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حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر انقاب اســامی در 
ســخنرانی زنده  تلویزیونی به مناســبت سی و دومین 
ســالگرد رحلت امام خمینی )رحمه اهلل( با ملت ایران 

سخن گفتند.
آنچــه در ادامــه در اختیــار مخاطبان قــرار میگیرد، 
»بسته های خبری« است که صرفاً جهت بازنشر سریع 
بیانات رهبر انقاب اســامی در پایگاه اطاع رسانی 
KHAMENEI.IR و حســاب های رسمی آن در 
شــبکه های اجتماعی منتشر شده و »متن کامل بیانات 
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای« طبق روال مرســوم، تا 
ساعاتی دیگر در این پایگاه در بخش »بیانات« منتشر 

خواهد شد.

بخش هایی از بیانات رهبر انقاب:
در بین نظامهای عالم که در یکی دو قرن اخیر تشکیل 
شــده، بنده هیچ نظامی را سراغ ندارم که به اندازه ی 
جمهوری اسامی پیش بینی زوالش شده باشد. از روز 
اول بدخواهانی که نمیتوانســتند تشکیل نظام را هضم 

کنند، میگفتند ایــن نظام تا دو ماه دیگر و … از بین 
خواهد رفت.

اینها نگاهشــان به خیلی از انقابها و نظامهای برآمده 
از انقابها بود. این انقابها در سراســر جهان شــروع 

شوق انگیز و پایان زهرآگینی داشتند.
راز پرشــکوه و افتخار بخش ماندگاری این نظام این 
دو کلمه اســت: جمهوری و اسامی؛ مردم و اسام؛ 
جمهوری یعنی مردم و اسام یعنی مردمساالری دینی.

کار بــزرگ امام بزرگوار ما این بــود که این فکر و 
نظریه ی جمهوری اسامی را خلق کرد و آن را وارد 
میدان نظریه های سیاســی گوناگــون کرد. بعد به آن 

تحققق و عینیت بخشید.
هــم در مورد حاکمیت اســام و هم دربــاره جنبه ی 
مردمــی بــودن حکومــت و مردمســاالری مخالفین 
سرسختی وجود داشت. عده ای سکوالر ها و غربی ها 
بودنــد کــه معتقد بودند دیــن افیون جامعه اســت و 

نمی تواند حکومت مردم را در دست بگیرد.
دســته ای دیگر میگفتند دین نباید آلوده به سیاســت 
شــود و باید تقدس خود را حفظ کنــد که این افراد 
سکوالر های مذهبی هستند که مذهبی اند اما در واقع 
ســکوالرند. یعنی هیچ اعتقادی بــه دخالت دین در 

شؤون زندگی ندارند و مخالفت حاکمیت اسامند.
مخالفان مردمســاالری ها هم دو جبهــه بودند، یکی 
ســکوالر ها کــه می گفتنــد مردمســاالری را بایــد 
تکنوکراتهــا دســت بگیرند پس جمهوری اســامی 
بی معنی اســت. عده ای دیگر میگفتند مردم کاره ای 

رهبر معظم انقالب اسالمی :

در جریان احراز صالحیتها به برخی نامزدها ظلم شد/ 
دستگاه های مسئول جبران کنند
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نیستند و باید دین حکومت کند که نمونه ی افراطی 
آن در داعش مشاهده می شود.

گفته میشــود برخی بخاطر مشکات معیشتی مردد 
هســتند کــه در انتخابات شــرکت نکنند. نبایســتی 
این چیزها ما را دلســرد کنــد درباره انتخابات. اگر 
نابســامانی و ناکارآمــدی وجود دارد بایــد آنرا با 
انتخاب درســت و خــوب جبران کنیم نــه با عدم 
انتخــاب. اگر ضعفی در مدیریتهــا وجود دارد راه 
چــاره آن چیســت؟ که مــا در مدیریتهــا دخالت 
نکنیم؟یا نــه، یک مدیریت به معنــای واقعی کلمه 

انتخاب کنیم. اسامی و مردمی 
در انتخاب باید دقت کرد. به وعده و حرف نمیشود 
اعتمــاد کرد. درباره خارجیها هم همین را میگویم. 
به مســئولین عزیــز در همین قضایای هســته ای که 
در جریان اســت همین را میگویم. در مســائل مهم 
کشــور هم همینجور است. حرف آسان است. باید 
نــگاه کرد این وعده را که این فــرد میدهد آیا در 
گذشــته این فرد عملی وجود دارد که این وعده را 
تصدیق کند یانه. نامزدها وعده هایی را که مطمئن 

نیســتند میتوانند انجام بدهند را ندهند.
این وعده ها به ضرر کشــور اســت. اگر چنانچه به 
ریاست جمهوری رســیدید و نتوانستید انجام دهید 
مردم را نســبت به نظام دلســرد میکنید. وعده هایی 
که اهل فن تایید میکنند قابل تحقق است را بدهید، 
امــا این وعده هایی که پشــتوانه عملی ندارد را این 
وعــده ها را نباید داد چون موجب دلســردی مردم 

خواهد شد و این گناه است.
یــک تذّکر ضــروری ای وجود دارد کــه در آخر 
صحبت میخواهم بگویم که یک امر دینی و انسانی 
است. در جریان عدم احراز صاحیّت، به بعضی از 
کســانی که احراز صاحیّتشان نشده بود، جفا شد، 
ظلم شــد؛ نسبت هایی داده شد -یا به خودشان یا به 
خانواده هایشــان- که واقعیّت نداشت. خانواده های 
محترم و عفیف دچار یک چنین مواجهه ای با یک 

شدند. نسبت هایی  چنین 
خب گزارشهای خاف و غلطی بود؛ بعد هم ثابت 
شد که خاف اســت، معلوم شد که خاف است؛ 
منتهــا خب ]در[ دهان مردم پخش شــد، در فضای 
مجازی متأّســفانه -فضای مجازی کــه من میگویم 
رهاســت، یک نمونه اش همین اســت- بدون هیچ 

قید و بندی این چیزها را منتشــر کردند.
حفظ آبروی انســانها جزو مهمترین مســائل است، 
جزو باالترین حقوق انسانها است. من خواهشم این 
اســت و مطالبه ام این است از دســتگاه های مسئول 
که جبــران کنند، مواردی که یک گزارشــی داده 
شــده و خاف واقع بوده، مربوط به فرزند کســی، 
مربوط به خانواده ی کســی، این را -بعد هم معلوم 
شــد که خاف واقع اســت- این را جبران کنند و 

کنند. حیثیّت  اعاده ی 
خدای متعال ما را از گناه، از ظلم، از هتک حرمت 
مؤمن محفوظ بدارد. خــدای متعال ما را از تخلّف 

بدارد. از وظایفمان محفوظ 
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رئیــس جمهور قانون تأســیس ۷ منطقــه آزاد و ۱۳ 
منطقه ویژه اقتصادی جدید را که ۱۵ اردیبهشت در 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام تصویب شد را برای 

اجرا به وزارت اقتصاد اباغ کرد.
حســن روحانی مصوبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس 
مبنــی بــر تأســیس ۸ منطقــه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه 
اقتصادی جدید که ۱۵ اردیبهشــت ۱۴۰۰ در مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظام بــه ۷ منطقــه آزاد جدید 
کاهش یافت و تصویب شــد و ســپس در ۵ خرداد 
امســال از ســوی محمد باقر قالیبــاف رئیس مجلس 
شورای اســامی به دولت ارسال شد را در تاریخ ۶ 
خرداد امســال برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی اباغ کرد.
ایــن قانون، ماده واحده بوده و شــامل ۷ منطقه آزاد 

اینچــه بــرون در اســتان گلســتان، بانه-مریوان در 
اســتان کردستان، مهران در اســتان ایام، اردبیل در 
اســتان اردبیل، سیســتان در شمال اســتان سیستان و 
بلوچستان، بوشــهر در استان بوشهر، قصر شیرین در 

استان کرمانشاه می شود.
همچنین مناطق ویژه اقتصادی جدید نیز شــامل فسا 
و الر در اســتان فارس، ابرکوه و میبد در استان یزد، 
زنجان، گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد، 
و  خــواف  غربــی،  آذربایجــان  در  ســرو-ارومیه 
قوچان در خراســان رضــوی، خرم آباد در اســتان 
لرســتان، تاکستان در اســتان قزوین، شاهین شهر در 
اســتان اصفهان و منطقه ویــژه اقتصادی دارویی در 

ساوجباغ استان البرز می شود.
بر اســاس این قانــون، امــکان واردات خودروهای 
خارجــی صرفــاً در محدودهــای تعیین شــده برای 
مناطــق آزاد امکانپذیر اســت ولــی در مناطق ویژه 

اقتصادی این امکان وجود ندارد.
همچنین واردات کاال از مناطق آزاد به سرزمین های 
اصلی ممنوع بوده و صرفاً کاالهای همراه مسافر آن 
هم برای کاالهای تولید شده در مناطق آزاد، از این 

ممنوعیت معاف است.
روحانی قانون تأســیس ۷ منطقه آزاد جدید را برای 

اجرا اباغ کرد

روحانی قانون تأسیس ۷ منطقه آزاد جدید را برای اجرا ابالغ کرد
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معاون رئیــس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور با حضور در روســتای زلزله زده جهیردان سراب 
پایان ساخت و تعمیر ۶۵۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله 

زده آذربایجان شرقی را اعام کرد.
به گزارش خبرنگارمــا در تبریز،محمدباقر نوبخت ظهر 
امروز در حاشــیه بازدید از روســتای زلزلــه زده جهیردان 
شهرستان ســراب و بازدید از واحدهای مسکونی احداث 
و تعبیر شــده اظهــار کرد: با توجه به زلزله ســهمگینی که 
دو ســال پیش در سراب و روســتاهای آن پیش آمد، همه 
امکانات نظام در جهت کاهش آالم مردم زلزله زده بسیج 
شد.وی افزود: برای احداث واحدهای تخریبی بنیاد مسکن 
انقاب اسامی از سوی دولت ماموریت یافت و مسووالن 

استانی بویژه استاندار محترم با جدیت پیگیر مسئله بودند.
نوبخــت اذعان داشــت: امــروز می توانیم پایــان دوران 
ساخت ۶۵۰۰ واحد مسکونی زلزله زده را که از این تعداد 
۳ هزار واحد مســکونی و ۳۵۰۰ واحد نیز تعمیری اســت، 

اعام کنیم.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور ادامــه داد: با این 
افتتاح ۱۱۶ هزارمین واحد مسکونی نوسازی شده روستایی 
از محل اعتباراتی طرح ویژه نوســازی و بهســازی مسکن 

روستایی در کشور افتتاح می شود.
وی گفــت: امروز در یکی از واحدهای ســاخته شــده 
حضور یافتیم تا با ســاکنان روستا همدردی و از مشارکت 

آنها در مراحل ساخت و تعمیر واحدها قدردانی کنیم.

 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:
پایان ساخت و تعمیر ۶۵۰۰ واحد مسکونی در 

مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی
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وزیر نیــرو با بیان اینکــه رودخانه مــرزی ارس مرز 
دوستی همه ملت های واقع در حاشیه آن و برخوردار 
از این موهبت الهی است، گفت: ارس به دوستی های 
مردمان ســاکن در این حوزه روح بخشــیده و بایسته 

است که قدر آن را بیش از پیش بدانند.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛رضــا اردکانیان در 
مراســم بزرگداشت پنجاهمین ســالگرد بهره برداری 
از ســدهای ارس و میل مغان، افزود: بدون شک رود 
ارس در بخش قابل توجهی از مرز مشترک دو کشور 
جمهوری اســامی ایران و جمهــوری آذربایجان به 
مثابه شــاهرگ حیاتی مرزنشــینان مجــاور خود نماد 
صلح و دوســتی بــوده و با افتخار باید اذعان داشــت 
که رود مرزی ارس نه تنها مانند بســیاری از آب های 
مرزی دنیا زمینه ســاز نزاع و ستیز بین دو دولت نبوده، 

بلکه به عنوان نمونه ای نادر و درخشان عاملی مهم در 
جهت توسعه و تقویت روابط فیمابین دو ملت دوست 

و همسایه ایران و آذربایجان بوده است.
وی بیان کرد: خوشبختانه طی پنج دهه گذشته، احداث 
و بهره برداری از ســد و نیروگاه ارس و همچنین سد 
انحرافی میل مغان موجبات آبادانی و توســعه مناطق 
مجــاور ارس را فراهــم آورده و پس از بهره برداری 
رســمی از سد و نیروگاه ارس در سال ۱۳۵۰ شمسی، 
امــروز در پنجاهمیــن ســالگرد بهره بــرداری از این 
تاسیسات جشن باشکوه همدلی و همراهی را برگزار 
مــی نمایند؛ در آینده نزدیک نیز شــاهد بهره برداری 
از ســد های مشــترک خداآفرین و قیز قلعه ســی نیز 

خواهیم بود.
وی اضافه کرد: جمهوری اسامی ایران و جمهوری 
آذربایجان از مشــترکات دینــی، فرهنگی و تاریخی 
فراوان بهره مندند، اشــتراکاتی کــه می تواند ماهیت 
ویــژه ای بــه روابط دو کشــور در منطقه بخشــیده و 
همان گونه که طی چند دهه گذشــته شاهد بوده ایم، 
برگزاری ۵۰ اجاس کمیسیون دائمی بهره برداری از 
منابع آب و انرژی رودخانه مرزی ارس و ۱۴ اجاس 
کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی بین دو کشور، 
نمونه های روشن از روابط راهبردی و منحصر به فرد 

در منطقه است.

وزیر نیرو:
رود مرزی ارس عاملی مهم در جهت توسعه روابط

 دو ملت ایران و آذربایجان است
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اردکانیان گفت: در آستانه پنجاهمین سال بهره برداری 
از سدهای ارس و میل مغان و تاکید بر اراده طرفین بر 
برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد بهره برداری از منابع 
آب و انــرژی رودخانه مــرزی ارس، فرصت مغتنمی 
دست داد تا با مروری بر توافقات و همکاری های دو 
جانبه دو کشــور در بخش آب و انرژی، ضمن تبیین 

نقاط قوت در جهت توسعه همکاری ها بپردازیم.
وی ادامه داد: در مجموع روند همکاری های مشترک 
میان ایران و ســایر کشــورهای رودخانه ارس نشانگر 
غلبه و تفوق همکاری های آبی بر مشــکات و موانع 

موجود است.
وی تشریح کرد: شــواهد متعددی از جمله معاهدات 
مختلف و کمیســیون های مشــترک بیــن دولت های 
ایران و شــوروی ســابق )پس از اســتقال جمهوری 
آذربایجان( در باب تسهیم آب، تعیین مرز رودخانه ای، 
حل و فصل مسائل و حوادث مرزی، تسفیه اختافات، 
ســاماندهی رودخانه مرزی ارس، نصب و مراقبت از 
عائم مــرزی، همکاری های فنــی و اقتصادی، تعیین 
وضعیــت جزایر و پل های واقع در مســیر رودخانه و 
تعیین مرز آبی در دریاچه های سد ارس و سد تنظیمی 

میل مغان همگی گواه محکم بر این مدعاست.
وزیر نیــرو افزود: فرصــت های اقتصــادی کم نظیر 
جمهوری اســامی ایران در حوزه های گردشگری از 
قبیل طبیعت گردی، آثار باستانی نظیر پل ها و کلیساهای 
تاریخی حاشیه ارس، پتانسیل خوب تولید برق، وجود 
زیرساخت های مناسب و امکان دسترسی آسان به دو 
طرف مرز در کنار عزم و اراده مســئوالن دو کشــور 
برای گســترش همکاری ها از ظرفیت هایی است که 
می تواند به احداث و بهره برداری از طرح های توسعه 

منابع آب و انرژی ارزش شتاب دوچندان بخشد.
وی تاکیــد کرد: انتظار می رود وجود چنین ظرفیت ها 

و منابع در مسیر رودخانه ارس، زمینه ها و فرصت های 
فــراوان دیگری برای توســعه همکاری هــای بین دو 
کشور در جهت تولید انرژی برق فراهم  شود و تاش 
مضاعفی برای ســرعت بخشــیدن به رفع موانع اندک 

موجود صورت پذیرد.
وی اضافــه کرد: پایش مشــترک سراســری کمی و 
کیفــی رودخانه مــرزی ارس در ادامــه روند خوب 
همکاری های قبلی دو کشور، استقرار سامانه تصمیم 
یار، پیش بینی و هشدار ســیل برای پیشگیری از بروز 
خسارت به تأسیسات آبی و اراضی پایین دست، تاش 
برای تشکیل کمیسیون چهار جانبه کشورهای حوضه 
آبریــز ارس از مهمترین زمینه های همکاری و فعالیت 

های پیش رو در حوزه آبریز ارس است.
اردکانیان گفت: ســرعت بخشــی به تصمیم گیری ها 
در خصوص ســد قیزقلعه ســی تا حصول نتیجه نهایی 
و اســتفاده از ظرفیت خوب شــرکت هــای پیمانکار 
و مشــاور در هر دو کشــور بــرای انجام ایــن پروژه 
هــای اجرایــی از دیگر مــوارد حائز اهمیــت در این 
حوضه اســت. وی یاداوری کرد: شایســته می دانم از 
اندیشــه های ناب، خاقیت ها، تــاش ها و زحمات 
همه کســانی کــه در طراحی، ســاخت و تجهیز این 
سدها، تاسیسات و شبکه های آبیاری نقش داشته اند و 
همچنین از همکاری همه دست اندرکاران بخش های 
خصوصی و دولتی دو کشــور دوست و همسایه ایران 
و آذربایجان که طی ۵۰ سال بهره برداری مشترک از 
ســدهای مذکور، با درایت و حــس تعامل، موجبات 
بهره مندی ملت دو کشــور از منافع بیشــمار ناشــی از 
ســاختن ســد های مذکور را فراهم آورده و آن را به 
نوعی به عنوان نمونه موفق و کم نظیر دوستی و صلح 
در مرزهــای آبی بــه جهان معرفی کــرده اند، کمال 

تشکر و قدردانی را داشته باشم.
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تفاهم نامــه همکاری بنیاد شــهید و امور ایثارگران و 
ارتش جمهوری اســامی هم زمان با برگزاری آیین 
تجلیل از ۱۷۶۸ شهید ارتش در عملیات بیت المقدس 

به امضا رسید.
بــه گزارش »ایثار«، مهندس ســعید اوحــدی در این 
نشست که روز شنبه اول خردادماه و در آستانه سالروز 
آزادسازی خرمشهر برگزار شد، ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهدا، به ویژه شــهدای وقایع اخیر غزه 
و فلسطین و شهدای گرانقدر عملیات بیت المقدس، 
غرورآفریــن  عملیــات  ســالروز  تقــارن  گفــت: 
بیت المقدس و فتح خرمشهر با پیروزی بزرگ مردم 
غزه و فلســطین بر رژیم غاصب صهیونیستی یکی از 

حکمت ها و تحقق وعده الهی است.
رییــس بنیاد شــهید و امور ایثارگران بــا تکیه بر این 
ســخن امام خمینــی )ره( که »جنگ نعمت اســت«، 
اظهــار کرد: هــر روز و ســالی که از عمــر انقاب 
اسامی می گذرد، شاهد نعمت ها و برکات ماندگار 
و عمیق تــری از آثار دفاع مقدس هســتیم و عملیات 
بیت المقــدس در حقیقت نقطه عطفی در عملیات ها 

و تاریخ دفاع مقدس بود و قطعاً آثار و برکات آن در 
تاریخ ماندگار خواهد بود.

معــاون رییس جمهور بــا بیان اینکه هر کشــوری به 
دنبال اقتــدار خود در حوزه هــای نظامی، اقتصادی، 
سیاسی و… اســت، عنوان کرد: طبق فرمایش مقام 
معظــم رهبری آنچه جوهر و مبنای همه تحوالت در 
کشورها می شــود، اقتدار معنوی اســت. اگر اقتدار 
معنوی در کشــوری حاکم شد آن کشــور به اعتبار 
اقتدار معنــوی می توانــد اقتدار سیاســی، فرهنگی، 

اقتصادی و... ماندگار داشته باشد.
وی افزود: مقام معظم رهبری شــهدا را مظهر اقتدار 
کشور معرفی کردند بنابراین مبنای دستیابی به اقتدار 

معنوی، شهدا هستند.
اوحدی در ادامه حضور در آیین تجلیل از شــهدای 
ارتش در عملیات بیت المقدس و در جمع خانواده های 
معظم این شهدا را افتخار خواند و تصریح کرد: شهدا 
و خانواده های شهدا به این بزرگداشت ها نیاز ندارند؛ 
زیرا شهدا از خوان ضیافت الهی متنعم  و »فَِرحیَن بِما 
آتاُهــُم اهلَلّ مِن فَضلِِه« هســتند. مطمئناً دغدغه شــهدا 
نســبت به خانواده و ارزش های نظام از زمانی که در 
بین ما انســان های زمینی بودند، بیشــتر است و به ما 
بشــارت می دهند که در مسیر شــهدا قدم بگذاریم. 
برگزاری مجالس شــهدا و چنین یادواره هایی هم در 
واقع بســتری برای گرفتن بشارت از شهدا و رسیدن 
به قله های کمالی است که شهدا آن را طی کرده اند.

رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران با اشــاره به آثار 
ادامــه دار عملیات بیت المقدس عنــوان کرد: نام این 

تفاهم نامه همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و ارتش جمهوری اسالمی 
به امضا رسید
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عملیات در واقع »الی بیت المقدس« است، یعنی همچنان 
مســیر ادامــه دارد. همان طــور که امام راحــل پیروزی 
عملیات بیت المقدس و فتح خرمشــهر را در شــهادت 
حسین فهمیده و مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر دیده بودند، 
امروز هم اگر شــاهد این حماسه  های بزرگ در قدس 
و فلســطین و سرزمین های اشغالی هســتیم که در طول 
تاریخ فلسطین از ســال ۱۹۴۸ تا به امروز بی سابقه بوده 
است ادامه دفاع مقدس ما و همان عملیات بیت المقدس 

است.
وی با اشــاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری در روز 
قدس و تاکید ایشان بر وحدت و یکپارچگی فلسطین، 
اضافه کرد: در چند روز اخیر برای اولین بار این وحدت 
را هم در غزه و هم در دیگر نقاط فلسطین شاهد بودیم. 
امروز به برکت دفاع مقدس ما، نفس مسیحای حضرت 
امام و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و برکت خون 
پاک سیدالشــهدای محور مقاومت حاج قاسم سلیمانی 
شاهد بودیم که ظرف ۱۱ روز ۴ هزار موشک به اراضی 
اشغالی پرتاب شد که در طول تاریخ سابقه نداشته است.

اوحدی گفت: عملیات بیت المقدس نه تنها نقطه عطفی 
در جنگ ما بلکه در طول تاریخ حماسه مبارزان مظلوم 
مســلمان بود، که امید و خودباوری در جامعه اســامی 
را شــکل داد و خــط بطانی بر تمام امیــد و آرزوهای 

استکبار بود.
معــاون رییس جمهور در ادامه گفت: اســتکبار جهانی 
و نوکران آنها صدام و رژیم بعث در یک نقشــه بسیار 
پیچیده، قصد براندازی نظام اسامی ما را داشتند و اصًا 
بحث اشغال خاک و قطعنامه ۱۹۵۷ و … نبود. تفکر و 
هدف رژیم بعث افلقی که ریشــه صهیونیستی داشت، 
حاکمیت صــدام در منطقه و رهبری جامعه عرب برای 
سازش با رژیم صهیونیســتی بود؛ اما با عملیات بزرگ 
بیــت المقدس که ســردار ســلیمانی فرمانــده یکی از 

لشکرهای آن بود این هدف شکست خورد.

وی افزود: امروز باید بگوییم فناوری ســاخت موشک 
توســط نیروهای جهادی، یادگار سیدالشــهدای محور 
مقاومت است و حتما روح بلند سردار شهید حاج قاسم 

سلیمانی ناظر بر موفقیت های مبارزان فلسطینی است.
رییس بنیاد شــهید و امــور ایثارگران ضمــن تأکید بر 
دالورمردی های ارتش قهرمان جمهوری اسامی ایران، 
عنوان کرد: پس از شکست مفتضحانه دشمن در عملیات 
بیت المقدس توســط رزمنــدگان عزیز و ارتشــی های 
قهرمان ما، صدام، آمریکا و دیگر کشورهای هم پیمان او 
بسیج شدند که به فاصله یک ماه و نیم بعد از آزادسازی 
خرمشهر، نشست سران کشورای غیرمتعهد را در بغداد 
برگزار کنند و با ریاســت صدام بر این کنفرانس انتقام 
این شکست را حداقل در خاکریزهای سیاسی بگیرند؛ 
اما باز این ارتش غیور جمهوری اســامی بود که اتفاق 
بزرگ دیگری در تاریخ حماسه این مرز و بوم رقم زد 
و جنگنده های نیروی هوایی ارتش پاالیشــگاه بغداد را 
مورد حمله قرار دادند؛ در کنار آن شهید عباس دوران 
با وجود اینکه هواپیمایش آســیب دیده بود، هواپیمای 
خود را به هتل محل اقامت سران کشورهای غیر متعهد 
زد و بعــد از این تصمیم بر این شــد کــه کنفرانس در 
هند برگزار شــود. اوحدی در پایان انتخابات را یادگار 
شهدا خواند و افزود: همه باید در انتخابات پرشوری که 
پیش رو داریم شــرکت کنیم و با حضور حداکثری که 
توقع مقام معظم رهبری است، حماسه دیگری در بیعت 

با ارزشهای شهدا شاهد باشیم.
امیر دریادار »حبیب اهلل ســیاری«، معاون هماهنگ کننده 
ارتش جمهوری اســامی نیز در این نشســت عملیات 
بیت المقدس را نقطه عطف دفاع مقدس خواند و تقارن 
پیروزی جبهه مقاومت اســامی با ســالروز آزادسازی 
خرمشــهر را تبریک گفت و عنوان کرد: عمر زیادی از 
صهیونیست ها نمانده و روز به روز شاهد افول این رژیم 

غاصب و کودک کش هستیم.
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رئیس کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹ اعام کرد که 
دوز سوم واکسن کرونا باید در پاییز تزریق شود.

حمید ســوری گفت: بر اســاس مطالعه جدیدی که 
در لنست Lancet منتشر شد، واکسن فایزر کووید 
۱۹ سطح پادتن های کمتری علیه نوع دلتا یا واریانت 
هندی تولید می کند که به عنوان B.۱.۶۱۷.۲ شناخته 

می شود و در هند کشف شده است.
او ادامه داد: به نظر می رسد سطح آنتی بادی در افراد 
مسن کمتر است و با گذشــت زمان کاهش می یابد 
که این کاهش می تواند به این معنی باشد که برخی 
از افراد واکسینه شده در پاییز امسال به یک واکسن 
بوســتر Booster احتیاج دارند؛ بنابراین الزم است 

تا دوز سوم واکسن کرونا در پاییز تزریق شود.
رئیس کمیتــه اپیدمیلوژی کوویــد ۱۹ بیان کرد: از 
طرفی بنابر گزارش هفتگی کووید ۱۹ در جهان طی 
هفته گذشــته، تعداد موارد و مــرگ و میر گزارش 
شــده همچنان کاهــش یافته و بیــش از ۴.۱ میلیون 
مــورد جدید و ۸۴۰۰۰ مرگ جدید گزارش شــده 

است.
ســوری اظهار کرد: منطقه اروپا بیشترین کاهش در 
موارد جدیــد و مرگ و میر را در این هفته گزارش 
کــرده و به دنبــال آن منطقه جنوب شــرقی آســیا 
اســت. مناطق قاره آمریکا، مدیترانه شرقی، آفریقا و 
اقیانوس آرام غربی تعداد موارد مشــابه هفته قبل را 

گزارش کرده است.
رئیــس کمیته اپیدمیلوژی کوویــد ۱۹ ادامه داد: در 
منطقه مدیترانه شــرقی تا کنون در ۱۰ کشور به طور 
رســمی گزارش موارد واریانت آفریقایی که اولین 
بار در آفریقای جنوبی شناســایی شده گزارش شده 
اســت که این کشــور ها بحرین، جمهوری اسامی 
ایران، اردن، لیبی، ســرزمین های اشــغالی فلسطین، 
پاکســتان، قطر، عربستان ســعودی، تونس و امارات 

متحده عربی هستند.

رئیس کمیته اپیدمیولوژی کووید ١٩: 
دوز سوم واکسن کرونا باید در پاییز تزریق شود
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وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، 
مراتب ثبت ملی ۱۱ اثر فرهنگی تاریخی و دو میراث 
دفاع مقدس را به اســتاندار آذربایجان شــرقی اباغ 

کرد.
علی اصغر مونســان در اجرای قانون تشــکیل سازمان 
میراث فرهنگی کشور و اساسنامه این سازمان، مراتب 
ثبت ۱۱ اثر فرهنگی تاریخی استان آذربایجان شرقی 

در فهرست آثار ملی را به شرح زیر اباغ کرد:
۱- خانه خیابانی در شهر مراغه

۲- پل فلزی جلفا در شهرستان جلفا
۳- هسته اولیه کارخانه آردســازی تبریز )آراکلیان( 

در شهر تبریز

۴- هسته اولیه کارخانه کبریت سازی توکلی در شهر 
تبریز

۵- کارخانه حوله برق المع در شهر تبریز
۶- خانه طوباییه )منسوب به باقرخان( در شهر تبریز

۷- حمام شندآباد در شهرستان شبستر
۸- حمام نوبهار )حکم آباد( در شهر تبریز

۹- بقایای مجموعه تاریخی اسفســتان در شهرســتان 
سراب

۱۰- ساختمان ارجمندی در شهر تبریز
۱۱- مسجد قرمز بناب در شهر بناب

آثار ثبت شــده در فهرست آثار ملی تحت حفاظت و 
نظارت وزارت میراث فرهنگی بوده و هرگونه مرمت 
و بازسازی آنها صرفا با تأیید و نظارت این وزارتخانه 

ممکن خواهد بود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
همچنین در دو نامه جداگانه به اســتاندار آذربایجان 
شــرقی، مراتب ثبت دو اثر فرهنگــی تاریخی »محل 
شهادت دانشجویان دانشــکده فنی دانشگاه تبریز« و 
»مــدارس دخترانــه زینبیه و ثاراهلل میانــه« را به عنوان 
میراث دفاع مقدس در فهرست آثار فرهنگی تاریخی 

واجد ارزش اباغ کرد.

از سوی وزیر میراث فرهنگی ابالغ شد:
 ثبت ملی ١١ اثر فرهنگی تاریخی و دو میراث دفاع مقدس در

 استان آذربایجان شرقی
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بر اساس مصوبه هیئت وزیران فرصت جدیدی برای 
ثبت نــام از جاماندگان و همچنین منصرفین از ســایر 
یارانه ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول 

شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛بر اساس مصوبه هیئت 
وزیران فرصت جدیدی برای ثبت نام از جاماندگان و 
همچنین منصرفین از ســایر یارانه ها به وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی محول شد.همچنین ثبت نام کلیه 
افراد متقاضــی دریافت یارانه نقــدی، یارانه حمایت 
معیشــتی خانوار و سایر یارانه ها از جمله افراد جدید، 
افرادی کــه تاکنون ثبت نام ننموده انــد و افرادی که 
منصرف شــده اند، بر عهده وزارت تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی اســت. در این راستا ســازمان موظف است 
ظــرف ده روز از تاریــخ اباغ این آییــن نامه، یک 
نسخه کامل از اطاعات سامانه رفاهی) سامانه هویتی 
و بانکی مشــمولین یارانه نقدی( را در اختیار وزارت 

تعــاون،کار و رفــاه اجتماعی قرار دهــد و نیز ظرف 
یک ماه دسترســی برخط به کلیه اطاعات وارد شده 
به سازمان را به طور مســتقیم با مبدا اطاعات برقرار 

نماید.
در پی تصمیم اتخاذ شــده از سوی هیات وزیران، به 
زودی زمان ثبت نام از کســانی که یارانه نمی گیرند، 
یا در گذشــته انصــراف داده اند یــا متقاضی یکی از 

یارانه ها هستند اعام می شود .
ایــن مهم در قالب آیین نامه مربوط به یکی از بندهای 
تبصــره ۱۴ قانون بودجه درباره هدفمندی یارانه ها به 

تصویب رسیده است.
بــه موجب ایــن مصوبــه،وزارت تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعــی با همــکاری وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطاعــات موظف اســت ظــرف یک مــاه از تاریخ 
ابــاغ این آیین نامه، دسترســی کامل و برخط پایگاه 
اطاعــات رفاه ایرانیان را از طریــق مرکز ملی تبادل 
اطاعات برای اجــرای تکالیف قانونــی مربوطه در 

اختیار سازمان قرار دهد.
تمام دســتگاه های اجرایی نظیر ســازمان ثبت اسناد و 
اماک کشور، ســازمان ثبت احوال کشور، سازمان 
امور مالیاتی کشور، سازمان بیمه گر اعم از تجاری و 
تأمین اجتماعی، نیروی انتظامی جهموری اسای ایران، 
بانک ها، وزارت صنعت،معدن و تجارت،سازمان ها و 
صندوق های بازنشستگی کشــوری- لشکری و سایر 

اعالم جزییات ثبت  نام جدید برای دریافت یارانه/
چه کسانی می توانند ثبت نام کنند؟
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صندوق های بازنشســتگی موظف به همکاری الزم با 
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در به روزرســانی 

و تکمیل پایگاه مذکور هستند.
همچنیــن ثبت نام کلیه افراد متقاضــی دریافت یارانه 
نقدی، یارانه حمایت معیشــتی خانوار و سایر یارانه ها 
از جملــه افراد جدید، افــرادی که تاکنــون ثبت نام 
ننموده اند و افــرادی که منصرف شــده اند، بر عهده 
وزارت تعــاون،کار و رفــاه اجتماعی اســت. در این 
راســتا سازمان موظف اســت ظرف ده روز از تاریخ 
اباغ ایــن آیین نامه، یک نســخه کامل از اطاعات 
ســامانه رفاهی) ســامانه هویتــی و بانکی مشــمولین 
یارانه نقدی( را در اختیــار وزارت تعاون،کار و رفاه 
اجتماعــی قرار دهــد و نیز ظرف یک ماه دسترســی 
برخط به کلیه اطاعات وارد شــده به ســازمان را به 
طور مســتقیم با مبدا اطاعات برقرار نماید. پرداخت 
یارانه نقدی به افراد واجد شرایط پس از انجام آزمون 
توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و متناسب 
بــا تحقق دریافتی های )منابع( جــدول تبصره )۱۴( و 
پس از اخذ مجوز ســتاد ملی مبارزه با کرونا صورت 

می گیرد.
بــا توجه به اعام مهلت یک ماهــه، پیش از ۵ تیرماه 
، عملیات ثبت نــام از جاماندگان یارانــه و مقاضیان 
آغاز خواهد شــد. مدیرکل دفتــر یارانه های نقدی و 
غیرنقدی سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز از پیگیری 

ثبت نام عمومی از متقاضیان یارانه نقدی و معیشتی از 
دستگاه های اجرائی خبر داد.

در حال حاضر یارانــه  بگیران یارانه نقدی ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومانی و یارانه معیشــتی مرتبط با افزایش قیمت 
بنزین در ســال ۱۳۹۸ را دریافت می کنند . مبلغ یارانه 
معیشــتی که به گفته مقامات مسئول به ۶۰ میلیون نفر 
پرداخت می شــود، مبلغ این یارانه بــرای خانوارهای 
یک نفره ۵۵ هزار تومــان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، 
سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان 
و خانوارهای پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.

امســال در مــاه مبارک رمضــان نیز یارانــه ای تحت 
عنوان یارانه رمضان برای مشــموالن واریز شده است 
. در سال گذشته یارانه حمایتی برای آسیب دیدگان 

کرونا به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
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استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات 
یکی از دو نقش محوری فرمانداران است، تأکید کرد: آن چه 
وظیفه اصلی ماست برقراری امنیت و برگزاری انتخاباتی سالم و 
قانون مند است و اراده و تصمیم مردم هرچه باشد به آن احترام 

می گذاریم.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در نشســت فرمانداران اســتان 
با محوریت هماهنگی برای برگــزاری انتخابات ۲۸ خرداد، با 
قدردانــی از زحمات و تاش های فرمانــداران در موضوعات 
مختلف، اظهار داشت: در سال های گذشته، سخت ترین دوران 
مدیریتی را تجربه کردیم، اما با تاش های مسئوالن، امور کشور 

و استان با سربلندی مدیریت شده است.
وی افزود: بــا وجود پیچیدگی های حوزه سیاســی و امنیتی 
که مهم ترین محور مســئولیت های وزارت کشور و استانداران 
و فرمانداران است، اســتان آذربایجان شرقی با تجربه و تاش 
فرمانداران، یکی از امن ترین و پاک ترین اســتان های کشور به 

شمار می رود.
اســتاندار آذربایجان شرقی با اشــاره به انتخابات ۲۸ خرداد، 
گفت: خوشــبختانه همه فرمانداران اســتان تجربــه برگزاری 

انتخابات را دارند و انتخابات مجلس در اســفند ســال ۹۸ هم 
تجربه خوبی از نظر برگزاری یک انتخابات سالم و قانونی بود.

وی خاطرنشــان کرد: انتخابات ۲۸ خرداد به دالیل مختلف، 
متفاوت از انتخابات های گذشــته اســت، اما با تاش مسئوالن 
امــر، بخش عمــده ای از مقدمات کار فراهم شــده و آمادگی 

کافی در استان وجود دارد.
پورمحمدی با اشــاره بــه اینکه وظیفه ما برقــراری امنیت و 
برگزاری انتخاباتی سالم و قانون مند است، افزود: ما باید وظیفه 
خود را به درستی انجام دهیم و آخرت خود را به دنیای دیگران 
نفروشــیم؛ آن چه برای مهم است، ســامت انتخابات است و 

تصمیم مردم هرچه باشد به آن احترام می گذاریم.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه فضای استان 
به ســمت شــور انتخاباتی پیش می رود، افزود: مــردم ما ثابت 
کرده انــد که با وجود مشــکات و گله مندی ها، در لحظه های 

سخت پای کار نظام و انقاب هستند.
وی بــا تأکید بــر اینکه گروه هــای مرجع باید بــرای جلب 
مشــارکت حداکثری مردم در انتخابات تــاش کنند، افزود: 
نفس انتخابات برای ما مهم اســت و اگــر انتخابات و صندوق 
رأی زیر ســوال برود فجایع بزرگی به بار می آید که جبران آن 

مشکل است.
دبیر ســتاد انتخابات آذربایجان شــرقی هم در این نشســت 
برگزاری انتخابــات را مهم ترین مأموریــت فرمانداران عنوان 
کرد و گفت: انتخابات پیش رو به دالیلی مانند شــیوع کرونا و 
مسائل اقتصادی، شرایط متفاوتی دارد، اما با توجه به اینکه همه 
فرمانداران اســتان تجربه برگزاری انتخابــات را دارند اطمینان 
داریم که این انتخابات هم در امنیت و ســامت کامل برگزار 

خواهد شد.

 استاندار آذربایجان شرقی:
وظیفه ما برقراری امنیت و برگزاری انتخابات سالم است/

 به اراده مردم احترام می گذاریم
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مدیرکل امــور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری آذربایجان 
شرقی گفت: توســعه کشــور بدون ایفای نقش اصلی توسط 
جوانــان امکان نــدارد و باید بــا اتخــاذ رویکردهای صحیح، 

بسترهای الزم برای استفاده از ظرفیت جوانان هموار شود.
به گــزارش خبرنگارما در تبریز ؛بدر شــکوهی در نشســت 
هم اندیشــی اعضای مجمع ســمن های جوانان استان، پیروزی 
انقاب اسامی و دفاع مقدس را مدیون حضور و حماسه آفرینی 
جوانان متعهد و غیور کشــور دانست که با ایمان به آرمان های 
مقدس انقــاب و رهنمودهای امام راحل بــا خون خویش از 
نهال نوپای جمهوری اسامی صیانت و کیان کشور را مقتدرانه 

حفظ کردند.
وی بــا تاکید بر اهمیت و ضرورت حفاظت و پاســداری از 
انقاب اسامی و دستاوردهای آن، حفظ هوشیاری، وحدت و 
انسجام ملی در مقابل شیطنت های دشمنان و تاش برای ساختن 
ایران اسامی، افزود: متاســفانه در ادوار بعد از دفاع مقدس به 
عناویــن مختلف موانع متعددی برای حضــور و نقش آفرینی 
جوانان در ســطوح مدیریتی و اجرایی ایجاد شــد که عوارض 

نامطلوبی بر حرکت پیشرفت و توسعه کشور برجای نهاد.

شکوهی خاطرنشــان کرد: اگر امروز مقام معظم رهبری در 
طی دو ســال متوالــی بر موضوع مهم جهــش اقتصادی تاکید 
می کنند الزم اســت جهت حصول این چشم انداز، مانع زدایی 
اساسی از حضور موثر جوانان در کلیه عرصه ها از جمله تولید 

واقتصاد صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: وجود جمعیت جوان وســرزنده از مزایا و 
ظرفیت های ارزشمند کشــور است که اگر در حوزه سیاست 
گــذاری و اتخاذ راهبردها تدابیر کارآمدی اندیشــیده شــود، 
به طور حتم افق های جدیدی از بالندگی و گفتمان ســازی در 

تمدن ایرانی و اسامی گشوده خواهد شد.
مدیرکل امــور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری آذربایجان 
شــرقی افزود: دوران دفــاع مقدس، عصر طایی اســتفاده از 
جوانان برای پاســخگویی به نیازهای کشــور بود و متاسفانه با 
فاصله گرفتن از آن دوران، باور اعتماد به جوانان تضعیف شده 

است.
شــکوهی تصریح کرد: برخی ها جوان بودن جمعیت کشور 
را تهدید می دانند، در حالی که فرصت های بی شــماری برای 
اعتای کشــور در اعتماد به جوانان و با بهره گیری صحیح از 

آن می توان خلق کرد.
وی با اشــاره به انتخابات آتی ریاســت جمهوری و شوراها، 
گفت: براساس فرمایش مقام معظم رهبری مشارکت حداکثری 
در انتخابات، شرط اساسی بر ای حل مشکات کشور است و 
عاوه بر اینکه همه دستگاه های نظارتی و اجرایی باید بسترهای 
الزم را بــرای تحقق این امر فراهم کنند، تشــکل های مردمی 
و ســازمان های مردم نهاد نیز به عنوان گروه های مرجع جامعه 
باید وظایف خود را در تشــویق مردم به مشارکت آگاهانه در 

انتخابات ایفا کنند.

 مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

توسعه کشور بدون ایفای نقش اصلی توسط
 جوانان امکان ندارد
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معاون دانشــجویی و فرهنگی موسســه آموزش عالی نبی 
اکــرم تبریــز از انتخاب این موسســه به عنــوان دبیرخانه 
فرهنگی موسسه های غیرانتفاعی منطقه سه کشور از سوی 
وزارت علــوم، فنــاوری و تحقیقات بخاطــر فعالیت های 

چشمگیر خود در حوزه فرهنگی خبر داد.
شیوا والیتی در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه 
موسســه آموزش عالی نبی اکرم در ســال ۱۳۷۵ با مجوز 
وزارت علوم به عنوان موسسه آموزش عالی فعالیت خود 
را آغاز کرده اســت، گفت: هم اکنون ۲ هزار دانشجو در 
۵۷ رشته انســانی، هنر، مهندسی و علوم پایه در این واحد 
مشــغول آموزش هســتند. وی با بیان اینکه این موسســه 
بزرگترین موسســه در شمالغرب کشور و جزو بزرگترین 
موسسات در سطح کشور اســت، افزود:موسسه آموزش 
عالی نبــی اکرم به عنوان یک واحد فرهنگی ســرآمد از 
ســوی معاون فرهنگی وزیر علوم معرفی شده است و این 
امر انتظارات از این واحد را باال برده است. وی افزود: در 

این موسســه در کنار برنامه های جامع آموزشی وعلمی، 
برنامه های فرهنگی نیز دنبال می کنیم و در این راستا برای 
اهداف باالیی که مدنظر داریم برنامه های متنوعی طراحی 

و اجرا می کنیم.
معاون دانشــجویی و فرهنگی نبی اکــرم، یکی از اهداف 
این واحد در کنار آموزش های علمی را تربیت دانشجوی 
فرهنگی، متعهد، مسئولیت پذیر و خودساخته با توانمندی 
اجتماعی عنوان کرد و گفت: ما به دنبال آموزش و تربیت 
دانشجویانی هستیم که در جامعه کنشگر بوده و بتوانند بعد 
از فارغ التحیصلی در امور زندگی و اشتغال توانمند باشند. 
والیتی افزود:تاش ما بر این اســت که دانشجویان بعد از 
پایان تحصیات وارد بازار کار شوند و در این راستا دفتر 
توانمندسازی و مرکز آموزشهای آزاد را راه اندازی کرده 

ایم تا مهارتهای شغلی دانشجویان ارتقا یابد.
والیتی خاطرنشان کرد: در این راستا جشنواره های مختلف 
علمی، فرهنگی و هنری برگزار شــده و دانشــجویان را با 
قبول تمام هزینه ها به جشنواره های ملی و بین المللی اعزام 
می کنیم تا اســتعدادها و خاقیتهای دانشجویان شناسایی 
شده و جهت ارتقاء استعدادشان به سازمانها معرفی شوند. 
وی همچنین از برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر 
دانشجویی پودس با همکاری معاونت اجتماعی استانداری 
آذربایجان شرقی خبرداد و گفت: آسیب های اجتماعی، 
موضوعات خشونت، اعتیاد، حاشیه نشینی، خرده فرهنگ 

ها و طاق از محورهای اصلی این جشنواره است.

انتخاب موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز به عنوان 
دبیرخانه فرهنگی موسسه های غیرانتفاعی منطقه سه کشور
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رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شــرقی از 
وجود بیــش از ۱۲۰۰ واحد خانه تاریخی و باســتانی در تبریز 
خبر داد و گفت: کاندیداهای شورای شهر به هویت تاریخی و 

فرهنگی تبریز بپردازند!
داوود بهبودی در حاشــیه بازدید از چنــد پروژه مهم میراث 
فرهنگی شهر تبریز در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: انتظار 
می رود شهرداری کانشهر تبریز حضور پررنگ و موثرتری در 
تملک، احیا، مرمت و نگهداری پروژه های تاریخی و فرهنگی 

شهر که نماد هویت تبریز هستند، داشته باشد.
وی افزود: حال که در آستانه انتخابات شورای اسامی شهر 
هســتیم الزم اســت هم کاندیداها در برنامه هــای خود به آثار 
تاریخی و فرهنگی شهر بپردازند و هم شهروندان در ماک های 

انتخاباتی خود، این عامل بسیار مهم را مورد توجه قرار دهند.
بهبودی تصریــح کرد: به عنــوان مثال بــازار تاریخی تبریز 
عاوه بر نقشــی که در زندگی اقتصادی مــردم دارد، یادآور 
گذشته اقتصادی و اجتماعی مردم این دیار و در واقع شناسنامه 

کهن شهر تبریز است.
وی افزود: این بازار تاریخی که به ثبت جهانی رسیده است، 

جایگاه ارزشمندی در هویت تبریز و جلب گردشگران داخلی 
و خارجی دارد؛ بنابراین عملیات مرمت و احیای آن باید بادقت 

و ظرافت خاص به طور مستمر انجام شود.
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی آذربایجان شــرقی 
خاطرنشــان ســاخت: بروز هرگونــه حادثه ناخواســته از قبیل 
آتش سوزی در این بازار فاجعه بار است و دستگاه های مسوول 
و خدمات رسان همانند اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری، شــهرداری تبریز و غیره باید با برنامه عملیاتی 
دقیق و جامع مشارکت بازاریان و کسبه محترم را جلب کرده و 
در جهت ساماندهی، مناسب سازی و اقدامات پیشگیرانه اهتمام 

جدی داشته باشند.
بهبودی در ادامه تصریح کرد: بر اســاس آخرین بررسی های 
صورت گرفته تبریــز دارای بیش از ۱۲۰۰ واحد خانه تاریخی 
و باستانی است که بخشــی از آنها احیا و مرمت شده و احیای 
مجموعه هایی مثل خانه حریری و حسن پادشاه بسیار مهم بوده 

و در آینده فرهنگی شهر تبریز می تواند اثرگذار باشد.
وی ابــراز داشــت: انتظار می رود شــهرداری تبریز و ســایر 
دستگاه های مسوول با مشــارکت و همراهی بیشتر در تملک، 
احیا و بهره برداری از این مجموعه  ها تمام مساعی خود را بکار 
گیرند؛ همچنین ضوابط دقیق و سخت گیرانه تری در ساخت و 

سازهای بافت تاریخی و فرهنگی اعمال کنند.
الزم به یادآوری است داود بهبودی، به همراه رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری و معاون بودجه 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی از مجموعه های خانه حریری، 
حسن پادشــاه، مســجد چهارمنار و بازار تاریخی تبریز بازدید 
کرده و در جریان مراحل احیای این پروژه ها و مسائل پیش رو 

قرار گرفتند.

وجود ١۲۰۰ واحد خانه تاریخی در تبریز؛ کاندیداهای شورای 
شهر به هویت تاریخی و فرهنگی تبریز بپردازند!



18

فصل تدوین شماره 26. خرداد ماه  1400

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی 
گفت: بــا تامین منابع، پروژه ۴ هــزار هکتاری الریجان 
در پایاب ســد خداآفرین در دومــاه آینده تحویل بهره 

بردارن می گردد .
به  گفته  مهندس اکبر فتحی در جلسه تحویل موقت بلوک 
های ۵الی۱۰ پروژه طرح بهبود۴۰۰۰ هکتاری الریجان 
در محل کارگاه شــرکت بارمان سازه روستای قارلوجه 
ضمــن تبریک هفته جهاد کشــاورزی و دهه کرامت را 
تبریک گفته و از زحمات همکاران در سطوح مختلف 
ســازمانی برای بهره برداری ازایــن پروژه قدردانی کرد 
و گفت: واحد عمرانی شــماره ۴ )الریجان( به وســعت 
۴۰۰۰ هکتــار در حد فاصل کانال اصلــی خداآفرین و 
رودخانه ارس واقع شــده و اراضی کشاورزی ۲۱ روستا 
را در بــر می گیرد که طــول این محدوده ۳۰ کیلومتر و 
عــرض آن بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ متر متغیر اســت و در حال 
حاضر اراضی مذکور از طریق دو نهر اصلی آراز آرخی 
و داودان آرخی و نیز ســلین چای تامین آب می گردد. 

در برخی قســمت ها نیز با استفاده از حفر چاه یا استقرار 
پمپ در حاشیه ارس اقدام به آبیاری می کنند.

وی به اهداف این طرح اشــاره نموده و گفت: : با توجه 
بــه اهمیت دو عامل مهــم آب و خاک در امر توســعه 
کشاورزی و با عنایت به عدم وجود آب کافی و مطمئن 
و بــا توزیع عادالنــه بین بهره بــرداران در منطقه اجرای 
طرح، احداث شــبکه فرعی آبیاری طــرح الریجان در 
قالــب طرح و ســاخت و با هدف تامیــن آب مورد نیاز 
اراضی طــرح از محل کانــال خداآفرین با اســتفاده از 
شــبکه لوله ها و به صورت کم فشــار در داخل اراضی 

محدوده عملیاتی شده است.
مهندس فتحی در ارتباط با همکاری بخش های مختلف 
در اجرای پروژه ها گفــت: برای اینکه پروژه یا طرحی 
به مرحله بهره برداری برسد باید کشاورزان، پیمانکاران، 
کارشناسان و مدیران با اراده و تاش دوچندان همکاری 
کنند و مســلماً فی مابین بهره بــرداران، مدیران طرح و 
پیمانکاران قرارداد و وظایفی مشــخص وجود دارد، اما 
باید اقدامات هر کدام با ســعه صدر انجام شود تا نتیجه 
مورد نظر در مدت زمان برنامه ریزی شده به دست آید.

وی بــا بیان اینکه همواره در اجــرای طرح های بزرگ 
معارضاتی از طرف ساکنین و بهره برداران وجود داشته و 
دارد، گفت: کار تعاونی در شهرهای بزرگ با مشکات 
منافع شــخصی همراه است و در مناطق روستایی نیز می 
توانــد خود را در حالت های مختلف نشــان دهد و باید 
مجریان طرح با رویکردهای مناسب تعامل مورد نیاز را 

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی:

با تامین منابع، پروژه ۴ هزار هکتاری الریجان در پایاب سد 
خداآفرین در دوماه آینده تحویل بهره بردارن می گردد
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بدست آورند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به رفتار 
جوانــان در همراهی برای اجرای یک طرح هادی در 
روســتاها گفت: جوانان باید از این طرح ها اســتقبال 
کرده و برای نوســازی و توسعه روســتای خود تمام 

تاش خود را انجام دهند.
وی به ظرفیــت جوانان و اهالی منطقــه تاکید کرد و 
گفت: وجود معارضان در هر پروژه ای محتمل است 
ولی جوانــان و پیمانکاران باید با ایجاد تعامل مســیر 

اجرا و توسعه پروژه ها را هموار کنند.
مهندس فتحی بــه تعامل بین پیمانکاران و کارفرمایان 
اشاره کرد و افزود: وظایف برای اجرا و بهره برداری 
از طرح از قبل تعیین شده و قراردادها براساس وظایف 
محول شده بسته شده است و اگر نتایج کار پیمانکاران 
با آنچه که در قرارداد ذکر شــده منافات داشته باشد، 
پیمانکار باید پاسخگو باشــد و کارفرمایان نیز باید به 

تعهدات خود عمل کنند.
 وی در ارتباط با پروژه الریجان افزود: این یک پروژه 
ملی اســت و اعتبارات برای تامین منابع پیمانکاران از 
طریق منابع ملی کاهش یافته و تا به اینجا ســعی شده 
بــه نحوی زحمات پیمانکاران از اعتبارات بخش های 

دیگر تامین شود.
وی بــه به زیر خاک رفتن ۱۰ مورد از حوضچه ها در 
پروژه اشــاره کرد و گفت: باید با بازنگری و اصاح 
وضعیت این حوضچه ها تکمیل شــده و قابل استفاده 

باشند و پیمانکاران و  بهره برداران با تعامل می توانند 
در طی مدت زمان کوتاه این کار را به اتمام برسانند.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان در ارتباط با 
بلوک های دو و چهار از پروژه که با مشــکل مواجه 
شده اســت گفت: طی جلســه ای در استان با حضور 
مدیــر عامل پــروژه، نماینده بهره بــرداران و نماینده 
پیمانکاران باید برگزار شده و برنامه های مدیر پروژه 
بررســی شود و در صورت تفاهم، ادامه پروژه به اجرا 
درآیــد که مطابق گفته هــای پیمانکار محترم به دلیل 
وجود یک معــارض، تکمیل حوضچه شــماره دو با 
مشــکل مواجه است که می توان با استفاده از ظرفیت 
مســئوالن محلی مثل بخشــدار و فرماندار محترم این 

مشکل را حل کرد.
وی در ارتبــاط بــا تحویــل و بهره بــرداری از پروژه 
گفت: برای تحویل این پروژه باید آب باشــد که در 
مدت تحویل موقت، بررسی و آزمایشات مختلف در 
ارزیابی پروژه انجام شــود و نتیجه برای تحویل قطعی 
بدســت آید، اما بــا توجه به اینکــه آب وجود ندارد 

امکان بررسی و ارزیابی وجود نخواهد داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه اجرای خطوط اصلی آب 
رسانی بر عهده  ســازمان آب منطقه ای استان بوده و 
شــبکه های فرعی بر عهده ســازمان جهاد کشاورزی 
استان است، باید در اسرع وقت با هماهنگی با سازمان 
آب منطقــه ای اســتان برای تامین آب ایــن منطقه و 

پروژه حاضر اقدامات الزم انجام گیرد.
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مدیرعامل شــرکت گاز اســتان آذربایجان شــرقی 
گفت: در ســال ۹۹ گامی فراتر از تعهدات شــرکت 
در تحقق شاخص های گازرسانی برداشته شده است.

بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز : ســیّدرضا 
رهنمــای توحیــدی در توضیــح این خبر افــزود: به 
گواهــی آمــار، این شــرکت ضمــن تحقــق تمامی 
تعهدات گازرســانی، با ســبقت عملکــرد اجرایی بر 
برنامــه های پیش بینی شــده، نقش مّهمی در توســعه 
هرچــه بیشــتر خّطــه آذربایجــان ایفا نموده اســت.

وی اظهار داشــت: در ســایه برنامه ریــزی مدّون و 
اهتمــام هرچه بیشــتر در خدمات رســانی مطلوب و 
مســتمر به هم استانی های عزیز، در تمامی حوزه های 
اجرایی اعم از شبکه گذاری، نصب انشعاب، پذیرش 
مشــترک جدید و انعقاد قرارداد گازرسانی به صنایع 
در ســال ۹۹ عملکردی فراتر از تعهدات داشــته ایم.

توحیــدی تصریح کرد: متراژ شــبکه گذاری مورد 
تعهد ۹۰۰ کیلومتر بوده که بیش از ۹۶۰ کیلومتر اجرا 
گردیده و از ۱۱ هزار انشعاب مورد تعهد، ۱۱ هزار و ۷۵۸ 
انشعاب نصب شده و از ۳۷ هزار اشتراک پذیری تعهد 
شده، ۴۵ هزار و ۷۶۷ مشترک پذیرش گردیده است.

مدیرعامل شــرکت گاز استان با اشــاره به وضعیت 
مطلوب خدمات گازرســانی در اســتان خاطرنشــان 
کــرد: بحمدهلل بــه رغــم تمامی مشــکات و چالش 
های پیشــرو اعــم از محدودیت منابــع مالی، افزایش 
هزینــه هــای کاال و اجــرا، تحریــم اقــام وارداتی 
و … بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی، هیــچ خللی در 
روند اجــرای پــروژه های گازرســانی نداشــته ایم.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خبر داد:مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خبر داد:

گامی فراتر از تعهدات شرکت در تحقق شاخص های گازرسانی گامی فراتر از تعهدات شرکت در تحقق شاخص های گازرسانی 

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.     
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مدیریت برق شهرستان اسکو جهت آمادگی برای 
عبور بدون عارضه از پیک بار ســال ۱۴۰۰ اقدام به 
۹ پروژه ی مختلف به ارزش ۱۰میلیارد ریال  اجرای 

است. کرده 
بــه گزارش خبرنگارمــا در تبریز؛ جعفــر باقری با 
بیــان این مطلــب گفت: افزایش ظرفیت ۵ دســتگاه 
ترانس فول بار پســت هوائی، تعویض یک دستگاه 
پست هوائی پربار، احداث ۲ دســتگاه پست هوایی 
جدیــد و ایجاد ۷ مورد فیدر جدید از پســت زمینی 

است. اقدامات  این  از جمله ی 
مدیر برق شهرســتان اسکو تشــریح کرد: افزایش 
بار پســت هوائی های سروستان  ظرفیت ترانس فول 
)از ۲۰۰ کیلوولــت آمپر بــه ۴۰۰ کیلوولت آمپر(، 
فرهودی )از ۱۰۰ کیلوولــت آمپر به ۲۰۰ کیلوولت 
آمپر(، معابر ســرباالیی سهند )از ۵۰ کیلوولت آمپر 
به ۱۰۰ کیلوولــت آمپر(، جمالی )از ۲۰۰ کیلوولت 
آمپر بــه ۴۰۰ کیلوولت آمپر( و موســی لو از )۱۰۰ 
کیلوولــت آمپر بــه ۲۰۰ کیلوولت آمپــر( به منظور 
پایداری شــبکه، رفع افت ولتــاژ و کاهش حوادث 

است. انجام شده 
وی اضافه کرد: تعویض و تعدیل بار پســت هوائی 
پربار پاســاژ اولدوز )۲۵۰ کیلوولت آمپر( با پســت 
هوائــی کم بــار ولیعصــر )۳۱۵ کیلوولــت آمپر( و 
ایجاد فیدر جدید از ترانس ولیعصر جهت رفع افت 
ولتاژ بهارســتان های ۲و۴ و۶ و احداث و تعدیل بار 

پســت هوایی جدید ۲۵۰کیلــووات آمپر در خیابان 
اصلــی پرند جهت رفع افت ولتاژ پرندهای ۷و۹و۱۱ 
از جمله اقداماتی است که برای عبور بدون عارضه 

از پیک بار تابســتان ۱۴۰۰ اندیشده شده است.
باقری در پایان با اشــاره بــه اینکه جهت رفع افت 
ولتــاژ در منطقــه ی نوبنیــاد شــهر ایلخچــی و رفع 
دغدغه ی های اهالی محل، با پیگیری های همکاران 
یک دســتگاه ترانس توزیع ۳۱۵ کیلوولت آمپر، ۴ 
فیدر فشــار ضعیف عمومــی با فیدرهای روشــنایی 
معابر در انتهای خط فشــارضعیف موجود احداث و 
دو مورد فیدر جدید از پست زمینی مشهودی جهت 
تعدیل بار پســت زمینی بیمارستان اسکو ایجاد شد.

شــایان ذکر اســت مبلغ تامیــن اعتبار شــده برای 
اجرای پروژه هــای مذکور بالغ بــر ۱۰میلیارد ریال 

است.

اجرای ٩ پروژه  در برق اسکو برای عبور بی عارضه
 از پیک بار ١۴۰۰
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معاون آموزشــی دانشــگاه جامع علمــی کاربردی 
گفت:ما بزرگترین سرمایه های خود را برای پرورش 
علمــی به معلمان می ســپاریم و ایــن عزیزان درطول 
ســال با تمام وجود شــان وقت می گذارند دانشــجو 
تربیت می کنند و به حق آذربایجانشــرقی و این مرکز 
در این ســاحه خوش درخشیده و تاش دکتر قالیچی 

قابل تحسین هست .
 دکتر مختارجالی جواران معاون آموزشی دانشگاه 
جامع علمی کاربردی در نشســت خبری با خبرنگاران 
افزود:تاش ما بر این است که امسال مدرسان دانشگاه 
جامع علمی کاربردی را در سطوح، یک تا چهار رتبه 
بندی کنیم تا براســاس رتبه بنــدی از حقوق مادی و 

معنوی بهره مند شوند.
 وی در ادامــه تصریح کرد :یکــی از ماموریت های 

مهم دانشــگاه جامع علمــی کاربردی کشــور ارتقاء 
مهارتی کردن دانشــجویان از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد 

در شرایط فعلی می باشد.
 جالی تاکیدنمود: عمده توجه و اصرار ما این هست 
که هر ســال پذیرش جدید در مراکزعلمی کاربردی 
انجام شــود و این پذیرش جدیــد پویایی جدیدی بر 

پیکر آموزش علمی کاربردی ایجاد خواهد کرد .
 جالــی گفت :در حــال حاضر ما در این دانشــگاه 
قریب به  ۲۲۰ هزار دانشــجو داریم و ۲۵ هزار مدرس 
هم درســطح کشــور با  ۵۹۵ مرکز فعالیت آموزشــی 

دارند .
وی تصریــح کــرد :مهــم تریــن رســالت کاری و 
ماموریت اصلی ما پذیرش دانشجو و مهارت محوری 

است .
جالی خاطر نشان شد ؛در حال حاضر حدود ۳۰ هزار 
مدرس دارای کد در دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
کشــور در حوزه تدریس و آموزش فال هستند که  از 
این تعدا ۲۵ هــزار نفر به صورت سراســری با مراکز 

دانشگاهها همکاری می کنند.
وی در ادامــه یاد آور شــد : دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی کشور دارای شش کمیته ی تخصصی است، 
که شــامل کمیته  تخصصی صنعت، مدیریت، فرهنگ 
و هنــر، علوم پایه و کشــاورزی جــزو کمیته های این 

افتخاری دیگر برای شهر اولین ها؛
درخشش هیات علمی و مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 

آذربایجان شرقی در جشتواره انتخاب مدرسان برتر دانشگاه
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دانشگاه  می باشــد . معاون آموزشی دانشگاه جامع 
علمی کاربردی خاطر نشــان شــد؛  ماموریت مهارتی 
کردن دانشجویان به دو دانشگاه جامع علمی کاربردی 
و فنی و حرفه ای ســپرده شده است و درکل مجموع 
مهارتی شدن دانشــجویان این دو دانشگاه حدود ۱۵ 
درصد اســت و ما هنوز ۲۵ درصد از برنامه ی مهارتی 
کردن دانشــجویان عقب هســتیم که تاش می کنیم 

این خاء را پر کنیم،
 معاونت آموزشــی دانشگاه جامع علمی و کاربردی 
افزود:مــا مــی توانیم هرســال حــدود ۱۰۰۰ نفر در 
مراکز فنی حرفه ای و دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
پذیرش داشــته باشــیم ولی تعداد داوطلبان کم است 
برهمین اســاس می توان دانش آموخته های دیپلم فنی 
و حرفه ای را به ســمت دانشگاه های مهارتی سوق می 

دهم تا خروجی خوبی حاصل گردد .
دکتر جالی اشــاره ای هم به شرایط فضای مجازی 
در ایــام کرونایــی کرد و اضافــه نمود: در شــرایط 
کرونایی کاس های نظری از طریق فضای مجازی و 

تولید محتوا به خوبی انجام شد .
وی متذکر شــد: در ســنوات قبل به ویژه در مراکز 
مــا اعتقادی به  آموزش در ســطح  مجــازی نبود اما 
این تجربه خوبی در خیلی از اســتان ها شد به طوری 
که برخی کشــورهای اروپایی نیز بر اساس آمار ده ها 
هزار دانشــجوی فضای مجازی داشته و نتیجه مطلوب 

هم گرفته اند .
وی اذعان کــرد: یکی دیگر از نقــاط مثبت فضای 
مجــازی این هســت که می تــوان خارج از کشــور 
نیزدانشــجو جــذب کرد به طوری که هــم اینک هم 

۱۰ هــزار نفر دانشــجوی غیر ایرانــی در مراکز علمی 
کاربردی کشور مشــغول به تحصیل هستند که عمدتاً 
از کشورهای همجوار می باشــند در ادامه این نشست 
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی 
نیز طی سخنانی گفت:بر اساس گزارش و آمار  وزارت 
علوم باالترین نرخ اشــتغال در بیــن دانش آموختگان 
،مربوط بــه دانش آموختــگان دانشــگاه جامع علمی 

کاربردی است.
دکتر فرزان قالیچی مزیت های تحصیل در دانشــگاه 
علمی کاربردی را چنین تشریح کرد و گفت : شرایط 
شــهریه  دانشگاه علمی کاربردی نســبت به بقیه  مراکز 
آموزشــی قابل قبول تر است وخوشــبختانه با توجه به 
امکانــات عملی مراکــز علمی کاربردی دانشــجویان 

می توانند با حداقل هزینه، مهارت ها را کسب کنند.
قالیچی یاد آور شد: در خصوص رفاه حال دانشجویان 
؛ وام صنــدوق رفاه از دیگر امتیازات دانشــگاه علمی 
کاربردی است که دانشجویان می توانند برای پرداخت 
شهریه از آن اســتفاده نموده و با مشکل شهریه مواجه 

نشوند .
رئیس دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی آذربایجان 
شــرقی درخاتمه تصریح کرد ؛ زیرســاخت های الزم 
برای جذب دانشجویان غیر ایرانی نیز فراهم شده است 
و لی متاســفانه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی به دالیل 
مشکات سیاسی کاهش یافته است .  وی عنوان کرد؛ 
در دوره هــای قبلی  مراوداتی با کشــور ترکیه و اقلیم 
کردســتان برای جذب دانشــجو داشــتیم که حتی این 
رایزنی  به مرحله نهایی ختم شد اما  با پیش آمدن بحث 

استقال اقلیم کردستان این موضوع کن لم یکن شد.
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بســمه تعالــی /بــا عنایــت بــه اینکــه صنــف بزرگ 
جایگاهداران عرضه سوخت به عنوان مهمترین صنف 
استراتژیک و حساس، امر ارائه خدمت در زمینه توزیع 
فرآورده های نفتی و CNG به بخشــهای مختلف حمل 
و نقل، خدمات، کشاورزی و صنعت را به عهده داشته 
و بــا تمام تــوان و تاش شــبانه روزی و بدون تعطیلی 
به منظور عدم ایجــاد هرگونه وقفه و رکود در فعالیت 
سایر بخشــها لحظه ای از پای ننشســته و در یک کام 
در راســتای خدمت همــه جانبه به مــردم عزیز تمامی 
مشــکات را به جان خریده اند و تحت دشــوارترین 
شــرایط اقتصادی و محدودیت های ناشــی از شــیوع 
ویروس کرونا و بایای طبیعی کماکان به فعالیت خود 

ادامه می دهند.
متاســفانه در حالیکــه در اجرای مصوبــه هیئت محترم 
وزیران مبنی بر تعیین حق الزحمه خدمات ســال ۱۴۰۰ 
مجاری عرضه متناســب با تورم سرســام آور موجود و 
افزایش ســنگین هزینه ها، کارگروه متشکل از شرکت 
ملــی پخش فرآورده هــای نفتی، ســازمان حمایت از 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان و ســازمان برنامه 
و بودجه بــا توجه به ارائه مســتندات متقن و مســتدل 
و دفترچــه های محاســباتی هزینه و منضمات توســط 
نماینــدگان صنــف، در طــول چند ماه اخیر مشــغول 
بررســی و در صدد تعیین رقمی معقول و منطقی بودند 
و جلســات متعددی با حضور نمایندگان جایگاهداران 
در این خصوص تشــکیل و مراحل نهایی خود را طی 

می نمود.
در کمــال ناباوری مصوبــه غیر منتظــره هیئت محترم 
دولت تحت شــماره  مورخــه ۱۱ ۶۴۰۰ مبنی بر اعام 

هزینه خدمات مجاری عرضه در ســال جاری که هیچ 
گونه تناسبی با هزینه های سنگین اداره جایگاه ها ندارد 
و فاقد هرگونه مبنای محاسباتی و کارشناسی می باشد 
و بدون تردید در آینده نزدیک تعطیلی ناخواسته بیش 
از ۶۰ درصد مجاری عرضه را در پی خواهد داشــت و 
تبعات ســنگین و جبران ناپذیر آن، مخاطرات شدیدی 

را برای کشور به وجود می آورد منتشر گردید.
بــه همین منظور نشســت مشــترک کانون سراســری 
انجمن هــای صنفــی جایــگاه داران کشــور و کانون 
انجمنهــای مجتمــع های خدماتی و رفاهی کشــور در 
مورخه ۱۸ ۳۴۰۰ در محل دفتر کانون سراسری جایگاه 
داران برگزار گردید و با توجه به خواست انجمن های 
اســتانی و آحاد جایگاه داران کشور، تشکلهای صنفی 
مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به مصوبه مذکور 
اعام داشــته و خواستار اصاح آن بوده و به صراحت 
و شــفافیت تمــام اعام مــی دارند در صــورت عدم 
رســیدگی، با توجه به فضای ملتهب و معترضانه جامعه 
خدوم جایگاهداران، مســئولیت عواقب و تبعات ناشی 
از نارضایتی و اعتراضات در وضعیت حســاس کنونی 
از تشــکل های صنفی سلب و ساقط میگردد و به عهده 
مســئولین محترم زیربط خواهد بــود که بدون توجه به 
مســتندات و آمار و اطاعات و خواســته های به حق و 
قانونی جایگاهداران نسبت به اتخاذ تصمیمات شتابزده 

و یکجانبه اقدام می نمایند.

کانون سراسری انجمن های صنفی جایگاه داران سوخت 
کشور

کانون انجمنهای مجتمع های خدماتی و رفاهی کشور

بیانیه مشترک تشکل های صنفی جایگاهداران عرضه فرآورده های 
CNG نفتی مایع و دو منظوره
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دکتر غنی زاده مدیرعامل این شــرکت با اعام این 
مطلــب گفت: از زمان شــیوع کرونا و بــا توجه به 
محدودیتهای اعمالی با کاهش تعداد مســافران در 
اســتفاده از ناوگان مواجه شده ایم بطوریکه روزانه 
حدود ۳۰۰ هزار نفر مســافر از خدمات اتوبوسرانی 

استفاده می کنند.
بــه گزارش خبرنگار ما  در تبریــز ؛وی افزود:  این 
آمار نســبت به ایام عادی ســالهای قبل به تناســب 
خطوط و مســیر ها ۴۰ الی ۵۰ درصد کاهش داشته 

است .
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه 
ادامه داد: کاهش تعداد مسافران در بعضی خطوط 

باعث شده تامین هزینه و نیز سوخت اتوبوس برای 
راننده در بخش خصوصی مقرون به صرفه نباشد و 
کاهش درآمد و وجود تــورم حاکم در قطعات و 
لوازم یدکی اتوبوس فشار مضاعفی را بر رانندگان 

ایجاد کرده است .
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه 
با اشاره به اقدامات مستمر شرکت واحد در راستای 
جلوگیری از شــیوع کرونا در ناوگان حمل و نقل 
عمومــی گفت : ۹۸% درصد مســافران از ماســک 
اســتفاده می کنند و در همه پایانه ها و ایســتگاه های 
پرمســافر ماسک با قیمت مصوب دولتی که حدود 
۱۰۰۰تومــان اســت ارائــه می شــود و ضدعفونی 

اتوبوس ها نیز بصورت مستمر ادامه دارد.
غنی زاده افزود: به عوامل بازرسی در ایستگاه های 
پرمســافر اعــام کرده ایم که در صورت مشــاهده 
مسافر نیازمند که امکان تهیه ماسک برایش مقدور 

نیست حتما به آن ماسک اهدا کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: مــا همچنان بــه ادامه روند 
استفاده حداکثری مســافران از ماسک هستیم البته 
علیرغم همه این موضوعات حساســیت شهروندان 
درمقایسه با سال قبل نســبت به کرونا کاهش یافته 
اســت و فراموش نکنیم استفاده از ماسک در وهله 
نخست، تضمین کننده حفظ سامتی خود فرد و در 

مرحله بعد، تأمین کننده سامت سایر افراد است.

 مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:

با وجود شرایط کرونایی روزانه حدود ۳۰۰هزار نفر از خدمات 
اتوبوسرانی استفاده می کنند
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رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی گفت: 
هم اینک ۳۷۱ واحد فناور در پارک علم و فناوری 

آذربایجان شرقی مستقر هستند.
دکتر عبدالرضا واعظی در نخســتین عصرانه فناوری 
)گپ تایم فناوری( سال ۱۴۰۰ پارک علم و فناوری 
آذربایجان شرقی افزود: در سه ماه نخست سالجاری 

۸۴ متقاضی جدید درخواست استقرار کرده اند.
وی خاطــر نشــان کرد:در ســال گذشــته شــرکت 
هــای فناور و دانش بنیان مســتقر در پارک به میزان 

۳,۶۲۱,۹۸۲ میلیــون ریال گردش مالــی و به میزان 
۱,۹۰۶,۵۴۰ میلیون ریــال محصوالت فناور خود را 

به فروش رسانده اند.
رییس پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه در سال گذشــته حمایت مستقیم ۴۴ میلیارد و 
۹۱۴ میلیون ریالی از شرکت های مستقر انجام یافته 
اســت اعام کرد در ســه ماه نخست ســالجاری نیز 
۱۰ میلیارد ریال به صورت مســتقیم ودر مجموع ۱۷ 

میلیارد ریال حمایت مالی به عمل آمده است.
به گفته دکتر واعظی شــاهد افزایش ۴۵۸ درصدی 
ایده های ثبت شده،۸۷ درصدی تعداد شرکت های 
مســتقرو رشــد ۷۲۱درصدی حمایت مالی در سال 

گذشته نسبت به سال ۹۷ بودیم.
در دیــدار صمیمــی مدیران پارک علــم و فناوری 
آذربایجان شــرقی با مدیران شــرکت های فناور و 
دانش بنیان مســتقر در پارک علم و فناوری اســتان 
پس از بیان نقطه نظرات ،پیشــنهادات و مشــکات 
توســط واحدهای فناور به مشکات و مسائل مطرح 

شده از سوی شرکت های مستقر رسیدگی شد

 رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی:

فعالیت ۳۷١ واحد فناور در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
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شــهردار تبریز از تکمیل پروژه پارک کودک واقع در 
کوی دادگستری و افتتاح آن در تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ایرج شــهین باهر اظهار 
داشــت: پارک کودک کوی دادگســتری که طراحی 
و اجــرای زیبایی دارد، مراحل تکمیلی خود را ســپری 

می کند و در آینده نزدیک به افتتاح خواهد رسید.
او افزود: این پارک با ۱۱ هزار مترمربع مســاحت، و ۵۴ 
میلیارد تومان هزینــه ارزش زمین و اجرای آن، فرصت 
خوبی برای اهالی محل و منطقه بوده و فضای امنی برای 
کودکان ایجاد کرده که نیازی به تردد در شهر و حضور 

در پارک های دیگر ندارند.
شــهردار تبریــز تصریح کــرد: یکــی از وظایف اصلی 
شــهرداری، افزایــش امکانات رفاهــی و تفریحی برای 
شــهروندان  اســت که در این دوره از مدیریت شهری 
روی این موضوع تمرکز و پرداخت  شــده و ان شــاءاهلل 
تا پایــان دوره تعداد پارک های محلــه ای را به ۶۰ عدد 

می رسانیم.
او اضافه کرد:هزینه کرد شهرداری در مقابل خدماتی که 
کاربری فضای سبز به شهروندان ارائه می هد ناچیز است 

و اگر در دیگر مناطق شــهر نیز فضاهایی برای تملک و 
احداث فضای ســبز وجود داشته باشــد، باید در دستور 

کار قرار گیرد.
ایرج شهین باهر خاطرنشــان کرد: مطابق نوبتی که برای 
افتتاح این پارک داده شــده است، کارهای تکمیلی آن 
در حــال انجام و در تیرماه ســال جاری بــه بهره برداری 

می رسد.

شهردار تبریز خبر داد: 
تیر ماه، نوبت افتتاح پارک کودک کوی دادگستری
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به منظور بهره مندی از همکاری مشترکین بخش های 
مختلف شــرکت توزیع بــرق آذربایجان شــرقی در 
مدیریــت پیک بــار تابســتان، تاکنون تعــداد ۸۳۶۵ 
تفاهم نامه همکاری با این مشــترکین منعقد شده است.

به گزارش خبرنگار مــا در تبریز ؛مهندس اکبر فرج 
نیا مدیر عامل شــرکت توزیع نیــروی برق آذربایجان 
شــرقی در گفتگویی ضمــن اعام ایــن خبر، گفت: 
همه ســاله “مدیریــت پیک بــار” در ایام گرم ســال 
بــرای صنعت برق بســیار مهم بوده و امســال با توجه 
به پیش بینی افزایش ۷ الــی ۱۲ درصدی مصرف برق 
نســبت به تابستان سال گذشــته، کاهش ۴۰ درصدی 
بارندگی و به تبع آن، کاهش کم ســابقه تولید برق از 
سدها، موجب گردیده تا پیک بار تابستان سال ۱۴۰۰ 
برای شــرکت های توزیع نیروی برق کشــور با وجود 
تداوم شــرایط کرونایی جامعه، اهمیت و چالش های 

ویژه ای داشته باشد.
وی با بیان اینکه برای مدیریت پیک بار در تابســتان 
پیــش رو، ایــن شــرکت تاکنــون ۸۳۶۵ تفاهمنامــه 
همــکاری با مشــترکین بخش های مختلــف صنعتی ، 
کشــاورزی، عمومی، تجاری، جایگاههای CNG و 
مولدهای خود تامین در سراســر حوزه فعالیت خود به 
امضا رسانده است، اظهار داشت: واحدهای صنعتی با 
تغییر ساعات فعالیت از زمان اوج بار به زمان کم باری 
و نیــز جابجایــی تعطیات هفتگی مــی توانند کمک 
حال خوبی برای صنعت برق شده و از پاداش مربوطه 

برخوردار شوند.وی افزود: مشــترکین کشاورزی نیز 
بــا خاموش کردن پمپ چاه های کشــاورزی خود در 
ســاعات ۱۲ الی ۱۸، بقیه ساعات شبانه روز را از برق 

رایگان بهره مند باشند.
مدیرعامــل شــرکت توزیع برق آذربایجان شــرقی 
پیش بینی کــرد که با توجه به تفاهم نامه های موجود 
و ســایر اقدامات برنامه ریزی شده، این شرکت در ایام 
پیک بار بالغ بــر ۱۰۰ مگاوات در مصرف برق صرفه 

جویی داشته باشد.
مهنــدس فــرج نیا همچنیــن به مصوبــه دولت برای 
کاهش مصرف برق در ادارات نیز اشاره کرد و اظهار 
داشت: طی دوره پیک بار )اول خرداد تا ۱۵ شهریور( 
مصرف برق ادارات نباید در وقت اداری از ۵۰ درصد 
و در وقت غیر اداری از ۱۰ درصد مصرف در شرایط 

عادی بیشتر باشد.

 با هدف مدیریت پیک بار مصرف برق در تابستان انجام شده است:
انعقاد بالغ بر ۸۳۰۰ تفاهم نامه همکاری با مشترکین شرکت 

توزیع برق آذربایجان شرقی
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علی عبدلی کارشناس مسائل شهری؛شورای محات در 
راســتای قانون شوراها برای نخســتین بار در سال ۱۳۷۸ در 
کان شهر تهران پایه ریزی و در سال ۱۳۷۹ عملیاتی گردید 
.با ورود شــورا یاری ها در تهران، تحوالت چشمگیری در 
تهران، آغاز و به منظور ساماندهی ظرفیت های اجتماعی و 
هماهنگی قابلیت ها در جهت توســعه محات و به تبع آن 
توســعه کان شهر تهران شــکل گرفته و در همان آغاز با 
تدوین آئین نامه ها و لحاظ جوانب حقوقی، موضوع، رفته 
رفته از حوزه های مشورتی و نظارتی به تدریج وارد عرصه 

های تصمیم گیری محلی و منطقه ای شد.
بطوریکــه در تنظیم برنامه ها و بودجه ســاالنه شــهر نیز، 
مشارکت نمود. شورا یاری ها به عنوان نماد موفق مشارکت 
مردمی به دیگر شهرها نیز تسری پیدا کرده اما متاسفانه تبریز 
با چند سال تاخیر در سال ۹۴، اولین شورا یاری محات در 

قراملک تبریز را کلید زد.
اما چرا شــورا یاری تبریز در همــان افتتاح اولیه، جا ماند! 
راســتی شــما تا حاال اسم شــورای یاری را در تبریز شنیده 
بودید؟ متاســفانه، این شکل مشــارکت مردم نهاد که می 
توانســت بازوی مدیریت شــهری در     کان شــهر تبریز 
باشــد بنا به دالیلی در تبریز، ناموفق و ابتر مانده و کسی هم 
گزارشی از توسعه این نهاد مردمی به شهروندان نداده است. 
متاسفانه دعواهای شــخصی، جناحی و گاها منفعت طلبانه 
در شــورای شهر تبریز، چنان شــدت داشته که از پرداختن 
بــه چنین موضوعات مهم و تاثیرگذار در توســعه و عمران 

شهری، بازمانده است.
با شــورایاری، بســیاری از معضات شــهر کــه همواره 
بخاطر برخی از عدم موفقیت توافقات فیمابین شهروندان و 
شهرداری ها شکل گرفته و در پیچ و خم دادسراها و البای 
تعابیر و تفاسیر حقوقی ، طی چندین سال، به صورت الینحل 
باقی مانده  و توسعه و شهر را معطل گذاشته ، می توانست با 
مشارکت ، پادر میانی مسئوالنه ی هم محله ای هاو حمایت 
دلسوزانه و مسئوالنه ی ذینفعان منطقی، که همانا شهروندان 

و شوارایاران محل بودند، براحتی رفع گردد.
بــه طور مثال، یک ملکی که در طرح مسیرگشــائی واقع 
شــده و به عنوان معارض، برای شــهرداری مطره است،  به 
خاطر عدم توافق طرفین، شاید چندین سال است که پروژه 
ی مسیرگشایی ، معطل مانده ، درحالیکه با پادرمیانی ریش 
ســفیدان و معتمدین محل، می توانست مشکل حل شده و 

عما رونق و آبادی مناطق، شتاب بگیرد.

چرا شورا یاران محله در تبریز، خریدار ندارد؟
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