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این مراسم پس از نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسالمی 
ایران و قرائت آیاتی از قرآن رسما آغاز شد.

پس از آن رییس مجلس شــورای اســالمی با خیر مقدم به 
مهمانان سخنانی را مطرح کرد.

پس از آن غالمحســین محســنی اژه ای رییــس قوه قضاییه 
سخنرانی کرد.

در ادامــه رییس جمهور برای انجام مراســم تحلیف و ادای 
ســوگند به جایگاه رفت که متن این ســوگند به شــرح زیر 

است.

»بسم  اهلل  الرحمن  الرحیم 
من  بــه  عنوان  رئیس  جمهور در پیشــگاه  قــرآن  کریم  و در 
برابــر ملت  ایران  به  خداوند قادر متعال  ســوگند یاد می  کنم  
که  پاســدار مذهب  رسمی  و نظام  جمهوری  اسالمی  و قانون  
اساسی  کشور باشم  و همه  اســتعداد و صالحیت  خویش  را 
در راه  ایفای  مسئولیت هایی  که  برعهده  گرفته  ام  به  کار گیرم  
و خــود را وقف  خدمت  به  مردم  و اعتالی  کشــور، ترویج  

دین  و اخالق ، پشتیبانی  از حق  و گسترش  عدالت  سازم  و از 
هرگونه  خودکامگی  بپرهیزم  و از آزادی  و حرمت  اشخاص  
و حقوقی  که  قانون  اساسی  برای  ملت  شناخته  است ، حمایت  
کنم . در حراســت  از مرزها و استقالل  سیاسی  و اقتصادی  و 
فرهنگی  کشــور از هیچ  اقدامی  دریغ نورزم  و با استعانت  از 
خداوند و پیروی  از پیامبر اســالم  و ائمه  اطهار علیهم  السالم  
قدرتی  را که  ملت  به  عنوان  امانتی  مقدس  به  من  سپرده  است  
همچون  امینی  پارســا و فــداکار نگاهدار باشــم  و آن  را به  

منتخب  ملت  پس  از خود بسپارم .«
ســیدابراهیم رییسی ســپس در صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی و در جمع مهمانان داخلی و خارجی سخنرانی کرد.

محمدباقر قالیباف در پایان مراسم تحلیف سیزدهمین دوره 
ریاســت جمهوری در پایان گفت: تشکر می کنم از بیانات 
آقای رییسی ریاست محترم جمهوری اسالمی الزم می دانم 
مجددا از همه مهمانان خارجی مقامات کشور های دوست 
و مدعوین محترم و همه مقامات کشوری و  لشگری تشکر 

و آرزوی موفقیت برای رییس جمهور محترم دارم.

مراسم تحلیف رییس جمهور منتخب 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد
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رییس ســتاد کل نیروهای مســلح از ابالغ آمــاده باش و 
بسیج امکانات و ظرفیت های نیروهای مسلح و بسیج برای 
آرایــش دفاعی جدید و نقــش آفرینی های موثرتر در امر 

مقابله و حل مسئله بیماری کرونا کرونا خبر داد.
بــه گزارش ایرنــا از معاونت تبلیغات ســتاد کل نیروهای 
مســلح، ســردار سرلشــکر پاســدار محمد باقــری عصر 
چهارشنبه در پی پیام تلویزیونی امروز رهبر معظم انقالب 
و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( 
پیرامــون وضعیت و طغیان بیماری کرونــا و معرفی آن به 
عنوان مسئله اول کشور و اهمیت ورود همه توان نیروهای 
مسلح برای کمک به مردم در این عرصه گفت: در لبیک 
به دســتور فرمانده معظم کل قوا )مدظله العالی( و در ادامه 
حضــور و نقش آفرینی های نیروهای مســلح برای کمک 
به دولت و ملت و ظرفیت ســازی قدرتمندتر و مؤثرتر در 
صحنــه مقابله با کرونا، به فرماندهان ارتش، ســپاه، ناجا و 
ســایر مجموعه های کالن نیروهای مسلح ابالغ شد بدون 
فوت وقت با ایجاد آمادگی های مقتضی، برنامه ریزی های 

عملیاتی را دستور کار قرار دهند.
وی افزود: مطمئناً تحقــق توصیه ها و مطالبات امروز رهبر 
معظم انقالب در به کارگیری آرایش و شــیوه های دفاعی 
جدیــد و محکــم، نیازمند اصــالح الگوهــای رفتاری و 
مدل های مقابله بوده و در صدد هستیم در تعامل با وزارت 
بهداشــت و درمان و ستاد ملی مبارزه با کرونا قاطع ترین و 
کارآمدترین شــیوه ها و اقدامات را کارشناسی و عملیاتی 

کنیم.
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح همچنین با اشــاره به 

برنامه ریزی برای اجرای دور جدید طرح شهید سلیمانی و 
تشــدید آمادگی های بسیج در امر واکسیناسیون، بر تداوم 
اقدامات ارتش، سپاه و بسیج در انجام کمک های مؤمنانه 
و کمک به نهضت مواســات و احسان عمومی به اقشار و 
مشاغل آسیب دیده در عین توجه به اصل عزت، کرامت و 

آبرومندی تأکید کرد.
سرلشکر باقری، ارتقای هم افزایی، هماهنگی و همراستایی 
اقدامات دستگاه ها، نهادها و مجموعه های مسئول این حوزه 
در شــرایط خطیــر و خطرناک کنونــی را امری ضروری 
قلمداد و تصریح کرد: بخش بزرگی از تمهیدات و تدابیر 
معطوف به رعایت کامل شــیوه نامه ها و دستورالعمل های 
بهداشــتی و مراقبتی اســت که در این روزها عموماً مورد 
غفلت جدی قرار گرفته اســت؛ لذا ضمن دعوت از آحاد 
مــردم و هموطنــان عزیز بــرای رعایت توصیه هــا، آماده 
تصمیمات قاطع با هماهنگی و همراهی دستگاه ها و نهادها 
و همــه عوامل و مراجع صاحب نقش و مســئولیت در این 

زمینه بخصوص مردم، هستیم.

 سرلشکر باقری اعالم کرد:

لبیک فوری نیروهای مسلح به فرمان فرمانده کل قوا برای مقابله با کرونا
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اســتاندار آذربایجان شرقی بر تســریع در تزریق واکسن 
کرونا به گروه های هدف در اســتان تأکید کرد و گفت: 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی همچنان باید مورد توجه 
قــرار گیــرد و فرمانــداران الزامــات و محدودیت های 
هرکــدام از شــرایط کرونایــی را به طور جــدی اعمال 
کنند.دکتر محمدرضا پورمحمدی در ســی و هشــتمین 
جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا، با اشاره به اینکه استان 
آذربایجان شرقی از معدود استان هایی است که وضعیت 
شــیوع کرونا در آنها تقریباً ثابت اســت، افزود: در حال 
حاضر 4 شهرســتان اســتان در وضعیت قرمز هستند؛ اما 
احتمال قرمز شــدن سایر شهرستان ها هم وجود دارد که 

باید برای این وضعیت آمادگی داشته باشیم.
وی، ثابت یا رو به کاهش بودن آمار فوتی های ناشــی از 
کرونا را نتیجه واکسیناســیون عمومی در کشور دانست 
و گفت: با توجه به تأثیر مثبت واکســن در روند شــیوع 
بیمــاری، بایــد در تزریق واکســن بــه گروه های هدف 

تسریع شود.
پورمحمدی، رعایت شیوه نامه های بهداشتی را مهم ترین 
عامل در کنترل شــیوع کرونا ذکر کرد و گفت: اگرچه 
اســتان آذربایجان شرقی از نظر شــیوع بیماری، آخرین 
استان است، اما وضعیت رعایت شیوه نامه  ها در روزهای 

اخیر مناسب نبوده است.
وی بــه فرمانــداران اســتان دســتور داد تــا الزامــات و 
محدودیت هــای مربوط به هرکدام از شــرایط کرونایی 
بویــژه ممنوعیت تردد به شــهرهای قرمــز را به صورت 
جــدی اعمال کنند تا بتوانیم با کمترین آســیب از موج 

پنجم بیماری عبور کنیم.
پورمحمدی با تأکید بر اینکه نباید در جامعه عادی انگاری 
شــود، افزود: تجمعات غیرضروری باید به حداقل برسد 
و صداوســیما و رســانه ها نیز همچون گذشته مردم را به 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی تشویق کنند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برخی انتقادها نسبت 

استاندار آذربایجان شرقی:

لزوم تسریع در تزریق واکسن کرونا/ فرمانداران محدودیت های کرونایی را 
به صورت جدی اعمال کنند
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به واکسیناســیون عوامــل اجرایی و نظــارت انتخابات، 
گفت: تزریق واکســن به کســانی که در ارتباط مستقیم 
با اقشــار مختلف هستند و مأموریت مهمی به آنها محول 
شده است یک امر بدیهی اســت و خوشبختانه توانستیم 
انتخابات را بدون مشــکل خاصی از نظــر بیماری کرونا 

سپری کنیم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز هم در این جلسه با 
بیان اینکه بروز و شــیوع بیماری در کشور و استان رو به 
افزایش است، گفت: در حال حاضر آذربایجان شرقی از 

نظر بروز بیماری، آخرین استان است.
محمدحســین صومی، تعداد بیماران کرونایی بستری در 
استان را 850 نفر اعالم کرد و گفت: در سه هفته گذشته 
تعــداد فوتی ها تقریباً ثابت و روزانه بیــن 5 تا 6 نفر بوده 

است.
وی با بیان اینکه به تمام بیمارســتان های استان ابالغ شده 
اســت که بیماران کرونایی را بــا اولویت پذیرش کنند، 
افزود: خوشــبختانه از نظر داروی مورد نیاز این بیماران، 
مشکلی نداریم و در خصوص تزریق واکسن نیز جزو سه 

استان برتر هستیم.
صومی با بیان اینکه آماده ایم تزریق واکسن را با سه برابر 
ظرفیت فعلی انجام دهیم، افزود: از مردم به صورت جدی 
تقاضا داریم به مدت دو هفته شیوه نامه ها را به طور کامل 
رعایت کنند تا بتوانیم روند واکسیناسیون را تسریع کنیم.

در این جلســه مقرر شــد دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
پیگیری های الزم برای آغاز واکسیناسیون افراد باالی 50 

سال استان را انجام دهد.
اســتقرار بیمارســتان صحرایــی در مجــاورت یکــی از 
بیمارستان های شهر میانه، با توجه به وضعیت شیوع کرونا 

در این شهرستان، از دیگر مصوبات این جلسه بود.
همچون گذشته مردم را به رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

تشویق کنند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برخی انتقادها نسبت 
به واکسیناســیون عوامــل اجرایی و نظــارت انتخابات، 

گفت: تزریق واکســن به کســانی که در ارتباط مستقیم 
با اقشــار مختلف هستند و مأموریت مهمی به آنها محول 
شده است یک امر بدیهی اســت و خوشبختانه توانستیم 
انتخابات را بدون مشــکل خاصی از نظــر بیماری کرونا 

سپری کنیم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز هم در این جلسه با 
بیان اینکه بروز و شــیوع بیماری در کشور و استان رو به 
افزایش است، گفت: در حال حاضر آذربایجان شرقی از 

نظر بروز بیماری، آخرین استان است.
محمدحســین صومی، تعداد بیماران کرونایی بستری در 
استان را 850 نفر اعالم کرد و گفت: در سه هفته گذشته 
تعــداد فوتی ها تقریباً ثابت و روزانه بیــن 5 تا 6 نفر بوده 

است.
وی با بیان اینکه به تمام بیمارســتان های استان ابالغ شده 
اســت که بیماران کرونایی را بــا اولویت پذیرش کنند، 
افزود: خوشــبختانه از نظر داروی مورد نیاز این بیماران، 
مشکلی نداریم و در خصوص تزریق واکسن نیز جزو سه 

استان برتر هستیم.
صومی با بیان اینکه آماده ایم تزریق واکسن را با سه برابر 
ظرفیت فعلی انجام دهیم، افزود: از مردم به صورت جدی 
تقاضا داریم به مدت دو هفته شیوه نامه ها را به طور کامل 
رعایت کنند تا بتوانیم روند واکسیناسیون را تسریع کنیم.

در این جلســه مقرر شــد دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
پیگیری های الزم برای آغاز واکسیناسیون افراد باالی 50 

سال استان را انجام دهد.
اســتقرار بیمارســتان صحرایــی در مجــاورت یکــی از 
بیمارستان های شهر میانه، با توجه به وضعیت شیوع کرونا 

در این شهرستان، از دیگر مصوبات این جلسه بود.
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در نخسـتین جلسـه علنی شـورای شـهر تبریـز، اعصای 
کمیسـیون های تخصصـی شـورای اسـامی شـهر تبریز 

مشـخص شدند.
در نخسـتین جلسـه علنی شـورای اسـامی شـهر تبریز، 
اعصـای کمیسـیون های تخصصـی شـورا بـه شـرح زیر 

انتخاب شـدند:
علـی نـوای باغبان، فریـدون بابایی اقدم، یاسـین بجانی، 
روح اهلل رشـیدی و خانـم حکیمـه غفـوری بـه عنـوان 
انتخـاب  شهرسـازی  و  معمـاری  کمیسـیون  اعضـای 

. ند شد
حجت االسـام والمسـلمین حاج کاظـم زعفران چیلر، 
روح اهلل رشـیدی، فریـدون بابایی اقدم، یاسـین بجانی و 
علـی نـوای باغبـان به عنـوان اعصای کمیسـیون عمران 

و حمـل و نقـل و ترافیک انتخاب شـدند.

محمـد حسـن اسـوتچی، غامرضـا احمـدی، روح اهلل 
دهقان نـژاد و خانـم حکیمـه غفـوری و حجت االسـام 
رسـول برگـی بـه عنـوان اعضـای کمیسـیون تحقیـق و 

نظـارت شـورای شـهر انتخاب شـدند.
زعفران چی لـر،  کاظـم  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
احـد صادقـی و علـی نـوای باغبـان بـه عنـوان اعضـای 

شـدند. انتخـاب  سـرمایه گذاری  کمیسـیون 
زعفران چیلـر،  کاظـم  والمسـلمین  حجت االسـام 
پرویـز هـادی، حجت االسـام رسـول برگـی، روح اهلل 
دهقان نـژاد و خانـم حکیمـه غفـوری به عنـوان اعضای 

کمیسـیون فرهنگـی شـورا انتخـاب شـدند.
احـد صادقـی، یاسـین بجانی، پرویـز هـادی، غامرضا 
احمـدی و شـهرام دبیـری به عنـوان اعضای کمیسـیون 

خدمـات و محیـط زیسـت انتخاب شـدند.

تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی شورای اسالمی شهر تبریز
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی 
بر لزوم توجه به الگوهای تامین مالی جدید و مدرن برای 
پیشــبرد طرح های بخش کشــاورزی و تامین نقدینگی 

مورد نیاز این طرح ها تاکید کرد.
بــه گزارش خبرنگار مــا در تبریــز،داوود بهبودی ظهر 
امروز در جلسه بررســی چالش های بخش کشاورزی، 
تامین نهاده های دامی و تولید علوفه اســتان اظهار کرد: 
باید از ظرفیت های شــورای هماهنگی بانک ها و جلب 
مشارکت بانک ملی برای تامین مالی واحدهای کوچک 

دامداری استان و کارسازی آنها استفاده کرد.
وی تغییر الگوی کشت محصوالت دامی و تولید علوفه 
با شــیوه های مدرن را در قالب یــک برنامه میان مدت و 
سیاســت گذاری های الزم، اقدامی ضروری برشــمرد و 
گفت: صادرات دام زنــده برای آینده صنعت دامداری 
کشور یک فاجعه محسوب می شود و باید راهکارهایی 
بــرای تولید علوفه مورد نیاز و عدم صــادرات دام زنده 
پیــدا کرد.بهبودی آینده صنعت دامپــروری را در گرو 
اســتفاده از ظرفیت های مزارع ســطح زیر کشت دیم و 
توسعه کشــت های جایگزین به جای آیش، استفاده از 
اراضی آزاد شــده از تولیدات سبزیجات و صیفی جات 
و در اثر توســعه گلخانه ها برای تولید علوفه دامی و نیز 
اســتفاده از روش های هیدروپونیک و ایروپونیک برای 
کشت علوفه در مقیاس صنعتی و در محیط کنترل شده 
دانست و گفت: در سال گذشته رقم 600 میلیارد تومان 
تسهیالت برای توسعه گلخانه های استان جذب کردیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی 

ابراز داشت: در جریان حمایت از سرمایه گذاری اولویت 
باید با ســرمایه گذارانی باشد که عالوه بر اهلیت، توان 
تامین سرمایه ثابت را داشته باشند و در قدم های تکمیلی 
حمایت ها عمدتا در قالب تســهیالت سرمایه در گردش 

ارائه شود.
وی یادآور شــد: الزم است برای تامین مالی پروژه های 
اقتصادی بخش کشــاورزی چاره اندیشــی و از تجارب 
تامین مالی در ســایر اســتان ها و حتی کشورهای دیگر 

بهره بریم.
در ایــن جلســه رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
آذربایجان شــرقی به تشــریح وضعیت دامداری اســتان 
پرداخت و گفت: حدود سه هزار و 500 میلیون راس دام 
ســبک و یک میلیون راس دام سنگین در استان وجود 

دارد.
اکبر فتحی اظهار کرد: امســال با خشکســالی شدیدی 
مواجه هســتیم و تولید علوفه و تامین خوراک دام دچار 
مشــکل شده و سیاست آزاد شدن صادرات دام زنده نیز 
می تواند در آینده مسائل و مشکالت زیادی منجر شود 

و نباید به عنوان راهکار تلقی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

 صادرات دام زنده فاجعه است/ ضرورت تحول در الگوی تولید و 
تامین علوفه دام با استفاده از فناوری های نوین
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منصوری معــاون بنیاد مســتضعفان و مدیرعامل بنیاد 
علوی از تخصیص ۳0 میلیارد تومان اعتبار برای پروژه 
های عمرانــی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حوزه 
های مختلف آموزش و تربیتی شهرستان چاراویماق 
در سال گذشته خبر داد و گفت: در حدود ۱8 میلیارد 
تومان آن در ســال اول جذب و ۱۲ میلیارد تومان آن 

نیز در مسیر اجراء است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛در برنامه های ســال 
۱400 نیــز با توجه به اســتعداد موجــود در منطقه و 
اســقرار تیم قوی اجرایی، شــاهد یک رشد ویژه در 
بخــش اعتبارات منطقه چاراویماق بودیم، که در این 
راستا 55 میلیارد تومان برای حوزه اعتبارات هزینه ای 

تخصیص یافته است.
همچنین در حدود ۲0 میلیــارد تومان نیز اعتبار برای 

ســاخت مســکن محرومین، مددجویان کمیته امداد 
و افراد کم برخوردار تخصیص یافته اســت.مبلغ ۲0 
میلیارد تومان نیز تسهیالت قرض الحسنه در گام اول 
تخصیص یافته اســت، که در کل ۱۲5 میلیارد تومان 
اعتبار طی ســال گذشته و ســال ۱400، صرف تحقق 
الگوی آبادانی و پیشــرفت منطقــه در همه حوزه ها 
با اولویــت فرهنگی، آموزشــی، عمرانی و اقتصادی 

خواهد شد.
بنیــاد علوی نیز از بــازوان اجرایی بنیاد مســتضعفان، 
در منطقــه به عنوان یک نهــاد و عامل کمک کننده 
در کنار دولت، برای پیشــبرد اهداف مردم در تالش 
بوده و امید هســت در طول چهار یا پنج ســال آینده 
با ایجاد تحول در چهره منطقه، شــاهد رفع و ریشــه 
کنی محرومیت باشیم.گفتنی است مهندس منصوری 

معاون بنیاد مستضعفان در سفر به شهرستان چاراویماق خبر داد :

تخصیص ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار 
در جهت تحقق الگوی آبادانی و پیشرفت منطقه چاراویماق
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معــاون بنیاد مســتضعفان و معاونین وی در ســفر به 
چاراویماق، با همراهی مهندس آیت شاهی از پروژه  
های محرومیت زدایی نهاد آبادانی و پیشــرفت بنیاد 
علوی در این شهرســتان از قبیل کانال کشــاورزی 
میرزا بیگ کندی، کارگاه فرش بافی و زنبورســتان 
روســتای دبــردان بازدیــد بعمــل آورد.منصوری 
مدیرعامل بنیاد علوی با حضور در روستای گویجه 
قلعه، ضمن رونمایی از اسناد پیشرفت چهل روستای 
هدف و دیدار با اعضای کانون پیشــرفت روستا، از 
پروژه های ســاخت دیوار حایل، خانه عالم، احیای 
مراتع، جاده بین مزارع و واکسیناســیون دام بازدید 
کــرد.وی در ادامه ضمن بازدید از جاده دسترســی 
گویجــه قلعه به عربشــاهی که توســط نهاد آبادانی 
ایجاد شــده اســت، بر همکاری اداره راهداری در 

زیرسازی این جاده تاکید کرد.
وی همچنین در بازدید از جاده گردشگری حاجی 
آبــاد و پل نیمه تمام روســتای آبداالر، دســتورات 
الزم برای بهســازی راه و تکمیل هر چه سریعتر پل 
را به نهاد پیشرفت و آبادانی چاراویماق صادر نمود.

منصوری در ادامه با حضور در روســتای پیرســقا و 
آبگرم از زیرساخت های گردشگری این دو روستا 

بازدید کرد.
در این بازدید که امام جمعه، فرماندار و فرمانده سپاه 

نیز حضور داشــتند، مهندس منصوری ضمن تقدیر 
از همکاری مجموعه هــای مختلف، بر تعامل بیش 
از پیــش و ایفای نقــش ادارات کل برای تخصیص 

سهم مشارکت مورد تفاهم تاکید کرد.
مهندس آیت شاهی، مسئول نهاد پیشرفت و آبادانی 
بنیاد علوی در چاراویماق از تخصیص یک دستگاه 
ماشــین تانکر آب بنز ۱۹۲4 به این شهرســتان خبر 

داد.
وی افــزود: در جریــان بازدید مهنــدس منصوری، 
معــاون بنیاد مســتضعفان و مدیر عامــل بنیاد علوی 
از پــروژه های پیشــرفت و آبادانــی در چاراویماق 
با توجه به بحران آب شــرب شهرســتان، با موافقت 
وی، مقرر شــد یک دســتگاه تانکر آب بنز ۱۹۲4 
در جهت تامین آب شــرب روستاهای شهرستان در 
اختیار نهاد پیشرفت و آبادانی چاراویماق قرار گیرد 

که در روزهای آتی تحویل این نهاد خواهد شد.
مهندس شــاهی در خاتمه افزود: بــرای پروژه های 
ســاخت دیــوار حایل، خانــه عالم، احیــای مراتع، 
جاده بین مزارع، واکسیناســیون دام، احداث کانال 
میرزابیک کندی و طرحهای اشــتغال زایی قالیبافی 
و زنبورداری که در ســفر مهنــدس منصوری مورد 
بازدیــد قرار گرفت، بالغ بر 6 میلیــارد تومان اعتبار 

تخصیص یافته است.
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امــداد آذربایجان  بــه گفتــه مدیــرکل کمیتــه 
شــرقی کمک های مردمی به ایــن نهاد حمایتی 
از ابتدای ســال ۱400 تاکنون بــه ۱500 میلیارد 

است. رسیده  ریال 
محمــد کالمــی در گفتگو با خبرنــگاران اظهار 
داشــت: از ابتــدای ســالجاری تاکنــون مــردم 
نیکوکار اســتان حــدود ۱500 میلیــارد ریال به 
نیازمندان زیرپوشــش این نهاد کمک کرده اند.

شــده  عنوان کــرد: کمک های جمع آوری  وی 
مردم براســاس موازین شــرعی در سرفصل های 
درمانــی،  معیشــتی،  خدمــات  شــامل  مختلــف 
فرهنگی، ازدواج، مســکن، اکرام ایتام، اشتغال، 
جهیزیــه و... بــوده و بــرای مددجویــان تحت 

حمایت و نیازمندان هزینه می شــود.
مدیــرکل کمیته امداد آذربایجان شــرقی گفت: 
بیشــترین کمک های جمع آوری شــده در قالب 
زکات،  محســنین،  و  ایتــام  اطعــام،  طرح هــای 
صدقــات و جهیزیه بوده اســت.وی ضمن تقدیر 
از حســن نوعدوســتی مردم اســتان افــزود: در 
ســالجاری به رغم افزایش شــیوع کرونا و گره 
آمارها  اقتصــادی،  مشــکالت  بــا  آن  خــوردن 
نشــان می دهد کــه میزان کمک هــای مردمی به 

محرومین افزایش یافته اســت.
کالمــی با بیــان اینکه ترویج فرهنگ احســان و 
اســت،  امداد  از وظایف کمیته  نیکوکاری یکی 
گفــت: مردم آذربایجان شــرقی در زمینه خیر و 
احســان حضور بسیار فعالی داشــته و پیشگام در 

دســتگیری از محرومین هستند.
با  وی اضافــه کرد: مــردم نیک اندیش اســتان 
از   #04۱*88۷۷* دســتوری  کــد  از  اســتفاده 
نیازمندان  به یاری  طریق تلفن همراه مــی توانند 

در ســریعترین زمان ممکن بشتابند.

از ابتدای سالجاری تاکنون؛ 
کمک ۱۵۰۰ میلیارد ریالی مردم به کمیته امداد آذربایجان شرقی
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مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان آذربایجان شــرقی 
گفت: سیســتم مدیریت انرژی در این شــرکت، یکی 
از مهــم تریــن مصادیق مســؤولیت هــای اجتماعی در 
بهینه ســازی و جلوگیری از هدررفت انرژی می باشد.

سیّدرضا رهنمای توحیدی با اشــاره به پیشینه استقرار 
مدیریت انرژی در این شرکت ادامه داد: سیستم مدیریت 
انرژی منطبق بر استانداردهای روز دنیا اجرا و پایش می گردد.

وی با اشــاره به شــرایط کنونی بحران تولید و توزیع 
برق، اظهار داشــت: همکاری همه جانبــه در مدیریت 
بحران هــا، مســؤولیت اجتماعی این شــرکت در قبال 
مردم بوده و تالش گردیــده با راهکارهایی نظیر نصب 

و راه اندازی سیستم HRV ساختمان مرکزی شرکت با 
راندمان بیش از ۷0% با داده های اندازه گیری مســتقیم، 
اصــالح سیســتم روشــنایی، مشــارکت در طرح پیک 
ســایی  برق، اطالع رســانی در خصوص عدم اســتفاده 
از کولــر گازی و منع اســتفاده از برق در سیســتم های 
سرمایشی طی ســاعات اداری، فرهنگ سازی مدیریت 
مصــرف انــرژی، پایــش مصــارف برق و…  نســبت 
بــه مدیریت و بهینه ســازی مصرف برق اقــدام گردد.

توحیدی درخصوص سایر اقدامات اجرایی در حوزه 
مدیریت انرژی در 4 ماهه نخســت سال جاری تصریح 
کــرد: تعویض پنجره هــای ادارات گاز، ممیزی انرژی 
ســاختمان ادارات گاز، خرید 8 دســتگاه دیزل ژنراتور 
بــرای تامین برق در موارد قطع بــرق، قرار گرفتن کلیه 
ساختمان های اداری شامل 64 ساختمان در برنامه تعیین 
برچسب انرژی ساالنه حسب الزام استاندارد ایزو 5000۱، 
پایش درجــه رفــاه ادارات و گــزارش رعایت الگوی 
مصرف در فصول گرم تابســتان در طرح پیک سایی در 
تابستان از سایر اقدامات اجرایی در این حوزه می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی : مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی : 
مدیریت انرژی ساختمان، یکی از مصادیق مسؤولیت های اجتماعی در مدیریت انرژی ساختمان، یکی از مصادیق مسؤولیت های اجتماعی در 

بهینه سازی مصرف می باشدبهینه سازی مصرف می باشد

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

ايمني را جدي بگيريد.

در کلیه ساختمانهایي که داراي لوله کشي گاز مي باشند عاوه بر نصب یک عدد شیر اصلي در نزدیکي درب 
ورودي،در نزدیکي هر دستگاه گاز سوز نیز یک شیر مصرف قرار دارد.     

        روابط عمومی شرکت گازآذربايجانشرقی
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  رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان 
آذربایجان شــرقی گفت: خسارت وارد 
شــده به بخش کشاورزی در حادثه سیل 
اخیــر در شهرســتان کلیبــر ۱۱0 میلیارد 
تومان برآورد شــده اســت.مهندس اکبر 
فتحی در حاشــیه جلسه شــورای اداری 
مدیریت بحران شهرستان کلیبر و بازدید 
از مناطق سیل زده شهرستان کلیبر ضمن 

تسلیت فوت شدگان حادثه سیل گفت: طبق برآورد کارشناسان 
نقشــه بردار دانشگاه تبریز دبی موجود در محل سیل دبی ۳00 
ســاله بوده و خســارت زیادی به همراه داشته است.وی افزود: 
متاســفانه سیلی که در ۱۷ مرداد ماه ســال جاری در شهرستان 
کلیبــر اتفــاق افتاده باعــث تلفات جانی و خســارت جدی به 
تاسیســات و امور زیربنایی و اراضی زراعی و باغی و احشــام 
در روستاهای سهریق، چایکندی، عربشاه، گوار ، حوضه آبریز 
کلیبرچای مشــتمل بر شهر کلیبر، خانه خسرو ، کیارق و… و 
حوضه آبریز سیلین چای شده است.مهندس فتحی افزود: ضمن 
عرض تســلیت به بازماندگان سه تن از همشهریان عزیزمان که 
در این حادثه جان به جان آفرین تسلیم کردند، تالش می شود 
برای جبران خســارت وارده به بخش کشاورزی اقدامات الزم 
انجام شود و قطعا در کنار کشاورزان عزیز خواهیم بود.رییس 
سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه خسارت ها به حوزه 
کشــاورزی در دو بخش عمومی و خصوصی وارد شده است 
گفت: حدود 55 روســتا با ۳0۱5 نفــر بهره بردار در این حادثه 
خســارت دیده اند که البته در برخی موارد بیــن بهره برداران 

اشتراک وجود دارد.
وی افزود: زیر بخش های کشــاورزی خســارت دیده شامل: 
باغات، مزارع ، پمپ های آب و چاه، قنات، تاسیسات آبیاری 

مدرن،لوله گــذاری، الیروبی باغات 
و اراضی کشــاورزی، ماشین االت و 
ادوات کشاورزی، سیل بندها، پل های 
پیاده روی و ماشین االت کشاورزی، 
دام های سبک و سنگین و تاسیسات 
مرتبــط ، تجهیــزات زنبــورداران و 
کندوها، ، اســتخرهای کشــاورزی، 
آبزیان و طیور و ماکیان می باشند که 
مجموع این خســارت ها تا به اینجــای کار حدود ۱۱0 میلیارد 
تومان برآورد شــده است که حدود 46 میلیارد تومان به بخش 
های خصوصی و امالک شخصی و 64 میلیارد تومان به بخش 
های عمومی کشاورزی خســارت وارد شده است. وی افزود: 
از مبلغ کل خســارت ۷۱05 میلیارد به زیر بخش آب و خاک 
و مکانیزاسیون، ،۳۳0۲ میلیارد به زیر بخش محصوالت زراعی 
و باغی و 40۳۷ میلیارد به زیر بخش تولیدات دامی مربوط می 
شود که این میزان خســارت برآوردهای اولیه کارشناسان می 
باشــد و بزودی آمار دقیق خســارت پس از نهایی شدن اعالم 

خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تصریح اینکه رسیدگی 
به مشکالت آســیب دیدگان بخش کشــاورزی اولویت اول 
جهاد کشاورزی شهرستان می باشــد، دستور داد با هماهنگی 
های الزم با ســایر ادارات از جمله صنــدوق ییمه محصوالت 
کشــاورزی و بانک کشــاورزی برای حادثه دیدگان ســریعاً 
پرونده تعیین خسارت تشــکیل داده و به بانک معرفی گردند.

وی افزود: الزم می دانم از زحمات فرماندار محترم شهرستان و 
همکاران خود در جهاد کشاورزی و منابع طبیعی بابت اقدامات 
موثر در اطفا حریق جنگل های ارسباران و اقدامات اولیه برای 

کمک به سیل زدگان تشکر و قدردانی کنم.

 رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی خبرداد:

خسارت ۱۱۰ میلیارد تومانی سیل اخیر به شهرستان کلیبر
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مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان 
از تاسیسات آبرسانی مجتمع شهید لشگری بازدید کرد.

بــه گــزارش خبرنگارمــا در تبریز؛مهنــدس ایمانلــو 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان، صبح امروز 
به همراه معاونین واعضای شــورای تامین  آبش احمد 
ازقسمتهای مختلف آسیب دیده مجتمع شهید لشکری 

از سیل ویرانگری ۱۷ مرداد بازدید کرد.
در این بازدید با ارائه گزارش مهندســین و متخصصین 
شــرکت در جریان میــزان خســارت وارده به مجتمع 
آبرسانی شهید لشگری و تاسیسات آبرسانی شهر آبش 
احمد و روند بازســازی تاسیسات خســارت دیده قرار 

گرفت .
وی در مصاحبــه بــا واحد خبــر روابــط عمومی آب 
وفاضالب اســتان درخصوص آبرســانی به مناطق سیل 

زده گفت : همه تالش کارکنان شرکت آب وفاضالب 
بر این هســت که تاسیسات آبرســانی خسارت دیده را 
در اســرع وقت وتالش شبانه روزی تعمیر و بازسازی و 
وارد مدارنمایند. ودر این راســتا اکیپ های سیار اقدام 
به آبرسانی از طریق تانکرهای سیار به روستاهای درگیر 
ســیل اخیر نموده اند تا هموطنان گرانقدر مشــکلی در 

تامین آب شرب نداشته باشند .
وی ادامه داد : این اطمینان  به شهروندان عزیز داده می 
شــود که در جهت رفع مشکل آبرســانی همه ظرفیت 

شرکت آب وفاضالب بکار گرفته خواهد شد .
مهنــدس ایمانلو همچنین برای رفع مشــکل تامین آب 
شــرب روستائیان در گیر سیل،  دســتور افزایش اکیپ 
های تانکر سیار و تخصیص اعتبار الزم برای بازسازی و 

تعمیر تاسیسات خسارت دیده را صادر نمودند.

بازدید مدیرعامل آب وفاضالب استان آذربایجان شرقی از تاسیسات 
آبرسانی آسیب دیده مجتمع شهید لشگری آبش احمد
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معــاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی و 
مدیــران اداره برنامه ریزی مناطق و ســازمان های 
شــهرداری تبریز در این جلســه ضمن تشریح ابعاد 
مختلف این بخشــنامه پیرامون نحوه اجرای آن نیز 

پرداختند. به بحث و گفتگو 
بــه گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛ اجــرای طرح 
تبدیــل وضعیت پرســنل دارای ســهمیه ایثارگری 
و طــرح ســاماندهی کارکنان قرار داد شــرکتی و 
همسان ســازی حقوق و مزایای پرســنل کار معین 
شهرداری تبریز اصلی ترین موضوع این جلسه بود.

معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شــهرداری تبریــز در ایــن خصــوص با اشــاره به 
بخشــنامه اخیر سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

کشــور گفت: حدود ۳84 نفر از پرسنل طرف قرار 
داد شــرکتی کــه بیشــترین امتیاز مطابق با دســتور 
العمل امتیاز بندی این بخشــنامه را کسب کرده اند 
به قرارداد کارمعین کارمنــدی تبدیل وضعیت می 

شوند.
مرتضی موحدنیا افزود: پرســنل طرف قرارداد کار 
معین نیز جهت اجرای طرح ســاماندهی در صورت 
درخواســت و امضــای قــرارداد جدید بــه منظور 
همسان ســازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد 
کار معین )مشــخص( با حقوق و مزایای کارمندان 
پیمانــی و همچنین هماهنگی هــای الزم با مدیران 
برنامــه ریــزی اداره متبوع خود تا پایــان مرداد ماه 

سال جاری اقدام کنند.

 درجلسه هماهنگی مدیران اداره برنامه ریزی مناطق و سازمانها؛
نحوه اجرای طرح ساماندهی پرسنل طرف قرارداد معین شهرداری تبریز 
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مدیرعامل شــرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان 
از نصــب دالهای بتنی مســلح ترافیکی T شــکل جهت 
پوشش کانال ایلی ســو حدفاصل بلوار مالصدرا تا چرم 

سازان به طول تقریبی ۳0 متر خبر داد.
حسن گنجی ضمن اشــاره به اتمام عملیات دالگذاری 
کانال ایلی ســو حد فاصل بلوار مالصدرا تا چرم ســازان 
به طول ۳0 متر توســط این شرکت ، افزود : دال های بتنی 
استفاده شده به تعداد ۱4 عدد به ابعاد 0.65*۲.۲0*۷.80 
بــه صورت مســلح ترافیکی T شــکل می باشــد که این 
عملیات توســط پرسنل زحمتکش شــرکت خانه سازی 
پیش ساخته آذربایجان جهت تسهیل در امر عبور و مرور 

شهروندان بصورت شبانه اجرا گردید.
گنجــی افــزود : شــرکت خانه ســازی پیش ســاخته 
آذربایجان در راســتای مقاوم سازی مسیر کانال ایلی سو 

بر اســاس طرح بهینه ارائه شــده از ســوی مشاور طرح و 
نقشــه های مصوب شــهرداری منطقه ۳ کالنشهر تبریز، 
از ســال قبل اقدام به ســاخت ، حمــل و نصب دال های 
بتنی مســلح ترافیکی T شــکل با وزن حدوداً ۱۷ تن و با 
مقاومت بســیار باال نسبت به شرایط ترافیکی محل پروژه 
واقع در بخش های نشســت کــرده این کانال در کمربند 

میانی نموده است.
گنجی با اشــاره به انتقال فاضــالب منطقه از این کانال 
و خورنــده بودن محیط ، ناشــی از گازهای فاضالب که 
باعث تخریب و فرســودگی دالهای بتنــی قبلی گردیده 
بــود افزود در دالهای بتنی مســلح ترافیکی T شــکل از 
مواد افزودنی )میکروســیلیس( استفاده گردیده که باعث 
افزایش مقاومت فشــاری بتــن و افزایش مقاومت بتن در 

برابر عوامل خورنده گردیده است.

 مدیرعامل شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان خبر داد :

اتمام عملیات دالگذاری کانال ایلی سو 
حد فاصل بلوار مالصدرا تا چرم سازان
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رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربــردی آذربایجان 
شرقی گفت ؛وقت آن رســیده است که دانشجویانی 
را تربیت کنیم که بتوانند با مهارت و تکیه بر علم روز 
نسبت به ایجاد شغل های جدیددرجامعه پیشگام شده 
و در توســعه اشــتغال و رفع موانع این حوزه، عضوی 

موثر و مفید واقع شوند.
دکتر فرزان قالیچی که به مناســب گرامیداشت روز 
خبرنگاردر نشســت خبری با اصحاب رسانه سخن می 
گفت ضمن تســلیت به مناســبت واقعه عاشورا افزود: 
امیــدوارم همه مــا از پیروان واقعی ســرور و ســاالر 
شهیدان امام حســین )ع( باشیم و حیف است که روز 
عاشــورا را صرفــاً در جنگ آن حضرت بــا یزیدیان 
خالصه کنیم و شــرایط سوء اســتفاده افراد مغرض از 

این قیام بی نظیر را مهیا نماییم.
وی در ادامه تصریح کرد : براساس آمار و اطالعات 
قابل دسترس در کل  ۱5 هزار شغل در نیا وجود دارد 
که از این آمار در مجموع  ۳هزارشغل در کشور ما تا 

حدودی عملیاتی شده است  .
قالیچی تاکید کرد: دانشــگاه ها باید برای رسیدن به 
آمار جهانی و ایجاد شــغل های جدید ظرفیت سازی 
وظرفیت شناســی کــرده و به فکر شــغل های جدید 
در جامعه باشــند تا دغدغه افرادجویــای کار به ویژه 

دانشجویان بر طرف گردد .
این استاد برجسته و مقام مســئول در دانشگاه علمی 
کاربردی آذربایجانشــرقی خاطر نشــان شــد:یکی از 
وظایــف و ماموریت های محوله دانشــگاه ها ظرفیت 
سازی برای ایجاد شــغل های جدید درسطح دانشگاه 
می باشــدکه این دانشــگاه نیز به صورت تخصصی با 
تربیت دانشــجوی مهارت محور در راستای تحقق این 

مهم می باشد .
وی همچنین اظهار داشت:براین اساس درحال حاضر 
قریب به پنج هزار و ۳۱۳ دانشــجو در مقاطع کاردانی 
و کارشناسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 
هــای آذربایجان شــرقی مشــغول به تحصیل هســتند 

وشــاید بعد از کرونا این آمار رو به رشد باشد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی:

دانشگاه ها ظرفیت سازی الزم برای شغل های جدید را مهیا سازند
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وی همچنین اظهار داشت:براین اساس درحال حاضر 
قریب به پنج هزار و ۳۱۳ دانشــجو در مقاطع کاردانی 
و کارشناسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 
هــای آذربایجان شــرقی مشــغول به تحصیل هســتند 

وشــاید بعد از کرونا این آمار رو به رشد باشد.
رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربــردی آذربایجان 
شــرقی افزود :ترتیبی اتخاذ گردیده که امســال نیز از 
۲4 تــا ۳۱ مرداد ثبت نــام این دانشــگاه برای جذب 
دانشــجویان جدید اقــدام نماید و برهمیــن مبنا افراد 
عالقمند می توانند با مراجعه به ســایت این دانشــگاه 
 https://az.uast.ac.ir/fa اینترنتــی  آدرس  بــه 

اطالعات الزم را اخذ نمایند .
قالیچی اشــاره ای هم به واحد هــای نو آور کرد و 
گفت:هم اکنــون ۱۱ واحد نوآور در ۱8 مرکز علمی 
کاربردی فعال آذربایجان شرقی ایجاد و 4۱0 رویداد 
شتاب و استارتاپی نیز در سطح استان عملیاتی و مورد 

اجرا قرار گرفته است .
رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربــردی آذربایجان 

شرقی در ادامه در خصوص تحصیل دانشجویان دوره 
کارشناشــی ارشد در این دانشــگاه عنوان کرد ؛ما در 
مقطع کارشناسی ارشد قباًل 5۱ دانشجو داشتیم اما فعال 
در این سطح دانشجو پذیرش نمی شود اما  تصمیماتی 
در ســطح کشــور اتخاذ شــده که  پذیرش دانشجوی 
ارشد در 5 اســتان اجرا شــود که آذربایجانشرقی نیز 

یکی از آنها خواهد بود .
وی در پایان خبر از واکســینه شــدن اساتید دانشگاه 
داد و اضافــه نمــود؛ خوشــبختانه با همــکاری دکتر 
صومی ریاســت محترم دانشــگاه علوم پزشکی تبریز 
و مرکز بهداشــت استان، واکسن اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها و اســاتید اعمال شد و برای سال تحصیلی 
پیشــرو مشــکلی از این بابت نداریم  و افرادی هم که 
اقدام نکرده اند از حضور آنان در دانشگاه خودداری 

خواهد شد.
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به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی آذربایجان شــرقی، با 
حضور دکتر داریوش نوین مدیرعامل سازمان سیما، 
منظر و فضای ســبز شــهری تبریــز و محققان بخش 
های تحقیقاتی منابع طبیعی و گیاه پزشــکی نشســت 
مشــترکی در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
تبریز انجام یافت. در این نشســت مشترک مدیرعامل 
ســازمان سیما، منظر و فضای ســبز شهری و محققان 
مرکــز تحقیقات و آمــوزش کشــاورزی، وضعیت 
عمومی درختان ســطح شهر تبریز به ویژه از نقطه نظر 

شیوع آفات و بیماریها مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر داریوش نوین در این جلســه با اشــاره به شیوع 

افــات و بیماریهای مختلف در درختان ســطح شــهر 
گفت: کرم ســفید ریشــه که از خطرناکترین آفات 
فضاهای ســبز محسوب میشود، در ســطح شهر و به 
ویژه در منطقه زعفرانیه بســیار شــایع است و موجب 

خشک شدن و نابودی درختان می گردد. 
وی افــزود: وضعیت رشــد درختان و ســالمت تنه و 
ریشه نیز یکی دیگر از موارد مبتال به در فضاهای سبز 
تبریز است؛ که از آن جمله می توان به وجود درختان 

قدیمی و پوسیده در ائل گولی اشاره نمود.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با 
بیان جایگاه آبیاری در رشــد و توســعه فضاهای سبز 
ســطح شــهر نیز اظهار داشت: اساســی ترین معضل 

در جلسه مشترك سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
منابع طبیعی آذربایجان شرقی صورت گرفت:

بررسی علمی و اصولی وضعیت عمومی درختان سطح شهر تبریز
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فضاهای سبز در حوزه ابیاری است که با افزایش میزان 
گرما و کاهش بارشــها در سال جاری، نمود بیشتری 
یافته است؛ با اینحال سازمان در صدد است با حرکت 
به سمت آبیاری هوشمند و تحت شبکه، حذف تانکر 
و جایگزین کردن آبیــاری قطره ای، موجب ارتقای 

بهره وری شود. 
نوین اضافــه کرد: از جمله اقداماتی که ســازمان در 
نظر دارد در راستای افزایش کمی و کیفی آبیاری در 
سطح شــهر انجام دهد، جمع آوری آبهای زیرزمینی 
حاصل از حفاری در ایســتگاه های مترو است که بر 
روی زمین جاری می شــود و می تواند بخشی از اب 

مورد نیاز فضاهای سبز را تامین کند. 
در ادامــه این جلســه، هریک از محققــان و اعضای 
هیــات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی 
و منابع طبیعی آذربایجان شــرقی نیز بــه بیان نظرات 
خود در ایــن خصوص پرداحتند. اصالح روشــهای 
آبیاری به ویژه در درختان کهنســال، آبیاری مستقیم 
ریشه در درختان ۳-4 ساله، بهره گیری از تنوع گونه 
های درخت و درختچه و استفاده از انواعی که به کم 
آبی و در قبال شــرایط آب و هوایی این اقلیم مقاوم 

هستند و همچنین جلوگیری از نمک پاشی بی رویه، 
از جمله مواردی بود که توسط محققان مطرح شد. 

همچنین محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی آذربایجان شرقی بر استفاده از طراحی 
در فضاهای سبز، بذر گیری از درختان، هرس به موقع 
و مناســب درختان، رفع مشکالت کوددهی و تغذیه 
درختان، و نمونه برداری قبل از سمپاشی درختان نیز 

تاکید کردند.
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تبریز ضمن 
عذرخواهی از مردم شــریف شهرستان های تبریز، 
اســکو و آذرشهر، بابت خاموشی های اخیر، تاکید 
کرد: علت خاموشــی های خارج از برنامه ی دو سه 
روز اخیر، کاهش شــدید ســهمیه ی بــرق تبریز به 
دلیل مشــکالت بوجودآمده در روند تولید برق و 

افزایش مصرق انرژی در سطح کشور است.
به گزارش خبرنگار مــا در تبریز؛  عادل کاظمی با 
بیان مطلب بــاال گفت:با عنایت به کمبود و بحران 
بــرق دربخش تولید و افزایش دمای هوا و مصرف 
برق درمناطق مختلف کشــور،از مشــترکان فهیم 
بــرق تبریز خواســتاریم به منظور کنتــرل و تعادل 

مصرف در شــبکه ی سراسری برق کشور بویژه در 
ایام ســوگواری ابا عبداهلل الحسین، همکاری الزم 

را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه شــرکت توزیــع نیروی برق 
تبریــز تنها وظیفــه ی توزیع بــرق را برعهده دارد، 
افزود: متاســفانه مشکالت بوجود آمده ی اخیر در 
زمینه ی خاموشــی ها، بیشــتر ازناحیه ی تولید برق 
بخصوص کاهــش تولید واحدهــای نیروگاه های 
برقابی به دلیل کاهش شدید نزوالت جوی است.

کاظم یادآور شــد: طی دو روز اخیر نیز با کاهش 
میزان تولید برق در کشور، سهمیه ی شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز نیز بشــدت کاهش یافت و همین 
امر موجب خاموشی های بی برنامه و از مدار خارج 

شدن پست های فوق توزیع شد.
وی ضمــن عذرخواهی و تشــکر از صبر و درک 
مشــترکان برق تبریز خاطرنشــان کرد: این مشکل 

طی هفته ی آتی مرتفع خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی بــرق تبریز در 
پایان از مشــترکان بخش های صنعتی، کشاورزی، 
خانگی و تجاری خواســت به منظور جلوگیری از 
خاموشی های ناخواسته، درساعات اوج ۱۲ الی ۱8 
نسبت به کاهش مصرف خود اقدام نمایند و تنظیم 

کولرهای گازی را روی ۲5 درجه قرار دهند.

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

علت خاموشی  های بی برنامه ی روزهای گذشته،
کاهش شدید سهمیه ی برق تبریز بود
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مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس در دومیــن 
اجالس روســای مناطق آزاد و ویژه کشورهای عضو 
اکو و مناطــق آزاد ایران از آمادگی این منطقه جهت 
ایجــاد منطقــه فرامرزی بیــن کشــورهای عضو اکو 
و منطقــه بیــن مرزی با کشــور آذربایجــان خبر داد.

به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛ محســن نریمان 
امروز در دومین اجالس روســای مناطق آزاد و ویژه 
کشورهای عضو اکو و مناطق آزاد ایران که به میزبانی 
کشور افغانســتان برگزار شد ضمن دعوت از روسای 
کشــورهای عضو اکــو جهت بازدیــد از قابلیت ها و 
ظرفیت های سرمایه گذاری این منطقه گفت: ارس در 
خصوص ایجاد منطقه بین مرزی با کشور آذربایجان و 
منطقه فرامرزی با سایر کشورهای عضو اکو و توسعه 
همــکاری های بیــن المللی اعالم آمادگــی می کند.

نریمان منطقــه آزاد ارس را قطب تولید محصوالت 
کشاورزی گلخانه ای در بین مناطق آزاد عنوان کرد و 
افزود: با جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در سه 
سال اخیر ضمن افزایش سطح گلخانه ها از 60 به ۲00 
هکتار، ظرفیت تولید محصوالت گلخانه ای نیز در منطقه 
آزاد ارس به 50 هزار تن در ســال افزایش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرو بودن 
منطقه آزاد ارس در حوزه صنعت اشاره کرد و افزود: 

ارس با داشتن ۲۲0 واحد تولیدی فعال و بیش از ۲00 
واحد در حال ساخت که در آینده نزدیک به بهره برداری 
می رســند صنعتی ترین منطقه آزاد کشــور می باشد.

پایــان  مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس در 
اظهــار امیــدواری کــرد: اجرایــی شــدن مصوبات 
اجــالس روســای مناطــق آزاد عضــو اکــو تاثیرات 
چشــم گیری را در آینده این مناطق خواهد داشــت.

گفتنــی اســت دومیــن اجــالس روســای مناطــق 
آزاد و ویــژه کشــورهای عضــو اکــو و مناطق آزاد 
ایران با مشــارکت کشــورهای ترکیــه، آذربایجان، 
افغانســتان، ارمنســتان، پاکستان، تاجیکســتان و ایران 
امــروز بــه میزبانی کشــور افغانســتان برگزار شــد.

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس خبرداد: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس خبرداد:

اعالم آمادگی منطقه آزاد ارس جهت ایجاد منطقه فرامرزی با اعالم آمادگی منطقه آزاد ارس جهت ایجاد منطقه فرامرزی با 
کشورهای عضو اکوکشورهای عضو اکو
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 رئیس منطقه دو شــرکت پاالیش 
نفــت تبریز، این واحــد را یکی از 
ســود آورتریــن و پر بــازده ترین 

واحد ها معرفی کرد.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛ 
محمد قانعی فر اظهار کرد: شرکت 
پاالیش نفــت تبریز عالوه بر واحد 
هــای آب، برق، بخار و مخازن، از 
چهار منطقه تشکیل شده است که 

منطقه ی دو متشکل از دو واحد آیزوماکس و هیدروژن است.
وی در رابطه با واحد آیزوماکــس افزود: آیزوماکس، یک 
واحد کاتالیســتی، پرفشــار و دما باال اســت که خوراک آن 
 ATK ،40۲،404 ایزوفیــد بــوده و گازوئیل، بنزین، حــاّلل
)سوخت هواپیمای مسافربری( و آیزوریسایکل) مواد پایه ی 

روغن سازی( از محصوالت تولیدی آن هستند.
وی ادامه داد: ظرفیت اسمی این واحد ۱8 هزار بشکه در روز 
اســت که محصوالت تولیدی با حداقل گوگــرد به مخازن 

میانی و نهایی منتقل می شوند.
رئیس منطقه ی دو شــرکت پاالیش نفت تبریز در خصوص 
اهمیت این واحد تاکید کرد: این واحد به عنوان قلب تپنده ی 
شرکت، مواد باارزش افزوده ی پایین را به محصوالت گرانبها، 

باارزش باال و سود آور تبدیل می کند.
وی در رابطــه بــا کارکنان این منطقه اضافه کــرد: 46 نفر از 
کارکنــان کارآزموده، متخصص و تحصیــل کرده در چهار 
نوبت کاری مشغول به کار بوده و تحت آموزش های مشخصی 
از جمله آموزش با برنامه حین کار)on job training( قرار 
می گیرند.قانعی فر با اشــاره به آالینده های تولیدی این منطقه 

خاطرنشان کرد: آالینده های این بخش 
مربوط به کــوره ، پســماند و فاضالب 
ها هســتند که طبق تکنولوژی روز دنیا 
بررسی شــده و از طریق اداره ی محیط 

زیست پایش می شوند.
رئیس منطقه دو شــرکت پاالیش نفت 
تبریز، ادامه داد: کوره های واحد از گاز 
پاک طبیعی اســتفاده کرده و دودکش 
هــا مجهــز بــه سیســتم انــدازه گیری 
آالینده های هوا هستند که به صورت آنالین توسط همکاران 
محیط زیســت شــرکت و اداره ی محیط زیست استان پایش 
می شــوند.وی تمامی واحد های شرکت را پر خطر دانسته و 
متذکر شد: اداره ی ایمنی شرکت )HSEQ( مجهز و به روز 
بوده و ارزیابی ریســک و کنترل آن را در دســتور کار خود 
می دهد اما در هر لحظه باید ایمنی رعایت شود چرا که امکان 
بروز هر گونه مشــکلی از جمله انفجــار، گاز گرفتگی، برق 

گرفتگی و آتش سوزی وجود دارد.
قانعی فر با بیان این که تعمیرات اورهال هر ســه ســال یکبار 
انجام می شود، ادامه داد: طبق برنامه ریزی  های انجام شده، ماه 
گذشــته تعمیرات اساسی ) اورهال( در منطقه ی دو با رعایت 
تمامی موازین بهداشتی انجام شد و با موفقیت به پایان رسید.

رئیس منطقه ی دو شــرکت پاالیش نفت تبریــز در پایان در 
رابطه با شــرایط کرونایی، تاکید کرد: در طول زمان شــیوع 
کرونــا، کلیه ی پروتکل های بهداشــتی طبق دســتور العمل 
وزارت بهداشت رعایت شده و توزیع مواد ضدعفونی کننده 
و ماســک و همچنین عملیات تب ســنجی به وفــور در بین 

کارکنان انجام می شود. /محمدرضا ایازی

تشریح فعالیت های منطقه ی ۲ شرکت پاالیش نفت تبریز از 
سوی رئیس منطقه دو
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دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: یکی از برنامه 
های اساسی دستگاه قضایی توجه به زندان و زندانی است.

بابک محبوب علیلو در حاشیه بازدید از زندان مرکزی تبریز 
اظهار داشــت: یکی از برنامه های اساســی دستگاه قضایی 

توجه به زندان و زندانی است.
وی افزود: در راستای نظارت بر زندان ها هر ماه به صورت 
منظــم و دوره ای شــورای معاونان دادگســتری اســتان با 
مســئولیت رئیس کل دادگستری استان از زندان بازدید می 

کنند.
دادستان مرکز اســتان آذربایجان شــرقی خاطرنشان کرد: 
طی بازدید های انجام شــده مسایل و مشکالت مطرح شده 

از ســوی زندانیان بررســی و دســتورات الزم و شایسته در 
محدوده مقررات به منظور رفع یا کاهش مشــکالت مطرح 

شده صادر می شود.
وی ادامــه داد: در کنار این بازدید ها، هر هفته و گاهی هر 
روز همــکاران حــوزه نظارت بر زندان، قضات دادســرا و 
قضات دادگاه های تجدید نظر اســتان به صورت مستمر و 

دوره ای از زندان های استان بازدید می کنند.
علیلو خاطرنشــان کرد: هدف از انجام بازدیدهای مستمر و 
دوره ای از زندان های اســتان این بوده که بتوانیم فلسفه ای 
که برای مجازات و کیفر تعیین شــده و آن بحث اصالح و 

بازسازگای اجتماعی است را محقق سازیم.

 دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی: 
توجه به زندان و زندانی از برنامه های اساسی دستگاه قضایی است
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ســتاد اســتانی صبر با هدف گسترش فرهنگ عفو و 
گذشــت به ریاست رئیس کل دادگستری آذربایجان 
شرقی و دبیری رئیس شــوراهای حل اختالف استان 

تشکیل شد.
به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ موســی خلیل الهی 
در اولین نشســت ستاد استانی صبر )صلح، بخشایش و 
رضایت( در سال ۱400 اظهار داشت: به منظور توسعه 
فرهنگ صلح و ســازش در جامعه، آذربایجان شرقی 
دارای ظرفیــت های بزرگی بوده اما بــه دلیل ضابطه 
مند نبودن بهره منــدی از ظرفیت واقعی این بخش به 

صورت مطلوب محقق نشده است.
وی افزود: در ســه ماهه نخست سال جاری، با توجه 
بــه اقدامات انجــام شــده در حوزه توســعه فرهنگ 
صلح و ســازش، با ثبت 44 درصد صلح و سازش در 

دادگستری استان، آذربایجان شرقی رتبه 5 کشوی را 
به خود اختصاص داده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: 
این موضوع نشــان دهنده این اســت کــه در صورت 
برنامــه ریزی دقیق این اتفــاق خواهد افتاد و مردم نیز 

برای توسعه این امر کمک می کنند.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت ســازمان های مرتبط 
در ایــن خصوص بهره مند شــد، ادامــه داد: یکی از 
سازمان هایی که ظرفیت بزرگی برای توسعه فرهنگ 
صلح و ســازش محســوب می شود ســازمان تبلیغات 
اسالمی است، چرا که به لحاظ حیطه فعالیتی گسترده 
در جامعــه و حضــور در بین مــردم بخصوص بخش 
هیئت های حسینی، می توان در رابطه با نهادینه کردن 

فرهنگ صلح و سازش در جامعه استفاده کرد.

 رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

کسب رتبه ۵ کشوری دادگستری استان در حوزه توسعه فرهنگ 
صلح و سازش در کشور
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طــرح ملی نــذرواره ۷۲ خوان احســان حســینی با 
حضور  خادمین هیئت عامل مرکز نیکوکاری شــهید 
باکــری تبریز برای توزیع هــزاران غذای گرم در بین 

نیازمندان در تبریز برگزار شد.
بــه گزارش خبرنــگار ما ،یونس فاتــح ؛مدیر هیأت 
عامل مرکز نیکوکاری شهید باکری تبریز، در نشست 
خبری بــا خبرنگاران در محــل اردوگاه الغدیر تبریز 
واقع در فتیح آباد، گفت :از آنایی که در طی دو سال 
گذشته جامعه درگیر بیماری کرونا بوده  اکثر فعالیت 
های ایــن مجموعه  را نیز درمناســبت های مختلف با 
مشکل مختل نموده بود که خوشبختانه با رعایت تمام 

موارد بهداشتی اینک شاهد این مجموعه هستیم .
فاتح افزود: مقــرر گردید با رعایــت تمام پروتکل 
های بهداشــتی و کرونایــی ؛ برای اجرای این طرح و 
پاســخ به درخواســت مردم نیکوکار در این ساحه با 
مشــاوره و هماهنگی اتاق فکر مرکز نیکوکاری شهید 
باکری شــرایط طرح ملی نذرواره ۷۲ خوان)ســفره( 

برای پخش غدای گرم اقدام نمایند .
وی تصریح کرد : این طرح نیکو کاری به نام ,طرح 
ملــی نذرواره ۷۲ خوان احســان حســینی،یک  طرح 
فرا اســتانی اســت که بــه صورت سراســرای  در 50 

شهرکشورمان اجرا می گردد .
مدیر هیأت عامــل مرکز نیکوکاری شــهید باکری 
تبریز از مردم شریف اســتان درخواست کرد؛کسانی 

که به هر نحوی می خواهند در این عمل خیر مشارکت 
کنند بــه این مرکز اطالع دهند ومــا با آغوش باز در 

خدمت آنان هستیم .
وی در ادامــه به تعداد افراد خــادم در این مجموعه 
اشــاره کرد و عنوان داشــت ؛ هم اکنون بالغ بر ۱۱0 
نفــر در8 اکیپ مختلف از جمله خرید،تهیه امکانات، 
پخت و پز، شستشو،  بســته بندی، توزیع و تجمیع در 

این طرح با ما همکاری می کنند.
فاتح در خصوص میزان هزینه هر دیگ از غدا را نیز 
حدود ۲ میلیون تومان اعالم کرد که  هر دیگ شامل 

۱40 پرس غذا می شود.
گفتنی اســت که خواســتگاه این طرح ابتدا  امیریه 
دامغان بوده و هم اکنون به سراســر کشــور گسترش 
یافته اســت و به همت خیرین آذربایجانشــرقی؛ تبریز 

تبدیل به یکی از پیشــگامان  این طرح شده است.

به همت مرکز نیکوکاری شهید باکری تبریز برگزارشد ؛ 

اجرای طرح ملی نذرواره ۷۲ خوان احسان حسینی در تبریز
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