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توصیه های پنج گانــه رهبر انقالب در 
ســال های آخر دولت  های مختلف، می 
تواند در این روزها بــرای دولت تدبیر 
و امید نیز راهگشــا باشد. لزوم توجه به 
نقاط ضعف و قدرت می طلبد دولت از 
نقد منتقدین به خوبی بهره جویی کند و 
با کارنامه ای شــفاف کلید پاستور را به 

دولت بعدی تحویل دهد. 
به  انقــالب اســالمی،  رهبــر معظــم 
مناســبت های مختلف به بیــان نصایح، 
توصیه هــا و تذکــرات کاربــردی بــه 
کارگزاران نظام می پردازند. شــاید در 

بین قوای ســه گانه بیشترین توصیه ها به 
اعضــای کابینه و رئیــس دولت ها بوده 

است.
یکی از نکات مطروحه توســط رهبر 
انقالب موضوع ســال آخر خدمت در 
دولت هــا اســت بطوری که ایشــان در 
هشــتم شــهریورماه ۱۳۸۴ در دیــدار با 
رئیس جمهــور و هیأت وزیــران   دولت 
نهم بیانات مهمــی را بیان فرمودند و به 
اهمیت کار و تالش دولت در سال آخر 

اشاره کردند.
*یک روز را هم غنیمت بشمارید

رهبر انقالب تاکیــد کردند: »از االن 
که شــما شــروع کنید و به آفاق بلندی 
کــه جلوی چشــم دارید، نــگاه کنید، 
همه کار می توانیــد انجام دهید. روزی 
خواهد رســید که شــما وقتی به جلوی 
رویتان نــگاه می کنیــد، می بینید دیگر 
فرصتی باقی نمانده؛ مثاًل سه ماه یا شش 
مــاه مانده. در آن ســه ماه و شــش ماه، 
دیگر نمی شــود کار جــدی انجام داد؛ 
مگر اســتمرار و به نتیجه رســاندن این 

کارها.
از االن بــه فکر باشــید و یک روز را 
هم غنیمت بشــمارید؛ یعنــی یک روز 
هم نباید هدر برود. این طور نباشــد که 
بگوییم چهار سال وقت هست؛ ان شاءاللَّ 
ســِر فرصت به  کار میرسیم؛ نه، از همین 
روز اول و ســاعت اول بایــد کار را به  

طور جدی شروع کنید.«
رهبر معظــم انقالب در آخرین دیدار 
خود با اعضــای کابینه دهــم فرمودند: 
»ایشــان گزارشــهای اعضای دولت در 
این جلسه را، نمایی از کارها و خدمات 
انجام شــده خواندنــد و افزودند: الزم 
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اســت این گزارشــها به اطــالع مردم 
برسد.«

رهبر انقالب با اشــاره به تالش برخی 
مخالفین، رسانه های خارجی و برخی ها 
در داخل برای نادیده گرفتن تالشــهای 
دولت افزودند: »بعضــی حتی کارهای 
ملموس دولــت را نیز انــکار می کنند 
اما مهم این اســت که تالشها و زحمات 
انجام شده در فضای عمومی کشور بیان 

و ثبت شود.«
*باید پایه های استوار بنا گذارید تا در 

افتخارات دولت بعدی نیز سهیم شوید
همچنین حضرت آیــت الل خامنه ای 
در دیدار خود بــا اعضای هیات دولت 
در شــهریور ســال ۸۳ به آخرین ســال 
فعالیــت دولت خاتمی اشــاره کردند و 
فرمودند: »الزم اســت با همان انگیزه و 
همت ســال اول به کار و تــالش ادامه 
دهیــد و حتی در آخریــن روز فعالیت، 
فرصــت خدمتگــزاری به مــردم را از 
دست ندهید تا آثار مثبت اقدامات شما، 
در ســالهای بعد نیز همچنان آشــکار و 

ماندگار باشد.«
حضــرت آیت الل خامنه ای با اشــاره 
فعالیت هــای  و  سیاســت ها  تأثیــر  بــه 
دولت کنونــی در حرکت دولت بعدی 

افزودند: »باید پایه های استوار و محکم 
بنا گذارید تا در افتخارات دولت بعدی 
نیز سهیم شــوید همچنانکه اگر خدای 
ناکرده در این زمینه کوتاهی شود، آثار 
ســوء آن متوجه دولت فعلی نیز خواهد 

بود.«
*در آخرین ســال فعالیــت عملکرد 
مثبت و منفی خود را با صداقت در میان 

بگذارید
رهبــر معظم انقالب خطــاب به رئیس 
جمهور و اعضای هیأت دولت افزودند: 
مردم هنوز از بســیاری از کارهای خوب 
شــما مطلع نیســتند بنابرایــن در آخرین 
سال فعالیت خود و در مقام پاسخگویی 
به مردم، عملکــرد مثبت و منفی خود را 
با صراحت و صداقت بــا افکار عمومی 
در میــان بگذارید و بطــور دقیق به مردم 
گــزارش بدهید کــه در آغــاز کار چه 
تحویــل گرفته ایــد و اکنون چه تحویل 

می دهید تا اعتماد مردم جلب شود.

* نبایــد حتی اندکــی در فعالیت های 
سازندگی سستی ایجاد شود

۸ شــهریور ۱۳۷۵ رهبــر انقــالب در 
دیدار با اعضای دولت به ریاســت آیت 

الل هاشمی رفســنجانی با تأکید بر لزوم 
اســتمرار فعالیتهــای ســازندگی گفتند: 
»نبایــد به دلیل ســال پایانی دولت فعلی، 
حتی اندکی در فعالیت های ســازندگی 
سستی ایجاد شود چرا که برمبنای طبیعت 
نظام اسالمی و قانون اساسی، سیاستهای 
کشور، سیاستهای واحد، مستمر و دارای 
روال ثابتــی اســت. بنا بر ایــن حرکت 
سازندگی باید همچنان با قوت و قدرت 

ادامه یابد.«
دوران تصــدی دولت  هــا در پاســتور 
باالخره یک روز به پایان می رسد اما آن 
زمان پایان حرکت کشور نیست و بدین 
منظور عموماً توصیه هــای رهبر انقالب 
بــه دولت هــای مختلف از ســازندگی، 
اصالحــات و بهار، رنگ و بوی توجه به 
خدمت رســانی تا آخرین روز و بررسی 
نقاط ضعف و قدرت برای استفاده دولت 
بعدی دارد. این وصایا هر چه باشــد می 
تواند در ایــن روزها برای دولت تدبیر و 
امید و کابینه حســن روحانی نیز راهگشا 
باشد. لزوم توجه به نقاط ضعف و قدرت 
می طلبد دولت و تیم رسانه ای آن از نقد 
منتقدین و تعریف دوستان به خوبی بهره 
جویی کند و با کارنامه ای شــفاف کلید 

پاستور را به دولت بعدی تحویل دهد.
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رئیــس جمهور پس از ارائه گزارش بانک مرکزی در مورد 
اقدامات انجام شده برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه تولید 
دارو، گفت: دولت با وجود همه تنگناها و فشارهای مختلفی 
که در شــرایط کنونی وجود دارد، تالش می کند که کشور 

در حوزه های راهبردی دچار مضیقه نشود.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه 
در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، افزود: در کنار 
معیشــت و تامین کاالهای اساســی مردم و مواد اولیه تولید 
برای کارخانجات، ســالمت مردم مهمترین اولویت اســت 
از این نظــر تامین دارو جزو حوزه هــای اصلی و راهبردی 
است و دستگاه های ذیربط با برنامه ریزی هایی که انجام داده 
اند، نخواهد گذاشــت که در این خصوص مردم احســاس 

کمبودی نمایند.
دکتر روحانی ادامه داد: از محل تسهیالت کرونایی مطالبات 
کادر درمــان که ایثارگرانه در ماه هــای اخیر در خط مقدم 
مقابله با بیماری کرونا حضور داشــته اند تامین خواهد شد و 
در ایــن خصوص با برنامه ریزی های انجام گرفته از ســوی 
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه همه مطالبات باید به 

سرعت پرداخت شود.
در این جلســه همچنین وزیر راه و شهرســازی گزارشی از 
پیشــرفت کار بورس امــالک و دیگر راه هــای تامین مالی 
پروژه های تولید مسکن انبوه ارائه کرد.رئیس جمهور ضمن 
تاکید بر حمایت و تقویت سرمایه گذاری در بخش مسکن 
به عنوان پیشــران رونق تولید و اشتغال، بهره گیری از شیوه 
های مختلف مشارکت مردم در تامین مالی پروژه های تولید 

مسکن را الزم دانست.

دکتر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

دولت تالش می کند کشور در حوزه های راهبردی دچار مضیقه نشود
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در  فقیه  ولــی  نماینده 
آذربایجــان شــرقی و 
امام جمعه تبریز گفت: 
فواره تحریم ها به سقف خورده 
و اثر خود را از دست داده و اگر 
به فــرض ایــران در آژانس هم 
باز هــم حکایت  محکوم شــود 

مانند گذشته است.
حجت االســالم والمسلمین سید 
محمدعلــی آل هاشــم در برنامه 
پیــام جمعه بــا بیان اینکــه فعال 
از سوی  ماشــه  مکانیزم  ســازی 
آمریکا و با بازگشــت تحریم ها 
افتاد،  نخواهــد  جدیــدی  اتفاق 
گفت: بر اساس توافق برجام پاییز 
امســال و در ۲۷ مهــر ماه تحریم 
تسلیحاتی ایران خود به خود لغو 
شــده و از آن تاریخ به بعد ایران 
میتواند به خرید و فروش اسلحه 
اقدام کند، طبیعی اســت این امر 
به مذاق آمریکا خوش نمی آید 

و تاب تحمل آن را ندارد.
امــام جمعــه تبریز اضافــه کرد: 
رژیم آمریــکا از مدت ها قبل با 
جریان سازی سنگین رسانه ای و 
البی گری شیطانی خود قطعنامه 
ای را آماده کــرد، اما علی رغم 
کاســتن از بندهــای آن به ۴ بند 

کوتاه نه تنها موفق به کسب رأی 
نتوانست  بلکه حتی  نشــد  موافق 
توجه هــم پیمانان راهبردی خود 

را در اروپا همراه کند.
وی گفــت: ایــن قطعنامه با رأی 
مخالف بعضی کشــورها و رأی 
ممتنع بعضــی دیگر مانند آلمان، 
انگلیس و فرانســه همــراه بود و 
آمریکا شکست سنگین ۱۳ بر ۲ 

را متحمل شد.
وی بــا بیــان اینکه ســه کشــور 
آلمــان، انگلیس و فرانســه باید 
بــه قطعنامه رأی منفــی میدادند، 
گفت: رأی ممتنع  نوعی حرکت 
خائنانه اســت و به بــاور ما اروپا 
خواسته در این مرحله نظر ایران 
را جلــب کند، امــا در اقدامات 
دیگــر آمریکا بر علیــه ایران در 

کنار آمریکا بایستد.
امــام جمعــه تبریــز با اشــاره به 
همراهی کشــورهای اروپایی در 
فعال سازی مکانیزم ماشه گفت: 
پیام شکســت آمریکا در قطعنامه 
پیشــنهادی این اســت که نه تنها 
حلقه های فشــار حداکثری فقط 
در عرصه اقتصادی شکسته بلکه 
حلقه های دیگر این فشار نیز در 

حال شکسته شدن است.

فواره تحریم ها به سقف خورده است

پیام شکســت آمریــکا در 
این  پیشــنهادی  قطعنامــه 
است که نه تنها حلقه های 
در  فقط  حداکثری  فشــار 
عرصه اقتصادی شکسته بلکه 
حلقه های دیگر این فشــار 
نیز در حال شکســته شدن 

است.
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اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشــاره به 
مشکالت بخش تولید در اثر شیوع بیماری 
کرونــا، از بانک های اســتان خواســت تا 
بدون هماهنگی و تایید کارگروه تســهیل 
و رفــع موانع تولید، از صدور اجرائیه ثبت 
واحدهای تولیدی بــرای وصول مطالبات 
معوق خــودداری کنند.دکتــر محمدرضا 
پورمحمدی در نشســت بررسی مشکالت 
بانکی واحدهــای تولیدی اســتان، اظهار 
داشــت: به رغم تمام مشــکالت اقتصادی 
ناشــی از تحریم ها و شــیوع کرونا، بخش 
صنعــت و خدمــات موثرتر از گذشــته به 

فعالیت خود ادامه می دهند.
 وی افــزود: با توجه به شــرایط غیرعادی 
کنونی، قوانین و مقررات نیز باید متناسب 
با این شــرایط اجرا شوند که رعایت حال 
واحدهــای تولیدی یکــی از الزامات این 

شرایط است.
 اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشــاره به 
بخشــنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه 
هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل مشکالت 
بانکی تعطیل شــود، گفــت: این موضوع 
اولویت دولت و مدیریت اجرایی اســتان 

نیز هست.
 وی با بیان اینکه متأسفانه اطالعات شفافی 
از مشــکالت واحدهــای تولیــدی بعد از 
شــیوع کرونــا در اختیار نداریــم، افزود: 
شــرایط کنونی نباید موجب سوءاســتفاده 
افــراد قانون گریز شــده و افــراد قانون مند 

احساس زیان کنند.
 پورمحمدی با تأکید بر اینکه از تصمیمات 
عجوالنه در شــرایط کنونی اجتناب شود، 
گفــت: بانک های اســتان قبــل از صدور 

ئیــه  ا جر ا

ثبت واحدهای تولیدی که مطالبات معوق 
دارند، موضوع را در کارگروه تســهیل و 
رفع موانع تولید اســتان طرح و بدون تایید 
این کارگــروه اقــدام به صــدور اجرائیه 

نکنند.
 اســتاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: 
حمایت از بخش تولیــد و تولیدکنندگان 
واقعی وظیفه همه دستگاه هاســت، در عین 
حال باید منافع سیستم بانکی را هم در نظر 

بگیریم.
 رئیس کل دادگســتری آذربایجان شرقی 
هــم در این جلســه بــا تأکید بــر حمایت 
دستگاه قضایی از تولید و سرمایه گذاری، 
از تشــکیل ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی با 
دســتور رئیس قوه قضائیه در دادگســتری 
اســتان خبر داد و گفت: قوه قضائیه تأکید 
دارد کــه هیچ واحد تولیــدی تحت هیچ 
شرایطی نباید به خاطر مشکالت کارگری 

یا بانکی تعطیل شود.
 موسی خلیل اللهی با اشاره به اینکه بانک ها 
طبــق قانــون اجــازه دارند بــرای وصول 
مطالبات خود اقدام به صدور اجرائیه ثبت 
بــرای واحدهای تولیدی کننــد، افزود: با 
توجه به شرایط فعلی و مشکالت اقتصادی 
بخش تولید، تالش می کنیــم تا این روند 

تعدیل شود.
 وی افزود: البته بانک ها هم امانتدار مردم 
و بیت المــال بــوده و نباید سیســتم بانکی 
را دچار مشــکل کنیم؛ امــا نوع برخورد با 
بدهکاران بانکی باید متفاوت باشــد و اگر 
واحدی دچار مشــکل شده و تولید آن نیز 
برای جامعه مورد نیاز است باید با همکاری 

و تعامل با آن برخورد شود.
 خلیل اللهــی تأکیــد کــرد: از بانک های 
اســتان انتظار داریم که قبل از اقدام قانونی 
برای وصــول مطالبات خود، موضوع را به 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان 
ارجاع دهند تــا پرونده واحدهای تولیدی 
با دقت بیشتری مورد کارشناسی و بررسی 
قرار گیرد و متناســب با وضعیت هر واحد 

تصمیمات مناسب اتخاذ شود.
 معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی نیــز بــا بیــان اینکــه 
واحدهای تولیدی مکلــف به بازپرداخت 
تسهیالت بانکی هستند، گفت: عدم ایفای 
تعهدات در قبال سیســتم بانکی قابل قبول 
نیست و خود بخش خصوصی باید نسبت 

به این قضیه واکنش نشان دهد.
 علــی جهانگیــری افــزود: دســتگاه های 
فعالیــت  تــداوم  از  قضایــی  و  اجرایــی 
واحدهای تولیدی حمایت می کنند، اما در 
عین حال بازپرداخت تســهیالت بانکی نیز 

وظیفه این واحدهاست.
 رئیــس کمیســیون هماهنگــی بانک های 
اســتان نیز با بیان اینکه رویکرد بانک های 
استان، رفع موانع بخش تولید است، گفت: 
کمتــر از ۱0 درصد از مصارف بانک های 

استان مربوط به مطالبات معوق است.

استاندار آذربایجان شرقی:

بانک های استان بدون تایید کارگروه تسهیل، اقدام به صدور 
اجراییه ثبت واحدهای تولیدی نکنند
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مهندس ایمان غنــی زاده مدیرعامل این 
شــرکت با اعالم این خبــر گفت: پیرو 
مصوبه کمیسیون محترم عمران و حمل 
و نقل شــورای اســالمی کالنشهر تبریز 
راه اندازی خطوط پاره خطی مسیرهای 

شرق تبریز بزودی اجرایی می گردد.
وی افــزود: این امر در راســتای اجرای 
حمل و نقــل ترکیبی با هــدف کاهش 
ترافیــک هســته مرکزی شــهر، کاهش 
آلودگــی هوا، مدیریت زمــان و هزینه، 
کاهــش زمــان انتظــار، اجــرای طرح 
اصلی شــبکه اتوبوســرانی همراســتا با 
نقــل ترکیبی  اســتانداردهای حمــل و 
و وجود سیســتمهای فرادســتی مترو و 
اتوبوســهای تندرو)B.R.T( با استفاده 
از ناوگان مینی بوســهای جدید اجرایی 
می گردد.مهندس غنی زاده در خصوص 
خطوط و مســیرهای اجــرای این طرح 
گفــت: راه اندازی خطــوط پاره خطی 
در فاز اول برای خطوط شــرق کالنشهر 
تبریــز در مســیرهای )۱۲۷زعفرانیــه(- 
)۱0۱-۱۶۹رجایــی  )۱۲۹میردامــاد(- 
گلی(-)۱۴0شــهرک  ایــل  شــهر، 
 ( و  یاغچیــان(  پرواز(-)۱۴۲گلشــهر، 
ناوگان  از  استفاده  با  ۱۳۹-۱۱0ولیعصر( 

مینی بوس راه اندازی خواهد شد و این 
امر در فازهای بعدی بتدریج برای سایر 
مسیرها و خطوط مشــمول این طرح نیز 

اجرایی خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی 
تبریز و حومه تصریح کــرد: مطابق این 
طرح ضمن کاهش تردد ناوگان خطوط 
فــوق به مرکز شــهر، ســرویس دهی از 
مبداء محوطه غربی ایســتگاه شــماره ۵ 
مترو)ایســتگاه ۲۹بهمــن متــرو واقع در 
راهنمایی جنــب ورودی جاده ایل گلی 
(به ســمت انتهای مســیر خطوط فوق و 
بالعکس انجام خواهد شــد و مســافرین 
محتــرم میتواننــد همزمــان از امکانات 
ایســتگاه مترو جهت به مراجعه به مرکز 

شهر و یا غرب تبریز نیز استفاده نمایند.
مهنــدس غنــی زاده در خصوص کرایه 

ســرویس دهی خطوط پــاره خطی نیز 
گفت: مطابق مصوبه، کرایه این خطوط 
با لحاظ اســتفاده بعــدی از ناوگان مترو 
و کاهش هزینه نســبت بــه اتوبوس، در 
نــاوگان مینی بوس برای هر نفر مســافر 
۴۵00 ریال تعین گردیده است بطوریکه 
مســافرین محترم میتوانند بدون دغدغه 
و با پرداخت کرایه متناســب با مســیر از 

ناوگان مترو نیز استفاده نمایند.
وی در خاتمه با اشاره به جلسات متعدد 
و هماهنگــی هــای بین بخشــی جهت 
اجرای موفــق راه انــدازی خطوط پاره 
خطی گفــت: مطابق مصوبه کمیســیون 
محترم عمــران و حمل و نقل شــورای 
اسالمی کالنشــهر تبریز، جلسات متعدد 
با زیر مجموعه هــای دخیل در معاونت 
حمل و نقــل و ترافیک، شــرکت بهره 
برداری قطار شهری و اتوبوسرانی جهت 
اجرای این طــرح و هماهنگی زمابندی 
حرکــت مینی بــوس ها و متــرو، میزان 
کرایه دریافتــی و خدمات دهی منظم و 

سایر موارد مرتبط صورت گرفته 
است و امیدواریم با همکاری شهروندان 

شاهد اجرای موفق این طرح باشیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه خبرداد:

راه اندازی خطوط پاره خطی مسیرهای شرقی تبریز
 بزودی اجرایی می گردد
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ضمن آرزوی سالمتی و توفیقات روز 
افزون، با عنایت به اینکه ارائه کلیه دروس 
نیمســال اول سال تحصیلی ۱۴00-۱۳۹۹ 
دانشــگاه پیام نور مرکــز تبریز بصورت 
الکترونیکی و اســتانی ارائه می گردد لذا 
مقتصی اســت دانشــجویان محترم موقع 
انتخــاب واحد مــوارد ذیــل را رعایت 

فرمایند.
-  زمان انتخاب واحد دانشــجویان ۱0 
الی ۲۶ شهریور ماه و زمان حذف و اضافه 

از تاریخ ۸ الی ۲0 مهرماه می باشد.
- کلیه دورس صرفــا عملی بنام مرکز 
تبریز در سیستم گلستان درج شده و موقع 
انتخاب واحد دانشجو می بایستی حتما با 
نام مرکز تبریــز دروس عملی را انتخاب 

واحد نماید.
- در خصوص دروس نظری و نظری- 
عملی دانشــجویان محترم می بایستی به 

ترتیب زیر عمل نمایند:
دانشــجویان رشته هایی که مرکز تبریز 
مجری ارائه دروس آنها می باشــند) طبق 

جدول پیوســتی(، می بایســتی در موقع 
انتخــاب واحد دروس نظــری و نظری-

عملی را با نام مرکز تبریز اخذ نمایند.
دانشــجویان رشته هایی که مرکز تبریز 
مجری ارائه دروس آنها نمی باشند) طبق 
جدول پیوســتی(، می بایســتی در موقع 
انتخــاب واحد دروس نظــری و نظری-

عملی را با نــام مرکز ارائه دهنده دروس 
این رشته ها اخذ نمایند.

الزم به توضیح است که نام این مراکز 
در جدول پیوستی به تفکیک رشته درج 
گردیده و حتما یکی از مراکز دانشــگاه 
پیام نور استان آذربایجان شرقی بوده و به 
هیچ عنوان از مراکز سایر استان ها درسی 

انتخاب نگردد.
- در موقــع انتخــاب واحــد حتما کد 
درســی ارائه شده در سیســتم گلستان را 
با کد درســی درج شــده در تــرم بندی 
رشته خودشان تطبیق نمایند و از انتخاب 
دروس همنام ولی با کد درسی متفاوت، 

خودداری نمایند.
- انتخاب اســاتید بصورت استانی و از 
بین اعضای هیات علمی استان با تشخیص 
مدیرگــروه اســتانی بر اســاس تخصص 

اساتید محترم می باشد

  قبل از انتخاب واحد نسبت به پرداخت 
بدهی یا شهریه خود اقدام نمایید.

-  بعد از اعالم زمان انتخاب واحد شما 
در سیستم گلســتان تا ۷۲ ساعت فرصت 

دارید تا انتخاب واحد کنید.
-کلیه دانشجویان محترم گزارش نتیجه 
ثبت نام )گزارش ۱0۱(  را دریافت و طبق 
آن در کالســهای الکترونیکی شــرکت 
نمایند، ضمنا توصیــه می گردد گزارش 
)۱0۱( را مجــددا بعــد از حذف و اضافه 
و همچنین قبل از امتحانات پایانترم جهت 

بررسی تغییرات احتمالی دریافت نمایند.
- دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی 
می بایستی با کارشــناس آموزشی رشته 
مربوطــه خود در مرکز تمــاس گرفته تا 
کارشناس رشته، ترم آخری بودن آنها را 
بررسی و در سیستم گلستان تایید نماید. 
در اینصــورت محدودیتهــای مربوط به 
رعایت پیش نیاز، هم نیاز، حداقل واحد و 
یا حداکثر واحد ،همزمانی امتحان و... در 
سیستم جامع گلستان، برداشته خواهد شد 

و دانشجو می تواند ۲۴ واحد اخذ نماید.
- امکان انتخاب دروسی که با یکدیگر 
تداخل زمان امتحــان دارند، به جز برای 

دانشجویان ترم آخر، میسر نمی باشد.

اطالعیه مهم دانشگاه پیام نور مرکز تبریز 

در خصوص انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰- ۱۳۹۹
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اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
آذربایجــان شــرقی بــا با بیــان اینکه 
دستگاه قضایی استان در رابطه تعامل 
با نخبگان و دانشگاهیان پیشتاز است، 
گفت: دســتگاه قضایی اســتان آماده 
بهره منــدی از ظرفیت نخبگان جامعه 
در حوزه های مختلف و برنامه ریزی 
بر اســاس آن برای خدمــت به مردم 

است.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دادگســتری کل اســتان آذربایجــان 
شرقی، موسی خلیل اللهی در نشست 
بررسی مسائل و موضوعات فرهنگی 
و اجتماعی اســتان با حضــور رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی استان و اعضای 
حوزه فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحــد تبریز، اظهار داشــت: از زمان 
حضور آیت الل رئیســی در راس قوه 
قضائیه چندین برنامه تحولی کاربردی 
را شروع کرده اند که در حال اجرا و 

عملیاتی شدن است.
وی افــزود: یکــی از برنامــه هــای 
تحولی رئیــس قوه قضائیــه مبارزه با 
فســاد در تمامی مظاهــر اعم از داخل 

مجموعــه قوه قضائیــه و خارج از آن 
بوده که اقداماتی نیز در این خصوص 
انجام شده و بخشی از این اقدامات در 

رسانه ها اطالع رسانی شده است.
اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
آذربایجان شرقی اضافه کرد: از دیگر 
برنامه های تحولی قوه قضائیه که آیت 
الل رئیســی بر آن همواره تاکید دارند 
در کنار مطالبه حقــوق عامه تعامل با 
نخبگان و دانشــگاهیان در حوزه های 
مختلــف بوده کــه اقداماتــی در این 

خصوص در استان آغاز شده است.
وی ادامــه داد: البته موضوع ارتباط 
با دانشــگاه ها پیش از این مساله آغاز 
شــده و آذربایجــان شــرقی در ایــن 
خصوص پیشــتاز بــوده و نمونه ای از 

آن عقــد تفاهــم نامه با حــوزه علمیه 
خواهران بــرای ارتقای آموزش های 

فرهنگی در جامعه است.
خلیل اللهی خاطرنشان کرد: دستگاه 
قضایــی اســتان آماده بهــره مندی از 
ظرفیت نخبگان جامعه در حوزه های 
مختلف و برنامه ریزی بر اســاس آن 

برای خدمت به مردم است.
وی ادامــه داد: از دیگر برنامه های 
تحولــی قــوه قضائیه حفــظ کرامت 
انســان ها بوده کــه در این خصوص 
خــود را متعهد می دانیــم و برگزاری 
مالقات های مردمی برای رسیدگی به 
مشکالت مردم بخش کوچکی از این 

برنامه ها است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی:

دستگاه قضایی استان در رابطه تعامل با نخبگان و دانشگاهیان پیشتاز است
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 معــاون شهرســازی 
گفت:  تبریز  شهردار 
از  قبــل  شــهروندان 
خریــد ملــک بــا مراجعــه بــه 
شــهرداری های مناطق و سامانه 
مربوطه، از صحت و سقم مجوز 

های ساخت مطمئن شوند.
محمد عزتی در خصوص تبعات 
ســاخت و ســازهای غیرمجاز، 
بیان کرد: ســاخت و ســازهای 
غیرمجاز مازاد بر پروانه و بدون 
پروانه، بدون رعایت اصول فنی 
و نظارت مهندسان ناظر احداث 
مــی شــود و بعضــا دارای رای 
تخریب از کمیســیون ماده ۱00 

هستند.

او افزود: با وجود گرانی ملک، 
چنیــن ابنیــه هایی بــه صورت 
وکالتی، قولنامه ای و غیر رسمی 
خریــد و فــروش می شــود که 
متاســفانه این موضوع به عنوان 
یک معضل بزرگ، موجب بروز 
مدیریت  برای  زیادی  مشکالت 

شهری و شهروندان شده است.
معاون شهرســازی شهردار تبریز 
متذکر شــد: با این شــرایط، به 
شــهروندان توصیه می کنیم که 
قبــل از خرید ملک با مراجعه به 
شــهرداری های مناطق و سامانه 
مربوطه، مجوز های ســاخت را 
تصدیــق کنند و ســپس اقدام به 

خرید کنند.

معاون شهرسازی شهردار تبریز:

شهروندان قبل از خرید ملک از 
شهرداری منطقه استعالم نمایند

ســازهای  و  ســاخت   
پروانه  بر  مازاد  غیرمجاز 
بدون  پروانه،  بــدون  و 
و  فنی  اصــول  رعایت 
ناظر  مهندســان  نظارت 
احداث می شود و بعضا 
تخریــب  رای  دارای 
از کمیســیون ماده ۱۰۰ 

هستند
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با اتمام هفته دولت سال ۹۹ و افتتاح 
چندین پروژه مهم گازرسانی در 
بهره  ضریــب  آذربایجانشــرقی، 
مندی خانوار روستایی به ۹۷/۱۵ 

درصد افزایش یافت.
مدیرعامل این شرکت در توضیح 
این خبر گفت: هــم زمان با هفته 
دولت ســال جاری، ۸۶ روستا به 
شمار روســتاهای بهره مند استان 
افزوده شده و با تأمین گاز ۲۳۹۲ 
خانــوار جدید روســتایی، تعداد 
خانوارهای روســتایی بهره مند از 
گاز بــه ۳۲۲۸۷۶ خانوار افزایش 

یافته است.
سیّدرضا رهنمای توحیدی افزود: 
در طــول خدمــت دولــت تدبیر 
و امید، ۱۱۳۳روســتا بــا ۷۱۴۱۷ 

خانوار گازدار گردیده است.
وی تصریــح کرد: امســال پروژه 
های بخــش روســتایی و پویش 
ســبز گازرســانی در اســتان، بــا 

شتاب چشمگیری پیگیری و اجرا 
خواهد شد.

ســایر  درخصــوص  توحیــدی 
پروژه های اجرایی شــرکت گاز 
ادامه داد: تأمین گاز زیرســاخت 
های صنعتــی و تولیدی، افزایش 
ظرفیت ایســتگاه های گازرسانی 
در راستای حفظ پایداری جریان 
گاز مصرفی و مقاوم سازی شبکه 
های گاز از سایر پروژه های مهم 
اجرایی همزمان بــا تأمین جریان 
گاز بخش های خانگی می باشد.

اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامل 
خاطرنشــان کرد: این شــرکت با 
شعار خدمت رســانی صادقانه و 
تبیین مسؤولیت های اجتماعی  با 
خود در راســتای ارتقای کّمی و 
کیفی خدمات ارائه شــده تالش 
می نماید و امید اســت مجموعه 
این تــالش ها رضایــت ذینفعان 

شرکت را به همراه داشته باشد.

خدمت  طــول  در 
و  تدبیــر  دولــت 
۱۱۳۳روســتا  امید، 
خانوار   ۷۱۴۱۷ بــا 
گردیــده  گازدار 

است.

مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی: 

با اتمام پروژه های افتتاحی در هفته 
دولت، ضریب بهره مندی روستایی از مرز 

۹7/۱۵درصد گذشت
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علمــی  جامــع  دانشــگاه 
کاربردی یکی ازدانشــگاه 
های وابسته به وزارت علوم 
، تحقیقات وفناوری است که با هدف 
ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخشهای 
مختلف اقتصــادی و افزایش مهارت 
های حرفه ای فارغ التحصیالن مرکز 
آمــوزش که فاقد تجربــه اجرایی می 
باشند تشکیل و با بکارگیری و سازمان 
دهــی امکانات،منابع مادی وانســانی 
بــه  اجرایی،نســبت  هــای  دســتگاه 
برگــزاری دوره های علمی کاربردی 
در مقاطع کاردانی و کارشناسی اقدام 
مــی کند.خبرگــزاری آریا بــه بهانه 
شروع آغازسال تحصیلی اقدام به یک 
مصاحبه تلفنی  با دکتر فرزان قالیچی 
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
متــن  کــه  نمــوده  آذربایجانشــرقی 
مصاحبــه ایشــان در ذیــل مــی آید.

قالیچــی  دکتــر  آقــای  ۱-جنــاب 
ضمن تشــکر ازاینکه  وقــت خود را 
اختیار ایــن خبرگزاری گذاشــتید با 
تبریک آغازســال تحصیلی و عرض 
خســته نباشــید لطفــا بفرماییــد؛ هم 
اکنــون جایــگاه علمــی و کار بردی 
ایــن اســتان در بیــن دانشــگاه های 
کشــور در چه ســطحی قــرار دارد ؟

ج- با ســالم به مردم شــریف ایران 

دانشــجویان  و  اســاتید  ویــژه  بــه  و 
محتــرم و تبریــک به مناســبت آغاز 
ســال تحصیلی وضمن ادای احترام به 
روح پــاک تمامی شــهدای واالمقام 
میهن انقالب اســالمی ایران، به ویژه 
شــهدای قیام ۱۷ شــهریور ســال ۵۷؛ 
الزم مــی دانم فرا رســیدن هفته دفاع 
مقدس را نیز پیشــاپیش تبریک گفته 
و گرامی بداریم، امیدوارم این ســال 
تحصیلی سالی سرشــار از شوروامید 
وبالندگــی بــرای همه شــما باشــد.

 امــا در پاســخ بــه این ســوال باید 
گفت:جایــگاه این دانشــگاه علمی و 
کاربردی آذربایجانشــرقی با توجه به 
اینکه سیاســت این دانشــگاه درسال 
های اخیــر مبتنــی برکیفیت محوری 
بــوده و بــا مدیریت و رهبــری دکتر 
امید مســیر تعالی و رشد را طی نموده 
کارآورینــی و توجــه بــه بــار علمی 
تربیت دانشــجویان را ســرلوحه قرار 
داده لذا مورد تقدیر مدیریت دانشگاه 
علمــی کاربــردی نیز قــرار گرفته و 

طی سه ســال گذشته نیز دررتبه بندی 
که در کشــور انجــام شــده یکی از 
دانشــگاه های برتر قرار گرفته است .

پاســخ  ادامــه  در  قالیچــی  دکتــر 
متذکرشــد ؛با عنایت به ســطح بندی 
مراکز آموزشــی درکشور  این سطح 
بندی در راســتای کیفی سازی مراکز 
آموزشــی انجام شده اســت وخدا را 
شاکریم که دو مرکز آموزشی استان 
آذربایجــان شــرقی دربیــن ۱0مرکز 
آموزشــی درســطح بندی ســال ۹۹ 
قــرار گرفتند که نشــان از توجه ویژه 
این واحد اســتانی به موضوع کیفیت 
مــی باشــد ومراکز علمــی کاربردی 
شــهرداری تبریز و ماشــین سازی هم 
توانســتند دررتبه نخست قرار گیرند.

خصــوص  در  جنابعالــی  ۲-نظــر 
غیرحضوری بودن دانشگاه ها چیست ؟

بالطبع دانشــگاه وتمام ســازمان ها 
وارگان هــا تابــع یک سیاســت کلی 
درکشورهســتند وایــن دانشــگاه نیز 
ازاین قاعده مســتثنی نیســت اما برای 
اینکه نظــام آموزشــی دریک مقطع 
حســاس که ویروس کرونا در جامعه 
شــیوع یافته قطع نشود ناگزیرآموزش 
آمــوزش  جایگزیــن  الکترونیکــی 
خوشــبختانه   و  گردیــد  حضــوری 
خللــی در ایــن دانشــگاه بــه وجود 

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجانشرقی: 

به صالحيت علمي و اخالقي اساتيد و مديران بيشترين بها را مي دهم
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نیامد به طوری که در ترم تابســتانی 
نیزدانشــجویان عزیز توانستند با تالش 
بی وقفه اساتید ترم فوق را ادامه دهند .

۳-در بحث ســالمت و مهــار کرونا 
درسطح دانشگاه چه اقداماتی شده است ؟

در بحث سالمت و مبارزه با ویروس 
کرونا  ضدعفونی کردن مستمردفاتر و 
کالس دانشــجویان  ، الزام استفاده از 
ماســک برای تمامی دست  اندرکاران 
اجرایی و متقاضیان، عدم ارایه خدمات 
بــه افراد فاقد ماســک و ملــزم نمودن 
افراد به اســتفاده از ماســک و رعایت 
پروتــکل  بهداشــتی  واجرای کالس 
هــای الکترونیکــی و غیــر حضوری 
نمــودن کالس هــا ازدیگــر اقدامات 
پیشــگیرانه ایــن واحــد اســتانی بود.

۴- نــوع نگــرش و معیــار جنابعالی 
درانتخاب مدیران و اســاتید چیست ؟

از آنجایــی که بنده یــک فردعمل 
گرا هســتم و بــه علم بها مــی دهم به 
صالحیــت علمــی و اخالقی اســاتید 
مدیــران و همچنیــن تخصــص و  و 
تعهــد آنان بیشــتر توجه مــی کنم  و 
در محیط دانشــگاهی به خصوصیات 
اخالقــی و شایســتگی آنــان و میزان 
ســواد آن بیشــتر عالقمندم تا الگویی 
برای ســایر همکاران درآینده باشــند.

۵- مهــم ترین اولویت اساســی که 
جنابعالی آن را در دانشــگاه دنبال می 
کنید چیست؟ توجه به مسال آموزشی 
و پژوهشــی و حصــول نتیجــه بهتراز 
تحصیل، سوق دادن دانشجویان به مسیر 
علم گرایی و فاصله گرفتن از مدرک 
گرایی و توجه به مهارت وحصول نتیجه 

خوب آموزش ها ، همکاری مدرسان 
و دانشجویان  برای نیل به اهداف واالی 
آموزش هــای مهارتــی و تبدیل علم 
بــه ثروت، در نهایت تربیت مدرســان 
متعهــد و متخصــص  و دانشــجویان 
از مهــم تریــن اولویت ها می باشــد.

بــه طوری کــه درک ایــن حقیقت 
ضروری هست که دانشجویان سرمایه 
های انسانی آینده کشورهستند و باید 
تمام تالش خــود را بــرای آرامش و 
ادامه تحصیل این عزیزان برای پیشرفت 
و توســعه کشــور بکار گرفته شــود.

۵- برجســته تریــن مزیت دانشــگاه 
علمــی کاربردی درمقایســه با ســایر 
مراکز علمی درشرایط فعلی چیست؟

دکتر قالیچی در پاســخ به این سوال 
نیز گفــت: هر مرکزعلمی به تناســب 
امکانات خود برجســتگی هایی دارد .

توجه به آموزش های  نظری امســال 
نیز همانند ترم تحصیلی قبل به صورت 
مجازی برگزار خواهد شد ولی آموزش 
های عملی باید به صورت حضوری ودر 
کارگاه ها البته با رعایت کامل پروتکل 
هــای بهداشــتی  برگزارمــی گــردد.

وی با اشــاره به ماهیت مهارتی بودن 
آموزش ها ورســالت کارآورینی این 
دانشــگاه افزود: تفاوت آموزش های 
این دانشگاه با سایر دانشگاه ها درارائه 

دروس عملی و مهارتی می باشــد که 
الزم اســت مراکز آموزشــی بــه این 
موضوع توجه ویژه را داشــته باشــند.

اســاتید هم بایــد درارائــه آموزش 
های مجازی به موضوع کیفیت توجه 
ویژه داشــته باشــند و مدرسان باید در 
راســتای ارائه کیفی مطالــب به تولید 
محتوا بپردازند تــا بتوانند مطالب را به 
نحو مطلوب به دانشــجویان برســانند.

قالیچی درپایان ازدانشجویان خواست 
تا ایده های خود را دنبال کنند و با ارائه 
آنها درمراکز نــوآوری این ایده ها را 
به کســب و کار تبدیــل کنند و با کار 
گروهی بتوانند علم را به ثروت تبدیل 
کنند. وی درخاتمه  تاکید کرد: اینک 
مــا به این نتیجه رســیده ایم که باید در 
دانشــگاه به ســمت مهــارت محوری 
برویم به طوری که دانشــجویان بعد از 
فارغ التحصیلی بــا تکیه به مهارتی که 
دارند بتوانند برای خود اشــتغال ایجاد 
کننــد، و مســیر اشــتغال را هــم برای 
همنوعــان خود در جامعــه مهیا نمایند 
.ازاساتید محترم نیز تقاضا داریم برای 
پربارشــدن زمینــه علمــی و مهارتــی 
دانشــجویان بیش از پیش تالش کنند 
واساتید دانشــگاه و جامعه دانشگاهی 
باید بپذیرند که درشرایط فعلی ودشوار 
حضــور پر رنگ آنان می تواند خالها 
وخستگی ها را در دانشگاه مرتفع سازد.
تشــکر بــا  آریــا؛   خبرگــزاری 

دکتــر قالیچی؛ بنده هــم ازجنابعالی 
درمجموعــه  همکارانتــان  و 
خبرگــزاری آریــا تشــکر وقدردانی 
. دارم  توفیــق  آرزوی  و  نمــوده 

توجه به آموزش های  نظری امسال 
نیز همانند ترم تحصیلی قبل به صورت 

مجازی برگزار خواهد شد ولی آموزش 
های عملی باید به صورت حضوری ودر 

کارگاه ها البته با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی  برگزارمی گردد..
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بیســت و پنجمین جلســه شــورای ســازمان نظام مهندســی 
کشــاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی با حضور 
دکتر غالمرضا نوری عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس 
شــورای اســالمی ، مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان و جمعی از اعضای کمیته های تخصصی 

سازمان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ رییس سازمان نظام مهندسی 
کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان در این جلســه با اشاره به 
تبیین سیاســت ها و اهــداف راهبردی پنجمین دوره شــورا 
نظام مهندسی افزود: رسالت اصلی سازمان ساماندهی دانش 
آموختگان رشــته های کشــاورزی ، منابــع طبیعی و محیط 
زیســت ،برای نقش آفرینی موثر در محیط های کشاورزی 
با هدف افزایش بهره وری و اســتفاده از روش های علمی و 

نوین است.
مهندس شــهرام شــفیعی در ارتباط با رویکرد ســازمان در 
راستای اهداف و وظایف و رسالتهای قانونی گفت: استفاده 
از ظرفیت های قانونی در نقش آفرینی ســازمان در توســعه 
کشاورزی و دست یابی به توســعه پایدار،گسترش دانش و 
تکنولوژی نوین در بخش کشاورزی ،کمک به آسان سازی 
ســرمایه گذاری با تسهیل و روان ســازی صدور مجوزها و 

همچنین ارتقای توان فنی و حرفه ای کارشناسان کشاورزی 
از اهم برنامه های شورای پنجم است

وی با اشــاره به عدم تمکین دستگاههای اجرایی به برخی از 
قوانین گفت: مقاومت در واگذاری تصدی گری ها توســط 
برخی از دســتگاههای دولتی از جمله اجرایی نشــدن کامل 
مــواد ۲۳،۱۴،۱۲،۶،۳ و ۲۹ قانون افزایش بهره وری همچنین 
مواد ۱۳ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۱ماده 
۱۶قانون هوای پاک از دغدغه های اصلی ســازمان بوده که 
خواستار پیگیری اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس جهت 

اجرا و تدوین آیین نامه اجرایی از طرف دولت هستیم.
رئیس ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعی 
آذربایجان شــرقی گفت: به منظور تســهیل در ورود سرمایه 
گــذاران به بخــش کشــاورزی،ضرورت دارد پــاره ای از 
دستورالعمل ها و ضوابط و حتی درصورت نیازاصالح قوانین 
جهت کاهش زمانبری صدور مجوزها از جمله کاهش حرایم 
بــه میزان ۲۰ درصــد، حذف اســتعالم از اداره برق و گاز و 
میراث فرهنگی و همچنین ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی 
در مدیریت صدور مجوز فعالیت های کشاورزی در دستور 
کار وزارت جهاد کشاورزی ،سایر وزارتخانه های مرتبط و 

کمیسیون کشاورزی مجلس قرار گیرد
وی راه اندازی و توســعه مراکز خدمات کشــاورزی و منابع 
طبیعی غیر دولتی به عنوان کانون های اشاعه دانش در محیط 
هــای تولید را یکی از اساســی ترین کارهای ســازمان نظام 
مهندســی عنوان کرد و گفت: با راه انــدازی این مراکز در 
دهستان ها کشــاورزان به راحتی به خدمات فنی و مهندسی 
روز دسترسی خواهند داشت و در این راستا خواستار حمایت، 
پشتیبانی و نظارت دستگاه های اجرایی از این مراکز هستیم.

وی در ادامه ضمن اشــاره به اینکه دســت یابــی به افزایش 
بهره وری با اعتماد به مراکز خدمات کشــاورزی غیر دولتی 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی:

دست یابی به افزایش بهره وری با اعتماد به مراکز خدمات کشاورزی 
غیر دولتی امکان پذیر خواهد بود



15

فصل تدوین شماره 18. مهر ماه  1399

امکان پذیر خواهد بود از نمایندگان مجلس و مدیران جهاد 
کشاورزی درخواست حمایت از این مراکز را نمود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز ضمن تشکر از اقدامات 
سازمان به پیگیری مواد ذکر شده در قانون افزایش بهره وری 
تاکیــد کرد و گفت: روند اجرای قانــون افزایش بهره وری 
قابل قبول نیســت و امیدواریم در مجلس یازدهم با پیگیری 
هــای الزم دســتورالعملها و آیین نامه های اجرایی توســط 

وزارت خانه های مرتبط تهیه و جهت اجرا ابالغ گردد.
دکتــر غالمرضــا نوری با اشــاره به تامین ســالمت و امنیت 
غذایی کشــوراظهار داشت: هر کشــوری که در دنیا امنیت 
غذایی نداشته باشــد حرفی برای گفتن نخواهد داشت و در 
این خصوص دولت و وزارتخانه به تنهایی نمی توانند در این 
امر موفق باشــند و الزاما باید از ظرفیت های بخش خصوصی 
به ویژه نظام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعی به عنوان  

بازوی علمی و فنی کشاورزی استفاده کرد.
وی اصالح قانون نظام مهندسی کشاورزی کشور را ضروری 
دانســت و افزود: متاســفانه در قانون فعلی اختیارات سازمان 

نظام مهندســی کشاورزی بسیار محدود اســت و قانون باید 
طوری اصالح شــود کــه نمایندگان دســتگاههای دولتی به 
حداقل رســیده و ســازمان بصورت کاماًل مســتقل مدیریت 

شود.
وی همچنین ابراز امیدواری نمود که با پیگیری های الزم در 
خصوص روند تصویب اصالحیه قانون تاســیس سازمان در 

مجلس یازدهم به نتیجه برسد.
دکتر نوری در خصوص پیشــنهاد الزام ثبــت نام واحدهای 
پذیرنــده کارورزی در ســامانه اداره کار جهــت پذیــرش 
کارورز گفــت: هماهنگی های الزم بین واحدها در اســتان 
برای مدیریت سازمان نظام مهندسی در این خصوص فراهم 
می باشــد لذا در صــورت نیاز به هماهنگی های فرابخشــی 
آماده همکاری در این زمینه نیز هستیم. وی همچنین با اشاره 
بــه اجرای ماده ۲۳ قانون افزایش بهره وری گفت: با توجه به 
امکانات دانشــگاه تبریز این امکان برای اجرای ماده قانونی 
فراهم اســت و ضرورت پیگیری از طرف مسئولین دانشگاه 

را می طلبد./.  ایازی

برگزاری آریا- فرمانده سپاه عاشورای آذربایجان شرقی گفت: اخالص 
و توکل برترین ســالح نیروهای مســلح در دوران دفاع مقدس بود و آن دوران طالیی عزت ملی ما را باال 

برده و عظمت این کشور و مردم را به مقیاس جهانی اعتال بخشید.
به گزارش خبرنگار ازآذربایجان شــرقی، ســردار ســرتیپ دوم پاســدار »عابدین خرم«، فرمانده ســپاه عاشورای 
آذربایجان شرقی در نشســت هماهنگی برنامه های چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس یگان های مسلح مستقر در 
اســتان اظهار داشت: اخالص و توکل برترین ســالح نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس بود و آن دوران طالیی 

عزت ملی ما را باال برده و عظمت این کشور و مردم را به مقیاس جهانی اعتال بخشید.
وی با بیان اینکه دفاع مقدس باید در جای جای میهن اســالمی مان دیده شود، افزود: امسال در چله دفاع مقدس 
با اجرای برنامه های متعدد یاد شــهدا و بزرگداشــت مقام شامخ ایشان و ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس 
را گرامی خواهیم داشــت و رسالت ما یگان های مسلح در این پاسداشت و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس بسیار بزرگ 

است.

فرمانده سپاه عاشورای آذربایجان شرقی؛
 اخالص و توکل برترین سالح نیروهای مسلح 

در دوران دفاع مقدس بود
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مدیــر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در نشســت 
هم اندیشي با مسئولین شرکت هاي پیمانکاري 
ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مردم را راهکاري سازنده 

در سیر صعودي رضایتمندي اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومي منطقــه ۸ عملیات انتقال گاز، 
در ابتداي این نشســت فیروز خدایي، مدیر این منطقه بر 
تعامل و مشارکت بیشتر پیمانکاران با سازمان تاکید کرد 
و گفت: هر چه تعامل، مشارکت و همکاري پیمانکاران 
با مســئولین منطقه، راهبردي، موثر و شــفاف باشــد حل 
مســایل و مشــکالت احتمالي راحتر خواهد بود و زمینه 

براي بهبود مستمر و نتیجه کیفي هموار مي گردد.
خدایي به اهمیت بحث تعالي ســازماني و الزامات آن در 
راســتاي رعایت حقوق ذینفعان اشاره کرد و افزود: باید 
تمامي همکاران و پیمانــکاران از محدوده زماني به نحو 
احسن اســتفاده کرده و با مدیریت صحیح خود، موانع و 
مشکالت را بر اساس سیاســتگذاري کالن شرکت ملي 

گاز در چارچوب مفاد پیمان حل و فصل نمایند.
مدیــر منطقه ۸ عملیــات انتقال گاز با بیــان اینکه تمامي 
پیمانکاران، ذینفعان ما محســوب مي شود، اظهار داشت: 
ایــن منطقه از اعتبار و جایگاه بســیار واالیي در کشــور 
برخوردار بــوده و حفظ و ارتقاء ایــن ارزش با تعامل و 
همــکاري ســازنده پیمانــکاران و عوامل اجرایي میســر 
خواهد شــد، پس بایستي کیفیت خدمات به مردم ارتقاء 

یافته تا میزان رضایتمندي نیز سیر صعودي داشته باشد.
وي در ادامه ســخنانش به پیمانــکاران توصیه کرد؛ براي 
ارائــه عملکــرد بهتر الزم اســت اســتانداردهاي الزم و 
الزامات HSE را در اجراي فرآیندهاي ســازماني بکار 

گرفته و بــه موضوعاتي همچون اعتماد ســازي، حضور 
مســتمر مدیران شــرکتهاي پیمانــکاري در محــل ارائه 
خدمات، دقت و سرعت در ارائه خدمات، ارتقاء سالمت 
اداري و در نهایت پرداخت بموقع حق و حقوق پرســنل 

توجه ویژه بعمل آید.
در پایان این نشســت مدیران شــرکت هــاي پیمانکاري 
و نماینــدگان آنها به بیــان دیدگاه هــا و انتظارات خود 
پرداخته و چالــش هاي موجود در پیمانهاي مورد نظر را 

مطرح نمودند.

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز: 

کیفیت خدمات پایه و اساس افزایش رضایتمندي است

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز با بیان اینکه تمامي 
پیمانکاران، ذینفعان ما محسوب مي شود، اظهار داشت: این 
منطقه از اعتبار و جایگاه بسیار واالیي در کشور برخوردار 

بوده و حفظ و ارتقاء این ارزش با تعامل و همکاري سازنده 
پیمانکاران و عوامل اجرایي میسر خواهد شد، پس بایستي 

کیفیت خدمات به مردم ارتقاء یافته تا میزان رضایتمندي نیز 
سیر صعودي داشته باشد.
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آرمان تبریز-مدیرعامل ســازمان حمل و نقل و ترافیک 
تبریزگفت: ترغیب شهروندان به اخذ معاینه فنی و اهمیت 
ایمنی خودروهایی که در محدوده شــهر تردد می کنند 
می تواند در آســتانه فصل سرما در کاهش آلودگی هوا 

بسیار موثر باشد.
به گزارش خبرنگارما درتبریز، اصغر آدی بیگ در نشست 
مدیــران مراکز هفتگانه معاینه فنی که با حضور رییس 
ستاد مرکزی معاینه فنی و پلیس راهور تشکیل شد گفت: 
در اوایل ســال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا بحث 
اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی به شکل جدی 
انجام نمی پذیرفت امــا از ابتدای مهر ماه در کنار طرح 
LEZ مقوله معاینه فنی خودروها پیگیری خواهد شد تا 
بتوانیم در راستای کاهش آلودگی هوا و حوادث ترافیکی 

با همکاری شهروندان قدمهای موثری برداریم.
آدی بیگ افزود: شهروندان می توانند با ثبت نام اینترنتی 
در مرکــز معاینه فنی مورد نظر حضــور یافته و قبل از 
آغاز برودت هوا از سالم بودن فنی خودرو خود اطمینان 

حاصل کنند.
وی ادامه داد: معموال در آســتانه سال نو و یا ابالغ زمان 
اعمال قانون، شــاهد ازدحام شهروندان در مراکز معاینه 
فنی هستیم که امیدواریم از این پس قبل از اتمام زمان 
معاینه فنی برای سالمتی خود و شهر خود اقدام به اخذ 

معاینه فنی کنیم.
در این جلسه مقرر شــد فعالیت های فرهنگی سازمان 
اعم از پویش »یکشــنبه های احترام به قانون« یا »سه 
شنبه های بدون خودرو« با تعامل مراکز معاینه فنی انجام 

پذیرد.

شهروندان می توانند با ثبت نام 
اینترنتی در مرکز معاینه فنی 

مورد نظر حضور یافته و قبل از 
آغاز برودت هوا از سالم بودن 

فنی خودرو خود اطمینان حاصل 
کنند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک تبریز:

اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی
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و  اداری  امــور  مدیــرکل   
آذربایجان  استانداری  مالی 
 ۴۱ اختصــاص  از  شــرقی 
سهمیه استخدامی برای این استانداری 
و فرمانداری ها و بخشــداری های تابع 
در آزمون اســتخدامی ســال ۹۹ خبر 

داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛محمد 

حســن زاده با اشــاره به انتشار آگهی هشــتمین آزمون 
مشــترک فراگیر اســتخدامی دســتگاه های اجرایی در 
ســال ۹۹، گفت: بعد از پیگیری های مکرر استانداری و 
وزارت کشور، در راســتای ترمیم نیروی انسانی، تعداد 
۴۱ سهمیه استخدامی برای استانداری آذربایجان شرقی 
و فرمانداری ها و بخشــداری های تابع آن در نظر گرفته 

شده است.
وی اظهار داشــت: ثبت نام این آزمون از روز پنج شــنبه 
مورخ ۲0 شهریور شروع شده و تا روز شنبه ۲۹ شهریور 
ادامه خواهــد یافت و متقاضیان می تواننــد با مراجعه به 
ســایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام 

در این آزمون اقدام کنند.
حســن زاده درخصوص شرایط ســنی متقاضیان شرکت 
در این آزمون هم گفت: داشــتن حداقل ۲0 و حداکثر 
۲۵ ســال تمام برای دارندگان مــدرک دیپلم، حداکثر 
۳0 سال برای دارندگان مدرک فوق دیپلم، حداکثر ۳۵ 
ســال برای دارندگان مدرک لیسانس، حداکثر ۴0 سال 
برای دارندگان مدرک فوق لیسانس و حداکثر ۴۵ سال 

برای دارندگان مدرک دکتری الزامی است.

مدیرکل امور اداری و مالی استانداری 
آذربایجان شــرقی با اشاره به آخرین 
در  اســتانداری  اســتخدامی  آزمــون 
ســال ۹۲، گفت: در ایــن آزمون ۳۶ 
نفــر جــذب شــدند و بعــد از آن نیز 
تاکنــون ۱۹0 نفر از نیروهای مجموعه 

استانداری بازنشسته شده اند.
در  کــرد:  خاطرنشــان  حســن زاده 
آزمون اســتخدامی آتی، به جز ســتاد استانداری، برای 
فرمانداری های تبریز، میانه، جلفا ، شبســتر، سراب، اهر، 
خداآفرین، بستان آباد، کلیبر، هشترود، هریس، ملکان، 
چاراویماق، ورزقان، اســکو و هوراند و بخشداری های 

تابع آنها سهمیه استخدامی در نظر گرفته شده است.
وی با اشــاره به اینکه پست های ســازمانی درنظر گرفته 
شــده بــرای نیروهــای جدید شــامل کارشــناس امور 
عمرانی، کارشناس آمار و فناوری اطالعات، کارشناس 
امور سیاســی و انتخابات، کارشــناس امور دهستان ها و 
شوراها، کارشناس اقتصاد کشاورزی، کارشناس اداری 
و مالی و کارشــناس هماهنگی و پیگیری است، افزود: 
بر این اساس عمده مدارک مرتبط با آزمون استخدامی 
شامل علوم سیاسی، جغرافیای سیاسی، مدیریت دولتی، 
بازرگانی و اجرایی، علوم اجتماعی، حقوق، مهندســی 
عمران، مهندسی معماری، مهندسی شهرسازی، جغرافیا، 
اقتصاد کشــاورزی، علوم اقتصادی، اقتصاد بازرگانی و 
مالــی، مهندســی کامپیوتر )نرم افزار(، علــوم کامپیوتر، 
شــبکه های کامپیوتر، معماری کامپیوتر، آمار و ریاضی 

خواهد بود.

 مدیرکل امور اداری و مالی استانداری خبر داد:

اختصاص ۴۱ سهمیه استخدامی برای استانداری آذربایجان شرقی 
و فرمانداری ها و بخشداری های تابعه
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تبریزگفــت:  دادســتان 
دکترصومی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز نسبت 
به پیگیری مســائل مدیریتی مربوط به 
بیماری کووید ۱۹ حساسیت و جدیت 

دارند.
به گــزارش خبرنگار مــا ؛ با افزایش 
تعداد بیماران کووید-۱۹ نیازمند بستری 
در ســطح استان، جهت ســاماندهی و 
مدیریــت بیماران جلســه ای با حضور 
مقامات اداری و قضائی استان، معاونین 
دانشــگاه و روســای مراکــز دولتــی 
دانشگاهی و غیر دانشگاهی تشکیل شد.

محبوب علیلو دادســتان تبریز ضمن 
عرض تســلیت ایام ســوگواری سرور 
و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبداله 
حســین)ع( اظهار داشــت : حساسیت 
و جدیت دکتر محمدحســین صومی 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
نسبت به پیگیری مسائل مدیریتی مربوط 
به بیماری کووید ۱۹ مشهود بوده است.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه، 
علیلو اظهار داشت: نمونه بارز ایثارگری 
۸ ســال دفاع مقدس رزمندگان جنگ 
تحمیلــی، در عرصــه مراکــز درمــان 
خصوصاً در بخش دولتی عیناً مشاهده 
شد همچنین تالش وسعی کادر درمانی 
در مراکز دولتــی و خصوصی تداعی 
ایثارگری رزمندگان اســالم شد و این 

امر قابل استنباط است.
دادستان افزود: اولویت دار ترین امور 
در وظیفه ملی و میهنــی ما، صیانت از 
حقوق عمومی و مصداق بارز آن نجات 
جان انسانهاست و تا زمانیکه فعلی که بر 
عهده گرفته ایم و یا وظایفی که قانون 
برایمان مشخص کرده است را درست 
به انجام برســانیم قطعاً نوبت به مسائل 

قانونی نمی رسد.
دادستان تبریز گفت : در حرفه پزشکی 
پایبندی به وظیفه اخالقی موجب تداوم 
خدمت رسانی می شــود در حوزه ای 
که با مســائل خطیر جان انســانها قبول 
مســئولیت می کنند بیانگر این واقعیت 
مهم اســت که این افراد به جنبه انسانی 
موضوع بیشتر از جنبه مالی و مادی توجه 

دارند.
ایشــان ضمــن تشــکر و قدرانــی از 
زحمات کلیه ارائــه دهندگان خدمت 
در مراکز درمانی و بهداشتی، خواستار 
همیــاری بیش از پیش تمــام ارگانها و 
نهادهای دولتی و خصوصی جهت عبور 

موفق از این بحران شد .

بر اساس گزارش فوق، دکتر صومی 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گفت 
: بایــد بصــورت قانونمنــد دســت به 
دســت هم دهیم تا از بروز مشــکالت 
جلوگیری کنیم دکتر صومی خواستار 
بیشترین میزان همراهی بیمارستان های 
غیر دانشــگاهی با دانشگاه  شد و اظهار 
داشت:با توجه به افزایش چند روز اخیر 
تعداد بیماران کرونایی، براساس وظیفه 
و رسالت می بایست تمهیدات ویژه ای 
برای این منظوردرنظــر بگیریم وتمام 
توان خود را بــه کار میبریم تا مردم در 

مراکز درمانی متضرر نشوند .
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز 
ضمن استماع گزارش وضعیت موجود 
مراکــز درمانی غیر دانشــگاهی تاکید 
کرد: بیمــاران کمترین زمــان حضور 
در اورژانس ها را داشــته باشند و برای 
جلوگیری از انتشار ویروس در انتقال و 
یا ارجاع بیماران نهایت دقت بعمل آید .

دکترصومی تاکید کرد: الزم اســت 
همــکاران مــا در تمام مراکــز درمانی 
نســبت به مدیریــت و ارائــه خدمات 
درمانی مناسب اهتمام ویژه داشته باشند 
و تمام نیروهای پزشــکی و پرستاری و 
سایر امکانات مراکز دولتی دانشگاهی و 
غیر دانشگاه ، موظف به بهره گیری از 
تمام امکانات هستند تا بتوانیم با مدیریت 

بهینه به مردم خدمات ارائه نمائیم .

برگزاری جلسۀ کووید-۱۹ با حضور دادستان تبریز
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رئیس ستاد مرکزی برگزاری گرامیداشت 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس گفت: امسال 
رژه ای در تهــران و منطقــه خلیــج فارس 
نخواهیم داشت و در ۳۱ شهریور به صورت 
تصویــری در محضر رهبــر معظم انقالب 

خواهیم بود.
نشســت خبــری رئیــس ســتاد مرکزی 
برگزاری گرامیداشــت چهلمین ســالگرد 
دفاع مقــدس، امروز )سه شــنبه( با حضور 
جمعــی از مســئوالن ســتاد های برگزاری 
گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
در دستگاه های مختلف کشوری و لشکری 
در مــوزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس 

برگزار شد.
ســردار سرتیپ بســیجی »بهمن کارگر« 
رئیس بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس و رئیس ستاد مرکزی برگزاری 
گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
در این نشســت ضمن گرامیداشــت یاد و 
خاطره شــهدای واالمقام انقالب اسالمی، 
دفــاع مقــدس، مدافعــان حرم اهــل بیت 
)علیهم الســالم( به ویژه سردار دل ها شهید 

سپهبد حاج قاسم ســلیمانی اظهار داشت: 
برنامه های چهلمین سالگرد دفاع مقدس از 
سوم خرداد سال جاری به مدت ۴۳ هفته تا 

پایان سال ۹۹ برگزار می شود.
وی بــا اشــاره بــه تصویــب و اجــرای 
برنامه های گرامیداشــت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس توســط نهاد های کشــوری و 
لشکری گفت: به طور کلی ۲۶ هزار و ۵0۱ 
برنامه در چهلمین سالگرد گرامیداشت دفاع 
مقدس در سراسر کشور برگزار می شود که 
بخش هایی از آن اجرا شده و مابقی تا پایان 

سال به طور مستمر برگزار خواهد شد.
ســردار کارگر با بیان اینکه درخصوص 
برگزاری هرچه بهتر برنامه های گرامیداشت 
چهلمین ســالگرد دفاع مقدس با نهاد ها و 
ســازمان های مختلف جلسات مستمری را 
برگزار کرده ایم، افزود: در سطح نیرو های 
مســلح با امیر ســیاری رئیس ستاد و معاون 
هماهنــگ کننــده ارتش و همــه معاونان 
هماهنگ کننده نیرو های چهارگانه ارتش، 
در سپاه پاسداران با سردار نقدی و معاونین 
هماهنگ کننده نیرو های ذیربط و همچنین 
با فرمانده نیروی انتظامی و امیر شعبانیان در 

وزات دفاع دیدار و گفتگو داشتیم.

ابالغ برنامه های اجرایی گرامیداشت 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس

وی با اشاره به تصویب و ابالغ برنامه های 

اجرایی گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع 
مقــدس گفت: ســازمان عقیدتی سیاســی 
ســتاد کل نیرو هــای مســلح ۳۶ برنامــه، 
ارتش جمهوری اســالمی ۳۸۱ برنامه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ۲۷۸برنامه، نیروی 
انتظامی ۸0 برنامه، وزارت دفاع ۶۵ برنامه، 
بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقدس ۱۸۸ برنامه، دانشگاه عالی دفاع ملی 
۳۳ برنامه کــه در مجموعه کلیه برنامه های 
نیرو های مسلح هزار و ۶۱ برنامه را در حال 

اجرا داریم.
رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس افزود: نیرو های مسلح 
یــک هزار و ۶۱ برنامه اصلــی را در حوزه 
گرامی داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
در دستور کار دارند و ۷0۹ برنامه اصلی نیز 
در ســتاد وزارتخانه ها و نهاد های کشوری 
در دســتور کار قرار گرفته است؛ همچنین 
در ســطح اســتان ها دو هزار و ۹۱۸ برنامه 
اجرایی داریم و بر این اســاس، در مجموع 
۲۶ هزار و ۵0۱ برنامه ما در سراســر کشور 
مورد تأیید قرار گرفته که از سوم خرداد تا 

پایان سال در حال اجراست.
وی با اشــاره به همکاری و تعامل ســتاد 
مرکزی گرامی داشــت چهلمین ســالگرد 
دفاع مقدس با وزارتخانه ها و ســازمان های 
دولتی گفــت: وزارت ارتباطات، وزارت 
آمــوزش و پــرورش، وزارت بهداشــت، 

رئیس ستاد مرکزی برگزاری گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس: 

امسال رژه نیروهای مسلح برگزار نخواهد شد
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 وزارت کار و تعــاون، وزارت صمــت، 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، وزارت 
اقتصاد و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، 
فنــاوری،  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
وزارت امــور خارجــه، ســازمان فرهنگ 
کشــور،  وزارت  اســالمی،  ارتباطــات  و 
وزارت  ورزش،  وزارت  نفــت،  وزارت 
گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  نیرو، 
و صنایع دســتی، حوزه های علمیه، دانشگاه 
آزاد اسالمی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
شــورای سیاســت گذاری ائمه جماعات، 
معاونت امور زنان و خانواده های ریاســت 
جمهوری، مرکز رسیدگی به امور مساجد، 
اتاق اصناف ایــران، جمعیت هالل احمر، 
شهرداری تهران ســازمان و... در برگزاری 
دفــاع  گرامیداشــت  ســالگرد  چهلمیــن 
همکاری و برنامه های متنوعی را در دستور 
کار خود قرار دادند که این فعالیت ها قابل 

تقدیر است.
امسال به دلیل مسائل کرونایی و رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی و درمانی که 
توسط ســتادکل نیرو های مسلح ابالغ شده 
اســت، رژه ای در تهــران و منطقــه خلیج 
فارس نخواهیم داشــت و مراسم تجلیل از 
پیشکســوتان جایگزین مراســم رژه شده 

است که در ۳۱ شهریور برگزار می شود
گرامیداشــت  مرکــزی  ســتاد  رئیــس 
چهلمیــن ســالگرد دفاع مقدس بــا تقدیر 
ویژه از فعالیت های ســازمان صداوسیما در 
گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
گفت: این ســازمان ۲۱ هزار و ۸۱۳ برنامه 
را تدارک دیده که در معاونت های سیما، 
صدا، سیاسی، امور استان ها، برون مرزی و 
مرکز بسیج در قالب ۲۲۹ هزار و ۱۴۹ دقیقه 

برنامــه را در حــوزه دفاع مقــدس برگزار 
خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اهم برنامه های هفته 
دفاع مقدس گفت: در آغــاز این هفته در 
۳۱ شهریور به صورت تصویری در محضر 
رهبر معظم انقالب اســالمی خواهیم بود و 
از بیانات و رهنمود های ایشان در آغاز هفته 

دفاع مقدس استفاده خواهیم کرد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس تجلیل از پیشکســوتان دوران 
دفاع مقــدس و مدافعان حــرم را از دیگر 
برنامه هــای هفته دفاع مقدس ســال جاری 
عنوان کرد و گفــت: همانطوری که پیش 
از ایــن اعــالم کردیم تکریــم و تجلیل از 
پیشکســوتان و یادگاران دفــاع مقدس در 
دستور کار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس قرار دارد و امسال از تعداد یک 

میلیون نفر از این عزیزان تجلیل می شود.
وی افزود: همچنین در هفته دفاع مقدس 
افتتــاح ۸ موزه دفاع مقدس را در ۸ اســتان 
خواهیم داشت که با حضور ریاست محترم 
مجلس شورای اسالمی برگزار خواهد شد 
و افتتاح نمایشــگاه ملی دستاورد های دفاع 
مقدس را در موزه انقالب اســالمی و دفاع 
مقدس و همچنین نمایشگاه های استانی را 

در سرتاسر کشور خواهیم داشت.
ســردار کارگر بیان داشت: در هفته دفاع 
مقدس امسال از ۵۴ کالن پروژه دفاع مقدس 
رونمایی خواهیم کرد که این مجموعه در 
واقع جعبه ســیاه جنگ تحمیلی محسوب 
می شــود که مســائل و مــوارد مختلفی از 

دوران دفاع مقدس را دربرمی گیرد.
وی با اشاره به مطالبه رهبر معظم انقالب 
اســالمی مبنی بر اینکه باید در حوزه نشــر 

محصوالت فرهنگی دفاع مقدســی رشــد 
۱00 برابری داشته باشیم، افزود: تاکنون در 
حوزه نشر آثار و کتب دفاع مقدس به رشد 
۳0 برابری دســت یافته ایــم و طبق آماری 
که وزارت ارشاد ارائه کرده است در سال 
۱۳۹۴ سهم عناوین کتب دفاع مقدس ۳.۵ 
درصــد بوده و این آمار در ســال ۱۳۹۸ به 
۱۹ درصد ارتقا یافته است که بیانگر کاری 
جهــادی در این رابطه اســت و همچنین از 
ایــن ۱۹ درصــد ۱۱ درصد متعلــق به بنیاد 
حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 

است.
رژه نیرو های مسلح برگزار نمی شود

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه 
آیا در هفته دفاع مقدس رژه نیرو های مسلح 
مانند سنوات گذشته برگزار خواهد شد یا 
خیر؟ گفت: امسال به دلیل مسائل کرونایی 
و رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و 
درمانی که توسط ستادکل نیرو های مسلح 
ابالغ شــده است، رژه ای در تهران و منطقه 
خلیج فــارس نخواهیم داشــت و مراســم 
تجلیل از پیشکســوتان جایگزین مراســم 
رژه شده اســت که در ۳۱ شهریور برگزار 

می شود.
سردار کارگر با اشاره به اهمیت موضوع 
دفاع مقدس گفــت: موضوع دفاع مقدس 
آنقدر ارزشمند است که همانطور که رهبر 
معظم انقالب اســالمی فرمودند شــاید تا 
۱00 سال آینده نیز هنوز برای مردم تازگی 
داشته باشــد. اگر ما در آن دوران مقاومت 
نمی کردیــم، امروز وضعیت مــا از لحاظ 
امنیت اینگونه نبود و امروز ما مقتدر هستیم 
و حتــی تجارب دوران دفــاع مقدس را به 

کشور های دیگر صادر کرده ایم.
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بخــش کشــاورزی آذربایجان شــرقی 
درهفت سال فعالیت دولت تدبیر و امید، 
جهش چشــمگیری را در زیربخش های 
متنوع خود تجربه کرده که رشــد بیش 
از۲برابری خریدتضمینــی گندم،احداث 
ســامانه های آبیاری نوین، خط اعتباری 
مکانیزاســیون و همچنین افزایش سطح 

گلخانه های استان نمود عینی آن است.
۱۵.۲ درصــد تولیــد ناخالص داخلی، 
۲۱.۲ درصــد اشــتغال و ۱۲.۵ درصــد 
صادرات غیرنفتی استان آذربایجان شرقی 

مربوط به بخش کشاورزی است.
ســاالنه ۴.۸ میلیون تــن محصوالت 
کشــاورزی در اســتان آذربایجان شرقی 
تولید شــده و این استان دارای رتبه اول 
تولیــد زردآلو، یونجه ، ســنجد و تعداد 
کنــدو، رتبــه دوم تولید عدس، ســیب 
درختــی، گردو ، آلبالــو ، گوجه ، ذغال 
اخته و عســل، رتبه سوم گوشت قرمز و 
گردو، رتبه چهــارم جمعیت دامی، تخم 
مرغ، بادام ، ســیب زمینی، گل محمدی 
و رتبه پنجــم تولید نخود و انگور و رتبه 

ششم تولید شیر خام در کشور است.
طبق آمار موجود در سامانه پهنه بندی 
روستاهای آذربایجان شرقی، تعداد ۳۰۸ 
هــزار و ۶۷۲ بهره بــردار در بخش های 
مختلف کشــاورزی اســتان فعالیت می 
کنند که با لحاظ هم پوشانی بودن شغل 
های کشــاورزی، شــامل تعداد ۷۸ هزار 

بهره بــردار دام ســنگین، ۸۹ هزار بهره 
بردار دام ســبک، ۱۱۹ هــزار بهره بردار 
طیور سنتی، ۱۷۸۹ هزار بهره بردار طیور 
صنعتــی، ۱۹۸۸۸ بهره بردار زنبورداری، 
۱۰۵۵ بهره بردار پــرورش آبزیان، ۲۵۴ 
هزار بهره بردار زراعــی، ۱۵۶ هزار بهره 
بردار باغی و ۵۲۵ بهره بردار پرورش کرم 

ابریشم می باشد.
در ســال جاری نیز  عملیــات صدور 
شناسنامه برای تمامی بهره برداران بخش 
کشاورزی در ســطح آذربایجان شرقی با 
امضاء تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی 
کشــاورزی و  منابع طبیعی استان  آغاز 
شده اســت که با این اقدام ضمن تدقیق 
آمار بخش کشــاورزی به منظور دقت در 
برنامه ریزی، اراضی کشــاورزی سند دار 
خواهد شــد که در جلوگیــری از تغییر 
کاربری های غیر مجاز بسیار مؤثر خواهد 

بود.
کشــاورزی  جهان  ســازمان  رییــس 

آذربایجــان شــرقی با اشــاره به رشــد 
۲۱۷درصدخریدتضمینی گندم دراستان 
دردوره فعالیت دولت تدبیر و امید گفت: 
در حالی که میزان خرید تضمینی ساالنه 
گندم در آذربایجان شرقی تا سال ۱۳۹۲ 
رقم پایینی بود این رقم در سال نخست 
فعالیت دولت تدبیر و امید به ۱۹۹ هزار 
تن افزایش یافت، ضمــن این که میزان 
گندم خریداری شده تضمینی در ۲ سال 

بعد به ۱۸۱ و۳۷۳هزارتن رسید.
مهندس اکبر فتحی با اشــاره به تولید 
ســاالنه حدود ۸۰۰ هزار تــن گندم در 
آذربایجان شــرقی افــزود: حجم خرید 
تضمینی گندم استان در سال ۱۳۹۵ به 
۵۹۸ هزار تن رسید؛ میزان خرید تضمینی 
این محصول در آذربایجان شرقی در سال 
۱۳۹۶ شمســی ۱۵۰ هزار تن و پارسال 

۶۳۰ هزار تن بود.
وی به تند شدن نبض خرید تضمینی 
گندم در سال های فعالیت دولت تدبیر و 
امید در آذربایجان شرقی اشاره و تشریح 
کرد: در هفت ســال گذشته ۲ میلیون و 
۱۳۱ هزار تن گندم از کشــاورزان استان 

خریداری شده است.
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
آذربایجان شرقی همچنین از رشد چهار 
برابری سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
استان در هفت سال گذشته در مقایسه با 
مدت مشــابه قبل از آن خبر داد و گفت: 

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

رشد ۴ برابری سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی
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در حالی که تا ســال ۱۳۹۲ شمســی 
۷۹۱ میلیارد ریال در این بخش راهبردی 
ســرمایه گذاری شــده بود، این رقم در 
سال اول فعالیت دولت آقای روحانی به 
۸۳۱ میلیارد ریال و ســال بعد از آن به 
یکهزار و ۳۶ میلیارد ریال افزایش یافت.

وی افزود: میزان ســرمایه گذاری در 
آذربایجان شرقی در  بخش کشــاورزی 
سال ۱۳۹۴ شمســی نیز ۸۱۳ میلیارد 
ریال بود که با رشــد حدود سه برابری 
سال بعد به ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال 
رســید؛ بخش کشاورزی استان در سال 
۱۳۹۷ نیز شاهد سرمایه گذاری ۲ هزار 
و ۹۷۰ میلیارد ریالی بــود که این رقم 
پارسال با جهش چشمگیری به سه هزار 

و ۹۹۰ میلیارد ریال رسید.
مدیــر آب و خــاک ســازمان جهاد 
کشــاورزی آذربایجان شرقی نیز از رشد 
۳۴۲ درصدی )بیش از سه برابری( طرح 
های مربوط به احداث سمانه های نوین 
آبیاری در بخش کشــاورزی استان خبر 
داد و اظهار کرد: در حالی که در ســال 
۱۳۹۲ شمســی ۵۴۹ هکتــار از اراضی 
کشاورزی آذربایجان شــرقی به سامان 
های نوین آبیاری مجهز شــده بود، این 
رقم با رشــد بیش از ۱۰۰ درصدی سال 
بعد بــه یکهزار و ۲۲۵ هکتــار افزایش 

یافت.
مهنــدس کامران یوســفی راد افزود: 
یکهزار و ۲۶۱ هکتار از اراضی کشاورزی 
آذربایجان شرقی نیز در سال ۱۳۹۴ به 
سامانه های نوین آبیاری تجهیز شد که 
این رقم در ســال بعد به ۹۷۴ هکتار و 
سال بعد از آن به سه هزار و ۴۲۳ هکتار 

رسید.
وی یــادآوری کرد: پارســال نیز طرح 
های مربوط به احداث سامنه های نوین 
آبیاری در سطح ۲ هزار و ۴۲۵ هکتار از 
اجرا  اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی 

شد.
وی با اشاره به رشد ۲۱ درصدی اجرای 
ســامانه های نوین آبیــاری در اراضی 
تجمعی آذربایجان شرقی در هفت سال 
فعالیت دولت تدبیر و امید در مقایســه 
با دوره قبل از آن تشــریح کرد: ســطح 
اراضــی کشــاورزی تجمعــی مجهز به 
ســامانه های نوین آبیاری استان از ۴۶ 
هزار و ۸۹۸ هکتار در دوره قبل از دولت 
آقــای روحانی به ۵۶ هزار و ۷۵۵ هکتار 

در پایان سال ۱۳۹۸ افزایش یافت.
مدیــر آب و خــاک ســازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین به 
رشــد ۱۴۴ درصدی اجرای شبکه های 
فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی 
استان در هفت سال فعالیت دولت تدبیر 
و امید نســبت به دوره مشابه قبل از آن 
اشاره کرد و گفت: در سال نخست روی 
کار آمــدن دولت آقای روحانی در چهار 
هزار و ۱۲۰ هکتار از اراضی کشــاورزی 
استان شبکه های فرعی اجرا شد که این 
رقم سال بعد سه هزار و ۶۰۱ هکتار بود.

وی با اشاره به ســیر صعودی تجهیز 
به  اراضی کشــاورزی آذربایجان شرقی 
شبکه های فرعی و آبیاری در سال های 
بعد ادامه داد: در ســال ۱۳۹۴ در سطح 
یکهزار و ۸۸۳ هکتار از اراضی کشاورزی، 
شبکه های فرعی آباری و زهکشی اجرا 
شد که این رقم در ۲ سال بعد به ترتیب 

به چهار هزار و ۲۳۸ هکتار و هشت هزار 
و ۷۶۳ هکتار افزایش یافت.

وی ســطح اجرای شــبکه های فرعی 
آبیاری و زهکشــی در اراضی کشاورزی 
آذربایجان شرقی در سال گذشته را ۱۰ 

هزار و ۶۳ هکتار اعالم کرد.
مهندس یوسفی راد از رشد ۱۸ درصدی 
الیروبی و مرمت قنوات آذربایجان شرقی 
در دولت روحانی نسبت به دوره قبل از 
آن هــم خبر داد و گفــت: در حالی که 
تا ســال ۱۳۹۲ شمسی ۶۸۱ کیلومتر از 
قنوات استان مرمت و الیروبی شده بود، 
این رقم تنها پارســال به ۸۰۳ کیلومتر 

رسید.
رییس اداره امور فناوری های مکانیزه 
کشــاورزی ســازمان جهادکشــاورزی 
آذربایجان شــرقی نیز گفــت: در حالی 
کــه تــا روی کار آمدن دولــت تدبیر و 
امید خط اعتباری مکانیزاســیون بخش 
کشاورزی اســتان برقرار نبود، در سال 
۱۳۹۲ شمسی ۲۹۲ میلیارد ریال اعتبار 

برای این منظور اختصاص یافت.
افزود:  نژاد  مهندس محســن قهرمان 
بخش  مکانیزاســیون  اعتبــاری  خــط 
کشــاورزی آذربایجان شــرقی در سال 
های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب به ۴۲۴ 
و ۵۱۶ میلیارد ریال افزای یافت، ضمن 
این که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۶۸۷ 
میلیارد ریال و ســال بعد از آن به ۴۰۱ 

میلیارد ریال رسید.
وی یادآوری کرد: دولت سال گذشته 
خط اعتبار یکهــزار میلیارد ریالی برای 
مکانیزاسیون بخش کشاورزی آذربایجان 

شرقی اختصاص داد.
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اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
آذربایجــان شــرقی گفت: دیــدار با 
خانــواده شــهدا و جانبــازان به نوعی 
ادای دین بــه ارزش ها و آرمان های 
انقالب اســالمی اســت، چرا که این 
انقالب  معنوی  عزیزان ســرمایه های 
هســتند.به گــزارش خبرنــگار ما در 

تبریز، موســی خلیل اللهی در دیدار با 
خانواده جانباز دوران هشت سال دفاع 
مقدس غالمحســین جهانشاهی با بیان 
اینکه همه ما مدیون ایثارگری شهدا و 
جانبازان هستیم، اظهار داشت: حضور 
در جمع خانــواده شــهدا و جانبازان 

افتخاری بس بزرگ است.

وی افزود: دیدار با خانواده شهدا و 
جانبــازان به نوعی ادای دین به ارزش 
هــا و آرمان هــای انقالب اســالمی 
اســت، چرا که این عزیزان ســرمایه 

های معنوی انقالب هستند.
اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
آذربایجان شــرقی ادامه داد: جانبازان 
و ایثارگران دوران هشــت سال دفاع 
مقــدس برای دفــاع از خــاک میهن 
اسالمی سالمت و و جوانی خود را در 
راه خدا دادند و امروز همه مســئوالن 

در قبال این عزیزان وظایفی دارند.
غالمحسین جهانشــاهی از جانبازان 
دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس 
اســتان  دادگســتری کل  و کارمنــد 
آذربایجان شــرقی اســت که در سال 
۶۴ در منطقه کردســتان مجروح شده 

است.

 رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی:

جانبازان و ایثارگران سرمایه های معنوی انقالب هستند
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به مناسبت هفته مبارک دولت طرح 
آبرســانی به روســتای نصیر آباد علیا 
و سفلی و روســتای گویجه قمالق به 

بهره برداری رسید .
 در هفتــه مبــارک دولــت طــرح 
آبرســانی به روســتای نصیرآباد علیا 

وسفلی و طرح آبرســانی به روستای 
گویجه قمالق با حضور نماینده مردم 
هشــترود در مجلس شورای اسالمی ، 
فرماندار و معــاون عمرانی فرمانداری 
و بخشــدار مرکزی شهرهشــترود  و 
تعــدادی از مســئولین شهرســتانی به 
بهره برداری رسید . طرح آبرسانی به 
روستای نصیرآباد علیا وسفلی با اعتبار 
۴۲۵ میلیــون تومان شــامل ۱۳00متر 
خط انتقال ، حفرچــاه عمیق و تجهیز 
چاه و نیرورســانی و حصارکشی چاه 
شــماره ۱ و ۲  انجام گردیده اســت . 
همچنین طرح آبرســانی به روســتای 
گویجــه قمالق با اعتبــار ۲۲0 میلیون 
تومان با مشــارکت اهالــی به طول ۳ 
کیلومتر خــط انتقــال و ۱/۵ کیلومتر 
شــبکه توزیع آب و مخزن پلی اتیلن 

۲0 متر مکعبی به اتمام رسیده است .

طرح آبرسانی به روستای نصیرآباد علیا وسفلی با اعتبار 425 میلیون 
تومان شامل 1300متر خط انتقال ، حفرچاه عمیق و تجهیز چاه و نیرورسانی و 

حصارکشی چاه شماره 1 و 2  انجام گردیده است

به مناسبت هفته  مبارک دولت انجام گرفت:

بهره برداری از طرح آبرسانی به 
روستای نصیرآباد علیاو سفلی و روستای گویجه قمالق هشترود
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