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ح کرد؛  دبیر کمیسیون عمران، ترافیک و حمل و نقل شورای اسالمی تبریز مطر

ساماندهی شهرک شهید مدنی 
در قالب مبلمان شهری 

قالبمبلمانشهریســاماندهیمیشود. در شهرکشــهیدمدنیتبریز

گفــت: کمیســیونعمــران،ترافیــکوحمــلونقــلشــورایاســامیتبریــز عضــوهیــاترئیســهودبیــر

قالبمبلمانشهریســاماندهیمیشود. وکارگاههایآندر وضعیتشــهرکشهیدمدنیاینشــهر

ومعاونــانمنطقــههفتواهالیشــهرکصنعتیشــهید جلســهمشــترکباشــهردار کریمصادقزاده،در

مشــاغلوکارگاههــایصنعتیشــهیدمدنیدر وحمایــتاز حترافیکــی،بهســازیمعابــر مدنــی،افزود:طــر

دارد. قرار تبریز شهرداریوشورایشــهر کار دستور

رویکرد بودجه 1400 
برای حفظ میراث فرهنگی
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در راســتای عدالــت اجتماعی و فرصــت برابر 
آموزشی تاکید شد؛

شناسایی کودکان بازمانده 
از تحصیل

؛ در جشنواره مالک اشتر
بسیج سازندگی سپاه عاشورا 

خوش درخشید

ح کرد؛ مدیرعامل موسسه خیریه جان نثاران مطر

احــداث واحدهای صنعتــی برای 
کارآفرینی و امور خیریه 

2

 : استاندار
مزرعه تولید ارز دیجیتال در آذربایجان شرقی وجود ندارد

ح کرد؛ شهردار تبریز مطر

مهندسامامیمدیرعاملشــرکتفوالدمهرســهندتندیس
صادرکنندهنمونهملیراازدســتدکترجهانگیریمعاوناول

رئیسجمهوردریافتکرد.
نظر امتیــازاتمختلفیبــرایانتخــابصادرکننــدگاننمونــهدر
میزانصادرات،تعداد گرفتهشــدهکهرشــدســهســالقبلدر
بازارهــا،بازارهــایجدیدوتعــددبازارهادرســهســالهگذشــتهاز
جملهامتیازبندیهایمرتبطباانتخابصادرکنندهنمونهبوده

است.
درعینحالباتوجهبهاینکهدستگاههایمختلفیدرپروسه
انتخابصادرکنندهنمونهمشارکتدارند،نوعرفتارشرکتها
مــوردتعهــداتارزیوبدهیهــایبانکینیزمــاکعملقرار در

گرفتهاست.

کســبایــنموفقیــتبــزرگراخدمــتمدیرعامــلوتمــام
همکارانارجمندتبریکمیگوییم.

مراســمملــیصــادراتدرســالن بیســتوچهارمیــنســالروز
همایشهــایاتــاقبازرگانی،صنایع،معــادنوکشــاورزیایران

برگزارشد.
۸۲۵شــرکتدرعرصهتوســعهصادراتغیرنفتیکشورشرکت
داشــتندکــه۳۲۰شــرکتواجــدشــرایطگردیــدو۱۲۲شــرکتبه
عرصــهرقابتآمدندکــهتنها۵۶شــرکتازجملهشــرکتفوالد
مهــرســهندموفقبــهکســبعنــوانصادرکننــدهنمونــهملی

انتخابشدند.
توسعه صادرات، امنیت اقتصاد، اشتغال مولد و رفاه پایدار در 

سایه افزایش صادرکنندگان

در بیست و چهارمین سالروز مراسم ملی صادرات؛ 
 فوالد مهر سهند صادرکننده نمونه ملی

 در سال ۹۹ شد
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در بیست  و چهارمین سالروز مراسم ملی صادرات؛

پتروشیمی تبریز صادر کننده نمونه ملی در سال 99 شد
تاژ

رپر



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

اســتاندارآذربایجانشــرقیباتاکیدبراینکهمزرعــهتولیدارزدیجیتــالدراین
استانوجودندارد،گفت:مصرفساالنهوماهانهبرقتمامواحدهایتولیدی

وحتیکشاورزیدراستانمشخصاست.
محمدرضاپورمحمــدیافزود:هرزماندرهرکجاپیکبیشــتربرقمشــاهده
شــده،شــرکتتوزیعبرقعلتافزایشراکنتــرلکردهاســت.وییــادآوریکرد:

پیشازاینچندینمــوردمزرعهتولیدارزدیجیتالدرآذربایجانشــرقیوجود
داشــتکههمهشناســاییوعواملراهاندازیآندستگیرشــدند.ویبابیان
اینکهامکانفعالیتمخفیانهدرزمینهتولیــدارزدیجیتالوجــوددارد،تاکید
کــرد:درصــورتاطاعمطمئنــاازفعالیــتآنهــاجلوگیــریمیشــود.درروزهای
گذشتهشــایعاتیمبنیبرقطعیبرقکانشهرتبریزبهدلیلاســتفادهازبرق

برایتولیدارزدیجیتالتوسطشرکتهایچینیدرفضایمجازیمنتشرشد.
ایندرحالیاستکهمسئوالنامرازجملهشرکتتولیدبرقآذربایجاناعام
کردهاندکهقطعــیبرقموضوعسراســریودلیلآنناکافیبــودنگازموردنیاز
نیروگاههایبرقازیکســووتاکیدبرضــرورتمقابلهباکاهــشآلودگیهوای

کانشهرهاازسویدیگراست./ایرنا

:   مزرعه تولید ارز دیجیتال در آذربایجان شرقی وجود ندارد استاندار
پنجشنبه   25   دی  1399    شماره 5855

حمایت از تولیدکنندگان استان  برای 
ایجاد اشتغال پایدار

آفرینیامیدآذربایجانشــرقی کلصنــدوقکار مدیــر
تولیدکنندگان حمایتهمهجانبهاینصنــدوقاز از

داد. سطحاستانخبر در برایایجاداشتغالپایدار
کار  بــازار کارگــروه جلســه  در زاده یــم کر محمــد
نشــانکــرد:بــاتوجهبــهپتانســیلی هشــترود،خاطــر
هشــترودوجــوددارد،تســهیاتویــژهایبرای کهدر
منابــع متقاضیــانوامخــوداشــتغالیوروســتاییاز
داخلــیصنــدوقومحــلاعتباراتتوســعهاشــتغال

گرفتهشدهاست. نظر روستاییدر
آفرینــیامیــدآمــادهارائــه ویافــزود:صنــدوقکار
ســایر و زان کشــاور صنعتگــران، بــه تســهیات
حوزههاســت،تــاروســتانشــینانبــهاشــتغالپایدار

برسند.
اینجلســهگفت:توســعه در هشــترودنیز فرماندار
دارد دولــتقــرار کار دســتور مشــاغلروســتاییدر
جلســاتمختلــفبــرایایجــاداشــتغالپایــدار ودر

گرفتهشدهاست. نظر روستاییتسهیاتیدر
نشــانکــرد:بــاارائــهخدمــات امیــنامینیــانخاطــر
پویایــی شــاهد نشــینان روســتا بــه تســهیات و

روزافزونروستاهاخواهیمبود.
کــرد:تولیدگیاهــاندارویــی،آبــزیپروری، ویاظهــار
ارتقــایصنعــتکشــاورزی،دامــداری،معدنوســایر
آمــاده هشــترودســاماندهیشــدهو حوزههــادر
بــرایافزایشاشــتغال اختصاصتســهیاتبیشــتر

است. پایدار
شــد:میزاناختصاصاعتباراتروســتایی وییادآور
هفتســالگذشتهنســبتبهگذشــته۸۰درصد در

افزایشیافتهاست./ایسنا

خبر

جهتتحقــقعدالتاجتماعــیوفرصتبرابر در
معــاونســوادآموزیاســتان دیــدار آموزشــیدر
ورفــاهاجتماعیاســتان بــامدیــرکلتعــاون،کار
راســتای آذربایجــانشــرقیبــهاقــدامســریعدر
شناســاییاســمیوتحصیلکودکانبازماندهاز

وبیماریتاکیدشد. فقر تحصیلناشیاز
ایــن ورفــاهاجتماعــیدر مدیــرکلتعــاون،کار
رفعو ضمــناشــارهبــهاهمیــتســواددر دیــدار
آمادگــیکامل ،بــزهوبیــکاریاز بینبــردنفقر از
پیشــبرداهــدافســوادآموزی ایــنادارهکلدر

داد. خبر
ســالهای فتحــیافــزود:بــاتوجــهبــهاینکــهدر
و  کار کــودکان زمینــهشناســایی  در گذشــته
تحصیــلاقداماتــیصــورتگرفتــه بازمانــدهاز
اســت،بــابهروزرســانیوتکمیــلایــنلیســت

شــرایطالزمرابرایایجادفرصتآموزشــیفراهم
خواهیمکرد.

صادقــیمعــاونســوادآموزیاســتاننیــزضمن
و آمــدنادارهکلتعــاون،کار پــایکار از تشــکر
زمینــهباســوادیکــودکانکار رفــاهاجتماعــیدر

راســتایتحقــق گفــت:ســوادآموزیاســتاندر
عدالتاجتماعیوایجــادفرصتدومتحصیلو
یادگیریآمادهباســوادکردنکودکانبازماندهاز
تحصیلبــودهوبهمحــضارائهلیســتکودکان
تحصیل،نســبتبهکاسگذاری بازماندهاز کار

اقدامخواهدشد.
از بازمانــده کــودکان خصــوص  در صادقــی
ومعلولیــت بیمــاری ، فقــر  از ناشــی تحصیــل
افزود:بهزیســتیاســتانکههمواره جســمینیز
فعالیتهــایســوادآموزینقــشعمــدهای در

داشتهاست،کمکحالخواهدبود.
ادامــهخاطرنشــانکــرد:تامیــنکتــبو ویدر
ملزوماتآموزشــیبرایباســوادشــدنکودکان
تحصیــلرایــگانبــودهوتوســط بازمانــدهاز کار

اینمعاونتفراهمخواهدشد.
پایــانایــناقــداممشــترکســوادآموزی ویدر
ورفــاهاجتماعــی اســتانوادارهکلتعــاون،کار
راامــریمهــمقلمــدادکــردکــهپیوســتگیآن
رشــد وموثــریدر مثبــت پیامدهــایبســیار

فرهنگیخواهدداشت.

در راستای عدالت اجتماعی و فرصت برابر آموزشی تاکید شد؛

شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل
خبر

برای  صنعتی  واحدهای  احداث 
کارآفرینی و امور خیریه 

گفت: عاملموسسهخیریهجاننثارانتبریز مدیر
اینموسسهبرایتوسعهکارهایخیریهوتامین

منابعمالیاقدامبهاحداثکارخانهوکارگاهمیکند.
تشریح به خبری نشست  در  نامور سیفعلی
تی فعالیتهایاینموسسهخیریهوبرنامههایآ

آنپرداخت.
نثاران جان خیریه موسسه اینکه بیان با وی
اباعبداهللالحسین)ع(درراستایعملینمودنسیره
آنحضرتواهلبیتعصمتوطهارتراهاندازی
مجوز دریافت با ۶۸ سال  از گفت: است شده
موسسهخیریهبهصورترسمیفعالیتهایمانرا
قالبهیات در آننیز تداومدادهایموالبتهقبلاز

حسینیفعالبودهایم.
ویبابیاناینکهاینموسسهدرسالهایگذشته
تبریزتحتپوشش رادر توانستهبودتا4هزارخانوار
خاطر به  حاضر حال  در افزود: دهد  قرار  مستمر
تورموکروناتواناینموسسهمحدودشدهامابه

حدود۵۰۰خانوارهمچنانخدماتارائهمیدهیم.
ویبااشارهبهحضورخادماناینموسسهدرمناطق
تصریح سیلزدهوزلزلهزدهمناطقمختلفکشور
کرد:عاوهبرداخلاستاندرمناطقزلزلهزدهوسیل
زدهسرپلذهابواستانگیانواستانخوزستان
اینموسسه همحضورداشتهایموباتوجهبهمجوز
بهفعالیت دراستانهایدیگرومرکزکشورهممجاز
هم اینموسسه دزفول چنانچهشعبه هستیم
استانتهراندر راهاندازیشدهودومدرسههمدر

حالاحداثداریم.
وییادآورشد:سیرهاهلبیتتنهاکمکبهشیعیان
مناطق همیناساسدر حتیمسلمیننبودهوبر

سنینشینکشورهمدستگیرمحرومانبودهایم.
نحوهتامینمنابع پاسخبهسوالیمبنیبر ویدر
مالیموسسهخیریه،برضرورتتوسعهفعالیتهای
تاکیدکردوادامهداد:اینموسسه خیریهاینمرکز
برایتوسعهکارهایخیریهوتامینمنابعمالیاقدام
حال بهاحداثکارخانهوکارگاهمیکندوالبتهدر
داریم تبریز همیککارگاهفعالپاستیکدر حاضر
فضای۲۵۰۰متریبرای امابااحداثکارخانهجدیددر

بیشاز۳۰نفراشتغالزاییمیشود.

بااشــارهبــهتــداوماجــرایپروژههای تبریز شــهردار
نیابتیمقبرهالشــعرا،مقبرهدوکمال،ربعرشــیدی
و...درســالآینــده،گفــت:بــااولویتبنــدیاجرای
میــراثفرهنگیرامیتوان اینپروژهها،حفاظتاز
بهعنــوانمحوریــتبودجهســالآیندهشــهرداری

تبریزمطرحکرد.
ایــنموضــوعرادرجلســهایبا ایرجشــهینباهــر
عنوانجلســه»احصــانیازهــایعملیاتیبــارویکرد
حفــظمیــراثفرهنگــیورونــقاقتصادگردشــگری

شهرتبریز«مطرحکرد.
اینجلســهرئیسواعضایشــورایشهرتبریز، در
شــهردارانومدیــرانمناطــقتاریخــیوفرهنگیو

کارشناســانومتخصصــانحــوزهمیــراثفرهنگی
آخریــن کــهمباحثــیپیرامــون داشــتند حضــور
وضعیتابنیهواماکنتاریخیوفرهنگیوضرورت
آنهابحثوبررسیشــد.ویتاکیدکرد: حفاظتاز
،ایجاب محدودیتبودجهواعتبارشهرداریتبریز
میکندکــهاکنونبراســاساولویتهــایتاریخیو
فرهنگیشــهرمانعملکنیمودستگاههایدیگر
ادامــهتشــریح نیــزشــهرداریرایــاریکننــد.ویدر
انجــاموظایــفقانونیخود کنــار کرد:شــهرداریدر
و قبــالبرخــیموضوعاتیکهبهشــهر نمیتوانددر

شهروندانمانمربوطاست،بیتفاوتباشد.
برخــی عملکــرد  از انتقــاد بــا بــاره ایــن  در وی
از بســیاری  در افــزود: دولتــی، دســتگاههای
موضوعــاتدســتگاههایمتولــیبــهبهانــهنبــود
،اقدامــاتمفیــدوموثــریانجــام یــاکمبــوداعتبــار
ایــن بــهنیابــتاز نمیدهنــدوشــهرداریتبریــز

میشــود.ایــرج برخــیامــور دســتگاههاعهــدهدار
بــااشــارهبــهپــروژهمقبــرهالشــعراکه شــهینباهر
پروژههــاینیابتــیشــهرداریاســت،گفت: یکــیاز
توانستهکفسازیورودیشمالی شهرداریتبریز
مقبرهالشــعرارابهاتمــامبرســانددرحالیکــهاداره
کلفرهنگوارشــاداســامیکــهمتولــیاصلیاین
پروژهاست،دردوونیمسالاخیرنتوانستهالمان
تبریز ورودیمقبرهالشــعراراتکمیلکند.شــهردار
بخــشدیگــریازصحبتهایخــودبااشــارهبه در
کرد: اظهار تبریز ضرورتتوسعهفضایسبزشــهر
باتوجهبــهاینکهکاشــتیکمیلیــوناصلهنهال
شــعارمدیریــتشــهریتبریزدرســالجــاریبوده
اســت،تاکنــونموفقبــهکاشــت۸۰۰هــزاراصلهدر
نقاطمختلفشهرشــدهایم.ویهمچنیناضافه
رویکردهای از کرد:تملکباغاتقدیمییکیدیگــر
شــهرداریتبریزدرســالجاریاســتکهبهعنوان

مثالتوانســتیمبعدازســالهاباغهایاطرافائل
گلــیراتملــککنیــم.ایــرجشــهینباهــرهمچنین
اولویتهایامســال گفت:ایجادپیــادهراهیکــیاز
بــرایســاماندهیبافــتتاریخــی شــهرداریتبریــز
ایــنراســتاتوانســتیمچنــدطــرح بــودهودر شــهر
اجــراوبرنامــهریــزیکنیم،امــافعالیــتجــدیتردر
اینحــوزهنیازمندهمراهیدســتگاههاونهادهای
مربوطهاست.ویدربخشدیگریازصحبتهای
بــرایتملک خودبــابیــاناینکــهشــهرداریتبریــز
خانههایتاریخیهزینهزیادیصرفمیکند،گفت:
شــهرداریهابــرایتملــکخانههــایتاریخــیابــزار
قانونــیندارنــدوگاهــیاوقــاتبرخــیافــرادتــاش
میکنندبــهبهانــهخانههــایتاریخــی،ازشــهرداری
نماینــدگان ایــنبــارهاز ســودجوییکننــدکــهدر
محترممجلسمیخواهیمبهراهکاریبرایتعیین

اینموضوعبیندیشند. چارچوبیمشخصدر

ح کرد؛ شهردار تبریز مطر
رویکرد بودجه 1400 برای حفظ میراث فرهنگی

بتن ریزی فونداسیون پایه های پل ارتش

عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح ارتش 

با  اجرای بتن ریزی فونداسیون پایه های 

پل ارتش پیگیری می شود

گزارش 
تصویری 
شهرداری

تاژ
رپر



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

ع استخراج بیت کوین ارس تکذیب حضور خارجی ها در مزار
خارجیهــا مدیرعامــلشــرکتبــرقمنطقــهایآذربایجــانبــاتکذیــبحضــور
در ارز ارس،گفت:هیچگونهمزرعهبــزرگتولیدرمز برایتولیدبیتکویــندر

منطقهآزادارسوجودندارد.
چینیها حضــور مطالبــیمبنیبر خصوصانتشــار افشــینروشــنمیانیدر
کرد: منطقــهآزادارس،اظهار عبزرگاســتخراجبیتکویندر وراهاندازیمزار

منطقــهآزادارسوجلفاتوســطچینیها هیچگونــهاســتخراجبیــتکویــندر
در ارز نبــودهیــچمزرعهبزرگرمــز وایرانیهاانجــامنمیشــود.ویبــاتاکیدبر
منطقــهآزادارس،ادامهداد:طبــقگفتهســخنگویصنعتبــرق،تولیدبرخی
ارستولیدنشــدهاست. ارزهادر ارزهاقانونیاســتولیتاکنوناینرمز رمز
قانونیوجوددارد شــهرهابامجوز سایر در ارز ویبیانکرد:امکانتولیدرمز

ارسهیچگونهبیتکوینیتولیدنمیشود. ولیدر
،گفــت: کشــور در ارز خصــوصفعالیــتخارجیهــابــرایتولیــدرمــز ویدر
ایــنزمینــهفعالیتکننــدمگر ایــراندر خارجیهــابــهتنهایــینمیتواننــددر
اســتانماومنطقــهآزادارس اینکهشــریکایرانیداشــتهباشــندکهفعادر

چنینفعالیتیوجودندارد./ایسنا

پنجشنبه   25   دی  1399    شماره 5855

 بانــک کشــاورزی ،حامــی تولیــد 
و  کارآفرینان

یکــی روســتایســاترلودربخــشخسروشــاهتبریــز
بــزرگتریــن هــزارانروســتاییاســتکــهیکــیاز از
خــودجــای حهــایتولیــدیبخــشدامــیرادر طر
دادهاســت.شــرکتکشــتوصنعــتودامپــروری
نگیــن،بزرگتریــنطرحگاوداریشــیری دشــتآذر
بانــک ریالــی بــاحمایــت۲۵۰میلیــارد اســتان در
بهصورتمســتقیماشتغال کشــاورزیبرای9۶نفر
اشــتغالزاییو ایجــادکــردهوتحــولعظیمــیدر
ســیرصعــودیمیزان رونقاقتصــادیمنطقــهونیز

تولیداتداخلیبهوجودآوردهاست.
بــهگــزارشروابــطعمومیبانــککشــاورزیاســتان
آذربایجانشــرقی،اینمجتمعبزرگتولیدیشامل
گاوداریتمــامصنعتــیشــیریبهظرفیــت۳۰۰۰راس
احداثشدهاست. زمینیبهمساحت4۸هکتار در

براســاسایــنگــزارشمســتحدثاتایــنطــرحبه
مربعشــاملســیلوها 9۰۰۰۰متــر مســاحتبیــشاز
وانبارهــایعلوفه،جایــگاهپرورشتلیســه،دامهای
شیریودامخشــکومحلشیردوشی،آزمایشگاه،
وبخــشاداری زایشگاه،گوســالههایشــیرخوار
مربع،مســاحتفضــایانبارها، اســتکه۱۲۶۳۰متر
اداریوخدماتــیوفضــایســیلوبــهآناضافــه

میشود.
وصنعــت کشــت شــرکت مدیرعامــل قاســمی
نگینباتاکیدبرحمایت۲۵۰ ودامپروریدشــتآذر
میلیاردریالیبانککشاورزیوهمراهیبانکبااین
داشــت:اینطرحباظرفیــت۳۰۰۰راس پروژه،اظهار
داممولدراهاندازیشدهاســتکهباظرفیتکامل

درسالتولیدکند. میتواند۳۰میلیونلیترشیر

رپرتاژ

حضــوریشــدن بــاشــیوعکرونــاوغیــر
مــدارس،یکــیازدغدغههــایمعلمــان،
دانشآموزان عدمدسترسیتعدادیاز
خانوادههــایکــمتــوانمالــیبــهبســتر
اینراســتا شــبکهشــادمیباشــدکــهدر
خیــرانبامهــریبهوســعتبــینهایت،
اقامهوشــمندآموزشــی تبلــتودیگــر
دانــشآمــوزاناهــدا رابــهایــنگــروهاز

میکنند.
بــهگــزارشادارهاطــاعرســانیوروابــط
اســتان پــرورش و آمــوزش عمومــی
آذربایجــانشــرقیدرپیشــیوعویروس
آموزشــی کروناوتعطیلیمدارسومراکز
دانــش وعــدمدسترســیتعــدادیاز
آمــوزانخانوادههــایکــمتــوانمالــی،
موجیازحمایتخیرانبرایتهیهتبلت
اقــامآموزشــیهوشــمندبــهراه ودیگــر

افتادهاست.
حرکــت ایــن ادامــه  در  نیــز  امــروز
خداپســندانهمجموعــهمدیریــتامــور
شعببانکصادراتاســتانآذربایجان
خداپســندانه حرکــت یــک  در شــرقی

۱۵دســتگاهتبلــتبــهدانــشآمــوزان
خانوادههایکمتوانمالیاهداکردند.

و آمــوزش مدیــرکل جلســهای  در
بانــک شــعب امــور  مدیــر و پــرورش
شــرقی، آذربایجــان اســتان صــادرات
راشــروعی اقــدام ایــن زاده فتحعلــی
خوانــدوگفــت: بــرایاقدامــاتبزرگتــر
شــعببانــکصــادرات مدیریــتامــور
ادامــه  در شــرقی آذربایجــان اســتان
اقداماتخداپســندانهخودبــاهمکاری
ازدانش آموزشوپرورشاستان۱۵نفر
آمــوزانخانوادههایکــمتوانمالــیرادر

شــهرهایمختلــفاســتانشناســایی
کردهوبااهدایاقامهوشمندآموزشی
فرصــتیادگیــریرابــرایایــنعزیــزان

فراهمکردهاست.
امورشــعببانکصادراتاستان مدیر
آذربایجــانشــرقیافــزود:درصــددآن
هســتیمارتباطمابــاایندانــشآموزان
قطــعنشــودومشــکاتآموزشــیایــن

عزیزاندرمقاطعمختلفمرتفعگردد.
مدیــرکلآمــوزشوپــرورشاســتاننیــز
ضمنقدردانــیازهمتبلنــدمجموعه
شــعببانکصــادراتاســتاناین امور

حرکــتخداپســندانهرااقدامــیمانــدگار
دانست.

پاشاییخاطرنشــانکرد:باوجوداینکه
تــاش آمــوزشوپــرورشاســتاندر
اســتبهطرقمختلــفامــکانتحصیل
ویادگیــریرافراهــمکنــد،امــاباگذشــت
شــروعســال نزدیــکبــهچنــدمــاهاز
تحصیلــیجدیــدبرخــیدانشآمــوزانبا
اینترنت،بهدلیلتوانمالی وجودبستر
امکانــاتآموزشــیهوشــمند پاییــناز
نیســتندواینمســالهامکان برخــوردار
ایــنعزیــزانگرفتــه آمــوزشمجــازیرااز

است.
ادامــهافــزود:هــرچنــدآمــوزشو ویدر
حهــای اجــرایطر بــا اســتان پــرورش
خاقانــهوهمــتمعلمــانبــهدنبــال
پوشــشایــنخــاءمیباشــد،امــاهمه
امکان دانشآموزاناینحقرادارندتااز
باشــند. برخــوردار آمــوزشمجــازینیــز
پایاناظهارداشت:هنوزهم پاشاییدر
دانشآموزانیهستندکهنیازمنداقام
اینرو آموزشیهوشــمندمیباشــند،از
ادامه دســتگاهتعلیموتربیتاســتاناز

اینحرکتاستقبالمیکند.

مدیریت امور شعب بانک صادرات استان 15 تبلت به دانش آموزان خانواده های کم توان اهدا کرد؛

بانک صادرات، در خدمت مردم
خبر

؛ در جشنواره مالک اشتر
عاشورا  سپاه  سازندگی  بسیج 

خوش درخشید

بسیج،باهدف پنجمینجشنوارهملیمالکاشتر
واجرایشیوههای شناساییومعرفیواحدهایبرتر
طولسال،با ردههایمختلفبسیجدر خاقدر
حوزههایمختلفبسیج در برتر معرفیواحدهای

کشوربهصورتویدئوکنفرانسبرگزارشد.
بسیجو پنجمیندورهجشنوارهملیمالکاشتر در
فرماندهی دهمیندورهجشنوارهملیمالکاشتر
کلسپاه،کهباحضورسردارسرلشکرپاسدارحسین
سامیفرماندهکلسپاهپاسدارانانقاباسامی،
فرماندهانارشدسپاه،بسیج،ستادکلنیروهای
کشور مسلحوفرماندهانسپاههایاستانیسراسر
طریقویدئوکنفرانسبرگزارشد بهصورتهمزماناز
،سازمانبسیجسازندگیسپاهعاشورایاستاندردو

حوزه،موفقبهکسبرتبهبرترکشوریشد.
موفقترینمعاونتتخصصیدرسطحبسیجکشوری
وهمچنینانتخاببهعنوانموفقترینمعاونت
سازندگیوخدمترسانیبسیجدرسپاههایاستانی
فرماندهیکلسپاه دهمینجشنوارهمالکاشتر در
،دوعنوانبرتریاستکهتوسطبسیجیانوکارکنان
خدومسازمانبسیجسازندگیسپاهعاشورایاستان
متنلوحهایسپاساهداء ،کسبشدهاست.در
شدهازطرففرماندهکلسپاهورئیسسازمانبسیج
،آمدهاست؛سازمانبسیجسازندگی سازندگیکشور
راستایتحقق آذربایجانشرقیدر سپاهعاشورای
اساسارزیابیهای فرماندهمعظمکلقواوبر تدابیر
اشرافکلیفرماندهکلسپاه صورتگرفتهمبتنیبر
بهکسب وریاستسازمانبسیجسازندگی،مفتخر
اینعناوینشدهاست.بدونشکاینموفقیتها
مرهونتاشیکایکعواملانسانیونیروهایارزشی

درآنسازمانمیباشد.

قالــبمبلمــان در شــهرکشــهیدمدنــیتبریــز
شهریساماندهیمیشود.

کمیســیونعمــران، عضــوهیــاترئیســهودبیــر
ترافیــکوحمــلونقــلشــورایاســامیتبریــز
و گفت:وضعیتشــهرکشــهیدمدنیاینشــهر
قالبمبلمانشهریساماندهی کارگاههایآندر

میشود.
کریــمصــادقزاده،درجلســهمشــترکبــاشــهردار
ومعاونــانمنطقههفــتواهالیشــهرکصنعتی
شــهیدمدنی،افزود:طرحترافیکی،بهسازیمعابر

وحمایتازمشــاغلوکارگاههایصنعتیشــهید
تبریز کارشهرداریوشورایشهر مدنیدردستور

دارد. قرار
ویاظهارداشــت:اینطرحشاملاجرایمعماری
اصولــی،مبلمانشــهری،طــرحترافیکی،بهســازی
وحمایــتازمشــاغلوکارگاههــایصنعتی معابر
قالــبکارگروهــیبــامشــارکت فعــالبــودهکــهدر
و جامــع صــورت بــه اهالــی و اصنــاف کســبه،

کارشناسیشدهاجرامیشود.
دبیــرکمیســیونعمــران،ترافیــکوحمــلونقل

بــااشــارهبــهاینکــهایــن شــورایاســامیتبریــز
ســاماندهیبــامشــارکتهمــهجانبــهمــردموبــا
رضایــتاهالــیوکســبهمنطقــهاجراییمیشــود،
گفــت:وضعیــتخیابانهایمنتهــیبــهکارگاهها
خــوبومطلــوبنیســتوراهدسترســیبــهکوی
صنعتیوکارگاههایشــهیدمدنیبایدبهســازیو

مناسبسازیشود.
صادقزاده،بااشارهبهپیگیریهاواقداماتانجام
اینشــهرک،ادامهداد:با شدهدرسالگذشتهدر
تاشهایاعضایهیاترئیســهشــوراوهمکاری

،انشعاب وادارهگاز شــهرداریمنطقههفتتبریز
تــیبــهبهــرهبــرداری روزهــایآ ایــنشــهرکدر گاز

میرسد.
شــهرداریمنطقــههفــتبــرای ویبــاقدردانــیاز
آبرســانیبــهایــنشــهرکصنعتــیو مشــارکتدر
راســتایرشدوتوسعهآن اقداماتانجامشدهدر
یادآوریکــرد:رمــپورودیوخروجیکویشــهرک
شهیدمدنیازضروریاتتوسعهاینشهرکبوده
راســتایبهبودوضعیــتاینمنطقــهاجرایی ودر

میشود./ایرنا

ساماندهی شهرک شهید مدنی در قالب مبلمان شهری

تاژ
رپر
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از درد دلم، به جز تو کی با خبر است؟       
یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
فریاد نهان را به دل کی اثر است؟
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گروه صنعتی سهند 
محبوبیان

جناب آقای دکتر حسن عباس نژاد 
مدیرکل محترم حفاظت محیط  زیست آذربایجان شرقی

انتصاب شایســته جنابعالی را  به  این ســمت تبریک عرض 
می نماییم. رجای واثق داریم حضور شــما دراین مســئولیت 
بعنوان خادمــی صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه؛ 
نوید بخش نشــاط و تحرک بیش از پیش آن مدیریت محترم 
خواهد گردید. دوام توفیقات و مزید عزت و سالمت جنابعالی را 

از جهاندار جان آفرین مسالت داریم. 

خبر

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان:

 80 درصد مخاطبان فنی و حرفه ای 
جوانان تحصیل کرده اند

مدیرکلآموزشفنیوحرفهایآذربایجانشرقیبابیان
۸۰درصدمخاطبانآموزشهایفنی اینکهبیشاز
غالتحصیان وحرفهایراجوانانتحصیلکردهوفار
می تشکیل تحصیلی مقاطع تمامی  از دانشگاهی
دهند،گفت:فرهنگمهارتآموزیومهارتافزایی
میانآحادجامعهپیداکرده دیگرجایگاهخودرادر بار

است.
آموزش مرکز حاشیهبازدیداز وکالتی،در رضااختیار
هتلداریآموزشفنیوحرفهایآذربایجانشرقی،
بااشارهبهاهمیتصنعتگردشگریولزومارائه
کرد:خوشبختانه آموزشهایمهارتیاینحوزه،اظهار
آذربایجانشرقیوجودداردکه ظرفیتهایباالییدر

بایدآنهاراازحالتبالفعلبهبالقوهتبدیلکنیم.
سالهای ویبااشارهبهبحثاستاد-شاگردیکهدر
راتامینمی کشور کار بازار نیار اینکشور متمادیدر
کرد،گفت:متاسفانهاینامردربرههایاززمانبهلحاظ
مدرکگراییبهفراموشیسپردهشدهبود،ولیدوباره

احیاشدهاست.
اینبازدیدبااشاره تبریزنیزدر معاونعمرانیفرماندار
جذبگردشگران بهوجودساختارهایمناسبدر
،افزود:مابهصنعت تبریز شهر داخلیوخارجیدر
گردشگریوتوریسماعتقادداریموچنانچهبهدنبال
ارزآوریوارزشافزودههستیمحتمابایدبهاینسمت

وسوحرکتکنیم.
احمداسدیبابیاناینکهفرهنگسازیهایالزمدر
حوزهگردشگریبایدانجامشود،گفت:جوانانراباید
دنیادرحوزهمهارتآموزیآشناو باتکنولوژیهایروز

جذبکنیم.
اشتغال وینقشآموزشهایفنیوحرفهایرادر
برشمردوافزود:باتوجه مهموموثر جوانانبسیار
حهایاستاد-شاگردی اجرایطر در بهپیشینهتبریز
به استان، این  در باصنعت آموزش همجواری و
آموزشهایفنیوحرفهایخوشبینهستیمونسبت
بهاینحوزهتفکراتوذهنیاتخوبیوجوددارد،براین
اساسمیتوانباارائهآموزشهایمهارتیموردنیاز
رابهجهان حوزههایگردشگریوبومگردی،تبریز در

شهرتبدیلکنیم./ ایسنا

خبر

بخشدار مرکزی مرند: 
دهیاران مقاوم سازی مسکن در 

روستاها را پیگیری کنند

مرکــزیمرنــدگفــت:دهیــارانواعضــای بخشــدار
شوراهایاسامیمقاومسازیمسکندرروستاهای
اینشهرستانرابرایمقابلهباخسارتهایاحتمالی

حوادثطبیعیبهصورتجدیپیگیریکنند.
علــینیکنفــسدرنشســتهــماندیشــیدهیــاران
بخشمرکــزیاینشهرســتانبــاقدردانــیازعملکرد
مقاومســازیوبهســازیروســتاها بنیــادمســکندر
افــزود:شــوراهاودهیــارانمیتواننــدبــابهرهگیــریاز
خردجمعیدرپیشــبردامورشهریوروستاییموثرتر
باشــند.ویاظهارداشــت:دهیارانواعضایشــوراها
خــوددرصحنــهمقــاومســازیوبهســازی بــاحضــور
توسعه،پیشبرداهدافو روستاها،وظیفهمهمیدر

رشدمنطقهخودبرعهدهدارند.
این در بنیادمســکنانقاباســامیمرندنیــز مدیر
وعملکردفعالیتهایانجامشده جلسهباارائهآمار
بخــشمرکــزیمرنــدگفت: توســطبنیــادمســکندر
روســتاهاجای درصدپایینمقاومســازیمســکندر
نگرانیداشــتهودهیارانوشــوراهانیازاستنسبت
بــهاطــاعرســانیوفرهنــگســازیاحــداثخانههای
مــردمبه روســتاهاوتشــویقهرچهبیشــتر مقاومدر
تســهیاتبازســازی اخــذپروانــهوترویجاســتفادهاز
کننــد. اقــدام روســتایی مســکن مقاومســازی و
ســیدخلیلمنبتیبابیــاناینکهبامشــارکتجمعی
شــوراها،دهیــارانوبنیــادمســکن،توســعهمناطــق
داشــت: شــهریوروســتاییفراهــممیشــود،اظهــار
همهمابایــدبارعایتمــواردیمانندجلبمشــارکت
وظایــف،پاســخگوبــودن، مــردم،شــناختخــوباز
بــودن،تعامــلخــوببــامــردم،دوریاز قانونمــدار
اختافوروحیهکارگروهی،درپیشبردامورروستایی

وشهریموفقعملکنیم. / ایرنا


