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شرقی  آذربایجان  اســتاندار 
تولیــد چندین  به  اشــاره  با 
اســتان  در  فناورانه  محصول 
با  مقابله  و  پیشــگیری  برای 
و  جوانان خالق  گفت:  کرونا، 
مبتکــر ما همواره تهدیدها را 
به فرصت تبدیل کرده اند و در 
ظهور  شاهد  هم  اخیر  بحران 
و بروز اســتعدادهای آنان در 
قالــب فعالیت های فناورانه و 

هستیم. دانش بنیان 
ما،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
محمدرضــا پورمحمــدی در 
حاشــیه افتتــاح نمایشــگاه 
و  رشد  مرکز  دســتاوردهای 
نــوآوری دانشــگاه تبریز در 

مقابله با شیوع ویروس کرونا، 
با اشــاره به نقــش تولیدات 
بومی  دانش بنیان  شرکت های 
در شــرایط بحرانــی، گفت: 
شــرکت های  نقش آفرینــی 
دانش بنیان در شرایط تحریم 
که تأمیــن برخی از نیازهای 
کشــور با مشکل مواجه است 

اهمیت بسزایی دارد.
وی با اشــاره به اینکه بحران 
کرونا، ســبب شد تا بار دیگر 
به ضرورت توســعه درون گرا 
پی ببریم، افزود: شــیوع این 
بیماری، بحرانی است که کل 
دنیا با آن درگیر شــده و در 
فقط  کشور  هر  شــرایط  این 

از پس تامیــن نیازهای خود 
برمی آید.

پورمحمــدی اضافــه کــرد: 
درســت اســت که شــرایط 
ســختی را سپری کردیم، اما 
جوانــان ما در این شــرایط 
کارهای  توانســتند  ســخت 
بزرگــی را انجام دهند و این 
موضوع نشــان گر این اســت 
توانایی  که جوانان ما همواره 

تولید را دارند.
وی بــا تاکید بر لزوم حمایت 
از توانمندی هــای داخلــی و 
داشت:  اظهار  خالق،  جوانان 
را  ما  توانمندی است که  این 
به  و  می رساند  خودکفایی  به 
رهایی از برخی وابســتگی ها 

می کند. کمک 
شرقی  آذربایجان  اســتاندار 
با ابراز خرســندی از عملکرد 
دانشگاه ها و مراکز نوآوری در 
عرصه های مختلف به ویژه در 
زمینه مقابله با شــیوع کرونا، 
که  سرمایه گذاری هایی  گفت: 
در سال های گذشته در عرصه 
ایجاد شرکت های دانش بنیان 
و مراکز رشــد صورت  گرفته 
حال  در  امروز  خوشــبختانه 

دکتر روحانی در گفت و گوی تلفنی با وزیر کشور:

تاکید بر ضرورت رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در 
بخش حمل و نقل شهری
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ثمردهی هستند. پورمحمدی 
برای  آمادگــی  بر  تاکیــد  با 
تامین مــواد اولیــه و منابع 
دانش بنیان  شرکت های  مالی 
کرونا  بــا  مقابله  عرصــه  در 
از محــل اعتبارات اســتانی، 
افزود: با توجه به نیاز کشور و 
مختلف  محصوالت  به  استان 
مقابلــه با کرونا، آماده تامین 
مواد اولیه و منابع مالی برای 
تولیــد انبوه ایــن اختراعات 

. هستیم
دکتر پورمحمدی با اشاره به 
اینکــه برخی از این ابداعات 
ســطح  در  بار  اولین  بــرای 
است،  گرفته  کشــور صورت 
افــزود: بــرای معرفــی این 
علمی  معاونت  به  محصوالت 
و فناوری ریاســت جمهوری 
جهــت تولید و اســتفاده در 
ســطح ملی آمادگی داریم و 
بــه زودی از طریــق کمیته 

ستاد  علمی 
پیگیر  با کرونا  مقابله  استانی 

این موضوع خواهیم شد.
استاندار آذربایجان شرقی در 
بخش دیگری از سخنان خود 
در  رئیس جمهور  به سخنان 
جمــع خیران اشــاره کرد و 
گفــت: تمجید دکتر روحانی 
از برخــی افتخــارات شــهر 

تبریز، واقعیت هایی هســتند 
اما  بودیم،  واقــف  آن  به  که 
بیان آنها از ســوی ایشــان، 
روحیه بخش  و  غرورآفریــن 

بود.
داشــت:  اظهار  پورمحمدی 
عنوان شــهر بدون گدا برای 
تبریــز یکــی از افتخــارات 
نتیجه  افتخار  این  ماســت و 
نقش آفرینی موسسات خیریه 
نیک اندیــش  انســان های  و 
اســت که از 70 سال پیش 
تالش  زمینه  ایــن  در  پیش 

کرده اند.
در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
معتادان  جمــع آوری  زمینه 
متجاهــر نیز بــا ایجاد مرکز 
بزرگ  کار  ایــن   ،16 مــاده 
انجام شــد و تبریز به شــهر 

بدون معتــاد متجاهر تبدیل 
آذربایجان  اســتاندار  شــد. 
با  تبریز  اینکه  بیان  با  شرقی 
همت شــهروندان و مدیران 
تالشــگر خــود از پاک ترین 
افزود:  است،  شهرهای کشور 
رئیــس جمهــور تأکید کرد 
که اقدامات و دســتاوردهای 
باید  زمینه ها  ایــن  در  تبریز 
قرار  شــهرها  ســایر  الگوی 

گیرد.
گفتنــی اســت بــا حضــور 
آذربایجان شرقی،  اســتاندار 
دانش بنیــان  محصــول   21
توســط 10 شــرکت در این 
نمایشگاه عرضه شده است که 
اخذ مجوزهای  با  5 محصول 
مــورد نیاز بــه مرحله تولید 

رسیده اند. انبوه 
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هرســال وزارت تعاون، کار 
به منظور  اجتماعــی  رفاه  و 
تشــویق و افزایــش روحیه 
مولــد،  نیروهــای  در  کار 
 متخصص، مختــرع و مبتکر 
و  خودکفایــی  جهــت  در 
خودباوری و همچنین فراهم 
کــردن زمینه های الزم برای 
و  تجارب  اطالعــات،   تبادل 
مهارت های علمی و تجربی 

در جامعــه کار و تولیــد و اصالح و 
راه اندازی سیســتم  هــا و تجهیزات 
به روز ، اقدام به برگزاری جشــنواره 
امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید 

در سطح کشور  می کند .    
  بر اســاس ارزیابی های بعمل آمده 
از ســوی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در سال 1۳۹۸ مجتمع مس 
ســونگون که با توجه به فعالیت های 
خود در بخش واحدهای نمونه سی و 
یکمین جشنواره امتنان شرکت نموده 
بود و با ارایه مستنداتی از فعالیت های 
خود و با نظر کمیته ارزیابی کارگروه 
استانی، توانست در سطح ملّی حضور 
یابد بعنوان یکی از چهار واحد نمونه 

سال 1۳۹۸ کشوری شناخته شد.
  طی نامه ارســالی از جانب وزارت 

تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، چهار 
واحد کشــت و صنعــت و دامپروری 
مغــان از اســتان اردبیل)به مدیریت 
جــالل گلجیــن(، کشــت و صنعت 
امام خمینی از اســتان خوزستان)به 
مدیریت ناصر مجــدی(، کویر تایر از 
استان خراســان جنوبی)به مدیریت 
سیدمحمد حسین زینلی( و مجتمع 
ســونگون(از  آذربایجان)مس  مــس 
مدیریت  شرقی)به  آذربایجان  استان 
رضا شــریفی(، توسط کمیته ارزیابی 
و داوری جشــنواره بــه عنوان واحد 
های نمونه کشــوری در سال 1۳۹۸ 

شناخته شدند.
  مجتمع مس آذربایجان با همت و 
تالش جمعی کارکنان خدوم و اجرای 
طرح های اصالحــی موثر در جهت 
داخلی ســازی تجهیــزات و کاهش 

وابستگی به خارج در تامین 
قطعــات اساســی و حفظ 
درآمد پایدار شرکت از طریق 
کاهش توقفات خط تولید و 
... با همت مهندسین جوان 
و متخصــص خــود، موفق 
به کســب این عنوان شد و 
مهندس احمدپور از مجتمع 
مس سونگون نیز به عنوان 
کارگر نمونه استانی در این 

جشنواره معرفی شدند.
   گفتنی اســت؛ مراســم برگزاری 
تجلیل و قدردانی از برگزیدگان ملّی 
این جشنواره که همه ساله با حضور 
رئیس جمهــور و دیگر مقامات عالی 
رتبه کشور در هفته کارگر برگزار می 
گردید، امســال با توجه به مصوبات 
ســتاد مقابله با کرونا به تعویق افتاده 
و طبق اعالم وزارت، به محض ایجاد 
برگزار خواهد شد.    شــرایط مطلوب 
با برگزاری این مراســم در ماه های 
آتــی، از ۴ مجموعــه برگزیــده که 
مهندس شــریفی مدیر مجتمع مس 
آذربایجان )مس ســونگون( نیز یکی 
از این منتخبین می باشــد در کنار 
دیگر مدیران واحد های نمونه از وی 

تجلیل بعمل خواهد آمد.

 با رأی کمیته ارزیابی و داوری سی و یکمین جشنواره ملّی امتنان از کارگران؛

  مجتمع مس آذربایجان)مس سونگون( واحد نمونه کشوری در 
سال ۹۸  شناخته شد
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استان  گاز  مدیرعامل شرکت 
آذربایجــان شــرقی گفــت: 
همدلــی در خدمت رســانی 
در  کارکنان  صادقانه، شــعار 
اجــرای امور محولــه خواهد 

بود.
بــه گــزارش خبرنــگار ما : 
توحیدی  رهنمای  ســّیدرضا 
گفت: به رغم درگیری جامعه 
با بیمــاری کرونــا، در کنار 
مدیریت این بیماری، خدمت 
رسانی به مردم شریف استان، 
پایش  و  بــا همدلی  کماکان 
در  کاری  برنامه های  مستمر 
بصورت  تولید،  ســال جهش 
جّدی و صادقانه تداوم خواهد 

داشت.
وی ضمن تأکید بر حفظ ارزش 
های نظام خدمت رســانی به 
انسانی  کرامت  و حفظ  مردم 
توســط مجموعه توانمند گاز 
اســتان، افزود: ســال کاری 
بــا تأکید بــر الزامات حقوق 
شهروندی و رعایت مسؤولیت 
های اجتماعــی رونق خواهد 
خدمت  توحیــدی،  گرفــت. 
رسانی را الزمه مهم عبادت و 
اظهار  و  دانست  الهی  بندگی 

اجرای  برای  تالش  داشــت: 
امور محوله به نحو احســن و 
و  و شفاف  پاسخگویی صریح 
رسیدگی به امور مراجعین، از 
مهم ترین شاخصه های سیره 
اطهار  ائمه  و  اکرم )ص(  نبی 
)ع( در اداره امور بوده است.

گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان، در پایــان به برخی 
از اقدامــات اجرایی در حوزه 
بهبود خدمات به شــهروندان 
محترم اشــاره و تصریح کرد: 
مکانیزه ســازی روند خدمات 
مشــترکین،  و  متقاضیــان 
و  دریافــت  کنتورخوانــی، 
قبوض،  الکترونیکی  پرداخت 
های  پروتکل  دقیــق  رعایت 
بهداشــتی در زمان رسیدگی 
به درخواست های حضوری و 
... گوشــه ای از این اقدامات 

می باشد.

ماشین آالت سبک و سنگین 
مناطق 1۰گانه شهرداری به صورت 

منظم کنترل می شوند

پســماند  مدیریت  عامل ســازمان  مدیر 
تبریز  شــهرداری 
تمــام  بازدیــد  از 
ماشین آالت سبک 
مناطق  سنگین  و 
شهرداری  دهگانه 
توســط  تبریــز 

کارشناسان خبر داد.
 علیرضا اصغری گفت: بازدید از ماشــین 
آالت شــهرداری های مناطــق دهگانه به 
صورت مداوم توسط کارشناسان سازمان 
مدیریت پسماند انجام می شود تا به صورت 
حداکثــری بتوانیم هزینه های نگهداری و 
تعمیرات این ماشین آالت را کاهش دهیم.

او اضافه کرد : با کنترل های منظم و دوره 
ای تمامی خودروهای سبک و سنگین که 
توسط کارشناسان سازمان انجام می شود 
در نظــر داریم تا عمر مفیــد و بهره وری 
ماشین آالت را تاحد امکان افزایش دهیم.

او همچنان ادامه داد : کارشناســان فنی 
ســازمان با نظارت های دقیــق بر نحوه 
کارکرد ماشــین آالت، نیاز به تعمیر این 
خودرو ها و نحوه تعمیرشان تمامی سعی 
و تالش خودرا می کنند تا به نحو احسن از 

بیت المال صیانت کنند.
اصغری در آخر از تمامی کارشناســان و 
کارکنان که قدم در پیشــرفت شهر تبریز 

بر می دارند قدردانی کرد.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خبرداد: 

تولید ۹۸۰ هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده الکلی در 
استان در یک ماه گذشته
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از نماینــدگان  تعــدادی 
آذربایجان  استان  منتخب 
شــرقی در دیدار با رئیس 
ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
آذربایجان شــرقی  پیرامون مسائل 
مختلــف بخش کشــاورزی بحث و 

تبادل نظر کردند.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛  
رئیس سازمان  فتحی  اکبر  مهندس 
جهادکشــاورزی اســتان آذربایجان 
شــرقی در دیــدار مهنــدس احمد 
محــرم زاده نماینــده منتخب مردم 
اهر و هریــس در مجلس یازدهم از 
اهتمام نماینــدگان منتخب مجلس 
در شناسایی ، احصاء و پیگیری های 
آنان برای رفع مشکالت بهره برداران 

بخش کشاورزی قدردانی کرد .
وی از حمایت سازمان جهادکشاورزی 
اســتان آذربایجان شرقی از سرمایه 
گذاران بخــش خصوصی خبر داد و 
گفت: امیدواریم با حضور نمایندگان 
منتخب استان شاهد رشد و توسعه 

استان در بخش کشاورزی باشیم.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
با بیان اینکه به مساعدت نمایندگان 
محتــرم در دوره یازدهــم مجلس 

شــورای اســالمی با توجه به شیوع 
بیمــاری کرونا و اثرات و خســارات 
آن بر بخش کشاورزی احتیاج داریم 
ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با وحدت 
رویه و همکاری مضاعف مشــکالت 
بخش کشاورزی را حل و فصل کنیم.

مهندس فتحی با بیان اینکه استان 
آذربایجان شــرقی دارای توانمندی 
بســیار زیادی در بخش کشــاورزی 
اســت افزود: این سازمان از سرمایه 
گذاران بخش خصوصی در راســتای 

جهش تولید حمایت می کند.
گفتنی است که آقایان مهندس احمد 
محرم زاده نماینده منتخب مردم اهر 
و هریس در مجلس یازدهم ، حجت 
سیدمحمدرضا  والمسلمین  االسالم 
میرتاج الدینــی منتخب مردم تبریز، 
آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم ، 
دکتر داودی نماینده مردم شهرستان 
ســراب و مهنــدس جعفر راســتی 
منتخــب مردم شبســتر در مجلس 
یازدهم از جمله نمایندگانی هستند 
کــه پس از انتخابات دوم اســفند با 
حضور در ســازمان جهادکشاورزی 
اســتان با مهندس فتحــی دیدار و 

گفتگو نموده اند.

حمایت سازمان جهادکشاورزی استان 
آذربایجان شرقی از 

سرمایه گذاران بخش خصوصی

بیان  با  فتحی  مهندس 
اینکه استان آذربایجان 
توانمندی  دارای  شرقی 
بخش  در  زیادی  بسیار 
افزود:  است  کشاورزی 
سرمایه  از  سازمان  این 
گذاران بخش خصوصی 
در راستای جهش تولید 

حمایت می کند.
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شهرک  شــرکت  عامل  -مدیر 
آذربایجــان  صنعتــی  هــای 
غیر  تقاطع  اجرای  از  شــرقی 
شــهرک  ورودی  همســطح 
بزرگراه  از  ورزقــان  صنعتــی 

خواجه - ورزقان خبر داد.
اسکویی  نیرومند  مرتضی  سید 
با اشــاره به فروش باالی ۹0 
شــهرک  اراضــی  از  درصــد 
صنعتی ورزقــان به متقاضیان 
به زودی عملیات   : اعالم کرد 
توسعه شهرک صنعتی ورزقان 
آغــاز خواهد شــد در همین 
راســتا اجــرای پل بــر روی 
فاز  عملیات  آغاز  مسیل جهت 
توسعه شهرک صنعتی ورزقان 
با  و  میباشــد  اجــرا  حال  در 
توجــه به اینکه فــاز عملیاتی 
به  صنعتی  اراضــی  موجــود، 
اخیر  هــای  واگــذاری  دلیل 
کاهش یافته ضرورت توســعه 
از پیش  فــاز عملیاتی بیــش 
احساس و عملیات آن با اجرای 
پل موجود آغــاز گردیده و با 

فیزیکی  پیشــرفت  درصد   60
انجام می باشد در حال 

اسکویی  نیرومند  مرتضی  سید 
در ادامــه بــه رونــد اجرایی 
پــروژه تقاطع غیر همســطح  
صنعتــی  شــهرک  ورودی 
 - بزرگــراه خواجه  از  ورزقان 
 : و گفت  کرد  اشــاره  ورزقان 
)مس  آذربایجان  مس  مجتمع 
پروژه  اجرای  متولی  سونگون( 
ورودی  همســطح  غیر  تقاطع 
از  ورزقان  صنعتــی  شــهرک 
ورزقــان  بزرگــراه خواجــه- 
60 درصد  بــا  باشــد که  می 
با هزینه  و  فیزیکی  پیشــرفت 
بالــغ بر 100 میلیارد ریال در 

باشد. حال اجرا می 
کرد خاطرنشان  وی 

با  ورزقــان  صنعتی  شــهرک 
حــدود 62 هکتــار اراضی در 
۳۳ هکتار  اختیــار و حــدود 
5کیلومتری  در  صنعتی  زمین 
ورزقان و ۸0  کیلومتری مرکز 
استان)تبریز( واقع شده است.

 با اجرای این تقاطع 
تردد  همسطح  غیر 
تولیدی  واحدهای 
شهرک  صنعتی  و 
به  ورزقان  صنعتی 
ایمن تامین  صورت 

خواهد شد.

-مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی :

اجرای تقاطع غیر همسطح ورودی شهرک 
صنعتی ورزقان از بزرگراه خواجه- ورزقان
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سیستم مدیریت یکپارچه 
 IMS (ISO9001:2015

ISO14001:2015  و ، 
ISO45001:2018 ( در 

آزمایشگاههای شهرهای مراغه، میانه، 
اهر، بناب، مرند و جلفا  وتمدید آن در 

آزمایشگاه مرجع آب شرکت آب 
وفاضالب استان با موفقیت استقرار 

یافت.
مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت گفت 
: در پی اســتقرار موفقیت آمیز مجموعه 
 ISO9001:2015 اســتانداردهای 
Iو  S O 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 ،
ISO45001:2018 در دفتــر کنترل 
کیفیت آب و فاضالب اســتان آذربایجان 
شــرقی و اخذ گواهینامه های مربوط به 
سیســتم مدیریت کیفیــت یکپارچه که 
منجر به تسهیل فرصتها به منظور رضایت 
ذینفعان و همچنین اثبات توانایی انطباق 
با الزامات مشخص شده سیستم مدیریت 
کیفیت توسط طرف های درونی و بیرونی 
آزمایشگاه گردید و شرکت آب و فاضالب 
استان بر آن شد که نســبت به استقرار 
این نظام مدیریــت کیفیت یکپارچه در 
آزمایشگاه های آب و فاضالب در شهرهای 
مراغه، میانه، اهر، بناب، مرند و آزمایشگاه 
آب منطقــه آزاد جلفا حمایت های الزم 
را در جهت دستیابی به این هدف عالوه 
بر اصالح و بهبود، از اشــکال متنوعی از 
بهبود همچون تغییرات اساسی، نوآوری، 

سازماندهی مجدد و ... معمول نمایند. 
مدیر عامل شرکت اضافه کرد : یکی از 
آثار مفید استقرار نظام مدیریت کیفیت 
یکپارچه در آزمایشــگاه مرکزی استان، 
ایجاد تحول و رویکردهایی مانند چرخه 
PDCA )طرحریزی، اجرا، بررســی و 
اقدام( و تفکر مبتنی بر ریسک و همچنین 
رویکرد فرایندی بود که مدیریت کنترل 
کیفیت آزمایشــگاه مرجع آب استان را 
قادر ساخت که در مدت کمی بتواند این 
آزمایشگاه  را توسط مســئولین  رویکرد 
ها در 6 آزمایشــگاه فوق الذکر مدیریت 
نموده و بــا تالش و ارائــه کارآیی های 
باالی مسئولیت آزمایشگاه ها و اختصاص 
اطالعات مســتند شــده و درک مسائل 
درونی و بیرونی و نیازها و انتظارات طرف 
های ذینفع آزمایشگاه هاحصول اطمینان 
نماید که خط مشــی کیفیــت و اهداف 
کیفیت برای سیســتم مدیریت یکپارچه 
ایجاد شــده و با محیط آزمایشــگاه ها و 
جهت گیری اســتراتژیک شرکت آب و 

فاضالب استان هم راستا می باشند.
مهندس ایمانلــو افــزود : نتیجه این 
پشتیبانی از نقش های مدیریتی مرتبط 
برای نشان دادن رهبری آن ها به نحوی 
که در حوزه مسئولیت آن ها کاربرد دارد، 
موفقیت در ممیزی نهایی توسط سازمان 
ممیزی کننده معتبر از دیگر آثار مفید و 
ارزنده استقرار این نظام مدیریت کیفیت 
در سایر شهرهای استان، حصول اطمینان 

از تامین منابع مورد نیاز آزمایشگاه ها و 
گسترش اهمیت مدیریت کیفیت اثربخش 
و مشــارکت دادن، هدایت و پشتیبانی از 
کارکنان به منظور کمک به اثربخشــی 
سیستم مدیریت کیفیت، ترویج بهبود در 
حصول تغییر و مدیریت دانش، حمایت از 
ایمنی شغلی و مدیریت و کاهش خطرات 
و جنبه های زیســت محیطی حاصل از 
فعالیت آزمون های میکروبی، شیمیایی، 
بیولوژیکــی و ریزآالینــده هــای آلی و 
معدنی  و آمادگــی برای اقدام و واکنش 
در شــرایط اضطراری در آزمایشگاه های 

آب و فاضالب استان می باشد.
وی در پایــان افــزود : با گســترش و 
استقرار این اســتاندارد مدیریت کیفیت 
یکپارچــه در کل آزمایشــگاههای آب و 
فاضالب شهرهای اســتان شاهد به ثمر 
رسیدن این تصمیم استراتژیک بوده که 
یکی از آثار ماندگار و اجرایی در شــرکت 

آب و فاضالب استان می باشد.

 IMS (ISO9001:2015 استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت یکپارچه
، ISO14001:2015  و ISO45001:2018 ( در آزمایشگاههای 

شهرهای استان آذربایجان شرقی
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شــهردار تبریز گفت: نگاه مردم 
به مجموعه شــهرداری و شورای 
شــهر تبریز نسبت به چهار سال 
گذشــته تغییر یافته اســت که 
این تغییر نگرش به خاطر تالش 
کارکنان در خدمت رسانی و پای 
کار بــودن مدیران ایــن نهاد در 

عرصه های مختلف است.
ایــرج شــهین باهــر پیــش از 
ظهر امــروز در جلســه مدیران 
شــهرداری تبریز با بیــان اینکه 
سیستم شهرداری با توجه به نیاز 
مجموعه و تخصص و سابقه افراد 
اقدام بــه نصب مدیران می کند، 
ادامــه داد: خدمات شــهرداران 
و مدیران شــهری سالهای سال 
در اذهان عمــوم باقی می ماند و 
چه بســا زمانی برسد که خود ما 
نیز در ســالهای آتی از امکانات 
و تجهیزات شــهر استفاده کنیم 
و به همیــن خاطر امروز نیازمند 
ارائه خدمات  مدیریت اصولی در 

شهری هستیم.
شــهردار تبریز، با اشاره به طرح 
نهال  اصله  کاشــت یک میلیون 
ادامــه داد: در کنار ایــن اقدام 
مهــم، بــا تملــک 50 هکتار از 
آینده  در  تبریــز،  قدیمی  باغات 

نزدیک شاهد افزایش فضای سبز 
و امکان کاشــت نهال در همین 

باغات خواهیم بود.
ایرج شــهین باهر شیوع ویروس 
کرونا را عامــل تأخیر در اجرای 
در  شهرداری  عمرانی  پروژه های 
سال جاری معرفی کرده و یادآور 
شد: هرچند شــیوع این بیماری 
شــهرداری تبریــز را در اجرای 
عقب  شده  پیش بینی  پروژه های 
انداخت، ولــی با تالش همکاران 

این تأخیر را جبران می کنیم.
او ادامــه داد: امســال آخریــن 
سال شــورای پنجم شهر است و 
ضرورت دارد کــه زحمات چند 
ســاله شورا و شــهرداری شکوفا 
شــده و به نتیجه برسد و تقدیم 

شهروندان شریف شود.

شهردار تبریز با اشاره به ضرورت 
بودجه سال ۹۹  اجرایی شــدن 
خاطرنشــان کرد: اجرایی کردن 
بودجه امســال تکلیفی بر گردن 
ما اســت که بایســتی به موقع 
انجام دهیــم؛ چرا که هم درآمد 
شــهرداری و هم تکالیف شــورا 
مشخص است و بایستی با تالش 
مضاعــف و رفع موانــع موجود، 
بودجه ۹۹ را عملیاتی نمود. او در 
پایان صحبت های خود از تمامی 
ادارات، مناطق و سازمان هایی که 
به نوعی در خدمت شهر هستند و 
بخصوص در شیوع بیماری کرونا، 
پــای کار بودند، تقدیر و تشــکر 
نمــوده و اظهار امیدواری کرد تا 
با  پایان سال روند خدمت رسانی 

همین شتاب ادامه یابد.

 شهردار تبریز عنوان کرد:

اجرایی کردن بودجه امسال تکلیفی بر گردن ما است
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همــکاری  نامــه  تفاهــم 
آموزشی بین این اداره کل 
آموزش فنــی و حرفه ای 
استان و موسســه فرهنگی هنری بین 
المللی دهکده ســینا و در راســتای 
تحقق شــعار ســال ۱۳۹۹ که توسط 
مقــام معظم رهبری تحــت عنوان ” 
جهش تولید” تعیین گردیده اســت 

منعقد شد.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز؛تفاهم نامه همکاری 
آموزشــی بین این اداره کل و موسسه فرهنگی هنری 

بین المللی دهکده سینا منعقد شد.
رضــا اختیار وکالتی، مدیرکل آمــوزش فنی و حرفه 
ای استان آذربایجان شــرقی در این خصوص گفت: 
ایجاد بســترهای الزم جهت افزایش اشــتغال مولد و 
نیز افزایش تولید، مســتلزم افزایــش مهارت های فنی 
و حرفه ای کارجویان در مشــاغل مورد نیاز بازارکار 
و تولید کشور است و ضرورت همکاری و مشارکت 
تنگاتنــگ موسســات و بنگاه های اقتصــادی دارای 
توانمندی تولیدی-آموزشــی را بیــش از پیش نمایان 

می سازد.
وکالتی در ادامه، همکاری و تشــریک مساعی جهت 
ارائه آموزش های مورد نیاز مهارت جویان و متقاضیان 
اشــتغال در رشته ی طال و جواهرسازی را از مهمترین 

موضوعات این تفاهم نامه برشمرد.
مدیــرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان آذربایجان 
شــرقی، آموزش و ارتقاء مهارت متقاضیان در رشــته 
مشــاغل مرتبــط با طــال و جواهرســازی، آموزش و 
ارتقاء مهارت کارآموزان رشــته مذکور در زمینه ی 

مهارت های جنبی شغلی همچون؛ 
اخــالق حرفــه ای، کارآفرینی، 
بازاریابــی، تنظیم قــرارداد ها و 
مهارت های  ،خالقیت،  ها  پیمان 
کســب وکار، مدیریــت بنگاه، 
بهداشت  حسابداری،  امورمالی، 
و ایمنی در محیط کار، آموزش 
و ارتقــای مهــارت کارآموزان 
رشــته  مذکور در زمینه ی شایســتگی های شــغلی از 
جمله؛ نرم افزارهای تخصصی مرتبط با رشــته طال و 
جواهرسازی، معرفی، توسعه، نهادینه سازی، عمومیت 
بخشی و ترویج استفاده از فناوری های نوین درحوزه 
ی طال و جواهرســازی از طریق آموزش مهارت های 
مربوطه و برگزاری ســمینار هــا، همایش های علمی 
و آموزشــی، کارگاه های آموزشــی، نمایشگاه های 
تخصصی طــال و جواهرســازی، کارآفرینی و ایجاد 
راهکارهای جهــش تولید برای گروه هــای مرتبط با 
ایــن فناوری ها، اجرای مطلــوب و افزایش بهره وری 
دوره های آموزشــی موردنظر، اطالع رسانی و فراهم 
کردن زمینه ی حضورحداکثری و داوطلبانه ی گروه 
های هــدف در دوره های آموزشــی، هــم افزایی و 
ارتقاء توانمندی علمی، فنی و آموزشــی طرفین را از 

اهداف این تفاهم نامه برشمرد.
رضا اختیار وکالتی در پایان ضمن ابراز خرســندی از 
همکاری با بخش خصوصی افزود: امیدواریم بتوانیم 
بــا برگزاری دوره آموزشــی در حــوزه طالو جواهر 
ســازی، تجربیات موفقی را از کارگاههای مهارتی به 
دست آوریم و بســترهای الزم برای ایجاد اشتغال را 

برای جوانان این استان رقم بزنیم.

 انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با
 موسسه فرهنگی هنری بین المللی دهکده سینا
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رئیس کل دادگستری اســتان آذربایجان شرقی از 
احیای 7 شــرکت تولیــدی و جلوگیری از بیکاری 
۴2۴ کارگر در استان آذربایجان شرقی در سال ۹۸ 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛موسی خلیل الهی رئیس کل 
دادگستری اســتان در مصاحبه با روابط عمومی دادگستری 
اســتان با اعالم این خبر گفت: 7 شــرکت تولیدی و صنعتی 
در اســتان که دارای مشکل یا ورشکســته بودند با نظارت و 
حمایت اداره تصفیه و ورشکســتگی تبریز احیاء و به چرخه 

تولید بازگردانده شدند.
وی افزود: همچنین از بیکاری ۴2۴ کارگر باســابقه و مهارت 

فنی باال جلوگیری شد.
خلیل الهی ادامه داد: این شرکت ها به صورت اجاره به مدیران 

دارای اهلیت واگذار شده و به چرخه تولید بازگشته اند.
رئیس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی خاطرنشان کرد: 
حمایــت از تولید داخلی و اشــتغال کارگر ایرانی و تالش در 
راســتای جهش تولید از مهمترین وظایف مسئولین و مردم 

است

 

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان 
شرقی؛

احیای ۷ شرکت تولیدی در 
استان آذربایجان شرقی در 
سال ۹۸

قائم مقام کمیته امداد 
آذربایجان شــرقی به 
تشــریح خدمات این 
نهاد در حوزه مسکن مددجویی 

در سال ۹۸ پرداخت.
به گزارش خبرنگار ما؛  غالمعلی 
مالمهدی با بیــان اینکه تامین 
مســکن مددجویــان از برنامه 
های محــوری کمیته امداد در 
ســال ۹۸ بود، افــزود: در 12 
ماهه ســال گذشته 227 واحد 
مسکن شهری برای مددجویان 
آذربایجــان شــرقی خرید یا 

احداث شد.
قائــم مقــام کمیتــه امــداد 
آذربایجان شرقی همچنین به 
احداث مســاکن مددجویی در 

روســتاها اشــاره کرده و گفت: 
ســال ۹۸ با کمک هــای مردم 
و خیــران، 61۹  واحد مســکن 
روستایی برای مددجویان تحت 
حمایــت کمیته امداد اســتان 
احداث گردید که شــاهد رشد 
۳۳ درصد نســبت به سال ۹7 

بودیم.
وی خاطر نشان کرد: در مجموع 
با خرید یا احداث ۸۴6 مســکن 
مددجویی شــهری و روستایی، 
بطور متوســط روزانه بیش از 2 
واحد مســکن در 12 ماهه سال 
۹۸ در مناطق شهری و روستایی 
اســتان برای مدجویــان تحت 
حمایت کمیته امداد تامین شده 

است.

در طول سال ۹۸؛ روزانه 
بیش از ۲ خانوار مددجوی 
آذربایجان شرقی صاحب 
خانه شدند
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رئیس هیات مدیره ســازمان منطقه آزاد 
ارس از اجرای طرح بخشــودگی کارمزد 
تاخیر تادیه چک های برگشــتی سرمایه 

گذاران ارس خبر داد.
 به گزارش خبرنگار ما؛ ؛ محســن نریمان با اعالم 
این خبر گفت:  به مناسبت فرا رسیدن عیدسعید 
فطر  گرامی داشت سوم خرداد سالروز آزادسازی 
خرمشهر و در راستای تحقق شعار جهش تولید و 
اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی سازمان و 
مشــکالت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، 
در دویســت و چهلمین جلسه هیات مدیره ارس 
مصوب شــد جرایم دیرکرد چک های برگشــتی 
ســرمایه گــذاران و فعالیــن اقتصادی مشــمول 

بخشودگی شود.
 نریمان گفت: این بخشــودگی شــامل ســرمایه 
گــذاران و فعالیــن اقتصادی می شــود که اصل 
بدهی خود را از جملــه بدهی بابت مجوز فعالیت 
اقتصــادی، زمین، اخذ پروانه ســاخت و... دربازه 
زمانــی مصوب بطــور نقد پرداخــت نمایند ولی 
هزینــه تمدید دوره ســاخت و تمدیــد قرارداد 

باشد. نمی  این بخشودگی  مشمول 
 وی در ادامه تاکید کرد: چنانچه تاریخ سررســید 
چک واخواســته شده مربوط به ابتدای سال های 

۹6، ۹7و ۹۸ به بعد باشــد در صــورت اقدام به 
واریــز نقدی بــه ترتیب مشــمول ۳0، 60 و ۸0 
درصد بخشــودگی جریمه تاخیــر در زمان واریز 

باشند. می  نقدی 
 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد ارس با اشاره اینکه تاریخ چک واخواست شده 
مبنای محاسبه نرخ می باشد افزود: اشخاصی که 
قبال اصل و جریمه دیرکرد را به ســازمان منطقه 
آزاد ارس پرداخت و تســویه نموده اند مشــمول 

باشند. نمی  این طرح 
 الزم به توضیح اســت زمــان اجرای این طرح از 
ســوم خرداد ماه لغایت هیجدهم خردادماه سال 

1۳۹۹ می باشد.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس:

جرایم دیرکرد چک های برگشتی فعالین اقتصادی ارس 
بخشوده می شود
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 دکتربخشعلی معصومی رییس دانشگاه پیام 
نورآذربایجــان شــرقی بــه مناســبت 27 
اردیبهشــت روز جهانی ارتباطــات و روابط 
عمومــی در پیامی این روز فرخنده را به فعاالن عرصه 
اطالع رســانی و مدیران وکارشناســان روابط عمومی 

دانشگاه تبریک گفت 
متن پیام بدین شرح است  :

به گزارش  خبرنگار ما در این پیام آمده است
؛بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سالم و تهیات
بیســت و هفتم اردیبهشــت مــاه روز  
“ارتباطات و روابط عمومی” صرفاً یک نام 
در یک برگ از تقویم روزگار نیست، بلکه 
یک سرفصل از اخالق، علم و هنر است.

به مناسبت فرارسیدن روز روابط عمومی 
فرصت را مغتنم شمرده، این روز پرآوازه 
را بــه تمامی فعاالن ایــن عرصه تبریک 

عرض می نمایم.
بی شــک این روز تداعی گر اهمیت و نقش روز افزون 
صنعت روابط عمومی در دنیای کسب و کار و ارتباطات 
اســت که امروزه به قلب تپنده مجموعه های مختلف 

تبدیل شده است.
امروزه روابط عمومی و ارتباطات به مثابه بازوی فکری 
سازمان ها، نقشی حیاتی و بی بدیل در اجرای راهبردها 
و پیشــبرد اهداف و برنامه های کالن دارد و با اطالع 
یابی و اطالع رسانی از مجرای رسانه،  ارتباط دوسویه 
ســازمان ها را با افکار عمومی و مخاطبان خاص و عام 

برقرار نموده و تعالی می بخشد.

قدر مسلم این که، نام گذاری این روز خجسته به عنوان 
روز ارتباطــات و روابط عمومی، خــود مبین اهمیت و 
جایــگاه ارزنده روابط عمومی  در عرصه آگاهی بخشــی 
دوسویه به ارکان تصمیم گیر دستگاه ها و افکار عمومی 

است.
در دنیای امروز ، ما در عصر رسانه ها زندگی می کنیم؛ 
دوره ای که آن را عصر انفجار اطالعات نامیده اند، چرا 
که بیانگر فراوانی اخبار و داده هایی اســت که هر روز 
ارائه می شــود و در آن ابزارهای ارتباطی، جزء جدایی 
ناپذیر زندگی ما هســتند، عنصر ارتباطــات و روابط 
عمومی نقش بسزایی در شکل گیری 

زندگی انسان ایفا می کند.
روز ارتباطــات و روابــط عمومــی، 
فرصتی اســت مبارک تا همه با هم 
و  اجتماعی  ارتباطات  توســعه  برای 
غنــای معنوی و ارزشــی این حرفه 
ارزشمند با تقویت حضور افراد دانش 
محــور و تحول طلب در این حوزه از 
یک ســو و رعایت اخالق حرفه ای در عملکرد خود و 
بهــادادن روز افزون به نظــام آزاد ارتباطات واطالعات 
از ســویی دیگرتالش نموده و جایگاه این حرفه را در 

جامعه آرمان خواه و اسالمی خود تثبیت نماییم.
اینجانب، فرارســیدن این روز را به تمامی تالش گران 
فرهیخته عرصه آگاهی بخشــی، روابط عمومی و رسانه 
به خصوص همکاران ارجمند دانشگاه پیام نور کشور و 
استان تبریک و تهینت عرض کرده و برای فعالین این 
عرصه در راســتای ایفای وظایف و رسالت ذاتی شان، 
توفیق و سربلندی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

پیام رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقی به مناسبت روز جهانی روابط عمومی ؛ 

روابط عمومی به مثابه بازوی فکری سازمان ها است
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هفتمین جلسه ی اضطراری 
ستاد کنترل و پیشگیری از 
و  زیســتی  بیماری هــای 
واگیردار شــرکت توزیــع نیروی برق 
تبریز تشکیل و ضمن تشویق مردم به 
اســتفاده از خدمات غیرحضوری برق 
تبریز به عنوان راهکار مبارزه با بیماری 
ویروس کرونا، بر ادامه ی روند تهیه ی 
اقالم بهداشتی از جمله تهیه ی ماسک   
و دســتکش های قابل شستشو تاکید 

شد.
همچنین دراین جلســه اســتفاده از 
روش های نویــن برای رفع آلودگی ها، 
نحوه ی سمپاشــی محیط، استفاده از 
اشعه های مادون بنفش و ... در جهت 
کنترل و پیشــگیری از شیوع بیماری 
و پیشنهادهای ارائه شده در این زمینه 

مطرح شد.
همچنین مقرر شد تهیه و توزیع اقالم 
بهداشــتی تنها توسط امور تدارکات و 
گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
انجام شود و امورهای تابعه و دفاتر نسبت 
به ایجاد حایل پیشخوان با استفاده از 
نایلون شیشــه ای در واحدهایی که با 
ارباب رجــوع در ارتباطند اقدام کنند. 
در جهت کنترل و جلوگیری از تجمع 
مراجعین، طرح هــای فاصله گذاری با 
نصب برچسب های محل ایستادن تهیه 

و نصب شود.
در هفتمین جلســه ی اضطراری ستاد 
کنتــرل و پیشــگیری از بیماری های 
زیســتی و واگیردار، مقرر شد فعالیت 
و  دورکاری  قالــب  در  همــکاران 
شــیفت کاری، صرفا مشمول همکاران 
دارای بیماری زمینه ای و بانوان باردار 

و شیرده  شود.
این گــزارش حاکی اســت، فرم های 
نظرســنجی و پایش مراجعه کنندگان 
بــه امورها و ادارات که توســط دفتر 
از  روابط عمومــی تهیه شــده، پس 
جمع آوری، تجزیه و تحلیل شــده و 
و  برای خدمات حضوری  راهکارهایی 

غیرحضوری ارائه شود.
تشویقی  راهکارهای  ارائه ی  و  بررسی 
جهت هدایت متقاضیان خدمات برای 
الکترونیکی  استفاده از سیســتم های 
و غیرحضوری توســط دفاتــر روابط 
عمومی و فناوری اطالعات و ارتباطات 
و درج بندهای الزم در خصوص تهیه ی 
اقالم پیشگیری و کنترل بیماری های 
زیستی و واگیردار توسط شرکت های 
هفتمین  مصوبات  دیگــر  از  پیمانکار 
جلســه ی اضطراری ســتاد کنترل و 
بیماری های زیستی و  از  پیشــگیری 
واگیردار شــرکت توزیــع نیروی برق 

تبریز بود.

تشویق مردم به استفاده از خدمات 
غیرحضوری برق تبریز، راهکار مبارزه با 

بیماری ویروس کرونا

جلسه  دراین  همچنین 
روش های  از  استفاده 
نویــن بــرای رفــع 
نحوه ی  آلودگی هــا، 
محیــط،  سمپاشــی 
اشعه های  از  استفاده 
مــادون بنفــش و ... 
در جهــت کنتــرل و 
شیوع  از  پیشــگیری 
بیماری و پیشنهادهای 
ارائه شده در این زمینه 

مطرح شد.
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دامپزشــکی  مدیرکل 
آذربایجــان  اســتان 
اول  از  گفت:  شــرقی 
ســال ۹۹ میزان 2۳00 کیلوگرم 
انواع فرآورده های خام دامی در 
شهرستان تبریز به دلیل غیرقابل 

گردید. معدوم  بودن  مصرف 
دکتر  مــا،  خبرنگار  گــزارش  به 
کل  مدیــر  بهــداد  امیرحســین 
شــرقی  آذربایجان  دامپزشــکی 
واحد  خبرنــگار  با  مصاحبــه  در 
مرکزی خبر صدا و سیمای مرکز 
آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 
ایــن میزان فــرآورده خام دامی 
به  بازدیدهای  طی  بهداشتی  غیر 
از مراکز عرضه طی  آمــده  عمل 
و ضبط  ماه گذشــته کشف   1/5
شده اســت، افزود: در این مدت 
۳ واحــد قصابــی متخلف از نظر 
توجه  دلیل عدم  به  نیز  بهداشتی 
بــه تذکرات مامورین بهداشــتی 
دامپزشکی و عدم رعایت موازین 
دامپزشکی  ســازمان  بهداشــتی 
کشور و یک کاروانسرا در اطراف 
تبریز و در مســیر جاده اسپیران 
به علت کشــتار غیــر مجاز دام، 

پس از صدور اخطارهای کتبی و 
تشکیل پرونده، به مراجع قضایی 

گردیدند. پلمب  و  معرفی 
خواســت  مردم  از  بهــداد  دکتر 
به هشــدارهای  توجه  تا ضمــن 
گوشت  دامپزشــکی،  بهداشــتی 
را  و فــرآورده های خــام دامی 
تهیه  معتبــر  عرضــه  مراکــز  از 
نماینــد و در هنگام خرید به مهر 
دامپزشــکی و لیبل نصب شــده 
نمایند  توجه  دام  روی الشــه  بر 
و در مــورد مــرغ و تخم مرغ به 
شده  درج  انقضای  و  تولید  تاریخ 
بر روی بســته بنــدی آنها توجه 

یند. نما
وی در پایــان افــزود: تخلفــات 
بهداشــتی در زمینــه تولیــد و 
توزیع فرآورده های خام دامی از 
نظارت  مامورین  تیزبین  چشمان 
دامپزشکی  کل  اداره  بهداشــتی 
با  مانــدو  نمی  مخفــی  اســتان 
تامین  خاطــر  بــه  که  افــرادی 
را  منافع شــخصی سالمت مردم 
بــه مخاطره می اندازند با جدیت 
قانون  اعمــال  اغماض  بــدون  و 

شد. خواهند 

به  که  افــرادی  با 
منافع  تامین  خاطر 
سالمت  شــخصی 
مردم را به مخاطره 
با  اندازنــد  مــی 
بدون  و  جدیــت 
اغمــاض اعمــال 
قانون خواهند شد.

مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی:

بیش از ۲ تن و سیصد کیلوگرم فرآورده 
های خام دامی در تبریز معدوم شد
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تکمیل  راستای  در 
محالت  نواقصــات 
خــاوران  شــهرک 
آسفالت ریزی خیابان های 12 
متری 56 ، 12 متری 6۴ و 1۸ 
متری پنجم شــهرک خاوران 
توسط معاونت فنی و عمرانی 
شــهرداری منطقه ۹ تبریز در 

حال اجراست.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
بهرام نسیانی شهردار منطقه۹ 
با اعالم این خبر اظهار داشت: 
در ادامه عملیات آسفالت ریزی 
محالت و معابر شهرک خاوران 
طــی دو روز اخیر، 1220 تن 
های 12  درخیابان  آســفالت 
متری 56 ، 12 متری 6۴ و 1۸ 
متری پنجم شــهرک خاوران 
توسط پیمانکاران معاونت فنی 
و عمرانی منطقه توزیع شــده 

است.
وی افزود: در نتیجه ی بررسی 
مســائل و مشــکالت عمرانی 

شهرک خاوران و نیز در راستای 
رضایتمندی شهروندان ساکن، 
این  محالت  عمرانی  نواقصات 
شهرک جدید االحداث مرتفع 

می شود.
شهردار منطقه ۹ تصریح کرد: 
به دلیل شــرایط جوی ، فصل 
موقعیت  همچنین  و  بارندگی 
ایــن منطقه بــه لحاظ  ویژه 
جغرافیایــی تالش می شــود 
در روزهایی که شــرایط جوی 
مساعد بوده نسبت به آسفالت 
ریــزی اساســی و اصولی در 

سطح منطقه اقدام گردد.
کرد:  نشــان  خاطر  نســیانی 
با توجــه به اجــرای عملیات 
گســترده ی انشــعاب رسانی 
بــرای منــازل شــهروندان و 
ایجاد نوارهای حفاری، اجرای 
مســکونی  محالت  آســفالت 
بــا تاخیر روبرو شــده بود که 
با شــروع جمعیــت پذیری و 
افزایــش تراکــم جمعیتی در 
این شــهرک و  در پاســخ به 
مطالبه ی شــهروندان ساکن 
آســفالت  مذکور،  محالت  در 
اساســی معابریــاد شــده که 
شهروندان  حداکثری  سکونت 
محترم را دارا می باشــد ، آغاز 

گردید.

طی دو روز اخیر توسط شهرداری منطقه ۹ تبریز صورت گرفته است؛

۱۲۲۰ تن آسفالت ریزی اساسی در محالت و معابر 
شهرک خاوران

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و 
ترافیک شــهرداری تبریز گفت: 
افزایش آمار مراجعه کنندگان به 
مراکز معاینه فنی نشان از عملکرد بهینه 
سامانه سیمفا، سیاســت گذاری سازمان 
ترافیک و مجموعه مراکز معاینه فنی دارد.

به گــزارش خبرنگارمــا؛ اصغر آدی بیگ 
امروز بــا اعالم مطلب فــوق، اظهار کرد: 
بــا نگاهی اجمالــی به عملکرد یکســاله 
مراکز معاینه فنی ســازمان حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری تبریز، مشخص می 
شــود که افزایش آمار مراجعان به مراکز 
معاینه فنی نشان از عملکرد بهینه سامانه 
سیمفا، سیاست گذاری سازمان ترافیک و 

مجموعه مراکز معاینه فنی دارد.
او با اشاره به آمار و عملکرد مراکز معاینه 
فنی در ســال ۹۸ عنوان کرد: تعداد 21۴ 
هزار و ۳26 خــودرو بنزینی و ۳5 هزار و 
۸۴۸ خودرو گاز ســوز به مراکز ششگانه 
معاینه فنی مراجعه و پس از انجام تســت 
های الزم برگ معاینه فنی دریافت کرده 

اند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز: 

مجموعه مراکز معاینه فنی 
عملکرد بهینه ای دارد
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معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی آذربایجان شــرقی گفت: 
اجــرای طرح نیــروی کار در فصل بهار 
امسال از ابتدای روز بیستم اردیبهشت به مدت دو 

هفته از طریق تماس تلفنی انجام می گیرد.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریــز، محمد فرج زاده 
پیش از ظهر امروز در گفت و گو با خبرنگاران اظهار 
کرد: به منظور ارزیابی و تحلیل سیاست های کالن 
اقتصادی کشــور آمارگیری طرح نیروی کار کشور 
مطابق با آخرین توصیه های ســازمان بین المللی 
کار )ILO( و بر اساس نیاز برنامه ریزان صورت می 

گیرد.
وی افزود: آمارگیری از خانوارهای کشــور با هدف 
محاسبه شــاخص های فصلی و ساالنه نیروی کار 
از جمله نرخ مشــارکت اقتصادی، نــرخ بیکاری و 
تغییرات آنها طراحی شــده است که در فصل بهار 
امســال به دلیل شــیوع بحران ویروس کووید 1۹، 
مســووالن و کمیته فنی بــرای رفع این معضل در 
جمع آوری اطالعات بازار کار، شیوه ها و راهکارهای 

جایگزینی در نظر گرفته اند.
فرج زاده ابراز داشت: بر این اساس با توجه به اجرای 
طرح نیروی کار در فصل بهار امســال از ابتدای روز 
بیســتم اردیبهشت به مدت دو هفته، با خانوارهای 
مشــمول در فهرست نمونه گیری تصادفی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان ها جمع آوری آمار و 
اطالعــات طرح مذکور از طریق تماس تلفنی انجام 

می گیرد.
وی در عین حال خاطرنشــان ســاخت: تلفن های 
ستاد آمارگیری مستقر در سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اســتان برای تماس بــا خانوارهای نمونه بر 
www. روی وب ســایت رسمی سازمان به نشانی

azsharghi.mporg.ir قــرار گرفتــه و برای 
عموم قابل دسترس می باشد.

برگزاری آزمونهای پایان نیمسال 
جاری دانشگاه پیام نور به صورت 

غیرحضوری

منطقه۴  شهردار 
اجرای  از  تبریــز 
تکمیلی  مراحــل 
پروژه  از  قطعــه  آخریــن 
زیســت محیطی ساماندهی 
مهرانــه رود بــه طــول ۳ 

داد. کیلومتر خبر 
به گــزارش خبرنگار ما در 
تبریز، اکبر امجدی با بیان 
این خبر افزود: شــهرداری 
منطقه چهار در طول ســه 
به  توجه  گذشــته،  ســال 
زیست محیطی  اولویت های 
خــود  کار  دســتور  در  را 
قرار داده اســت؛ به طوری 
توجهی  قابــل  بخــش  که 
از فعالیت هــای خود را به 
اجرای این طرح ها معطوف 

کرده است.
وی بیان داشت: مهرانه رود 
است  مســیرهایی  از  یکی 
کــه آلودگی و نابســامانی 

باعث  سال ها  آن،  بستر  در 
تجمــع آب های ســطحی 
زباله هــای  و  گل والی  و 
مختلــف، بــه خصوص در 
بخش غربــی این رودخانه 
شــده بود که این امر بوی 
تعفــن و آلودگی را در پی 

داشت.
شــهردار منطقــه۴ افزود: 
بــرای حــل ایــن معضل، 
شــهرداری منطقــه۴ بــا 
 ۸۸ بــر  بالــغ  هزینــه ای 
میلیارد ریال، در مســیری 
به طول ۳ کیلومتر و عرض 
اجرای  در حــال  متر،   ۳0
آخریــن مراحــل از قطعه 

است. مهرانه رود  نهایی 
داشــت:  بیــان  امجــدی 
پایانی  مراحــل  پروژه  این 
خود را طــی می کند و در 
آینــده نزدیک تکمیل و به 
بهره برداری نهایی می رسد.

شهردار منطقه۴ تبریز خبر داد:
ساماندهی آخرین قطعه مهرانه رود با هزینه

 ۸۸ میلیارد ریال در مراحل تکمیلی6
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 مسئول بسیج سازندگی 
در  عاشــورا گفت؛  سپاه 
حال حاضر ۳5 هزار نفر 
از بســیجیان آذربایجان شــرقی در 
قالب پنج هزار و 700 گروه جهادی  
از آغاز شــیوع بیمــاری کرونا بدون 
هیچ چشم داشتی فعالیت می نمایند.

بــه گــزارش خبرنگار مــا، محمد 
اسکندری در نشســت با خبرنگاران 
که به مناسبت سالروز تأسیس بسیج 
ســازندگی، برگزارشــده بود افزود؛ 
ســابقه حضور بسیج ســازندگی در 
دوران دفاع مقــدس و همچنین در 
دوران سازندگی کشور در روستاها و 
مناطق مختلف کشوری در حوزه های 
مختلف عمرانــی، آبادانی، فرهنگی، 
اقتصادی بی شــمار بوده و هنوز آثار 
اقدامــات بزرگ خدمت رســانی در 
بسیاری از روستاهای کشور به چشم 
می خوردو بســیج ســازندگی توجه 
ویژه به مناطق کمتر توســعه یافته 
کشور داشــته و در این عرصه نقش 

بی بدیل را ایفا می کند .
ســرهنگ اســکندری تصریح کرد 
؛فلســفه وجودی این نهــاد مردمی 
اســتفاده از ظرفیت هــای بالقــوه و 
تبدیــل آن بــه بالفعل می باشــد و 

عمده هدف در شــرایط کنونی توجه 
به اقتصاد مقاومتی و کاربردی کردن 
آن از امکانــات داخلی و بومی برای 

کاهش وابستگی می باشد .
وی با اشــاره به تــالش گروه های 
جهادی در طول ســال اظهار داشت: 
با مشــاهده  بیماری کرونا در کشور 
از اولین ساعات  پدافند زیستی امام 
رضا )ع( به صورت تمام وقت و شبانه 
روزی شروع بکار کرد و حتی لحظه  
تحویل ســال نیز از ارایه خدمات و 

همکاری کوتاهی نکردند .
این مقام مسول در بسیج سازندگی 
تاکیــد کــرد: همچنان که بســیج 
ســازندگی دردهــه 60  گام هــای 
بزرگی در راســتای ریشه کنی فلج 

اطفال برداشتند و در ریشه کن شدن 
زبانزد عام و خاص شــدند در مبارزه 
و مهار بیمــاری کرونا نیز این روزها 

دست کمی از دهه 60 ندارند.
اســکندری ادامــه داد: از اولیــن 
روزهای شــیوع بیماری کرونا، 105 
هزار بسته معیشتی در سطح استان 
پخش شــده که اگر  آمار بسته های 
توزیع شده از نیمه شعبان و همزمان 
با شروع رزمایش مواسات را با ارزش 
ریالی در نظر بگیریم به بیش به 75 

هزار مورد می رسد.
توزیع شده  ارزش بســته های  وی 
از ابتــدای بیماری کرونــا تاکنون را 
22.6 میلیارد تومان دانسته و گفت: 
در آستانه ورود ماه رمضان ۴0 هزار 

 توزیع ۸۸۰۰ بسته حمایتی پویش رحمت همزمان 
با میالد امام حسن مجتبی)ع( در تبریز
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 بسته توزیع شده و در گام دوم همزمان 
با میالد امام حسن )ع( در سطح تمامی 
پایگاه های مقاومت و در گام سوم همزمان 
با عید سعید فطر شاهد توزیع بسته های 
معیشتی به افراد مشمول شناسایی شده 

خواهیم بود.
مسئول بسیج سازندگی سپاه عاشورا در 
ادامــه خبر از فعالیــت و تالش ۳5 هزار 
نفر از بسیجیان استان در قالب پنج هزار 
و 700 گــروه جهادی همزمــان با آغاز 

بیماری کرونا در این استان داد.
وی عنــوان کرد: در راســتای مقابه با 
کرونا، 212 کارگاه تولید ماسک در سطح 
استان توسط این جهادگران فعال شد که 
منجر به تولید 5/2نیم میلیون ماســک 

تاکنون تولید شده است.
اسکندری خبر از تدبیر بسیج سازندگی 
برای افراد آســیب پذیر درماه های اخیر 
شــیوع  کرونا داد و افــزود، پایگاه های 
مقاومت در محالت ،شناسایی افراد آسیب 
دیده اقتصادی از کرونا را برعهده گرفتند 
که بانک اطالعاتی جامع نیز در این زمینه 
بدست آمد و در مجموع، ۸۴ هزار نفر فرد 
آســیب دیده اقتصادی شناسایی شد و با 
حفظ کرامت انسان ها کمک های الزم و 

بسته های حمایتی ارایه شده است .
رئیس  بسیج ســازندگی سپاه عاشورا  
یادآورشــد ؛در گام های بعدی ســعی در 
تهیه بســته های معیشتی برای این افراد 
خواهد شدبه طوری که نهادی مردم نهاد 
و ســازمان ها هم برای دستیبای به این 
مرجع و اطالعات به ما مراجعه می کنند .

مسئول بسیج ســازندگی سپاه عاشورا 
خاطر نشان شــد ؛در حوزه سالمت هم 
برای کمک به کادر بیمارستانی اقدامات 
خوبی به عمل آمد و دربحث قانون فاصله 

گذاری اجتماعی نیز گروه های بســیجی 
واردعرصه شــده  ودر این اثنا تفاهم نامه 
های  با علوم پزشکی تبریزمنعقد گردید .

وی از وجود دو هزار و 6۳2 گروه جهادی 
محله محور خبر داد و گفت: مقرر شــده 
است در سال ۹۹ با برنامه ریزی ها بعمل 
آمده بیــش از هزار و 1۹۳ گروه جهادی 

دیگر به این مجموعه افزوده شود.
ســرهنگ اسکندری در خصوص پروژه 
های عمرانی و فنی بســیج سازندگی هم 
افزود: اجرای ۹۴۴ پروژه عمرانی با اعتبار 
712 میلیارد ریــال از دیگر فعالیت های 
بسیج ســازندگی می باشد که به دست 
فرزندان این مرز و بوم اجرایی گرده است.

مسئول بسیج ســازندگی سپاه عاشورا  
با اشــاره به فعالیت  ایــن نهاد در حوزه 
اشتغالزایی و صندوق های قرض الحسنه 
در سطح اســتان یادآور شد: درکل ۸55 
صندوق قرض الحسنه با مشارکت مردم 
شــکل گرفته که ۴۹ هزار نفر عضو این 
صندوق ها هســتندو حدود هزار میلیارد 
برای  اشــتغالزایی  تســهیالت  نیز  ریال 
جوانــان کارآفریــن و مشــاغل خانگی 

تسهیالت بانکی پرداخت شده است.
گفتنی اســت ؛طرح بســیج سازندگی 
حاصل اندیشه واالی امام خامنه ای عزیز 
است که در تاریخ هفدهم اردیبهشت هزار 
و ســیصدو هفتادو نه توسط معظم له به 
منظور هویت بخشیدن و شخصیت دادن 
به جوانان و برنامه ریزی جهت مشارکت 
دادن آنان در ســازندگی و توسعه عرصه 
های عمرانی ، کشاورزی و منابع طبیعی 
روســتاها و مناطق محــروم با همکاری 
مشترک وزارت جهاد کشاورزی و نیروی 
مقاومت بسیج اعالم فرمودند .این طرح با 
اهدافی چون بهره گیری از اوقات فراغت 

جوانــان و فراهم کــردن زمینه و عرصه 
مناســب جهت فعالیت آنان ، تســریع 
در اجرای فعالیتهای بخش کشــاورزی ، 
آموزش و افزایش مهارت جوانان و دانش 
آموختگان این بخش و در نهایت افزایش 
تولید و درآمد روســتائیان برنامه ریزی 
شده است که اثرات اقتصادی و اجتماعی 

ذیل حاصل این حرکت است .
اجرای طــرح از بعــد اجتماعی باعث 
مشارکت عملی و نهادینه شدن فرهنگ 
مشــارکت ، برقــراری ارتباط شــغلی و 
تحصیلــی در طول دوره برگزاری ، ایجاد 
روحیه خالقیت و مســئولیت پذیری در 
جوانــان ، تقویت انگیزه هــای معنوی ، 
ایجاد محیطی سالم برای گذراندن اوقات 
فراغت ، توجه به جنبه های آموزشــی و 
ارائــه آموزش هــای تخصصی به صورت 
عملــی و تقویت حس اعتماد به نفس در 

میان جوانان می گردد .
اجرای این طرح از نظر اقتصادی باعث 
افزایــش بهره وری نیــروی کار ، تربیت 
نیروی انســانی ماهر ، ایجــاد و تقویت 
فرصت های شــغلی و زمینه سازی برای 
ایجاد شغل ، افزایش مهارت های شغلی 
افراد، توســعه بخش کشــاورزی ، بهبود 
نظام اجرایی و اداری با توجه به سیاست 
هــای دولت و جهت گیــری های برنامه 
چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور 
، بهبود تشکیالت دولتی و واگذاری امور 
به مردم، افزایش فعالیت های سازندگی ، 
توسعه پایدار کشاورزی و حفاظت از منابع 
طبیعی تجدید شــونده ، صرفه جویی در 
هزینــه های اجرایی طرح با اســتفاده از 
نیروهای بسیجی و در نهایت ایجاد درآمد 
هر چند ناچیز برای شرکت کنندگان در 

طرح می شود .
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دبیــر اجرائــی پویش 
رحمــت از توزیع ۸۸00 
بسته حمایتی همزمان با میالد امام 
حســن مجتبــی)ع( در نقاط تحت 
پوشــش این پویش در ســطح شهر 

تبریز خبر داد.
به گــزارش خبرنــگار مــا ،تراب 
محمدی در حاشــیه جلسه اعضای 
هیات مدیره پویــش رحمت  اظهار 
داشت: در مرحله اول پویش رحمت 
7521 بسته حمایتی توسط نیروهای 
جهــادی مســاجد در محالت تحت 

پوشش این طرح توزیع شد.
وی سپس ادامه داد: در مرحله دوم 
نیز 5000 بســته در نقاط مشخص 
شــده شــهر تبریز و بین افرادی که 
به خاطر ویروس کرونا شغل خود را 
از دســت داده اند، توزیع شد و قرار 
است در مرحله سوم نیز ۸۸00 بسته 
حمایتی همزمان با میالد امام حسن 

مجتبی)ع( توزیع شود.
محمدی با اشــاره به اینکه 12 قلم 
جنس در سبد غذایی پویش رحمت 
قرار داده ایم، ابراز داشــت: در مرحله 
ســوم نیز با همین تعــداد اقدام به 

توزیع بســته های حمایتی می کنیم. 
جامعه هــدف پویش رحمت افرادی 
هســتند که در اثر شــیوع بیماری 
کرونا، خانه نشین شده و هیچ درآمد 
و حمایتــی از نهادهــای دولتــی و 

غیردولتی ندارند.
دبیــر اجرائــی پویــش رحمت از 
همراهــی و همدلی مردم خّیر تبریز 
با پویــش رحمت قدردانــی کرد و 
عنوان داشــت: همچنان چشم به راه 
کمک های مردمی بــرای حمایت از 
شهروندانی هســتیم که تا به امروز 
دســت نیاز به ســوی کســی دراز 
نکرده اند و مطمئن هستیم که مردم 
خّیــر تبریز نیز این اجازه را نخواهند 

داد.

پویــش رحمت، طرحــی مردمی 
و  نــذورات مردمی  برای جمع آوری 
همچنین گوشت قربانی و توزیع آن 
بین افرادی است که در بحران کرونا 
از لحاظ معیشــتی دچار آسیب شده 
و هیچ درآمد و مستمری از نهادهای 
دولتی و غیردولتی و خیریه ها ندارند.

شماره حســاب پویش رحمت در 
بانک پاسارگاد به شرح ذیل است:

شماره حســاب ویژه مشارکت در 
پاســارگاد:  بانک  نزد  پویش رحمت 

1602۸00011۴۹۹55۸01
شــماره کارت ویژه مشــارکت در 
پاســارگاد:  بانک  نزد  پویش رحمت 

2750-0011-2۹70-5022

 توزیع ۸۸۰۰ بسته حمایتی پویش رحمت همزمان 
با میالد امام حسن مجتبی)ع( در تبریز
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