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رئیــس جمهــور بــا اشــاره به از 
ســرگیری فعالیت کسب و کارهای 
 30 از  تهــران  در  ریســک  کــم 
فروردین ماه به وزیر کشــور دستور 
داد همه تمهیــدات الزم برای این 
منظــور اتخاذ و اقدامــات الزم در 
های  پروتکل  کامــل  رعایت  زمینه 
بهداشــتی در حمل و نقل عمومی 
شهری انجام گیرد تا با از سرگیری 
کسب و کارهای کم ریسک خدشه 

ای به سالمت مردم وارد نشود.
حجت االســالم والمســلمین دکتر 
حســن روحانــی روز دوشــنبه در 
گفت و گوی تلفنی با وزیر کشــور، 
از  ارزیابی  گــزارش  دریافت  ضمن 
رونــد اجرای طــرح فاصله گذاری 
هوشــمند و آغــاز فعالیت کســب 
و کارهای کم ریســک در اســتان 

های کشــور، بر ضرورت هماهنگی 
کامــل بین اســتان هــا در اجرای 
دقیق مصوبات ســتاد ملی کرونا و 
دســتورالعمل های صادره توســط 

تاکید کرد. استانداران 
دکتر روحانی همچنین در این گفت 
و گوی تلفنی به وزیرکشــور دستور 
داد افزایــش و تقویت توان ناوگان 
حمل و نقل  شهری براساس مصوبه 
جلسه روز یکشنبه ستاد ملی کرونا 
را پیگیری کــرده و تهمیدات الزم 
برای تســهیل در رفت و آمد مردم 
و استفاده از حمل و نقل عمومی با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

شود. اندیشیده 
با  رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: 
توجه بــه اینکه طرح فاصله گذاری 
فعالیت  ســرگیری  از  و  هوشــمند 

کســب و کارهای کم ریســک در 
از هفته آینــده اجرا خواهد  تهران 
شــد، هماهنگــی هــای الزم بین 
دستگاه های ذیربط انجام  و نظارت 
کامل بر رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی از ســوی اصناف و کسبه 
به صــورت دقیق صــورت گیرد و 
مردم هــم  در اجرای پروتکل های 
گذاری  فاصله  رعایت  و  بهداشــتی 
فیزیکــی بــا کســبه همــکاری و 

نمایند. همراهی 
دکتر روحانــی با بیان اینکه اطالع 
رسانی بهنگام و اقناع سازی مردم 
بــرای همراهــی با توصیــه های 
بهداشتی و ضرورت درخانه ماندن 
از ترددهــای غیرضروری  و پرهیز 
تاثیر باالیی در مهار سریع ویروس 
کرونا دارد، افــزود: کمیته امنیتی 
– اجتماعــی ســتاد ملــی کرونا 
وظیفــه خطیــری در تحقــق این 

هدف برعهده دارد.
فضلــی«  رحمانــی  »عبدالرضــا 
ایــن گفت و  وزیر کشــور نیز در 
گــوی تلفنــی گــزارش کاملی از 
رونــد اجرای طــرح فاصله گذاری 
فعالیت  ازســرگیری  و  هوشــمند 
کســب و کارهای کم ریســک در 
اســتان های مختلــف و همچنین 
وضعیت تردد در شــهرها با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی  به رئیس 

ارائه کرد. جمهور 

دکتر روحانی در گفت و گوی تلفنی با وزیر کشور:

تاکید بر ضرورت رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در 
بخش حمل و نقل شهری
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اســتاندار آذربایجان  شــرقی با اشاره به 
نامگذاری سال ۹۹ به نام “جهش تولید” 
از سوی رهبر انقالب، گفت: رمز و عنصر 
اصلی جهش تولید، رفع موانع پیش روی 

تولید است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛محمدرضا 
از مهم  پورمحمدی اظهار داشــت: یکی 
ترین و اصلی ترین مباحث توسعه کشور 
و پیشــرفت جامعه، رونق و جهش تولید 

است.
وی ادامــه داد: هرچنــد بیماری کرونا و 
مشکالت آن بر تولید ســایه انداخته اما 
می دانیم که این وضعیت مقطعی اســت 

و خواهد گذشت.
پورمحمــدی گفت: یکــی از موانع تولید 
بحث تامین سرمایه و نقدینگی است که 
با توجــه به افزایش قیمت ارز، واحدهای 

تولیدی با مشکل مواجه هستند.
وی اضافه کرد: در جهت رفع این مشکل 
به فکر بــازار بورس و رونق بازار بورس و 
همچنین تامین صندوق مالی برای واحد 

های تولیدی هستیم.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: حمایت 
از واحدهای تولیدی زیانده که در ســال 
های گذشته با مشکل مواجه شده بودند 
در دستور کار قرار دارد و تالش می کنیم 

موانع این واحدها را رفع کنیم.
پورمحمــدی با تاکید بر رفع مشــکالت 
صاردات که بــه صورت مقطعی به وجود 
آمــده اســت، اظهــار داشــت: وضعیت 
آذربایجان شــرقی در صادرات نسبت به 
سایر اســتان ها بهتر اســت بطوری که 
صادرات در این استان ۵3 درصد افزایش 
داشــته و با کشورهای همســایه ارتباط 

خوبی دارد.
وی تاکیــد کرد: با اهتمــام جدی برای 
رفع موانع و مشــکالت موجود، خواهیم 
توانســت جهش تولید را در اســتان رقم 

بزنیم.

استاندار آذربایجان  شرقی: 

رمز و عنصر اصلی جهش تولید، رفع موانع پیش روی تولید است
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تبریــز- آرمــان 
فقیه  ولــی  نماینده 
و امــام جمعه محبــوب تبریز گفت : 
اقدامات و عملکرد سیستم درمان در 
مدت زمان بحران کرونا ویروس قابل 
تقدیر اســت و هر کسی عملکرد این 
عزیزان را زیر ســوال ببرد خیلی بی 

انصافی کرده است.
به گزارش خبرنگار ما، حجت االسالم 
والمســلمین محمد علی آل هاشــم 
امام جمعه محبــوب و مردمی تبریز 
در دیــدار با رئیس بیمارســتان امام 
رضا)ع( و جمعی از  پزشکان و اساتید 
کمیتــه علمی مبارزه با کرونا ویروس   
اظهار داشــت : جامعه مــا باید قدر 
دان فداکارایهــا و ایثــار کادر درمان 
باشد چرا که مجاهدت های مدافعان 
ســالمت جامعه را به سمت سالمتی 
و بازگشت به روزهای سالمتی سوق 

می دهد.
وی با اشــاره به دلســوزی و تعهد 
پزشکان و اساتید کادر درمانی افزود 
: در حال حاضر بسیاری از کشورهای 
جهان با بحران کرونا ویروس در گیر 
هستند و در برخی از آنها پزشکانشان 
کشورشــان را ترک کرده اند ولی در 
کشور ما کامال فرق میکند و برخی از 
پزشکان مقیم خارج از کشور در این 
برهه از زمان به کمک تیم پزشکی و 
درمانی داخل کشور آمده و شبانه روز 

در خدمت مردم هستند.
مــردم   : داد  ادامــه  هاشــم  آل 
مجاهدت های پزشکان و کادر درمان 
را فرامــوش نخواهد کرد و نامشــان 
در تاریــخ ماندگار خواهد بود چرا که 
این عزیزان ماننــد مدافعان وطن در 

جبهه مقابله با دشمن سالمتی مردم 
رشادت و دلیری می کنند.

نماینده ولی فقیه در تبریز با تاکید 
براینکه  سیســتم درمان و پزشکان 
متعهد در۵0 روز گذشته نشان دادند 
که با تمام توان در راه دفاع از سالمتی 
جامعه هســتند خاطر نشان کرد : در 
ســالهای قبــل از انقالب  پزشــکان 
خارجــی به خصوص از هند و ســایر 
کشور ها در ایران خدمت می کردند 
و مردم دچار مشکالت جدی در بحث 
درمان بودند ولی امروز وجود پزشکان 
متعهد و متخصص ایــران را بی نیاز 
کرده و علوم پزشــکی ایران همســو 
با بســیاری از کشــورهای پیشرفته  
توســعه خوبی داشــته و این مرهون 
حمایــت نظام جمهوری اســالمی از 

پیشرفت علم به ویژه طب هست.

* بالغ بر ۴ هزار مراجعه کننده 
به بخش اورژانس

همچنین مســعود فقیــه دینوری 
رئیس مرکزآموزشــی و درمانی امام 
رضا  )ع( تبریز ضمن ارائه گزارش ۵0 
روزه این مرکز در خصوص مراقبت از 

بیماران کرونایی گفت : از آغاز بحران 
کرونــا ویروس در ایــن مرکز به طور 
متوسط روزانه یکصدو پنجاه بیمار در 
این مرکز پذیرش شده بالغ بر ۴ هزار 
مراجعــه کننده به اورژانس این مرکز 

صورت گرفته است.
دکتردینوری افزود : بالغ بر یکهزار 
و ۱00 نفر در بخشــهای مختلف این 

مرکز از آغاز بحران بستری شده اند.
رئیس مرکزآموزشی و درمانی امام 
رضــا )ع( تبریز ادامــه داد: در حال 
حاضر حــدود ۸0 بیمار در این مرکز 
بســتری بوده و نزدیک به ۵0 بیمار 
در بخش آی سی یو و تحت  دستگاه 
ونتیالتــور و تنفــس  مصنوعی قرار 

دارند.
وی با اشــاره بــه افزایش ظرفیت 
پذیرش در اورژانس این مرکز گفت : 
اورژانس بیمارستان امام رضای تبریز 
بزرگترین بخش اورژانس شــمالغرب 
کشور بوده و با وجود بیش از ۴ هزار 
مراجعه کننده در طی ۲ ماه گذشته 
حتی یک مورد هم شــکایت از کادر 
درمانی به دفتر ریاســت مرکز وصول 
نشده است و این مرهون حمایت های 

نظام جمهوری اسالمی از طرح های 
توسعه زیرساخت شــبکه بهداشت و 

درمان است.

بالغ بر 2۰ هــزار مراجعه   *
به  استان  سراســر  در  کننده 

مراکز درمانی
معــاون آموزشــی دانشــگاه علوم 
پزشــکی تبریز و دبیر ستاد مبارزه با 
کرونا ویروس استان نیز ضمن تقدیر 
از حمایت های مقام معظم رهبری از 
کادر درمان گفــت : از آغاز بحران تا 
کنون بیش از ۲0 هــزار نفر مراجعه 
کننده به مراکــز مختلف درمانی در 

تمام نقاط استان داشتیم.
علــی تقــی زادیه افزود : توســعه 
زیرســاخت های شــبکه بهداشــت 
و درمــان اســتان در ســالهای اخیر 
انتقادهــای زیادی به همراه داشــت 
بروز بحران کرونا ویروس و جلوگیری 
از سرازیر شدن خیل انبوه بیماران به 
مرکز استان و تسریع در شیوع بیماری 
کرونا ویروس به نظرم بهترین جواب 
را به منتقدین توسعه زیرساخت های 

شبکه درمان را داد.
معــاون آموزشــی دانشــگاه علوم 
پزشکی تبریز ادامه داد: تمام آزمایشها 
و PCR هایی که در اســتان انجام 
می شود تمام استاندارد های موجود 
در جهــان را دارا بــوده آمار فوتی ها 
مطابق با اســتاندارد هــای جهانی بر 

اساس PCR مثبت ارائه می گردد.
تقی زادیه تصریح کــرد : روزنامه 
بالغ بــر یکصدو ۲0 نفــر  از اعضای 
هیئت علمی و ۵00 پزشک و بیش از 
3 هزار پرستار در استان کار مراقبت 

از بیماران کرونایی را بعهده دارند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه محبوب تبریز:

اقدامات و عملکرد سیستم درمان در مدت زمان بحران کرونا ویروس قابل 
تقدیر است/مردم مجاهدت های پزشکان و کادر درمان را فراموش نخواهد کرد
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 معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتاندار آذربایجان شــرقی و 
رئیس کمیته اقتصادی ســتاد 
استانی مقابله با کرونا از تولید ۹۸0 هزار لیتر 
مواد ضدعفونی کننده الکلی در استان در یک 
ماه گذشــته خبر داد و گفت: هیچ مشکلی از 

نظر تولید و تأمین این مواد در استان نداریم.
 علی جهانگیری در جلســه ســتاد اســتانی 
مدیریــت و مقابلــه بــا کرونا، گفــت: ایجاد 
ســازوکار تولید و توزیع اقالم بهداشتی، یکی 
از اولویت های کمیته اقتصادی این ســتاد بود 
که با همکاری ســازمان های مسئول، این کار 

هم اکنون طبق روال عادی انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکه تأمین مواد اولیه برای 
تولید مــواد ضدعفونی کننده نیــز از ابتدای 
فعالیت کمیته اقتصادی در دســتور کار این 
کمیته بود، افــزود: تاکنــون ۷00 هزار لیتر 
الکل بین واحدهای تولیدکننده توزیع شده و 
در حال حاضر هیچ مشــکلی در این خصوص 
نداریــم. جهانگیری افــزود: عالوه بــر مواد 

ضدعفونی کننده، تاکنون ۷۵0 هزار ماســک 
نیز تولید شده اســت که این تعداد، عالوه بر 
ماســک های تولیدی در کارگاه های مردمی و 

نهادهای مختلف است.
معــاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار 
آذربایجان شــرقی همچنین از آماده ســازی 
۴۵0 تخت نقاهتگاهی با همکاری دستگاه های 
اجرایی اســتان در مراکز اقامتی و رفاهی این 
دستگاه ها خبر داد و گفت: از نظر تجهیز این 
تخت ها مشکلی وجود ندارد و در صورت نیاز 
در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار می گیرد.

رئیس ستاد پیشگیری از ویروس کرونا در 
شهرداری تبریز خبر داد: 

بهره گیری از ۶۰ میلیون لیتر محلول 
ضدعفونی کننده برای ضدعفونی معابر 

شهری
 رئیس ستاد پیشگیری از ویروس کرونا 
در شهرداری تبریز گفت: از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا تا روزهای اخیر، ۶0 میلیون 
لیتر محلول ضدعفونی 
کننده برای ضد عفونی 
معابــر و خیابان هــای 
تبریز اســتفاده شــده 

است.
حســین  محمد
حســن زاده با بیان این 
داشــت:  اظهار  مطلب 
همچنیــن حدود ۱00 هزار لیتر نیز محلول ضدعفونی 
کننده سطح برای داخل ساختمان ها و اداره ها استفاده 

شده است.
او با اشــاره به ضدعفونی سطح شــهر افزود: بر اساس 
آمار دانشگاه علوم پزشکی در خصوص محالت پرخطر 
و آلوده، برنامه های ضدعفونی ســطح شهر بطور روزانه 
و زمانبندی شده توسط ستاد مقابله با کرونا به مناطق 
اعالم می شود. حســن زاده ادامه داد: همچنین برنامه 
روزانه دیگری نیز توسط اکیپ های سازمان آتش نشانی 
انجام می شــود که تا امروز تمــام مجتمع های عمومی 
بدون استثنا و با نوبت و زمان بندی ضدعفونی می شوند.

رئیس ستاد پیشــگیری از ویروس کرونا در شهرداری 
تبریــز از برنامــه ریزی بــرای ســاماندهی گروه های 
خودجــوش خبــر داد و افــزود: عالوه بــر نیروهای 
ضدعفونی کننده در شهرداری از جمله خدمات شهری 
و آتش نشــانی، نیروهای مســتقل دیگری نیز در این 
ستاد مشغول فعالیت هستند که مواد ضدعفونی کننده 

برای این افراد توسط شهرداری تبریز تامین می شود.
حســن زاده ادامه داد: به ازای هر روز و هر تعداد کارگر 
ماســک تهیه می شود و از طریق ستاد مرکز در اختیار 
مدیریت پســماند قرار می گیــرد و در اختیار پاکبانان 
و کارگران قرار می گیرد.  رئیس ســتاد پیشــگیری از 
ویروس کرونا در شــهرداری تبریز از اعمال محدودیت 
هایی را برای حفظ ســالمت کارکنان خبر داد و گفت: 
تمام خریدهایی که برای حفظ سالمت سطح شهر الزم 
بود انجام شده برای ضدعفونی سطح شهر تا خردادماه 

مشکلی نخواهیم داشت.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خبرداد: 

تولید ۹۸۰ هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده الکلی در 
استان در یک ماه گذشته

 در راســتای جلوگیــری از احداث 
بناهای غیرمجاز در حریم رودخانه و 
مســیل ها ، با مشارکت شرکت آب 
منطقه ای استان و شهرداری منطقه 
۹ تبریز چندین مورد ســاخت و ساز غیر مجاز واقع 

در حریم مسیل جانقور دره سی قلع و قمع شد.
به گزارش خبرنگار ما؛  بهرام نسیانی شهردار منطقه 
۹ بــا اعالم این خبر گفت: با هماهنگی های صورت 
گرفته با ارگان های قضایی و انتظامی توسط شرکت 
آب منطقه ای استان و با مشارکت معاونت خدمات 
شهری و اجرایی این منطقه چندین مورد ساخت و 
ساز غیر مجاز واقع در حریم مسیل جانقور دره سی 

قلع و قمع شد.
وی افزود:  این اقدام در راســتای صیانت و حفاظت 
از حریم رودخانه ها و مجاری آب های ســطحی و 
جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز در بستر و 

حریم رود خانه ها صورت گرفت.
نسیانی با اشــاره به اینکه یکی از معضالت شهری 
ســاخت و ســازهای غیرمجاز اســت تصریح کرد: 
ساخت و ســاز غیر مجاز، تخطی از قوانین، ضوابط 
شهرسازی و اصول فنی است که بی شک با عامالن 
اینگونه ساخت و سازها با جدیت و قاطعانه برخورد 

خواهد شد.

با مشارکت شهرداری منطقه ۹ تبریز صورت گرفت؛ 
همزمان با سفر رئیس جمهور؛ 

تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز در حریم مسیل جانقور دره سی 
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حسن باالگر/ قریب به دو ماه 
اســت کــه ســایه منحوس 
ویروس کرونا بر ســر زندگی 
عادی مردم ســایه انداختــه وبه طریقی، 

همه را خانه نشین کرده است.
امــا آنچــه در ایــن گیــرودار کرونایی، 
بیشترین آسیب و مشــکل از آن کسانی 
اســت که منبع درآمد ثابتی نداشــته و 
باکارگری،امورخدماتــی و از ایــن قبیل 

کارهای روزانه ،گذران زندگی می کنند
اکثر قریب بــه اتفاق این عزیزان ،افرادی 
آبروداری هســتند که اگر با گرسنگی و 
نان خشک و خالی هم سربربالین گذاشته 
،روزگار بگذرانند برای حفظ آبرو و از سر 

نجابت دم برنمی آورند!
اما وظیفه انسانی و اسالمی همه ما حکم 
می کند که در حد وســع و توان خود و 
با تأســی از ائمه معصومین خود، حداقل 
از احــواالت و وضع زندگی هــم نوعان، 
همســایگان ،فــک وفامیل ودوســتان و 
نزدیکان خود باخبربوده، بفکرشان باشیم 
و بــا بهانه های مختلــف در این روزهای 
سخت و نفس گیر، کمک حالشان باشیم.

ازطرفی متمکنین اهری وقره داغی مقیم 
پایتخــت و تبریز که الحمــداهلل، کم هم 
نبوده و با لطف خدا و تالش و همت خود 
به نان و نوایی رسیده اند، مطمئنا با یک 
برنامه ریزی مناســب و ارسال هدفمند، 
کمک های نقدی و غیر نقدی و توزیع آن 
بصورت متمرکزو با نظارت معتمدین شهر 
و یا نهادهای اجتماعــی،در این روزهای 
این  از  خانه نشینی،دلهای محزون خیلی 

همشهریان آبرودار را شاد نمایند.
از دیگر ســو،انتظار بیشــتر از نمایندگان 
فعلــی و ادوار گذشــته مجلس شــورای 
اســالمی ،مدیران باالدست ارسبارانی در 
بالفعل  کاندیداهای  پایتخت،تا  و  اســتان 
و بالقــوه این دوره و دوره های گذشــته 
که هرازگاهــی اعالن وجــود و افاضاتی 
در فضــای مجازی نموده و شــعار های 
بعضــا صدمن یه غــاز ارائه مــی نمایند 
،االن بهتریــن زمان برای اثبات کارآمدی 
وکمــک به مردم ایــن منطقه ،بخصوص 
قشــر کم درآمد جامعه که در این روزها 
دچار مشکل معیشت هستند ، می باشد.

مطمئنا” هزینه این کمکها و احسانات در 
گردش حســاب این بزرگواران، عدد قابل 
توجهی نیست و انتظار افکار عمومی این 
اســت که دراین خصوص بیش از دیگران 

درتحقق این امر ، پیشقدم باشند.
ناگفته پیداســت که، این روزهای سخت 
زلزله ی ســخت  نیــز همچون  کرونایی 
ارســباران ســپری خواهد شد اما طوری 
نباشــد که آیندگان و تاریخ در باره ما بد 

کنند قضاوت 
االن محکــی بــرای این بزرگــواران می 

باشدکه فرصت خدمت فراهم شده
تــا هر آنچه که از قٍبــل این آب و خاک 
صاحب مــال و مکنت ومقــام و منصب 
دولتی و غیر دولتی شــده اند ، امروزه به 
بهترین وجه تالفی و ادای دین به زادگاه 
و مردمــان صبــور و با نجابت شــهرمان 
نمایند . پس به راســتی که درنگ جایز 

نیست.

کرونا در اهر و لزوم دستگیری از نیازمندان/ 
وظیفه انسانی و اسالمی حکم می کنددرآالم 

نیازمندان سهم ایفاکنیم

وظیفه انســانی و اســامی همه 
مــا حکم مــی کند کــه در حد 
از  تأسی  با  و  توان خود  و  وســع 
حداقل  خــود،  معصومین  ائمــه 
هم  زندگی  وضــع  و  احواالت  از 
نوعان، همســایگان ،فک وفامیل 
نزدیــکان خــود  و  ودوســتان 
باخبربوده، بفکرشــان باشیم و با 
بهانه های مختلف در این روزهای 
گیر، کمک حالشان  نفس  و  سخت 

باشیم.
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معــاون هماهنگــی امــور 
آذربایجان  استاندار  عمرانی 
شــرقی با تأکید بر استمرار 
آگاه ســازی عمومی برای قطع زنجیره 
انتقال بیماری کرونا، گفت: از سرگیری 
برخــی از فعالیــت هــای اقتصادی به 
مردم  و  نیســت  کرونــا  پایان  معنــی 
باید اصــول خودمراقبتی و  همچنــان 
بگیرند. را جدی  بهداشتی  توصیه های 

به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛ جواد 
رحمتــی در جلســه کمیته بهداشــت 
محیط ستاد اســتانی مدیریت و مقابله 
بــا کرونا، با بیان اینکــه رعایت فاصله 
گــذاری اجتماعی و مانــدن در خانه، 
همچنــان بهتریــن راه پیشــگیری از 
ترافیک  افزود:  کروناست،  بیشتر  شیوع 
و ازدحــام مردم در اماکن عمومی، می 
تواند موجــب اوج گیــری دوباره این 

شود. بیماری 
وی خاطرنشــان کرد: ستاد ملی مقابله 
با کرونا با توجه به ضرورت و نیاز مردم، 
اجــازه فعالیت برخی از اصناف را داده 
اســت؛ اما این به معنی کنترل بیماری 
کرونا و پایان شیوع این بیماری نیست 

باید  بهداشتی همچنان  پروتکل های  و 
با جدیت رعایت شود.

رئیس کمیته بهداشــت محیط ســتاد 
مقابله با گرونا تأکید کرد: ازســرگیری 
القا کند  نباید  اقتصــادی  فعالیت های 
که مســأله کرونا پایان یافته اســت و 
دســتگاه های مســئول بویژه دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز و رسانه ها موظفند 
این وضعیت را برای مردم تبیین کنند.

وی افــزود: اتحادیــه هــای صنفی و 
دســتگاه های متولی نیز همچنان باید 
نظارت های خــود را بر فعالیت اصناف 
بهداشــتی  الزامات  در خصوص رعایت 

دهند. ادامه 
اینکه  بــه  با اشــاره  رحمتی همچنین 
فضاهای  در  محیــط  بهداشــت  تأمین 
عمومی، وظیفه شهرداری هاست، گفت: 
وضعیت  شــدن  سپری  تا  شــهرداران 
کنونی، بخشــی از اعتبارات خود را به 

اختصاص دهند. امر  این 
نحــوه  ایــن جلســه درخصــوص  در 
ضدعفونی فضاهای شــهری و همچنین 
فعالیت هــای صنفی و اقتصادی بحث و 

نظر شد. تبادل 

روحانی: دکترحسن 
 

در دولــت یازدهم و دوازدهم، 3 
هزار روستا به شــبکه گاز کشور 
افتخارات  از  این  و  شــده  متصل 
دولت اســت که چنین تحولی را 

در رفاه مردم بوجود آورده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

ازسرگیری فعالیت های اقتصادی نباید القا 
کند که مسأله کرونا پایان یافته است
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محموله دیگری از 
کمک های مجتمع 

مس سونگون حاوی 
اقالم بهداشتی از قبیل دستگاه 

های تب سنج، ماسک، ست 
سرهمی محافظتی، محلول 

های ضد عفونی و… به ستاد 
مقابله با کرونا شهرستان 

ورزقان تحویل گردید.
به گزارش خبرنگار ما ،مهندس 
شهرســتان  فرماندار  یحیــوی 
ورزقان در این خصوص با اشاره 
با کرونا  اقدامات ستاد مقابله  به 
ملّی  شــرکت  گفت:  شهرستان 
صنایع مــس ایــران و مجتمع 
در  همــواره  ســونگون  مــس 
و همراه  تمامی مشکالت حامی 
مسئولین و مردم شریف منطقه 
بودند که در این شــرایط خاص 
و جبهــه مبارزه با بیماری کرونا 
نیز از این قاعده مستثنی نبوده 
و مدیــران مجتمــع بــار دیگر 
نشان دادند که مشکالت منطقه 
دغدغه اصلی این عزیزان هست 
که جا دارد از تمامی آنان تشکر 

و قدردانی نماییم.
امور  معاون  رضــوی  مهندس 
مهندســی و مدیریــت انــرژی 
مجتمــع مس ســونگون نیز در 
جلســه تحویل این اقالم گفت: 
دیــدگان مدیــران و پرســنل 
مجتمع مس ســونگون در یاری 
رســاندن به منطقه در راستای 
مســئولیت های اجتماعی خود 

همواره مثبت بوده و همواره این 
امر را افتخار خــود می دانیم و 
یقین بدانید ناراحتی و مشکالت 
منطقــه موجب تامالت روحی و 
فکری تمامــی کارکنان مجتمع 

مس سونگون می باشد.
مهندس حاجی احمدی مدیر 
HSE و کنتــرل فرآیند نیز با 
مقابله  اقدامات ســتاد  به  اشاره 
با کرونا مجتمــع گفت: در این 
شــرایط و با هماهنگی شــبکه 
بهداشــت و درمان شهرســتان 
مجتمع  داخــل  در  توانســتیم 
اقدامات خــوب و موثری انجام 
دهیم و این بحــران را مدیریت 

نماییم.
مدیــر روابط عمومی و نظارت 
بر خدمات مجتمع مس سونگون 
نیز با اشــاره بــه پیگیری های 
مســتمر مهنــدس شــریفی از 
مسایل ستادهای مقابله با کرونا 
مجتمع و شهرســتان گفت: در 
این شرایط خاص مدیر مجتمع 

مس آذربایجان بیشتر از مسائل 
مربوط به تولید، پیگیر مشکالت 
این ســتاد ها بوده و صیانت از 
پرســنل خدوم مجتمع و اهالی 
شــریف منطقــه را مهمتریــن 
دغدغه اصلــی خود می داند که 

جای تقدیر و تشکر دارد.
محمد حسین ایازی با اشاره به 
با  مقابله  ستاد  نیازهای ضروری 
کرونا شهرستان افزود: با پیگیری 
مبنی  شهرستان  مسئولین  های 
بر الزامــات و تأکیدات مهندس 
در  تعجیل  بــر  مبنی  شــریفی 
تهیه اقالم بهداشــتی مورد نیاز 
سونگون،  مجتمع مس  توســط 
توانســتیم بــا وجــود تمامــی 
کمبودها، این اقالم را که شامل 
بیــش از ۱۵000 لیتــر محلول 
ضدعفونی ســطوح، ۱۵ دستگاه 
تب ســنجی، ماسک N95 بالغ 
بر ۱000 عدد، ۱00 عدد عینک 
محافظ، ۱00 عدد شــیلد، ۴00 
دست ســرهم محافظتی، ۴00 

دست گان و … تهیه و به ستاد 
شهرستان تحویل داده شد.

ایازی در خاتمه ســخنانش با 
اشــاره به ضرورت رعایت اصول 
بهداشــت فــردی و اجتماعــی 
بــر ماندن  و همچنیــن تأکید 
در خانــه و پرهیــز از تجمعات 
کرونا  بــا  مقابله  ســتاد  افزود: 
در  مــس ســونگون  مجتمــع 
اتخاذ سیاســت  با  راســتا  این 
هــای متعدد از قبیــل کاهش 
ســاعت کاری، تــردد و حضور 
برای  پرسنل، عدم حضور مجاز 
خاص،  بیماری  همکاران)دارای 
دیابتی، بیماری زمینه ای مانند 
فشــار خون، پرسنل باالی ۵۸ 
سال سن و …( عملیات کنترل 
دمای بدن و تب ســنجی، تهیه 
و توزیع اقالم بهداشــتی، اطالع 
رســانی در خصوص ویروس در 
قالب اســتفاده از ظرفیت های 
فضای مجــازی و تهیه و توزیع 
بروشور و … تالش نموده تا در 
اولویت هــای اصلی خود یعنی 
اول صیانــت از پرســنل و دوم 
حفظ تولید از هیچ کاری دریغ 

ننماید.
شایان ذکر است شرکت ملّی 
صنایع مس ایران در امر مبارزه 
با بیماری کرونا، مساعدت های 
شایانی در سطوح ملّی و استانی 
از طریــق مبادی تعیین شــده 
شریف  ملّت  به  دولت،  توســط 

ایران انجام داده است.

 
شرکت مس و مجتمع مس سونگون 

حامی و همراه همیشگی مردم شهرستان ورزقان
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شــرقی گفت: اگــر بتوانیم با یــک حکمروایی 
مطلــوب کیفیت نهــادی را افزایــش دهیم تا 
بخش خصوصی به سیاست های دولت و مجلس 
اطمینــان بیشــتری حاصل کند شــاهد موج 

افزایشی و جهش در تولید خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار مــا در تبریز، داود بهبودی 
در گفــت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: به نظر 
من انتخاب شعارهای سال از سوی مقام معظم 
رهبــری به منظور هم افزایی انرژی های درونی 
داخل کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و تمرکز 
روی موضوعی واحد که به احتمال قوی چالش 

موجود کشور است، صورت می گیرد.
وی افزود: تولید یکی از مهمترین شاخص های 
رشــد اقتصادی در دنیا به شــمار می رود؛ اما 
تولید برای کشــور ما عالوه بر نمود موفقیت در 
رشــد اقتصادی، رونق و جهش تولید، می تواند 
نمود موفقیت مقاومت اقتصاد کشور در مواجهه 
با موج وســیعی از تحریم ها و نامالیمتی های 
بین المللی باشد؛ بر همین اساس در سال های 
گذشــته روی محور اقتصاد و تولید تاکید شده 

است.
بهبودی با اشــاره به شعار ســال گذشته کشور 
مبنی بــر »رونق تولید« تصریح کرد: بررســی 
های کارشناســی سازمان های بین المللی، یک 

رشد منفی را برای اقتصاد ایران پیش بینی می 
کردند ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد غیر از این 
پیــش بینی ها بود و ما توانســتیم در صادرات 
غیرنفتی افزایش ایجاد کنیم و در ســطح کالن 

رشد اقتصادی بدون نفت ما منفی نبوده است.
وی ادامه داد: در ســال گذشته به غیر از بخش 
نفت که میزان صــادرات عمدتا متاثر از تحریم 
های یکجانبه آمریکا اســت در سایر بخش های 
اقتصادی، کشــاورزی و صنعــت افزایش تولید 

ایجاد کردیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شــرقی به وقفه ناشی از موج کرونایی آخر سال 
هم اشــاره و اضافه کرد: اگر این وقفه نبود حتی 
شاخص ها می توانست رشد اقتصادی مثبت را 

نشان دهد.
افزایش موج سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی

بهبودی اذعان داشت: در مجموع با وجود همه 
موانع و مشکالت موجود کشور در ساختار نظام 
اجرایی، قوانین و مقررات، نااطمینانی های پیش 
روی فعــاالن اقتصادی و تالش نظام اســتکبار 
برای ایجاد رکود شدید تولید و افزایش بیکاری 
در کشــور، وضعیت تولید ما منهای بخش نفت 

رضایت بخش بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شــرقی در عین حال خاطرنشــان ساخت: در 

آذربایجان شــرقی هم صادرات غیرنفتی جهش 
مطلوبــی داشــت و در عرصه تولید و اشــتغال 
اتفاقات خوبی افتاد و سال گذشته شاهد افزایش 

موج سرمایه گذاری در استان بودیم.

جهش تولیــد با روال عادی حمایتی اتفاق نمی 
افتد

این اقتصاددان ابراز داشت: وقتی از جهش تولید 
صحبت مــی کنیم منظور یک روال عادی برای 
توجه به امر تولید نیســت؛ جهش تولید یعنی 
اینکــه می خواهیم موفقیت خــود را در عرصه 
تولید به منصه ظهور برســانیم و مردم، فعاالن 
اقتصادی و منتفعان عرصه تولید احساس کنند 
که در صحنه تولید اتفاق جهش گونه ای افتاده 

است.
وی افــزود: برای بسترســازی چنیــن هدفی 
دولت باید با ارائه بســته های حمایتی، درصدد 
پشتیبانی تولید و جذب ســرمایه گذاری باشد 
و از مجلس جدید هم انتظار داریم بســترهای 
قانونی الزم را برای حمایت از تولید و ســرمایه 

گذاری ایجاد کند.

تأثیر اقتصاد دنیا از موج کرونایی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شــرقی با بیان اینکه امسال با عارضه موج کرونا 
مواجه هســتیم که تولیــد را در همه جای دنیا 
دچار مشکل و بسیاری از فعالیت های اقتصادی 
در بخش خدمات، گردشــگری و حمل و نقل را 
دچــار رکود کرده؛ افزود: این امر موجب کاهش 
تولید شــده و در عرصه اشــتغال ایجاد عارضه 
خواهد کرد؛ بنابراین بــرای این پدیده هم باید 

تدابیر مناسبی اتخاذ شود.
بهبودی یادآور شد: طرح فاصله گذاری هوشمند 
دولت ناظر بر این است که عارضه های اقتصادی 
پدیده کرونا را به حداقل برساند و امیدواریم این 
موج منفی که در عرصه تولید و اقتصاد از طریق 
ویروس کرونا ایجاد شــده در اسرع وقت کنترل 
شــود و مردم به ســالمتی این دوران را سپری 

کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی :

حکمروایی خوب و افزایش کیفیت نهادی الزمه جهش تولید
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شــهردار تبریز گفت: گلکاری 
در ســطح شــهر، بوســتان ها و 
پارک هــا، در راســتای تقویت 
روحیه شــهروندان و کاهش فشــار و استرس 

حاصل از بیماری کرونا است.
 ایـرج شـهین باهـر با اعـام مطلب فـوق افزود: 
اسـفند سـال ۹۸ مـا اعـام کردیـم کـه بـه هیچ 
عنـوان مهمـان قبـول نمی کنیم و مسـافرپذیری 
پارک هـا را نیز محـدود کردیم، ولـی به خاطر 
تقویـت روحیه شـهروندان گلکاری در سـطح 

شـهر، پارک هـا و بوسـتان ها انجام شـد.
او ادامـه داد: بـه خاطـر حضـور مـردم در خانـه 
و در جهـت کاهش فشـار و اسـترس حاصل از 
شـیوع بیمـاری کرونـا، سـعی کردیـم بـا حجم 
وسـیعی از گلـکاری، شـادابی و نشـاط را بـه 

بیاوریم. شـهر 
ایـرج شـهین باهـر خاطرنشـان کـرد: مجموعـه 
شـهرداری در طـول سـال گذشـته، ۸۰ درصـد 
گل و گیـاه مصرفـی در شـهر را تولیـد کـرده 

سـایر  از  نیـز  گل هایـی  عـاوه  بـه  و  اسـت 
نقـاط کشـور خریـده بودیـم، کـه اگـر کاشـته 
نمی شـدند، پژمـرده شـده و از بیـن می رفتنـد و 
برای پیشـگیری از این کار، تصمیم به کاشـت 

. فتیم گر
او یادآور شـد: باالخره بخشـی از مردم مجبور 
بـه تـردد در سـطح شـهر هسـتند و وظیفـه مـا 
اسـت که شـهر را همیشـه سـرزنده نگـه داریم 
و روحیـه نشـاط را در بیـن شـهروندان حفـظ 

. کنیم

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
 خبر داد: 

تولید بیش از ۳۳ هزار عدد ماسک 
و لباس ایزوله توسط مراکز آموزش 

دولتی و بخش خصوصی
داره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان 
شرقی با مشارکت مراکز آموزش دولتی و 
بخش خصوصــی، در راســتای کمک به 
کاهش انتشار بیماری کووید ۱۹ در استان 
کارگاههــای  چــرخ 
تولیدی مهارت استان 
را با هــدف کمک به 
بیماری  انتشار  کاهش 
بــه حرکــت  کرونــا 

درآورد.
اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای آذربایجان 
شــرقی با مشــارکت 
مراکــز آموزش دولتــی و بخش خصوصی، در راســتای 
کمک به کاهش انتشار بیماری کووید ۱۹ در استان چرخ 
کارگاههــای تولیدی مهارت اســتان را با هدف کمک به 

کاهش انتشار بیماری کرونا به حرکت درآورد.
 یعقوب نماینده از تولید 333 هزار و ۸۱۸ عدد ماسک و 
لباس ایزوله بیمارســتانی توسط اداره کل آموزش فنی و 
حرفه آذربایجان شرقی تا نیمه اول سال جاری خبر داد.

نماینده ضمن اشــاره به وضعیت کنونی شــیوع ویروس 
کرونا افزود: با توجه به انتشــار ایــن ویروس و ضررورت 
همــکاری آحاد جامعه تــا مهار این ویــروس منحوس، 
خانواده مهارت اســتان در دو بخــش دولتی و خصوصی 
در اقدامی جهادی نســبت به اجرای این طرح گام های 

موثری برداشته است.
وی در ادامه اظهار داشــت: در ایــن طرح مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای به ترتیب؛ مرند ۱3۵ هزار، شبســتر 33 
هزار و ۶00، میانه 3۲ هزار، بستان آباد ۲۸ هزار اسکو۱۶ 
هزار، اهر ۲۴ هزار و ۸۱۸، مرکز3 تبریز ۲3 هزار و ۷00، 
کلیبر۱۴ هزار، هریس ۹ هزار و ۲00، بناب ۲ هزار ۵00 
و مرکــز آموزش فنی و حرفه ای آذرشــهر نیز به تعداد 
۱۵ هزار عدد در تولید ماســک و لباس ایزوله مشارکت 

داشته اند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 
همچنین از اختصاص کمک های نقدی این اداره کل به 
ارزش ۸0 میلیون ریال توســط بخش دولتی و خصوصی 

در این راستا در استان خبر داد.
نماینده خاطر نشــان کــرد: در این طرح خداپســندانه 
تعداد ۸۱ نفر از نیروی کار ماهر فعال در بخش دولتی و 

خصوصی  همکاری نموده اند.

شهردار تبریز مطرح کرد:گلکاری سطح شهر در راستای 
تقویت روحیه شهروندان صورت گرفته است

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی از اجرای 
رزمایش بخشــش ایرانیان در ماه رمضان در ماه 
رمضان در راستای عملیاتی شدن فرمایش رهبر 

معظم انقالب خبر داد.
 محمد کالمی اظهار داشت: در راستای عملیاتی 
شدن فرمایش رهبر معظم انقالببرای گسترش 
انفاق در ماه رمضان پویش »رزمایش بخشــش 

ایرانیان« راه اندازی شده است.
مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شــرقی افزود: 
امیــدوارم با مشــارکت جمعی در اســتان، ماه 
رمضان امســال را به تابلوی زیبای احســان و 

نیکوکاری تبدیل کنیم.
وی خاطر نشان کرد: مردم نیک اندیش استان 
می توانند جهت پیوســتن به این پویش، کمک 
های خود را بصورت غیرحضوری از طریق شماره 
گیری کد #0۴۱*۸۸۷۷* با تلفنم همراه خود 

پرداخت نمایند.
شــایان ذکر اســت رهبر معظم انقالب اسالمی 

در ســخنان اخیر خو در نیمه شعبان خطاب به 
ملت ایران فرمودند: »عّده ای هستند که در این 

شرایط حقیقتاً زندگی شان بسختی قابل گذران 
اســت، مردمی که توانایی دارند بایستی در این 
زمینه فّعالّیت وسیعی را شروع کنند. بخصوص 
که ماه رمضان در پیش اســت، ماه انفاق و ایثار. 
چه خوب است که یک رزمایش گسترده ای در 
کشــور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و 

کمک مؤمنانه به نیازمندان.«

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی خبر داد؛

 اجرای رزمایش بخشش ایرانیان در ماه رمضان
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 آرمان تبریز-طی مراسمی احکام هیأت مدیره جدید مرکز وکالی 
قوه قضاییه اســتان آذربایجان شرقی توسط رئیس کل دادگستری 

استان اهداء شد.
بــه گزارش خبرنگار ما؛ هیأت مدیره جدید مرکز وکالی قوه قضاییه اســتان با 

رئیس کل دادگستری استان دیدار کردند.
در این جلسه موســی خلیل الهی رئیس کل دادگستری استان با تبریک اعیاد 
شــعبانیه و نیمه شــعبان و تبریک به هیأت مدیره جدیــد وکالی قوه قضاییه 
استان، عمده ترین هدف تأســیس مرکز وکالی قوه قضاییه را دسترسی آسان 
مردم با هزینه کمتر به مشــاوره حقوقی و وکالت عنوان کرد و حضور وکیل در 
تمام محاکم را آرزوی مسئولین قضایی دانست و گفت: حضور وکیل در دعاوی، 

موجب آرامش قاضی و طرفین پرونده است.
وی خطاب به وکالی قوه قضاییه اظهار داشــت: در عین دفاع از حقوق موکل، 
خود را در کنار دادگستری و قضات ببینید و در حفظ شأن قضا و قضاوت تالش 

کنید؛ فلسفه وجودی همه ما، خدمت به مردم است.
خلیــل الهی همچنین احقاق حق، اجرای عدالــت و تأمین امنیت را از وظایف 
مشــترک قضات و وکال برشمرد و بر ادامه تعامل و همکاری دادگستری و مرکز 
وکالی قوه قضاییه تأکید کرد و از آمادگی دادگســتری اســتان برای برگزاری 
کارگاه های آموزشــی و نشست های هم اندیشی قضات و مشاوران و وکال خبر 

داد.

اهداء احکام هیأت مدیره 
جدید مرکز وکالی قوه قضاییه 
آذربایجان شرقی توسط رئیس 
کل دادگستری استان

تبریز   ۹ منطقه  شــهردار 
روزهای  آغازین  در  گفت: 
ســال ۹۹ و در راســتای 
یکپارچه ســازی مکانــی در محدوده 
توسط  نوینی  تحوالت  خاوران،  شهرک 
شهرداری منطقه ۹ تبریز در این حوزه 

از شهر تبریز آغاز شده است.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز، بهرام 
نســیانی بــا اعالم این خبــر گفت: در 
راستای یکپارچه ســازی ، دست یابی 
به دقت بــاالی مکانــی و ارتفاعی در 
محدوده شهرک خاوران و سطح حوزه 
اســتحفاظی منطقه ۹ و همچنین حل 
مشــکالت موجود ، اقدام بــه عملیات 
برداری  با روش تصویر  برداری  نقشــه 
هوایــی بــا پهباد)ارتوفتومتری( نموده 
که هــم اکنون این پروژه با پیشــرفت 

۵0درصدی در حال اجرا می باشد.
وی خاطر نشــان ســاخت : این اقدام 
برای اولین بار در سطح استان در حوزه 
شهرداری منطقه ۹ تبریز در حال اجرا 
می باشــد که به صورت کامل و جامع 

به صــورت تخصصــی کلیــه نیازهای 
مطالعات اولیــه در تمامی زمینه های 
عمرانی ، امالکی و شهرســازی را تحت 

پوشش قرار خواهد داد.
نســیانی افزود : از ویــژ گیهای اصلی 
این نقشه برداری که توسط مهندسین 
مشــاور در حال اجرا است می توان به 
اتصال آن به شــبکه ژئودزی کشــوری 
وجهانــی و همچنیــن تهیــه بانــک 
اراضی شهرک  تمامی  مکانی  اطالعاتی 

خاوران اشاره نمود.
شهردار منطقه ۹ تبریز تصریح کرد : این 
پروژه که در چندیــن مرحله عملیاتی 
صــورت می گیرد، در فاز نخســت آن 
ازبیلت و مدل  نقشــه های توپوگرافی 
سه بعدی۳D هوایی تهیه و به سیستم 
مختصات جهانی انتقال داده خواهدشد 
ودر مراحل بعدی به مدل همپوشــانی 
نقشــه های تفکیکــی وکاربری منطقه 
الحاق گردیده و بانک اطالعاتی مکانی 
برداری  بهره  مورد  و  جامعیGISتهیه 

قرار خواهد گرفت.

شهردار منطقه ۹ تبریز خبر داد: 

تحوالت نوین سیستم های 
اطالعات مکانی در شهرک 
مدرن خاوران
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شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
تبریــز گفت: از شــهرداری 
تبریز و سازمان سیما، منظر 

و فضــای ســبز بــه دلیل 
گلکاری گســترده در سطح 
شــهر و بوســتان ها تشکر 
می کنم که در برخی موارد 
شاهد خالقیت و نوآوری در 

این زمینه هستیم.
ما؛   خبرنــگار  گــزارش  به 
شهرام دبیری پیش از ظهر 
امــروز در صــد و هفتاد و 

ششمین جلسه شــورای شهر تبریز که از 
طریق وبینار برگزار شد، با اعالم مطلب فوق 
افزود: تمامی مناطق شهرداری بایستی در 
موضوع فضای سبز آمادگی داشته و منابع 

مالی آن توسط مناطق تأمین شود
او ادامه داد: بایســتی با کاشت درختان و 

توســعه فضای ســبز در اردیبهشت ماه، 
سرانه فضای سبز تبریز به میزان استاندارد 

آن برسانیم
رئیس شورای شهر تبریز 
با اشاره به ابتالء شهردار 
تبریز به بیمــاری کرونا 
جواب  داشــت:  اظهــار 
شهردار  کرونای  تســت 
تبریز مثبت شــده است 
هیچ  اینکه  علی رغــم  و 
عالئمی ندارد، بایســتی 
در قرنطینه خانگی بماند.

دبیری، با اشاره به آغاز آسفالت خیابان ها 
توســط شــهرداری تبریز نیز تأکید کرد: 
آسفالت خیابان ها و معابر اصلی شهر شروع 
شده اســت، ولی آن طور که انتظار داریم 
پیش نمی رود، چرا که االن زمان مناسبی 

برای آسفالت اساسی شهر است.

تولید و عرضه ۳۵۰ عنوان 
محتوای فرهنگی هنری در 

فضای مجازی
مدیرکل کانون پــروش فکری کودکان و 
نوجوانان استان از تولید و ارائه 3۵0 عنوان 
فعالیــت فرهنگی هنــری ادبی در فضای 

مجازی در یک ماه اخیر خبر داد.
علی بینش، با اعالم این مطلب افزود: به منظور ترغیب و 
تشویق خانواده ها به ویژه کودکان و نوجوانان برای ماندن 
در خانه و پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا فعالیت ها 
و برنامه های مختلفی توســط مربیان کانون تولید و برای 
اســتفاده و بهره مندی مخاطبان در فضای مجازی ارائه 

شده است.
وی در عین حال تصریع کرد: به جهت تعطیلی مدارس و 
تشویق کودکان و نوجوانان برای ماندن در خانه، مربیان 
و برخــی از اعضای مراکزکانون پرورش فکری آذربایجان 
شرقی همزمان با سراسر کشور اقدام به ارائه فعالیت های 

فرهنگی هنری و ادبی در فضای مجازی کردند.
بینش با بیان این که از اســفند ماه سال گذشته تاکنون 
بیش از 3۵0 عنــوان محتوای فرهنگی هنری توســط 
مربیان اســتان در فضای مجازی ارائه شــده است افزود: 
تعــدادی از این آثار در ســایت پیک امیــد مجازی به 
آدرس omid.kpf.ir و تعــدادی دیگــر نیز در صفحه 
اینســتاگرام کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
https://www.instagram.آدرس بــه  اســتان 

 /com/kanoonparvaresh_azarsharghi
ارائه شــده که برای عموم عالقه مندان به ویژه کودکان و 

نوجوانان قابل استفاده است.
مدیر کل کانون آذربایجان شــرقی، انیمیشن، موسیقی، 
بازی و سرگرمی، قصه گویی، نقاشی، خوشنویسی، سفال، 
شعر، داســتان، معرفی کتاب، کاردستی و اوریگامی را از 
جمله تولیداتی عنوان کرد که تاکنون در فضای مجازی 

ارائه شده و این تولیدات همچنان ادمه دارد.
بینش برگزاری مسابقات و مهرواره های فرهنگی هنری و 
ادبی در فضای مجازی را از دیگر اقدامات کانون اســتان 
در هفته های اخیر عنوان کرد و افزود: برگزاری مســابقه 
نقاشی به مناسبت روز جمهوری اسالمی، اجرای مهرواره 
ادبی: به مناســبت نیمه شعبان و مشــارکت کودکان و 
نوجوانان اســتان در مهرواره کشــوری »بهار خانه « را از 
دیگر فعالیت هایی عنــوان کرد که در این ایام به صورت 

مجازی به اجرا درآمده است.
مدیر کل کانون آذربایجان شرقی همکاری و مشارکت با 
برخی سازمان های مردم نهاد در ارائه خدمات به کودکان 
و نوجوانان مناطق محروم را از مهمترین اقدامات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این مدت دانست.

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز مطرح کرد:

خالقیت و نوآوری شهرداری در گلکاری سطح شهر قابل 
تقدیر است

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور 
ارس از ارائه تسهیالت ۴ درصد 
به شــرکت های فناور  و دانش 
بنیان در زمینه تولید محصوالت 
بهداشتی و ضدعفونی مقابله با کرونا خبر داد.

پریســا بهلولی با اعالم ایــن خبرگفت: مرکز 
رشــد واحدهای فناور ارس و صندوق پژوهش 
و فناوری ارس در خصوص حمایت از شــرکت 
هــای دانش بنیان  و فناور بــرای تولید اقالم 
و محصوالت مقابله با ویــروس کرونا گفت: از 
زمان شیوع ویروس کرونا در سطح کشور، این 
صندوق در خصوص حمایت مالی از شــرکت 
های دانش بنیــان و فناور اعالم آمادگی کرده 
بود که به ۴ شرکت واجد شرایط تسهیالتی با 

کارمزد ۴ و ۱۱ درصد تخصیص یافته است.
بهلولی گفت: در همین راســتا از محل مرکز 

رشد واحدهای فناور،  به سه شرکت در زمینه 
تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده دست و 
سطوح، تسهیالت ۲00 الی ۵00 ملیوین ریالی 
بــا نرخ کارمزد ۴ درصد و به یک شــرکت در 
زمینه تولید ماسک ۵00 میلیون ریال وام ۱۱ 
درصد از محل صندوق پژوهش و فناوری ارس 

پرداخته شده است.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ارس خبر داد:

 ارائه تسهیالت ۴ درصدی به شرکت های فناور برای 
تولید اقالم مقابله با کرونا
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رئیس سازمان جهادکشاورزی 
استان آذربایجان شرقی گفت: 
و ســرمای  تگــرگ  بــارش 
دیررس بهــاره تا مورخه ۲۴ 

میلیارد   ۲۲0 فروردیــن، 
باغی  تومان به محصوالت 
و زراعی اســتان خسارت 

وارد کرد.
به گــزارش خبرنــگار ما 
اکبر  مهندس  تبریــز،  در 
فتحی در گفتگوی خبری 
بــا واحــد خبر ســاعت 
مرکز  صداوســیمای   ۲0
آذربایجان شــرقی شبکه 
بــا محوریت  که  ســهند 

برآورد خسارت های احتمالی بارش تگرگ 
و ســرمای دیررس بهاره در استان و اعالم 
توصیه های هواشناســی کشــاورزی برای 
بــرودت دمــا در روزهای آتی انجام شــد، 
ضمن بیان این مطلب افزود: بارندگی های 
مناســب و به موقع که در فصل مناسبی از 
داشت در سطح اســتان اتفاق افتاد طبیعتاً 
موجب افزایش عملکرد تولیدات کشاورزی 

خواهد شد.
وی، ادامــه داد: متاســفانه بــرودت هوا و 
بارش تگرگ باعث وارد شــدن یک ســری 
از خســارات به محصوالت کشاورزی علی 
الخصوص محصوالت باغی نیز شــده است 
که در ۱۴ شهرســتان از شهرســتان های 

آذربایجان شرقی قابل مشاهده می باشد.
مهندس فتحــی، اظهار نمود: ۶۶۲۲ هکتار 
از باغات اســتان در روزهای گذشته از بابت 
ســرمای دیررس بهاره حدوداً ۱0 الی ۸0 

درصد خسارت دیده اند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان 
اینکه عمدتاً شهرســتانهای شمال و شمال 
شرقی استان خســارت دیده اند که برآورد 
تقریبی و اولیه آن ۲۲0 میلیارد تومان می 
باشــد ادامه داد: این میزان خسارت شامل 
3۵00 هکتار از محصوالت زراعی و ۶۶۲۲ 

هکتار محصوالت باغی است.

وی بــا اشــاره به این موضوع که ســرمای 
دیــررس بهــاره تقریبــاً هر ســال در این 
فصل در استان مشــاهده می گردد، ادامه 
داد: خســارات وارده در سال ۹۹ نسبت به 
ســال گذشــته با توجه به 
ســرما،  دوره  زمــان  مدت 
میــزان تگــرگ و آگاهــی 
بیشتر کشــاورزان به لحاظ 
ویژه  هــای  مراقبت  اعمال 
در  کشاورزی  محصوالت  از 
قابل  کاهش  ســرما،  مقابل 

توجهی داشته است.
بیان  بــا  فتحی  مهنــدس 
اینکه شــرایط جــوی طی 
روزهــای آینده در ســطح 
اســتان تغییر کرده و طبق اعالم ســازمان 
هواشناسی سامانه بارشــی جدیدی از روز 
پنجشنبه ۲۸ فروردین استان را فرا خواهد 
گرفت، به کشاورزان توصیه کرد: در زراعت 
دیم نســبت به تغذیه و کوددهی ســرک 
محصوالت با عنایت به بارندگی های خوب 
و به موقع اســتان، استفاده بهینه و مناسب 
را برده؛ باغداران، گلخانه داران و واحدهای 
پرورشــی دام و طیور نیز دقــت نمایند تا 
دمای محیط پرورشی شان از دمای نرمال و 

متعادل پایین تر نیاید.
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی استان با 
اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی بر سرد 
شدن هوا گفت: کشاورزان برای جلوگیری از 
سرمازدگی محصوالت، زمین های کشاورزی 
خود را شبانه بصورت غرقابی آبیاری کنند.

وی بــا بیــان اینکــه احتمال خســارت 
سرمازدگی در بعضی محصوالت کشاورزی 
بدلیــل کاهش دمای هــوا در روزهای آتی 
وجود دارد افزود: اقدامات پیشگیرانه از قبیل 
اطالع رسانی به موقع و صحیح، استفاده از 
بخاری های باغی، ایجاد بادشکن در حریم 
باغها، برافروختن آتش و دود و اســتفاده از 
تجهیزات و فناوری های تازه بهترین راهکار 
برای مقابله با سرمازدگی محصوالت باغی و 

کشاورزی هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی خبر داد:

تداوم اجرای شبانه روزی طرح 
فاصله گذاری اجتماعی در استان

استاندار  امنیتی  و  معاون سیاســی 
آذربایجان شــرقی از تــداوم اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی در تمام شــهرهای 
اســتان خبر داد و گفت: بیــش از ۱۵00 نفر به 
صورت شبانه روزی در اجرای این طرح مشارکت 

دارند.
علیار راستگو در ارتباط تصویری با معاون امنیتی 
و انتظامی وزیر کشور با معاونان سیاسی و امنیتی 
استانداری های سراسر کشور، با اشاره به اجرای 
دقیــق طرح فاصله گــذاری اجتماعی در تمامی 
شهرستان های اســتان گفت: اکثر مردم استان 
همکاری خوبی با دســتگاه های مســئول برای 

جلوگیری از شیوع گسترده کرونا دارند.
وی خاطرنشــان کرد: اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی از دو روز پیش و به صورت شبانه روزی 

در ۸3 نقطه استان در حال اجراست.
وی ادامه داد: به 3۵ هزار خودرو توسط پلیس تا 
صبح امروز، تذکر داده شده و با رانندگان متخلف 
و بی توجه به توصیه ها؛ متناسب با قوانین برخورد 
شده و عالوه بر جریمه پانصد هزار تومانی، دستور 
توقیــف خودروی آن ها به مــدت یک ماه صادر 

شده است.
معاون سیاســی و امنیتی اســتاندار آذربایجان 
شــرقی با بیان اینکه پنج هزار تخت بیمارستانی 
برای مداوای بیماران احتمالی در اســتان، آماده 
اســت اظهار کرد: تا به امروز ۶۱۸ مورد بستری 
مبتال به کرونا در اســتان داریم و بخش اعظمی 
از ظرفیت تخت های بیمارســتانی اســتان برای 

روزهای احتمالی بحرانی، آماده است.
راســتگو در ادامه از همــکاری نیروهای نظامی، 
انتظامی، سپاه و بســیج برای مشارکت در طرح 
های مقابلــه با کرونا در اســتان قدردانی کرد و 
افزود: چهار بیمارســتان نظامی در استان و یک 
نقاهتگاه جدیداالحداث ارتش جمهوری اسالمی 
در تبریز به ظرفیت ۴00 تخت نیز آماده پذیرش 
و مداوای بیماران احتمالی در صورت افزایش آمار 

مبتالیان به کرونا در استان است.

 رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی

خسارت ۲۲۰ میلیارد تومانی تگرگ و سرمای دیررس بهاره 
به محصوالت باغی و زراعی استان آذربایجان شرقی
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رسانه ای  رویداد  فراخوان 
همت  به  آذربایجان شرقی 
و  مطبوعــات  خانــه 
رسانه های استان و با همکاری اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان منتشر 

شد.
به گــزارش خبرنــگار مــا ،»مرتضی 
شــفیعی« در جمع خبرنــگاران اظهار 
داشت: فراخوان رویداد رسانه ای استان 
آذربایجان شرقی با عنوان » تب ریز« و با 
رویکرد ترویج پیام »تب کرونا با همدلی 
می ریزد« به همت خانــه مطبوعات و 
رسانه های اســتان آذربایجان شرقی و 
با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی استان منتشر شد.
رســانه های  و  مطبوعات  خانــه  مدیر 
اســتان آذربایجان شــرقی ادامــه داد: 
کرونا؛ امید بخشی و آگاهی بخشی در 
فردی  بهداشت  فرهنگ سازی  جامعه، 
و اجتماعــی، تبیین جانشــفانی کادر 
بهداشــتی و درمانی اســتان، اقدامات 
گروه های جهــادی و ســتاد مقابله با 
کرونا در اســتان، پاســخ به شــایعات 
دوران مقابله با کرونا و همچنین دوران 
پســاکرونا و راهکارهای تحقق شــعار 
این  محورهــای  تولید(  ســال)جهش 

رویداد رسانه ای استان است.
وی با بیــان این که رویداد رســانه ای 
استان آذربایجان شــرقی» تب ریز« در 

بخش های گزارش، یادداشت و مقاله، 
مصاحبــه  گفتگــو، عکــس خبری و 
تیتربرگزار می شود، گفت: آثار ارسالی 
باید حدفاصل یکم اســفند ۹۸ تا 30 
اردیبهشــت ۹۹ در یکی از رسانه های 
دارای مجوز اســتان آذربایجان شرقی 

منتشر شده باشد.
شفیعی با بیان این که آثار باید به تائید 
مدیرمســؤول رســانه و در قالب فایل 
PDF بــه آدرس پســت الکترونیکی 
 tabriz.corona@gmail.com
ارسال شــوند، خاطرنشان کرد: آخرین 
مهلت ارســال آثار 3۱ اردیبهشت ماه 

۱3۹۹ است.
رســانه های  و  مطبوعات  خانــه  مدیر 
اســتان آذربایجان شــرقی با تأکید بر 
این که آثار ارسالی با موضوعات خارج از 
محورهای ارایه شده؛ مورد داوری قرار 
نمی گیرند، یادآور شــد: قرار است به 
آثار برگزیده در هر بخش جوایز ارزنده 

ای اهدا شود.
گفتنی است، عموم عالقه مندان جهت 
کســب اطالعات بیشــتر می توانند به 
دفتر خانــه مطبوعات و رســانه های 
در  واقــع  آذربایجان شــرقی  اســتان 
تبریز، اول ســرباالیی ولیعصر، مجتمع 
سینمایی ۲۲ بهمن مراجعه کرده و یا 
با شماره تلفکس 33۲۸۱۹۱۲ 0۴۱ در 

ارتباط باشند.

مدیر خانه مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان شرقی:

فراخوان رویداد رسانه ای آذربایجان شرقی 
منتشر شد

شــفیعی با بیان این که آثار 
باید به تائید مدیرمســؤول 
 PDF رسانه و در قالب فایل
الکترونیکی  پست  آدرس  به 
t a b r i z . c o r o n a @
ارســال   gmail.com
شــوند، خاطرنشــان کرد: 
آثار  ارســال  مهلت  آخرین 
 1399 ماه  اردیبهشــت   31

است.
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 ۲00 نقاهتــگاه  اولین 
بیماران  خوابــی  تخت 
بیمارستان  تنفسی  حاد 
امــام علــی )ع( نیــروی زمینی 
در  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری 
افتتاح  آذربایجان شرقی،  اســتان 

شد.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز؛ 
پیــش از ظهر امروز پنجشــنبه با 
روزی  شــبانه  و  جهــادی  تالش 
تــکاوران  و  کارکنــان جهادگــر 
بهداشــت و درمان نیروی زمینی 
بیماران  نقاهتــگاه  اولیــن  ارتش 
ســاعت   ۴۸ ظرف  تنفســی  حاد 
افتتاح  و  برداری شده  بهره  آماده 

گردید.
میرزایی  عیسی  دوم  سرتیپ  امیر 
 ۲۱ لشــکر  تاکتیکــی  فرمانــده 
حمزه سیدالشــهدا نیروی زمینی 
نقاهتگاه  ایــن  ارتش در خصوص 

اظهار داشــت: ایــن نقاهتگاه در 
دو ســالن مجزا )آقایان و بانوان( 
نقاهت  دوره  نمودن  سپری  جهت 
بیماران بستری کرونا احداث شده 
است که با پیگیری و مساعدتهای 
علوم پزشــکی، مدیریــت بحران، 
شــهرداری و فرمانــداری تجهیز 

است. گردیده 
شــهردار تبریــز نیز در حاشــیه 
افتتاح نقاهتــگاه ۲00 تختخوابی 
به  بــا توجه  امروز  ارتش گفــت: 
مردمــی،  گروههــای  تالشــهای 
همچنیــن  و  مســاجد  بســیج، 
و مدیریــت علمی  ریزی  برنامــه 
قبول  قابل  وظایف  انجام  و  استان 
دســتگاهها و نیروهــای نظامی و 
انتظامــی و آمادگی آنها و رعایت 
مردم عزیز ان شاءاهلل تا چند هفته 
دیگر بساط این بیماری و ویروس 

کرد. خواهیم  را جمع  منحوس 

دو  در  نقاهتــگاه  این   
و  )آقایان  مجزا  ســالن 
ســپری  جهت  بانوان( 
نمــودن دوره نقاهــت 
کرونا  بســتری  بیماران 
با  که  است  شده  احداث 
مساعدتهای  و  پیگیری 
مدیریت  پزشکی،  علوم 
و  شــهرداری  بحران، 
تجهیــز  فرمانــداری 

است. گردیده 

افتتاح اولین نقاهتگاه ۲۰۰ تختخوابی 
ارتش در تبریز



16

شماره 12. فروردین ماه  1399 فصل تدوین

شــهردار منطقــه۴ تبریز از اجــرای طرح 
ضدعفونی و ویروس زدایی در سطح محالت 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما؛  اکبر امجدی با بیان این 
خبر افزود: طرح ضدعفونی و ویروس زدایی 
توسط عوامل سه گانه نواحی خدمات شهری 
منطقه و با استفاده از توان موتوری، به صورت 

محله به محله اجرا می شود.
وی بیان داشت: از آغازین روزهای شیوع  این 
بیماری، مطابق دستورالعمل های باالدست 

شهرداری تبریز، اکیپ ضدعفونی شهرداری 
منطقه چهار با دو شــیفت آغاز به کار کرد 
که طی روزهای اخیر به صورت سه شیفت 
و شبانه روزی در حال ضدعفونی و گندزدایی 

هستند.
شــهردار منطقه۴ تبریز تصریح کرد: بر این 
اســاس عملیات ضدعفونی معابر عمومی، 
محالت، مجتمع های مســکونی، مساجد، 
ایستگاه های اتوبوس و ... با بسیج نیروهای 

خدماتی به صورت مستمر اجرا می شود.

منطقه  شهردار 
۵ تبریز از شروع 
عملیات عمرانی اتصال بزرگراه 
دو کمال به خیابان ۲۴ متری 

شهدای بارنج خبر داد.
به گــزارش خبرنگار ما؛ ، میر 
علی اصغر نســاج افــزود : با 
اجرای این پــروژه بزرگراه دو 

کمال از طریق خیابان شــهدای بارنج به 
اتوبان پاسداران نیز متصل می شود.

وی در ادامــه با بیان اینکــه پیش از این 
جابجایی چند اصله درخت واقع در مسیر 

پــروژه پس از اخــذ مجوز از 
کمیســیون حفظ و گسترش 
بود  انجام شــده  شــهرداری 
همچنین گفت: اتصال دوکمال 
به خیابان شهدای بارنج ۲۵0 
متر طول و 30 متر عرض دارد 
وبرای اجــرای آن حدود ۲0 

میلیارد ریال هزینه می شود.
شهردار منطقه ۵ خاطر نشان ساخت که 
با بهره برداری از این پروژه دسترســی از 
بزرگــراه دو کمال به بارنج ، باغمیشــه و 

اتوبان پاسداران میسر خواهد شد.

شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد:

با ۲۰ میلیارد ریال هزینه بزرگراه دو کمال به خیابان 
شهدای بارنج متصل می شود

آرمــان تبریز-توزیع کود وســموم مــورد نیاز 
کشاورزان و باغداران استان در شبکه تعاونیهای 

روستایی تعطیل نیست.
نژادرضا مدیر تعاون روستایی استان اعالم نمود 
کود و ســموم مورد نیاز کشــاورزان و باغداران استان توسط 

شبکه تعاونی تحت پوشش استان توزیع می شود.
وی گفت: با توجه به شــروع کشــت بهاره و مرحله داشــت 
محصوالت کشــاورزی پاییزه، شرکتهای تعاونی تحت پوشش 
با تامین و تدارک کود و ســموم مورد نیاز نسبت به توزیع آن 
در بین کشــاورزان در تمامی ایام بعد عید بدون وقفه با لحاظ 

پروتکلهای بهداشتی ابالغی اقدام می نمایند
نژادرضا مدیر افزود با توجه به رعایت سیاستهای تولید محصول 
ســالم، توصیه های  کودی و سموم توسط کارشناسان جهاد 
کشاورزی انجام میشود و توزیع کود بر اساس همان توصیه ها 
در تخصیص ســهمیه بر اساس سطح کشت کشاورزان منظور 
و بر اســاس لیســت مورد تایید مدیریتهای جهادکشاورزی 

شهرستانها تحویل می گردد.

توزیع کود وسموم مورد نیاز کشاورزان و 
باغداران آذربایجانشرقی در شبکه

 تعاونیهای روستایی

شهردار منطقه۴ تبریز: 

طرح ضدعفونی و ویروس زدایی به صورت 
محله به محله اجرا می شود

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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مدیــران حمل و نقل کشــوری طی نامه ای 
مشترک به وزارت کشــور مشکالت ۷0 هزار 
راننــده اتوبوس و مینی بــوس فعال درحوزه 
حمل و نقل درون شــهری کــه از تعطیلی خدمات دهی 
ناوگان پس از شــیوع بیماری کرونا متضرر شده اند، پیگیر 

شدند.
زاده  غنــی  ایمــان 
سرپرست شرکت واحد 
اتوبوســرانی تبریــز و 
حومه با اعالم این خبر 
بخش  رانندگان  گفت: 
حمــل و نقل عمومی 
بخصــوص اتوبوس به 
علت تعطیلی یا محدود شدن خدمات، از اقشار آسیب دیده 
در اثر شــیوع بیماری کرونا بوده و نیازمند پشتیبانی مالی 

دولت هستند.
او ادامه داد: بر این اســاس مدیــران حمل و نقل عمومی 
کشور در اقدامی هماهنگ و طی نامه ای مشترک، از مقام 
عالی وزارت محترم کشــور پیگیر مشکالت این قشر شده 
اند که منتج به مکاتبه وزیر محترم کشــور از نهاد محترم 
ریاســت جمهوری برای رســیدگی جهت حل مشــکالت 
شده است. سرپرســت شرکت واحد اتوبوســرانی تبریز و 
حومه عنوان کرد: در این پیگیری ها همچنین به مشــکل 
مربــوط به عدم امکان ثبت نام رانندگان در ســامانه بیمه 
بیکاری و نیز نداشــتن کارفرما برای برخی رانندگان بخش 
خصوصی و دیگر مشکالت این بخش اشاره و از مقام عالی 
درخواست مســاعدت در جهت رفع مشکالت شده است. 
غنی زاده گفت: با توجه به شــرایط حساس کنونی و نظر 
مساعد دولت محترم در حمایت همه جانبه از اقشار آسیب 
دیده از بیماری کرونا و با هدف جلوگیری از ادامه مشکالت 
رانندگان بخش خصوصی که در این مدت بیکار بوده و یا با 
حداقل درآمد، گذران زندگی می کنند، پیگیری ها بصورت 
مســتمر در حال انجام اســت تا رانندگان محترم فعال در 
حوزه حمل و نقل عمومی درونشهری بخصوص اتوبوس و 
مینی بوس بتوانند از منابع مندرج در مصوبات ســتاد ملی 
کرونا استفاده کنند و در فعالیت این عزیزان در حوزه حمل 

و نقل عمومی درونشهری در آینده مشکلی پیش نیاید.

رانندگان بخش حمل و نقل 
عمومی بخصوص اتوبوس نیازمند 

پشتیبانی مالی دولت هستند

کل  تبریز-اداره  آرمان 
آموزش فنــی و حرفه 
ای اســتان آذربایجان 
شــرقی به همــت مربیــان مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای استان در 
راســتای تداوم آموزشهای مهارتی 
دوران  در  مجــازی  رویکــرد  بــا 
قرنطینــه خانگــی با هــدف قطع 
زنجیره ویروس کرونا با تولید فیلم 
های کوتاه آموزشــی اقدام به ارائه 
آموزشهای فنی و حرفه ای نموده 

است.
اداره کل آمــوزش فنــی و حرفه 
ای اســتان آذربایجان شــرقی به 
همت مربیان مراکز آموزش فنی و 
حرفه ای استان در راستای تداوم 
آموزشــهای مهارتــی بــا رویکرد 
خانگی  قرنطینه  دوران  در  مجازی 
با هدف قطع زنجیره ویروس کرونا 
با تولید فیلم های کوتاه آموزشــی 
اقــدام به ارائه آموزشــهای فنی و 

حرفه ای نموده است.
به گــزارش روابــط عمومی اداره 
کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
یعقوب  آذربایجان شرقی،  اســتان 
نماینده، مدیــرکل آموزش فنی و 
حرفه ای اســتان ضمن اعالم این 
خبر از تولید ۸۴ ســاعت محتوای 
اســتانداردهای مهارت  آموزشــی 
در فروردیــن ۹۹ خبر داد. یعقوب 
توجه  با  افــزود:  ادامه  در  نماینده 
به انتشــار ویروس کرونا در سطح 
جامعه و لزوم کاهش عبور و مرور 
و فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 

آموزش  کارگاههــای  تعطیلــی  و 
مهارت در بخش دولتی در آموزش 
فنی و حرفه استان، مربیان خدوم 
و تالشــگر این اداره کل اقدام به 
تولیــد فیلم های کوتاه آموزشــی 
به یــاری مهارت آمــوزان در ایام 
قرنطینه با شعار ” آموزش تعطیل 

بردار نیست” نموده است.
مدیــرکل آموزش فنی و حرفه ای 
بیش  ساخت:  خاطرنشــان  استان 
استانداردهای  رشته  عنوان   ۱۵ از 
آمــوزش مهارت شــغلی توســط 
مراکــز آموزش فنــی و حرفه ای 
استفاده  و شهرستانها جهت  تبریز 
مهارت آموزان بخش دولتی ضمن 
با  گرفته  صــورت  های  هماهنگی 
مهــارت آمــوزان از طریق فضای 
آموزشــی  کانال های  و  مجــازی 
مرتبط با اســتاندارد شغلی مهارت 
نماینــده در  برگــزار می شــود. 
پایان ضمــن ارج نهادن به تالش 
همــکاران مربــی ایــن اداره کل 
افزود: امیدواریــم با همت مهارت 
آمــوزان ضمن مانــدن در محیط 
امــن خانه از فرصت آموزشــهای 

مهارتی نیز بهره کافی را ببرند.

ارائه بیش از ۸۰ ساعت آموزشی های 
مهارتی در قالب تولید محتوا توسط 

بخش دولتی
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خبر داد:

توزیع  شــرکت  مدیرعامــل 
نیروی برق تبریز طی گزارشی 
از عملکــرد این شــرکت در دوران شــیوع 
ویروس کرونا به اســتاندار آذربایجان شرقی 
گفت: خدمــات متعدد بــرق تبریز در این 

شرایط قابل توقف و تعطیلی نیست.
بــه گزارش خبرنگار ما؛  عادل کاظمی در 
این گزارش با بیــان مطلب فوق، افزود: در 
شــرایط کنونی، وظایفی از قبیل نگهداشت 
روشنایی معابر، ســرویس تاسیسات توزیع، 
نصــب کنتــور، تســت کنتورهــا، تعویض 
کنتورهــای معیــوب، انجــام عملیات رفع 
اتصالی و رفع خاموشــی، فروش انشعابات، 
اجرای پروژه های توزیع با هدف برق  رسانی 
به واحدهای صنعتی و کشــاورزی و ســایر 
متقاضیــان بــرق، کنتورخوانــی و ارائه ی 
و وصول  الکترونیکــی  صورت حســاب های 
مطالبــات انرژی و … را صرفــا می توان با 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی و مراقبتی 
انجــام داد تا بــا حداقل عارضه و مشــکل 

مواجه شویم.
کاظمــی ادامه داد: این شــرکت از اواخر 
ســال گذشته تالش کرده تا دستورالعمل ها 
و اصول بهداشتی را رعایت کند و اقداماتی 
اداری  مجموعه هــای  قبیــل ضدعفونی  از 
به صورت مستمر و منظم، تهیه و در اختیار 
)محلول های  بهداشــتی  لــوازم  دادن  قرار 
ضدعفونی کننده، دستکش و ماسک و …( 
برای همــکاران را در چند مرحله و به طور 

مستمر انجام داده است.
وی همچنیــن کاهش حضور همکاران در 
محیط های کاری و انجام فعالیت ها به صورت 
دورکاری و ارائــه ی خدمات غیرحضوری از 

طریــق پرتال ســازمانی را از دیگر اقدامات 
شــاخص شرکت برای پیشــگیری از شیوع 
بیشتر بیماری کرونا ذکر و خاطرنشان کرد: 
بــا انجام این اقدامات از میان تقریبا ۱۵00 
همکار رسمی و شرکتی تنها تعداد معدودی 
به کرونا مبتال شده  و در قرنطینه ی خانگی 

هستند و دوره ی نقاهت را طی می کنند.
کاظمی تصریح کرد: با توجه به شــواهد، 
به نظــر می رســد وضعیت کنونــی تداوم 
داشــته باشد و ایجاد محدودیت برای انجام 
فعالیت ها آسیب های جدی تری را به بدنه ی 
اقتصادی جامعه وارد کند. لذا باید تدابیری 
اندیشــید تا فعالیت های حیاتی شــرکت با 
خللی مواجه نشود، چرا که در غیر این صورت 
مشــکالت معیشتی نیز به مسایل بیماری و 

نگرانی های اجتماعی افزوده خواهد شد.
وی با اشاره به در پیش بودن روزهای گرم 
سال گفت: از اواســط خرداد ماه وارد پیک 
بار تابســتان خواهیم شد و ضرورت دارد با 

به  جدیت جلب همکا ری ها و مشــارکت  ها 
منظور پیک ســایی انجام شود و عملیات و 
برنامه های مختلفی نیز توسط شرکت توزیع 
نیروی برق تبریــز و عوامل پیمانکاری این 
شــرکت صورت پذیرد تــا در دوره ی پیک 
بار مشــکالت خاموشی و کمبود انرژی بروز 

نکند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
در پایان با بیــان اینکه دغدغه های مذکور، 
حساســیت تصمیم گیــری  در کمیته هــا و 
کمیســیون های مقابله با ویــروس کرونا را 
بیشــتر نمایــان می  کند، یادآور شــد: باید 
شــرایطی فراهم شــود که هــم جنبه های 
بهداشــتی و پزشــکی و عــدم گســترش 
بیماری ویــروس کرونــا را در بگیرد و هم 
از جنبــه  ی تاثیرات اقتصــادی و اجتماعی 
شرایطی را فراهم کند تا گردش اقتصادی و 
خدمت رسانی در سال جهش تولید با موانع 

و مشکالت مواجه نشود.

خدمات توقف ناپذیر برق تبریز در دوران کرونا
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 ۲000 بســته معیشــتی به 
همت بسیجیان حوزه حضرت 
معصومه)س( سپاه ویژه غدیر 
تبریز تهیه، و در بین نیازمندان توزیع شد.

این بســته ها توسط بســیجیان و خیرین 
محل تهیه شــده، که شــامل برنــج، مرغ، 
روغن، ماکارونی و سایر اقالم و مایحتاج به 
ارزش تقریبی ۲00 میلیون ریال می باشد.

چهار مرحله از اقالم معیشتی و همچنین 
اقالم بهداشــتی نیز در بین نیازمندان این 

منطقه توزیع شده است.

در طی چند روز قرنطینه:
سیصد ماسک، سهمیه قرنطینه یک 

خانواده تبریزی
یک خانواده تبریزی روزانه ســیصد عدد 

ماسک را در ایام قرنطینه تولید می کنند
این خانواده ســه نفره بــا تهیه لوازم اولیه 
از سپاه ویژه غدیر تبریز، از چهار روز پیش 

کار تولید ماسک را شروع کرده اند.
نیز  پدر خانواده شــاهگلی که بســیجی 
می باشــد؛ گفــت: وقتی که قرار شــد در 
خانــه بمانیم، به همراه همســرم و دخترم 
تصمیم گرفتیم در منزل نیز به یاری مردم 

بشتابیم. کشورمان 
وی افــزود: هــدف ما شــرکت در جهاد 
ســالمت اســت و امیدواریم کــه ویروس 

منحوس کرونا را شکست دهیم.
شاهگلی اظهار داشت: با کمک بسیجیان، 
همانند دوران دفاع مقدس و با دفاع جانانه، 

پیروز میدان خواهیم بود.
الزم بــه ذکر اســت که ایــن خانواده در 
منطقه رجایی شــهر تبریز، مشــغول جهاد 

سالمت هستند.
به مناسبت ایام نیمه شعبان:

2۰۰۰ بسته معیشتی در بین 
نیازمندان توزیع شد

۲000 بسته معیشتی به همت بسیجیان 
حوزه حضرت معصومه)س( سپاه ویژه غدیر 
تبریز تهیه، و در بین نیازمندان توزیع شد.

این بســته ها توسط بســیجیان و خیرین 
محل تهیه شــده، که شــامل برنــج، مرغ، 
روغن، ماکارونی و سایر اقالم و مایحتاج به 
ارزش تقریبی ۲00 میلیون ریال می باشد.

چهار مرحله از اقالم معیشتی و همچنین 
اقالم بهداشــتی نیز در بین نیازمندان این 

منطقه توزیع شده است.

طی عملیات غربالگری:
92 درصد جمعیت کانشهر تبریز 

غربالگری شد
معاون اداری و پشتیبانی سپاه ویژه غدیر 
تبریــز گفت: ۹۲ درصد جمعیت کالنشــهر 
تبریز از پنجم فروردیــن تاکنون غربالگری 
شده اند. ســرهنگ پاسدار قاسم زارع افزود: 
تقریبــاً ماموریت غربالگری رو به پایان بوده 
و بســیج توانســته این امر خطیر را نیز با 

موفقیت پشت سر بگذارد.
زارع در مورد ســایر افــراد باقیمانده که 
برخی  اظهار داشــت،  غربالگری نشــده اند 
خانواده هــا در شــبکه بهداشــت و درمان 
پرونــده ای ندارنــد و در طــرح غربالگری 
مشارکت نداشته اند و برای ایشان نیز تدابیر 

ویژه ای آغاز شده است.
وی افزود : تمام پایگاه ها و اماکن سپاه و 
بسیج به ســامانه ۴030 وصل شده اند و با 
تمام ظرفیت خود در این ماموریت شــرکت 

داشتند.
1۰۰۰۰ بسته شکات و لوازم 

بهداشتی توزیع شد

۱0000 بسته شکالت به همراه پیام هایی 
از شهداء در بین مردم توزیع شد.

این بسته ها به مناسبت جشن سرور نیمه 
شــعبان از چند روز قبل از طرف سپاه ویژه 

غدیر تبریز تهیه و پخش شد.
گفتنی اســت که پایوران سپاه ویژه عدیر 
تبریز نیز به همراه سایرین به این شکل در 
بزرگذاشت و جشــن میالد امام زمان عجل 

اهلل تعالی فرجه الشریف شرکت نمودند.
الزم به ذکر است که لباس گان و ایزوله، 
به همراه ماسک و دســتکش نیز به همراه 

بسته ها توزیع شده است.

به مناسبت ایام سرور نیمه شعبان:
گروههای سرود سپاه ویژه غدیر 

تبریز اجرای برنامه می کنند
گروه های ســرود ســپاه ویژه غدیر تبریز 
به مناســبت جشن نیمه شعبان، در معابر و 
میادین اصلی تبریز اجرای برنامه می کنند.

گروه های ســرود شــهید عبداله دخت و 
مســجد المهدی تبریز به مدت ســه روز و 
از شــب نیمه شــعبان تا دو روز بعد از آن 

سرودخوانی می کنند.
این گروه ها طی دیروز و امروز در شهرک 
باغمیشــه، بلوار منجم، یاغچیــان، بازارچه 
ســیالب، رشــدیه، ائل گلی و ولی عصر به 

اجرای برنامه پرداخته اند.
الزم به ذکر است که بیش از ۲۵ نوجوان 
و حوان در این گروهها شــرکت داشــته و 
فضای جامعه را به شــکلی دیگر وارد جشن 

میالد امام زمان)عج(، می نمایند.

ده ها خبر از زیرمجموعه سپاه عاشورا در روزهای 
مقابله با بحران ویروس کرونا
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ناظر گمرکات آذربایجان شرقی و مدیرکل گمرک تبریزخبرداد:

رشد ۶۸ درصدی صادرات از گمرکات آذربایجان شرقی در سال ۹۸

 ناظر گمرکات آذربایجان شرقی و 
مدیرکل گمــرک تبریز از صادرات 
۱3۲ هــزار و ۴۶۹ میلیــارد ریال 
گمرکات اســتان آذربایجان شرقی در سال ۹۸ 

خبر داد.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریــز؛ لیلی اورنگی  
اظهار داشت: طی مدت سال گذشته  در مجموع 
دو میلیــون و ۵۴۹ هــزار و 3۵۸ تــن کاال به 
ارزش  بیــش از ۱3۲ هزار و ۴۶۹ میلیارد  ریال 
از گمرکات اســتان به خارج از کشور صادر شده 

است .
اورنگی  تصریــح کرد: این میــزان صادرات در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل  از لحاظ ارزش  
۶۸ درصــد و از حیــث وزن ۱۹ درصد افزایش 

نشان می دهد.
به گفته  خانم اورنگی در بین گمرکات اســتان 
آذربایجان شــرقی گمرک تبریز بیشترین سهم 
صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

دبیر ســتاد هماهنگی تجارت فرامرزی اســتان 
آذربایجان شرقی افزود: طی مدت مذکور  بیش 
از ۵۱3 هزار و ۱3۹ تن کاالی وارداتی به ارزش 
بیش از ۴۸ هــزار و ۲۱۸ میلیارد ریال از طریق 
گمرکات استان به کشــور وارد و ترخیص شده 

است.
اورنگی اظهار داشــت : این مقدار در مقایسه با 
ســال ۱3۹۷ از حیث ارزش دالری  ۶3 درصد و 

از نظر وزنی ۱۸ درصد افزایش داشته است.
وی ادامــه داد: در ســال ۱3۹۸ بالغ بر۱۱ هزار 
و ۸۶0 تــن کاال بــا ارزش ۹۹۷ میلیارد ریال به 
صورت صادرات چمدانی از گمرکات استان صادر 
شده است. که این میزان نسبت به مدت مشابه 
ســال قبــل از نظر وزنی ۱۴ درصــد و از لحاظ 

ارزشی ۸۶ درصد افزایش داشته است .
ناظرگمرکات آذربایجان شرقی افزود: در همین 
مدت ، میزان ترانزیت خارجــی مبداء)ورودی( 
۵۱۶ هــزار تن بــه ارزش یک میلیــارد و۲30 
میلیون دالر بود که نســبت به ســال گذشته از 
لحــاظ وزنی ۲۱ درصد و از نظر ارزش دالری 3 

درصد افزایش داشت .
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن ۸00 هزار 
تــن  کاال به ارزش یک میلیــارد و۵۷۶ میلیون 
دالر از گمــرکات اســتان ترانزیــت خارجی از 

مقصد)خروجی( صــورت گرفت کــه به لحاظ  
وزن ۱۲ درصد و به لحاظ ارزشی نیز ۲۷ درصد 
افزایش نســبت به مدت مشابه سال قبل داشته 

است .
ناظر گمرکات آذربایجان شــرقی افزود : درآمد 
وصولی گمرکات اســتان در طول سال گذشته 
شــش هزار و ۸۹0 میلیارد ریــال  بوده که در 
مقایسه با مدت مشابه ۱۴ درصد افزایش داشته 

است.
دبیر ســتاد هماهنگی تجارت فرامرزی اســتان 
آذربایجان شــرقی با اشاره به موقعیت راهبردی 
و ژئوپلتیک اســتان در حــوزه تجارت فرامرزی 
خاطرنشــان کرد: گمرکات استان از  لحاظ دارا 
بودن دو گمرک فعال مرزی در همسایگی با دو 
کشور خارجی ارمنستان و جمهوری خودمختار 
و تنها مســیر ارتباط زمینی کشــور با اتحادیه 
اوراســیا  از جایگاه مهم و حساســی در تجارت 

خارجی کشور برخوردار است.
همچنین یادآور شــد گمرکات استان  به لحاظ 
قرار گرفتن در قطب صنعتی کشور همواره نقش 
قابل مالحظه ای در رونق تولید صنایع اســتان 
داشته است و ازگمرکات پیشرو در ارائه رویه های 
نوین تشریفات گمرکی و مکانیزاسیون بوده است.

ناظــر گمرکات آذربایجان شــرقی در خاتمه به 
تســهیالت و اقدامات مهم گمرکات استان برای 
حمایت از تولید و صادرات اشــاره کرد و گفت: 
گمرکات استان در راستای سیاست های گمرک 
ایران تســهیالت گوناگونی برای فعاالن تولیدی 
و تجاری به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
اســتان در نظر گرفته و طی شیوه نامه ای ضوابط 
برخورداری فعاالن مجاز اقتصادی واجد شرایط 
از این تســهیالت را به فعالن اقتصادی اســتان 

اعالم نموده ایم.
ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی  تسهیالت 
۱۸ گانــه گمرک بــه فعاالن اقتصــادی مجاز 
)AEO( را ترخیص کاال خارج از ســطح ســه 
)مسیر قرمز(، پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر 
یکســاله برای ترخیص قطعی ماده ۶ قانون امور 
گمرکی، پذیرش ضمانت نامه بانکی برای ترخیص 
قطعی و سایر رویه های ماده ۶ آیین نامه اجرایی 
قانون امور گمرکی، اســتفاده از تسهیالت ماده 
۵۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استفاده 
از تضمین بیمه ای برای صادرات، استفاده کامل 
از تسهیالت بسته حمایت از تولید،استفاده کامل 
از تسهیالت بســته حمایت از صادرات، تخفیف 
در هزینه خدمات انجام امــور گمرکی، موضوع 
بند الف ماده ســه آیین نامــه اجرایی قانون امور 
گمرکی )حداکثر تا ســقف ۵0 درصد(، استفاده 
از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون 
امور گمرکی و آیین نامه اجرایی به تضمین اشاره 
شده است،رسیدگی به پرونده اختالفات گمرکی 
فعاالن اقتصادی مجــاز به صورت فوری و خارج 
از نوبت در کمیسیون های پیگیری به اختالفات 

گمرکی عنوان کرد.
اورنگــی ارائــه مجوز ایجــاد انبــار اختصاصی، 
انجــام فرآیند اســترداد، مطابق با تســهیالت 
پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ 
تعهد،نگهــداری بخشــی از کاال به عنوان وثیقه 
خارج از نوبت مطابق تســهیالت پیش بینی شده 
در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد را از دیگر 

موارد تسهیالت ۱۸ گانه دانست.
وی همچنین اســتفاده از تســهیالت ماده ۴۲ 
قانون امــور گمرکی، اســتفاده از تســهیالت 
موضوع استاندارد 3۲-3 کنوانسیون تجدیدنظر 
شــده کیوتو، استفاده از تسهیالت ماده ۶ قانون 
امور گمرکــی کاالی متعلق بــه وزارتخانه ها و 
موسسات دولتی با تعهد مسئوالن مالی سازمان 
و اشــخاص با اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر 
سقف یکساله، رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه 
بــا توجه بــه ضرایــب تعیین شــده و ضریب 
اهمیت زمانی ســطح دو در ســامانه جامع امور 
گمرکی،  پذیرش و تســهیل ورود موقت برای 
صادرکنندگان را جزء تسهیالت ۱۸ گانه گمرک 

اعالم کرد.
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