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وزير صنعت،  معدن و تجارت:

توانستيم تحريم ها را مديريت 
كنيم

ورودى هاى هشــترود امسال 
ساماندهى مى شوند

درختان حمل شده در جاده ها 
جنگلى نيست

در جلســه هم انديشــى عضو هيات مديره صندوق بيمه اجتماعى با كارگزاران مطرح شــد؛

 اســتقبال چشمگير جامعه روستايى از 
بيمه اجتماعى كشــاورزان و روستاييان
جلسه هم انديشى عضو جديد هيات مديره صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير 

كشور با كارگزاران صندوق در شهرستان تبريز برگزار شد.
در اين جلسه كه مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان و مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان 
و عشــاير آذربايجان شرقى نيز حضور داشــتند، كارگزاران صندوق با طرح يكسرى از مشكالت، خواستار تشكيل 

كميسيون هاى پزشكى مستقل صندوق در مراكز استان ها، صدور كارت عضويت براى بيمه شدگان... 

مردم با مشاركت حداكثرى 
در انتخابات پاسخ دشمنان را 
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شهردار:شهردار:

ــاركت  ــز، مش ــازار تبري ــوادث ب ــگيرى از ح ــاس كار در پيش ــاركت اس ــز، مش ــازار تبري ــوادث ب ــگيرى از ح ــاس كار در پيش اس
بازاريــان اســتبازاريــان اســت

عادلى سعدآباد  - مدير عامل سازمان

ســازمان پايانه هاي مســافربري شــهرداري تبريز در نظر دارد بهره برداری ازمنافع يکباب انباری در محوطه 
جهت  بسته بندی ومحل استقراريکدســتگاه کانکس تغذيه به اتوبوس های مسافربری مرکزی تبريز را به اشخاص 
حقوقی(صرفا"انجمن های امور صنفی شــرکتهای مسافربری وشرکتهای ذينفع درامر حمل و نقل ) بمدت يک سال 

شمسی ازطريق مزايده کتبی (عمومی) با شرايط ذيل به اجاره واگذارنمايد.  
١-محل مورد اجاره واقع در درب خروجی پايانه مسافربری تبريز بمنظور توزيع تغذيه ، محل استقرار يکدستگاه 

کيوسک ويک باب انبار در محوطه پايانه جهت بسته بندی می باشد .   
٢- مدت قرارداد اجاره از تاريخ تحويل محل  يک سال شمسی خواهد بود . 

تبصره: زمان تحويل طبق فرم شــرايط جدول پيوستی مندرج دراسناد مزايده مشخص وتعيين گرديده است. 
٣-مبلغ پيشنهادی بايد نسبت به پايه ازحيث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده و بايستی درپاکت جداگانه  

تسليم سازمان گردد. 
٤-محل تسليم پاکت پيشنهادات دبيرخانه سازمان پايانه های مسافربری شهرداری تبريزميباشد .

٥-مبنای پايه مزايده  ماهانه به مبلغ ١٤/٨٥٠/٠٠٠  ريال  (چهارده  ميليون و هشــتصد و پنجاه هزارريال ) خواهد 
بود.  

٦-ســپرده شــرکت درمزايده به مبلغ ٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال (نه ميليون ريال) خواهد بود بايستی نقدا" بحساب جاری 
١٠٠٤٩٠٤٠٨ ســازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی واريز و فيش مربوطه به ضميمه اسناد مزايده  گردد . 

٧-ميزان تضمين حســن انجام کاروتضمين اجرای تعهدات ســه برابرمبلغ پيشنهادی اجاره ماهانه (هنگام عقد 
قرارداد) نقد"به حســاب جاری ١٠٠٤٩٠٤٠٨ سازمان واريز خواهد شــد که سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام 

قرارداد وارايه مفاصا حساب های مربوطه وتسويه حساب با سازمان برابرقراردادمسترد خواهد شد. 
٨-چنانچه برندگان اول ودوم مزايده برابرمقررات وشــرايط مزايده درمهلت مقررحاضربه عقد قرارداد وسپرده 

تضمين اجرای تعهدات قراردادی  نشــدند سپرده آنان به ترتيب به نفع سازمان ضبط  ميشود.
٩-کميسيون مزايده درقبول و يا رد يک يا کليه پيشنهادات  ارائه شده مختار است.

١٠-مهلت قبول پيشنهادات ازتاريخ انتشــارآگهی بمدت١٥روز(تاآخروقت اداری روزشنبه مورخ ١٣٩٨/٠٣/١١) 
ميباشدوبه پيشنهاداتی که مبهم ،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاين مهلت ارايه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

١١-پيشنهادات رسيده راس ساعت  ١٤/٣٠ مورخ ١٣٩٨/٠٣/١٢ روز يک شنبه درمحل سازمان پايانه های مسافربری 
مفتوح وبرندگان مزايده تعيين ميشود وحضورشرکت کنندگان درآن بالمانع است.

تبصره:کميسيون مزايده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطالعات شرکت کننده وفرم شرايط مزايده 
وپيش نويس قرارداد وموارددرخواستی سازمان ميباشــد مفتوح وبررسی مينمايدودرصورت احرازشرايط وتوانائی 
الزم پاکت ب ايشان راکه حاوی قيمت پيشنهادی ميباشدمفتوح وظرف٧روزنسبت به بررسی پيشنهادات و انتخاب 

برنده يابرندگان مزايده اقدام مينمايددرصورت نيازاين مدت بانظرسازمان به مدت١٠روزديگرقابل تمديد است. 
١٢-درصورتی که برنده مزايده ازتاريخ ابالغ نتيجه مزايده ظرف مدت ٧ روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن 

معامله  انجام 
اقدام نکند و يابرای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزايده  او به نفع سازمان ضبط ميشود و مراتب به 
شخصی که پيشنهاد او درمرتبه دوم قراردارد رجوع و او هم ازتاريخ ابالغ ظرف مدت ٧ روز کاری نسبت به سپردن 

تضمين حســن انجام معامله اقدام نکند ويا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده اوهم ضبط ميشود .
١٣-شرکت درمزايده ودادن پيشــنهاد بمنزله قبول شرايط وتکاليف شهرداری موضوع ماده١٠آئين نامه معامالت 

ميباشد.      شهرداری ها 
١٤- کليه هزينه های آگهی مزايده  به عهده برنده مزايده می باشد. 

١٥-سايرشرايط، دراسناد مزايده مندرج است و به متقاضيان ارائه می شود. 
 متقاضيان ميتوانند پس ازبازديد ازمحل و رويت موقعيت مورد اجاره جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس تبريز 

ميــدان ابوريحان انتهای خيابان منظريه ترمينال تبريز تلفن ٣٤٧٦٢١٠٤ واحد امورقراردادها مراجعه نمايند.

          آگهى مزايده  عمومى              آگهى مزايده  عمومى    



بــه منظور افزايش بهــره وري و ارتقاء راندمــان كاري، اولين 
نشست مشترك مديرمنطقه 8 عمليات انتقال گاز با مديرعامل شركت 

گازاستان آذربايجان شرقى در سال جاري برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گازايران، در اين 
نشست كه مديران، كارشناسان و روساي واحد هاي مرتبط نيز حضور 
داشتند موانع و چالشهاي سال قبل مرور و موارد مشترك مورد بررسي 

و بازنگري قرار گرفت.
يداله بايبوردي، مدير منطقه 8، هدف از اين نشســت مشــترك را 
گسترش همكاريهاي متقابل بيان كرد و گفت: فرآيند پااليش، انتقال 
و توزيع مكمل هم بوده و تعامل اين سه بخش نه تنها موجب افزايش 
بهره وري اســت بلكه در هم افزايي و اســتفاده بهينه از ظرفيت هاى 
همديگر، نقش تعيين كننده دارد، از اين رو برآن هستيم با نشست هاي 
كاري و ارتباط دوسويه با شركت هاي گاز استاني كه از مشتريان ما در 
شش استان هستند، موانع را برطرف و راندمان كاري را افزايش دهيم.
بايبوردي افزود: از جمله موارد مبتال به و مشترك طرفين كه در اين 
جلســه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ميتوان اشاره كرد به پروسه 
تغيير كالس حاشــيه پر تراكم شهرك هاي صنعتي و مسكوني واقع 
در مســير خط 20 اينچ تبريز- مياندوآب تحويل و تحول پروژه هاي 
در دســت اجرا، اقدامات اصالحي در فرآيند نظارت بر اجراي پروژه ها 
و تشريك مســاعي در خصوص استفاده از نظرات كارفرما در پروسه 

اجراي پيمان اشاره كرد.
مديــر منطقه 8 عمليات انتقال گاز در ادامه اظهار داشــت: از ديگر 
موارد مورد بحث شناسايي آسيب ها و كاهش آالينده هاي احتمالي در 
امــر انتقــال و توزيع بود كــه در اين خصوص ضمن بررســي هاي 
كارشناســانه و ارائه راهكارهاي مناسب، از CGS 2 ايستگاه تقليل 

فشار شماره دو گاز ورودي شهر تبريز نيز بازديد بعمل آمد. 

 نماينــده ولــى فقيه در 
اســتان آذربايجان شرقى از به 
بهره بردارى رســيدن فاز دوم 
مصلى امام خمينى (ره) تبريز در 

روز جمعه خبر داد.
بــه گزارش خبرنــگار مهر، 
حجت االسالم سيد محمدعلى 
آل هاشــم، در مراسم جز خوانى 
قرآن كريم در مصلى امام خمينى 
(ره)، آزادى از سلطه طاغوت ها 
را از بزرگ ترين نعمت ها دانســت و ابراز داشــت: خداوند آزادى را بهترين 
نعمت ها مى داند، جنگ هاى اسالمى نيز يا براى دفاع است يا براى برداشتن 

ستمگرانى كه مانع انتخاب آزادانه راه حق مى شوند.
وى با اشــاره به اينكه فرعون به مؤمنين مى گفت چرا بدون اذن من به 
موسى ايمان مى آوريد، افزود: آرى در استعمار فرهنگى حكومت ها، انديشه 

و حق انتخاب عقيده از مردم سلب مى شود.
امــام جمعه تبريز با بيان اينكه طاغوت ها جز براى خود براى هيچكس 
حق اظهارنظر قائل نيستند، اظهار داشت: سنت و قانون خداوند آزاد گذاشتن 
انسان است، او مى تواند مردم را به اجبار به راه حق وادار كند اما رشد واقعى، 

در سايه آزادى است.
نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى همچنين با تاكيد بر اينكه اسالم 
بى تفاوتى نسبت به مستضعفان را توبيخ كرده است، گفت: آزادى به قدرى 
مهم است كه وقتى در مكه به شخصى ظلم شد پيامبر اكرم قبل از نبوت با 
چند نفر از مشــركين مكه پيمان بستند كه عليه هر ظلمى بشورند و احدى 
در مكه مورد ظلــم قرار نگيرد و بتواند آزادانه زندگى كند، اين پيمان نوعى 

بيمه براى فقيران بود. 
حجت االسالم آل هاشم آزادسازى اسيران در بند را يكى از اهداف انبيا 
دانســت و ادامه داد: اگر كســى خواست از آزادى سو استفاده كند بايد او را از 
كارش بازداشــت، مخالفين شعيب به او گفتند چرا نمى گذارى ما در اموال 
خودمان آزادانه عمل كنيم، آنها مى خواســتند با كم فروشى و ضايع كردن 
حــق مردم و ولخرجى و عياشــى، ثروت خــود را مصرف كنند اما حضرت 

شعيب مانع مى شد.
امام جمعه تبريز در پايان از به بهره بردارى رســيدن فاز دوم مصلى امام 
خمينى (ره) در روز جمعه خبر داد و از تمام خيرين و مشــاركت كنندگان در 

احداث اين مصلى تقدير كرد.

 رئيس سازمان جهادكشاورزى آذربايجان شرقى گفت : براى جبران 
بخشى از خسارات سيل و سرماى ديررس بهاره 162 ميليارد و 200 ميليون 

تومان تسهيالت كم بهره به كشاورزان استان اختصاص يافته است.
به گزارش ايرنا، اكبر فتحى  افزود: برآورد اوليه خســارت ســرمازدگى به 
كشــاورزان آذربايجان شرقى يكهزار و 220 ميليارد تومان است كه گزارش 

آن به نهادهاى مسئول ارايه شده است.
وى اظهار داشت: يكى از سياست هاى اولويت دار وزارت جهادكشاورزى 
صرفه جويى در آب، اصالح الگوى كشــت و كشت گلخانه اى محصوالت 

آب بر همچون هنداونه، خيار و گوجه فرنگى است.
وى با اشــاره به اينكه آب يكى از عوامل اصلى توليد در كشاورزى است، 
گفت: اگر بخواهيم كشــاورزى را از حالت سنتى خارج كنيم و به كشاورزى 
صنعتــى و علمى روى آوريم، بايد الزاماتى را نيز رعايت كنيم و نســبت به 
پتانسيل آبى هر شهرستان ، توليد محصوالت را با ميزان منابع آبى و سياست 

هاى اتخاذ شده تطبيق دهيم. 
فتحى يكى ديگر از اولويت هاى سال 98 جهاد كشاورزى استان را توزيع 
بذر اصالح شــده گندم براى افزايش راندمان توليد اين محصول عنوان كرد 
و افزود: افزايش سطح زيركشت كلزا و جايگزين كردن كنجاله كلزا به جاى 
كنجاله ســويا به عنوان يكى از نهاده هاى اصلى دام در اين راستا انجام مى 

شود. 
رئيس سازمان جهادكشــاورزى آذربايجان شرقى تشريح كرد: اگر 20 
درصد از اراضى ســطح زيركشت گندم را به كشت كلزا اختصاص دهيم، نه 
تنها با كاهش توليد گندم مواجه نخواهيم شد بلكه مى توانيم به اهداف تعيين 

شده كشت كلزا دست يابيم.
فتحى با اشــاره به اينكه ســاالنه 14 ميليون تن انواع نهاده هاى دامى با 
ارز 4200 تومانى وارد كشور مى شود، گفت: تا زمانى كه اتحاديه ها ، تعاونى 
ها و نهادهاى قوى شــكل نگرفته اند، روستائيان در قطعات كوچك اراضى 
نمى توانند از خدمات توزيع نهاده هاى دامى سازمان تعاون روستائى استان 

استفاده كنند.  
وى در رابطه با موضوع قطع درختان نيز تاكيد كرد: كشاورزانى كه درختان 
صنوبر را براى اســتفاده از چوب كاشته اند و زراعت چوب انجام مى دهند يا 
اصالح باغات را عملياتى مى كنند، به هيچ وجه جزو افراد سودجو و متخلف 

به حساب نمى آيند و بايد از حقوق قانونى خود دفاع كنند..

مديرعامل آب منطقه اى آذربايجان شرقى با اشاره 
به وجود 25 هزار كيلومتر رودخانه در اين استان گفت: 
شناسايى  عنوان نقاط حادثه خيز  به  دو هزار كيلومتر 

شده است.
به گزارش ايسنا، يوسف غفارزاده در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: 950 كيلومتر از نقاط حادثه خيز رودخانه ها 

دست  در  بقيه  و  شده  ساماندهى  استان  مسيل هاى  و 
اجراست.

وى اعالم كرد: در ماه هاى گذشته بيش از 33 كيلومتر 

از مسيل ها اليروبى و سامان دهى شده و با تدابير 
انجام گرفته از برخى از ويالهابى كه در حاشيه مسيل 

ساخت و ساز كرده بودند رفع تصرف شده است.

طول رودخانه هاى حادثه خيز آذربايجان شرقى 2000 كيلومتر است

به منظور افزايش بهره وري؛

نشســت همفكــري مديرمنطقه 8 
عمليات با مديرعامل شركت گازاستان

نماينده ولى فقيه در استان:

فاز دوم مصلى به بهره بردارى مى رسد
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 اســتاندار آذربايجــان شــرقى گفت: 
مشــكالتى در جامعه وجود دارد ولى مردم ما 
ثابت كرده اند كه به كشــور و نظام شان عالقه 
مندند و با مشــاركت باال در انتخابات پاســخ 

دشمنان را مى دهند.
به گزارش ايرنا: محمدرضا پورمحمدى در 
نشســت خبرى به انتخابات پايان سال اشاره 
كرد و با يادآورى اينكه مردم استان آذربايجان 
شــرقى در انتخابات مختلف در چهار دهه اخير 
مشــاركت 50 تا 70 درصدى را داشتند ،گفت: 
امســال نيز ارزيابى اين اســت كه با توجه به 
همزمانــى انتخابــات مجلس و شــوراهاى 

اسالمى مشاركت خوبى اتفاق بيفتد.
وى اظهارداشــت: نگران مشاركت مردم 
نيســتيم ولى ميزان مشاركت و درجه سالمت 

انتخابات به تالش ما و شما بستگى دارد. 
وى خاطرنشــان كرد: كشــور در شرايط 
خاصى است و ميزان مشاركت به مقبوليت نظام 
ارتباط داده مى شــود  در حالى كه انتخابات در 
هيچ كشور ديگرى نشانه مقبوليت نظام حاكم 

تلقى نمى شود.
استاندار تاكيد كرد: كليد واژه ما در انتخابات 
پيش رو بى طرفى اســت و مجريان انتخابات 
در كمال بى طرفــى براى فراهم كردن زمينه 

مشاركت حداكثرى مردم تالش مى كنند. 
وى با  تاكيد بر شفافيت و پاسخگويى و نقش 
مهم رســانه ها در تحقق آن گفت: پاســخگو 

كردن جامعه بر عهده رسانه هاست.
وى بــا بيــان اينكــه قانونگرايــى نيز از 
مولفه هاى متاثر از فعاليت رســانه هاســت، 
اظهارداشت: از نقد رسانه ها استقبال مى كنيم 
و بــه مديران مان گفتــه ام كه هيچ كس حق 

شكايت از رسانه ها را ندارد.
وى به فعاالن رســانه هاى اســتان گفت: 
هيچ ابايى از طرح ديدگاه هاى كارشناسى خود 

نداشته با شيد.
اســتاندار آذربايجان شــرقى با بيان اينكه 
بخــش معدن ما مغفول واقع شــده اســت ، 

خاطرنشــان كرد: اين در حالى اســت كه 8/2 
ميليارد تن دخيره معدنى شناسايى شده داريم 
و رتبه اول ذخاير طال و نيفلين ســينيت و خاك 

صنعتى مربوط به ماست.
وى با اشــاره به اينكه در آذربايجان شرقى 
156 مركز دانشــگاهى و پژوهشى و 1800 اثر 
ثبت شده در فهرست آثار ملى وجود دارد، گفت: 
سرانه توليد ناخالص استان از 73/96 در 1390 

به 66.86 در سال جارى كاهش يافته است.
وى گفت: با اين ظرفيت ها، از مهاجرفرست 
ترين استان ها هستيم كه باعث كاهش سهم 
مان از جمعيت كشــور از 6 به 5 درصد و شكل 
گير ى حاشــيه نشينى گســترده در شهرهاى 

استان شده است.
پورمحمدى ادامه داد: نرخ بيكارى اســتان 
نيــز از 5.6 درصد در ســال 1375 به حدود 11 
درصد در سال قبل افزايش يافته كه هر چند از 
متوسط كشورى پايين مى باشد، اما دليل اصلى 
آن نه خوب بودن فرصت هاى شــغلى ، بلكه  به 

خاطر غيرت باالى مردم است. 
وى خاطرنشــان كرد: نــرخ بيكارى فارغ 
التحصيالن دانشــگاهى در كشور 19 درصد و 

در استان ما 23 درصد است. 
وى با اشاره به اينكه سهم تسهيالت بانكى 
اعطايى در اســتان از مجموع كشورى از 2.8 
درصد در سال 1388 به 2/294 درصد در سال 
1394 كاهش يافته است،  گفت: در همين حال 

آورده مــردم در اين مدت از 2/6به 2/68 درصد 
افزايش  يافته است.

وى با اشــاره به آتش ســوزى سراى ايكى 
قاپيالر بازار تاريخى تبريز، گفت:در سايه تدابير 
اتخاذ  شــده زمان مهار آتش سوزى بازار از2/5 
روز در سال 1388 به كمتر از 4 ساعت در حادثه 

اخير كاهش يافت. 
استاندار آذربايجان شــرقى اظهارداشت: 
اقدامــات موثــرى از قبيل نصب شــيرهاى 
هيدرانت انجام گرفته، اما ناكافى اســت  و بايد 
كارهاى ديگرى از قبيل نصب سيســتم هاى 
هشداردهنده در دســتور كار قرار گيرد و مغازه 

داران هم به بيمه مغازه هايشان اهتمام كنند.
وى با اشــاره به اينكه معــاون اول محترم 
رييس جمهور نيز در تماس تلفنى براى كمك 
دولــت اعالم آمادگى كرد، گفــت: معافيت از 
ماليات،  اســتفاده از بيمه هاى پوششــى براى 
جبران خســارت مغازه هاى فاقد بيمه،  اعطاى 
تسهيالت بانكى با سود بانكى ناچيز و استمهال 
وام هــاى قبلى خســارت ديــدگان از جمله 
تمهيدات انديشيده شده براى جبران خسارت 

حادثه آتش سوزى بازار است.
وى بــا بيان اينكه امروز در جامعه با 2 مقوله 
گرانى و گران فروشــى مواجه هستيم ، گفت: 
اولــى تا حد زيــادى اجتناب ناپذيــر و دومى 

غيرقابل قبول است. 
اســتاندار آذربايجان شــرقى ادامه داد: با 

گرانفروشى مقابله مى كنيم اما نظارت ناكافى 
و مجازات ها با جرم ها متناسب نيست.

وى گفت: رســانه ها و مردم بايد به شكل 
جدى در مقابله با گرانفروشى و گرانى مشاركت 

كنند. 
پور محمدى خاطرنشان كرد: بخش عمده 
اصناف ما دلسوز هستند و بخش ناچيزى سوء 

استفاده مى كنند.
وى بــا اعالم اينكــه آزادراه تبريز بازرگان 
به طول 250 كيلومتر به پيمانكار رفته اســت، 
گفت: تملك مســير ديزل آباد تا جاده صوفيان 
در دستور كار است و 37 كيلومتر را مى خواهيم 

تا پايان امسال زيرسازى كنيم.
وى با اشاره به اينكه پارسال به دليل كاهش 
آب سدها در مصرف برق مشكل داشتيم، گفت: 
امسال هم با وجود بارش هاى مناسب در ساعت 
پيك مصرف برق باز هم احتمال مشكل وجود 
دارد زيرا برق در كشور از طريق شبكه سراسرى 
توزيع مى شــود و از اين بايد مصرف بهينه در 

دستور كار باشد. 
وى از مردم خواســت صرفه جويى در پيك 
مصرف از اواسط خرداد تا اواخر مرداد را رعايت 
كنند. اســتاندار آذربايجان شرقى در مورد قطع 
درختان جنگلى از حساســيت رسانه ها و مردم 
قدردانــى كرد و گفت: همه مــا طرفدار جدى 
محيط زيست و توسعه پايدار هستيم و صيانت 
از جنگل هاى ارســباران به عنوان نامزد ثبت 
جهانى اولويت ماست زيرا معتقديم صنعت جزو 
مصنوعات و جنگل و مرتع موهبت الهى است. 
وى از رســانه ها خواســت در زمينه قطع 
درختان جنگلى و زراعى و داشــتن يا نداشتن 

مجوز رو شنگرى كنند. 
وى با بيان اينكه بستر الزم براى ايجاد قطب 
ســوم خودرو در تبريز در سه سال آينده وجود 
دارد، اظهارداشــت: واحدهاى توليد كاميون و 
كاميونت استان ظرفيت توليد ساالنه 10 هزار 
دستگاه و اتوبوس و مينى بوس ساليانه سه هزار 

دستگاه را دارند .

 فرماندار هشــترود با اشاره به وضعيت 
نامناســب ورودى هــاى اين شــهر گفت: 
ورودى هاى شهر هشترود امسال ساماندهى 

مى شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، امين امينيان در 
جلسه ساماندهى ورودى هاى شهر هشترود 
گفت: آنچه به هنگام ورود به شــهر هشترود 
جلب توجــه مى كند جلوه نازيبــا به جهت 
بصرى، ســيما و منظر شهرى است انباشت 
نخاله هاى ساختمانى و آب گنديده و بوى بد و 

متعفن، وضعيت نامناسب آسفالت خيابان ها، 
نبود المان هــا و نمادهايى كه معرف تاريخ، 

فرهنگ و هويت شهرستان هشترود است.
وى ادامه داد: اهميت اين مســئله زمانى 
بيشتر مى شود كه بدانيم ورودى شهرها تأثير 
بسزايى در شــكل گيرى ذهنيت و قضاوت 
و داورى مســافران، گردشــگران و سرمايه 
گذاران از شــهر و شهرستان داشته و ممكن 
است حتى عاملى براى ماندن يا نماندن افراد 
جهت سرمايه گذارى در شهرستان نيز باشد.

فرماندار هشــترود با بيان اينكه مصمم 
در انجــام پروژه هــاى عمرانى بــه منظور 
ســاماندهى ورودى هاى شهر هستيم گفت: 
در بخش غربى ورودى شــهر هشــترود از 
ســمت خورجســتان ابتدا به دنبال تعريض 
جاده هشــترود – دامناب بوديــم كه البته 
اين پروژه از ســال ها قبل وجود داشــت اما 
مشــكالتى كه به ســبب تملــك اراضى، 
معارض ها و … وجود داشــت هر بار مانع از 

اجراى آن مى شد.

وى ادامه داد: خوشبختانه با توجه به اينكه 
ورودى اصلى شــهر هشترود با احداث قطعه 
5 آزادراه مراغه – هشــترود كه محل اتصال 
شهر هشترود به آزاد راه تبريز – زنجان است 
از آن ســمت خواهد بــود، در بخش غربى 
ورودى شــهر ابتدا به دنبال ساماندهى سه 
راهى خورجستان خواهيم بود و به اين منظور 
با پيگيرى هاى صــورت گرفته اعتبار الزم 
جهت ساماندهى آن توســط اداره كل راه و 

شهرسازى تأمين و تخصيص يافته است..

مردم با مشاركت حداكثرى در انتخابات پاسخ دشمنان را مى دهند

ورودى هاى هشترود امسال ساماندهى مى شوند

شــهردار تبريز گفت: با مشــاركت، 
عــزم و اراده خــود بازاريــان مى تــوان 
گام هايــى موثرتر براى حفاظــت از اين 

ميراث بزرگ جهانى برداشت.
 ايــرج شــهين باهر در برنامــه زنــده 
تلويزيونــى گفتگوى ويژه خبرى شــبكه 
ســهند اظهار داشــت: واقعيت اين است 
تــا زمانى كه مشــاركت مردمى نباشــد، 
نمى توانيم اتفاقات خوبى رقم بزنيم. براى 
مثــال اگر بازاريان همت كنند و مغازه هاى 
خــود را به انبارهاى دپــوى جنس تبديل 
نكننــد، اگر نگهبان شــب يا اوداباشــى 
تعيين كنند، مطمئنا در آينده شــاهد چنين 

رويدادهاى تلخى نخواهيم بود.
شــهردار تبريز با بيان اينكه در شــب 
آتش ســوزى نبود نگهبان در ســراهاى 
مختلف باعث مى شــد آتش نشانان براى 
ورود از جبهه هــاى مختلــف با مشــكل 
مواجــه شــوند، گفت: بايد همــواره تمام 
دســتگاه ها مخصوصا خود مردم پاى كار 
باشند و هرجا كه مردم در مسائل مشاركت 

نداشته اند، آسيب هايى جدى ديده ايم.
وى اضافــه كرد: نصب سيســتم هاى 
هوشــمند اعالم حريق در بازار نيز مستلزم 

عــزم و اراده مغــازه داران و بازاريان عزيز 
اســت و بى شــك اگــر اراده اى در اين 
خصوص باشــد، مجوزهــاى الزم نيز از 

سوى دستگاه هاى متولى صادر مى شود.
شهين باهر اعالم كرد: از گذشته حضور 
اوداباشــى يا نگهبان در تامين امنيت بازار 
بزرگ تبريز بســيار موثر واقع مى شــد و 
مى تــوان امروز نيز با احياى اين ســنت ها 
از بازار سنتى تبريز حفاظت و صيانت كرد.
وى تشــريح كــرد: شــهردارى تبريز 

نزديك به دوســال است كه به ايمن سازى 
بازار تاريخى اين شــهر نگاه ويژه اى دارد 
و از جملــه اقدامــات مهم در اين راســتا 
مى توان به نصب شيربرداشــت و كپسول 
آتــش خاموش كن در نقــاط مختلف بازار 

سنتى تبريز اشاره كرد.
شــهردار تبريــز ادامــه داد: روزهــا 
آتش نشــانانى سيار در ســطح بازار تبريز 
مســتقر مى شــوند تا در مواقع نياز و بروز 
حادثه وارد عمليات شــوند. عالوه بر اين، 

بيــش از چهارهــزار و 500 نفر از بازاريان 
براى اطفاى حريــق آموزش هاى الزم را 

فرا گرفته اند.
وى افــزود: خوشــبختانه بــا حضور 
فداكارانــه و حتى داوطلبانه آتش نشــانان 
عزيز و همچنيــن تجهيزات كافى و به روز 
توانســتيم آتش ســوزى بازار تبريز را در 
كمترين زمان ممكــن و با كم ترين تلفات 

اطفا كنيم.
شــهردار تبريز در بخشى از اين گفتگو 
با تقدير از اعضاى شــوراى شهر تبريز در 
موافقت با ارائه مغازه هايى رايگان و موقت 
به آســيب ديدگان، گفت: حفــظ ارتباط با 
مشــتريان، يكى از مســائل مهم و كليدى 
براى اصناف به شــمار مى آيد و اميدواريم 
اين عزيزان با استقرار در مغازه هاى جديد 

بتوانند به كســب و كار خود ادامه دهند.
وى همچنين خاطرنشان كرد: درحالى 
كه در طول تاريخ آتش نشــانى تبريز تنها 
19 ايســتگاه آتش نشانى احداث شده بود، 
ســال گذشته ما 3 ايســتگاه جديد احداث 
كرديم و در نظر داريم امســال نيز با احداث 
2 ايســتگاه جديد امكانات و تجهيزات مان 

را در حوزه آتش نشانى ارتقا دهيم.

شهردار:
اساس كار در پيشگيرى از حوادث بازار تبريز، مشاركت 

بازاريان است

سرپرست دبيرخانه شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
آذربايجان شــرقى گفت: جمــع آورى معتــادان متجاهر و خرده 

فروشان مواد مخدر از اولويت هاى اين شورا در سالجارى است.
به گزارش ايرنا، رضا اســتادرحيمى روز چهارشــنبه در جلســه 
شــوراى مبارزه با مواد مخدر عجب شــير اظهار داشت: هماهنگى 
هاى الزم در اين راســتا با بهزيستى انجام شده و كمپ هاى ترك 
اعتيــاد براى نگهدارى و درمان معتادان متجاهرى كه در قالب اين 

طرح جمع آورى مى  شوند تعيين شده است.
وى، كارآيى و اثر بخشــى ســتاد را در هماهنگى دستگاه هاى 
متولى عنوان كرد و افزود: شــناخت و داشــتن اشراف اطالعاتى، 
پيگيــرى و اجراى مصوبات ســتاد مبارزه با مواد مخدر، بررســى 
اثربخشــى اقدامات مقابله  اى و برگــزارى كميته  هاى تخصصى 
براى همراه ســازى دستگاه ها از سوى شــوراهاى هر شهرستان 

ضرورى است.
اســتاد رحيمى از پاكســازى مناطق آلوده به مواد مخدر مجاور 
فضاهاى آموزشى اين استان خبر داد و گفت: با توجه به تهديدهاى 
مواد مخدر به ويژه براى قشــر دانش آموز، مراقبت هاى الزم براى 

جلوگيرى از ورود مواد افيونى به مدارس انجام شده است.
وى به افزايــش آمار معتادان در محيط هاى كارگرى و صنعتى 
اشاره كرد و افزود: ضعف در تهيه بسته سياستى جامع و مشخص در 
خصوص پيشــگيرى از مصرف مواد مخدر در سطح كارخانجات و 
سازمان  ها، ضعف در بهره  گيرى از ظرفيت  هاى مردمى و مشاركت 
سازمان  هاى غيردولتى و همچنين عدم تمايل بخش خصوصى در 

پيشگيرى از اعتياد از علل رشد اعتياد در اين محيط هاست.
فرماندار عجب شير نيز در اين جلسه اظهار داشت: رويكرد دولت 
تدبير در زمينه مبارزه با مواد مخدر مبتنى برجلب مشاركت عمومى 

در پيشگيرى از اعتياد و مبارزه با مواد مخدر است.
عادل اصغرپور افزود: همــه بايد تالش كنند كه اهداف مد نظر 
دولت با توجه به سياســت ها و برنامه ريزى ها، محقق شود تا شاهد 

پيشگيرى بيشتر و كاهش آمار اعتياد در جامعه باشيم.
وى افزايش حساســيت هاى اجتماعى را ابزارى براى مبارزه با 
مــواد مخدر در جامعه و گرو ههــاى مختلف بخصوص گروه هاى 
مرجع دانســت و افــزود: بحث اجتماعى كردن و پيشــگيرى جزو 
اولويت هاى مبارزه اســت و پيشگيرى از اولين مصرف و پيشگيرى 

از مصرف مواد مخدر صنعتى و موارد مشابه الزمه آن است.

جمــع آورى معتــادان متجاهر؛ 
اولويت شوراى مبارزه با مواد مخدر
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 سد زنوز شهرستان مرند بر اثر بارش هاى 
آخر زمستان و اويل بهار امسال لبريز و آب آن از 

تاج سد سرازير شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ميزان ظرفيت سد 
زنوز شهرستان مرند حدود 6 ميليون متر مكعب 
اســت كه با احتســاب يك ميليون متر مكعب 
رســوبات داخل آن ميزان آب ذخيره شــده آن 

بيش از 5 ميليون متر مكعب برآورد مى شود.
سد زنوز تأمين كننده آب باغات و زراعت هاى 
پايين دست شهرهاى زنوز و روستاهاى چرچر و 
تازه كند آخوند است كه در سنوات قبل به علت 
بارش هاى كم و ميزان كم آب ذخيره شده پشت 

ســد زنوز تأمين آب زراعت ها با مشكل مواجه 
شــده بود اما در ســال جارى امكان تأمين آب 
كشاورزى تمامى باغات و زراعت ها وجود دارد 

كه كارشناسان پيش بينى مى كنند بارش ها در 
طول بهار امسال تداوم داشته باشد. الزم به ذكر 
است به علت توسعه روزافزون سطوح باغات و 

مزارع براى تأمين نيازهاى غذايى جمعيت روبه 
رشــد، برداشت بى رويه از سطح آب سفره هاى 
زيرزمينى باعث كاهش سطح آب آنها شده است 
كه براى اجراى كشاورزى پايدار، بهره مندى از 
روش هاى مصرف بهينه آب در مزارع و باغات 
اجتناب ناپذير است واال با ادامه اين روند كاهش 
كيفيت آب هاى زيرزمينى باعث مشــكالت 
عمده اى براى كشــاورزى خواهد شد كه خود 
مشــكالت ديگرى از قبيل كمبود مواد غذايى، 
كاهــش اشــتغال در بخــش كشــاورزى و 
مهاجرت هاى بى رويه و حاشيه نشينى را در پى 

خواهد داشت.

3 ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

 ســنجش ميزان رضايت مراجعين شــركت گاز اســتان 
آذربايجان شرقى مكانيزه مى شود.

 بــه گزارش روابط عمومى شــركت گاز اســتان آذربايجان 
شرقى،ســيدرضا رهنماى توحيدى با اعالم اين مطلب گفت: در 
راســتاى اســتقرار دولت الكترونيك و حركت به سوى فناورى 
هاى روز ، ســامانه مكانيزه نظرســنجى از مراجعين شــركت 

بصورت پايلوت در ستاد مركزى مكانيزه شد.
وى در توضيح قابليت هاى نرم افزارى اين اقدام ادامه داد: در 
اين سامانه ضمن درج تصاوير كاركنان واحدها، امكان شناسايى 
نارضايتى از رفتار كاركنان بر اســاس تصاوير مربوطه ميسر بوده 
و تمامى اطالعات مندرج بصورت سيســتمى ثبت و توسط نرم 

افزارهاى مربوطه تحليل و پردازش مى گردد.
توحيدى اظهار داشت: در راستاى جلوگيرى از دخل و تصرف 
و هــر گونه تحريف در نتايج پروژه نرم افــزار مربوطه با قابليت 

هاى علمى و آمارى تجهيز گرديده است.
وى با اشــاره به اهميت نظرات مشــتريان سازمانى در بهبود 
خدمات ارائه شده، تصريح كرد: هدف از اجراى اين طرح امكان 
آرشــيو نظرات و داده ها و تحليل سيســتمى و اقدامات بهبود بر 
اساس نيازهاى مراجعين سازمانى بوده كه در گام اول پس از اخذ 

بازخوردهاى الزم در ســاير مناطق نيز اجرا خواهد شد.
مديرعامــل شــركت گاز اســتان اعالم كرد: رســيدگى به 
درخواســت هاى مردمــى در كمترين زمــان ممكن، كاهش 
مراجعات مردمى و افزايش كيفيت خدمات مهمترين ســرفصل 

هاى اجرايى در شركت گاز استان است.

 وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: توانستيم تحريم ها را مديريت كنيم؛ چرا 
كه توليد روى كار است.

به گزارش ايســنا، رضا رحمانــى در آئين افتتاح همزمان 23 پــروژه عمرانى و 
زيرساختى شهرك هاى صنعتى آذربايجان شرقى، بيان كرد: پيش از همه چيز، ابتدا 
بايد بپذيريم كه در جنگ تمام عيار اقتصادى و رســانه اى قرار داريم و با توجه به اين 
شــرايط در تصميمات تغيير ايجاد مى شود و ضرورت دارد متناسب با تهاجم دشمن، 

دفاع كرده و اجازه توقف توليد را ندهيم.
وى با بيان اينكه هدف جنگ اقتصادى ســقوط كارخانجات اســت، تاكيد كرد: 
رهبر معظم انقالب نيز بارها در فرمايشات شان بر حفظ توليد و اشتغال تاكيد كرده اند.
وى خاطرنشــان كرد: وجود همدلى و همت جمعى، اســتفاده از توان مردمى و 
تفويض اختيارات به اســتانداران و بخش خصوصى اصلى ترين شــروط پيروزى در 

جنگ اقتصادى و فتح قله هاست.
رحمانى با تاكيد بر نقش معدن در شرايط تحريم، خاطرنشان كرد: معتقدم بخش 
معدن شاه بيت و پتانسيل بى بديل در كشورمان است كه كمترين آسيب پذيرى را در 

زمان تحريم دارد؛ از اين رو انقالب معدنى را بايد شروع كنيم.
وى با بيان اينكه ارزش توليد صنايع معدنى 20 ميليارد دالر اســت، گفت: اوايل 
انقالب تعداد معدن حدود 195 واحد بود كه اكنون به حدود 10 هزار واحد رسيده است.

وزير صمت با بيان اينكــه رفع خودكفايى در بخش هاى مختلف از اولويت هاى 
ماســت، اظهار كرد: خوشبختانه در بخش فوالد به خودكفايى رسيده ايم و به دنبال 
راه اندازى كارخانه نفلين سينيت براى توليد مواد اوليه آلومينيوم و خودكفايى در اين 
زمينه هستيم.وى در رابطه با نقش معادن در توسعه روستاها، خاطرنشان كرد: با توجه 
به قرارگيرى معادن در روستاها، ايجاد واحدهاى بهره بردارى از معادن منجر به توسعه 
مناطق محروم مى شــود. معتقدم با راه اندازى پروژه ذوب و ايجاد شهرك تخصصى 
مس شــاهد توســعه ورزقان خواهيم بود. رحمانى در خصوص ميزان اشتغال زايى 
صنايــع معدنى نيز بيان كرد: 130 هزار نفر در بخش معدن و 650 هزار نفر در بخش 
صنايع معدنى در سطح كشور فعاليت مى كنند كه اشتغال پايدار به شمار مى رود. وى 
درباره ذخاير قطعى مس ورزقان، گفت: بر اســاس بررســى هاى كارشناسى، مس 
ورزقان 380 ميليون تن ذخاير قطعى داشــت كه اين آمار به 890 ميليون تن رسيده 

و براى 40 سال آينده مشكلى بابت استخراج مس از اين معدن نخواهيم داشت.
وى اضافه كرد: به تازگى ذخاير ســنگ آهن در مركز ايران نيز حدود دو سه برابر 
شــده است، ذخيره پنج هزار تنى فوالد در اوايل انقالب هم به 33 ميليون تن رسيده 
اســت.وزير صمت با تاكيد بر ضرورت جلوگيرى از خام فروشى، گفت: ضرورت دارد 
زنجيره تبديل مس به كنسانتره، سپس كاتد مس و فرآورى آن در صنايع پايين دستى 
فراهم شــود؛ چرا كه تشــكيل اين زنجيره ارزش افزوده دارد. براى جلوگيرى از خام 

فروشى ما عوارض صادرات خام فروشى را همه ساله افزايش مى دهيم.

مديركل بنياد مســكن انقالب اسالمى 
آذربايجان شــرقى با بيان اينكه 700 روستاى 
استان در مسير سيالب قرار دارند، گفت: 40 الى 
45 روســتا جابه جا شده و بر اساس مطالعه طرح 
هادى، از ساخت وســاز در روستاهاى در معرض 
سيل جلوگيرى مى شــود. ليست روستاهاى در 
خطر ســيالب به مراجع قانونى ارســال شده و 
درخواســت اعتبار براى جابه جايــى كامل و يا 

بخشى از روستا انجام شده است.
 به گزارش ايســنا، حافظ باباپور در نشســت 
خبرى اظهار كــرد: طرح هــاى عمرانى بنياد 
مسكن انقالب اسالمى استان با اعتبارى بالغ بر 
سه هزار و 431 ميليارد ريال در دهه حساب 100 

امام (ره) افتتاح شده و به بهره بردارى مى رسند.
وى ادامــه داد: اجراى طرح هــادى در 15 
روســتا، اجراى آســفالت معابر روستايى در 14 
روستا از محل قير رايگان، صدور 3398 جلد سند 
مالكيت روستايى، صدور 1179 جلد سند مالكيت 
شــهرى، طرح ويژه بهسازى و نوسازى مسكن 
روســتايى براى 8000 واحد مســكونى، اتمام 
بازسازى زلزله مناطق شربيان و بهره بردارى از 
پروژه 312 واحدى بهاران ارسباران پروژه هاى 

قابل افتتاح در دهه حساب 100 امام (ره) است.
وى از نوسازى و مقاوم ســازى 52 درصد از 
واحدهاى مســكن روستايى در استان خبر داد و 

گفت: تاكنون درســطح روستاهاى استان بيش 
از 166 هزار واحد مســكونى، مقاوم سازى شده 

است.
باباپور در خصوص مطالعه و اجراى طرح هاى 
هادى روستايى نيز گفت: تاكنون تهيه و مطالعه 
طرح هادى در 2013 روستاى استان انجام شده 
و در 814 روســتا نيز اجراى طرح هادى به اتمام 
رســيده است، همچنين طرح هادى 700 روستا 

نياز به بازنگرى دارد.
وى همچنين از صدور بيش از 213 هزار سند 
مالكيت روســتايى و 24 هزار سند در شهرهاى 
زير 25 هزار نفر خبر داد و گفت: تاكنون 21 هزار 
پروانه ساختمانى نيز از سوى بنياد مسكن صادر 

شده است.
مديركل بنياد مســكن انقالب اسالمى در 

ادامه به عملكرد اين بنياد در حوادث ســال هاى 
اخير اشــاره كرد و افزود: ســاخت 20 هزار واحد 
مســكن روســتايى و پنج هزار واحد شهرى در 
جريان زلزله ارســباران، ســاخت 954 واحد در 
جريان ســيل سال 96 و ســاخت 350 واحد در 
جريان زلزله شهرســتان ســراب در سال 96 از 

جمله اقدامات بنياد مسكن استان است.
باباپور افزود: بنياد مسكن استان در شهرهاى 
زير 25 هزار نفــر بالغ بر 16 هزار و 506 واحد در 
قالب طرح مســكن مهر و 11 هزار و 575 واحد 
در قالب تأمين مســكن ارزان قيمت براى اقشار 

كم درآمد احداث كرده است.
وى همچنيــن از ســاخت 1005 واحــد 
مسكونى براى محرومان توسط انجمن خيرين 
مسكن ساز اســتان خبر داد.وى به طرح عظيم 
نهضت قير يارانه اشاره و خاطرنشان كرد: از سال 
94 تا سال 97 حدود 45 هزار تن قير يارانه به اين 
استان تخصيص يافته كه بنياد مسكن توانسته 
است تاكنون 450 ميليون متر مربع از روستاهاى 
استان را آسفالت كند. سهميه قير رايگان استان 
در سال جارى نيز حدود 48 ميليارد تومان است.

باباپور با بيان اينكه بنياد مســكن تنها نهاد 
متولى بازسازى خانه هاى آسيب ديده از بالياى 
طبيعى است، بيان كرد: ماشين آالت بنياد مسكن 
در مناطــق مختلف آذربايجان شــرقى در حال 

اليروبى مسيل ها بوده و همچنان در مناطق سيل 
زده لرستان نيز حضور دارند. احتمال دارد به زودى 
در خوزستان هم حضور يافته و بازسازى يكى از 

شهرستان هاى اين استان را بر عهده بگيريم.
وى در خصوص مشــكالت پــروژه 170 
واحدى آفتاب، گفت: پيمانكار اين پروژه پس از 
برنده شــدن در مناقصه و دريافت تسهيالت، به 
همراه خانواده اش قصد فرار از كشور را داشت كه 
با هوشيارى نيروهاى انتظامى خاطيان دستگير 
شــده اند. اين پروژه پيشرفت 85 درصدى دارد و 

بخشى از مشكالت آن رفع شده است.
باباپور در خصوص احــداث بزرگراه «تبريز 
- اهر» گفت: يكى از شــركت هاى وابسته بنياد 
مســكن احداث 35 كيلومتر از ايــن بزرگراه را 
برعهــده دارد كه حدود 20 كيلومتر از آن زير بار 
ترافيك رفته و اين شــركت 15 ميليارد تومان از 
وزارت راه طلب دارد، از طرفى ســهميه قير نيز 

براى اين پروژه اختصاص نيافته است.
وى با بيان اينكه روستاهاى اطراف تبريز خطر 
بالقوه هستند، گفت: ايجاد حاشيه نشينى جديد در 
تبريز ممكن نبوده و به همين دليل حاشيه نشينى 
در روستاهاى اطراف تبريز همچون چاوان، باغ 
معــروف و … به وجود آمده اســت كه همان 
ويژگى هاى ريزدانگى، ناامنى و نفوذناپذيرى را 

دارند.

 فرماندار مراغه با تاكيد بر تســريع در 
عمليات اجرايى احداث پل فلزكاران گفت: 
اين طرح براى تكميل، نيازمند پنج ميليارد 

تومان اعتبار است.
به گزارش ايرنا، حميد شــكرى در جلسه 
بررسى مشــكالت مجتمع فلزكاران مراغه 
افزود: ساخت اين پل هم اكنون از 40 درصد 
پيشــرفت فيزيكى برخوردار بوده و تاكنون 

حدود 2 ميليارد تومان هزينه شده است.
وى ادامــه داد: بهــره بــردارى از پل 
فلزكاران مى تواند زمينه ســاز تســهيل در 

دسترسى شــهروندان به بازار و مجتمع در 
حال احداث فلزكاران اين شهرستان شود.

وى با اشاره به وجود مشكالت در احداث 
مجتمع فلــزكاران اضافه كرد: طرح احداث 
اين مجتمع از 12 ســال پيش در زمينى به 
مساحت 17 هكتار توسط اتحاديه فلزكاران 
شهرســتان آغاز شــده و كه داراى برخى 

مشكالت است.
شــكرى گفت: در اين مجتمع در دست 
ســاخت، 470 واحد صنفــى و كارگاهى در 
زمينــه آهنگرى، در و پنجــره و آلومينيوم 

كارى ساخته مى شود.
وى افزود: احداث اين مجتمع با توجه به 
اينكه فعاليت اين واحدهاى صنفى به دليل 
واقع شدن در داخل شــهر و ايجاد آلودگى 
هاى صوتى، بــه عنوان مشــاغل مزاحم 

شناخته شده، در حال اجراست.
وى ادامه داد: تسريع در روند احداث پل 
فلزكاران كه هم اكنون به دليل كمبود اعتبار 
در حــال ركود بوده، از ضرورت هاى موجود 
شهرستان بوده كه مســير دسترسى براى 
انتقال مصالح ســاخت مجتمع فلزكاران را 

تسهيل خواهد كرد.
وى با تاكيد بر حمايت از ساخت مجتمع 
فلــزكاران با تخصيــص وام هاى كم بهره 
اضافه كرد: بانك هاى شهرســتان نيز راه 
حل مناسب و موثرى براى ارائه تسهيالت 
براى احداث واحدهاى اين مجتمع با توجه 
بــه روند اجرايى آنها انتخاب و از احداث اين 

مجتمع حمايت هاى الزم را داشته باشند.
شهرســتان مراغه با حدود 263 هزار نفر 
جمعيــت در 127 كيلومتــرى تبريز، مركز 

آذربايجان شرقى واقع است.

رييــس دانشــگاه علوم 
پزشــكى تبريــز از آغاز اجراى 
"طرح بســيج ملى كنترل فشار 
خون" از هجدهم خرداد خبر داد 
و گفت: افراد باالى 30 ســال، 
زنان باردار و بيمــاران كليوى 
مى تواننــد با اجراى اين طرح با 
مراجعــه به مراكز بهداشــتى 
نسبت به كنترل فشار خون خود 

اقدام كنند.
بــه گزارش ايســنا، منطقه 
آذربايجان شرقى، محمد حسين 
صومى در جلسه كارگروه ايمنى 
و امنيت غذايى اســتان هدف از 
اجراى طرح بسيج ملى كنترل 
فشــار خون را افزايش نسبت 
شناســايى مبتاليــان، معرفى 
علل، افزايش آگاهى رســانى و 

كنترل فشــار خون افراد باالى 
30 سال دانســت و اظهار كرد: 
بيســت و هفتم ارديبهشــت 
الــى هفدهم خــرداد به عنوان 
روزهاى تبليغ طرح بسيج ملى 
كنترل فشار خون در نظر گرفته 
شده است و اين طرح هجدهم 
خــرداد بــا اتمام مــاه مبارك 

رمضان اجرايى مى شود.
وى در ادامه تعداد مبتاليان 
به فشارخون باال در آذربايجان 
شــرقى را 450 هزار نفر عنوان 
كرد و افــزود: از اين تعداد 280 
هزار نفر شناسايى شده و انتظار 
مــى رود با اجراى طرح بســيج 
ملــى كنترل فشــار خون، 50 
هزار نفر نيز شناســايى شــود، 
ميزان شناسايى فعال مبتاليان 

به فشار خون 18 درصد است.
وى در ادامه با اشاره به برخى 
آمارهاى جهانى مرتبط با فشار 
خون باال اظهار كرد: در ســال 
2017 بالغ بــر 10 ميليون نفر 
در ســطح جهان و 97 هزار نفر 
در ايران به علل مرتبط با فشــار 
خون باال جان خود را از دســت 
داده اند، طبق آمار سال 2018، 
يك ســوم جمعيت بزرگسال 
ايران (30 ســال به باال) فشار 
خون باال دارند. صومى با تاكيد 
بر اينكه فشــار خــون باال به 
عنــوان اصلى ترين عامل خطر 
قابل تغيير محســوب مى شود، 
گفت: مرگ و ميــر زير 50 الى 
70 سال، مرگ و مير زودرس به 
شمار مى آيد و بايد با عوامل آن 

مبارزه كرد.
 وى بــا بيان اينكــه از 16 
ميليون نفر مبتال به فشــارخون 
بــاال در ايران تنهــا 60 درصد 
از ابتــالى خود به فشــار خون 
اطــالع دارنــد، افــزود: تنها 
نيمى از ايــن 60 درصد از دارو 
اســتفاده مى كنند و 19 درصد 
فشار خون ها به درستى كنترل 

مى شود.
 وى با اشاره به ميزان شيوع 
فشارخون باال در زنان و مردان 
اظهار كرد: حــدودا 27 درصد 

زنــان بزرگســال و 25 درصد 
مــردان بزرگســال و به طور 
متوســط 36 درصــد جمعيت 
مبتال به فشار خون هستند و در 
اين ميان زنان، بيشتر از مردان 
از ابتالى خود به فشار خون باال 

مبتال هستند.
 رييــس دانشــگاه علــوم 
پزشــكى تبريــز بــه عملكرد 
خوب مراكز بهداشــت استان 
در شناسايى افراد مبتال به فشار 
خون باال اشــاره كرد و گفت: در 
مقايسه با ساير استان هايى كه 
گاهى پرجمعيت تر از اســتان ما 
نيز هســتند، عملكــرد خوبى 
در شناســايى موارد داشته ايم 
و حاشيه هاى شــهر نيز تحت 
پوشش هستند، همچنين براى 
الكترونيكى كــردن پرونده ها 
، اجراى سيســتم ارجاع و طرح 
پزشــك خانــواده نيــز اعالم 

آمادگى مى كنيم.
 وى در پايان خاطرنشــان 
كرد: تئورى "تاثير نمك درياچه 
اروميــه بر ابتال به فشــار خون 

باال" هنوز ثابت نشده است.
 در پايان اين جلســه، فشار 
خون اعضاى حاضر در كارگروه 
ايمنى و امنيت غذايى اســتان 
توسط كارشناســان اورژانس 

حاضر در جلسه كنترل شد.

سنجش رضايت مراجعين شركت 
گاز مكانيزه مى شود  

وزير صنعت،  معدن و تجارت:
توانستيم تحريم ها را مديريت كنيم

خبر خبر

 رئيــس هيــات مديره و 
مديرعامل ســازمان منطقه آزاد 
ارس از آغاز عمليــات تكميلى 
تصفيه خانه آب شرب ارس خبر 
داد و گفت: با تكميل اين تصفيه 
خانه، آب شــرب و خــام منطقه 

9/5برابر افزايش مى يابد.
محسن نريمان روز پنجشنبه 
در گفــت و گو با ايرنا با اشــاره 
به برگزارى جلســه مشترك با 
مديران شــركت آب منطقه اى 
و آب و فاضــالب آذربايجــان 
شــرقى، گفت: تكميــل تصفيه 
خانه آب شرب جلفا جهت توليد 
آب شــرب به ميــزان 950 ليتر 
بر ثانيه براى تامين آب شــرب 
پايدار شهرهاى جلفا و هاديشهر 

و صنايع موجــود در منطقه آزاد 
ارس در دستور كار قرار دارد.

وى با اشاره به اينكه ظرفيت 
تامين آب شرب منطقه در زمان 
حاضر 100 ليتر بر ثانيه اســت ، 
گفت: با تكميــل فازهاى باقى 
مانــده اين تصفيــه خانه، توليد 
آب شــرب پايــدار منطقه آزاد 
ارس9/5 برابــر افزايــش پيدا 

مى كند.
نريمــان اعالم كرد: صحبت 
هاى نهايــى براى بهره بردارى 
تصفيه خانــه فاضالب صنعتى 
ارس نيز انجام شــده اســت و با 
بهره بردارى از اين تصفيه خانه، 
مشــكل فاضالب بخش هاى 
صنعتى منطقه آزاد ارس مرتفع 

مى شــود.مديرعامل ســازمان 
منطقــه آزاد ارس با اشــاره به 
ضرورت تاميــن پايدار آب خام 
تمــام بخش هاى صنعتى ارس، 
خاطرنشــان كــرد: تامين آب 
شــرب ســايت صنايع سنگين 

ارس و تامين آب خام شــهرك 
صنعتــى خداآفريــن نيز در اين 
جلســه مشترك مورد تاكيد قرار 
گرفت.نريمــان افــزود: با بهره 
بــردارى از تصفيــه خانه هاى 
موجــود در ارس، امكان فعاليت 

و ســرمايه گذارى در حوزه هاى 
بهداشــتى و دارويى تسهيل مى 

شود.
وى گفت: آب شرب كاربرى 
هاى باالدســت ميــدان عباس 
ميــرزا، شــجاع و شــاهمار نيز 
به صــورت موقت توســط فاز 
نخســت تصفيه خانه آب شرب 

ارس تامين مى شود.
جلســه مشــترك بررســى 
مســائل مربوط به حوزه تأمين 
آب شــرب و خــام پايــدار و 
فاضــالب منطقــه آزاد ارس با 
حضور مديران عامل ســازمان 
منطقه آزاد ارس، شــركت آب 
منطقــه اى و آب و فاضــالب 

آذربايجان شرقى برگزار شد.

آب شــرب و خام منطقه آزاد ارس
 9/5 برابر مى شود

سد زنوز مرند سرريز شد

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان:

700 روستاى آذربايجان شرقى در مسير سيالب قرار دارند

پل فلزكاران مراغه با 5 ميليارد تومان تكميل مى شود

آغاز «طرح غربالگرى فشارخون باال»، از 18 خرداد

شنبه  28   ارديبهشت  1398     شماره 5386

 معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار آذربايجان 
شرقى گفت: درختان حمل شده در جاده ها جنگلى نيست و قطع 
و حمل آن ها با مجوز و نظارت جهاد كشاورزى، اداره كل حفاظت 

محيط زيست و ساير ارگان ها انجام مى شود .

به گزارش روابط عمومى ســازمان جهادكشاورزى استان، 
دكتر عليار راســتگو در نشست خبرى در خصوص موضوع قطع 
درختان در استان، گفت: از همان لحظه اى كه اين موضوع مطرح 
شــد، اكيپ صيانت تشكيل و شيوه نامه آن تدوين شد و جلسات 

مســتمرى در فرماندارى هاى محدوده جنگل هاى ارسباران 
برگزار مى شود. وى افزود: درختان جنگل هاى ارسباران باتوجه 
به قطرشان تنها به درد ذغال مى خورند؛ از اين رو درختان حمل 
شده در جاده ها جنگلى نبوده و قطع و حمل آن ها با مجوز و نظارت 

جهاد كشاورزى، اداره كل حفاظت محيط زيست و ساير ارگان ها 
انجام مى شود. وى ادامه داد: پيش از اين 30 نفر از خبرنگاران از 
جنگل هاى ارســباران بازديد كرده و مشــاهده كردند كه هيچ 

درخت جنگلى قطع نشده است.

درختان حمل شده در جاده ها جنگلى نيست

مديريت شعب بانك صادرات استان آذربايجان شرقى



جلسه هم انديشى عضو جديد هيات مديره 
صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان 
و عشــاير كشــور با كارگــزاران صندوق در 

شهرستان تبريز برگزار شد.
در اين جلسه كه مديركل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى استان و مدير صندوق بيمه اجتماعى 
كشاورزان، روستاييان و عشــاير آذربايجان 
شرقى نيز حضور داشتند، كارگزاران صندوق 
با طرح يكســرى از مشــكالت، خواســتار 
تشــكيل كميسيون هاى پزشــكى مستقل 
صندوق در مراكز اســتان ها، صــدور كارت 
عضويــت براى بيمه شــدگان، ايجاد امكان 
انتقال ســوابق بيمه اى با صندوق هاى ديگر، 
بكارگيرى شــيوه هاى تبليغــى جديد جهت 
ترغيب مشموالن براى عضويت در صندوق، 
بازنگرى در ســطوح درآمدى فعلى و اعطاى 
تسهيالت خريد و تجهيز دفتر براى كارگزاران 

شدند.

ë  نوآورى و تنوع خدمات، نبايد به روند
رشد صندوق آسيب وارد كند

عضو هيات مديره صندوق بيمه اجتماعى 
كشــاورزان، روستاييان و عشاير كشور در اين 
جلسه با بيان اينكه نوآورى در صندوق و تنوع 
خدمات يك اصل پســنديده است، گفت: اما 
اين امر نبايد به رســالت اصلى صندوق و روند 

رشد و توسعه آن آسيب وارد سازد.
اســدا... رازانى، اظهار داشــت: در دنياى 
امروز توسعه انســانى، اجتماعى و اقتصادى 
شــاخصه هاى مختلفــى دارد كــه بيمــه و 
تاميــن اجتماعــى يكــى از مهم ترين اين 

شاخصه هاست.
وى ارزش و جايگاه بيمه در ايران را مجهول 
و ناشناخته دانســت و افزود: بدليل مجموعه 
شرايط اقتصادى و اجتماعى و سياسى، هنوز در 
جامعه ما موضوع بيمه ها به عنوان تامين كننده 

آينده شهروندان، نهاينه نشده است.

وى، راه انــدازى صندوق بيمه اجتماعى در 
سال 84 را كارى اساسى و حتى در تراز و اندازه 
شاخص هاى توسعه يافتگى برشمرد و اظهار 
داشت: در اســالم، بر موضوع خدمت به خلق 
تاكيد زيادى شده است و بى شك، ذيحق ترين 
قشــر براى دريافت خدمت و مساعدت، قشر 

روستايى است.
رازانى، با بيان اينكه كمك به جمعيت مولد 
روســتاييان مى تواند بسيار ارزشمند و كارساز 
باشد، گفت: تالش مى كنم؛ تجارب 30 ساله 
مديريتــى بويژه تجارب خود در برنامه ريزى و 
جذب نمايندگى در بيمه رازى را بكار بگيرم تا 
اين صندوق نوپا بيش از پيش توسعه پيدا كند.

عضو هيات مديره صندوق بيمه اجتماعى 
كشــاورزان، روستاييان و عشــاير با اشاره به 
اينكه صندوق بيمه اجتماعى روســتاييان در 
مقايســه با صندوق هاى اجتماعى ديگر يك 
نهاد تازه تاســيس محسوب مى شود، افزود: از 
اين جهت، صندوق بيمه اجتماعى روستاييان، 
خالهايى در قوانين و آيين نامه ها بويژه قوانين 
پشــتيبان دارد كه البته اين امــر نيز معايب و 

محاسن خاص خودش را دارد.
وى، بــه اجبارى نبــودن بيمه در صندوق 
بيمه اجتماعى روســتاييان اشاره كرد و گفت: 
ســنخ خدمات اين صنــدوق، اندكى با تامين 
اجتماعى متفاوت است و خدمات تعريف شده 
در آن بــه بيمه هــاى بازرگانى همچون بيمه 

عمر، بيشتر شبيه است.
وى در ادامه سخنانش با بيان اينكه كشور 
ما در آينده با چند ابربحران مواجه خواهد شــد 
كه بحران صندوق هاى بازنشســتگى يكى از 
آنهاست، خاطرنشــان كرد: با اندك بى دقتى 
در مديريــت هزينه هــا، مطمئنــا صندوق 
بيمــه اجتماعى روســتاييان نيز به مشــكل 

صندوق هاى ديگر دچار خواهد شد.
رازانى اضافه كرد: هر چند ميزان مستمرى 
پرداختــى در صندوق بيمه روســتاييان، رقم 

بااليى نيســت اما همين رقم در زندگى خانوار 
روســتايى نقش مهمى ايفا كرده و بخشى از 
هزينه هاى معيشتى جامعه روستايى را تامين 

مى كند.
وى در خاتمه بر ضرورت تقويت كارگزاران 
تاكيد كرد و گفت: اگر اين مهم محقق نشود با 
300 كارمند، پوشش و مديريت امور بيمه اى 

4 ميليون نفر ممكن نخواهد بود.

ë  173 هزار نفر در آذربايجان شرقى 
از صنــدوق هــاى دولتى مســتمرى 

بازنشستگى مى گيرند
 مديــركل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى 
آذربايجان شــرقى نيز طى سخنانى به نقش 
موثر و كليدى صندوق ها در توسعه همه جانبه 
كشور اشاره كرد و گفت: بيش از 173 هزار نفر 
در ســطح استان از صندوق هاى زيرمجموعه 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى مســتمرى 

بازنشستگى دريافت مى كنند. 
ميراحد حسينى، از صندوق بيمه اجتماعى 
كشاورزان، روستاييان و عشاير به عنوان يكى 
از ســه صندوق  بزرگ زيرمجموعه وزارتخانه 
نام برد و افزود: اين صندوق نســبت به ده سال 
پيش، بسيار بزرگ شده است به طورى كه هم 
اكنون تنها در آذربايجان شــرقى بيش از 180 
هزار نفر تحت پوشش و حدود 17 هزار خانوار 

مستمرى بگير دارد.
وى، بــا آرزوى توفيــق بــراى مهندس 
رازانــى؛ عضو هيات  مديــره جديد صندوق 
بيمه اجتماعى كشاورزان و روستاييان اظهار 
اميدوارى كرد؛ ايشان در مسئوليت جديدى كه 
عهده دار شده اند نيز همچون مسئوليت هاى 

قبلى منشاء خير و تحول باشند.

ë  دامنه نفوذ صندوق در جامعه روستايى
استان به مرحله اشباع رسيده است

همچنيــن در اين جلســه، مدير صندوق 
بيمــه اجتماعى كشــاورزان، روســتاييان و 
عشاير آذربايجان شــرقى با اشاره به استقبال 
روستاييان اســتان از صندوق بيمه اجتماعى، 
گفت: بخش اعظم جمعيت مناطق روستايى و 
عشايرى استان تاكنون تحت پوشش صندوق 
قرار گرفته اســت و بــه نوعى مى توان گفت؛ 
دامنه نفوذ صنــدوق در اين مناطق به مرحله 

اشباع رسيده است.
محمد نظرى، اظهار داشــت: مديريت در 
صنــدوق بيمه اجتماعى روســتاييان در كنار 
فعاليت هــاى ترويجــى و فرهنگى طيفى از 
بحث هاى اقتصادى و سرمايه گذارى مى طلبد 
كه بايســتى نيم نگاه اساســى هم به امنيت 

اجتماعى بيمه شدگان داشته باشد.
وى در بخــش ديگــرى از ســخنانش با 

تشريح وضعيت آذربايجان شــرقى از لحاظ 
جمعيتى گفت: 72 درصد جمعيت اســتان در 
62 ساكن هستند كه 49 شهر زير 20 هزار نفر 

جمعيت دارند.
وى افزود: همچنين براســاس سرشمارى 
نفوس و مســكن ســال 95، يــك ميليون و 
100 هــزار نفــر معادل 28 درصــد جمعيت 
آذربايجان شرقى را جمعيت روستايى تشكيل 
مى دهد كه در 2710 روســتاى داراى سكنه، 

سكونت دارند.
نظرى، جمعيت عشــايرى استان در فصل 
قشــالق را نيــز 43 هــزار و 857 نفر اعالم و 
خاطرنشــان كرد: عشــاير آذربايجان شرقى 
اغلب در منطقه ارســباران و شهرستان هاى 
سراب و ميانه ساكن دارند و با داشتن 22 درصد 
جمعيت دامى، 20 درصد پروتئين اســتان را 

توليد مى كنند.
مدير صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، 
روســتاييان و عشــاير اســتان با اشــاره به 
اينكه تمام جمعيت روســتايى و عشــايرى و 
ساكنان شــهرهاى زير 20 هزار نفر مى توانند 
مســتقيما به عضويت صندوق درآيند، اظهار 
داشــت: براساس ســهميه تخصيصى، 284 
هزار نفر از جمعيت مشــمول 18 تا 50 ســاله 
آذربايجان شــرقى بايد تحت پوشش صندوق 
قرار گيرند كه از اين ميزان تاكنون، 187 هزار و 

500 نفــر معادل 65 درصد ســهميه  ابالغى 
محقق شده است.

وى با بيان اينكه 10 درصد بيمه شــدگان 
صندوق در استان را بانوان تشكيل مى دهند، 
گفــت: ميانگيــن بيمه شــدگان صندوق در 
تمامى شهرستان هاى استان باالى 39 درصد 
(ميانگين كشورى) اســت و شهرستان هاى 
هريــس بــا 94 و خداآفرين بــا 41 درصد به 
ترتيب بيشــترين و كمترين پوشش را به خود 

اختصاص داده اند.
وى در ادامــه ســخنانش افــزود: از 97 
كارگــزارى فعال در اســتان، 53 كارگزارى 
متعلق به بخش خصوصى است كه اين ميزان 
قبل از بازنگرى آيين نامه صندوق و ساماندهى 

كارگزارى ها، تنها 4 مورد بود.
نظرى، با اشــاره به افزايش 15 هزار و 749 
نفرى اعضاى صندوق طى ســال گذشته در 
استان، خاطرنشان كرد: در همين مدت حدود 
100 هــزار مــورد تمديد بيمــه و بيش از 52 
ميليارد تومان وصولى داشتيم كه 11/5 درصد 

وصولى كل كشور را شامل مى شد.
وى، كل پرداختى صندوق در اســتان طى 
ســال 97 را  66 ميليارد تومــان اعالم كرد و 
گفت: مجموع مســتمرى بگيران صندوق در 
اســتان 16 هزار و 278 نفر، معادل 16 درصد 

مستمرى بگيران صندوق در كشور است.

مدير صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، 
روســتاييان و عشــاير آذربايجان شــرقى، 
همچنين ســهميه تكليفــى در بخش جذب 
براى اســتان در سالجارى را حداقل 24 هزار و 
حداكثــر 41 هزار و 600 نفر و در بخش تمديد 
حداقــل 121 هزار و حداكثــر 137 هزار نفر 
عنــوان كرد و افزود: بــا توجه به اينكه بخش 
اعظم جمعيت مناطق روســتايى و عشايرى 
اســتان تاكنون تحت پوشــش صندوق قرار 
گرفته انــد، بنابراين در جذب جديد بايســتى 
بيشــتر شــهرهاى زير 20 هزار نفر جمعيت 

مدنظر قرار گيرد.
نظــرى تصريح كــرد: افراد فاقــد بيمه 
اجتماعى در سطح روســتاها و شهرهاى زير 
20 هزار نفر جمعيت اســتان براساس كدملى 
و كدپستى شناسايى شــده اند و كارگزارى ها 
بايســتى تمام اهتمام خود را بــراى جذب و 

عضويت افراد مذكور بكار گيرند.
شايان ذكر است، اعطاى احكام مستمرى 
بازماندگان يكى از بيمه شــده هاى روستاى 
آناخاتون و گفت وگو با پرسنل ادارى صندوق 
در استان و اخذ گزارش و آشنايى با گردش كار 
از ديگر برنامه هاى ســفر يك روزه مهندس 
رازانــى؛ عضوهيــات مديره صنــدوق بيمه 
اجتماعى كشــاورزان، روستاييان و عشاير به 

استان آذربايجان شرقى بود.

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
يادم از گشته خويش آمد و هنگام درو
گفتم اى بخت بخفتيدى و خورشيد دميد

حافظگفت با اين همه از سابقه نوميد مشو

صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  بهمن راهـرى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

شنبه  28   ارديبهشت  1398     شماره 5386

در جلسه هم انديشى عضو هيات مديره صندوق بيمه اجتماعى با كارگزاران مطرح شد؛

 استقبال چشمگير جامعه روستايى آذربايجان شرقى از بيمه اجتماعى كشاورزان و روستاييان

گزارش تصويرى :
آتش نشانان ، زمانى كه  

"ايكى قاپيالر"بازار تاريخى 
تبريزى  دچار آتش سوزى شد

مديريت شعب بانك صادرات استان آذربايجان شرقى


