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استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه سیاست ها 
و اقدامات مربوط به تنظیم بازار باید پیوست رسانه ای 
و فرهنگی داشته باشــد، گفت: عامل بخشی از تورم 
در بازار کاالهای اساســی، روانی اســت که انعکاس 
اقدامات و بازرســی های میدانی، اثر بسزایی بر کنترل 

این عامل دارد.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛عابدیــن خّرم در 
جلســه قرارگاه امنیت غذایی اســتان، اظهار داشت: 
سیاست تنظیم بازار یکی از کارهای ضروری بود که 
در دولت مردمی به اولویت تبدیل شــد و تالش ها و 
پیگیری های دســتگاه های مسئول در این حوزه باعث 

ثبات در تأمین و توزیع کاال هستیم.
وی افزود: سپردن مسئولیت تأمین و توزیع محصوالت 
غذایی به جهاد کشاورزی، اقدام درستی است؛ چراکه 

تعدد متغیرها، تصمیم گیری را سخت می کرد.
خــّرم با اشــاره به اینکه تنظیــم بازار، تابــع عرضه و 
تقاضاســت و این دو بخــش باید هماهنگ باشــند، 
افزود: در سال های گذشته، بخش های تأمین و توزیع 
کاال هماهنگ نبودند و نگرانی شدیدی درخصوص 
کاالهای اساســی وجود داشت؛ اما امروز تالش های 
کارشناسان جهاد باعث آرامش و طمأنینه در تامین و 

توزیع کاال شده است.
وی با اشــاره به اینکه نرخ تورم در آذربایجان شرقی 
نسبت به استان های دیگر بیشتر است، افزود: بخشی از 
علت این رخداد، روانی است و اگر اقدامات مربوط 
به تنظیم بازار، پیوســت رســانه ای و فرهنگی داشــته 

باشد، اثر بسزایی در کنترل تورم خواهد داشت.
اســتاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه مسئوالن 

استاندار آذربایجان شرقی:

سیاست های تنظیم بازار در جامعه منعکس شود/ 
شاهد ثبات و آرامش در بازار استان هستیم
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بایــد با حضور میدانی در عرصــه، نتیجه تصمیمات و 
اقدامات خود را لمس کنند، افزود: باید در بازرسی ها 
و نظارت های میدانی اهتمام بیشتری داشته باشیم و این 

بازرسی ها در سطح جامعه منعکس شود.
وی افــزود: در بحــث نــان، کنترل از مبدأ تــا نانوایی 
ضعیف است و شاهد فروش آرد یارانه ای در بازار آزاد 
و کاهش کیفیت نان هستیم؛ لذا کنترل قیمت و کیفیت 

نان بسیار مهم است.
خّرم درخصوص عرضه میوه شــب عید نیز گفت: در 
کوتاه مدت برنامه ریزی منسجمی شده تا آحاد مردم به 
میوه دسترسی داشــته باشند؛ در میان مدت باید میادین 
عرضه میوه در قالب بازارچه های محلی احداث شده و 

این محل ها به طور مستمر رصد و پایش شوند.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم 
در این جلســه ایجــاد فراوانی کاال در بــازار را وظیفه 
اصلی قرارگاه امنیت غذایی عنوان کرد و گفت: نتیجه 
این اقدام، تثبیت قیمــت از طریق عرضه و تقاضا بوده 

است.
اکبر فتحی اظهار داشــت: در ایــام اوج مصرف بویژه 
شــب عید مشکلی از نظر تأمین کاال نخواهیم داشت و 

در توزیع اقالم نیز به مناطق کم برخوردار توجه ویژه ای 
شده است.

وی درخصوص تأمین و توزیع گوشت مرغ در استان، 
گفــت: در افزایش ظرفیت های جدید و ســامان دهی 
واحدهــای غیرمجاز اقدامات موثری انجام شــده و با 
رقم بی ســابقه ۴٫۵ میلیون قطعــه جوجه ریزی، امروز 

شاهد ثبات کامل در تولید مرغ هستیم.
در این جلســه مدیران دســتگاه ها و نهادهای مســئول 
از وضعیــت کاالهای اساســی از جمله گنــدم، برنج، 
میوه و گوشــت گزارش دادند و بر لزوم تسهیل تردد 
محموله های غذایی و نهاده ها، بازرسی های میدانی برای 
کنترل قیمت ها و برنامه ریزی برای احداث بازارچه های 
محله ای به منظور توزیع هدفمند تأکید شــد. استاندار 
آذربایجان شرقی پس از این جلسه از یکی از انبارهای 
ذخیره کاالهای اساسی ازجمله گوشت قرمز و گوشت 
مــرغ در تبریز بازدید کــرد و در جریان روند تأمین و 

توزیع این کاالها در بازار قرار گرفت.
خّرم در این بازدید پس از استماع گزارش های مسئوالن 
درخصوص وضعیت کاالهای اساســی، دســتورهای 
الزم بــه منظور عرضه نیازمندی های مردم در آســتانه 

عید نوروز را صادر کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:
در ایام اوج مصرف بویژه شب عید مشکلی از نظر تأمین 

کاال نخواهیم داشت و در توزیع اقالم نیز به مناطق 
کم برخوردار توجه ویژه ای شده است.

استاندار آذربایجان شرقی:
در بحث نان، کنترل از مبدأ تا نانوایی ضعیف است و 

شاهد فروش آرد یارانه ای در بازار آزاد و کاهش کیفیت 
نان هستیم؛ لذا کنترل قیمت و کیفیت نان بسیار مهم است.
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فرمانده ســپاه ناحیــه امامت تبریز در مراســم 
اعــزام اولیــن کاروان راهیــان نور بــه مناطق 
عملیاتی جنوب کشــور گفت: رسالت راهیان 
نور، نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در 

بین نسل جوان کشور است.
ســرهنگ پاســدار پوراســماعیل از اعزام سه 
کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی و جنگی 
خبــر داد و افزود: در مرحلــه اول ۶ اتوبوس 
متشــکل از ۳۵۰ نفر همراه بــا عوامل اجرایی 
ناحیه امامت رهســپار مناطق عملیاتی شــدند، 
کــه دو کاروان دیگر نیــز در هفته آتی اعزام 

خواهند شد.
وی بــا بیــان اینکه آینــدگان بایــد بدانند که 
آرامش کنونی نشــأت گرفته از چه رشــادت 
ها و حماسه هایی اســت، گفت: نسل باکری 
ها در ایران اســالمی همچنــان در قالب گروه 
های جهادی رنگ و بوی رشــادت و از خود 
گذشتگی یادگاران هشــت سال دفاع مقدس 

را زنده نگه داشته اند.
پوراســماعیل با یادآوری نقش مردم در حفظ 
ارزش هــای دوران دفاع مقدس تصریح کرد: 
این ارزش ها را مردم ایجاد کرده و در انقالب 
اســالمی، دفــاع مقدس و مقاومــت هم مردم 
بودند که به صحنه آمده و پشتیبان نظام بودند.

وی بــا بیان اینکه برگــزاری اردوهای راهیان 
نور در راســتای تداوم پاسداشت ارزش های 
انقالب اسالمی اســت، افزود: حضور جوانان 
و بســیجیان در قالــب راهیان نــور در مناطق 
جنگــی، موجب تحریف نشــدن ارزش های 
دفاع مقدس و نهادینه شــدن ارزش ها انقالب 

در بین نسل جوان جامعه خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز:

رسالت راهیان نور نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در بین 
نسل جوان کشور است
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: برقراری سفرهای 
نوروزی با رعایت پروتکل های بهداشتی و  توجه به تکمیل 

واکسیناسیون باید صورت گیرد.
 شصت و ســومین جلســه ســتاد فرماندهی مدیریت مقابله 
با کرونا به ریاســت رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز و با 
حضــور اعضای ســتاد فرماندهی مدیریت کرونا در ســالن 

کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.
دکتر بهمن نقی پور با اشاره به فرا رسیدن عید نوروز و پیش 
بینی افزایش رفت و آمدهای خانوادگی و سفرهای نوروزی 
به استان آذربایجان شرقی گفت: ضروری است دستور العمل 
هــای الزم جهت اطالع رســانی مکان و زمــان مراکز نمونه 
گیری و واکسیناســیون  همچنین آخرین دستورالعمل های 
مربوط در این زمینه توسط معاونت بهداشت و درمان به کلیه 
مراکز بهداشتی درمانی و مراکز اقامتی وگردشگری و رسانه 

های مجازی و...استان ارسال شود.
دکتر نقی پور با اشــاره به ضرورت توجه به فرهنگ ســازی 

و ترویج “ســفر ســالم و ایمن ” اظهار کرد: تاکید بر رعایت 
پروتکل های بهداشــتی  و ارائه بروشــورهای آموزشــی در 
مبادی ورودی شــهرها در اولویت برنامه های مجموعه های 

مرتبط باید قرار گیرد.
وی بــا تاکید بر ارزیابی عملکرد مراکز بهداشــتی و درمانی 
گفت: مقرر شــده اســت واحد ارزیابی عملکرد و بازرسی 
دانشــگاه ، عملکرد مراکز بهداشتی ودرمانی را در خصوص  
کرونــا به صــورت هفتگی آمــاده کرده و به دفتر ریاســت 

دانشگاه گزارش کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: ضروری است  در 
راستای توجه به موضوع مرگ ومیر ناشی از کووید ۱۹، کمیته 
علمی با همکاری معاونت درمان، معاونت بهداشت و معاونت 
تحقیقات و فن آوری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل 
جلسه فوری دهد و مسایل مرتبط مورد بررسی و مطالعه قرار 
گرفته  و واحدهای اجرائــی از نتایج این تحقیقات بهره مند 
شــوند. دکتر نقی پور در خصوص تجویــز داروهای خارج 
از پروتکل های بهداشــتی و درمانی بــرای بیماران کرونایی 
توســط پزشــکان گفت: معاونت های درمان ، غذا ودارو، و 
سازمان نظام پزشکی به این مسئله حساس بوده و این موضوع 
مورد رصد دقیق قرار گیرد و نتایج انجام اقدامات در جلســه 

آتی ستاد کرونا ارائه گردد.
دراین جلســه معاونت های درمان، بهداشت و مدیران مراکز 
بهداشتی و درمانی به ارائه گزارش عملکرد واحدهای تحت 
مدیریــت خود در خصوص مقابله با بیماری کرونا پرداختند 
و آمادگی کامل مراکز بهداشتی و درمانی به منظور افزایش 
ارائه خدمات و ایجاد رغبت به واکسیناسیون و افزایش دقت 
و بررســی رعایت پروتکل های بهداشتی مخصوصا در ایام 

نوروز را اعالم کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

برقراری سفرهای نوروزی با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شود

دکتر نقی پور اظهار کرد: تاکید بر رعایت
 پروتکل های بهداشتی  و ارائه بروشورهای آموزشی در 

مبادی ورودی شهرها در اولویت برنامه های مجموعه های 
مرتبط باید قرار گیرد.
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جلسه کمیسیون رفع تداخالت اراضي آذربایجان شرقي  
با حضور رئیس کل دادگســتري استان ، دادستان مرکز 
اســتان، تعدادي از قضات و اعضاي کمیسیون در محل 
ســازمان برگزار شــد و اعضاي مدعو در جریان فرایند 

رسیدگي به پرونده ها در این کمیسیون قرارگرفتند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر موسی خلیل الهی 
رئیس کل دادگســتری استان در حاشــیه این جلسه در 
گفتگو با خبرنگاران از رتبه دوم آذربایجان شــرقی در 
کشــور در رفع تداخالت اراضی کشاورزی خبر داد و 
گفت: در این جلسه مقرر شد کارها کمی سرعت گرفته 
و وضعیت اراضی باقی مانده در سطح استان آذربایجان 
شــرقی تعیین تکلیف شــود. وی با بیان اینکه ســند دار 
کردن اراضی کشــاورزی تقاضا محور می باشــد ادامه 
داد: قرار شــد از طریق نظام صنفی کشــاورزی فرهنگ 
سازی شــود تا مردم و کشــاورزان با مراجعه به ادارات 
ثبت اســناد و امالک برای درخواست اسناد کشاورزی 
برای اراضی زراعی شــان ترغیب شوند .رئیس سازمان 
جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه 
بــا توجه بر اینکه در موضوع رفع تداخالت اراضی رتبه 
دوم کشوری به استان آذربایجان شرقی اختصاص دارد 
گفت: در سطح اســتان ۳۰۹۰ پالکات ثبتی وجود دارد 

که حــدود ۱۲۳۴ پالک کــه دارای تداخل می باشــد 
شناسایی شــده اســت. مهندس اکبر فتحی با بیان اینکه 
برای ۹۹۰ پالک قرارداد رفع تداخل امضا شــده اســت 
ادامه داد: آنچه که باقی مانده ۲۴۰ پالک می باشــد که 
ان شاء اهلل در شــش ماهه اول سال ۱۴۰۲ کلیه پالکات 

دارای تداخل ، رفع تداخل خواهد شد.
وی با بیان اینکه در زمینه تثبیت مالکیت و صدور ســند 
نیــز باید اقدامــات موثرتری انجام شــود و در یک بازه 
زمانی مشــخص کلیه اراضی کشــاورزی سنددارشوند 
ادامه داد: با توجه بر اینکه این امر تقاضامحور می باشــد 
اســتفاده از ظرفیت تشــکلهای مردم نهاد در ترویج این 
مهــم ضرورت دارد . رئیس ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان با اشاره به تشــکیل قرارگاه صدور اسناد اراضی 
کشاورزی در استان آذربایجان شرقی گفت: طبق تاکید 
رئیس جمهور بر ســند دار کردن اراضی کشاورزی در 
تمامی استانها ، قرارگاه صدور اسناد اراضی کشاورزی، 
در استان آذربایجان شرقی نیز تشکیل شده است که هر 
هفته روزهای سه شنبه ساعت ۶:۳۰ صبح جلسات آن به 

صورت منظم برگزار می شود.
وی بــا بیان اینکــه یکی از مهمتریــن برنامه های دولت 
ســیزدهم این اســت که تا پایان دولت موضوع سند دار 
کردن اراضی کشاورزی را در سطح کشور به سرانجام 
برساند افزود: اســتان آذربایجان شرقی در زمینه صدور 
اســناد برای اراضی کشــاورزی جزء اســتانهای پیشتاز 
کشور بوده و در این خصوص استفاده از ظرفیتهای نظام 
مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی در صدور 
اســناد کشاورزی مورد توجه اســت که به همین منظور 
تفاهــم نامه ای نیز با نظام مهندســی کشــاورزی و اتاق 
اصناف کشــاورزی منعقد شده اســت و با ایجاد فضای 

همکاری کار صدور اسناد تسریع می شود.

تشکیل جلسه کمیسیون رفع تداخالت اراضی آذربایجان شرقی باحضور 
رئیس کل دادگستری استان ودادستان مرکز استان
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سرپرست شهرداری تبریز تاکید کرد:
ضرورت آمادگی ورودی های شهر برای استقبال از گردشگران نوروزی

سرپرســت شــهرداری تبریــز بر ضــرورت آمادگی 
ورودی  های شهر به ویژه در منطقه ۷ برای استقبال از 

گردشگران نوروزی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مهدی یوســفی ظهر 
امروز در جمع مدیران شهرداری منطقه ۷ تبریز اظهار 
کــرد: با توجه بــه نزدیکی عید نوروز و فرا رســیدن 
ســال جدید، اقدامات خوبی در سطح منطقه ۷ انجام 
می گیرد که از جمله می توان به گلکاری، رنگ آمیزی 

جدوال ، لکه گیری آسفالت معابر و ... اشاره کرد.
وی اضافه کرد: بحث آســفالت در این منطقه نیازمند 
تقویت اســت که امیدواریم در روزهای آتی شــاهد 
توزیع اساســی آســفالت در معابر اصلــی این منطقه 

باشیم.
سرپرست شهرداری تبریز عنوان کرد: با توجه به اینکه 
وضعیت شــیوع کرونا در حال کاهش است و انتظار 

می رود امســال میزبان مســافران نوروزی در شهرمان 
باشــیم؛ به همین جهت اجرای دقیق طرح استقبال از 

بهار و رسیدگی به ورودی های شهر ضروری است.
وی گفــت: منطقه ۷ تبریز نیز یکــی از ورودی های 
شهر محسوب می شــود و باید به این ورودی  که در 
بافت صنعتی شــهر قرار دارد، به شــکلی ویژه توجه 

شود.

سرپرست شهرداری تبریز : 

منطقه ۷ تبریز نیز یکی از ورودی های شهر محسوب 
می شود و باید به این ورودی  که در بافت صنعتی 

شهر قرار دارد، به شکلی ویژه توجه شود.
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رئيس سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي خبرداد:

توزیع ۲هزار تن میوه شب عید در استان /
 برپایی ۱۳۵ غرفه عرضه میوه شب عید در آذربایجان شرقی

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی 
گفت: عرضه کاالهای اساسی و محصوالت کشاورزی 
در جامعــه باید به اندازه تقاضا و حتــی مازاد بر تقاضا 

باشد .
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس اکبر فتحی در 
جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان ضمن تشکر از 
زحمت همکاران در زمینه تنظیم بازار استان با اشاره به 
ذهنیت اذهان عمومی در مورد جهادســازندگی گفت: 
تمامــی ادارات و دســتگاهها یا اهالی روســتاها اذعان 
دارند که جهادسازندگی در زمان خود در زمینه عمران 
و آبادانی روســتاها و حضور در جبهــه های جنگ یا 
پشتیبانی و مهندسی رزمی جنگ، سازمان بسیار موثری 
بــوده و توفیقــات بی نظیــری در این زمینه ها کســب 
کرده اســت لذا براســاس قانون انتزاع و با این دیدگاه 
، وظایــف مرتبط به ســازمان جهادکشــاورزی محول 
گردید که دیدگاه جامعه از ســازمان جهادکشاورزی 
همان دیدگاهی اســت کــه در مورد جهادســازندگی 
وجــود دارد و خداوند را شــاکریم کــه زحمات همه 

همکاران در خود سازمان و ادارات تابعه و مدیریتهای 
شهرســتانی مبین توفیقاتی در اجرای این قانون و تثبیت 
قیمتها و تنظیم بازار کاالهای کشــاورزی است اگرچه 
انتظاراتی که از سازمان جهادکشاورزی می رود بسیار 
فراتر از این میزان می باشد و یقیناً پتانسیل بالقوه افراد و 
مدیریتها و ادارات تابعه سازمان جهادکشاورزی بسیار 

بیشــتر از آنچیزی است که اکنون بالفعل شده است.
وی با اشــاره به دید علمی در مــورد تنظیم بازار اظهار 
داشت: تنظیم بازار در بستر عرضه و تقاضا امکان پذیر 
اســت و اگر در چنین بســتری اتفاق افتد مسلماً تنظیم 
بــازار پایداری صورت خواهد گرفــت این امر اهتمام 
و اراده جدی و اقــدام موثر و به موقع را می طلبد زیرا 
تاخیــر در گزارش یــا اقدام برای رفــع کمبود کاالیی 
ممکن اســت به خارج شــدن شــرایط از کنترل منجر 
گردد بنابرایــن علیرغم اهمیت نظــارت، در وهله اول 
عرضه باید به اندازه تقاضا و حتی مازاد بر تقاضا باشــد 
تــا کنترل بازار را امکان پذیــر نماید در صورت عملی 
شدن چنین امری تنظیم بازار پایداری ایجاد خواهد شد 
در این میان هر اندازه نظارتها هوشــمند شده و تفکری 
در پس آن باشد از نظارت فیزیکی مثمر ثمرتر خواهد 
بود لذا در ســطح وزارتخانه تالش می شــود در کنار 
ســامانه های موجودی که در اختیار سازمان صنعت و 
معدن می باشد، سامانه های دیگری پیش بینی شود که 
از اوایل سال ۱۴۰۱ این سامانه ها شروع به کار خواهند 

نمود. 
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان با اشــاره به 
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موضوع حذف واســطه ها به عنوان یکی از عوامل موثر 
در تنظیم بازار گفت: اگرچه واســطه را عنصر نامطلوب 
در تنظیم بــازار نمی دانیم اما اگر تعداد این واســطه ها 
افزایــش یابد طبیعتــاً قیمت نهایی محصــول را افزایش 
خواهد داد بنابراین حذف واســطه ها از بازار و کاهش 
قیمــت نهایی محصــول به تنظیم بازار یاری می رســاند 
و ایــن امر نیز از طریق هوشمندســازی عرضه عملی می 
گردد لذا باید همانند سامانه بازرگام که در حال حاضر 
در مرکز اســتان دایر می باشــد، پلــت فرمهای محلی یا 
استارت آپ هایی که حاضرند کارگزاری این امر را بر 
عهده گرفته و ســرمایه گذاری نمایند، در شهرستانهای 

بزرگ شناسایی و راه اندازی گردند.

مهندس فتحی نظارت فیزیکی را آخرین مرحله نظارت 
و اقــدام در امر تنظیم بازار دانســته و بیــان نمود: برای 
مقابله با گران فروشــی و سوء اســتفاده کنندگان انجام 
نظارت فیزیکی ضروری اســت و انجام این نظارت چه 
با کمک ســازمان صنعت و معدن و چــه بدون آن باید 
صورت گیرد هم اکنون نیز در اکثر شهرستانهای بزرگ 
نظارت فیزیکی توســط خود نیروهای سازمان، مدیریت 
می گردد. وی افزود: با توجه به واقع شــدن در آســتانه 
آغاز ســال جدید که معموالً مصــادف با پیک مصرف 
کاالهای اساســی می باشــد، هر قدر بتــوان این کاالها 
را تامیــن کرده و وفور نعمت در بــازار ایجاد نمود، در 
تنظیم هر چه بهتــر بازار کمک کننده تر خواهد بود در 
چنین شرایطی نیاز آنچنانی به نظارت فیزیکی و تشکیل 
پرونده نیز نخواهد بــود در ارتباط با تامین مرغ با توجه 

به مقایســه میزان جوجه ریزی بهمن و اســفند ماه پیش 
بینی می شود تولید مرغ اســفند ماه فراتر از تولید بهمن 
ماه باشــد و نگرانی از این جهت وجود ندارد و در کنار 
حمایــت از حقــوق تولیدکنندگان در مبــدأ با افزایش 
قیمت مقابله خواهد شد. رئیس سازمان جهادکشاورزی 
استان با اشاره به فروکش نمودن نسبی بیماری کرونا که 
احتمال دیدوبازدیدهای عید و در نتیجه نیاز به کاالهای 
اساسی را افزایش می دهد، گفت: تامین برنج مورد نیاز 
باید مورد توجه واقع شده و از ظرفیت فرمانداران و ائمه 
جمعه در این زمینه استفاده شود و بخش تامین نشده نیز 
به استان اعالم گردد خوشبختانه علیرغم تنگناهای مالی 
دولت، برای تامین کاالهای اساسی ارز کافی تخصیص 
یافته اســت و برنج و شــکر و مورد نیاز تامین شده و در 
جهــت تامین روغن نیز اقدامــات خوبی صورت گرفته 
است لذا فراوانی کاال باید همواره مدنظر قرار گرفته و با 
همــکاری فرمانداران در این ایام پرکار برای ایجاد رفاه 
و آسایش برای مردم تالش شود با توجه به اینکه اغلب 
خریدها بعــداز ظهر صورت می گیــرد عالوه بر اکیپ 
های نظارتی صبح، باید اکیپ هایی نیز برای بعداز ظهر 

تعریف گردد.
مهندس فتحی با اشــاره به سخنان مقام معظم رهبری در 
ســخنرانی ۲۹ بهمن ماه خطاب به مــردم آذربایجان که 
فرد انقالبی را فردی تعریف می نماید که وظیفه خود را 
به نحو احســن انجام می دهد، گفت: بزرگترین خدمت 
برای انقالب اسالمی که اکنون تثبیت یافته است، انجام 
وظایف تعریف شده به نحو احسن می باشد در این راستا 
وظیفه تعریف شــده برای ســازمان جهادکشاورزی نیز 
وظیفه بســیار خطیری می باشد که به سفره مردم ارتباط 
دارد و در صورتیکه در راه رضای خداوند به این وظیفه 
خطیر عمل گردد قطعاً بازخورد برابری از ســوی خدای 

متعال دریافت خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان:
برای مقابله با گران فروشی و سوء استفاده کنندگان انجام 

نظارت فیزیکی ضروری است
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وی با تاکید بر لزوم داشــتن اشــرافیت کامل در مورد 
مسائل جدید مطرح شده گفت: در صورتیکه اطالعات 
کافی در مورد صورت مســئله وجود داشته باشد یافتن 
راه حــل دشــوار نخواهد بود در این راســتا آگاهی از 
میــزان نیاز شهرســتان به کاالهای اساســی همانند آرد 
یا نیاز صنــف و صنعت به روغن یا شــکر یا مرغ گرم 
یا تخم مرغ و ســایر اقالم می توانــد در تصمیم گیری 
برای تامین این کاالها کامــاًل موثر واقع گردد لذا این 
موضوعــات بایــد در کارگروه های شهرســتانی مورد 
بحث قرار گیرد و ســپس در مرکــز مصوب گردد در 
مورد نظارت عالوه بر همــکاران، اتحادیه های صنفی 
نیــز باید مورد توجه واقع شــوند که در این صورت نه 
تنها نیاز به نیروی انســانی بیشــتر نیز مرتفع می شود ) با 
توجه به وظیفه مندی اتحادیه ها در مورد نظارت( بلکه 
مشــکالت و پیشنهادات اتحادیه ها نیز مورد توجه واقع 

شده و تعامل فیمابینی شکل خواهد گرفت.
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان در ارتباط با 
همکاری با ســازمان تعزیــرات گفت: بایــد ارتباط و 
همــکاری با ایــن ســازمان و حوزه های دادگســتری 
افزایــش یابد زیرا بدلیل ارتباط کاری و برای پیشــبرد 
وظایــف محوله به همکاری و پشــتیبانی و حمایت این 
ســازمانها نیازمند هســتیم همینطور نیاز داریم تا آحاد 
مردم به عنوان ناظر عمل نمایند و این امر مســتلزم این 

است که این احساس نیاز به مردم منتقل گردد.
مهندس فتحی با اشــاره به اینکــه وظیفه تنظیم بازار در 
کنار وظیفه تولید ســازمان قرار دارد گفت: تنظیم بازار 
زمانــی به خوبــی اتفاق خواهد افتاد کــه تولید با روند 
خوبی صــورت گیرد برای مثال در حــوزه نهاده های 
دامی اگــر بتوانیم بخشــی از نیاز جامعــه را در داخل 
تولید نماییم، بخش بزرگی از مشــکالت کشور را می 
توان حل کرد بنابراین وظیفه تولید و دیگر وظایف در 

حوزه ایجاد زیرســاخت ها به عنــوان وظایف پایه ای 
سازمان می باشــند بنابراین صرف پرداختن به موضوع 

تنظیــم بازار نباید ما را از دیگر وظایف باز دارد.
وی در ارتباط با میوه شب عید ضمن تقدیر از زحمات 
همکاران ســازمان تعاون روســتایی و اتحادیه مربوطه 
تصریــح نمود: دو قلم کاالی ســیب و پرتقال به اندازه 
نیاز تامین شده است و با توجه به اینکه سیب در داخل 
اســتان تولید می شود، ســیب مورد نیاز از داخل استان 
تامین شده اســت و پرتقال مورد نیاز نیز به استان حمل 
شــده و طبق بازدیدی که با همراهی استاندار محترم از 
سردخانه های اســتان صورت گرفت، میوه های تامین 
شــده از کیفیت باالیی برخوردار بوده و مورد تحسین 
ایشــان قرار گرفت. رئیس ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان با بیان اینکه از تاریخ ۲۵ اســفند ماه عرضه میوه 
های تامین شــده از طریق ۱۳۵ غرفه عرضه میوه شــب 
در ســطح اســتان صورت می پذیرد افزود: در ســطح 
شهرســتان تبریز در ۳۰ غرفه در نظر گرفته شــده و در 
مابقی شهرســتانها با اســتفاده از ظرفیت اتحادیه عرضه 
خواهد شــد با توجه بــه اینکه قیمت تعیین شــده برای 
میوه شــب عید به احتمال زیاد ۱۵ الی ۲۰ درصد پایین 
تر از قیمت بازار خواهد بــود، نیاز به نظارت ضروری 
خواهد بود تا بدســت مصرف کننده واقعی برســد در 
این راســتا نیــز هماهنگی الزم با فرمانــداران محترم یا 

سایر دستگاه ها باید صورت گیرد.
وی بــا بیــان اینکــه یــک هــزار و ۳۵۰ تــن پرتقــال 
تامســون نایلون پیچ و ۷۰۰ تن ســیب قرمز و سفید در 
سردخانه های استان ذخیره شده افزود: توزیع پرتقال و 
ســیب در استان تا ۱۳ فروردین از ساعت ۹ تا ۲۲ ادامه 
خواهد داشــت؛ البته این توزیع به صورت الکترونیکی 
و از طریــق ســامانه بازرگام و به صورت هوشــمند نیز 

همزمان آغاز می شود.
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مدیر بحران شــهرداری تبریز گفت:در اولین نشســت 
کمیســیون پیشــگیری و مدیریت بحران کالنشهرهای 
کشــور، مدیریــت بحران شــهرداری تبریز بــه عنوان 
رئیس شورای سیاست گذاری و رئیس کمیته آمادگی 

و پاسخ کالنشهرهای کشور انتخاب شد.
بــه گزارش خبرنــگار ما در تبریز؛مســعود حســن نژاد 
در خصوص برگزاری این نشســت گفــت: با توجه به 
ارتقاء کمیته مدیریت بحران به کمیســیون پیشگیری و 
مدیریت بحران، اولین نشســت این کمیسیون با هدف 
تبادل نظــر و تعیین کمیته های مربوطه در شــهر تهران 
برگزار شــد و پس از جلسات کارشناسی و ارائه برنامه 
هــای کاندیداها، مدیریــت بحران شــهرداری تبریز با 
اکثریت آرا بــه عنوان رئیس کمیته آمادگی و پاســخ 

این کمیسیون انتخاب شد.
حســن نژاد با اشــاره به اینکه دبیرخانــه مدیران بحران 
کالنشــهرهای کشــور بــه پیشــنهاد مدیریــت بحران 
شــهرداری تبریز از ســال ۱۳۸۶ تشــکیل شــده است، 
افزود: بر اســاس تجارب گذشته و همچنین برنامه های 
ارائه شــده در این نشســت، مدیریت بحران شهرداری 
تبریز با رای اعضای حاضر، به عنوان ریاســت شورای 
سیاســتگذاری کمیسیون پیشــگیری و مدیریت بحران 

کالنشهرهای کشور انتخاب گردید.

دبیرخانه مجمع کالن شــهرهای ایــران از دهه هفتاد در 
پاســخ به ناهنجاری های شــهری، پیچیدگی مدیریتی، 
تبــادل نظــر و انتقال تجــارب حل مشــکالت فراروی 
مدیریت شــهری ایجاد شــد؛ در حال حاضر شهرهای 
بــاالی پانصــد هزار نفر کشــور با جمعیتــی بالغ بر ۲۵ 

میلیون نفر عضو این مجمع هستند

مدير بحران شهرداری تبريز خبر داد:

انتخاب مدیریت بحران شهرداری تبریز به عنوان رئیس شورای 
سیاست گذاری و رئیس کمیته آمادگی و پاسخ کالنشهرهای کشور

مدیر بحران شهرداری تبریز:
دبیرخانه مجمع کالن شهرهای ایران از دهه هفتاد در پاسخ به 
ناهنجاری های شهری، پیچیدگی مدیریتی، تبادل نظر و انتقال 

تجارب حل مشکالت فراروی مدیریت شهری ایجاد شد
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جمع خبرنگاران خبر داد:

آغاز انتقال بیمارستان کودکان تبریز به بیمارستان مردانی آذر/
فعالیت مراکز بهداشتی و درمانی در ایام نوروز

آرمان تبریز-رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از آغاز انتقال 
بیمارستان کودکان تبریز به بیمارستان مردانی آذر خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دومین نشست خبری رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استقبال خبرنگاران استان و در 

محل سالن اجتماعات مرکز مطالعات دانشگاه برگزار شد .
دکتــر بهمن نقی پوردر نشســت خبری عصر دوشــنبه ، ۲۳ 
اسفندماه در جمع خبرنگاران، با اشاره به راه اندازی و افتتاح 
بیمارســتان مردانی آذر در تبریز، گفت: این بیمارستان که به 
صورت هیات امنایی اداره می شود، به مرور شروع به جذب 
بیمار کرده اســت. دکترنقی پــور افزود: انتقال بیمارســتان 
کودکان تبریز به بیمارستان مردانی آذر آغاز شده و تاکنون 
پنج بخش منتقل شده است و همکاران مشغول به کار هستند 
و امیدواریم با راه اندازی رســمی این بیمارســتان و تکمیل 
تمامی بخش ها بتوانیم از این ظرفیت بزرگ در جهت کنترل 

بیماری های کودکان در تبریز بهره مند شویم.

سیر نزولی موج ششم کرونا در آذربایجان شرقی
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز در بخــش دیگری از 
صحبت های خود ضمن تشــریح آخرین وضعیت کرونا در 
استان، اظهار کرد: از قله موج ششم کرونا عبور کردیم و در 

وضعیت نزولی این موج قرار داریم.
دکتر نقی پور، با اشــاره به کاهش موارد ســرپایی و میانگین 
مــرگ و میر روزانه کرونا در اســتان، افــزود: طی یک روز 
گذشته با کاهش ۲۹ نفری بستری های کرونا در استان مواجه 
بودیم و اکنون ۳۹۳ بیمار در بیمارســتان های اســتان بستری 

هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد ۴۵ نفر از بیماران کرونایی 
تحت دستگاه ونتیالتور قرار دارند و متاسفانه در طی ۲۴ساعت 
گذشته ۹ نفر از بیماران کرونایی جان خود را از دست دادند.

وی ادامــه داد: با توجه به آخرین اطالعات، ســه شهرســتان 
استان در وضعیت قرمز، ۱۱ شهرستان در وضعیت نارنجی و 

هفت شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
دکتر نقی پور در خصوص وضعیت واکسیناســیون اســتان، 
گفت: تاکنون ۹۴ درصد جمعیت استان دوز اول، ۸۵ درصد 
دوز دوم و ۴۱ درصد دوز ســوم واکســن کرونا را دریافت 

کرده اند.
وی ادامــه داد: ۹۰ درصــد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۷ ســاله و 
۳۶.۵ درصد از کودکان ۵ تا ۱۲ ساله استان واکسن کرونا را 

دریافت کرده اند.
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وی در ادامه با اشاره به پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی این 
دانشگاه، اظهار کرد: تولید داروی مزاالزین )داروی بیماری 
التهابی روده( برای اولین بار در کشور توسط محققان بومی 

تبریز انجام گرفته است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریزبا اشاره به دیگر اقدمات 
صورت گرفته در طول ماه های گذشــته افــزود: برگزاری 
جشنواره های مختلف دانشجویی و برنامه ریزی برای جذب 
هیات علمی و ارتقای ســطح اســاتید نیــز از جمله اقدامات 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز به شمار می رود.
وی با اشاره به خدمات رسانی 
بخش های مختلف بهداشت 
و درمان در ایام نوروز، اظهار 
کرد: تمامــی مراکز درمانی، 
اورژانس، بهداشــت و مراکز 
واکسیناســیون در ایام نوروز 

فعال بوده و تعطیلی در این مراکز نخواهیم داشت.
وی خاطرنشــان کرد: آماده خدمت رســانی بــه مردم عزیز 
و مســافران هســتیم و حتی در روزهای اول فروردین و ۱۳ 

فروردین ماه، واکسیناسیون انجام می گیرد.
در ادامه دکتر حسین حقائی، معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشــکی تبریز نیز در خصوص شــرایط مســافران خارجی 
ورودی به اســتان، گفــت: مســافران ورودی از مبادی مرز 
هوایــی فرودگاه تبریز و دو مــرز زمینی نوردوز و جلفا باید 
حتما تســت پی ســی آر خود را حداکثر ظرف ۷۲ ساعت 

ارائه دهند.
وی ادامه داد: شــرایط خروج از استان و سفر به کشورهای 
خارجی نیز متفاوت بوده و هر کشــور، شرایط مخصوصی 
دارد. این شــرایط در سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز با عنوان الزامات سفر قابل دسترسی است.
وی افزود: اگر واکســن های تزریق شــده به افراد در کشور 
مقصد قابل قبول نباشد، مجوز تزریق تا دوز پنجم، حداقل با 

فاصله یک ماه در مواقع ضرورت به ما داده شده است.
در ادامه دکتر مسلم نجفی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشــکی تبریز در خصــوص تفاوت قیمت برخــی از اقالم 
دارویــی نیز افزود: نرخ داروهای داخلی، ثابت بوده اما نرخ 
داروهــای خارجی بنا بر برند و شــرایط متفــاوت وارداتی، 

مختلف است.
دکتر نجفی خاطرنشــان کرد: ایران یکی از پیشــرفته ترین 
کشــورها در تولید داروهــای مختلف اســت. داروهایی با 
تکنولــوژی و اطمینان بــاال در ایران تولید می شــود و اگر 
وضعیــت تحریم نبــود، صــادرات بخش 
دارویی کشــور در وضعیت بســیار بهتری 

قرار داشت.
در ادامــه دکتــر پرویــز شــهابی، معــاون 
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
تبریــز نیز در خصــوص راه حل مشــکل 
ترافیکــی خیابان ۱۷ شــهریور کــه مملو از ســاختمان های 
پزشــکان و آزمایشــگاه ها اســت، گفت: مرکــز تحقیقات 
حوادث جاده ای در حال پایش و بررسی نقاط حادثه خیز و 
پرترافیک به خصوص وضعیت خیابان ۱۷ شهریور بوده و به 

زودی نتایج آن اعالم می شود.
وی با بیان این که بودجه بخش پژوهش و فناوری دانشگاه به 
درآمد دانشگاه بستگی دارد، افزود: ساالنه ۲۰ میلیارد تومان 
از طریق دانشــگاه به معاونت پژوهــش و فناوری تخصیص 
می یابــد و بودجه دیگری نیــز به صورت ســاالنه از طریق 

وزارتخانه به بخش پژوهش دانشگاه تزریق می شود.
در ادامه دکتر علی عبادی، سرپرست مدیریت امور بیماری ها 
و مراکز تشخیصی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز 
در خصوص وضعیت نسخ الکترونیکی استان، گفت: باالی 
۹۰ درصد نســخ در بخش بیمه ســالمت، الکترونیکی شده 
ولی هنوز در تکمیل این طرح در حوزه بیمه تامین اجتماعی 

مشکل داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: 
تمامی مراکز درمانی، اورژانس، بهداشت و 
مراکز واکسیناسیون در ایام نوروز فعال بوده 

و تعطیلی در این مراکز نخواهیم داشت.
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توسط شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی و با حضور معاون
۷۰ درصد عامل تصادفات رانندگی ناشی از خطا های انسانی است/ 

هشدارفرمانده پلیس آذربایجانشرقی به برهم زنندگان

آرمان تبریز-فرمانده انتظامی آذربایجانشرقی تاکید کرد: 
پلیس به عنــوان حافظ جان و مال مردم  با برهم زنندگان 
نظم عمومی در شب  چهارشنبه ســوری برخورد خواهد 
کرد و اگر کسی در مرتکب خالف شده و دستگیر شود 

تا پایان تعطیالت عید تحت نظر خواهد ماند.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ســردار حســین عبدی  
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی در نشست خبری افزود: 
پلیس مخالف شــادی مردم نیست اما متاسفانه برخی ها با 
توسل به روش های غلط از وضعیت روزهای پایانی سال 
سوءاستفاده کرده و خوشــحالی مردم را به حوادث تلخ 
تبدیــل می کنند و آرامش را از مردم و خانواده می ربایند 

که این فرایند به هیچ وجه قابل تحمل نیست .
وی خاطر نشــان شــد؛ مردم ما حقیقتاً انسان های شریفی 
هســتند اما در ایــن میان  افرادی هم پیدا می شــود که به 
هشدار های پلیس و اطالعیه ها بی توجهی می کنند و از 
روی ناآگاهی سرنوشــت تلخی را برای خود و خانوادها 

رقم می زنند .
فرمانده پلیس آذربایجانشــرقی با اظهار تاسف از اتفاقات 

تلخ در آســتانه چهارشنبه ســوری تاکید کرد : متاسفانه 
هنوز چند روز مانده به چهارشنبه سوری چندین خانواده 
داغدار و متحمل خســارتهای جبران ناپذیری شــدند به 
طوری که ۶ نفرجان خود را از دست داده و چندین باب 

منازل مسکونی نیز تخریب گردیده است .
  ســردار عبدی در ادادمه اشــاره ای هم به ماموریت های 
پلیــس در ایــام تعطیالت کرد و خاطر نشــان شــد ؛ این 
ماموریت ها با  شعار »پلیس هوشمند، قانونمداری و نشاط 
بهاری« تعریف شده و مراکز شماره گذاری خودروها نیز 
در این اثنا با افزایش ســاعات کاری ســعی در حل گره 

مردم دارد .
این مقــام عالی در پلیس آذربایجانشــرقی تصریح کرد: 
برای رفع معظالت اجتماعی پلیــس به تنهایی نمی تواند 
همه مســائل را مهار کند و نیاز مند مشــارکت همه جانبه 

مردم و فرهنگ سازی است .
فرمانده انتظامی آذربایجانشــرقی با بیان اینکه جلوگیری 
از حوادث تلخ چهارشنبه ســوری بیش از هر چیز نیازمند 
فرهنگ ســازی گســترده در جامعه اســت، اظهار کرد: 
والدین از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ســاخت وسایل 

آتش بازی دستی توسط فرزندان جلوگیری کنند.
وی افزود: شــهروندان در صورت هر گونه نیاز به کمک 
پلیس یا معرفی افراد مزاحم و هنجارشکن، موضوع را از 
طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی اطالع دهند.

ســردار عبدی در ادامه اشــاره ای هم به تصادفات جاده 
ای  کرد وگفت: متاســفانه در این حوزه اســتان ما پیشرو 
بوده و نسبت  میانگین ما، از میانگین کشوری در تخلفات 

رانندگی ارقام  باالیی را نشان می دهد .
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وی یاد آور شــد :اگر چــه ۷۰ درصد عامــل تصادفات 
رانندگی ناشــی از خطا های انسانی است اما ایمن نبودن 
خودروها و عدم استاندارد بودن جاده ها  و سایر موارد نیز 
در این اتفاقات دخیل هستند به طوری که تا یک سال قبل  
جاده اهر- تبریز قتلگاه شناخته می شد و بیشتر تصادفات 
در آن محور و همچنین شبستر -تسوج و هشترود-مراغه 

رخ می داد .
فرمانده انتظامی آذربایجانشــرقی  با تاکید براینکه عامل 
اصلــی تصادفــات رانندگی، ســرعت باال اســت گفت: 
بــر اســاس تحقیقات بعمل آمــده ســرعت رانندگی در 
آذربایجان شــرقی از میانگیــن کشــوری  ۵/۳کیلومتر بر 
ساعت بیشتر است و بر این اساس از ابتدای سال جاری تا 
به امروز ۸۲۳ نفر در استان بر اثر تصادفات درون شهری و 

برون شهری جان خود را از دست داده اند.
وی همچنین در خصوص کشف مواد مخدر هم در استان 

گفت از اوایل ســال تا االن بیش از ۷۵۵۹ کیلو کشف و 
ضبط گردیده و ۵۷۴۰ دستگیر و ۲۱ باند نیز متالشی شده 

است .
 فرمانده ارشد پلیس آذربایجانشرقی تصریح کرد: همچنین 
شهروندان در طی این مدت ۹۱۷۸/۱ میلیون فقره با فوریت 

های ۱۱۰ تماس داشته اند .
 ســردار عبدی اشــاره ای هم به رعایت قانونی از ســوی 
شهروندان فهیم استان کرد و خاطر نشان شد؛ خوشبختانه 
۹۹ درصد مردم ما پایبند به مقررات و قانون هســتند و به 
جز حوزه رانندگی در ســایر حوزه ها میانگین اســتان از 

کشوری به مراتب پایین است .
فرمانده انتظامی آذربایجانشــرقی در پایان از شــهروندان 
خواســت برای حفاظت از اموال و خودروهای خود تمام 
مســائل ایمنی و راهکارهای کارشناسی را مبنا قرار داده 

داده و با سهل انگاری زمینه را برای سارقین مهیا نکنند .
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مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان گفت: 
افزایش مقدار اســتحصال آب به ۱۵ مترمکعب در 
ثانیه، موجب افزایش ضریب اطمینان در آبرسانی 
و پایداری بیشتر شبکه خواهد بود. به گزارش دفتر 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ، آب 
یکی از مواهب الهی است که بستر حیات و تداوم 
آن بر پایه آب بنا شده است. امروز همگان بر نقش 
آب در شــکل دهی جوامع و نقشــی که در توسعه 
ایفــا می نماید اذعــان دارند. اهمیــت آب عالوه 
بر اینکــه عامل حیات بخش آدمی اســت بلکه به 
عنوان مهم ترین عامل شــکوفایی و توسعه صنعتی، 
اقتصادی و اجتماعی در بخش های زیست محیطی 
نقشــی ســازنده و غیر قابل جایگزین دارد. رشــد 
روزافزون جمعیت و توســعه شهرنشــینی، صنعتی 
شــدن جوامع و گســترش آن و افزایــش تقاضا و 
مصرف ســرانه آب از مؤلفه هایی است که حجم 
آب در دســترس را تحت تأثیر قــرار می دهد. در 
این راستا مســئولیت توزیع عادالنه آب شرب و با 
کیفیت استاندارد بر عهده شرکت آب و فاضالب 

)آبفا( است که با چالش هایی روبرو است که برای 
مواجهه با این چالش ها باید میزان مصرف مدیریت 

شده و میزان استحصال )تولید( افزایش یابد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجان 
شــرقی در مصاحبه خــود با دفتــر روابط عمومی 
آبفای استان درخصوص وضعیت کلی پروژه ها و 

میزان استحصال آب در استان گفت:
میزان اســتحصال و تأمین آب شــرب تبریز و ۶۴ 
شــهر دیگر با ۲۸۰۰ روســتا در سطح استان حدود 
۱۴ مترمکعب در ثانیه اســت و ایــن مقدار تا آخر 
۱۴۰۰ به ۱۵ متـرمکعب در ثانیه خواهـد رسید که 
در نوع خــود اتفاق مهمی اســت. این امر موجب 
افزایش ضریــب اطمینان در آبرســانی و پایداری 
بیشتر شبکه خواهد بود.مهندس خانی ادامه داد، در 
جریان سال ۱۴۰۰ ، پروژه های آبرسانی اعم از حفر 
چاه، خطوط انتقال و مخازن برای شــهرهای استان 
اجرا شده است. هم اکنون ۸ عدد مخزن فعال، ۳۴ 
پروژه آبرسانی، در مدار قرار گرفته است که ۱۵۰ 
میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که حدود 

۳۰ درصد از آن تخصیص یافته است.
مهنــدس خانی افــزود در بخش روســتایی نیز در 
حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبــار برای پروژه های 
آبرســانی روستایی داریم که ۱۳۰ میلیارد در قالب 
محرومیــت زدایــی و مابقی در قالــب ملی و تک 
روســتایی هســتند. اعتبار در نظر گرفته شــده که 
حدود ۲۵۵ روســتا را پوشــش خواهــد داد که از 
این اعتبار حدود ۳۰ در صد از آن اختصاص یافته 

است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی تاکید کرد:

لزوم افزایش ظرفیت منابع استحصال آب در سطح استان
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مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان در 
خصــوص چالشــهای پیــش روی شــرکت آب 
و فاضــالب اســتان گفت: بــر اســاس مطالعات 
صورت گرفته توســط شــرکت آب و فاضالب 
اســتان و مهندسین مشــاور در ســالهای متمادی 
از ســال ۱۳۹۵ موازنه تولید - مصرف در اســتان 
منفی اســت. به طور معمول موازنه میزان تولید و 
مصرف از زمســتان تا اواخر اردیبهشت ماه مثبت 
اســت ولی از اوایل خرداد تا اواخر شهریورماه با 
توجه بــه افزایش مصرف این موازنه منفی شــده 
و این موضوع در ۱۵ شــهر از جمله تبریز و ۶۰۰ 

استان  ســطح  در  روســتا 
اتفاق می افتد.

وی ادامــه داد همان طور 
کــه میدانید، آب شــرب 
تبریز از ســه منبــع تأمین 
می شود، میزان ۶۰ درصد 
از طریــق خط زرینه رود، 
از طریق خط  ۱۳درصــد 
نهنــد و مابقی از چاههای 
تهیه  ســهند  شمالی  دامنه 

می شود. درنتیجه سهم و ظرفیت انتقال آب از این 
منابع محدود و مشخص اســت و اقدامات کوتاه 
مدت بیشــتر جنبه ی مسکن دارند. درنتیجه اینکه 
فعــاًل منبع جدیدی و قابــل توجهی برای افزایش 
این میزان نداریم و باید پروژه انتقال آب از ارس 
به کالنشهر تبریز و شهرهای مسیر، عملیاتی شود.

وی یاد آور شد در حوزه مصرف نیز باید الگوی 
صحیح مصرف آب رعایت شــود و صنایع نیز با 
اســتفاده از آب بازچرخانی شــده سهم مهمی در 

کاهش مصرف ایفا خواهند کرد.
وی در خصوص رینــگ تبریز و تأثیر آن بر آب 
تبریز گفت: در راستای تأمین آب پایدار کالنشهر 
تبریز و امکان توزیع مناســب، پروژه رینگ تبریز 
تعریف شده است و توسط شرکت آب منطقه ای 
در حال اجرا است. این رینگ شامل ایستگاه های 
پمپاژ، مخزن ۱۰۰ هزار مترمکعبی و خط انتقال از 
جنوب غرب تبریز به طول ۲۶ کیلومتر به ســمت 
غرب )شرق( تبریز که باالی ۸۰ درصد از مخازن 
تبریز را پوشــش خواهــد داد. بهره برداری از این 
پروژه اتفاق بســیار خوبی در جهــت پهنه بندی و 
زون بندی مناسب و توزیع عادالنه 
آب در توزیع اســت. بنــا بر گفته 
مجری طــرح، اتمام این پروژه در 
ســال ۱۴۰۲ خواهد بود ولی سعی 
بر این اســت که قسمتی از پروژه 
در خــرداد ســال ۱۴۰۱ بــه مدار 

بهره برداری برسد.
مهندس خانی در پاسخ به سؤال »از 
چه ظرفیت هــای دیگری می توان 
در مورد افزایش اســتحصال آب 
بهــره گرفت؟« گفت: ما معتقدیم خیّرین، نهادها، 
بنیادهــای خیریــه و مراکز حمایت هــای مردمی 
مثل ســتاد اجرایی فرمان امام، بنیــاد برکت، بنیاد 
علوی، پتانســیل باالیی در این امر دارند و از آنها 
می خواهیم ما را در آبرســانی به ویژه در روستاها 
یــاری کنند چرا که هنوز در حدود ۶۰۰ روســتا 
با مشــکل پایــداری آب شــرب مواجه هســتند 
کــه باتوجه به گســتردگی کار، اعتبــارات کمی 

تخصیص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:
  در بخش روستایی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار برای پروژه های آبرسانی روستایی 
داریم که ۱۳۰ میلیارد در قالب محرومیت 

زدایی و مابقی در قالب ملی و تک روستایی 
هستند. اعتبار در نظر گرفته شده که حدود 

۲۵۵ روستا را پوشش خواهد داد 
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معاون مالی و اقتصادی شهردار تبریز خبرداد: 

مجوز انتشار اوراق مشارکت ۷۵۰ میلیارد تومانی صادر شد

معاون مالی و اقتصادی شهردار تبریز گفت: با پیگیری 
مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران و حمایت معاون 
اول رئیس جمهور مشــکالت انتشار اوراق مشارکت 

شهرداری ها در سال ۱۴۰۰ رفع شد.
بــه گــزارش خبرنگار  مــا در تبریز؛ مظفر ســلیمانی 
اظهار کــرد: با پیگیری مجمع شــهرداران کشــور و 
پس از برگــزاری چند جلســه با معــاون اول رئیس 
جمهور مشکل عاملیت بانک شهر برای انتشار اوراق 

مشارکت شهرداری ها در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۸۰ هزار 
میلیارد ریال رفع شــد و با دســتور قاطــع معاون اول 
رئیس جمهــور و حمایت رئیــس کل بانک مرکزی، 

مجوز انتشار این اوراق توسط بانک شهر صادر شد.
وی افزود: سهم شهرداری تبریز از محل انتشار اوراق 
مشــارکت ۷۵۰ میلیارد تومان اســت کــه در پس از 
تجویز آن توســط وزارت کشــور به فروش خواهد 

رفت.
سلیمانی خاطرنشان کرد: به دلیل معضالت باقیمانده از 
دوران مدیریت شهری قبلی و حجم بدهی های باالی 
شــهرداری ها به بانک شهر تا اســفند ماه سال جاری، 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی با عاملیت انتشــار 
اوراق مشارکت شــهرداری های کالنشهرها موضوع 
بند “ه” تبصره “۵” قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ توســط 
بانک شهر، مخالفت کرده بود که این موضوع باعث 
محرومیت شــهرداری های کالنشهرها از این فرصت 

می شد.
وی یادآور شــد: با دســتور قاطع معــاون اول رئیس 
جمهور که حمایت از شهرداری ها را در برنامه اصلی 
دولت قرار داده اســت، بانک مرکزی موظف به حل 
موضوع شده و در روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه، نخستین 
مجوز برای شهرداری شهر مقدس مشهد، صادر شده 

است.

معاون مالی و اقتصادی شهردار تبریز:

 سهم شهرداری تبریز از محل انتشار اوراق مشارکت 
۷۵۰ میلیارد تومان است که در پس از تجویز آن 

توسط وزارت کشور به فروش خواهد رفت.
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آرمـان تبریز-مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس 
ایـران گفـت: تولیـد کاتد مس تـا پایـان ۱۴۰۰ به ۲۸۵ 
هـزار تـن مـی رسـد در حالـی کـه تولیـد سـال قبـل به 

۲۷۰ هـزار تـن رسـیده بود.
سـعدمحمدی ادامـه داد: فروش امسـال تاکنون به ۳۱۷ 
هزار تن رسـیده در حالی که سـال گذشـته تناژ فروش 

بـه ۲۷۰ هزار تن رسـیده بود.
وی صـدور ۱۶۰ هـزار تن کاتد مس در سـال ۱۴۰۰ را 

رکـوردی در صادرات این شـرکت اعالم کرد.
وی سـرمایه گـذاری های شـرکت مـس را ۱۳ میلیارد 
دالر اعـالم کـرد و افـزود: سـه کارخانـه در صنعـت 
مـس در نیمـه نخسـت سـال جدیـد آمـاده راه انـدازی 

شـوند. می 
سـال  نخسـتین طـی ۵۰  بـرای  سـعدمحمدی گفـت: 
گذشـته، طرحـی بـرای اسـتفاده از سـرباره هـای مـس 
اجرایـی خواهـد شـد کـه ۳۵۰ هـزار تـن بـه ظرفیـت 
تولید کنسـانتره شـرکت ملی مس افزوده خواهد شـد.

از سـوی دیگـر علی رسـتمی سرپرسـت شـرکت ملی 
صنایـع مـس ایران، ابتدا ضمن تقدیـر از اقدامات دوره 
مدیریتـی سـعدمحمدی، اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت 
هـای دانش بنیـان را یکی از اولویت هـای کاری خود 

دانست.
رسـتمی بـا بیـان اینکـه سـرمایه گـذاری ۱۳ میلیـارد 
دالری، توسـعه هـای متعـدد و چشـمگیری در صنعت 
مـس ایجـاد خواهد کرد، گفـت: در نظـر داریم برنامه 

دسـتیابی به تولید ۴۰۰ هزار تن کاتد را عملی سـازیم.
در پایـان ایـن مراسـم، امیـر خرمـی شـاد عضـو هیـات 
عامـل و معـاون توسـعه و برنامه ریـزی ایمیدرو، ضمن 
و  سـعدمحمدی  دکتـر  اقدامـات  از  تشـکر  و  تقدیـر 
آرزوی موفقیـت بـرای دکتـر رسـتمی،، تاکیـد کـرد: 
باتوجـه بـه شـرایطی کـه شـرکت مـس در افزایـش 
ذخایـر و سـرمایه گـذاری های انجام شـده دارد، حتی 
قابلیـت دسـتیابی بـه ظرفیـت تولیـد یـک میلیـون تـن 

کاتـد را نیـز دارد.

سرپرست شرکت ملی صنایع مس ایران عنوان نمود:

استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان یکی از اولویت های کاری ما است

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران صدور 
۱۶۰ هزار تن کاتد مس در سال ۱۴۰۰ را رکوردی در 

صادرات این شرکت اعالم کرد.
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 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
آذربایجان  شــرقی از نظارت و کنترل مســتمر قیمت 
واحدهای عرضه کننده خدمات در نوروز ۱۴۰۱ خبر 

داد.
چهارمین جلســه ســتاد اجرایی خدمات سفر استان با 
حضور استاندار، فرمانداران، مدیرکل میراث فرهنگی 
و سایر اعضای کمیته های ستاد سفر آذربایجان شرقی 
برگزار شد. احمد حمزه زاده مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی آذربایجان  شرقی در این 
جلسه با بیان اینکه حفظ ایمنی و سالمت گردشگران 
و رونق فعالیت بخش های گردشگری دو رکن اصلی 
سفرهای نوروزی ۱۴۰۱ آذربایجان شرقی است، ادامه 
داد: »از تمامی فرمانداران خواستاریم تا فعالیت تمامی 
واحدهای عرضه کننده خدمات گردشگری آن ها در 
بستر ســامانه هوشــمند ایران من انجام شود، همچنین 
ساماندهی مبادی ورودی و پاکسازی نوروزی شهر و 
عرضه کنندگان خدمات، فعالیت شبانه روزی مساجد 

منتخب در شهرستان، فراهم سازی مراکز عرضه صنایع 
دستی در شهرســتان ها با تاکید استاندار و با همکاری 

فرمانداران اجرا خواهد شد.«
او در ادامــه به عــدم افزایش قیمت هــا در واحدهای 
عرضه کننــده خدمات  طی نوروز ۱۴۰۱ اشــاره کرد 
و گفــت: »طــی دو ماه اخیــر نظارت های مســتمر از 
واحدهــای عرضه کننده خدمات انجام گرفته اســت 
و طبق ابالغ مســتقیم وزارت خانه متبــوع، هیچگونه 
افزایش قیمتی در نرخ واحدهای عرضه کننده خدمات 
اعمال نخواهد شــد و طی ایام بر این موضوع نظارت 

جدی انجام خواهد شد.«
حمــزه زاده بــر تــداوم ممنوعیت پذیــرش و اقامت 
گردشــگران در پارک های مســافر تاکیــد کرد و از 
تجهیز برخی مدارس برای پذیرش اضطراری مسافران 
به دنبال  تکمیل ظرفیت های هتل های استان به دستور 

استاندار، خبر داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
آذربایجان  شرقی، تامین آرد، نان و اقالم مصرفی مورد 
نیاز در شهرستان های گردشگرپذیر استان را از دیگر 
اقدامات الزمی دانست که با همکاری فرمانداری ها و 

اعضای ستاد می بایست تمهیدات الزم انجام شود.
حمزه زاده اظهار داشت: »با توجه به اینکه از اوایل ایام 
نوروز ۱۴۰۱ در پایانه های مرزی آذربایجان شــرقی، 
شاهد حضور خیل کثیری از هموطنان خواهیم بود لذا 
الزم اســت تا با تاکید فرمانــداران، نیروهای خدمات 

رسان در دو پایانه جلفا و نوردوز افزایش یابد.«

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي خبرداد:

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان  شرقی تاکید کرد:

نظارت و کنترل مستمر قیمت واحدهای عرضه کننده خدمات در نوروز ۱۴۰۱
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آرمان تبریز-طی حکمی از ســوی رئیس دانشــگاه 
تبریز، جــواد حقیقیان به عنوان سرپرســت مدیریت 

روابط عمومی این دانشگاه منصوب شد. 
در حکم انتصاب وی آمده است: نظر به مراتب تعهد، 
شایســتگی و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این 
ابالغیه، به عنوان سرپرســت مدیریت روابط عمومی 

دانشگاه تبریز تعیین می شوید.
 امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از 
تجارب ارزشــمند صاحب نظران و جلب مشارکت 
همکاران محترم، در حســن انجام مســئولیت خطیر 

موفق و موید باشید.
 همین گزارش حاکی اســت: جواد حقیقیان مسئول 

دبیرخانــه هیــأت نظارت بر تشــکل های اســالمی 
دانشــگاهیان و مشــاور معــاون فرهنگــی دانشــگاه 
تبریزاســت و از دیگــر ســوابق اجرائــی و فرهنگی 
وی مــی توان به تصدی معاونــت مدیریت فرهنگی 
و اجتماعی دانشــگاه تبریز به مدت حدود ۱۰ سال، 
عضویــت در شــورای فرهنگی و اجتماعــی ، مدیر 
آموزش دانشــکده علوم ریاضــی، مدیر امور اداری 
فرهنگی  دانشــکده علوم ریاضی، کارگزارومسئول 
ســازمان حــج در عمره مفــرده، فرماندهــی پایگاه 
مقاومت شــهید سرلشکر بابایی مســجد ۱۴ معصوم 
علیه الســالم شــهرک پــرواز، عضویــت در هیأت 
امنای مســجد ۱۴ معصوم علیه السالم شهرک پرواز، 
جانشین بسیج کارکنان شهدای دانشگاه تبریز، مشاور 
فرهنگی فرماندارشهرســتان اسکو، مسئول برگزاری 
دوره هــای مختلــف فرهنگی در شهرســتان تبریز، 
مســئول ریاســت دبیرخانه هیأت نظارت بر تشــکل 
های اســالمی دانشگاهیان دانشــگاه تبریز، عضویت 
در شورای انجمن اسالمی مســاجد شهرستان تبریز، 
همکاری مســتمر با دفتر هیأت نظــارت بر انتخابات 
استان )شورای نگهبان() مســئول ناحیه ۳ منطقه ۲(، 
همــکار و محقق هســته گزینــش دانشــگاه تبریز و 

...اشاره کرد.

انتصاب جواد حقیقیان به عنوان 
سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه تبریز
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در مراسم اجالس اســتانی نماز، عملکرد گازرسانی 
به نمازخانه های بین راهی، چشمگیر ارزیابی شده و 
با اهدای لوحی از جانب نماینده ولی فقیه در اســتان 
و امام جمعه تبریز و اســتاندار آذربایجان شــرقی به 
مدیرعامل شرکت گاز استان، این شرکت مورد تقدیر 

قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز 
استان آذربایجان شــرقی، در بخشی از متن این لوح 
تقدیر چنین آمده اســت: بی شــک کوشش شایسته 
در عرصــه خداشناســی و خداپرســتی خالیق، گام 
نهادن در مســیرانبیاء و اولیاء و نتیجه آن نیز رضایت 
خدای رحمان و ســعادت انسان است؛ برخود فرض 
می دانیم از تالش جناب عالی در زمینه گازرســانی 
به نمازخانه های بین راهی قدردانی و تشــکر به عمل 
آورده و از خداوند منّان توفیقات روزافزونتان را در 
ظــل عنایات خاصه حضرت ولــی عصر )عج( برای 
تحقق منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در 
این مسیر، خاضعانه مسألت نماییم. الزم به ذکر است 
تاکنون بالغ بر ۸۰ واحد نمازخانه بین راهی در استان 
از نعمت گاز طبیعی بهره مند گردیده و گازرســانی 

۱۰ واحد دیگر نیز در حال اجراست.

مشترك گرامي : 
براي حفظ جان ارزشمند خود و عزيزانتان توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد.

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

        روابط عمومی شرکت گازآذربايجانشرقی

مدیرعامل شرکت گاز استان از سوی نماینده ولی فقیه در استان و 
استاندار آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفت

عملکرد گازرسانی به نمازخانه های 
بین راهی استان درخور تقدیر است
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با حضور سرپرست شهرداری و اعضای شورای شهر تبریز؛

۶ پروژه  عمرانی و خدماتی شهرداری منطقه ۱ به بهره برداری رسید

با حضور سرپرســت شهرداری و اعضای شورای شهر 
تبریز، ۶ پروژه عمرانی شهرداری منطقه یک  با اعتبار 

۳۲۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ در آســتانه عید سعید 
نوروز و همزمان با سالروز والدت منجی عالم بشریت 
حضــرت قائــم )عج(، ۶ پــروژه عمرانــی و خدماتی 
شهرداری منطقه ۱ با حضور مهدی یوسفی، سرپرست 
شهرداری تبریز، رئیس و اعضای شورای شهر تبریز و 
جمعی از مدیران شــهرداری و با هزینه ای بالغ بر ۳۲۸ 

میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید. 

این پروژه ها شامل تملک و اجرای رمپ آخر خیابان 
شهید رجائی به اتوبان پاسداران، تکمیل، ساماندهی و 
تعریض پیاده راه استاد شــهریار کوی ولیعصر )عج(، 
ایمن ســازی، استحکام بخشــی به تاسیســات شهری و 
تقویــت ضریب ایمنــی عابرین پیاده و ســواره با بقیه 
نرده هــای ترافیکی و زیباســازی زیرگذر پل شــهید 
بهشتی )منصور( و زیرگذار راهنمائی و تجهیز، تعمیر، 
اصالح و اجرای سیستم ارتینگ و روشنائی پارک های 
ســطح منطقه هستند که با هزینه ای بالغ بر ۳۲۸ میلیارد 

ریال عصر امروز به بهره برداری رسید.

۶ پروژه عمرانی شهرداری منطقه یک  با اعتبار ۳۲۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
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