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رییس جمهور گفــت: بعضی ها از مذاکره وین می ترســند. 
آنقدر هم که شما نگران هستید که زود این مذاکره به نتیجه 
برسد و تحریم فوری برداشــته شود که در انتخابات مشکل 
پیدا نشــود. مذاکره این گونه که نیست پیچیدگی های خود 

را دارد.
حجت االسالم حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات 
دولت با اشاره به شــیوع کرونا اظهار کرد: همه کشورها در 
یک موج بزرگی گرفتار شــدند. بعضی فکر می کنند چون 
عید نوروز بود و عده ای مســافرت رفتند، سبب شیوع بیشتر 
شده درحالی که دنیا و کشورهایی هم که عید نوروز نداشتند 
گرفتار هستند. البته ترددها، دورهمی ها، مراعات نکردن همه 
تاثیرگذار است اما دنیا با موج جدیدی مواجه شده و همه ما 
باید به یکدیگر کمک کنیم و االن وقت شعار نیست و االن 

وقت عمل است.
رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بخش بهداشت و درمان 

بار بسیار سنگینی بر دوش دارد، گفت: ما قدردان آنها هستیم 
و این کار عظیم و بزرگ را انجام می دهند. همه مسووالن در 
سراسر کشور مسئولیت بزرگی دارند و باید ما  نشان دهیم که 
همه اصولی که به ما گفته شده همه آنها را اجرا و پیاده کنیم.

روحانــی با تاکید بر اینکه شــیوه نامه های بهداشــتی ســبب 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا می شود،  گفت: شیوه نامه 
ها جزو واضحات اســت. از ابتدای شیوع ویروس کرونا هر 
موقع که شــیوه نامه های بهداشتی به ۸۵ تا ۹۰ درصد رسیده، 
شرایط کشور در موضوع کرونا آرام شده است. اما هر موقع 
که شــیوه نامه های بهداشتی به ۵۰ و ۴۷ درصد و کمتر از آن 

رسیده، شرایط به هم ریخته است.
رییس جمهــوری ادامه داد: من به عنوان فــردی که در این 
موضوع مســوولیت دارم و از ابتدای از موضوع مطلع بوده و 
همه آمارها در دســتم است و هر روز هم آمار را می خوانم، 
هیچ چیز جز این نیســت. هــر موقع که مراعــات و رعایت 
شــیوه نامه ها به ۸۵ درصد و ۹۰ درصد می رســد، همه چیز 
درســت می شــود. اما هم اینکه شــیوه نامه ها رها می شود و 
توجه نمی شود و مقدار رعایت پروتکل ها به ۴۰ تا ۵۰ درصد 
می رســد، بار دیگر همه چیز به هم می ریزد. به عبارتی همه 
این مسائل دست خود مردم است.  البته همه مسوولیت داریم 
و هیچ کس نمی تواند از این مسئولیت عبور کند، اما اساس 

کار این است که شیوه نامه ها رعایت و اجرا کنیم.

واردات واکسن یک وظیفه است
رییس جمهوری با بیان اینکه در این مقطع واکسن نقش بسیار 
مهمی ایفا می کند، گفـــت: ممکن است فردی واکسن زده 
باشــد ولی به دلیل ابتال به ویــروس جهش یافته باز هم مبتال 
شــود. اما واکسن نقش بسیار مهمی در جلوگیری از افزایش 

 روحانی:

غنی سازی ۶۰ درصدی پاسخ  به شرارت ها بود/ دست ما را باز بگذارید در 
١۰۰ روز آخر تحریم ها را بشکنیم
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آمار مرگ و میر دارد. یعنی فردی که واکســن زده، ممکن 
است ویروس او را به شکلی مبتال کرده و بعد از چند روز نیز 
بهبود یابد. اما حفظ جان مردم برای ما در اولویت است و بعد 

از آن باید از گردش ویروس جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد:  در این شــرایط واردات واکســن یک وظیفه 
اســت و هر شرکت خصوصی،  بیمارســتان، هر موسسه، هر 
فردی که می تواند که از هر جا واکســن مورد تایید وزارت 
بهداشت و درمان وارد کند با ارز نیمایی با هر مقدار این کار 
را انجام دهد و در بین مردم توزیع شــود. قیمت آن هم زیاد 
نیست و با ارز نیمایی و حمل و نقل آن و مخارجی که برای 
تزریق است عدد باالیی نیست و هر فردی می تواند واکسن را 

وارد کند تا مردم استفاده کنند.
روحانی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت نیز مسئولیت دارد 
و در چارچوب ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا نیز اقدامات 
الزم برای تزریق واکســن را انجام می دهــد،  افزود:  وزارت 
بهداشــت ابتدا کادر بهداشــت و درمان را واکسینه می کند، 
بعد افراد با ســن باال و بعد افرادی کــه بیماری های زمینه ای 
دارند. اما واکسن آزاد نیز می توانند وارد کنند تا مردم استفاده 
کنند و این در جلوگیری از شیوع ویروس نقش بسزایی ایفا 

می کند.
رییس جمهور تاکید کرد: البته واکسن های داخلی را تقویت 
می کنیــم و عــده ای می گفتند که اجازه ندهیــم ۴ یا ۵ مدل 
واکســن تهیه شود و فقط نســبت به تهیه یک واکسن اقدام 
کنیم. اما مشــورت کردیم و دیدیم که مشکلی در این زمینه 
وجود ندارد. البته پایه بعضی از واکســن ها فرق می کند ولی 
موسســات مختلف درحال تهیه واکســن هستند و نباید تهیه 

واکسن به تاخیر بیفتد.
رییــس دولت دوازدهم عنوان کرد:  الزم اســت همه کمک 
کنند و واکسن به بازار بیاید. البته ممکن است واکسن داخلی 
در تابستان به دست مردم برســد. ولی در این مقطع واردات 
واکســن خارجی وظیفه ما است و وزارت بهداشت و درمان 
وظیفه خود را انجام می دهد، شرکت های خصوصی نیز آزاد 
هســتند که این کار را انجام دهند و تهیه واکسن یک وظیفه 

مهم برای دولت است.

روحانی با اشــاره به حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت:  
مردم عزیــز ما در این مــاه گرانقدر کمک هــای مومنانه را 
فرامــوش نکنند. اجر و ثواب کمــک در این ماه بیش از ماه 
های دیگر اســت و عبادت در این ماه متفاوت است البته ماه 
مبارک رمضان بر اســاس صیام و قیام و تالوت قرآن است. 
ولی احســان و نیکــوکاری و افطار جزو مواردی اســت که 

درهمه روایت ها مورد تاکید است.
وی خاطرنشان کرد:  امسال که نمی توانیم مراسم معمولی افطار 
را برگزار کنیم،  می توانیم مواد خشک و بسته های معیشتی را 
که توســط مردم عزیز در شــهرهای مختلف و مساجد بسته 
بندی می شود در اختیار مردم نیازمند قرارداده و این تالش را 

افزایش دهیم.

دست ظالم را باید قطع کرد؛ تیر و مرداد ندارد
رییــس جمهوری ادامه داد: ما باید جنــگ اقتصادی را قطع 
کرده و به ظلم پایان دهیم، برخی ها می گویند دست ظالم باید 
قطع شود منتها کی، می گویند خوب نیست و در اردیبهشت 
و خرداد کراهت دارد. بگذارید به تیر برسیم آن وقت خوب 
اســت. دســت ظالم را باید فورا قطع کرد تیر و مرداد ندارد.

کســی که زندگی مردم را گروگان گرفته و در تهیه واکسن 
و مواد غذایی ما را اذیت می کند باید دست او را قطع کرد.

وی افزود: بیش از سه ســال است که فشار روی ماست باید 
دســت ظلمه را قطع کنیم یک ساعت هم زودتر بتوانیم باید 
ایــن کار را بکنیم. چــرا از مذاکرات می ترســیم چه چیزی 
در ســر ما کردند. چرا از حرف زدن می ترســیم. مگر قرآن 
نمی گویــد با کفار هم جدال احســن کنیم. چرا فرار میکنیم 
مــا قدرتمندیم. خودمــان را ضعیف نبینیــم می گویند رو به 
روی شما می دانید کیست آمریکاست. مگر آمریکا کیست 
مــا قدرتمندیم باآمریکا مذاکره مــی کنیم . در برجام با آنها 

مذاکره کردیم و آنها را سر جای خود نشاندیم.
رییس جمهوری اظهار کــرد: ما توانمندیم، این قدر در توان 
ما شــک نکنید. در تولید، در تکنولوژی پیشرفته ،در قدرت 
نرم توانمندیم، در مذاکره هم توانمندیم. ما منطق قوی داریم 
و می توانیم دشــمن را مجاب کنیم و سرجایش بنشانیم مگر 
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مگر عراق هشت ســال با ما نجنگید. وقتی الزم شد مذاکره 
کنیــم امام اجازه مذاکره داد در شــهریور ۶۷ در ژنو با عراق 

مذاکره کردیم.
وی گفت: مذاکرات ۲ سال ادامه داشت و بعد آن نامه هایی 
بود که صدام به مرحوم آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی نوشت 
که ایشان جواب داد. ما با آن آدم غدار که آن همه در ایران 
کشــتار کرد، مذاکره کردیم بنابراین هرکس که می خواهد 

باشد ما با آن مذاکره می کنیم.
مــا عجله نداریم بــرای این که مذاکرات امروز باشــد، فردا 
نباشد این بســتگی به طرف مقابل دارد. ما آماده ایم و حرف 
ما روشــن است. آمریکا باید به همان شرایط سالی که برجام 
را امضا کردیم، یعنی سال ۲۰۱۵ برگردد. ما باید به تیرماه ۹۴ 

برگردیم

از مذاکره نترسید/ مذاکره پیچیدگی های خود را دارد
روحانــی با تاکید بر این که با مذاکره مشــکلی نداریم اما با 
منطق خودمان مذاکره می کنیم گفت: بنابراین از مذاکره وین 
نترسید. بعضی ها از مذاکره وین می ترسند. آنقدر هم که شما 
نگران هســتید که زود این مذاکره به نتیجه برســد و تحریم 
فوری برداشته شود که در انتخابات مشکل پیدا نشود. مذاکره 
این گونه که نیســت پیچیدگی های خــود را دارد لذا اینقدر 

نگران نباشید.
رییس جمهور گفت: انتخابات روز بسیار مهمی برای ما است. 
انتخابات بســیار ارزشــمند اســت.حضور مردم در انتخابات 
بسیار مهم اســت اما هیچ جناحی و فردی حق ندارد زندگی 
و معیشت مردم را برای انتخابات به گروگان بگیرد. بگذارید 
مردم راحت باشــند و زندگی کنند. بگذارید تحریم برداشته 
شــود این به نفع انتخابات و حضور مردم در انتخابات است. 

این به نفع همه جناح ها است و هیچ جناحی ضرر نمی کند.
وی یادآور شد: ما عجله نداریم برای این که مذاکرات امروز 
باشد، فردا نباشد این بستگی به طرف مقابل دارد. ما آماده ایم 
و حرف ما روشن اســت. آمریکا باید به همان شرایط سالی 
که برجام را امضا کردیم، یعنی ســال ۲۰۱۵ برگردد. ما باید 
بــه تیرماه ۹۴ برگردیم. همان توافــق و همان چیزی هایی که 

گفته شده اجرا شود. حرف ما روشن است. به محض این که 
آمریکا اجرا کرد و ما دیدیم درست و عملیاتی است بالفاصله 

ما به همه تعهداتمان عمل می کنیم. ما مشکلی نداریم.

جنایت کنید دست شما را می زنیم
روحانی اظهار کرد: این که امروز ما اعالم کردیم IR۶ را در 
نطنز فعال خواهیم کرد یا غنی سازی را به ۶۰ درصد خواهیم 
رساند، این پاسخ خباثت های شما است. نمی توانید شما علیه 
ملت ایران توطئه کنید و در نطنز جنایت کنید. دست شما را 
ما می بریم وقتی که جنایت کردید. دو دست شما را ما زدیم. 
یک با IR۶ زدیم و یکی با ۶۰ درصد زدیم. معلوم است که 

ما نمی ایستیم.
رییس دولت تدبیر و امید تصریح کرد: شما اگر می خواهید 
نســبت به فناوری صلح آمیز قانونــی ایران که تحت نظارت 
آژانس است اخالل ایجاد کنید، ما باز هم در چارچوب عمل 
می کنیم . کار شما تروریسم هســته ای بوده است اما کار ما 

قانونی است.
وی گفت: باید مقامات امنیتی، اطالعاتی گزارشــات نهایی 
را بدهند کــه البته ظاهر امر جنایت صهیونیســت ها اســت. 
اگر صهیونیســت ها علیه ملت ما اقدامی انجام دهند ما پاسخ 
خواهیم داد که اولین پاســخ را گرفتند. اولین پاسخ این بود 
که شــما اگر IR۱ را دچار مشکل کردید، ما دیگر به جای 
آنIR۱ نمی گذاریــم بلکه به جــای آن IR۶ می گذاریم تا 

بفهمید که نمی توانید با این خباثت از این فناوری بازدارید.
روحانــی افــزود: ما می دانیم شــما چــه کار می کنید شــما 
می خواهید دست ما در مذاکرات خالی شود در حالی که ما 
با دســت پرتر به مذاکرات می آییم ما نمی گذاریم که دست 

ما خالی باشد.
رییس جمهوری ادامه داد: ما پاســخی که در نطنز دادیم این 
بــود که جایIR۱ ماشــین های IR۶ را بــه کار می گیریم. 
به جای غنی ســازی ۳.۶۷ غنی ســازی ۶۰ درصدی را انجام 
می دهیم. ما در برابر توطئه شــما پاســخ می دهیم اما در عین 
حــال باز هم می گوییم فعالیت مــا به طور قطع صلح آمیز و 
تحت نظر آژانس خواهد بود. ۶۰ درصد و ۲۰ درصد و ۳ و ۴ 
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و ۵ درصــد ما صلح آمیــز خواهد بود و همــه تحت نظر 
آژانس است.

وی تاکید کرد: هر روز که شما به تعهدات خود برگردید 
مــا همان روز به عیــن برجام بر می گردیــم. برجام هرچه 
گفته ما همان را انجام می دهیم به شرطی که شما برگردید 
و ما ببینیم که واقعی اســت یعنی در عمــل نه در زبان، ما 
راســتی آزمایی کنیم که این راستی آزمایی هم زمان نمی 
برد.رییس جمهوری گفت: ما باید راســتی آزمایی کنیم و 
این راســتی آزمایی زمان زیادی نمی برد و طول نمی کشد. 
برخی ها راستی آزمایی را بلد نیستند ولی ما راستی آزمایی 
را بلدیــم. نیازی نیســت شــما برای راســتی آزمایی غصه 
بخورید. ما راســتی آزمایی را طراحی کرده ایم، وزیران ما 
راستی آزمایی را طراحی کرده اند، و می دانیم راستی آزمایی 

چقدر زمان می برد، زمان زیادی نمی برد.
روحانی اضافه کرد: هر وقت راستی آزمایی کردیم، یعنی 
وزیر نفت ما گفت، نفت را می فروشد، و گفت کشتی من 
در جایــی که باید پهلو بگیرد پهلو می گیرد، بیمه ما عنوان 
کرد کار ما انجام می شــوند، بانک مرکزی گفت، پول ما 
آزاد است و به خوبی آن را جابجا می کنم، این موضوعی 

نیست و زمان زیادی نمی برد.

دست ما را بازبگذارید؛ ۱۰۰ روز  آخر هم تحریم 
را می شکنیم

وی ادامــه داد: وقتــی ما دیدیــم که واقعاً درســت عمل 
می کنند و همانطور که می گویند به تعهداتشــان درســت 
عمل می کنند، ما هم بالفاصله به تعهداتمان عمل می کنیم 
و به همه تعهداتمــان برمی گردیم و این کار انجام خواهد 

شد.
رییــس جمهوری بیان کرد: مســیری که ما امــروز اتخاذ 
کردیم، مسیری اســت که مردم ما می خواهند، ما نماینده 
مردم هستیم، رییس جمهور منتخب مردم است، ۲۴ میلیون 
رای با رییس جمهوری ســخن می گوید، ۷۳ درصد مردم 
کــه در انتخابات شــرکت کردند بــا رییس جمهوری و با 
دولت حرف می زنند و ما خواســت و نظر مردم را تا روز 

آخر و لحظه آخر اجرا و عملیاتی می کنیم.
رییــس دولت دوازدهــم اضافه کــرد: برخی ها می گویند 
از زمــان این دولت ۱۱۰ روز باقی مانده اســت، حاال ۱۰۰ 
روز یا ۱۰روز، یا یک ســاعت مانده است، ما همانطور که 
در مــاه اول عمل کردیم در ماه آخــر هم عمل می کنیم. 
ما تحریم را در ۱۰۰ روز اول شــکاندیم. اگر بگذارید در 
۱۰۰ روز آخر هم یک بار دیگر تحریم را می شکنیم، شما 
دســت ما را باز بگذاریم ما مشــکلی نداریم و این کار را 

انجام می دهیم.
رییــس جمهوری تصریح کــرد: قرار ما با همــه وزیران، 
معاونان و مسئولین این است که تا لحظه آخر فعالیت کنیم 
و خواهید دید ما در تمام پنجشنبه های پیش رو افتتاح های 
مهم داریم، همین پنج شــنبه یعنی فردا هم افتتاح های بسیار 
مهمــی داریم که مربوط به وزارت نفت اســت و فردا هم 

یک رقم بزرگی افتتاح را شاهد خواهید بود.
روحانی با اشــاره به افتتاح های صنعت، برق و آب گفت: 
در بخش آب و برق در همین مدت کوتاه باقی مانده دولت 
تا ماه مرداد که ماه پایانی این دولت است، ۱۷۳ طرح  مهم 
افتتاح خواهد شــد. از جمله ۵ ســد ملی را تا مرداد افتتاح 

خواهیم کرد.
وی با اشــاره به افتتاح نیروگاه حرارتی، تصفیه خانه آب و 
فاضــالب گفت: ۱۰ نیروگاه حرارتی، ۱۳ تصفیه خانه آب 
و ۱۹ تصفیــه خانه فاضالب همه اینهــا را در همین مدت 
افتتــاح کردیم و در بخش های دیگر هم، این کار را انجام 
خواهیــم داد.رییس جمهــوری با بیان اینکــه دولت خود 
را متعهــد می داند که به وظایفی که بــر دوش دارد عمل 
می کنــد، تصریح کــرد: چارچوب مذاکــرات ما را رهبر 
انقالب اســالمی به خوبی و روشنی مشخص کرده اند و ما 

در همان چارچوب فعالیت خودمان را ادامه می دهیم.
روحانــی گفت: طرف بدهــکار ما عمدتا آمریکا اســت 
آمریکایی هــا بیاینــد بــه تعهدات خودشــان عمــل کنند 
درســت از تحریم بردارند، خواهنــد دید که ما هم بعد از 
راســتی آزمایی که انجام می دهیم به همــه تعهداتمان باز 

خواهیم گشت.
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استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه توسعه همکاری های 
تجاری، اقتصادی و فرهنگی با کشــورهای همســایه جزو 
اولویت های جمهوری اســالمی است، گفت: این سیاست 
اصولی در اســتان آذربایجان شــرقی هم بــا جدیت دنبال 
می شود.دکتر محمدرضا پورمحمدی در ارتباط تصویری با 
استاندار ترابوزان ترکیه، افزود: پیوندهای تاریخی، فرهنگی 
و دینی دو کشور بزرگ منطقه، سرمایه بسیار بزرگی است 
که باید از آن مراقبت کنیم و خوشبختانه مرزهای دو کشور 

صدها سال است که مرز صلح و دوستی است.
وی ادامه داد: عالقمند به توســعه روابــط دوجانبه در همه 
زمینه ها هســتیم و از هر گونه پیشــنهادی به منظور توسعه و 

گسترش همکاری ها استقبال می کنیم.
پورمحمدی با بیــان اینکه آذربایجان شــرقی با بهره مندی 
از ظرفیت هــای بــزرگ در زمینه هــای مختلــف صنعتی، 
کشــاورزی، گردشــگری و علمی، یکی از استان های مهم 
کشــور اســت، افزود: بیش از ۵ هزار واحد صنعتی در این 
اســتان مستقر هســتند و تبریز چهارمین شهر صنعتی کشور 
است.اســتاندار آذربایجان شرقی افزود: این استان همچنین 
ظرفیت های معدنی بسیار باالیی دارد و از جمله معادن مهم 
می توان به معادن مس و طال اشــاره کرد که ظرفیت خوبی 

برای همکاری و سرمایه گذاری است.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد ســرمایه گذاران شهرک 
ســرمایه گذاری خارجی تبریز از ترکیه هستند، اضافه کرد: 
منطقه آزاد تجاری ارس برای فعالیت های اقتصادی تجار و 
بازرگانان خارجی مناسب است و از سرمایه گذاران کشور 
ترکیه به خصوص تجار اســتان ترابوزان دعوت می کنیم تا 

در این منطقه سرمایه گذاری کنند.
پورمحمدی با اشــاره به زمینه های همکاری که از گذشــته 
تــا امروز بین دو کشــور در جریان اســت، گفــت: آماده 
گســترش فعالیت های تجاری و ســرمایه گذاری در مناطق 
آزاد، گســترش گردشگری و توسعه روابط دانشگاهی بین 

دو استان هستیم.
اســتاندار ترابوزان نیز با اشاره به روابط عمیق و تاریخي بین 
ایــران و ترکیه، گفت: ما ایران را به عنوان دوســت و برادر 
خود مي دانیم و عالقه مند به افزایش همکاري هاي فرهنگي، 

اقتصادي و گردشگري هستیم.
اســماعیل اوســتااوغلو ادامه داد: ایران براي ترکیه اهمیت 
بســیاري دارد زیرا این دو کشور داراي مشترکات فرهنگي 

زیادي هستند.
وی با اشــاره به اینکه هر دو کشور داراي یک سابقه دیرینه 
تمدني، تعاملي و تبادل فرهنگي در ادوار مختلف هســتند، 
اضافه کــرد: ما در مجموع شــرایط مناســبی را در روابط 

بلندمدت داریم.
اوســتااوغلو گفت: متاســفانه به دلیل شــیوع کرونا روابط 
ترانزیتی دو کشــور کاهــش یافته بود که بــا پیگیری های 
انجام شــده دوباره آغاز شده و امیدواریم به زودی تجار و 
سرمایه گذاران دو استان برای افزایش ارتباطات از نزدیک 

با هم دیدار و گفت وگو کنند.
وی همچنین با اشــاره به تفاهم نامه های همکاری دانشــگاه 
تبریــز با دانشــگاه های ترکیه، بر گســترش روابط علمی و 

دانشگاهی بین دو استان تاکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی: 

توسعه روابط با کشورهای همسایه به صورت جدی
 در استان دنبال می شود
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رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شــرقی از افزایــش ۲۵ درصدی دریافــت مالیات 
۱۴۰۰ در آذربایجان شــرقی خبر داد و گفت: ســه 

برابر وصول مالیات، منابع وارد استان می شود.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریــز؛داود بهبودی در 
گفت وگو با خبرنگاران، با اشــاره به دخل و خرج 
بودجــه ۱۴۰۰ آذربایجــان شــرقی اظهار داشــت: 
درآمدهــای اســتان در قالب وصــول درآمدهای 
مالیاتــی، گمرکات و غیره بوده که ۹۰ درصد آنها 

را درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهد.
وی بــا بیــان اینکــه تقریبــا ۵۲۰۰ میلیــارد تومان 
پیش بینی درآمدی برای آذربایجان شرقی در سال 
۱۴۰۰ داریــم، افزود: ۴۵۰۰ میلیــارد تومان از این 

درآمدها، از محل دریافت مالیات است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شــرقی با اشــاره به اینکه میزان دریافت مالیات در 
اســتان، حــدود ۲۵ درصد افزایش داشــته اســت، 
گفــت: پیش بینی های درآمــد مالیاتی حدود هزار 
میلیارد تومان بیش از ســال گذشــته اســت که این 

افزایش، کمتر از نرخ تورم بوده است.
وی درآمــد گمرکات و ادارات را نزدیک به ۷۰۰ 
میلیــارد تومان در ســال ۱۴۰۰ عنــوان کرد و ابراز 

داشــت: انتظار داریم درصد باالیی از این درآمدها 
در سال جاری محقق شود.

بهبودی با اشاره به اینکه پیش بینی ما برای اعتبارات 
وارده به اســتان در پروژه های ملی و اســتانی هم، 
حــدود ۱۶ هزار میلیارد تومان اســت، خاطرنشــان 
کرد: این یعنی، سه برابر وصول مالیات، منابع وارد 

استان می شود.
وی بــا بیان اینکه در ســال های گذشــته هم، چنین 
بوده ولی امسال شفاف تر شده است، تصریح کرد: 
اکنون، منابع و مخارج اســتان ها کامال مشــخص و 

شفاف در بودجه ۱۴۰۰ درج شده است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شرقی، در مورد رتبه اعتباری و هزینه ای استان در 
مقایسه با سایر اســتان ها، افزود: از لحاظ درآمد و 
هزینه، رتبه هفتم را داریم که طبق آمایش سرزمینی 
و جمعیتی، رتبه منطقی است. ایازی خبرنگار آریا

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

 افزایش ۲۵ درصدی دریافت مالیات در آذربایجان شرقی/۳ برابر 
وصول مالیات منابع وارد استان می شود
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در جلسه شورای مقابله با کرونای اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی مقرر شد پویش “همه 
برای ســالمتی” با رویکرد دعوت مردم برای رعایت 
توصیه هــای بهداشــتی و همراهی با کادر بهداشــت 
و درمــان با بهره گیــری از تولید و انتشــار اثار هنری 

راه اندازی شود.
“سیدقاسم ناظمی” در این نشست، با اشاره به گسترش 
و پیشــرفت بیماری کرونا در کشــور که بــه تبع آن 
هشدارهای مراقبتی نیز افزایش یافته و شرایط خاصی 
را از لحاظ فعالیت عمومی پدید آورده است، گفت: 
بــا توجه به تاثیرگذاری فرهنــگ و هنر برای افزایش 
آستانه تاب آوری افراد در برابر مشکالت و معضالت 
و همچنیــن در جهت افزایش مشــارکتهای اجتماعی 
و تلطیف فضا، پویشــی با عنوان “همه برای سالمتی” 
با اســتفاده از ظرفیت تولید و انتشــار آثــار هنری در 

آذربایجان شرقی راه اندازی می شود.
وی اظهار امیدواری کرد با توجه به گسترش شبکه های 
اجتماعی در کشــور و دسترسی عموم مردم به فضای 

مجازی، با تولید و انتشــار محتوای هنری و فرهنگی، 
نشاط و ســرزندگی در فضای مجازی ایجاد گردد و 
طبقات اجتماعی مختلف بــرای رعایت پروتکل های 

بهداشتی ترغیب و اقناع شوند.
ناظمــی، تصریح کــرد: محتواهــای تولید شــده در 
قالب هــای مختلف و متنوع همچــون ویدئو، کلیپ، 
عکس نوشــت، اینفوگرافی، متن، داســتان، شعر و... 
منتشــر و مورد بازدید کاربران مجــازی قرار خواهد 
گرفت و امیدوارم ابــزار هنر به یاری مجاهدان حوزه 
بهداشــت و درمان رفتــه و با همراهی مــردم باری از 

دوش کادر درمان برداشته شود.
وی همچنین از تشــکیل کارگــروه فضای مجازی و 
رسانه جهت هماهنگی تولید و انتشار اخبار و کارگروه 
حمایــت جهت شناســایی و حمایــت از هنرمندان و 

صنوف آسیب دیده از کرونا در اداره کل خبر داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان، گفت: از 
هنرمندان اســتان انتظار می رود بــا همکاری و اتحاد 
با یکدیگــر، در اجرای برنامه هــای فرهنگی و هنری 
ایــن اداره کل، نقش اجتماعی خود را برای هدایت و 
راهنمایی مردم ایفا کنند و در این روزهای سخت در 
کنار مردم باشند تا با عبور از این برهه، شاهد فعالیتهای 

درخشان اهالی فرهنگ و هنر باشیم.
وی همچنین از نهادهای اجتماعی و حمایتی خواست 
تا در برنامه های حمایتی خود صنوف مختلف فرهنگی 
و هنری را هم که در بحران کرونا صدمه دیده اند، مد 

نظر قرار دهند.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

پویش “همه برای سالمتی” در آذربایجان شرقی راه اندازی می شود
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
آذربایجان شــرقی از صــدور مجوز اجــرای ۹۲ طرح 

گردشگری در استان خبر داد.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛احمــد حمزه  زاده 
گفت: » در ســال گذشــته، ۱۰۰ فقره موافقت اصولی 
و ۲۰ مورد مجوز ایجاد زیرســاخت های گردشــگری 

صادر شده است.«
وی افزود: »پروژه های ســرمایه گذاری گردشــگری 
اســتان در بخش هایی نظیر احــداث مراکز اقامتی اعم 
از هتــل، هتــل آپارتمان و مهــان پذیــر، مجتمع های 
اقامتگاه هــای  ســنتی،  ســفره خانه های  گردشــگری، 
بوم گردی، اردوگاه گردشــگری، اقامتگاه های سنتی، 
مجتمع تفریحی و ســرگرمی، محیط هــا و پارک های 

طبیعت گردی و گردشگری عشایر متمرکز شده اند.«
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دستی آذربایجان شــرقی در خصوص طرحهای 
ســرمایه گذاری گردشگری اســتان گفت:از میان ۹۲ 
پــروژه ســرمایه گذاری ۱۷ پــروژه به احــداث هتل و 
۴ مــورد به ایجــاد هتــل آپارتمــان و مهمانپذیر، ۲۴ 
مورد به ســفره خانه ســنتی، ۲۸ مورد بــه ایجاد مجتمع 
اقامتــگاه   ۷ گردشــگری،  اردوگاه   ۸ گردشــگری، 
بوم گــردی، دو اقامتگاه  ســنتی، یک طــرح به ایجاد 
محیط هــا و پارک های طبیعت گردی و گردشــگری، 

ســه مورد واحدهای پذیرایی و انــواع غذاخوری های 
منفرد بین راهی، ســه طرح بــه ایجاد مجتمع تفریحی و 
سرگرمی، یک مورد تأسیسات اقامتی و پذیرایی واقع 
در مجتمع هــای خدماتی و رفاهی بین راهی و دو طرح 

نیز به ایجاد مرکز آب درمانی اختصاص یافته است.«
او حجم سرمایه گذاری در پروژه های مذکور را بیش 
از ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با اجرای 
این طرحها برای ۴۹۴۲ نفر به صورت مســتقیم فرصت 

شغلی ایجاد خواهد شد.«
»ایــن طرحهــا در  حمــزه  زاده خاطرنشــان کــرد: 
شهرســتان های تبریز، مرند، مراغه، شبســتر، هشترود، 
بستان آباد، اهر، کلیبر، ســراب، بناب، اسکو و هریس 
پــس از طی مراحل الزم، مراحل اجرایی خود را آغاز 

خواهند کرد.«

صدور مجوز اجرای ۹۲ طرح گردشگری در آذربایجان شرقی
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امکان ثبت نام باشگاههای جدید در جام باشگاههای 
کتابخوانی و تخفیف برای خرید کتاب قراهم شد.

براســاس این گزارش جام باشگاه های کتاب خوانی 
بــا مشــارکت نهادهــای غیردولتی و دســتگاه های 
اجرایی و عمومی اســتان ها و شهرســتان ها از جمله 
نهاد کتابخانه های عمومی، سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران، انجمن نویســندگان کودک و نوجوان، 
صنــدوق بین المللی کــودکان ســازمان ملل متحد 
یونیسف، سازمان بهزیستی،ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور، شــرکت ارتباطات سیار امین، 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موسسه 
خانه کتاب و ادبیات ایران در شــهرها و روستاهای 

کشور برگزار می شود.
در چهــار دوره برگــزاری این طــرح در یکهزار و 
۸۲۰ شهر و روستای کشور نزدیک ۲۲ هزار باشگاه 
کتاب خوانی ۳۳۵ و ۹۸۷ هزار عضو فعال هستند که 
معاونت امور فرهنگی به همه اعضای جام باشگاه های 

کتاب خوانی کــودک و نوجوان یارانه ۵۰ درصدی 
کتاب اهدا می کند.

بــا توجه به فراگیــری بیماری کرونــا پنجمین دوره 
جام باشــگاه های کتاب خوانی کــودک و نوجوان 
با رویکرد اســتفاده حداکثری از امکانات فضاهای 

مجازی ثبت نام می کند.
کارگاه های آموزشی این دوره به سه شکل مجازی، 
حضوری و بســته فرهنگی برگزار می شــود. در این 
کارگاه ها موضوعاتی مانند شیوه های تسهیل گری، 
شــیوه های ترویــج کتاب خوانــی، مستندســازی و 
روش های اجرایی آن در فضاهای مجازی، شیوه های 
راه انــدازی باشــگاه ها و... ارائــه می شــود. محــور 
باشــگاه های کتاب خوانی  فعالیت های مجازی جام 
کــودکان و نوجوانان، پایگاه اینترنی شــبکه ترویج 
 bookpromotion.ir کتاب خوانــی بــه آدرس

خواهد بود.
گفتنی اســت بــه هر یــک از اعضای باشــگاههای 
کتابخوانــی در صــورت خرید کتاب از فهرســت 
کتاب های معرفی شده، پنجاه درصد یارانه تا سقف 
هشتصد هزار ریال توسط معاونت امور فرهنگی تعلق 
خواهد گرفت و در صــورت خرید کتابهای دیگر، 
)کتابهای کمک آموزشی شــامل یارانه نمی شوند( 
سی درصد یارانه تا سقف هشتصد هزار ریال توسط 

معاونت امور فرهنگی تعلق خواهد گرفت.
ثبت نــام پنجمیــن دوره این برنامه از طریق ســایت 
www. شــبکه ترویج کتاب خوانی ایران به نشانی

bookpromotion.ir قابل انجام است.

امکان ثبت نام باشگاههای جدید در جام باشگاههای کتابخوانی و 
تخفیف برای خرید کتاب
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مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اتمام 
سال کاری ۹۹ به تشریح عملکرد شرکت پرداخت و گفت: 
تحت پوشــش قرار دادن۴۸۴۰۲ مشترک جدید گاز در 
استان، ثمره تالش یکساله همکاران خدوم شرکت می باشد.

سیّدرضا رهنمای توحیدی ادامه داد: تا آغاز سال ۱۴۰۰ 
بیش از ۱۶۷۵۵۷۳ مشترک از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
گردیده اند که این رقم شامل ۱۰۰ درصد خانوار شهری 
و ۸/۹۷ درصد  خانوار روســتایی در اســتان می باشــد.

وی بــه ســایر شــاخص هــای مهــم گازرســانی در 

ســال ۹۹ اشــاره و افــزود: ســال گذشــته بــا اجــرای 
نصــب ۱۲۳۶۲  و  گازرســانی  شــبکه  کیلومتــر   ۹۸۷
علمــک گاز، گامی مهــم در آبادانــی و توزیع عادالنه 
رفــاه در اقصــی نقاط اســتان برداشــته شــده اســت.

توحیدی با اشاره به شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی 
هــا و مانع زدایی ها اظهار داشــت: صنعت گاز به عنوان 
یکی از ارکان مهم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
در اســتان، با تأمین جریان گاز مصرفی تولید کنندگان 
داخلی، بخش های صنعتی و کشــاورزی و ارائه بســته 
هــای حمایتــی در این بخش، به شــعار ســال و تحقق 
منویات مقام معظم رهبری، جامه عمل خواهد پوشــاند.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان ضمن آرزوی گذر از 
بحران کرونا در سال جدید، تصریح کرد: امسال با تمام 
توان و بکارگیری راهکارهای نوین علمی و فنی و برنامه 
ریزی های مدون، تمامی اهداف و چشم اندازهای سال 
۱۴۰۰ مبنی بر اتمام گازرسانی در استان و حفظ و نگهداری 
ســرمایه های ملّی کشور را تحقق بخشیده و در خدمت 
رسانی صادقانه به مردم شریف استان تالش خواهیم نمود.

تحت پوشش قرار دادن تحت پوشش قرار دادن ۴۸۴۰۲۴۸۴۰۲ مشترک گاز طبیعی،  مشترک گاز طبیعی، 
ثمره عملکرد شرکت گاز در سال ثمره عملکرد شرکت گاز در سال ۹۹۹۹

مشترك گرامي : 
براي حفظ جان ارزشمند خود و عزيزانتان توصيه هاي 

ايمني را جدي بگيريد.

در كليه ساختمانهايي كه داراي لوله كشي گاز مي باشند عالوه بر نصب يك عدد شير اصلي در نزديكي درب 
ورودي،در نزديكي هر دستگاه گاز سوز نيز يك شير مصرف قرار دارد.     

        روابط عمومی شرکت گازآذربايجانشرقی
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رئیس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان آذربایجان 
شــرقی از موافقــت وزیرجهادکشــاورزی با صدور 
مجوز مرغداری گوشــتی بصورت زنجیره تولید در 

استان آذربایجان شرقی خبر داد.
آرمان تبریز-رئیس ســازمان جهادکشاورزی استان 
از موافقت وزیرجهادکشاورزی  آذربایجان شــرقی 
با صدور مجوز مرغداری گوشــتی بصورت زنجیره 

تولید در استان آذربایجان شرقی خبر داد.
به گــزارش  خبرنــگار مــا در تبریز؛مهنــدس اکبر 
فتحی در حاشــیه نشســتی بــا حضور وزیــر محترم 
جهادکشاورزی و معاونین شان که بصورت وبیناری 
برگزار شده بود با اعالم این خبر گفت: در این جلسه 
علیرغــم ممنوعیت توســعه مرغداریهــا، مقام عالی 
وزارت جهادکشــاورزی با صدور مجوز مرغداری 
گوشــتی بصورت زنجیره تولید دراستان آذربایجان 

شرقی موافقت کردند.
وی با بیــان اینکه  متقاضیان ســرمایه گذاری در این 
صنعت مــی توانند جهت اخذ مجــوز به مدیریتهای 
جهادکشــاورزی در شهرســتانها و همچنین معاونت 

بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهادکشــاورزی در 
مرکز اســتان مراجعه نمایند افــزود: واحدهای تولید 
کننــده مرغ گوشــتی در واحدهای خــود بصورت 
مالکیتی یا بصــورت قرارداد با ســایر کارخانه های 
خوراک دام ، واحدهای جوجه کشــی و کشتارگاه 
در داخل واحد خود و یا بصورت قردادی می توانند 

از این فرصت بهره مند شوند.
رئیس ســازمان جهادکشاورزی اســتان با بیان اینکه 
ســازمان قبل از ابالغ وزیر محتــرم موتفقت اولیه را 
برای ایجاد ۱۰ میلیون قطعه مرغ گوشــتی در کشت 
و صنعــت آذربایجان خــاوری ، ۲میلیــون قطعه در 
شهرســتان ملکان و۳۰۰ هزار قطعه در شهرستان اهر 
انجــام داده و بــرای نهایی شــدن بــه وزارت متبوع 
ارســال کرده ایــم افــزود: همچنین اقدامــات الزم 
برای ســاماندهی واحدهای غیرمجــاز مرغداری در 
شهرســتانها و اخذ موافقت تهران نیــز دراین ارتباط 
در جریان می باشــد که با مرنفع شــدن مشــکالت 
واحدهای غیرمجاز ، میزان تولید مرغ گوشتی استان 

افزایش چشمگیری خواهد یافت.
وی با بیــان ایبنکه این اقدام بــا عنایت به نامگذاری 
شــعار ســال از ســوی مقام معظم رهبــری )تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها( حمایت بسیار خوبی از 
بخش تولید و پشتیبانی و رفع موانع تولید است ادامه 
داد: کلیه متقاضیان ، ســرمایه گذاران و عالقه مندان 
که تمایل به احداث پرورش مرغ گوشــتی در قالب 
زنجیــره تولید دارنــد، می تواننــد از فرصت بوجود 

آمده برخوردار شوند.

موافقت وزیرجهادکشاورزی با صدور مجوز مرغداری 
گوشتی بصورت زنجیره تولید در آذربایجان شرقی
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گفتــه مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شــرقی، در 
قالب طرح اطعام مهدوی، روزهای یکشــنبه و ســه 
شــنبه هر هفته غذای گرم و بســته های معیشتی بین 

نیازمندان سطح استان توزیع می شود.
به گــزارش خبرنــگار از تبریز؛ محمــد کالمی در 
حاشــیه افتتاح آشــپزخانه اطعام مهدوی در گفتگو 
بــا خبرنگاران اظهار داشــت: طــرح اطعام مهدوی 
در قالب مرحله ســوم رزمایش ایران همدل در ماه 
مبارک رمضان توسط کمیته امداد در سراسر استان 

اجرا خواهد شد.
وی افزود: در قالب این طرح هر هفته روزهای یکشنبه 
۷۵ هــزار پرس غذای گرم با رعایت دســتورالعمل 
های بهداشــتی بیــن نیازمنــدان و مددجویان تحت 

حمایت توزیع می شود.
مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی خاطر نشان 
کرد: همچنین هر هفته روزهای ســه شــنبه ۲۱ هزار 
بســته معیشــتی با حفظ کرامت مددجویان، به این 

عزیزان در سراسر استان اهدا می شود.
کالمــی گفت: تا پایان ماه رمضان و با اجرای طرح 
یکشنبه ها و سه شنبه های مهدوی، در مجموع ۳۰۰ 
هزار پرس غذای گرم و ۸۱ هزار بســته معیشتی بین 

نیازمندان استان توزیع خواهد شد.
وی بیان داشت: مردم نیک اندیش استان می توانند 
جهت مشــارکت در این خیر کثیر با شــماره گیری 
کــد #۰۴۱*۸۸۷۷* کمــک های نقــدی خود را 

بصورت ایمن و غیرحضوری واریز کنند.

توسط کمیته امداد آذربایجان شرقی؛

 اجرای طرح یکشنبه ها و سه شنبه های مهدوی
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معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی 
اســتان آذربایجان شــرقی با رزمنده و جانباز جهادگر 
حاج ابراهیم شــیروانی دیدار و با اهدای لوحی از وی 

تقدیر نمود.
بــه گزارش خبرنــگار ما در تبریز؛ مهندس ســیدعلی 
مختــاری در ایــن دیدار که مهندس یوســف شــیخ 
زاده رئیس اداره امور ایثارگران ســازمان، آقای حاج 
حسین مردانلو مدیرعامل کانون سنگرسازان بی سنگر 
اســتان و رزمنده جانباز آقای حاج سهراب حیدرزاده 
مســئول ماشــین آالت تیپ مهندســی رزمی ۵۷ فجر 
جهادسازندگی آذربایجان شــرقی نیز حضور داشتند 
با اشــاره به اینکه دیدار با خانواده شــهدا و ایثارگران 
یک وظیفه است تصریح کرد: تکریم و قدرشناسی از 
خانواده معظم شهدا و ایثارگران فضیلتی بس بزرگ و 

عملی ارزشمند است.
وی با تأکید بر اینکه فرهنگ دیدار با خانواده شــهدا، 
ایثارگران و جانبازان باید در جامعه ترویج داده شــود، 
افزود: خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان 

جهادگــر ســرمایه و برکــت نظام مقــدس جمهوری 
اســالمی ایران هستند و با صبر خود همواره قوت قلبی 

برای آحاد جامعه محسوب می شوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی 
اســتان با بیان اینکــه سرکشــی از خانواده های معظم 
شــاهد و ایثارگران، تنها کاری اســت که می شود در 
برابر حماسه های عظیم و به یادماندنی و الهی که شهدا 
و جانبــازان و آزادگان خلق کردنــد، انجام داد افزود: 
جهادگران و جانبازان ستگرساز بی سنگر از جان خود 
گذشــتند و بــا درس ایثارگری، صحنه های حماســه 
ســاز جنگ را رقم زدند لذا مالقات با شاهدان زنده و 
ایثارگران را برای خود بسیار پر ارزش می دانم چراکه 
شــما یادگاران دوران حماســه و ایثار هستید و شمیم 
بوی شهدا را دارید. در این دیدار ضمن ادای احترام به 
مقام واالی شــهدا، جانبازان و ایثارگران ایران اسالمی 
با اهــدای لوحی که به امضای رئیس محترم ســازمان 
جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی رسیده بود از 
صبر و اســتقامت رزمنده جهادگر تجلیل و در خاتمه  
یــک اصله نهال درخت انجیر در باغچه حیاط ایشــان 

توسط مهندس مختاری غرس شد.
گفتنی اســت آقای حاج ابراهیم شیروانی پیشکسوت 
جهاد و شهادت و از یادگاران دوران هشت سال دفاع 
مقدس و بــا ۱۰۵ ماه حضور در جبهــه و با ۲۵درصد 
جانبازی یکــی از زبده ترین رانندگان دســتگاههای 
سنگین  بود که در کنار نقش تاثیرگذارشان در عملیاتها 

نمازهای عاشقانه ایشان ورد زبان همرزمانشان بود.

دیدار معاون توسعه مدیریت جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی 
با جانباز جهادگر حاج ابراهیم شیروانی
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مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس کــه میزبان رایزنان 
جدید بازگانی ایران در کشورهای آذربایجان و ارمنستان 
بود گفت: اشــتراکات کشورمان با کشورهای حوزه قفقاز 

جنوبی مزیت مهمی در توسعه روابط خارجی است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛ محســن نریمان در این 
دیدار بهره مندی از اشتراکات فرهنگی و اجتماعی با حوزه 
قفقاز را مهم دانســت و گفت: قرابــت جغرافیایی و عالقه 
های عمیق اجتماعی و انسانی عمده ترین مزیت های منطقه 
آزاد ارس برای تسهیل و توسعه روابط اقتصادی، تجاری و 

فرهنگی با قفقاز جنوبی است.
نریمان با اشــاره به تحوالت سیاســی و اقتصادی موجود 
در منطقه قفقــاز جنوبی گفت: پشــتوانه فرهنگی تاریخی 
و جغرافیایی کشــورمان و به ویژه منطقه آزاد ارس مزیت 
خوبــی بــرای بهره بــرداری از فرصت ها و خنثی ســازی 

تهدیدها است.
وی بر تجمیع پتانســیل های ملی و منطقه ای و همکاری 
تمامی سازمان های دولتی و بخش خصوصی برای توسعه 
روابط تاکید کــرد و گفت: ما آماده ایــم توانمندی های 
خود را در بازسازی منطقه قره باغ بکار گرفته و در توسعه 

تعامالت دوجانبه با جمهوری آذربایجان مثمر ثمر باشیم.
نریمــان افــزود: کارشناســان توانمند مــا در بخش های 
عمرانی و صنعتی همراه با فعاالن بخش خصوصی می توانند 
ضمن نقش آفرینی در بازســازی قره باغ و تامین نیازمندی 
هــای عمرانی و صنعتی با اســتفاده از تولیدات منطقه آزاد 
ارس، تجربیات خود را در اختیار کشــور دوســت و برادر 
آذربایجان قرار دهند.مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس 

در ارتباط با توســعه روابط اقتصادی با جمهوری ارمنستان 
خطاب به اکبــر گداری رایزن بازرگانــی جدید ایران در 
ارمنســتان گفت: ارس با در اختیار داشــتن تنها مرز زمینی 
ایران با جامعه اقتصادی اوراســیا و کشور ارمنستان در زون 
نــوردوز تالش می کند ضمن ارتقا و تســهیل فرآیند های 
قانونی؛ بهترین امکانات لجســتیک و فنی را برای توســعه 
روابط تجاری و ترانزیتی با اوراسیا و ارمنستان فراهم نماید.

او اضافــه کرد: مــا در زون نــوردوز با همــکاری اتاق 
بازرگانی تبریز اســناد مرتبط با مبدا کاال برای صادرات به 
اوراسیا را صادر می کنیم و با تامین ایکسری های کامیونی 
و مســافری گام های موثری در افزایش تعامالت دوجانبه 

برداشته ایم.
در این جلســه همچنین رایزنان بازرگانی جدید ایران در 
آذربایجان و ارمنستان ضمن تشکر از میزبانی ارس، آشنایی 
بــا موقعیت جغرافیایی ارس و زیرســاخت هــای صنعتی، 
عمرانی، کشــاورزی، توریســتی، ترانزیتی و تجاری برای 

توسعه روابط اقتصادی و تجاری کشورمان عنوان کردند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

 روابط دوسویه و دیرینه عامل مهمی برای توسعه همکاری ها با 
قفقاز جنوبی است
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مدیر کل بهزیســتی آذربایجان شــرقی در نخســتین 
نشســت خبری در ســال جــاری، راه اندازی ســامانه 
دیــده بان )۱۴۸۲( بهزیســتی را از طــرح های جدید 
این ســازمان در راستای بهبود کیفیت ارائه خدمات به 

مددجویان عنوان کرد.
بــه گزارش خبرنگار مــا در تبریز ؛دکتر صحاف در 
این نشست که به منظور تشــریح عملکرد یکساله این 
اداره کل با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد 
؛ با بیان اینکه شــعار و هدف سامانه دیده بان “دقت ، 
ســرعت ، صحت ” می باشد، ابراز داشت : این سامانه 

در راســتای پاسخگویی ســریع ، به موقع و با دقت به 
تمامی درخواســت ها ، پیشــنهادات ، شکایات ، ایده 
ها و گزارشــات ارســالی مردم به صورت ۲۴ ســاعته 

فعالیت می نماید.
وی مراکز مثبت زندگی را از سایر طرح های جدید 
بهزیستی برشــمرد و گفت : راه اندازی این مراکز در 
راســتای اجرایی نمودن دولــت الکترونیک و حذف 
بروکراســی های زاید اداری به صورت محله محور با 
هدف تسریع و تســهیل ارائه خدمات به جامعه هدف 
انجام شــده اســت که پرونده های کلیــه مددجویان 
به مراکز مثبت زندگی واگذار شــده اســت و بازدید 

میدانی از منازل مددجویان انجام می پذیرد.
مدیرکل بهزیســتی اســتان با بیان اینکــه هم اکنون 
۱۶۶ مرکــز از ۲۴۰۰ مرکــز مثبت زندگی در اســتان 
آذربایجــان شــرقی فعالیت مــی نمایند که بهزیســتی 
اســتان از نظر تعداد مراکز فعال رتبه پنجم کشوری و 
از نظر بازدید از منازل مددجویان رتبه ســوم کشوری 

را دارا می باشد.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی خبرداد :

فعالیت ١۶۶ مرکز از ۲۴۰۰ مرکز مثبت زندگی در استان 
آذربایجان شرقی
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مدیــر کل تبلیغــات اســالمی آذربایجان شــرقی از 
طراحی ۶۰ عنوان برنامه ابتکاری توســط اداره کل 
تبلیغات اســالمی آذربایجان شــرقی در سال جدید 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما ، حجت االســالم و المسلمین 
حســن شــعبانی ظهر چهارشــنبه در دیدار با نماینده 
ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی در رابطــه با تبیین 
برنامه های اداره کل تبلیغات اســالمی استان در سال 
۱۴۰۰گفت: در ســال جــاری به غیــر از برنامه های 
ابالغی تهران، ۶۰ برنامــه جدید هم برای خود تهیه 

کرده ایم و متعهد به اجرای آن هستیم.
وی افــزود : با توجه به اهمیت خانواده دراســالم و 
برای مقابله با تالش های دشــمنان در گسست بنیان 
خانواده ، اداره کل تبلیغات اســالمی اســتان در نظر 
دارد تا در ســال جدید کارگاه های آموزشی برای 

گروه های مرجع اجرا کند.
شــعبانی توضیح داد : طی ســال جاری، بحث جهاد 
امید آفرین از طریق انجمن های اســالمی مساجد تا 

پایان ســال با برگزاری ۱۰۰۰ جلسه توجیهی توسط 
شبکه تبلیغی برگزار خواهد شد.

مدیر کل تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی به اشاره 
بــه تدوین آموزش بــرای مدیــران ادارات تبلیغات 
اســالمی شهرســتانها افــزود: دوره آموزش مســئله 
شناسی ســال گذشــته برای اولین بار به کارشناسان 
این اداره کل آموزش داده شده که امسال این دوره 
را برای مدیران تبلیغات اسالمی استان تدوین کرده 

ایم.

مدیر کل تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی خبر داد؛

طراحی۶۰عنوان برنامه ابتکاری تبلیغات اسالمی آذربایجان 
شرقی درسال جدید
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تفاهم نامه ســاخت مدرسه ۶ کالســه خیّرساز با حضور 
فرماندار ویژه شهرســتان مراغه و بــا اعتباری بالغ بر ۲.۵ 

میلیارد تومان در محل فرمانداری امضا شد.
 بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز؛فرماندار ویژه مراغه در 
این مراسم گفت: برای مشارکت و همراهی بیشتر خیران 

نیازمند اطالع رسانی اقدامات خیرخواهانه هستیم.
سیدعلی موسوی گفت: در حال حاضر وضعیت مدارس 
به خصوص در روســتاهای بخش سراجوی مراغه قابل 
قبول نیست و در این راســتا به مشارکت خیران مدرسه 

ساز در این بخش نیاز است.
وی افزود: همــکاری اداره آموزش و پرورش و مجمع 
خیران مدرسه ساز می تواند در حل مشکالت پروژه های 
خیرســاز و همچنین نوســازی و افزایــش تعداد کالس 
های درسی در شهرستان شود که در این راستا همراهی 

دستگاه های متولی دیگر نیز ضروری است.
رییس آموزش و پرورش شهرستان مراغه در این مراسم 
گفت: این مدرســه خیرساز توســط »حاج نادر نادری« 

در روســتای نوا از توابع بخش مرکــزی و در زمینی به 
مساحت یکهزار و صد متر مربع و زیربنای ۷۰۰ متر مربع 

ساخته می شود.
حسین اکبریان گفت: آورده خیر مدرسه ساز ۳۰ درصد 
خواهد بود و مابقی اعتبار از محل اعتبارات دولتی تامین 

خواهد شد.
وی افــزود: در یکمــاه گذشــته قرارداد چهار مدرســه 
خیرســاز در شهرستان منعقد شــده و در حال حاضر در 

مرحله تهیه نقشه هستند.
وی اضافه کرد: همچنین مراحل ســاخت مدرســه یک 
کالســه در روستای قره کند به اتمام رسیده و بزودی به 

بهره برداری خواهد رسید.
مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان مراغه از سال ۸۱ به 
صورت رســمی فعالیت خود را آغاز کرده اســت اما با 
توجه به قدمت شهرستان از سال ۱۳۰۱ تا به امروز یکصد 
مدرســه با ۵۰۰ کالس درس از ســوی خیران در مراغه 
احداث شده است که از این تعداد ۵۵ مدرسه از سال ۸۸ 

تاکنون بوده است.
»حــاج نادر نادری« کــه برادر شــهید »قلی رضا نادری« 
است، ریاست شــورای اسالمی نوا را بر عهده دارد و از 
معتمدان و خیران این روســتا به شــمار می رود؛ وی در 
توسعه این روستا همواره پیشگام بوده و به گفته مسووالن 
شهرستانی، همواره در امور مربوط به آبادانی نوا از جمله 
مسیرگشایی خیابان اصلی و آسفالت ریزی معابر اصلی و 

فرعی روستا مشارکت فعال داشته است.

 فرماندار ویژه مراغه خبرداد:

تفاهم نامه ساخت مدرسه ۶ کالسه خیرساز در مراغه امضا شد
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مدير عامل سـازمان مديريت پسـماندهای شـهرداری 
بـا دسـتور و در   : افـزود  ايـن خبـر  اعـالم  بـا  تبريـز 
راسـتای افزايـش انگيـزه پاكبانـان زحمتكـش جهـت 
انجـام هرچـه بهتـر خدمـات و وظايـف كاری پاكبان 

نمونـه توسـط شـهروندان انتخـاب می گـردد.
بـه گـزارش خبرنگارمـا در تبريـز؛وی گفـت : ايـن 
طـرح كـه از سـوی سـازمان مديريـت پسـماند اجـرا 
شـهرداری های  مناطـق  كليـه  سـطح  در  می گـردد، 
دهگانـه تبريـز بـوده و در آن شـهروندان بـا ارائـه نـام 
و تصويـر پاكبـان محلـه خـود بـه سـازمان نسـبت بـه 
انتخـاب پاكبـان نمونـه كالنشـهر تبريز اقـدام خواهند 

. د نمو
عليرضـا اصغـری در ادامـه بـا توجـه بـه سـهم قابـل 
توجـه پاكبانـان در انتخـاب كالنشـهر تبريز بـه عنوان 
تميزتريـن شـهر ايـران تصريح كرد : شـهرداری تبريز 
بـا دو هـزار نفر پاكبـان و راننده در پاكسـازی و رفت 
و روب شـهر تبريـز فعاليـت می نمايـد كـه ايـن مهـم 
سـهم بسـزايی در مطـرح شـدن ايـن شـهر بـه عنـوان 

تميزتريـن شـهر ايـران ايفـا مـی كند.
اصغری خاطر نشـان كرد : خوشـبختانه طی سـال های 
اخيـر اهتمـام ويـژه ای از سـوی شـهردار تبريـز جهت 
افزايـش رضايـت، ايمنـی و رفـاه پاكبانـان صـورت 
گرفتـه كـه در نتيجـه آن رضايـت عمومـی از نحـوه 
ارائـه خدمـات شـهری و تنظيـف توسـط پاكبانان در 

سـطح جامعـه همواره مشـهود اسـت.
نمونـه  پاكبـان  انتخـاب  طـرح  اسـت  ذكـر  بـه  الزم 
كالنشـهر تبريز از اول ارديبهشـت لغايت يكم خرداد 
مـاه سـال ١۴٠٠ در شـهر تبريز اجرا می گـردد و بدين 
وسـيله از كليـه شـهروندان دعـوت به عمـل می آيد تا 
در اجرايـی شـدن اين طرح مشـاركت داشـته باشـند.

با دستور شهردار تبریز صورت می گیرد :

انتخاب پاکبان نمونه کالنشهر تبریز
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رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی گفت: مقایسه آمار حوادث ناشی از گاز طی 
دو ســال اخیر، حاکی از افزایش حوادث در ســال 
۹۹ به دلیل ســهل انگاری مشترکین در بکارگیری 

نکات ایمنی می باشد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛ ســخنگوی 
این شــرکت ادامه داد: بر اســاس آمــار و گزارش 
حوادث ســال گذشــته، در پی وقوع ۲۴۷ حادثه به 
دلیل عدم رعایت نکات ایمنی توســط مشــترکین 
گاز اســتان، ۵۶ نفر جان خود را از دســت داده و 
۶۶ نفــر با مصدومیت جّدی روبــرو گردیده و این 
در حالیســت که این آمار به نسبت سال ۹۸ ، رشد 

۳۶/۴۷ درصدی در میزان فوتی ها را داشته است.
غالمرضــا قنبری در تشــریح علــل و آمار حوادث 

ناشــی از گاز در ســال ۹۹ اظهار داشــت: کماکان 
نشــت گاز از شــیر مصرف بــه دلیل عــدم نصب 
درپوش/ بست به تعداد ۸۶ مورد و نشت از شیلنگ 
گاز به علت بریدگی/ پوســیدگی شیلنگ به تعداد 
۴۹ مــورد، بیشــترین علل حوادث ناشــی از آتش 
ســوزی و انفجار و عدم نصب اصولی دودکش به 
تعداد ۸ مورد از علل حوادث ناشی از گازگرفتگی 

می باشد.
وی افزود: سال گذشته عالوه بر همه گیری بیماری 
کرونا، ســهل انگاری مشترکین در استفاده ایمن از 
گاز طبیعی نیز مخاطرات مشــابهی برای هم استانی 
هــای عزیــز داشــته و کوچکترین غفلــت و عدم 
رعایت الزامــات، چندین خانواده را داغدار نموده 

است.
قنبری در ادامه، توضیح داد: بیشترین تعداد حوادث 
در مرکــز اســتان مربوط بــه اداره گاز منطقه دو با 
۲۷ مــورد و مناطق ســه و چهار بــا ۲۱ مورد و در 
شهرســتان ها، مربوط به مراغه با ۲۲ مورد و سراب 

با ۱۷ مورد می باشد.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان در پایان از 
تمامی مشترکین گاز درخواست نمود: با مشارکت 
عمومی و توجه جدی و رعایت دقیق نکات ایمنی 
و مصرف بهینه، شــرکت گاز اســتان را در توزیع 
نعمت پاک و ایمن گاز در اقصی نقاط استان یاری 

رسانند.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی: 

سال ۹۹ سالی پر حادثه برای مشترکین سهل انگار در مصرف گاز بود
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دامپزشــکی  مدیــرکل  شــرقی  ایســنا/آذربایجان 
آذربایجان شرقی گفت: مرغداری های غیرمجاز مانند 
یک بمب ســاعتی، هر لحظه مســتعد ایجاد و شــروع 
یــک فاجعه و یــا شــیوع بیماری های متعدد هســتند.

در  خبــری،  گفت وگــوی  در  بهــداد  امیرحســین 
خصوص طرح ســاماندهی مرغداری هــای غیرمجاز 
استان، اظهار کرد: برنامه راهبردی کاهش مخاطرات 
بیماری هــای طیور در واحدهای پــرورش فاقد پروانه 
بهداشــتی در قالــب تولیــد قــراردادی، یک فرصت 
بســیار خوبی اســت کــه توســط رئیس کمیتــه ملی 
راهبردی تولید و بهداشت دام کشور ابالغ شده است.

بــه گــزارش ایســنا، وی با بیــان این کــه برخی از 
مرغداری هــای اســتان حدود ۶۰ ســال بــه صورت 
طــرح  ایــن  افــزود:  می کننــد،  فعالیــت  غیرمجــاز 
شــامل تمامــی مرغداری هــای اســتان می شــود که 
نتوانســته اند  تاکنــون  گذشــته  ســالیان  طــول  در 
مجــوز فعالیــت و پــرورش مــرغ را دریافــت کنند.

وی ادامه داد: این مرغداری ها که هم چنان با مشکل 
به رونــد تولید خــود ادامــه می دهند، سیاســت های 
تولیــدی در بحــث تنظیــم بــازار جهادکشــاورزی 
و مباحــث بهداشــتی واحــد و محصــول تولیدی را 
با مخاطــره مواجــه کرده اند و متاســفانه مــا تاکنون 
نتوانســتیم آن هــا را بــه گونــه ای ســامان دهیــم که 

بتواننــد فعالیــت اقتصــادی خــود را با حفظ مســائل 
بهداشــتی از جمله بحث بیماری آنفلوانزا انجام دهند.

بهداد با اشــاره بــه نامگذاری ســال ۱۴۰۰ با عنوان 
ســال »تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« گفت: 
امســال با اجرا شــدن این طرح راهبــردی یک اقدام 
عملی بســیار خوبی توســط ســازمان دام ابالغ شــده 
که بر اســاس آن مشــکالت تولیــدی تولیدکنندگان 
و تنظیــم بــازار جهاد کشــاورزی و بحث بهداشــتی 
دامپزشــکی مرغداری های غیرمجاز حل خواهد شد.

وی متذکر شد: در قالب این طرح تمامی مرغداری های 
غیرمجاز اســتان با یک مباشــر و یا مباشران حقیقی یا 
حقوقی قرارداد می بندند که در راستای عملی شدن این 
طرح، مشکالت تولیدی در حوزه طیور رفع خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی:

مرغداری های غیرمجاز هر لحظه مستعد ایجاد یک فاجعه هستندمرغداری های غیرمجاز هر لحظه مستعد ایجاد یک فاجعه هستند
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مدیرکل اطالعات آذربایجان شــرقی، ارزش ریالی و ارزی 
پرونده های مفاســد اقتصادی تشکیل شده در استان در یک 
سال گذشته را ۶۲ هزار و ۳۵۹ میلیارد ریال و ۵ میلیون و ۳۰۰ 

هزار دالر اعالم کرد.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مدیرکل اطالعات اســتان 
در گفتگو با خبرنگاران به مناســبت دهه سربازان گمنام امام 
زمان )عج(، اظهار کرد: براســاس فعالیت نیرو های اداره کل 
اطالعات اســتان عالوه بر پیشگیری از تخلفات و جلوگیری 
از تضییع بیت المــال و کمک به رفع موانع تولید و صادرات 
انجام شده، ارزش ریالی و ارزی پرونده های مفاسد اقتصادی 
تشکیل و برخورد شده به صورت سخت در استان، براساس 
فعالیت نیرو های اداره کل اطالعات در یک سال گذشته ۶۲ 
هزار و ۳۵۹ میلیارد ریال و ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر است.

دستگیری جاسوس اسرائیلی در آذربایجان شرقی
مدیرکل اطالعات آذربایجان شــرقی همچنین در پاســخ به 
ســئوالی در رابطه با جاسوســان گفت: جاسوس اسرائیلی و 
چند جاسوس در ارتباط با ســرویس های امنیتی کشورهای 

مختلف در استان  پارسال دستگیر شده اند.
وی حضور نیروهای تکفیری و داعشی در مرزهای استان را 

تکذیب کرد.
وی در پاســخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا در استان 
آذربایجان شــرقی مدیر دو تابعیتی داریم یا نه، گفت: اجازه 
نمی دهیم مدیر دو تابعیتی در اســتان ســمت بگیرد و اخیرا 
یکی از مشــاوران یکی از مدیران دو تابعیتی بود که برکنار 

شد.
مدیر کل اطالعات اســتان تصریح کرد: جاسوسی پدیده ای 
است که دشمن برای رسیدن به اهداف خود آن را دنبال می 
کند، هم اکنون ســرویس های اطالعاتی آمریکا با نخبگان، 
منتنفذین و روشنفکران ارتباط برقرار می کنند چرا که بر این 
باورنــد که در صورت قبول و یا رد این پیشــنهاد موفقیت و 

پیروزی با آنها است.
او در خصوص مناقشــه قره باغ و تاثیر آن بر امنیت منطقه نیز 
گفت: در بحث قره باغ، سرویس های اطالعاتی بشدت وارد 
شدند البته با تدبیر و ورود به موقع حجت االسالم و المسلمین 
آل هاشم موضوع مدیریت شد در مناقشه قره باغ یک نفر که 
۸ ســالی با سرویس های اطالعاتی کار می کرد دستگیر شد 
و برنامه انها درگیر کردن مسائل قومی در قضیه قره باغ بود.

وی بــا تاکید بــر اینکــه وزارت اطالعــات هرگونه تماس 
با نخبــگان را به دید ارتباط گیری با جاسوســی قلمداد می 
کند، گفت: دست گذاشــتن بر روی نخبگان برای دستیابی 
به اطالعاتی به این خاطر اســت که دشــمن بتواند زمینه بی 

اعتمادی بین نخبه، نظام و جامعه را فراهم  کند.
اطالعاتی کار می کرد دســتگیر شــد و برنامه انها درگیر 

مدیرکل اطالعات آذربایجان شرقی:

تشکیل ۶۲ هزار میلیارد ریال پرونده مفاسد اقتصادی
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 کردن مسائل قومی در قضیه قره باغ بود.
وی بــا تاکید بر اینکه وزارت اطالعــات هرگونه تماس 
بــا نخبگان را بــه دید ارتباط گیری با جاسوســی قلمداد 
می کند، گفت: دســت گذاشــتن بر روی نخبگان برای 
دســتیابی به اطالعاتی به این خاطر است که دشمن بتواند 
زمینه بی اعتمادی بین نخبه، نظام و جامعه را فراهم  کند.

مدیــر کل اطالعات اســتان گفت: تمام اهداف دشــمن 
ایجاد ناامنی در جامعه است و به شدت از دست نیافتن به 

این هدف عصبانی است.
وی  افزود: دشمن در عرصه رسانه از بدو پیروزی انقالب 
اسالمی به دنبال سرنگونی نظام و متوقف کردن حرکت 
پرشتاب نظام اســت و امروز به این نکته رسیده است که 
برای تحقق این هدف باید به ایجاد شــکاف بین مردم و 

حاکمیت دست بزند.
وی ادامه داد: دشمن در مثلث شوم استکبار جهانی، نظام 
ســلطه ، غرب و عربســتان _که از نظر مالی حمایت می 
کنــد _ تاکنون هر آنچه که از دســت شــان بر می آمد 
کــرده اند ولی برنامه هایشــان محقق نمی شــود چرا که 

مردم پشتیبان نظام هستند.
وی ایجــاد یــاس و ناامیــدی در جامعــه با اســتفاده از 
مشــکالتی نظیر گرانی، فشار اقتصادی، بی کفایت نشان 
دادن حاکمیت در حل مشکالت، تالش برای ترویج بی 
بند و باری در جامعه، حمله به مقدسات، تضعیف مباحث 
دینــی و مذهبی و دامن زدن به اختالفات قومی و مذهبی 
را از جمله اقدامات دشــمن برای ایجاد شکاف بین مردم 

و حاکمیت برشمرد.
وی یادآور شــد: دامن زدن به اختالفات قومی و مذهبی 
برنامه جدی دشــمن در ســال ۱۴۰۰ است و با استفاده از 
گروه های تجزیه طلب وابســته به خارج از کشور هزینه 

های کالنی برای ایجاد اختالفات کرده است.
وی تصریح کرد: شــاید پیشتر دشمن از تقابل گروه های 
تجزیه طلب استفاده می کرد اما اکنون تحقق اهداف خود 
را در تشکیل گروه های هم سو و معاند نظام جستجو می 

کند.

مدیرکل اطالعات آذربایجان شرقی با اشاره به مشکالت 
اقتصادی و معیشــتی جامعه گفت: به کسانی که قصد سو 
استفاده از شــرایط پیش آمده برای کسب سود نامشروع 
خود به بهای افزایش نابهنجار قیمت های اقالم مورد نیاز 
سفره های مردم را دارند هشدار می دهیم سیستم اطالعاتی 
کشــور با قدرت و با سرعت برخورد پشیمان کننده ای با 

این گونه سو استفاده گران خواهد داشت.
مدیــر کل اطالعات اســتان گفــت: وزارت اطالعات با 
تشکیل کارگروه صیانت و پیشگیری در سال ۹۹، برنامه 
های جدی در حوزه نرم برای مقابله با اهداف دشــمن را 

در اولویت قرار داده است.
وی گفت: هر چند با توجه به شیوع کرونا با محدودیتهای 
جدی مواجه شــدیم ولی باز در حوزه مسائل ضد امنیتی، 
فضای مجازی و  جاسوســی جلسات توجیهی، جمعی و 
انفرادی برگزار کردیم و این اقدامات در ســال ۱۴۰۰ نیز 

جز اولویت های ما است.
وی گفت: برای مقابله نرم با جریانات شــامل شناســایی 
موانع و مشــکالت و اطالع رســانی اولویت خود را رفع 
موانــع حــوزه اقتصادی، برخــورد با تخلفــات و قاچاق 
ســازمان یافته قرار دادیم و به طوری که در حوزه مبارزه 
با مفاسد کالن اقتصادی جز استانهای برتر کشور شناخته 

شدیم.
تشکیل پرونده های کالن اقتصادی در استان

وی یادآور شــد: تمامی پرونده های کالن اقتصادی که 
توسط ســربازان گمنام امام زمان تشکیل شده است، در 
روند بررســی قضایی کوچکترین خدشــه ای بر اسناد و 
مدارک آنها وارد نکرده و تماما با سند و مدرک است و 

حکم های سنگینی نیز خورده اند.
به گفتــه وی، در حوزه نرم افزاری مقابله با اقدامات ضد 
امنیتــی حتی اقدامــات تبلیغی منافقان نیــز در برنامه قرار 

داشت.
مدیر کل اطالعات اســتان با اشــاره به اینکه در نیمه دوم 
ســال گذشــته، با حضور مسئوالن دســتگاههای نظارتی 
و دســتگاههای تصمیم گیرنده، کمیته پایش در اســتان 
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تشــکیل شد گفت: یکی از مهمترین پرنده ها در کمیته 
پایش، پایــش واحدهای تولیدی اعم از پتروشــیمی و 

فوالد بود.
وی یادآور شد: بطور مثال در پتروشیمی اقدام به خرید 
ارز بــرای تامین مــواد اولیه کرده بودنــد در حالی که 
عمال بــرای خرید مواد اولیه ارز اســتفاده نکرده بودند 
و یا در پایش ۹ شــرکت در حوزه فوالد شاهد انحراف 
عرضه مواد اولیه در بورس بودیم که این انحراف ۱۷۶ 

میلیارد تومان براورد می شد.
مدیر کل اطالعات اســتان ادامــه داد: از جمله پرونده 
هایی که در کمیته پایش پیگیری شد، ترخیص کاال از 
گمرک ها، شناســایی و دستگیری عامل اختالف آمار 
واکسیناســیون دام، و همچنین پیگیری نهاده های دامی 
از مبدا بنادر تا مقصد استان بود تا جایی که آمار تخلیه 
نهــاده در مقصد اســتان را از ۳۵ درصــد به ۷۰ درصد 

رســاند و افراد متخلف نیز شناسایی ودستگیر شدند.
مدیــرکل اطالعات اســتان افــزود: در دو ســال اخیر 
ســربازان گمنام امام زمان )عج( در این اســتان از ۲۴۶ 
میلیــارد تومان فرار مالیاتی توســط دانه درشــت ها در 

قالب اقدامات نرم جلوگیری کردند.

دستگیری باند کالهبرداران در استان
مدیرکل اطالعات آذربایجان شــرقی گفت: با اقدامات 
اطالعاتی ســربازان گمنام امام زمــان )عجل اهلل تعالی 
فرجه الشــریف( در اداره کل اطالعات اســتان ۱۹ نفر 
از اعضــای اصلی باند کالهبرداری ســازمان یافته تهیه 
چک هــای بانکی و جعل اســناد در اســتان مورد رصد 
و شناســایی قرار گرفته و با همکاری دســتگاه قضایی 

دستگیر شدند.

وی افــزود: برابر بررســی های انجام شــده و مدارک 
موجود در پرونده، متهمان اقدام به کالهبرداری، جعل 
اســناد، تهیه و خرید و فروش چک های بانکی بالمحل 
نموده اند و تاکنون بیش از ۵۰ هزار فقره چک به ارزش 

۱۸ هزار میلیارد ریال از باند مذکور کشف شد.
مدیر کل اطالعات اســتان گفت: تمام اهداف دشــمن 
ایجاد ناامنی در جامعه اســت و به شدت از دست نیافتن 

به این هدف عصبانی است.
اداره کل اطالعات اســتان ادامه داد: دشمن در عرصه 
رسانه از بدو پیروزی انقالب اسالمی به دنبال سرنگونی 
نظــام و متوقف کردن حرکت پرشــتاب نظام اســت و 
امروز به این نکته رســیده اســت که بــرای تحقق این 
هدف باید به ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت دست 

بزند.
وی اضافه کرد: در بخش برق با شناســایی و کشــف ۹ 
هزار دســتگاه ماینر، روزانه از تضییع ۲۵۰ میلیون تومان 

بیت المال در حوزه برق مصرفی، جلوگیری کردیم.
جلوگیــری از زمین خــواری ۴۱ هکتــار از اراضی در 
شــهرک خاوران به ارش ۷ هزار میلیارد تومان، بررسی 
انحــراف در مزایده پروژه آب شــرب تبریز از پرونده 

های پیگیری شده در کمیته پایش بود.
به گفته مدیر کل اطالعات استان در سال ۹۹ در حوزه 

نرم، ۶۰ کمیته اقدام برای رفع موانع تشــکیل شد.
به گفته مدیر کل اطالعات استان، کشف ۲۳۰ تن کود 
شیمیایی، کشف و برخورد با باند کالهبرداری سازمان 
یافتــه از طریــق فروش ۵۰ هــزار فقره چــک بالمحل 
در تبریــز بــه ارزش ۱۸ هزار میلیارد ریــال که منجر به 
دســتگیری ۱۹ نفر در این پرونده شد، از جمله پرونده 

های تشکیل شده در حوزه سخت است.
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وی گفت: نمونــه ای دیگر از برخورد های ســخت به 
پرونده هــای برخورد با صراف متخلــف ارز به ارزش 
۵۰ هزار میلیارد ریال کشــف و شناســایی و برخورد با 
متخلفان وام قرض الحســنه وام ازدوج مربوط می شود 
که وام های ۱۵ ، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی به افراد مستحق 
نمی رســید که در همین تخلف وام قرض الحسنه، ۴۲۸ 

پرونده تخلف به ارزش ۱۰ میلیارد تومان تشــکیل شد.
وی با اشــاه بــه برخــورد اداره کل اطالعات اســتان با 
شــرکت هرمی غیر مجاز یونیــک فاینانس که ارز را از 
کشــور خارج می کرد، گفت: سرشــاخه های اســتانی 
دستگیر شدند و دســتور برگشت ۵ هزار دالر به کشور 

داده شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون سرشاخه ی اصلی از انگلیس 
پیام داده اســت که فعالیــت خود را گســترش خواهد 
داد گفت: البته شــکل ســوددهی و جذب افراد در این 
شــرکت هرمی اغوا کننده اســت،  از این رو ضروری 

است مردم فریب این وعده ها را نخورند.

اداره اطالعات اسناد را ارائه می کند
وی در بخشی از صحبتهای خود به روند بررسی پرونده 
های کاندیداهای شــورا اشــاره کرد و گفت: در حوزه 
های انتصاب فرهنگی حقیقتا در حوزه مســائل اخالقی 
ذره ای اغماض نمی کنیم، اما در مورد بررسی صالحیت 
کاندیدا ها قانونا وظیفه بررســی سوابق و ارائه مستندات 
را داریم اما  تصمیم گیرنده نهایی نیســتیم و تایید یا رد 
داوطلب در انتخابات شورا بر عهده هیات نظارت است.

وی رویکــرد وزارت اطالعــات را در مــورد انتخابات 
تشــویق مردم برای مشــارکت حداکثری اعالم کرد و 
گفت: باید با مشارکت حداکثری افراد سالم را انتخاب 

کنیم، خواســت دشمن عدم مشارکت است و باید برای 
ایجاد زمینه مشارکت حداکثری گام برداشت.

قاچاق از معدن اندریان را رد نمی کنیم، بیشــتر چپاول 
است تا قاچاق

مدیرکل اطالعات اســتان  به مشــکالت معادن از جمله 
معدن طالی اندریان و مس سونگون اشاره کرد و گفت: 
قاچــاق از معدن اندریان را رد نمــی کنیم، این موضوع 

بیشــتر چپاول است تا قاچاق، ولی به جد پیگیر هستیم.
وی یادآور شــد: هر چند از نظر قاچــاق معادن، نیروی 
انتظامی مســئول رسیدگی اســت، اما با توجه به چپاول 

معدن، طرحی تهیه شــده و به زودی اجرا می گردد.
وی ادامــه داد: در اندریان قاچاقچیان و سردســته های 
افراد شناســایی شده اند و  مســئوالن معدن هم یک ماه 
مهلــت دارند تا مســئولیت خود را در قبــال معدن قبول 

کنند یا کنار بکشند.
وی با اشــاره به اینکه در حوزه معدن مس سونگون در 
آینده نزدیک شاهد تحرکات جدی خواهیم بود گفت: 
مدیریت استان مصمم است ظرفیت مس در استان نتیجه 
بخش باشــد چرا که زیر ساختها تقریبا آماده شده و این 
اقــدام قطعا در کســب و کار مــردم اســتان تاثیر مثبت 

خواهد داشت.
مدیــرکل اطالعات اســتان یادآور شــد: در کل معادن 
مشــکالت عدیده ای در اســتان ایجاد کرده اند و یکی 
از مهمترین مســائل استان معادن اســت که چرا به طور 

درست از ظرفیت معادن استفاده نمی شود.
وی گفت: مدیریت اســتان به دنبال سیاستگذاری دقیق 
و جامع براســاس وضعیت و ظرفیت های معادن اســتان 

است.
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عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بــا بیــان اینکه 
اخالق مداری شــرط اول مدیریت در جامعه اسالمی 
اســت، بی توجهی به معیارهای اخالقی از سوی مردم 
و مســئوالن در ســپردن مســئولیت ها، تحریف معنای 
سیاست از تدبیر امور همراه با رعایت اخالق به دعوا، 
تنــش و تندروی و غلیظ و فربه شــدن این سیاســت 
غیراخالقــی در فضای عمومــی را از جمله عوامل به 

حاشیه رفتن اخالق و عدالت در حکمرانی دانست.
آیت اهلل هاشــم هاشــم زاده هریســی، عضو مجلس 
خبــرگان رهبــری، در گفت وگو بــا ایکنــا، درباره 
جایگاه اخــالق در حکمرانی دینی و اهمیت توجه به 
معیارهای اخالقی در سپردن مسئولیت ها در یک نظام 
سیاسی مبتنی بر دین گفت: شرایط زیادی برای سپردن 
مســئولیت و مدیریت به افراد در یک نظام اسالمی در 
نظر گرفته شــده که بخش عمــده ای از این ویژگی ها 

در کنار تخصص و قدرت مدیریتی مســائل اعتقادی 
و ایمانــی از جمله اخالق، عدالــت، دیانت، تقوا و از 
خداترســی اســت. فقدان یا ضعف این ویژگی ها در 
مســئوالن لطمات زیــادی به مردم، اســالم و انقالب 
می زند و این لطمات کوتاه مدت و بلندمدت اســت و 
آثار برخی از این ضعف ها تا ســال های طوالنی باقی 

می ماند.
وی افــزود: ایــن شــرایط معنــوی و اخالقی حافظ 
بسیاری از مسائل است؛ مسئول و یا کسی که داوطلب 
پذیرش یک مســئولیت اســت اگر ایــن ویژگی های 
اخالقی و معنوی را داشته باشد در صورتی که متوجه 
ضعف مدیریتی یا تخصصی خود در مسئولیت مدنظر 
شــود خودش از پذیرش آن مســئولیت کنار می کشد 
و شــرایط را برای قبول این مســئولیت از ســوی فرد 
شایســته تر فراهم می کند لذا برخورداری از یکســری 
ویژگی هــای اخالقــی و معنوی مبنای اصلی ســپردن 

مسئولیت در یک حاکمیت دینی است.

اخــالق و ادب زینــت حکمرانی اســالمی اســت / 
ضرورت دینی شدن معیارهای رقابت سیاسی

آیت اهلل هاشــم زاده هریســی بیان کرد: اما متأسفانه 
امروز به این شرایط اخالقی افراد کمتر توجه می شود، 
در حالی کــه برخورداری از دیانــت، تقوا و عدالت 
همه جزو اخالقیات اســت. رســول اکرم )ص( هم به 

آیت اهلل هاشم هاشم زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری:

چرا اخالق مداری در حکمرانی دینی به حاشیه رانده شده است
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مثابه مدیر و رهبر جامعه مأمور شده که سطح اخالقی 
جامعــه را ارتقا دهــد و عدالت، معنویــت، تهذیب، 
انصــاف و تقوا را در جامعه توســعه دهد و این هدف 
بعثت برشمرده شده و از این منظر اخالق مداری شرط 

اول مدیریت در جامعه اسالمی است.
کاهش ضرورت پایبندی به اخالق در میان مسئوالن

آیت اهلل هاشــم زاده هریســی درباره دالیــل مغفول 
ماندن مسئله اخالق در میان مسئوالن و مدیریت کشور 
گفت: متأســفانه کســانی که می خواهند مسئولیتی را 
بــه افراد واگذار کنند کمتر بــه اخالق مداری آن فرد 
توجه می کنند و شاخص های اخالقی او را کمتر مورد 
بررســی قرار می دهند. به همین دلیل مشاهده می شود 
اساســاً ضــرورت پایبنــدی به اخالق کمتر احســاس 

می شود.
وی اضافــه کــرد: از طرفی مــردم نیز متأســفانه در 
هنگام انتخاب مســئوالن اخالق را مــورد مطالبه قرار 
نمی دهند و کســانی هم کــه وظیفه تأیید صالحیت را 
برعهده دارند بیشتر به ویژگی های سیاسی افراد توجه 
می کنند تا شاخص های اخالقی. این امر باعث می شود 
که ضرورت اخالق مداری از ســوی مســئوالن کمتر 
و کمتر شــده و به حاشــیه برود و ایــن اتفاق موجب 
می شــود که اخالق مداری به یــک فرهنگ غالب در 
میان مردم و مسئوالن تبدیل نشده و بدتر اینکه کسانی 
مورد توجه قــرار می گیرند که تنــدروی و آبروبری 
می کنند و شــعار می دهند و کسی از صداقت، دیانت 

و اخالق گرایی آنها سؤالی نمی پرسد.

سیاست بر همه حوزه ها سایه افکنده است
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مسئله دیگر 
این اســت که در هر جامعه ای وقتی به موضوعی بیش 
از اندازه توجه شــود بر ســایر مقوالت و مفاهیم تأثیر 
منفــی می گــذارد و آنها را تحت الشــعاع خــود قرار 
می دهــد. در جامعه ما این سیاســت اســت که چنین 
نقشــی را بــازی می کنــد و حــرف اول را می زند و 
اخــالق، دیانت، عدالت و انصاف را زیر ســایه خود 

قرار داده است.
وی یادآور شد: البته متأسفانه این سیاستی که برجسته 
شده و توجه بیش از حدی به آن می شود، سیاست در 
معنای نادرســت آن است که همان دعوا، تنش، شعار 
دادن و تندروی اســت. در حالی که سیاست اسالمی 
تدبیر و عقالنیت همراه بــا رعایت الزامات اخالقی و 
هدایت و رشــد مــادی و معنوی مردم اســت لذا اوالً 
معنــای سیاســت، تحریف شــده و ثانیاً این سیاســت 
تحریف شــده، نادرســت و غیراخالقی بیــش از حد 
برجسته شده و جامعه ما امروز سیاست زده شده است.

آیت اهلل هاشــم زاده هریســی اظهار کرد: این اتفاق 
مفاهیم واالیی چون اخالق و دیانت را به حاشیه رانده 
و وزن و اهمیت آن را در پیش چشــم جامعه کاهش 
داده اســت و به همین دلیل اســت که جای خالی این 

مقوالت متعالی کامال احساس می شود.
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مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی با 
توجه به شعار سال ۱۴۰۰ دستور تشکیل کارگروه تولید 
؛پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در شرکت شهرکهای صنعتی 

آذربایجان شرقی را صادر کرد.
 به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛ســید مرتضی نیرومند 
اســکویی دیروز عصر)شنبه( در جلسه شورای معاونین و 
مدیران شرکت شهرکهای صنعتی استان دستور تشکیل 
کارگروه تولید ؛پشــتیبانی ها،مانع زدایی ها در شــرکت 
شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی را صادر نمود وگفت: 
با توجه به شــعار ســال که مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( بعنوان تولید؛پشــتیبانی ها،مانع زدایی ها مزین 
کردند، امیدوارم همچون ســال قبل شــاهد رشد کشور 
در ســال جدید بوده و با کمک های حق تعالی شــاهد 
رشد شرکت نیز در سال جدید باشیم.مدیرعامل شرکت 
شــهرکهای صنعتی اســتان گفت :عمل به فرامین مقام 
معظم رهبــری )مدظله العالی( در تمام زمینه ها موجب 

حل تمامی مشکالت کشور خواهد شد.
وی با توجه به انتخاب شــعار سال گفت : انتخاب شعار 

سال نقاط خیلی مهمی دارد که هم باید پشتیبانی ها الزم 
انجام شــود و هم موانع موجود بر سر راه تولید برداشته 
شــود .مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت 
: با توجه به شــعار سال که به ســال تولید، پشتیبانی ها 
،مانع زدایی هام مزین شــده است این فرهنگ در جامعه 
مــا به وجود می آید که قبول  کنیــم موانعی وجود دارد 
و بایــد آنها را مانع زدایی کنیمــوی در بخش دیگری از 
ســخنان خود گفت : شاید ما به ســایر ادارات دسترسی 
و جایگاهی نداشــته باشیم که به بررسی مشکالت داخل 
سایر دســتگاههای اجرایی بپردازیم اما این دسترسی در 
مجموعه که خودمان هســتیم وجود دارد و باید هر چه 
سریعتر با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مواردی 
که مانع روند تولیدو توســعه کشــور می شــود از میان 
برداریم.سید مرتضی نیرومند اسکویی گفت : هدف از این 
جلســه این است با روحیه جهادی و ایثار که در تک تک 
همکاران وجود دارد در جهت تحقق شــعار ســال کوشا 
باشیم و در این خصوص کارگروه تولید، پشتیبانی ها،مانع 
زدایی در شــرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی 
تشکیل می شود تا در جهت تحقق این شعار با همدلی به 

فرامین مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم.
وی اظهــار کرد : در این کارگروه از هر معاونت یک نفر 
به عنوان عضو کارگروه انتخاب شده و هریک از کارکنان 
موظف شده اند موانع موجود در حیطه خدمات رسانی به 
صنعتگران را در حوزه خود شناسایی و نسبت به رفع آن 
پیشــنهادات خود را به کارگروه تولید، پشتیبانی ها،مانع 

زدایی ارائه نمایند.

 مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی:

تصمیم بزرگ در سال تولید؛پشتیبانی ها،مانع زدایی ها
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مدیــرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان آذربایجان 
شــرقی از ارائه ۴۹ هزار و ۸۰۸ نفر دوره آموزشــهای 
مهارتی در دو بخش دولتی و خصوصی در ســال۹۹ در 

استان آذربایجان شرقی خبر داد.
به گــزارش خبرنگارما در تبریز ؛، رضا اختیار وکالتی، 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان از ارائه ۴۹ هزار 
و ۸۰۸ نفر دوره آموزشهای مهارتی در دو بخش دولتی 

و خصوصی در سال گذشته در استان خبر داد.
رضا اختیار وکالتی در این خصوص افزود: آموزشهای 
فنی و حرفه ای در حوزه های؛ خدمات، صنعت، فرهنگ 
و هنر و کشاورزی توسط دو بخش دولتی و خصوصی به 

عالقمندان حوزه مهارت، ارائه می شود.
وی ادامه داد: در سال ۹۹ خدمات آموزشی در پادگان 
ها، کارگاههای ثابت شــهری و ســّیار، زندان، صنایع، 
عشــایر، آســیب دیدگان اجتماعی، کارگاههای مهارت 
آمــوزی در محیط کار واقعی، ضمن کار و مرکز مدیرت 

مهارت آموزی و مشاوره شغلی ارائه می گردد.
اختیار وکالتی افزود: از مجموع آموزشهای ارائه شده 
در بخــش دولتی، مراکز ثابت و ســّیار شــهری با ارائه 
۱۱ هــزار و ۴۸۰ نفر دوره، روســتاها و عشــایر۱ هزار 
و ۱۵۸، پــادگان ۳ هــزار و ۵۳۳، زندان۲هزار و ۸۵۵، 
ســکونتگاههای غیر رسمی ۵۹۶، کارگاه مهارت آموزی 
در محیط کار واقعی ۷۶۷، مرکز مدیریت مهارت آموزی 
و مشاوره شغلی ۴۰۷ نفر دوره، آسیب دیدگان اجتماعی 
۷۵ و ضمن کار ۳۵۲ نفر دوره را به خود اختصاص داده 

اند.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی 
اظهار داشــت: از مجموع آموزشهای مهارتی ارائه شده 
به مهارت آموزان؛ ۱۸ هزار و۷۸۶ نفر بانوان و ۳۱ هزار 
و ۲۲ نفر نیز آقایان از این آموزشــها بهره مند شده اند.

وی ادامه داد: در بخش دولتی آموزشهای فنی و حرفه 
ای در خوشــه های صنعت به تعداد ۱۲هزار و ۱۴۳نفر، 
فرهنــگ و هنر ۱ هزار و ۲۳۸ نفــر، خدمات ۵ هزار و 
۶۱۲ نفــر و کشــاورزی ۱ هــزار و ۳۱۳ نفر دوره و در 
بخش خصوصی) آموزشــگاههای فنی و حرفه ای آزاد( 
نیز در خوشه خدمات ۱۹ هزار و ۵۷۸ نفر دوره ، خوشه 
صنعت، ۸ هزار و ۲۷۲، خوشه کشاورزی ۱۵۶ و خوشه 

فرهنگ و هنر نیز ۱ هزار و ۴۹۶ می باشد.
رضا اختیار وکالتی در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد 
آموزش های ارائه شده این اداره کل در دو بخش دولتی 
و خصوصی در ســال گذشــته بر اســاس نفر- ساعت، 

۱۲میلیون و ۹۳۹ هزار و ۶۶۹ نفر- ساعت بوده است.

 عملکرد آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در حوزه مهارت آموزی در سالی که گذشت:

بیش از ۴۹ هزار نفر آموزش های مهارتی را در 
دو بخش دولتی و خصوصی فرا گرفتند
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