. ذخیــره  آب  و  افتــاده 
ــن  ــه تامی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــارزاده ب غف
ــزو  ــدار ج ــی و پای ــدون قطع ــرب ب آب ش
اســت،  منطقــه ای  آب  اصلــی  وظایــف 
و  مرنــد  تبریــز،  در  کــرد:  خاطرنشــان 
شبســتر تامیــن آب پایــدار در وضعیــت 
ــه  ــر لحظ ــرار دارد و ه ــر ق ــه س ــر ب س
امــکان قطعــی آب وجــود دارد، لــذا در 
ــان  ــب اطمین ــتی ضری ــهرها بایس ــن ش ای

تامیــن آب را ارتقــا دهیــم.
 ۱۴۵ از  خوشــبختانه  داد:  ادامــه  وی 
ــر اجــرا شــده و ۱۱۰  ــر، ۳۵ کیلومت کیلومت
ــد  ــرارداد جدی ــه در ق ــده ک ــر مان کیلومت

ــد. ــد ش ــی خواه اجرای
منطقــه ای  آب  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
آذربایجــان شــرقی، در مناطــق مرنــد، 
جلفــا، شبســتر و تبریــز رشــد صنایــع 
وضعیــت  خاطــر  بــه  اشــتغالزایی  و 
تامیــن آب متوقــف شــده بــود کــه در 
ــهیل  ــه تس ــروژه ب ــن پ ــرای ای ــه اج نتیج
ــک  ــز کم ــع نی ــق صنای ــتغالزایی و رون اش

ــد. ــد ش خواه
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن 
جــزو  تبریــز  تاریــخ  در  کــه  پــروژه 
ــه  ــت ب ــذار اس ــدود تاثیرگ ــای مع پروژه ه

برســد. نتیجــه  بــه  زودی 
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح آب پایــدار 
تامیــن  را   ۱۴۳۰ ســال  تــا  بلندمــدت 
ــا در  ــام تاش ه ــت: تم ــرد، گف ــد ک خواه
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــال آب، ای ــار انتق کن
مدیریــت  و  آب  بهینــه  مصــرف  بــرای 
ــرت  ــیم و از پ ــته باش ــت داش ــرف دق مص

آب  جلوگیــری کنیــم.
ــرب  ــد آب ش ــزود: ۶۰ درص ــارزاده اف غف
تبریــز از خــط زرینــه رود بــا مســافت ۱۸۰ 
کیلومتــر از منطقــه بــوکان بــا زحمــت بــه 
ــه  الزم  ــد ک ــز می رس ــردم تبری ــت م دس
اســت تــا در مصــرف خــود دقــت  کاغــی 

را داشــته باشــیم.
در  بارندگــی  درصــدی   ۵۳ کاهــش 
ســال  بــه  نســبت  شــرقی  آذربایجــان 

شــته گذ
ــال  ــت: امس ــه گف ــن در ادام وی همچنی
ــه  ــبت ب ــد نس ــدود ۵۳ درص ــی ح بارندگ
ســال گذشــته کاهــش یافتــه و حــدود ۲۷ 

ــت. ــر اس ــتان ُپ ــدهای اس ــد س درص
جنوبــی  رینــگ  اتمــام  از  غفــارزاده 
ــر داد و  ــز خب ــال نی ــان س ــا پای ــز ت تبری
ــا  ــا، ت ــن خبره ــاس آخری ــر اس ــت: ب گف
ــگ  ــر رین ــداث ۲۶ کیلومت ــال اح ــر س آخ
ــزن  ــه ۲۰۰۰ و مخ ــا لول ــز ب ــی تبری جنوب
باالتریــن  در  مترمکعبــی  هــزار   ۱۰۰
نقطــه تبریــز بــه اتمــام می رســد کــه 

ــه  ــان هزین ــارد توم ــر ۱۰۰۰ میلی ــغ ب بال
ــت. ــته اس داش

این پروژه آب شرب تبریز، 
جمعیت روستایی مسیر و آب 
صنایع شهرهای جلفا، مرند، 

شبستر و تبریز را تامین کرده 
و پساب آن نیز در حدود 100 
میلیون مترمکعب برای احیای 

دریاچه ارومیه رهاسازی می شود.

،،،
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وش  شگرد مرد شیاد تبریزی فر
گوشی آیفون بود

ــرقی  ــان ش ــای آذربایج ــس فت ــس پلی رئی
ــی  ــدن یک ــع ش ــرداری واق ــورد کاهب از م
ــه  ــر داد ک ــران فضــای مجــازی خب از کارب
ــروش  ــد و ف در یکــی از ســایت هــای خری
بــرای خریــد گوشــی آیفــون در تــور آگهــی 

ــود. ــار شــده ب ــی گرفت هــای جعل
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛محســن 
ــگاران  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــودی در گف محم
از  یکــی  مراجعــه  بــا  داشــت:  اظهــار 
ــا  ــتان و ب ــا اس ــس فت ــه پلی ــهروندان ب ش
ارائــه مرجوعــه قضائــی عنــوان کــرد بــرای 
ــی از  ــق یک ــون از طری ــی آیف ــد گوش خری
ســایت هــای خریــد و فــروش اقــدام کــردم 
ــع  ــرداری واق ــورد کاهب ــفانه م ــه متاس ک
ــیدگی  ــان رس ــا خواه ــس فت ــده و از پلی ش

ــم. ــی باش ــوع را م ــه موض ب
ــیدگی  ــتای رس ــرد: در راس ــح ک وی تصری
بــه امــور ایــن شــهروند بــزه دیــده و احقــاق 

ــان  ــی از کارشناس ــه تیم ــق وی بافاصل ح
ــوع را در  ــه موض ــیدگی ب ــا رس ــس فت پلی
دســتور کار خــود قــرار داده و پرونــده اولیــه 

ــد. ــون موضــوع تشــکیل گردی پیرام
ایــن مقــام مســئول گفــت: در بررســی 
ــزه  ــرد ب ــد ف ــخص گردی ــه مش ــای اولی ه
دیــده در فضــای مجــازی بــه دنبــال خریــد 
یــک تلفــن همــراه بــرای خــود بــوده اســت 
کــه تبلیغــی از فــروش تلفــن هــای همــراه 
آیفــون بــا قیمــت پاییــن در یکــی از ســایت 
هــای خریــد و فــروش مشــاهده مــی کنــد 
ــی  ــرد آگه ــا ف ــو ب ــت و گفتگ ــس از چ و پ
ــت  ــال جه ــون ری ــغ ۳۸۰ میلی ــده مبل دهن
ــرای حســاب  ــر ب ــورد نظ ــد گوشــی م خری
اعامــی واریــز می کنــد امــا پــس از واریــز 
وجــه دیگــر پاســخی دریافــت نکــرده 
و متوجــه کاهبــرداری بــودن موضــوع 

می شــود.

رئیــس پلیــس فتــا اســتان آذربایجــان 
شــرقی بیــان داشــت:با اقدامــات تخصصــی 
ــان  ــط کارشناس ــده توس ــام ش ــی انج و فن
ــس و اســتخراج مســتندات الزم و  ــن پلی ای
ادلــه دیجیتــال، فــرد کاهبــردار شناســایی 
و اقدامــات قضائــی الزم در ایــن خصــوص 

ــت. ــورت گرف ص
ــودت  ــه از ع ــی در ادام ــام انتظام ــن مق ای
وجــه بــه حســاب شــاکی خبــر داد و گفــت: 
در ادامــه رونــد پیگیــری  ایــن موضــوع بعــد 
از طــی روال قانونــی و اخــذ دســتورات 
ــزان  ــه می ــتی ب ــغ برداش ــام مبل الزم ، تم
ــاکی  ــاب ش ــه حس ــال ب ــون ری ۳۸۰ میلی
بازگردانــده شــد و پرونــده جهــت ســیر 
مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی ارســال 

شــد.
ــرد:  ــه ک ــان توصی ــه هموطن ــودی ب محم
در هنــگام خریــد اینترنتــی از پرداخــت 
ــا  ــه ی ــوان بیعان ــه وجهــی تحــت عن هرگون
هزینــه نگهداشــت محصــول پرهیــز کنیــد 
و تــا زمانــی کــه جنــس موردنظــر خــود را 
دریافــت نکرده ایــد از پرداخــت وجــه بــرای 

ــد. ــاب نمائی کاال اجتن
رئیــس پلیــس فتــا اســتان آذربایجــان 
شــهروندان  کــرد:  خاطرنشــان  شــرقی 
ــا  ــه ب ــکل و مواجه ــروز مش ــورت ب در ص
جرائــم رایانــه ای می تواننــد بــا مراجعــه 
حضــوری بــه پلیــس فتــا و یــا بــا مراجعــه 
www. بــه ســایت پلیــس فتــا بــه آدرس

cyberpolice.ir و یــا بــا شــماره گیری 
فوریت هــای  و  امـــداد  مرکــز   ۰۹۶۳۸۰
سایبـــری از مشــاوره ها و راهنمایی هــای 
ــع  ــت رف ــس در جه ــن پلی ــان ای کارشناس

ــد ــدام کنن ــود اق ــی خ ــکات احتمال مش
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