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دکتر روحانی در جلسه شورایعالی اقتصادی سران قوا:

پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای تقویت و رونق بازار سرمایه 
تصویب شد

پنجــاه و نهمین جلســه شــورای عالــی هماهنگی 
اقتصــادی بعد از ظهر دوشــنبه به ریاســت رئیس 
جمهور و با حضور ســران قــوای مقننه و قضائیه و 
دیگر اعضای این شورا برگزار شد و در این جلسه 
وضعیت بازار سرمایه و راهکارهای بهبود این بازار 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در جلســه امروز با توجه به تاکید سران قوا بر ارائه 
راهکارهــا و اتخاذ سیاســت هــای الزم برای رفع 
مشــکالت در بازار ســرمایه و رونق و توسعه آن، 
پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که از 
طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و در ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفته 

است، مطرح و به تصویب رسید.
تقویــت مالی صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه برای 
حمایت از ســرمایه های خرد و رونق بازار سرمایه 
و رفــع ممنوعیــت اعطای تســهیالت بانکی برای 
خرید ســهام توسط شــرکت های سرمایه گذاری 
و کارگــزاری هــا از جمله پیشــنهادهایی بود که 
در راســتای تقویت بازار سرمایه و بهبود آن مورد 
تصویــب شــورایعالی هماهنگــی اقتصــادی قرار 
گرفت.تقویــت حضور بانک هــا در بازار بورس 

با هدف حمایت از ســرمایه گذاران خرد از دیگر 
پیشــنهادهایی بود که در این جلســه مورد بررسی 
قرار گرفت و پیشنهاد مربوط به منظور جبران زیان 
خریداران واحد های ســرمایه گذاری عرضه شده 
توسط دولت مورد بررسی و تصویت قرار گرفت.

رئیــس جمهور در ابتدای این جلســه بــا تاکید بر 
اهمیت شــب های قــدر و فرصت بهــره مندی از 
فیوضات معنوی این شب ها برای حرکت در مسیر 
اصالح و رستگاری، اظهار امیدواری کرد که امت 
اســالمی بویژه مردم مومن ایران همانند گذشته از 

برکات شب های عزیز قدر، بهره مند شوند.
حجت االســالم والمســلمین دکتر حسن روحانی 
همچنیــن با اشــاره به شــب شــهادت جانگداز و 
مظلومانه موالی متقیــان حضرت علی)ع(، گفت: 
همه باید تالش کنیم به عنوان پیروان و عاشقان آن 

امام همام در مسیر واقعی حق گام برداریم.
دکتر روحانی، امیر المومنین علی)ع( را شــهید راه 
عدالت خواند و افزود: عدالت از مهمترین اهداف 
نظام مقدس جمهوری اســالمی اســت و باید همه 
تــالش ها و برنامــه ریزی ها در مســیر تحقق این 

آرمان بزرگ و مهم استمرار یابد.
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فرماندار تبریز خبرداد:

برگزاري تمام الکترونیک انتخابات شوراي شهر تبریز

فرماندار تبریز گفت: انتخابات ششــمین دوره شوراهای 
اســالمی کالنشــهر تبریز به صورت تمــام الکترونیکی 

برگزار خواهد شد.
بــه گزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛ مهدوی در جلســه 
آشــنایی با ســاز و کار برگزاری الکترونیکی انتخابات 
گفت: انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری و 
ششــمین دوره شوراهای اسالمی شــهر و روستا به طور 
همزمــان در 28 خرداد 1400 برگزار خواهد شــد و تنها 
انتخابات شورای شهر تبریز به صورت تمام الکترونیکی 

برگزار می شود.
وی افزود: انتخابات ریاست جمهوری در کل شهرستان 
تبریــز و انتخابات شــوراهای اســالمی روســتاها و نیز 
انتخابات شــورای اسالمی شهرهای خسروشاه، سردرود 

و باسمنج به صورت نیمه الکترونیکی برگزار می شود.
مهــدوی گفــت: جمعا 611 نفــر در انتخابات شــورا ی 
اسالمی شــهرهای شهرســتان تبریز نام نویسی کرده اند 
که از این تعداد، 544 نفر از شــهر تبریز، 21 نفر از شهر 
خسروشــاه، 22 نفر از شــهر ســردرود و 24 نفر از شهر 

باسمنج نام نویسی کرده اند.
فرماندار تبریز با اشاره به اینکه نزدیک 85 درصد ثبت نام 
کنندگان مرد و 15 درصد زن می باشــند، افزود: در این 
دوره از انتخابات شــورای شهر در شهرستان تبریز شاهد 
کاهش 22 درصدی در تعداد ثبت نام کنندگان نسبت به 

انتخابات دوره قبل هستیم.

فرماندار و رییس ستاد انتخابات شهرستان تبریز در ادامه 
با خاطرنشان کردن اینکه نام نویسی از داوطلبین شورای 
اسالمی روستا ها از 16 لغایت 22 فروردین انجام خواهد 
شد، گفت: از امروز بررسی صالحیت داوطلبین شورای 
اســالمی شــهرها در هیأت اجرایی انتخابات شهرســتان 

آغاز می شود.
الزم به ذکر اســت جلسه بررسی و آشنایی با ساز و کار 
برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات شورای شهر تبریز، 
قبل از ظهر امروز در فرمانداری تبریز و با حضور مهندس 
مهدوی فرماندار تبریز، حجت االسالم والمسلمین دکتر 
میرتــاج الدینــی و دکتر متفکــر آزاد نمایندگان محترم 
مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای 

اسالمی برگزار شد.
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استاندار آذربایجان شرقی:

تا لحظه آخر مسئولیت با جدیت تالش خواهیم کرد

اســتاندار آذربایجان شــرقی با تأکید بر اینکه تا 
لحظه آخر مسئولیت، با جدیت برای پیشبرد امور 
تالش خواهیــم کرد، گفت: رفــع موانع تولید و 
برگزاری انتخابــات، دو اولویت اصلی مدیریت 
استان در مدت باقی مانده از فعالیت دولت است. 
دکتر محمدرضا پورمحمدی در ارتباط تصویری 
با فرمانــداران اســتان، ضمن تبریک ســال نو و 

قدردانی از تالش های آنان در
یــک ســال گذشــته، اظهار داشــت: ســال 99، 
سخت ترین سال دولت بود و در این سال، عالوه 
بر تشــدید تحریم های ظالمانه، با مشکالت ناشی 

از شیوع کرونا مواجه شدیم.
بــه گــزارش خبرنگارمــا در تبریــز ؛وی افزود: 
با وجــود همه این مشــکالت، روند توســعه در 
کل کشــور ازجمله اســتان ما متوقف نشــده و با 
تالش های مسئوالن و همراهی مردم، امور کشور 

به خوبی مدیریت شده است.
پورمحمدی خاطرنشــان کرد: افزایــش تولید و 
صادرات، وصول بیــش از صددرصدی مالیات، 

کاهش نرخ بیکاری و کســب رتبه دوم کشــور 
از نظــر توســعه واحدهــای تولیــدی از جملــه 
دستاوردهای اقتصادی استان در شرایط اقتصادی 

کنونی است.
اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشــاره به سخنان 
رئیس جمهور در جلســه ســتاد تنظیــم بازار که 
عملکــرد دوره دوم دولت را موفق تر و مهم تر از 
دوره نخســت دانســته بود، گفت: با وجود اینکه 
در دوره نخســت دولت، وضعیــت خوبی از نظر 
اقتصادی ایجاد شد، اما دولت در دوره دوم خود 
با مشــکالت فراوانی روبه رو شد که اداره کشور 

در این شرایط، دستاورد بزرگی است.
وی بــا بیان اینکــه افتخار می کنیم کــه در چنین 
شرایط سختی توانسته ایم امور جامعه را مدیریت 
کنیم، خاطرنشان کرد: کسانی که در این شرایط 
بــرای اداره امور تالش می کنند، مســئولیت را به 
مفهوم واقعی پذیرفته اند و در این شرایط، تفاوتی 
نمی کند که چه مدت از عمــر دولت باقی مانده 

است.
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پورمحمدی تأکید کرد: همه ما ســرباز نظام هســتیم و 
براســاس تکلیف شــرعی و اخالقی زیر بار مســئولیت 
رفته ایــم و برایــن اســاس موظفیــم تا آخریــن لحظه 

مسئولیت، با جدیت برای پیشبرد امور تالش کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی، رفع موانع تولید و برگزاری 
انتخابــات را دو مســأله مهم تــا پایــان فعالیت دولت 

برشــمرد و گفت: همه مسئوالن باید 
برای شتاب بخشــیدن به روند رونق 
تولید و تحقق شعار سال تالش کنند.

وی با بیان اینکــه انتخابات، یکی از 
دستاوردهای مهم نظام است، افزود: 
ایســتادگی نظام جمهوری اســالمی 
اســتکبار، در  برابر دشــمنی های  در 
سایه پشــتیبانی مردم بوده و اگر این 
دســتاورد بزرگ را از دســت بدهیم 

همه چیز را از دست داده ایم.
برگزاری  اینکه  بیــان  با  پورمحمدی 
وزارت  اصلــی  وظیفــه  انتخابــات، 

کشــور اســت، افــزود: وظیفه ما بــه عنــوان مجریان 
انتخابات، برگزاری انتخاباتی امن و ســالم اســت و در 

این زمینه هیچ مشکلی نداریم.
را  مشــارکت  و  رقابــت  امنیــت،  ســالمت،  وی، 
کلیدواژه های انتخابات آتی برشمرد و گفت: نخبگان، 
احزاب، گروه های مرجع و رســانه ها بایــد برای ایجاد 
فضای رقابتی و جلب مشــارکت حداکثــری مردم در 

انتخابات تالش کنند.
پورمحمدی همچنین با اشاره به آغاز بررسی صالحیت 
داوطلبــان انتخابــات شــوراها در هیأت هــای اجرایی، 
گفــت: در زمینه بررســی صالحیت داوطلبــان، قانون 
ســوی  از  صادرشــده  آرای  و  اســت  فصل الخطــاب 

هیأت های اجرایی باید در چارچــوب قانون قابل دفاع 
باشد.

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان 
شــرقی هم در این جلسه از ممنوعیت هرگونه دورهمی 
و تجمع در بوســتان ها و پارک های اســتان در روز 13 
فروردین خبر داد و گفت: شــهرداری ها 
و نیــروی انتظامــی بــرای اعمــال ایــن 

محدودیت مسئولیت اصلی را دارند.
علیار راســتگو با بیان اینکــه تجمعات و 
دورهمی هــا زمینه مناســبی بــرای انتقال 
بیمــاری کروناســت، افــزود: بــا توجه 
بــه افزایــش محســوس تعــداد بیماران 
گذشــته،  روزهــای  در  بستری شــده 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی از سوی 

شهروندان ضروری است.
وی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضر 
شهرهای میانه، شبستر و جلفا در وضعیت 
نارنجی و شهر ســراب در وضعیت قرمز 

کرونا قرار دارند.
رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان همچنیــن خطــاب به 
فرمانــداران بر تعامل و هماهنگــی با هیأت های نظارت 
انتخابات و عمل به مّر قانون در روند بررسی صالحیت 

داوطلبان انتخابات شوراها تأکید کرد.
مرتضــی محمــدزاده، دبیر ســتاد انتخابات اســتان نیز 
با اشــاره بــه زمان بندی بررســی صالحیــت داوطلبان 
انتخابات شــوراها در هیأت های اجرایــی و نظارت، بر 
رعایــت دقیق این زمان بنــدی تأکیــد کرد.تعدادی از 
فرمانداران اســتان نیز در این جلســه دیدگاه های خود 
را درخصــوص انتخابات خرداد ماه و برخی از مســائل 

دیگر حوزه مسئولیت خود بیان کردند.

نخبگان، احزاب، 
گروه های مرجع 

و رسانه ها باید 
برای ایجاد 

فضای رقابتی و 
جلب مشارکت 

حداکثری مردم 
در انتخابات تالش 

کنند.
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رئيس سازمان جهادکشاورزي آذربايجان شرقي

اجراي جايگزيني کشاورزي بازار محور به جاي کشاورزي توليد محور

رئیس ســازمان جهادکشاورزی اســتان آذربایجان 
شرقی گفت: اخذ ســند برای اراضی تعیین تکلیف 
شــده توسط کمیســیون رفع تداخل، مشمول قانون 
جلوگیری ازخرد شدن اراضی کشاورزی نمی شود. 
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهادکشاورزی 
اســتان، مهندس اکبر فتحی در جلسه کمیسیون رفع 
تداخالت با بیان اینکه در ســال گذشته تعداد 118 
پرونده در کمیسیون رفع تداخالت مطرح و 11 هزار 
و 239 هکتار از اراضی کشاورزی تداخل احرازی 
استان آذربایجان شــرقی رفع تداخل شد گفت: از 
ابتدای ســال 1400 نیز 5 پرونده مربوط به 2 پالک 
شهرستان خداآفرین و 3 پالک ثبتی شهرستان کلیبر 
در ســطح 267.6 هکتار رفع تداخل شده است. وی 
با بیان اینکه از گذشته یک مشکل تاریخی اختالف 
بین اراضی کشــاورزی و ملی وجود داشــت که با 
تصویب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشــور به این مشــکل تاریخی 
پایان داده شــد ادامه داد: براساس این قانون وزارت 
جهاد کشاورزی مکلف شــده با همکاری سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به رفع تداخالت 
ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی 

ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از 
رفع موارد اختالفی نسبت به اصالح اسناد مالکیت و 
صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید که یک 
اتفاق خوب در بخش کشــاورزی اســت و پس از 
رفع تداخل و صدور ســند برای اراضی کشاورزی 
، زمیــن کشــاورزی دارای ارزش و اعتبار گردیده 
و کشــاورز می تواند به عنوان وثیقه از آن اســتفاده 
کند و کشاورزان صاحب زمین از این طریق دارای 
سرمایه واقعی تری شده و امکان این را می یابند که 
فعالیت کشاورزی شان را توســعه دهند. وی با بیان 
اینکه بخش قابل توجهی از اراضی استان را اراضی 
کشاورزی تشکیل می دهد تصریح کرد: بسیاری از 
اســنادی که در اختیار کشــاورزان قرار دارد، اسناد 
قدیمی هستند که این اسناد به شکل نسق های زارعی 
یا تعداد کمی از کشــاورزان اسناد دفترچه ای دارند 
کــه آنان از معضالت فراوانــی رنج می برند. رئیس 
سازمان جهادکشــاورزی استان با اشاره به اینکه در 
این اســناد نقشــه زمین های زراعی مشــخص نشده 
اســت اظهار داشت: این نقشه های قدیمی نقشه های 
دقیقی نیستند و در بسیاری از موارد بخاطر اختالف 
مرزی باعث اختالف میان روســتاییان می شود که 
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پرونده های قضایی زیادی در این موارد تشــکیل شــده که 
برای رفع این مشکالت و مانع زدایی از آن ، ارایه نقشه های 
کاداســتری می تواند نقش مهمی در این باره ایفا کند. وی با 
بیان اینکه پس از ترســیم اراضی کشــاورزی، کشاورزان با 
داشــتن تاییدیه امور اراضی به ســازمان ثبت و اسناد معرفی 
می شــوند و براســاس نقشــه های تایید شــده تعویض نقشه 
صورت می گیرد اظهارداشــت: تهیه نقشــه کاداســتر برای 
همیشه به درگیری و اختالفات پایان می دهد. رئیس سازمان 
جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه اکنون به دستگاه ها و 
ماهواره هایی مجهز هســتیم که اراضی کشاورزی را به طور 
کامل مشــخص می کند، افزود: این ماهواره ها و دســتگاه ها 
حدود اراضی کشاورزی را مشخص می کند و از این طریق 
مشکل نقشــه های قدیمی اراضی کشاورزی مرتفع می شود 
به طوری که این نقشــه های کاداستری نقش مهمی در پایان 
دادن به اختالفات کشــاورزان و ســازمان های مربوطه دارد 
و یک اقدام مهم در راســتای تحقق شــعار ســال است. وی 
با اشــاره به اهمیــت و نقش صدور اســناد مالکیت حدنگار 
اراضــی کشــاورزی در کاهش دعاوی و تســهیل ســرمایه 
گــذاری در بخش کشــاورزی افــزود: برای صدور اســناد 
مالکیت اراضی کشــاورزی بهره بــرداران، ابتدا اختالفات 
موجــود در محدوده اراضی مورد بهره برداری اشــخاص و 
دولــت در کمیســیون رفع تداخالت حــل و فصل و حدود 
اراضی ملی و غیر ملی تصویب می شــود که پس از اجرای 
مقررات ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارسال 
مصوبه و نقشه حدنگار مورد تایید کمیسیون رفع تداخالت، 

اداره ثبت اســناد و امالک براســاس مصوبه و نقشه مذکور 
نســبت به اصالح سوابق ثبتی و اســناد مالکیت پالک مورد 
نظر و تثبیت حدود اراضی ملی و غیر ملی مطابق مســتندات 
مربوطه اقدام می نماید. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
با اشاره به کسب رتبه اول استان آذربایجان شرقی در تثبیت 
اراضی ، رفع تداخالت و تهیه نقشه های کاداستر در دو سال 
گذشــته افزود: الزم می دانــم از زحمات تک تک اعضا و 
دبیرخانه کمسیون سپاسگزاری نمایم ان شاءاله درسالجاری 
نیز بتوانیم میزان بیشــتری از پالکات را تعیین تکلیف کنیم. 
مهندس فتحی با بیان اینکه در برنامه امســال تثبیت مالکیت 
برای اراضی تعیین تکلیف شده درقالب اخذ سند تک برگ 
از اولویتهای اساسی خواهد بود افزود: با توجه بر اینکه اخذ 
ســند برای اراضی تعیین تکلیف شده توسط این کمیسیون 
مشــمول قانون جلوگیری از خردشــدن اراضی کشاورزی 
نمی شــود فرصت مغتنمی است تا کشــاورزان عزیز بتوانند 
برای اراضی خودشــان سند ثبتی تک برگ بگیرند. گفتنی 
است در پایان جلسه کمیسیون رفع تداخل پالکات ثبتی که 
بــا هدف تعیین تکلیف ارضی ملی و مســتثنیات با عضویت 
مدیرکل اقتصاد ودارایی استان ، مدیرکل ثبت اسناد و امالک 
استان. مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان، مدیر امور 
اراضی اســتان و معاونیــن اداره کل منابع طبیعی و مدیریت 
امور اراضی به ریاست رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
برگزارمی شود با توجه به کسب رتبه توسط استان در زمینه 
تهیه نقشه کاداستر و تعیین تکلیف اراضی از اعضا کمیسیون 

با اهدای لوح تقدیر بعمل آمد.
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رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

واکسیناسیون ۴۰ درصد سالمندان در آذربایجان شرقی

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریز گفــت : 40 درصــد افراد 
باالی 80 سال استان علیه بیماری 

کرونا واکسینه شده اند.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در 
صومــی  تبریز؛محمدحســین 
در بازدیــد از بخــش کرونــای 
)ع(  حســین  امــام  بیمارســتان 
هشــترود گفت : تا 3 روز آینده 
سالمندان  تمامی  واکسیناســیون 
باالی 80 سال استان به اتمام می 

رسد.
وی گفــت : پــس از این مرحله 
از 20 اردیبهشــت واکسیناسیون 
افراد باالی 75 ســال در اســتان 

شروع خواهد شد.

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریز با بیان اینکه در استان هزار 
و 542 نفر به خاطر ابتال به بیماری 
کرونا در بیمارســتانهای اســتان 
بســتری هســتند افــزود : از این 
تعداد متاسفانه 161 نفر از تنفس 

مصنوعی استفاده می کنند.
وی بــا اشــاره بــه رنــگ بندی 
کرونایی شهرســتان های اســتان 
گفــت : هم اکنون 4 شهرســتان 
اســتان در وضعیــت قرمــز . 3 
شهرســتان زرد و مابقی نارنجی 

هستند.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریــز همچنین گفــت : جواب 
آزمایــش های کرونا در اســتان 

در کمتــر از 48 ســاعت اعــالم 
می شود.

دکر صومی ؛همچنین از کلینیک 
تخصصی هشترود بازدید کرد و 
قول مساعد داد تا یک هفته تمام 
تاسیســاتی  و  عمرانی  کارهــای 
این کلینیک به پایان برســد و در 
دوهفته آینده مورد بهره برداری 

قرار گیرد.

مدیر کل تبلیغات اسالمی آذربایجان 
شــرقی گفت: با اتکا بــه توانمندهای 
داخلی می توانیم تحریم ها را شکست 
دهیم و سکاندار این جنگ اقتصادی 
بدون شک کارگران و صنایع تولیدی 
هســتند.حجت االســالم و المسلمین 
حسن شعبانی روز شنبه به مناسبت روز 

کارگر در بازدید از کارخانه پیســتون 
ایران گفت : بار اصلی زحمات کشور 
بــر دوش کارگران اســت و در همه 
مراحل این قشــر در کنار انقالب بوده 
و در قضیه تحریم بنزین ایران توســط 
آمریکا این کارگــران زحمت کش 
پاالیشگاهها بودند که ظرف چند روز 
توانستند ایران را به مرز خط کفایی در 
بنزین برسانند.مدیر کل تبلیغات اسالمی 
آذربایجان شرقی نقش مجموعه های 
کارگری و صنعتی را مهم و اساســی 
برشمرده و افزود : اگر تالش کارگران 
زحمتکش واحدهای تولیدی و صنعتی 
نباشد کار کشور مختل می شود همان 

گونه که در بحث تحریم ها و 8 ســال 
دفاع مقــدس ، کارگــران قطعه های 
حســاس مربــوط بــه کارخانجات و 
وزارت دفاع را در داخل تأمین کردند.

شــعبانی گفت : تاریخ شفاهی دوران 
سخت تحریم و رشادت های کارگران 
را باید نوشــت تا به یادگار بماند چون 
همیشــه اتکا به خود توانســته ما را به 

پیروزی برساند.
وی ادامــه داد : بر این اعتقادم که کار 
فرهنگی خوب در محیط یک کارخانه 
این اســت که بتواند انگیزه بیشتری را 
تزریق کند و کار فرهنگی کمک حال 

مدیران مجموعه های صنعتی است.

 مدیر کل تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی:

کارگران سکاندار جنگ اقتصادی با دشمنان هستند
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 مسئول بسیج سازندگی سپاه آذربایجان شرقی؛

تجلیل از خانواده شهیدجهادگر همزمان با سالروز تاسیس سازمان بسیج سازندگی/
توزیع یک میلیون و ۷۰۰ هزار بسته معیشتی در سال ۹۹ در آذربایجانشرقی

17 اردیبهشت سالروز تاسیس سازمان بسیج سازندگی به فرمان 
مقام معظم رهبری می باشد بعد ازاینکه چندین سال قبل وزارت 
جهاد سازندگی منحل و با وزارت کشاورزی ادغام شد مقام 
رهبری برای پر کردن این خالء  فرمان تشکیل سازمان بسیج 
ســازندگی را در سال 79  صادر نمودند و این شجره طیبه ای 
که طی این یک دهه و اندی از تاسیس آن سپری شده توانسته 

اقدامات خوبی را برای کشور به ارمغان آورد .
طرح بسیج ســازندگی حاصل اندیشــه واالی امام خامنه ای 
عزیز اســت که در تاریخ هفدهم اردیبهشت هزار و سیصدو 
هفتادو نه توسط معظم له به منظور هویت بخشیدن و شخصیت 
دادن به جوانان و برنامه ریزی جهت مشــارکت دادن آنان در 
سازندگی و توســعه عرصه های عمرانی ، کشاورزی و منابع 
طبیعی روستاها و مناطق محروم با همکاری مشترک وزارت 

جهاد کشاورزی و نیروی مقاومت بسیج اعالم فرمودند .
این طرح با اهدافی چون بهره گیری از اوقات فراغت جوانان و 
فراهم کردن زمینه و عرصه مناسب جهت فعالیت آنان ، تسریع 
در اجــرای فعالیتهای بخش کشــاورزی ، آموزش و افزایش 
مهارت جوانــان و دانش آموختگان ایــن بخش و در نهایت 
افزایش تولید و درآمد روســتائیان برنامه ریزی شده است که 

اثرات اقتصادی و اجتماعی ذیل حاصل این حرکت است .
مسئول بسیج سازندگی ســپاه آذربایجان شرقی نیز در آستانه 
گرامی داشــت این روز با گرامی داشــت یاد و خاطره جهاد 
گرشــهید فرهاد نعمتــی با ارایه لــوح تقدیر از خانــواده این 

شهیدتجلیل به عمل آورد .
ســرهنگ محمد اســکندری ســپس در ادامه این مراسم در 
نشست خبری با خبرنگاران ضمن اشاره به فلسفه تشکیل بسیج 
سازندگی گفت : اجرای طرح بسیج سازندگی  از بعد اجتماعی 
باعث مشــارکت عملی و نهادینه شــدن فرهنگ مشارکت ، 
برقراری ارتباط شــغلی و تحصیلی در طول دوره برگزاری ، 

ایجاد روحیه خالقیت و مسئولیت پذیری در جوانان ، تقویت 
انگیزه های معنوی ، ایجاد محیطی سالم برای گذراندن اوقات 
فراغــت ، توجه به جنبه های آموزشــی و ارائه آموزش های 
تخصصی به صورت عملی و تقویت حس اعتماد به نفس در 

میان جوانان می گردد .
وی تصریح کرد؛کار اساسی بسیج سازندگی با توجه به شرایط 
کشــور در شــرایط کنونی حاکم بر جامعه با وجود ویروس 
کرونا برگزاری رزمایش کمک مومنانه اســت که این طریق 
با تهیه و توزیع یک میلیون و 700 دهزار بسته معیشتی در سال 

99  به یاری نیازمندان پرداخته است.
اســکندری افزود: رزمایش کمک های مومنانه امروز به یک 
فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شــده و حساســیت مردم را 
نســیت به همنوعان خود برانگیخته که این دســتاورد بزرگی 
اســت. وی ارزش کمــک های مومنانه را ســال گذشــته را 
نردیــک 300 میلیارد تومان اعالم و بیان کرد: عالوه بر بســته 
های معیشــتی، تهیه غذای گرم، ذبح قربانــی، تهیه و اهدای 
پوشــاک، اهدای جهیزیه به نوعروسان، اهدای تبلت به دانش 
آموزان و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از دیگر کمک های 

مومنانه مردم است.
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به گزارش روابط عمومــی مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی  آذربایجان شرقی جلسه تبادل 
نظر جهت اجرای بهینه طرح محلول پاشی در دیمزار ها 
با حضور مهندس فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان، معاونین اســتان، دکتر احمد بایبوردی رئیس 
مرکــز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی 
آذربایجان شرقی و محققین دیم مراغه در سازمان جهاد 

کشاورزی استان برگزار شد. 
در ابتــدای جلســه مهنــدس رخ افروز معــاون بهبود 
تولیــدات گیاهــی ســازمان توضیحات مبســوطی در 
خصوص اجرای طرح محلول پاشی در دیمزارها ارائه 
نموده و با توجه به ســطح اجرائی این طرح در استان ) 
154000 هکتار ( و اینکه در پائیز 99 به علت گران شدن 
قیمت انواع کودهای فسفاته و پتاسه ، افت شدیدی در 
مصرف این کودها در زمان کشت مشاهده گردیده که 
به منظور جبران بخشــی از نیاز گیاهان به مواد غذائی ، 
طرح محلول پاشــی کود NPK+Zn از طریق معاون 
امــور زراعت وزارت متبوعه به اســتان هــا ابالغ و در 
این رابطه ســهمیه کودهای ابالغی به استان تهیه و طبق 

برش شهرستانی به شهرستان های تابعه ارسال تا اقدام به 
محلول پاشی گردد . در این راستا عملیات محلول پاشی 
در تعدادی از شهرســتان ها ی اســتان شروع شده ولی 
بدلیل پــاره ای از محدودیت ها )خصوصیات کودی، 
کاهش بارندگی و تنش خشــکی( لزوم هم اندیشــی 
در خصــوص تصمیم گیری در خصــوص نحوه ادامه 

عملیات محلول پاشی در استان ضرورت داشته است .
در ادامه دکتر اکبرزاده از اداره کل هواشناســی استان 
گزارشی از وضعیت آب و هوائی استان ارائه و با اعالم 
اینکه میزان بارندگی در اســتان در مقایسه با بلند مدت 
حدود 39% کاهش داشــته که عمدتاً در مناطق جنوبی 
استان بوده و در مناطق شــمالی استان بارش ها در حد 
نرمال می باشند . همچنین کاهش بارندگی ها و افزایش 
دما باعث بروز تنش خشکی در استان شده و پیش بینی 
ها ی هواشناســی نشــان می دهد که میــزان بارندگی 
اردیبهشت زیر نرمال بوده و احتمال سرمازدگی نیز دور 

از انتظار نمی باشد .
سپس دکتر اسکندری ناظر طرح جهش تولید استان با 
اشاره به بازدید از 18 شهرســتان استان از روند اجرای 

حضور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی 
درجلسه تبادل نظر جهت اجرای بهینه طرح محلول پاشی در دیمزار ها
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طرح جهش تولید اعالم نمود که وضعیت مزارع  در مناطق 
شــمالی اســتان از نظر رطوبت ، بارندگی و رشد در شرایط 
بهتری بوده ولی در مناطق جنوبی ) مثاًل شهرستان چاراویماق 
بخش شادیان ( خشکی بیشتر و رطوبت در حد مطلوب نمی 
باشد ولی رشد مزارع خوب بوده که هرچه به طرف هشترود 
می رویم رشد ضعیف ولی رطوبت خوب می باشد .در ادامه 
دکتر بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی اســتان نیز با اشــاره به اینکه هر قدر از مرحله 
پنجه زنی به بعد با توجه به کاهش بارندگی ، و عدم رطوبت 
کافی ، کاهش در رشــد گیاه ایجاد خواهد شد که از دالیل 
آن اینکه محلول پاشی بر رشد هوائی گیاه تاثیر داشته که در 
صورت عدم تامین رطوبت کافی می بایست رشد ریشه گیاه 
نیــز مورد مطالعه قرار گیرد . از طرفی در تغذیه دیمزار ها به 
استفاده از محلول پاشی 3% کود اوره تاکید داشته و استفاده 

از ترکیبات پتاسه را در مزارع آبی توصیه نمود.
سپس دکتر فرج نیا رئیس بخش خاک و آب مرکز تحقیقات 
و آمــوزش کشــاورزی و دبیر کمیته نظــارت و پایش مواد 
کودی اســتان نیز ضمن اشــاره به نمونه برداری از کودهای 
ارسالی به اســتان از طریق دو شرکت آلکان و زیست فناور 
سبز و نمونه برداری از واحد تولید شرکت آلکان و ارسال به 
موسسه تحقیقات خاک و آب کشور ، نتایج ارسالی حاکی 
از قابل قبول بودن نتایج آنالیز ها بوده ولی امکان اظهار نظر 
در خصوص حاللیت کودهای مذکور نمی باشد . همچنین 
بــا توجه به تجزیه 280 نمونه خاک مزارع در ســال زراعی 
1400 – 1399 توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
استان در حدود 95% از اراضی فسفر حدود 8 تا 12 بوده که 

قابل قبول می باشد .
در ادامه  دکتر فیضی محقق موسســه تحقیقات دیم کشــور 
  ppm 5 نیــز با با اعالم اینکه میزان فســفر موجــود اگر زیر
در کیلوگرم نباشــد میزان خسارت ناشــی از  کمبود فسفر 
قابل توجه نبوده و از طرفی میزان پتاســیم موجود در خاک 
دیمزارها به اندازه کافی می باشد ، بر ضرورت محلول پاشی 
با کود های ازته به میزان 5% تاکید و میزان کود ازته استفاده 
شــده در محلول پاشــی NPK  )5% ازت ( بعالوه  سه کیلو 

اوره ، بــرای تامین کود ازته مورد نیاز گیاه کافی نبوده و بر 
ضرورت بازنگری در دستورالعمل ارسالی تاکید کرد.

ســپس دکتر روستائی رئیس بخش غالت موسسه تحقیقات 
دیم کشــور نیز با تاکید بر شرایط خشکسالی حاکم در سال 
زراعی جــاری و عدم پراکنش مناســب بارندگی در زمان 
کاشت )تاخیر در بارندگی ( و وقوع سرمازدگی در پاره ای 
از نقاط استان خواستار ارزیابی نتایج محلول پاشی در مزارع 
شــاهد با مزرعه محلول پاشی شــده با آب خالص و مزرعه 
محلول پاشــی طبق دستورالعمل ارســالی شده و میزان تاثیر 
گذاری محلول پاشــی مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به 
تاکید به عمل آمده در دستورالعمل ارسالی از محلول پاشی 
مزارعی که در مناطق با شــرایط خشکی واقع شده اند جداً 
خــودداری گردد . همچنین با توجــه به توصیه های کودی 
خواســتار اســتفاده از 70 تا 80 درصد کود ازتــه مورد نیاز 
زراعت های دیم در زمان کاشــت شده که با برنامه ریزی و 
تامین به موقع در زمان کشت پائیزه مورد استفاده قرار گیرد .  
در آخر مهندس فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
ضمن اجماع نقطه نظرات حاضرین ، خواستار ارائه راهکار 
جامع در این خصوص جهت اعالم به بهره برداران گردیده 

و بر موارد زیر تاکید نمود:
1 – نظر به شرایط اقلیمی متفاوت در استان و وجود محققین 
و کارشناسان با تجربه در استان ها ، پیشنهاد می گردد  تا در 
تدوین دســتورالعمل های ارســالی ضمن هماهنگی از نقطه 
نظرات محققین و کارشناســان اســتانی بخصوص موسســه 
تحقیقات دیم کشور مستقر در این استان بهره برداری گردد .

2 - با توجه به گزارشــات اعالمی و شــرایط خشکی حاکم 
در شهرســتان های جنوبی اســتان    ، محلول پاشــی در این 
مناطق معنی دار نبوده و مقرر گردید تا فراهم شــدن شرایط 
مناســب ، محلول پاشــی در شهرســتان های واقع در مناطق 
شمالی استان انجام شده و همچنین در انتخاب مزارع جهت 
ارزابی عملکرد محلول پاشی از مزارع شمالی استان انتخاب 
گردد . که در این رابطه پیشــنهاد گردید که انتخاب مزارع 
در شهرستان های هوراند - اهر و کلیبر ) بخش آبش احمد ( 

انجام پذیرد .
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شهردار منطقه 9 تبریز:

با احداث “باغ بام” طبيعت را به خانه ها خواهيم آورد

شــهردار منطقه 9 تبریــز گفت: در شــهرک مدرن 
خاوران بدنبــال اجرای ایده هــای نوین در معماری 
شهری ، شاهد ایجاد باغ بام های زیبا در ساختمان ها 
خواهیم بود.بهرام نســیانی شهردار منطقه با اعالم این 
خبر گفت : سیاســت های کلی این شهرداری بر پایه 
ایجاد بستر مناسب ســاخت و ساز در شهرک مدرن 
خاوران و استفاده از الگوهای فضایی معماری جدید 

در ایجاد محیطی آرام و مدرن می باشد.
وی افــزود: بــر این اســاس در حوزه شهرســازی به 
دنبال ایده های جدید و گشــودن ظرفیت های نوین 
در مقایسه با سایر محیط های مسکونی برای آوردن 
طبیعت به عمق زندگی مدرن امروزی هستیم.شهردار 
منطقه تصریح کرد : تشــویق عموم مردم برای ایجاد 
باغ بام یا همان بام سبز، ایجاد بالکن بزرگ و عریض 
با فضای کاربردی برای زندگــی در فضای آزاد در 
محل آپارتمانها و ایجاد فضای ســبز در آن، طراحی 
مناسب حیاط بیرونی ساختمان و تجهیز به فضای سبز 
و نیمکت با نورپردازی مناسب از جمله این رویکرد 
می باشــد تا با این شــیوه فضاهایی از ســاختمان که 
در گذشــته بعنوان فضایی بیهوده و غیر قابل استفاده 

محسوب می شد به محلی برای استراحت و بهره مندی 
از زیبایی های طبیعت  با چشم اندازی متفاوت تبدیل 
شود.نســیانی با اشــاره به مجوزهای الزم برای ایجاد 
)باغ بام( در طراحی ساختمان های این شهرک اظهار 
داشت: به منظور ترغیب و تشویق شهروندان ، مالکین 
ساختمان ها بدون پرداخت عوارض برای این قسمت 
ها و به ســهولت می توانند مجوز احداث را دریافت 
نمایند.ایشــان در ادامه با اشــاره بــه موقعیت قطعات 
مســکونی خاوران اظهار داشــت : قطعات مسکونی 
خاوران از حد گذر عمومی نســبت به مساحت قطعه 
دارای عقب روی می باشند که به عنوان حیاط بیرونی 
محسوب شده و در مالکیت مالکین و ساکنین قطعات 
قــرار دارد. لذا با تغییر رویکرد در روند شهرســازی 
خاوران و حذف دیوارهای مشرف به گذر و طراحی 
فضای عقبروی به صورت فضای سبز و نور پردازی، 
فضای اطراف گذر از عناصر صلب مثل دیوار و درب 
پارکینگ به فضایی لطیف با استفاده از و پوشش نرم 
گیاهان سبز ، درختچه ها و تزئین گل ها تبدیل شده 
و عابریــن ضمن عبور از فضایی مزین به عطر و بوی 

گلها ، محیط جذاب تری را تجربه خواهد کرد .
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بازدیدهایی که تعطیلی نمی شناسد؛ 

بازديد ايرج شهين باهر از چندين پروژه مهم در منطقه

شــهردار تبریز امــروز از چندین پروژه مهــم واقع در حوزه 
منطقه 5 بازدید و دســتورات الزم را برای تســریع در اجرای 

آن ها صادر کرد.
 ایرج شهین باهر که جمعه های هر هفته خود را به بازدید از 
پروژه های شهری اختصاص می دهد، امروز آسفالت ریزی 

اتوبان پاسداران را به عنوان مقصد اول خود انتخاب کرد.
در حــال حاضــر 700 متر از این اتوبان بــا 3 هزار و 500 تن 
آسفالت ساماندهی می شود. پیش تر نیز 3 کیلومتر از اتوبان 
پاســداران آســفالت ریزی شده بود و روند ســاماندهی این 

اتوبان به عنوان یکی از مطالبات شهروندان تداوم دارد.
ایرج شهین باهر سپس از پروژه مقاوم سازی پل دانشگاه آزاد 
بازدید کرد. این پل نیز در مســیر اتوبان پاسداران قرار گرفته 
و با 2 میلیارد و 600میلیون تومان اعتبار توســط شــهرداری 
منطقه 5 تبریز مقاوم سازی می شود. این اقدامات در راستای 
کاهش خطرپذیری در نقاط مختلف اتوبان پاســداران اجرا 

شده و همچنان تداوم دارد.
سومین مقصد امروز شــهردار تبریز، طرح اتوبان والیت بود 
که در حاضر حاضر بزرگ ترین پروژه شهری تبریز به شمار 

می آید. احداث این اتوبان یکی از مفاد تفاهم نامه شهرداری 
تبریز و قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاســت. فاز اول اتوبان 
والیت که شامل دو تقاطع غیرهمسطح است به طول هزار و 

300 متر و با 100 میلیارد تومان هزینه احداث می شد.
شهردار تبریز امروز همچنین از طرح دوربرگردان پاسداران 
بــه کوی نصر بازدید کرد. این دوربرگردان به طول 400 متر 

و با اعتبار 20 میلیاردتومان اجرا می شود.
پارک کودک در کوی مــرزداران، دیگر پروژه ای بود که 
جمعه این هفته مورد بازدید ایرج شهین باهر قرار گرفت. این 
پارک مخصوص کودکان زیر 12 ســال و در راستای تحقق 
اهداف شهر دوســتدار کودک طراحی شده و در وسعت 3 
هزار و 500 متر مربع و با اعتبار یک میلیارد تومان در دســت 
اجرا اســت.پروژه بعدی، فرهنگسرای استاد علی نظمی بود. 
این فرهنگســرا با وســعت 1000متر مربــع در دو طبقه و با 4 
میلیاردتومان اعتبار احداث شده که هم اکنون در آستانه بهره 
برداری است.آخرین بازدید امروز ایرج شهین باهر نیز از روند 
اجــرای طرح پارک نصر بود که با هزینه یک میلیاردتومانی 

در فضایی به وسعت پنج هزار متر مربع احداث می شود.
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توصيه های مديرعامل برق تبريز برای گذر کم عارضه از پيک بار 
تابستان ۱۴۰۰

مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق تبریز 
برای اجتناب از خاموشی ها و گذر کم عارضه 
از پیک بار تابســتان، توصیه  کرد مشــترکان 
صنعتی و کشاورزی در ساعت  های 12 تا 18 و 
ادارات و سازمان ها طی ساعت های 11 تا 13 
مصارف خود را به حداقل رسانده و مشترکان 
پرمصرف خانگی نیز با مدیریت مصرف خود 

را سطح مشترکان خوش مصرف برسانند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛عادل کاظمی 
ضمن تبریک روز جهانی ایمنی و بهداشــت 
محیــط کار، روز صنعت بــرق و روز کارگر 
به تمامی تالشــگران، صنعتگران و کارگران، 
گفــت: همانطــور کــه تمامی مــردم عزیز و 
مشــترکان محترم مســتحضرند به زودی وارد 
پیک بار تابســتان 1400 خواهیم شــد. امسال 
بیش از سالیان پیشین، با عدم توازن بین تولید 

و مصرف انرژی برق مواجهیم.
کاظمــی در تشــریح علــل این عــدم توازن، 
تصریــح کرد: کاهــش 35 درصدی نزوالت 

ظرفیــت  توجــه  قابــل  کاهــش  آســمانی، 
بهره برداری از نیروگاه های برقابی و از طرفی 
افزایش اشــتراک پذیری طی ســال گذشته، 
موجب شــده 10 هزار مگاوات به مشــترکان 

جدید صنعت برق افزوده شود.
وی ادامــه داد: ایــن روند موجــب ایجاد بار 
تحمیلی به میزان 2000 مگاوات بر شبکه شده 
است. در مواجهه با این عدم توازن میان تولید 
و مصرف انرژی بــرق، اگر مدیریت مصرف 
به درســتی صورت نگیرد با خاموشی  در ایام 

گرم سال مواجه خواهیم شد.
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
تبریــز برای اجتنــاب از خاموشــی ها و گذر 
کم عارضه از پیک بار تابســتان، توصیه هایی 
کرد و خاطرنشــان شد: مشــترکان صنعتی و 
مالکان صنایع طی ماه های خرداد تا شهریور، 
در ســاعت  های 12 تا 18 مصارف خود را به 
حداقل رسانده یا به طور کامل مصرف انرژی 
خــود را به خارج از این بــازه ی زمانی منتقل 
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کنند. همچنین کشــاورزان عزیز نیــز از آبیاری با 
پمپاژ طــی ســاعت های 12 تا 18 
اجتناب کــرده و حداالمکان از به 
روی آوردن دســتگاه های پمپاژ از 
ســاعت 9 تا 22 خودداری کنند تا 

از مشوق ها نیز برخوردار شوند.
وی به مشــترکان بخش اداری نیز 
توصیــه کرد طی ســاعت های 11 
تــا 13 مولدهای اضطــراری خود 
را به مدار آورده و ســعی کنند از 
برق سراســری کمترین  شــبکه ی 

استفاده را کنند.
کاظمی با اشاره به اینکه 20 درصد 
مشــترکان خانگــی را مشــترکان 
پرمصرف تشکیل  می دهند، یادآور 
شد: ما از این مشترکان درخواست 
داریم تا حد امکان مصرف خود را 
مدیریت کرده و به حد مشــترکان 

خوش مصرف و کم مصرف برســانند تا تابســتان 
1400 را با کوچکترین عارضه سپری کنیم و دچار مشکل 

نشــویم.مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی 
برق تبریز بیان کرد: مصرف برق در کشــور 
نســبت به ســال گذشــته، در بخش صنایع 
بزرگ بــا افزایش 29 درصــدی، در بخش 
صنایــع کوچک با افزایــش 17 درصدی و 
در مجمــوع کل مصارف شــبکه با افزایش 
19 درصــدی مواجه اســت که نــرخ قابل 
توجهی اســت.وی تاکید کــرد: برای اینکه 
از خاموشــی های ناخواســته اجتنــاب کنیم 
نیاز است تمامی مشترکان همکاری الزم را 
در مصرف بهینه و مدیریت مصرف داشــته 

باشند تا 4 ماه آتی را با توفیق سپری کنیم.
وی در پایــان بــا اشــاره به آمار مشــترکان 
خاطرنشــان کرد: تقریبا 30 میلیون مشترک 
میلیــون و 40  در ســطح کشــور و یــک 
هزار مشــترک در ســطح حــوزه ی فعالیت 
شــرکت توزیع نیروی برق تبریز که شــامل 
شهرســتان های تبریز، اســکو و آذرشــهر و 
بخشی از شهرســتان بســتان آباد می شود از 

نعمت برق برخوردارند.

مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق 
تبریز برای اجتناب 

از خاموشی ها و گذر 
کم عارضه از پیک بار 
تابستان، توصیه هایی 

کرد و خاطرنشان 
شد: مشترکان صنعتی 
و مالکان صنایع طی 
ماه های خرداد تا 

شهریور، در ساعت  های 
۱۲ تا ۱۸ مصارف خود 
را به حداقل رسانده یا 
به طور کامل مصرف 

انرژی خود را به 
خارج از این بازه ی 
زمانی منتقل کنند.
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مدیرکل امداد استان آذربایجان شرقی خبر داد:

افزایش ۶۷ درصدی مستمری مددجویان در سال جاری

مدیرکل امداد اســتان آذربایجان 
شــرقی از تصویب الیحه افزایش 
67 درصــدی مســتمری ماهیانــه 
مددجویــان در مجلس شــورای 

اسالمی خبر داد.
به گزارش خبرنگار از تبریز؛ حمد 
کالمی در گفتگو بــا خبرنگاران 
اظهار داشــت: در الیحــه بودجه 
1400 افزایــش 67 درصــدی در 
تحــت  خانواده هــای  مســتمری 
حمایت به تصویب مجلس شورای 

اسالمی رسید.
وی اضافه کرد: مستمری خانواده 
مددجوی تک نفره بــه 350 هزار 

تومان، دو نفره به500 هزار تومان و 
برای خانواده سه نفره به 700 هزار 

تومان رسیده است.
مدیرکل کمیته امــداد آذربایجان 
شرقی گفت: همچنین خانوار چهار 
نفره تحت حمایت 900 هزار تومان 
و خانواده پنج نفر به باال یک میلیون 
و 100 هزار تومان مستمری دریافت 

خواهد کرد.
کالمی خاطر نشــان کــرد: کمیته 
امداد استان در سال گذشته ماهیانه 
بطور متوســط بالغ بــر 22 میلیارد 
تومان مســتمری به خانــواده های 
تحت حمایت پرداخت کرده است.

گفتنی است 75 هزار خانوار و 120 
هزار نفر در سطح استان آذربایجان 
شرقی تحت حمایت کمیته امداد 
بوده و از خدمات معیشتی، درمانی، 
فرهنگی، آموزشی، اشتغال و...  این 

نهاد حمایتی بهره مند می شوند.

مدیر امــور زراعــت ســازمان جهاد 
کشــاورزی آذربایجان شرقی گفت: 
وزارت  ابالغــی  برنامــه  براســاس 
جهادکشاورزی برای اســتان در سال 
زراعــی 99ـ  1400، میزان ســطح زیر 
کشت کل محصوالت سبزی و صیفی 
استان در مجموع 18 هزار و 180 هکتار 
و برآورد تولید 674 هزار تن محصول 

است.
مهندس جــالل رحیم زاده در گفتگو 
با خبرنــگاران در خصوص وضعیت 
کشــت بهــاره محصوالت ســبزی و 
صیفی استان، اظهار کرد: سیب زمینی 
از عمده محصوالت ســبزی و صیفی 
استان در سال زراعی جاری محسوب 
می شــود که 7650 هکتــار از اراضی 
استان به زیر کشت این محصول رفته 

و عملکرد تولید آن بالغ بر 36.8 تن در 
هر هکتار است.

وی افــزود: امســال محصــول پیاز با 
مســاحت 1780 هکتار و عملکرد 46 
تن در هر هکتار به زیر کشــت رفته و 
محصوالت صیفی دیگری چون گوجه 
فرنگی در مساحت 3100 هکتار، خیار 
در مساحت 1500 هکتار، هندوانه در 
700 هکتار، هویج در مســاحت 800 

هکتار و سایر سبزیجات نیز در مساحت 
670 هکتار تولید خواهند شد.

وی در خصــوص وضعیــت تولیــد 
حبوبــات اســتان نیز افــزود: حبوبات 
تولیدی استان در سال زراعی جاری نیز 
شامل نخود، عدس و لوبیا به مساحت 
52 هزار هکتار می شــود که بر اساس 
پیش بینی ها بالغ بر 42 هزار تن حبوبات 

را در ماه های آتی برداشت کنیم.
مهندس رحیم زاده در خصوص برنامه 
ریزی های این سازمان در حوزه تولید 
محصوالت ســبزی و صیفی در سطح 
استان، گفت: استفاده از ارقام جدید و 
پر محصول و استفاده از بذور اصالح 
شــده در تولید محصوالت ســبزی و 
صیفی بایستی مدنظر کشاورزان و بهره 

برداران این حوزه در استان باشد.

 مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

پيش بينی توليد ۶۷۴ هزار تن سبزی و صيفی در آذربايجان شرقی
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با اعالم وزارت راه و شهرسازی همه کدهای ملی، مجاز به 
ثبت نام در سامانه امالک و اسکان شدند

در  بـدون  تمامـی سرپرسـتان خانـوار،  در حـال حاضـر 
نظـر گرفتـن آخریـن رقـم کـد ملـی می تواننـد اطالعات 
سـکونتی خود را در سـامانه امالک و اسـکان ثبت کنند.

از ابتـدای آغـاز ثبت اطالعـات ملکی در سـامانه امالک 
 ۱۹ روز  در   amlak.mrud.ir نشـانی  بـه  اسـکان  و 
فروردیـن ۱۴۰۰ سرپرسـتان خانـوار تـا ۹ اردیبهشـت این 
امـکان را داشـتند بـر اسـاس آخریـن رقـم کد ملـی خود 
نسـبت بـه ثبـت اطالعـات ملکی و سـکونتی اقـدام کنند. 
امـا از روز ۱۰ اردیبهشـت ایـن محدودیت برداشـته شـده 
و امـکان ثبـت نـام بـرای افـراد جامانـده فراهـم شـده که 

تمامـی کدهـای ملـی مجـاز به نام نویسـی هسـتند.
ثبـت  در  منظـور سـهولت  بـه  و شهرسـازی  راه  وزارت 

اطالعـات در سـامانه امـالک و 
اسـکان ۲۴ سـاعته بـه سـواالت 
می دهـد.  پاسـخ  شـهروندان 
گرفتـن  بـا  تهرانـی  شـهروندان 
شـهروندان  و   ۵۹۱۹۸ شـماره 
بـا  کشـور  اسـتان های  دیگـر 
 ۰۲۱۵۹۱۹۸ شـماره گیری 
بـا  گفت وگـو  در  می تواننـد 
ارتبـاط  مرکـز  کارشناسـان 
امـالک  ملـی  سـامانه  مردمـی 
موضوع هـا  کشـور  اسـکان  و 
مطـرح  را  خـود  سـواالت  و 
کننـد. همچنین شـماره پیامکی 
۰۲۱۱۹۳ بـرای پاسـخگویی بـه 
آمادگـی  سـاعته   ۲۴ صـورت 

دارد.
بـا  اینترنـت و  از طریـق سـامانه در  انجـام خوداظهـاری 
فراهـم  بـرای عمـوم  رایـگان  بصـورت  رایانـه شـخصی 

اسـت. همچنیـن در صـورت تمایـل اسـتفاده از خدمـات 
دفاتـر پیشـخوان دولـت با هزینه شـخصی نیـز امکان پذیر 

. ست ا
بنابرایـن گـزارش، طبـق اصالحیـه مـاده ۵۴ 
مکـرر قانـون مالیات هـای مسـتقیم مصـوب 
دی ۱۳۹۹ تمامـی سرپرسـتان خانـوار اعـم از 
شـهری و روسـتایی، مالک و مستاجر مکلف 
هسـتند را بـا مالکیت هـای رسـمی، وکالتـی، 
تعاونـی شـهری و روسـتایی در سـامانه ملـی 
https:// امـالک و اسـکان کشـور به نشـانی

مـدت  کننـد.  ثبـت   amlak.mrud.ir
خوداظهـاری و درج اطالعـات سـکونتی و 

ملکـی تـا ۱۹ خـرداد ۱۴۰۰ ادامـه دارد.
بر اسـاس این قانون، مبنـای دریافت خدمات 
دولتـی از قبیـل یارانه، افتتاح حسـاب بانکی، 
پالک خودرو، انشـعابات خانگـی، گذرنامه 
و بسـیاری دیگـر از خدمـات، ثبت اطالعات 
ملکی در سـامانه امالک و اسکان و دریافت 
کـد یکتـا خواهـد بـود که عـدم ثبـت نام بـه معنـای قطع 

این خدمات اسـت.

طبق اصالحیه ماده ۵۴ 
مکرر قانون مالیات های 

مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹ 
تمامی سرپرستان خانوار اعم 
از شهری و روستایی، مالک 
و مستاجر مکلف هستند را با 
مالکیت های رسمی، وکالتی، 
تعاونی شهری و روستایی در 
سامانه ملی امالک و اسکان 

کشور به نشانی
 https://amlak.mrud.ir 

ثبت کنند.
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در اولین جلسه شورای توسعه مهارت استان آذربایجان شرقی صورت گرفت:

سند توسعه مهارت استان مصوب شد

علــی جهانگیری گفت: این ســند در جلســه 
امروز شــورای مهارت اســتان مصوب شد و 
قرار اســت در جلســات آتی شــورای برنامه 

ریزی استان، بررسی و تصویب شود.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز؛ اولین 
جلســه شورای توســعه مهارت استان در سال 
جدید با حضور اعضای شــورا در محل دفتر 
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 

آذربایجان شرقی برگزار گردید.
اســتاندار  اقتصادی  امــور  معــاون هماهنگی 
آذربایجــان شــرقی از تدوین ســند توســعه 
مهارت اســتان خبر داد و گفت: این ســند در 
جلســات آتی شــورای برنامه ریزی اســتان، 

بررسی و تصویب می شود.
علــی جهانگیری در جلســه شــورای مهارت 
اســتان که در محل اســتانداری برگزار شد با 
تبییــن اهمیت برنامه ریــزی در تحقق اهداف 
توســعه ای ســازمان ها گفــت: تمامــی برنامه 
ریزی هــا، باید عملیاتی بــوده و با ارزش یابی 

و نظارت هــای بموقــع، بتوان بهتــر و موثرتر 
از گذشته در مســیر تحقق اهداف این بخش 

تالش کرد.
وی به آخرین وضعیت سند مهارت استان نیز 
اشــاره کرد و ادامه داد: بــا آغاز تدوین پیش 
نویس این سند در ســال گذشته و استفاده از 
نظرات تمامی دستگاه ها و کارشناسان، بخشی 
از گزارش هــای جزیــره ای و عملکردهــای 

موازی، مرتفع شده است.
وی از تصویــب ســند جامع توســعه مهارت 
اســتان در جلسه این شــورا خبر داد و گفت: 
دانشــگاه ها و دستگاه های اجرایی در صورت 
وجــود هرگونــه انتقــاد، پیشــنهاد و نظرات 
تکمیلی در خصوص این ســند، در طی یک 
هفتــه آتی بــا دبیرخانه این شــورا در ارتباط 

باشند.
اســتاندار  اقتصادی  امــور  معــاون هماهنگی 
آذربایجان شــرقی همچنین تصریح کرد: این 
سند در جلســات آتی شــورای برنامه ریزی 
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اســتان نیز، ارائه و پس از تصویب، به تمامی ســازمان ها، 
ادارات و دستگاه های اجرایی ابالغ می شود.

جهانگیری از ســازمان آموزش فنی وحرفه ای اســتان نیز 
خواســت که در راســتای تالش برای عدالــت اجتماعی، 
برش شهرستانی سند توســعه مهارت را نیز به شهرستان ها 

ارسال کرده و بر اجرای هرچه بهتر آن نظارت کنند.
وی همچنین اظهار کرد: انتظار داریم تمامی دســتگاه های 
اجرایی نیز برنامه های عملیاتی خود در زمینه مهارت افزایی 

هرچه بیشتر در جامعه را تدوین و اطالع رسانی کنند.
رضــا اختیــار وکالتی، مدیرکل آموزش فنــی و حرفه ای 
استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره با اهمیت 
موضوع مهارت و لزوم فرهنگ ســازی در جامعه در این 
حوزه،گزارشــی از عملکرد ســال گذشــته در دو بخش 

دولتی و خصوصی ارائه نمود.
وکالتی گفت: این اداره کل در ســال 99 در بخش دولتی 
تعــداد 20 هزار و 365 نفــر دوره آموزش معادل 4 میلیون 
و 541 هزار و 445 نفر ســاعت آموزشهای مهارتی را ارائه 
نموده اســت.وی ادامه داد: در بخش خصوصی نیز تعداد 
29 هــزار و 502 نفر دوره معــادل 8 میلیون و 601 هزار و 
883 نفر ساعت آموزش در حوزه مهارت به عالقمندان در 

استان آذربایجان شرقی ارائه شده است.
رضا اختیار وکالتی در بخش دیگری از سخنانش از تعداد 

64 هــزار و 835 مورد اخذ آزمون 
مهــارت  از  مهــارت 
ســال  در  آمــوزان 

گذشته خبر داد.
در این جلسه همچنین 
اهمیت  خصــوص  در 
و ضــرورت توجــه به 
آموزشهای مهارتی در 
حوزه ســربازان وظیفه 
در  مســلح  نیروهــای 

استان تاکید شد.
شــایان ذکر است؛ در 
راســتای رعایت شیوه 
بهداشــتی  هــای  نامه 

پیشــگیری از بیماری کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری 
های اجتماعی، جلســه شــورای توســعه مهارت استان با 
حداقل اعضاء به صورت حضوری و ســایر دســتگاههای 

عضو این شورا به صورت وبینار برگزار گردید.

وی به آخرین 
وضعیت سند مهارت 
استان نیز اشاره کرد 
و ادامه داد: با آغاز 

تدوین پیش نویس این 
سند در سال گذشته 
و استفاده از نظرات 
تمامی دستگاه ها و 

کارشناسان، بخشی از 
گزارش های جزیره ای 
و عملکردهای موازی، 

مرتفع شده است.
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با ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه صورت می گیرد:

بهره برداری از پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری
 منطقه پنج تبريز

شــهردار منطقه پنج کالنشــهر تبریز از افتتاح 
چندیــن طرح مهم عمرانــی و خدماتی با 700 
میلیارد ریال هزینه در روزهای آینده خبر داد .

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ میرعلی اصغر 
نساج ضمن اعالم این خبر افزود: فرهنگسرای 
اســتاد علی نظمی، بوستان محله ای نصر یک، 
رمپ پاســداران به باغمیشــه؛ مقاوم سازی پل 
دانشگاه آزاد اسالمی در اتوبان پاسداران ، 
مخازن ذخیره آب مرزداران، آرپادره ســی 
و جاده تهران، برق رســانی به 
پارک جنگلی آرپادره ســی، 
لولــه گــذاری 12 کیلومتری 
برای آبیاری قطره ای فضاهای 
ســبز، اصالح پیاده روهای 7 
پارک های محله ای؛ اصالح 
جداول ســطح حــوزه، ایمن 
سازی معابر با خط کشی و رنگ 
آمیزی و نصب سرعت گیر در 
معابر، آســفالت ریزی اساسی 

در مســیر 4 کیلومتــری اتوبــان پاســداران و 
چندین محله ســطح حوزه و ساماندهی خیابان 
شــهید ولی پور باغمیشــه پــس از ریزش کوه 
جمعاً با 700 میلیارد ریال هزینه افتتاح و تقدیم 

شهروندان می شود.
وی در ادامه با بیــان اینکه عالوه بر طرح های 
عمرانی قابل بهره برداری چندین پروژه بزرگ 
و اساســی نیــز تا پایان ســال به بهــره برداری 
خواهد رســید اظهار داشت: دومین تقاطع غیر 
همسطح اتوبان والیت، دوربرگردان پاسداران 
بــه نصر، بانــد کنــدرو جنوبی جــاده تهران، 
ســاماندهی گلزار شهداء شــنب غازان امسال 

افتتاح می شوند.
شــهردار منطقه پنج در پایان به احداث دو پل 
در میدان شــهید فهمیده هر کــدام با 400 متر 
طول و تقاطع غیر همسطح دیزل آباد به رسالت 
اشــاره نمود و در این رابطه گفت: اجرای این 
پروژه ها امســال شروع شــده و پیش بینی می 

شود سال آینده به بهره برداری برسند.

دومین تقاطع غیر 
همسطح اتوبان والیت، 

دوربرگردان پاسداران به 
نصر، باند کندرو جنوبی 
جاده تهران، ساماندهی 

گلزار شهداء شنب غازان 
امسال افتتاح می شوند.
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حضور محققين مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی آذربايجان شرقی در 
قالب ياوران توليد در شهرستان عجبشير

بــه گزارش روابــط عمومی مرکز تحقیقــات و آموزش 
کشــاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دکتر جلیل 
دژم پور و دکتر علی چناری  عضو هیئت علمی و محقق 
مرکــز تحقیقات و آمــوزش کشــاورزی و منابع طبیعی 

آذربایجان شــرقی در شهرستان عجبشــیر جهت بررسی 
آفــات و بیماریهای درختان بادام و انگــور حضور یافته 
و رهنمود های الزم در راســتای طرح یــاوران تولید در 

عرصه کشاورزی ارائه نمودند.
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی خبر داد:

صدور مجوز اجرای ۹۲ طرح گردشگری در آذربایجان شرقی

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دســتی آذربایجان شــرقی از صدور مجوز 

اجرای 92 طرح گردشگری در استان خبر داد.
احمد حمزه  زاده گفت: » در ســال گذشــته، 100 
فقــره موافقت اصولــی و 20 مورد مجــوز ایجاد 

زیرساخت های گردشگری صادر شده است.«
وی افزود: »پروژه های سرمایه گذاری گردشگری 
استان در بخش هایی نظیر احداث مراکز اقامتی اعم 
از هتل، هتل آپارتمــان و مهان پذیر، مجتمع های 
اقامتگاه های  ســنتی،  سفره خانه های  گردشگری، 
بوم گــردی، اردوگاه گردشــگری، اقامتگاه های 
ســنتی، مجتمع تفریحی و ســرگرمی، محیط ها و 
پارک های طبیعت گردی و گردشــگری عشــایر 

متمرکز شده اند.«
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
خصــوص  در  آذربایجان شــرقی  صنایع دســتی 
طرحهــای ســرمایه گذاری گردشــگری اســتان 
گفت:از میان 92 پروژه ســرمایه گذاری 17 پروژه 
به احداث هتل و 4 مورد به ایجاد هتل آپارتمان و 

مهمانپذیر، 24 مورد به سفره خانه سنتی، 28 مورد به 
ایجاد مجتمع گردشگری، 8 اردوگاه گردشگری، 
7 اقامتگاه بوم گردی، دو اقامتگاه  سنتی، یک طرح 
بــه ایجاد محیط ها و پارک هــای طبیعت گردی و 
گردشــگری، سه مورد واحدهای پذیرایی و انواع 
غذاخوری های منفرد بین راهی، سه طرح به ایجاد 
مجتمع تفریحی و سرگرمی، یک مورد تأسیسات 
اقامتــی و پذیرایی واقــع در مجتمع های خدماتی 
و رفاهــی بین راهی و دو طرح نیــز به ایجاد مرکز 

آب درمانی اختصاص یافته است.«
او حجم ســرمایه گذاری در پروژه های مذکور را 
بیش از 10 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 
با اجــرای این طرحها بــرای 4942 نفر به صورت 

مستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.«
حمــزه  زاده خاطرنشــان کــرد: »ایــن طرحها در 
شهرستان های تبریز، مرند، مراغه، شبستر، هشترود، 
بســتان آباد، اهر، کلیبر، ســراب، بناب، اســکو و 
هریس پس از طی مراحــل الزم، مراحل اجرایی 

خود را آغاز خواهند کرد.«
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

پويش “همه برای سالمتی” در آذربايجان شرقی راه اندازی می شود

در جلســه شــورای مقابله با کرونای اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی آذربایجان شــرقی 
مقرر شد پویش “همه برای سالمتی” با رویکرد 
دعوت مردم برای رعایت توصیه های بهداشتی و 
همراهی با کادر بهداشت و درمان با بهره گیری 

از تولید و انتشار اثار هنری راه اندازی شود.
“سیدقاســم ناظمی” در این نشست، با اشاره به 
گسترش و پیشرفت بیماری کرونا در کشور که 
به تبع آن هشدارهای مراقبتی نیز افزایش یافته و 
شرایط خاصی را از لحاظ فعالیت عمومی پدید 
آورده اســت، گفت: با توجه بــه تاثیرگذاری 
فرهنگ و هنر برای افزایش آســتانه تاب آوری 
افراد در برابر مشــکالت و معضالت و همچنین 
در جهت افزایش مشارکتهای اجتماعی و تلطیف 
فضا، پویشــی با عنوان “همه برای ســالمتی” با 
استفاده از ظرفیت تولید و انتشار آثار هنری در 

آذربایجان شرقی راه اندازی می شود.
وی اظهار امیدواری کرد با توجه به گســترش 
شبکه های اجتماعی در کشور و دسترسی عموم 
مردم به فضای مجازی، با تولید و انتشار محتوای 
هنری و فرهنگی، نشاط و سرزندگی در فضای 
مجازی ایجاد گردد و طبقات اجتماعی مختلف 
برای رعایت پروتکل های بهداشــتی ترغیب و 

اقناع شوند.
ناظمی، تصریــح کرد: محتواهای تولید شــده 
در قالب هــای مختلف و متنوع همچون ویدئو، 
کلیپ، عکس نوشت، اینفوگرافی، متن، داستان، 
شعر و.... منتشر و مورد بازدید کاربران مجازی 

قــرار خواهد گرفــت و امیدوارم ابــزار هنر به 
یــاری مجاهدان حوزه بهداشــت و درمان رفته 
و با همراهی مردم بــاری از دوش کادر درمان 

برداشته شود.
وی همچنین از تشکیل کارگروه فضای مجازی 
و رســانه جهت هماهنگی تولید و انتشار اخبار 
و کارگروه حمایت جهت شناســایی و حمایت 
از هنرمندان و صنوف آسیب دیده از کرونا در 

اداره کل خبر داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، گفت: 
از هنرمندان اســتان انتظار می رود با همکاری و 
اتحاد با یکدیگر، در اجرای برنامه های فرهنگی 
و هنری ایــن اداره کل، نقش اجتماعی خود را 
برای هدایت و راهنمایی مــردم ایفا کنند و در 
این روزهای ســخت در کنار مردم باشــند تا با 
عبور از این برهه، شــاهد فعالیتهای درخشــان 

اهالی فرهنگ و هنر باشیم.
وی همچنیــن از نهادهــای اجتماعی و حمایتی 
خواست تا در برنامه های حمایتی خود صنوف 
مختلف فرهنگی و هنــری را هم که در بحران 

کرونا صدمه دیده اند، مد نظر قرار دهند.
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مشارکت و همکاری 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در

 ترویج ارقام گندم متحمل به تنش خشکی و پدیده بادزدگی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی،مرزعه 
تحقیقی- ترویجی با موضوع ارزیابی عملکرد الین 
پرمحصول گندم در شــرایط خشــکی و مناطق با 
بادهای گرم و خشــک با پدیده بادزدگی و مقایسه 

آن با رقم شاهد تجاری منطقه جلفا می باشد.
 پدیــده بادزدگی و کاهــش عملکرد محصوالت 
زراعــی بخصوص غالت در مرحلــه دانه بندی، به 
عنوان چالش و مســئله در بخش زراعت شهرستان 
جلفا در کمیته طرح یــاوران تولید به عنوان ضامن 
امنیــت غذایی اســتان مطرح و لذا با مشــارکت و 

همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و 
منابــع طبیعی آذربایجان شــرقی و مدیریت ترویج 
کشــاورزی طرح مذکور جهت مقایســه عملکرد 
رقم الین امیدبخش گندم نان CD-91-12 با رقم 
شــاهد حیدری در سطح نیم هکتار کشت و پس از  
برداشت و تهیه گزارش نهایی با همکاری و همت 
بخش تحقیقات- آموزش- ترویج ، در ســالی که 
مزین گشته به سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها، 
گامی در جهت ترویج ارقام متحمل به تنش خشکی 
و پدیده بادزدگی برداشته و شاهد افزایش عملکرد 

تولید بهره برداران در بخش زراعت غالت باشیم.
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۳۸۲ درصد رشد در تعيين تکليف 
قراردادهای راکد شرکت شهرکهای صنعتی آذربايجان شرقی

مدیــر حقوقــی و قراردادهای ســازمان صنایــع کوچک و 
شــهرک های صنعتــی ایران از فســخ بیــش از 715 قرارداد 
واگذاری زمین سرمایه گذاری راکد در شهرک های صنعتی 
آذربایجان شــرقی گفت: زمین شهرک های صنعتی فقط به 

سرمایه گذاران فعال واگذار می شود.
در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ایرانی فام  تبریز؛فرهــاد 
در بازدید از شــهرک 
صنعتــی مراغــه 2، بــا 
تاکید بر آزاد سازی و 
تعیین تکلیــف اراضی 
راکــد و بــال اســتفاده 
اراضی  داشــت:  اظهار 
صنعتی  شــهرک های 
به سرمایه گذاران  باید 
واقعی و عالقــه مند و 
اســاس  بر  کارآفرینان 
ابالغی صورت  های  دستورالعمل 

گیرد.
وی بــا بیان اینکه بر اســاس رویکــرد واگــذاری زمین در 

شــهرک های صنعتی به ســرمایه گذاران واقعی و خلع یَد از 
صاحبان اراضی بال استفاده، در سال 1398 تعداد 364 قرارداد 
واگذاری زمین شــهرک های صنعتی آذربایجان شرقی لغو 
شد، افزود: در ســال 1399 هم تعداد 351 قرارداد واگذاری 
زمین صنعتی به سرمایه گذاری راکد در آذربایجان شرقی لغو 

شده است.
گفتنی اســت این آمار در مقایســه با ســنوات قبل،  رشــد 
382درصدی داشــته که این میزان قابــل توجه جهت تعیین 
تکلیف قراردادهای راکد در عملکرد این شرکت بی سابقه 

می باشد.

در سال ۱۳۹۸ تعداد 
۳۶۴ قرارداد واگذاری 

زمین شهرک های 
صنعتی آذربایجان شرقی 
لغو شد، افزود: در سال 
۱۳۹۹ هم تعداد ۳۵۱ 

قرارداد واگذاری زمین 
صنعتی به سرمایه گذاری 

راکد در آذربایجان 
شرقی لغو شده است.
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مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:
تحت پوشش قرار دادن ۴۸۴0۲ مشترک گاز طبیعی، 

ثمره عملکرد شرکت گاز در سال ۹۹

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 
با اتمــام ســال کاری 99 به تشــریح عملکرد 
شــرکت پرداخت و گفت: تحت پوشش قرار 
دادن48402 مشــترک جدید گاز در اســتان، 
ثمره تالش یکســاله همکاران خدوم شــرکت 
می باشــد.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
گاز استان آذربایجان شرقی، سیّدرضا رهنمای 
توحیدی ادامه داد: تا آغاز سال 1400 بیش از 
1675573 مشــترک از نعمت گاز طبیعی بهره 
مند گردیده اند که این رقم شامل 100 درصد 
خانوار شهری و 8/97 درصد  خانوار روستایی 

در استان می باشد.
وی به سایر شــاخص های مهم گازرسانی در 
سال 99 اشــاره و افزود: سال گذشته با اجرای 
987 کیلومتر شبکه گازرسانی و نصب 12362 
علمــک گاز، گامی مهــم در آبادانی و توزیع 
عادالنه رفاه در اقصی نقاط استان برداشته شده 

است.

توحیدی با اشاره به شــعار سال مبنی بر تولید، 
پشــتیبانی ها و مانــع زدایی ها اظهار داشــت: 
صنعــت گاز بــه عنــوان یکــی از ارکان مهم 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در استان، 
بــا تأمین جریان گاز مصرفــی تولید کنندگان 
داخلی، بخش های صنعتی و کشاورزی و ارائه 
بســته های حمایتی در این بخش، به شعار سال 
و تحقق منویات مقام معظم رهبری، جامه عمل 

خواهد پوشاند.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ضمن آرزوی 
گذر از بحران کرونا در ســال جدید، تصریح 
کــرد: امســال بــا تمــام تــوان و بکارگیــری 
راهکارهای نویــن علمی و فنی و برنامه ریزی 
های مدون، تمامی اهداف و چشــم اندازهای 
ســال 1400 مبنی بر اتمام گازرسانی در استان 
و حفظ و نگهداری سرمایه های ملّی کشور را 
تحقق بخشیده و در خدمت رسانی صادقانه به 

مردم شریف استان تالش خواهیم نمود.
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رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تبریز 
گفت: تجارت دوســویه آذربایجان شــرقی با جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان ضروری بوده و زمینه های آن باید 

فراهم شود.
یونس ژائله در نشســتی با رایزنان جدید بازرگانی ایران 
در جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان در اتاق بازرگانی 
تبریز با بیان اینکه آذربایجان شــرقی دارای ظرفیت های 
مناســبی در تولید محصوالت متنوع اســت، افزود: بازار 
یک طرفه، ســودی برای تجار اســتان نــدارد و رایزنان 
جدید ایران در این 2 کشــور می توانند ارتباط دوسویه 

بین تجار استان با تجار این کشورها را فراهم کنند.
وی با اشاره به ظرفیت های استان برای همکاری های دو 
جانبه با کشــورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، بر 
لزوم تضمین امنیت سرمایه گذاری انجام شده در این دو 
کشور تاکید کرد.ژائله ادامه داد: بخش خصوصی استان 
آمــاده همکاری های اقتصادی با کشــورهای جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان بــوده و رایزنــان بازرگانی باید 
فضای مناسبی را برای همکاری های اقتصادی این افراد 

در این کشورها فراهم کنند.
رایزنــان بازرگانــی ایــران در جمهــوری آذربایجان و 
ارمنســتان نیز در این نشســت دیدگاه هــا و راهکارهای 
ایجاد و گسترش ارتباطات تجاری با این کشورها را ارایه 

کرده و خواســتار همراهی و هم فکری بخش خصوصی 
استان در راستای این افزایش تعامالت شدند.

جمهــوری آذربایجان در نتیجه درگیری های نظامی 44 
روزه آغاز شده از ششــم مهر ماه سال گذشته، توانست 
بخــش اعظم ســرزمین های اشــغالی خود را از دســت 
نیروهای ارمنی در قره باغ پس بگیرد که با امضای بیانیه 
سه جانبه توسط روسای جمهوری آذربایجان، روسیه و 
نخســت وزیر ارمنستان آتش بس در منطقه مورد مناقشه 

قره باغ برقرار شد.
پس از برقراری آتش بس، تجار و شــرکت های ایرانی 
به ویژه از اســتان های شمال غرب کشور آمادگی خود 
را برای مشارکت در بازســازی منطقه و تجارت با باکو 
و ایروان اعالم کردند و تاکنون جلسات مشترک زیادی 

در این زمینه برگزار شده است.

  رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز تاکید کرد:
آمادگی بخش خصوصی استان برای همکاری های اقتصادی با کشورهای 

جمهوری آذربایجان و ارمنستان
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با تکمیل دستورالعمل پروانه دو مرحله ای:
مراحل اخذ پروانه از سال جدید تسریع مي شود

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز گفت: در 
راستای نامگذاری سال 1400 از طرف مقام معظم 
رهبری و تاکید ایشــان مبنی بــر مانع زدایی ها در 
تمامی امور، فرآیندهای مرتبط با پروانه ساختمانی 
از ســال جدید با اجرای کامل دستورالعمل پروانه 

دو مرحله ای تسریع می شود.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز گفت: 
دستورالعمل پروانه دو مرحله ای با پیشنهاد معاونت 
شهرسازی و تایید شهردار تبریز و پس از تصویب 
شورای اسالمی شهر و هیئت حل اختالف استان از 

سال 99 اجرایی شده است.
او افزود: هدف این دستورالعمل تسریع فرآیندهای 
مرتبط با پروانه ساختمانی، تعیین تکلیف ضوابط، 
مقررات، عوارض و جلوگیــری از ایجاد دغدغه 
مضاعف برای شــهروندان در زمینه تغییر ضوابط 
و مقــررات از زمان صدور مجوز نقشــه تا صدور 

پروانه نهایی بوده است.
عزتی ادامه داد: در این روش هر شــهروند پس از 
مراجعه به شهرداری با ارائه پالن معماری اولیه، می 
تواند بدون انجام هر نوع استعالم از سایر ادارات، 
نسبت به دریافت پروانه مرحله اول اقدام نماید و این 

پروانه دارای 1 ســال اعتبار با تمدید 1 ساله است.
محمد عزتــی ادامه داد: قســمتی از فرایند صدور 
پروانه به ادارات خارج از شــهرداری مانند تامین 
اجتماعی، نظام مهندســی و ســایر ادارات مرتبط 
است. لذا با راه اندازی سیستم یکپارچه شهرسازی 
و در راستای مصوبه اشــاره شده، ادارات موظف 
هستند ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با پروانه 
ســاختمان را با تایید استانداری به شهرداری اعالم 
نمایند.معاون شهرســازی و معماری شهردار تبریز 
اضافــه کرد: در طول ســال 99 برخــی از ادارات 
همکاری الزم را با شهرداری انجام داده اند و انتظار 
آن می رود سایر ادارات نیز همکاری الزم را انجام 
دهند. این امر موجبات کاهش مراجعات حضوری 
سازندگان به ارگان ها، کاهش زمان صدور پروانه 

و سوء استفاده های احتمالی را فراهم می سازد.
عزتــی تاکید کــرد: در صورت عــدم همکاری 
ادارات باقیمانده، در راستای اجرائی شدن مصوبه 
مذکــور و تاکیــد قوانین مرتبــط و همچنین مانع 
زدایی ها جهت اجرائی شــدن شــعار سال 1400، 
شهرداری تکلیفی برای انجام استعالمات نخواهد 

داشت.
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مدیــرکل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان آذربایجان 
شــرقی از ارائه 49 هــزار و 808 نفر دوره آموزشــهای 
مهارتی در دو بخش دولتی و خصوصی در ســال99 در 

استان آذربایجان شرقی خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛، رضا اختیار وکالتی، 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان از ارائه 49 هزار 
و 808 نفر دوره آموزشهای مهارتی در دو بخش دولتی 

و خصوصی در سال گذشته در استان خبر داد.
رضا اختیار وکالتی در این خصوص افزود: آموزشهای 
فنــی و حرفــه ای در حوزه هــای؛ خدمــات، صنعت، 
فرهنگ و هنر و کشــاورزی توســط دو بخش دولتی و 

خصوصی به عالقمندان حوزه مهارت، ارائه می شود.
وی ادامه داد: در سال 99 خدمات آموزشی در پادگان 
ها، کارگاههای ثابت شــهری و ســیّار، زندان، صنایع، 
عشایر، آســیب دیدگان اجتماعی، کارگاههای مهارت 
آموزی در محیط کار واقعی، ضمن کار و مرکز مدیرت 

مهارت آموزی و مشاوره شغلی ارائه می گردد.
اختیار وکالتی افزود: از مجموع آموزشهای ارائه شده در 
بخش دولتی، مراکز ثابت و سیّار شهری با ارائه 11 هزار 
و 480 نفر دوره، روستاها و عشایر1 هزار و 158، پادگان 
3 هزار و 533، زندان2هزار و 855، سکونتگاههای غیر 
رســمی 596، کارگاه مهــارت آمــوزی در محیط کار 
واقعی 767، مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشــاوره 
شــغلی 407 نفر دوره، آســیب دیدگان اجتماعی 75 و 
ضمــن کار 352 نفر دوره را به خود اختصاص داده اند.

مدیــرکل آموزش فنــی و حرفه ای آذربایجان شــرقی 
اظهار داشــت: از مجموع آموزشهای مهارتی ارائه شده 
به مهارت آموزان؛ 18 هزار و786 نفر بانوان و 31 هزار 

و 22 نفر نیز آقایان از این آموزشــها بهره مند شده اند.
وی ادامه داد: در بخش دولتی آموزشــهای فنی و حرفه 
ای در خوشــه های صنعت به تعداد 12هزار و 143نفر، 
فرهنــگ و هنــر 1 هزار و 238 نفر، خدمــات 5 هزار و 
612 نفــر و کشــاورزی 1 هزار و 313 نفــر دوره و در 
بخش خصوصی) آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد( 
نیز در خوشه خدمات 19 هزار و 578 نفر دوره ، خوشه 
صنعت، 8 هزار و 272، خوشه کشاورزی 156 و خوشه 

فرهنگ و هنر نیز 1 هزار و 496 می باشد.
رضا اختیار وکالتی در پایان خاطرنشــان کرد: عملکرد 
آمــوزش های ارائه شــده ایــن اداره کل در دو بخش 
دولتــی و خصوصی در ســال گذشــته بر اســاس نفر- 
ســاعت، 12میلیون و 939 هزار و 669 نفر- ساعت بوده 

است. 

عملکرد آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در حوزه مهارت آموزی در سالی که گذشت:

بیش از ۴۹ هزار نفر آموزش هاي مهارتي را در
 دو بخش دولتي و خصوصي فرا گرفتند
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