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وزیر کشور  عبدالرضا رحمانی فضلی 
در حاشیه پنجاه و پنجمین جلسه ستاد 
اقتصادی کشور  تبلیغات  اطالع رسانی 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه 
یکی از دســتورات جلسه امروز بررسی 
گزارش دستگاه های مختلف در حمایت 
از واحد های تولیدی آســیب دیده در  
کرونا بود، گفت: از سوی اصناف گزارش 
خوبی در این جلســه ارایه و مقرر شد 
که موضوع بررسی کارشناسی و آسیب 
شناسی شود و سپس به رییس جمهور 
ارائه کنیم تا بتوانند با دســتوراتی که 
می دهند حمایت های الزم را با سرعت، 
تداوم دهند تا ان شــاا... با مشکالت در 

این واحد ها مواجه نشویم.
رحمانی فضلی موضــوع بورس را از 
دیگر موضوعات مطرح شــده در جلسه 
این جلسه برشمرد و گفت: بورس ابعاد 
مختلفی دارد و بازار سرمایه با استقبالی 
که مردم داشــتند، تاکنــون گام های 
بلنــدی را در جذب نقدینگی و هدایت 
آن برعهده داشته است . همه بورس ها در 
بعضی از مقاطع دچار نوسانات می شوند 
که این نوسانات باید از طریق کارشناسی 

و پیش بینی های الزم جبران شود. 
وی ادامــه داد: گزارشــی که امروز از 

بورس داشتیم بحمد ا... مناسب بود ولی 
الزم بود که هماهنگی رسانه ای در اینجا 
انجام شــود تا همه رسانه ها به صورت 
کارشناسانه و دقیق به بورس بپردازند و 
از تهییج افکار عمومی پرهیز شود، زیرا 
خط رسانه ای رسانه های خارج از کشور 
و ماهواره ها در چند روز گذشته تحریک 
و تهییج مردم و دعوت آنها برای فروش 

سهام خود بوده است.
وزیر کشور در همین راستا تاکید کرد: 
با توجه به گزارشاتی که در دولت و اینجا 
داده شد، و با تدابیری که اندیشیده شده 
این قضیه به دقت و به خوبی مدیریت 

می شود.
رحمانی فضلی درباره مشکالت حوزه 
دارو تصریح کرد: امروز وزارت بهداشت 
توضیح داد که بحمــد ا... با هماهنگی 
بانک مرکــزی در حــوزه تخصیص و 
تامین منابــع دارو مشــکلی نخواهند 
داشــت و قول دادند بازار در حد تامین 
مایحتاج فراهم است و تا آخر سال نیز 

فراهم خواهد شد.
وزیر کشــور تصریح کرد: نگاه جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی این اســت 
که همراه بــا افکار عمومی و ارتباطاتی 
که با مسئولین خواهیم داشت، شرایط 
را بــه گونه ای هدایــت کنیم که همه 
فعالیت های اقتصادی در بستر طبیعی 
و کارشناســی خودش دنبال شود و در 

ضمن به مردم هم اطالع رسانی دقیق 
بشود. وزیر کشور با اشاره به اینکه طرح 
فروش نفت ســلف از موضوعات مهمی 
بود که در جلسه امروز مطرح شد گفت: 
هفته قبل دو پروژه درباره فروش نفت 
مطرح شــد، یکی طرح فــروش نفت 
مــدت دار بود به میــزان ۲۰۰ میلیون 
بشکه که کلیات آن در جلسه سران قوا 
تصویب شــد و مقرر شد آیین نامه های 
اجرایی هم با دقت الزم تهیه و هر وقت 
آماده شد، ارائه شــود. یک بحث دیگر 
موضوع فروش سلف نفت بود که وزارت 
نفت مجوز قانونی آن را در بودجه دارد، 
ولی چون اینها به تاخیــر افتاد و قبل 
از اینکه تایید نهایی بشود، اعالم شد و 
توقع مردم محقق نشد، امروز مقرر شد 
که حتما در طرح های بزرگ این چنینی 
پیوســت تبلیغاتــی، اطالع رســانی و 
اقناع ســازی مردم تهیه شــود تا مردم 
دچار بی ثباتی و ضعف تصمیم گیری در 

برنامه های  اقتصادی خود نشوند.
رحمانی فضلــی در ادامه با تاکید بر 
اینکه دشــمنان ما در رسانه های خود 
بــه بی ثباتــی دامن می زننــد، ضمن 
قدردانی از رسانه ها به ویژه صداوسیما، 
ابرازامیدواری کرد: با رعایت همه مسائل 
و با اطالع رسانی درست و دقیق بتوانیم 
شــرایط کنونی اقتصــادی را در افکار 

عمومی به نحو احسن مدیریت کنیم.

وزیر کشور:

امیدواریم با اطالع رسانی درست و دقیق بتوانیم شرایط 
کنونی اقتصادی را در افکار عمومی به نحو احسن

 مدیریت کنیم
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شــواهد و عالئم نشــان می دهد در 
روز هــای پایانی تحریم قرار داریم و باید 
تاکیــد کنم که ماه هــای آینده وضع به 

مراتب بهتر می شود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،رئیس 
دفتر رئیس جمهــوری از احتمال پایان 
تحریم ها و تغییر شــرایط در آینده ای 

نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرنگار عصرایران، محمود 
واعظی پنجشنبه گفت: “با عالمت هایی 
که از کشــورهای اروپایی، آســیایی و 
دیگران دریافت می کنیم این اســت که 

روزهای پایانی تحریم است”.
وی در مراســم خداحافظــی با تولید 
پراید در سایپا ادامه داد: “عالئمی که ما 
داریم این است که روزهای آینده یا ماه 
های آینده، ماه هایی اســت که وضعیت 

به مراتب بهتر خواهد شد”.
بــه تازگی مشــاور رئیــس جمهوری 
)حسام الدین آشنا( هم با انتشار توییتی 
از نزدیــک شــدن به تغییــرات مثبت 

اقتصادی خبر داد.
او نوشت: “پیشنهاد: قبل از هر تصمیم 
اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید”

رئیس جمهوری هم  روحانی  حســن 
چهارشــنبه قبل گفته بــود: “در هفته 

آینده جلسه ای خواهیم داشت و اگر به 
نتیجه برســد و اگر مقام معظم رهبری 
موافقــت بفرمایند و ما اعالم کنیم، یک 
گشــایش اقتصادی در کشــور به وجود 
خواهد آمد دســت دولت بی تردید باز 

خواهد شد”.

در روز هــای پایانی تحریم قرار داریم/ 
ماه های آینده وضع بهتر می شود

تحریم ها
ترامپ )رئیس ایــاالت متحده امریکا( 
در اردیبهشــت ۹۷ با خــروج از برجام، 
تحریم های شدیدی را علیه ایران اعمال 

کرد.

تحریم هــای آمریکا باعث شــد اکثر 
شــرکت های خارجی از ایــران، خارج 
شــوند و اکثر ســرمایه گــذاری های 
خارجــی در اقتصاد ایــران نیز متوقف 
ایران از  شــود. همچنین صادرات نفت 
بیــش از ۲٫۵ میلیون بشــکه در روز به 
زیر چند صد بشــکه در روز سقوط کرد.

در مدت تحریم های شدید ترامپ علیه 
ایــران، درآمدهای ایــران کاهش یافت. 
همچنین در این مدت، ارزش پول ملی 
ایران )ریال( نیز به شــدت کاهش یافت 
و قیمــت دالر از حدود ۳۵۰۰ تومان به 
حدود ۲۰ هزار تومــان )حدود ۶ برابر( 

رسید.

رئیس دفتر روحانی: در روز های پایانی تحریم قرار داریم/ 
ماه های آینده وضع بهتر می شود
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استاندار آذربایجان شرقی از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 
۲4۷4 پروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی همزمان با هفته 
دولت در اســتان خبر داد و گفت: برنامه های هفته دولت، 

امسال متفاوت از سال های گذشته برگزار می شود.
دکتر محمدرضا پورمحمدی با گرامی داشــت یاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دولت، گفت: به مناسبت 
هفتــه دولت، امســال ۲4۳۳ پروژه عمرانــی، خدماتی و 
اقتصادی با صرف اعتباری بالغ بر 1۹۰۰ میلیارد تومان در 

سطح استان افتتاح خواهد شد.
 وی افــزود: عملیات اجرایی 41 پــروژه نیز در این هفته 
آغاز خواهد شد که میزان اعتبار پیش بینی شده برای آنها 
۷۷ میلیارد تومان اســت. پورمحمدی خاطرنشــان کرد: 
بهره برداری از این تعداد پروژه در شرایط کنونی که دولت با 

محدودیت های شدید مالی مواجه است، برگ زرین دیگری 
بر افتخارات نظام جمهوری اسالمی و حاکی از حرکت رو 

به رشد کشور به رغم تحریم ها و فشارهای خارجی است.
 اســتاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه برنامه های هفته 
دولت امسال متفاوت از ســال های گذشته برگزار خواهد 
شد، افزود: با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و 
ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی، افتتاح پروژه ها در 
سطح اســتان تا حد امکان از طریق ویدئوکنفرانس انجام 

خواهد شد.
 وی افزود: در صورت برگزاری برنامه ها به صورت فیزیکی، 
حضور حداقل افراد و رعایت موازین بهداشــتی به صورت 

جدی در دستور کار دستگاه های مسئول قرار گیرد.
 استاندار آذربایجان شرقی همچنین هفته دولت را فرصت 
مغتنمی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی به 
مردم دانســت و گفت: بر این اساس در طول هفته دولت، 
معاونان اســتاندار، فرمانداران و مدیران کل دستگاه های 
اجرایــی با حضور در برنامه های صداوســیما به تشــریح 

اقدامات و دستاوردهای دولت خواهند پرداخت.
 وی از رســانه های مکتوب و مجازی اســتان نیز خواست 
تــا در فرصت هفته دولت، امــکان ارائه گزارش اقدامات و 
تالش های دســتگاه های دولتی در خدمت به مردم و حل 

مسائل و مشکالت جامعه را فراهم کنند.

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد:

افتتاح و کلنگ زنی 2474 پروژه در استان همزمان با هفته دولت/ 
برنامه های امسال متفاوت از سال های گذشته برگزار می شود
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اعالم  اطالعات  وزارت 
کرد: ســربازان گمنام 
امــام زمان)عــج( در 
اداره کل اطالعات استان البرز با 
اقدامات اطالعاتــی و عملیاتی، 
اعضای باند بزرگ قاچاق سالح و 
مهمات را شناسایی و مورد ضربه 

قرار دادند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
امام  گمنــام  ســربازان  دولت، 
تعالــی فرجه  زمان)عجــل اهلل 
شــریف( در اداره کل اطالعات 
استان البرز با اقدامات اطالعاتی 
و عملیاتی، اعضــای باند بزرگ 
را  قاچــاق ســالح و مهمــات 
شناســایی و مورد ضربــه قرار 
دادند و از تداوم فعالیت مجرمانه 

آنها ممانعت کردند.
بر اســاس این گزارش، این باند 
در اســتان های البــرز، تهران، 
کرمانشــاه، لرســتان، اصفهان، 
سیستان و بلوچستان، آذربایجان 
غربی و کرمان فعالیت داشــته 

است.
مســتندات  و  اعترافات  طبــق 

پرونــده، اعضای بانــد مذکور با 
مکاتبات  جعل  و  سوء اســتفاده 
اطالعــات،  وزارت  عناویــن  و 
مراجع  حاکمیتــی،  نهادهــای 
قضایــی و ارگان هــای نظامی، 
اقدام به قاچاق سالح و مهمات، 
قاچاق مواد مخدر و مشــروبات 
الکلی، اخالل در نظام اقتصادی، 
قاچاق ارز، سکه، منسوجات طال 

و عتیقه نموده اند.
در ایــن عملیات بیــش از ۲۰ 
نفــر از اعضای اصلی باند مذکور 
قضایی  مراجــع  هماهنگــی  با 
دســتگیر و تعداد قابل توجهی 
ســالح جنگی، کمری، شکاری، 
مهمات و خودروهایی با پوشش 

نظامی کشف و ضبط شد.
مرکــز روابط عمومــی و اطالع 
رســانی وزارت اطالعات در این 
اطالعیه اعالم کرد: ملت شریف 
و عزیز ایران اسالمی در صورت 
از  سوءاستفاده  هرگونه  مشاهده 
عناوین وزارت اطالعات، با ستاد 
خبری وزارت اطالعات به شماره 

11۳ تماس بگیرند.

ضربه به باند بزرگ قاچاق سالح و مهمات در 
استان البرز

در این عملیات بیش از ۲۰ 
باند  از اعضــای اصلی  نفر 
مذکور با هماهنگی مراجع 
قضایــی دســتگیر و تعداد 
قابل توجهی سالح جنگی، 
مهمات  شــکاری،  کمری، 
پوشــش  با  و خودروهایی 

نظامی کشف و ضبط شد.
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شرکت سیمان صوفیان درکنارسال جهش 
تولید،رعایت مســائل زیست محیطی را 

مهمترین اولویت خود می داند.
به گــزارش خبرنگارما درتبریز،مدیرعامل 
شــرکت ســهامی عام ســیمان صوفیان 
درنشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت:در 
سال جهش تولید و جهت عمل به منویات 
مقام معظم رهبری، با وجود محدودیت ها 
و شرایط خاص اقتصادی کشور، با اتکال 
به خداوند بــزرگ وبهره گیــری ازاراده 
استوار گروهی وبا تالش جمعی همکاران 
زحمتکش بااســتمرارکنترل هزینه ها و 
کاهش قیمت تمام شده،، توانستیم جهش 

تولید را از اندیشه به عمل برسانیم.
دکترولی اله اخالقی فرد افزود، به طوریکه 
در بررســی عملکرد شــرکت های تابعه 
سیمان تامین رشــد ۶۳۰ درصدی سود 

خالص این شرکت درسه ماهه نخست ۹۹ 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته مؤید 
این مطلب می باشد و همچنین توانستبم 
در بخش منابع انســانی و حقوق پرسنل 
در این شرایط کرونایی  به موقع پرداخت 

نموده و به روز باشیم .
وی خاطر نشان شد :این شرکت با تولید 
۶1۵۵۶۰ تــن کلینگــر و ۷1۲11۷ تن 
سیمان در چهارماهه نخست سال توانسته 
است نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۲۶ درصد کلینگر و ۳۳ درصد ســیمان 
افزایش داشته باشد که منجر به  ۳۹4۵۶۸ 
میلیون ریال ) ۳1۵ درصد(  سود نسبت 

به سال قبل محقق نماید.
مسائل زیست محیطی اولویت اول شرکت 

سیمان صوفیان
اخالقی فرد تصریــح نمود؛ اولین اولویت 

شرکت سیمان صوفیان ودغدغه ما جدی 
بودن درمسائل زیست محیطی است .

مدیرعامــل شــرکت ســیمان صوفیان 
دربخش دیگری از ســخنان خودبا تأکید 
بر اینکه رویکرد این شرکت درحفاظت از 
محیط زیست، نوعی مسئولیت اجتماعی 
اســت کــه ریشــه دراخــالق، فرهنگ 
واعتقادات مدیریت وکارکنان این شرکت 
دارد تصریح کــرد:  مجتمع کارخانجات 
سیمان صوفیان، درراستای رسالت زیست 
محیطی ومســئولیت اجتماعی خود و به 
منظور صیانت از منابع انســانی و محیط 
زیست اقلیم آذربایجان، نسبت به تعریف 
پروژه های بهبود و بهینه سازی سیستم 
های غبارگیر موجود خود با اســتفاده از 
شــرکت های صاحب نــام در این عرصه 
اقدام نموده است و برای بهبود فرایندهای 
زیست محیطی خود هیچگاه نقطه پایانی 
متصور نیست با همین نگرش، این شرکت 
همواره توســعۀ همکاری با اداره حفاظت 
محیط زیســت را جزواهداف اصلی خود 
قلمــداد کــرده واقدامات قابــل توجهی 
دربهبود سیستم های غبارگیرانجام داده 

است.
اخالقی فرد عنوان کرد: فازاول پروژه های 
بهبود با بهینه سازی ۷ دستگاه بگ فیلتر 
خطــوط تولید با پیشــرفت ۸۰ درصد و 
صرف هزینه بالغ بــر۵۰ میلیارد ریال در 
حال اجراســت و تا انتهای شهریورماه به 

بهره برداری کامل خواهد رسید.
مدیر عامل شــرکت ســیمان صوفیان با 
تأکید براراده این شرکت به بهبود شرایط 

مدیرعامل شرکت سیمان صوفیان خبر داد:

جهش تولید را از اندیشه به عمل رساندیم/
مسائل زیست محیطی اولویت اول شرکت سیمان صوفیان

مدیرعامل شرکت سیمان صوفیان :
این شرکت در چهارماهه نخست سال توانسته است نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد کلینگر و ۳۳ درصد 

سیمان افزایش داشته باشد که منجر به  ۳۹۴۵۶۸ میلیون ریال ) ۳۱۵ درصد(  سود نسبت به سال قبل محقق نماید.
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زیست محیطی و کنترل آالینده ها، افزود: 
فازهای دیگر پروژه های بهبود به صورت 
ادامه دار درپی انجام این پروژه در دستور 
کار قرار خواهد گرفت تا همچنان  به شعار 
بهبود مستمر کیفیـت ، درمحیطـی پـاک 

و ایـمـن عمل نماییم.
عام سیمان  مدیرعامل شرکت ســهامی 
صوفیــان درخصوص وضعیــت پرداخت 
حقوق کارکنــان و کارگران این مجموعه 
نیز گفت: حقوق نیروهای انسانی شرکت 
به موقع و حتی زودتر از پایان ماه پرداخت 
می شود و عقب افتادگی نیز نداریم. به طور 
متوســط 1۲ تا 1۵ روز در ماه نیز پاداش 

بهره روی در شرکت داریم.
به هیچ بانکی بدهی نداریم

اخالقی فرد با بیان اینکه شرکت سیمان 
صوفیان به هیچ بانکی بدهی ندارد، افزود: 
بدهی هــای قبلی نیز که وجود داشــت 
همگی پرداخت شده و پرداختی ها نیز به 
موقع انجام می شود و مشکل نقدینگی و 

مالی در این مجموعه نداریم.
قیمت یک پاکت سیمان 1۳,۵۰۰ تومان

وی درخصوص قیمت ســیمان نیزاظهار 
داشت: قیمت یک پاکت سیمان 1۳,۵۰۰ 
تومــان دردرب کارخانه اســت، البته به 
دست مشتری به قیمت باالتری می رسد 
چراکه هزینه کرایه به بعد مسافت از مبداء 
به مقصدبستگی دارد ودرهرصورت کنترل 
قیمت ســیمان نیزمتولی دیگری داشته 
وازاختیارات تولید کنندگان خارج هست.

عام سیمان  مدیرعامل شرکت ســهامی 
صوفیان درخاتمه اظهارداشت: درخصوص 

پیشگیری ازشــیوع ویروس کرونا دراین 
شــرکت اولویت اصلی ما، حفظ سالمت 
پرسنل شرکت و جلوگیری از شیوع این 
بیماری در ســطح این شرکت بوده واین 
موضوع ازاهمیت جدی برخوردار اســت 
به همین دلیل درراســتای انجام اقدامات 
پیشــگیرانه از هیچ تالشی دریغ نکرده و 
نخواهیم کرد. دراین زمینــه اقداماتی با 
هماهنگی و نظارت واحد HSE شرکت و 
همکاری ســایر واحد ها انجام گرفته که 

اهم آنها عبارتند از:
1 - تشکیل کمیته های بحران و HSE با 
حضور معاونین، مدیران وشورای اسالمی 

کار شرکت
۲- برگــزاری دوره های آموزشــی برای 
آبدارچــی ها و پرســنل کانتین و توزیع 
پمفلــت و مطالــب آموزشــی از طریق 
اتوماسیون اداری و تابلو های اعالنات برای 

کل پرسنل شرکت
۳- ســم پاشــی محوطه و سرویس های 

ایاب و ذهاب و ساختمان ها
4 - تهیه و توزیع ماســک و محلول های 

ضد عفونی کننده
۵-  اعطای مرخصی به افراد پرریسک که 
احتمال ابتال آنها به بیماری زیاد می باشد.

۶ - ارائه خدمات پزشــکی و مشاوره ای 
برای پرسنل شرکت

۷ - بازدید روزانه از واحد ها و دپارتمان ها 
و کانتین غذاخوری

۸  -تغییر سیستم حضور غیاب از انگشتی 
به کارتی

۹ - عدم سرو غذا در کانتین و توزیع غذا 

با استفاده از ظروف یکبار مصرف
1۰ - ضدعفونی و گندزدایی مســیر های 
داخل شــرکت و محل تجمع رانندگان و 

اعالم نوبت
11-سم پاشی محیط و تب سنجی اهالی 
روســتا های اطراف شــرکت در راستای 

اهداف مسئولیت های  اجتماعی
1۲- تهیه و تأمین 4۰۰ تخته پتو و 4۰۰ 
تخته مالفه برای تجهیز نقاهتگاه بیماران 

مبتال به کرونا
1۳ - درراستای رسالت اجتماعی واهداف 
تعریف شده ازســوی این شرکت و پیرو 
فرمایشات مقام معظم رهبری، پرسنل این 
شرکت نیز با اهدای بسته های معیشتی 
به رزمایش کمک های مومنانه پیوستند.

گفتنی است درپایان این نشست خبری از 
خبرنگاران حاضردرجلسه به مناسبت روز 
خبرنگار با ارایه لوح تقدیر تجلیل به عمل 

آمد.
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معاون بهداشــتی وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشــکی در ســفر 
خود به اســتان آذربایجان شــرقی 
پروژه هــای عمرانی این اســتان را 

افتتاح کرد.
معاون بهداشــتی وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی در سفری به 
استان آذربایجان شرقی چندین پروژه 
عمرانی آن را افتتاح نمود. به گزارش 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز در این ســفر کــه به همراهی 
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و 
جمعی از مسئولین دانشگاهی انجام 

بهداشتی  مراکز  رییســی  دکتر  شد 
و درمانــی شهرســتانهای ملکان و 
آذرشهر را افتتاح نمود. وی همچنین 
از برخی پروژه های در دست احداث 
نیز بازدید کرده و در جریان پیشرفت 

آن قرار گرفت.
دکتر رییســی به لیــالن از توابع 
شهرستان ملکان ســفر کرده، مرکز 
خدمات بهداشــتی و درمانی شبانه 
روزی آن را با متراژ 1۷۰۰  متر مربع 
با هزینه ای حدود ۸۰  میلیارد ریال 
افتتاح نمود. گفتنی است افتتاح این 
طرح و طرح های مشــابه آن در این 

روز همزمان با صد طرح بهداشــتی، 
با  درمانــی، آموزشــی و تحقیقاتی 
عنوان گرامی داشــت یاد شــهدای 
مدافع ســالمت در عیــد غدیر خم 

انجام شد.
در ادامه ســفر معاون وزیر، مرکز 
خدمات جامع سالمت شهری شماره 
دو شهرستان ملکان با ۸۵۰ متر مربع 
و بــا هزینه ای حــدود 4۰ میلیارد 
ریال بــه بهره برداری رســید. الزم 
به ذکر اســت در مراسم افتتاح این 
مراکز جمعی از مسئولین دانشگاهی 
و شهرســتان از جملــه امام جمعه، 
نماینده و فرماندار این شهرستان نیز 

حضور داشتند.
مرکز خدمات جامع سالمت شهری 
شماره یک شهرستان ملکان سومین 
پروژه ای بود که توسط دکتر رییسی 
معاون بهداشتی وزیر بهداشت افتتاح 
شــد این مرکز با 1۷۰۰ متر مربع و 
هزینه ای برابر بــا ۸۰ میلیارد ریال 
بــه بهره بــردالری رســید. گفتنی 
اســت معــاون بهداشــتی وزارت و 
هیئت همراه با بازدید از چند پروژه 

استاندار آذربایجان شرقی:

افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 
شهرستانهای ملکان و آذرشهر
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در دســت احداث در نشســتی در 
ساختمان فرمانداری این شهر حضور 
بهم رسانده با گرامی داشت این روز 
فرخنده و مولودی خوانی به استماع 
بیانات مســئولین پرداختند.  در این 
جلســه که با عنوان تقدیر و تشکر از 
زحمت کشــان در عرصه درگیری با 
کوید نوزده تشکیل شد دکتر صومی 
در اظهاراتی خاطر نشان کرد: کرونا 
به ما نشان داد در هر دوران انسانهایی 
الزمند که برای نجات جان انسانهای 

دیگر از جان خود بگذرند.
امام جمعه این شــهر نیــز اظهار 
امیدواری کرد با لطف و عنایات اهل 
بیت علیهم الســالم ایــن بیماری از 
دوش مردم رنج کشیده رخت بربندد.

همچنیــن در ایــن جلســه دکتر 
رییســی طی اظهاراتی با تبریک روز 
خبرنگار و عید والیت با ارائه آمارهای 
خوشنود کننده گفت: جامعه پزشکی 
ایران خدمات غرورآفرینی نسبت به 
جهان و مخصوصا اروپا در مواجهه با 
کوید نوزده ارائه داده، ادعاهای ایشان 
را زیر سوال برد. وی اظهار نمود هیچ 
کس در شروع این مبارزه از دیگری 
جلو تر نبوده همه از نقطه ســر خط 
آغــاز کرده و جامعه پزشــکی ایران 
شایستگی خود را در این مبارزه بروز 

داد. دکتر رییسی با بررسی خدماتی 
که در آذربایجان در زمینه بهداشت 
و درمان انجام شــده گفت: دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز به خاطر مدیریت 
خــوب و قوی همواره مد نظر وزارت 

است.
درادامه در شهرستان آذرشهر مرکز 
شــماره سه شــهری این شهرستان 
توسط معاون بهداشتی وزارت افتتاح 
و بــه مرحلــه بهره برداری رســید. 
دکتر رییسی با بازدید از بخش های 
مختلف این مرکز در جریان ساخت 
و پیشــرفت این مرکز قــرار گرفت. 
گفتنی اســت این مرکز با  ۵۰۰ متر 
مربــع مســاحت و ۲۵ میلیارد ریال 

اعتبار افتتاح شد.
دیگر مرکز این شهرستان که مورد 
افتتــاح و بهره بــرداری قرار گرفت 
مرکز شماره یک شهری و روستایی 
آن با مساحتی برابر ۵۵۰ متر مربع و 
اعتباری برابر ۲۵ میلیارد ریال بود .

همچنین شــایان ذکر است دکتر 
رییســی معــاون بهداشــتی وزارت 
بهداشــت چندین طرح در دســت 
احداث شهرســتانهای مذکور و شهر 
تبریــز را مورد بازدید قــرار داده از 
نزدیــک در جریــان روند رشــد و 

پیشرفت آن  قرار گرفت.

معاون بهداشتی وزارت 
بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی با بررسی خدماتی 
که در آذربایجان در زمینه 

بهداشت و درمان انجام شده 
گفت: دانشگاه علوم پزشکی 

تبریز به خاطر مدیریت خوب 
و قوی همواره مد نظر وزارت 

است.
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 رئیس کل دادگســتری 
آذربایجان شرقی گفت: تا 
بــه امــروز بــا نظــارت 
تشکیالت قضایی استان ۲4 واحد در 
اســتان مشکالتشان حل شده و 1۷ 
واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشته 

اند.
موســی خلیل اللهی در گفت و گو 
با خبرنگاران در رابطه با مشــکالت 
واحدهــای تولیدی اســتان و اینکه 
چــه تعداد از ایــن واحدها از طریق 
تشکیالت قضایی استان احصاء شده 
است، اظهار داشت: بنا بر دستورالعمل 
صادره از ســوی ریاست محترم قوه 
قضائیه در دادگســتری های سراسر 
استان ستادی با عنوان ستاد اجرای 
های  دادگســتری  مقاومتی  اقتصاد 
اســتان با مشارکت ســازمان های 
ذیربط تشکیل و ریاست آن با رئیس 
کل دادگستری استان بوده و موظف 
به بررســی مشــکالت واحــد های 
تولیدی و صنعتــی و رفع آن درحّد 

توان است.
آذربایجان  دادگســتری  کل  رئیس 
شــرقی افزود: این ستاد در دو محور 
واحدهایی که  بررســی مشــکالت 
مسائلشان قابل حل بوده و واحدهایی 
که ورشکسته شــده اند، اقداماتی را 

انجام داده است.
وی ادامه داد: در رابطه با واحد هایی 
که مشکل دارند اما مساله آنها قابل 
حل بوده، ســعی کردیــم از طریق 
سازمان های مربوطه مشکالتشان را 
رفع کنیم و تا به امروز ۲4 واحد در 
استان مشکالتشان حل شده و فعال 

هستند.
خلیل اللهی با بیان اینکه گاها برخی 
واحد ها مشکلشــان حل نشــده و 
منجر به ورشکســتگی شده اند که 
اصــوال پس از طــی مراحل تصفیه 
ورشکستگی دارایی بین غرما تقسیم 
می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به 
این مساله که یکی از نیاز های اصلی 
جامعه اشــتغال بوده در کنار وظیفه 
اصلی و طی مراحل تصفیه کارخانه 
بــه منظــور جلوگیــری از بیکاری 
کارگران و خط تولید به افراد دارای 
توانای علمــی و فنی اجاره داده می 
شود.وی ادامه داد: خوشبختانه در دو 
سال گذشته 1۷ واحد از این طریق 
عهده دار و با مشارکت دیگر سازمان 
ها مشکلشــان رفع و به افراد دارای 
صالحیت ســپرده شــده و در حال 
حاضر فعــال بوده و تولید ادامه دارد 
و حتی در برخی واحدها صادرات نیز 

انجام می شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

رفع مشکل و بازگشت به چرخه تولید 4۱ واحد 
تولیدی و صنعتی با نظارت تشکیالت قضایی 

آذربایجانشرقی

 با توجه به این مساله که 
اصلی  های  نیاز  از  یکی 
جامعه اشــتغال بوده در 
کنار وظیفه اصلی و طی 
مراحــل تصفیه کارخانه 
به منظــور جلوگیری از 
بیکاری کارگران و خط 
دارای  افــراد  به  تولید 
توانــای علمــی و فنی 

اجاره داده می شود
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در راســتای حفــظ و نگهداری 
تأسیسات گازرسانی و جلوگیری 
از هدر رفت گاز، تمامی شــبکه 
های گاز و انشعابات منصوبه، هر 
سال مورد نشــت یابی قرار می 
گیرد.به گــزارش روابط عمومی 
شــرکت گاز اســتان آذربایجان 
رهنمــای  ســّیدرضا  شــرقی، 
توحیــدی با اعــالم این مطلب 
گفت:نشــت یابی و شناســایی 
نقاط آســیب پذیر احتمالی در 
تأسیسات گازرسانی یکی از مهم 
ترین رویکردهای ســازمانی در 
حفظ و نگهداری ســرمایه های 
ملّی، حفظ ایمنی و جلوگیری از 
هدر رفت انرژی می باشد که بنا 
به اهمّیت آن، هر ساله در دستور 

کار شرکت قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه نشت یابی 
از طریق دســتگاه های مجهز و 
بادّقــت باال و نظــارت نیروهای 
عملیاتــی توانمنــد اجرایی می 
گــردد، تصریح کرد: در ســال 

گذشته ۲1 هزار کیلومتر شبکه 
گاز و ۶۷۰ هزار انشــعاب، نشت 

یابی گردیده است.
توحیدی تصریح کرد: نشت یابی 
عالوه بر موارد عنوان شده تأثیر 
آالیندگی  کاهش  در  مســتقیم 
های زیست محیطی و جلوگیری 
از نشر گاز متان در محیط داشته 
و یکی از رؤوس اجرایی در حوزه 
مسؤولیت های اجتماعی شرکت 
در قبال محیط زیست می باشد.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
در ادامه به برنامه های شــرکت 
در حوزه نگهــداری و تعمیرات 
شــبکه های گازرســانی اشاره 
کرد و اظهار داشت: با عنایت به 
استقرار سامانه مکانیزه تعمیرات 
و نگهداری )IPCMMS (، تمامی 
بصــورت  موجــود  تأسیســات 
مکانیزه و بر اساس تقسیم بندی 
های مشــخص مورد بررســی و 
اقدامات فّنی الزم و دوره ای قرار 

می گیرد.

به  اشــاره  با  توحیــدی 
اینکه نشت یابی از طریق 
و  مجهز  های  دســتگاه 
بادقّــت بــاال و نظارت 
عملیاتــی  نیروهــای 
توانمنــد اجرایــی مــی 
گردد، تصریح کرد: در 
هزار   21 گذشــته  سال 
کیلومتــر شــبکه گاز و 
انشــعاب،  هــزار   670
نشــت یابــی گردیــده 

است.

مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی: 

هر ساله تمامی شبکه های گازرسانی و 
انشعابات،نشت یابی می گردد
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برای  گفت:  تبریز  شهردار 
کشــور،  در  بــار  اولیــن 
مجموعه ای عظیم بر اساس 
آخریــن فناوری های دنیــا در مرکز 
دفن بهداشــتی پســماند تبریز بکار 
می شــود. گرفتــه 

ایــرج شــهین باهــر امــروز بــه 
تبریــز و مدیرکل  همراه فرمانــدار 
شــرقی  آذربایجان  زیســت  محیط 
از آخریــن وضعیــت مرکــز دفــن 
بازدید کرد. تبریز  پسماند  بهداشتی 

او در جریــان این بازدید در گفتگو 
بــا خبرنگار شــهریار اظهــار کرد: 
پســماند و اهمیت پرداختن به  این 
موضوع از جمله موارد مهم زیســت 
محیطــی بوده اما چــون این پروژه 
ها در خارج از شــهر اســت و مقابل 

چشــم نیســت، مدیــران عالقه ای 
به آن نشــان نمی دهنــد و اقدامات 
در این حــوزه ناقص مانده اســت.

او ادامه داد: مرکز دفن بهداشــتی 
پســماند تبریــز در قالــب پنج فاز 
لندفیــل کار می شــود کــه یکی 
از ایــن فازهــا تمام شــده و چهار 
فاز دیگــر آن در حال اجرا اســت.

شهردار تبریز با اشاره به ساخت یک 
سلول ویژه برای پسماندهای خطرناک 
در این مرکز، گفت: این ســلول ویژه 
برای اولین بار در کشور و جهت دفن 
پسماندهای خطرناک، بیمارستانی و 
شیمیایی که نباید با بقیه پسماندها 
تلفیق شــود، ســاخته می شــود.

او افزود: مرکز دفن بهداشتی پسماند 
تبریز بــا 1۰۰ میلیارد تومان برآورد 

هزینه اولیه، بزرگترین پروژه زیست 
محیطی کشــور به شــمار می آید.

ایــرج شــهین باهــر در خصوص 
بازدید مدیرکل محیط زیست استان 
از ایــن پروژه، اظهار کــرد: با توجه 
به بازدید مدیــرکل حفاظت محیط 
زیست استان از مرکز دفن بهداشتی 
پســماند تبریز، از ایشان در خواست 
کردیم تــا با توجه بــه اینکه منابع 
دولتی مشخصی برای محیط زیست 
وجود دارد، از این منابع دولتی برای 
تکمیل مرکز پسماند استفاده کنیم.

او ادامــه داد: بــا راه اندازی کامل 
مرکز دفن بهداشــتی پسماند تبریز، 
تــالش می کنیم پســماند ۳۰، 4۰ 
ســال آینــده تبریز از ایــن طریق 
کنتــرل شــود و خــاک و آب های 
تبریــز و اطــراف آن آلوده نشــود.

شــهردار تبریز عنوان کرد: در کنار 
موضــوع دفن پســماند، بحث زباله 
ســوز نیز در این مرکز مطرح است 
کــه آن را بــه یک پکیــج کاملی از 
مدیریت پســماند تبدیــل می کند.

او افــزود: برنامه ریــزی کرده ایم 
تا ســلول شــماره ۲ این مرکز را تا 
پایان سال به اتمام رسانده و تحویل 
بگیریم. بقیه ســلول ها نیز تا پایان 
ســال آینده تمام می شــود و با این 

شهردار تبریز:

آخرین فناوری های دنیا در مرکز دفن بهداشتی پسماند تبریز بکار گرفته می شود
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مدیریت  خــوب  اگر  شــرایط 
شــود، حداقــل تــا 4۰ ســال 
آینــده موضــوع دفن پســماند 
تبریــز را تامیــن مــی کنــد.

ایرج شــهین باهر با بیان اینکه 
راه اندازی این مرکــز می تواند 
در مباحث زیست محیطی تاثیر 
بسزایی داشته باشد، گفت: زباله 
هایی در اطراف شهر ریخته می 
شــود، هم در بحث های زیست 
محیطــی و هم در خاک و آب و 
شــیرابه هایی که به آب های ما 
نفوذ مــی کند، تاثیر منفی دارد.

او ادامــه داد: ایــن زبالــه ها 
همچنیــن در مصرف دامداری و 
کشاورزی، بخصوص در روستاها 
مشــکالت زیادی ایجاد می کند 
اگــر خوب مدیریت نشــود و به 
شکل علمی دفع و تسویه نشود، 
در آینده تبدیل به فاجعه می شود.

شهردار تبریز اظهار کرد: تالش 
ما این اســت که برای اولین بار 
در کشور، مجموعه ای عظیم بر 
های  تکنولوژی  آخرین  اســاس 
دنیا پیاده کنیم و پســماندی که 
از شهر می آید و روزانه هزار تن 
زباله تولید می شــود، به شــکل 
بهداشــتی دفن شود. و  ســالم 

کل  مدیــر  قاســمی  حمیــد 
استان  زیســت  محیط  حفاظت 
در بازدیــد از بزرگتریــن پروژه 

این  گفت:  کشور  زیست محیطی 
پــروژه یکی از پــروژه های مهم 
و بزرگ اســتان و کشــور است.

این پروژه  از  افزود:هــدف  وی 
کاهش مخاطرات زیست محیطی 
دفــن پســماندهای شــهری و 
پزشــکی بــوده و امیدواریم در 
کوتاهتریــن زمان ســلول های 
دفــن بهداشــتی آماده شــوند.

دفن  اینکه  بیــان  با  قاســمی 
بهداشــتی با رعایت کلیه اصول 
فنی و زیســت محیطی یکی از 
ارکان مهم مدیریت دفع پسماند 

ها می باشــد افزود ، انشــاهلل با 
از سلول های دفنی  برداری  بهره 
که در دســت احدات هســتند 
شــاهد رعایت بیشــتر از پیش 
مســائل بهداشــتی خواهیم بود 
با  و همانند ســال های گذشته  
اســتفاده از روش های مهندسی 
و بهداشــتی دفن پسماند تبریز 
در کشــور نمونــه خواهــد بود.

نشــان  وی در آخــر خاطــر 
کــرد : احداث ســلول های دفن 
ویــژه  و  عــادی  پســماندهای 
بصــورت تجمیع شــده در یک 
مــکان با لندفیل هــای جداگانه 
برای اولین بار اســت که در رخ 
می دهد و این یک کار شایســته 
و قابل تقدیر اســت و اداره کل 
استان  از محیط زیست  حفاظت 
هم از لحــاظ معنــوی و هم از 
لحاظ مادی در خدمت ســازمان 
مدیریــت پســماند خواهد بود.

پسماند و اهمیت پرداختن به  این 
موضوع از جمله موارد مهم زیست 

محیطی بوده اما چون این پروژه ها در 
خارج از شهر است و مقابل چشم نیست، 
مدیران عالقه ای به آن نشان نمی دهند 

و اقدامات در این حوزه ناقص مانده 
است.
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وزیر راه و شهرسازی در آستانه هفته دولت در سفر به استان 
آذربایجان غربــی، از افتتاح و آغاز چندین پروژه بزرگراهی 
و آزادراهی و همچنین مســکن خبر داد و اعالم کرد: اتصال 
تبریــز به ماکو به شــکل آزادراهــی و بزرگراهــی یکی از 

برنامه های مهم وزارت راه و شهرسازی است
 محمــد اســالمی وزیر راه و شهرســازی که بــرای افتتاح و 
بازدید از چندین پروژه حمل و نقلی و مســکنی در آســتانه 
هفته دولت به اســتان آذربایجان غربی ســفر کرده اســت، 
در جریان این ســفر، گفت: در ســفر به استان هم از آخرین 
وضعیت پروژه های مسکن و زیرساختی بازدید می شود و هم 
تعدادی از طرح ها افتتاح و تعدادی طرح جدید آغاز خواهد 

شد.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: امیدوار هستیم با همتی که 
مردم، فعاالن اقتصادی، مسئوالن، استاندار و نمایندگان استان 
دارنــد، بتوانیم برنامه توســعه آذربایجان غربــی را در حوزه 
زیرســاخت و مسکن، گسترس و شتاب بدهیم تا مردم استان 
از کیفیــت مطلوب تری از زیرســاخت ها و ســایر امکانات، 
بهره مند شــوند.عضو کابینه دولت دوازدهم در سفر به استان 
آذربایجــان غربی از افتتاح تعدادی طرح اقدام ملی مســکن 
خبر داد و افزود: منطقه آزاد ماکو یک فرصت بسیار مناسب 
برای شــکوفایی ناحیه شمالی اســتان است. دروازه کشور به 

کشورهای همسایه است و ما برای آنکه زیرساخت های آنجا 
آباد شود و توسعه پیدا کند از مشارکت منطقه آزاد حمایت 

می کنیم.
اسالمی با تاکید بر اینکه احداث فرودگاه ارومیه با مشارکت 
منطقه آزاد انجام شــد، توضیح داد: در احداث باند دوم راه 
یا ســاخت آزادراه در این منطقه تاخیر شــده اســت. از سال 
گذشته تاکنون پیشرفت های خوبی شده است و امروز و فردا 
در حضور مسئوالن استانی در خصوص تکمیل باقیمانده راه 

تصمیمات جدید و فوری اتخاذ خواهد شد.
وی تصریح کرد: اتصال تبریز به ماکو به شکل آزادرراهی و 
بزرگراهی یکی از برنامه های مهم وزارت راه و شهرســازی 
اســت. فعالیــت هــای وزارت راه و شهرســازی در تکمیل 
آزادراه تبریز-مرند با پیشرفت مناسبی همراه بوده است. یکی 
از رکوردهای احداث آزادراه، آزادراه تبریز-مرند اســت و 
اتصال مرند به ایواوغلی و ایواوغلی به مرند، جزو برنامه های 

وزارت راه و شهرسازی است.
اسالمی مشــارکت منطقه آزاد را در احداث آزادراه تبریز- 
مرند مثبت ارزبای کرد و توضیح داد: در برنامه است تا بخشی 
از این مســیر را به شکل آزادراهی و بخش دیگر را به شکل 
بزرگراهی به سرانجام برسانیم. اینها از جمله موضوعاتی بوده 
اســت که در سفرهای قبلی با اســتاندار آذربایجان غربی در 
مــورد آن توافــق کردیم و در این ســفر و مذاکرات آتی به 
نتیجه خواهیم رســاند.بزرگراه مرند - ایواوغلی در دو قطعه 
اجرا می شــود که قطعه اول آن به طــول ۱۵ کیلومتر و قطعه 
دوم به طول ۲۰ کیلومتر اســت.این مسیر ترانزیتی یک خطه 
و منتهــی به مرز بازرگان، گذرگاه عبــور کامیون های باری 
ایران به مقصد ترکیه و کشــور های اروپایی و بالعکس است 
و ســاالنه افزون بر ۲۰ هزار کامیون کشــنده از آن اســتفاده 

می کنند که همین امر وقوع تصادفات خونین می شود.

وزیر راه و شهرسازی اتصال تبریز به ماکو به شکل آزادراهی و بزرگراهی 
یکی از برنامه های مهم وزارت راه و شهرسازی است
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مدیرکل بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران آذربایجان شــرقی 
اظهار کــرد: شــهدا پایه های 
مستحکم امنیت و استقالل جامعه را با خون 

خود پابرجا نگه داشتند.
عباس  پورحســن مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران آذربایجان شرقی با حضور در 
بیت شهید واالمقام »عزیز لطفی آالنق« در 
دیدار با همسر مکرم شهید اظهار کرد: شهدا 
پایه های مستحکم امنیت و استقالل جامعه 
را با خون خود پابرجا نگه داشتند. پورحسن 
با بیان اینکه ایثار و ازخودگذشتگی شهدا 
و خانواده های مکرمشان هیچ گاه در درگاه 
الهی و پیش ملت ایران فراموش نخواهد شد 
و همه ما مدیون این عزیزان هستیم افزود: 
حفظ فرهنگ تکریم و احترام به شــهدا، 

خانواده آنها و ایثارگران وظیفه همه ماست و 
باید برای تبیین این فرهنگ ارزشمند تالش 

نماییم.
مدیرکل بنیاد آذربایجان شــرقی در دیدار 
جداگانه خود با فرزند مکرم شهید واالمقام 
»زلغعلی وطن دوست« عنوان داشت: آرامش 
و امنیت امروز کشور را مدیون جان گذشتگی 
شــهدا، صبر و مقاومــت خانواده های آنان 
هستیم، بنابراین تکریم و سرکشی از خانواده 

شــهدا وظیفه همه ما بوده و باید به عنوان 
یک فرهنگ نهادینه شود.

وی با تأکید بر اینکه امروز هر چه در کشور 
داریم به برکت فداکاری ها و دالورمردی های 
شــهدا، جانبازان و ایثارگران است، تصریح 
کرد: ما امروز برای اینکه بتوانیم در مســیر 
خدمت به مردم موفق باشیم، نیازمند دعای 
خیر  خانواده های معظم شهدا و ایثارگران 
هستیم.گفتنی است، شهید واالمقام »عزیز 
لطفی آالنق« در دهم اردیبهشــت 1۳۳4 
دیده به جهان گشود و در ۲۵ اسفند 1۳۶۳ 
در منطقه عملیاتی شــرق دجله و شهید 
واالمقام »زلفعلی وطن دوست« متولد دوم 
فروردین 1۳1۲ در هفتم اسفند 1۳۶۲ در 
منطقه مجنــون و عملیات خیبر به فیض 

شهادت نائل شدند.

شهرام دبیری با کســب اکثریت آرا برای سال آخر پنجمین شورای 
شهر تبریز عنوان رئیس شورا باقی ماند.

 انتخاب رئیس شــورای اسالمی شهر تبریز دستور جلسه امروز این شــورا بود که با رای گیری از اعضا،  
شهرام دبیری با کسب هشت رای برای یک سال دیگر به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.

شهرام دبیری پس از دو سال ریاست شکور اکبرنژاد، در سال سوم رئیس شورا بود و اکنون با کسب آرای الزم، برای 
دومین ســال پیاپی در این ســمت باقی ماند تا در آخرین سال شورای پنجم نیز بر صندلی ریاست بنشیند. در این 
جلسه همچنین علی آجوان زاده با کسب ۹ رای به عنوان نایب رئیس انتخاب شد تا جایگزین سونیا اندیش شود.

سعید نیکوخصلت دبیر پیشین شورا نیز با 11 رای اعضای شورا در سمت خود ابقا شد. همچنین کریم صادق زاده 
با هشت رای اعضای شورا، به عنوان سخنگو و دبیر دوم شورا در این سمت باقی ماند.

انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تبریز 
برگزار شد

مدیرکل بنیاد آذربایجان شرقی:

شهدا پایه های امنیت جامعه را استحکام بخشیدند
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عضو محترم هیات رئیسه مجلس شواری اسالمی 
در بازدید از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه 
بر لزوم پیگیری و حل مشکالت این شرکت تاکید 

نمود.
بــه گزارش خبرنگار ما درتبریز؛ دکتر متفکر آزاد عضو هیات 
رئیسه مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم تبریز، آذرشهر و 
اسکو در مجلس شورای اسالمی ضمن بازدید از شرکت واحد 
اتوبوســرانی تبریز و حومه در جریان مسائل و مشکالت این 

شرکت قرار گرفت.
در ایــن بازدید مهنــدس ایمان غنی زاده مدیــر عامل این 
شرکت، گزارشی از وضیعت موجود شرکت و همچنین مسائل 
و مشکالت اساسی این شــرکت در سالهای ماضی و حال از 
جمله عدم تحقق کمکهای مصوب در بودجه توســط دولت 
محترم طی ۵ سال گذشته، نوسازی ناوگان، بازسازی اتوبوسها، 
مشکالت مربوط به تامین قطعات با توجه به مسائل اقتصادی 
و تحریم های ظالمانه، بدهی به تامین اجتماعی و دارائی مطرح 
و خواستار کمک مجلس و دولت در رفع مشکالت فوق گردید. 
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به مشکل اساسی اتوبوسرانی 
هــا در تامین اتوبوس و در صورت مرتفع نشــدن بموقع این 
مشکالت و نواقصات با توقف غیره منتظره تعدادی از اتوبوسها، 
در خدمات رسانی به شهروندان با مشکل جدی مواجه خواهیم 

بود.
در این بازدید دکتر متفکر آزاد ضمن با اهمیت شمردن حمل و 
نقل عمومی و نقش آن در کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک 
تصریح کرد: با توجه به اینکه اتوبوسرانی در صف اول خدمات 
دهی به شــهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی می باشد 
تالش بر این است با پیگیری از طریق راهکارهای قانونی جهت 
تخصیص اعتبارات الزم از طرف دولت و ســازمانهای مربوطه 
و مطالبه معوقات اتوبوسرانی گامی اساسی در جهت خرید و 

نوسازی ناوگان و رفع مشکالت اتوبوسرانی تبریز برداریم.

در پایان دکتر متفکر آزاد از مرکز کنترل هوشــمند شرکت 
واحد بازدید و در جریان فعالیت این مرکز قرار گرفت.

الزم به توضیح است مرکز هوشمند اتوبوسرانی جهت مدیریت 
هزینه بصورت شبانه روزی در حال فعالیت می باشد که تاثیر 
مثبتی در کاهش هزینه )سوخت،ایاب و ذهاب و نیروی انسانی 

و...( در برداشته است.

در بازدیدنماینده محترم مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مطرح شد: 

شرکت واحد اتوبوسرانی در صف اول خدمت رسانی به شهروندان

مدیر عامل این شرکت از عدم تحقق 
کمکهای مصوب در بودجه توسط دولت 

محترم طی ۵ سال گذشته، نوسازی ناوگان، 
بازسازی اتوبوسها، مشکالت مربوط به تامین 
قطعات با توجه به مسائل اقتصادی و تحریم 

های ظالمانه، بدهی به تامین اجتماعی و 
دارائی مطرح و خواستار کمک مجلس و 

دولت در رفع مشکالت فوق گردید.
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امکان ارائه غیرحضوری برخی از خدمات مربوط به فرآیند 
نام نویســی متمرکز مخاطبان ، شامل نام نویسی برای 

اولین بار و بروزرسانی ارتباط بیمه ای فراهم گردید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،جعفر سمساری، مدیر کل 
تآمین اجتماعی اســتان با اعالم این خبر، اذعان داشت 
در راستای تعمیم و توسعه ارائه خدمات از طریق سامانه 
متمرکز خدمات غیرحضوری و با هدف کاهش بار مراجعات 
به واحدهای اجرائی، تســهیل در انجــام امور و افزایش 
سطح رضایت مخاطبان، امکان ارائه غیرحضوری برخی 
از خدمات مربوط به فرآیند نامنویسی متمرکز مخاطبان، 
شامل نامنویسی برای اولین بار و بروزرسانی ارتباط بیمه 
ای، فراهم گردیده و از این پس، کارفرمایان کارگاه های 
مشمول قانون تامین اجتماعی می توانند بدون مراجعه به 
شعب    و یا کارگزاری  های رسمی سازمان، از طریق درگاه 
eservices.tamin.ir نســبت به درخواست نامنویسی 
نیروی کار شاغل در کارگاه یا کارگاه های تحت پوشش 

خود اقدام نمایند.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان با بیان اینکه کارفرمایانی 
مــی توانند از این خدمات اســتفاده نماینــد که دارای 
توافقنامه تنظیم و ارســال لیســت اینترنتی با سازمان 
بوده و اطالعات آنها در پورتال مخاطبان موجود باشــد، 
افزود،کارفرما می بایســت در صورت استخدام و اشتغال 
به کار نیروی کار جدید، انتقال و جابجائی افراد شاغل در 
سطح کارگاه های یک کارفرما و نیز تغییر شعبه تامین 
اجتماعی که ممکن اســت ناشی از جابجائی کارگاه و یا 
تغییرات محدوده عملکرد شعب تامین اجتماعی باشد، 
نســبت به ارائه درخواست نام نویسی غیرحضوری اقدام 

نماید:

کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون 
تامین اجتماعی می توانند بدون مراجعه به 
شعب    و یا کارگزاری  های رسمی سازمان، 
 eservices.tamin.ir از طریق درگاه
نسبت به درخواست نامنویسی نیروی کار 
شاغل در کارگاه یا کارگاه های تحت 

پوشش خود اقدام نمایند.

نام نویسی بیمه شدگان کارگاه ها و اخذ شماره بیمه،
 غیرحضوری شد
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رییس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران بر اهمیت توجه 
ســالمتی  مســئله  بــه 

ایثارگران سالمند تأکید کرد.
به گــزارش خبرنگار مــا، مهندس 
سعید اوحدی در شانزدهمین جلسه 
شورای معاونین بنیاد شهید و امور 
ایثارگران با اشاره به اهمیت توجه به 
مسئله ســالمندی ایثارگران، گفت: 
افزایش ســن ایثارگران به خصوص 
والدین معظم شــهدا که دارای سن 
باالیی هستند لزوم توجه به مسئله 
افزایش می دهد.  را  آنان  ســالمتی 
معاونت بهداشت و درمان بنیاد باید 
در این زمینه راهکارهای اجرایی و 
مناســبی را به کار گیرد. همچنین 
اقامتی  باید از ظرفیت هــای مراکز 
بنیاد برای اســتفاده ایــن عزیزان 

استفاده شود.
معاون رییــس جمهور در خصوص 
سهام ایثارگران در بانک دی گفت: 
۲۵ درصد از سهام بانک دی متعلق 
به ۵۸۶ هزار نفر از ایثارگران است 
و ایثارگــران می توانند با مراجعه به 
سایت این بانک وضعیت سهام خود 

را مشاهده کنند.
وی بــا تأکید بر ضــرورت ارتباط 

مستمر بنیاد شهید و امور ایثارگران با 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران 
گفت: به دلیل شیوع بیماری کرونا 
و بــه جهت حفظ نکات و مســائل 
بهداشتی، محدودیت هایی در زمینه 
دیدارهای رو در رو وجود دارد. این 
ارتباط باید از راه های دیگری مانند 
تماس های تلفنی حفظ شود و البته 
رعایت  با  نیــز  دیدارهای حضوری 

نکات ایمنی باید برقرار باشند.
رییس  بنیاد شهید و امور ایثارگران 
بایــد از ظرفیت های  اینکه  با بیان 
تمام دستگاه ها برای ترویج و توسعه 
فرهنگ ایثار و شــهادت اســتفاده 
شود، ادامه داد: ترویج این فرهنگ 
تنها وظیفــه بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران نیست و باید از مشارکت 
تمــام دســتگاه ها در این مســیر 

استفاده شود.
گفتنــی اســت در ایــن جلســه 
»یعقوب سلیمانی« به عنوان معاون 
فرهنگی و آموزشــی بنیاد شهید و 
امــور ایثارگران و »حجت االســالم 
به عنوان  راد«  کاویانی  محمدحسن 
عالی  شــورای  دبیرخانه  سرپرست 
ترویج و توســعه فرهنــگ ایثار و 

شهادت معرفی شدند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد :

ضرورت توجه به مسئله سالمتی ایثارگران سالمند

افزایش سن ایثارگران 
به خصوص والدین معظم شهدا 
که دارای سن باالیی هستند 

لزوم توجه به مسئله سالمتی آنان 
را افزایش می دهد. معاونت 

بهداشت و درمان بنیاد باید در 
این زمینه راهکارهای اجرایی و 
مناسبی را به کار گیرد. همچنین 
باید از ظرفیت های مراکز اقامتی 
بنیاد برای استفاده این عزیزان 

استفاده شود.
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مشــترک   نشســت   
مدیران عامل شرکتهای 
اســتان  وفاضالب  آب 
آذربایجان شــرقی و شــرکت آب 
منطقــه ای در خصوص بررســی 
افزایش  بــرای  اقدامات  عملکــرد 
تامین آب شرب با حضور مهندس 
ایمانلــو مدیرعامــل شــرکت آب 
وفاضالب استان و مهندس غفارزاده 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
در ســالن کنفرانس شرکت برگزار 

گردید .
به گزارش روابط عمومی شرکت 
آذربایجان  اســتان  فاضالب  و  آب 
شــرقی ، در ابتدای این نشســت 
کارشناسان مجموعه  اقدامات انجام 
یافته در خصوص افزایش تامین آب 
شرب با کمک و همکاری صاحبان 
صنایع و کارخانه ها را تشــریح که 
مجموعه اقدامات انجام شده منجر 
به افزایش تامین آب شرب گردیده 

است.
در ادامــه این جلســه مهندس 
ایمانلــو مدیرعامــل شــرکت آب 
تشــکرو  اســتان ضمن  وفاضالب 
قدردانی از اقدامــات انجام یافته ، 

تالش شبانه روزی  همکاران برای 
انجام هرچه بهتر خدمات رسانی و 

پایداری شبکه را تاکید نمودند .
در پایان جلســه مدیــران عامل 
شرکت های آب منطقه ای و آب و 
فاضالب استان و همچنین اعضای 
جلسه از واحد ۲4 ساعته ارتباطات 

مردمی 1۲۲ بازدید بعمل آوردند.

نشست مشترک مدیران عامل شرکتهای آب وفاضالب استان آذربایجان 
شرقی و شرکت آب منطقه ای در خصوص بررسی برای

 افزایش تامین آب شرب

 در ابتدای این نشست 
کارشناسان مجموعه  اقدامات انجام 
یافته در خصوص افزایش تامین آب 
شرب با کمک و همکاری صاحبان 

صنایع و کارخانه ها را تشریح که 
مجموعه اقدامات انجام شده منجر 
به افزایش تامین آب شرب گردیده 

است
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شــهردار منطقه۹ تبریز گفت: با 
تالش و همــت مضاعف همکاران 
و بر اســاس برنامــه و پیش بینی 
های صورت گرفته در مدت 4 ماه 
نخست سال۹۹، شاهد تحقق 1۰۳ 
درصدی درآمدی در این شهرداری 

هستیم.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛ 
بهرام نســیانی شــهردار منطقه۹ 
اظهار داشت: در راستای دستیابی 
به اهداف درآمدی پیش بینی شده، 
در  منطقه  این  مدیریت شهرداری 
دوره اخیرعملکــرد مطلوبی را در 
حوزه ی مالی و اقتصادی داشــته 
و روند رو به رشد خود را همچنان 
در تحقــق این اهداف حفظ نموده 

است.

نســیانی افزود: با تالش و همت 
منطقه،  کارکنان خــدوم  مضاعف 
در 4 ماهه نخست سالجاری، 1۰۳ 
درصد از بودجه مصوب این منطقه 
محقق شــده که یقینا تحقق این 
مهم ما را در مسیر آبادانی و عمران 
شهرک خاوران و رسیدن به نقطه 
مطلــوب در ارائه خدمات بهینه به 

شهروندان یاری خواهد رساند.
بر  تأکید  بــا  شــهردار منطقه۹ 
کنتــرل و کاهش بــار هزینه ها با 
وجود چالش کرونا خاطر نشان کرد: 
رصد منابع درآمدی جدید در طول 
۲ ســال اخیر نقش بسزائی را در 
امر درآمدزائی طی ماه های سپری 
شده داشــته و موجب گردیده که 
این میــزان تحقق بودجه در مدت 

یاد شده محقق شود.
نســیانی تصریح کرد: شهرداری 
منطقه۹ با روند رو به رشــد خود 
در زمینــه درآمد زائــی، در حال 
حرکت به ســمت بهره برداری از 

پــروژه های شــاخص عمرانی در 
سطح حوزه استحفاظی منطقه می 
باشــد که بمنظور تحقق بهتر این 
نیازمند همراهــی و همکاری  امر 
مدیران و مشارکت شهروندان می 

باشد.

شهردار منطقه۹ خبر داد: 

تحقق ۱۰۳درصدی درآمدی شهرداری منطقه۹ در 4ماهه نخست سالجاری

رصد منابع درآمدی 
جدید در طول ۲ سال اخیر 

نقش بسزائی را در امر 
درآمدزائی طی ماه های 

سپری شده داشته و موجب 
گردیده که این میزان تحقق 

بودجه در مدت یاد شده 
محقق شود.
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رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت 
آذربایجان شــرقی گفت: با پیگیریهای 
الزم از طریــق کارگروه های اســتانی 
و ملــی مشــکالت تولیــد محصــالت 
پتروشــیمی در شــرکت ارکان پارس 

هشترود مرتفع می شود .
حبیــب امیــن زاده، بدنبال انتشــار 
اخباری مبنی بر ســنگ اندازی برســر 
راه تولید در پاالیشــگاه هشــترود، در 
کمتر از ۲4 ساعت، به همراه رضا عین 
اله زاده معاون امور صنایع ســازمان و 
همچنین خانم هانیه ناجی کارشــناس 
گــروه پتروشــیمی ســازمان در محل 

شرکت ارکان پارس حاضر شد.
وی پس از بررسی مدارک و مستندات 
موجود در پرونده شرکت یاد شده گفت: 
پروانه بهره برداری این شرکت بر اساس 
محصــوالت تولیدی تفکیــک و فرآیند 

از ســازمان اســتاندارد  دریافت مجوز 
بــا هماهنگی مدیران اســتانی در چند 

روزآینده صادر خواهد شد .
به گــزارش خبرنگار ما وی ادامه داد: 
برخی از مراحل اداری و اخذ مجوزهای 
الزم بــرای فعالیت این شــرکت نیز از 
طریق کارگروه هــای ملی پیگیری می 
شود که در صورت ارائه مستندات الزم 
از ســوی صاحبان شرکت پروانه جدید 
برای محصــوالت تولیدی صادر خواهد 

شد .
امیــن زاده همچنیــن در خصــوص 
انتشــار مطلبی در رســانه هــا با این 
مضمون که کارشــناس گروه شیمیایی 
ســازمان صمت اســتان دارای رشــته 
کشارزی است؛ گفت: این مطلب خالف 
واقع بوده و خانــم ناجی دارای مدرک 
کارشناســی مهندسی شیمی با گرایش 

دانشــگاه صنعتی سهند  از  پتروشیمی 
است.

مدیرعامــل پاالیشــگاه ارکان پارس 
هشــترود نیز در گفتگو بــا خبرنگار ما 
ضمــن قدردانی از حســن نظر رئیس 
تجارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان 
آذربایجان شرقی در رسیدگی سریع به 
مشکالت این واحد گفت: در این بازدید 
آقــای امین زاده قول مســاعد دادند تا 
مشکالت شــرکت و بروکراسی هایی را 
که بــرای تولیدات آن مانع ایجاد کرده 

بود طی سه روز آینده حل کنند.
با حل شــدن  افزود:  علیرضا نگهبان 
مشــکالت پاالیشگاه هشترود این واحد 
با انگیزه وقدرت بیشــتر به تولید خود 
ادامــه داده و در ســال جهــش تولید 
صادرات بیشــتری به خارج از کشــور 

خواهد داشت.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم 
انقالب در خصوص تولید و صادرات آن 
گفت: مطمئنا با همکاری سازمان های 
مربوطه این واحد نــه تنها ارزی آوری 
بیشتری برای کشور خواهد داشت بلکه 
با افزایش ماشین آالت نسبت به افزایش 

اشتغالزایی نیز اقدام خواهد کرد.
وی در ادامه از رسانه های استان که 
در انعکاس مشکالت واحدهای تولیدی 
و حل آن توسط سازمان ها و نهادهای 

مربوطه تالش می کنند قدردانی کرد.

تولید در پاالیشگاه بخش خصوصی هشترود رونق می گیرد
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جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان شــرقی گفت: کشاورزان باید 
الگوی کشــت را طبق الگو های اعالمی 
از طرف ســازمان جهاد کشاورزی رعایت 
کنند، عدم توجه به الگوی کشت موجب 
هدر رفت منابع خواهد شد که اکنون در 
حوزه گوجه فرنگی با این مشــکل مواجه 
شده ایم نیاز است کشاورزان طبق الگوی 
کشت اعالمی جهاد کشــاورزی اقدام به 

کشت کنند.
بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان، مهندس اکبر 
فتحی در نشســت مطبوعاتی با اصحاب 
رســانه به مناســبت هفته دولت، ضمن 
تبریک هفته دولــت از افتتاح ۸۲ پروژه 
در هفته آینده خبــر داد و افزود: در این 
هفته به مناسبت هفته دولت ۸۲ پروژه را 
جمعا با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۳۰  

میلیارد ریال افتتاح خواهیم کرد.
وی ادامــه داد: 4۰ پــروژه قابل افتتاح 
در بخش کشــاورزی آذربایجان شــرقی 
در هفتــه دولت به بخــش آب و خاک، 
1۸ پروژه به بخش باغبانی، 14 پروژه به 
بخش دام طیور، ۶ پروژه به بخش صنایع 
کشــاورزی و دو پروژه مربوط به ترویج و 
یک پروژه هم به بخش شیالت اختصاص 
دارد الزم به ذکر اســت سهم آورده سال 
۹۸ نسبت به ســال های گذشته بیشتر 

است.
وی ادامه داد: علی رغم تمامی تحریم ها 
و مشکالت در کشور توانستیم توفیقاتی 
در ســطح استان و کشــور کسب کنیم، 
رشد منفی سایر بخش ها را توانستیم با 

رشد مثبت کشاورزی مرتفع نماییم.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان 
با بیان اینکــه در ایام کرونا ســه نفر از 

همکاران سازمان جهاد کشاورزی به دلیل 
کرونا فوت کرده اند که یادشان را گرامی 
می داریم ادامه داد: اصحاب رسانه از آغاز 
بیماری کرونا با ورود به بخش کشاورزی 
سنگ تمام گذاشتند و از تمامی ظرفیت 

و توان خود استفاده کردند.
جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان شرقی با اشاره به تحریم های 
همه جانبه، گفت: در این وضعیت تحریم 
و کرونا نه تنها کاهش در تولید نبود بلکه 
افزایش تولید انواع محصوالت کشاورزی 

در این شرایط سخت را داشتیم.
فتحی مکانیزاســیون اداوت کشاورزی 
را یکــی از موارد مهم و قابل توجه خواند 
و افزود: نیاز اســت کشــاورزان استان به 
ضرورت مکانیزاســیون توجــه ویژه ای 
داشته باشــند که تاکنون رضایت بخش 
بوده است، در یک سال گذشته یک هزار 
و 1۵۰ دستگاه تراکتور تحویل کشاورزان 
استان داده شــده اســت.وی ادامه داد: 
روســتاهایی را در حــوزه گلخانــه ای و 
الگوی کشت مناسب استان اجرایی کرده 
ایم، در روستاهای اطراف دریاچه ارومیه 
محصوالتی با نیاز آبی کمتر، الگوی کشت 
به کشاورزان آن منطقه ارائه شده است، 
در حوزه آب خاک اجرای سیســتم های 
نوین آبیــاری صورت گرفته اســت، در 
شهرستان های مختلف بدلیل کمبود آب 

خیلی خوب عمل کرده اند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

علی رغم تمامی تحریم ها و مشکالت رشد منفی سایر بخش ها را 
توانستیم با رشد مثبت کشاورزی مرتفع نماییم
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مهندس فتحی ابــراز امیدواری کرد و 
افزود: همیشــه از عدم مشــارکت بخش 
خصوصی گله مند بودیم که بحمداهلل در 
یک ســال اخیر حضور بخش خصوصی 
در حوزه کشاورزی بسیار حائز اهمیت و 

مورد قبول بوده است.
وی با اشــاره بــه تامین مــواد غذایی 
و مشــکالت آن، اظهار کــرد: در تامین 
پروتئین سال بسیار سختی را گذراندیم، 
هر چند که به دروغ می گویند مواد غذایی 
تحریم نیست اما بدلیل تحریم های مواد 
غذایی با مشکالت بسیاری مواجه شدیم، 
مشکالت و نابســامانی های پروتئینی ما 
بدلیل تحریم های ظالمانه و یک طرفانه 
آمریکاســت علیرغم اینکه به لحاظ وفور 

نعمت مشکلی بر سر سفره ها نداشتیم.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان 
شرقی با دعوت از سرمایه گذاران، گفت: 
از ســرمایه گذاران می خواهیم در حوزه 
کشاورزی ســرمایه گذاری کنند، اکنون 
سازمان جهاد کشــاورزی شرایط صدور 

پروانه را تسهیل کرده است.
وی در بخش دیگری با اشاره به رسالت 
حفاظت سازمان جهاد کشاورزی از اراضی 
کشــاورزی و جنگل های استان، گفت: 
حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و جنگل 
ها یکی از وظایف سازمان جهاد کشاورزی 
است، اگر ادعا کنیم روزانه نظارت داریم 
اشتباه اســت، اما از ظرفیت های مردمی 
و گروهی برای اطالع رسانی استفاده می 
کنیم، اراضی بســیاری به عرصه برگشته 
است و خوشبختانه در سال ۹۹ هم ادامه 
خواهد داشت ضمن اینکه از ورود دستگاه 

قضایی سپاسگزاریم.

مهنــدس فتحی با اشــاره به کشــت 
گوجه فرنگی طی امسال که با مشکالتی 
مواجه شده است، گفت: باید تولید مازاد، 
صادرات و فراوری و ذخیره ســازی را در 
برنامه داشته باشیم، بعضی از محصوالت 
را جز الگوی کشت قرار نمی دهیم بخاطر 

اینکه آب بری بیشتری دارند.
وی ادامــه داد: در آذربایجان شــرقی 
هیچ گونه کود و سم اضافی مصرف نمی 
شــود، در اراضی دیمی محصوالت کامال 
ارگانیک است، در حوزه زراعی اگر کود و 
سم بیشتری مصرف کنیم میزان متوسط 
باید باال رود، محصولی که در استان تولید 
می شــود کامال سالم اســت و اگر احیانا 
موردی هم دیده شد ما حاضریم پاسخگو 

باشیم.
مهندس فتحی تصریح کرد: برای تولید 
مــرغ به مرغ الین و مرغ مادر نیاز داریم، 
کسانی که از مرغ الین استفاده می کنند 
در صــف اول دریافت مواد دامی قرار می 

گیرند.
وی با اشاره بر مورد اهمیت قرار گرفتن 
تولیدات داخلی گفت: در حال حاضر مرغ 
الین آرین در دســتور کار قرار گرفته و 
طی امسال ۳۰ درصد از جوجه ریزی ها از 

مرغ الین آرین خواهد بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با 
اشاره به موضوع کمبود آب ابراز کرد: در 
کل دنیا بیشــترین میزان مصرف آب در 
حوزه کشاورزی است، عالوه بر اینکه آب 
کشاورزی با آب شرب جداست، برنامه ما 

این است که از آب بهینه استفاده کنیم.
وی اظهار کرد: اســتان های آذربایجان 
شرقی و غربی قطب تولید سیب هستند، 

نصف این مازاد بر نیاز اســت امیدواریم 
امســال تولیدات خوبی در زمینه سیب 

داشته باشیم.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتانادامه داد: محصوالت فرآوری شده 
مثل کشــمش و رب به ۵4 کشــور دنیا 
صادر می شــود که روســیه، ارمنستان، 
عراق، افغانستان به ترتیب بیشترین آمار 
صادرات را دارند، در بســیاری از کشورها 
بســته های کشمش مصرفی برای دانش 
آموزان مدارس از کشور ما صادر می شود.

مهندس فتحی با اشــاره به مشکالتی 
که در حریم شهرها وجود دارد، گفت: در 
حریم شــهرها شهرداری و سازمان جهاد 
کشــاورزی با مشکالتی روبرو هستیم که 
قرار شــده است شهرداری بدون استعالم 
از جهاد کشاورزی ماده 1۰۰ صادر نکند.

وی با اشــاره بــه خانه بــاغ هایی که 
بدون مجوز ســاخته می شــوند هشدار 
داد: همــکاران ما در حوزه اراضی و یگان 
حفاظت اراضی کشــاورزی قلع و قمع ها 
را در برنامــه خود دارند که بطور معمول 
روزانه یک مورد قلع و قمع در راســتای 
اجرای تبصره ۲ مــاده 1۰ را اعمال می 

کنیم.
وی با اشاره بر شیوع ویروس کرونا بیان 
کرد: شــیوع این ویروس شرایط را برای 
تمامی بخش های کشاورزی سخت کرده 
بود اما این مشکل در بخش کشاورزی و 
در راستای تأمین امنیت غذایی و غذای 
مورد نیاز جامعه بسیار سخت تر بود اما با 
تمام این وجود، باید به فعالیت خود ادامه 

می داد.
مهندس فتحی افــزود: واحد مرغداری 
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نمی تواند تالش خود را متوقف کند چرا 
کــه این واحد، یک واحــد دارای موجود 
زنده اســت و قطع حیات آن امکان پذیر 
نیســت و اینکه این تولیدات باید بر سر 
سفره ها نمود پیدا کرده و غذای مورد نیاز 
افراد را تأمیــن کند؛ پس بنابراین امکان 
تعطیل بخش کشاورزی در هر شرایطی 

وجود ندارد.
وی بیان کرد: کارشناسان برای افزایش 
عملکــرد در واحد ثبــت و انتقال دانش 
جدید به واحدهای دیگر، مجبور به حضور 
در کنار کشاورزان هستند و تفکیک این 
دو مورد از همدیگر، امکان پذیر نیســت؛ 
کشاورزان از تجربه دانش بومی برخوردار 
هســتند و تجربه دانــش جدید بر عهده 

کارشناسان این سازمان است.
وی ادامه داد: در دوران شــیوع ویروس 
کرونا، کارشناسان نیز در کنار کشاورزان 
بوده اند و از سویی کشاورزان نیز از تجربه 
ظرفیت هــای رســانه ای بهــره برده اند؛ 
خبرنگاران با انتشار مطالبی در خصوص 
مســائل مربوط به کشــاورزی در دوران 
شیوع ویروس کرونا شــریکی در تأمین 

امنیت غذایی کشور بوده اند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با 
تأکید بر عدم کمبود محصوالت کشاورزی 

در بخش هــای مختلف گفــت: تمام این 
موارد باعث شد علی رغم تمام مشکالت، 
نه تنها با کاهــش تولید انواع محصوالت 
کشــاورزی اعم از دامی، باغــی، زراعی 
و شــیالتی روبرو نبوده ایم بلکه افزایش 
محصوالت کشاورزی را نیز شاهد بودیم و 
صادرات محصوالت کشاورزی را نیز شاهد 
بوده ایم که حاصل تالش قشر زحمتکش 

کشاورزان بود.
مهنــدس فتحــی بــه خســارت های 
واحدهای دامی در مناطــق زلزله زده و 
میانــه نیز تأکید کرده و افزود: بیش از 4 
هزار واحد دامی در مناطق زلزله مناطق 
ســراب و میانه تخریب شــده بود که با 
اعطای 1۵ میلیون تسهیالت و ۵ میلیون 
وام بالعوض، در هر دو شهرســتان بیش 
از ۹۹ درصد از این پرونده ها عقد قرارداد 
شده است تا کار ساخت واحدهای دامی با 

فرا رسیدن فصل سرما، اتمام یابد.
وی با توجه بــر اولویت اماکن دامی بر 
اماکن مسکونی در مناطق زلزله زده میانه 
افزود: در حوزه مکانیزاســیون کشاورزی 
بیش از 11۸ میلیارد تومان، جذب منابع 
صورت گرفته که بیش از ســهم استانی 

بوده است.
وی اضافه کرد: الزمه افزایش بهره وری، 

مکانیزاســیون کشــاورزی اســت و اگر 
خواهان افزایش بهره وری هســتیم باید 
مکانیزاســیون کشاورزی مورد توجه قرار 
بگیرد که در ســال ۹۹ نیز، تعهدات خود 
را در زمینه مکانیزاســیون کشاورزی در 

حدود ۸۰ درصد انجام داده ایم.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان، اصالح الگوی برای امنیت تأمین 
غذایی اهمیت دو چندانی دارد که اجرای 
آن در حوضه دریاچه ارومیه انجام گرفته 
است و باید گفت در حوضه دریاچه ارومیه، 
محصوالت با نیاز آبی بیشتر توسط خود 
کشــاورزان کاهش یافته و دنبال کشت 
کلزا رفته ایم که طی سال جاری با تالش 
دو چندانی در تولیــد گیاهان دارویی به 

فعالیت خود ادامه خواهیم داد.
وی از افزایــش فضــای گلخانه ای در 
راســتای تأمین نهاده هــای دامی گفت: 
واردات در حوزه نهاده های دامی بیشــتر 
اســت که این مقوله مورد رضایت نبوده 
و بایــد کاهش یابد که الزمــه آن ایجاد 
ظرفیت جدید و افزایش در واحد تولیدات 

است.
وی بیان کرد: مشــکالتی را در زمینه 
تأمیــن نهاده هــای دامی داشــتیم که 
محصول همین تحریم ها بود اما علی رغم 
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وی بیان کرد: مشــکالتی را در زمینه 
تأمیــن نهاده هــای دامی داشــتیم که 
محصول همین تحریم ها بود اما علی رغم 
تمام این مشکالت، دامداران و مرغداران 
در کنار کارشناسان از حرکت جا نمانده و 
تالش کردند تا هیچ گونه کمبودی در بازار 

نداشته باشیم.
وی بــا اشــاره بر انجام پایش توســط 
همکاران سازمان جهاد کشاورزی و ایجاد 
سامانه در کنترل ورود و خروج نهاده های 
دامی توضیح داد: افزایش قیمت ها ناشی 
از افزایــش قیمت در تمامی اقالم بود اما 
آنچه که در بازار باید کنترل می شــد بر 
عهده سازمان جهاد کشاورزی نبوده اما با 
این وجود تالش بر این است تا به قیمت 
مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.

وی با اشاره بر تصور از نادرست از خرید 
تضمینی بیان کرد: خرید تضمینی آخرین 
مرحله است تا کشــاورز بتواند روی پای 
خود بایستد اما با این حال مورد ایده آل ما 
نیست و قیمت باید در کف عرضه و تقاضا 

مشخص شود.
وی گفــت: در ایجــاد زیرســاخت ها، 
شــبکه های آبیاری و اجرای سیستم های 
نوین آبیاری اقدامات خوبی انجام گرفته 
اســت که علی رغم تمام محدودیت های 

مالی در شــبکه آبیاری و تحت فشــار، 
منابع مورد نیاز اســتان تأمین شده است 
و بیشــترین سطح آبیاری تحت فشار در 
طول ســنوات مختلف، بیش از دو هزار 
هکتار نبوده و این در حالی اســت که در 
سال ۹۸، بیش از ۵ هزار هکتار اجرا و ۷ 
هزار و پانصد هکتار در دست اجراست که 

در سال ۹۹ اجرا خواهد شد.
وی گفت: بخش کشــاورزی اســتان، 
شــرایط را بــرای ســرمایه گــذاری در 
بخش کشــاورزی و صدور پروانه تسهیل 
کرده اســت تا در امر کشاورزی و ایجاد 
شــهرک های کشــاورزی به شهرک های 

دامپروری و گلخانه ای انجام گیرد.
مهنــدس فتحــی ادامــه داد: یکی از 
رسالت های تعریف شده برای وزارت جهاد 
کشــاورزی، حفظ و صیانــت از جنگل، 
مراتع و حتی اراضی کشــاورزی است که 
۲ میلیون و 4۵۰ هزار مرتع و 1۸۰ هزار 
هکتار وجود دارد و تمام تالش این است 
که از ظرفیت مردمی برای اطالع رسانی 

استفاده شود.
فتحی بیان کرد: اگر خواهان اقتصاد و 
کشاورزی پایدار هستیم باید سهم محیط 
زیست را به خود بگوییم که همان حفظ 
جنگل، مراتع و آب های ســرازیر شده به 

دریاچه ارومیه اســت که همکاران منابع 
طبیعی به عنوان محافظــان به فعالیت 

خود ادامه خواهند داد.
وی گفــت: صادرات جــزو برنامه های 
سازمان جهاد کشاورزی است که بخشی 
از تولید مازاد برای فصول غیر برداشــتی 
اســت؛ آنچه که الزم و قابل توجه بیشتر 
است، این می باشد که برخی از محصوالت 
جزو الگوی کشت به دلیل آب بری بیشتر 
قــرار نمی گیرد و در این راســتا به جای 
آن، محصوالت مورد نیاز داخل کشور در 

اولویت قرار می گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در 
رابطه با تولید مواد غذایی سالم افزود: ما 
در حوزه امنیت غذایی و تولید محصوالت 
ســالم، شــاهد بر این بودیم که برای 4 
مختلف،  در شهرســتان های  محصــول 
گواهینامه صادر شــده اســت که عملی 
کردن این گواهینامه ها جزو هدف های ما 
بوده و بر این هســتیم که این اقدام برای 
تمامی محصوالت کشاورزی انجام گیرد تا 
مصرف کننده از روی کد روی محصول، 
از اینکه کجا تولید شده اطالعات الزم را 
به دســت آورد که باید گفت ۸ محصول 
دیگر نیز برای ســال زراعی جدید هدف 

گذاری کرده ایم.
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مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی 
به مناســبت  تبریز گفــت:  بــرق 
گرامیداشــت هفتــه دولت، 1۲۶۶ 
پروژه با اعتبــار ۷۰۰ میلیارد ریال 
در محدوده تبریز، اسکو و آذرشهر 

به بهره برداری می رسند.
به گزارش خبرنگار ما ازتبریز؛  عادل 
کاظمی با بیــان مطلب فوق افزود: 
به دلیل تعدد پروژه ها، 1۰ پروژه ی 
شــاخص به صورت نمادین انتخاب 
و در هفتــه ی دولت و در مراســم 
پویش الــف- ب- ایران در مهر ماه 
ســال جاری مورد بهره برداری قرار 

خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه ۵ پروژه ی شاخص 
در حوزه ی تامین برق مناطق مورد 
بهره برداری قــرار می گیرند، اضافه 
کرد: تامین برق قطعات در شهرک 
احداث  مصلی،  و شهرک  مرزداران 
فیدر ۶ مداره ی خروجی از پســت 
فوق توزیــع ملک کیان، تامین برق 
ســاختمان شــرکت تعاونی لشکر 
۳1 عاشــورا در نصر۳، تامین برق 
بیمارســتان کــودکان در خاوران 
بــه قــدرت 4 مــگاوات و تامین 
بــرق مجتمع مســکونی کاملیا به 

تعداد ۲۵۰ واحــد پروژه های قابل 
بهره برداری در بخــش تامین برق 

مناطق را تشکیل می دهند.
به گفتــه ی وی؛ دو پروژه ی اصالح 
شبکه ی ۲۰ کیلوولت هوایی ورودی 
فرعی روســتای ســفیدان جدید و 
احداث پست حوضچه ای بازار بزرگ 
تبریز در سرای دودری و اصالحات 
تاسیســات در ســرای دودری در 
بخش اصالح و بهینه ســازی نیز در 
هفتــه ی دولت مــورد بهره برداری 

قرار می گیرند.
کاظمی همچنین دو پروژه  ی اصالح 
روشــنایی معابر خیابــان مطهری 
ســردرود و توســعه ی روشــنایی 
معابر در خیابان سلیمان خاطر در 
بخش توسعه، اصالح و بهینه سازی 
آمــاده ی  را  معابــر  روشــنایی 
دانســت.مدیرعامل  بهره بــرداری 
شرکت توزیع نیروی برق تبریز در 
پایان، پروژه ی ایجــاد قدرت مانور 
در فیدر ۵ آذر علیــای قراملک را 
پروژه ی آمــاده ی بهره برداری برق 
تبریز در حوزه ی ایجاد قدرت مانور 
به مناســبت هفته ی دولت عنوان 

کرد.

۱2۶۶ پروژه در برق تبریز، با اعتبار 7۰۰ میلیارد ریال طی 
هفته ی دولت به بهره برداری می رسند

مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز در پایان، 

پروژه ی ایجاد قدرت مانور در 
فیدر ۵ آذر علیای قراملک را 
پروژه ی آماده ی بهره برداری 
برق تبریز در حوزه ی ایجاد 

قدرت مانور به مناسبت هفته ی 
دولت عنوان کرد.
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شــهردار تبریز از افتتاح و بهره برداری ۳۵ پارک 
محله ای طی ۳۲ ماه اخیر در نقاط مختلف سطح 

شهر خبر داد.
 ایرج شــهین باهر در آیین افتتاح ســه پروژه شــهرداری 
منطقه 1 تبریز با بیان اینکه در دوره فعلی شورا و مدیریت 
شهری تبریز هیچ گونه تغییر کاربری فضای سبز رخ نداده، 
اظهار کرد: با وجود اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای 
شــهرداری از محل تغییر کاربری محقق می شود، طی سه 

سال گذشته هیچ درآمدی از این بخش نداشته ایم.
او با تاکید بر اینکه از ابتدای دوره فعلی مدیریت شــهری از 
تغییر کاربری فضای ســبز جلوگیری شده است، افزود: این 
چشم پوشی از درآمد تغییر کاربری در حالی است که عالوه 
بر اداره شــهر، رویکرد حفظ و توســعه فضای سبز همواره 
مورد تاکید ما بوده و به بهای شــهر فروشــی، شهر را اداره 

نکرده ایم.
ایرج شهین باهر یادآور شد: در راستای سیاست های کالن 
شورای پنجم در خصوص توســعه فضای سبز تبریز، سال 
۹۹ ســال فضای سبز نامگذاری شــده و برنامه های قابل 
توجهی در این حوزه مدنظر قرار دارد. شورای پنجم از جمله 
شــوراهایی است که در این دوره تغییر کاربری فضای سبز 
انجام نشده اســت و اگر جابجایی هم اتفاق افتاده، موردی 

برای آن جایگزین شده است.
شــهردار تبریز با بیان اینکه افتتاح ۳۵ پارک محله ای طی 
۳۲ ماه موجب افزایش قابل توجه فضای ســبز خواهد شد، 
گفت: این روند طی سال جاری نیز تداوم یافته و حدود ۲۰ 
پارک در حال احداث اســت که برخی از آنها 1۰ هکتاری 

هستند.
او ادامه داد: تالش داریم تا اردیبهشت 14۰۰ پارک باغشمال 

را به عنوان بزرگترین پارک داخل شهر افتتاح کنیم.
ایرج شــهین باهر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 

اینکه مبارزه با فســاد و شــفافیت در حوزه های مختلف از 
جمله ماده 1۰۰ در راس اقدامات شــهرداری تبریز اســت، 
اظهار کرد: به رغم اینکه انجام این اقدامات، توســعه فضای 
ســبز نیز فراموش نشده و برای سال ۹۹ پروژه های متعدد 

مسیرگشایی و فضای سبز پیش بینی شده است.
او افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون با وجود قیمت باالی 
قیر،  1۵۵ هزار تن آسفالت ریزی در سطح شهر انجام یافته 
که این امر با حمایت و کمک کارکنان و مدیران شهرداری 

که در صف اول خدمت رسانی هستند، محقق شده است.
شهردار تبریز با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و بدهی های 
پیشین شهرداری، عملکرد شهرداری و شورای پنجم را قابل 
توجه و قابل دفاع ارزیابی کرد و افزود: کارکنان شــهرداری 
تبریز حتی تا ســاعات پایانی شــب هــم کار می کنند تا 
مشــکالت را رفع کنند و امروز شــاهد افتتاح این پروژه ها 

باشیم.

شهردار تبریز خبر داد: بهره برداری از ۳۵ پارک محله ای طی ۳2 ماه

شهردار تبریز با بیان اینکه افتتاح ۳۵ پارک محله ای 
طی ۳۲ ماه موجب افزایش قابل توجه فضای سبز خواهد 

شد، گفت: این روند طی سال جاری نیز تداوم یافته و حدود 
۲۰ پارک در حال احداث است که برخی از آنها ۱۰ هکتاری 

هستند.
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