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رئیس جمهــور گفــت: همه تــاش ما این اســت که 
کاری کنیم پایــان این دولت مهار قابل قبول کرونا و 

اگر بگذارند رفع بخشــی از تحریم ها باشد.
حجــت االســام حســن روحانــی رئیــس جمهــور 
امروز)شــنبه( در جلســه ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا 
گفت: ســال ۹۹ را با ســختی ها و با فراز و نشیب های 
فراوان، در حالی که تحریم با شــدیدترین وجه ادامه 
داشــت، جنگ اقتصادی بســیار ســنگینی بر سر ملت 
ســایه افکنده بود و هم کرونا به عنوان یک بیماری و 
ویــروس خطرناک که مردم را با مشــکل مواجه کرد 

روبرو بودیم، این سال را گذراندیم.
وی با اشــاره بــه اینکه ملت و کشــور ما در مقایســه 
بــا جهان شــرایط مناســبی دارد و مردم ســنگ تمام 
گذاشــتند و مســئوالن هم کــم نگذاشــتند و همه به 
میدان آمدنــد و کمک کردند، افزود: این بیماری۱۴ 

ماه مداوم با شــدت و ضعف ادامه داشــته و دارد که 
کار بســیار عظیم و بزرگی را انجام دادند.

رئیــس جمهور گفت: نیروی مســلح، نیروی انتظامی، 
هال احمر، گــروه های نظارت و قــوه قضاییه، همه 
کمک کردند و خود کســبه علیرغم آنکه در ســختی 
بودند اما مراعــات کردند. هر زمان محدودیت ایجاد 
کردیم آنهــا محدودیت ها را پذیرفتنــد و مغازه ها را 

. بستند
روحانی ضمن قدردانی از همراهی مردم در مبارزه با 
کرونا، اعام کرد:  همه تاش ما این اســت که کاری 
کنیــم پایان ایــن دولت مهار قابل قبــول کرونا و اگر 
بگذارند و موانع برطرف شــود، حداقل بخشی یا کل 
تحریم هــا را برطرف کنیم و دولــت را تحویل دهیم. 
مبنای ما هم در هــر دو موضوع باید عقانیت و منافع 
ملی باشد و باید منافع ملی و چارچوب خردورزی را 

قرار دهیم. نظر  مورد 
وی با بیان اینکه تاش ما این اســت که پایان دولت، 
دولتی بــی کرونا و بــدون تحریــم را تحویل دهیم، 
اظهار داشــت: اگر ملتی با هم تصمیم بگیرد، به نتیجه 
خواهند رســید. در قرآن نیز آمــده که اگر یک ملت 
یکپارچه شــد و رفت، قضا و قدر هم بر اراده جمعی 

است. متکی 
رئیس جمهور به حضور مردم در صحنه های مختلف 
پرداخت و خاطرنشــان کرد: ما جنگ، ســیل در ۲۵ 
استان، زلزله های کم نظیر در تاریخ، جنگ اقتصادی 
۳ ســاله را پشت ســر گذاشــتیم و امروز نیز با کرونا 

هستیم. مواجه 

 روحانی:روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

تاش می کنیم دولت را بدون تحریم و کرونا تحویل دهیم
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روحانی تاکید کرد: مردم می بینند که ما از کشوری 
واکســن می خریم و پــول آن را پرداخت می کنیم و 
بخشی از این واکسن با هواپیمای اول وارد می شود، 
اما وقت هواپیمای دوم برای تحویل واکســن به آن 
کشور می رود، دادستان آن کشور مانع می شود؛ این 
موارد موضوعات غیر قابل پیش بینی اســت که پیش 
می آید.وی با اشــاره به اینکه ما به کشوری سفارش 
واکســن می دهیم، اما او می گوید من هنوز از تحریم 
آمریکا می ترســم، تصریح کرد: متاسفانه تروریسمی 
که از ســوی آمریــکا و از زمان ترامپ آغاز شــد، 
همچنان ادامــه دارد و آثار شــوم آن »ابله« همچنان 

باقی است. ما  در جامعه 
رئیس جمهــور گفــت: مدیریت برخی شــرایط در 
اختیار ما نیســت، یک ســازمان بین المللــی نیز از ما 
پول گرفته و به ما قول داده، اما به او فشار می آورند 
که بجای اســفند، در ماه فروردین واکســن را به ما 
تحویــل دهد، باالخره ما همــه توان و تاش خود را 
بــه کار گرفته ایــم و امروز هم تصویــب کردیم که 
بخــش خصوصی هم بتواند با قیمت ارز نیمایی و در 
چارچوب و نظارت وزارت بهداشت واکسن بیاورد.

روحانــی اضافه کرد: ایــن بیماری جــان و زندگی 
مردم را در خطر انداخته اســت و همه در حال تاش 
هستیم و دلمان می خواهد تا پایان این دولت وضعیت 
به گونه ای باشــد که حتی مدارس و دانشگاه ها سال 

شوند. بازگشایی  آینده 
وی بــا بیان اینکه به نظــرم پیک این بیماری با وجود 
همه جهش های مختلف ویروس تمام شــده اســت، 
اظهــار داشــت: پیک همه گیــری کرونا بــا توجه به 

گســترش واکسیناسیون رو به نزول است.
رئیس جمهور افزود: شــاید مشــکاتی داشته باشیم، 
اما مقابله با این بیماری نســبت به اوایل آسان تر شده 
و در کشور ما هم ان شــااهلل با گسترش واکسیناسیون 

انجام خواهد شد. به خوبی 

روحانی با اشــاره به اینکه در ســال گذشــته هزاران 
صفحه پروتکل نوشــته، اباغ و اطاع رســانی شد، 
اظهار داشــت: در سال گذشــته شناسایی زودهنگام، 
قطع زنجیره ســرایت و درمان زودهنگام و مطمئن از 
جمله اولویت هــای ما بود که این سیاســت و برنامه 
امســال هم با اضافه شــدن واکســن در دســتور کار 

است.
وی بــا بیــان اینکــه وزیر بهداشــت اعــام کرد که 
۷۹۰ هزار دوز واکســن وارد شــده و بــه گروه های 
هدف در حال تزریق اســت، گفت: ان شاءاهلل در ماه 
فروردین واکسیناســیون گســترش می یابد و در آخر 
بهار واکســن تولید داخل اضافه و شرایط بهتری در 

می شود. ایجاد  کشور 
رئیــس جمهور بــا بیان اینکه الزم بــود علم در برابر 
بیمــاری کرونا قیام و آن را مهــار کند، افزود: اولین 
قیــام علــم، تعییــن و اعمــال پروتکل هایــی بود که 
اعام شــد، گام دوم علــم و دانــش در برابر کرونا 
ســاخت واکســن بود. روحانی اظهار داشت: ممکن 
اســت تاثیر گذاری واکســن های مختلــف متفاوت 
باشــد، اما واکســن بیماری با عدم تزریق آن تفاوت 
بسیاری دارد. در کشــورهایی که امروز توانستند در 
حد باالیی واکســن تزریــق کنند، نتایج را مشــاهده 

می کنیم.
وی بــا بیــان اینکه تزریق واکســن ممکن اســت در 
بیماری تاثیر کمی داشته باشد اما در مرگ و میر موثر 
اســت، گفت: واکسیناســیون می تواند از نظر روانی 
نیز تأثیرگذار باشــد و اگــر بتوانیم اکثریت جامعه را 
واکســینه کنیــم، در واقع زنجیره را قطــع کرده ایم. 
رئیــس جمهور از تمام کمیته های تخصصی، قرارگاه 
عملیاتــی و همــه ارگان هایی که تا بــه حال به روند 
مقابله با کرونا کمک کرده اند تشــکر و درخواست 
کرد که همکاری های خود را تا رســیدن به وضعیت 

مهــار کامل بیماری کرونا ادامه دهند.
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اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشــاره به تولید ۲٫۶ درصد از 
برق کشور در این استان، خواستار حمایت وزارت نیرو برای 

افزایش تولید برق در استان شد.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه بررسی مشکات برق 
واحدهای تولیدی و صنعتی اســتان با حضور معاون وزیر نیرو 
و مدیرعامل شــرکت توانیر، با قدردانی از تاش شبانه روزی 
مدیران و کارکنان صنعت برق در استان، گفت: به رغم تمامی 
تاش ها، نگرانی هایی از بابت تامین برق مورد نیاز استان وجود 
دارد. وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص و سابقه 
درخشان تبریز در حوزه تولید و صنعت، انتظار داریم وزارت 
نیرو و شــرکت توانیر، توجه ویژه ای به تخصیص اعتبارات و 
تجهیزات به آذربایجان  شــرقی داشته باشــند. پورمحمدی با 
اشاره به جلسات تخصصی خود با وزرای دولت برای پیگیری 
تامین ســوخت نیروگاه حرارتی تبریز، اظهار داشــت: کمبود 
زیرســاخت هایی مانند برق در بخش صنعــت و تولید، باعث 
مهاجرت برخی فعاالن بخش خصوصی و ســرمایه گذاران به 

استان های دیگر شده است.
اســتاندار آذربایجان شرقی با اشــاره به تولید ۲٫۶ درصد برق 
کشــور در اســتان، گفت: این میــزان تولید انــرژی، برای ما 
قابل قبول نیســت و باید میزان تولید در این بخش متناســب با 

شاخص هایی همچون تعداد جمعیت استان افزایش یابد.

پورمحمدی خواستار تدوین برنامه های میان مدت و بلندمدت 
در توســعه واحدهای تولیدی و صنعتی اســتان شــد و افزود: 
بــا تدوین این برنامه، ایجاد و توســعه زیرســاخت های انرژی 
بــا هماهنگی بهتری صورت گرفته و مکان احداث و توســعه 

صنعتی استان نیز به شکل بهتری مشخص می شود.
وی همچنین از تاش شــبانه روزی فعــاالن بخش خصوصی 
استان در شرایط کرونایی و تحمل برخی مشکات موجود در 
حوزه تولید قدردانی کرد و گفت: به رغم مشــکاتی همچون 
تحریم و کرونا، فعاالن غیرتمند بخش خصوصی در اســتان، 

هیچ نیروی کاری را تعدیل نکرده اند.
معــاون وزیر نیرو در امور برق نیز در این جلســه با اشــاره به 
اهمیت استان آذربایجان شــرقی برای این وزارتخانه، گفت: 
آذربایجان شــرقی از جمله استان های مهم و تاثیرگذار کشور 
در بخش هــای مختلف اســت و وزارت نیرو خود را متعهد به 

رفع مشکات صنعت برق در این استان می داند.
همایون حائری به تبیین برنامه های وزارت نیرو و راهکارهای 
اجرایی توسعه صنعت برق در کشور اشاره کرد و افزود: تامین 
برق مورد نیــاز واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از مهم ترین 
دغدغه های ماســت و در این زمینه آمــاده حمایت همه جانبه 

برای رفع مشکات تولیدکنندگان هستیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار آذربایجان شرقی هم 
در این جلســه به بازدید اخیر خود از شهرک سرمایه گذاری 
خارجــی تبریــز اشــاره کــرد و گفت: نبــود بــرق کافی در 
ایــن شــهرک، باعــث نگرانی فعــاالن بخــش خصوصی و 

سرمایه گذاران شده است.
جواد رحمتی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان، آماده احداث یک 
نیروگاه ۲۵ مگاواتی در یکی از شهرســتان های محروم استان 
است، اظهار داشــت: امیدواریم مدیران صنعت برق در استان 
همکاری  ها و حمایت هــای الزم را در این زمینه مورد توجه 

قرار دهند.

استاندار آذربایجان شرقی: 

انتظار داریم وزارت توجه ویژه ای به تخصیص اعتبارات به 
آذربایجان  شرقی داشته باشد
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سند جامع استانی پیشگیری از خشونت  با حضور استاندار 
آذربایجان شــرقی در جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی، 

اجتماعی، سامت، بانوان و خانواده استان رونمایی شد.
 استاندار آذربایجان شــرقی با قدردانی از دست اندرکاران 
تدوین این ســند، اظهار داشــت: ســند جامع پیشگیری از 
خشــونت برای اولین بار در اســتان تدوین شــده و بدون 
شــک توجه به ماموریــت محوری دســتگاه های اجرایی، 
سازمان های مردم نهاد، رسانه ها و مطبوعات در کاهش آمار 

خشونت موثر خواهد بود.
وی خواســتار مشــارکت تمامی دســتگاه های مسئول در 
اجرای هرچه بهتر این سند در استان شد و افزود: نارسایی ها 
و کمبودهای این ســند باید در طول اجرای آن شناسایی و 

رفع شود.
وی با بیان اینکه افزایش خشونت های اجتماعی و خانوادگی 
در اســتان یکی از نگرانی های جدی اســت که باید برای 
کاهــش آن تاش کــرد، افزود: خشــونت، زیبنده جامعه 
اســامی نیســت و در تضاد با اعتقادات و شئون فرهنگی 
جامعه ماست و باید در کنار توسعه علمی، فناوری و صنعتی 
به موضوع اعتای فرهنگی و اخاقی جامعه نیز توجه کرد.

اســتاندار آذربایجان شــرقی با بیان اینکه خطه آذربایجان 
همواره به عنوان مهد فرهنگ، هنر، ادب و دیانت شــناخته 
می شــود، اظهار داشــت: در کنار ظرفیت ها و ویژگی های 
مثبت، بایــد به کمبودها و نارســایی های موجود نیز توجه 
بیشــتری داشــته باشــیم و عناوین افتخارآمیزی مانند شهر 

اولین ها نباید موجب غلفت از این امر شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری آذربایجان 
شرقی نیز در این جلســه گفت: تدوین نخستین سند جامع 
پیشگیری از خشونت استان در شهریورماه سال ۹۹ به پایان 

رسید و امروز رونمایی می شود.
بدر شــکوهی گفت: این ســند با هدف کسب شناخت از 
وضعیت فعلی خشــونت در اســتان و اتخاذ تدابیر مناسب 
برای مداخله موثر در کاهش این آســیب اجتماعی تدوین 

شده است.
وی با اشــاره به تاکیدات رهبر انقاب بر تاش همه جانبه 
مسئوالن در کاهش آسیب های اجتماعی، گفت: بر اساس 
سیاست های کلی ارتقای ســامت و ماده ۸۰ قانون برنامه 
ششم توسعه، کاهش ۲۵ درصدی آسیب های اجتماعی به 

عنوان یکی از تکالیف دولت تعیین شده است.
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه نسبت 
به افزایش آمار خشــونت علیه زنان، کودکان و سایر اقشار 
خشونت در استان هشــدار داد و گفت: همکاری های بین 
بخشی برای کاهش خشــونت در جامعه، می تواند برآیند 
بسیار مطلوبی داشته و از هزینه های سرسام آور برای جامعه 

جلوگیری کند.
فــرگل صحــاف ابراهیمی گفــت: اعتیاد، حاشیه نشــینی، 
خشــونت، طاق و فســاد اخاقی پنج آســیب اجتماعی 
اولویت دار هستند که آمار استان، باالتر از متوسط کشوری 

است.

در جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی، اجتماعی، سالمت، بانوان و خانواده استان رونمایی شد؛

رونمایی ازسند جامع پیشگیری از خشونت
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معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی از آغاز طرح 
نظارت نوروزی با عنوان »تسهیل کسب و کار نوروزی 
ســال ۱۴۰۰« از امروز ۱۶ اســفند تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ 
خبــر داد و از مردم خواســت که مــوارد تخلف را به 

سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ اعام کنند.
به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشــریفات سازمان 
تعزیرات حکومتی، محمدحســن ســرابیان اظهار کرد: 
امســال با توجه به تأکیدهای مقــام معظم رهبری مبنی 
بــر ورود جدی بــرای برخورد با تخلفــات و موضوع 
تحریم ها، با برپایی گشت های مشترک ورود جدی در 

بازار داشتیم.
وی افــزود: از ابتدای ســال جاری ۵۰۰ هــزار پرونده 
در تعزیــرات رســیدگی شــده و حــدود ۲۵۰ هــزار 
پرونده توســط ســازمان حمایت مصــرف  کنندگان و 
تولیدکنندگان و بقیه توســط سایر دستگاه های نظارتی 

در قالب گشــت های مشترک تشکیل و رسیدگی شده 
است.

معــاون حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان تعزیرات 
خاطرنشــان کرد: ســازمان تعزیــرات حکومتی مرجع 
رســیدگی به تخلفات است، اما وظیفه قانونی و شرعی 
دارد و همانگونه که مقام معظم رهبری نیز فرمودند که 
تعزیرات باید ورود جدی داشــته باشــد، منتظر ارجاع 
پرونــده تخلــف نمی مانیــم و طبق مــاده ۱۹ آیین نامه 
تعزیرات اختیار قانونی برای راه اندازی شعب سیار دارد.

ســرابیان بیان کــرد: طرح نظــارت نوروزی بــا عنوان 
»تسهیل کسب و کار نوروزی سال ۱۴۰۰« از امروز ۱۶ 
اســفند تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ برگــزار و از مردم تقاضا 
داریم در روزهای پایانی ســال و نوروز چنانچه تخلفی 
مشــاهده کردند از طریق ســامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت یا ســامانه ۱۳۵ تعزیــرات حکومتی 
گــزارش تخلف را اعــام کنند، البته همــکاران ما در 
روزهای تعطیل هم در شــعب تعزیــرات حضور دارند 
و مردم می توانند با مراجعه حضوری شــکایات خود را 

برای رسیدگی ثبت کنند.
وی افــزود: طبق مــاده ۱۸ آیین نامه ســازمان تعزیرات 
حکومتی می توانیم مستقیما برای رسیدگی به شکایات 
و تخلفات ورود کنیم و این گزارش ها برای اعام نظر 
کارشناســی به نهادهای نظارتی ارســال می شــود و در 
صورتی که کارشناســی الزم را انجام ندهند از نظرات 
کارشناســان رسمی دادگستری بهره می گیریم و نسبت 

به صدور حکم اقدام می کنیم.

تضییع حقوق عامه معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد: 

آغاز طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی
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روسـتاهای  بـه  آبرسـانی  طـرح   ۳۹ تبریـز:  آرمـان 
اسـتان آذربایجان شـرقی در قالـب هفته چهل و دوم 
پویـش الـف-ب- ایـران افتتـاح و بـه بهـره بـرداری 

. سید ر
طـرح   ۲۵۶ تبریـز؛  در  خبرنگارمـا  گـزارش  بـه 
هفتـه  قالـب  در  اسـتان   ۹ در  روسـتایی  آبرسـانی 
چهـل و دوم پویـش # الـف- ب- ایـران همزمـان 
بـا حضـور وزیرنیـرو بصـورت سراسـری از طریـق 
ویدئـو کنفرانـس افتتـاح و بـه بهـره برداری رسـید .

در این راسـتا  در اسـتان آذربایجان شـرقی ۳۹ طرح 
از  گـذاری  سـرمایه  هزینـه  بـا  روسـتایی  آبرسـانی 
صنـدوق ملـی به مبلـغ ۴۰۷/۰۰۰ میلیون ریـال افتتاح 

. گردید 
دکتـر پـور محمـدی اسـتاندار آذربایجان شـرقی در 
ایـن مراسـم ضمـن تبریـک به مناسـبت افتتـاح طرح 
هـای به اتمـام رسـیده  گفـت: خوشـبختانه کارهای 
بزرگـی در حـوزه برق و آب در این اسـتان به انجام 
رسـیده اسـت کـه بـا در نظـر گرفتـن تعـداد ۱۴۹۰ 
روسـتای تحـت پوشـش آبفـای اسـتان مـی تـوان به 
جـرأت گفت کـه ۸۹ درصد جمعیت روسـتایی زیر 
پوشـش شـرکت آب وفاضـاب اسـتان مـی باشـد 
کـه امیدواریـم بـا ایـن جدیـت و کوشـش و از ایـن 
قبیـل اقدامـات شـاهد شـکوفایی هر چه بهتـر مناطق 

روسـتایی اسـتان باشیم.
علیرضـا ایمانلـو مدیرعامـل شـرکت آب وفاضاب 
اسـتان آذربایجان شـرقی گفـت: در این طرح ۴۰۵۰ 
خانـوار بـا جمعیـت تحـت پوشـش ۱۳۶۶۷ نفـر از 
نعمـت آب شـرب بهداشـتی بهـره منـد خواهند شـد 
. بـرای بهره بـرداری از ایـن طـرح هـا حفـر و تجهیز 
۸ حلقـه چـاه بـا آبدهـی ۷۰ لیتـر در ثانیـه، احـداث 
مخـزن زمینـی بـه حجـم ۵۱۰۰ متـر مکعـب، اجرای 
خـط انتقـال آب به طول ۶۸ کیلومتر، اصاح شـبکه 
آبرسـانی به طـول ۵۲/۷۲۶ متر، احـداث تصفیه خانه 
آب بـا ظرفیـت ۲۸ لیتـر برثانیـه در شـبانه روز انجـام 

شـده است.

شهردار تبریز: 

تاش می کنیم تعدادی از پروژه های عمرانی را تا پایان سال را تمام کنیم
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رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان آذربایجان شرقی 
گفت: میزان تولید مرغ در اســتان نســبت به ســال گذشته 
افزایش داشته است و جهاد کشاورزی که متولی تولید مرغ 

است، اعام کمبود مرغ نکرده است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مهندس اکبر فتحی با حضور 
در گفتگوی خبری ســاعت ۲۳ شبکه سهند ضمن تکذیب 
هرگونه کاهش کشتار مرغ در آذربایجان شرقی ، ارائه آمار 
غلط و نادرست رئیس اتحادیه قصابان و مرغ فروشان تبریز 
در این خصوص را بدون استعام از مرجع اصلی ، مصداق 
بارز تشــویش اذهان عمومی دانست و گفت: میزان جوجه 
ریزی در استان آذربایجان شرقی نه تنها کاهش نیافته است 
بلکه نســبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد افزایش داشته 
و در حال حاضر در مقایسه با آمار تولید اسفند ماه سال قبل 

حدود ۴۰۰ هزار قطعه افزایش جوجه ریزی وجود دارد.
وی در ارتبــاط با آخرین وضعیت قیمت و میزان تولید مرغ 
در استان گفت: میزان مصرف روزانه گوشت مرغ در استان 
آذربایجان شــرقی حدود ۲۳۰ الی ۲۴۰ تن می باشد و این 
مرغ ها در ۱۱ کشــتارگاه فعال در اســتان کشتار شده است 
و آمارهــای غیر از این کذب و بدون راســت آزمایی بیان 
شده است. وی افزود: میزان جوجه ریزی با توجه به سامانه 
سماصط مشخص می شــود و کنترل از طریق همین سامانه 

انجام می شــود و عرضه مرغ پس از حمل به کشتارگاه که 
با مجوز حمل و تایید تخلیه به کشتارگاه انتقال یافته و آمار 
کامًا مشــخص و موثق می باشد.مهندس فتحی با اشاره به 
اینکه در روز پنجشنبه ۱۴ اسفند حدود ۳۵۰ تن کشتار مرغ 
داشتیم و در روز شــنبه ۱۶ اسفند که کمترین میزان کشتار 
شده روزانه مرغ تا به اینجا بوده، حدود ۱۵۶ تن بوده است 
که اصوالً این میزان تولید باید در بازار خود را نشان می داد 
اما دلیل کمبود مرغ باید توســط همکاران ســازمان صمت 
استان تحلیل و بررسی شود چرا که سازمان جهاد کشاورزی 
متولی تولید مرغ بوده و نظارت بر توزیع بر عهده ســازمان 
صمت استان است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با 
تاکید بر مســئولیت سازمان جهاد کشاورزی در تنظیم بازار 
قیمت مرغ افزود: جهاد کشاورزی با کشف قیمت و تحلیل 
هزینــه های تولید مرغ در صدد تامیــن مرغ مورد نیاز بازار 
بوده و قیمت مصوب و تعیین شــده ستاد تنظیم بازار کشور 
کیلویی ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان اســت. وی افزود: قیمت مرغ 
زنــده درب مرغداری ۱۴ هــزار و ۴۰۰ تومان بوده و برای 
عرضه به مصــرف کنندگان ۲۰ هــزار و ۴۰۰ تومان تعیین 
شده اســت و هدف جهاد کشاورزی در تنظیم بازار قیمت 

مرغ ، کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش آن می باشد.
مهندس فتحی بــا بیان اینکه مردم هیچگونــه نگرانی بابت 
کمبود مرغ در ایام شــب عید نداشــته باشــند، تاکید کرد: 
کمبــودی در عرضه مرغ شــب عید در اســتان آذربایجان 
شــرقی نداریم و میزان تولید طبق روال تا انتهای سال ادامه 
خواهد داشت و مشکلی از بابت تولید وجود نخواهد داشت 
و از امروز روزانه ۵۰ تن مرغ منجمد در سطح استان توزیع 
می شود و اگر در توزیع مرغ انسجام برای نظارت و کنترل 
وجود داشــته باشــد، قیمت مصوب نیز افزایشــی نخواهد 
داشت و مردم می توانند با خیال راحت مرغ مورد نیاز خود 

را تامین کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی:

کمبودی در عرضه مرغ در آذربایجان شرقی وجود ندارد
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تیم دانشــجویی دانشــگاه پیام نور مرکز تبریز قهرمان 
مسابقات برنامه نویسی دانشجویان کشور شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریِز،همزمان با مراسم اختتامیه 
چهارمیــن دوره مســابقات سراســری برنامه نویســی 
دانشجویان دانشــگاههای پیام نور کشور )PCPC( که 
۱۹ اسفندماه به صورت مجازی و میزبانی استان تهران 
برگزار شد، تیم دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز 
موفق به کسب مقام قهرمانی این دوره از مسابقات شد.

این دوره از  مســابقات با حضور ۳۷ تیم از ۱۴ اســتان 
کشــور به صورت همزمــان و با نظــارت کامل اداره 
حراســت و نظارت و ارزیابی اســتان هــا، به صورت 
مجــازی و بــا میزبانی اســتان تهــران برگزار شــد که 
آذربایجــان شــرقی و اصفهان با ۴ تیم شــرکت کننده 
باالترین میزان مشــارکت را داشــتند که در نهایت تیم 
دانشجویی پیام نور تبریز با نام TABRIZ.PY  موفق به 

کسب مقام قهرمانی شد.
دکتر معصومی رئیس دانشــگاه پیام نور اســتان ضمن 
تبریک این موفقیت بدست آمده و تقدیر از دانشجویان 
بــا اســتعداد و توانمند دانشــگاه، گفت : در شــرایط 
کرونایی حاکم بر کشور، شــاهد فعالیت دانشگاه پیام 
نور در همه عرصه ها با طراحی جشنواره های فرهنگی 
، ورزشــی و هنری در سطح کشور هستیم که با وجود 
زیرساخت های خوب این دانشــگاه، همه دانشجویان 
در اقصی نقاط کشور توان حضور در این فعالیت ها و 

جشنواره ها را دارند.
دکتر معصومی ضمن تقدیــر از فعالیت های مدیریت 
فرهنگی و دانشــجویی اســتان بــرای برنامــه ریزی و 
شــرکت فعال در همه جشــنواره های کشوری امسال 

دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی را 
جزو با اســتعدادترین و خاق ترین دانشجویان کشور 
دانســت که در همه جشــنواره های امسال و سال های 
گذشته دانشگاه موفق به کسب مقام های برتر شده اند 
دانســت و گفت: ارتقاء سطح علمی و مهارت آموزی 
دانشــجویان در سایه برگزاری این جشــنواره ها بسیار 
محسوس و قابل تقدیر است که منجر به افزایش اعتماد 

به نفس و خودباوری آنان شده است.
شایان ذکر اســت تیم برنامه نویســی دانشگاه پیام نور 
تبریز ســال گذشــته نیز موفق به کســب مقام سوم این 
مسابقات شــده بود که با کســب مقام قهرمانی امسال 
موفق به کســب میزبانی پنجمین دوره این مسابقات در 

سال ۱۴۰۰ شد.
تیم دانشجویی قهرمان این دوره از مسابقات با حضور 
ســهراب نجفی، علیرضــا کریمیان و عبــاس عبادیان 
دانشــجویان مهندســی کامپیوتر مرکز تبریز هستند که 
مــورد تقدیر برگزار کنندگان و اعضای هیئت رئیســه 

استان آذربایجان شرقی قرار گرفتند.

تیم دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز :

قهرمانی آذربایجان شرقی در مسابقا ت کشوری برنامه نویسی
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 آرمان تبریز: ۲۲ اســفند ماه مصادف است با سالروز تاسیس 
بنیاد شــهید انقاب اسامی و روز بزرگداشت شهدا و سالروز 
تأسیس بنیاد شهید انقاب اسامی شهادت فنا شدن انسان برای 

نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی مطلق است.
 بنیاد شهید در ۲۲ اسفند سال ۱۳۵۸، به فرمان امام)ره( تاسیس 
شد و دارای شــخصیت حقوقی و استقال مالی و اداری است 
و امــور آن طبق مقررات و قوانیــن مربوط به نهادهای عمومی 
غیردولتی و در چهار چوب اساســنامه مصوبه و آیین نامه های 
مربوط زیر نظر رئیس جمهور و نظارت عالیه مقام معظم رهبری 

اداره می شود.
مجموعه اهداف و رسالت های بنیاد به طور اختصار عبارتند 
از:- احیا، حفظ و گســترش فرهنگ ایثار و شــهادت به عنوان 
ضامن بقای مکتب نجات بخش اسام و تشیع و به عنوان ساح 
کســب استقال و استمرار جمهوری اسامی و موثرترین ابزار 
حفظ عزت جامعه و تمامیت ارضی کشــور.- زنده نگه داشتن 
یاد و نام شهیدان و حفظ آثار آنان و اجرای فرامین امام)ره( در 

خصوص رسیدگی شایســته و همه جانبه به امور خانواده های 
شاهد.

- تکریم و تجلیل از یادگاران عزیز شهدا، مفقودین و اسرا.- 
تبیین حق عظیم شهیدان و خانواده های آنان.

بــه همین مناســبت مدیر کل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
آذربایجان شرقی دریک کنفرانس خبری در جمع خبرنگاران، 
با اشــاره به برخی از عملکرد این اداره در سال ۱۳۹۹ گفت:بر 
اساس وظایف تعریف شده احیا، حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت طلبی، زنده نگه داشتن یاد شهیدان و حفظ آثار آنان، 
تجلیل و تکریم از خانواده های معظم شهیدان، جدیت در امور 
فرهنگی خانواده های شاهد، خوداتکایی و قانونمند کردن ارایه 
خدمات به آنان و بســیج امکانات نظام به منظور پراکندن عطر 
ملکوتی شهادت در جامعه، محور فعالیت های این نهاد مقدس 

است.
عباس پورحســن با اشــاره به آمار شهدای اســتان بر اساس 
تفکیک تصریح کرد :در مجموع شهدای استان ۹ هزار و ۸۴۳ 
نفر را  و شــهدای خانم ۲۹۱ نفر، شــهدای مدافع حرم ۲۶ نفر، 
شهدای سامت ۱۳ نفر، شهدای اقلیت مذهبی ۱۳ نفر، شهدای 

طلبه و روحانی ۱۴۱ نفر این آمار را تشکیل می دهند .
پورحسن خاطر نشان شد: این اداره کل چهار هزار و ۵۷۲ نفر 
فرزند شهید، ۲۴ هزار و ۳۲ نفر  جانباز و  ۳۷۱ نفر جانباز باالی 
۷۰ درصد، ۱۳ هزار و ۶۰۶ نفر جانباز زیر ۲۵ درصد، ۱۰ هزار و 
۲۲۶ نفر باالی ۲۵ درصد و ۲۸۱ جانباز مونث و ۱۷ جانباز مدافع 

حرم را در آمار خود تحت پوشش دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی:

عمده دغدغه ما، درمان جانبازان، اشتغال و تامین مسکن 
ایثارگران هست
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وی عنوان کرد:عمده دغدغه ما درمان جانبازان، اشــتغال و 
تامین مســکن آنان هســت که به عنوان مسوول وظیفه داریم 
نســبت به جامعه هدف این دغدغه ها را در قبال این عزیزان 

به نحوه احسن بر طرف کنیم .
پورحسن در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری  آریا تاکید کرد: 
توسعه فضای بیمارســتان ۱۱۰ تختخوابی فجربرای جانبازان 
اعصاب و روان از مهمترین برنامه های در دست اقدام بودکه 
خوشــبختانه  این بیمارســتان در ۶ طبقه به صورت کامل در 
مبعث پیامبر اکرم)ص( به بهره برداری خواهد رســید که ۳۰ 
تخــت آن برای زنــان جامعه هدف اختصاص یافته اســت و 
مورد اسفاده آنان قرار خواهد گرفت. مدیر کل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران آذربایجان شــرقی با اشاره به برخی مشکات 
درمانــی ایثارگران در ارتباط با مراکــز خدمات دهی گفت 
:در اواخر ســال ۹۷، مراکز طرف قــرارداد بیمه دی فقط ۱۰ 
درصد را تحت پوشش قرار داده بود که  هم اکنون این رقم 
به ۱۰۰ درصد بیمارســتان ها تحت پوشــش بیمه دی  ارتقاع 

یافته است .
پورحســن گریزی هم به کمیســیون هــای تعیین درصد و 
کمیسیون پزشکی کرد و اظهار نمود: به رغم محدودیت های 
کرونایی بارعایت پروتکل های بهداشتی جلسات کمیسیون 
پزشــکی، تعیین درصد به صورت متمرکز در مراکز استان با 
حضور پزشــکان متعهدومجرب برگزار می شود که در سال 
جاری ۵ جلســه برای این منظور کمیســیون برگزارشد. وی 
اشــاره ای هم به برخی اقدامات صورت گرفته در ایام کرونا 
کرد و اضافه نمود: دریافت ســهمیه ۲۲۰ واکسن کرونا برای 
جانبازان شیمیایی، تهیه و توزیع ۱۰ هزار بسته بهداشتی، تهیه 
لباس کرونا و هدیه به مدافعان سامت، تقویت مرکز هاتف 
و تلفن گویای ۱۶۱۶، پایش ســامت، دیدار و ماقات با ۵۳ 
نفــر از بیماران کرونایی، اعزام جانبازان برای درمان از جمله 

اقداماتی هســت که از طریق این مرکز جامه عمل پوشــیده 
است.

پورحســن درخصوص بحث اشــتغال و برنامــه واگذاری 
۳۰ درصد اســتخدام های بنیاد شــهید و دولت بــه ایثارگران 
هم افزود: براســاس دســتورالعمل برنامه ششم توسعه تمامی 
فرزندان شــهدا و جانبازان ۷۰ درصد به باال را، تکلیف کرده 
است که ۲۰ هزار نفر از مشموالن به استخدام دولت دربیاید 
که ســهم اســتان ما نیز یک هزار و ۵۰۰ نفر  بوده که نهایت 

تاش خود را برای عمل شدن آن انجام خواهیم داد .
وی یاد آور شد:حدود ۸۶۲ نفر استخدام دولتی در سال ۹۹ 
وجود داشت، و ما توانستیم با ایجاد فرصت شغلی برای ۴۸۲ 

نفر تا حدودی از این دغدغه بکاهیم.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی عنوان 
کرد: جهت حل مشکات مسکن خانواده شهدا و ایثارگران 
برای ۲هزار و ۸۴۶ فقره به خانواده شهدا و ایثارگران زمین و 
تراکم زمین در دســتور کار قرار گرفته تا مشکل مسکن این 
عزیزان در استان حل شود که به همین منظور  برای ۲۲۰ نفر 
این مهم اجرایی شده و همچنین برای ۲۷۰ نفر در حال تحقق 
می باشد. وی در مورد آزادگان عزیز هم تصریح کرد: یک 
هزار و ۸۹۹ نفر آزاده  در استان تحت پوشش این بنیاد هست 
که در مجموع کل جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران 

استان بالغ بر ۱۵۶ هزار و ۱۲۹ نفر می باشد.
وی در ادامه اشــاره ای هم به مسقف  ســازی گلزار مطهر 
شــهدا در وادی رحمــت، کــرد و اظهار نمود: در ســنوات 
گذشــته این پروژه تا حدودی عملیاتی شــده و بعد ازدستور 
مقام معظم رهبری در خصوص نحوه ساماندهی گلزار شهدا، 
مشــاوری  از سوی بنیاد معرفی گردیده  و هم اینک متاسفانه 
بــه خاطر برخی بروکراســی اداری در پروســه امروز و فردا 

پرسه می زند !!!
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مرکــز کارآمــوزی جوارکارگاهی شــرکت توزیع 
نیروی برق تبریز ضمن اعطای مجوز توسط مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی، شــروع 

بکار نمود .
بــه گــزارش خبرنگارمــا در تبریز، هم زمــان با روز 
مهنــدس و ضمــن گرامیداشــت ایــن روز، مرکــز 
کارآموزی جوارکارگاهی شرکت توزیع نیروی برق 
تبریــز ضمن اعطای مجوز توســط مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی، شروع بکار نمود .

رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان آذربایجان شرقی به همراه رئیس اداره موسسات 
کارآموزی آزاد و کارشــناس امور صنایع این اداره 
کل با حضور در محل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
ضمن نشستی با مدیرعامل، معاون منابع انسانی، مدیر 
آموزش و مســئول روابط عمومی این شرکت، ضمن 
بحــث و تبادل نظر بــا رویکرد آمــوزش نیروی کار 
ماهر مجوز مرکز کارآموزی جوارکارگاهی شرکت 
توزیع نیروی برق تبریز اعطاء گردید. وکالتی در این 

دیدار تقارن این افتتاح را با روز مهندس مایه خرسندی 
دانست و افزود: شــرکت توزیع نیروی برق از جمله 
شرکت های فعال در حوزه آموزش و توانمندسازی 
نیروی انســانی با رویکرد مهارت افزایی اســت. وی 
افزود: رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
گسترش آموزشــهای مهارتی در حوزه های مختلف 
آموزشی است و مخاطبین این آموزشها،کارجویان با 
هدف آموزش دانش و مهارت با رویکرد اشتغالزایی 
و شــاغلین با رویکرد مهارت افزایی و توانمندسازی 

است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی 
در بخــش دیگری از ســخنانش افزود: آموزشــهای 
مهارتی در دو بخش؛ دولتی توســط مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای و خصوصی توســط آموزشگاههای 
فنی و حرفه ای آزاد که رشته های مورد نیاز بازارکار 
در خوشه های؛ خدمات، فناوری اطاعات، صنعت، 
امــور مالــی و بازرگانی، صنایع غذایــی و مراقبت و 
زیبایــی را با تجهیزات ســبک و بــرای کارجویان و 
مهارت آمــوزان ارائه می نمایــد.وی در ادامه اظهار 
داشت: مراکز جوار و بین کارگاهی عمدتا” متمرکز 
بر آموزش شــاغلین است و اعتقاد ما هم بر این است 
که هر مجموعه ای نسبت به توانمندسازی نیروی کار 
فعال تحت سرپرســتی خود اقدام نمایــد. وی خاطر 
نشان ســاخت: توســعه مراکز جوار و بین کارگاهی 
مدنظر سازمان است و با توجه به سیاست کلی دولت 
در راســتای واگذاری خدمات بــه بخش خصوصی 

در جلسه اعطاء مجوز فعالیت مرکز کارآموزی جوارکارگاهی شرکت توزیع نیروی برق تبریز توسط مدیرعامل عنوان شد:

مهارت افزایی نیروی کارماهر می تواند بر میزان بهره وری و 
اثربخشی آن مجموعه تاثیر گذار باشد
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در حــوزه هــای مختلف این امر صــورت می گیرد. 
عادل کاظمی، مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
تبریز نیز، ضمن ابراز خرســندی از همکاری های فی 
مابین در طول ســنوات گذشته این شــرکت با اداره 
کل آمــوزش فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی در 
توانمندســازی و تربیت نیــروی کار ماهر با رویکرد 
دانــش افزایی و مهــارت افزایی، افــزود: امیدواریم 
ضمن تقویت این نوع همــکاری ها، بیش از پیش بر 

مهارت افزایی نیروی کارماهربیافزاییم.
وی با اشاره به معدود و محدود بودن تعداد پیمانکاران 
این حوزه خاطر نشــان کرد: با توانمندسازی و تربیت 
نیروی کار ماهر زمینه های ایجاد اشــتغال نیز در این 
حوزه فراهم می شــود. وی افزود:” پتانسیل و کشش 
پذیری خوبی در شرکت توزیع نیروی برق تبریزوجود 
دارد کــه می توان با گســترش امکانــات، حرارت و 
مهارتها، بر کیفیت پروژه ها نیز افزود. وی با اشاره به 
اهمیت بحث آمــوزش و لزوم دانش و مهارت کافی 
در اســتفاده از ابزار و تجهیزات خاطر نشــان ساخت: 
تجهیزاتی که تازه نصب می شوند، چنانچه با مهارت 
و دانش کافی همراه باشد می تواند سالیان متمادی در 

صنعت برق مورد بهره برداری قرار گیرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق تبریز در این 
خصوص تصریح نمود: دانش و مهارت کافی نیروی 
کارماهــر می توانــد بر میزان بهره وری و اثربخشــی 
مجموعه تاثیر گذار باشد. در پایان این نشست، ضمن 

بازدیــد، مجوز فعالیــت مرکز آمــوزش کارآموزی 
جوارکارگاهی شــرکت توزیع نیروی برق تبریز که 
در کمیته آموزش در صنایع اســتان مصوب گردیده 

بود به مدیرعامل محترم این شرکت اعطاء گردید.
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شهردار منطه ۹ تبریز از احداث کانال انحرافی سولی 
دره ســی به طول ۷/۲ کیلومتر خبــر داد که آب های 
سطحی جاری شده از مسیل زرنق را جمع آوری و به 

کانال فرامنطقه ای خاوران هدایت خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ما درتبریز، بهرام نســیانی شهردار 
منطقه ۹ گفت: با توجه به احتمال بروز ســیاب های 
فصلی در فصل بارش و با عنایت به تجارب سال های 
اخیر، مطالعات میدانی و شناسائی نقاط سیاب خیز از 
چندین ماه قبل در دستور کار مدیریت بحران معاونت 
خدمات شهری و اجرائی منطقه قرار گرفته و احداث 
کانال انحرافی جمع آوری آب های ســطحی بمنظور 
جلوگیری از بروز سیاب های احتمالی عملیاتی شده 

است.

بــه  انحرافــی ســولی دره ســی  افــزود: کانــال  او 
طول۷/۲کیلومتر با تاش نیروهای خدوم و زحمتکش 
معاونــت خدمات شــهری در کمتریــن زمان ممکن 
احداث گردیده و بر این اســاس ایــن کانال انحرافی 
آب های ســطحی جاری شده از مسیل زرنق را جمع 
آوری و به کانال فرامنطقه ای خاوران هدایت خواهد 

نمود.
شهردار منطقه ۹ تبریز در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشــاره به توجه مدیریت شهرداری منطقه۹ به پروژه 
های اساســی و زیرساختی شــهرک خاوران، توسعه، 
آبادانی و عمران این شهرک را در سال آتی رو به رشد 
و ملموس پیش بینی کرده و خاطر نشان کرد: با معرفی 
ظرفیت ها و پتانسیل های شهرک خاوران و همچنین 
تأمین بخشــی از زیرساخت های الزم و ضروری، در 
حال حاضر این شــهرک کانون توجه سرمایه گذاران 
بخش مسکن بوده و این مهمترین هدفی است که در 
دوره اخیر مدیریتی شــهرداری منطقه۹ همواره مورد 

تأکید بوده است.

شهردار منطه ۹ تبریز خبرداد :

احداث کانال »سولی دره سی« به طول ۷/۲ کیلومتر در خاوران
 احداث کانال شهرداری منطقه ۹ تبریز

شهردار منطه ۹ تبریز:
کانال انحرافی سولی دره سی به طول2/۷کیلومتر با تالش نیروهای خدوم و 

زحمتکش معاونت خدمات شهری در کمترین زمان ممکن احداث گردیده و بر 
این اساس این کانال انحرافی آب های سطحی جاری شده از مسیل زرنق را 

جمع آوری و به کانال فرامنطقه ای خاوران هدایت خواهد نمود.
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معـاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعـی اسـتاندار آذربایجان  
شـرقی بـا اشـاره به انجـام سـفرهای زمینی به کشـورهای 
همسـایه از طریـق مرز جلفـا، تاکید کرد: تسـت های پی 
سـی آر و سـریع کرونـا بایـد قبـل از زدن مهـر وورد بـه 

کشـور انجام شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا در تبریـز ؛علیـار راسـتگو در 
جلسـه قـرارگاه طـرح شـهید سـلیمانی، افـزود: ضوابـط 
سـفر از سـوی سـتاد ملـی مقابلـه با کرونـا به طـور کامل 
بهداشـتی  هـای  نامـه  شـیوه  رعایـت  و  شـده  مشـخص 

ضـروری اسـت.
افـرادی کـه از طریـق تورهـای  ادامـه داد: تمامـی  وی 
گردشـگری اقـدام بـه سـفرهای خارجـی می کننـد باید 
توجیـه شـوند که هنـگام بازگشـت در مرز قبـل از ورود 

بـه کشـور بایـد تسـت پـی سـی آر انجـام دهند.
بـرای  گیرانـه  سـخت  اقدامـات  بـر  تاکیـد  بـا  راسـتگو 
ورود مسـافران بـه داخـل کشـور، اظهـار داشـت: قبل از 
انجـام تسـت سـریع و پـی سـی آر نبایـد مسـافری وارد 
کشـور شـود. وی بـا اشـاره بـه تصمیم سـتاد ملـی کرونا 
در خصـوص انجـام سـفرهای نـوروزی گفـت: ورود و 
خـروج از شـهرهای قرمـز و نارنجی ممنوع بـوده و فقط 
مسـافرت بیـن شـهرهای زرد و آبی و سـفید امـکان پذیر 

است.
معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتانداری آذربایجان 
شـرقی افـزود: بایـد از هـم اکنون پیـش بینی هـا و برنامه 
ریـزی هـای الزم بـرای کنتـرل سـفرهای نـوروزی در 

اسـتان انجـام گیرد.

وی بـا اشـاره بـه تشـدید اجـرای طـرح شـهید سـلیمانی 
در دو هفتـه باقـی مانـده از سـال گفت: فرمانـداران برای 

اجـرای هرچـه بهتـر ایـن طـرح بایـد همـکاری کنند.
مدیـرکل میـراث فرهنگی آذربایجان شـرقی نیـز در این 
جلسـه اظهار داشـت: در سـفرهای خارجی کـه از طریق 
خطـوط هوایـی انجـام می شـود مسـافران قبـل از خروج 

و ورود تسـت پـی سـی آر انجام مـی دهند.
احمد حمزه زاده افزود: تمامی آژانس های گردشـگری 
که داری پروانه فعالیت از سـوی سازمان میراث فرهنگی 
هسـتند در شـرایط کرونایی برای سـفرهای خارجی نیاز 
بـه اخـذ مجـوز دوباره از اسـتان ندارنـد مگر اینکه سـتاد 

ملـی کرونـا این الـزام را ایجاد کند.
وی بـا اشـاره بـه اینکه مـرز زمینی جمهـوری خودمختار 
نخجـوان از هفتـه گذشـته برای ورود مسـافران باز شـده 
اسـت، افزود: در سـفرهای زمینـی باید تمامی شـیوه نامه 
هـای بهداشـتی کـه از سـوی سـتاد ملـی کرونـا اعـام 

شـده، رعایت شـود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان  شرقی:

انجام تست کرونا در پایانه های مرزی ضروری است
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رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی آذربایجـان 
شـرقی بـر لـزوم رفـع موانـع حقوقـی تشـکیل شـرکت 
هـای تخصصـی و کنسرسـیوم های صادراتی در اسـتان 

کرد. تاکیـد 
بـه گـزارش  خبرنـگار مـا در تبریـِز داود بهبـودی در 
نشسـت بررسـی آخریـن اقدامـات پـروژه هـای دومیـن 
سـند تدبیر توسـعه اسـتان اظهـار کرد: الزم اسـت طرح 
تشـکیل شـرکت هـای تخصصـی صـادرات بـه شـکل 
بـا اسـتفاده از ظرفیـت شـورای  کارشناسـی تدویـن و 
گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصـی موانـع حقوقـی 

مسـئله رفـع شـود.
وی افـزود: زیرسـاخت هـا و پتانسـیل هـای مـورد نیـاز 
تشـکیل شـرکت هـای تخصصـی و کنسرسـیوم هـای 
صادراتـی در اسـتان موجود اسـت و تحقق ایـن امر می 
توانـد منجـر به جهـش صادراتـی در آذربایجان شـرقی 

شود.

قانـون  در  کـرد:  خاطرنشـان  حـال  عیـن  در  بهبـودی 
ظرفیـت معافیـت هـای مالیاتـی مشـوق صـادرات هـم 
پیشـبرد  بـرای  قانـون  نـرم  لبـه  از  بایـد  و  دارد  وجـود 

بریـم. بهـره  اسـتان  صـادرات  توسـعه  اهـداف 
وی در ادامـه بـا اشـاره به پروژه »نوسـازی ناوگان حمل 
و نقـل کاالهـای صادراتی« بـه حجم پنج هزار دسـتگاه 
متذکـر شـد: آذربایجـان شـرقی پیشـینه تجـاری دیرینه 
ای دارد و فرسـودگی نـاوگان حمـل و نقـل هم به دلیل 

ریشـه دار بـودن صنعت حمـل و نقل در اینجا اسـت.
آذربایجـان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
شـرقی ابـراز داشـت: مدیریـت شـرکت حمـل و نقـل 
بیـن المللـی یـک فعالیـت تخصصـی بـوده و فرهنـگ 
خودرانندگـی و مالکیـت خودرو توسـط افـراد حقیقی 

در آینـده جوابگـو نخواهـد بـود.
بهبـودی تصریـح کـرد: اگر شـرکت های حمـل و نقل 
تخصصـی از ابتـدا در اسـتان شـکل گرفته بـود، ناوگان 
بـه بحـث هـای  بـه موقـع بازسـازی و مسـائل مربـوط 
رفاهـی و بازنشسـتگی راننـدگان نیـز خودبخـود مرتفـع 

شـد. می 
در  گرفتـه  انجـام  اقدامـات  آخریـن  جلسـه  ایـن  در 
“توسـعه  کلیـدی  هـای  هسـته  هـای  پـروژه  خصـوص 
و  شـبکه  “تکمیـل  و  بازرگانـی”  خدمـات  و  تجـارت 
زنجیـره ارزش در بخـش صنایـع و معادن” مـورد بحث 

قـرار گرفـت. و بررسـی 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

لزوم رفع موانع تشکیل کنسرسیوم های صادراتی در آذربایجان شرقیلزوم رفع موانع تشکیل کنسرسیوم های صادراتی در آذربایجان شرقی
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گازرســانی  شــبکه  کیلومتــر   ۳۲۲۷۲ امســال 
نشــت  مــورد  شــرقی،  آذربایجــان  اســتان  در 
اســت. گرفتــه  قــرار  ســازی  ایمــن  و  یابــی 

مدیرعامــل ایــن شــرکت در این خصــوص گفت: 
نشــت گاز، پدیــده خطرآفرینی می باشــد که همواره 
امکان بروز آن در تاسیســات و مسیر شبکه گازرسانی 

وجــود دارد، علی الخصوص در تأسیســات زیرزمینی 
و مدفون، تشخیص نشــتی به راحتی امکان پذیر نبوده 
و در صــورت عدم کنترل، حادثــه آفرین خواهد بود.

سیّدرضا رهنمای توحیدی افزود: شرکت گاز استان 
با تجهیز دســتگاه های پیشرفته و اســتاندارد هر ساله با 
مدیریت ریســک های موجــود، تمامی تأسیســات و 
تجهیزات گاز را مورد بررســی و نشت یابی قرار داده 
و نســبت به ایمن ســازی شــبکه گاز اقدام می نماید.

وی اظهار داشــت: این شــرکت عاوه بر نشت یابی 
تأسیسات مدفون و زیرزمینی، تأسیسات و انشعابات گاز 
در استان را نیز به تعداد ۸۷۷۸۵۴ عدد، مورد نشت یابی قرار 
داده است.رئیس امور بازرسی فنی شرکت گاز تصریح 
کرد: ضخامت ســنجی تعداد ۶۸۳ ایستگاه گازرسانی 
نیز در راســتای حفظ ایمنی تأسیســات گاز موجود، از 
جمله اقدامات ایمن ســازی در سال ۱۳۹۹ بوده است.

نشت یابی و ایمن سازی نشت یابی و ایمن سازی ۳۲۳۲ هزار و  هزار و ۲۷۲۲۷۲ کیلومتر شبکه گازرسانی در  کیلومتر شبکه گازرسانی در 
آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

مشترك گرامي : 
براي حفظ جان ارزشمند خود و عزیزانتان توصیه هاي 

ایمني را جدي بگیرید.

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

        روابط عمومی شرکت گازآذربایجانشرقی
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شـرقی  آذربایجـان  اسـتان  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
 ۹۹ سـال  در  حمایتـی  نهـاد  ایـن  خدمـات  تشـریح  بـه 

خـت. پردا
کامـی  تبریز،محمـد  در  مـا  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اسـتان  امـداد  کمیتـه  شـاخص  اقدامـات  تشـریح  در 
آذربایجـان شـرقی در سـال ۹۹ گفـت: حـدود ۸۰ هزار 
طـول  در  نفـری  هـزار   ۱۲۰ آمـاری  جامعـه  بـا  خانـوار 
سـال از خدمـات حمایتـی در حـوزه ای مختلـف بهـره 

منـد شـده انـد.
 وی با اشـاره به پرداخت کمک معیشـتی به خانوارهای 
تحـت حمایـت، افـزود: در طول سـال ۹۹ بطور متوسـط 
خانوارهـای  بـه  مسـتمری  ریـال  میلیـارد   ۲۰۰ ماهیانـه 

مددجـو پرداخت شـده اسـت.
مدیـرکل کمیتـه امـداد آذربایجان شـرقی تامین مسـکن 
را از جملـه اولویـت هـای ایـن نهـاد بـرای حمایـت از 

نیازمنـدان برشـمرد و گفـت: بطـور متوسـط هـر مـاه ۷۷ 
واحـد مسـکن بـرای خانـواده هـای تحـت حمایـت در 
شـهرها و روسـتاهای اسـتان، احداث یا خریداری شـده 

. ست ا
وی بـا بیـان اینکـه کمیتـه امـداد آذربایجـان شـرقی سـه 
سـال متوالی دسـتگاه برتر اشـتغال اسـتان شـناخته شـده، 
گفـت: از ابتـدای سـالجاری تاکنون ۹۰۰۰ شـغل پایدار 

بـرای نیازمندان اسـتان ایجاد شـده اسـت.
کامـی بـه دیگـر خدمات حمایتی اشـاره کـرده و ادامه 
داد: ۲۰۲۵ سـری جهیزیـه بـه نوعروسـان نیازمنـد اسـتان 

در طول سـالجاری اعطا شـده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر ارتقـای شـاخص های آموزشـی جهت 
۲۰ هـزار  بیـن نسـلی شـدن فقـر، گفـت:  از  جلوگیـری 
خدمـات  از  اسـتان  در  دانشـجو   ۱۲۰۰ و  آمـوز  دانـش 
آموزشـی کمیتـه امـداد از جملـه برگـزاری کاس های 
کنکـور، اهـدای تبلـت، پرداخـت شـهریه، تامیـن لـوازم 

التحریـر و… بهـره منـد شـده انـد.
مدیـرکل کمیتـه امـداد آذربایجـان شـرقی بیان داشـت: 
ایـن نهـاد حمایتـی از ابتدای شـیوع ویـروس کرونا درذ 
خـط مقـدم مقابلـه بـا آن قـرار گرفـت و بـه راه انـدازی 
خـط تولیـد ماسـک و لبـاس بیمارسـتانی اهتمـام ورزید.

وی خاطـر نشـان کـرد: از ابتـدای شـیوع بیمـاری کرونا 
تاکنـون ۱۴۰ میلیـارد ریـال کمـک باعـوض بـه افـراد 
آسـیب پذیـر در حـوزه سـامت و اشـتغال اعطـا شـده 

. ست ا

مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی:

خدمات حمایتی، فرهنگی و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان شرقی در 
سال ۹۹
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 اولین جلســه ستاد پیشگیری و رسیدگی 
بــه جرایــم  و تخلفات انتخاباتی اســتان 

آذربایجان شرقی تشکیل شد.
رئیس کل دادگســتری اســتان در اولین 
جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم 
و تخلفات انتخاباتی اســتان که به منظور 
بررسی مسائل انتخاباتی خرداد ۹۹ برگزار 

شد با اشاره به تعامل، هم فکری، همکاری و هم افزایی دستگاه های 
استان در انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه سال گذشته گفت: 
در انتخابات گذشته، ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم  و تخلفات 
انتخاباتی آذربایجان شــرقی جزو پنج ستاد اول کشوری انتخاب و 

معرفی شد.
موسی خلیل الهی هدف ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی 
استان را برگزاری انتخابات سالم و قانون مند با شرکت حداکثری 
مردم عنوان کرد و تذکر انتخاباتــی به کاندیداهای متخلّف را در 

پیشگیری از جرایم انتخاباتی و تبلیغات زودهنگام 
مؤثر دانست و بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جرایم 
انتخاباتی به ویژه در فضای مجازی توسط پلیس 
فتا تأکید و دستور تشکیل کمیته رصد تخلفات 

انتخابی در فضای مجازی را صادر کرد.
وی یکی از دســتاوردهای انقاب اســامی را 
نعمت انتخابــات اعام کرد و از اعضای ســتاد 
خواست همچون گذشته به رصد تحرکات انتخاباتی کاندیداهای 
احتمالی شورای اسامی شهر و روســتا به ویژه در فضای مجازی 
اقدام کنند. خلیل الهی اظهار داشــت: مجازات پیش بینی شده در 

قانون انتخابات، متناسب با جرایم انتخاباتی نیست.
صمد عزیزی مســئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای 
نگهبان در استان نیز ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین قضایی استان 
در جریان برگزاری انتخابات مجلس در اسفندماه سال گذشته، بر 
برگزاری انتخابات در سامت، امنیّت، شفافیّت و قانون تأکید کرد.

تشکیل اولین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی 
آذربایجان شرقی

شهردار تبریز گفت: احداث پارک بزرگ مانع و محدودیتی 
برای فعالیت کشاورزان این منطقه ایجاد نمی کند.

 ایرج شــهین باهر با اشــاره به اینکه احداث »پارک بزرگ 
تبریز« از جمله پروژه های مهم سال آینده شهرداری است، 
اظهار داشــت: احداث این پارک در زمینی به وسعت ۶۰۰ 
هکتار مانعی برای فعالیت کشاورزان این منطقه ایجاد نمی 
کنــد چراکه این پارک در قالب »پارک کشــاورزی« برنامه 
ریزی و اجرا می شــود. او با اشــاره بــه فعالیت جمعی از 
کشــاورزان در حاشــیه این پارک، یادآوری کرد: این پارک 
طوری طراحی شده تا عالوه بر حفظ فعالیت آن ها، مسیرها، 
پیاده روها و فضاهای الزم برای دسترسی بهتر و آسان مردم 
به این اراضی جهت خرید محصوالت کشاورزی فراهم شود. 
شــهردار تبریز با اشاره به امضای تفاهم نامه با قرارگاه خاتم 

االنبیا برای احداث پارک بزرگ تبریز، گفت: قرارداد احداث 
این مجموعه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اســت و تالش 
می شــود تا پایان دوره مدیریت جدید شــهری مرحله اول 
این پارک و حوضچه آن برای استفاده مردم به بهره برداری 

برسد.

احداث »پارک بزرگ تبریز« در قالب پارک کشاورزی
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شهید چشــمه فیض الهی است که در دنیا پدیدار شده 
اســت، شهید نگرشــی واال، خونی جوشــان، با نوری 
منور، و دلی لبریز از عشــق به خدا و آیینه تاریخ است 

سام بر ارواح طیبه شهدا ،
۲۲ اســفندماه »روز بزرگداشت شــهدا«، ضمن تکریم 
مقــام و منزلــت تمامــی شــهدای معــزز و ایثارگران 
واالمقــام، بر محضر خانواده هــای مؤمن و معظمی که 
بهترین ســرمایه های خویش را در مسیر پاسداشت حق 

و حقیقــت نثار نمودند ادای احترام می کنیم.
به فرموده مقام معظم رهبری: »امروز عزت و اســتقال 
ملت ایران و پیشــرفت های مادی و معنوی کشــور که 
مردم و مســئوالن ما آن ها را به حــق، مایه افتخار خود 
می داننــد و بــدان می بالند، به برکت جان فشــانی های 
بهتریــن فرزندان ایــن مرزوبوم در راه اســتقرار نظام 

اسامی و دفاع از ارزش های آن به دست آمده است«.
ایثــار و شــهادت ارزشــی معنوی و انســانی اســت و 
تکریــم و تعظیم شــهدای معــزز که با جان فشــانی و 
و  آرمان هــا  پاسداشــت  مســیر  در  ازخودگذشــتگی 
ارزش های اســامی و انقابی گام نهادند، اقدامی بس 

است. ارزشمند 
نظام مقدس جمهوری اسامی ایران و ملت شهیدپرور 
و غیــور ایران به وجــود چنین اســوه هایی از ایمان و 
ایثــار افتخار می کنند و پیــروی از آرمان های آنان را 

می دانند. راه خویش  هدایتگر  همواره 
شــهدای واالمقام با نثار خون خویش نشــان دادند که 
آموزه هــای دین مبین اســام و فرهنــگ واالی ایثار 
و شــهادت در جان و وجود فرزندان این ملت ریشــه 
دارد و آنان در هر مرحله از تاریخ به واســطه اعتقاد و 
آرمان واالی خود، برای پاســداری از ارزش ها دینی 

و انقابی رشــادت و ایثارگری می نمایند.
امید آنکه به یاری پروردگار متعال بتوانیم آرمان های 
شــهدای معظم را همیشــه الگو و سرمشق خویش قرار 
دهیم و دعای خیر خانواده های معزز آنان و همرزمان 

گردد. آخرتمان  توشه  ایثارگرشان 

سرهنگ پاسدار حســین پوراسماعیل _ فرمانده ناحیه 
مقاومت بســیج سپاه امامت تبریز

پیام فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز به مناسبت روز شهدا :

بزرگداشت یاد و خاطره شهدای عزیز تکلیفی ملی و شرعی است
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و  مقام خانــه صنعت، معدن  قائم 
تجــارت ایران گفــت ؛امروز نقش 
رسانه ها بیشــتر از همه به چشم 
می خورد و در آذربایجانشرقی نیز 
رســانه در رفع موانع و مشــکالت 
آفرین  نقــش  آذربایجان  صنایــع 

اند. بوده 
آرمان خالقی  در جمع خبرنگاران 
افزود: رســانه ها جایگاه ویژه ای 
را در توســعه صنایع مختلف یک 
اســتان و حتی فراتر محوریت می 
کننــد و در این اثنا رســانه های 
آذربایجانشرقی نیز حقیقتا در این 

. هستند  پیشگام  محوریت 
و  مقام خانــه صنعت، معدن  قائم 
در  نشان شد؛  ایران خاطر  تجارت 
با تشکیل  توان  شــرایط کنونیمی 
کار گــروه های فنــی و تخصصی 
بین رســانه هــا و خانــه صنعت 
به مســیرتاثیر  ،معــدن و تجارت 
گــذار در عرصه صنعت اســتان ، 
ویژگــی های آن و رفــع موانع و 

تاثیر  آن  در  موجود  پتانسیل های 
. بسزایی گذاشت 

خالقــی تاکید کرد؛ تجربه تاریخی 
ثابت کرده است که آذربایجانشرقی 
و تبریز ها همیشه درادوار مختلف 
در زمینه صنعت و تولید در کشور 
و حتی فراتر از مرزها نقش آفرین 
انتظار  و  بسزایی داشــتند  تاثیر  و 
می رود با تعامل بیشتر بین رسانه 
و خانــه صنعت، معــدن و تجارت 
تاثیر گــذاری مجدداً  ایــن  ایران 
جایگاه خود را یافته و این اســتان 
الگوی مناســبی برای سایر استان 

باشد. ها 
-قائــم مقام خانــه صنعت، معدن 
و تجــارت ایــران خاطــر نشــان 
شــد : ارتباط رســانه و صنعت و 
صنعتگــران الزم اســت کــه یک 
تاثیر  بــرای  را  دوســویه  فرآینده 
گذاریطی کــرده و همواره از یک 

. باشد  برخوردار  تعامل سازننده 
گفتنی هست در پایان این نشست 
هر یــک از خبرنــگاران حاضر در 
جلسه دیدگاه های خود را در این 
خصــوص مطرح و بــه تبادل نظر 

. پرداختند 

قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:

رسانه ها در رفع موانع و مشکات صنایع آذربایجان
 نقش آفرین هستند
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مدیــرکل دفتر امور زنــان و خانواده اســتانداری آذربایجان 
شرقی گفت: توانمندسازی بانوان، اقدامی در جهت کاهش 

آسیب های اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛رقیه صادق زاده در جلســه  
بررسی مشکات پیشران های طرح سامان دهی و توانمندسازی 
اقتصادی زنان سرپرســت خانوار استان، با اشاره به مشکات 
اجرا و مراحل مختلف این طرح، گفت: در اجرای هر طرحی 
مشــکاتی وجود دارد که امیدواریم با حمایت سازمان ها از 
پیشران ها و کارآفرینان، بتوانیم مقوله اشتغال بانوان سرپرست 

خانوار در سطح استان را به بهترین نحو حل کنیم.
وی بــا اشــاره به ارائه تســهیات مشــاغل خانگی بــه زنان 
سرپرست خانوار، اظهار داشت: ممکن است برخی از بانوان 
توانایی بازپرداخت تسهیات را نداشته باشند، اما می توان این 

تسهیات را به کارآفرینان ارائه داد.
صادق زاده افزود: میزان تســهیات پرداختی به پیشران ها نیز 
رقم باالیی نیســت که امیدواریم با تخصیص اعتبارات الزم 
بتــوان این مشــکل را رفع کرد. وی افزود: پیشــران هایی که 
در بحث مشــاغل خانگی فعالیــت دارند، بایــد در تعامل با 
دســتگاه های اجرایی و خیران شهر خود اقدام کنند تا بتوانند 

مشکاتی از قبیل تامین مکان مناسب کارگاهی و سایر موارد 
را حل کنند.

صادق زاده با بیان اینکه دفتر امور بانوان استانداری هیچ ردیف 
بودجه ای ندارد، اظهار کرد: تمامی فعالیت های این دفتر فقط 
در تعامل با ســایر ارگان ها و اختصاص اعتبار از طریق آن ها 
انجام می گیرد. رئیس ســازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان 
شرقی نیز در این جلسه ، اظهار داشت: در قالب این طرح که 
در ســال ۹۷، مطرح شده و فاز عملیاتی و اجرایی آن در سال 
۹۸ آغاز شد، برای آذربایجان شرقی سهمیه۳۱۰ نفری از زنان 
سرپرست خانوار با شرایط خاص در نظر گرفته شده بود که 
پس از ارزیابی اولیه و با ثبت نام ۸۰۰ نفر توانستیم ۳۳۲ نفر از 

واجدان شرایط را انتخاب کنیم.
جعفر محســنی افزود: این تعــداد بانوی سرپرســت خانوار 
اســتان، توانســتند پس از طی دوره های مهارتی در ۱۱ دسته 
مشاغل خانگی وارد عرصه کسب و کار شوند؛ البته با توجه 
به این که طی مراحل استعام از سازمان های مختلف، کاری 
بســیار ســخت و پیچیده بود، طرح دیگری با نام طرح ملی 
مشــاغل خانگی در استان های کشور و با سهمیه ۳۰۰۰ نفری 
در آذربایجان شــرقی به راه افتاد که شرایط خاص و پیچیده 

طرح قبلی را نداشت.
وی بــا اشــاره به فعالیت ۲۹ پیشــران و کارآفریــن در طرح 
توانمندسازی زنان سرپرســت خانوار استان، گفت: با توجه 
به شــرایط کرونایی، برای ادامه روند فروش محصوالت این 
دسته از بانوان شاغل، از ظرفیت فروشگاه های اینترنتی استفاده 
می کنیم و ایجاد یک شبکه توزیع، تامین و بسته بندی مناسب 
برای این طرح نیز می تواند یک راهکار خوب برای کاهش 

هزینه ها باشد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی:

 توانمندسازی بانوان، اقدامی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی است
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طرح پاکســازی نخاله های ســاختمانی جاده ها و معابر 
پیرامون کانشهر تبریز اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛علیرضا اصغری با اعام 
این خبر افزود : با توجه به قرار گیری در آســتانه ســال 
جدید و لزوم پاکســازی و زیباســازی شهر در استقبال 
از عیــد نوروز طرح جمع آوری نخاله های ســاختمانی 
تخلیه شــده در جاده ها و مســیل های پیرامون کانشهر 

تبریز اجرا می گردد.
مدیر عامل ســازمان مدیریت پســماندهای شــهرداری 
تبریــز تصریح کرد : متاســفانه علیرغــم نظارت مکرر 
توســط تیم های بازرســی مناطــق مختلف شــهرداری 
و ســازمان مدیریت پســماند همواره شــاهد رهاسازی 
و تخلیــه نخاله های ســاختمانی در جاده هــای اطراف 
کانشــهر تبریــز و محات حاشــیه ای هســتیم که این 
موضوع موجــب ایجاد ناهنجاری هــای بصری در این 

مناطق شده و منظر شهری را مختل می سازد.
وی گفت : این طرح از پایان هفته دوم اسفند با استفاده 
از ماشــین آالت ســازمان مدیریــت پســماند و مناطق 

دهگانه شهرداری تبریز اجرایی می گردد.
اصغری در ادامه با اشاره به فعالیت های سازمان مدیریت 
پســماندهای شــهرداری تبریــز در موضــوع مدیریت 
نخاله های ســاختمانی کانشهر تبریز گفت : روزانه بالغ 
بر ۳۵۰۰ تن نخاله ســاختمانی تولید می گردد که بخش 
عمــده ای از آن در دو نخاله گاه مجاز در جاده باباباغی 

و مایان تخلیه می گردند.
وی خاطرنشــان کرد : با عنایت به گســترش کانشهر 
تبریز از ضلع شــرقی آن و افزایش ســاخت و ســاز در 
این مناطق، نخاله گاه هــای مجاز در این محدوده ایجاد 
خواهد شــد که در صــورت آغاز بــه کار آنها، زوائد 
بصری و تخلیه غیرمجاز نخاله های ساختمانی در حاشیه 

شهر کمتر خواهد شد.

 در آستانه سال جدید طرح پاکسازی نخاله های ساختمانی 

پیرامون شهر اجرا می شود
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همزمان بــا روز مهندس و ضمن گرامیداشــت این 
روز، مرکز کارآموزی جوارکارگاهی شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز ضمن اعطای مجوز توسط مدیرکل 
آمــوزش فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی، شــروع 

بکار نمود .
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،رضا اختیار وکالتی، 
مدیــرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان آذربایجان 
شــرقی به همــراه رئیس اداره موسســات کارآموزی 
آزاد و کارشــناس امور صنایع این اداره کل با حضور 
در محل شرکت توزیع نیروی برق تبریز ضمن نشستی 
بــا مدیرعامل، معــاون منابع انســانی، مدیر آموزش و 
مســئول روابــط عمومی این شــرکت، ضمن بحث و 
تبادل نظر بــا رویکرد آموزش نیروی کار ماهر مجوز 

توزیع  مرکــز کارآمــوزی جوارکارگاهی شــرکت 
نیروی برق تبریز اعطاء گردید.

وکالتــی در این دیــدار تقارن این افتتــاح را با روز 
مهندس مایه خرسندی دانست و افزود: شرکت توزیع 
نیــروی بــرق از جمله شــرکت های فعــال در حوزه 
آمــوزش و توانمندســازی نیروی انســانی با رویکرد 

مهارت افزایی است.
وی افزود: رســالت ســازمان آمــوزش فنی و حرفه 
ای کشــور گســترش آموزشــهای مهارتی در حوزه 
هــای مختلــف آموزشــی اســت و مخاطبیــن ایــن 
آموزشها،کارجویان با هدف آموزش دانش و مهارت 
با رویکرد اشــتغالزایی و شــاغلین با رویکرد مهارت 

افزایی و توانمندسازی است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی 
در بخــش دیگری از ســخنانش افزود: آموزشــهای 
مهارتــی در دو بخش؛ دولتی توســط مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای و خصوصی توســط آموزشــگاههای 
فنی و حرفه ای آزاد که رشته های مورد نیاز بازارکار 
در خوشــه های؛ خدمات، فناوری اطاعات، صنعت، 
امــور مالی و بازرگانــی، صنایع غذایــی و مراقبت و 
زیبایــی را با تجهیزات ســبک و بــرای کارجویان و 

مهارت آموزان ارائه می نماید.

 در جلسه اعطاء مجوز فعالیت مرکز کارآموزی جوارکارگاهی شرکت توزیع نیروی برق تبریز توسط مدیرعامل عنوان شد:

مهارت افزایی نیروی کارماهر می تواند بر میزان بهره وری و 
اثربخشی آن مجموعه تاثیر گذار باشد
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وی در ادامــه اظهــار داشــت: مراکز جــوار و بین 
کارگاهی عمدتا” متمرکز بر آموزش شاغلین است و 
اعتقاد ما هم بر این است که هر مجموعه ای نسبت به 
توانمندســازی نیروی کار فعال تحت سرپرستی خود 

اقدام نماید.
وی خاطر نشــان ساخت: توســعه مراکز جوار و بین 
کارگاهی مدنظر سازمان اســت و با توجه به سیاست 
کلی دولت در راســتای واگــذاری خدمات به بخش 
خصوصی در حوزه های مختلف این امر صورت می 

گیرد.
عادل کاظمی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
تبریز نیز، ضمن ابراز خرســندی از همکاری های فی 
مابین در طول ســنوات گذشــته این شــرکت با اداره 
کل آمــوزش فنــی و حرفه ای آذربایجان شــرقی در 
توانمندســازی و تربیت نیروی کار ماهــر با رویکرد 
دانش افزایــی و مهــارت افزایی، افــزود: امیدواریم 
ضمــن تقویت این نوع همکاری هــا، بیش از پیش بر 

مهارت افزایی نیروی کارماهربیافزاییم.
وی با اشاره به معدود و محدود بودن تعداد پیمانکاران 
این حوزه خاطر نشــان کرد: با توانمندسازی و تربیت 

نیــروی کار ماهر زمینه های ایجاد اشــتغال نیز در این 
حوزه فراهم می شود.

وی افزود:” پتانســیل و کشــش پذیــری خوبی در 
شــرکت توزیع نیروی برق تبریزوجــود دارد که می 
تــوان با گســترش امکانــات، حــرارت و مهارتها، بر 

کیفیت پروژه ها نیز افزود.
وی با اشــاره به اهمیت بحث آموزش و لزوم دانش 
و مهارت کافی در اســتفاده از ابزار و تجهیزات خاطر 
نشــان ســاخت: تجهیزاتی که تازه نصب می شــوند، 
چنانچه با مهارت و دانش کافی همراه باشد می تواند 
ســالیان متمــادی در صنعت برق مورد بهــره برداری 
قــرار گیرد.مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق 
تبریــز در این خصوص تصریح نمود: دانش و مهارت 
کافــی نیروی کارماهر می تواند بر میزان بهره وری و 

اثربخشی مجموعه تاثیر گذار باشد.
در پایان این نشســت، ضمن بازدیــد، مجوز فعالیت 
مرکز آمــوزش کارآموزی جوارکارگاهی شــرکت 
توزیــع نیروی بــرق تبریز که در کمیتــه آموزش در 
صنایع استان مصوب گردیده بود به مدیرعامل محترم 

این شرکت اعطاء گردید.
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استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تولید ۲٫۶ درصد 
از برق کشور در این استان، خواستار حمایت وزارت نیرو 

برای افزایش تولید برق در استان شد.
 به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز ؛دکتــر محمدرضا 
پورمحمدی در جلسه بررســی مشکالت برق واحدهای 
تولیدی و صنعتی اســتان با حضور معــاون وزیر نیرو و 
مدیرعامل شرکت توانیر، با قدردانی از تالش شبانه روزی 
مدیران و کارکنان صنعت برق در اســتان، گفت: به رغم 
تمامی تالش ها، نگرانی هایی از بابت تامین برق مورد نیاز 

استان وجود دارد.
وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص و سابقه 
درخشــان تبریز در حوزه تولیــد و صنعت، انتظار داریم 
وزارت نیرو و شــرکت توانیر، توجه ویژه ای به تخصیص 

اعتبارات و تجهیزات به آذربایجان  شرقی داشته باشند.
پورمحمدی با اشاره به جلسات تخصصی خود با وزرای 
دولت برای پیگیری تامین سوخت نیروگاه حرارتی تبریز، 
اظهار داشت: کمبود زیرساخت هایی مانند برق در بخش 
صنعــت و تولیــد، باعث مهاجرت برخــی فعاالن بخش 
خصوصی و سرمایه گذاران به استان های دیگر شده است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تولید ۲٫۶ درصد 
برق کشور در استان، گفت: این میزان تولید انرژی، برای 
ما قابل قبول نیســت و باید میــزان تولید در این بخش 
متناسب با شــاخص هایی همچون تعداد جمعیت استان 

افزایش یابد.
پورمحمدی خواســتار تدوین برنامه هــای میان مدت 
و بلندمــدت در توســعه واحدهای تولیــدی و صنعتی 

استان شــد و افزود: با تدوین این برنامه، ایجاد و توسعه 
زیرساخت های انرژی با هماهنگی بهتری صورت گرفته و 
مکان احداث و توسعه صنعتی استان نیز به شکل بهتری 

مشخص می شود.
وی همچنیــن از تالش شــبانه روزی فعــاالن بخش 
خصوصی اســتان در شــرایط کرونایــی و تحمل برخی 
مشــکالت موجود در حوزه تولید قدردانی کرد و گفت: 
به رغم مشکالتی همچون تحریم و کرونا، فعاالن غیرتمند 
بخش خصوصی در اســتان، هیچ نیروی کاری را تعدیل 

نکرده اند.
معاون وزیر نیرو در امور برق نیز در این جلسه با اشاره 
به اهمیت اســتان آذربایجان شرقی برای این وزارتخانه، 
گفــت: آذربایجان شــرقی از جمله اســتان های مهم و 
تاثیرگذار کشور در بخش های مختلف است و وزارت نیرو 
خود را متعهد به رفع مشکالت صنعت برق در این استان 
می داند. همایون حائری به تبیین برنامه های وزارت نیرو 
و راهکارهای اجرایی توسعه صنعت برق در کشور اشاره 
کرد و افزود: تامین برق مــورد نیاز واحدهای تولیدی و 
صنعتــی یکی از مهم ترین دغدغه های ماســت و در این 
زمینــه آماده حمایــت همه جانبه برای رفع مشــکالت 

تولیدکنندگان هستیم.
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتاندار آذربایجان 
شــرقی هم در این جلسه به بازدید اخیر خود از شهرک 
ســرمایه گذاری خارجی تبریز اشــاره کرد و گفت: نبود 
برق کافی در این شــهرک، باعــث نگرانی فعاالن بخش 

خصوصی و سرمایه گذاران شده است.

 استاندار آذربایجان شرقی:

انتظار داریم وزارت توجه ویژه ای به تخصیص اعتبارات به آذربایجان  
شرقی داشته باشد
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان  
شرقی با اشــاره به انجام سفرهای زمینی به کشورهای 
همســایه از طریق مرز جلفا، تاکید کرد: تست های پی 
ســی آر و ســریع کرونا باید قبــل از زدن مهر وورد به 

کشور انجام شود.
بــه گزارش خبرنــگار ما در تبریز ؛علیار راســتگو در 
جلسه قرارگاه طرح شهید سلیمانی، افزود: ضوابط سفر 
از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به طور کامل مشخص 
شده و رعایت شیوه نامه های بهداشتی ضروری است.

وی ادامــه داد: تمامی افرادی کــه از طریق تورهای 
گردشــگری اقدام به ســفرهای خارجی می کنند باید 
توجیه شوند که هنگام بازگشت در مرز قبل از ورود به 

کشور باید تست پی سی آر انجام دهند.
راســتگو با تاکید بر اقدامات سخت گیرانه برای ورود 
مســافران به داخل کشور، اظهار داشــت: قبل از انجام 
تست ســریع و پی سی آر نباید مســافری وارد کشور 

شود.
وی با اشاره به تصمیم ســتاد ملی کرونا در خصوص 
انجام سفرهای نوروزی گفت: ورود و خروج از شهرهای 
قرمز و نارنجی ممنوع بوده و فقط مسافرت بین شهرهای 

زرد و آبی و سفید امکان پذیر است.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتانداری 
آذربایجان شرقی افزود: باید از هم اکنون پیش بینی ها 
و برنامه ریزی های الزم برای کنترل ســفرهای نوروزی 

در استان انجام گیرد.

وی با اشــاره به تشــدید اجرای طرح شهید سلیمانی 
در دو هفته باقی مانده از ســال گفت: فرمانداران برای 

اجرای هرچه بهتر این طرح باید همکاری کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی نیز در این 
جلسه اظهار داشــت: در سفرهای خارجی که از طریق 
خطوط هوایی انجام می شــود مسافران قبل از خروج و 

ورود تست پی سی آر انجام می دهند.
احمد حمزه زاده افزود: تمامی آژانس های گردشگری 
که داری پروانه فعالیت از سوی سازمان میراث فرهنگی 
هســتند در شرایط کرونایی برای سفرهای خارجی نیاز 
به اخذ مجوز دوباره از اســتان ندارند مگر اینکه ســتاد 

ملی کرونا این الزام را ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه مرز زمینی جمهوری خودمختار 
نخجوان از هفته گذشــته برای ورود مسافران باز شده 
اســت، افزود: در سفرهای زمینی باید تمامی شیوه نامه 
های بهداشــتی که از سوی ستاد ملی کرونا اعالم شده، 

رعایت شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان  شرقی:

انجام تست کرونا در پایانه های مرزی ضروری است/ تشدید اجرای 
طرح شهید سلیمانی در پایان سال
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 فاز اول دهکده ورزش دانش آموزی استان آذربایجان 
شــرقی با حضــور وزیر آمــوزش و پرورش و اســتاندار 
آذربایجان شــرقی در زمینی به مســاحت ۱۸۲۳ مترمربع 

افتتاح شد.
 به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛این دهکده ورزشی در 
یک سالن چندمنظوره با هزینه پنج میلیارد تومان احداث 

شده است.
همچنین با حضور وزیر آموزش و پرورش و مســئوالن 
اســتان، عملیات اجرایی زمین های ورزشی تنیس، والیبال 

ساحلی و زمین چمن مصنوعی این دهکده آغاز شد.
وزیــر آموزش و پرورش در مراســم افتتــاح این طرح، 
تأکید کرد: سامت و تربیت جسمی همانند تربیت روانی، 
اجتماعی، اخاقی، سیاسی و اقتصادی مهم بوده و بخشی 

از فرآیند تربیت است.
محســن حاجی میرزایی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از 
دانش آموزان کشور اضافه وزن دارند، گفت: تنها تهدیدی 
که در حال حاضر متوجه دانش آموزان است کرونا نیست 
و باید تعادل هوشــمند بین ماحظاتــی که از ناحیه کرونا 
دانش آموزان را تهدید می کند و ســایر خطرات در خانه 

ماندن ایجاد کنیم.
وی افزود: در شبکه شاد زنگی به نام ورزش صبحگاهی 
داریم که دانش آموزان هر روز با مراجعه به آن می توانند 

روز خود را با ورزش شروع کنند.
اســتاندار آذربایجان شــرقی هم در این مراســم وظیفه 
آموزش و پرورش را انسان ســازی عنــوان کرد و گفت: 
راهبرد دشــمنان، تضعیف نهاد خانــواده و تعلیم و تربیت 
اســت که تحقق همین امر برای فروریختــن بنیان جامعه 

کافی است.
محمدرضــا پورمحمدی، تعلیــم و تربیت را ایدئولوژی 
نظام جمهوری اسامی و میراث پیامبر گرامی اسام)ص( 
برشــمرد و گفــت: بایــد با همــکاری و فراهم ســاختن 
زیرساخت های مناسب تربیتی گام های اساسی برای حفظ 

کشور برداریم.
وی با قدردانــی از اقدامات وزارت آموزش و پرورش 
در دوران کرونا، گفــت: این وزارتخانه اولین نهادی بود 
که برای استفاده از ظرفیت آموزش مجازی پیش قدم شده 

و پیشرفت های زیادی در این زمینه کسب کرده است.

دهکده ورزش دانش آموزی آذربایجان شرقی افتتاح شد
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شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به 
استناد مصوبه ۸۲۴۵ مورخه ۰۵/۰۸/۱۳۹۹ 
هیئت مدیره شــرکت در نظــر دارد اقالم 
اســقاطی خود را در هشت گروه به صورت 
یکجا: با قیمت پایه مبلغ ۰۰۰/۲۲۵/۲۴۹/۲ 

ریال را از طریق مزایده عمومی)کتبی(
به فروش برساند.

عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند 
برای دریافت اسناد مزایده و شرایط شرکت 
در مزایده، از تاریخ نشــر آگهی تا ساعت۳۰/۱۳ روز یکشــنبه مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ 
به نشــانی تبریز - بلوار پنجم مرداد ســاختمان مرکزی شــرکت واحد اتوبوســرانی 
تبریز به امورقراردادها مراجعه نموده و جهت کســب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 

۳۲۶۷۱۵۱۳تماس حاصل نمایند.
الف - محل دریافت اسناد مزایده : تبریز - بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت 

واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه واحد امورقراردادها
ب - میزان سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی : واریز مبلغ ۲۵۰/۴۶۱/۱۱۲ ریال بابت 
سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۵۰۰۷ نزد بانک شهرشعبه آزادی 
بنام شــرکت واحد اتوبوسرانی تبریزوحومه ویا ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مذکور با 

اعتبار سه ماهه بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه را واریز نمایند.
ج- تاریخ ، محل ومکان مزایده : تبریز - بلوار پنجم مرداد ســاختمان مرکزی شرکت 
واحد اتوبوســرانی تبریز و حومه ، روز یکشنبه مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ ساعت ۱۴ بعد از 

ظهر.
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده 
بوده و شــرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشــنهادات مختار 
اســت و هزینه درج آگهی و کارشناســی به عهده برنده مزایــده خواهد بود . ضمنا” 
مشروح شرایط مزایده در اسناد مزایده موجود میباشد همچنین جهت کسب اطالعات 
بیشــترمیتوانند از آدرس ســایت اینترنتی شــرکت واحد اتوبوســرانی تبریز و حومه

ir.www.bus.Tabriz کسب اطالع نمایند.
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