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فرمانده کل ارتــش تاکید کرد در کنار 
ملــت در خط مقدم مبــارزه با ویروس 

کرونا هستیم.
 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
امروز با حضور در قرارگاه پدافند زیستی 
ارتش در دیدار با فرماندهان این قرارگاه 
و روسای ادارات بهداشت و درمان ارتش 
و نیرو های تابعه ضمن تشکر و خدا وقت 
به آن ها گفت: امروز، جامعه بهداشتی و 
درمانی کشور شایستگی های خود را در 
حفظ سالمت مردم به خوبی نشان داده 
اســت به نحوی که مجاهدت مجاهدان 
نظام ســالمت در تاریخ کشور ماندگار و 

افتخار آفرین خواهد ماند.
وی افزود: آنچه که ملت بزرگوار ایران به 
خوبی نظاره گر آن هستند، تلفیق علم، 
تخصص، تعهد و پزشــکی و فداکاری و 
ســربازی به صورت توامان توسط بخش 
بهداشــت و درمان ارتــش برای کمک 
به مردم در عرصه مبارزه با کروناســت 

به نحوی که ارتش جمهوری اســالمی 
همزمــان بــا خدمت به مــردم و یاری 
دولــت به تقویت امنیت مرز ها نیز توجه 
کافی داشــته و عالوه بر تالش در حفظ 
سالمت مردم، به امنیت کشور و حفظ و 
ارتقــای توان دفاعی خود نیز توجه الزم 

را مبذول داشته است و می دارد.
سرلشکر موسوی افزود: ارتش جمهوری 
اســالمی ایران از همان لحظات شــیوع 
این ویروس، برنامه ها و اقدامات مناسبی 
را در حوزه هــای عملیاتی و آموزشــی 
برای بهبود ســالمت مــردم پیش بینی 
کرده و اقدامــات الزم را به عمل آورده 
و بخش بهداشت و درمان ارتش در این 
عرصــه کارزار نیز با حضور به موقع و به 
کارگیری ظرفیت و تــوان خود جوهره 
واقعی اش را در راســتای شعار “ارتش 

فدای ملت” به خوبی نشان داده است.
وی گفــت: امروز، سپیدپوشــان بخش 
بهداشــت و درمان ارتش همانگونه که 

تاکنون در خط مقدم تمامی حضور های 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در دوران 
دفــاع مقدس، دفاع از حــرم و اقدامات 
بازدارندگــی، ســربلندی و موفقیت در 
بالیــای طبیعی مانند زلزله و ســیل و 
... بــوده اند؛ این بار نیــز در خط مقدم 
مبارزه بــا ویروس کرونا قــرار گرفته و 
با خدمت رســانی به مردم شریف ایران 
اســالمی در قالب طرح های مردم یاری 
عالوه بر حفظ ســالمت، امنیت و توان 
رزم؛ افتخــار دیگــری را نصیب ارتش 
غیرتمند جمهوری اســالمی ایران کرده 
و جلــوه دیگری از “ رحماء بینهم” را به 

نمایش گذاشته است.
سرلشکر موسوی گفت: سرعت عمل در 
حاضر شدن و بروز روحیه های ستودنی 
کادر بهداشت و درمان ارتش نیز بسیار 
جالب توجــه بــود البته بنــده اعتقاد 
داشتم بهداشــت و درمان ارتش دارای 
اســت که  العاده ای  فوق  توانمندی های 
متناســب با توان و ظرفیت هایش مورد 
استفاده قرار نمی گیرد، اما اینکه در یک 
شرایط تلخ، شــیرینی ارائه این توان را 

بچشیم از زیبایی های روزگار است.
فرمانــده کل ارتــش اظهــار داشــت: 
اینجانب به عنوان نماینده قشــر شریف 
ارتش والیتمدار و مردمی ایران اسالمی 
اعالم می دارم در این شــرایط که کشور 
و ملت ما در مبارزه همه جانبه و فراگیر 
با این بیماری و ویروس هســتند؛ ارتش 
جمهــوری اســالمی ایران بــا توجه به 
گسترش ویروس کرونا و فرایند بیماری 

فرمانده کل ارتش: 

در کنار ملت در خط مقدم مبارزه با ويروس کرونا هستيم
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به  تمامــی جغرافیــای کشــور،  در 
عنوان یــک تکلیف شــرعی بر خود 
انجام وظایف  بر  واجب دانسته عالوه 
ذاتی و قانونی خویش؛ با اســتفاده از 
همه امکانــات بالفعل و بالقوه خود و 
خدمت رسانی به ملت بزرگوار ایران؛ 
عشــق و ارادت خود به ملت غیور و 
صبور ایران اسالمی را به منصه ظهور 
برســاند و مجاهدتی دیگر از سربازان 
وطن در بخش بهداشت و درمان را بر 
صفحات پرافتخار این نظام، نیرو های 
مســلح و ارتش جمهوری اســالمی 

بیفزاید.
سرلشکر موسوی گفت: از همه عزیزان 
و درمان  بهداشت  بخش های مختلف 
از  ایران  اســالمی  ارتش جمهــوری 
پزشکان و پرستاران تا دیگر کارکنان 
این بخش در اقصی نقاط کشــور که 
با ایثار و از خودگذشــتگی عالوه بر 
ارتقای سطح بهداشــت و درمان در 
ســطح یگان های مختلــف ارتش، به 
بیمارستان های  در  صورت مســتقیم 
ارتش که پذیرای بیمــاران مبتال به 
ویروس کرونا هستند، خدمت رسانی 

می کنند تشــکر و قدردانی می کنم و 
به همه شــما خداقوت می گویم و از 
خداوند بزرگ می خواهم که در عرصه 
مبارزه با کرونا موفق و ســربلند بوده 
و بــار دیگر با روحیــه جهادی عزت 
و فداکاری ســربازان وطن در ارتش 
با  را  ایران  سرافراز جمهوری اسالمی 

خدمت به ملت به نمایش بگذارید.
به گــزارش خبرگزاری آریــا به نقل 
از صدا و ســیما، وی گفــت: معاون 
بهداشــت و درمان ارتــش نیز به دو 
نکتــه توجه الزم را داشــته باشــد، 
اول اینکه کســانی که در خط مقدم 
بــا ویروس کرونا هســتند  درگیری 
شایســته بهترین تقدیر ها هستند که 
پاداش  بهترین  بــزرگ  البته خداوند 
دهنده اســت، اما الزم اســت حتما 
امتیاز هایی را برای این عزیزان در نظر 
بگیرند و دوم اینکه بر نیروی انسانی 
خــود مدیریت کنید تــا بتوانید این 
ماموریت را حدود ســه ماه )تا زمان 
نیــاز( ادامه دهید و افــراد همچنان 
بــا روحیه و شــاداب بماننــد، یعنی 
ماموریت و اســتراحت ها دقیقاً پیش 

بینی و مدیریت شــود.در این دیدار، 
امیر دریادار ســیاری فرمانده قرارگاه 
پدافند زیســتی ارتش و امیر دریادار 
دوم پزشــک مداح معاون بهداشــت 
و درمــان ارتــش، گزارش هایــی از 
ارتش جمهوری  تاکنون  که  اقداماتی 
اســالمی ایران در مبــارزه با ویروس 
کرونا و اقدامات مــردم یاری در این 
زمینه در کشور انجام داده است، ارائه 

کردند.

Ó  :گفت موســوی  سرلشــکر 
سرعت عمل در حاضر شدن و بروز 
روحیه های ستودنی کادر بهداشت و 
درمان ارتش نیز بسیار جالب توجه 
بود البته بنده اعتقاد داشتم بهداشت 
و درمان ارتش دارای توانمندی های 
فوق العاده ای اســت که متناسب با 
توان و ظرفیت هایش مورد استفاده 
اینکه در یک  امــا  نمی گیرد،  قرار 
شرایط تلخ، شیرینی ارائه این توان 
را بچشیم از زیبایی های روزگار است.
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 نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
از نامه رییس مجلس به رهبری برای 
تغییر ریاســت ســتاد مقابله با کرونا 
خبر داد و گفت که رهبری خواستار 
این شــدند که خــود رییس جمهور 

مسئولیت را برعهده بگیرند.
 مسعود پزشکیان درگفت وگوی ویژه 
خبری امشــب )سه شنبه( با اشاره به 
جلسه فوق العاده کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس با وزیر بهداشت که 
بــا حضور علی الریجانــی، گفت: در 
این جلســه سه ســاعت و نیمه وزیر 
بهداشت اقدامات و مشکالت را مطرح 
نمایندگان دغدغه هایشــان  و  کــرد 
و جمع بندی هایی  کردنــد  مطرح  را 
صورت گرفــت. وی افزود: همچنین 
رییس مجلس نامــه ای خدمت مقام 
محتوای  نوشــتند،  رهبــری  معظم 

نامــه تا جایــی که خبــر دارم برای 
بود که مسئولیت ریاست مقابله  این 
با کرونا را از دوش وزارت بهداشــت 
بردارنــد و به عهده دولــت بگذارند، 
در جلســه مذکور هم پیشــنهاد این 
بود که ریاست ســتاد به معاون اول 
رییس جمهور یا فــردی دیگر واگذار 

شود.
پزشــکیان خاطرنشــان کرد: آنطور 
که شــنیدم رهبری )در پاســخ این 
نامه( نوشته اند که رییس جمهور باید 
خودشان مسوولیت را برعهده بگیرند 
و عملیــات مقابله با ایــن بیماری را 

راهبری کنند.
وی  همچنیــن اضافــه کــرد: آقای 
الریجانی همچنین با وزیر کشــور و 
وزیر بهداشت جلســه گذاشتند تا با 

قدرت از این معضل عبور کنیم.

نامه الريجانی به رهبری برای تغيير 
رياست ستاد مقابله با کرونا

Ó  نامه ای مجلــس  رییس 
رهبری  معظم  مقام  خدمت 
نوشتند، محتوای نامه تا جایی 
که خبر دارم بــرای این بود 
که مسئولیت ریاست مقابله 
با کرونــا را از دوش وزارت 
عهده  به  و  بردارند  بهداشت 
بگذارند، در جلســه  دولت 
مذکور هم پیشنهاد این بود 
که ریاست ستاد به معاون اول 
یا فردی دیگر  رییس جمهور 

واگذار شود.
Ó 
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فناوری  و  علمــی  معاون 
رئیــس جمهــور، منطقه 
آزاد ارس را بــه عنــوان 
برترین منطقه آزاد کشــور در تحقق 
زیرساخت های توسعه اقتصاد دانش 
بنیان معرفــی نمود.به گزارش اداره 
کل روابــط عمومی و امور بین الملل 
آزاد ارس، ســورنا  ســازمان منطقه 
ستاری در نشست با مسئوالن مناطق 
آزاد کشــور با اعالم این خبر گفت: 
فنــاوری،  و  نــوآوری  مرکز  ایجــاد 
تخصیص ســایت صنایع پیشــرفته، 
تشکیل صندوق پژوهش و فناوری و 
از  چشــمگیر  های  حمایــت  اعمال 
واحدهای دانش بنیان و فناور توسط 
منطقــه آزاد ارس از مهمترین مؤلفه 
هــای انتخــاب آن بعنــوان برترین 
منطقــه در تحقق زیرســاخت های 
توسعه اقتصاد دانش بنیان می باشد.

اولین  گفتنی است منطقه آزاد ارس 

منطقــه آزاد کشــور می باشــد که 
صندوق پژوهش و فناوری را در بین 
مناطق آزاد و شــمال غرب کشــور 
با مشــارکت ۳۴ درصــدی صندوق 
نــوآوری و شــکوفایی، ۳۴ درصدی 
 ۱۵ ارس،  آزاد  منطقــه  ســازمان 
درصدی پــارک علم و فناوری و ۱۷ 
درصدی شرکت دانش بنیان تشکیل 

داده است.
اعطای تسهیالت، صدور انواع ضمانت 
نامه و ســرمایه گذاری خطرپذیر به 
شــرکت های فناور و دانش بنیان از 
جمله خدمات ارائه شــده توسط این 

صندوق می باشد.
بر اســاس مصوبــات هیــات مدیره 
صندوق پژوهش و فناوری ارس ارائه 
خدمات فوق الذکر به شــرکت های 
دانش بنیان و فناور سایر مناطق آزاد 
با اعطای کارگــزاری و اخذ عاملیت 

بالمانع می باشد.

تسهیالت،  عطای 
انواع ضمانت  صدور 

نامه و سرمایه 
به  گذاری خطرپذیر 
و  فناور  شرکت های 

از جمله  بنیان  دانش 
ارائه شده  خدمات 
این صندوق  توسط 

باشد. می 

.

 معاون علمی و فناوری رئيس جمهور:

ارس برترين منطقه آزاد کشور در تحقق 
زيرساخت های توسعه اقتصاد دانش 

بنيان
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نشســت  در  پورمحمدی  محمدرضــا 
بررســی آخرین وضعیت بیماری کرونا 
در آذربایجــان شــرقی ضمــن تاکید 
بر خودداری شــهروندان از ســفرهای 
غیرضــروری تا عادی شــدن وضعیت 
ویــروس کرونا، اعالم کــرد: بر همین 
اساس محدودیت رفت  و آمد در مبادی 
ورودی این اســتان از امروز اعمال می 

شود.
وی، تشــدید اقدامــات نظارتــی بــر 
تهیــه و توزیع اقالم بهداشــتی و مواد 
برپایی  ضدعفونی کننــده، ممنوعیــت 
چادر در اماکــن عمومی در ایام نوروز، 
از  اجرایی  دستگاه های  تمام  پشتیبانی 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، استفاده از 
تمام ظرفیت های بهداشــتی و درمانی 

اســتان برای پذیرش بیماران و تقویت 
و  اطالع رســانی  تبلیغی،  برنامه هــای 
آموزشــی در خصوص اصول بهداشتی 
و خودمراقبتی را از دیگر مصوبات این 
جلسه اعالم کرد.پورمحمدی  از جامعه 
فداکار و ایثارگر پزشــکی و پرستاری و 
دســت اندرکاران دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز در راه مبارزه بــا کرونا قدردانی 
و اضافــه کرد: بیماری کرونا ســالمت 
جســمی مردم را به خطــر انداخته و 
آن  چه امروز مهم اســت حفظ سالمت 
روحی و روانی جامعه و افزایش آمادگی 

در برابر این بیماری است.
بنا به این گزارش، رییس دانشگاه علوم 
پزشــکی تبریز هم در این جلسه آمار 
مبتالیان به بیماری کرونا در آذربایجان 

شرقی را در حال حاضر ۸۷ نفر و تعداد 
فوت شدگان را ۹ نفر اعالم و اضافه کرد: 
۳۳ نفر از مبتالیان نیز پس از بهبودی 

از بیمارستان مرخص شده اند.
محمدحســین صومی با اشاره به اینکه 
از ابتدای اســفند تعــداد  ۸۵۲ نفر با 
عالیم حاد تنفســی به بیمارستان ها و 
مراکز درمانی اســتان مراجعه کرده اند، 
افزود: از این تعداد ۲۵۲ نفر بســتری 
شده اند و از ۵۵۵ نفر تست کرونا گرفته 

شده است.
 وی بــا بیــان اینکــه ۸۰ درصــد از 
مبتالیان به کرونا نیاز به بستری ندارند 
و بــا مراقبت های خانگــی قابل درمان 
هســتند، گفت: بر این اساس ۵۰ مرکز 
ســالمت در اســتان برای غربال گری 
کرونا تجهیز شــده است و در صورتی 
که فرد مراجعه کننده نیاز به بســتری 
داشته باشد به بیمارستان ها ارجاع می  

یابد.
صومی بــا تأکید بر آمادگی همه مراکز 
درمانی آذربایجان شرقی، ادامه داد: در 
حال حاضــر ایجاد ظرفیت جدید برای 
پذیرش بیماران کرونا بسیار دشوار شده 
است و به همین خاطر نیازمند استفاده 
از همه ظرفیت های بیمارستانی موجود 

هستیم.

استاندار آذربايجان شرقی :
آذربايجان شرقی پذيرای مهمانان نوروزی نخواهد بود
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متخصصــان متعهد صنعــت دفاعی  موفق 
شــدند از ســرریز فن آوری هــای دفاعی، 
دوربین هــای هوشــمند حرارتــی ویــژه 
غربالگــری بیماران ویــروس کرونا را پس 
از تحویل دهــی به مراکز پرتردد به مرحله 

تولید برسانند.
 به گــزارش روابط عمومــی وزارت دفاع، 
پس از شــیوع ویــروس کرونا در کشــور،  
متخصصــان متعهد صنعت دفاعی با تالش 
شبانه روزی و تحقیقات مداوم موفق شدند 
دوربین های  دفاعی  فن آوری های  سرریز  از 
هوشــمند حرارتی ویژه غربالگری بیماران 
ویــروس کرونــا   را تولید و پس از تســت 
موفقیت آمیــز در مراکز پــر تردد و رفت و 
آمد نظیر فرودگاههای کشــور ، به مرحله 
تولید انبوه برســانند و برابر اعالم نیاز  برای 
نصب در سایر اماکن و  مراکز  مورد نظر در 

تمام کشور توزیع خواهد شد.
امیر ســرتیپ شــهرام مدیر عامل شرکت 
صنایــع الکترونیک ایران) صــا ایران( در 
مراسم رونمایی و تحویل دهی  دوربین های 
هوشمند حرارتی ویژه   با بیان اینکه وزارت 
دفــاع همواره در کنار مــردم بوده و درد و 

رنج مردم را از خود می داند، اظهار داشت: 
 همزمان با شــیوع بیماری کرونا و اقدامات 
دستگاه های مسئول در کنترل و پیشگیری 
این بیماری،  متخصصــان صنعت دفاعی با 
بسیج تمام ظرفیت ها ی علمی و بهره گیری 
از ســرریز فناوری های دفاعــی  موفق به 
طراحی و تولید دوربین پیشرفته و هوشمند  
با فن آوری کامال بومــی و نرم افزاری های 

داخلی شدند.
وی دقــت بــاالی اندازگیری بهتــر از نیم 
درجــه ســانتی گراد را از مزیت هــای این 
ســامانه بومی عنوان کرد و افزود: ســرعت 
عمل در تشخصی درجه دمای بدن افراد به 
صورت آنی و  تشخیص و شناسایی همزمان 
چند نفر  از ویژگی های این دوربین  به شمار  
می رود به گونه ای که این دستگاه فردی که 
دمای بدنش باالتر از حد طبیعی باشــد را 
شناسایی می کند و برای شناسایی افرادی 
که احتماال به بیماری کرونا مبتال باشند به 

عنوان یک پایش  اولیه مناسب است 
امیر ســرتیپ شــهرام با بیــان اینکه این 
محصول  از نظر کیفیت با محصوالت خارجی 
مشابه قابل رقابت است، تصریح کرد:  تولید 

این محصول  با قیمت های بســیار پایین تر 
از نمونه های خارجــی موجب صرفه جویی 

باالی ارزی در کشور شده است.
وی بــا بیان اینکــه  تولید ایــن دوربین ها 
تا کنــون در انحصار چند کشــور از جمله  
آمریکا، ژاپن، چین و ... بوده اســت، گفت: 
توانمند صنعــت دفاعی در   متختصصــان 
شــرکت صنایع الکترونیک ایران )صاایران(  
با تالش های شبانه روزی و تحقیقات فراوان 
موفق بــه طراحی و تولید   ایــن دوربین ها 
شــدند و پــس از تســت موفقیت آمیز در 
چندین فرودگاه و مراکز حساس و پرتردد 

به زودی به تولید انبوه خواهد رسید.
امیر ســرتیپ شــهرام با بیــان اینکه  خط 
تولید انبوه این محصول در شــرکت صنایع 
الکترواپتیک  وزارت دفاع  راه اندازی شــده 
اســت، تاکید کرد:  به زودی برابر اعالم نیاز 
دستگاه های مختلف کشور ، مبادی ورودی 
کشور و  فرودگاه ها و اماکن حساس به این 

سامانه  مجهز خواهد شد.
وی با بیان اینکــه  هم اکنون این دوربین ها 
چند  فــرودگاه  نصب و راه اندازی شــده و 
عملکرد این دوربین هــا موفقیت آمیز بوده 
اســت، خاطرنشــان کرد: پیش از این نیز 
وزارت دفاع گام های ارزشــمندی در تولید 
کیت های تشخیص کرونا، تولید انبو ه مواد 
ضدعفونی کننده، ماســک هــای فیلتر دار، 
تولید  لباس های فشــار مثبت، آمبوالنس، 
برانــکارد و تخت ویژه بیماران مبتال به این 
ویروس برداشته است و این قول را به مردم 
عزیزمان می دهیم که دانشــمندان وزارت 
دفاع در کنار پزشــکان و پرستاران بصورت 
شبانه روزی در این عرصه در حال تالش و 

فعالیت هستند.

 توليد و تحويل دهی دوربين های هوشمند حرارتی تعيين دمای بدن
 توسط متخصصان صنعت دفاعی



8

شماره 11، اسفند ماه  1398 فصل تدوین

بر اساس تفاهم نامه منعقده بین 
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان 
شرقی و سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان دوره های ضمن خدمت کارکنان 
دســتگاههای اجرایی اســتان توسط دانشگاه 
شــود. مــی  برگــزار  نــور  پیــام 

اولین دوره آموزشــی ضمن خدمت کارکنان 
دستگاههای اجرایی استان به میزبانی دانشگاه 
پیام نور اســتان در محل سالن عالمه جعفری 
مرکــز تبریز طــی ۴ روز و با حضور اســاتید 
مجرب از سطح دانشگاههای استان برگزار شد.

دکتر معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان 
ضمــن اعالم ایــن خبر ، گفت : در راســتای 
بــا اســتانداری آذربایجان شــرقی و  تعامل 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نیز 
گســترش محدوه فعالیت هــای آموزش های 

آزاد دانشگاه ، تفاهم نامه همکاری طی رایزنی 
های صورت گرفته بین دانشــگاه و ســازمان 
مدیریت منعقد گردید که بر اساس آن اجرای 
دوره های ضمن خدمت کارکنان کلیه ادارات 
اســتان به دانشــگاه پیام نور محــول گردید.

دکتر معصومی با اشــاره به اینکه از نظر علمی 
و اجرائی ، دانشگاه پیام نور جزو دانشگاههای 
توانمند در سطح اســتان و کشور می باشد ، 

گفــت : این دوره ها عالوه بر درآمدزایی برای 
دانشــگاه باعث معرفی بهینه دانشگاه به کلیه 
کارکنان دولت در ســطح استان می شود که 
مــی تواند در آینده نتایــج مثبت و ارزنده ای 
از هر نظر برای دانشــگاه در پی داشته باشد.

آزاد  آموزشــهای  عباســی مســئول  خانــم 
دانشــگاه پیام نور استان نیز ضمن قدردانی از 
حمایت های هیئت رئیســه دانشگاه و تالش 
برای گســترش و معرفی بیــش از پیش دوره 
های آموزش آزاد دانشــگاه پیــام نور ، گفت: 
در اولیــن دوره آموزش ضمــن خدمت ۳۰۰ 
نفــر از کارکنان ادارات مختلــف تبریز در آن 
شــرکت کردندکه پس از برگــزاری امتحان 
پایــان دوره و تاییــد اســاتید گواهی ضمن 
خدمت شــرکت کنندگان از طریق دانشــگاه 
صــادر و به آنــان تحویل داده خواهد شــد.

هّمت دستگاه ها، سازمان های ذيربط و شرکت گاز استان برای
 کاهش حوادث ناگوار ناشی از گاز

جلســه بحث و هم اندیشــی دســتگاه ها و 
سازمان های ذیربط و ذی صالح در راستای 
کاهش حوادث ناگوار ناشی از گاز طبیعی به 
میزبانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 
برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز اســتان آذربایجان شــرقی: بــا توجه به 

اجرای پروژه پژوهشــی بررسی عوامل فنی و 
غیر فنی بروز حوادث ناگوار ناشــی از گاز در 
استان توسط مؤسسه علمی و پژوهشی جهاد 
دانشــگاهی و ضرورت همیاری سایر دستگاه 
های ذیربط در استان، به منظور کاهش علل 
بروز این حوادث، جلسه ای با میزبانی شرکت 
گاز استان بمنظور معرفی پروژه و بحث و هم 
اندیشــی درخصوص راهکارهای اجرایی آن، 

برگزار گردید.
بر اســاس این گزارش: جوانمــردی، رئیس 
ایمنی و آتشنشــانی شــرکت گاز استان در 
این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص 
اهداف این جلسه مشترک گفت: امسال ۲۱۳ 
حادثه ناشی از گاز طبیعی در استان به وقوع 
پیوسته که متأسفانه ۳۴ فوتی و ۷۸ مصدوم 

در پی داشته و بر اساس اقلیم سرد آذربایجان 
و شــرایط خاص جوی و سایر عوامل دخیل، 
از لحاظ حوادث ناگوار جزء سه استان اول در 
کشور هســتیم که این امر ضرورت همکاری 
های مشترک و ایجاد راهکارهای فرهنگی و 
بازدارنده همه ارگان های متولی در راستای 
حفظ جان و مال  هم اســتانی های عزیز را 

می طلبد.
این گزارش می افزاید: در این جلســه ضمن 
بررســی عوامل فنی و غیر فنی بروز حوادث 
در اســتان به تفکیــک متغیرهای زمینه ای 
و راهکارهــای اجرایی توســط مجری پروژه 
پژوهشی ارائه گردیده و با جمع بندی نظرات 
و پیشنهادات و هماهنگی جلسات آتی  پایان 

پذیرفت.

دوره های ضمن خدمت دستگاههای اجرايی آذربايجانشرقی به 
ميزبانی پيام نور برگزار شد
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محمدحســین صومــی، 
علوم  دانشــگاه  رئیــس 
پزشکی تبریز اظهار کرد: 
در ۲۴ ساعت گذشته  نتیجه تست 
۳6 نفر هم مثبت اعالم شد و تعداد 

مبتالیان به ۳۷۴ نفر رسید.
وی گفت: تاکنون ۱۰۴ نفر مرخص 
شده اند و ۲۴۱ نفر بستری هستند و 
۴۵۰ نفر با احتمال کرونا بستری و 
در خال دریافت خدمات می باشند.

تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
با تاکید بر اینکــه گمان نکنید که 
کرونــا به راحتی کنترل می شــود، 
گفت: بلکه 6۰ درصد تمام امکانات 
علوم پزشــکی و استان در رابطه با 

کرونا هزینه می شود.
صومی متذکر شد:  کنترل ویروس 
کرونا هزینه سنگی بر نظام سالمت 
گذاشته است در حالی که بررسی ها 
نشــان داده اســت که ۱۰ درصد 
مبتالیان از طریق ارتباط خانوادگی 
مبتال شده اند و ۹۰ درصد از طریق 
از خانه جمله حضور  بیرون  ارتباط 

در بازار و تجمعات بوده است.
رئیس علوم پزشــکی تبریز متذکر 
شــد: تمام تــالش ما بــر مقابله با 
این رو  از  اســت،  ویروس  تشــدید 
بهترین راه همان پیشــگیری است 
رعایت  پیشــگیری هم  بهترین  که 
نــکات بهداشــت و عــدم تجمع و 

ماندن در خانه است.
صومی با هشــدار به مــردم درباره 
عدم توجه به درخواست های وزارت 
تجمعات،  از  دوری  درباره  بهداشت 
گفت: خطر جدی است، مردم باید 
این هشــدارها را جــدی بگیرند و 
بدانند با شــیوع بیش از حد کرونا 
امکانات بیمارســتان هــا جوابگوی 
بیماران نخواهند بود و درصد مرگ 

مبتالیان افزایش خواهد یافت.
ویروس های کرونا )یا کروناویروس ها( 
که  ویروس ها هستند  از  خانواده ای 
دســتگاه  به  مربوط  بیماری هــای 
از ســرماخوردگی معمولی  تنفسی 
گرفته تا برونشیت و عفونت مجاری 

تنفسی را منجر می شود.
ویروس کووید ۱۹، از طریق تنفس 
و تماس هم منتقل می شود و همین 
امر کنترل آن را دشوار کرده است. 
بیماری »سندرم زجر  این ویروس، 
تنفسی حاد« یا ARDS را در فرد 
مبتال ایجاد می کنــد، یک بیماری 
خطرناک و نارسایی دستگاه تنفسی 
اســت که با گسترش سریع التهاب 
و عفونت در ریه ها شــروع می شود. 
در ادامه به دلیل پر شدن کیسه های 
هوایی ُشــش ها از مایع میان بافتی، 
اکسیژن کافی به فرد نمی رسد و در 
صورت عدم رسیدگی به موقع بیمار 

با خطر مرگ مواجه خواهد بود.

هشدار دکتر صومی به مردم:

افزايش فوتی های کرونا در آذربايجان 
شرقی/ گمان نکنيد کرونا به راحتی 

کنترل می شود

به  با هشــدار  صومــی 
توجه  عدم  درباره  مردم 
های  درخواســت  بــه 
درباره  بهداشت  وزارت 
دوری از تجمعات، گفت: 
مردم  است،  جدی  خطر 
را  هشــدارها  این  باید 
با  بدانند  و  بگیرند  جدی 
کرونا  از حد  بیش  شیوع 
بیمارســتان  امکانــات 
بیماران  جوابگــوی  ها 
درصد  و  بــود  نخواهند 
افزایش  مبتالیان  مرگ 

یافت. خواهد 
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به نقل از فارس، یونس ژائله 
در گفت وگویی با اشــاره به 
موقعیت بوجود آماده در اثر شیوع بیماری 
کرونا اظهار داشــت: در شــورای تامین 
اقتصادی اتــاق بازرگانی و در راســتای 
کمک به کســب و کار همشهریان، تمام 
اعضاء با اختصاص بودجه موافقت کردند 
چــرا که خود را در کنار مردم و جزئی از 
خانواده بزرگ جامعه می دانند که در این 

موقعیت در کنار هم باید باشیم.
 رقم ایــن بودجه را اعالم نکرد اما افزود: 
ایــن بودجه از طریــق خیریه های فعال 
در اختیار واجدین شــرایط قرار خواهد 
گرفت که بوسیله همین موسسات خیریه 

شناسایی می شوند.
وی از دیگــر اقدامات صــورت گرفته در 
سطح اســتان را که در راستای مقابله با 
کرونا بوده از راه اندازی ســه واحد تولید 
الکل خبر داد و گفت: از واحدهای صنعتی 
در استان سه واحد تولیدی اعالم آمادگی 
کردنــد که با ایجــاد تغییراتی جزئی در 
خطوط تولیدی خود توانایی تولید الکل 

را دارند.
ژائله تاکید کــرد: این واحدهای تولید با 
انجــام تغییرات یاد شــده ظرفیت تولید 
روزانه پنج هزار لیتــر الکل را در بوجود 
آوردنــد که این حجم تولیــد به صورت 

رایگان در اختیار حوزه بهداشت و درمان 
قرار می گیرد.

این فعال حوزه صنعت کشــور با اشــاره 
بــه موقعیت بوجود آماده در اثر شــیوع 
بیمــاری کرونا اظهار داشــت: وزارتخانه 
های کشــاورزی و صمــت باید موقعیت 
کنونــی را به فرصت تبدیل کنند چرا که 
می تــوان با تکیه بر توان تولید داخلی و 
حمایت از آنها تمــام نیازهای داخلی را 

تامین کرد.
ژائلــه با اشــاره بــه اینکه اســتفاده از 
درآمدهای نفتی، کشور را دچار رخوت و 
تنبلی کرده تصریح کرد: اما در کارآفرینان 
و تولیدکننــدگان داخلی پتانســیلهایی 
برای خودکفایی و ســرپا ایستادن وجود 
دارد که نمی توان کتمان کرد و براحتی 

از کنار آنها گذشت.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز از هم قطاران 
خود خواســت تا با اســتفاده از وجب به 
وجب خاک و قطره قطره آب این سرزمین 
تمام هم و غم خــود را برای گذر از این 
موقعیت با ســربلندی در کنار هموطنان 

تالش کنند.
وی در پاپان از هموطنان نیز خواســت با 
تغذیه مناســب و باال بردن سطح ایمنی 
و رســاندن انواع ویتامین ها به بدن خود 
سیســتم ایمنی خود را بــرای مقابله با 

بیماری کرونا تقویت کنند.

این فعال حوزه 
اشاره  با  صنعت کشور 

بوجود  موقعیت  به 
آماده در اثر شیوع 
اظهار  کرونا  بیماری 

وزارتخانه های  داشت: 
کشاورزی و صمت 

کنونی  موقعیت  باید 
را به فرصت تبدیل 

کنند چرا که می توان 
تولید  توان  بر  با تکیه 

داخلی و حمایت از 
نیازهای  تمام  آنها 

داخلی را تامین کرد.

کمک اتاق بازرگانی تبريز به کسب و 
کارهای مشکل دار از کرونا/

 توليد و اهدا روزانه پنج هزار ليتر الکل
با مسير سواره رو کف پوش کالنشهر تبريز، 
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فاضــالب  و  آب  شــرکت 
شــرقی  آذربایجــان 
بمنظوراقدامات پیشگیرانه الزم 
و بــرای جلوگیری از ابتال شــهروندان به 
ویروس کرونا خدمات خود را بصورت غیر 

حضوری ارائه می دهد .
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجــان شــرقی با اشــاره به شــیوع 
کروناویروس در کشــور گفت: مشــترکین 
شــرکت آب و فاضالب اســتان می توانند 
بدون خارج شــدن از منــزل بصورت غیر 
حضوری از خدمات شــرکت آب و فاضالب 

استان بهره مند شوند .
مهندس ایمانلو مدیر عامل شــرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی گفت : با 
توجه به ماموریت شــرکت آب و فاضالب 
اســتان مبنی بر تامین آب شرب بهداشتی 
برای شهروندان عزیز و همچنین مسئولیت 
اجتماعــی شــرکت آب و فاضالب جهت 
مقابلــه با ویروس کرونا، خدمات شــرکت 
شــرکت آب و فاضالب به صورت شــبانه 
روزی و غیرحضــوری به مشــترکان ارائه 
می شــود .وی افزود: بنابراین مشــترکین 
می توانند تقاضای انشــعاب آب و فاضالب 

و خدمات پس از فروش انشــعاب از جمله 
اخذ صورتحســاب آب بهــاء ، تغییر نام ، 
تغییــر عمق کنتور ، اعــالم خرابی کنتور 
، اعــالم کارکــرد کنتور ، تغییــر کاربری 
، تعویــض کنتور ، تفکیک کنتور و ســایر 
خدمات از طریق مراجعه به سامانه خدمات 
http\\ مشــترکین شــرکت در ســایت 

شــبانه  بصــورت   abfaazarbaijan.ir
روزی دریافت نمایند .

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شــرقی تصریح کرد: مشترکین 
جهت پرداخت قبوض آب به صورت تلفنی 
می توانند از طریق شــماره تلفن ۱۵۲۲به 
صورت شبانه روزی اقدام و همچنین جهت 

دریافت صورتحساب خود می توانند شناسه 
قبض خود را به سرشماره ۱۰۰۰۰۰۱۵۲۲ 
اعــالم نمایند.مدیــر عامــل شــرکت آب 
وفاضالب استان در پایان افزود: مشترکین 
عزیز می توانند حوادث و اتفاقات آب، افت 
فشــار، کیفیت آب ، و ترکیدگی انشعابات 
را به مرکز ارتباطات مردمی روابط عمومی 
آب وفاضــالب بــا شــماره تمــاس ۱۲۲ 
اعالم نمایند در ضمن مرکز یاد شــده در 
کلیه روزهای ســال بصورت شــبانه روزی 
پاسخگوی سواالت و راهنمایی همشهریان 
می باشــند. لذا از شهروندان عزیز تقاضای 
می شود درصورت بروز ویا مشاهده هرگونه 
مشکل با این مرکز تماس حاصل فرمایند.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقی خبر داد :
ارائه خدمات غير حضوری شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی به شهروندان 
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 شهردار منطقه ۹ تبریز عنوان کرد:

تحقق شعار »خيز بلند عمرانی شهرداری منطقه ۹ تبريز« در سال ۹۸

شــهردار منطقه ۹ تبریز گفت: شــعار ما 
در ابتدای ســال جاری خیز بلند عمرانی 
در ایــن منطقه بــود که خوشــبختانه با 
بهره بــرداری از چندین پروژه مهم و زیر 

این شعار محقق شده است. ساختی 
به گزارش خبرنگار ما بهرام نســیانی در 
جلســه معاونین و مدیران این شهرداری 
با اشــاره به کســب رتبه اول درآمد در 
۱۱ ماهه ســال جاری، اظهار داشت: بی 
شک کسب این رتبه و تداوم آن در سال 
جاری در ســایه تالش و همکاری تمامی 
این شــهرداری محقق شده که  کارکنان 
از زحمات تمامــی همکاران قدردانی می 

کنم.
او تصریح کرد: در این میان ضروری است 
تــا نقاط قــوت و ضعف فعالیــت هایمان 
را شناســایی کنیــم تا بتوانیم در ســایه 
همفکری نسبت به مرتفع ساختن کمبود 
ها و کاستی ها و همچنین استفاده بهینه 

اقدام کنیم. پتانسیل های موجود  از 
شــهردار منطقــه ۹ تبریــز با اشــاره به 
موقعیــت ویژه شــهرک خــاوران گفت: 
شهرک مدرن خاوران دارای ویژگی ها و 
تعاریف متفاوتی نســبت به سایر شهرک 
هاست، و بر این اساس نگاه متفاوتی برای 
توســعه و اداره آن باید اتخاذ شود لذا با 
توجه به تازه تأســیس بودن  این شهرک 
و شــکل گیری بافت شهری در سطح این 
حوزه، شــهرداری منطقه۹ پتانسیل های 
الزم برای ایجاد درآمدهای پایدار را دارد 

و الزم اســت با اجرای سه رویکرد کوتاه 
مــدت ، میــان مدت و بلنــد مدت برای 

ایجاد این نوع از درآمد ها بهره برد.
نســیانی با اشاره به خیز بلند عمرانی این 
شهرداری در ســال ۹۸ گفت:شعار ما در 
ابتدای ســال جاری خیز بلند عمرانی در 
ایــن منطقه بود که خوشــبختانه با بهره 
بــرداری از چندین پــروژه عمرانی مهم 
و اساســی در ســطح منطقه مــن جمله 
کمربنــد میانــی ، رمپ هــای ورودی و 

خروجــی اتوبان پیامبر اعظــم و کریدور 
شــمال جنوب و ...شاهد ایجاد زیرساخت 
های جدید در این حوزه هستیم که قطعا 
نقش مثبت آن در رونق ســاخت و ساز و 
توســعه آفرینی در این شهرک غیر قابل 

بود. انکار خواهد 
او تصریــح کرد: با بهره برداری از کمربند 
میانــی خاوران بــه طــول ۷/۳ کیلومتر 
،۵۰۰ قطعــه از اراضــی خــاوران آماده 

شدند. ساختمانی  پروانه  دریافت 
شهردار منطقه همچنین در ادامه سخنان 
خــود بهره بــرداری از منبــع آب بتنی 
۱۰۰۰ مترمکعبــی را در توســعه فضای 
ســبز این منطقه مهم ارزیابــی و اظهار 
داشت: با بهره برداری از این منبع شاهد 
توســعه شــبکه آب خام در سطح منطقه 
خواهیم بود و امیدواریم در ســال ۹۹ که 
شعار شــهرداری تبریز توسعه فضای سبز 
می باشد از این منبع  استفاده حداکثری 
در ســطح منطقه در جهت توسعه سرانه 

فضای سبز صورت گیرد.
نســیانی همچنین با تاکید بر اتمام پروژه 
های در دســت اقدام تصریح کرد: احداث 
کانال طولی یکی از پــروژه های مهم  و 
زیر ساختی منطقه  می باشد که با توجه 
برنامه ریزی های صورت گرفته جهت  به 
کاهــش خطر پذیری شــهرک خاوران از 
ســیالب های احتمالی، بطول ۳ کیلومتر 

در حال احداث است.

Ó :شهردار منطقه 9 تبریز 
Ó  با بهره بــرداری از کمربند

میانی خــاوران به طول 7/3 
اراضی  از  ،500 قطعه  کیلومتر 
پروانه  دریافت  آماده  خاوران 

ساختمانی شدند.
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براســاس اعــام دانشــگاه علوم 
پزشکی تبریز تا پایان سال جاری 
تمامــی فعالیت هــای آموزشــی 
آذربایجان شــرقی  دانشــگاه های 

تعطیل شد.
 براســاس مصوبه جلســه روســای دانشگاه های 
اســتان در دانشــگاه تبریز به منظور پیشگیری و 
رفع نگرانی های دانشــجویان و خانواده هایشان، 
تمامی فعالیت های آموزشی ، کاس های درسی 

دانشگاه های استان تا پایان سال تعطیل است.
دانشــگاه ها مطابق با سرفصل های مصوب، طبق 
مصوبات هیات رئیسه فعالیت های آموزشی را با 
تمدید تقویم آموزشــی و یــا در طول ترم بعد از 

تعطیات نوروز جبران می کنند.
دانشــگاه هایی که امکان برگزاری جلسات دفاع 
از رساله ها و پایان نامه ها و کاس های آموزشی 
بــه صورت غیر حضــوری را دارند می توانند در 

این زمینه برنامه ریزی کنند.
با توجه به تعطیلی فعالیت های آموزشی دانشگاه ها 
امکان اســتفاده از مرخصی اعضای هیات علمی 
و غیــر هیات علمی بر اســاس درخواســت آنان 

تسهیل خواهد شد. 
نظــر به ضــرورت اســتمرار برخــی فعالیت های 
پژوهشــی به ویژه در حوزه تحصیات تکمیلی، 
دانشــگاه ها بر اســاس امکانات و مقتضیات خود 
می توانند اقدامات الزم را انجام دهند.تصمیم به 
تعطیلی دانشــگاه های استان آذربایجان شرقی تا 
پایان سال در حالی اتخاذ می شود که هیچ مورد 
ابتای به ویروس کرونا در این اســتان از طرف 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز تایید نشده است.
او افــزود: مــا مجری خواســته های شــهروندان 
هســتیم و بر این اساس رفع نیازهای شهری مردم 

تبریز در اولویت برنامه های ما قرار دارد.

تمدید مهلت بیمه محصوالت 
زراعی و گروه میوه های دانه دار در 
آذربایجان شرقی تا پایان اسفند به 

شرط عدم وقوع خسارت
مدیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 
استان آذربایجان شرقی از تمدید مهلت 
بیمه محصوالت زراعی و گروه میوه های 
دانــه دار در آذربایجان شــرقی تا پایان 

اسفند به شرط عدم وقوع خسارت خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار ما؛ ، مهنــدس علی حاج مالعلی 
تبریزی در گفتگو با خبرنگاران، ضمن بیان این مطلب 
افزود: با توجه به وقوع خســارت ســرما و یخبندان و 
خشکسالی در برخی از مناطق کشور ادامه صدور بیمه 
های محصوالت زراعی به شرط عدم وقوع خسارت در 
اختیار معاون خدمات بیمه ای می باشــد که با محرز 
شدن خسارت در مزارع عملیات بیمه ای توسط بیمه 
استان متوقف و مراتب جهت مسدود نمودن سامانه به 

صندوق بیمه اعالم می شود.
وی ادامه داد: براساس شرایط آب و هوایی کشور ادامه 
بیمــه محصوالت باغی و تنه درختان بادام آبی و دیم، 
هلو، شــلیل، زردآلو، گیالس، گوجه ســبز، آلبالو، آلو 
و گردو و مشــخصٌا گروه میوه های هســته دار که در 
شرایط تمدید می باشند از ابتدای اسفند متوقف شده 

است.
مهندس حاج مالعلی تبریزی با اشــاره به این موضوع 
که بیمه ســایر محصوالت باغی همچون سیب ، انگور 
و گالبــی و مشــخصاً گروه میوه های دانــه دار و تنه 
درختان و محصوالت زراعی تا پایان اسفندماه به شرط 
عدم وقوع خسارت ادامه دارد، اظهار نمود: با توجه به 
اینکــه در برخی از باغات و مناطق درختان در مرحله 
تورم جوانه و یا گل می باشــند، به محض وقوع عامل 
یا عوامل خســارتزا عملیات بیمه ای توســط مدیریت 
بیمه استان متوقف خواهد شد و مراتب جهت مسدود 

نمودن سامانه به صندوق بیمه اعالم می گردد.

دانشگاه های آذربايجان شرقی تا پايان سال تعطيل شدند

معاون مشارکت های مردمی کمیته 
امداد آذربایجان شــرقی به تشریح 
روش های غیرحضوری برای شرکت 

در جشن نیکوکاری پرداخت.
  یونس فاتح با اشاره به آغاز جشن نیکوکاری اظهار 
داشت: هفته احســان و نیکوکاری از ۱۴ اسفندماه 
با شــعار »عید را به خانه هایشــان ببریم« در جهت 
کمک به کاهش مشــکالت مالی نیازمندان برگزار 

می شود.
وی خاطر نشــان کرد:  با توجه به تعطیلی مدارس 
و آموزشــگاه ها بدلیل مقابله با بیماری کرونا و عدم 
امکان ایجاد پایگاه های نیکوکاری در ســطح شهر، 
روش های غیرحضوری برای مشــارکت مردم نیک 
اندیش اســتان در جشــن نیکوکاری در نظر گرفته 

شده است.
معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد 
آذربایجان شرقی به تشــریح روش های الکترونیکی 

شــرکت در جشــن نیکوکاری پرداخــت و افزود: 
مردم نیکوکار اســتان می توانند با شماره گیری کد 
#۱*۸۸۷۷* بــا وارد کردن کد شهرســتان کمک 
هــای مالی خود برای تامین نیاز مالی نیازمندان در 

شب عید را پرداخت کنند.
فاتح ادامه داد: عالوه بر روش ذکر شــده، اپلیکیشن 
ســنا و یا مراجعه به ســایت کمیته امداد به نشانی 
emdad.ir از دیگــر روش های غیرحضوری برای 

شرکت در جشن نیکوکاری است.

روش های غيرحضوری برای شرکت در جشن نيکوکاری
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مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق تبریز از تامین 
پــروژه ی   ۱۸ بــرق 
انبوه سازی مسکن در تبریز خبر داد و 
گفت: تعــداد ۲۲۰۰ واحد موجود در 
برق دار  مذکور،  انبوه سازی  پروژ ه های 
شــده  و انشعابات این واحدها نیز دایر 

شده است.
به گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛ 
بررســی  در جلســه ی  کاظمی  عادل 
مسایل و مشــکالت صنعت ساختمان 
و انبوه سازان که در استانداری برگزار 
شــد، با بیان مطلب فــوق افزود: در 
همیــن راســتا، تعــداد ۲۵ پروژه ی 
انبوه ســازی مســکن نیــز در مراحل 
مختلــف اجرای پــروژه ی تامین برق 
۸ پروژه  از این تعداد،  می باشــند که 
بــا ۱6۰۰ واحد مســکونی در مراحل 
تجهیز پســت برق هســتند و بزودی 
برق  دار شــدن آنها به پایــان خواهد 

رسید.
کاظمــی همچنین با بیــان اینکه ۱۷ 
نیز در  انبوه ســازی مســکن  پروژه ی 
مراحــل مختلف عقد قــرارداد، اعالم 

شــرایط یا اخــذ مجوز قــرار دارند، 
یادآور شــد: در پروژه های انبوه سازی 
احداث  هزینه هــای  کلیه ی  مســکن، 
توسط شرکت  تجهیز پســت  و  شبکه 
توزیع انجام می شــود و انبوه ســازان 
پرداخت  را  انشعابات  هزینه های  صرفا 

می کنند.
وی ادامــه داد: عــدم تــوازن بیــن 
هزینه هــای دریافتــی و هزینه هــای 
اجرای پــروژه همواره وجود دارد و از 
انبوه ســازان محتــرم انتظار داریم در 
پرداخت هزینه های انشعابات همکاری 
و مســاعدت الزم را داشته باشند.وی 
در پایــان یکــی از مشــکالت تامین 
برق پروژه های انبوه ســازی مسکن را، 
پســت  تجهیزات  اســتقرار  محل های 
یا اتاقک پســت دانســت و گفت: در 
نقشه های  در  انبوه ســازان  صورتی که 
توزیع،  با هماهنگی شــرکت  معماری 
اتاقک پســت را پیش بینی کنند و در 
ابنیه ی  و  پــروژه ، ســاختمان  اجرای 
اتاقک پســت نیز اجرا شــود، فرایند 
انشــعابات  برقــراری  و  بــرق  تامین 

شد. خواهد  تسریع 

مدیرعامل آب منطقه ای استان؛
تراز دریاچه ارومیه ۶1 سانتی متر 

افزایش یافت
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی 
گفت: تــراز دریاچه ارومیه نســبت به هم 
سنجی مدت مشابه سال گذشته 6۱ سانتی 
متــر افزایش یافته و تراز آن به حدود یک هزار و ۲۷۲ متر 

رسیده است. 
یوسف غفارزاده در گفت و گو با خبرنگار اظهار کرد: وسعت 
امروز دریاچه ارومیه به دو هزار و ۹۵۱ متر و ۹۰ ســانتی 
متر رسیده است که نسبت به سال گذشته در این روز ۵۲6 

کیلومتر مربع افزایش یافته است.  
وی افزود: ســال گذشته این وســعت دو هزار و ۴۲۵ متر 
و ۷۰ سانتی متر ثبت شــده که امسال وضعیت بهتری را 

یافته است.  
غفارزاده ادامه داد: اکنون حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به 
سال گذشته یک میلیارد و 6۵۰ میلیون مترمکعب افزایش 
یافته و به حدود ســه میلیــارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب 

رسیده است.  
بنا به این گزارش، بیشــینه تراز دریاچه ارومیه در ســال 
جاری ۱۲۷۱.۹۴ متر از ســطح آب های آزاد ثبت شــده 

است.  
تراز دریاچه ارومیه از سال ۱۳۴۴ تا سال ۱۳۷۲ خورشیدی، 
بین یک هزار و ۲۷۴ متر تا یک هزار و ۲۷۸ متر متغیر بود، 
اما از این تاریخ به بعد روند کاهشــی تراز دریاچه آغاز شد 
و تا ســال ۱۳۹۳ کاهش متوسط ساالنه ۴۰ سانتی متر و 
در مجموع هشت متر از تراز دریاچه ارومیه به ثبت رسید.

پس از تصویب طرح نجات دریاچه ارومیه و با وجود تغییر 
نداشتن چشمگیر بارش های حوضه در چهار سال گذشته، 
تراز دریاچه ارومیه نسبت به تراز احتمالی از روند گذشته با 
افزایش همراه شد که این نشان دهنده توقف روند کاهشی 

و تثبیت وضعیت دریاچه است.
حوضــه آبریز این دریاچه با مســاحت ۵۱ هــزار و ۸۷6 

کیلومترمربع یکی از 6 حوضه آبریز اصلی کشور است.

 مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق تبريز خبرداد:

تامين برق ۱۸ پروژه ی انبوه سازی مسکن
 توسط برق تبريز
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شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی با 
همکاری دانشــگاه تبریز  در راستای کاهش 
مصرف برق در فصل تابستان» رویداد استارت 
آپ ویکند صنعت برق« را در تبریز برگزار می 

کند.
به گزارش خبرنگار مــا از تبریز؛ مدیر عامل 
شــرکت توزیع نیروزی برق استان آذربایجان 
شرقی،در مصاحبه با خبرنگار در خصوص این 
رویداد طی ســخنانی گفت؛ ما طی فراخوانی 
از نخبگان، ایده پردازان و عالقه مندان دعوت 
کــرده ایم طرح هُا و ایده های خود را به این 
رویداد اســتارت آپی ارســال کرده و در این 

رویداد نقش ایفا کنند.
اکبر فرج نیا، با زمان برگزاری این اســتارتاپ 
افزود :هشتم اسفند ماه  زمان دریافت ایده ها 
می باشــد و صاحبان ایده، نخبگان تا هشتم 
اســفند ماه فرصت دارند تا ایده های خود را 
ارسال کنند و در ۱۳ اسفندماه ایده ها توسط 

هیپت داوران بررسی و مشخص می شود.
وی تصریح کرد ؛ ســوم اردیبهشت ماه سال 
۹۹ رویداد اســتارت آپ ویکنــد بین المللی 
صنعت برق به صورت رســمی با حضور اکثر 

استان ها در تبریزبرگزار می شود.
 مدیر عامل شرکت توزیع نیروزی برق استان 

آذربایجان شــرقی، افــزود: از آنجایی که در 
فصل تابســتان با پیک بار مصرف برق مواجه 
هســتیم تصمیم گرفته شده است بخشی از 
خدمات خود را از طریق این تکنولوژی اراپه 

کنیم.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروزی برق استان 
آذربایجان شــرقی خاطر نشــان شد :در این 
راســتای  برگزاری رویداد استارت آپ ویکند 
بیــن المللی در صنعت برق از شــرکت ها و 
نخبگانی که دارای طرح و ایده بوده دعوت به 
عمل آمده تا طرح و ایده های خود را به این 
رویداد استارت آپی ارسال کرده و حضورشان 
را اعالم نمایندتا پس از بررسی هیئت داوران 
طرح های برتر مورد ارزیابی و عملیاتی گردد 

.
فرج نیا با اشــاره بــه بازدید از مرکز رشــد 
دانشگاه تبریز ادامه داد : در راستای برگزاری 
این رویداد وقتی از مرکز رشد دانشگاه تبریز 
بازید به عمل آمد متوجه شدیم جوانان بسیار 
نخبه علمی و دانشــگاه  در این مرکز رشــد 
فعالیت می کنند که سرشــار از ایده و طرح 
های جالب و خالقانه هستند.بنابراین مصمم 
تر  برای برگزاری این رویداد علمی و استارت 
آپ اقدام کردیم و باید گفت مدیریت مصرف 

در اوج بار،تحــول دیجیتال در صنعت برق و 
آشنایی با مدل های کسب از جمله محورهای 

برگزاری این رویداد است.
وی مهم ترین هــدف از برگراری این رویداد 
اســتارت آپی را کاهش مصرف برق در فصل 
تابستان و اوج بار اعالم کرد و افزود: با استفاده 
از این طرح ها و عملیاتی کردن آنها درصدد 
هستیم مصرف برق در فصل تابستان کاهش 

پیدا کند.
فــرج نیا در  مورد اطالع رســانی این رویداد 
استارت آپی اظهارداشــت: از طریق دانشگاه 
تبریز به تمامی دانشگاه های سراسر کشور و 
پارک علم و فناوری مستقر در تمامی استان 
ها و مراکز رشــد سراسر کشور اطالع رسانی 

صورت گرفته است.
وی  با اشــاره به جوایز اختصاص یافته برای 
برگزیدگان این رویــداد اضافه نمود: حمایت 
هــای مادی و معنوی بــرای برگزیدگان این 
رویداد اســتارت ویکند در حد امکان برآرود 

شده است .
 مدیر عامــل شــرکت توزیع نیــروزی برق 
استان آذربایجان شــرقی، هدف از برگزاری 
این استارت آپ را اســتفاده از ایده ها،طرح 
هــا و نظریات نخبگان جــوان جامعه را یکی 
از ضروریت های امــروز اعالم کرد و افزود:با 
توجه به توســعه زندگی ماشینی و به تبع آن 
فرآیند مسیر دیجیتالی ضرورت طراحی نرم 
افزارها،استارت آپ و اپلیکیشن ها بیش از هر 

زمان جزو ضرورتها محسوب می گردد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروزی برق استان 
آذربایجان شــرقی در تشریح جوایز برگزیده 
عنوان کــرد :این جوایز بــرای  نفر اول ۱۵ 
میلیــون تومان ، نفر دوم ۱۰ میلیون تومان و 

نفر سوم ۸ میلیون تومان است، 
فرج نیا تاکید کرد :همچنین قرارداد همکاری 
برگزیــده برای تیم  نفرات  اول ۱۵۰ میلیون 
تومان، تیم دوم ۱۰۰ میلیون تومان و قرارداد 
تیم سوم ۸۰ میلیون تومان مد نظر بوده و از 
ایده های آنان اکثر در حوزه صنعت برق بهره 

خواهیم گرفت .

برگزاری استارت آپ ويکند شرکت توزيع برق استان آذربايجان شرقی با 
همکاری دانشگاه تبريز
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توزیع  شــرکت  دیرعامــل  م
کرد:  تاکید  تبریز  برق  نیروی 
و  بهینــه  مات رســانی  خد
توســعه ی شبکه ی برق رســانی در گروی 
ســرمایه گذاری و پرداخت به موقع قبوض 

برق توسط مشترکین است.
به گزارش خبرنگار ما؛ عادل کاظمی گفت: 
تالش برای خدمات رســانی در بخش های 
مختلف توســعه ی شبکه، ســازماندهی و 
پرداخت  بدون  برق رســانی،  تم های  سیس
به موقع قبوض برق توســط مشــترکین و 

سرمایه گذاری ممکن نیست.
ازعمــوم مشــترکان محتــرم  کاظمــی 

درخواســت کــرد در خصــوص پرداخت 
مصرفی  بــرق  قبوض  تحســاب های  صور
جدیت به خرج داده و شرکت توزیع نیروی 
برق تبریــز را برای اجرای هــر چه بهتر 

برنامه های در نظر گرفته شده درخصوص 
توسعه و خدمات رسانی یاری کنند.

ابــراز امیــدواری کرد: در ســایه ی  وی 
همکاری  های کلیه ی مشترکین، هیچ روز 
و فصلی از ســال شاهد خاموشی و قطغی 

برق نباشیم.
وی یادآور شد: با توجه به رشد فزاینده ی 
مصــرف برق در کشــور، عمــوم مردم و 
مشــترکین در صرفه جویــی و مصــرف 
بهینــه ی بــرق مصرفی و پیشــگیری از 
اســراف و اتالف بیهوده در مصرف انرژی 
تالش کنند تا ســالی بدون خاموشــی را 

شاهد باشیم.

مديرعامل سازمان مديريت پسماندهای شهرداری تبريز خبر داد:
اختصاص خودروهای تمام مکانيزه جهت حمل پسماندهای عادی شده بيمارستانی

مدیــر عامل ســازمان مدیریت 
پســماندهای شــهرداری تبریز 
گفت : طبق دســتور شــهردار 
دروی  خو دســتگاه  دو  تبریــز 
فورد تمــام مکانیزه مدرن برای 
حمل پســماندهای عادی شده 

یافتند. اختصاص  بیمارستانی 
به گــزارش خبرنگار ما، علیرضا 
این مطلب  اصغری در تشــریح 
افزود : طــی دو روز آینده این 
خودروها برای اولین بار با هدف 

و  بهداشتی  بیشتر مسائل  رعایت هرچه 
زیســت محیطی بــه کار گرفته خواهد 

شد.
او این اتفاق را به عنوان یکی از اتفاقات 
مهم در حوزه مدیریت پسماند نام برد و 
اضافه کرد : ارزش تقریبی این خودروها 

۳۰ میلیارد ریال است و جزو مدرنترین 
خودروهای حمل زباله می باشــد که با 
بکار گیری در حوزه حمل پســماندهای 
بیمارســتانی، از این به بعــد هیچگونه 

این حوزه نخواهیم داشت. مشکلی در 
اصغــری در آخــر خاطر نشــان کرد : 

تبریز  شــهرداری  مجموعــه 
را  خــود  تــالش  تمامــی 
ســالمت  حفــظ  جهــت  در 
جدی  رعایــت  شــهروندان، 
بهداشت و پیشگیری از شیوع 
می کند  واگیردار  بیماری های 
و در همین راســتا شــهردار 
تبریز دســتور ویــژه ای برای 
اختصاص این دو خودرو برای 
حمــل مکانیزه پســماندهای 
شــده  عــادی  بیمارســتانی 
صــادر کردند که بــا عنایــت خداوند 
متعــال و تالش هــای عوامل ســازمان 
مدیریت پسماند طی دو روز آینده این 
خودروها در خصوص حمل پسماندهای 

گرفته خواهد شد. کار  به  بیمارستانی 

 مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق تبريز تاکيد کرد:

توسعه ی شبکه ی برق رسانی، در گروی سرمايه گذاری و پرداخت قبوض برق
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مدیرعامل سازمان زیبا، منظر و 
فضای ســبز شــهرداری تبریز 
مجموعه  اطــراف  باغات  گفت: 
تاریخــی فرهنگی ائل گؤلی پس 
از تعیین تکلیف و تملــک، به این مجموعه 

گردشگری اضافه می شود.
به گزارش خبرنگار ما؛ مسعود بزرگر جاللی 
در مصاحبه با خبرنگار شهریار با اعالم مطلب 
فوق افزود: تعیین تکلیــف باغات باقیمانده 
اطراف ائل گؤلی در دســتور کار شهرداری 
قرار دارد که اکثریت آنها تعیین تکلیف شده 
و تنهــا یکی دو باغ باقی مانده اســت که با 
تالش شهردار منطقه ۲ در کمترن زمان کار 

تملک آنها نیز به اتمام می رسد.
او ادامــه داد: باغات مخروبــه آن منطقه در 
روبــروی خیابان فردوســی  نیز به مجموعه 
تاریخی و فرهنگی ائل گؤلی اضافه می شوند 
که سعی داریم آن باغ ها را به شکل سنتی با 

دیوارهای کاهگلی حفظ کنیم.
برزگر جاللی برنامه های اساســی ســازمان 
ســیما و منظر برای ســال آینده را تملک 
باغات تبریــز عنوان کرده و اظهار داشــت: 
برای ســال آینده چند اتفاق مهم در حوزه 
فضای ســبز شــهری تبریز رخ می دهد که 
اساســی ترین آنها، تعیین تکلیف باقیمانده 
باغ های تبریز و تملک آنها توسط شهرداری 
است که خوشبختانه شــورای شهر این امر 
را تصویب نموده و برای ســال ۹۹ بودجه و 

ردیف اعتباری در نظر گرفته است.
او یادآور شــد: در کنار تملک باغات تبریز، 
برای ســال ۹۹ یک میلیــون درخت و یک 
میلیون درختچه نیز در محدوده داخلی شهر 

و فضاهای خالی کاشته می شود.
رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری تبریز با اشاره به وضعیت نامناسب 
سرانه کیفی فضای ســبز تأکید کرد: ما در 
تعداد درختان شهری مشکل داریم و هرچند 
ســرانه فضای سبز شــهری تبریز وضعیت 

خوبی دارد، ولی سرانه ای کیفی نیست.
او با اشاره به پیشنهاد شهرداری تبریز مبنی 
بر نامگذاری ســال ۹۹ به عنوان سال فضای 
ســبز و زیباسازی اظهار داشــت: تالشمان 
این بود  که فضای ســبز، محیط زیســت و 
زیباسازی را در اولویت برنامه های مدیریت 
شــهری تبریز در ســال ۹۹  قرار دهیم که 
نهایتا با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای 
شهر سال آینده به عنوان سال فضای سبز و 

زیباسازی  مصوب شد.
جاللی تأکید کرد: برای سال آینده برنامه ای 
اساســی  برای ارتقای کیفیت فضای ســبز 

شــهری از یک سو و  افزایش تعداد پارک ها 
و تفرج گاه های شهر  از سوی دیگر داریم.

مديرعامل سازمان سيما، منظر و فضای سبز شهرداری تبريز خبر داد:

وسعت مجموعه تاريخی فرهنگی ائل گؤلی افزايش می يابد

برای سال آینده چند اتفاق 
مهم در حوزه فضای سبز 
شهری تبریز رخ می دهد 

که اساسی ترین آنها، 
تعیین تکلیف باقیمانده 

باغ های تبریز و تملک آنها 
توسط شهرداری است که 

خوشبختانه شورای شهر 
این امر را تصویب نموده 
و برای سال ۹۹ بودجه و 
ردیف اعتباری در نظر 

گرفته است.
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خــون  انتقــال  مدیــرکل 
از  دعوت  بــا  آذربایجان شــرقی 
مردم برای اهدای خون گفت: با 
شــیوع بیماری کرونا در کشور، 
آمــار اهداکنندگان خون کاهش 
یافتــه که به تبــع آن با کاهش 
ذخایر خونی مواجه هســتیم، از 
این رو نیازمند مشــارکت بیشتر 
مردم می باشــیم.به نقل از ایرنا، 
وحید مثمر  در گفت و گویی با 
انتقال  پایگاه  چهــار  اینکه  بیان 
خون در شــهرهای تبریز، مراغه 
و میانــه کار خونگیری از مردم 
نوع دوســت آذربایجان شــرقی 
را بــر عهده دارنــد، اظهار کرد: 
تمامــی مراکــز اســتان به طور 
مرتــب ضدعفونی شــده و تمام 
موارد بهداشتی رعایت می شود.

قلبی،  بیماران  اینکه  بیان  با  وی 
ســرطانی و خــاص و مصدومان 
بیشــترین  رانندگــی،  ســوانح 
مصرف کنندگان خون و فراورده 
از مردم  های خونــی هســتند، 
درخواســت کرد با خیال راحت 
و،بدون تــرس از کرونا به مراکز 
تا  انتقال خــون مراجعــه کنند 
تامین  استان  درمانی  مراکز  نیاز 

و تقویت شود.
مثمر ادامــه داد: اهدا کنندگان 
دریافت  طریق  از  میتوانند  خون 
نوبــت دهــی اینترنتــی و یا به 
صــورت حضــوری بــه مراکــز 
نیاز  بتوانیم  تــا  کننــد  مراجعه 
مراکز درمانی فعال در استان را 

در سریعترین زمان فراهم کنیم.  
وی گفــت: داشــتن حداقل ۱۸ 
ســال، نداشتن ســابقه بیماری 
هــای مزمــن، مصــرف نکردن 
آســپرین،  مثل  داروها  بعضــی 
و  پرخطر  رفتارهــای  نداشــتن 
اعمــال دندان پزشــکی در یک 
هفته گذشــته از جمله شــرایط 

اهدای خون است.
خون  انتقــال  پایــگاه  مدیرکل 
آذربایجان شــرقی خاطرنشــان 
کرد: خواب و اســتراحت کافی، 
 ۱۸ داشتن  کافی،  غذای  مصرف 
تــا 6۰ ســال و وزن باالی ۵۰ 
کیلوگرم از شــرایط اولیه اهدای 

خون است.
فرهنگ  خوشبختانه  گفت:  مثمر 
اهدای خون در آذربایجان شرقی 
بسیار باالست و مردم به صورت 

کنند.   می  استقبال  شایسته 
بنــا بــه این گــزارش، اســتان 
دو  دارای  شــرقی  آذربایجــان 
تبریز  در  خــون  انتقال  پایــگاه 
از  هریــک  در  پایــگاه  یــک  و 
شهرســتان های مراغــه و میانه 

است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان؛
نمایشگاه هنری مجازی برای مقابله با کرونا 

در تبریز برپا می شود

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
آذربایجان شرقی گفت : نمایشگاه مجازی 
آثار هنرمندان این اســتان برای مقابله با 

بیماری کرونا در تبریز برپا می شود.
به نقل از ایرنا، محمد محمدپور 
در گفت و گو با خبرنگار اظهار 
کــرد: بــا هدف مشــارکت و 
همراهی هنرمندان آذربایجان 
پیشــگیری،  بــرای  شــرقی 
آمــوزش، آگاه ســازی و امید 
بخشــی به جامعه برای مقابله 
با ویروس کرونا در ۱۱ بخش، 

نمایشگاه مجازی آثار هنرمندان  استان برپا می شود.
 وی افــزود: تیتر، پوســتر، تصویرســازی، کاریکاتور، 
خوشنویسی، شعر و قطعات ادبی، نقاشی، موشن گرافی، 
انیمیشــن، عکس و کلیپ بخش های تعیین شده برای 
نمایش آثار در نمایشــگاه آثار مجازی هنرمندان استان 

است که از  پس فردا به صورت رسمی آغاز می شود.
محمدپور ادامه داد: بهار امســال به خاطر تالش برای 
شکســت کرونا، »بهار همدلی« لقــب گرفته و بر این 
اساس انجمن های فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی 
در قالب پویش هنرمندان اســتان جهت برگزاری این 

نمایشگاه هنری مشارکت فعال خواهند داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی آذربایجان شرقی با 
اشــاره به اینکه پویش »در خانه بمانید« مورد حمایت 
اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه اســتان نیز قرار دارد، 
تاکید کــرد: بر این اســاس این جشــنواره به صورت 
مجازی برگزار و ارســال و تولید آثــار نیز بدون خروج 
از خانه به صورت مجازی ارایه و به نمایش در می آید.

محمد پــور ادامه داد:   هنرمنــدان و عالقمندان برای 
شرکت در این نمایشــگاه می توانند آثار خود را پس از 
مشــخص کردن بخش مورد نظر به نشانی الکترونیکی 
شناســه  بــه  یــا   coronatbz@gmail.com 
 coronatbz@ در پیام رســان های بله و ایتا ارسال 

کنند.
وی با بیان اینکه محدویتی برای شرکت در این نمایشگاه 
مجازی وجــود ندارد، یادآوری کرد: شــرکت کنندگان 
می توانند از اکنــون آثار خود را حداکثر تا 6  اثر در هر 

بخش به جشنواره ارسال کنند.

مديرکل انتقال خون استان خبر داد:

کاهش مراجعه اهداکنندگان خون در آذربايجان شرقی
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نتایج یک مطالعه نشان می دهد 
ویــروس کرونا می توانــد تا دو 
هفته پس از آنکه عالئم بیماری 
ناپدید شــد، همچنان در بدن فرد مبتال باقی 

بماند.
از  نقــل  تبریزبــه  آرمــان  گــزارش   بــه 
یورونیوز،یافته های جدید دانشمندان که روز 
۲۷ فوریه در ژورنال علمی جاما )جاما( منتشر 
شده است، حاصل تحقیق بر روی افراد مبتال 
به ویروس کرونا در بیمارســتان ووهان چین 

بوده است.
در این مطالعه، به بیماران گفته شــد که پس 
از ناپدید شدن عالئم و ترخیص از بیمارستان 
۵ روز خود را در خانه قرنطینه کنند و تا روز 
۱۳ از آنها آزمایش به عمل آمد. نتایج نشــان 
می داد همه تست های بین روز ۵ تا ۱۳ برای 

ویروس کرونا در این افراد مثبت بوده است.
محققان نوشــته اند: »این یافته ها نشان می 
دهد که دستکم بخشی از بیماران بهبودیافته 

هنوز ممکن است ناقل بیماری باشند.«
پژوهشگران گفته اند فعال ماندن ویروس در 

دوره نقاهــت مورد جدیدی نیســت، همانند 
ویروس ابوال کــه می تواند ماه ها در بدن فرد 
باقی بماند، اما واقعیت این است که در مرحله 
زمانی پس از نقاهت بیمــاران از درجه ناقل 

بودن کمتری برخوردارند.
کریس جانســون، اپیدمی شــناس در مرکز 
سالمت دانشگاه پنسیلوانیا، می گوید: »وقتی 
ویروس در بدن افــراد وجود دارد، افراد نمی 
تواننــد دوباره خودشــان مبتال بــه بیماری 
شــوند.« با این حال این برای زمانی است که 
سیســتم ایمنی بدن همچنــان کنترل را در 

اختیار داشته باشد.
در صورتی که جنگ در بدن به ضرر ویروس 
مغلوبه نشده باشد یا فرد به فاصله اندکی پس 
از بهبودی بار دیگــر در معرض ویروس قرار 
گیــرد، این احتمال وجود دارد که وی مجدد 

مبتال شود.
نتایج تحقیــق جدید در حالی منتشــر می 
شــود که ژاپن اعالم کرده است یک مبتال به 
ویروس کرونا در این کشور پس از بهبودی بار 

دیگر به این بیماری دچار شده است.

آيا بيماران ويروس کرونا بعد از بهبود يافتن همچنان 
می توانند ناقل باشند؟

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی عنوان کرد: 

استفاده از ظرفیت فکری 
کارشناسان در جهت پیشبرد 

اهداف شرکت
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
تبریز و حومه گفت: با توجه به وجود 
مشکالت اقتصادی باید بر راهکارهای 
مدیریت هزینه و درآمد بیش از پیش شرکت توجه 
شود و سعی کنیم تا به طور معقول هزینه های زاید 

را کاهش دهیم.
به گزارش خبرنگار ما؛  ایمــان غنی زاده امروز در 
جمع معاونان و مدیران شــرکت واحد اتوبوسرانی 
تبریز و حومه اظهار کرد: با توجه به وضع موجود، 
تالش تمامی مدیران و کارکنان بخصوص در بخش 
اداری و تعمیرگاهی بر این اســت تا با برنامه ریزی 
های انجام گرفته کار ضدعفونی ناوگان و تجهیزات 
حمل و نقل عمومی به طور مداوم و با تمامی توان 
اســتمرار یابد تا سالمتی مســافران و همشهریان 

تامین شود.
او بــا تاکید بر اســتفاده از ظرفیت و توان فکری و 
مدیریتی کارشناسان و کارکنان در همه واحدها ی 
شــرکت، افزود: انتظار داریم تا همه کارشناسان و 
مدیران شرکت نظرات خود را در خصوص پیشرفت 
و ارتقاء جایگاه سازمانی شرکت، هوشمند سازی و 
IT، ساماندهی نیروی انسانی با مدیریت هزینه و 
زمان و دیگر مسائل و برنامه های شرکت اعالم کنند 
تا با همفکری بیشــتری در راه رسیدن به اهداف 

شرکت گام برداریم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه 
عنوان کرد: با توجه به وجود مشکالت اقتصادی باید 
بر راهکارهای مدیریت هزینه و درآمد بیش از پیش 
توجه شــود و سعی همه ما بر این باشد تا به طور 

معقول هزینه های زاید را کاهش دهیم.
او ادامــه داد: یکــی از راه هــای کاهش هزینه در 
شرکت، بحث نگهداری تجهیزات و ناوگان حمل و 
نقل عمومی است که اگر در این بخش تالش های 
الزم و اجرائی صورت بگیرد، قطعا در کاهش هزینه 

ها گام مهمی برداشته می شود.
غنی زاده گفت: نظم و انضباط کاری، رعایت قوانین 
و مقررات، برنامه رفاهی کارکنان،  بهداشت محیط 
)بخصوص در دوایــر تعمیرگاهی و توقف گاهی(، 
رســیدگی و حل مشــکالت موجود در مجتمع 
تعمیرگاهی و پیشبرد بیشتر برنامه های هوشمند 
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 آغاز طرح بســیج ملی مبارزه با کرونا، کاهش ازدحام 
در تمــام مراکز اقتصادی و اداری، تداوم کنترل مبادی 
ورودی استان، ضدعفونی کردن امکان عمومی و مراکز 
تجاری و کاهش جمعیت شاغل در ادارات و سازمان ها، 
آخرین تصمیمات ســتاد اســتانی مدیریت و مقابله با 
کرونا بود که ظهر امروز در نشست این ستاد به ریاست 

استاندار آذربایجان شرقی به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ این نشســت، گزارشی 
از آخرین وضعیت بیماری کرونا در اســتان و اقدامات 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سایر دستگاه های مسئول 
برای کنتــرل و مدیریت این بیماری ارائه و درخصوص 

برنامه های آتی بحث و تبادل نظر شد.
فرمانده سپاه عاشــورا و فرمانده نیروی انتظامی استان 
نیز در این نشســت گزارشــی از تمیهدات انجام یافته 
برای اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا در استان و 
همچنین روند کنترل مبادی ورودی استان ارائه کردند.

استاندار آذربایجان شــرقی اجرای این طرح را اقدامی 
مهم در جهت پیشگیری از شــیوع کرونا و مراقبت در 
خانه عنوان کرد و گفت: این طرح، تنها راه حل مشکل 
به وجود آمده اســت و با اجرای آن در ســطح کشور، 

نسبت به ریشه کن شدن کرونا خوش بین هستیم.
دکتــر محمدرضا پورمحمدی با تأکید بر همکاری همه 
دســتگاه ها برای اجرای این طرح، گفت: خوشبختانه با 
تجربیاتی که ســازمان بسیج و بخش بهداشت و درمان 
در بحران های مختلف داشــته اند ســاختار اجرای این 
طرح در استان فراهم است و امیدواریم به زودی شاهد 

نتایج مثبت آن باشیم.
وی با قدردانی از تالش های همه دســتگاه های مسئول 
بــرای مقابله با بیمــاری کرونا، گفت: دانشــگاه علوم 
پزشــکی و بخش بهداشت و درمان، در خط مقدم این 
کار هستند و در این شرایط همه باید برای مقابله با این 

بیماری دست به دست هم دهند.
پورمحمدی افزود: تالش های دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریز در ساخت و توسعه فضاهای درمانی استان، امروز 
اثربخشی خود را نشان داده و تأثیر بسزایی در مدیریت 

و مقابله با این بیماری داشته است.
رئیس ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا همچنین 
بر اطالع رســانی شــفاف مصوبات این ستاد تأکید کرد 

و گفت: در شــرایط فعلی، انتشــار اخبــار غیرواقعی و 
تشــویق اذهان عمومی به هیچ وجد قابل قبول نیست 
و دستگاه های مسئول باید نسبت به این موضوع توجه 

ویژه ای داشته باشند.
وی با تأکید بر کاهش ازدحام در تمامی مراکز اقتصادی 
و اداری و کنترل جدی مبادی ورودی استان، گفت: در 
عین حال، نیازمندی ها و کاالهای اساســی باید به وفور 

در دسترس مردم باشد.
پورمحمــدی همچنین بر کاهش مراجعــات مردم به 
دســتگاه های اداری تأکید کرد و گفت: دســتگاه های 
اجرایــی، ادارات و ســازمان ها در این شــرایط باید با 
تمام توان پشــتیبان دانشــگاه علوم پزشکی بوده و از 
همه امکانات خود در این راســتا استفاده کنند؛ اما در 
عین حــال می توانند برای کاهش جمعیت شــاغل در 
ادارات، امکان دورکاری و شیفت کاری را برای کارکنان 
خود فراهم کنند.وی بر تــداوم اقدامات ضدعفونی در 
اماکن عمومــی و مراکز تجاری با همکاری اتحادیه ها و 
تشــکل های صنفی مرتبط نیز تأکید کرد و گفت: تمام 

مراکز در زمان ضدعفونی باید تعطیل شوند.
راستگو، معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
آذربایجان شــرقی هم در این جلســه مصوبات ســتاد 
استانی مقابله با کرونا را برای همه دستگاه های اجرایی 
اســتان الزم االجرا دانســت و بر همکاری و پشتیبانی 
دستگاه ها از دانشــگاه علوم پزشکی تبریز و همچنین 

اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا تأکید کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی تبریز هم در این جلسه 

آخرین آمار مبتالیان قطعی به کرونا را در استان، ۳۳۸ 
نفر و تعداد فوت شــدگان را ۲۷ نفر اعالم کرد و گفت: 
شــهر تبریز بیشترین تعداد مبتالیان و شهرهای میانه، 
ســراب و شبستر به تناســب جمعیت بیشترین درصد 

مبتالیان را دارند.
محمدحســین صومی بــا بیان اینکه میانگین ســنی 
مبتالیان قطعی در استان، ۵۷ سال و فوت شدگان، 66 
سال است، افزود: در روزهای گذشته، تست کرونای ۱۲ 
نفر از پزشــکان و پرستاران استان نیز مثبت شده است 
که خوشــبختانه با وضعیت عمومی خوبی در خانه های 

خود تحت مراقبت هستند.
وی افزود: کنترل استرس نقش مهمی هم در پیشگیری 
از ابتال به کرونا و هم در تسهیل روند بهبودی مبتالیان 

دارد.
فرمانده ســپاه عاشورا نیز از تشکیل قرارگاه بسیج ملی 
مبــارزه با کرونا در اســتان خبــر داد و گفت: هدف از 
تشکیل این قرارگاه و اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با 
کرونا، قطع چرخه بیماری بین افراد مبتال و سالم است 
و در جریان آن، تمام افراد با هماهنگی مراکز سالمت و 

پایگاه های مقاومت بسیج غربال گری خواهند شد.
سردار عابدین خرم با بیان اینکه ۳۲ هزار نفر در اجرای 
این طرح مشــارکت می کنند، افزود: در مرحله اول، ۸ 
هزار نفر در حال آموزش هســتند که بعد از اتمام دوره 
آموزشــی، در مراکز سالمت مســتقر خواهند شد و از 
طریق ارتباط تلفنی، همه جمعیت مناطق تحت پوشش 
مراکز را از نظر عالیم بیماری، غربال گری خواهند کرد.

طرح بسيج ملی مبارزه با کرونا با
رياست استاندار آذربايجان شرقی به تصويب رسيد
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شــهردار تبریز گفت: برنامه 
ریزی مدیریت شهری توسعه 
سال  در  محله ای  پارک های 
۹۹ اســت که در این راســتا تالش می 
کنیم فاز اول پارک سالمت را اردیبهشت 
سال آینده افتتاح و در اختیار شهروندان 

قرار دهیم.
به گزارش خبرنگار مــا در تبریز؛ ایرج 
شــهین باهر عصر دیــروز در بازدید از 
با  روند اجرایی ســاخت پارک سالمت 
اعالم مطلب فوق افزود: فاز دوم و سوم 
پارک ســالمت نیز همزمان در دستور 
کار شهرداری تبریز قرار داشته و افزون 
بر آن، تملک خانه های تاریخی همجوار 
با این پــارک )همچون خانــه تاریخی 
کالنتــر( و الحاق آنها به مجموعه پارک 
فضای سبز  توســعه  موجب  ســالمت، 
منطقه به مساحت ۳.۵ هکتار و افزایش 
سرانه فضای سبز شهری تبریز می شود.

او با اشاره به تملک باغات تبریز در سال 
نیز اظهار داشــت: تالش مجموعه   ۹۹

شــهرداری تبریز در ســال ۹۹ توسعه 
فضای ســبز پایدار شــهری و افزایش 
سرانه فضای سبز است که تالش داریم 
این مهم را با تملک باغات ســطح شهر 

به انجام رسانیم.
او در ادامه یادآور شــد: تالش داریم با 
توسعه فضای سبز شهری تبریز، هم در 
بحث پیشگیری از آلودگی هوا و هم در 
بحث ایجاد فضاهای مطلوب و مناســب 
بــرای گــذران اوقات فراغــت، گام هی 

اساسی برداریم.
شهردار تبریز، در پایان صحبتهای خود، 
خزانــه  گل و گیاه شــهرداری را عاملی 
برای ارتقاء کیفیت فضای ســبز شهری 
معرفی کرده و تأکید کرد: تولیدات گل 
و گیاه شهرداری تبریز در تمامی مناطق 
در دســتور کار قــرار گرفته اســت که 
عالوه بر کاهش هزینه های شهرداری، با 
کیفیت باالیی تولید می شوند که اثرات 

ماندگاری زیادی نیز دارند.

 شهردار تبريز در بازديد از روند اجرائی پارک سالمت؛

فاز اول پارک سالمت در ارديبهشت ۹۹ افتتاح می شود
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واحد  مدیرعامل شرکت 
و  تبریــز  اتوبوســرانی 
به  توجه  با  حومه گفت: 
وجود مشــکالت اقتصــادی باید بر 
درآمد  و  هزینه  مدیریت  راهکارهای 
بیش از پیش شــرکت توجه شود و 
ســعی کنیم تا به طور معقول هزینه 

های زاید را کاهش دهیم.
به گــزارش خبرنــگار مــا؛  ایمان 
غنــی زاده امروز در جمــع معاونان 
و مدیران شــرکت واحد اتوبوسرانی 
تبریز و حومه اظهار کرد: با توجه به 
وضع موجــود، تالش تمامی مدیران 
و کارکنان بخصوص در بخش اداری 
و تعمیرگاهــی بــر این اســت تا با 
برنامه ریزی هــای انجام گرفته کار 
تجهیزات حمل  و  ناوگان  ضدعفونی 
و نقــل عمومی به طور مــداوم و با 
تمامی توان استمرار یابد تا سالمتی 

مسافران و همشهریان تامین شود.
او با تاکید بر اســتفاده از ظرفیت و 
توان فکری و مدیریتی کارشناســان 
و کارکنــان در همــه واحدهــا ی 

شــرکت، افزود: انتظار داریم تا همه 
کارشناسان و مدیران شرکت نظرات 
خود را در خصوص پیشرفت و ارتقاء 
جایگاه سازمانی شــرکت، هوشمند 
نیروی  IT، ســاماندهی  و  ســازی 
انســانی با مدیریت هزینه و زمان و 
دیگر مســائل و برنامه های شرکت 
اعالم کنند تا با همفکری بیشــتری 
در راه رسیدن به اهداف شرکت گام 

برداریم.
اتوبوسرانی  واحد  شرکت  مدیرعامل 
تبریز و حومه عنــوان کرد: با توجه 
به وجود مشــکالت اقتصادی باید بر 
درآمد  و  هزینه  مدیریت  راهکارهای 
بیش از پیش توجه شــود و ســعی 
همه ما بر این باشد تا به طور معقول 

هزینه های زاید را کاهش دهیم.
او ادامه داد: یکی از راه های کاهش 
هزینه در شــرکت، بحــث نگهداری 
ناوگان حمــل و نقل  تجهیــزات و 
عمومی اســت که اگر در این بخش 
تــالش هــای الزم و اجرائی صورت 
بگیرد، قطعا در کاهش هزینه ها گام 

مهمی برداشته می شود.
غنی زاده گفت: نظم و انضباط کاری، 
رعایت قوانین و مقررات، برنامه رفاهی 
کارکنان،  بهداشت محیط )بخصوص 
در دوایر تعمیرگاهی و توقف گاهی(، 
رسیدگی و حل مشکالت موجود در 
مجتمع تعمیرگاهی و پیشبرد بیشتر 
برنامه های هوشمند سازی ناوگان و 
مدیریت IT  باید مــورد توجه قرار 

گیرد.

مديرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی عنوان کرد: 

استفاده از ظرفيت فکری کارشناسان در جهت 
درمورد پيشبرد اهداف شرکت آذربایجانشرقی  وفاضالب  آب   

اطالعیه  تبریز  به شهروندان  قطعی آب 
صادر کرد .

آرمان تبریز- آب وفاضالب آذربایجانشرقی درمورد 
قطعی آب به شهروندان تبریز اطالعیه صادر کرد .

به گزارش خبرنگار ما، در این اطالعیه آمده است 
اطالع  به  ؛بدینوســیله 
می  تبریز  شــهروندان 
برنامه  به  توجه  با  رساند 
تمهیدات  و  هــا  ریزی 
شبکه  در  شــده  اتخاذ 
آبرسانی برنامه زمانبندی 
قطعــی آب در برخی از 
می  کنسل  تبریز  مناطق 

باشد.
با 10الی 15 درصد صرفه جویی در مصرف آب توسط 
مشترکین مشکل افت فشار و کمبود آب در شهر 

تبریز حل می شود.
شهروند گرامی اولویت امروز ما بهداشت و سالمت 
همگانی ست.با شستشــوهای غیر ضروری امکان 

دسترسی همگانی به آب را محدود نکنیم .
توصیه های مدیریت مصرف آب را جدی بگیریم

روابــط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان 
آذربایجان شرقی

اطالعيه آب وفاضالب آذربايجانشرقی درمورد 
قطعی آب به شهروندان تبريز

نصب آبگرمکن گازی در حمام یا اتاقی که بطور عادی در 
آن هوا جریان ندارد باعث کمبود اکسیژن شده و ایجاد 
خفگی می نماید، ضمن اینکه نصب هر گونه وسیله گاز سوز 

در حمام مغایر اصول ایمنی است.

                روابط عمومی شرکت گازآذربایجانشرقی

توصیه های ایمنی شرکت گاز آذربایجانشرقی
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