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تاکید بر ضرورت 
الکترونیکی کردن 

نظام مالیاتی کشور 
برای جلوگیری از 

فرار مالیاتی

قوه قضائیه اجازه نخواهد 
داد با زیاده خواهی ها 
کارخانه ای تعطیل یا 

دچار وقفه شود

فرمانده سپاه امامت تبریز:
 رزمایش »بیت المقدس« سپاه امامت تبریز برگزار 
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اشتغال، 
جوهره اصلی توسعه 

اهدای لوح سپاس روابط عمومی برتر به روستایی است
مدیریت روابط عمومی و نظارت بر خدمات 

مجتمع مس سونگون

شاخص ترین اقدام دولت در حوزه سالمت 
بیمه سالمت همگانی است

در شانزدهمین دوره جشنواره روابط عمومی های برتر ایران:

نماینده مردم ورزقان- خاروانا در مجلس شورای اسالمی: 
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رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اخذ مالیات 
باید همراه با شــفافیت باشد، تصریح کرد: 
مردم در یک فرایند شــفاف ســازی، باید 
بدانند که ســهم مالیــات در بودجه، برای 
خدمات و توســعه کشــور هزینه می شود و 
فرهنگســازی و تعامل بیشتر با مردم، روند 

پرداخت مالیات را تسهیل می کند.
رئیس جمهور در جلســه بررســی اجرای 
سیاســت های مالیاتی، مراقبت از بنگاه ها و 
کســب و کارهای کوچک را ضروری خواند 
و اظهارداشــت: باید به گونه ای عمل شود 
که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار 
نگیرند و همزمان الزم اســت بــه گونه ای 
برنامه ریزی شــود کــه بنگاه هــای بزرگ 
فرار مالیاتی نداشــته باشــند.دکتر روحانی 
در این جلســه که با حضــور دکتر»فرهاد 
دژپســند« وزیر امور اقتصــادی و دارایی و 
آقای »امیدعلی پارسا« رئیس سازمان امور 
مالیاتی کشــور برگزار شد، گفت: این مهم 
نیز تنها از طریــق الکترونیکی کردن نظام 

مالیاتی کشور محقق خواهد شد.

رئیس جمهــور با بیــان اینکــه »رضایت 
مردم زمانی بیشــتر حاصل می شود که هر 
کس بدون تبعیض و براســاس کسب سهم 
تاکید  درآمدش، مالیات پرداخــت کنند«، 
باید  مالیاتی  کرد: هدف گــذاری ســازمان 
اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت های 
مأموریــن و محاســبه مالیاتــی از طریق 
الکترونیکی و با روش های  هوشمند، باشد.

دکتر روحانی اظهارداشــت: مبارزه با فساد 
بایــد در درون ســازمان مالیاتی با جدیت 
پیگیری شده و تالش شود با هوشمندسازی، 

ارتباط مراجعات حضوری قطع شود.
رئیــس جمهــور تصریــح کرد کــه کلیه 
دســتگاه ها نیز به منظور هوشمندسازی و 
عدالت مالیاتی باید با ســازمان امور مالیاتی 

کشور همکاری نزدیک داشته باشند.
ر ابتدای این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، 
گزارشــهایی را از عملکرد سازمان مالیاتی 
به همراه چالش ها و فرصت های این حوزه 

ارائه کردند.

دکتر روحانی در جلسه بررسی اجرای سیاست های مالیاتی:

تاکید بر ضرورت الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور برای
 جلوگیری از فرار مالیاتی

Ó  اینکه بیــان  با  جمهور  رئیس 
»رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل 
می شــود که هر کس بدون تبعیض 
و براساس کســب سهم درآمدش، 
مالیــات پرداخت کننــد«، تاکید 
کرد: هدف گذاری ســازمان مالیاتی 
باید اجرای کامل قانون و کاســتن 
از دخالت های مأمورین و محاســبه 
مالیاتی از طریــق الکترونیکی و با 

روش های  هوشمند، باشد.

Ó  دکتر روحانی اظهارداشت: مبارزه
با فساد باید در درون سازمان مالیاتی 
با جدیت پیگیری شده و تالش شود 
مراجعات  ارتباط  هوشمندسازی،  با 

حضوری قطع شود.
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اســتاندار آذربایجان  شــرقی گفت: رونق 
در  اصلی کشــور  راهبرد  داخلــی،  تولید 
شرایط کنونی است و انتظار داریم بانک ها 
و فعــاالن اقتصادی، همت ویژه ای در این 
خصوص داشــته باشــند.دکتر محمدرضا 
گفت وگوی  شورای  جلسه  در  پورمحمدی 
دولــت و بخــش خصوصی اســتان، این 
شــورا را مرکزی مهم و موثر برای تعامل 
دولتمردان و فعاالن اقتصادی دانســت و 
عنوان کرد: مشــکل بسیاری از واحدهای 
تولیدی و صنعتی در این شــورا بررسی و 

با تدبیر اعضا رفع شده است.
و  وی، مصوبات شورای گفت وگوی دولت 
بخش خصوصی را در حکم قانون دانست 
بانک ها و تمامی دســتگاه های  و گفــت: 
اجرایی اســتان مکلف به اجرای مصوبات 
این شــورا در راســتای تحقق شعار سال 

داخلی هستند. تولید  رونق  بر  مبنی 
وی با اشــاره بــه اقدامات قــوه قضاییه 
درخصــوص برخی از واگذاری های صنایع 

از  و کارخانه هــا، گفت: اصــل ۴۴، یکی 
اصول مترقی قانون اساسی است و بر این 
باوریــم که این اصل بــا توجه به موضوع 
مهم »اهلیت« و با قوت باید انجام شــود. 
البته اگر در موارد معدودی مسأله ای هم 

وجود داشته باشــد، باید بر اساس قانون 
عمل شود.

 استاندار آذربایجان شــرقی، رونق تولید 
را راهبرد اصلی جمهوری اسالمی  داخلی 
ایران در شــرایط کنونی دانست و اضافه 
اقتصادی  کرد: الزمه موفقیــت در جنگ 
دشمنان، تالش حداکثری در زمینه رونق 
تولید و توجه ویژه به امر صادرات اســت. 
پورمحمــدی در همین راســتا ادامه داد: 

نباید اجازه داد که کسی، چوب الی چرخ 
تولید بگذارد؛ چرا کــه تحقق آرمان های 
انقالب اســالمی در وضعیت فعلی، منوط 
به رونق تولید داخل و تالش برای اشتغال 

است. جوانان 
بــا اشــاره به نقــش موثــر فعاالن  وی 
اقتصادی اســتان در رفع مشکالت تولید 
و صنعت، گفت: بخــش خصوصی با تمام 
توان، وارد میدان شــده و یاری گر دولت 
در رفع مشکالت این حوزه باشد. بررسی 
مشکالت استرداد مالیات بر ارزش افزوده 
پــس از بازگشــت ارز حاصل از صادرات، 
مراتب اعتــراض به ابهامات ایجاد شــده 
در خصوص بنــد )ث( ماده 132، اجرای 
تبصــره 2 ماده 272 و بنــد 3 ماده 97 
قانون مالیات های مستقیم، از جمله موارد 
مطرح شــده در جلسه شورای گفت وگوی 

دولت و بخش خصوصی بود.

استاندارآذربایجان شرقی: 

اشتغال، جوهره اصلی توسعه روستایی است

Ó  نباید اجازه داد که کسی، چوب
الی چرخ تولید بگذارد؛ چرا که تحقق 
آرمان های انقالب اسالمی در وضعیت 
فعلی، منوط به رونق تولید داخل و 

تالش برای اشتغال جوانان است.

Ó  ،بخش خصوصی بــا تمام توان
وارد میدان شده و یاری گر دولت در 
رفع مشکالت این حوزه باشد. بررسی 
ارزش  بر  مالیات  استرداد  مشکالت 
افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از 
صادرات، مراتب اعتراض به ابهامات 
ایجاد شده در خصوص بند )ث( ماده 
132، اجرای تبصــره 2 ماده 272 و 
بند 3 مــاده 97 قانون مالیات های 
مستقیم، از جمله موارد مطرح شده 
در جلسه شورای گفت وگوی دولت و 

بخش خصوصی بود.
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قضائیه  قوه  رئیس  تبریز-  آرمان 
با بیان اینکــه باید تمام خان های 
مانع تولید از جلوی راه صنعتگران 
برداشــته شود تا شاهد رونق تولید 
باشیم، گفت: موانع رونق تولید باید 

در کشور برداشته شود.
 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی 
در نشســت خبری پایان ســفرش 
به آذربایجان شــرقی و شهر تبریز 
گفــت: امروز در جلســات مختلف 
اســتان آذربایجان شــرقی شرکت 
کردم و مسائل و مشکالت دستگاه 

قضا در این استان بررسی شد.
وی ادامه داد: امروز در جلســات 
مختلفی شــرکت کردم و همزمان 
معاونان و مدیــران قوه قضاییه در 
پیدا  استان حضور  های  شهرستان 

کردند و مشکالت بررسی شد.
از  افــزود: 17 گــروه  رئیســی 
مســئولین عالــی قــوه قضائیه به 
نقاط مختلف اســتان اعزام شــده 
بودند که امروز جلسه شورای عالی 
قوه قضاییه بــرای جمع بندی این 
البته  برگزار شــد.  گــروه  فعالیت 
از هفته های گذشــته نیز ۴۰ نفر 
برای بررســی کارشناسی مسائل و 

مشکالت عازم استان شده بودند.
وی بــه بازدیــدش از کارخانــه 
ماشین سازی تبریز اشاره داشت و 
گفت: ایــن کارخانه بعد از برخورد 

قوه قضاییه با مســائلی که داشت، 
چرخ های تولیدش مجدد در حال 
چرخیدن است و رونق گرفته است.

آیت اله رئیسی اظهار داشت: در 
آینده هم این ظرفیت تولید ماشین 
سازی باید بیشتر از این شود. فساد، 
چوبی در چرخ تولید است، اگر این 
مانع برداشته شود باعث رونق تولید 

می شود.
وی ادامــه داد: باید هیأت مدیره 
این کارخانه هرچه زودتر مشخص 
شده و فعالیت ها بیشتر انجام شود. 
این کارخانه می تواند بیشتر از قبل 

و بهتر از آن فعال باشد.
رئیس قــوه قضاییه به نشســت 
بــا کارآفرینــان و صنعتگــران در 
خصوص مســائل و مشکالت تولید 
اشاره داشــت و گفت: مسائلی در 
این جلســه مطرح شد که باید این 

موارد بررسی شــود. امروز باید آن 
موانعی که در راه تولید وجود دارد 

برداشته شود.
آیت اله رئیســی گفت: باید تمام 
خان هــای مانع تولید از جلوی راه 
صنعتگران برداشــته شود تا شاهد 

رونق تولید باشیم.
وی افزود: شــنیدن نکته نظرات 
خانواده شــهدا و نخبگان در دیدار 
ظهر امــروز برای بنده بــه عنوان 
مســئول مهم بود. بایــد از نظرات 
نخبگان جامعه در جهت توســعه و 

کاهش مشکالت استفاده کرد.
رئیس قــوه قضاییــه ادامه داد: 
خداونــد منابع مــادی و ذخایر به 
آذربایجان شرقی عنایت کرده و عزم 
و اراده راســخ هم در جوانان برای 

کار وجود دارد.
اجازه  قضائیــه  قــوه  وی گفت: 

نخواهــد داد با زیــاده خواهی ها 
کارخانه ای تعطیــل یا دچار وقفه 

شود.
رئیسی افزود: امیدواریم با تالش 
های صورت گرفته، شــاهد کاهش 
پرونده قضایی در این استان باشیم.

افزود: پرونده   رئیس قوه قضاییه 
های خاصی که دغدغه مردم است، 
از جمله آالینده ها و مباحث محیط 
زیســتی در هر شــهر و روستایی 
باشد، در اولویت بررسی ها خواهد 

بود.

رئیس قوه قضائیه:

قوه قضائیه اجازه نخواهد داد با زیاده خواهی ها کارخانه ای 
تعطیل یا دچار وقفه شود

Ó  :آیت اله رئیسی گفت
خداوند منابع مادی و ذخایر 
به آذربایجان شرقی عنایت 
راسخ  اراده  و  عزم  و  رده  ک
برای کار  م در جوانــان  ه

وجود دارد.

Ó  وی گفت: قوه قضائیه
زیاده  با  داد  نخواهد  اجازه 
ای  کارخانه  هــا  واهی  خ

تعطیل یا دچار وقفه شود.
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فرمانده ســپاه عاشورا گفت: 
فرهنگــی  ویکردهــای  ر
می تواند بر ســبک زندگی افــراد تاثیر 

بگذارد.
ســردار “عابدیــن خــرم” در بازدید از 
کتاب  بین المللی  نمایشــگاه  هفدهمین 
تبریــز در رابطه بــا اهمیــت برگزاری 
نمایشــگاه کتاب اظهار داشــت: برپایی 
نمایشــگاه به عنوان مهمتریــن رویداد 
فرهنگــی به یــک مطالبــه عمومی در 
استان و منطقه تبدیل شده و از نیازهای 
جامعه ی علمــی و فرهنگی محســوب 

می شود.
فرمانده سپاه عاشورا درخصوص اهمیت 
حضور رسانه ها در اجتماع گفت: در عصر 
حاضر رسانه ها به عنوان اصلی ترین ابزار 
آگاهی بخشــی برای ارتقــای نیاز های 
علمی، سیاسی و اجتماعی یک ضرورت 

برای جوامع محســوب می شوند و از این 
رو برپایی نمایشــگاه مطبوعات در کنار 
نمایشــگاه کتاب تبریز حرکتی ارزشمند 

و تاثیرگذار است.
ســردار خرم بیان کرد:م ردم ما از لحاظ 
فرهنگــی و علمی ظرفیت باالیی دارند و 
استقبال آنها هم از رویدادهای فرهنگی 
زیاد است و استقبال شایسته از نمایشگاه 
کتاب و مطبوعات دلیلی بر این مدعاست.

وی ادامه داد:بایــد اهالی فرهنگ از این 
فرصت اســتفاده کنند و با توجه به نیاز 
های جامعه محتوای فرهنگی شایسته ای 

تولید نمایند.
گفتنــی اســت هفدهمین نمایشــگاه 
بین المللــی کتاب، دهمیــن نمایشــگاه 
مطبوعــات و خبرگزاری هــا و هفتمین 
نمایشگاه رســانه های دیجیتال از بیست 
و نهــم مهــر لغایت چهــارم آبان ماه در 

نمایشگاه بین المللی تبریز برپاست.

فرمانده سپاه عاشورا 
درخصوص اهمیت 
حضور رسانه ها در 

اجتماع گفت: در 
عصر حاضر رسانه ها 
به عنوان اصلی ترین 

ابزار آگاهی بخشی 
برای ارتقای نیاز های 

علمی، سیاسی و 
اجتماعی یک ضرورت 
برای جوامع محسوب 

می شوند و از این 
رو برپایی نمایشگاه 

مطبوعات در کنار 
نمایشگاه کتاب تبریز 

حرکتی ارزشمند و 
تاثیرگذار است.

 فرمانده سپاه عاشورا:

در عصر حاضر، رسانه ها به عنوان 
اصلی ترین ابزار آگاهی بخشی برای جوامع 

محسوب می شوند
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مدیــرکل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان 
آذربایجان شــرقی گفت؛ بهترین نوع آموزش 
، آموزش مبتنی بر محیط کســب و کار است 
و رویکرد سازمان جذب کارآفرینان با سرمایه 
فکری اســت چرا کــه امکانــات و تجهیزات 
مناســبی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

فراهم است.
دکتر نماینده افزود:دوره مسیر کارآفرینی در 
استان آذربایجان شرقی با همکاری اداره کل 
آموزش فنی حرفه ای استان و اتاق بازرگانی 

تبریز در مرکز آمــوزش فنی و حرفه ای 
شماره 3  تبریز در حال برگزاری است.

وی تصریــح کرد ؛دوره تخصصی مســیر 
کارآفرینــی و مهارت های نــرم با هدف 
انتقال مبانی کارآفرینی به مهارت آموزان 
آموزش هــای فنی و حرفــه ای طی دو 
روز ) 11 و 12 آبــان 9۸( و بــا حضــور 
کارشناســانی از اســتان های آذربایجان 
 SBH شــرقی و آذربایجان غربی و بنیاد

آلمان در حال برگزاری است.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسالمی 
در دیدار با مدیر کل بیمه ســالمت گفت: بیمه 
ســالمت همگانی یکی ازعملکردهای شــاخص 

دولت یازدهم در حوضه سالمت کشور است.
به گزارش خبرنگار مــا در تبریز، نماینده مردم 
ورزقان-خاروانــا در مجلس شــورای اســالمی 
در دیــدار با مدیر کل بیمه ســالمت اســتان 
گفت:عملکرد بیمه سالمت در خدمت رسانی به 

مردم نیازمند جامعه قابل تقدیر و ستایش است.
دکتررضا علیزاده، با اشاره به اهمیت سالمت در 
جامعه افزود: بیمه باید همگانی شود و اقشار کم 
درآمد جامعه که درآمد کمی دارند باید بتوانند 
از خدمات بهداشــتی و درمانی به نحو مطلوب 

برخوردار باشند.
نایب رئیس کمیسون صنایع در مجلس شورای 
اســالمی ضمن تبریک هفته بیمه ســالمت به 

کارکنان، از میز خدمت اداره کل بیمه ســالمت 
نیز بازدید کرد.

مدیر کل بیمه ســالمت آذربایجان شــرقی نیز 
در این دیدار با تشــریح عملکرد اداره کل گفت: 
ســال گذشته نزدیک به 72۵ میلیارد تومان در 
بخش درمان و سالمت استان هزینه شده است 
که بیش از ســه برابر هزینه های عمرانی استان 

آذربایجان شرقی بوده است.
دکتر مجیدی با اشــاره به بنــد الف ماده ی 7۰ 
برنامه ی ششــم توســعه گفت: ســازمان بیمه 
ســالمت در راســتای تحقق عدالت در جامعه 
ملزم به بیمه ی اجباری همه ی افراد جامعه شده 

است.
مدیــر کل بیمه ســالمت اســتان تصریح کرد: 
افرادی که فاقد بیمه ی پایه هســتند به شــرط 
ارزیابی وسع ، با توجه به وضعیت درآمدی بیمه 

خواهند شد.
وی اضافــه کرد:اولویت اول اجــرای آیین نامه 
ارزیابی وســع بــا دهک های بــاال و همچنین 
صنــدوق بیمــه همگانی رایگان و کســانی که 

دفترچه آنها فاقد اعتبار است خواهد بود .
الزم به یاد اوری اســت این دیدار به مناســبت 
بزرگداشت هفته بیمه ســالمت و اجرای طرح 

ملی ارزیابی وسع انجام شد.

نماینده مردم ورزقان- خاروانا در مجلس شورای اسالمی: 

شاخص ترین اقدام دولت در حوزه سالمت بیمه سالمت همگانی است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی ؛ 

رویکرد سازمان جذب کارآفرینان با سرمایه فکری است
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 آرمــان تبریز-همزمــان با 
هفتــه جهانــی اســتروک 
)ســکته مغزی ( بیش از ۵ 
هزار نفر در تبریز بــا خطرات،عالئم و راه 
های پیشــگیری از ابتال به ســکته مغزی 
شــدند. آگاه  و  آشــنا 

به گــزارش خبرنگارما،مهــدی فرهودی 
رئیس انجمن حمایت از بیماران ســکته 
مغزی استان در این خصوص اظهار داشت 
: طرح اطالع رسانی بیماری سکته مغزی 

و عالئم، خطرات و راههای پیشگیری از ابتال آن با 
مشارکت انجمن حمایت از بیماران سکته مغزی 
و مرکز تحقیقــات علوم اعصاب دانشــگاه علوم 
پزشــکی تبریز در دو روز گذشته با استقرار 1۰ 
اکیپ در 1۰ نقطه پرتردد شهر تبریز برگزار شد.

فرهودی افزود : در این طرح بیش از یکصدو پنجاه 
نفر از دانشــجویان پزشکی عضو مرکز تحقیقات 
اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز شرکت داشته 
و در طی یک روز در 1۰ نقطه شهر تبریز به بیش 
از ۵ هــزار نفر در رابطه با بیماری ســکته مغزی 
اطالعــات الزم را برای همشــهریان ارائه کردند.

وی ادامه داد: در طی این برنامه آموزشــهایی 
مانند عالئم و نشانه های بیماری، مراجعه به 
موقع به مراکز درمانی و نصب و استفاده از اپ 
خطر سنج سکته مغزی به همشهریان ارائه شد.

رئیــس انجمن حمایــت از بیماران ســکته 
مغــزی اســتان اضافه کــرد : عــالوه بر 1۰ 
نقطه پر تردد شــهر این طــرح در روزجمعه 
در مصلــی حضــرت امــام خمینــی تبریز 
طــرح اطالع رســانی در خصــوص بیماری 
ســکته مغزی  برای نمازگزاران ارائه گردید.

گفتنی اســت بزرگترین مرکز  اســتروک کشور 
در تبریــز و بیمارســتان امــام رضــا  )ع( قرار 
داشــته و عالوه بر اقدامات درمانی ، توانبخشی 
و گفتــار درمانــی نیز بــرای مــداوای بیماران 
ســکته مغزی ارائه مــی گردد./صــادق رنجبر

 معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی؛
دانشجویان شاهد و ایثارگر سرمایه های علمی کشور هستند

تبریز-معاون فرهنگی و آموزشــی  آرمــان 
ایثارگــران آذربایجان  امور  بنیاد شــهید و 
شرقی اظهار داشــت: فرزندان معظم شهدا 
و ایثارگران در پیشــرفت و اقتدار کشورمان 
نقش آفرین هستند و باید راه پدران خود در 
ایثارگری را با کسب علم و دانش ادامه دهند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، جابر ابوالفتح 
زاده معاون فرهنگی و آموزشــی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران آذربایجان شرقی در نشست 
هم اندیشی روسا و مسئولین ستادهای شاهد 
و امور ایثارگران دانشگاه های شهرستان های 
اهــر، ورزقان و هوراند گفــت: برنامه ریزی و 
هم افزایی جهت ارتقا سطح علمی دانشجویان 
شــاهد و ایثارگــر حائز اهمیت اســت.وی 
دانشجویان شــاهد و ایثارگر را سرمایه های 
علمی کشــور خواند و اظهار داشت: یکی از 
راه های حفــظ و تثبیت نظــام و صیانت از 
دســتاوردهای شــهدا و ایثارگران، تحصیل 

علم و دانش افزایی جوانان اســت که وظیفه 
دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در این 

زمینه بسیار زیاد و خطیر است.
ابوالفتــح زاده تصریح کــرد: فرزندان معظم 
شــهدا و ایثارگــران در پیشــرفت و اقتدار 
کشــورمان نقش آفرین هســتند و باید راه 
پدران خود در ایثارگری را با کســب علم و 
دانــش ادامه دهند و به کشــورمان خدمت 

کنند.

معاون فرهنگی و آموزشــی بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران آذربایجان شــرقی با تأکید بر 
اهمیت علم و دانش در دنیای معاصر گفت: 
امروزه توان علمی هر کشــور، نقشی مؤثری 
در اقتدار آن در ســطح دنیا دارد که به حول 
و قوه خداوند متعــال و به برکت خون پاک 
و مطهر شــهدا و ایثارگــران و وجود جوانان 
غیرتمند، ایران اســالمی از این قافله عقب 

نمانده است.
گفتنــی اســت، در ابتــدا این نشســت که 
چهارشنبه هشتم آبان ماه سال 139۸ برگزار 
شد، احمد ابراهیمی رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شهرستان اهر گزارشی از اقدامات 
ستاد شــاهد و امور ایثارگران شهرستان اهر 
ارائه و ســایر اعضا حاضر در جلســه نسبت 
به بیــان دیدگاه ها و نقطــه نظرات خود در 
خصوص توانمندســازی دانشجویان شاهد و 

ایثارگر پرداختند. ایازی

آگاهی رسانی به بیش از ۵ هزار نفر در راستای خطرات سکته مغزی
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ســازمان  رئیــس 
اســتان  جهادکشــاورزی 
گفت:  شــرقی  آذربایجــان 
جامعه عشایری به لحاظ پذیرش توصیه 
های علمی پذیرنده تر از ســایر جوامع 
اســت. به گزارش روابط عمومی سازمان 
جهادکشــاورزی اســتان، مهندس اکبر 
فتحی در گردهمایی روسای امور عشایر 
ادارات شهرستان های کشور در تبریز با 
بیان اینکــه جامعه عشــایری به لحاظ 
پذیرش توصیه های علمی پذیرنده تر از 
سایر جوامع اســت گفت: راهبری ما در 
جامعه عشــایری و در اقتصاد مقاومتی و 

رونق تولید به خوبی پیش می رود.
 وی از مهنــدس قندالــی و مجموعــه 
ســازمان امور عشایر به خاطر خدمات و 
اعتبارات خوبی که در چند ســال اخیر 
بویژه از صندوق توســعه ملی و مالیات 
به عشــایر اختصاص  افــزوده  ارزش  بر 
پیدا کرده قدردانی نموده و گفت: ســال 
گذشــته به خاطر نوســانات ارزی سال 
با  اما جامعه عشایری  پرمشقتی داشتیم 
کمترین تاثیر به لحاظ تولید مواجه بود 
و نــه تنها تولیدش کاهــش نیافت بلکه 

افزایش تولید نیز داشت.

 مهنــدس فتحــی با اشــاره بــه نقش 
اجرای  بسزای تشکل های عشــایری در 
افزود:  مقاومتی،  اقتصاد  های  سیاســت 
تشــکل  توانمندســازی  سیاســت  باید 
های عشایری و کشــاورزی را با جدیت 
ادامه دهیــم چرا که همین تشــکل ها 
در بســیاری از مواقع کمک حال دولت 
بوده اند و اجرای بخشــی از وظایف را بر 

عهده گرفته اند. 
وی با تاکید بر این که عشــایر مهمترین 
و بهترین محافظان اراضی ملی و مرتعی 
هستند، تصریح کرد: ما باید مراتع را در 
اختیار عشــایر قرار دهیم چرا که عشایر 
طرح استفاده بهینه از مراتع را می دانند 
و می تواننــد آن را به خوبی اداره کنند 
و حتــی بدون این که ما از آنها بخواهیم 

خودشان از مراتع محافظت می کنند.
استان   رئیس ســازمان جهادکشاورزی 
با بیان اینکه ســطح بیمــه ای دامهای 
عشایری ما بیشتر از سایر جوامع تولیدی 
است گفت: این نشان می دهد که راهبرد 
ما در جوامع عشــایری به درستی پیش 
می رود، ایجاد زنجیره های تولید که ما 
دنبال انجام آن هستیم، جامعه عشایری 

بیشتر از همه انجام می دهند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی:

عشایر مهمترین و بهترین محافظان 
اراضی ملی و مرتعی هستند

وی بــا تاکید بــر این 
مهمترین  عشــایر  که 
و بهتریــن محافظــان 
مرتعی  و  ملــی  اراضی 
ما  کرد:  تصریح  هستند، 
اختیار  در  را  مراتع  باید 
عشــایر قرار دهیم چرا 
که عشایر طرح استفاده 
می  را  مراتع  از  بهینــه 
دانند و مــی توانند آن 
را به خوبی اداره کنند و 
از  ما  که  این  بدون  حتی 
خودشان  بخواهیم  آنها 
از مراتــع محافظت می 

کنند.
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آرمان تبریز- شهرک خاوران 
کــه از آن بعنــوان یکی از 
مــدرن ترین شــهرک های 
مسکونی در کشــور یاد می شود، مدتی 
است که با استقبال عمومی مردم در امر 
ساخت و ساز مواجه شده است که تکمیل 
زیر ساخت ها و همچنین پتانسیل های 
موجود در این شــهرک، بزرگترین عامل 

برای این استقبال عنوان شده است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس 
نســیانی، شــهردار منطقــه 9 تبریز، با 
اعالم این مطلب اظهار داشــت: چشــم 
انداز متفاوت شــهرک خاوران و ضوابط 
منحصربفرد جــاری در آن، از جمله ی 
عللی اســت که استقبال عمومی مردم را 

به همراه داشته است.
وی در تشــریح برخی از ضوابط موجود 
شــهرک مدرن خاوران افــزود: در این 
شهرک، تمامی گذرها 12 متر و یا بیشتر 
می باشــند و طبق تعریفی که در طرح 
تفصیلــی از خیابان به میــان آمده، در 
حقیقت تمامــی گذرهای موجود در این 
شــهرک کوچه نبوده، بلکــه خیابان می 
باشند. از طرفی تمامی قطعات مسکونی 

در ایــن شــهرک، امــکان نورگیری از 
دوطرف قطعه را دارا می باشند.

شهردار منطقه9، اختصاص طبقات برای 
قطعات مســکونی در این شــهرک را بر 
اساس مساحت و نه بر اساس عرض گذر 
بیان کرد و افــزود: مهمترین مزیت این 
ضابطه، نبود ســایه اندازی بر ساختمان 

های مجاور می باشد.
مهندس نســیانی ادامه داد: طبق برنامه 
ریــزی های صــورت گرفتــه و در طرح 
مطالعــات نما و منظر شــهری خاوران، 
متقاضیان پروانه ی ســاختمانی، با اخذ 
دتایل و نوع مصالح نمای مورد استفاده، 
اقدام به ســاخت بنا خواهنــد نمود و از 
معمــاری خاص و منحصــر بفرد تبعیت 

خواهند کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره 
به کاربری های عمومــی فرا منطقه ای 
این شهرک اظهار داشت: این کاربری ها، 
فضا را بــرای ارائه ی خدمات مطلوب به 
عموم شهروندان در زمینه های ورزشی، 
تفریحــی، فرهنگی، درمانــی و تجاری 
فراهم می ســازد که در منطقه بی نظیر 

خواهند بود.

ادامه  نسیانی  مهندس 
برنامه ریزی  داد: طبق 

های صورت گرفته 
و در طرح مطالعات 
و منظر شهری  نما 

متقاضیان  خاوران، 
ساختمانی،  ی  پروانه 

با اخذ دتایل و نوع 
مورد  نمای  مصالح 
به  اقدام  استفاده، 

خواهند  بنا  ساخت 
نمود و از معماری 

بفرد  خاص و منحصر 
کرد. خواهند  تبعیت 

شهردار منطقه 9 تبریز؛

ویژگی منحصر به فرد شهرک خاوران 
باعث استقبال عمومی از این شهرک است



10

شماره 7، آبانماه  1398 فصل تدوین

 آرمــان تبریز-مدیــرکل امــور 
روستایی و شــوراهای استانداری 
آذربایجان شرقی برگزاری جشنواره های بومی و 
محلی را دارای پشتوانه فکری و اجتماعی دانست 
و گفت: برگزاری این جشــنواره ها می تواند در 
ارتقای رتبه ایران در حوزه گردشــگری و رونق 
بیش از پیش این حوزه موثر باشد. تقی کرمی 
در جشــنواره گردو در شهرستان عجب شیر، با 
اشــاره به ظرفیت های باالی استان  و کشور در 
زمینه گردشــگری، ایران را جزو ده کشور برتر 
دنیا در برخورداری  از این ظرفیت ها عنوان کرد 
و افزود: متأسفانه بهره برداری های الزم و کافی 

در این زمینه صورت نمی گیرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛وی خاطرنشان 
کرد: ساالنه حدود ۵ میلیون گردشگر خارجی 

به ایران ســفر می کنند، در حالیکه این رقم در 
کشــوری مانند اســپانیا به ۸9 میلیون نفر و در 

ترکیه به 37 میلیون نفر می رسد.
مدیرکل امور روستایی و شــوراهای استانداری 
آذربایجان شــرقی همچنین بــر نهادینه کردن 

جشنواره ها در تاریخ های مشخص و معین و ثبت 
تقویمی این رویدادها تأکید کرد.

عادل اصغرپور، فرماندار عجب شــیر هم با اعالم 
آمادگی نســبت بــه عرضه محصــوالت باغی و 
کشــاورزی ایــن شهرســتان در میادین عرضه 

مستقیم، از بسترســازی برای درآمدزایی پایدار 
باغداران و کشاورزان در این شهرستان خبر داد.

این جشنواره با حضور پرشور اقشار مختلف مردم 
برگزار شــد و با اجرای گروه های آیینی و محلی 

همراه بود.

آرمــان تبریز-در ۶ ماهه نخســت 
کیلومتر  از ۵۶۰  سال جاری،بیش 
شــبکه گاز در اســتان آذربایجان 

شرقی اجرا شده است.
مدیرعامل این شرکت با اعالم این مطلب گفت: 
با اجرای این متراژ شــبکه در سال جاری، طول 
شــبکه های گازرسانی در کل استان ، به رقمی 

بالغ بر212۴7 کیلومتر رسید.
سیدرضا رهنمای توحیدی با اعالم اینکه استان 
آذربایجــان شــرقی از لحاظ ضریــب نفوذ گاز 
جزو رده های باالی اســتانی است، افزود: در ۶ 
ماهه نخست سال ۴۵ روستای استان به شبکه 
سراســری گازمتصل گردیــده و تعداد 1۸۵77 

مشترک جدید در شهرها و روستاهای استان به 
مشترکان مصرف گاز طبیعی افزوده شده است.

وی ادامه داد: اســتان آذربایجان شــرقی،دارای 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار مشــترک گاز می باشد 
که شــامل 99درصد  بهره منــدی خانوارهای 

استان است.
توحیدی خاطرنشان کرد: هم اکنون گازرسانی 
به3۵1 روستای اســتان، جزو پروژه های فعال 
این شــرکت بــوده که به زودی شــاهد به ثمر 
رسیدن این پروژه های اجرایی و افزایش ضریب 

بهره مندی مردم استان از گاز خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان با اشاره به اینکه 
در آینده نزدیک، اســتان آذربایجان شــرقی از 
لحاظ گازرسانی، استان سبز خواهد شد؛ تصریح 
کرد: پس از اتمام گازرسانی در استان مهمترین 
اولویت اجرایی، ارتقای کیفی خدمات به مردم و 
حفظ و نگهداری تاسیسات گازرسانی می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی خبر داد:

اجرای بیش از ۵۶۰ کیلومتر شبکه گاز در استان آذربایجان شرقی
 طی ۶ ماهه نخست سال ۹۸

 مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی مطرح کرد:

نقش موثر جشنواره های بومی و محلی در رونق صنعت گردشگری
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 شهردار تبریز عنوان کرد:

پارک »باغ شهر« تبریز افتتاح شد

آرمان تبریز-با حضور مســئوالن ارشد استانی و 
شــهری و جمعی از شهروندان پارک »باغ شهر« 

تبریز افتتاح شد
شــهردار تبریز در این مراســم گفت: از طرفی 
حضور یک استاندار شهرســاز در استان ما و از 
طرفی دیگر عالقه شخصی بنده به توسعه فضای 
سبز، باعث شده علی رغم اوضاع اقتصادی حاکم 
تــا به امروز حتــی یک متر از باغــات تبریز به 

مجتمع مسکونی یا تجاری تبدیل نشود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ایرج شهین باهر 
عصر روز گذشته در افتتاحیه »باغ شهر تبریز« با 
قدردانی از تمام کسانی که در احداث این پارک 
نقش ایفا کردند، گفت: مسیرگشــایی و توسعه 
فضای ســبز یکی از اولویت های مهم شهرداری 

تبریز در سال های اخیر است.

او با اشاره به کمبود فضای سبز در تبریز، تصریح 
کرد: متاسفانه در سالیان گذشته تبدیل باغات و 
فضاهای سبز به مجتمع های مسکونی و تجاری 
برای افزایش درآمدهای شــهرداری، خســارت 
های جبران ناپذیری به فضای ســبز این شــهر 

وارد کرده و باغ شهر را از بین برده است.
ایرج شهین باهر اعالم کرد: وظیفه دستگاه هایی 
مثل شهرداری، ایجاد رفاه و آسایش برای مردم 

است، نه افزایش درآمد و صرف آن در موضوعاتی 
که هیچ سودی برای شهروندان ندارد.

او مبارزه با فســاد را یکــی از اولویت های دوره 
مدیریتــی خود خوانــد و گفــت: در وضعیت 
اقتصادی فعلی، نه تنها درآمد شــهرداری تبریز 
کاهش نیافته بلکه نســبت به مدت مشــابه در 

سال گذشته 3۰درصد افزایش داشته است.
شهردار تبریز اضافه کرد: همچنین هزینه های 
جاری شــهرداری تبریز در ۶ماهه ابتدایی سال 
جاری نســبت به زمان مشــابه در سال گذشته 

1۸درصد کاهش یافته است.
* تغییر کاربری مســکونی به فضای سبز، مهم 

ترین ویژگی »باغ شهر تبریز«
او بــا تاکید بر اینکــه نباید به بهانــه افزایش 
درآمدهای شهرداری ریه و تنفس گاه شهر را از 
بیــن ببریم، افزود: مهم ترین ویژگی پروژه »باغ 
شــهر تبریز« تبدیل کاربری مسکونی به فضای 

سبز است که برای اولین بار اتفاق افتاده است.
او باغ شهر تبریز را بیست  و دومین پارک محله 
ای احداث شده در دوسال گذشته عنوان کرد و 
گفت: 1۵پارک محله ای نیز تا پایان سال جاری 

در تبریز احداث و تقدیم شهروندان می شود.
 دیگــری از صحبت های خود اعالم کرد: پارک 
بزرگ تبریز که یکــی از آرزوهای دیرین مردم 
شــهر تبریز اســت به زودی با همکاری قرارگاه 
خاتم االنبیا کلنگ زنــی و عملیات اجرایی آن 

آغاز می شود.
او از از مردم تبریز خواســت که در حفظ باغات 
و فضای سبز یاری گر مجموعه مدیریت شهری 
باشند و افزود: سال 99، سال انقالب فضای سبز 

تبریز خواهد بود.
به گفته شــهردار تبریز، کاهش ترافیک یکی از 
اصلی ترین اهداف مجموعه مدیریت شــهری از 

احداث پارک های محله ای است.
شهردار منطقه ۶ تبریز نیز در این مراسم گفت: 
»باغ شــهر تبریز« با مصالح و ابزار بومی که در 

تبریز تولید شده احداث شده است.
ســامان احمدزاده در مراســم افتتاح »باغ شهر 
تبریز« اظهار کرد: در راستای تاکیدات شهردار 
محترم تبریز برای توســعه فضای ســبز، حفظ 
باغات تبریز و سعی برای افزایش رفاه اجتماعی 

دو پروژه احداث فضای ســبز در منطقه ۶ تبریز 
صورت گرفت.

او درباره پارک »باغ شــهر تبریز« تشــریح کرد: 
احداث این پارک یکی از دغدغه های همیشگی 
شهروندان بوده است و خوشبختانه برای اولین 
بار با تغییر کاربری مســکونی به فضای ســبز 

توانستیم این پارک را افتتاح کنیم.
شهردار منطقه ۶ تبریز اعالم کرد: مساحت کل 
ایــن باغ 13هزار متر مربع اســت و برای آماده 
ســازی بســترهای آن، هزار و 3۵۰بــار نخاله 

برداری انجام شده است.
او استفاده از مصالح و ابزار بومی، طراحی و اجرا 

بدون حضــور پیمانکار، احداث در کمتر از ۶ماه 
و رعایت اصول طراحی ایرانی را از ویژگی های 

مهم »باغ شهر تبریز« عنوان کرد.
به گفته سامان احمدزاده 3۴میلیارد تومان برای 
تملک و 2میلیارد تومان برای احداث این پارک 

هزینه شده است.
او افــزود: همزمان با باغ شــهر، پارک محله ای 
آناخاتون به مساحت 1.۵هکتار با امکاناتی نظیر 
زمین بازی کودکان، زمین بســکتبال و فوتبال 
افتتاح شــد که در یکی از مناطق کم برخوردار 

تبریز واقع شده است.

Ó  :تبریز  6 منطقه  شهردار 
و  مصالح  با  تبریز«  باغ شهر 
ابزار بومی احداث شده است Ó  تغییر تبریز:  شــهردار 

کاربری مســکونی به فضای 
ســبز، مهم تریــن ویژگی 

»باغ شهر تبریز«
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رئیس شــورای شهر تبریز گفت: 
متــرو یکی از بزرگتریــن مطالبه 
های مــردم تبریــز بــوده و بهره 

برداری سریع از آن آرزوی مردم است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ شهرام دبیری در 
آیین تجلیل از مشاوران، پیمانکاران، مهندسان و 
تالشگران مترو تبریز اظهار داشت: سالهاست که 
پروژه احداث مترو در تبریز راه اندازی شــده و 
حاال اتمام خط یک نوید خوبی برای مردم است.

رئیس شــورای شــهر تبریز افزود: تا پایان امسال 
مترو در مسیر ائل گلی تا نور مسافرگیری خواهد 
کــرد و ما امیدواریم مســائل ایمنــی به دقت در 
آن لحاظ شــود تا هیچ اتفاقــی نیفتد چرا که در 
صورت بروز حادثه ای تبعات آن بســیار وســیع 

خواهد بود.

دبیری ادامــه داد: اهمیت کیفیــت کار هیچ گاه 
کمتر از خود کار انجام یافته نیست و  در ایستگاه 
هــای عمیقی که نواقص بســیاری دارنــد ، نباید 
مسافرگیری شود چون ضرر احتمالی آن بیش از 
نفع آن بوده و جان مردم با خطر مواجه می کند.

دبیــری در پایــان از تمامــی تالشــگران عرصه 
قطارشهری تقدیر و تشکر نمود.

برگزاري کارگاه آموزشي تربیت ارزیاب در 
منطقه ۸ عملیات انتقال گاز

در راســتاي اســتقرار مــدل تعالي ســازي 
EFQM-2۰13 و حرکت در زمینه تعالي، 
دوره آموزشــي تربیــت ارزیــاب و ارزیابي 
معیارهاي مــدل EFQM-2۰13  با حضور 
مســئولین، متولیان و تســهیلگران و اعضــای کمیته ها و 
کارگروههــای تعالی منطقه ۸ عملیــات انتقال گاز در تبریز 

برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ، دراین 
دوره آموزشــي که بمدت دو روز بطول انجامید، عبدالحمید 
اقتداریان، مدرس و مشــاور مســتقل مدیریــت، اطالعات 
مبســوطي دررابطه با ارزشــها و مفاهیم بنیادین سرآمدي، 
اهداف جایزه ملي تعالي سازماني، دالیل استفاده سازمانها از 
مدل EFQM و ویژگي 
حرفه  ارزیاب  یک  هاي 
اي و توانمنــد را مطرح 
و در جمــع فراگیــران 
مــورد بحــث و تبادل 

نظرقرارداد.
اقتداریــان بــا اشــاره 
تعالي  به مــدل هــاي 
سرآمدي  یا  ســازماني 
افــزود: این مدل به عنــوان ابزار قوي بــراي ارتقاء عملکرد 
ســازمان به کار گرفته شده و با بکارگیري این مدل ، ضمن 
اینکه یک سازمان مي تواند میزان موفقیت خود را در اجراي 
برنامه هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني مورد ســنجش و 
ارزیابي قرار دهد، مي تواند عملکرد خود را با سایر سازمانهای 

مشابه و بویژه بهترین آنها در صنعت مقایسه کند .
وي اظهارداشت: سازمان متعالي سازماني است که با اجراي 
رویکردها و فرآیندهاي مناســب به نتایج خوب دست یابد و 
ارتباط منطقي بین رویکردها و نتایج حاصله برقرار سازد و با 
تالش مداوم براي اســتقرار رویکردها و بهبود مستمر آنها در 

جهت تحقق اهداف حرکت کند.
مدرس این دوره، ایجاد فضاي رقابتي، تشویق بنگاه ها براي 
انجام عملیات خودارزیابي و شناخت نقات قوت و زمینه هاي 
قابــل بهبود خود و ایجاد فضاي الزم بــراي تبادل تجربیات 
موفــق بنگاه ها و ســازمانها را از اهداف جایــزه ملي تعالي 
سازماني برشــمرد. اقتداریان در ادامه ضمن اشاره به سطوح 
تعالي افزود: ســطوح تعالي، سازمانها را در دستیابي به تعالي 
متمایــز مي کند و میــزان موفقیت آنها را در دســتیابي به 
تعالي، نشــان مي دهد و در این میان گواهی تعهد به تعالی، 
تقدیرنامــه های تعالی در ۵ ســطح، تندیــس های بلورین, 
سیمین و زرین به ترتیب از سطوح تعالي سازمان مي باشد.

در ادامه کارگاه آموزشــي، شــرکت کنندگان با شیوه های 
آمــوزش و ارزیابی ارزیابان، اهم وظایف ارزیابان، منطق رادار 
و مــوارد دیگر، آگاهي یافتــه و دیدگاههاي خود را در قالب 

پرسش و پاسخ مطرح نمودند.

رئیس شورای شهر تبریز: 

تا پایان امسال مترودرمسیر ائل گلی تا نور
مسافرگیری خواهدکرد

در راستای کاهش آالیندگی هوا، 
از ابتــدای آذر 9۸ خودروهــای 
فاقد معاینه فنی اعمال قانون می 

شوند.
  اصغر آدی بیگ، مدیرعامل ســازمان حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری تبریز با اعالم این خبر 
گفت: با آغاز فصل ســرما و در راستای کاهش 
آالیندگی هوا، خودروهایی که فاقد معاینه فنی 
باشند، از ابتدای آذر 9۸ اعمال قانون می شوند.

او ادامه داد: شاید صد درصد کاهش آلودگی هوا 
مربوط به طرح LEZ  نباشــد اما نتایج مثبت 
اجرای این طرح طی ســال های گذشته نشان 
داده کــه این طرح نقش پــر رنگی در کاهش 

آالیندگی هوا داشته است.

آدی بیــگ ضمــن قدردانی از شــهروندان در 
رابطــه با همکاری همه جانبــه آنان در اجرای 
طرح LEZ  در سال های گذشته، یادآور شد: 
شــهروندانی که تا به امروز موفــق به دریافت 
معاینه فنی نشــده اند، می توانند با مراجعه به 
مراکز مشخص شده، برگه معاینه فنی دریافت 

کنند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز:
طرح LEZ از اول آذر ۹۸ اجرا می شود



13

فصل تدوین شماره 7. آبانماه  1398

و  کشــور  امورداخلــی  رئیــس 
شوراهای مجلس گفت: با توجه 
با  به رایزنی های وزارت کشــور 
شــورای نگهبان به احتمال ۵۰ درصد، انتخابات 
مجلس یازدهــم به صورت کامــال الکترونیکی 

برگزار می شود.
و  کشــور  امورداخلــی  تبریز-رئیــس  آرمــان 
شــوراهای مجلس گفت: با توجه به رایزنی های 
وزارت کشــور با شــورای نگهبان به احتمال ۵۰ 
درصــد، انتخابــات مجلس یازدهــم به صورت 

کامال الکترونیکی برگزار می شود.
جــواد  ،محمــد  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
مجلس  انتخابات  برگــزاری  کلیونددرخصوص 
شورای اســالمی به صورت الکترونیکی، اظهار 
داشــت: وزارت کشور در حال رایزنی با شورای 
نگهبان اســت تا در صورت امکان انتخابات دوم 

اسفندماه به صورت الکترونیکی برگزار شود.
رئیس کمیســیون امورداخلی کشور و شوراهای 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به ۲ شرط شورای 
نگهبان مبنی بر حفظ امنیت و ســالمت انتخابات 
برای موافقت با مکانیزه شدن این فرآیند، گفت: 
احتمال برگــزاری انتخابات مجلــس یازدهم به 

صورت الکترونیکی ۵۰ درصد است.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی
 مشاغل شهرداری تبریز:

احداث سکوی جدید برای عرضه 
مستقیم سبزیجات برای صیفی 

کاران در سبزه میدان
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی 
مشــاغل شــهرداری تبریــز از احداث 
ســکوی جدیــد ویژه عرضه مســتقیم 
ســبزیجات برای صیفی کاران در سبزه میدان تبریز 

خبر داد.

 ابراهیــم محمدی بــا اعالم این خبر اظهار داشــت: 
ســکوی ویژه صیفی کاران جهــت حمایت از صیفی 
کاران تبریز و ســهولت در عرضه مستقیم محصوالت 
همچنین حذف واســطه ها، در سبزه میدان در دست 

احداث و تکمیل است.
محمــدی افزود: برای احداث این میدان در گذشــته 
که محل کوره آجر پزی بوده، گودال های ایجاد شده 
و کوره پس از  پر شــدن تبدیل به میدان شده است 
و ایــن امر به مرور زمان باعث نشســت زمین میدان 

می شود.
او ادامــه داد: ســکوهای قدیمی نیــز  از این قاعده 
مســتثنی نبوده و به علت این امر بیشــتر آنها قابل 
اســتفاده نیســتند، به همین دلیل نیاز به بازسازی 
اساســی این مرکز مهم اقتصادی بیش از بیش وجود 
دارد.مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهرداری تبریز خاطرنشــان کرد: این  مرکز زنجیره 
غذایی کشور  در شان تبریز  احیا و بازسازی می شود 
که همین امر نوید بخش تبدیل آن به مرکز صادرات 

سبزیجات به کشورهای همسایه است.
محمدی از تداوم برنامه های اشــتغال زایی نیز در این 
مرکز در کنار اجرای پروژه های عمرانی ســبزه میدان 
خبر داده و افزود: در کنار این سکو، سکوی دیگری نیز  
بازسازی شده و در اختیار بهره برداران قرار می گیرد.

احتمال ۵۰ درصدی برگزاری انتخابات مجلس به 
صورت الکترونیکی

مدیــر کل دامپزشــکی اســتان 
فعالیتهای  شــرقی  آذربایجــان 
دامپزشکی را هم راستای اهداف 

پدافند غیرعامل عنوان کرد.
بــه گزارش خبرنــگار ما در تبریــز، دکتر امیر 
حســین بهداد مدیر کل دامپزشــکی استان به 
مناســبت هفته پدافند غیــر عامل در مصاحبه 
با خبرنــگاران اذعان کرد: دامپزشــکی یکی از 
ارگان های مهم و پیشــرو در بحث پدافند غیر 
عامل است که در مقابل انواع تهدیدات زیستی 
و بیولوژیکی  در حــوزه تامین امنیت غذایی و 
بهداشت و ســالمت افراد جامعه نقشی حیاتی  

ایفا می کند.
دکتر بهداد افزود: در حــوزه بیماری های دام، 
طیور و آبزیان، خصوصا در بحث پیشــگیری از 
بروز و شــیوع بیماری های دامی و بیماری های 
مشترک بین انسان و دام، چنانچه غفلتی صورت 
گیرد و برخی اقدامات پیشگیرانه به موقع انجام 
نگردد، می تواند باعــث ایجاد بحران در جامعه 
شــده و منجر به بروز تلفات و کاهش تولیدات 

و از ســوی دیگر موجب ایجاد خسارتهای مالی 
و جانــی گاها جبران ناپذیر گردد و این امر می 
تواند امنیت روانی و امنیت اقتصادی کشور را با 

مخاطرات جدی روبرو سازد.
وی در ادامه اظهار داشــت: موقعیت جغرافیایی 
استان آذربایجان شرقی نیز به گونه ای است که 
در یک منطقه پرخطر کــه دارای مرزهای بین 
اســتانی متعدد و دو مرز با کشورهای خارجی 
وجــود دارد و از ایــن رو انتقــال بیماری ها از 
اســتانهای همجوار و یا کشــورهای همســایه 
محتمل اســت و تردد هــر گونــه دام زنده و 
فــرآورده های خام دامی بایــد به دقت صورت 
گیرد و از سوی دیگر با توجه به اینکه این استان 
دارای سد ها و تاالبهای متعدد بوده و مهاجرت 
پرندگان آبزی به این اســتان همه ساله صورت 
می گیرد، بنابراین عوامل بیماری زا، ســریع تر و 
به سهولت گســترش می یابد و در بحث پدافند 
غیر عامل در حوزه دامپزشــکی هر گونه غفلت 
و بی توجهی می تواند موجــب به خطر افتادن 

بهداشت و سالمت جامعه شود.

دامپزشکی جزو ارگان های مهم و پیشرو در بحث
 پدافند غیر عامل است
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معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای آذربایجان شــرقی  
گفت: بیــش از 7۰ درصد اتوبوس های 
ناوگان مسافری استان زیر 1۵ سال و 3۸ درصد ناوگان 

باری باالی 2۵ سال عمر دارد.
کاظــم تیمــورزاده، روز دوشــنبه در گفــت و گــو با 
خبرنگاران افزود: هم اکنون این استان دارای ۴۰ هزار و 
99۵ راننده  است که شامل رانندگان خودروهای باری 
و اتوبوس بوده و مجموع ناوگان اســتان شامل 2۵ هزار 
و ۸۸ دستگاه، به جزء وانت بارها، دارای کارت هوشمند 

است.
وی با بیان اینکه خودروی ســواری 1۰ ســال به باال، 
اتوبوس و مینی بوس 1۵ سال به باال و ناوگان باری 2۵ 
سال به باال ، فرسوده محسوب می شوند، اظهار داشت:  

7۵ درصد مینی بوس های مسافری اآذربایجان شرقی 
بیش از 1۵ سال عمر دارند.

معــاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای آذربایجان شــرقی  با اشــاره بــه فعالیت 2۸9 
شــرکت کاال در اســتان گفت: در زمــان کنونی 11۶ 
شــرکت مسافربری در امر جابجایی مسافر فعالند و ۶9 

شرکت ترانزیت نیز بارهای ترازیتی را صادر می کنند.
تیمــورزاده، از فعالیت ۵ مرکز معاینه فنی با ۶ خط در 
اســتان نیز خبر داد و افزود: این مراکز معاینه فنی در 
شهرستانهای مرند، پایانه بار تبریز، اتوبان تبریز، بستان 

آباد و بناب فعالند.
وی یادآوری کرد: یک مرکز معاینه فنی در ملکان نیز به 
تازگی مورد موافقت اصولی قرار گرفته و بیشتر دستگاه 
های آن خریداری و کارهای آن انجام شــده است و به 

زودی به بهره برداری می رسد.
معــاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای آذربایجان شــرقی  با بیان اینکه افزایش تعداد 
مراکز معاینــه فنی به 1۰ مورد از جملــه برنامه های 
این اداره کل اســت، گفت: در زمــان کنونی 1۴ پایانه 
مســافربری در اســتان فعالیت می کنند و پایانه های 
توزیــع بار عادالنه در تبریز، بســتان آباد، بناب و میانه 

مشغول فعالیت هستند.

تیمورزاده، از رســیدگی به 2۸۸ مورد تخلفات حمل و 
نقل در ۶ ماه اول ســال 9۸ خبــر داد و افزود: در این 
مدت کمیســیون رسیدگی به تخلفات حمل و نقل این 
اداره کل 2۸۸ مورد تخلفات را بررســی و احکام الزم را 

صادر کرده است.

توزیع  شــرکت  مدیرعامل 
دیدار  در  تبریز  برق  نیروی 
با نمایندگان سرای دودری 
بازار تبریز بر قابل اطمینان 
احداث  بودن طــرح جدید 
پســت برق در داخل سرای 
دودری بــه دلیــل رعایت 
کامــل الزامــات ایمنــی و 
تاکید  برق رســانی  کیفیت 

کرد.
اینکه  با بیان  عادل کاظمی 
به تمامی موارد توافق شده 
در بیت امــام جمعه پایبند 
تجهیزات  افزود:  هســتیم، 
خریــداری  نیــاز  مــورد 

شــده و بزودی در ســرای دودری نصب و 
بهره برداری خواهد شد.

وی در پاسخ به دغدغه ی نمایندگان سرای 
دودری، با تاکید بر اینکه تجهیزات پســت 
برق طراحی شــده کامال استاندارد است، 
تجهیزات الزم  تمامی  خاطرنشــان شــد: 
تهیه شــده و در حال آغاز عملیات اجرایی 

هستیم.
کاظمی همچنین امکان احداث پست برق 
در چایکنار و انتقال انرژی به صورت کابل 
فشــار ضعیف را به داخل ســرای دودری 
غیراصولی و غیراستاندارد دانست و افزود: 
ادامه ی این درخواست و تغییر و پافشاری 
بر روش های غیراصولی، تامین برق سرای 
دودری را بــا تاخیر زمانــی مواجه خواهد 

کرد.
در این دیدار نمایندگان 
با احداث  سرای دودری 
پســت بــرق و نصــب 
ترانســفورماتور از نــوع 
خشــک در محل فعلی 
و  به صورت حوضچه ای 
زیرزمینی موافقت بعمل 
مقرر شد پس  و  آوردند 
از هماهنگــی با ســایر 
کسبه اقدامات الزم آغاز 

شود.
شــرکت  مدیرعامــل 
تبریز  برق  نیروی  توزیع 
دیدار  ایــن  پایــان  در 
نمایندگان سرای دودری گفت:  به  خطاب 
پســت جدید برق مجهز به سیســتم های 
هوشــمند جهــت کنترل و پایــش لحظه 
به لحظه وضعیت پســت برق توسط امور 
تبریز  برق  توزیع  شــرکت  دیســپاچینگ 
خواهــد بود و با ضرایب ایمنی بســیار باال 

بهره برداری می شود.

دیدار نمایندگان سرای دودری بازار تبریز با مدیرعامل
 شرکت توزیع نیروی برق تبریز

۷۰ درصد ناوگان مسافربری آذربایجان شرقی زیر ۱۵ سال عمر دارد



15

فصل تدوین شماره 7. آبانماه  1398

تبریز-نخســتین  آرمان 
کمپ کارآفرینی دانشگاه 
کاربردی  علمــی  جامع 
اســتان آذربایجان شرقی با استقبال 
پرشــور دانشــجویان عالقمنــد به 
کارآفرینی در ســالن جلسات واحد 

استانی شروع به کار کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،دکتر 
یوزباشی، معاون علمی واحد استانی 
بــا بیان این که این کمپ کارآفرینی 
قرار اســت به مدت ۴ روز مشتمل بر 

برگزاری کارگاه های آموزشــی و کلینیک 
بورس ایــده برگزار گردد گفــت: هدف از 
برگــزاری این کمپ ترویــج فرهنگ ایده 

پــردازی، آموزش مفاهیــم و قواعد 
کارآفرینــی و کســب و کار، تکمیل 
چرخــه تبدیل ایده به کســب و کار 
می باشــد. وی هم چنیــن در مورد 
محورهای این کمپ گفت: محورهای 
کمپ شامل موتور، آسانسور، صنایع 

غذایی و کسب و کار می باشد.
شایان ذکر می باشد این کمپ از 12 
آبان لغایت 1۶ آبان 9۸ توسط حوزه 
پژوهــش و فناوری دانشــگاه جامع 
علمــی کاربردی اســتان همزمان با 

نمایشگاه ربع رشیدی برگزار خواهد شد.

گزارش تصویری ازبازید سردار عبدی فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی از
 مرکز همایش های بین المللی

سردار عبدی فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی به همراه جمعی از روسای این فرماندهی و با حضور مهندس نسیانی شهردار منطقه 9 تبریز از مرکز 
همایش های بین المللی شهرداری تبریز بازدید کردند.

نخستین کمپ کارآفرینی 
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد
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انتظامی  نیروی  فرمانده   
شرقی  آذربایجان  استان 
به همراه معاونین ارشــد 
این نیرو در اســتان روز 
یکشنبه از مجتمع مس سونگون بازدید 

بعمل آوردند.
در این بازدید مهندس شــریفی مدیر 
مجتمع مــس آذربایجان ضمن خوش 
آمد گویی به میهمانان گزارش جامعی 
از رونــد چرخــه تولیــد و فعالیت در 
مجتمع مس سونگون جهت آشنایی و 
اطــالع از این فعالیت ها ارائه نمودند و 
ســپس میهمانان را در بازدید میدانی 

همراهی نموده و اطالعات تکمیلی هر امور را ارایه 
نمودند.

ســردار حســین عبدی ضمن ابراز خرســندی از 
حضور در مجتمع مس سونگون و بازدید و آشنایی 
با ایــن مجموعه معدنی عظیم گفت: مجتمع مس 
ســونگون قطبــی از امکان در اســتان آذربایجان 
شــرقی است که با حضور در اینجا، عظمت چرخه 

اقتصادی و صنعتی آن را مشاهده کردیم.
فرماندهی انتظامی آذربایجان شــرقی با اشاره به 

ارتباط و وابســتگی توسعه به امنیت افزود: امنیت 
یک موهبت الهی اســت و الحمداهلل شهرســتان 
ورزقان همچون دیگر نقاط کشــور عزیزمان ایران 
امنیت خاصی برخوردار است که همدلی، همکاری 
و وحدت قابل وصف مســئولین شهرستان یکی از 
عوامل برقراری این امنیت می باشد.ایشان با اشاره 
به اشتغال ۴۰۰۰ نفر در مجتمع مس سونگون ادامه 
داد: معیشت چهار هزار خانوار از این معدن تأمین 
می گــردد که این امر مایه مباهات و خرســندی 
ما و تمامی مســئولین استان است زیرا با مشاهده 

حکمفرما بودن نشــاط و همدلی در 
بیــن کارکنان این واحــد معدنی و 
اســتوار بودن و رشد روزافزون اتحاد 
و همدلی بر اساس رصدهای صورت 
گرفته، در کل به نوعی عالیم سالمت 
و ایمنی جامعه در این مجتمع تبلور 

گردیده است.
ســردار عبدی با اشــاره به شــعار 
ســال یعنی رونق تولید افزود: طبق 
آمارهای ارایه شده این امر و سیاست 
اقتصاد مقاومتــی در این مجتمع به 
خوبی در حال پیاده ســازی اســت 
ولی از همه مهمتر، بومی ســازی را 
به صورت عینی در این مجتمع مشــاهده کردیم 
که مایه افتخار و مباهات برای ایران و ایرانی است.

فرماندهــی نیــروی انتظامی اســتان در خاتمه 
سخنانشان با اشاره به نامگذاری هفته بنام پدافند 
غیرعامــل گفــت: از منظر پدافنــد غیرعامل می 
بایست تمامی زیرســاخت های تأسیساتی، فنی، 
فرهنگی، اجتماعی و ... مدنظر قرار بگیرد و نیروی 
انتظامی با تمام توان آماده همکاری و مشارکت در 

این امر است.

دکترحسن فدایی معاون ســابق فرماندار شهرستان مرند ضمن 
حضــور دردهمیــن نمایشــگاه مطبوعات آذربایجان شــرقی از 
خبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند 

.
وی با اشاره به نقش مطبوعات در امر اطالع رسانی صحیح و آگاهی بخشیدن 
به جامعه گفت :پرســش گری از مسئوالن و پاسخ به افکار عمومی و مطالبه 
گری به نمایندگی از آزادمنشــی و حریت جامعه از رســالت اصلی مطبوعات 

هست .
فدایــی تصریح کرد:آنچه تجربه ثابت کــرده کیفیت ارائه اخبار و اطالعات از 
طریق مطبوعات و رســانه ها، درسیر تحوالت تاریخی یک جامعه، از اهمیت 
قابل توجهی بر خوردار بوده و ســهم بســزایی در آگاهی جامعه دارد .وی در 
پاسخ به این سوال که نمایشگاه مطبوعات و کتاب را در تبریز چگونه ارزیابی 
می کنید گفت،ارزیابی بنده این هســت که هم زمانی و هم مکانی نمایشگاه 
کتــاب و مطبوعات،در تبریزحرکتی میمون به منزله یک تیر با دو هدف برای 

عالقمندان این عرصه می باشد.

بازدیددکتر حسن فدایی معاون 
فرماندارسابق شهرستان مرند 
از غرفه خبرگزاری آریا و پایگاه 
خبری آرمان

فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی:

بومی سازی را به صورت عینی در مجتمع مس سونگون مشاهده نمودم
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چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین 
المللی و اولین جایزه ملی انرژیهای 
تجدید پذیر ایــران در تاریخ 22 و 
23 مهــر در مرکــز همایــش های 
بین المللی ســازمان صدا و ســیما 
برگــزار گردیــد که در این راســتا 
شرکتها، ســازمانها، تولید کنندگان 
کــه در زمینه انرژی هــای تجدید 
پذیر اقدامــات شایســته ای انجام 
داده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند 
و شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
برتر  رتبه  توانست  آذربایجان شرقی 
حــوزه انرژی های تجدیدپذیر را آن 

خود نماید . 
جوایز این کنفرانس در شــش گروه 
به شرح زیر دسته بندی گردیده بود: 
تولید کنندگان برتر در زمینه انرژی 
های تجدید پذیر، شرکت های ارائه 
کننده خدمات مهندسی و مشاورین 
برتــر در حوزه انــرژی های تجدید 
پذیر،شــرکت های دانش بنیان برتر 
در زمینه انــرژی های تجدید پذیر، 
شخصیت علمی تاثیر گذار در زمینه 

انرژی های تجدید پذیر
ســازمانهای عمومــی و دولتی برتر 
در حوزه انرژی هــای تجدید پذیر، 

شــرکت های بــرق منطقــه ای و 
توزیع برق برتر در حوزه انرژی های 
آب  شــرکت  عملکرد  پذیر،  تجدید 
و فاضالب اســتان در زمینه تجهیز 
و بهــره بــرداری از سیســتم های 
فتوولتایی و نیروگاههای خورشیدی 
کیلووات   1۰۰ نیــروگاه  منجملــه 
متصل به شــبکه ستاد، نیروگاههای 
ســراب،  جلفا،  مناطق)هادیشــهر، 
بناب و مناطــق 2،3،و ۵ تبریز( به 
دبیرخانه برگزاری مســابقه ارسال و 
مســتندات مربوط که در آن میزان 
انرژی تولیــدی و صرفه جویی های 
انجام یافته لحاظ شــده بــود، ارائه 
گردید. در نهایت بــا ارزیابی هیئت 
داوران این کنفرانس شــرکت آب و 
سازمانهای  گروه  در  استان  فاضالب 
عمومی و دولتی برتر در حوزه انرژی 
های تجدید پذیر به عنوان رتبه برتر 
شناخته شد و تنها جایزه این بخش 

را به خود اختصاص داد.

کاهش 80 درصدی واردات روغن پایه با 
طرح ابتکاری پاالیشگاه نفت تبریز

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت تبریز با 
اشــاره به اجرای طرح ابتکاری و فناورانه 
پاالیشــگاه تبریز گفت: بــا اجرای طرح 
فناروانه تولید روغن پایه گروه 2 که یک 
میلیون یورو هزینه شده میزان واردات روغن پایه گروه 
2 مصرفی واحد اختالط و تولید روغن های روانساز در 
کشــور در راســتای تکمیل زنجیره تامین ۸۰ درصد 

کاهش یافته است.
غالم رضا باقری دیزج در حاشــیه هفتمین نمایشــگاه 
نوآوری و فناوری ربع رشــیدی )رینوتکس ( در گفت 
و گو بــا خبرنگاران افزود: اجــرای این طرح همچنین 
موجب ایجاد ارزش افزوده برای محصول آیزویســایکل 

تولیدی شده است.
وی ادامــه داد: بــا بهره برداری از روغــن پایه گروه 2 
پاالیشگاه تبریز به میزان 9۰ هزار تن در سال از واردات 

این محصول با ارزش به کشور جلوگیری شده است.
باقری اظهار داشت: این پاالیشگاه در هفتمین نمایشگاه 
نوآوری و فناوری ربع رشیدی )رینوتکس (  با دو طرح 
ابتــکاری و فناورانه تولید روغن پایــه گروه 2 و تغییر 
کاربری واحد تبدیل کاتالیستی به واحد ایزومریزاسیون 

نفتای سبک شرکت کرده است.
وی افــزود: تغییر کاربری واحد تبدیل کاتالیســتی به 
واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک کار ابتکاری و فناورانه 
کارشناسان پاالیشگاه تبریز با هدف تبدیل نفتای سبک 
به محصول ایزومریت می باشــد کــه 1۰ میلیون یورو 

هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز همچنین با اشاره 
به اجرای طرح بنزین ســازی جدید، ادامه داد: هدف از 
اجرای این طرح افزایش و ارتقا کیفی بنزین تولیدی به 
اســتاندار EU-IV به میزان یک میلیون لیتر در روز 
با ظرفیت 2۰ هزار بشــکه در روز می باشــد که 2۶۵ 

میلیون یورو هزینه شده است.
وی یادآور شد: ماحصل اجرای این 2 طرح بنزین سازی 
جدید و تغییر کاربری واحد تبدیل کاتالیستی به واحد 
ایزومریزاسیون نفتای سبک تولید بنزین یورو ۵ است.

باقری دیزج خاطرنشان کرد: شرکت پاالیش نفت تبریز 
عالوه بــر اینکه توانایی ها و طرح هــای فناورانه خود 
را در این نمایشــگاه عرضه کرده است، اقالم مورد نیاز 
پاالیشــگاه تبریز را در راســتای خودکفایی، حمایت از 
کاالی ایرانی و تقویت تولید ملی ارایه کرده اســت. و از 
سازندگان داخلی دعوت نمود ضمن بازدید از نمایشگاه 
با نیازمندیهای صنایع آشنا شده و اهتمام خود را برای 

رفع آن مبذول فرمایند.

کسب رتبه برتر در حوزه انرژی های تجدید پذیر 
توسط شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
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امور شــهری و شــوراهای  دفتر 
اســتانداری آذربایجان شرقی در 
آزمون  برگزاری  زمان  اطالعیه ای 
آتش نشــانی  عملیاتــی  مشــاغل  عملــی 

شهرداری های استان را اعالم کرد.
بر اســاس این اطالعیه آزمون عملی داوطلبان 

پذیرفته شده سه برابر ظرفیت این آزمون که 
در مرحله بررســی مدارک تائید شده اند در 
روزهــای 19، 2۰ و 21 آبــان انجام خواهد 
شد. نحوه حضور داوطلبان در این آزمون از 
طریق پورتال اســتانداری و پیامک به اطالع 

داوطلبان خواهد رسید.

 رئیــس هیات مدیره و مدیرعامل 
توسعه  ارس،  آزاد  منطقه  سازمان 
اقتصــاد دانش بنیــان را یکی از 
اولویت های اصلی منطقه آزاد ارس عنوان کرد.

به گزارش خبرنــگار ما ، محســن نریمان در 
بازدیــد از نمایشــگاه رینوتکــس 2۰19 و در 
گفتگو با صدا و ســیمای جمهوری اســالمی 
ایران، گفت: منطقه آزاد ارس حمایت از شرکت 
های دانش بنیان، فناور و نخبگان صاحب ایده 
و فکر را در اولویت کاری خود قرار داده است و 
یکی از اولویت های اصلی ارس، توسعه اقتصاد 

دانش بنیان در نقطه صفر مرزی است.
وی تاکید کرد: به منظور حمایت عملی، مشوق 
های خاصــی برای فعاالن این حوزه در منطقه 
آزاد ارس تصویب شــده اســت و حمایت های 
مادی و معنوی ســازمان باعث افزاش شرکت 
های فناور، دانش بنیان و استارتاپ ها در ارس 

شده است.
نریمان با اشــاره به حضور فعــال منطقه آزاد 
ارس در هفتمین نمایشگاه ربع رشیدی، افزود: 
برخی از شــرکت های دانش بنیان مستقر در 
منطقه آزاد ارس در نمایشگاه رینوتکس 2۰19 
شــرکت کرده اند و این نمایشگاه نشان دهنده 
کارهایی اســت که در این حوزه در طول یک 

سال گذشته صورت گرفته است.
وی خاطرنشــان کــرد: در بازدید از غرفه های 
مختلف حاضر در نمایشگاه نیز شاهد رونمایی 

از فناوری های جدیدی بودیم و در منطقه 
آزاد ارس نیــز تالش خواهیم کرد تا از این 
موارد بر اساس نیازهای منطقه، بهره ببریم.

نریمان اســتفاده از فناوری های داخلی را 
بهترین راه مقابلــه با تحریم ها عنوان کرد 
و ادامه داد: با توجه به تحریم های ظالمانه 
دشمنان، باید از توان متخصصان و نخبگان 
داخلی اســتفاده کنیم و هم اکنون فرصت 
خوبی ایجاد شــده اســت تا صاحبان فکر 
و ایــده، طرح های بومی خــود را عملیاتی 

کنند.
رئیــس هیات مدیره ســازمان منطقه آزاد 
ارس در زمینه تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر 

رشــد و توسعه منطقه، گفت: با فعالیت شرکت 
های دانش بنیان و فناور، علی رغم تحریم ها، 
صادرات منطقه آزاد ارس نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته 7۶ درصد افزایش یافته است.

نریمان افزود: تولید محصوالت کشــاورزی نیز 
تقریبــا به همین میزان در ســالجاری افزایش 
بزرگترین  اســت.وی خاطرنشــان کرد:  یافته 
مجتمــع گلخانه ای خاورمیانه تا 2 هفته آینده 
در منطقه آزاد ارس به بهره برداری می رســد 
تــا میزان تولیدات گلخانــه ای و صادرات این 
محصول تا ۴۰ هزار تن در ســال افزایش پیدا 

کند.
نریمــان تاکید کرد: وســعت منطقه آزاد ارس 
در هفته های گذشــته از ۵1 هــزار هکتار به 

73 هزار هکتار افزایش پیدا کرده اســت و این 
موضوع توان منطقه را برای توســعه بیشتر باال 

می برد.
وی در پایان گفت: اعتالی ارس به اعتالی کل 
استان و کشور خواهد انجامید و باعث افزایش 

درآمد مردم در بلند مدت خواهد شد.
گفتنی اســت، هفتمین نمایشــگاه نوآوری و 
فناوری ربع رشیدی تبریز، موسوم به رینوتکس 
2۰19 دوشــنبه در محل نمایشگاه بین المللی 
تبریــز با حضور جمعی از مقام های کشــوری 
و اســتانی آغاز به کار کرد. این نمایشــگاه 13 
تا 17 آبان ماه جاری از ســاعت 1۵ تا 21 در 
نمایشــگاه بین المللی تبریز در حال برگزاری 

است./ ایازی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس: 

منطقه آزاد ارس حمایت از شرکت های دانش بنیان را در
 اولویت کاری خود قرار داده است

زمان برگزاری آزمون عملی مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداری های آذربایجان شرقی
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در شانزدهمین دوره جشنواره روابط عمومی های برتر ایران:

اهدای لوح سپاس روابط عمومی برتر به مدیریت روابط عمومی و نظارت بر خدمات مجتمع مس سونگون

پانزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط 
عمومــی با عنوان جنگ رســانه ای در قالب 
شــانزدهمین دوره جشــنواره روابط عمومی 
های برتر ایران، همزمان و در کنار جشــنواره 
روابــط عمومی های برتر حوزه ســالمت در 

تاریخ 13 و 1۴ آبان ماه برگزار گردید.
این جشنواره مورد اســتقبال پور شور روابط 
عمومــی های دســتگاه های دولتــی، نیمه 
دولتی و خصوصــی قرار گرفته بــود که در 
حوزه های مختلف از قبیل مســئولیت های 
ارباب  تکریم  راهبــردی،  مدیریت  اجتماعی، 
رجــوع، ارتباط رســانه ای و ... بــه رقابت با 
یکدیگر پرداختند که مدیریت روابط عمومی 
و نظارت بر خدمات مجتمع مس ســونگون 
با شــرکت در بخش ارتباط رسانه ای و ارایه 
مســتندات و مدارک الزم موفق به کســب 
عنوان روابط عمومی برتر در این رشــته شده 

و لوح و نشان ســپاس روابط عمومی برتر را 
دریافت نماید.دکتر پزشکیان نایب رئیس اول 

مجلس شورای اسالمی بعنوان سخنران اصلی 
جشــنواره به تبیین رسالت روابط عمومی در 

شــرایط کنونی پرداخته اصلی ترین وظیفه 
روابط عمومی را انعکاس خبر دانسته و حضور 
موثر روابط عمومی ها را در جنگ رســانه ای 
امــروز و مقابله با اخبار جعلی مطالبه نمود و 
روابط عمومی ها را بعنوان کلید اصلی در این 

عرصه یاد کرد.
همچنیــن در ایــن جشــنواره، از دو کتاب 
»اندیشــه های بنیادین در علم ارتباطات« و 
»شــاه لیر« اثر دکتر باقر ساروخانی و اثر 11 
جلدی دایره المعارف واژگان نقبائی اثر دکتر 
لنگــرودی پرده برداری گردید. شــایان ذکر 
است عالوه بر ارایه چندین مقاله در خصوص 
»جنگ رسانه ای و مسئولیت روابط عمومی« 
در این جشنواره، پانزدهمین دوره سمپوزیوم 
بین المللی روابــط عمومی برگزار گردید که 
مــی توان برگزاری دو کارگاه آموزشــی را از 

اصلی ترین برنامه های آن خواند.
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مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و 
حومه از به صدا درآمدن سوت قطار در 
ایستگاه نور ) ایستگاه 1۸ و پایانی خط 

یک قطار شهری تبریز( خبر داد.
بــه گزارش خبرنــگار ما ؛مصطفی مولــوی در آیین 
تجلیل از تالشگران مترو اظهار کرد: با تالش بی وقفه 
تمامی پرسنل ســازمان قطار شهری تبریز و حومه و 
پیمانکاران و مشاوران مشغول در خط 1 ، روز گذشته 
13 آبان ماه 139۸، به همراه پرســنل این مجموعه و 
مدیران شرکت بهره برداری از ایستگاه 11 سوار قطار 
شــدیم و با طی مسیر و توقف در ایستگاه های 12 تا 
1۸ بدون هیچگونه ایرادی قطار به ایستگاه پایانی خط 

یک رسید.
وی ادامه داد: با همراهی جمع مســتان و عاشــقان 
خدمت سوت قطار را به صدا درآورده ایم و به صورت 
عملــی صدای صوت قطار و مرگ بر امریکا و مرگ بر 

اسرائیل در فضای دپوی الله در هم آمیخت.
مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه با اشاره 
به اشتغال 132۸ نفر در پروژه خط 1 و 2 قطار شهری 
گفــت: همان طور که می دانید صنعت مترو و کارگاه 
های اجرایی آن همچون بنگاه اقتصادی و دانشــگاه 
اســت به طوری که در حال حاضر تعداد شاغلین در 
خط 1 و 2 قطار شــهری هزار و ســیصد و بیست و 

هشت نفر است.
مولوی با تاکید بر ضرورت ارتباط دوســویه ســازمان 
قطار شــهری و دانشــگاه ها گفت: در طول یک و نیم 
ســال گذشــته به طور متوســط ماهانه دو گروه از 
دانشجویان از کارگاه های قطار شهری بازدید داشتند.

وی خاطرنشان کرد: صنعت مترو در کشور ما صنعتی 
نوپا و جدید اســت و امروز از نظر ابنیه و مسیر تقریباً 
به خارج وابســتگی نداریم اما در بقیه سیســتم های 
مترو از جمله ناوگان، تجهیزات و ... باید تالش کنیم 

تا وابستگی به خارج را به حداقل برسانیم.
مولوی با تاکید بر ضرورت بهینه ســازی ایستگاه ها 
گفت: از تمامی پیمانکاران و مشاوران خواهش داریم 
تــا از کپی کاری خودداری کنند، متاســفانه در بحث 
معماری ایســتگاه ها تاریخ و تمدن شــهر کهن تبریز 
مورد غفلت قرار گرفته است و میتوانیم هر ایستگاه را 

به موزه تبدیل کنیم.
وی بــا تاکید بر ضرورت توجه به مهندســی ارزش و 
استفاده از فناوری های جدید در فرایند اجرا گفت: با 
تغیبر روش اجرا در ایستگاه 1۶ کاهش 1۰ میلیاردی 

و در ایســتگاه 1۵ نیز با حذف یک سازه کاهش 2۰ 
میلیاردی را در هزینه ها داشتیم و این روند می تواند 

ادامه دار باشد.
مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه با اشاره 
بــه آخرین وضعیت خطوط یک، دو و ســه گفت: در 
مرداد ماه 1397 ایســتگاه هــای 12،13 ، 1۵ و1۶ 
به مناقصه گذاشــته شد و امروز ایســتگاه 12 آماده 
بهــره برداری بوده و در ایســتگاه های 13، 1۴ و 1۵ 
خاکبرداری انجام شــده و با اتمام ســقف اول آماده 
عبور قطار اســت. در ایســتگاه 1۶ تمامی عملیات به 
جز ورودی ضلع جنوبی به اتمام رسیده و ایستگاه 17 

و 1۸ تکمیل است.
وی ادامه داد:عملیات ریل گذاری از ایســتگاه 11 تا 
1۸ در این مدت به اتمام رســیده و تنها در بخشــی 
از دپو ریل گذری ادامه دارد که این موضوع مشــکلی 
برای رســیدن قطار به دپو نبوده و تا پایان ســال به 

اتمام می رسد.
وی با اشــاره به رفع برخی از نواقصات فاز 1 و 2 خط 
یک قطار شــهری در طول یک و نیم ســال گذشته 
گفت: از ایستگاه 1 تا ۶ پله برقی، آسانسور و سیستم 
های مخابراتی که شــامل 1۵ آیتم اســت نواقصاتی 
داشت که در این مدت تکمیل شد و در ایستگاه های 
7و ۸ آسانســور و پله برقی نداریم و ایستگاه 9 و1۰ 
اگر پله برقی و آسانسور خرید کنیم با عملیات عمرانی 
صورت گرفته این ایســتگاه ها نیز قابل بهره برداری 
اســت، در ایستگاه 11 سقف کار نشده بود و در حال 

حاضر سقف ریزی در حال انجام است.
مدیر عامل ســازمان قطار شــهری تبریــز و حومه 
همچنین از ادامه عملیات حفاری در خط 2 خبر داد 
و گفت: حفاری در این خط از طرف شــرق ۴۶۵ متر 
و از طرف غرب ۶۸۶7 انجام شــده اســت و همچنان 
عملیات عمرانی با وجود برخی مشــکالت مالی ادامه 
دارد و تــالش میکنیم اوراق این خط نیز در کمترین 

زمان ممکن محقق شود.
مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه از تالش 
های صورت گرفته برای کســب مجوزهای مورد نیاز 
ماده 23 خط 3 نیز خبر داد و گفت : باقول مســاعد 
دکتر نوبخت پیگیری های این موضوع در دست اقدام 
است و امیدواریم این پروژه امسال ردیف بودجه قرار 

گیرد.
مولوی ادامه داد: با مطالعات صورت گرفته و بازبینی 
و مهندسی ارزش صورت گرفته طول خط 3 از 1۵.۴ 
کیلومتر به 9.۸ کیلومتر کاهش یافت و این تغییرات 
میلیاردها ریال صرفه جویی را در پی خواهد داشــت 
و در عین حال افزایش مســافرگیری در مسیر را نیز 
شاهد خواهیم بود و با تبادل سه خط در میدان کهن 
صرفه جویــی 2۴۰۰ میلیارد تومانــی را پیش بینی 

کرده ایم.
مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه با اشاره 
به فلســفه برگزاری این آیین گفــت: معموالً اینگونه 
جلسات برای افتتاح و اختتامیه ها و یا برای هماهنگی 
برگزار می شود اما این جلسه صرفاً برای تقدیر و تشکر 
از شما بزرگواران بلند همت که فراتراز تعهد و توان در 
اجرای پروژه مترو نقش آفرین بودید برگزار می شــود 
و به رســم ادب بر خود واجب میدانم قدرشناســی و 
قدردانی خود را در قبال تحمل زحمات اجرایی و مالی 
به شما مهندسین کارگران ، مدیران عامل و کارکنام 

شرکت های مشاور و پیمانکاران اعالم دارم.
مدیرعامل ســازمان قطار شهری تبریز و حومه ضمن 
تقدیر از اعضای شورای اسالمی شهر تبریز و مدیران 
عامل تمامی ســازمان های مرتبط گفت: تقدیر ویژه 
داریم از جناب آقای اســتاندار که حتی قبل از قبول 
مسئولیت اســتانداری به مترو تشریف آورده و پیگیر 
بودند و آقای رحمتی معاون محترم عمرانی که حتی 
در جلســاتی تهران نیز ما را همراهی کرده و با تمام 
توان تحقق اهداف مترو را در برنامه های عمرانی قرار 
دادند و تقدیر ویژه از شــهردار کالنشــهر تبریز آقای 
شــهین باهر که در این مدت از حمایت های مادی و 
معنــوی دریغ نکردند و آقای دبیری رییس شــورای 
اسالمی و آقای اشــرف نیا رییس کمیسیون عمرانی 
شــورای اسالمی و تمامی شــهرداران مناطق و دیگر 
مدیــران مربوطه و مهمتر از همه ســپاس گزار مردم 
تبریز هستیم که در این مدت تمام مشکالت را تحمل 
کردنــد و امیدواریم بیش از این خدمت رســان این 

عزیزان باشیم.

 مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه خبر داد:

سوت قطار در ایستگاه نور )ایستگاه پایانی خط یک( به صدا در آمد
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آرمــان تبریز-فرمانده ســپاه امامت تبریز 
خبر از برگــزاری رزمایش »بیت المقدس« 
داد و گفت: در راســتای حفاظت از انقالب 
اســالمی و اجرای فرمایشــات مقام معظم 
رهبری، رزمایش و نمایش اقتدار عاشورایی 
بیت المقدس طــی روزهای 1۶ تا 17 آبان 
مــاه به مدت دو روز بــا حضور گردان های 
بیت المقــدس و کوثر ناحیه امامت به مدت 
دو روز و مجموعا 3۶ ساعت برگزار خواهد 

شد.
به گزارش خبرنگار ما حسن صفدری، افزود 
اجرای کالس های عقدنی، رزمی، تمرینات 
تاکتیکی، ارتقای ســطح معنــوی، بازبینی 
تمرین سناریوهای پیش بینی شده، امنیت 
پایــدار، توانمندی حضــور، امیدآفرینی و 
مایوس سازی دشمنان؛ جزو اهداف رزمایش 
بیت المقدس اســت. ما جهت ایجاد تمدن 
نوین اســالمی، اعالم آکادمــی می کنیم و 
ان شاءاهلل پرچم انقالب اســالمی مان را به 

دستان حضرت ولیعصر )عج( بسپاریم.
وی یادآور شد: همه گردان ها سرکشی شده 
و آمادگی گ باالی صد درصدی دارند که با 
تمام قدرت در رزمایش شرکت کنند. سپاه 
و بســیج در مانور تنها نیســتند و ادارات، 
نهادهایی مانند مخابرات، ادارات برق، گاز، 
آب، آتش نشــانی، فوریت پزشــکی، هالل 
احمر و شــهرداری با قدرت کامل شرکت 

خواهند کرد.
فرمانده ســپاه ناحیه امامــت در خصوص 
ما  بیت المقــدس گفت:  رزمایــش  اهداف 
تــا آخرین نفس برای ایجــاد امنیت پایدار 
پشــت والیت فقیه هستیم و هر کس علیه 
ایران حرکتی کند جواب پشیمان کننده ای 
خواهد گرفت. هدف از رزمایش نیز ارتقای 
آمادگی و هماهنگی های بسیج است که در 

۴ مرحله برگزار خواهد شد.
صفدری با بیان اینکه تفکر بســیج تبدیل 

تهدید به فرصت اســت، یادآور شد: بزرگی 
دشــمن برای ما معنا نــدارد و حرکت بر 
مبنای عشق به والیت است. اقتدار، عظمت 
و آمادگی بســیج موجب ارتقــای امنیت، 
امیدواری مردم و مایوس شــدن دشمنان 
خواهد شــد. دشــمن با تبلیغات گسترده 
خود، سعی دارد سن هجمه ها را به زیر 13 
ســال بیاورد که ما هم تالش می کنیم در 
مقابل این هجمه ها مانند شــهید فهمیده 

ایستادگی کنیم.
وی در خصوص برنامه های رزمایش گفت: 
آموزش های  بصیرتی،  عقیدتی،  کالس های 
رزمــی و امــداد و نجــات در رزمایــش 
بیت المقدس برگزار خواهد شــد. همچنین 
ســه گردان عملیات کنترل اغتشاشــات و 
)ماموریت  تاخیــری  عملیات  ناآرامی هــا، 
دفاعی(، امــداد و نجات و مــردم یاری زا 
انجام می دهند. اصلی ترین هدف از برگزاری 
رزمایش، ارتقای روحیــه خود باوری، خدا 
باوری و والیت مداری و در کنار آن، ارتقای 

توان رزمی است.
صفدری اضافه کرد: بســیج به عنوان یک 
تِز دفاعی همــه جانبه حرکت دهنده قطار 
انقالب، حافظ و حامی آن در تمامی مقاطع 
بوده است. بسیج در تمامی برهه ها انقالب 

را نجات به آن حرکت داده است.
وی افــزود: انقالب را می تــوان به عصای 
دست موسی می توان تشــبیه کرد که هر 
کجا بوده، تمامی فتنه ها خنثی کرده است. 
اســتقالل، آرامش و دفع فتنه استکبار در 
سایه رشــادت شهدا و رزمندگان بسیجیان 

دریا دل است.
صفدری خاطرنشــان کرد: اگر مســئوالن 
اجرایی، بسیجی وار حرکت کنند مشکالت 
مملکــت با اطاعت از رهبــر فرزانه اانقالب 

اسالمی حل خواهد شد.
فرمانده ســپاه امامت تبریز ادامه داد: االن 
تمــام ارتش های جهــان با انــواع اجبار، 
نمی توانند نیروهــای خود را به محل مورد 
نظرشان بکشــانند. حقانیت جبهه اسالمی 
و از نشــانه پیروزی ما این است که با یک 
پیام مقام معظم رهبری، جوانان به صورت 
گردان های فشرده بدون هیچ گونه امتیازی 

در تمامی میدان ها حاضر می شوند.

فرمانده سپاه امامت تبریز:

 رزمایش »بیت المقدس« سپاه امامت تبریز برگزار می شود

دوره های آموزشی »گشــایش اعتبارات اسنادی 
LC« بــه همت معاونت آموزش و پژوهش دفتر 
برنامه ریزی، نوســازی و تحول اداری استانداری 

آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار 
ما ،ایــن دوره های 
آموزشــی با هدف 
مفاهیم،  توضیــح 
تعاریــف و مراحل 
اعتبــارات  کلــی 
اســنادی و تشریح 
مراحل و مجوزهای 

الزم جهت گشایش اعتبارات اسنادی  با حضور کارشناسان امور 
مالــی و بودجه و عامالن ذیحســابی فرمانداری های اســتان و 
کارشناســان حوزه معاونت امور اقتصادی در محل اســتانداری 

برگزار شد.
از مهم ترین سرفصل های این دوره آموزشی می توان به اهمیت 
تجارت خارجی و شــناخت ساختار بازرگانی جهانی روش های 
پرداخت در تجارت خارجی، مقایســه آن، حســاب باز، براتی، 
پیش پرداخت، اعتبارات اسنادی، تعریف اعتبار اسنادی: سابقه 
پیدایش ارکان اعتبار اســنادی، مقررات متحدالشکل اعتبارات 
اسنادی، انواع اعتبار اسنادی مراحل کلی اعتبار اسنادی؛ بررسی 
و تأیید مدارک؛ اخذ مبلغ ریالی شــامل پیش پرداخت و غیره، 
گشــایش اعتبار اسنادی؛ اصالح اعتبار اسنادی حساب مستقل 
وجوه ســپرده، حســاب مســتقل اعتبارات تملک دارائی های 
ســرمایه ای، آشــنایی با فرم ها، دفاتر و گزارش حساب مستقل 

سایر منابع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای اشاره کرد.

دوره های آموزشی »گشایش اعتبارات اسنادی 
LC« در آذربایجان شرقی برگزار شد

نصب آبگرمکن گازی در حمام یا اتاقی که بطور عادی در 
آن هوا جریان ندارد باعث کمبود اکسیژن شده و ایجاد 
خفگی می نماید، ضمن اینکه نصب هر گونه وسیله گاز سوز 

در حمام مغایر اصول ایمنی است.

                روابط عمومی شرکت گازآذربایجانشرقی

توصیه های ایمنی شرکت گاز آذربایجانشرقی
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مدیر کل کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان 
آذربایجان شــرقی از برگزاری سلســله نشست های 
تخصصــی با موضوع هــای مطالعه، کتــاب، ادبیات 
کودک و نوجوان در هفدهمین نمایشــگاه بین المللی 

کتاب تبریز خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز-علی بینش با اعالم این 
مطلب افزود غرفــه ی کانون پرورش فکری همزمان 
با اجرای برنامه های متفاوت فرهنگی، هنری و ادبی 
پنج  برگــزاری  به 
نشست تخصصی با 
موضوعات متنوع و 
آموزنــده پرداخت 

خواهد کرد.
تصریــح  بینــش 
کرد: این نشســت 
عناوینی  بــا  هــا 
چــون ” کودک و 
انتخــاب کتــاب” 
روز سه شــنبه 3۰ مهر راس ساعت 1۴ ، ” ضرورت 
های ادبیات کودک و نوجوان امروز” روز چهارشــنبه 
یکم آبان راس ســاعت 1۰:3۰” تحول شخصیت در 
ادبیات کودک” روز پنج شــنبه دوم آبان راس ساعت 
1۰:3۰، “شناخت شخصیت های داستانی کودکان” 
روز جمعه راس ســاعت 1۰:3۰و “چگونه کودکان به 
مطالعه عالقمند می شــوند” روز شنبه راس ساعت 

1۰:3۰ برگزار می شود.
وی عنوان کرد: این نشست ها با هدف توسعه فرهنگ 
مطالعه و ترغیب کودکان و نوجوانان به امر کتابخوانی 

همراه خواهد بود.
مدیر کل کانون پرورش فکری استان ضمن اشاره به 
محتوای مفید این نشست ها اعالم داشت: سخنرانی 
نشست ” ضرورت های ادبیات کودک و نوجوان امروز 
” توسط عبدالمجید نجفی و مابقی نشست ها توسط 

حسین قربانزاده در سالن شهریار شروع خواهد شد.
گفتنی اســت غرفه کانــون پرورش فکری اســتان 
آذربایجان شرقی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تبریز در ایام برگزاری این نمایشــگاه از ساعت 
1۰ الــی 2۰ میزبان کودکان و نوجوانان و خانواده ها 

در سالن شهریار می باشد.

مدیر کل کانون پرورش فکری آذربایجان شرقی:

سلسله نشست های تخصصی 
کتاب کودک و نوجوان در 

هفدهمین نمایشگاه بین المللی 

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
آذربایجان شــرقی و رئیس ستاد اجرایی 
هفتمین نمایشــگاه نوآوری و فناوری ربع 
از برگــزاری ده ها  رشــیدی )رینوتکس( 
برنامه فناورانه و جنبی در حاشیه برگزاری 
این نمایشــگاه خبر داد و گفت: ســومین 
دوره میز تخصصی داخلی ســازی قطعات 
خودرو از مهم ترین برنامه های جنبی این 
نمایشگاه اســت که دو دوره قبلی آن در 

تهران برگزار شده است.
به گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز،علی 
جهانگیری افزود: میز داخلی سازی قطعات 
خودرو یکــی از برنامه هــای مهم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است که دو دوره 
از آن تاکنون برگزار شــده و میز سوم نیز 
همزمان با نمایشگاه ربع رشیدی در تبریز 

برگزار می شود.
وی ادامــه داد: در این میز، نیازمندی های 
فناورانــه خودروســازان بزرگ کشــور با 
قطعه سازان و صاحبان فناوری به اشتراک 
گذاشته می شــود تا سیاست داخلی سازی 
قطعــات خودرو و بی نیاز کردن کشــور از 

واردات آن تحقق یابد.
جهانگیری خاطرنشــان کــرد: با توجه به 
فعالیــت قطعه ســازان مطرح کشــور در 
تبریز، این رویــداد می تواند زمینه را برای 
گفت وگو و تعامل این قطعه سازان با صنایع 
خودروســازی فراهم تر کرده و نویدبخش 

توســعه همکاری های متقابــل در آینده 
باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی هــدف از برگــزاری 
رینوتکس را ایجاد بســتر مناســب برای 
عرضــه و تقاضــای فنــاوری و در نتیجه 
تجاری ســازی ایده های فناورانه قلمداد 
کرد و افزود: انتظار داریم دانشگاه و صنعت 
به عنــوان دو مولفه مهم و موثر دخیل در 
برگزاری نمایشگاه، توجه ویژه ای به تعامل 
با یکدیگر در راســتای توسعه دانش بنیان 

اقتصاد استان داشته باشند.
وی اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه از 
سال های گذشته، نقش موثری در افزایش 
فعالیت هــای فناورانه، ایجاد اشــتغال و 
توســعه فعالیت های استارتاپی داشته که 
امیدواریم مورد توجه مسئوالن ارشد این 

حوزه قرار گیرد.
رئیس ســتاد اجرایی هفتمین نمایشــگاه 
فناوری و نوآوری ربع رشیدی از همکاری 
و پشتیبانی وزارت صمت در برگزاری این 
دوره از نمایشــگاه قدردانــی کرد و گفت: 
توجــه ویژه به مقوله تولید داخلی در زون 
صنعــت و معدن، یکی از برجســته ترین 
اقداماتی اســت که برای اولین بار در این 
دوره از نمایشگاه، مورد توجه قرار گرفته و 
فضایی بالغ بر دو هزار مترمربع به این زون 

اختصاص یافته است.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی: 

میز سوم داخلی سازی قطعات خودرو همزمان با 
رینوتکس هفتم در تبریز برگزار می شود
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