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سمينار هم انديشى مديران شركت عمران شهرهاى جديد كشور در هتل پارس تبريز با حضور 
طاهرخانى معاون وزير و مديرعامل شركت عمران شهرهاى  جديد كشور برگزار شد.

معاون وزير راه و شهرســازى در اين سمينار، پياده محورى، فراهم كردن بستر دسترسى به 
دوچرخه، حمل و نقل عمومى، توسعه حمل و نقل ريلى بين شهر جديد و شهر مادر و دسترسى 

پذيرى را از سياست هاى اصلى شركت عمران شهرهاى جديد در اين دوره دانست و گفت...
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در معامالت شهروندان

برپايى نشست كارگزاران صندوق بيمه 
اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير

تراز تاالب قورى گول افزايش يافت
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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

رئيس بهره بردارى گاز مركز استان با اعالم خبر مكانيزه شدن فرآيند 
واگذارى انشعاب گاز  گفت: اين سامانه در راستاى ارتقاى حوزه نرم افزارى 
اين مركز و افزايش رضايت متقاضيان گاز جهت پيگيرى درخواست ها، 
كاهش اشتباهات رايج، خطاهاى احتمالى و رسيدگى به امور در كمترين 

زمان ممكن راه اندازى گرديده است.
 به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان آذربايجان شرقى،  خسرو 

آريان پور در تشــريح اين ســامانه نرم افزارى افزود: كليه مراحل ثبت، 
كارشناســى، طراحى، اســتعالم و ذخيره مدارك و مستندات متقاضيان 
توسط اين سامانه مكانيزه سازى گرديده و با توجه به ايجاد شرايط ارسال 
پيام كوتاه به تلفن همراه متقاضى، امكان رهگيرى و اطالع رسانى مراحل 
اجرايى در حداقل زمان فراهم گرديده اســت.وى در ادامه به روند ارتقاى 
حوزه نرم افزارى در اداره گاز كالنشهر تبريز اشاره و تصريح كرد: با توجه 

به اهميت اســتقرار دولت الكترونيك و كاهش مراجعات مردمى جهت 
پيگيرى درخواســت ها، تدوين چنين برنامه هاى كاربردى با همكارى 
كارشناســان حوزه فناورى اطالعات در برنامه اجرايى اين اداره قرار دارد. 
رئيس بهره بردارى گاز مركز اســتان يادآور شــد: هم اكنون تدوين نرم 
افزار حســابدارى فروش و رسيدگى به تخلفات سرقت گاز در دست اجرا 

قرار داشته كه تا پايان سال شاهد بكارگيرى اين سامانه نيز خواهيم بود.
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 امروز كشور با بحران جّدى كمبود 
آب مواجه شده و تبيين فرهنگ اصالح 
الگوى مصرف ضــرورى به نظر مى 
رسد ودر اين شرايط روحانيون و ائمه 
جماعات مى توانند در اجراى صحيح 
و نهادينه كردن فرهنگ صرفه جويى 

در جامعه كمك كنند.
مســئولين  شــوراى  نشســت 
فرهنگــى و ائمه جماعات صنعت آب 
و برق استان به مناسبت هفته صرفه 
جويى در مصرف آب با حضور مديران 
عامل شــركت هاى آب و برق استان 
، ائمه جماعات و مســئولين فرهنگى 
شركت هاى آب و برق در محل سالن 
كنفرانــس شــركت آب و فاضالب 

استان آذربايجان شرقى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى شركت 
آب و فاضــالب اســتان آذربايجان 
شرقى در اين جلسه ايمانلومديرعامل 
شــركت ضمن تشــكر و قدردانى از 
حضــور ائمه جماعــات صنعت آب و 
برق اســتان و مديران عامل ، برآموزه 
هاى دينى وفرهنگــى در خصوص 
مديريــت مصــرف آب تاكيــد كرد 
وگفت : ميانگين بارندگى ســاالنه در 
كشــور ما 250 ميليمتر است كه اين 
عدد كمتر از ميانگين بارندگى آســيا 
و حدود يك ســوم ميانگين بارندگى 
ساالنه جهانى مى باشد ولى متاسفانه 
ميانگين مصرف آب در كشورما باال  و 
در حدود 1/5 برابر كشورهاى جهان 

مى باشد .
مديرعامل شركت آب و فاضالب 
اســتان همچنين اضافه كرد : با توجه 
به اينكه كشور ما از لحاظ جغرافيايى 
در منطقه خشك و نيمه خشك واقع 
شــده بنابراين يكى از اولويت هاى 
اساســى و مهم در كشور حفاظت از 

منابع آب   مى باشد .
ايمانلــو همچنيــن افــزود: در 
آموزه هاى زندگى ساز اسالم، اسراف 
ممنوع و حرام اســت؛ اين ممنوعيت 

همه ابعاد زندگى انسان را فرامى گيرد. 
يعنى: همه مردم در تمام شــئون و در 
هر زمــان و مكان موّظفند اصل عدم 

اسراف را رعايت كنند. 
نعمتهــاى الهى امانــت هايى اند 
كه خداوند براى رشــد و تعالى انسان 
هــا در اختيار آنها نهاده اســت، پس 
بهره بــردارى از نعمتها بايد همســو 
بــا اوامــر الهى و در جهت ســعادت 

جاودانى انسان باشد. 
وى افــزود : آمــوزه هــاى دينى 
و فرهنگــى ، جايــگاه ويــژه اى در 
خصــوص فرهنگ ســازى اصالح 
الگوى مصرف بهينــه آب در جامعه 
دارند لذا درخواست ما از ائمه جماعات 
اين است كه بدليل محدوديت منابع 
آب و اهميــت و ضرورت و چگونگى 
بهره گيرى صحيح از اين مايه حياتى 
و جلوگيرى از هدرروى آن در كشــور 
و در اســتان با فكر و كالم و قلم خود 
اين  شــركت را يارى نموده و جايگاه 
آب را در باورها و اعتقادات دينى مردم 

در نمازهاى جماعات تبيين نمايند .
مدير عامل شركت آب و فاضالب 
اســتان در خصوص اقــالم كاهنده 
مصــرف آب گفت : اين شــركت در 
راســتاى اجراى سياست هاى صرفه 
جويى و بمنظور كاهش مصرف سرانه 
، اقداماتــى از جملــه افزايش آگاهى 
هــاى عمومى و فرهنگ ســازى و 
استفاده از شيرآالت كاهنده مصرف 

آب را مورد توجه قرار داده است .
در ادامــه اين نشســت هريك از 
مديران عامل شــركت هاى صنعت 
آب و بــرق اســتان در خصــوص 
صرفــه جويى در مصــرف آب و برق 
توضيحــات و راهكارهــاى الزم را 
بيان كردند . در اين نشســت نماينده 
فرهنگــى و دينى آب و برق اســتان 
بياناتى در خصوص مصرف بهينه آب 
و برق ارائه و خواســتار اطالع رسانى 

صحيح در اين خصوص شدند.

اولين نشست سراسرى كارگزاران صندوق 
بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير 
آذربايجان شــرقى با هدف تبادل نظر و انتقال 
تجربيــات كارگزارى هاى صندوق در مناطق 
مختلف اســتان براى فرهنگ سازى و ترويج 
بيمه اجتماعى در بين روســتائيان و عشاير در 

تبريز برگزار شد.
در اين نشســت كه بــه ميزبانى مديريت 
شعب بانك توســعه تعاون آذربايجان شرقى 
برگزار شــد، مديركل هماهنگى و نظارت بر 
امور استان ها و كارگزارى هاى صندوق بيمه 
اجتماعى كشــاورزان، روســتاييان و عشاير 
كشــور طى ســخنانى به تبيين برنامه هاى 

صندوق در سال 1397 پرداخت. 
مصطفى شــريعتى با بيان اينكه صندوق 
بيمــه اجتماعى كشــاورزان، روســتاييان و 
عشــاير، دومين صندوق بيمه بزرگ كشور و 
اولين صندوقى اســت كه در راستاى اصل 29 
قانون اساسى تاسيس شده، اظهار داشت: اين 
صندوق، بيشــترين كمك دولتى را دريافت 
مى كند به طورى كه ميزان مشــاركت دولت 
در ايــن صندوق برخالف تامين اجتماعى 10 

درصد مى باشد.
مديــركل هماهنگــى و نظــارت بر امور 
صنــدوق  كارگزارى هــاى  و  اســتان ها 
بيمــه اجتماعى كشــاورزان، روســتاييان و 
عشــاير كشــور در ادامه ســخنانش با اشاره 
به موفقيت هــاى صندوق بيمــه اجتماعى 

آذربايجان شــرقى خاطرنشان كرد: صندوق 
بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير 
آذربايجان شــرقى در چندين شاخص مهم، 
رتبه نخســت كشــورى را از آن خود كرده كه 
بيشترين جمعيت بيمه شده، بيشترين درصد 
پوشش و بيشترين ميزان مستمرى بگيران از 

آن جمله است.
مدير اســتانى صندوق نيز در افتتاحيه اين 
نشست با اشــاره به تاكيد مديرعامل صندوق 
بر برگزارى نشست هاى ماهيانه كارگزاران در 
اســتان ها افزود: تبادل نظر و انتقال تجربيات 
كارگزارى هاى صنــدوق در مناطق مختلف 
اســتان براى فرهنگ ســازى و ترويج بيمه 
اجتماعى در بين روســتائيان و عشــاير و نيز 
ارائه آموزش هاى ضمن خدمت و مســتمر به 
كارگزارى هــا در حوزه هاى مرتبط با وظايف 
فنى صندوق از جمله حوزه هاى نام نويســى 
و حســاب هاى انفرادى و تعهــدات قانونى و 
فناورى الكترونيك از اهداف عمده نشســت 

كارگزاران مى باشد.
محمد نظرى، تشــريح دستورالعمل هاى 
ابالغى و رفع ابهام از برخى مشــكالت كارى 
در حوزه فعاليت كارگزاران و شركاى اجتماعى 
صندوق را از ديگر موضوعات مطرح شــده در 

اين قبيل نشست ها اعالم كرد.
نظرى، سهميه كلى استان را 361 هزار نفر 
اعالم كرد و افزود: هم اكنون 172 هزار نفر از 
سهميه ابالغى در سطح استان تحت پوشش 
صندوق قرار گرفته اند كه 47 درصد مشمولين 

را شامل مى شود.
وى تعــداد مســتمرى بگيران صنــدوق 
در آذربايجان شــرقى را در مجمــوع 12521 
نفــر اعالم كرد و ابراز داشــت: از اين تعداد، 6 
هزار نفر بازنشســته پيش از موعد، 257 نفر از 
كارافتــاده و 6264 نفر ديگر مســتمرى بگير 

فوتى هستند.

شــهردار منطقه 5 تبريز با بيان اينكه پروژه 
هاى ترافيكى در بودجه سال جارى بيشترين 
ســهم را به خود اختصاص داده اســت افزود: 
اجراى 6 ايســتگاه مترو در حــوزه منطقه 5 از 
جمله پروژه هاى مهم اين منطقه به شمار مى 

آيد.
به گزارش امور ارتباطات منطقه 5 ، يعقوب 
هوشيار در حاشــيه بازديد طرح هاى عمرانى 
گفت: در بودجه 2700 ميليارد ريالى امســال 
كه 82 درصد آن عمرانى اســت به پروژه هاى 

ترافيكى توجه ويژه اى شده است.
شهردار منطقه پنج كالنشهر تبريز در ادامه 
تصريــح كرد: تملك واحداث  ايســتگاه هاى 
قطار شــهرى يكى از مهمترين وماندگارترين 

اقدامات شــهردارى اســت كه در اين زمينه 
تملك و احداث 6 ايستگاه در سال جارى تداوم 

خواهد داشت.
وى با بيان اينكه منطقه طبق زمانبندى به 
تعهدات خود در قبال مترو عمل نموده افزود : در 
شهرك مرزداران ، نصر، باغميشه، كوى فرشته 
و ميدان فهميده عمليات عمرانى ايستگاه هاى 

مترو در حال اجرا است.
هوشيار مسيرگشــايى ها را از ديگر پروژه 
هاى ترافيكى برشــمرد و افزود : فاز دوم مسير 
گشــايى فرشــته جنوبى، باند كندرو جنوبى 
جاده تهران ، 20مترى كوى ســپهر به اتوبان 
پاســداران و 24 متــرى كركــج از مهمترين 
مسيرگشــايى هايى اين منطقه به شمار مى 

آيند.
وى فاز دوم بزرگراه دوكمال به طول 1500 
متروتقاطع هاى غير همسطح حضرت وليعصر 
(عج ) و ترمينال شــرق تبريز را از ديگر پروژه 

هاى ترافيكى منطقه ذكر كرد.
هوشيار اظهار اميدوارى كرد كه تعدادى از 
اين طرح ها در ســال جارى بــه بهره بردارى 

برسند.

مديرعامل شركت مس آذربايجان گفت: 
مجتمع مس ســونگون در زمينــه هاى تناژ 
خوراك، تناژ كنســانتره و مــس محتوى، به 

ثبت ركوردى جديد دست يافت. 
  به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، 
رضا شــريفى در گفت وگو با خبرنگاران گفت: 
مجتمع مس سونگون در خرداد ماه سال جارى 
با فرآورى 1,393,066 تن ســنگ معدن، به 
توليد 30423 تن كنســانتره مس با 7701 تن 
مــس محتوى به ميــزان 13 درصد باالتر از 
برنامه پيش بينى شــده، دست يافت كه اين 
ركورد نسبت به ركورد قبلى يعنى ارديبهشت 
ماه ســال 1396 رشد شش درصدى را نشان 
مى دهد و در نوع خود بى نظير است. وى افزود: 

در كارخانــه موليبدن نيز با ثبت توليد بيش از 
251 تن كنسانتره موليبدن، شاهد 90 درصد 
رشــد نســبت به برنامه پيش بينى شده و 11 
درصد رشد نسبت به ركورد قبلى يعنى مهر ماه 
96 بوده ايم .   وى گفت: شاهد ثبت برگ هاى 
زريــن، يكى پس از ديگرى در تاريخ صنعت و 
معدن منطقه هستيم. كه اين ركورد نيز يكى 
از ايــن اوراق زريــن در تاريخ معدنكارى اين 
مجتمع مى باشد كه بعد از سال 1384 توانسته 
ايــم براى اولين بار در تمامــى زمينه ها (تناژ 
خوراك، تناژ كنســانتره مس، مس محتوى و 
تناژ كنسانتره موليبدن) به اين موفقيت بزرگ 
دست يابيم .  شــريفى اظهار كرد: اين ركورد 
با كاهش در مصــارف حامل هاى انرژى آب 
و بــرق (آب خام 23 درصد و برق 16 درصد) و 
توقف كمتــر از دو درصدى كارخانه تغليظ  به 
دست آمده است كه در نوع خود كم نظير است 
. وى گفت: بر اين باوريم كه موفقيت يك نقطه 
نيست بلكه جريانى است پيوسته، و يقينًا اين 
موفقيت نقطه پرتاب و عطفى خواهد بود براى 

دستيابى به موفقيت هاى بزرگ .

رى،  تهران،  مردم  نماينده 
پرديس  و  اسالمشهر  شميرانات، 
معاونين  نشست  شانزدهمين  در 
و  اجتماعى  فرهنگى،  مديران  و 
كشور  آزاد  مناطق  گردشگرى 
ارس  آزاد  منطقه  ميزبانى  به  كه 
آمار  گفت:  شود،  مى  برگزار 
كه  دهد  مى  نشان  كشور  رسمى 
بزنگاه  تواند  نمى  آزاد  مناطق 

قاچاق باشد. 
امور  و  عمومى  روابط  گزارش  به 
آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بين 
كارگاه  در  مافى  پروانه  ارس، 
و  شهرى  «اقتصادى  تخصصى 

منابع  گفت:  شهرى»  پايدار  درآمدهاى 
دارد،  وجود  آزاد  مناطق  در  كه  درآمدى 

بايد پايدار باشد. 
وى افزود: عالوه بر پايدارى نياز است كه 
مناطق  درآمدى  منابع  در  بخشى  تنوع  به 

آزاد نيز تاكيد شود.
مافى با اشاره به منابع محدود درآمدى در 
مناطق آزاد، خاطرنشان كرد: امروزه لزوم 
زيرساختى،  توسعه  براى  درآمدها  افزايش 
حضور  براى  پذيرى  رقابت  توان  ارتقاى 
سرمايه گذاران خارجى و افزايش اشتغال 

زايى مولد، ضرورى به نظر مى رسد. 
هاى  هزينه  مقابل  در  كرد:  تاكيد  وى 
منابع  آزاد،  مناطق  نياز  مورد  عمرانى 
است.  محدود  بسيار  مناطق  اين  درآمدى 
نظر  از  ارس  آزاد  منطقه  نمونه  براى 
بااليى  بسيار  هاى  هزينه  به  نياز  وسعت، 
ممكن  محدود  درآمدهاى  با  كه  دارد 

نيست. 
شميرانات،  رى،  تهران،  مردم  نماينده 
اينكه  به  اشاره  با  پرديس  و  اسالمشهر 
متعددى  هاى  كانال  ارس  آزاد  منطقه 
كرد:  تصريح  دارد،  درآمد  كسب  براى 

ارس  آزاد  منطقه  در  اخير  سال هاى  در 
فعاليت هاى  جهت  بودجه  بخش  بيشترين 
عمرانى و توسعه زيرساخت هاى مختلف 
صرف شده است تا به اين ترتيب بلوغى 
را در اين منطقه شاهد باشيم و ارس وارد 

مرحله تحول زيرساختى شود. 
هاى  زيرساخت  به  ارس  افزود:  مافى 
دارد  نياز  زمينى  و  هوايى  ريلى،  ارتباطى 
تا بتواند از اين طريق نيز درآمدهاى پايدار 

خود را افزايش دهد. 
عضو كميسيون شوراهاى مجلس شوراى 
اسالمى در بخش ديگرى از صحبت هاى 
توسط  فوريتى  دو  طرح  گفت:  خود، 
نمايندگان مجلس براى اصالح بخشى از 
مجلس  به  آزاد  مناطق  كرد  اداره  قوانين 
شوراى اسالمى ارائه شده است تا بتوانيم 
مناطق آزاد را از نظر بودجه اى و درآمدى 
پايدارتر كنيم. مافى عنوان كرد: با تصويب 
اسالمى،  شوراى  مجلس  در  طرح  اين 
بودجه مناطق آزاد ايران نيز در كنار ساير 
موارد بودجه ساالنه كشور، جهت تصويب 
در مجلس شوراى اسالمى ارائه مى شود 
مناطق  هاى  سازمان  بودجه  رقم  جمع  و 
آزاد ارس در رقم كلى بودجه كشور لحاظ 

مى شود. 
مناطق  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
خدمات  طريق  از  مى توانند  آزاد 
ارزش  مجدد،  صادرات  شهرى، 
خاصى  عوارض  و  افزوده 
خاطرنشان  كنند،  درآمدزايى 
 25 حدود  گذشت  از  پس  كرد: 
مناطق  از  برخى  هم  هنوز  سال، 
فروش  طريق  از  اول  نسل  آزاد 
موارد  و  دريافتى  اسناد  زمين، 
تامين  را  خود  هزينه هاى  مشابه 

مى كنند.  
حمايت هاى  افزود:  مافى 
دانش  شركت هاى  از  قراردادى 
بنيان، مشاركت در طرح هاى گردشگرى، 
و  زمين  اجاره  طريق  از  كشاوزى  خدمات 
مى توانند  خصوصى  بخش  به  واگذارى 
درآمدهاى  كسب  راهكارهاى  جزو 
رى،  تهران،  مردم  نماينده  باشند.  پايدار 
تصريح  پرديس،  و  اسالمشهر  شميرانات، 
كرد: الگوى توسعه مناطق آزاد كشور بايد 
ظرفيت هاى  از  استفاده  و  بودن  بومى  بر 
درونى آن منطقه تاكيد داشته باشد. مافى 
هاى  بانك  فعاليت  ضرورت  به  اشاره  با 
خارجى در مناطق آزاد كشور، گفت: تالش 
داريم تا زمينه هاى الزم براى همكارى با 
بانك هاى خارجى در مناطق آزاد و انتقال 
آسان ارز فراهم شود. وى در پايان تاكيد 
كرد: تالش براى جايگزين كردن كاالى 
ايرانى به جاى كاالى خارجى در بازارهاى 
شكوفايى  به  تواند  مى  نيز  آزاد  مناطق 
شانزدهمين  بينجامد.   آزاد  مناطق  درونى 
فرهنگى،  مديران  و  معاونين  نشست 
اجتماعى و گردشگرى مناطق آزاد كشور 
از سه شنبه 5 تير 97 در منطقه آزاد ارس 
ادامه  تيرماه   8 جمعه  روز  تا  و  شده  آغاز 

خواهد داشت.

حافظ باباپور به اتفاق يگانى معاون 
عمران روســتايى و اكرمى وش مدير 
بنياد مســكن ازعمليات اجرايى ديوار 
سنگى روستاى بيرق وازطرح هادى 
وواحدهاى مقاوم ســازى روســتاى 
بــاغ معــروف ازتوابع بنياد مســكن 
شهرســتان تبريز بازديد به عمل آمده 
ودستورات الزم جهت تسريع درروند 
عمليات اجرايى پــروژه ها به عوامل 

اجرايى صادرنمودند.
بــه گزارش روابــط عمومى بنياد 
مســكن انقالب اســالمى اســتان 
آذربايجان شــرقى، باباپــور وهيئت 
همراه ابتدا به روســتاى باغ معروف 
عزيمــت نمودنــد وازســايت پروژه 
بهارســتان(ارك)وازاجراى جــدول 
گذارى وواحدهاى نوســازى شده آن 
مجتمــع بازديد نموده وازروند اجراى 

طرحهاى عمرانى رضايت داشتند.
سپس مديركل بنياد مسكن استان 
به اتفــاق معاون عمران روســتايى 
شهرســتان  مســكن  ومديربنيــاد 
بــه روســتاى بيرق عزيمــت نموده 
وازاجراى ديوارســنگى آن روســتا 
بازديــد نمــوده واظهــار اميدوارى 
نمودنــد كه بــا جذب اعتبــار كامل 
اين پروژه ســعى خواهيم كرد هرچه 
ســريعترعمليات اجرايى اين طرح را 

به اتمام برسانيم.
وى ازاعتبــار تخصيــص يافته به 
عمليات ديوار ســنگى روســتا اشاره 
واظهار كرد: طبق موافقتنامه ازمحل 
اعتبــارات حوادث حــدود 3 ميليارد 
تومان به اين پــروژه تخصيص يافته 
كه تاكنون 1 ميليارد آن جذب شــده 
اســت  ودر صورت جــذب 2 ميليارد 
تومــان باقيمانده طى ســالهاى آتى 
اين پروژه رابه اتمام رســانده ومورد 
استفاده روستاييان عزيز قرارخواهيم 
داد. باباپــور درپايــان خاطر نشــان 
كرد:اين نهاد درتالش اســت تاتوان 
فنــى خود را درعرصــه فعاليت هاى 
عمرانى بكار گيرد تا نماينده شايسته 
اى بــراى اجراى پروژه ها درســطح 

روستا وشهرهاى استان باشد.

بازديد مديركل بنياد مســكن استان از اجراى 
ديوار سنگى روستاى بيرق

به مناسبت هفته صرفه جويى در مصرف آب انجام شد؛
نشست شوراى مسئوالن فرهنگى صنعت 

آب و برق استان

برپايى نشســت كارگــزاران صندوق بيمــه اجتماعى 
كشاورزان، روستاييان و عشاير

شهردار منطقه 5 خبر داد؛
اجراى 6 ايستگاه مترو در حوزه منطقه 5

دستيابى شركت مس آذربايجان  به ركورد 
جديد در توليد مس

مناطق آزاد كشور نمى تواند بزنگاه قاچاق باشد

رييس ســازمان نظــام مهندســي معدن 
آذربايجان شــرقي  گفت : شانزدهمين اجالس 
ســاالنه هيات عمومي ســازمان نظام معدن 
كشــور در روزهاي 11 تــا 13 تير ماه جاري به 

مناسبت رويداد تبريز 2018 برگزار مى شود 
فرهاد ملك قاســمى افزود : در اين اجالس 
اعضاي هيئت مديره سازمان نظام مهندسي 31 
استان و مديران ارشد كشوري شركت مي كنند.

وى  ادامــه داد: انتخاب اعضاي شــوراي 
مركزي ســازمان نظام مهندسي ايران كه هر 
3 ســال برگزار مي شــود، از برنامــه هاي اين 

اجالس است.
رييس ســازمان نظــام مهندســي معدن 
آذربايجان شرقي با بيان اينكه اين معادن بيشتر 
در دست افراد شاغل در بازار و روستاييان است، 
افزود: در ســال هاي جديد تالش شده پروانه 
بهره برداري معدن از طريق سيســتم كاداست 
بــراي متقاضياني كه از افراد متخصص در اين 

رشته استفاده مي كنند، صادر شود.
ملك قاســمي با بيان اينكــه در آذربايجان 
شــرقي 400 معدن وجود دارد، اظهار داشت: در 
اســتان 36 نوع ذخاير معدني وجود دارد و بيشتر 

معادن استان نيمه فعال است.
رييس ســازمان نظــام مهندســي معدن 
آذربايجان شرقي با اشاره به اينكه اين استان از 
نظر ذخاير معدني در رتبه اول و از نظر استخراج 
و بهره برداري در رتبه ســوم كشوري قرار دارد، 
يادآوري كرد: 92 درصد معادن اســتان درجه 
4 بوده و بيشــتر در توليد شــن و ماسه، سنگ و 
آهك فعاليت مي كنند و 3 معدن مس سونگون، 
ســيمان صوفيان و كائولين زنــوز جزو معادن 

درجه يك به شمار مي روند.
ملك قاسمي با بيان اينكه تمام معادن فعال 
بايد مسوول فني داشــته باشند، يادآوري كرد: 

هم اكنون حدود 182 معدن اســتان مســوول 
فني نداشــته و اين معادن از نظر اين ســازمان 

غيرفعال محسوب مي شود.
وي با اشــاره به صدور 727 پروانه اشتغال 
براي افراد واجد شــرايط از سوي اين سازمان 
گفت: اين ســازمان براي اين افراد دوره هاي 

كارآموزي و عملي برگزار مي كند.
رييــس ســازمان نظام مهندســي معدن 
آذربايجان شرقي اظهار داشت: در زمان كنوني 
2 هــزار و 950 نفر عضو اين ســازمان بوده و از 
اين تعداد 58 نفر داراي مدرك دكترا، 587 نفر 
فوق ليسانس و بقيه مدرك كارشناسي هستند.

ملك قاســمي افزود: اعضاي اين سازمان را 
دانش آموختگان رشــته هاي مهندسي معدن، 
زمين شناســي، نقشــه بــرداري و متالوژي و 

فرآوري تشكيل مي دهند.
وي ايــن اجالس را فرصتــي براي فعاالن 
و صاحبان صنايع معدني اســتان براي معرفي 
توليدات و پتانســيل ها منطقه در ســطح ملي 
دانست و گفت: اميد اســت اين اجالس زمينه 
رونق بيشــتر بخــش معدن اســتان را فراهم 

كند.

 رييس امور موزه هاى آذربايجان  شــرقى 
گفت: مرمت ســايت موزه عصر آهن تبريز در 

قالب مرحله دوم اين طرح، آغاز شــده است.
مهدى بزاز دســتفروش  اظهار داشــت: 
براســاس برنامه  ريزى هــاى انجام گرفته، 
فاز دوم مرمت آثار ســايت مــوزه عصر آهن 
با اختصــاص اعتبار و نظارت كارشناســان 
اداره كل موزه هــا و امــوال منقول فرهنگى 

– تاريخى آغاز شده است.
وى با اشــاره به اينكه ســال گذشته طرح 
مرمت و اســتحكام بخشــى چهار گور از اين 
مجموعه و اســكلت هاى انســانى داخل آنها 
توســط متخصصان حفاظت و مرمت اشياى 
تاريخى انجام شد، افزود: با توجه به برگزارى 
نشســت تخصصى حفاظت و مرمت اسكلت 
هاى ســايت موزه عصر آهن در هفته ميراث 
فرهنگى، گفتمان هاى تخصصى با محوريت 
اين ســايت موزه مطرح شد كه بر اين اساس 
فاز دوم مرمت آثار اين مكان تاريخى از جمله 

مرمت و اســتحكام بخشــى 6 گور ديگر در 
دستور كار قرار گرفته است.

بــزاز دســتفروش گفت: ايــن محوطه 
باســتانى كه در زيــر چندين متر رســوبات 
و اليه هــاى زمين شناســى قــرار گرفتــه، 
گورســتانى متعلق به عصر آهن و هزاره اول 
قبل از ميالد اســت كه در كاوش هاى انجام 
شــده گورهايى متعلق بــه عصر آهن حاوى 
اسكلت هاى انســانى و ظروف سفالى، اشياء 
تزئينى و فلزى و اســتخوانى از آن به دســت 

آمده است.
ســايت موزه عصر آهن تبريــز در تاريخ 

سى ام ارديبهشت سال 1386 افتتاح شد.
ســايت موزه عصر آهن تبريــز، محوطه 
باستانى است كه در شــمال، شمال شرقى و 
شمال غربى مســجد كبود تبريز واقع شده  و 
شــامل گورستان و آثار سفالى مربوط به عصر 

آهن است. 
آثار به دست آمده در اين سايت باستانى در 
سال 1376 شامل 38 گور مى باشد كه اجساد 
در آن بــه شــكل جنينى دفن شــده اند؛ گور 
نوزادان يافت شــده در اين سايت، به صورت 
ســاده بوده و گــور نوجوانان در ســازه هاى 

مربعى با دو ظرف سفالى همراه است. 
اكثر اجساد يافت شده در سايت موزه عصر 
آهن تبريز در ســنين پايين مرده اند؛ كودكان 
با اســباب بازى هايشان، زن ها با جواهرات و 
مردها با ابزار جنگى شــان در اين گورها دفن 
شده اند و در كنار بعضى اجساد ظروف سفالى 
و اثرات غذا يافت شده كه اعتقاد آنان بر آيين 

مهرپرستى را تأييد مى كند.

شانزدهمين اجالس ساالنه هيئت عمومي سازمان نظام معدن كشور

آثار موزه عصر آهن تبريز مرمت مى شوند
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دانستند.
به گزارش امور ارتباطات شــهردارى منطقه يك كالنشهر 
تبريز،بر اساس اين گزارش قربانيان ضمن حضور در اين پارك 
و بررســى وضعيت موجود، اقدامات انجام يافته توســط امور 

فرهنگــى منطقه را موثر و مهم برشــمرده و اعــالم كرد : هر 
چقدر بتوانيم در توانمندســازى بانوان تالش نموده و بسترهاى 
مناســب را فراهم نماييم به تبع آن در تحكيــم بنيان خانواده 

توانستيم موفقيت هاى فراوانى را كسب نماييم.
شهردار منطقه يك گفت: بانوان در خانواده مهمترين نقش را 
ايفا مى نمايند و اگر اين قشر از جامعه به دور از مشكالت روحى، 

روانى، جسمى ،خشونت و.. باشد تضمين آينده اى روشن آرام و 
عارى از مشكالت را براى خانواده ها رقم خواهد زد.

وى بيان داشــت :فعاليتهاى پارك بانوان شمس در راستاى 
اهداف شــهردارى بوده و بســيار تأثيرگذار مى باشد و توانسته 
باعث جذب بانوان در حوزه هاى آموزشى، ورزشى، مشاوره اى 

و ... باشد كه داراى اهميت بسزايى است .
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ســمينار هم انديشــى مديران شــركت عمران 
شهرهاى جديد كشور در هتل پارس تبريز با حضور 
طاهرخانى معاون وزير و مديرعامل شركت عمران 

شهرهاى  جديد كشور برگزار شد.
معاون وزير راه و شهرسازى در اين سمينار، پياده 
محورى، فراهم كردن بســتر دسترسى به دوچرخه، 
حمل و نقل عمومى، توسعه حمل و نقل ريلى بين 
شــهر جديد و شهر مادر و دسترســى پذيرى را از 
سياست هاى اصلى شركت عمران شهرهاى جديد 
در اين دوره دانســت و گفت: پروژه هاى قطار برقى 
هشتگرد، گلبهار، بهارستان و آزادراه تبريز - سهند در 
اولويت هاى ما در سال جارى قرار دارند كه بايد طى 

امسال به نتيجه خوبى برسند.
حبيب الــه طاهرخانى، بــا تأكيد بــر ضرورت 
بكارگيرى تالش هرچه بيشتر در سطح ملى، استانى 
و شــهرى جهت رفع مشــكالت موجود در حوزه 
شهرهاى جديد بيان كرد: سياست ايجاد شهرهاى 
جديد با توجه به رشــد فزاينده جمعيت و مهاجرت 
گسترده به كالنشــهرها در كنار ساير سياست هاى 
دولت باهدف مواجهه با شهرنشــينى شتابان شكل 
گرفته، در دهه 60 اتخاذ و در مسير اجرا قرار گرفت.
وى با اشاره به تجارب ساخت شهرهاى جديد در 
ساير كشورهاى جهان تأكيد كرد: احداث شهرهاى 
جديد در ساير كشورها با خواست حاكميت آغاز شده 
و هماهنگى سياستى در سطح كالن از همان ابتدا در 

عمليات ديده شده و به آن توجه مى شود.
وى در ادامه عدم توفيق و يا تأخير در بروز توفيق 
احداث شــهرهاى جديد را ناهماهنگى سياستى در 
حوزه شهرســازى و فقدان مديريت يكپارچه در اين 
حوزه دانســت و گفت: قطعا در صورت عدم امكان 
كنترل و مديريت شــهرها به طــور همزمان اصل 
سياســت و اهداف تعيين شده براى احداث شهرها 

با شكست مواجه خواهد شد.

معاون وزير راه و شهرسازى با بيان اينكه قطعا با 
تكيه صرف بر زمين و تصور رفع تمامى مشكالت 
با تهيه اراضى الزم در ســاخت و ســاز، يك شهر 
جديد ساخته نشده و توفيق نمى يابد گفت: با توجه 
به تجربيات فعلى و مشاهده مشكالت در شهرهاى 
جديد مسئله اجراى زيرساخت ها بسيار هزينه بر بوده 
و بدون شك يكى از الزمه هاى مهم توسعه پايدار در 
شهرها به شمار مى رود كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
مديرعامــل شــركت عمران شــهرهاى جديد 
همچنين اجراى پروژه هــاى حمل و نقل عمومى 
در ايــن مناطق را از ديگــر پروژه هاى هزينه بر در 
شــهرهاى جديد دانست و گفت: پروژه هاى حمل و 
نقل عمومى از طرح هاى بسيار مهمى هستند كه در 
صورت بروز مشــكل و عدم اجــرا جذابيت الزم در 
شــهرها را ايجاد نكرده و شهر جديد موردنظر را با 
عدم استقبال موردنياز براى سكونت مواجه مى كند 

كه بايد از همان ابتدا مدنظر قرار گيرد.
اين مقام مسئول با تأكيد بر ضرورت تغيير پارادايم 
از خودرومحورى به انســان محورى در شــهرهاى 

جديد بيان كرد: درحال حاضر با وجود عدم اين تغيير 
رويكرد، كيفيت زندگى همچنان رو به نزول بوده و 

مورد دلخواه نيست كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وى در ادامه ســخنانش با اشاره به اهميت بحث 
مشــاركت و استفاده از بخش خصوصى خاطرنشان 

كرد: مشاركت، مسئله بسيار مهمى است كه با وجود 
محدوديت هــاى مالى دولت از توقــف پروژه هاى 
عمرانى جلوگيرى كرده و باعث توســعه شــهر و 

جمعيت پذيرى آن مى شود.
مديرعامــل شــركت عمران شــهرهاى جديد 

فراهم كردن شرايط الزم براى تنوع اقشار جمعيتى 
در شــهرها را امرى ضرورى دانست و گفت: قطعا 
شــهرهاى جديد نبايد صرفا محل اســتقرار افراد 
فرودســت جامعه باشــند، امرى كه بايد به جد در 
تجديد نظر طرح هاى جامع مورد پيگيرى قرار گيرد.

وى با تأكيــد براينكه پروژه هاى مســكن مهر 
مى توانند به تنهايى يك شــهر جديد را با شكست 
روبه رو كنند گفت: بدون شــك اكنون زمان توجه 
كيفيت هاســت و ما بايد برخالف گذشته به ساخت 

خدمات رفاهى و فضاهاى عمومى توجه كنيم.
طاهرخانى ايجاد بســترهاى الزم جهت شكل 
گيرى اجتماع را امرى ضرورى براى شهرهاى جديد 
اعالم كرد و گفت: ما بايد به شكل گيرى رويدادها 
در شــهرهاى جديد كمك كــرده و از فرصت هاى 

مشاركت در اين زمينه بهره ببريم.
معاون وزير راه و شهرســازى در پايان نوآورى و 
خالقيت را يكى ديگر از اقدامات ضرورى در توسعه 
شهرهاى جديد دانست و گفت: شهرهاى جديد بايد 
در حوزه محيط زيســت و انرژى هاى پاك و حتى 

ايجاد بناهاى فاخر گام برداشــته و از شرايط فعلى 
خارج شوند.

ë  پروژه های عمرانی نيمه فعال شــهر جديد
سهند فعال شده اند

عباس مصطفوى رييس هيات مديره شــركت 
عمران شــهر جديد سهند نيز در ابتداى اين سمينار 
گفت: آزاد راه تبريز - ســهند با سه مشكل اساسى 
مواجه بود؛ يكى از اين مشكالت بحث تملك بود كه 
در تملك پادگان شهيد مدنى، تملك باغ هايى كه در 
مسير آزادراه قرار داشتند و همين طور 4كيلومتر آخر 
اين آزادراه بود كه هر سه مورد مشكل تملكشان حل 

شده و آماده بهره بردارى از فاز اول هستيم.
مصطفوى افزود: پروژه هاى عمرانى شهر جديد 
سهند در گذشته به طور نيمه فعال بود كه هم اكنون 
همگى فعال شده اند؛ پروژه هايى هم چون كتابخانه، 
تقاطع غيرهمسطح شــهر جديد سهند كه چند روز 

آينده افتتاح خواهد شد.
وى ادامه داد: برنامه ريزى كرديم هر10 روز يك 
مزايده 10 ميليــاردى انجام دهيم كه از هفته آينده 

استارت اين مزايده ها زده خواهد شد.
رييس هيات مديره شــركت عمران شهر جديد 
سهند خاطرنشان شد: در بخش اجتماعى موفق به 
كسب لقب شــهر ايمن و سالمت براى شهر جديد 
سهند شديم كه اين لقب براى اولين شهر نامگذارى 

شد.
وى  با بيان اينكه پروژه كارتينگ شــهر جديد 
سهند هم از ديگر پروژه هايى است كه در ماه هاى 
آتى رونمايى خواهد شد، افزود: برنامه مرتفع سازى 
تا ويالسازى ديگر پروژه هايى است كه در سياست 

هاى شهر جديد سهند در برنامه داريم.
مصطفوى در انتها افزود: در پروژه هاى نزديك 
نيز پروژه هر شــهروند يك درخت يك دوچرخه را  

براى رفاه شهروندان در برنامه داريم.

در سمينار هم انديشى مديران عامل شهرهاى جديد مطرح شد؛

ضرورت توجه به هزينه هاى زيرساختى و حمل و نقلى پيش از ساخت شهرهاى جديد

معاون قضايى رييس كل و سرپرست معاونت 
اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل 
استان آذربايجان شرقى بر استعالم مالكيت امالك 
و اصالت خودرو در معامالت شهروندان تأكيد كرد.
به گــزارش روابط عمومى دادگســترى كل 
اســتان، بابك محبوب عليلو در جلســه بررسى 
وضعيت بنگاههــاى معامالتى امالك و خودرو با 
اعالم اينكه آموزش متصّديان بنگاههاى معامالتى 
امالك و خودرو در حــد قابل قبولى تحقق يافته 
بيان داشــت: هدف نهايى طرح ساماندهى روابط 
حقوقى اشــخاص (اتحاديه مشــاورين امالك و 
خودرو)، پس از آموزش متصّديان، امكان استعالم 
آخرين وضعّيــت ثبتى و مالكّيتــى امالك مورد 
معاملــه و خودرو از اداره ثبت اســناد و امالك و 
پليس راهنمايى و رانندگى و متقاعد ساختن خريدار 
و فروشنده به جلب نظر كارشناس براى پرهيز از 

زيان در معامله است.
گــزارش آخرين وضعيت صــدور پروانه هاى 

تخصصى بنگاههــاى معامالتى امالك و خودرو 
و بررسى رفع مشــكالت موجود، هماهنگى بين 
ادارات كل ثبت اســناد و امالك استان آذربايجان 
شــرقى و پليس راهــور و مشــاورين امالك و 
خودرو  براى اســتعالم وضعيت امالك و خودرو 
از نظــر مالكيت و الــزام بنگاههــاى معامالتى 
امالك و خودرو به جلب نظر كارشــناس رسمى 
از حيث مالكيت امــالك، خودرو و اصالت خودرو 
و قيمت آنها با حداقل دستمزد كارشناسى از جمله 

موضوعات مطرح در اين جلسه بود.

در اين جلســه پس از بحث و بررسى مقّرر شد 
اتحاديه مشاورين امالك و خودرو واحدهاى صنفى 
مذكور را مكلف نمايند قبل از انجام هر معامله اى، 
آخرين وضعيت مالكيتى امالك و خودروى مورد 
معامله را استعالم و سپس به انجام معامله و تنظيم 

قرارداد اقدام نمايند.
همچنين مقّرر شد پليس راهنمايى و رانندگى 
فرماندهى انتظامى استان آذربايجان شرقى اسامى 
و ليست كارشناســان و كاردانان فنى خويش در 
زمينه اصالت خــودرو را در اختيار اتحاديه صنف 
نمايشــگاه داران اتومبيــل قرار دهنــد و پليس 
اطالعــات و امنيت عمومــى فرماندهى انتظامى 
استان آذربايجان شرقى (مديريت نظارت بر اماكن 
عمومى) در راســتاى پيشــگيرى از وقوع جرم بر 
اساس مقررات، حمايت و پشتيبانى هاى انتظامى 
الزم از اتــاق اصناف و اتحاديــه ها و بنگاه هاى 
معامالتى امالك و نمايشگاه داران اتومبيل به عمل 

آورند.

شــهردار تســوج اظهاركرد: سياست شهردارى 
تسوج در راســتاى ارائه خدمات مطلوب لكه گيرى 
اصولى و آســفالت معابر تعيين شده در سند چشم 

انداز يك ساله شهردارى است.
اقدم ســاعى با بيــان اينكه ايجاد بســترهاى 
توسعه اى در شهر نياز به گذراندن پروسه هاى متعدد 
دارد كــه يكى از مهمترين آنها تدوين چشــم انداز 
كوتاه مدت و بلند مدت در شــهر و توجه به منظر 
شــهرى است، افزود: توجه به سيما و منظر شهرى 
از جنبه معمارى و زيبايى شناســى همچنين از نظر 
ارتقاء كيفيت رسيدگى به اسباب و اثاثيه شهرى در 
فرايند مديريت شهرى از اهميت بسيارى برخوردار 

است.
شهردار تسوج تاكيد كرد: وصله هاى نامتناسب 
آســفالت عالوه بر نا زيبا بودن، تردد عابران پياده 
و خودروها را با مشــكل مواجــه مى كند، از اين رو 
آسفالت معابر يكى از موارد مهمى است كه تاثيرى 

زيادى در منظر شهرى دارد.
وى گفت: تا پايان خرداد ماه سال جارى 12074 
تن آسفالت در سطح شــهر تسوج با هزينه اى بالغ 

بر 56 ميليــارد ريال در قالب حــدود 16035 متر 
مربع شامل روكش آســفالت معابر اصلى و فرعى، 
لكه گيرى شامل زيرســازى و آسفالت معابر انجام 

شده است.
 ساعى افزود : قطعاً تا اتمام فصل كارى و تامين 
قير اين نهضت ادامه داشــته و عمليات كف سازى 
، پيــاده رو ســازى و اصالح جــداول و جوى هاى 
خيابان ها و معابر شــهر از مهم ترين برنامه هاى 
آتى شهردارى در سال جارى خواهد بود.شايان ذكر 
است ريز هزينه هاى عمليات آسفالت سطح شهر به 

شرح ذيل مى باشد.
عمليات بهسازى بلوار 45 مترى معلم به مساحت 
بمقدار 9570 متر مربع شــامل 9570 متر مربع زير 

ســازى با اعتبارى بالغ بر 478ميليون ريال  ، 858 
متر طول رفوژ(جدول)با اعتبارى بالغ بر 386ميليون 
ريال و پخش 1370 تن آســفالت با اعتبارى بالغ بر   
2740 ميليون ريال جمعاً با اعتبار 3724ميليون ريال

آســفالت خيابان شــير دل به مســاحت بمقدار 
3813٫5 متــر مربع با پخش 545 تن آســفالت با 

اعتبارى بالغ بر 1130ميليون ريال
آسفالت خيابان شهيد قلى پور به مساحت بمقدار 
1547متر مربع با پخش 221 تن آسفالت با اعتبارى 

بالغ بر 460 ميليون ريال
آسفالت خيابان شهيد اسماعيل زاده به مساحت  
بمقدار 1105 متر مربع با پخش 158 تن آسفالت با 

اعتبارى بالغ بر 330 ميليون ريال
لكه گيــرى معابر 210 تن با اعتبــارى بالغ بر 

460ميليون ريال
در پايان از همشــهريان بزرگوار تســوج ضمن 
اعتــذار  از كنــدى تردد و عبور و مــرور به هنگام 
اقدامات عمرانى و تقدير و تشكر تحمل و سعه صدر 
استدعا دارد با توجه به حجم وسيع مشكالت شهر 

تسوج همكارى بيش از پيش مبذول دارند.

آذربايجان  منطقه اى  آب  شــركت  سرپرست 
شــرقى با اشاره به اين كه تراز تاالب قورى گول 
23 ســانتى متر افزايش يافته است، گفت:  اين 
تــاالب نيازمند 25 ميليارد تومان اعتبار براى 13 

كيلومتر لوله گذارى است.
يوســف غفارزاده در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اين كه بارش ها در اســتان نســبت به سال 
قبــل حدود 50 درصد افزايش يافته ، اظهار كرد: 
بارش ها نسبت به ميانگين دراز مدت 28 درصد 

افزايش يافته است.
وى ادامه داد: على رغــم اين كه ميزان بارش 
هاى آذربايجان  شــرقى از ابتداى ســال جارى 
تاكنون، افزايش يافته اســت؛ امــا با كمبود 28 

درصد ميزان روان آب استان مواجه هستيم.
وى اضافه كرد: در ســال جــارى،  كم بودن 
روان آب منجــر به كاهش آب گيرى از ســد ها 
شــده اســت؛ به طورى كه هم اكنون ســه سد 
علويان، نهند و ســتارخان بــه ترتيب با كاهش 
هفت، 27 و 20 درصدى آب روبرو هســتند كه 
ادامه اين روند براى تامين آب شــرب اســتان 

تهديد جدى است.
مدير عامل شــركت آب منطقه اى آذربايجان 
شرقى با اشــاره به اين كه خوشبختانه تنش آب 
در اســتان ما نسبت به ساير استان ها كم است، 
گفــت: على رغم اين كه در اســتان ما تنش آبى 
نسبت به ساير استان ها كم مى باشد، اما بازهم 
وضعيت آب استان بحرانى است و بايد حدود 15 

درصد در مصارف آب صرفه جويى كنيم.
وى تغيير الگوى مصــرف را از جمله راهكار 
هاى موثر در مديريت منابع استان عنوان كرد و 

ادامه داد: در صورتى كه مديريت مصرف آب در 
اســتان را پيگيرى نكنيم، بدون ترديد سال هاى 
آينده بحران آب در استان را تجربه خواهيم كرد.
وى با بيان اين كه ساالنه 40ميليون مترمكعب 
از ذخاير زيرزمينى آب اســتان مصرف مى شود، 
گفــت: تاكنــون يــك ميليــارد و 200ميليون 

مترمكعب مصرف شده است.
سرپرست شــركت آب منطقه اى آذربايجان 
شرقى با اشاره به افت سطح آب هاى زيرزمينى 
در اســتان، عنوان كرد:  حدود چهار سال پيش 
ساالنه 50 ميليون متر مكعب از ذخاير آب هاى 
زيرزمينى مصرف مى شد؛ اما با اجراى طرح احيا 
و تعادل بخشــى براى تثبيت ذخاير زير زمينى، 
10ميليون مترمكعب مصرف  آب هاى زيرزمينى 

كاهش يافته است.
غفارزاده با اشــاره به وجود 16 هزار حلقه چاه 
غيرمجــاز در آذربايجان شــرقى، عنوان كرد: از 
اين تعداد تاكنون هفت هزار و 391 چاه توســط 
اكيپ هايى كه در قالب طرح تعادل بخشى فعال 

هستند، شناسايى شده است.
وى اضافه كرد: طرح انتقال آب ارس به تبريز 
به صورت فاينانس  حدود چهار ســال است كه 

اجرا مى شود و براى اين طرح حدود 700 ميليون 
يورو پيش بينى شده است.

غفارزاده با اشــاره به آب گيرى كامل از سد 
خداآفرين تا پايان ســال جارى، افزود : اين سد 
با حجم مخزن يك ميليــارد و 600 ميليون متر 
مكعب احداث شده است كه تاكنون  350 ميليون 

مترمكعب آبگيرى شده است.
وى از افتتاح ســد  كلقــان در 23كيلومترى 
بســتان آباد با 21ميليون  مترمكعب حجم مخزن 
آب و همچنيــن ســد حاجــى الر در ورزقان با 
50ميليون مترمكعــب مخزن آب و با ارتفاع 95 
مترى در شهريور ســال جارى خبر داد و گفت: 
با احداث اين طرح ها شــاهد توســعه اشتغال و 

صنعت خواهيم بود.
غفارزاده با بيان اين كه ســال گذشــته 158 
ميليارد تومان اعتبار براى طرح هاى آب منطقه اى 
آذربايجان شرقى در راستاى احياى درياچه اروميه 
در نظر گرفته شــده بود كه 75 ميليارد تومان آن 
اختصاص  يافته اســت، خاطرنشــان كرد: طرح 
تعادل بخشــى آب  زيرزمينــى، طرح اليروبى و 
مســير گشــايى رودخانه و انتقال پساب تبريز از 
جمله طرح هايى اســت كه در راســتاى احياى 

درياچه اروميه انجام مى شود.
وى با اشــاره به اين كه اعتبار ســال گذشته 
شركت آب منطقه اى آذربايجان شرقى از محل 
منابع احياى درياچه اروميه، رودخانه هاى مرزى، 
منابع اســتانى ، ملى و فاينانس يك هزار و 500 
ميليارد تومان بود، تصريح كرد: از اين مقدار، يك 
هزار و 90  ميلياردتومان آن در راســتاى توسعه 

پايدار منابع آبى  هزينه شده است.

استعالم مالكيت امالك و اصالت خودرو در معامالت شهروندان

اجراى نهضت 12000 تنى آسفالت در معابر تسوج 

سرپرست شركت آب منطقه اى آذربايجان شرقى:

تراز تاالب قورى گول افزايش يافت
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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  

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

منم كه شهره شهرم به عشق ورزيدن
منم كه ديده نيالوده ام به بد ديدن

وفا كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيم
كه در طريقت ما كافريست رنجيدن

حافظ


