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حضور میدانی استاندار آذربایجان شرقی و مدیران ستاد بحران استان
 در میان زلزله زدگان شهرستان خوی

استاندار آذربایجان شرقی در سفر به شهرستان خوی، در میان زلزله زدگان این شهرستان حضور یافت و از 
نزدیک در جریان روند امدادرسانی به آنان قرار گرفت.

ــا حضــور در اردوگاه  عابدیــن خــّرم ب
اســکان اضطــراری در شــهر خــوی، 
ضمــن گفت وگــو بــا شــهروندان 
ــانی و  ــوه کمک رس ــوص نح درخص
ــتورهای  ــدادی، دس ــام ام ــع اق توزی
ــورد  ــات م ــزام امکان ــرای اع الزم ب

ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــاز از اس نی
ــرد. ــادر ک ــه زدگان را ص ــرای زلزل ب

بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
جمعیــت  مدیرعامــل  اســتانداری، 
بنیــاد  و مدیــرکل  احمــر  هــال 
مســکن آذربایجــان شــرقی هــم 

ــد،  کــه اســتاندار را همراهــی می کنن
نیازهــای زلزلــه زدگان را احصــا و 
تامیــن  بــرای  الزم  پیگیری هــای 
ــا را انجــام  ــاز آنه ــورد نی ــات م امکان

دادنــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی همچنین 

پیشــگیری،  ســتاد  جلســه  در 
هماهنگــی و فرماندهــی عملیــات 
پاســخ بــه بحــران اســتان آذربایجــان 
غربــی کــه بــا حضــور وزیــر کشــور 
در فرمانــداری خــوی تشــکیل شــده 

ــرد. ــرکت ک ــت، ش اس

2
تبریز کهن، سال سوم، شماره 12، زمستان 1401



پوشش
500 هکتار از اراظی دیم  

ح جهش  آذربایجان شرقی  در طر

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت: در 
ســالزراعی جــاری ۵۰۰ هــزار هکتــار از اراضــی دیــم آذربایجــان شــرقی 
تحــت پوشــش طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــای اســتان قــرار گرفتــه 

اســت.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت: در 
ســالزراعی جــاری ۵۰۰ هــزار هکتــار از اراضــی دیــم آذربایجــان شــرقی 
تحــت پوشــش طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــای اســتان قــرار گرفتــه 

اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز؛ اکبر فتحــی در گفتگــو بــا خبرنگاران 
ضمــن بیــان اینکــه طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــا طرحــی کــه بــرای 
ــزود:  ــود اف ــی ش ــرا م ــی در آذربایجــان شــرقی اج ــال متوال ســومین س
ــت  ــرقی تح ــان ش ــم آذربایج ــی دی ــار از اراض ــزار هکت ــال ۵۰۰ ه امس

پوشــش ایــن طــرح قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح بــا مشــارکت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 
)ره( انجــام می شــود و ایــن ســتاد، پشــتیبانی مالــی الزم را انجــام مــی 
ــان  ــا در آذربایج ــد در دیمزاره ــش تولی ــرح جه ــه داد: در ط ــد. ادام ده
ــه  ــی ب ــی و خصوص ــش دولت ــان بخ ــی را کارشناس ــائل فن ــرقی، مس ش
عهــده گرفتــه انــد و بــا ۷۴ نفــر از کارشناســان ســازمان نظــام مهندســی 
کشــاورزی اســتان قــرارداد بســته شــده اســت. ایــن کارشناســان در کنــار 
ــام  ــتفاده از ارق ــای اس ــه ه ــا را در زمین ــود و آنه ــد ب ــاورزان خواهن کش
مناســب، مبــارزه بــا علــف هــای هــرز، آفــات و بیماریهــا، تغذیه مناســب، 
رعایــت تنــاوب و کشــت محصــوالت ســازگار بــا شــرایط و … راهنمایــی 

مــی کننــد تــا عملکردشــان در واحــد ســطح افزایــش یابــد.
ــا اشــاره بــه اینکــه کشــاورزی قــراردادی یــک طــرح مکمــل  فتحــی ب
ــال  ــرد: امس ــه ک ــت اضاف ــت هس ــوی کش ــد و الگ ــش تولی ــرای جه ب
بــرای اولیــن بــار در گنــدم آبــی کشــت قــراردادی توســط وزارت 
متبــوع انجــام شــده و در اســتان مــا کشــاورزان همراهــی الزم را انجــام 
ــی تحــت پوشــش  ــدم آب ــد کــه ۳۲ درصــد از ســطح زیرکشــت گن دادن
کشــاورزی قــراردادی قــرار گرفــت و در ادامــه در نظــر داریــم هــم تنــوع 
ــی در  ــش خصوص ــت بخ ــم از ظرفی ــیم و ه ــته باش ــوالت را داش محص

ــم. ــتفاده کنی ــراردادی اس کشــاورزی ق

با ۷۴ نفر از کارشناسان 
سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی استان قرارداد 
بسته شده است. این 
کارشناسان در کنار 
کشاورزان خواهند بود 
و آنها را در زمینه های 
استفاده از ارقام مناسب، 
مبارزه با علف های هرز، 
آفات و بیماریها، تغذیه 
مناسب، رعایت تناوب 
و کشت محصوالت 
سازگار با شرایط و ... 
راهنمایی می کنند تا 
عملکردشان در واحد 
سطح افزایش یابد.
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ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن ــرکل آم مدی
ــان  ــجویان آذربایج ــرای دانش ــی ب ــای مهارت ــزاری دوره ه از برگ

ــر داد. ــرقی خب ش
ــوص  ــن خص ــایخی در ای ــی مش ــن، عل ــز که ــزارش تبری ــه گ ب
ــه منظــور ارتقــای مهارتــی دانشــجویان و تســهیل ورود  گفــت : ب
آن هــا بــه بــازار کار دوره هــای فنــی و حرفــه ای بــرای دانشــجویان 

ــود. ــزار می ش ــرقی برگ ــان ش آذربایج
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن ــرکل آم مدی
در تشــریح ایــن طــرح هــای آموزشــی افــزود: اجــرای طرح هــای 
ــوزش  ــر آم ــد ب ــا تأکی ــتان« ب ــاد« و »نخلس ــی »که مهارت افزای
مشــاغل دانش بنیــان و نوظهــور، در کلیــه ادارت کل آمــوزش 
ــال و اندیشــه  ــد حضــور فع ــه می توان ــه ای کشــور ک ــی و حرف فن

ــد. ــق کن ــرت را محق ــا بصی ــان و دانشــجویان ب ــای جوان پوی
مشــایخی بــا تاکیــد بــر اهمیــت آمــوزش های فنــی و حرفــه ای در 
حــوزه هــای مختلــف بــه خصــوص در امــر آمــوزش هــای مهارتــی 
ــار  ــجویان در کن ــاد، دانش ــرح که ــت: در ط ــجویان گف ــژه دانش وی
ــته های  ــود، رش ــل خ ــال تحصی ــگاهی در ح ــی دانش ــته اصل رش

ــد. ــوزش می بینن ــی آم ــته های فرع ــوان رش ــه  عن ــی را ب مهارت
میــان  به صــورت مشــارکتی  ایــن طــرح  داشــت:  بیــان  وی 
دانشــگاه ها و مؤسســه های آمــوزش عالــی بــه مرحلــه اجــرا 
ــز اجــرا شــده و  درآمــده کــه در دانشــگاه دولتــی و آزاد اســتان نی
ــز  ــتان نی ــور اس ــردی و پیام ن ــی کارب ــه های علم ــایر مؤسس در س

ــد. ــد ش ــی خواه ــر اجرای ــورت فراگی به ص
ــی  ــه منظــور ارتقــای مهارت علــی مشــایخی گفــت : ایــن طــرح ب

دانشــجویان و تســهیل ورود آن هــا بــه بــازار کار دوره هــای فنــی و 
ــرای دانشــجویان آذربایجــان شــرقی برگــزار می شــود. حرفــه ای ب

مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان آذربایجــان شــرقی بــا 
اشــاره بــه نقــش فعــال و مؤثــر دانشــجویان و فــارغ التحصیــان 
دانشــگاهی در وضعیــت کان اقتصــادی کشــور گفــت: امیدواریــم 
ــال  ــور فع ــا و حض ــرح ه ــن ط ــر ای ــه بهت ــر چ ــرای ه ــا اج ب
ــام  ــروی از تأکیدهــای مق ــا پی ــز آموزشــی و ب دانشــجویان و مراک
معظــم رهبــری مبنــی بــر تولیــد علــم و پیشــرفت در عرصــه هــای 
ــه جایگاهــی شایســته  ــن کشــور را ب ــان، ای ــش بنی ــاوری و دان فن

ــانیم. برس

به منظور ارتقای 
مهارتی دانشجویان 
و تسهیل ورود آن ها 
به بازار کار دوره های 
فنی و حرفه ای برای 
دانشجویان آذربایجان 
شرقی برگزار 
می شود.

برگزاری دوره های مهارتی برای 
دانشجویان آذربایجان شرقی
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در  9 ماهه امسال 
در بخش صنعت 
بیش از ۳۴۳ میلیون 
دالر و در بخش 
پتروشیمی و پایه 
نفتی ۲۳۱ میلیون 
دالر صادرات از 
استان انجام شده 
است.

رشد ۱۳٫۷ درصدی ارزش 
صادرات آذربایجان شرقی 

در بخش کاالهای صنایع 
معدنی

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجان 
شــرقی بــا بیــان ایــن کــه میــزان صــادرات آذربایجان 
ــارد و  شــرقی در ۹ ماهــه نخســت امســال یــک میلی
۱۳۰ میلیــون دالر بــوده اســت، گفــت: بیشــترین 
صــادرات اســتان در بخــش گــروه کاالیــی معــدن و 
ــی  ــون دالر م ــش از ۴۲۶ میلی ــا بی ــی ب ــع معدن صنای
ــال  ــابه س ــان مش ــدت زم ــه م ــبت ب ــه نس ــد ک باش

گذشــته ۷…۱۳ درصــد رشــد داشــته اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا از آذربایجــان شــرقی؛ 
صابــر پرنیــان امــروز در گفتگــو بــا خبرنــگاران ضمــن 
تشــریح ســیمای صــادرات اســتان در ۹ ماهــه امســال 
ــش از  ــت بی ــش صنع ــدت در بخ ــن م ــزود: در ای اف

ــه  ــیمی و پای ــش پتروش ــون دالر و در بخ ۳۴۳ میلی
ــام  ــتان انج ــادرات از اس ــون دالر ص ــی ۲۳۱ میلی نفت

شــده اســت.
ــم  ــدت یادشــده ۱۲۷۶ قل ــرد: در م ــه ک ــان اضاف پرنی
ــه در  ــده ک ــال ش ــی ارس ــد صادرات ــه ۹۸ مقص کاال ب
ــتان،  ــراق، ارمنس ــه، ع ــورهای ترکی ــان کش ــن می ای
ــده  ــزء عم ــتان ج ــی و گرجس ــده عرب ــارات متح ام

ــوند. ــی ش ــوب م ــتان محس ــی اس ــد صادرات مقاص
ــزی،  ــی، اندون وی ادامــه داد: کشــورهای یمــن، اتیوپ
ــد  ــای جدی ــه بازاره ــز از جمل ــا نی ــد و ونزوئ نیوزلن

ــی رود. ــمار م ــتان بش ــی اس صادرات
ــا بررســی  رئیــس ســازمان صمــت اســتان گفــت : ب
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بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان آذربایجــان شــرقی، 
نــادر کمالــی گفــت:  ناتــرازی تولیــد و مصــرف گاز در کشــور و شــیوه 
ــای  ــتان ه ــی از اس ــی، برخ ــش خانگ ــرف گاز در بخ ــت مص نادرس
کشــور را بــا بحــران و افــت فشــار  گازمواجــه ســاخته اســت. وی بــا 
اشــاره بــه متصــل بــودن خطــوط شــبکه گاز بــه صــورت سراســری 
ــترکین گاز در  ــوم مش ــه، عم ــی روی ــرف ب ــورادامه داد: مص در کش
کشــور را تحــت تأثیــر قــرار داده و بــا افــت فشــار مواجــه مــی ســازد، 
ــا نگاهــی معقــول در مدیریــت مصــرف گاز طبیعــی  ــذا بایســتی ب ل
ــون 66 درصــد گاز  ــی اظهــار داشــت: هــم اکن ــم. کمال تــاش کنی
توزیعــی اســتان بــه بخــش خانگــی اختصــاص یافتــه و ایــن درحالــی 
اســت کــه بــرای تأمیــن نیــاز گرمایشــی مــردم، مصــارف گاز اکثــر 
بخــش هــای زیرســاختی تولیــدی و صنعتــی محــدود شــده و صرفــًا 
15 درصــد بــه ایــن بخــش اختصــاص یافتــه اســت. وی بــا اشــاره 

ــه پیــش قدمــی و همراهــی همیشــگی مــردم اســتان در رعایــت  ب
ــاه و آســایش  ــن رف ــاری مســؤولین در تأمی ــان و همی ــال همنوع ح
ــایه همراهــی  ــزود: خوشــبختانه در س ــز اف ــای عزی ــتانی ه ــم اس ه
ــر  ــی در مصــرف گاز هســتیم. مدی ــد نزول ــردم اســتان شــاهد رون م
عامــل شــرکت گاز اســتان خاطرنشــان کــرد: اســتفاده از لباس هــای 
ــا  ــر ب ــای کول ــه کانال ه ــتن دریچ ــزل، بس ــب در من ــرم و مناس گ
پوشــش های ضخیــم و مناســب، عایق بنــدی و ســرویس های 
ــاق  ــی ات ــایل گرمایش ــردن وس ــوش ک ــا، خام دوره ای موتورخانه ه
ــه  ــه، توج ــا 21 درج ــاه 18 ت ــای رف ــت دم ــتفاده، رعای ــای بااس ه
ویــژه بــه اجــاق گاز و تناســب ظــروف و شــعله کــه یکــی از مهــم 
ــی  ــه مــی باشــد، از راهکارهای ــرژی در خان ــل اتــاف ان تریــن دالی
ــی  ــه م ــواده نهادین ــه را در خان ــرف بهین ــگ مص ــه فرهن ــت ک اس

ســازد.

کاهش یک درجه دمای اتاق، کاهش یک درجه دمای اتاق، 66 درصد  درصد 
مصرف گاز را کاهش می دهدمصرف گاز را کاهش می دهد
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تالش

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان آذربایجــان 
ــای  ــه دم ــک درج ــش ی ــرد: کاه ــد ک ــرقی تأکی ش
ــا کاهــش 6 درصــدی مصــرف گاز و  ــر ب ــاق براب ات
نقــش بســیار مهّمــی در مدیریــت مصــرف گاز دارد.
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ــس  ــکاران رئی ــد فرش ــز، محم ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
توســعه  آذربایجان شــرقی،  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان 
ــی  ــتان در اجرای ــهم اس ــش و س ــن نق ــل را مهمتری ــل و نق حم

ــرد. ــام ک ــی اع ــت مردم ــول دول ــند تح ــاختن س س
ــح  ــکاران صب ــد فرش ــز، محم ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــت  ــول دول ــند تح ــتانی س ــرش اس ــی ب ــه بررس ــروز در جلس ام
ــات  ــه صــورت کان موضوع ــن ســند ب ــرد: ای ــار ک ــی اظه مردم
را  مطمئــن  خروجی هــای  بــه  دســتیابی  نحــوه  و  مطــرح  را 

ــت. ــاخته اس ــخص س مش
ــای  ــزا و الیه ه ــند در اج ــتانی س ــای اس ــرش ه ــزود: ب وی اف
ــی هــر اســتان نقــش خــود را نشــان خواهــد داد. ــاوت اجرای متف

ــت  ــول دول ــند تح ــی س ــدف اصل ــرد: ه ــح ک ــکاران تصری فرش
ــب  ــازهای مناس ــران ها و بسترس ــه پیش ــت ک ــن اس ــی ای مردم
ــت  ــف و در نهای ــا تعری ــش ه ــت چال ــایی و مدیری ــت شناس جه

ــود. ــل ش ــن حاص ــار و معی ــورد انتظ ــای م خروجی ه
آذربایجان شــرقی  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
ابــراز داشــت: مــا بــه دنبــال ســند تحــول دولــت مردمــی اجرایــی 
اســتراتژی های  و  هســتیم  شهرســتان ها  در  خروجی محــور  و 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــند بس ــن س ــی ای عملیات
ــت  ــاظ عدال ــا لح ــادی ب ــد اقتص ــات و رش ــد: ثب ــادآور ش وی ی
ــئله  ــتگی و مس ــای بازنشس ــی، صندوق ه ــت غذای ــی، امنی اجتماع
ــم را  بســیار مهــم آب، موضوعــات کلیــدی و شــاکله برنامــه هفت
ــه  ــن برنام ــی ای ــترهای اصل ــی از بس ــه یک ــد ک ــکیل می دهن تش

ــی اســت. ــت مردم ــند تحــول دول س
فرشــکاران ادامــه داد: بایــد حــوزه هــای مختلــف را بهــم تطبیــق 
ــان  ــا زم ــب ب ــکل مناس ــه ش ــا ب ــی حلقه ه ــاط ده ــم و ارتب دهی
ــارت و  ــش، نظ ــرا، پای ــا اج ــد ت ــر باش ــم میس ــری ک ــه ب و هزین

ــد. ــش رون ــگام پی ــورت هم ــه ص ــند ب ــی س خروج

توسعه حمل و نقل سهم توسعه حمل و نقل سهم 
اصلی آذربایجان شرقی اصلی آذربایجان شرقی 

از اجرای سند تحول دولت از اجرای سند تحول دولت 
مردمیمردمی

 این 

ت کالن 
صور

سند به 

را مطرح 
وعات 

موض

ستیابی به 
وه د

و نح

ن را 
طمئ

ی م
ی ها

خروج

ص ساخته است.
مشخ

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، توسعه حمل و 
نقل را مهمترین نقش و سهم استان در اجرایی ساختن سند تحول دولت 

مردمی اعالم کرد.
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شهرداری تبریز در خوی چه کرده است!؟

ــت  ــرد مدیری ــریح عملک ــه تش ــگاران ب ــا خبرن ــو ب ــز در گفتگ ــهردار تبری ش
ــت ــوی پرداخ ــه خ ــهری در زلزل ش

بــه گــزارش شــهریار یعقــوب هوشــیار در ایــن گفتگــو اظهــار کــرد: شــهرداری 
ــن  ــه زده ای ــردم زلزل ــار م ــه خــوی در کن ــوع زلزل ــن ســاعات وق ــز از اولی تبری
شــهر بــوده و ضمــن نیازســنجی از وضعیــت موجــود اقــدام بــه تهیــه اقــام 

ضــروری اولیــه بــرای مــردم ایــن شــهر کــرده اســت.  
وی افــزود: مناطــق دهگانــه شــهرداری تبریــز بــه همــراه ســازمان آتش نشــانی 
و خدمــات ایمنــی از اولیــن روز وقــوع زلزلــه خــوی اقــدام بــه تشــکیل قــرارگاه 

و جمــع آوری کمک هــای مردمــی بــرای کمــک بــه مــردم خــوی کردنــد.  
هوشــیار بــا اشــاره بــه همراهــی و اعتمــاد  مــردم به خصــوص هنرمنــدان شــهر 
ــز  ــتانه نی ــای بشردوس ــردآوری کمک ه ــز در گ ــهرداری تبری ــن ش ــه خادمی ب
گفــت: عــاوه بــر کمک هــای کارکنــان مناطــق دهگانــه شــهرداری تبریــز، 
ایســتگاه های جمــع آوری کمک هــای مردمــی نیــز توســط مناطــق برپــا شــده 
ــن  ــت ای ــای ثاب ــز همچــون همیشــه پ و مــردم والیتمــدار و نوع دوســت تبری

همدلــی بــزرگ هســتند.  
وی اضافــه کــرد : تــا بــه امــروز اقــام جمــع آوری شــده همچــون پتــو، بخاری 
برقــی، آب معدنــی، لبــاس زمســتانی، مــواد غذایــی و دیگــر اقــام ضــروری به 

شــهر خــوی ارســال شــده و ایــن فرایند همچنــان ادامــه دارد.  
هوشــیار بــا اشــاره بــه ارســال ۲۱ چشــمه ســرویس بهداشــتی بــه شــهر خــوی 
نیــز اعــام کــرد: بــر اســاس نیازســنجی بــه عمــل آمــده در کنــار مــواد غذایی 
ــتی و  ــام بهداش ــال اق ــه ارس ــز نســبت ب ــام گرمایشــی، شــهرداری تبری اق
همچنیــن ارســال ۲۱ چشــمه ســرویس بهداشــتی بــه ایــن شــهر اقــدام کــرده 

اســت.  
شــهردار تبریــز خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس هماهنگــی بــه عمــل آمــده بــا 
ــه چهاردهــم بهمــن ضمــن  ــز،   جمع اعضــای شــورای اســامی شــهر تبری
ــق اوضــاع و نیازســنجی و  ــه منظــور بررســی دقی حضــور در شــهر خــوی، ب
ارســال هدفمنــد اقــام مــورد نیــاز بازدیــدی از شــهر و روســتاهای زلزلــه زده 

خــوی خواهیــم داشــت 
هوشــیار تأکیــد کــرد: عــاوه بــر ارســال کمک هــای اولیــه و اقــام ضــروری 
بــرای ارائــه خدمــات بیشــتر الیحــه ای بــا قیــد دو فوریــت یــه صحــن شــورا 
خواهیــم بــرد تــا در اســرع وقــت نســبت بــه ارســال کمک هــای بیشــتر اقــدام 
ــا تمــام تــوان خــود در کنــار  کنیــم.  وی یــادآور شــد: تــا آخریــن لحظــه و ب
ــا  ــا را تنه ــگاه آنه ــوده و هیچ ــوی ب ــتان خ ــان در شهرس ــان عزیزم هموطن

نخواهیــم گذاشــت.
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 دریافت مجدد گواهینامه استاندارد الگوی مصرف انرژی 
وشیمی تبریز توسط پتر

 این شرکت با دستیابی 
به فن آوریهای به روز 

و انجام پروژه های 
سرمایه ای زیست 

محیطی و بهینه سازی 
مصرف انرژی، خود 
را موظف به رعایت 

الزامات فنی و قانونی 
در فعالیتهای خود 

نموده است 

مهنـدس اهرابـی رئیـس کنترل انـرژی پتروشـیمی تبریز 
از دریافـت مجـدد گواهینامـه اسـتاندارد رعایـت قانـون 
الگوی مصرف انرژی در شـرکت پتروشـیمی تبریز خبر 
داد و گفـت: بـا تصویب قانـون اصالح الگـوی مصرف 
انرژی در سـال ۱۳۸۹ توسـط مجلس شـورای اسـالمی و 
ابـالغ آن بـه صنایـع و سـازمان هـای مشـمول آن قانون، 
شـرکت پتروشـیمی تبریز بـا رویکـرد ویژه بـه راهبردها 
در شـکوفایی اقتصاد، تولید و توسعه پایدار همواره جزو 
صنایـع برتـر و پیشـرو در اجـرا و رعایت الزامـات قانونی 

کشـور محسـوب گردیده است.
افزود:ایـن  اهرابـی  بـه گـزارش خبرنـگار ما؛مهنـدس   
شـرکت با دسـتیابی به فن آوریهای به روز و انجام پروژه 

های سـرمایه ای زیسـت محیطی و بهینه سـازی مصرف 
انـرژی، خـود را موظف به رعایـت الزامات فنی و قانونی 
در فعالیتهـای خود نموده اسـت تا نقـش خود در صیانت 
از منابع زیرزمینی، حفظ محیط زیسـت و کاهش انتشـار 

آالینـده هـای جـوی را به خوبـی ایفا نماید.
الگـوی  قانـون اصـالح  بندهـای  اسـاس  وی گفت:بـر 
مصـرف انـرژی پشـتیبانی و مشـارکت در اجـرای قانون 
فـوق مسـتقیم بـر عهـده وزارتخانـه هـای نفـت، نیـرو و 
صمـت واگـذار گردیـده اسـت کـه نظـارت و بازرسـی 
از چگونگـی رعایـت مفـاد قانـون فوق و صحـه گذاری 
بـر رعایـت یـا عـدول از مفـاد آن بـر عهده سـازمان ملی 

اسـتاندارد ایـران واگـذار شـده اسـت.
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ــط عمومــی مرکــز تحقیقــات و  ــه گــزارش رواب ب
ــع طبیعــی آذربایجــان  آمــوزش کشــاورزی و مناب
برنامه ریزی هــای  راســتای  در  شــرقی، 
انجام شــده جهــت برگــزاری جلســات بخش هــای 
ــن  ــی و آموزشــی نخســتین جلســه در ای تحقیقات
زمینــه بــا حضــور دکتــر احمــد بایبــوردی رئیــس 
مرکــز، دکتــر علیرضــا توســلی معــاون پژوهــش، 
ــه  ــز و کلی ــای مرک ــه ه ــال یافت ــاوری و انتق فن
همــکاران بخــش تحقیقــات فنــی و مهندســی در 

اتاق جلسات مرکز خسرو شاه برگزار شد.
در ایــن جلســه مهنــدس رامیــن نیــکان فــر 
رئیــس بخــش تحقیقــات فنــی و مهندســی مرکــز 
ضمــن تشــکر از برگــزاری چنیــن جلســاتی و بــا 
از کلیــه حمایت هــا و پشــتیبانی های  ســپاس 
بی شــائبه رئیــس و معاونیــن مرکــز، گزارشــی از اهــم فعالیت هــای بخــش تحقیقــات فنــی مهندســی شــامل وضعیــت 
ــی  ــی و ترویج ــی و آموزش ــای پژوهش ــش، فعالیت ه ــود بخ ــات موج ــرا، امکان ــت اج ــی در دس ــای تحقیقات طرح ه
ــده و  ــارات جذب ش ــی، اعتب ــای اجرای ــی و بخش ه ــی و مهندس ــات فن ــه تحقیق ــا موسس ــل ب ــوه تعام ــکاران، نح هم
ــان  ــه بی ــز ب ــه نمــود. و ســپس هــر یــک از همــکاران بخــش نی ــزات دریافتــی و برنامه هــای آتــی بخــش، ارائ تجهی
ــز  ــای علمــی و پژوهشــی و انتظاراتشــان از مرک ــود انجــام فعالیت ه ــود جهــت بهب نقطــه نظــرات و پیشــنهادهای خ

پرداختند.
در ادامــه دکتــر احمــد بایبــوردی رئیــس مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی آذربایجــان شــرقی، 
ضمــن قدردانــی از فعالیت هــای صــورت گرفتــه توســط همــکاران بخــش بــا اشــاره بــه پتانســیل بــاالی بخــش ازنظــر 
نیــروی انســانی بــه بیــان انتظــارات مرکــز از بخــش تحقیقــات فنــی و مهندســی پرداختــه و بــر ادامــه حمایت هــای 

مرکز از فعالیت های بخش و پیگیری مناسبات با موسسه مادری تأکیدنمود .
ــان  دکتــر علیرضــا  ــه برخــی از مســائل مطرح شــده توســط همــکاران پاســخ داد. در پای ــا ســعه صدر ب وی در ادامــه ب
توســلی معــاون پژوهــش، فنــاوری و انتقــال یافتــه هــای مرکــز نیــز ضمــن تشــکر از همــکاران بخــش کــه همــواره 
ــد کــرده و خواســتار تعامــل  ــری برخــی موضوعــات توســط مرکــز و همــکاران تأکی ــر پیگی ــد ب یاریگــر مرکــز بوده ان

بیشتر بین بخشی و بخش اجرا گردید.

نشست تخصصی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی 
با همکاران بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز
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پیام تبریك رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی :

دهه فجر فرصت بازنگری در ارزش ها و آرمان هاست
ــوزش  ــات و آم ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کشــاورزی و منابــع طبیعــی آذربایجــان شــرقی دکتــر احمــد 
بایبــوردی در پیامــی، فرارســیدن ایــام اهلل دهــه فجــر چهــل و 
چهارمیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی را 

تبریک گفت که متن پیام به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

دهــه فجــر فرصــت بازنگــری در ارزش هــا و آرمان هاســت و 
این کــه چــه بودیــم و چــه می کردیــم و چــه می خواســتیم، و 
اکنــون کجاییــم و چــه می کنیــم. کمترین ثمــره ایــن انقاب، 
ــن اتفــاق  ــخ معاصــر اســت و ای ــو در تاری ــی ن گشــودن فصل
بزرگــی اســت، اتفاقــی کــه باعــث ســربلندی ملــت بــزرگ ایــران شــد و امــروز انقاب اســامی ایــران بــه درجه ای از رشــد 
و بالندگــی و شــکوفایی رســیده کــه جهــان را تحــت تأثیــر خــود قــرار مــی دهــد و ملت هــای آزادی خــواه از ایــن انقــاب 
بی نظیــر الهــام می گیرند.ملــت ایــران بــه لطــف خــدا و حاکمیــت خــط ســرخ والیــت، راه پرافتخــار خــود را بــا قــدرت و بــا 
ــه  ــور ب ــود مجب ــت و ایســتادگی خ ــا مقاوم ــتکبار را ب ــای اس ــران دنی ــت ای ــد. مل ــه می ده ــوان ادام ــر نســل ج ــه ب تکی

عقب نشینی در مقابل خواست به حق خود تا رسیدن به استقال واقعی خواهد نمود.
درود می فرســتیم بــر روح پــر فتــوح امــام راحل)رحمــة اهلل علیــه( کــه تربیــت معنــوی ملت قهرمــان ایــران را از ســال ۱۳۴۲ 
آغــاز کــرد و در بهمــن ۱۳۵۷ بــا اســتقرار جمهــوری اســامی آن را کامــل کــرد. و دســتاوردهای بــزرگ و پرافتخــاری را بــه 
ارمغــان آورد و امــروز نیــز  بــا گذشــت ۴۴ ســال از آن حماســه عظیــم، کارکنان خــدوم مرکز تحقیقــات و آموزش کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی آذربایجــان شــرقی همــگام بــا ملــت آگاه و همیشــه در صحنــه ایــران اســامی بــا همــان عــزم و اعتقــاد 
راســخ و بــاور انقابــی و بــا اطمینــان از آینــده روشــن ایــن نظــام، و حفــظ اتحــاد و هوشــیاری در برابــر فتنــه انگیــزی هــا و 
بحــران ســازی هــای دشــمنان را زمینــه ســاز تــداوم عــزت، اقتــدار و تحکیــم پایــه هــای انقــاب اســامی و ضامــن عبــور 
ســربلندانه از مقطــع حســاس کنونــی دانســته و بــا حضــور پرشــور و گســترده در جشــن هــای دهه فجر بــه ویــژه راهپیمایی 
یــوم اهلل ۲۲ بهمــن، جلــوه هــای زیبایــی از شــکوه همبســتگی، وحــدت ملی و پیونــد و دلبســتگی عمیق و ناگسســتنی خود 

با انقاب اسامی و آرمان های آن را به جهانیان نشان خواهند داد.
بنــده ضمــن تبریــک چهــل و چهارمیــن فجــر نورانــی انقــاب اســامی بــه عمــوم ملــت ایــران و بــا گرامیداشــت یــاد و 
خاطــره شــهدا و ایثارگــران میهــن عزیــز اســامی، شــوکت و ســربلندی روزافــزون نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایران 

را در پرتو آرمان های بلند حضرت امام خمینی)ره( و فرامین مقام عظمای والیت از درگاه ایزد منان مسألت دارم.
احمد بایبوردی
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
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ورش زنبورعسل در جلسه بازآموزی مربیان دوره های آموزشی پر
 سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی
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بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تجقیقــات 
طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی  آمــوزش  و 
آذربایجــان شــرقی، جلســه بازآمــوزی مربیــان 
دوره هــای آموزشــی پــرورش زنبورعســل 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــه س ــاق جلس در ات
و  امــوردام  کارشناســان  باحضــور  اســتان. 
ترویــج و اتحادیــه زنبــورداران اســتان و تنــی 
چنــد از مربیــان باســابقه برگــزار گردیــد کــه 

از مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی 
ــر  ــرقی دکت ــان ش ــی آذربایج ــع طبیع و مناب
ــات  ــش تحقیق ــس بخ ــی رئی ــن علم محس
علــوم دامــی و مهنــدس حســن نصیــری فــرد 
ــز  ــرداران مرک ــره ب ــوزش به ــس اداره آم رئی
ــد  ــرر گردی ــه مق ــتند.دراین جلس ــور داش حض
ــان و  ــارت مربی ــطح مه ــش س ــت افزای جه
ــه  ــل اتحادی ــور عس ــدگان زنب ــرورش دهن پ

ــوردام  ــج و ام ــی تروی ــا همراه ــورداری ب زنب
مربیــان باســابقه راشناســایی و دوره هــای 
ــان  ــرا ودر پای ــا ان را اج ــط ب ــی مرتب آموزش
بــرای شــرکت کننــدگان گواهینامــه مربیگری 
مختــص پــرورش زنبــور عســل صــادر گــردد. 
ــای  ــس در دوره ه ــان در تدری ــن مربی و از ای
ــطح  ــل در س ــور عس ــرورش زنب ــی پ آموزش

ــردد. ــتفاده گ ــتان اس اس
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بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکز 
تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و 
منابــع طبیعــی آذربایجــان شــرقی، 
برنامه ریزی هــای  راســتای  در 
برگــزاری  جهــت  انجام شــده 
جلســات بخش هــای تحقیقاتــی و 
آموزشــی، جلســه بخــش تحقیقات 
ــر  ــور دکت ــا حض ــي ب ــع طبیع مناب
ــز،  ــس مرک ــوردی رئی ــد بایب احم
ــاون  ــلی مع ــا توس ــر علیرض دکت
پژوهــش، فنــاوری و انتقــال یافتــه 

هــای مرکــز، مهنــدس جــال 
توســعه  معــاون  زاده  هاشــم 
و  انســانی  منابــع  و  مدیریــت 
همــکاران بخــش تحقیقــات منابع 
ــه   ــاق جلس ــل ات ــي در مح طبیع

ــد. ــزار ش ــاه برگ ــز خسروش مرک
در جلســه فــوق الذکــر رئیــس 
ــي  ــع طبیع ــات مناب بخــش تحقیق
ــب زاده  ــا نجی ــد رض ــر محم دکت
گزارشــی از فعالیــت هــای بخــش 
در طــي ســالهاي اخیــر ارائــه 

ــود . نم
ــات  ــائل و موضوع ــن مس همچنی
طــرح  جملــه،  از  مختلــف 
بخــش  مشــکات  و  مســائل 
از  بخــش  همــکاران  توســط 
ــاني  ــروي انس ــود نی ــه: کمب جمل
ــا  ــا  ب ــرای طرحه ــواري اج و دش
توجــه بــه بازنشســتگي تدریجــي 
مشــکل  بخــش،  همــکاران 
ــا  ــراي ماموریته ــودرو ب ــن خ تامی

و... مطــرح گردیــد.

و  مــوارد  بــه  اســت  گفتنــی 
ــه  ــده در جلس ــرح ش ــایل ط مس
و  مرکــز  پژوهشــي  ،معــاون 
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
انســانی مرکــز پاســخ دادنــد.

توضیحــات،  ارائــه  ادامــه  در 
مهــدی  مهنــدس  توســط 
اطــاع  عبدالصمــدی مســئول 
رســاني مرکــز در مــورد ثبــت 
مقــاالت در درگاههــاي علمــي 

یافــت. انجــام 
ــان جلســه، جمــع بنــدي و  در پای
ارائــه پاســخ و توضیحــات توســط 
ــس  ــوردی رئی ــد بایب ــر احم دکت

ــت. ــز صــورت پذیرف مرک
ایــن  از  قســمتي  در  ضمنــا 
رئیــس  حضــور  بــا  جلســه 
ــکي،  ــات گیاهپزش ــش تحقیق بخ
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــد ت ــرر گردی مق
اعضــاي  همــه  بازنشســتگي 
از  حفاظــت  و  حمایــت  گــروه 
ــي  ــس از بررس ــي پ ــع طبیع مناب
هــاي الزم مــوزه حشــرات بخــش 
ــه آن  ــي ب ــع طبیع ــات مناب تحقیق

بخــش انتقــال یابــد.

نشست تخصصی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
آذربایجان شرقی با همکاران بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز

مســائل و موضوعــات مختلــف از جملــه، طــرح مســائل و مشــكالت بخــش توســط همــكاران بخــش از جملــه: کمبــود 
نیــروي انســاني و دشــواري اجــرای طرحهــا  بــا توجــه بــه بازنشســتگي تدریجــي همــكاران بخــش، مشــكل تامیــن 

خــودرو بــراي ماموریتهــا و... مطــرح گردیــد
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ــه در  ــت ک ــد اس ــک فراین ــهری ی ــت ش مدیری
مجمــوع بــه یــک نظــام تصمیــم گیــری منجــر 
خواهــد شــد و کســانی تصمیــم درســت خواهنــد 
گرفــت کــه حداقــل کوچکتریــن علمــی مرتبــط با 

ــن ســاحه داشــته باشــند. ای
ــده  ــه  عقی ــا از تبریز؛ب ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــا  کارشناســان ایــن حــوزه ؛ میــزان موفقیــت و ی
ــه  ــتگی ب ــهری بس ــت ش ــت مدیری ــدم موفقی ع
قــدرت، مشــروعیت و ســاختار حقوقــی، اجتماعــی 

ــه دارد. ــادی جامع و اقتص

نــوع مــدل مدیریــت شــهری در دوره هــای 
مختلــف تاریخــی و در مناطــق مختلــف، بازتابنده 
ــرد  ــی )رویک ــارکت عموم ــزان مش ــرش و می نگ
جمــع گرایانــه( و قــدرت اجرایــی مدیریتــی اســت.

ــدل  ــن م ــم در تعیی ــای مه ــان ه ــی از گفتم یک
ــهر و  ــی اداره ش ــن چگونگ ــر، تعیی ــی برت مدیریت
ــهری  ــران ش ــت مدی ــدرت در دس ــری ق قرارگی
اســت. از ســوی دیگــر، مــدل اداره شــهر رابطــه 
نزدیکــی بــا حــل یــا ایجــاد مســائل شــهری دارد.

متاســفانه مــا در ارتبــاط بــا مدیریــت شــهرها بــا 

ــران  ــرو و مدی ــزی روب ــون گری ــده قان ــک پدی ی
سفارشــی و تحمیلــی مواجــه هســتیم و بســیاری 
ــا  ــون ب ــرای قان ــدم اج ــل ع ــه دلی ــات ب از اوق
مشــکات گوناگونــی مواجــه مــی شــویم و 
عمومــا بــه جــای تــاش بــرای عمــل بــه قانون، 
ــبت  ــود نس ــن موج ــه قوانی ــکات را ب ــروز مش ب
ــه  ــص ب ــر متخص ــراد غی ــم و ورود اف ــی دهی م
حــوزه هــای مدیریتــی و اجرایــی و عــدم شایســته 
ســاالری باعــث خســران جبــران ناپذیــر در 
مدیریــت هــا مــی گــردد کــه دود ناشــی از ایــن 

بازچرخانی پساب شهر جدید سهند
 به فضای سبز شهری 

سرپرســت شــرکت عمــران شــهرجدید ســهند؛در این نشســت خبــری  از  احــداث 16 هــزار واحد 
مســكن داد و گفــت: تمــام تــالش ایــن مجموعــه ایــن اســت کــه ایــن وعــده تحقــق عملــی پیدا 
کنــد تــا متقاضیــان ایــن مســكن هــا بــه آرزوی خــود برســند و بــاری از مشــكالت کالن شــهر 

تبریز کاسته شو
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ــازمان  ــنل س ــردم و پرس ــم م ــه چش ــه ب پروس
ــی رود . ــا م ه

ــاه  ــد م ــی چن ــه ط ــی ک ــال اتفاقات ــی ایح عل
ــهر  ــران ش ــازمان عم ــت س ــته درمدیری گذش
ایــن  شــد،  باعــث  داد  رخ  ســهند  جدیــد 
شهروســاکنانش کلــی متضــرر گردنــد و پــروژه 
ــا وقفــه ای  ــا چندیــن مــاه ب هــای عمرانــی ب
غیــر موجــه مواجــه گــردد امــا خوشــبختانه در 
ایــن اثنــا بــا تصمیــم مدیریــت ارشــد کشــوری 
ــا  ــه ب ــی و درون ســازمانی ک ــر بوم ــک مدی ی
کولــه بــاری از تجربــه بــه عنــوان سرپرســت 
ایــن ســازمان انتصــاب شــد کــه انتظــار مــی 
ــه هــای  ــات و اندوخت ــا تجربی ــه ب ــا تکی رود ب
ــت  ــه را از حال ــن مجموع ــط ای ــت مرتب مدیری
رکــود و انباشــت بدهــی هــای معوقــه برهانــد 

.
ایــن  ایــن اســاس؛ روابــط عمومــی  بــر 
از  تعــدادی  مهرمــاه   ۲۵ در  مجموعــه 
ــور رســانه ای  ــب یــک ت ــگاران را در قال خبرن
ــد  ــهر جدی ــای ش ــروژه ه ــداز پ ــرای بازدی ب
ــس  ــن شــهر دعــوت نمــود و پ ــه ای ســهند ب
ــک  ــگاران در ی ــاعته خبرن ــد س ــد چن از بازدی
ــاد  ــر فره ــور دکت ــا حض ــری ب ــت خب نشس
ــان ایــن ســازمان  ســعیدی سرپرســت و معاون
در ایــن نشســت خبــری حضــور پیــدا کردنــد.

شــهرجدید  عمــران  شــرکت  سرپرســت 
ــداث ۱۶  ــر از  اح ــت خب ــن نشس ــهند؛در ای س
هــزار واحــد مســکن داد و گفــت: تمــام تــاش 
ــده  ــن وع ــه ای ــن اســت ک ــه ای ــن مجموع ای
تحقــق عملــی پیــدا کنــد تــا متقاضیــان ایــن 
ــاری  مســکن هــا بــه آرزوی خــود برســند و ب
از مشــکات کان شــهر تبریــز کاســته شــود .

ــتان  ــگاران اس ــع خبرن ــعیدی درجم ــاد س فره
گفــت: ایــن پــروژه هــا از طــرح هــای نهضــت 
ملــی مســکن هســتند کــه برخــی از آنهــا تــا 

۵۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارنــد.
شــهرجدید  عمــران  شــرکت  سرپرســت 
ســهندافزود:یکی از اساســی تریــن هــدف مــا 
ــت  ــت دار هس ــای اولوی ــه ه ــزو برنام ــه ج ک

جــذب ســرمایه و ســرمایه گــذار درایــن شــهر 
اســت چــرا کــه اعتقــاد داریــم بــدون ســرمایه 
گــذار در ایــن شــهر اتفاقــات مهمــی رخ 

نخواهــد داد.
ــا از  ــروژه ه ــن پ ــام ای ــدت اتم ــزود: م وی اف
ــت  ــه عل ــا ب ــان شــروع دو ســال اســت ام زم
کنــدی کار طــی هشــت مــاه از اوایــل ســال از 
زمــان بنــدی عقــب مانــده اســت کــه درصــدد 

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

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

ــت. ــده اس ــت گردی ــده و پرداخ ش
سرپرســت شــرکت عمــران شــهرجدید ســهند 
ــد  ــدی درآم ــق ۳۵درص ــه تحق ــاره ب ــا اش ب
ــته  ــاه گذش ــت م ــی هش ــران ط ــرکت عم ش
گفــت: ایــن درحالــی اســت کــه در ســال های 
گذشــته تحقــق درآمــد حتــی بــه بیــش از ۱۳۰ 
درصــد مــی رســید و در ایــن دو مــاه نیــز بــا 
تــاش مجموعــه شــرکت عمــران توانســتیم 
ــر  ــه دوبراب ــد را ب ــدی ۳۵ درص ــق درآم تحق

ــانیم. برس
ســعیدی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــرای 
جــذب مــردم و افزایــش جمعیــت ســهند 
ــش  ــب آن افزای ــه تناس ــز ب ــات نی ــد خدم بای
یابــد گفــت: شهرســازی تنهــا ســاخت مســکن 
نیســت بلکــه بایــد زیرســاخت هــای فرهنگــی 
و اجتماعــی آن نیــز همــراه بــا نیازمنــدی 

ــود. ــم ش ــینی فراه ــای شهرنش ه
ــی خــود در شــرکت  ــه هــای آت ــه برنام وی ب
عمــران شــهر ســهند اشــاره کــرد و گفــت: در 
تــاش هســتیم  بــا اخــذ اعتبــارات از شــرکت 
مــادر تخصصــی در ســال آینــده تمامــی 
نواقصــات آزاد راه تبریــز- ســهند را رفــع 

ــم. کنی
ســعیدی حــل مشــکات شــبکه حمــل و نقــل 
شــهر ســهند، رفــع نواقصــات فــاز دو و ایجــاد 
ــرد  ــام ب ــود ن ــداف خ ــر اه ــتغال را از دیگ اش
و گفــت: ایجــاد مراکــز خوداشــتغالی و جــذب 
ســرمایه گــذار مــی توانــد پویایــی را بــه شــهر 
ــه زندگــی درایــن شــهر  ــد و ب ســهند بازگردان

نشــاط و شــادابی ببخشــد.
سرپرســت شــرکت عمــران شــهرجدید ســهند؛ 
ــه  ــهند ب ــد س ــهر جدی ــاب ش ــی پس بازچرخان
ــات  ــر اقدام ــهری را از دیگ ــبز ش ــای س فض
ــرد  ــام ب آتــی شــرکت عمــران شــهر ســهند ن
و گفــت: اهمیــت آبیــاری فضــای ســبز شــهر 
ــا پســاب تصفیــه شــده کمتــر از آزاد  ســهند ب
ــال  ــاز از س ــروژه در دو ف ــن پ راه نیســت و ای

ــده شــروع خواهــد شــد. آین
ــه قــرارداد شــرکت  ســعیدی در ایــن زمینــه ب
ــراری  ــرای برق ــا ایرانســل ب ــران ســهند ب عم
فیبــر نــوری خبــر داد کــه بعــد از عیــد نــوروز 

ســال آینــده شــروع خواهــد شــد.
سرپرســت شــرکت عمــران شــهرجدید ســهند 
بــه روشــنایی آزاد راه هــم اشــاره کــرد و گفت:  
روشــنایی ۵کیلومتــر از آزاد راه از طــرف ســهند 
ــز  ــر بعــدی را نی شــروع شــده کــه ۱۵ کیلومت

ســال آینــده حــل خواهیــم کــرد.
ــت  ــن عضــو هیئ فرهــاد ســعیدی پیــش از ای
ــد ســهند  ــره شــرکت عمــران شــهر جدی مدی
معاونــت  خــود  کاری  ســوابق  در  و  بــود 
رئیــس  ســاختمان،  و  مســکن  مدیریــت 
اداره بافــت فرســوده شــهری، رئیــس اداره 
ــس اداره  ــهری، رئی ــی ش ــی بازآفرین هماهنگ
پیمــان و رســیدگی و رئیــس اداره فنــی و 
ــتان را  ــازی اس ــی اداره کل راه و شهرس اجرای
دارد.همچنیــن وی بــه عنــوان مجــری آزادراه 
تبریز-ســهند، مســئول حــوزه مشــارکت و 
ســرمایه گذاری، معاونــت فنــی و اجرایــی، 
و  اقــدام  طرح هــای  راهبــری  و  مدیریــت 
نهضــت ملــی مســکن درشــرکت عمران شــهر 

ــت. ــته اس ــولیت داش ــهند مس ــد س جدی
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،محمدحســین حســن زاده بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار کــرد: شــهرداری تبریــز 
بــه عنــوان یکــی از مجموعه هــای بــزرگ اجرایــی و خدماتــی هــزاران نفــر از 
ــن رویکــرد  ــا ای ــرار می دهــد و ب ــواده آنهــا را تحــت پوشــش ق پرســنل و خان
ــی و  ــز درمان ــدازی مرک ــا راه ان ــی ب ــی و درمان ــات رفاه ــه خدم ــت ارائ در جه
کلینیکــی امــام رضــا)ع( ضمــن ارائــه خدمــات پزشــکی در پیشــبرد اهــداف و 
ــت  ــود وضعی ــانی و بهب ــی رس ــه اگاه ــهرداری ک ــی ش ــئولیت های اجتماع مس

شــهری و بهداشــت محیــط زیســت اســت  گام هایــی برداشــته اســت.
وی افــزود: درمانــگاه شــهرداری ســالیانه یکبــار خدمــات غربالگری و آزمایشــات 
را بــرای کلیــه پرســنل رایــگان انجــام می دهــد تــا گامــی موثــر در تشــخیص 

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

ــود. ــه می ش ارائ
مدیــرکل ســامت و امــور اجتماعــی شــهرداری در خصــوص چشــم انــداز آتــی 
ــه کثــرت  ــا عنایــت ب ایــن مجموعــه در راســتای ارتقــای فعالیت هــا گفــت: ب
ــتر  ــاد بس ــغلی، ایج ــای ش ــدد  قرارداده ــهرداری و تع ــاغل در ش ــکاران ش هم
مناســب بــرای تســهیل و تســریع راندمــان فعالیت هــای درمانگاهــی و کاهــش 
دغدغــه روحــی و جســمی پرســنل در حصــول بهبــودی کامــل، توســعه زیــر 

ســاخت هــای درمانــی و ســامت در نقــاط مختلــف شــهر ضــروری اســت.
محمدحســین حســن زاده خدمــات کلینیک هــای امــام رضــا )ع( و الغدیــر 
ــود  ــا وج ــرد: طبع ــراز ک ــت و اب ــی دانس ــی ناکاف ــمگیر ول ــهرداری را چش ش
کلینیــک امــام رضــا )ع( و کلینیــک الغدیــر پاســخگوی نیازهــای همــکاران و 
شــهروندان نیســت. بــه همیــن دلیــل بطــور جــدی پیگیــر تصمیمــات شــورای 
ــهرداری  ــتان ش ــدازی بیمارس ــت راه ان ــز در جه ــهر تبری ــامی ش ــرم اس محت

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــوص ص ــن خص ــز در ای ــای الزم نی ــتیم و رایزنی ه هس
وی توســعه و تجهیــز درمانــگاه الغدیــر را اقدامــی مــورد نیــاز خوانــد و یــادآور 
ــه  ــه ب ــاز منطق ــن نی ــا در نظــر گرفت ــت و ب ــرت جمعی ــه کث ــا توجــه ب شــد: ب
ــی  ــک عموم ــبانه روزی پزش ــتقرار ش ــا اس ــه  ب ــر ک ــگاه الغدی ــات درمان خدم
شــروع بــکار کــرده بــود و بــا توجــه بــه تاکیــد شــهردار تبریــز در جهــت ارتقــا 
و حفــظ و صیانــت از ســامت پرســنل، بخــش هــای دندانپزشــکی و داروخانــه 
و روانشناســی و تخصــص هــای مرتبــط در ایــن درمانــگاه اضافــه شــده اســت.

حســن زاده در خصــوص بخش هــا و خدمــات درمانگاه امــام رضا )ع( خاطرنشــان 
کــرد: در کلینیــک امــام رضــا بخش هــای درمانــی مختلــف فعالیــت دارنــد ولــی 
نیــاز بــه وجــود بخش هــای تخصصــی دیگــر نیــز محســوس اســت و بــا توجــه 
ــرات الزم و گســترش فضــای  ــا تغیی ــا ب ــت در تــاش هســتیم ت ــه محدودی ب
ــا اتمــام قــرارداد آزمایشــگاه  مناســب ایــن بخــش هــا را راه انــدازی کنیــم.  ب
قبلــی پــس از طــی مراحــل مزایــده آزمایشــگاه دانــش برنــده شــده کــه تحــت 
عنــوان دانــش ۳ بــا همــان تجهیــزات و دقــت عمــل سلســه آزمایشــگاههای 
دانــش پــس از ســپری کــردن فرآینــد الزم بــزودی شــاهد اســتقرار آن در محل 

درمانــگاه خواهیــم بــود.

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

تطبیق سه فاکتور نوع شغل، محل کار و سالمت جسمانی همكاران مسئولیت مهم و حساس طب کار به شمار 
می رود که در درمانگاه نیز این خدمات ارائه می شود.
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ــم  ــت ه ــن نشس ــادی در ای ــا صی ــا در تبریز؛علیرض ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
اندیشــی بــا اصحــاب رســانه، خبرنــگاران را پــل ارتباطــی دســتگاه هــای خدمت 
ــه،  ــه، عالمان ــی، آگاهان ــاط صمیم ــت: ارتب ــرد و گف ــوان ک ــت عن ــان و دول رس
میهــن دوســتانه و مــردم دوســتانه بــا شــما عزیــزان مــا را بــه اهــداف متعالــی 

مــی رســاند .
وی ادامــه داد: اهمیــت آمــوزش و پــرورش بــر هیچکــس پوشــیده نیســت و همه 
دولــت هــا دارای دســتگاه تعلیــم و تربیــت هســتند و بــر اســاس آییــن و ســنت و 
سیاســت هــای کشــور خودشــان اداره مــی شــوند ولــی آمــوزش و پــرورش نظــام 
جمهــوری اســامی در تــاش اســت کــه دانــش آمــوزان را بــر اســاس اهــداف 

اســامی ایرانــی رشــد دهد.
صیــادی افــزود: آمــوزش و پــرورش از دوره مکتــب خانــه ای راه هــای پــر فــراز 
و نشــیبی طــی کــرده و بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی از نظــر کمــی و کیفــی 
رشــد بزرگــی صــورت گرفتــه اســت کــه یکــی از آنهــا پوشــش تحصیلــی مــی 

شد . با
ــعه  ــرد: توس ــه ک ــتان اضاف ــرقی؛ اس ــرورش آذربایجانش ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــوده  کمــی آمــوزش و پــرورش بعــد از انقــاب در راســتای عدالــت آموزشــی ب
کــه مــی تــوان مدعــی شــد در ایــن حــوزه یــک شــاهکار صــورت گرفتــه اســت 

امــا هــر باغــی دارای آســیب هایــی نیــز مــی باشــد.
وی تاکیــد کــرد : تکریــم معلمــان کــه بــا همــه ی کاســتی هــا و کمبــود هــا در 
صحنــه تعلیــم و تربیــت بــوده انــد جــزو اولویــت هــای دســتگاه تعلیــم و تربیــت 
اســتان مــی باشــد چــرا کــه ایــن عزیــزان بــا همــه موانــع همــواره در صحنــه 

حاضــر بــوده و بــرای رشــد کیفــی آمــوزش تــاش کــرده انــد.
صیــادی بیــان کــرد: بــرای مدیریــت و برنامــه ریــزی در سیســتم تعلیــم و تربیت 
ــی  ــی انقاب ــا حرکت ــا ب ــاب الزم اســت ت ذهــن خــاق و دلســوز نظــام و انق

کشــور را از لحــاظ علمــی ســرآمد تــر کنیــم.
ــن کار  ــرای ای ــح داد: ب ــرقی؛ توضی ــرورش آذربایجانش ــوزش و پ ــرکل آم مدی
برنامــه ریــزی و شناســایی نقــاط قــوت الزم اســت، شــناخت قــوت، خمیرمایــه 
بــرای اهــداف متعالــی اســت و در ایــن بیــن شــناخت آســیب هــا و فرصــت هــا 

امــری ضــروری اســت تــا آینــده خوبــی رقــم زده شــود .
ــن  ــی تری ــروز متعال ــادآور شــد: ام ــت اســتان ی ــم و تربی مســئول دســتگاه تعلی
ــم و صاحــب نظــران  ــان قل ــر از صاحب ــرورش کــه متاث برنامــه در آمــوزش و پ
امــر تعلیــم و تربیــت بــه صــورت ســند قــوی، همــه وجهــی و پیــش برنــده بــا 
پشــتیبانی قانونــی و اثــر گــذار تنظیــم شــده، ســند تحــول بنیادیــن بــوده و مــورد 
ــوزان  ــش آم ــه ســعادت دان ــد مای ــا بتوانن توجــه همــه دســت اندرکاران اســت ت
را رقــم بزننــد. وی ادامــه داد: تمامــی فرهنگیــان و عوامــل اجرایــی در مــدارس 
در پــی اجــرای بنــد بنــد ایــن ســند هســتند و کارگــروه هــای مختلــف تشــکیل 

شــده و قــرارگاه هــای مختلفــی در دســت بررســی و ایجــاد اســت.
صیــادی ادامــه داد: آنچــه امــروز اولویــت هــای مــا اســت پرداختــن بــه همــه 
ســرمایه هــا اســت کــه مهــم تریــن آن نیــروی انســانی مــی باشــد و در یــک 
ــاده  ــرایط آم ــر ش ــه در ه ــمندی اســت ک ــان ارزش ــه دارای معلم ــگاه منصفان ن
خدمــت هســتند و تســهیل و مانــع زدایــی بــرای ایــن عزیــزان ضــروری اســت .

صیــادی توضیــح داد: توانمندســازی نیــروی انســانی دســتگاه تعلیــم و تربیــت در 
جهــت ارتقــا علمــی از راه هــای قانونــی از جملــه برنامــه هــای مهــم مــورد تاکید 

مدیریــت آمــوزش و پــرورش اســتان اســت.
ــی  ــات آموزش ــز امکان ــرقی؛ از تجهی ــرورش آذربایجانش ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــتان  ــدارس محــروم و هنرس ــت م ــا محوری ــش رو ب ــی پی ــال تحصیل ــرای س ب
ــر و نگــه داری، ایجــاد  ــر داد و گفــت: حفــظ فضاهــای فیزیکــی، تعمی هــا خب
مــدارس و هنرســتان هــای جدیــد و فضاهــای فیزیکــی جدیــد از دیگــر برنامــه 

هــا مــی باشــد.
ــرورش  ــوزش و پ ــایل آم ــن مس ــی تری ــی از اساس ــادی، یک ــه ی صی ــه گفت ب
ارتبــاط بــا اصحــاب رســانه جهــت تســهیل اطــاع رســانی و خدمــات دهــی بــه 
اولیــا و دانــش آمــوزان اســت و امیدواریــم ایــن همــکاری و همیــاری روشــن و 
برادرانــه در تســهیل فرآینــد آموزشــی نوآمــوزان و دانــش آموزان عزیــز ثمربخش 
باشــد. وی ادامــه داد: شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف بــر پایــداری ایــن رابطــه 
بســتگی دارد و بــا اســتفاده از داشــته هــا و تکیــه بــر ظرفیــت هــای موجــود در 

صــدد کاهــش موانــع هســتیم.

تولید تراکتور در ایران صرفًا ۱0 درصد حاشیه سود
 برای تولید کننده دارد

ــن و  ــول بنیادی ــند تح ــی س ــت هم اندیش نشس
جهــاد تبییــن مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
آذربایجــان شــرقی و اصحــاب رســانه در باشــگاه 

فرهنگیان تبریز برگزار شد.
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ــران  ــرقی از مدی ــان ش ــتان آذربایج ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
شهرســتان هــای اســتان خواســت در تصمیــم ســازی ها مشــارکت فعال داشــته 

باشــند تــا شــرکت را بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود یــار نماینــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا از تبریــز؛ مهنــدس خانــی در ابتــدای این دیــدار ضمن 
ــت  ــن وضعی ــریح آخری ــه تش ــکاران ب ــای هم ــاش ه ــات و ت ــکر از زحم تش
پــروژه هــای در دســت اجــراء ، اســتفاده از آب هــای نامتعــارف و وضعیــت منابع 
آب اســتان در شــهرها و روســتاهای اســتان از نظــر میــزان بهــره منــدی از آب 
شــرب پایــدار، ســالم و بهداشــتی پرداختنــد و خواســتار همــکاری همــه جانبــه 

مدیــران شهرســتان هــا در جهــت رســیدن بــه اهــداف عالــی شــرکت شــدند.
ــه خدمــات مســتمر  وی افــزود: شــرکت آب و فاضــاب اســتان در جهــت ارائ
و مطلــوب تــر و تامیــن بلنــد مــدت آب شــرب شــهرها و روســتاههای اســتان 

فعالیــت هــا و اقدامــات بســیار موثــری انجــام و در دســت اجــرا دارد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی تکریــم اربــاب 
رجــوع و خدمــات رســانی بــه مــردم را اولویــت نخســت دانســت و گفــت: الزمه 
رســیدن بــه ایــن هــدف مهــم در ابتــدا رضایــت شــغلی کارکنــان اســت کــه 

تمــام تــاش خــود را در ایــن راســتا بــه کار می بندیــم.
مهنــدس خانــی خاطرنشــان کــرد: خدمــت رســانی بــه مــردم شــریف آذربایجان 
شــرقی ، همــواره اولویــت مدیــران و کارکنــان شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ــد  ــه خواه ــتر ادام ــوت بیش ــا ق ــن راه ب ــده ای ــیده ش ــر اندیش ــا تدابی ــوده و ب ب

داشــت.
مدیــر عامــل آبفــای اســتان آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه از ۱۰ هــزار 
روســتای محــروم کشــور، ۱۵۲ روســتای محــروم در قالــب طــرح بــزرگ ملــی 
جهــاد آبرســانی بــه اســتان آذربایجــان شــرقی تعلــق دارد، گفــت: ایــن طرح هــا 

بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۵۰۰ میلیــارد ریــال در حــال اجــرا مــی  باشــد.
ــه در  ــای ک ــروژه ه ــرای پ ــا اج ــم ب ــرد: امیدواری ــح ک ــی تصری ــدس خان مهن
راســتای محرومیــت زدایــی و در جهــت توســعه و خدمــات رســانی مطلــوب تــر 
بــه روســتاها انجــام میگیــرد شــاهد افزایــش شــاخص برخــورداری از آب شــرب 

ســالم و بهداشــتی در روســتاهای اســتان باشــیم .
ــی  ــروژه هــای خوب وی اظهــار کــرد: در ســطح اســتان و در شهرســتان هــا پ
ــه مســئوالن  ــا خواســتارم ب ــران شهرســتان ه ــه مدی ــم ک در حــال اجــرا داری
شهرســتان خــود بــه صــورت کامــل دربــاره پــروژه هــا اطــاع رســانی شــود تــا 

جریــان آخریــن اقدامــات شــرکت قــرار گیرنــد.
مدیــر عامــل آبفــای اســتان آذربایجــان شــرقی تاکیــد کــرد: بــرای تامین فشــار 
ــده، طرحهــای  ــی در ســال آین ــور از تنــش آب مناســب آب شــرب و جهــت عب
ــدت  ــدت و دراز م ــان م ــدت، می ــاه م ــی کوت ــع زمان ــانی در مقاط ــع آبرس جام
تعریــف و درحــال اجراســت کــه بــا برنامــه ریــزی دقیــق و اجــرای بــه موقــع 

شــاهد مشــکات در آینــده نباشــیم.
ــان را  ــات رس ــی و خدم ــای اجرای ــتگاه ه ــن دس ــل بی ــی تعام ــدس خان مهن
ــاش  ــد ت ــرد: بای ــح ک ــی دانســت و تصری ــم توســعه و آبادان ــای مه ازمحوره
کنیــم موانــع و مشــکات را کاهــش و یــا برطــرف و راهکارهــای عملــی بــرای 

ــه مــردم را انتخــاب نماییــم. خدمــت رســانی بهتــر ب
وی بــا بیــان اینکــه کاهــش هزینــه غیــر ضــروری و افزایــش درآمــد از جملــه 
اولویــت هــای شــرکت اســت افزودنــد: انضبــاط مالــی، تکریــم اربــاب رجــوع، 
تــاش و کار جهــادی از جملــه مــواردی اســت کــه همــه بایــد بــه آنهــا توجــه 

داشــته باشــیم.
رئیــس هیئــت مدیــره آبفــای اســتان آذربایجــان شــرقی افــزود: بــرای دســتیابی 
بــه اهــداف شــرکت بایــد تفکــر و برنامــه ریــزی داشــته و الزمــه رســیدن بــه 

ایــن اهــداف اتحــاد و همدلــی اســت.
مهنــدس خانــی ارائــه پیشــنهادها و راهکارهــای اصاحــی توســط کارکنــان را 
مفیــد دانســت و خواســتار ارائــه پیشــنهادات و نظــرات توســط همــکاران جهــت 

پیشــبرد اهــداف شــرکت شــد
در ادامــه ایــن نشســت مدیــران شهرســتان هــا نیــز از اقدامــات انجــام شــده، 
پیشــرفت پروژه هــای آب و فاضــاب و مشــکات شهرســتان مربوطــه گزارشــی 

ارائــه کردنــد

نشست هم اندیشی 
مدیر عامل آبفای استان 
آذربایجان شرقی به همراه
 جمعی از معاونان و مدیران 
این شرکت با مدیران 
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رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی تأکیــد کــرد: در تمامــی 
شهرســتان ها دادگســتری آمادگــی دارد تــا از ظرفیــت قانونــی بــرای 

جلوگیــری از تغییــر کاربــری اراضــی اســتفاده شــود.
  گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز، موســی خلیل اللهی در مراســم گرامیداشــت 
ســالروز تاســیس ســازمان امــور اراضــی کشــور کــه بــا حضــور مســئولین 
ــان  ــاورزی آذربایج ــازمان جهادکش ــات س ــالن جلس ــل س ــتانی در مح اس
ــامی  ــاب اس ــر انق ــه فج ــام اهلل ده ــک ای ــا تبری ــد ب ــزار ش ــرقی برگ ش
گفــت: بــه بیــان امــام راحــل » انقــاب انفجــار نــور بــود« نــوری کــه مــا 
را از ظلمــت بــه روشــنایی، از ذلــت بــه عــزت و از وابســتگی بــه اســتقال 

رســاند.
ــت  ــت، امنی ــای دول ــی از اولویت ه ــروز یک ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
غذایــی اســت افــزود: از همــه شــاغان ســازمان جهــاد کشــاورزی تشــکر 

ــد. ــش دارن ــور نق ــی کش ــت غذای ــه در امنی ــم ک می کن
خلیــل الهــی همچنیــن از نیــروی انتظامــی کــه پشــتیبان امنیــت هســتند 
تشــکر و قدردانــی کــرد و ادامــه داد: نیــروی انتظامــی متواضعانــه و گمنــام 
ــد و  ــا می کنن ــورنقش ایف ــی کش ــی و اجتماع ــای امنیت ــی عرصه ه در تمام

ــوند. ــل می ش ــات را متحم بیشــترین زحم
وی بیــان کــرد: فلســفه تصویــب قانــون جامــع حــد نــگار ایــن اســت کــه 
ــده و  ــی تثبیت ش ــع طبیع ــی و مناب ــی مل ــوزه اراض ــت در ح ــت دول مالکی

ــا  ــا ب ــد. در اســتان م ــات را محــدود کن ــد و اختاف از تعــرض مصــون بمان
تاشــی کــه صــورت گرفــت در کارگــروه مربوطــه اتفاقــات خوبــی افتــاد 
و ۱۰۰ درصــد اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی تثبیــت شــدند و آذربایجــان 
ــر  ــن مهم ت ــر کشــور معرفــی شــد. از ای ــوان ســه اســتان برت شــرقی به عن
ــد  ــا کن ــش ایف ــد نق ــی می توان ــت غذای ــن امنی ــه در تأمی ــی تر ک و اساس
اراضــی زراعــی اســت. هرچنــد ایــن موضــوع تقاضامحــور اســت و 
ســختی هایی دارد ولــی چــاره ای جــز تثبیــت نیســت. از ظرفیت هــا اســتفاده 
کنیــم و بــا همــکاری شهرســتان ها کار تثبیــت اراضــی را تســریع بخشــیم 
چراکــه تــاش نظــام ایــن اســت کــه در کمتریــن زمــان ممکــن ســندها 

صــادر شــود.
ــه  ــا توج ــه ب ــان اینک ــا بی ــرقی ب ــان ش ــتری آذربایج ــس کل دادگس رئی
ــع آوری  ــق جم ــاده ۱۰ از طری ــای مشــمول تبصــره م ــه پرونده ه بیشــتر ب
اطاعــات و افزایــش گشــت ها، از تغییــر کاربــری اراضــی جلوگیــری کنیــد 
ــی  ــری اراض ــر کارب ــود از تغیی ــام ش ــات انج ــه اقدام ــل از اینک ــت: قب گف
جلوگیــری شــود.بابک محبــوب علیلــو دادســتان تبریــز نیــز گفــت: یکــی از 
اولویت هــای دادگســتری اســتان اجــرای قوانیــن مربــوط بــه حفــظ کاربــری 
اراضــی و حفــظ بیت المــال اســت. ایــن موضــوع تحــت تدابیــر و مدیریــت 
هوشــمندانه انجام شــده چراکــه دغدغــه مــا حفــظ حقــوق مــردم و حفاظــت 

ــت. ــال اس از بیت الم

۱00 درصد اراضی ملی و 
منابع طبیعی تثبیت شدند
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خبرگــزاری آریا-رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی تأکیــد کــرد: در تمامــی 
ــر  ــری از تغیی ــرای جلوگی ــی ب ــت قانون ــا از ظرفی ــی دارد ت ــتری آمادگ ــتان ها دادگس شهرس

کاربری اراضی استفاده شود.



مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری تبریــز 
گفــت: ۱۰ دســتگاه خــودرو امــدادی پــادرا خریــداری و پــس از تجهیــز 
ــزوده و  ــز اف ــش نشــانی تبری ــی آت ــاوگان خودروی ــه ن و آماده ســازی ب

در خدمــت ایمنــی شــهر قــرار مــی گیــرد.
ــت  ــا زبردس ــاد علیرض ــش پ ــا در تبریز؛آت ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــاوگان  ــرد: بررســی و کاهــش ســن ن ــار ک ــر اظه ــن خب ــا اعــام ای ب
امــدادی ســازمان آتــش نشــانی بخشــی از ضروریــات حفــظ آمادگــی 
ــی  ــه و ب ــروز حادث ــان ب ــم در زم ــه بتوانی ــت ک ــانی اس ــات رس خدم

ــیم. ــهروندان باش ــت ش ــگ در خدم درن
ــش  ــازمان آت ــدادی س ــاوگان ام ــازی بخشــی از ن ــه داد: نوس وی ادام
نشــانی تبریــز از جملــه تعویــض خودروهــای پیشــرو امــدادی و 
اطفائــی، پــس از طــی تقریبــا دو دهــه از ســال ۱۳۸۰ و بــا هزینــه ای 

ــده اســت. ــداری ش ــال خری ــارد ری ــل میلی ــه چه ــک ب نزدی
ــرار  ــه داد: گام دوم ق ــز ادام ــانی تبری ــش نش ــازمان آت ــل س مدیرعام

ــن  ــز ای ــل و تجهی ــدادی، تکمی ــاوگان ام ــا در ن ــن خودروه ــن ای گرفت
ــاز منطقــه ای ایســتگاه آتــش نشــانی اســت  ــر اســاس نی دســتگاه ها ب

کــه آمــاده خدمــات رســانی شــود.
آتــش پــاد زبردســت بــا اشــاره بــه اینکــه اقدامــات الزم در خصــوص 
راه انــدازی ایــن خودروهــا در حــال انجــام اســت گفــت: ایــن خودروهــا 
بــر اســاس شــرایط کاری آتــش نشــانی، توانایــی حمــل وزن ظرفیــت 
ــور  ــب و از مان ــان مناس ــش نش ــرات آت ــزات و نف ــر آب و تجهی تانک
ــا دو  ــل ت ــوردار اســت و حداق ــهر برخ ــبی در ســطح ش ــدادی مناس ام

دهــه دیگــر مــی توانــد بهــره وری داشــته باشــد.
ــزات  ــازی تجهی ــرای نوس ــزود: ب ــز اف ــانی تبری ــش نش ــل آت مدیرعام
ــر  ــال اخی ــه س ــری در س ــاش و پیگی ــت ت ــدادی، نهای ــاوگان ام و ن
انجــام و امیــد اســت خریــداری ایــن تجهیــزات همچنــان ادامــه یافتــه 
ــه روز و مناســب  ــاوگان ب ــزار و ن ــا اب و شــاهد یــک ســازمان جامــع ب

باشــیم.

پادرا  امدادی  و  پیشر و  خودر دستگاه   ۱0 خریداری 
تبریز تش نشانی  آ سازمان  برای 

ــض  ــه تعوی ــز از جمل ــانی تبری ــش نش ــازمان آت ــدادی س ــاوگان ام ــی از ن ــازی بخش نوس
ــا  ــال 1380 و ب ــه از س ــا دو ده ــی تقریب ــس از ط ــی، پ ــدادی و اطفائ ــرو ام ــای پیش خودروه

هزینه ای نزدیک به چهل میلیارد ریال خریداری شده است.
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ــت:  ــرقی گف ــان ش ــامی آذربایج ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی مدی
ــتایی  ــاکن روس ــازی مس ــاوم س ــرای مق ــرقی ب ــان ش ــهمیه آذربایج س
ــه در صــورت اســتمرار تســهیات  ــد اســت ک ــزار واح ــر ســال ۱۲ ه ه
اعطایــی، تــا پایــان ســال ۱۴۱۰، هیــچ  واحــد غیرمقــاوم در اســتان وجــود 

ــد داشــت. نخواه
ــه  ــاره ب ــا اش ــروری ب ــت اهلل س ــا در تبریز؛حج ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــال  ــتایی از س ــاکن روس ــازی مس ــاوم س ــهیات مق ــای تس ــه اعط اینک
ــکن  ــوس و مس ــماری نف ــق سرش ــزود: طب ــت اف ــده اس ــاز ش ۱۳۸۴ آغ
۱۳۹۵، ۳۰۵ هــزار و ۴۰ واحــد مســکن روســتایی در اســتان وجــود دارد 
کــه تاکنــون نزدیــک بــه ۱۵۳ هــزار واحــد مقــاوم ســازی شــده اســت.

وی از معرفــی بیــش از هشــت هــزار پرونــده دریافــت تســهیات مقــاوم 
ــه بانــک هــای اســتان  ســازی مســاکن روســتایی آذربایجــان شــرقی ب
ــل  ــای عام ــک ه ــاعدت بان ــورت مس ــرد: در ص ــح ک ــر داد و تصری خب

اســتان، تــا مهرمــاه ســال آینــده اکثــر ۱۲ هــزار ســهمیه اســتان بــه بهــره 
بــرداری خواهــد رســید و باقــی مانــده آن هــم بــه مرحلــه ســفت کاری 

خواهــد رســید کــه قابــل ســکونت محســوب مــی شــود.
ــت:  ــرقی گف ــان ش ــامی آذربایج ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی مدی
ــد  ــا ۷۱ درص ــر ب ــتان اه ــد، شهرس ــا ۸۱ درص ــس ب ــتان هری شهرس
ــازی  ــوم مقاوم س ــا س ــه اول ت ــد؛ رتب ــا ۶۹ درص ــه ب ــتان میان و شهرس
ــزان  ــن می ــد و کمتری ــود اختصــاص داده ان ــه خ ــتایی را ب مســاکن روس
ــت شــده اســت. ــام شهرســتان چاراویمــاق ثب ــه ن ــا ۲۵ درصــد ب هــم ب

ســروری افــزود: بیشــترین تعــداد مســاکن  مقــاوم ســازی شــده هــم بــه 
ــتان  ــد، شهرس ــزار و ۱۹۶ واح ــا ۲۶ ه ــز ب ــتان تبری ــه شهرس ــب ب ترتی
ــا ۱۳ هــزار و ۲۴۰  ــه ۱۴ هــزار و ۲۹۳ واحــد و شهرســتان مراغــه ب میان

ــق دارد. واحــد تعل

وستایی آذربایجان شرقی مقاوم سازی همه مساکن ر
 تا پایان سال

مدیــرکل بنیــاد مســكن انقــالب اســالمی آذربایجــان شــرقی گفــت: شهرســتان هریــس بــا 81 
درصــد، شهرســتان اهــر بــا 71 درصــد و شهرســتان میانــه بــا 69 درصــد؛ رتبــه اول تــا ســوم 
مقاوم ســازی مســاکن روســتایی را بــه خــود اختصــاص داده انــد و کمتریــن میــزان هــم بــا 25 

درصد به نام شهرستان چاراویماق ثبت شده است.



رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی از 
آغــاز خریــد مــرغ مــازاد مرغــداران اســتان خبــر داد.

ــا  ــو ب ــر فتحــی در گفتگ ــا در تبریز؛اکب ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــا اعــام ایــن مطلــب گفــت: در راســتای حمایــت  خبرنــگاران ب
ــی  ــتان ط ــازاد در اس ــرغ م ــع آوری م ــدگان و جم از تولیدکنن
ــعه کشــاورزی  ــدوق توس ــکاری صن ــا هم جلســات کارشناســی ب
ــت  ــور دام و معاون ــتیبانی ام ــرکت پش ــاورزی، ش ــک کش ، بان
بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان کار خریــد و جمــع آوری مــرغ 
مــازاد اســتان از ۲۷ دی مــاه در ســطح اســتان توســط اتحادیــه 

مرغــداران شــروع شــد.
و  تولیدکننــدگان  از  حمایــت  منظــور  بــه  داد:  ادامــه  وی   

ــی  ــرارداد ف ــتان ق ــفید در اس ــت س ــد گوش ــداوم تولی ــزوم ت ل
ــتان  ــتی اس ــرغ گوش ــداران م ــه مرغ ــازمان و اتحادی ــن س مابی
ــعه  ــت از توس ــدوق حمای ــاورزی، صن ــک کش ــکاری بان ــا هم ب
بخــش کشــاورزی، اداره کل پشــتیبانی امــور دام و اداره کل 

دامپزشــکی اســتان منعقــد گردیــد.
فتحــی گفــت: براســاس ایــن قــرارداد مــرغ مــازاد تولیــد 
کننــدگان توســط اتحادیــه مرغــداران گوشــتی بــه قیمــت 
ــع  ــود و در مواق ــی ش ــازی م ــره س ــداری و ذخی ــوب خری مص
ــد . ــد ش ــع خواه ــازار توزی ــم ب ــور تنظی ــه منظ ــرغ ب ــود م کمب

ــرغ  ــن م ــش از ۱۰۰۰ ت ــود بی ــی ش ــی م ــش بین ــزود: پی  وی اف
ــود. ــداری ش ــدگان خری ــد کنن ــداران و تولی ــازاد از مرغ م

غ مازاد مرغداران استان آذربایجان شرقی آغاز شد خرید مر

بــه منظــور حمایــت از تولیدکننــدگان و لــزوم تــداوم تولیــد گوشــت ســفید در اســتان قــرارداد فــی مابیــن 
ســازمان و اتحادیــه مرغــداران مــرغ گوشــتی اســتان بــا همــكاری بانــک کشــاورزی، صنــدوق حمایــت از 

توسعه بخش کشاورزی، اداره کل پشتیبانی امور دام و اداره کل دامپزشكی استان منعقد گردید.
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مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه پــروژه انتقــال 
آب ارس بــه دشــت شبســتر و دریاچــه ارومیــه، از آغــاز زیربنایی تریــن پــروژه  آبــی 

اســتان در دولــت ســیزدهم خبــر داد.
ــا اشــاره  ــا خبرنــگاران، ب یوســف غفــارزاده، دوشــنبه ۱۹ دیمــاه، در گفــت وگــو ب
ــه دشــت شبســتر و دریاچــه ارومیــه، اظهــار کــرد:  ــروژه انتقــال آب ارس ب ــه پ ب
ــی  ــن مال ــی و تامی ــری بحث هــای مطالعات ــاش و پیگی ــن ســال ت ــد از چندی بع
ــزو  ــه ج ــروژه ای ک ــتان، پ ــی اس ــل اجرای ــه ای و عوام ــرکت آب منطق ــط ش توس
ــه  ــا لول ــش شــروع رســمی آن ب ــه پی ــود، هفت ــات اســتان ب ــن اقدام زیربنایی تری

گــذاری انجــام شــد.
بــه گفتــه وی، ایــن پــروژه شــاید جــزو ضروری تریــن پروژه هــای اســتان باشــد 

کــه در دولــت ســیزدهم آغــاز شــد.
وی اضافــه کــرد: ایــن پــروژه آب شــرب تبریــز، جمعیــت روســتایی مســیر و آب 
ــرده و پســاب آن  ــن ک ــز را تامی ــد، شبســتر و تبری ــا، مرن ــع شــهرهای جلف صنای
نیــز در حــدود ۱۰۰ میلیــون مترمکعــب بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه رهاســازی 

می شــود.
مدیرعامــل آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه ۷۰ درصــد مصــرف 
آب شــرب تبدیــل بــه پســاب شــده و بــرای احیــای دریاچــه در نظــر گرفتــه شــده، 
گفــت: ایــن پســاب بعــد از تصفیــه در تصفیه خانــه بــا کیفیــت قابــل قبــول انتقــال 

ــد. می یاب
وی افــزود: خــط لولــه انتقــال پســاب بــه دریاچــه ارومیــه در حــال اجــرا بــوده و 

فــاز اول آن تمــام شــده کــه فــاز دوم آن نیــز در آینــده شــروع خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه مزیــت دیگــر اجــرای ایــن پــروژه، تعــادل بخشــی آبخوان هــا 
اســت، گفــت: وضعیــت آب هــای زیرزمینــی اســتان مناســب نبــوده و هــر ســاله 
ــا اجــرای ایــن پــروژه چاه هــای آب شــرب را بســته و تعــادل  افــت داریــم امــا ب

ــود. ــره می ش ــاده و آب ذخی ــاق افت ــا اتف ــی در آبخوان ه بخش
ــدار جــزو  ــی و پای ــدون قطع ــن آب شــرب ب ــر اینکــه تامی ــد ب ــا تاکی ــارزاده ب غف

وظایــف اصلــی آب منطقــه ای اســت، خاطرنشــان کــرد: در تبریــز، مرنــد و شبســتر 
تامیــن آب پایــدار در وضعیــت ســر بــه ســر قــرار دارد و هــر لحظــه امــکان قطعــی 
آب وجــود دارد، لــذا در ایــن شــهرها بایســتی ضریــب اطمینــان تامیــن آب را ارتقــا 

دهیــم.
ــده و ۱۱۰  ــرا ش ــر اج ــر، ۳۵ کیلومت ــبختانه از ۱۴۵ کیلومت ــه داد: خوش وی ادام

ــد. ــد ش ــی خواه ــد اجرای ــرارداد جدی ــه در ق ــده ک ــر مان کیلومت
بــه گفتــه مدیرعامــل آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی، در مناطــق مرنــد، جلفــا، 
شبســتر و تبریــز رشــد صنایــع و اشــتغالزایی بــه خاطر وضعیــت تامیــن آب متوقف 
شــده بــود کــه در نتیجــه اجــرای ایــن پــروژه بــه تســهیل اشــتغالزایی و رونــق 

صنایــع نیــز کمــک خواهــد شــد.
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن پــروژه کــه در تاریــخ تبریــز جــزو پروژه هــای 

معــدود تاثیرگــذار اســت بــه زودی بــه نتیجه برســد.
ــا ســال ۱۴۳۰ را تامیــن  ــدار بلندمــدت ت ــان اینکــه ایــن طــرح آب پای ــا بی وی ب
خواهــد کــرد، گفــت: تمــام تاش هــا در کنــار انتقــال آب، ایــن اســت کــه بایــد 
بــرای مصــرف بهینــه آب و مدیریــت مصــرف دقــت داشــته باشــیم و از پــرت آب  

جلوگیــری کنیــم.
غفــارزاده افــزود: ۶۰ درصــد آب شــرب تبریــز از خــط زرینــه رود بــا مســافت ۱۸۰ 
کیلومتــر از منطقــه بــوکان بــا زحمــت بــه دســت مــردم تبریــز می رســد کــه  الزم 

اســت تــا در مصــرف خــود دقــت  کاغــی را داشــته باشــیم.
کاهش ۵۳ درصدی بارندگی در آذربایجان شرقی نسبت به سال گذشته

ــه  ــه گفــت: امســال بارندگــی حــدود ۵۳ درصــد نســبت ب ــن در ادام وی همچنی
ــر اســت. ــه و حــدود ۲۷ درصــد ســدهای اســتان ُپ ســال گذشــته کاهــش یافت

غفــارزاده از اتمــام رینــگ جنوبــی تبریــز تــا پایــان ســال نیــز خبــر داد و گفــت: 
بــر اســاس آخریــن خبرهــا، تــا آخــر ســال احــداث ۲۶ کیلومتــر رینــگ جنوبــی 
تبریــز بــا لولــه ۲۰۰۰ و مخــزن ۱۰۰ هــزار مترمکعبــی در باالتریــن نقطــه تبریــز 

ــغ بــر ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان هزینــه داشــته اســت. ــه اتمــام می رســد کــه بال ب

 ایــن پــروژه آب شــرب تبریــز، جمعیــت روســتایی مســیر و آب صنایــع شــهرهای جلفــا، مرنــد، شبســتر و تبریــز را 
تامین کرده و پساب آن نیز در حدود 100 میلیون مترمكعب برای احیای دریاچه ارومیه رهاسازی می شود.

23
تبریز کهن، سال سوم، شماره 12، زمستان 1401

وژه  آبی  آغاز زیربنایی ترین پر
آذربایجان شرقی در دولت 
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