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وی در ادامه ســخنان خود با اشاره به رتبه شانزدهم 
جمهوری اســامی ایــران در تولید علــم در جهان 
افزود: البته رتبه کشورمان در زمینه تولید و تجاری 
سازی علم، فاصله بسیار زیادی با یکدیگر دارند که 
باید فاصله این دو مقوله را روز به روز کاهش دهیم.

اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشــاره به بخشی از 
سوابق درخشــان نمایشگاه های پیشــین رینوتکس 
عنــوان کرد: همه ســاله بیش از ۳۰۰ طــرح و ایده 
از مجموع ایده های ارائه شــده در این نمایشــگاه، 
تجاری ســازی می شود که انتظار داریم این موضوع 
بــا توجه به امکان ارتباط و عرصه بیشــتر ایده ها در 
بستر فضای مجازی، شاهد بیشــترین تجاری سازی 

نسبت به سال های گذشته باشیم.
پورمحمــدی تصریح کرد: از تمامی دانشــگاه ها و 
مراکز علمی اســتان نیز انتظار داریم توانمندی های 
خود را بیش از گذشته اطاع رسانی کرده و ارتباط 
خود را با صنعت افزایــش دهند؛ صاحبان صنایع و 
واحدهای تولیدی نیز می توانند از طریق نمایشــگاه 
رینوتکس، نیازهای خود را به دانشــگاه های علمی 
و دانشگاهی، اعام کنند تا نسخه مناسبی برای رفع 
مشــکات خود از طریق تعامل بیشتر با دانشگاه ها، 

فراهم شود.
ناظمــی، معاون وزیــر ارتباطات نیز در این جلســه 
با قدردانی از اســتاندار و ســایر مسئوالن استانی در 
اهتمام جدی نســبت به برگزاری مســتمر و ساالنه 
نمایشــگاه رینوتکس اظهــار کرد: نمایشــگاه ربع 
رشــیدی از جمله اولیــن و بهترین نمایشــگاه های 
تخصصی و منطقه ای است که همه ساله ودر سطح 
عالی به میزبانی اســتانی آذربایجان شــرقی برگزار 

می شود.
وی ادامه داد: این نمایشــگاه می تواند الگویی موفق 
برای تمامی استان های کشور و بخصوص استان های 

همجوار برای توسعه فعالیت های فناورانه باشد.
وی همچنین اظهــار کرد: اثرگــذاری رینوتکس؛ 

 هشــتمین دوره جشــنواره و نمایشــگاه 
فناوری های نو و پیشــرفته ربع رشیدی 
کــه بصــورت مجــازی و بــا حضــور 
اســتاندار آذربایجان شرقی، معاون وزیر 
ارتباطــات و تعدادی دیگر از مســئوالن 
اســتانی از محل اســتانداری افتتاح شد.

دکتــر محمدرضا پورمحمــدی در آیین 
نمایشگاه  دوره  هشــتمین  مجازی  افتتاح 
اســتانداری  محل  در  کــه  رینوتکــس 
برگزار شــد گفت: برگزاری مجازی این 
دوره از نمایشــگاه، فرصت مغتنمی برای 
توجــه بیش از پیش به موضوع اســتفاده 
از فضای مجــازی در پیش بــرد امور و 
برنامــه ریزی های مهم اســتانی اســت.

وی با تاکید بر ضرورت اســتفاده بیشــتر 
مراکــز علمی و فناوری و دانشــگاه های 
استان از بستر اینترنت ابراز کرد: با توجه 
به شــرایط حاکم بــر جامعــه و بیماری 
کرونا از این پس نیز باید شــاهد توســعه 
اســتفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی 
باشــیم. مختلف  برنامه های  برگزاری  در 

استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح نمایشگاه رینوتکس 2020:

ضرورت کاهش فاصله تولید علم 
و تجاری سازی/ رینوتکس 2020 

اثرگذارتر باشد
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رینوتکس؛ همواره فراتر از اســتان بوده و در بســیاری 
از تصمیــم گیری و تصمیم ســازی های ملــی نیز موثر 

بوده است.
ناظمی همچنین اظهار کــرد: رویداد رینوتکس عاوه 
بر تجاری ســازی ایده های فناورانــه می تواند در زمینه 
رشــد اکوسیســتم های محلــی نیــز نقش بســزایی ایفا 
کنــد.وی همچنیــن از برنامــه وزارت ارتباطات برای 
حمایــت از حامیان این دوره از نمایشــگاه رینوتکس 
با هدف افزایش رغبت سرمایه گذاران به مشارکت در 

رینوتکس ۲۰۲۰ خبر داد.
ســعید غریب خواجه، مدیرعامل سازمان عامل استقرار 
نیز در این جلســه گفت: به رغم آمادگی اســتان برای 
برگزاری حضوری رینوتکس ۲۰۲۰، شرایط حاکم بر 

جامعه به دلیل شــیوع کرونا باعث شد که این دوره از 
برگزار شود. به شکل مجازی  نمایشگاه 

وی افــزود: رینوتکس ۲۰۲۰ از امــروز به مدت یک 
هفتــه، بــه شــکل مجــازی و ۲۰ زون تخصصی،۷۸۸ 
طرح و ایــده جدید و ۲۵۰ غرفه، فعالیت خود را آغاز 

می کند.
نمایشــگاه و جشــنواره فناوری های نو و پیشــرفته ربع 
رشــیدی)رینوتکس( همــه ســاله بــا هــدف افزایش 
ارتبــاط صنعت و دانشــگاه و همچنین تجاری ســازی 
ایده های فناورانه به میزبانی اســتان آذربایجان شرقی و 
با مشارکت ویژه اســتان آذربایجان شرقی برگزار می 
شود.ســایت مجازی این دوره از نمایشــگاه به آدرس 

RINOTEX.IR نیز در این آیین افتتاح شد.
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معــاون امــور باغبانــي 
وزارت جهاد کشاورزي 
موانــع  رفــع  گفــت: 
در  ســيب  محصــول  صادراتــي 
اولويت وزارت جهادکشــاورزي 
قــرار دارد. بــه گــزارش روابــط 
عمومي ســازمان جهادکشاورزي 
استان، دکترمحمدمهدي برومندي 
معاون امــور باغباني وزارت جهاد 
کشاورزي در ســفر يک روزه به 
استان آذربايجان شرقي در نشستي 
با مهندس اکبر فتحي رئيس سازمان 
آذربايجان  استان  جهادکشاورزي 
وزارت  پيگيــري  بــر  شــرقي 
جهادکشــاورزي جهت رفع موانع 
صادراتي و تســهيل و تســريع در 
روند صادرات سيب در سال جاري 
تاکيد کرد و گفــت: ميزان توليد 
ســيب در کشور از 3 ميليون تن به 
بيش از 4 ميليــون و 120 هزار تن 
رســيده لذا بايد به صــادرات آن 

توجه ويژه داشته باشيم.
 وي با بيان اينکه ايران از نظر سطح 
زير کشــت سيب رتبه ســوم و از 
نظــر توليد رتبه پنجــم جهان را به 
خود اختصاص داده اســت افزود: 
کشــورهاي عمــده صادرکننــده 
به ترتيب چين، لهســتان،  ســيب 

ايتاليا، آمريکا، شــيلي هســتند و 
ايــران در زمينه صادرات ســيب 
درختي در جايگاه ششم دنيا قرار 

دارد.
 معاون امور باغبانــي وزير جهاد 
کشــاورزي با بيان ايــن که توليد 
ســال  از  ســالجاري  در  ســيب 
تصريح  اســت،  بيشــتر  گذشــته 
کرد: با جديت به دنبال تســهيل و 
اين محصول  تسريع در صادرات 
هستيم و فوريت اين مساله عالوه 
بر وزارت جهاد کشــاورزي بايد 
براي ســاير بخش هاي دولت نيز 
تبيين شــود. وي با اشــاره به اين 
که عدم صادرات به موقع ســيب 
موجــب از بيــن رفتــن بازارهاي 
خارجــي ايــن محصــول باغباني 
خواهد شد، گفت: بايد مشکالت 
اين حوزه از جمله پيمان ســپاري 
ارزي، افزايش هزينه حمل ونقل و 
در نتيجه باال رفتن هزينه صادرات 
و رکــود در ايــن بخــش مــورد 
توجــه قــرار گرفته و مشــکالت 
متعــدد گمرکي و مــرزي، ايجاد 
زيرساختهاي الزم براي صادرات 
و کمبود تســهيالت ســرمايه در 
بايد  نيز  صادرکننــدگان  گردش 

جدي گرفته شود.

معاون امور باغباني وزارت جهاد کشاورزي:

رفع موانع صادراتي محصول سيب در 
اولويت وزارت جهادکشاورزي
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دکتــر برومندي با اشــاره بــه اينکه يکــي از مهمترين 
مشکالت صادرات ايران، بســته بندي نامناسب و عدم 
برندسازي محصوالت است، گفت: وضع استانداردهاي 
مناســب براي حفــظ بازارهاي هدف صادراتي بســيار 
اهميــت دارد. وي با ابراز اميــدواري درباره صادرات 
محصــول ســيب، گفــت: ان شــاءاهلل با کمک ســاير 
بخشــهاي دولــت، بازرگانــان و صادرکننــدگان اين 
محصــول بتوانيم موانع صادراتي را از پيش رو برداريم 
و شاهد جهشي در صادرات اين محصول باشيم. رييس 
ســازمان جهادکشاورزي آذربايجان شــرقي نيز در اين 
نشســت با بيان اينکه اســتان آذربايجان شرقي از لحاظ 
سطح زيرکشت و توليد سيب با توليد حدود 670 هزار 
تن در ســال رتبه دوم را در کشــور به خود اختصاص 
داده اســت گفت: ميزان توليد ســيب درختي استان در 
سال جاري بيش از 670 هزار تن است که از اين ميزان 
67 هزار تن ســيب تابســتانه و ارقام محلي و 600 هزار 
تن سيب پائيزه مي باشد که از سيب هاي توليدي استان 
320 هــزار تن درجه يک و ممتاز، 210 هزار تن درجه 
2 و 70 هزار تن درجه ســه و صنعتي مي باشد. مهندس 
اکبر فتحي با بيان اينکه 3۸ درصد ســيب توليدي استان 
آذربايجان شــرقي رقم گلــدن ، 60 درصد رقم رد و 2 
درصد به ســاير ارقام اختصاص دارد ادامه داد: بيشــتر 
ارقام باغ هاي ســيب از نوع رقم رد و گلدن اســت و با 
توجه به شرايط اقليمي، سيب توليدي آذربايجان شرقي 
از مرغوبيــت و خاصيت انبارداري باال برخودار بوده و 
داراي مزيــت صادراتي و ارزآوري اســت. وي گفت: 
شهرســتان مراغه بــا توليد بيش از 217 هزار تن ســيب 
مقام اول آذربايجان شــرقي و شهرستانهاي ميانه با 126 

هزار تن و اهر با ۸۵ هزار تن به ترتيب مقام دوم و سوم 
را دارند. مهندس فتحي با اشــاره به اينکه سيب مصرفي 
اســتان ســاالنه در حدود ۹۵ تا 100 هزار تن مي باشد 
افزود: بيشــترين ميزان سيب ذخيره شــده در سردخانه 
هاي کشــور در سالجاري متعلق به استانهاي آذربايجان 
غربي با حدود 7۵0 هزار تن و آذربايجان شرقي با 320 
هزار تن اســت. وي با بيان اين که امســال، سال خوبي 
براي توليد سيب در کشور و اســتان آذربايجان شرقي 
بوده اســت، ابراز اميدواري کرد امسال عالوه بر تامين 
نياز داخلي با حمايت هاي الزم، صادرات اين محصول 
نيــز رونق يابد. گفتني اســت توليــد کل ميوه هاي دانه 
دار در سال ۹۹ براســاس گزارشهاي استان ها حدود 4 
ميليون و 466 هزار تن اســت که 4 ميليون و 120 هزار 
تن آن مربوط به ســيب بوده که برآورد ذخيره ســيب 
امســال حدود يک ميليون و 300 هزار تن اســت که 3 
درصد بيشــتر از ميزان ذخيره ســال گذشته برآورد مي 
شود. بخشي از سيب هاي ذخيره شده کشور صادر مي 
شــود، که ســال گذشــته حدود 740 هزار تن از سيب 
هاي ذخيره شــده صادر شد ســطح باغات سيب کشور 
بر اساس آمار ســال ۹۸ حدود 2۵1 هزار هکتار بوده و 
نزديک به 230 هزار هکتار از اين ســطح، باغات بارور 
هســتند. کمتر از 10 رقم مرغوب سيب در باغات ايران 
کشت شده اند که رقم اصلي سيب در باغات کشور، رد 
دليشــز و گلدن دليشز هستند اين دو رقم در ۸۵ درصد 
باغات ســيب کشور کشت شــده اند آذربايجان غربي، 
آذربايجان شــرقي، فارس، تهران، اصفهان، خراســان 
رضوي و اردبيل از اســتان هاي قطب توليد ســيب در 

کشور به شمار مي روند.
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رئيس کل دادگستری آذربايجان 
شــرقی : ابتــالی بيــش از 400 
به  نفر پرســنل دســتگاه قضايی 
کرونا/ دســتگاه قضايی با وجود 
مشــکالت پيش آمــده همچنان 

آماده خدمت به مردم است.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در 
تبريــز؛ رئيس کل دادگســتری 
آذربايجــان شــرقی، گفــت: با 
وجــود ابتالی بيــش از 400 نفر 
از همــکاران قضايــی به بيماری 
کرونا همچنان دســتگاه قضايی 
بــرای خدمت به مــردم تکاليف 
خود را با جديت ادامه می دهد.

موســی خليل الهــی، رئيس کل 
دادگســتری آذربايجان شرقی با 
اشاره به تأکيدات آيت اهلل رئيسی 
در خصوص تکريم ارباب رجوع 
اظهار داشــت: مکلــف به حفظ 
کرامــت ارباب رجــوع هســتيم 
ولو اينکه متهم باشــد و از جمله 
ارباب رجوع،  تکريــم  مصاديق 
دسترسی آسان مراجعه کنندگان 

به مجموعه قضايی است.
وی افــزود: زمانــی کــه ارباب 
رجوع به دستگاه قضايی مراجعه 
می کند بايد به کار او با جديت 

و تالش رسيدگی شود
خليل الهی با اشــاره به وضعيت 
موجود و شــيوع بيمــاری کرونا 
در کشــور و به تبع آن در استان 
اضافه کرد: با توجه به اين مساله، 
مشکالت پيش آمده مانعی برای 
انجام وظيفــه و خدمت به مردم 
نبوده و رسيدگی به پرونده ها با 
جديت بررســی و رسيدگی می 

شود.
وی ادامه داد: بــه دليل وضعيت 
پيــش آمده بيــش از 400 نفر از 
بيماری  بــه  همــکاران قضايــی 
کرونا مبتال شــده انــد که از اين 
تعداد نيــز 6 نفر جان خود را در 
راه خدمــت به مردم از دســت 
داده اند، امــا همچنان همکاران 
دستگاه قضايی تکاليف خود را 

با جديت ادامه می دهد.

 رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی :

ابتالی بيش از ۴۰۰ نفر پرسنل دستگاه 
قضايی به کرونا
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مديرکل امور روســتايی و شــوراهای استانداری 
آذربايجان شرقی گفت: پرداخت کمترين ميزان 
حق بيمه و دريافت مســتمری و حقوق در زمان ميانســالی يا 
ازکار افتادگــی بدون کمک نهادهــای حمايتی از مهمترين 

امتيازات و خدمات صندوق بيمه اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار ما در تبريز؛تقی کرمی با اشاره به رتبه اول 
استان آذربايجان شرقی در ميزان جذب بيمه شدگان صندوق 
بيمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاييان و عشــاير درســطح 
کشــور، گفت: يکی از مهم ترين داليل اين اتفاق دهياران ما 
هستند که به اهميت بيمه پی برده و آن را به روستاييان اطالع 

می دهند.
وی افزود: درواقع دهياران اســتان آذربايجان شــرقی عامل 
مهمی در ترغيب و تشــويق روســتاييان و کشاورزان به بيمه 

صندوق بيمه اجتماعی هستند.
کرمی با اشــاره به پوشــش بيمه ای نزديک بــه ۵2 درصدی 
روستاييان و کشاورزان اســتان، گفت: در استان آذربايجان 
شرقی 20۹ هزار و 7۹6 نفر بيمه شده صندوق بيمه اجتماعی 
داريــم که از ايــن ميزان 1۹ هزار و 232 نفر مســتمری بگير 
استان هســتند و درواقع استان آذربايجان شرقی از نظر ميزان 
مســتمری بگيران و بازنشســتگان صندوق بيمه اجتماعی نيز 
دارای رتبه باالتری است که اين نوعی افتخار برای ما است.

وی بــا بيان اينکه هنوز با پوشــش ايــده آل و صد در صدی 
فاصله داريــم، گفت: تالش می کنيم تا روز بــه روز بتوانيم 
به آمارهای بيمه شــدگان اضافه کنيم. چرا که به اهميت اين 
بيمه مطلع هســتيم تا به اين طريق بتوانيم وابستگی افراد را به 
نهادهای حمايتی کاهش دهيم تا آنها در دوران ميانســالی يا 
از کار افتادگی زندگی عزتمندانه خود را حفظ و ادامه دهند.

مديرکل امور روســتايی و شوراهای اســتانداری آذربايجان 

شرقی با بيان اينکه کسی که اهميت بيمه را متوجه نشود هرچه 
قدر که تبليغات گســترده ای صــورت گيرد بی فايده خواهد 
بود، گفت: تقدير و تشــکر و اهدای احکام مستمری بگيران 
به صورت نمادين در حضور روستاييان از ديگر عوامل مهم 

در جذب بيمه شدگان است.
وی افزود: زمانی که روستايی مشاهده می کند که بدون نياز 
بــه کمک نهادهــای حمايتی مانند بهزيســتی و کميته امداد 
می تواند به طور عزتمندانــه و بی منت حقوق دريافت کرده 
و به زندگی خود ادامه دهد ناخودآگاه ترغيب و تشــويق به 

بيمه شدن می شود.
کرمی با تاکيد براينکه بضاعت مالی مردم در گرايش آنها به 
بيمه موثر اســت، گفت: طبيعتا زمانی که افراد توان برآوردن 
مايحتاج اساسی زندگی خود را نداشته باشند، نسبت به بيمه 
بی توجه خواهند بود. اما اگر افراد توان اقتصادی کافی برای 
تامين معيشــت خانوار را داشته باشــند، تمايل بيشتری برای 
آينده نگری و بيمه دارند. زيرا بيمه را نوعی سرمايه گذاری 
بــرای آينده می داننــد و با توجه به آنکه بيمــه صندوق بيمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاييان و عشاير ارزان ترين بيمه در 
سطح کشور است، بنابراين اين ارزان بودن خود نوعی عامل 

مهمی در انتخاب افراد است.

مديرکل امور روستايی و شوراهای استانداری اعالم کرد:

کسب رتبه اول استان آذربايجان شرقی در ميزان جذب 
بيمه شدگان صندوق بيمه اجتماعی کشاورزان
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پنجمين جشنواره ملی معرفی ارقام گياهی 
با حضــور مهندس کشــاورز قائــم مقام 
وزير جهاد کشاورزی، دکتر بازرگان معـــــــاون  
وزير و رئيس ســازمان تحقيقات آموزش و ترويج 
کشــاورزی در محل سالن فجر ســازمان تحقيقات 
آموزش و ترويج کشــاورزی برگزار شــد در اين 
مراســم از محققــان مرکــز تحقيقــات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبيعی آذربايجـــان شرقی دکتر 
حســن منيری فر به خاطر معرفی رقم جديد يونجه 
آذر و از دکتر دژم پور به خاطر معرفی ارقام جديد 

زردآلو قدردانی به عمل آمد.
همچنين مراســم نکوداشــت هفته پژوهش ســال 
13۹۹ موسســه گياهپزشکی در ســالن اجتماعات 
مجتمع رفاهی بلوط  با حضور دکتر جوادی معاون 
پژوهــش و فناوری ســازمان تحقيقات، آموزش و 
ترويج کشــاورزي، دکتر زند مشــاور وزير جهاد 
کشاورزی برگزار شــد که در اين مراسم از دکتر 
حســين لطفعلــی زاده محقــق مرکــز تحقيقات و 
آموزش کشــاورزی و منابــع طبيعــی آذربايجان 
شــرقی به عنوان محقق پژوهشــگر برتــر مرز علم 

قدردانی گرديد.

تجليل از محققان مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی 
آذربايجان شرقی در پنجمين جشنواره ملی معرفی ارقام گياهی و محقق 

پژوهشگر برتر مرز علم
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رشــد  مرکــز  رئيــس 
کشاورزی مرکز تحقيقات 
و آمــوزش کشــاورزی و منابع طبيعی 
آذربايجان شــرقی در گفتگو با روابط 
عمومی مرکــز از توليد نمونه محصول  
پلی الکتيک اســيد مورد اســتفاده در 
توليد پالستيک تجزيه پذير در مقياس 
آزمايشگاهی در شرکت رايان پليمر آرتا 
از شرکتهای فناور مستقر در مرکز رشد 
واحدهای فناور کشاورزی در پرديس 
آموزشی پژوهشی سعيد آباد خبر داد و 
گفت: شرکت رايان پليمر آرتا با اعضای 
هيئت مديــره صابر بايرامــزاده حقيقی 
و غزاله اصــل قنبرنژاد بــا هدف توليد 
پليمر های زيست تخريب پذير در سال 
13۹۸تاســيس گرديد و هم اکنون در 
مرکز رشد کشاورزی آذربايجان شرقی 

به فعاليت خود ادامه می دهد.
مهندس ســيد کاظم کرمانــی  ابراز 
نمود:محصول توليدی شرکت،پليمر پلی 
الکتيک اسيد از ضايعات کربوهيدراتی 
می باشــد که می تواند بــه طور کامل 
جايگزين پليمر های غير زيست تخريب 

پذير شود.
وی افــزود: اين محصول بدون نياز به 

شرايط خاص زمانی که به طبيعت سپرده 
شود شــروع به تجزيه شدن می نمايد و 
چون مواد اوليه کامال از منابع طبيعی و 
کربوهيدراتی اســت به هنگام تخريب 
هيچگونه آسيب زيست محيطی ندارد و 
به طور معمــول در مدت 60الی 70روز 

تجزيه می شود.
وی اذعان داشت: البته بايد خاطر نشان 
کرد که توانايی تغييرات ساختاری اين 
پليمــر که می تواند زمــان تخريب را با 
توجه به درخواســت و مــورد مصرف 
وجود دارد و ايــن محصول هم اکنون 
در اسکيل آزمايشگاهی توليد  می شود  
که در فــاز بعدی قصد توليد با ظرفيت 
100تن در سال در دستور کار شرکت 
قرار دارد و مجوزات الزم اخذ گرديده  
است.رئيس مرکز رشد کشاورزی مرکز 
تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبيعی آذربايجان شرقی  بيان داشت:پلی 

الکتيک اســيد در حوزه های فراوانی 
مورد اســتفاده قرار می گيرد که اعم از 
حوزه ی مهندسی پزشکی جهت توليد 
ايمپلنت ها و نخ های بخيه قابل جذب و 
در ساير حوزه های کاری جهت توليد 
فيالمنت چاپگرهای ســه بعدی ، فيلم 
های بسته بندی، توليد قطعات پالستيکی 
مانند قطعات خودرو و يا اســباب بازی 
ها و همچنين اغلب صنايعی که از پليمر 
های پتروشيمی اســتفاده می کنند می 

توانند اين پليمر را جايگزين نمايند.
مهندس ســيد کاظــم کرمانی خاطر 
نشان ساخت:در سال های پيش رو برنامه 
صادرات به کشور های همسايه از قبيل 
آذربايجان و ترکيه تدوين شده است،با 
توجه به اينکه مــواد اوليه اين محصول 
تماما از داخل کشور تامين می شود در 
نتيجه محدوديت ها مانع از توليد نيست.

وی در پايان سخنان خود گفت:طبق 
آمار رسمی گمرک ميزان واردات پلی 
الکتيک اسيد و محصوالت وابسته در 
ســال های اخير به طور ميانگين بالغ بر 
100ميليــون دالر خــروج ارز را در پی 
داشته که به دليل عدم وجود توليد کننده 
داخلی شــاهد خالء بزرگــی در بازار 

هستيم.

توليد نمونه محصول پلی الکتيك اسيد مورد استفاده در توليد پالستيك
 تجزيه پذير در مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی مرکز تحقيقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبيعی آذربايجان شرقی
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انعقــاد تفاهــم نامه بــا دبيرخانــه طرح 
ملی توســعه ی کســب و کار و اشــتغال 
پايدار)تکاپو( وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی بــه نمايندگــی و کارگــزاری 
اشــتغال طرح تکاپوی اســتان با موضوع ” 
ايجــاد دپارتمان طراحی و مدل ســازی و 
خدمــات تخصصی طراحی صنعتی کفش 
و چرم تبريز ” ، در دستور کار قرار گرفت.

دپارتمــان طراحــی و مــدل ســازی و 
خدمات تخصصی طراحی صنعتی چرم و 
کفش استان آذربايجان شرقی راه اندازی 

می شود.
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان آذربايجان 
شــرقی، انعقاد تفاهم نامه با دبيرخانه طرح 
ملی توســعه ی کســب و کار و اشــتغال 
پايدار)تکاپو( وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی بــه نمايندگــی و کارگــزاری 
اشــتغال طرح تکاپوی اســتان با موضوع ” 
ايجــاد دپارتمان طراحی و مدل ســازی و 
خدمــات تخصصی طراحی صنعتی کفش 
و چرم تبريز ” ، در دستور کار قرار گرفت.

رضــا اختيــار وکالتــی در ادامــه اظهار 
داشــت: ايجاد اين مرکز در راستای عمل 
بــه منويات مقام معظم رهبــری )حفظه اله 
تعالی( در ســال جهش توليــد و به منظور 
توســعه ی کســب وکار و اشــتغال پايدار 
در رســته کفش، چرم و فراوری های آن، 
همچنين کمک به توسعه منابع انسانی ماهر 
و مورد نياز صنعت چرم و کفش و ترغيب 
و تشــويق جوانــان جويای کار در مســير 
مهارت آموزی و توسعه کسب وکارهای 
مهــارت محور از طريــق ارائه ی خدمات 
آموزشی و تخصصی اين صنعت می باشد.

مدير کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
آذربايجان شرقی افزود: مهارت آموزی و 
ارتقاء ســطح دانش و آگاهی عالقه مندان 
به فعاليت در صنعت چــرم و کفش، ارائه 
آموزش و مشاوره های الزم به کارآفرينان 
و مديران در راستای بهره برداری از بنگاه 
های اقتصادی جديــد و موجود، آموزش 
و مهــارت افزايــی به نيروی انســانی حين 
کار و ارتقــاء آنــان به افــراد متخصص، 
ماهــر و کارآمد و ارتقــای توان خالقيت 
و توام کردن دانــش ومهارت برای ارتقاء 
ســطح همکاری با بنگاه هــای اقتصادی و 
اســتفاده بهينه از ظرفيــت آنها، کمک در 
جهت دهی و اشــتغال نيروی انسانی تحت 
پوشش مراکز حمايتی مانند کميته امداد و 
سازمان بهزيســتی و انجمن زندانيان استان 

به ســمت صنعت چرم و کفش، ترويج و 
تقويت فرهنگ استفاده و مزيتهای رقابتی 
محصوالت چرم وکفــش تبريز و مهارت 
آموزی و آموزش در توليد وکارآفرينی، 
هدايــت و راهنمايــی کســب وکارهای 
خدماتی و توليدی در بهره مندی و استفاده 
از کالســهای جانبی آموزشی و مهارتی، 
ايجاد بســتر مناســب بــرای هــم افزايی و 
مديريت انديشــه ها و اســتفاده از توان و 
تجربه پيشکســوتان صنعت چرم و کفش، 
سازماندهی توانمندی ها و امکانات موجود 
در اســتان برای ايجاد پيوند بين امکانات و 
منابع مراکز آموزش فنی وحرفه ای، مراکز 
آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فناوری 
و صنعتــی و توانايــی هــای اهالی صنعت 
چرم و کفش در راســتای ارتقاء مهارت و 
کيفيت نيروی کار اين صنعت از مهمترين 

اهداف اين تفاهم نامه می باشد.
دکتــر نغمه يــزدان کريمــی، نماينده و 
کارگزار اشــتغال طرح تکاپو در استان، با 
تقدير از مديرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان آذربايجان شــرقی جهت همکاری 
و حمايــت هايی کــه در راســتای ايجاد 
دپارتمان به عمل آوردند، ابراز اميدواری 
کرد تا ايجاد دپارتمان باعث ايجاد زنجيره 
ارزش و ايجاد بهره وری و توســعه اشتغال 
و کسب و کارهای مرتبط با چرم و کفش 

در استان گردد.

 مديرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربايجان شرقی خبر داد:

دپارتمان طراحی و مدل سازی و خدمات تخصصی طراحی صنعتی 
چرم و کفش استان آذربايجان شرقی راه اندازی می شود
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مدير کل امور کودکان و نوجوانان بهزيستی کشور:

اعطای مجوز فعاليت فرا منطقه ای به خيريه های موفق

مديــر کل امــور کــودکان و نوجوانان 
بهزيســتی کشــور از آمادگــی ايــن دفتر 
جهت ارائه مجــوز فعاليت فرا منطقه ای به 
موسسات خيريه موفق زير نظر اين سازمان 

خبر داد.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبريز؛دکتر 
بابايی در جلسه شورای مشورتی با محوريت 
آماده ســازی فرزندان برای انتقال موفق به 
زندگی مستقل بهزيستی آذربايجان شرقی 
که با حضور مســئولين کشوری و استانی، 
موسســات خيريه کلينيک های مددکاری 
و فرزندان موفق مســتتقل شــده بهزيستی 
برگــزار شــد، ضمن بيــان موفقيــت های 
چشــمگير اداره کل بهزيســتی آذربايجان 
شرقی در اين زمينه تبادل تجارب و اعطای 
مجوز فعاليت فــرا منطقه ای به خيريه های 
موفق را عاملی موثر در روند استقالل موفق 
فرزندان تحت پوشــش ســازمان در سطح 

کشوری عنوان کرد.
معــاون دفتر امور کــودکان و نوجوانان 
بهزيســتی کشــور نيز ضمــن قدردانی از 

مســئولين، فرزنــدان و شــرکای اجتماعی 
بهزيستی اســتان، فضای ايجاد شده جهت 
برگزاری جلسه مشــورتی مذکور را بسيار 
مطلــوب توصيــف نمــوده و ايــن فضا را 
فرصت مغتنمی جهت تبادل تجربيات مفيد 
اســتقالل فرزندان در راستای انجام فعاليت 

های موثر برای اين قشر دانست.

برنامه ریزی دقیق بهزیستی استان 
جهت موفقیت فرزندان

مدير کل بهزيستی آذربايجان شرقی در 
اين جلســه از برنامه ريــزی دقيق اين اداره 
کل جهت موفقيت فرزندان در زمينه های 
مختلف از جمله در زمينه مستقل شدن آنان 

خبر داد.
دکتــر فرگل صحاف بــا تاکيد بر عملی 
شدن برنامه ريزی های حوزه امور اجتماعی 
استان، برنامه ريزی را الزمه موفقيت در هر 
امری دانســته و ابراز داشت: اين اداره کل 
در راستای مسئوليت خود در قبال فرزندان 
بهزيســتی، طرح ها و برنامه های اين اداره 
کل را برای ســالهای آتی نيز انجام داده و 
اهتمام جدی جهت توانمند سازی کودکان 
و انتقال موفق آنان به زندگی مستقل دارد.

وی با اشاره به برنامه ريزی ها جهت امور 
تحصيلی، اشــتغال، ازدواج، مسکن و ساير 
امور مربوط به فرزندان، خيريه ها را حامی 
اصلی فرزندان چــه در طول زمان زندگی 
در خانه و چه بعد از مستقل شدن دانسته و 

گفت: خيريه هاو کلينيک های مددکاری 
پيشــرو در حل مشــکالت فرزندان تحت 
پوشــش می باشــند و در اکثر موارد بدون 
اطالع بهزيســتی گره مشکالت فرزندان به 

دست آنان باز می شود.
معــاون امــور اجتماعی بهزيســتی نيز با 
اشــاره به اشــتغال و اخذ گواهينامه فنی و 
حرفه ای توسط فرزندان، دوره نوجوانی را 
دوره ی گذر توصيف نمــود که فرزندان 
با بحران هويت مواجه می باشــند و در اين 
شرايط وظيفه مسئولين بهزيستی و خانه ها 
مضاعــف گرديده و لزوم ايجاد احســاس 
امنيت در کودکان پر رنگ تر احساس می 

شود.
مهندس ايمان زاده نيز نقش حائز اهميت 
بهزيســتی و خيريه هــا به عنــوان حاميان 
فرزندان در کنار توانمندی را مهم دانســته 
و گفت: در تمامی موراد اعم از اشــتغال، 
مســکن، ازدواج و نيازمندی های معيشتی 

حمايت از فرزندان حائز اهميت می باشد.
شايان ذکر است جلسه مذکور با حضور 
دکتر فريد، معاون امور اجتماعی بهزيستی 
کشور، دکتر بابايی مدير کل امور کودکان 
و نوجوانان بهزيســتی کشور، دکتر خاکی 
معاون دفتر کودکان و نوجوانان بهزيســتی 
کشــور، دکتــر مير بيگــی رئيــس گروه 
کودکان تحت مراقبت در خانواده و دکتر 
صارم پــور رئيس گروه محتــرم کودکان 

تحت مراقبت در خانه ها برگزار شد.
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دادســتان عمومی و انقالب مرکز 
اســتان آذربایجــان شــرقی گفت: 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی با به 
تامین  امنیت غذایی،  انداختن  خطر 
نیازهای معنوی و استفاده از فضای 
سبز که همه مردم سهیم هستند را 

دچار مشکل می کند.
به گــزارش خبرنگار مــا از تبریز؛  
دکتر بابک محبوب علیلو در میزگرد 
قانون حفظ  بررسی راه های اجرای 
کاربــری اراضی زراعــی و باغ ها در 
استان آذربایجان شرقی که با حضور 
مهندس اکبر فتحی رئیس ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان آذربایجان 
شرقی در شــبکه سهند برگزار شده 

بود گفــت: کشــاورزان و دامداران 
بخش مهمی از تولیــد مواد غذایی 
جامعه را بر عهده دارند و سیاســت 
ها و برنامه ریزیهای جهادکشاورزی 
مکمــل ایفای این نقــش در جامعه 
اســت که بایــد از این قشــر بابت 

زحماتشان قدردانی کرد.
وی به تکالیف بخش های مختلف 
قوای ســه گانه اشــاره کرد و گفت: 
مقــام معظــم رهبری در راســتای 
برای  تکالیفی  مقاومتــی،  اقتصــاد 
بخش های مختلف در قوای سه گانه 
تعیین کرده اســت کــه یکی از این 
تکالیف بحث کشاورزی و به تبع آن 
ایجاد امنیت غذایی در جامعه است، 

چرا که کشــاورزی یکی از پایه های 
اساسی در رســیدن به شعار اقتصاد 
مقاومتی اســت و بایــد در حفظ و 
احیــای آن تــالش کــرده و اجازه 
تولید محصوالت  بســتر  نشود  داده 
افراد  توسط  دامداری  و  کشــاورزی 
سودجو و فرصت طلب مورد تعرض 

و تجاوز قرار بگیرد.
دادســتان عمومی و انقالب تبریز 
افزود: بر این اســاس قانون گذار در 
ســال ۱۳۷۴ قانونی با عنوان حفظ 
کاربری اراضی زراعــی و باغی و به 
دنبــال آن آیین نامــه اجرائی این 
قانون را تصویب کرده اســت که در 
آن رونــد برخورد بــا مجرمان این 
تخلفات، تعیین و تبیین شده است.

دکتر محبوب علیلو گفت: براساس 
ماده ســوم این قانون، تغییر کاربری 
اراضــی زراعــی و باغی خــارج از 
محدوده شهری جرم محسوب شده 
و الزم است همکاران جهادکشاورزی 
استان، شهرستان ها و بخش ها این 
تخلفات را گــزارش کنند که بعد از 
احراز شــرایط با متخلفــان برخورد 

قانونی شود.

 هشدار دادستان تبريز به بنگاه های معامالتی امالک در مورد تفکيك ، 
خريد و فروش اراضی با کاربری کشاورزی



13

فزود: سیاســت دادستانی  وی ا
تخلفات  یــن  ا که  اســت  ین  ا بر 
بــدون نوبــت و با دقــت کامل 
رســیدگی  فرصــت  ولیــن  ا در 
که  فرادی  ا قانون  طبق  و  شــود 
کشــاورزی  جهاد  مجــوز  بدون 
زمین  کاربری  تغییــر  بــه  م  قدا ا
ز  ا پس  کننــد،  باغی  و  عــی  زرا
ز شــرایط هر گونه ســاخت  احرا
و  و قمع شــده  قلــع  و ســازی 
راضی مــورد نظر با هزینه خود  ا
فــرد به حالت زراعی و باغی باز 
لی  ا یک  و  نده خواهد شــد  گردا
ارزش زمین مورد سوء  بر  برا سه 
پرداخت  جریمه  شــده  استفاده 

کرد. خواهد 
نقالب  ا و  عمومــی  دادســتان 
مرکز اســتان گفــت: مردم باید 
تحت  که  باشــند  داشــته  توجه 
د  فــرا ا و  بــع  برخــی منا ثیــر  تا
ر  ســودجو و فرصــت طلــب قرا
با دســتگاه  با همکاری  و  نگیرند 
ئی کشــور در  های دولتی و اجرا
نگهداری محیط زیســت  و  حفظ 

کنند. تالش  خود 
و  کشاورزی  راضی  ا فزود:  ا وی 
تامین  بــر  زیســت عالوه  محیط 
اســت  محیطی  یی،  غذا منیــت  ا
فضای  ز  ا اســتفاده  با  نسان  ا که 
نیازهــای  آن  محیــط  و  ســبز 
معنــوی خــود را تامیــن مــی 
نها در داشــتن  نســا کند و همه ا
چنین فضایی ســهیم هســتند و 
نبایــد در اختیار عده ای ســود 
بگیرد. ر  قرا فرصــت طلب  و  جو 

تشــریح  با  علیلو  محبوب  دکتر 
و  زراعی  راضــی  ا حفظ  نــون  قا
در  ر  گــذا قانون  گفــت:  باغــی 
حفظ   ۱۰ ماده  دو  و  یک  تبصره 
باغی،  و  زراعی  راضــی  ا کاربری 
در  کشــاورزی  جهاد  مأمــوران 
را  ها  بخــش  و  هــا  شهرســتان 
راضــی که  موظــف کــرده تــا ا
زراعی  کاربری  تغییــر  به  م  قدا ا
و ســاز شده  و ســاخت  باغی  و 
نسبت  و  کرده  شناســایی  را  ند  ا
بدون  راســاً  توقف عملیات،  بــه 
نیــاز به تشــکیل پرونده قضایی 

و نســبت بــه قلــع و قمــع آن 
یا  دادســتانی  مأمور  حضــور  با 

کنند. م  قدا ا دگاه  دا
صورتی  در  کــرد:  تاکیــد  وی 
مات  قدا ا بــر  برا در  فــرادی  ا که 
مأمــوران جهــاد کشــاورزی یا 
صادر  قطعی  حکم  با  دادســتانی 
درگیری  و  فیزیکی  بله  مقا شده، 
نــع اجــرای  یجــاد کننــد و ما ا
مجازات  بر  عالوه  شــوند،  قانون 
راضی  ا کاربری  تغییــر  خاطر  به 
تمرد  عنوان  بــه  باغی،  و  زراعی 
بــر مأمــورن دولتی حین  در برا
پیگــرد  تحــت  وظیفــه  نجــام  ا

ر خواهند گرفت. قانون قــرا

بنــگاه های  به  ر  با هشــدا وی 
تفکیک  گفــت:  امالک  معامالتی 
غیــر مجــاز و تغییــر کاربــری 
راضــی کشــاورزی و خریــد و  ا
شده  محســوب  جرم  آن  فروش 
مات به  قدا یــن ا و بــا عامــالن ا
تر  شــدت برخــورد شــده و دفا

نها پلمپ می شــود. آ
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وزیر صمت گفت: پروژه نفلین ســینیت ســراب 
اجرایی خواهد شد؛ کار را شروع می کنیم، مصوبه 
هیات دولت را هم در دســتور کار قرار می دهیم و 

می گیریم.
به گزارش خبرنگارما در تبریز؛علیرضا رزم حسینی، در جلسه 
شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان 
شرقی برلزوم ایجاد انعطاف پذیری در قوانین و مقررات تاکید 
و اظهار کرد: نمایندگان باید به نفع توسعه استان گام بردارند.

وی افزود: برای توســعه صادرات به کشــورهای آذربایجان 
و ارمنســتان ســتاد صادرات کشــور آذربایجان را در استان 
آذربایجان شــرقی قرار می دهیم و هــر کاری می کنیم تا 
ســرعت صادرات با این کشورها افزایش یابد.رزم حسینی با 
اشــاره به موضوع نخاله فروشــی در معادن ابراز داشت: در 
اکتشافات عمقی و فرآوری معادن بویژه در آذربایجان شرقی 

که یک قطب معدنی است عقب افتادگی هایی داریم.
وزیــر صمت همچنین بر لــزوم تکمیل زنجیــره فوالد در 
آذربایجان شرقی و ایجاد توازن در صنایع معدنی تاکید کرد.

این عضو دولت در بخش دیگری از صحبت های خود یادآور 
شــد: ایدرو و ایمیدرو دو سازمان توســعه ای هستند که در 
جریان تحریم های شــدید و برخی دیگر از مشکالت دچار 
لطمه شــدند و باید در جهت احیای مجدد این ســازمان ها 
تالش کنیم تا نقش توســعه ای خود را ایفا کنند.وزیر صمت 
گفت: پروژه نفلین ســینیت سراب اجرایی خواهد شد؛ کار را 
شروع می کنیم، مصوبه هیات دولت را هم در دستور کار قرار 

می دهیم و می گیریم.
وی با بیان اینکه برای کاهش بوروکراسی اداری و رفع موانع 
توسعه کشور نمایندگان مجلس باید قوانین مزاحمی که وجود 
دارد رفــع کنند، افزود: چرا دســتگاه مجوز دهنده باید از ۲۳ 

دستگاه دیگر استعالم کند و در عین حال پاسخگوی بازرسی 
کل کشور و دیوان محاسبات باشد. این مسوول تاکید کرد: تا 
زمانی که شفافیت نباشد این مشکالت وجود خواهند داشت.

فرصت مناسبی برای اشــتغال و سرمایه گذاری با آزادسازی 
معــادن راکد وی با بیــان اینکه مصوبه آزادســازی معادن 
غیرفعال ابالغ شده اســت، گفت: مهلت فعال سازی معادن 
راکد بر اســاس این مصوبه به زودی تمام می شود و معادن 
غیرفعال توسط استاندار و شورای معادن به مزایده برای فعال 
سازی گذاشته می شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکــه بیش از ۱۱ هزار معدن و پهنــه معدنی غیر فعال در 
کشور وجود دارد که با اجرای مصوبه، آزاد خواهد شد، اضافه 
کرد: آزادسازی این معادن فرصت بسیار مناسبی برای اشتغال 

و سرمایه گذاری خواهد بود.

تقویتسازمانهایتوسعهایبرایایفاینقشواقعیخود
رزم حســینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
ســازمان های توســعه ای باید تقویت شوند تا نقش توسعه 
ای خــود را به خوبی ایفا کنند، بیــان کرد: پروژه  های ایدرو 
و ایمیدرو در آذربایجان شرقی پیگیری و گزارشات الزم ارائه 

خواهد شد.

وزير صمت:

پروژه نفلين سينيت سراب اجرايی خواهد شد/لزوم تکميل زنجيره 
فوالد در آذربايجان شرقی و ايجاد توازن درصنايع معدنی



15

تعطیلیواحدتولیدیوتعدیلنیرودر۲ســالگذشتهدر
آذربایجاننداشتیم

در این جلســه استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: از حدود ۲۵ 
ماه پیش در آذربایجان شرقی مسوولیت دارم و در این مدت وزرا 
و هیات های مختلفی در این استان حضور یافته و رئیس جمهور 
نیز دوبار به این استان سفر کردند؛ ولی هیاتی که امروز به همراه 
وزیر صمت در استان حضور یافتند جزو عالی رتبه ترین هیات ها 

به شمار می روند.
وی با اشــاره به برنامه کاری دو روزه وزیر صمت در استان تاکید 
کرد: ترجیح ما این است بیشتر جلسات تخصصی تشکیل داده و 
چاره اندیشی مشکالت را کنیم تا اینکه در شهرستان های متعدد 
به شکل فیزیکی حضور یابیم. پورمحمدی ابراز داشت: آذربایجان 
شرقی، یکی از مهمترین استان های کشور به لحاظ قابلیت های 
صنعتی، معدنی، کشــاورزی و خدمات است و بیش از ۵ هزار و 
۵۰۰ واحد صنعتی عمده و ۱۳ واحد خودروســازی در این استان 
فعالیت کرده و ۳۵ درصد قطعات خودرو کشور در این استان تولید 
می شود. استاندار آذربایجان شرقی، این استان را پایتخت شیرینی 
و شــکالت کشور دانست و گفت: معادن مس، طال و کانی های 

آذربایجان شرقی همواره در رتبه های باالی کشور قرار دارند.
این مسوول با قدردانی از زحمات کارآفرینان و واحدهای تولیدی 
استان تصریح کرد: با وجود شرایط تحریم ها و کرونا در دو سال 
گذشــته هیچ واحد تولیدی تعطیل و هیچ نیرویی تعدیل نشده و 
۱۰۰ واحد تولیدی تعطیل استان نیز به چرخه فعالیت بازگشته اند. 
وی با بیان اینکه از نظر طرح های توسعه و ایجادی، آذربایجان 
شــرقی در رتبه های دوم و سوم کشور قرار دارد، افزود: در سال 

های گذشته صادرات غیرنفتی ما ۵۰ درصد رشد داشته است.

مشکالتشــهرکهایصنعتیمانعیبزرگدرراه
سرمایهگذار

رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز، مشکالت زیرساختی شهرک های 
صنعتی را مانعی ســخت در راه فعالیت سرمایه گذاران دانست و 
گفت: آذربایجان شــرقی از استان های قدیمی در بحث تجارت و  
تولید است به طوریکه در سال ۱۲۸۹ شمسی اتاق بازرگانی برای 
اولین بار در تبریز تاسیس شد که بعدها در سال ۱۳۰۷ با تصویب 

مجلس، دیگر اتاق ها نیز تاسیس شدند.
یونس زائله با اشــاره به اینکه ســال ها پیش، بیشترین میزان 
اشــتغال در کارخانجاتی مانند ماشین ســازی، بلبرینگ سازی، 
لیفتراک  ســازی، کمپرسورسازی، تراکتورســازی و موتورسازان 
ایــدم بود، گفت: این مجموعه ها توســط مهندس توکلی ایجاد 
شده بود اما ما نتوانســتیم این ها را حفظ کنیم و در حال حاضر 
منطقه صنعتی غرب تبریز بیمار شــده اســت و باید به داد این 

مجموعه های صنعتی برسیم.
رئیــس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشــاورزی تبریز ضمن 
تقدیــر از اقدامات صورت گرفته از ســوی وزارت صمت، ادامه 
داد: قدم های بزرگی برای بخش صنعت، معدن و تجارت کشور 
برداشته شده و همین که بتوانیم مواد اولیه را به راحتی وارد کنیم 
و از خان های پر تعداد بانک مرکزی رها شــویم، جای قدردانی 
دارد.وی بــا بیان اینکه در بخش صادرات همچنان تعداد زیادی 
از واحدها گرفتار هســتند، متذکر شد: مسوالن کشور در قوای 
سه گانه باید نگرانی های فعاالن بخش خصوصی را از بین ببرند، 
چرا که بدون نقش آفرینی بخش خصوصی مشکالت کشور حل 
نخواهد شــد.رئیس اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: امروز 
شاهد هستیم که بنگاه های دولتی چقدر به اقتصاد کشور ضربه 
زده اند. عالوه بر ســرمایه گذاران داخلی، باید در سرمایه گذاران 
خارجی نیز انگیزه  ســرمایه گذاری در ایران ایجاد شــود. ژائله 
خطاب به وزیر صمت یادآور شــد: افرادی در کشور هستند که 
توانایی متحول کردن اقتصاد را دارند پس بیایید موانع را برداشته 
و با مهیا کردن فضا، عقب ماندگی های موجود را حل کنید. وی 
با انتقاد از اینکه در طول ســال های گذشته آذربایجان شرقی از 
محل بودجه های صندوق توسعه ملی محروم بوده است، تصریح 
کرد: ظاهرا ضوابط و مسائلی در تهران وجود دارد که ما تاکنون 

نتوانسته ایم خودمان را با پایتخت هماهنگ کنیم.
وی ادامه داد: آذربایجان شرقی یکی از استان های معدنی کشور 
است اما حتی یک کارخانه فرآوری هم نداریم و با وجود تصویب 
ممنوعیت خام  فروشی، باز هم شاهد این موضوع هستیم. رئیس 
اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تبریز متذکر شد: ترکیه، 
منابع انسانی و سرمایه ما را جذب می کند که این موضوع ناشی 

از غفلت مسووالن ماست.
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جهــاد  ســازمان  رئیــس 
کشــاورزی استان آذربایجان 
با  توافــق  گفــت:  شــرقی 
جمهوری آذربایجان در واردات و کشت 
نهاده های دامی مثل ســویا و ذرت در 
اراضی فراســرزمینی، به کشــاورزی و 
تامین نهاده های دامی در کشور کمک 
خواهــد کرد.به گزارش خبرنــگار ما از 
تبریــز؛ مهندس اکبر فتحی در جلســه 
بررسی کشت فراسرزمینی که با حضور 
کهنمویی  نجــاری  محمدعلی  مهندس 
ارتباط  آذربایجان در  دبیر میز جمهوری 
با تعلیف دام در مراتع گفت: دام ســبک 
در منطقــه خداآفریــن و ورزقان جزو 
تولیدات سرآمد در محصوالت کشاورزی 
بــوده اما مراتع در منطقه عشایرنشــین 
ورزقان مراتعی فقیر است و باید بتوان از 
مراتــع فراســرزمینی اســتفاده کــرد.

وی بــه ارتبــاط مــردم شــهرهای 
مرزنشــین مثل ورزقــان و خداآفرین با 
جمهوری آذربایجان پرداخت و گفت: با 
توجه به مشــترکات فرهنگی و مذهبی 
دو کشــور می تــوان بــا برنامه ریزی 

و توافــق در ایــن زمینه بــا جمهوری 
آذربایجان، از مراتع مرزی استفاده کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به 
بازسازی مناطق آزاد شده قره باغ اشاره 
کرد و گفت: با توجه به اینکه بازســازی 
و ســاخت وساز در این مناطق حداقل ۳ 
سال طول خواهد کشید می توان از این 
مناطق بدون در نظر گرفتن محدودیت 
های قرنطینه دامی به تعلیف دام پرداخت.

استان  رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
به کشــت فراســرزمینی اشــاره کرد و 
گفــت: برنامه ریــزی ها و شناســایی 
اراضی مستعد در منطقه خارج از استان 
و کشور بر عهده شــرکت جهاد توسعه 
است که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی 
کار می کند و دو ســال پیش اراضی به 
اندازه ۴۵۰۰ هکتار در کشــور جمهوری 
آذربایجان شناسایی شده و آماده قرارداد 
بود که متاســفانه تاخیــر در اقدام، در 
آن برهه مانع از پیشــبرد اهداف شــد.

وی افــزود: بایــد همچنیــن برنامه 
هایــی در دســتور کار قــرار بگیــرد 
شــود. اســتفاده  هــا  فرصــت  از  و 

کشت فراسرزمینی افق پیش روی
 استان آذربایجان شرقی و جمهوری آذربایجان
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وی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر حــدود ۸ میلیون 
تــن واردات نهــاده هــای دامــی در کشــور داریم که 
جمهوری  کشــور  و  ارس  رودخانــه  محــدوده  اراضــی 
آذربایجــان بــرای کشــت محصــوالت نهــاده هــای 
هســتند. مســتعد  کامــال  ذرت  و  ســویا  مثــل  دامــی 

وی افزود: ســد خدآفرین ســد مشــترک بین ایران و 
جمهــوری آذربایجان بــوده و برای اراضــی که در آن 
کشــور زیر کشــت برود مشــکل آب نخواهند داشــت.

نهاده هــای دامی گفت:  با  ارتباط  مهندس فتحــی در 
بــرای واردات نهــاده هــای دامــی کشــورهایی مثل 
گرجســتان و ارمنســتان نیز مورد بررســی قــرار گرفته 
اســت اما بــا توجه بــه نزدیکــی فرهنگــی و اجتماعی 
به جمهوری آذربایجان، این کشــور تایید شــده اســت.

وی افزود: بعد از توافقات اولیه نیاز به پشتیبانی مالی و 
نیاز است که خوشبختانه  اقدامات تشکل ها و صندوق ها 
با برخی اقدامات دولت و حمایت از صندوق ها در کشت 
اســتفاده موثری کرد. آنها  از  تــوان  فراســرزمینی، می 

وی تاکید کــرد: با توجه به فراخوان کشــور جمهوری 
آذربایجان جهت ســرمایه گذاری کشــورهای دوست در 
آنجا، باید از این فرصت اســتفاده شــده و تشــکل هایی 
که توان رقابت با تشــکل های کشور های دیگر را دارند 
را انتخــاب و برای فعالیــت در این زمینه آماده شــود.

آذربایجان  میز جمهوری  دبیر  کهنمویی  نجاری  مهندس 
نیز گفت: در بخش کشــاورزی و کشت فراسرزمینی این 
آمادگی در جمهوری آذربایجان و مناطق آزاد شده قره باغ 
وجود دارد که می توان در این زمینه سرمایه گذاری کرد.
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رئیس ســازمان ثبت اسناد و 
امــالک کشــور، از ســلب 
صالحیت ۳۲ سردفتر و دفتریار 

خبر داد.
به گزارش ما، ذبیح اهلل خدائیان، در جلسه 
شــورای عالی مســئوالن قضائی با ارائه 
گزارشی از عملکرد یک ساله این سازمان، 
از رشــد ۱۰۸ درصدی ثبت اختراعات در 
کشــور طی ۷ ماه گذشته نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل خبر داد و اعالم کرد: 
از ابتدای سال تاکنون هزار و ۶۹۲ اختراع 

در کشورمان ثبت شده است.
وی همچنین درباره اجرای طرح کاداستر 
در کشور از تثبیت حدود ۳۱ میلیون هکتار 
از اراضی دولتی و مردم در این طرح طی 
۸ ماه اخیر خبــر داد و گفت که آمار ثبت 
اراضی ملی در این مدت، نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته رشد ۴۱۷ درصدی 

داشته است.
خدائیان تصریــح کرد: در چهار دهه اخیر 
۲۴ میلیون هکتار از اراضی کشور تثبیت 
شــده بود، اما ظرف ۱۷ مــاه اخیر و در 
اجرای طرح کاداستر ۴۱ میلیون هکتار از 
اراضی تثبیت شده است که می توان گفت 
کارهایی که در یک سال و نیم اخیر در این 
حوزه انجام شده، با کارهای انجام شده در 

۴۰ سال گذشته برابری می کند.
وی با اشــاره به برخورد بــا تخلفات در 
حوزه ثبــت تاکید کــرد: در هفت ماهه 
ســالجاری، تعداد ۱۷۶ نفــر از کارکنان 
متخلف بــه انحاء مختلف به صورت دائم 
)اخراج یا بازنشستگی( یا موقت )انفصال 
موقت یا آماده به خدمت(، محکوم به قطع 
همکاری با سازمان شده اند که نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل رشد قابل توجه 

۱۷۵ درصدی دارد.
خدائیان با اشــاره به اقدامات انجام گرفته 
در خصوص سالم سازی حوزه سر دفتران 
گفت: در هفت ماهه سالجاری، تعداد ۳۲ 
نفر از ســردفتران و دفتریاران به انفصال 
دائم و سلب صالحیت از شغل سردفتری 
یا دفتریاری محکوم شده اند که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، ۳۳ درصد افزایش 
و نسبت به مدت مشابه سال ۹۷، افزایش 

۱۶۷ درصدی دارد.
وی همچنین از تعلیــق ۳۹ نفر، انفصال 
موقت ۲۳۶ نفر و بازنشســتگی ۴۶ نفر از 
ســردفتران و دفتریاران خبر داد و با اشاره 
به صدور ۱۷۹۰ فقره کیفرخواســت برای 
سردفتران و دفتریاران گفت که این رقم 
با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل مواجه بوده است.

 رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک خبر داد:

محکوميت ۳۲ سردفتر و دفتريار به انفصال دائم
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مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی 
تبریــز گفت: با هدف ســاماندهی و 
جمــع آوری خطوط اتوبوســرانی از 
حاشــیه خیابان و به تبع آن افزایش 
انضبــاط در ســرویس دهی، کاهش 
ترافیک محدوه میدان راه آهن، تردد 
ایمن مســافر و اتوبوس و حفاظت از 
ســالمتی شــهروندان، دومین پایانه 
اختصاصی شــرکت واحد اتوبوسرانی 
تبریز و حومــه در میدان راه آهن به 

بهره برداری رسید.
ایمــان غنــی زاده افزود: مســاحت 
تقریبی این پایانــه ۲۰۰۰ متر مربع 
می باشــد که با همکاری ســازمان 
پایانه های شهرداری تبریز در اختیار 
اتوبوسرانی قرار گرفته است و تمامی 
بانها،  و ســایه  ایستگاهی  تاسیسات 
ســکوهای انتظار و کیوســک های 
شــارژ و نظارت و بازرســی به همت 
حوزه فنی شرکت واحد تجهیز شده 
اســت.وی گفت: با این اقــدام کلیه 
ایســتگاهها و سایبانهای  تاسیسات، 
خطوط فازهای ۱ و ۲ و ۳ شهرجدید 
ســهند، باغ معروف، کجوار، سردرود 
و اســفهالن با ظرفیت ۳۲ دســتگاه 
اتوبوس که پیش از این در حاشــیه 
خیابان و میدان راه آهن مستقر بودند 
جمع آوری و بصورت متمرکز دراین 

پایانه اســتقرار پیدا کردند که ضمن 
ترافیکی میدان راه  کاهش مشکالت 
آهن، نظــارت متمرکز و هوشــمند 
بر فعالیت آن اتوبوســها امکان پذیر 
گردیده و مســافرین عزیــز نیز می 
تواننــد به صورت ایمــن از خدمات 
اتوبوسرانی استفاده کنند.غنی زاده با 
اشــاره به جایگاه باالی حمل و نقل 
اتوبوسی در جابجایی های درونشهری 
در کالنشــهرها تصریح کرد: با بهره 
پایانه هــای اختصاصی  از  بــرداری 
اتوبوسرانی شاهد کاهش زمان انتظار 
ایستگاه ها، کاهش زمان ســـفر،  در 
ارائه  شـــهروندان،  رفـــاه  افـزایش 
خدمات مطلوب و افزایش سالمت و 

ایمنی مسـافران خواهیم بود.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی 
تبریــز و حومه در خاتمه از همکاری 
مدیرعامل و کارکنان خدوم سازمان 
پایانه های مسافربری شهرداری تبریز 
در راه اندازی ایــن پایانه قدردانی و 
بــا همراهی  کرد  امیــدواری  اظهار 
احترام  و  پذیری  قاطعانه ومسئولیت 
شــهروندی، شــاهد خدمات بهتر و 
شایســته تر توام با نظم و انضباط و 
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 
برای ارتقای سالمتی و رفاه شهروندان 

عزیز باشیم.

مديرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبريز:

بهره برداری از دومين پايانه اختصاصی اتوبوسرانی تبريز در 
ميدان راه آهن
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اليحه شــهرداری درخصوص صدور کارت 
منزلت برای افراد کم توان حرکتی و سالمند 
بنابر تاييد اداره کل بهزيستی استان به تصويب 

رسيد.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبريز؛ محمد باقر بهشــتی 
گفت: اگر اليحه کارت منزلت را تصويب کنيم درآمد 
شرکت واحد کاهش می يابد که الزم است محل تامين 

 بودجه آن مشخص شود.
وی افــزود: 160 هــزار نفر افراد کم تــوان حرکتی در 
تبريز وجود دارد: بســياری از اين افراد اصال نمی توانند 
از حمل و نقل عمومی استفاده کنند چون مناسب سازی 

نشده است.
سونيا انديش اظهار داشت: موضوع حمايت از افراد کم 
توان حرکتی اســت که يک موضوع حمايتی بشمار می 

رود.
وی ادامه داد: در موضوع بخش حمايت شهرداری بايد 
از اين معلولين حمايت کند . بسياری از معلولين درآمد 

مناســبی ندارند و الزم اســت از اين شهروندان حمايت 
های ويژه ای انجام شود.

انديش اضافــه کرد: حمل و نقل عمومی سوبســيد دار 
است که می توان  بودجه را از اين محل در نظر گرفت.

انديــش تاکيد کــرد: کارت هــای الکترونيکی بايد در 
اختيار افرادی کــه کارت منزلت دريافت می کنند قرار 
گيرد تا منزلت آنها نيز رعايت شــود همان کاری که در 
تهران انجام می شود و برای دانشجويان نيز اينگونه است.

محــرم محمدزاده گفت: بايد از قشــر کم توان حرکتی 
حمايت های همه جانبه انجام  شود.

وی اظهار داشت: درخواست دارم اليحه صدور کارت 
منزلــت بــرای افراد کم تــوان حرکتی تصويب شــود. 
الزم اســت در کنار ايــن موضوعات بودجــه هايی نيز 
برای مناسب ســازی شهری برای حضور افراد کم توان 

حرکتی اختصاص داد.
فــرج محمد قلــی زاده گفت: ۸۵ درصــد اتوبوس های 
شــهری در دست بخش خصوصی اســت که بايد نحوه 

استفاده کارت و ارائه خدمات نيز مشخص شود.
دبير شورای اسالمی شــهر تبريز نيز اضافه کرد: اينگونه 
نيســت کــه بگوييم افراد کــم  بضائت از حمــل و نقل 

عمومی استفاده می کنند.
ســعيد نيکو خصلت تاکيد کرد: بهتر اســت سيســتمی 
طراحی شــود که در کنار رعايت منزلت افراد کم توان 
حرکتــی آمار اســتفاده از حمل و نقل عمومی توســط 
معلولين نيز مشخص شود تا شهرداری پاسخگوی بخش 

خصوصی باشد.

 تصويب اليحه شهرداری تبريز؛

صدور کارت منزلت برای افراد کم توان حرکتی و سالمند
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آرمان تبريز-رئيس کل 
اســتان  دادگســتری 
شــرقی،  آذربايجــان 
گفت: قضات نبايد به گونه ای رفتار 
کنند که موجب ســوء استفاده و يا 
ســلب اعتمــاد از آن هــا در جامعه 

شود.
به گزارش خبرنگارمــا در تبريز، 
الهــی در مراســم  موســی خليــل 
تحليف کارآمــوزان قضايی با بيان 
اينکه قضاوت شان و جايگاه بااليی 
دارد، اظهار داشــت: قــرار گرفتن 
در مســند قضاوت مسيری بوده که 
خداوند عنايت کرده تا در خدمت 
مــردم باشــيم بر همين اســاس بايد 
برای شــکرگزاری اين نعمت خادم 
مردم بود و در انجام وظايف تالش 

مضاعف داشته باشيم.
وی ادامه داد: قضات بايد رفتارها 
و روابط خود را به نوعی تنظيم کنند 
که رفتار و کردار آنها موجب ايجاد 
شائبه در بين مراجعه کننده ها نشود.

اســتان  رئيــس کل دادگســتری 
اينکه  بيــان  با  آذربايجــان شــرقی 
قضاوت يک شــغل نيســت و نبايد 
محدود به زمان و مکان کنيم، اضافه 

کــرد: قضات جوان می توانند برای 
موفقيت در مسير قضاوت از تجربه 
قضات با ســابقه و پيشکسوت بهره 

مند شده و از آنها مشاوره بگيرند.
وی بــا تاکيــد بر رعايــت اصول 
محترمانه در گفتار و کردار و انشاء 
آرا قضايــی، ادامــه داد: نظــرات و 
آراء بايد به دقت و با انشــاء قضايی 
صادر شــود چرا که آرا صادره در 
تاريخ ثبت و ماندگار شــده و مورد 

قضاوت قرار خواهد گرفت.
خليل الهی با بيان اينکه در مســير 
رسيدگی به پرونده ها بايد کرامت 
ارباب رجوع حفظ شود، خاطرنشان 

کــرد: اقتدار يک قاضی به عملکرد 
و نوع انديشــه او بوده و نبايد پيش 
از انجام تحقيقــات و اثبات اتهام و 

انشاء رای اقدام به اعالم نظر کرد.

رئيس کل دادگستری استان آذربايجان شرقی: 

رفتار قضات نبايد موجب سوء استفاده يا سلب اعتماد ازآن ها شود

قضات باید رفتارها و روابط خود 
را به نوعی تنظیم کنند که رفتار 
و کردار آنها موجب ایجاد شائبه 
در بین مراجعه کننده ها نشود
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فاضــالب  و  آب  شــرکت  مديرعامــل 
آذربايجــان شــرقی گفــت: بعــد از پايــان 
ســال جاری در سراســر اســتان يک برنامه و 
بررسی آسيب شناســی جامع خواهيم داشت 
تا نقاط آســيب پذير و بحران را ارزيابی کنيم 
تا بر اساس  همين برنامه ريزی مشکالت کم 

آبی در آينده نداشته باشيم .
به گــزارش خبرنگار ما ؛مهنــدس عليرضا 
ايمانلو امروز در نشســت خبری با خبرگزاری 
ها افزود؛ هــم اينک بيش از ســه ميليون نفر 
از جمعيت شــهری و ۸۵0 هــزار نفر جمعيت 
روســتايی استان تحت پوشش شرکت آب و 

فاضالب هستند،
وی تصريح کرد:با توجه به کاهش بارش ها 
و مصرف زياد آب، عدم فرهنگ سازی ؛عدم 
استفاده بهينه و رعايت حداقل ها متاسفانه در 

تامين آب مشکل ايجاد می شود.
شــیوع ویروس کرونــا میزان آب 

مصرفی در استان را باال برد
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مديرعامــل 
آذربايجان شرقی  تاکيدکرد : با شيوع ويروس 
کرونا ميزان آب مصرفی در استان از مصرف 
متعادل و اســتاندارد به مراتب باال رفته و حتی 

مصرف آب در کشــور نيز از مرز 40 درصد 
فراتر گشته است .

ايمانلــو متذکر شــد:مصرف آب شــرب 
درسطح استان دربهمن ماه سال گذشته قريب 
به روزانــه ۸۵0 هزار مترمکعب بــود که اين 
ميزان در اسفند ماه روزانه از مرز يک ميليون 

و 100 هزار متر کعب افزون گشت.

در مجمــوع حــدود ۳۳۰ میلیون 
مترمکعب تولید آب داریم

فاضــالب  و  آب  شــرکت  مديرعامــل 
آذربايجان شرقی در تشريح توليد ميزان ساالنه 
آب شــرب شهری و روســتايی در استان نيز 
اضافــه کرد؛ در مجموع حــدود 330 ميليون 
مترمکعــب توليد آب داريم کــه  7۵ درصد 
تامين آب شرب از طريق آب منطقه ای و 2۵ 
درصد نيز از طريق چاه های شــرکت آب و 

فاضالب تامين و به چرخه مصرف می رسد.
اين مقام عالی در شــرکت آب و فاضالب 
آذربايجانشــرقی عنــوان کرد:زنگ هشــدار 
مشکل آب از سال  از سال ۹4 و ۹۵ در تبريز به 
صدا درآمدو علی رغم تمام برنامه ريزی های 
و تدابير باز هــم در پيک مصرف تا حدودی 
مشــکل ايجاد می شــود که نيازمند همراهی 
مردم برای عبور اين از مشــکالت هســتيم  و 
پش بينی می شــود با انتقال آب ارس به تبريز 

اين مشکالت مرتفع خواهد شد .
ايمانلــو تاکيد کرد:در شــرايط کنونی تنها 
راه نجــات تبريز در حــوزه آب صرفاً  انتقال 

آب از ارس به تبريز است وعالوه براين آيتم 
الزم هست  فرهنگ مصرف بهينه دربين مردم 

ساری و جاری گردد .
وی ياد آور شد:قريب به 70 درصد مشکل 
آب رسانی به نقاط مرتفع شهرتبريز رفع شده 
است و عمده مشکل اصلی  شهر تبريز  مربوط 
به بحث رينگ آبرسانی تبريز بوده و تا زمانی 
که در اين محل زون بندی کامل اجرا نشود، 

اين مشکل به طور کامل حل نمی شود.

 حفر ۳۰  حلقه چاه در تبریز
ايمانلو اظهار داشــت: اين شرکت به ناچار 
دربرنامــه های  کوتــاه  مدت بــه دنبال حفر 
30  حلقه چاه هســت که هفــت مورد از آنها  
عملياتی شده اســت و 27 مورد نيز در شرف 
عملياتی شدن می باشــد هرچندکه با شرايط 
فعلــی و افزايش جمعيت و ســير مهاجرت از 
روستاها در دراز مدت اين فرآيند نيز جوابگو 
نبــوده و صرفا بــه منزله تزريق يک مســکن 

خواهد بود.
وی گريزی هم به برداشت آب از چاه های 
آتی زد و افزود؛ با حفر اين چاه ها 300 ليتر در 
ثانيه بر ميزان آب توليدی استان افزوده خواهد 
گشــت و الزم است تا ســال آتی حدود ۹00 
ليتر در ثانيه به توليد آب تبريز اضافه شــود تا 
اين شهر در آينده با کم آبی دست به گريبان 

نشود .
 ايمانلــو در ادامــه دربحث جمــع آوری و 
دفع بهداشــتی فاضالب نيز خاطر نشــان شد 

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی خبرداد :

انتقال آب ارس به تبريز مهمترين مطالبات از مسوالن/
بهره برداری از بزرگترين تصفيه خانه تبريز درسال آينده
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جمع آوری و دفع بهداشــتی فاضالب با 
هدف سالم ســازی محيط زيست شهری، 
افزايش سطح بهداشت عمومی و جلوگيری 
از آلودگی آب های سطحی و زيرزمينی از 
عمده اهداف  پروژه فاضالب های شــهری 

می باشد.
وی ادامه داد:از اهداف مهم ديگر  پروژه 
ايجــاد مــدول دوم تصفيه خانــه فاضالب 
کالن شــهر تبريــز اســتفاده از کــود آلی 
استاندارد توليد شده در حوزه کشاورزی و 
تامين ظرفيــت تصفيه و انتقال بخش عمده 
فاضالب جمع آوری شده سطح شهر تبريز 

مد نظر بوده است.

مطالبات اصلــی مردم انتقال آب 
ارس به تبریز

مديرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
آذربايجانشــرقی  ازاســتاندار  همچنيــن؛ 
ونماينــدگان تبريز درخصــوص  پيگيری 
انتقال آب ارس به تبريز که يکی ازمهمترين 
مطالبات اصلی اســتان است قدردانی نمود 
وافزود: انتظاربراين هســت اين مطالبات به 
جد پيگيری شــود تا ســه آينده  اين پروژه 
اجرايــی و آب ارس به موقع به تبريز انتقال 

يابد.
ايمانلو  اشاره ای هم به  فرسودگی شبکه 
های آب کرد و گفت: حدود 1۸.۵ درصد 

از آب توليــدی اســتان برهمين اســاس به 
هدر می رود و جا دارد برای جلوگيری از 
هدررفت آب ساالنه ۵00 کيلومتر ازشبکه 

آب بهسازی و بازسازی گردد.
ايمانلــو اضافه نمود: با اجــرای يکپارچه 
ســازی شــرکت آب و فاضالب شهری با 
روستايی، مشکل آب 30 روستای استان با 
هزينه ای بالغ بر هشت ميليارد تومان ازمحل 
منابــع داخلی اين شــرکت حل شــده و از 

نعمت آب بهرمند شده اند .

وی همچنيــن خبر از افتتــاح بزرگترين 
تصفيه خانه آينده در تبريز داد و خاطر نشان 
شد:۸6 درصدشــهر تبريز زير شبکه انتقال 
فاضالب قرار دارد وبزرگترين تصفيه خانه 
تبريــز درحــال اجراســت کــه تــا اواخر 
خردادماه ســال آينده نهايتاً به بهره برداری 
خواهد رســيد و انتظار مــی رود با اجرای 
اين طرح تا 1۵ سال آينده  مشکلی از بابت 

فاضالب در تبريزنداشته باشيم.
در ادامه اين نشســت معاون بهره برداری 
و توســعه آب شــرکت آب و فاضــالب 
آذربايجان شــرقی هم طی سخنانی گفت: 
اين شــرکت از ابتدای ســال ۹۸ مبلغ 11۵ 
ميليارد تومان از ســوی دولــت و از محل 
منابــع عمومی برای تامين آب شــرب اين 

استان اخد و تامين نموده است

محمد خانی خاطر نشان شد:از اين ميزان 
اعتبار 6۵ ميليارد تومان در ســال ۹۸ جذب 
شده است، و برای سال جاری نيز ۵0 ميليارد 
تومان اعتبار دولتی پيش بينی شده است و 
همچنيــن از اين ميزان نيز 26 ميليارد تومان 
در قالب پروژه های ملی آبرسانی روستايی 

هزينه می شود.
وی اذعان داشــت :عالوه بــر اعتبارات 
دولتــی از منابــع داخلــی شــرکت آب و 
فاضالب نيز برای آبرسانی به روستاها هزينه 

شده و خواهد شد.
بهره مندی  ۶۵ شهر و یک هزار و 
استان ازخدمات آب  ۴۲۴ روستای 

شرب بهداشتی
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت 
در  آذربايجان شــرقی  فاضــالب  و  آب 
خصوص  آمــار تعداد روســتا های تحت 
پوشــش اين شرکت افزود: در حال حاضر 
ايــن شــرکت به 6۵ شــهر و يــک هزار و 
424 روســتای اســتان خدمات آب شرب 
بهداشتی ارايه می دهد و بيش از ۹0 درصد 
روستاهای استان مشکل آب شرب ندارند .

خانــی در مــورد روســتاهای غير تحت 
پــوش نيز عنوان کرد :آن تعداد از روســتا 
ها هم که تحت پوشش اين شرکت نيستند 
به صورت مشــارکتی و با خودياری  آب 
مصرفی را تهيه می نمايند و اين روستاها به 
خاطر دسترســی آسان به منابع آبی از قبيل  
چشــمه و قنات ، حاضر به تحت پوشــش 
قرار گرفتن در زير مجموعه شــرکت آب 
و فاضالب نشــده اند .در پايان  اين نشست 
هر يک از مديران آب فاضالب اســتان به 
برخی از اقدامات و عملکرد زير مجموعه 

خود اشاره کردند.

۸۶ درصدشهر تبریز زیر شبکه 
انتقال فاضالب قرار دارد وبزرگترین 
تصفیه خانه تبریز درحال اجراست که 
تا اواخر خردادماه سال آینده نهایتًا به 

بهره برداری خواهد رسید
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تبريز-مديرعامل شــرکت گاز  آرمان 
اســتان آذربايجان شرقی، همزمان با هفته 
بزرگداشــت پژوهش و تقدير از فعاالن 
عرصه علم و پژوهش در شرکت گفت: 
امسال با اجرای 23 پروژه فعال پژوهشی، 
گامــی مهم در توســعه علمی شــرکت 

برداشته می شود.
 سيّدرضا رهنمای توحيدی ادامه داد:در 
حال حاضر، 23 قرارداد پژوهشی فعال با 
اعتبــاری بالغ بــر 3۸000 ميليون ريال در 
حــوزه های مختلــف فنّی و مهندســی، 
مديريتی، زيســت محيطی و ...در دست 

اجرا می باشد.
وی با اعالم اينکه هدف پژوهش، توليد 
دانش و ارائه راهکارهای علمی به منظور 
بهبود فرآيندها و رفع معضالت ســازمان 
است، افزود: امروزه نوع و سطح فعاليت 

های پژوهشی يکی از مهم ترين شاخصه 
های تعيين کننده توســعه و پيشــرفت و 

مديريت يکپارچه در سازمان ها است.
توحيدی در توضيح عملکرد پژوهشی 
شــرکت افــزود: شــرکت گاز اســتان 
آذربايجان شــرقی يکی از سازمان های 
خدماتی پيشــرو در امر پژوهش و ارتباط 
با مراکز علمی و دانشــگاهی می باشد و 
هم اکنون اين شــرکت با اعتبــاری بالغ 
بــر ۹10 ميليون ريــال از 13 پايــان نامه 
تحصيالت تکميلی دانشــگاهی حمايت 
کــرده و از مزيت ۸ تفاهم نامه همکاری 
های آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ها و 

مراکز تحقيقاتی بهره مند است.

در  اســتان  گاز  شــرکت  مديرعامــل 
تشــريح ســاير اقدامات برجسته شرکت 
در حــوزه پژوهشــی خاطر نشــان کرد: 
برگزاری 10 جلســه شــورای پژوهش و 

بررسی۵3 موضوع و تعيين اولويت های 

پژوهشی شرکت متناسب با نياز واحدها 
و فرآيندهــای اجرايی مرتبــط، تعريف 
دوره فرصــت مطالعاتــی بــرای اعضای 
هيأت علمی دانشگاه ها به منظور تقويت 
و برقــراری ارتبــاط نظام مند و منســجم 
با دانشــگاه هــا، فعاليت به عنــوان قطب 
پژوهشــی طراحی و ســاخت تجهيزات 
گازرســانی در سطح شــرکت ملی گاز 
ايــران، تدوين نرم افزار جامع آموزشــی 
ترنســميترهای دما و فشــار و اخذ مجوز 
انتشار، پيگيری توسعه فن آوری و تجاری 
سازی محصوالت پژوهشی ساخته شده، 
ايجاد دفتــر همکاری های صنعت گاز با 
دانشــگاه صنعتی ســهند به منظور جهت 
دهی بــه تحقيقات دانشــگاهی، راهبری 
نظام های مديريت دانــش، مديريت فن 
آوری، مديريت خالقيت و نوآوری، ثبت 
بيش از ۵۵ فقره دانش مرتبط و استخراج 
دانــش کارکنان بازنشســته و در شــرف 
بازنشستگی، تدوين کتاب در حوزه های 
نظارت بر پروژه های گازرســانی، امداد، 
ثبــت تجربيات همــکاران در زلزله های 
ارســباران و ميانه و ســراب و ... بخشــی 
از فعاليــت های برجســته حوزه پژوهش 

شرکت گاز استان می باشد.

 مديرعامل شرکت گاز استان آذربايجان شرقی گفت:

امسال با اجرای ۲۳ پروژه فعال پژوهشی، گامی مهم در توسعه 
علمی شرکت برداشته می شود

 امروزه نوع و سطح فعالیت های 
پژوهشی یکی از مهم ترین شاخصه 

های تعیین کننده توسعه و پیشرفت و 
مدیریت یکپارچه در سازمان ها است.
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خانواده شهید محمد خلیل 
پور نهر و نیز مدیر کل بنیاد 
ایثارگران  امــور  شــهید و 
آذربایجان شــرقی از دست اندرکاران 
ساخت آزاد راه تبریز - سهند در شرکت 
عمران شهر جدید سهند تقدیر کردند.

به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز،در 
مراســمی که به همین منظور ترتیب 

یافته بود خانواده شهید پور نهر همچنین به خاطر نامگذاری 
مدرســه ای در فاز سه شهر سهند بنام شهید محمد خلیل 
پور نهر از مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند تقدیر 

و تشکر کرد.
مدیر کل بنیاد شــهید و ایثارگران آذربایجان شرقی نیز در 
این مراســم معنوی با اشاره به کارهای خیر خانواده شهید 
محمدخلیل پور نهر گفت: این خانواده معظم خودشــان به 
تنهایی بنیاد شهید و حتی یک گام جلوتر هستند به طوری 
که این خانواده در شناســایی خانواده های آســیب دیده 

پیشگام بوده و یاور بنیاد شهید هستند.
آقای پور حسن عزت ایران اسالمی را مدیون شهدا دانست و 
گفت: مدیرعامل شرکت عمران شهر سهند با ساخت مسجد 
و مدرســه و کارهای خداپسندانه دل مادر شهید و خانواده 

اش را شاد کرده اند.
وی افزود: با تالش های مدیرعامل جانباز و ایثارگر شرکت 
عمران شهر سهند چهره این شهر طی دو سال متحول شده 
و زندگی در این شــهر جانی دوباره یافته اســت به طوری 
که بیشــترین اخبار را در فضای مجازی این شــهر به خود 

اختصاص داده است.
مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید سهند نیز با اشاره به 
اینکه قدوم خانواده شــهید برای این شهر و شرکت برکت 
آفرین اســت ، گفت : مادران شهدا ، مادران معنوی جامعه 

هســتند و در مکتب قــرآن و اهل بیت )ع( 
باالتریــن ارزش ، احترام به جایگاه شــامخ 

شهدا و خانواده های عزیز آنان است .
دکتر عباس مصطفوی افزود: به حول و قوه 
الهی فرهنگ ایثارگری در شهر جدید سهند 
پیاده شده است بطوریکه با اتحاد و همدلی 
اعضــای هیئــت مدیره و کارکنــان متعهد 
شرکت عمران با اقدامات چشمگیری که در 
دو سال و نیم در شهر جدید سهند بوقوع پیوسته ، این شهر 
در زمره برترین های شهرهای جدید قرار گرفته و افتتاح و 
بهره برداری از پروژه بزرگ آزادراه تبریز – سهند که آرزوی 
دیرینه شــهروندان بود گواه این ادعا است و به برکت خون 

شهدا و توفیق الهی مشکالت مرتفع می شود.
وی تحویل بیش از ۳۵۰۰ واحد به متقاضیان مســکن مهر 
، اســتقرار تندیس شهدا در محل پروژه و نمایش صحنه به 
شهادت رسیدن شهید باکری در میدان بزرگ شهید باکری 
شهر ، شروع ۹۹ پروژه در سال جاری و تبدیل ۶۵ مورد آن 
به قرارداد را در ســایه تالش های خادمین نظام دانست و 

اجرای آن ها را معجزه الهی خواند .
در این آیین به میمنت حضور خانواده شــهید تفاهم نامه 
ســاخت تعداد ۲۵۰ واحد مسکن برای خانواده های معظم 
شــهدا و ایثارگران فیمابین مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید سهند و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مبادله 
شــد.در پایان خانواده شهید محمد خلیل پور نهر با اهدای 
لوح ســپاس ، دسته گل و تابلو “و ان یکاد” حرم مطهر امام 
رضا )ع( از تالش های مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
سهند، پورعلی مسئول دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی و 
محرم صفری مدیر روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید 
سهند در افتتاح و بهره برداری از آزادراه تبریز -سهند تقدیر 

و تشکر کرد.

انعقاد تفاهم نامه ساخت ۲۵۰ مسکن خانواده شهدا و ايثارگران با 
شرکت عمران شهر جديد سهند
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معاون برنامه ریزی ســازمان مدیریت 
گفت:  تبریز  شــهرداری  پســماندهای 
لندفیل دفن پسماند شــهرداری تبریز 
در ۵ ســلول و ۳۴ هکتار زمین طراحی 
شــده و تمام مسائل زیست محیطی در 
مکان یابــی و ارزیابی آن رعایت شــده 

است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛حبیبه 
هراتــی در گفتگــو با برنامــه رادیویی 
»شــهریمیز« اظهــار داشــت: لندفیل 
شهرداری تبریز از بزرگترین و مهمترین 
پروژه های زیســت محیطی کشور است 
که ســال ۹۲ آغاز شده و یک سلول آن 
در حال بهره برداری اســت. سلول های 
شماره ۲ و ۳ در حال احداث بوده و سلول 
شماره ۴ و سلول مخصوص پسماندهای 
بیمارستانی در حال خاک برداری است.

هراتــی در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشــاره بــه دفن پســماندهای 
کرونایــی گفت: شــماره تلفــن ۱۳۷ 
شــهرداری تبریز به همین منظور برای 
شهروندان ارائه شــده و شهروندانی که 
بیمار کرونایی دارند مــی توانند با این 
شــماره تماس بگیرنــد. در این مرحله 
همــکاران ما به درب منزل آنها مراجعه 
کرده و کیســه مخصــوص جمع آوری 
پسماندهای آن خانه ارائه می شود و در 
نهایت این پسماندها در نقاط مخصوص 

دفن می شوند.
دفن  جداگانه  کرونایی  پســماندهای 

می شــوند او یادآور شــد: پسماندهای 
پســماندهای  مثــل  هــم  کرونایــی 
بیمارستانی در نقاطی خاص و با انبوهی 
از آهک دفن شــده و با بقیه پسماندها 

مخلوط نمی شوند.
معاون برنامه ریزی ســازمان مدیریت 
کرد:  بیان  تبریز  پسماندهای شهرداری 
با پدید آمدن بیماری کرونا شاهد تولید 
انبوه زبالــه های پالســتیکی بودیم و 
این پســماندها عالوه بر اینکه خطرناک 
هســتند و به  تمام موجــودات و زمین 
و آب آســیب می رســانند و بــه دلیل 
پالســتیکی بودن سال های متمادی در 
طبیعت حضور دارند و تجزیه نمی شوند.

هراتــی با تاکید بر نقش شــهروندان 
در کنتــرل و مدیریت تولید پســماند، 
گفت: برخی موارد را نیز باید شهرداری 
و مســئوالن انجام دهند. پســماندهای 
عفونی و بیمارستانی به صورت جداگانه 
توســط خودروهای ایزوله پس از عادی 
سازی و بی خطر سازی در بیمارستان، 
به مرکز دفن هدایت می شــوند و آنجا 
در مکانی خاص توسط انبوهی از آهک 
دفن می شــوند. او ادامه داد: در تولید 

و دستکش  ماسک  مثل  پســماندهایی 
گاهی شــاهد بی توجهی شــهروندان و 
رهاســازی این زباله ها بــر روی زمین 
هستیم که شهروند با اندکی مسئولیت 
پذیــری می تواند از این اقدام جلوگیری 

کند.
معاون برنامه ریزی ســازمان مدیریت 
پسماندهای شهرداری تبریز با اشاره به 
برخی راهکارهای کاهش تولید پسماند 
یادآور شــد: اســتفاده از کیســه های 
پارچه ای به جای پالســتیکی، استفاده 
از دســتکش های نخی به جــای یکبار 
مصرف، آبگیری پســماندهای تر و....از 
جمله مواردی اســت که باعث کاهش 

حجم پسماند خواهد شد.
جمع آوری نخاله های ســاختمانی در 

چهار نخاله گاه شهرداری تبریز
هراتــی در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشاره به پسماندها و نخاله های 
ساختمانی گفت: شیوه نامه پسماندهای 
عمرانی و نخاله ســاختمانی از سال ۹۸ 
در تمام مناطق و ســازمان های اجرایی 
شده و سازمان مدیریت پسماند در این 

خصوص به عنوان ناظر عالی است.
او ادامــه داد: چهــار نخالــه گاه در 
حال حاضر آمــاده پذیرش این نخاله ها 
هستند که به صورت رایگان از شهروند 
تحویــل گرفته و دفن مــی کنند. اگر 
گاهی نخاله ای دیده می شود حاصل بی 

توجهی شهروند به قوانین است.

معاونبرنامهریزیسازمانمدیریتپسماندهایشهرداریتبریزتشریحکرد:

آخرين وضعيت بزرگ ترين پروژه زيست محيطی کشور
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اتمام  از  شــهردار منطقه ۲ تبریــز 
عملیــات نصــب تیرهای عرشــه پل 

همسان کابلی تبریز خبر داد.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛باقر 
خوشــنواز شــهردار منطقه ۲ با اعالم 
اینکه روند عملیات اجرائی پل همسان 
کابلی تبریز تسریع یافته است، از اتمام 
عملیات نصب تیرهای عرشــه این پل 

خبر داد.
شــهردار منطقــه ۲ در توضیح روند 
اجرای این پروژه گفت: نصب تیرهای 
عرشه هر دو سوی پل )عرشه شمالی و 
جنوبی( و قسمت میانی پروژه به اتمام 

رسیده است.
بنابــه توضیحات شــهردار منطقه ۲ 
تبریز، پل همســان کابلی بطول ۴۵۰ 
متر )با احتساب رمپ ها( و طول عرشه 
آن ۹۴ متر )بصورت فلزی( و همچنین 
عرشه ســواره رو پل ۹ متر با ۴ تکیه 
گاه در حال اجراســت و برای عملیات 
عمرانــی آن ۱۳۰ میلیارد ریال هزینه 

می شود.
خوشنواز از پل همسان کابلی تبریز 
بعنوان پــروژه ای مهــم، تاثیرگذار و 
برجســته در رفع ترافیک شــهری در 
حوزه شــهرداری منطقه ۲ نام برده و 
اظهار داشت: این پل با قرار گرفتن در 
مرکزی ترین مسیر عبوری شهروندان 
از جاده ائل گلی و به علت همجواری با 

مهمترین مسیر ورودی شهر از طریق 
دروازه تهران، نقش بسزایی در کاهش 
بار ترافیکی پل کابلی ایفا خواهد کرد.

شــهردار منطقه ۲ تبریز همچنین از 
احداث رمپ اصالحی  تسریع عملیات 
توانیر به بلوار استاد شهریار که از پروژه 
های مکمل پل همســان کابلی بشمار 
می آید نیز خبــر داد و گفت: علیرغم 
بروردت هوا، عملیات اجرایی این پروژه 
با احداث دیواره سنگی در قالب مسیر 
مواصالتی برای دستیابی به بلوار استاد 

شهریار، در حال اجراست.
وی در خاتمــه اظهار داشــت: رمپ 
اصالحی توانیر به بلوار اســتاد شهریار 
هم بــا ۴۰ میلیارد ریال اعتبار در یک 
باند رفت بطــول ۳۰۰ متر و عرض ۹ 
متر، توســط شــهرداری منطقه ۲ در 

حال احداث است.

شهرداریمنطقه۲تبریزخبرداد:

آخرين وضعيت پل همسان کابلی از زبان شهردار منطقه ۲ تبريز

 این پل با قرار گرفتن در مرکزی 
ترین مسیر عبوری شهروندان 

از جاده ائل گلی و به علت 
همجواری با مهمترین مسیر 

ورودی شهر از طریق دروازه 
تهران، نقش بسزایی در کاهش 
بار ترافیکی پل کابلی ایفا خواهد 

کرد.
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مدیرعامل اتحادیه تعاونی 
فرش دستباف با اشاره به 
تفاهــم نامــه معاونــت 
روســتایی ریاســت جمهــوری و 
صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان 
گفت: در راســتای این تفاهم نامه 
بیمه اجتماعی را برای ۴۰۰ قالیباف 

در دستور کار داریم.
 عبداهلل بهرامی، مدیرعامل اتحادیه 
تعاونــی فــرش دســتباف درباره 
بیمــه قالیبافان گفت:حدود ۲۰روز 
قبــل معاونت روســتایی ریاســت 
جمهوری و صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان،روستاییان وعشایر تفاهم 
نامه ای را منعقد کردند که ۱۴۰۰ 
نفر را به صورت رایگان تحت پوشش 

بیمه قرار دهند.
وی ادامــه داد: از این تعداد حدود 
۴۰۰نفــر بــه قالیبافــان کشــور 
اینکه  به  اختصاص یافت,بــا توجه 
فرش دستباف  اتحادیه سراســری 
تنهــا کارگزار رســمی و تخصصی 
قالیبافان در اســتان تهران اســت، 
اقــدام به ثبت نــام قالیبافان کرده 
اســت. هر قالیبافی کــه فاقدبیمه 
دولتی باشــد,می توانــد به صورت 
رایگان وارد سامانه اتحادیه به نشانی 
http://taavon.com/ شود 

افزود:نوع  نام کند.بهرامــی  و ثبت 
این بیمه, بیمه اجتماعی قالیبافان, 
صنــدوق اجتماعــی کشــاورزان, 
روســتاییان وعشایراست. این بیمه 
مربوط به ازکار افتادگی, مستمری 
و بازنشســتگی اســت. افرادی که 
دفترچه درمان می خواهند باید از 

دفترچه سالمت استفاده کنند.
فرش  تعاونی  اتحادیــه  مدیرعامل 
برای  نــام  دســتباف گفت:ثبــت 
قالیبافان رایگان است. بعد از اینکه 
قالیبافان ثبت نام کردند و لیســت 
به صندوق داده شد, قرار شده است 
کــه دولت در ســال اول حق بیمه 
پرداخت  را  اول متقاضیان  ۱۵سال 
کند. درســال های آتی خودشــان 
۳۰درصد حق بیمه را پرداخت می 
کنند و دولت ۷۰درصد حق بیمه را 

پرداخت می کند.
بهرامــی با بیان اینکه شــرط ثبت 
نام برای متقاضیان ســن کمتر از 
۵۰سال است, بیان کرد:مدت زمان 
خدمت بــرای بازنشســتگی مانند 
است, شخص می  اجتماعی  تأمین 
بایســت ۳۰سال حق بیمه و سابقه 
بازنشسته  تا  باشــد  داشــته  بیمه 
شود و کارت قالیبافی حتماً داشته 

باشند.

مديرعامل اتحاديه تعاونی فرش دستباف:

قاليبافان فاقد بيمه اقدام کنند
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریزخبرداد:

نصب ۱۰۱۰ کیلومتر کابل خودنگهدار در برق تبریز

نیروی  توزیع  شــرکت  مدیرعامل 
برق تبریز از نصب ۱۰۱۰ کیلومتر 
کابــل خودنگهــدار در حــوزه ی 

کاری این شرکت خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار مــا از تبریز؛  

عــادل کاظمی با بیــان اینکه یکی 
توانیر  شــرکت  مهم  برنامه های  از 
نیــروی  توزیــع  شــرکت های  در 
برق کشــور، جایگزینی شبکه های 
فشار ضعیف )ســیم مسی( با کابل 
تاکنون  گفت:  است،  خودنگهدار 
توزیــع  شــرکت های  از  برخــی 
فشــار  شــبکه ی  کل  توانســته اند 
ضعیف سیم مسی خود را به کابل 
خودنگهدار تبدیل کنند، شــرکت 
توزیــع نیــروی برق تبریــز نیز در 
راستای اهداف طرح ریزی شده ی 
توانیر اقدامــات خود را هماهنگ 

کرده است.
اوایل ســال  ادامــه داد:  کاظمــی 
۹۸، از کل حــدود ۴۳۰۰ کیلومتر 
شبکه ی فشــار ضعیف هوایی برق 
تبریــز، تنها حــدود ۶۸۰ کیلومتر 
خودنگهدار  کابــل  صــورت  بــه 
اجــرا شــده بــود ولــی بــا تاش 

شــدیم  موفق  شــرکت،  همکاران 
طول شــبکه ی کابــل خودنگهدار 
شرکت را به میزان ۱۰۱۰ کیلومتر 

دهیم. افزایش 
داریم  وی خاطرنشان کرد: تاش 
 ۳۵۰ پایان ســال جاری حــدود  تا 
کیلومتر از ســیم های مســی شبکه 
را بــه کابــل خودنگهــدار تبدیل 

. کنیم
امیــدواری کرد:  ابــراز  کاظمــی 
بــه منظــور تحقق ایــن اهداف از 
منطقــه ای،  خریدهــای  ظرفیــت 
کلیــد  پیمانــکاران  از  اســتفاده 
بهره گیری  و دســتمزدی  دردست 

شد. خواهد 
نیروی  توزیع  شــرکت  مدیرعامل 
برق تبریز در تشریح اهمیت نصب 
کابل هــای خودنگهدار در شــبکه 
گفــت: کابل هــای خودنگهــدار، 
برخاف ســیم های مسی از ایمنی 
بیشــتری در مقابل حوادث طبیعی 
برخــوردار بوده و امــکان اتصال 
آنها بسیار کم است و این کابل ها، 
امکان اســتفاده ی غیرمجاز از برق 

نیز کاهش می دهند. را 
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