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 رييس اداره بيمه سالمت شهرستان هريس با بيان اينكه 85 درصد از جمعيت شهرستان تحت پوشش بيمه سالمت است، گفت: بيش 
از 60 هزار نفر از خدمات بيمه بهره مندند.

يونس اسمعيلى اظهار داشت: چهار صندوق كارمندى، ساير اقشار، روستايى و بيمه ايرانيان با 3 پرسنل در خدمت همشهريان هستند.
وى خاطرنشان كرد: جهت رفاه حال بيمه شدگان در تسريع امور تمديد، تعويض و صدور دفترچه با چهار دفتر پيشخوان ...

مسئوالن دفاع مدنى شهر كربالى معلى با شهردار تبريز ديدار و گفت وگو كردند.
ايرج شــهين باهر  با حضور در مديريت دفاع مدنى شــهر كربال، از تجهيــزات و امكانات اين مركز 

بازديد كرد.
شهردار تبريز همچنين در ادامه با مويد طارق خبير، معاون رسيدگى به مسائل زيست...

85 درصد جمعيت هريس، تحت پوشش 
بيمه سالمت

اجراى طرح فاضالب باسمنج از 
نيازهاى اولويت دار مردم

تاثير بزرگراه دو كمال در آبادانى 
«بارنج»

صفحه4 صفحه4

19001900 واحد توليدى استاندارد اجبارى  واحد توليدى استاندارد اجبارى 
و تشويقى دارندو تشويقى دارند

بى گمان صنايع كشور بيش از هر زمانى نيازمند تدبيرى است 
كه بتواند بذر اميــد را در دل هزاران صنعتگر متعهد و پرتالش 
ميهن عزيزمان كاشته و بهبود شرايط توليد و تجارت را رقم زند.

انتصاب شايســته حضرتعالى با راى قاطع نمايندگان محترم 
مجلس شــوراى اسالمى به عنوان  وزير صنعت ، معدن و تجارت 
كه بيانگر تعهد ، كارآمدى ، تخصص و شايســتگى حضرتعالى و 
حاصل پشتوانه علمى و سابقه درخشان مديريتى جنابعالى مى 
باشد تبريك عرض نموده از درگاه حضرت سبحان تداوم تعالى و 

توفيق ، سعادت و سيادت جنابعالى را مسالت دارم. 

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر رضا رحمانی ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر رضا رحمانی 
وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارتوزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر رضا رحمانی ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر رضا رحمانی 
وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارتوزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت

حمید حاجی زاد منصور حمید حاجی زاد منصور 
مدیرعامل شرکت ایران خودرو تبریزمدیرعامل شرکت ایران خودرو تبریز

محمد حمیدیه - شرکت هافمنمحمد حمیدیه - شرکت هافمن

بدينوســيله راى اعتماد قاطع نمايندگان محترم مجلس شوراى 
اســالمى به حضرتعالى كه بيانگر تعهد، كارآمدى و شايستگى هاى 
برجســته جنابعالى در صحنه هاى خدمت صادقانه به نظام و ميهن 
اسالمى است را تبريك عرض نموده، موفقيت و سربلندى شما را از 

درگاه خداوند منان مسئلت داريم.
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2 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى
پااليشگاه تبريز؛ اصلى ترين منبع آلودگى شهر

اعضاى شــوراى اسالمى كالنشــهر تبريز معتقدند تعطيلى 
كارخانه ها نيز هيچ تفاوتى در كاهش آلودگى هوا نداشته و پااليشگاه 

تبريز از اصلى ترين منابع آلودگى است.
به گــزارش خبرنگار مهر، فريدون بابايى اقدم عضو شــوراى 
شــهر تبريز در جلسه شوراى اسالمى كالنشــهر تبريز درباره بى 
خطر سازى زباله ها در بيمارستان ها گفت: سازمان حفاظت محيط 

زيست بايد سختگيرى هاى الزم را در مورد بى خطرسازى زباله هاى 
بيمارستانى انجام دهد ولى بسيارى از بيمارستان ها تجهيزات الزم 
را براى بى خطر سازى زباله ها ندارند. سعيد نيكو خصلت يكى ديگر 
از اعضاى شوراى اسالمى شــهر تبريز گفت: تحقيقات زيادى در 
خصوص مديريت منابع آاليندگى انجام گرفته است كه بايد بودجه 
هاى الزم براى استفاده علمى از اين تحقيقات انجام شود. وى اظهار 

داشت: با اينكه بسيارى از كارخانه ها تعطيل شده اما هيچ تفاوتى در 
كاهش آاليندگى شــهر تبريز وجود نداشته است و پااليشگاه تبريز 
اصلى ترين منابع آلودگى هســت. رئيس شوراى شهر تبريز هم در 
اين جلســه گفت: استفاده از توان نخبگان تبريزى در تصفيه آب را 
بايد جدى گرفت. شــكور اكبر نژاد گفت: مى توان از بيو مالچ و مالچ 
در تثبيت ريزگرد هاى درياچه اروميه استفاده و امكان كشاورزى بر 

روى را آن فراهم كرد. شهردار تبريز گفت: سال هاى متمادى است 
كه يك درصد از عوارض آاليندگى دريافتى توســط محيط زيست 
به شهردارى پرداخت نمى شود. ايرج شهين باهر خاطر نشان كرد: 
سازمان حفاظت محيط زيست براى دريافت اين عوارض كه ساالنه 
500 ميليارد ريال است مساعدت الزم را بايد با شهردارى داشته باشد 

چرا كه با اين مبلغ مى توان پروژه كمربند سبز تبريز را تكميل كرد.

 
مديرعامل ســازمان عمران تبريز با اعالم 
ايــن مطلب كه تالش مى كنيم به پروژه هاى 
بازآفرينى نيز در كنار پروژه هاى عمرانى جديد 
اهميــت داده و ورود پيدا كنيم افزود : عالوه بر 
رسالت ســازمانى ، حفظ و نگهدارى از ميراث 
فرهنگى شهر از جمله وظايف ذاتى هر انسان 
عالقمند به تاريخ و هويت شهرى بوده و تالش 
خواهيم كرد بر اســاس سياست هاى بودجه 
مصوب سال 97 شهردارى تبريز با همكارى و 
هماهنگى مناطق و ســازمان ميراث فرهنگى 
صنايع دســتى و گردشكرى اســتان رسالت 
خود را عالوه بر حــوزه عمرانى در بازآفرينى 

فضاهاى شهرى و تاريخى نيز ايفا كنيم.

به گزارش روابط عمومى ســازمان عمران 
كالنشهر تبريز بابك شريفى در حاشيه جلسه 
بررســى نقشــه هاى اجرايى باغ دوكمال كه 
با حضور مدير دفتر فنى و مهندســى سازمان 
ميراث فرهنگى،صنايع دســتى و گردشگرى 
اســتان ، مدير ميراث فرهنگى شهرســتان 
تبريز معاون فنى و مهندســى سازمان عمران 
و بازآفرينى فضاهاى شــهرى برگزار گرديد 
با تاكيد بر تعامل دوســويه و احســاس وظيفه 
براى پاســدارى از ميراث گذشتگان و مناسب 
ســازى اين محيط ها ادامه داد :خوشبختانه با 
تعامل بين بخشــى ايجاد شده تالش خواهيم 
كرد موضوع مناقصه  شناســايى و عقد قرارداد 
با پيمانكار ذيصالح را در كمترين زمان ممكن 
انجام و درصورت مساعد بودن شرايط جوى در 
مهلت باقيمانده از سالجارى بخشى از عمليات 

مرمت و بازسازى را آغاز و اجرايى نماييم.
شــايان ذكر است بعد از جلســه ، بازديد از 
بخش هــاى مختلف اين مجموعه و مقبره ها 
توسط مديران و كارشناسان دو سازمان انجام 

و تصميمات مقتضى اخذ گرديد.

نماينــده مــردم ملكان در مجلس شــوراى 
اسالمى با اشاره به تخريب استاديوم ورزشى اين 
شهر گفت: 25 ميليارد ريال براى مرمت و بازسازى 

استاديوم ورزشى اختصاص يافت.
ســلمان خدادادى  در همايــش هيئت هاى 
ورزشى ملكان اظهار داشت: تنها استاديوم ورزشى 
اين شهرستان كه قبل از انقالب احداث شده است، 

تخريب شده و قابل استفاده نيست. 
وى افزود: به اين منظــور با پيگيرى هاى به 
عمل آمده، طرح بازسازى و مرمت استاديوم فوتبال 
ملكان به تصويب وزارت ورزش و جوانان رسيد و 

از هفته آينده عمليات اجرايى آن شروع مى شود. 
نماينــده مــردم ملكان در مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: در اين طــرح، چمن مصنوعى، 
جايگاه تماشگران، جايگاه ويژه، رختكن، سرويس 

هاى بهداشتى و محوطه سازى اجرا مى شود.
فرماندار ملــكان نيز از برگزارى مســابقات 
قهرمانى كشــتى بزرگســاالن كشــور در اين 
شهرســتان خبــر داد و گفت: اين مســابقات با 
حضور كشــتى گيران 21 استان از 29 آبان تا يكم 
آذر امسال در ســالن ورزشى 2 هزار نفرى برگزار 

خواهد مى شود. 

 مديركل اســتاندارد و تحقيقات صنعتى 
اســتان آذربايجان شــرقى از تحت پوشش 
قرار گرفتن هزار و 900 واحد توليدى استان 
در استانداردهاى اجبارى و تشويقى خبر داد.

مديــركل اســتاندارد و تحقيقات صنعتى 
استان آذربايجان شرقى، در گفتگو با خبرنگار 
مهر، اظهار داشــت: در سال 1357،كمتر از 
60 واحد توليدى در استان آذربايجان شرقى 
فعال بود كه 8 واحد مشــمول استانداردهاى 
ملى بودند، اما بعد از 40 ســال، امروز بيش از 
4 هزار واحد توليدى فعاليت مى كند كه هزار 
و 900 واحد تحت پوشــش استانداردهاى 

اجبارى و تشويقى هستند.
ساسان فرشى با اشاره به اينكه واحدهاى 
توليدى به طور ســاليانه در كميته هاى فنى 
مورد ارزيابى قرار مى گيرد، اظهار داشــت: 
اســتمرار كيفيت،تحقيق و توســعه، تدوين 
استانداردهاى ملى و مقاالت علمى،شاخص 

ارزيابى كيفى محصوالت توليدى است.
وى نمونه بــردارى از محصوالت، نحوه 
چينش دســتگاه ها، رعايت بهداشت، وجود 
مدير كنترل كيفــى و ارتقاى كيفيت كاال از 
نظر ســازمان ملى اســتاندارد را مهم ترين 
شاخص ها براى ارزيابى واحدهاى توليدى 

برشمرد.

مديــركل اســتاندارد و تحقيقات صنعتى 
اســتان آذربايجان شــرقى اظهار داشــت: 
امــروز اداره اســتاندارد و تحقيقات صنعتى 
با 120 پست ســازمانى در شهرهاى تبريز، 
شبستر، مراغه، بناب، آذرشهر، گمرك جلفا 

و سهالن فعاليت مى كند.
فرشــى همچنيــن عنوان كرد: اســتان 
آذربايجان شرقى از نظر استاندارد و كيفيت 
كاالهاى توليدى جزو 5 اســتان برتر كشور 
هستيم، برخى از توليدات استان با كاالهاى 

بين المللى رقابت مى كنند.
وى در بخــش ديگرى با اشــاره به نقش 
اســتاندارد در توليد كاالى با كيفيت تصريح 
كــرد: ارتقاى ســطح اســتانداردهاى ملى 
هر ســاله مورد توجه اداره اســتاندارد است، 
رويكرد سازمان اســتاندارد، عليرغم كنترل 
شديد و به روز و هميشگى، در كنار واحدهاى 

توليدى است.

توسط سازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى شهرى صورت گرفت؛ 

 مرمت و بازسازى محوطه و  رواق هاى باغ دوكمال 

25ميليارد ريال براى مرمت استاديوم ورزشى 
ملكان اختصاص يافت

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى آذربايجان شرقى:

1900 واحد توليدى استاندارد اجبارى و 
تشويقى دارند

 رييس اداره بيمه ســالمت شهرســتان هريس با بيان اينكه 85 درصد از 
جمعيت شهرستان تحت پوشــش بيمه سالمت است، گفت: بيش از 60 هزار 

نفر از خدمات بيمه بهره مندند.
يونس اسمعيلى اظهار داشت: چهار صندوق كارمندى، ساير اقشار، روستايى 

و بيمه ايرانيان با 3 پرسنل در خدمت همشهريان هستند.
وى خاطرنشــان كرد: جهت رفاه حال بيمه شــدگان در تسريع امور تمديد، 
تعويض و صدور دفترچه با چهار دفتر پيشخوان در مراكز شهرها براى خدمات 
رسانى در كوتاه ترين زمان ممكن قرارداد بستيم كه ميانگين مدت زمان صدور 

دفترچه 15 دقيقه است.
اســمعيلى همچنين با اشــاره به تفاهم نامه بين وزارت بهداشت و درمان و 
ســازمان بيمه سالمت گفت: 10مركز جامع سالمت شهرستان در سطح يك 
با 23 پزشــك خانواده، 14ماما و 6 پرســنل آزمايشگاه و چهار دندان پزشك به 

شهروندان خدمات ارايه مى دهند.
وى افزود: براى هر چهار هزار نفر يك پزشك خانواده، براى هر هفت هزار 
نفر يك ماما، براى 15هزار نفر يك دندان پزشــك و ســاير تيم هاى سالمت 
به بيمه شــدگان روستايى خدمات ارائه مى كنند كه موجب اشتغال پزشكان و 

اعضاى تيم سالمت در شهرهاى زير 20 هزار نفر شده است.
رييس بيمه ســالمت شهرستان از پرداخت 2 برابرى ويزيت براى پزشكان 
متخصــص خبر داد و گفت: اين امر در جهت حمايت از پزشــكان متخصص 
و مانــدگارى آنها در مناطق محروم و همچنين كاهــش هزينه هاى درمانى 

صورت انجام مى شود. 
وى خاطرنشــان كرد: هزينه هاى داروئى و دياليز بيماران خاص شهرستان 

هريس صد در صد پرداخت شده است.
اسمعيلى به الكترونيكى شدن نوع خدمات دهى اوليه پزشكى اعم از ويزيت، 
ســونوگرافى، آزمايش، راديولوژى و خدمات درمانى و دندان پزشكى در سطح 
يك و همچنين خدمات بســترى روســتائيان با كد ارجاع و تامين هزينه هاى 

بسترى آنها به ميزان 95 درصد و ساير صندوق ها با 90 درصد اشاره كرد.
شهرستان هريس با حدود 70 هزار نفر جمعيت در 70 كيلومترى تبريز، مركز 

آذربايجان شرقى قرار دارد.

85 درصد جمعيت هريس، تحت 
پوشش بيمه سالمت

 فرماندار عجب شــير گفت: تاكنون براى 
44 طرح اشتغالزايى در روستاهاى شهرستان 
چهار ميليارد و 570 ميليون تومان تســهيالت 

پرداخت شده است.
 عادل اصغرپور اظهار داشت: با بهره بردارى 
از ايــن طرح ها براى 77 نفر از روســتاييان در 

حوزه هاى مختلف شغل ايجاد مى شود.
وى با اشــاره به اجرايى شــدن اشــتغال 
روستايى تا پايان ســال 97 در اين شهرستان 

گفت: بانك هاى عامل و دستگاه هاى اجرايى 
بايد در تحقق اين امر ســرعت عمل داشــته 
باشــند.اصغرپور استفاده حداكثرى از ظرفيت 
بســته هاى حمايت و اشتغالزايى در روستاها را 
مورد تاكيد قرارد داد و گفت: كل اعتبار مصوب 
براى تسهيالت اشــتغال روستايى شهرستان 
عجب شــير پنج ميليارد و 500 ميليون تومان 

است.
وى با اشاره به اينكه شهرستان عجب شير 

در رده 15اســتانى پرداخت تسهيالت اشتغال 
روســتايى قرار دارد افزود: با بررســى صورت 
گرفتــه در حوزه ادارات و بانك هاى اســتان 
براى پيشبرد طرح اشتغال روستايى، متاسفانه 

عملكرد اين بخش مطلوب نيست.
فرماندار عجب شــير گفت: بانك ها بايد با 
برگزارى نشســت هاى عملياتى با متقاضيان 
تســهيالت اشــتغالزايى، درصدد تسهيل و 

تسريع در روند امور باشند.

44 طرح اشتغال روستايى در عجب شير تسهيالت گرفتند

آماده به كار آماده نگهدارى از 
كودكان شمابا 5 سال سابقه كار 

در امر پرستارى 
خانم شاه محمدپور 

به يك خانم بامدرك ديپلم به باال وآشنا به به يك خانم بامدرك ديپلم به باال وآشنا به 
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آدرس پل ارم .اول انقالب بيمه دانا نمايندگى جواهر  
يكه دكان خ شــهيد قره باغى ســه راه بهشتى نرسيده به 

كميته 5 سابق آدرس دوم بيمه دانا
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بيشــتر صاحبنظران اقتصادى پايين بودن سرمايه گذارى را 
يكى از داليل مهم مشــكالت اقتصادى ايران مى دانند. سرمايه 
گذارى پايين در كشــور ما به طور معمول دو جنبه دارد. جنبه اول 
عالقه اندكه مردم ايران به سرمايه گذارى در طرح هاى توليدى 
و اقتصادى زير بنايى و جنبه دوم بى عالقگى ســرمايه گذاران 

خارجى به طرح هاى توليدى و اقتصادى ايران است.
در بعد اول بيشتر مولفه ها داخلى، حقوقى و اقتصادى است. در 
بعد دوم بيشــتر مولفه ها سياسى، حقوقى و امنيتى است. تحليل 
دقيق اين مولفه ها نشــان مى دهد كه مساله سرمايه گذارى در 
ايران مساله اى الينحل نيست اما بسيار پيچيده است. پيچيدگى 
مساله سرمايه گذارى از چگونگى تركيب شش مولفه پيش گفته 

به دست مى آيد.
* مولفه هاى داخلى  

در تحليل اين مولفه بايد به اين پرســش كلى پاسخ داد كه آيا 
مجموعه شرايط اقتصادى و سياسى و فرهنگى در ايران ميل به 
سرمايه گذارى را تشديد مى كند يا از آن مى كاهد؟ بديهى است 
كه سرمايه گذارى در خالء اتفاق نمى افتد و تابعى از شرايط كلى 

كشور است. شايد دورترين عامل براى سرمايه گذارى خصلت 
هاى فرهنگى دانسته شود اما خصلت هاى فرهنگى يكى از مهم 

ترين عوامل دورى يا نزديكى به سرمايه گذارى است.
* مولفه هلى حقوقى

در كنار ارزش هاى فرهنگى ســرمايه گذارى كه در باال اشاره 
شــد مولفه اى هاى حقوقى نيز اهميت ويژه اى دارند. حتى اگر 
گرايش فرهنگى يك جامعه به ســرمايه گذارى باال باشــد اما 
مولفه هاى حقوقى ياريگر سرمايه گذارى نباشند اميد به تحقق 
آن نمى رود. مســاله اصلى در مولفه هاى حقوقى سرمايه گذارى 
امنيت سرمايه در هر شرايطى است. سرمايه گذار بايد از امنيت 
مطلق ســرمايه خود مطمئن باشــد.هر نوع دســت اندازى به 
سرمايه به هر بهانه اى باعث تزلزل امر سرمايه گذارى مى شود. 

* مولفه هاى سياسى
 اولين مولفه ســرمايه گذارى خارجى سياست است. جريان 
ســرمايه جهانى در اختيار گروه ها و شركت هاى است كه از نظر 
سياسى محافظه كار به شمار مى آيند. به طور طبيعى آن ها عالقه 
اى به چالش هاى سياســى ندارند. همــكارى هاى دراز مدت 
اقتصادى كه سرمايه گذارى مهم ترين نمود آن است بر بسترى 
از اعتماد سياسى شكل مى گيرد. اعتماد سياسى فراتر و متفاوت 
تر از همشــكلى سياسى است. در همشكلى تقريبى سياسى دو 
كشــور مانند بريتانيا و فرانسه، هر دو دموكرات و داراى اقتصاد 
بــازار آزاد، پروژه هاى اقتصادى را تعريف مى كنند و ســرمايه 
گذارى مى كنند. اين محتمل ترين نوع سرمايه گذارى  در بستر 

همكارى سياسى است. 
*مولفه هاى اقتصادى 

در كنار دو مولفه مهم فوق آنچه شاه بيت سرمايه گذارى است 
مولفه هاى اقتصادى است .با وجود فرهنگ سرمايه گذارى و نيز 
قوانين محكم حمايت كننده بايد بستر اقتصادى مناسب سرمايه 

گذارى هم وجود داشته باشــد تا اين امر محقق شود.در مولفه 
هاى اقتصادى تنها يك عامل اهميت دارد و آن نرخ ســود است.
ســاير عوامل در هر سطح و رده اى صرفا در كنار نرخ سود معنى 
مى يابند.به عبارت ديگر دانستن اين كه سود حاصل از سرمايه 

گذارى چه قدر است مهم ترين انگيزه سرمايه گذار است.
*مولفه هاى حقوقى

در بخش سرمايه گذارى خارجى مولفه هاى حقوقى نيز اهميت 
دارند.همان طور كه امنيت سرمايه براى يك سرمايه گذار داخلى 
مهم اســت .براى يك ســرمايه گذار خارجى نيز تضمين هاى 
حقوقى و پشتوانه هاى قانونى اهميت دارد.در تحليل مولفه هاى 
حقوقى ســرمايه گذارى خارجى تمام تضمين ها و پشتوانه هاى 
حقوقى سرمايه گذارى داخلى بعالوه تضمين هاى حقوقى زندگى 
يك فرد خارجى در ايران بايد تامين شــود .به همراه ســرمايه 
انسان هايى نيز وارد جامعه سرمايه پذير مى شوند.زندگى آن ها 

بايد اصول و شرايط زندگى امن را داشته باشد .
شــرايط زندگى امــن عالوه بر امنيت جانــى و مالى حتى به 
رعايت اســتانداردهاى سبك زندگى نيز مربوط مى شود .فردى 
كه سرمايه خرد يا كالن خود را وارد جامعه اى مى كند خود را ملزم 

به رعايت سبك زندگى جامعه ميزبان نمى داند.
   * مولفه هاى امنيتى

حتى يك كارگر ســاده نيز حاضر نيست در محيط نا امن كار 
كند.امنيت مهم ترين و اولين خواسته بشر است. عموما انسان ها 
حاضر نيســتند به خاطر پول و نفع اقتصادى جان خود را به خطر 
اندازند.ناديده گرفتن جان فقط براى حفظ ارزش هاى بنيادين 
ملى يا دينى ممكن اســت.بنابراين ســرمايه گذاران از ورود به 

مكان هاى ناامن اجتناب مى كنند.
جمــع بندى عوامل باال نشــان مى دهد.مهم ترين مســاله 
سرمايه گذارى در ايران مسايل سياسى (اعتماد سياسى)است.

ايران بيشترين مزيت اقتصادى را براى سرمايه گذارى دارد.مى 
تواند تضمين هاى حقوقى را تامين كند و امن نيز هست.بنابراين 
بهشتى اســت كه هرسرمايه گذارى  مى تواند در آن به سعادت 
(سود ) برسد.اما سد ستبر بى اعتمادى سياسى بين اين بهشت 
و سرمايه گذاران وجود دارد .بايد تاكيد كرد كه شكستن اين سد 
ستبر به معناى عدول از ارزش هاى بنيادين نيست.جلب اعتماد 

سياسى مساله اى تكنيكى است و مى توان به آن دست يافت.
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 قائــم مقــام مدير عامــل و عضو هيات 
مديــره راه آهن جمهورى اســالمى ايران 
گفــت: مجوز احداث 130 كيلومتر خط ريلى 
فرعى به صنايع، معادن و كارخانجات كشور 

در سال جارى صادر شده است.
حســين عاشــورى افزود: اين مجوز در 
راســتاى دسترســى راه آهن بــه صنايع و 
معــادن، جابجايى كاالهاى توليدى و تامين 

مواد اوليه آنان صادر شده است.
وى اظهار داشت: اولويت احداث خطوط 
فرعى بــا صنايع و كارخانجاتى اســت كه 
تضميــن جذب بار و حمــل آن با راه آهن از 

سوى معاون فنى تاييد شده باشد.
قائــم مقام مدير عامل راه آهن جمهورى 

اســالمى ايران با تاكيد بر مشــترى مدارى 
يادآورى كرد: در راســتاى تحرك بخشى به 
حمل و نقل داخلى و بين المللى ساختار جديد 
راه آهن به 2 بخش بازرگانى و بازاريابى بين 

المللى تفكيك شده است.
عاشــورى ادامــه داد: 95 درصد حمل 
و نقل ريلــى كاال در راه آهــن در وضعيت 
فعلــى مربوط به بارهاى داخلى اســت و از 
ســوى بازرگانى و بازاريابى انجام مى شود 
و 5 درصــد حمــل و نقل بين المللى اســت 
كه اين بخش بــراى راه آهن داراى اهميت 

بااليى است.
وى بــا اشــاره به اهميــت و ارزش 5,2 
برابــرى هر تن بار بين المللى نســبت به بار 

داخلى بر لزوم ايجاد تشــكيالتى در ساختار 
جديــد راه آهن براى انجام امور لجســتيك 
راه آهــن تاكيــد كرد و گفت: بايــد با ايجاد 
ســاختار جديد در بخش حمــل و نقل زمينه 
براى جذب بارهاى بين المللى فراهم شود.

عاشــورى با بيان اينكه در حوزه حمل و 
نقل گاهى اوقــات راه آهن به عنوان رقيب 
جاده محســوب مى شود، افزود: اين ديدگاه 
درســت نبوده بلكه راه آهن با ســاير شقوق 

حمل و نقل همكار است.
وى گفــت: در بيشــتر كشــورهاى دنيا 
بارهاى مسير بلند با راه آهن و بارهاى كوتاه 
مســير و توزيع در سطح استان ها با كاميون 

حمل مى شود.

 امــام جمعه تبريــز با اشــاره به جنگ 
اقتصادى دشــمن عليه جمهورى اسالمى 
و تالش براى ايجاد ناآرامى از طريق فشــار 
بر مردم، گفت: مبارزه با مفســدان اقتصادى 
و محتكران به عنوان خواســته عمومى، اين 

توطئه دشمنان را خنثى مى كند.
حجت االســالم محمدعلى آل هاشم در 
ديدار مديركل و كاركنان تعزيرات حكومتى 
آذربايجان شــرقى با وى به مناسبت سالروز 
تاسيس ســازمان تعزيرات حكومتى، افزود: 
دشــمن از طريق جنگ اقتصــادى بدنبال 
فشــار آوردن بر مردم اســت تــا نارضايتى 

عمومى ايجاد كند.
وى نقــش تعزيــرات حكومتى را در اين 
برهه زمانى بســيار موثر دانســت و اظهار 
داشــت: اقدامات اين سازمان در نابسامانى 
هــاى اخير اقتصــادى كشــور و برخورد با 

سودجويان و محتكران ارزشمند است.
امام جمعــه تبريز يادآورى كرد: خدمات 
تعزيرات حكومتى مقدس، حساس، كارساز 
و اميدبخش اســت و تــالش ماموران اين 
ســازمان موجب آرامش مــردم و اضطراب 

سودجويان و محتكران مى شود.
حجت االســالم آل هاشم مبارزه با دانه 
درشــت ها را از جمله انتظارات اصلى مردم 

دانســت و ادامه داد: نبايد با دست فروش ها 
و خــرده فروش ها مبارزه كــرد بلكه بايد با 
نفــرات اصلى و دانه درشــت ها كه موجب 
گرانى و افزيش قيمت ها مى شــوند، مقابله 

كرد.
وى بــا بيان اينكه مشــكالت كنونى كه 
گريبانگير جامعه شده در اثر جنگ اقتصادى 
دشمن عليه جمهورى اسالمى است، گفت: 
هدف دشمنان از بين بردن اصل نظام است 
و براى رســيدن بــه آن از راه هاى مختلف 

خود را به آب و آتش مى زنند.
امام جمعه تبريز يادآورى كرد: دشــمنان 
از همــان ابتدا پس از پيروزى انقالب توطئه 
هاى خود را عليه جمهورى اســالمى شروع 
و از هر روشــى عليه اين نظام استفاده كردند 

اما به نتيجه اى نرسيدند.
حجت االســالم آل هاشــم افزود: آنان 
خواســتند از طريق جنگ به نظام لطمه وارد 
كنند ولى نتوانســتند و از روش هاى ديگرى 
از جمله ترور و به شــهادت رساندن بيش از 
17 هزار نفر از شــخصيت هاى مهم كشور و 

جنگ اقتصادى استفاده كردند.
هشــتم آبان امسال بيســت و چهارمين 
سالروز تاســيس سازمان تعزيرات حكومتى 

بود.

 مديركل پدافنــد غيرعامل آذربايجان 
شــرقى اعالم كرد: مطالعــات طرح جامع 
پدافند غيرعامل اســتان پايــان يافته و به 

دنبال عملياتى كردن آن هستيم.
عليرضا كريمى اظهار داشت: متاسفانه 
طرح جامــع مطالعات پدافنــد غيرعامل 
آذربايجان شرقى هفت سال ابتر مانده بود.

وى گفت: سطح بندى تمام دارائى هاى 
ســازمان ها و ارگان ها در دستور كار اداره 
پدافند غيرعامل اســتان است و تالش مى 
شــود با تعامل و هماهنگى بين دستگاهى 

و برگــزارى تمرين ها و مانــور، ميزان آمادگى 
دستگاه ها را باال ببريم.

كريمى با بيان اينكه امروز تهديدات به شيوه 
هاى نوين در حال رشد بوده و براى مقابله با آنها، 
نيازمند به روز شدن هســتيم، ادامه داد: پدافند 

غيرعامل اســتان در برنامه هاى خود آموزش 
اقشــار مختلف مردم، ســازمان ها و نهادهاى 
دولتى و غير دولتى را تدارك ديده است. مديركل 
پدافندغيرعامل آذربايجان شــرقى با اشاره به 
حربه هاى اقتصادى دشــمنان در خارج و داخل 
مرزهاى كشــور گفت: يكى از مباحث اصلى در 

زمينــه مقابله با اين حربه هــا ، توجه به پدافند 
اقتصادى است.

كريمى با اشــاره به پيشــرفت هاى علمى و 
تكنولوژى و گســترش فضاهــاى مجازى از 
حمالت ســايبرى به عنوان يكى از تهديد هاى 
مهم در اســتان ياد كرد و افــزود: همه مردم و 
مســئوالن بايــد در برابر اين فتنــه و ترفندها 

آمادگى داشته باشند.
كريمــى يكى ديگــر از اولويت هاى پدافند 
غيرعامــل آذربايجان شــرقى را توجه به حل 
مشــكالت آب شرب روســتاها و كاهش تنش 
هاى آبى عنوان كــرد و ادامه داد: در كنار توجه 
به راهكارهاى فرهنگى و جلوگيرى از اســراف 
در مصرف آب، بايد براى مواجهه با مشــكل كم 
آبى و مديريــت بهينه مصرف آمادگى و راهكار 

داشته باشيم.

امام جمعه تبريز:

مبارزه با مفسدان اقتصادى خواسته 
عمومى است

مطالعات طرح جامع پدافند غيرعامل 
استان  پايان يافت

مديــر پايگاه ميراث جهانى بازار تبريز از ادامه مراحل مرمت در چهارمنار 
تبريز، طبق مســتندات تاريخى و اســتفاده از مصالح منطبق با علم نانو خبر 

داد. 
به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شــرقى، حسين اسمعيلى  با اشاره به 
اهميت پروژه مرمت و بازســازى مجموعه تاريخى "چهارمنار تبريز"، اظهار 
كــرد: بناى چهار منار تبريــز بنا به قدمت و اهميت اثــر، از جمله مهم ترين 
پروژه هــاى مرمتى معاونت ميراث فرهنگى اســت كه با نظارت نيروى فنى 

و متخصص در حال اجراست. 
مديــر پايگاه ميراث جهانى بازار تبريز در ادامه با اشــاره به اهم اقدامات 
مرمتــى در اين بنا، گفت: در مراحــل اجرايى مرمت چهار منار، مرمت جداره 
خارجى گنبد مقبره صفوى از پوشــش حفاظتى همخوان با محيط، متشــكل 
از پوشــش حفاظتى اليافى نانو تشكيل شــده است كه پس از اتمام آن اليه 
نهايــى كاهگلى مطالعه شــده طبق علم نانو با در نظــر گرفتن امكان تبادل 

هوا بين اليه داخلى و خارجى، گنبد را پوشــش خواهد داد. 
وى با بيان اينكه در اليه هاى ياد شده به هيچ عنوان از اليه هاى غير قابل 
نفوذ مانند ايزوگام اســتفاده نشده اســت، ادامه داد: با توجه به اينكه مرمت 
بناهــاى تاريخى امرى تخصصى و حرفه اى اســت، لذا اســتفاده ملزومات 
مرمتى با مطالعه و طبق مســتندات تاريخى لحاظ مى شود، بنابراين مطالبى 
مبنى بر اســتفاده از اليه هاى غير قابل نفوذ مانند ايزوگام نادرســت بوده و 

صحت ندارد. 
اســمعيلى با بيان اينكه مراحل مرمتى بنــاى تاريخى چهارمنار همچنان 
ادامه دارد، گفت: اين دوره از مرحله مرمت چهار منار پروســه عملياتى خود 
را از تيــر ســال جارى آغاز و هــم اكنون در حال پايان فاز نخســت مراحل 

عملياتى مرمتى است.

مرمت چهارمنار تبريز، طبق مستندات 
تاريخى و استفاده از مصالح منطبق

 با علم نانو
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فرمانــدار تبريــز تاكيد كرد: اجــراى طرح فاضالب 
باسمنج، از نيازهاى اولويت دار مردم است. 

پس از طرح مشكل فاضالب باسمنج در جلسه شوراى 
ادارى اين شــهر، جلســه اى تخصصى با حضور فرماندار 
تبريز، مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان، اعضاى 
شوراى شهر و شهردار باسمنج برگزار و تصميمات الزم در 

خصوص اجراى طرح مديريت فاضالب شهر باسمنج اتخاذ شد. 
  عليار راســتگو، فرماندار تبريز در اين جلســه با اشاره به اهميت موضوع بهداشت 
و تامين ســالمت مردم و نقش مديريت فاضالب در آن گفت: با توجه به قرار گرفتن 
باسمنج در مسير توسعه كالنشهر تبريز و همچنين گذرگاه منطقه نمونه گردشگرى 
دامنه ســهند، در اولويت قرار دادن اجراى فاضالب اين شهر، بزرگترين خدمت براى 

اهالى منطقه به شمار مى آيد. 

  راستگو افزود: با اجراى طرح فاضالب باسمنج، اين منطقه ارزشمندتر شده و عموم 
مردم از اين خدمت بهره مند مى شوند. 

  وى مشــاركت مردم در اجراى اين طرح مهم را نقطه عطفى خواند و اظهار كرد: 
شورا و شهردارى در اين زمينه نسبت به تشريح مزاياى اجراى فاضالب در شهر اقدام 
و نســبت به فراهم كردن شرايط جهت اجراى پروژه، همكارى الزم را با شركت آب 

و فاضالب داشته باشند.

اجراى طرح فاضالب باسمنج از نيازهاى اولويت دار مردم



شركت گاز اســتان آذربايجان 
شــرقى و دانشــگاه علوم پزشكى 
تبريز در راســتاى ايجاد و گسترش 
همكارى هاى مشترك آموزشى ، 
پژوهشــى ، HSE و پدافند غير 
عامل تفاهــم نامه همكارى امضاء 

كردند. 
بــه گــزارش روابــط عمومى 
شــركت گاز اســتان آذربايجــان 
شــرقى ، مدير عامل شــركت گاز 
استان در جلسه امضاى اين تفاهم 
نامه بــا بيان اهميــت ارتباط بين 
صنعت و دانشــگاه در راستاى رفع 
نيازهــاى صنعت، گفــت : ارتباط 
صنعــت و دانشــگاه تأثيــر تعيين 
كننــده اي در رشــد اقتصــادي 
كشــور دارد و هر صنعتي شكوفايي 
اقتصايي بخواهد بايســتي ارتباط 
تنگاتنگي با دانشــگاه داشته باشد. 
بيــن  شــكاف  بــه  وي 
دانشــگاه وصنعت اشــاره كرد و 
افزود:متاســفانه رإبطه منســجم 
و هدفمنــدي بين پتانســيل هاي 
دانشگاه و نياز بخش صنعت وجود 
ندارد يا صنعت احســاس نياز نمي 

كند و يا دانشــگاه انگيزه اي براي 
ارتباط با صنعت ندارد.

مدير عامل شــركت گاز استان 
به اهميت ســالمت منابع انســاني 
اشــاره كرد و افزود: منابع انساني 
به عنــوان يك منبع اســتراتژيك 
بــوده و مزيت رقابتــي  هر صنعت 
محســوب مى شــود و اين شركت 
آمادگي دارد عــالوه بر اين تفاهم 
نامه در زمينه هاى سالمت روحى 
و روانى، جســمى و بهداشتى منابع 
انســانى نيــز همكارى داشــته و 
اميدواريــم نيازهــاى پژوهشــى 
شــركت گاز استان با همكارى اين 
دانشگاه مرتفع و دستاورد هاى آن 
مورد انتفاع هر دو طرف قرار گيرد.

شــايان ذكر اســت اين تفاهم 
نامــه بــا حضــور مديــر عامل و 
اعضاى شــوراى پژوهش شركت 
گاز اســتان ، رئيــس دانشــكده 
بهداشــت دانشــگاه علوم پزشكى 
بــه نيابت از رئيس دانشــگاه علوم 
پزشــكى و هيأت علمى دانشــگاه 
علــوم پزشــكى تبريز بــه امضاء 

رسيد. طرفين 

با حضور شهردار و معاونين منطقه پنج 
با هدف رســيدگى به مشكالت محالت 
مالقات مردمى در مســاجد سطح حوزه 

برگزار خواهد شد. 
به گــزارش امور ارتباطــات منطقه ، 
شــهردار منطقه پنج كالنشهر تبريز اين 
مطلب را در مســجد امام حسين (ع) بارنج  
اعالم كرد و گفت : در دوره مديريت جديد منطقه پنج تعامل اين منطقه با مساجد 
نســبت به گذشته بيشتر خواهد شد . مير على اصغر نساج غازانى كه در مراسم 
عزادارى اربعين حســينى مسجد بارنج شــركت كرده بود در ادامه با بيان اينكه 
مساجد مى توانند نقش مهمى در حل مشكالت محالت داشته باشند گفت : با 
هدف تسريع در رسيدگى به مطالبات شهروندان هيئت امنا ، پايگاه مقاومت بسيج 

، انجمن اسالمى و امام جماعت مساجد مى توانند مشكالتى كه رفع آنها ضرورى 
است جهت اقدام سريع به شهردارى منطقه پنج ارسال كنند . نساج همچنين در 
ادامه به ارتقاى برنامه هاى فرهنگى و اجتماعى در محالت منطقه پنج اشاره نمود 
و در اين رابطه اظهار داشت : بعد از اين در تمامى برنامه هايى كه توسط شهردارى 
منطقه پنج اجرا خواهد شد مساجد مى توانند با مشاركت فعاالنه كيفيت برنامه 
هاى فرهنگى ، اجتماعى و مذهبى را ارتقا دهند . گفتنى اســت در اين مراســم 
تعدادى از شــهروندان بارنج مشكالت اين محله قديمى تبريز را مطرح نمودند 
. شــهردار منطقه پنج در پاسخ به درخواست شهروندان با بيان اينكه مشاركت 
شــهروندان بارنج براى اتمام هرچه سريعتر فاز دوم بزرگراه دو كمال الزم است 
خاطر نشان ساخت : بزرگراه دو كمال نقش مهمى در توسعه ى عمران و آبادانى 
بارنج خواهد داشت . وى در پايان ضمن بازديد ميدانى و حضور در محالت بارنج 
دستورات الزم را جهت حل مشكالت مطرح شده توسط شهروندان  صادر نمود.
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روى بنماى و وجود خودم از ياد ببر
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر
ما چو داديم دل و ديده به طوفان بال
گو بيا سيل غم و خانه ز بنياد ببر

حافظ

مسئوالن دفاع مدنى شهر كربالى معلى با 
شهردار تبريز ديدار و گفت وگو كردند.

ايرج شــهين باهر با حضور در مديريت دفاع 
مدنى شــهر كربال، از تجهيزات و امكانات اين 

مركز بازديد كرد.
شــهردار تبريز همچنيــن در ادامه با مويد 
طارق خبير، معاون رســيدگى به مسائل زيست 
محيطى دفاع مدنى كربــال و همچنين طاهر 
حميد محسن معاون تبليغات دفاع مدنى كربال 

ديدار و گفت وگو كرد.
در اين ديدار شــهرام دبيرى عضو شــوراى 
شــهر تبريز و همچنين ســعيد حاجــى زاده 
مديركل ارتباطات و امور بين الملل شــهردارى 

تبريز حضور داشتند.
گفتنى اســت؛ مديريت دفــاع مدنى كربال 
مســئوليت آتش نشــانى، خدمــات ايمنى و 

اورژانس شهر كربالى معلى را برعهده دارد.

 مديركل بهزيســتى آذربايجان شــرقى از 
اجراى طرح غربالگرى تنبلى چشم كودكان 3 

تا 6 سال در اين استان خبر داد.
مديركل بهزيستى استان آذربايجان شرقى، 
در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشــاره به اينكه در 
اين طرح تمام كودكان 3 تا 6 ســال معاينه مى 
شوند، تصريح كرد: طبق هدف گذارى اداره كل 
بهزيستى استان، مقرر شده تمام كودكان گروه 
سنى 3 تا 6 ساله استان غربالگرى چشم شوند.

محسن ارشدزاده خواستار همكارى خانواده 
ها شــد و افزود: هزار و 200 پايگاه سيار و 225 
پايگاه ثابت در مناطق شهرى و روستايى استان 

آذربايجان شرقى اين طرح را اجرا مى كنند.
وى تاكيــد كرد: اين طــرح از اول آبان آغاز 
شده و تا پايان اسفند امسال ادامه خواهد داشت، 

اين طرح در تمامى مهدهاى كودك، خانه هاى 
بهداشــت و مجتمع سالمت استان اجرايى مى 
شــود. مديركل بهزيستى اســتان آذربايجان 
شــرقى خاطرنشان كرد: سال گذشته در استان 
حدود 168 هزار و 464  كودك مورد غربالگرى 
تنبلى چشم قرار گرفتند كه از اين تعداد 11 هزار 
و 153 مورد مشــكوك به تنبلى چشم گزارش 
شد و يك هزار و 100 نفر كودك مبتال به تنبلى 
چشم، 7 هزار و 465 نفر عيوب انكسارى چشم 
و 55 كودك با ساير اختالالت بينايى تشخيص 

داده شد. 
وى از اجراى طرح غربالگرى تنبلى چشــم 
كودكان در سه سطح خبر داد و گفت: اين طرح 
در سطح اول در مهدكودك ها و پايگاه  هاى سيار 
انجام شــده و كودكان با عالئم و نحوه  اجراى 
غربالگرى آشــنا مى  شــوند، بعد از اين مرحله 
كودكانى كه مشكوك به تنبلى چشم هستند به 
سطح دوم غربالگرى و معاينه با دستگاه بينايى 
ســنجى ارجاع داده مى  شوند و پس از معاينه در 
صورت وجود مشكل تنبلى چشم كودك، آن را 

به خانواده  ها ابالغ مى  كنند.

رئيس ســازمان جهادكشــاورزى 
آذربايجان شرقى گفت: خريد تضمينى 
گندم امسال مازاد بر 630 هزار تن است.
 اكبر فتحى   در جلسه اقتصاد مقاومتى 
اين ســازمان با بيان اين مطلب افزود: 
براساس هماهنگى هاى به عمل آمده 
با كارخانجات سازنده ادوات كشاورزى، 
زمينه الزم براى تبديل دســتگاه هاى 

عميق كار موجود به دستگاه هاى كشت مستقيم 
از طريق تسهيالت بانكى فراهم شده است كه 
كشــاورزان محترم استان مى توانند از فرصت 
ايجاد شــده جهت بهره مندى از مزاياى مذكور 

اقدام نمايند.
وى گفت: نفوذ دانش و علوم نوين كشاورزى 
به واحدهاى توليدى بخش، راندمان و كيفيت 
توليــد را افزايش مى دهــد و اين مهم بر عهده 
كارشناســان بخش كشاورزى به ويژه سازمان 

نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى است.
رئيس سازمان جهادكشاورزى استان ادامه 

داد: به كارگيرى دانش و علوم نوين كشاورزى 
در اين بخش، كاهش هزينه هاى توليد، افزايش 
بهره ورى و افزايش كمى و كيفى محصوالت 

كشاورزى را در بر دارد.
فتحى با اشاره به اينكه كشت پائيزه شروع و 
تاكنون 50 درصد از عمليات كشت پائيزه انجام 
يافته است گفت: امسال خوشبختانه دو ماه زودتر 
از ســال قبل مطالبات كشــاورزان گندمكار از 
طريق شركت بازرگانى خدمات دولتى پرداخت 

شده است.
وى گفت: به علت سردســير بودن استان، 
عمليات تحويل گندم به ســيلوها در سالهاى 

گذشــته ديرتر انجام مى شــد اما با تدابير و 
پيگيرى هاى مســئوالن ذيربط ، مطالبات 

كشاورزان درسالجارى به موقع پرداخت شد.
فتحــى در خصوص طرح ايكاردا و مزيت 
آن گفت: با توجه به اجرا شــدن اين طرح در 
8 شهرستان اســتان به عنوان پايلوت، ديگر 
نيازى نيســت كه 30 سال بر روى يافته هاى 

علمى مجدداً تحقيق انجام گيرد.
رئيس سازمان جهادكشاورزى استان ادامه 
داد: انتظــار مى رود با تــالش همكاران ، طرح 
ايــكاردا در تمام شهرســتانها و نيز پهنه هاى 
مروجيــن اجرا شــود، ضمن اينكــه با وجود 
خشكسالى، در اجراى اين طرح شاهد افزايش 
20 درصدى محصوالت كشــاورزى خواهيم 
بود. وى گفت: طرح ايكاردا در 4 اســتان كشور 
اجرا شده است كه در استان ما نيز در 8 شهرستان 
اجرايى شده و استان آذربايجان شرقى به عنوان 
استان معين براى آذربايجان غربى نيز انتخاب 

شده است.

ديدار مسئوالن دفاع مدنى كربال 
با شهردار تبريز

غربالگرى تنبلى چشم كودكان اجرا مى شود

خريد تضمينى گندم  استان  مازاد بر 
630هزار تن است

تفاهم نامه همكارى بين شركت گاز 
استان و دانشگاه علوم پزشكى تبريز

تاثير بزرگراه دو كمال در آبادانى «بارنج»


