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مراسم تحلیف رییس جمهور منتخب 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد

این مراســم پــس از نواخته شــدن ســرود ملی 
جمهوری اســامی ایران و قرائت آیاتی از قرآن 

رسما آغاز شد.
پس از آن رییس مجلس شــورای اسامی با خیر 

مقدم به مهمانان ســخنانی را مطرح کرد.
پس از آن غامحسین محسنی اژه ای رییس قوه 

کرد. سخنرانی  قضاییه 
در ادامــه رییــس جمهور بــرای انجام مراســم 
تحلیف و ادای ســوگند به جایگاه رفت که متن 

این سوگند به شرح زیر است.

الرحیم  الرحمن   »بسم  اهلل  
من  به  عنــوان  رئیس  جمهــور در پیشــگاه  قرآن  
کریم  و در برابر ملت  ایران  به  خداوند قادر متعال  
ســوگند یاد می  کنم  که  پاسدار مذهب  رسمی  و 
نظام  جمهوری  اســامی  و قانون  اساســی  کشور 
باشم  و همه  اســتعداد و صاحیت  خویش  را در 
راه  ایفای  مســئولیت هایی  که  برعهده  گرفته  ام  به  
کار گیــرم  و خــود را وقف  خدمت  بــه  مردم  و 
اعتای  کشــور، ترویج  دین  و اخاق ، پشــتیبانی  
از حــق  و گســترش  عدالت  ســازم  و از هرگونه  

و حرمــت   آزادی   از  و  بپرهیــزم   خودکامگــی  
اشــخاص  و حقوقی  که  قانون  اساسی  برای  ملت  
شــناخته  اســت ، حمایــت  کنم . در حراســت  از 
مرزها و اســتقال  سیاسی  و اقتصادی  و فرهنگی  
کشــور از هیچ  اقدامی  دریغ نورزم  و با استعانت  
از خداوند و پیروی  از پیامبر اســام  و ائمه  اطهار 
علیهم  الســام  قدرتی  را که  ملت  به  عنوان  امانتی  
مقدس  به  من  ســپرده  اســت  همچون  امینی  پارسا 
و فداکار نگاهدار باشــم  و آن  را به  منتخب  ملت  

پس  از خود بسپارم .«
سیدابراهیم رییسی سپس در صحن علنی مجلس 
شــورای اســامی و در جمع مهمانــان داخلی و 

خارجی سخنرانی کرد.
محمدباقــر قالیبــاف در پایــان مراســم تحلیف 
ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری در پایان 
گفت: تشــکر می کنــم از بیانات آقای رییســی 
ریاســت محترم جمهوری اسامی الزم می دانم 
مجــددا از همه مهمانان خارجی مقامات کشــور 
های دوســت و مدعوین محتــرم و همه مقامات 
کشــوری و  لشگری تشــکر و آرزوی موفقیت 

برای رییس جمهور محترم دارم.



تبرزی کهن

اتبستان ۱۴۰۰

3

رییس ســتاد کل نیروهای مســلح از اباغ آمــاده باش و 
بسیج امکانات و ظرفیت های نیروهای مسلح و بسیج برای 
آرایش دفاعی جدید و نقــش آفرینی های موثرتر در امر 

مقابله و حل مسئله بیماری کرونا کرونا خبر داد.
بــه گزارش ایرنــا از معاونت تبلیغات ســتاد کل نیروهای 
مســلح، ســردار سرلشــکر پاســدار محمد باقــری عصر 
چهارشنبه در پی پیام تلویزیونی امروز رهبر معظم انقاب 
و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( 
پیرامــون وضعیت و طغیان بیمــاری کرونا و معرفی آن به 
عنوان مسئله اول کشور و اهمیت ورود همه توان نیروهای 
مسلح برای کمک به مردم در این عرصه گفت: در لبیک 
به دستور فرمانده معظم کل قوا )مدظله العالی( و در ادامه 
حضــور و نقش آفرینی های نیروهای مســلح برای کمک 
به دولت و ملت و ظرفیت ســازی قدرتمندتر و مؤثرتر در 
صحنه مقابله با کرونا، به فرماندهان ارتش، ســپاه، ناجا و 
ســایر مجموعه های کان نیروهای مسلح اباغ شد بدون 
فوت وقت با ایجاد آمادگی های مقتضی، برنامه ریزی های 

عملیاتی را دستور کار قرار دهند.
وی افــزود: مطمئناً تحقق توصیه ها و مطالبات امروز رهبر 
معظم انقاب در به کارگیری آرایش و شــیوه های دفاعی 
جدیــد و محکــم، نیازمند اصــاح الگوهــای رفتاری و 
مدل های مقابله بوده و در صدد هستیم در تعامل با وزارت 
بهداشت و درمان و ستاد ملی مبارزه با کرونا قاطع ترین و 
کارآمدترین شــیوه ها و اقدامات را کارشناسی و عملیاتی 

کنیم.
رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح همچنین با اشــاره به 

برنامه ریزی برای اجرای دور جدید طرح شهید سلیمانی و 
تشدید آمادگی های بسیج در امر واکسیناسیون، بر تداوم 
اقدامات ارتش، سپاه و بسیج در انجام کمک های مؤمنانه 
و کمک به نهضت مواســات و احسان عمومی به اقشار و 
مشــاغل آسیب دیده در عین توجه به اصل عزت، کرامت 

و آبرومندی تأکید کرد.
و  هماهنگــی  هم افزایــی،  ارتقــای  باقــری،  سرلشــکر 
همراســتایی اقدامات دســتگاه ها، نهادها و مجموعه های 
مســئول این حوزه در شــرایط خطیر و خطرناک کنونی 
را امــری ضروری قلمداد و تصریــح کرد: بخش بزرگی 
از تمهیدات و تدابیر معطوف به رعایت کامل شیوه نامه ها 
و دســتورالعمل های بهداشــتی و مراقبتی است که در این 
روزها عمومــاً مورد غفلت جدی قرار گرفته اســت؛ لذا 
ضمن دعوت از آحاد مردم و هموطنان عزیز برای رعایت 
توصیه ها، آماده تصمیمــات قاطع با هماهنگی و همراهی 
دستگاه ها و نهادها و همه عوامل و مراجع صاحب نقش و 

مسئولیت در این زمینه بخصوص مردم، هستیم.

 سرلشکر باقری اعالم کرد:

لبیک فوری نیروهای مسلح به فرمان فرمانده کل قوا برای مقابله با کرونا
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استاندار آذربایجان شرقی:

لزوم تسریع در تزریق واکسن کرونا/ فرمانداران محدودیت های 
کرونایی را به صورت جدی اعمال کنند

اســتاندار آذربایجان شــرقی بر تسریع در تزریق 
واکســن کرونا بــه گروه های هدف در اســتان 
تأکیــد کــرد و گفت: رعایــت شــیوه نامه های 
بهداشــتی همچنان باید مورد توجه قرار گیرد و 
الزامــات و محدودیت های هرکدام  فرمانداران 
از شــرایط کرونایــی را بــه طور جــدی اعمال 
کنند.دکتــر محمدرضا پورمحمدی در ســی و 
هشتمین جلسه ســتاد اســتانی مقابله با کرونا، با 
اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی از معدود 
اســتان هایی است که وضعیت شــیوع کرونا در 
آنها تقریباً ثابت اســت، افــزود: در حال حاضر 
4 شهرستان اســتان در وضعیت قرمز هستند؛ اما 
احتمال قرمز شدن ســایر شهرستان ها هم وجود 
دارد که باید برای این وضعیت آمادگی داشــته 

باشیم.
وی، ثابــت یا رو به کاهش بودن آمار فوتی های 
ناشی از کرونا را نتیجه واکسیناسیون عمومی در 

کشــور دانســت و گفت: با توجه به تأثیر مثبت 
واکسن در روند شــیوع بیماری، باید در تزریق 

واکسن به گروه های هدف تسریع شود.
پورمحمدی، رعایت شــیوه نامه های بهداشتی را 
مهم ترین عامل در کنترل شیوع کرونا ذکر کرد 
و گفت: اگرچه اســتان آذربایجان شرقی از نظر 
شــیوع بیماری، آخرین استان است، اما وضعیت 
رعایــت شــیوه نامه  ها در روزهای اخیر مناســب 

نبوده است.
وی به فرمانداران اســتان دســتور داد تا الزامات 
و محدودیت های مربوط به هرکدام از شــرایط 
کرونایی بویژه ممنوعیت تردد به شهرهای قرمز 
را به صــورت جدی اعمــال کنند تــا بتوانیم با 
کمترین آسیب از موج پنجم بیماری عبور کنیم.

پورمحمدی بــا تأکید بر اینکــه نباید در جامعه 
عادی انگاری شود، افزود: تجمعات غیرضروری 
باید به حداقل برســد و صداوسیما و رسانه ها نیز 
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همچــون گذشــته مــردم را بــه رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی تشویق کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برخی انتقادها نسبت 
بــه واکسیناســیون عوامل اجرایی و نظــارت انتخابات، 
گفت: تزریق واکســن به کسانی که در ارتباط مستقیم 

با اقشار مختلف هســتند و مأموریت 
مهمــی بــه آنها محول شــده اســت 
یک امر بدیهی اســت و خوشبختانه 
توانســتیم انتخابات را بدون مشــکل 
خاصی از نظر بیماری کرونا ســپری 

کنیم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
هم در این جلســه با بیــان اینکه بروز 
و شــیوع بیماری در کشــور و استان 
رو به افزایش اســت، گفت: در حال 
حاضر آذربایجان شرقی از نظر بروز 

بیماری، آخرین استان است.
محمدحســین صومی، تعداد بیماران کرونایی بســتری 
در اســتان را 850 نفر اعام کرد و گفت: در ســه هفته 
گذشــته تعداد فوتی ها تقریبــاً ثابت و روزانه بین 5 تا 6 

نفر بوده است.
وی با بیان اینکه به تمام بیمارستان های استان اباغ شده 
اســت که بیماران کرونایی را با اولویت پذیرش کنند، 
افزود: خوشبختانه از نظر داروی مورد نیاز این بیماران، 
مشــکلی نداریم و در خصــوص تزریق 

واکسن نیز جزو سه استان برتر هستیم.
صومی بــا بیان اینکــه آماده ایــم تزریق 
واکسن را با سه برابر ظرفیت فعلی انجام 
دهیم، افزود: از مــردم به صورت جدی 
تقاضا داریم به مدت دو هفته شیوه نامه ها 
را بــه طور کامل رعایــت کنند تا بتوانیم 

روند واکسیناسیون را تسریع کنیم.
در این جلســه مقرر شــد دانشــگاه علوم 
برای  پیگیری هــای الزم  تبریز  پزشــکی 
آغاز واکسیناســیون افراد باالی 50 سال 

استان را انجام دهد.
استقرار بیمارستان صحرایی در مجاورت 
یکی از بیمارســتان های شــهر میانه، با توجه به وضعیت 
شــیوع کرونا در این شهرســتان، از دیگر مصوبات این 

جلسه بود.

تزریق واکسن 
به کسانی که در 
ارتباط مستقیم 
با اقشار مختلف 

هستند و مأموریت 
مهمی به آنها 

محول شده است 
یک امر بدیهی 

است
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بازدید معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی از
 پردیس آموزشی و پژوهشی سعید آباد

به گــزارش روابــط عمومی مرکــز تحقیقات و 
آموزش کشــاورزی و منابع طبیعــی آذربایجان 
شــرقی معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصادی 
اســتانداری آذربایجــان شــرقی از پتانســیل هــا 
وتوانمندی های پردیس ســعید آباد مرکز امروز 

دهم مرداد بازدید نمودند.
 دکتر جهانگیری از پروژه های اقتصادی پردیس 
بازدید بعمــل اورده واز تحوالت صورت گرفته 

در دو سال اخیر تقدیر نمود.
وی خواستار حضور محققان علوم اقتصادی مرکز 
در این پردیس وارایه طرح های اقتصادی با شیوه 
های علمی به واحد ســرمایه گذاری اســتانداری 

شد.وی بیان نمود که سرمایه گذاران مختلف در 
زمینه های مختلف کشاورزی به استانداری مراجعه 
می کنند وباید نقشــه راه طرح های کشــاورزی 
واموزشــی پردیس سعید اباد مشــخص باشد که 
به صورت روشن در اخیار ســرمایه گذاران قرار 
گیــرد دکتــر جهانگیــری از حضور همــکاران 
بازنشسته در عرصه های مختلف تولیدی پردیس 
شدیدا استقبال نموده وتاکید کرد محققان با کوله 
باری از تجربــه ودانش فنی روز می توانند مزارع 
وباغات، های تک را برای معرفی به کشــاورزان 
ایجــاد کنند که هم دارای توجیه اقتصادی باشــد 

وهم پیوست اموزشی وترویجی داشته باشد.



تبرزی کهن

اتبستان ۱۴۰۰

7

منصــوری معــاون بنیاد مســتضعفان و 
مدیرعامــل بنیاد علوی از تخصیص ۳0 
میلیــارد تومان اعتبار بــرای پروژه های 
عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و حوزه های مختلف آموزش و تربیتی 
شهرســتان چاراویماق در سال گذشته 
خبــر داد و گفت: در حدود ۱8 میلیارد 
تومــان آن در ســال اول جــذب و ۱۲ 
میلیارد تومــان آن نیز در مســیر اجراء 

است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛در برنامه های ســال ۱400 نیز با 
توجه به استعداد موجود در منطقه و اسقرار تیم قوی اجرایی، شاهد 
یک رشد ویژه در بخش اعتبارات منطقه چاراویماق بودیم، که در 
این راستا 55 میلیارد تومان برای حوزه اعتبارات هزینه ای تخصیص 

یافته است.
همچنین در حدود ۲0 میلیارد تومان نیز اعتبار برای ساخت مسکن 
محرومین، مددجویان کمیته امداد و افراد کم برخوردار تخصیص 
یافته است.مبلغ ۲0 میلیارد تومان نیز تسهیات قرض الحسنه در گام 
اول تخصیص یافته است، که در کل ۱۲5 میلیارد تومان اعتبار طی 
سال گذشته و سال ۱400، صرف تحقق الگوی آبادانی و پیشرفت 
منطقه در همه حوزه ها با اولویت فرهنگی، آموزشــی، عمرانی و 

اقتصادی خواهد شد.
بنیاد علوی نیز از بازوان اجرایی بنیاد مستضعفان، در منطقه به عنوان 
یک نهاد و عامل کمک کننده در کنار دولت، برای پیشبرد اهداف 
مردم در تاش بوده و امید هست در طول چهار یا پنج سال آینده 
با ایجاد تحول در چهره منطقه، شاهد رفع و ریشه کنی محرومیت 
باشیم.گفتنی اســت مهندس منصوری معاون بنیاد مستضعفان و 
معاونین وی در ســفر بــه چاراویماق، با همراهــی مهندس آیت 
شــاهی از پروژه  های محرومیت زدایی نهاد آبادانی و پیشــرفت 
بنیاد علوی در این شهرســتان از قبیل کانال کشاورزی میرزا بیگ 
کندی، کارگاه فرش بافی و زنبورســتان روســتای دبردان بازدید 

مدیرعامل  آورد.منصــوری  بعمــل 
بنیاد علــوی با حضور در روســتای 
گویجه قلعه، ضمن رونمایی از اسناد 
پیشرفت چهل روستای هدف و دیدار 
با اعضای کانون پیشــرفت روستا، از 
پروژه های ساخت دیوار حایل، خانه 
عالم، احیای مراتع، جاده بین مزارع و 
واکسیناسیون دام بازدید کرد.وی در 
ادامه ضمن بازدید از جاده دسترسی 
گویجه قلعه به عربشــاهی که توسط 
نهاد آبادانی ایجاد شــده اســت، بر همــکاری اداره راهداری در 

زیرسازی این جاده تاکید کرد.
وی همچنین در بازدید از جاده گردشگری حاجی آباد و پل نیمه 
تمام روستای آبداالر، دستورات الزم برای بهسازی راه و تکمیل 
هر چه ســریعتر پل را به نهاد پیشرفت و آبادانی چاراویماق صادر 
نمود.منصوری در ادامه با حضور در روســتای پیرسقا و آبگرم از 

زیرساخت های گردشگری این دو روستا بازدید کرد.
در این بازدید که امام جمعه، فرماندار و فرمانده ســپاه نیز حضور 
داشتند، مهندس منصوری ضمن تقدیر از همکاری مجموعه های 
مختلــف، بر تعامل بیش از پیش و ایفای نقــش ادارات کل برای 

تخصیص سهم مشارکت مورد تفاهم تاکید کرد.
مهندس آیت شاهی، مسئول نهاد پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی در 
چاراویماق از تخصیص یک دستگاه ماشین تانکر آب بنز ۱۹۲4 به 

این شهرستان خبر داد.
وی افــزود: در جریــان بازدیــد مهندس منصوری، معــاون بنیاد 
مســتضعفان و مدیر عامــل بنیاد علوی از پروژه های پیشــرفت و 
آبادانی در چاراویماق با توجه به بحران آب شــرب شهرستان، با 
موافقت وی، مقرر شد یک دستگاه تانکر آب بنز ۱۹۲4 در جهت 
تامین آب شرب روســتاهای شهرستان در اختیار نهاد پیشرفت و 
آبادانی چاراویماق قرار گیرد که در روزهای آتی تحویل این نهاد 

خواهد شد.

: معاون بنیاد مستضعفان در سفر به شهرستان چاراویماق خبر داد :

تخصیص ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار 
در جهت تحقق الگوی آبادانی و پیشرفت منطقه چاراویماق
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از ابتدای سالجاری تاکنون؛ کمک ۱۵۰۰ میلیارد ریالی مردم به 
کمیته امداد آذربایجان شرقی

ه گفتــه مدیــرکل کمیتــه امداد 
آذربایجــان شــرقی کمک های 
مردمی بــه این نهــاد حمایتی از 
ابتــدای ســال ۱400 تاکنــون به 
۱500 میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ 
با  محمــد کامــی در گفتگــو 
خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای 
سالجاری تاکنون مردم نیکوکار 
میلیارد ریال  استان حدود ۱500 
نهاد  این  نیازمندان زیرپوشش  به 
انــد.وی عنوان  کمــک کــرده 
جمــع آوری  کمک های  کــرد: 
شــده مــردم براســاس موازیــن 
مختلف  سرفصل های  در  شرعی 
شامل خدمات معیشتی، درمانی، 

فرهنگی، ازدواج، مسکن، اکرام 
ایتام، اشتغال، جهیزیه و… بوده و 
برای مددجویان تحت حمایت و 

نیازمندان هزینه می شود.
مدیرکل کمیته امداد آذربایجان 
شرقی گفت: بیشترین کمک های 
قالــب  در  شــده  جمــع آوری 
طرح های اطعام، ایتام و محسنین، 
زکات، صدقــات و جهیزیه بوده 
اســت.وی ضمن تقدیر از حسن 
نوعدوســتی مردم اســتان افزود: 
افزایش  به رغــم  در ســالجاری 
شیوع کرونا و گره خوردن آن با 
مشکات اقتصادی، آمارها نشان 
می دهــد که میــزان کمک های 
مردمی به محرومین افزایش یافته 

است.
کامــی بــا بیــان اینکــه ترویج 
نیکوکاری  فرهنــگ احســان و 
یکــی از وظایــف کمیتــه امداد 
آذربایجان  مردم  گفت:  اســت، 
شــرقی در زمینه خیر و احســان 
داشــته  فعالــی  بســیار  حضــور 
از  دســتگیری  در  پیشــگام  و 

محرومین هستند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امــداد آذربایجان شــرقی از 
برگزاری طرح نذر قربانی با هدف 
توزیع نذورات مردمی در عید قربان 

بین نیازمندان خبر داد.
به گزارش خبرنگارما از تبریز؛یونس 
فاتح در گفتگو با خبرنگاران با اشاره 

به طرح »نذر قربانی« اظهار داشــت: 
دفاتر کمیته امداد ســطح اســتان و 
۳00 مرکز نیکــوکاری در محات 
آماده دریافت نذورات و گوشــت 
قربانی خیــران و نیکوکاران در روز 
عید قربان جهت توزیع بین نیازمندان 

هستند.
معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد آذربایجان شرقی افزود: 
طرح نذر قربانی با شعار »قربانی خود 
را با دست نیازمندان به پیشگاه خدا 
ببریم« با هدف کمک به معیشــت 
نیازمند تحت حمایت  خانواده های 

برگزار می شود.

وی بــه برپایی محل هــای ذبح دام 
با رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
اشــاره کرده و گفت: برای حمل و 
نگهداری گوشــت قربانی بصورت 
ســالم و تازه، ســردخانه و خودرو 

یخچال دار پیش بینی شده است.
فاتح به شیوه مشــارکت مردمی در 
طرح نذر قربانی نیز اشــاره کرده و 
گفت: خیران نیک اندیش می توانند 
با واریز کمک های نقدی به شماره 
کارت 60۳۷۹۹۱۱۹۹5۱5۱۲۷ یا از 
طریق تلفن همراه با شماره گیری کد 
# 04۱* 88۷۷* در ایــن خیر کثیر 

سهیم شوند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد آذربایجان شرقی:

 طرح نذر قربانی درآذربایجان شرقی برگزار می شود
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پنجمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار برگزار می شود

معاون فرهنگی و آموزشــی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
از برگزاری پنجمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه 
ملی ایثار در روز سه شنبه ۲۹ تیرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش »ایثار«، ســردار یعقوب سلیمانی با اعام خبر 
برگزاری پنجمین جشــنواره آموزشــی، تحصیلی جایزه 
ملی ایثار در روز سه شنبه ۲۹ تیرماه، عنوان کرد: پنجمین 
جشــنواره آموزشــی، تحصیلی جایزه ملی ایثار با هدف 
ارزیابی دســتاوردهای طرح شاهد و نیز افزایش انگیزه و 
تحرک تحصیلی جامعه هدف با مشــارکت دستگاه های 
آموزشــی عضو شــامل وزارتخانه های بهداشت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی، علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
آموزش وپرورش، دانشگاه آزاد اسامی و مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه برگزار می شود.
معاون فرهنگی و آموزشــی بنیاد در ادامه گفت: در این 
مراســم از جایگاه ارزشمند علمی ۷۱ تن از برگزیدگان 
طرح شاهد شــامل دانشــجویان، دانش آموزان، طاب 
شــاهد و ایثارگر و نیز نفرات اّول ســهمیه شاهد آزمون 
سراسری سال ۹۹ با حضور مسئوالن عالی رتبه کشور در 

سطح ملی تقدیر و تجلیل به عمل می آید.
وی با بیان اینکه پنجمین جشنواره ملی ایثار در دو مرحله 
اســتانی و کشوری برگزار می شود، افزود: با پایان مهلت 
فراخوان این جشنواره و اجرای مرحله استانی، کمیته های 
علمــی با حضور اعضــای کمیته داوری و مســئولین هر 

دســتگاه آموزشی و نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران 
برگــزار و پس از بررســی ســوابق و رزومــه تحصیلی 
واجدین شــرایط و بر اســاس شــاخص های اختصاصی 
هر دســتگاه، نســبت به انتخاب نفرات برتــر و معرفی به 

دبیرخانه جشنواره اقدام کردند.
ســردار سلیمانی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از تمام 
عوامل این جشــنواره اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران 
و دســتگاه های آموزشــی عضو طرح شــاهد در تمهید 
مقدمات و اجرای این برنامــه، اظهار امیدواری کرد که 
اینگونــه اقدامات در شناســایی و بهره منــدی از ظرفیت 
ارزشمند جامعه شاهد و ایثارگر برای توسعه و سازندگی 

کشور موثر واقع شود.
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از 
اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در ۷8 هزار و 440 

هکتار از اراضی استان تا پایان سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛ مهندس اکبر فتحی 
با اشاره به اقدامات انجام گرفته این سازمان در حوزه 
اجرای پروژه های آبیاری تحت فشــار طی سال های 
گذشــته، اظهار کرد: طی شش ســال گذشته بالغ بر 
۱4 هزار و ۳۲8 هکتار از اراضی خرده مالکی استان 
با اعتبار ۱55 میلیارد تومان مجهز به سیســتم آبیاری 

تحت فشارشده اند.
وی با اشــاره به لوله گــذاری ۲85 کیلومتر از پایاب 
چاه های اســتان، افزود: در ۱۲ هزار و ۱۹۷ هکتار از 
اراضی حوضه دریاچه ارومیه نیز طی ســال های ۹4 
تا ۹۹ بــا اعتباری بالغ بر ۱۲۷ میلیارد تومان سیســتم 

آبیاری تحت فشار اجرا شده است.
وی در خصوص پروژه های شــبکه فرعی آبیاری و 
زهکشی در پایاب سدهای استان در طول چهار سال 
گذشته، گفت: از سال ۹6 تا ۹۹ در مساحت ۱6 هزار 
هکتار، شــبکه فرعی آبیاری و زهکشــی پایاب سد 
با اعتبار ۲56 میلیارد تومان اجرا شــده که این میزان 

بــرای اراضی حوضه دریاچه ارومیه، ۳8۱۱ هکتار و 
تخصیص اعتبار ۳8 میلیارد تومانی بوده است.

 مهنــدس فتحی ادامه داد: در طی این مدت هم چنین 
در مجموع ۱۳۳ کیلومتر از اراضی استان، کانال های 
آبیاری عمومی با اعتبار 5۲ میلیارد تومان بهســازی 
شده که این میزان در اراضی حوضه دریاچه ارومیه 
بالــغ بر ۷8 کیلومتر و تامین اعتبار ۳0 میلیارد تومانی 

بوده است.
وی با اشــاره به الیروبی و مرمت ۲5۱ رشــته قنات 
استان طی چهار سال گذشته، اظهار کرد: این اقدام با 
تخصیص اعتبار ۱5 میلیارد تومان انجام گرفته است. 
تعداد ۱50 رشــته قنات نیز در حوضه دریاچه ارومیه 
الیروبی و مرمت شده که اعتبار اجرای این پروژه ها 

بالغ بر ۹ میلیارد تومان است.
وی در خاتمه با اشاره به این که در طول سال های ۹6 
تا ۹۹ به میزان ۳۱0 کیلومتر جاده در بین مزارع استان 
احداث شــده اســت، گفت: به میزان ۱84 کیلومتر 
پروژه احداث مسیر و جاده نیز در بین مزارع حوضه 
دریاچــه ارومیه با تامیــن اعتبار 4.۳ میلیــارد تومان 

اجرایی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی  خبر داد:
اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در بیش از 

۷۸ هزار هکتار اراضی آذربایجان شرقی
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 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی: 
جشنواره های فرهنگی و هنری به شهرها هویت می بخشند

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی آذربایجان شــرقی 
در نشســت با اعضای دبیرخانه جشــنواره تئاتر کودک 
باغچه بان گفت: جشنواره های فرهنگی و هنری به شهرها 

هویت می بخشند.
“به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛سیدقاسم ناظمی”ضمن 
اظهار این مطلب خاطرنشــان کرد: برندســازی هنری و 
فرهنگی برای شــهرها یکی از کارهای مهمی اســت که 
در دوران کنونی انجام می گیرد و می تواند معرف شهرها 

و توانمندی های آنان باشد.
وی افزود: شهرســتان مرند این توانمندی و پتانســیل را 
دارد تا با توجه به پیشــینه ی غنی خود و صبغه ِ فرهنگی، 
نســبت به برندسازی در حوزه ی تئاتر کودک و نوجوان 
اقــدام نماید.ناظمــی تصریح کــرد: متولیــان برگزاری 
جشــنواره باغچه بان خود اهل تئاتر هســتند و به عبارتی 
یک جشــنواره دستوری و بخشنامه ای نیست و حوزه ای 
که دست اندرکاران این جشنواره در آن فعالیت می کنید 
نســبت تاریخی با مرند دارد و این امــر باعث برگزاری 

حرفه ای و مطلوب این جشنواره خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان، گفت: نمایش 
برای کودک و نوجوان به طــور طبیعی دارای مخاطب 
است و این خود مزیتی دیگر برای این جشنواره محسوب 
می شود.وی افزود: در کشور ما حوزه کودک و نوجوان 
متاســفانه مورد غفلت واقع شــده و تولید اثــر برای این 
قشــر مهم جامعه آنطور که باید و شــاید اتفاق نیفتاده و 
برگزاری این جشــنواره با محوریت کودک و نوجوان 

نویدبخش تولید آثار نمایشی در این حوزه است.
ناظمــی تاکید کرد: اگــر به عنوان یک رویــداد به این 
جشــنواره نگاه کنیم می توانیم مردم و مدیران را با خود 
همراه کنیم و ایــن همراهی و هم افزایی باعث برگزاری 

مطلوب جشنواره و برندسازی برای مرند خواهد شد.
گفتنی اســت موسســه فرهنگی و هنــری تندیس هنر با 
همــکاری اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان 
مرند، به بهانه ی صد و دوســالگی تئاترکودک در ایران، 
نخســتین جشنواره ی نمایش کودک را در مهرماه ۱400 

برگزار می کند.
رویکردهای موضوعی این جشــنواره شامل جبارباغچه 
بــان و نمایش کودک در ایران،  نمایش کودک و تعلیم 
برای کودکان ناشــنوا، باغ شــهرمرند خاســتگاه نمایش 
کودک، کودک و فرهنگ ایرانی و اسامی و کودک 
و مسائل تربیتی، فرهنگ شهروندی، خانواده و …. است.

این جشنواره در بخش های پژوهش، مسابقه ی نمایش نامه 
نویسی، اجراهای محیطی )در گســتره استانی( و سمینار 

ودیگر بخش های جنبی برگزار می شود.
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 پروژه های عمرانی، خدماتی و ترافیکی شهرداری منطقه 9
 افتتاح و به بهره برداری رسید

کریدور شــمال جنوب خــاوران به عنــوان یکی از 
بزرگترین پروژه های شهری به همراه ۲ پروژه عمرانی 

و ترافیکی دیگر امروز به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ در راســتای خدمت 
رسانی به همشهریان عزیز، آئین افتتاح و بهره برداری 
از پروژه های عمرانی، خدماتی و ترافیکی شهرداری 
منطقه۹، با حضور مسئولین ارشــد استانی، شهری و 
همچنین شهروندان با رعایت پروتکل های بهداشتی 

برگزار شد.
بر این اســاس فاز نخســت کریدور شــمال -جنوب 
شهرک خاوران به طول ۲٫5 کیلومتر، مسیر دوچرخه 
ســواری به طول 5 کیلومتر و پــد هلی کوپتر به بهره 

برداری رسید.
همزمان، عملیات احداث پارک دوســتدار کودک 
نیز در شهرک خاوران توسط مسئوالن ارشد شهری 

کلنگ زنی و آغاز شد.
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تفاهم نامه همکاری سه جانبه پایش فضای سبز شهر تبریز در
 مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی امضا شد

به گــزارش روابط عمومی مرکــز تحقیقات و آموزش 
کشــاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شــرقی، به منظور 
همــکاری در زمینه تهیــه نهال و مراقبــت از درختان و 
پایش رشــد گونه های درخت و بررســی نیازی آبی و 
تغذیه ای و پایش تنش های زنده و غیر زنده و بیماری ها 
و آفات، تفاهــم نامه همکاری فی مابین مرکز تحقیقات 
و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، 
ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز شــهرداری تبریز و 

ســازمان توســعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز 
و با حضور دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات 
و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، 
دکتر نوین مدیرعامل ســازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شــهرداری تبریز و دکتــر فیروزیان مدیرعامل ســازمان 
توســعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز در مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 

شرقی امضا شد.
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رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور: 

طبق قانون برنامه ششم توسعه ۳۰ درصد دانشجویان كشور باید جزو 
دوره های مهارتی باشند

رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی کشور 
با اشاره به اینکه آموزش های مهارتی همواره 
مورد تاکید رهبری بوده است گفت: بر اساس 
قانون برنامه ششم توسعه۳0درصد دانشجویان 
کشور بایدجزو دانشجویان دوره های مهارتی 

باشند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛محمدحسین 
امید در نشســت باخبرنــگاران درتبریزگفت: 
علــت اصلی این کــه همچنان بــه ۳0 درصد 
یاد شده نرســیدیم، این اســت که در کشور 
نظام مدرک ســاالری وجــود دارد و به رغم 
ظرفیت ســازی ۳0 درصد دانشــجویان دوره 
های مهارتــی برخی قوانین نیــاز به بازنگری 
دارند از جمله نظام 6، ۳، ۳ آموزش و پرورش 

که به دوره های
مهارتی دانشــگاه های جامع علمی کاربردی 

لطمه زد.
وی بــا اینتقاد از ایــن روند گفت: متاســفانه 
درفراخــوان اســتخدام ها نیز اولیــن آیتم که 

بیشــتر مد نظر هست همین اشاره به مدرک و 
مدرک ســاالری بوده که توانسته  از مهارت 

پیشی بگیرد.
دکتر امیدبا تاکید براینکه حدود 85 هزار نفر 
از هنرستان ها و مراکز فنی و حرفه ای متوسط 
به سمت دوره های نظری سوق یافتند، گفت: 
ترویج دوره های مهارتــی و بیان اهمیت آن 
الزم اســت عمدتاً از طریق  رســانه ها اطاع 

رسانی و همه گیر باشد.
رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی کشور 
در ادامه تصریح نمود: با پی گیری های الزم 
مقرر شده است دانشجویان این دانشگاه برای 
گذرانــدن دوره هــای کارورزی، مهارتی و 
دوره های عملی به دانشگاه های معتبر آلمان 

اعزام شوند.
محمدحسین امید خاط نسان شد: اولین دوره  
ازاین دانشجویان شامل ۷-8 نفر از دانشجویان 
دوره کارشناســی در رشــته های صنعت برای 
هــای  دوره  و  کارورزی  دروس  گذرانــدن 
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عملی به مدت 6 ماه به کشور آلمان اعزام  خواهند شد.
وی یاد آور شــد : در این پروســه مهــارت آموزی هزینه 

تحصیل و اســکان دانشــجویان بر عهــده طرف 
آلمانــی بوده و تنهــا هزینه ایاب و 
ذهــاب بر عهده خود دانشــجویان 

خواهد بود.
دکتر امید متذکرشدشد:قبل از این 
نیز این فرآیند اعزام دانشجویان به 
آلمان جزو برنامه و اهداف دانشگاه 
در پایان سال ۱۳۹۹بود که به خاطر 
اپیدمــی ویروس کرونا در جهان با 

تاخیر محقق و عملیاتی شد .
علمــی  جامــع  دانشــگاه  رئیــس 
کاربردی کشور اشاره هم تعدادی 
از فــارغ التحصیــان واحدهــای 
دانشــگاه های علمــی و کاربردی 
درآذربایجانشــرقی کــرد و اضافه 
از این دانشــجویان  نمود، برخــی 
توانستند شــرکت های دانش بنیان 
راه اندازی کنند،و این شــرکت ها 

تولیدات خــود را هم اینک بــه مرحله صادرات  
رســانده اند که به نوعی برای داشــگاه ما افتخار محسوب 

می گردد .
وی در جذب و پذیش دانجوی خارجی هم اظهار داشت: 
در زمینه پذیرش دانشجوی خارجی هم 6 تا ۷ واحد علمی 

کاربردی کشــور مجوز جذب اخذ نمــوده و آماده ارایه 
خدمات آموزشی می باشد .

امید ادامه داد: بر این اســاس در آذربایجان 
شرقی نیز سه تا چهار مرکز علمی کاربردی 
برای جذب دانشجوی خارجی مد نظر قرار 

می گیرد.
وی اعام کرد: برگزاری دوره های مهارتی 
مشترک با دانشــگاه های معتبر خارجی در 
رشــته های صنعتی از جمله در واحد کیش 
در دوره های گردشــگری مثل هتلداری با 
همکاری دانشــگاه هــای آلمــان در برنامه 
است.رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
کشــور همچنین مهمترین برنامه های ســال 
۱400 را توجه به دانشــگاه های نسل جدید 
و ایجــاد مرکز نــوآوری در واحدهای این 
دانشــگاه اعام کرد و افزود: ســطح بندی 
۳5 هزار نفر از مدرســان از دیگر برنامه های 

امسال این دانشگاه است.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور 
،با اعــام اینکه مدرســان این دانشــگاه بر 
اساس ســابقه و توانمندی ســطح بندی می 
شــوند، افزود: بیش از ۲ هزار مدرس خبــره و حدود ۳0 
هزار مدرس آموزشــی در این دانشــگاه در سطح کشور 
فعالیت می کنند که دریافتی این مدرســان نیز بر اســاس 

سطح بندی آنها ارتقا خواهد یافت.

رئیس دانشگاه 
جامع علمی 

کاربردی کشور در 
ادامه تصریح نمود: 
با پی گیری های 
الزم مقرر شده 

است دانشجویان 
این دانشگاه برای 
گذراندن دوره 
های کارورزی، 
مهارتی و دوره 
های عملی به 

دانشگاه های معتبر 
آلمان اعزام شوند.
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 رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی::

کسب رتبه ۵ کشوری دادگستری استان در
 حوزه توسعه فرهنگ صلح و سازش در کشور

موســی خلیــل الهــی در اولیــن 
نشست ستاد اســتانی صبر )صلح، 
بخشــایش و رضایــت( در ســال 
۱400 اظهــار داشــت: بــه منظور 
توسعه فرهنگ صلح و سازش در 
جامعه، آذربایجان شــرقی دارای 
ظرفیت هــای بزرگی بــوده اما به 
دلیل ضابطه مند نبودن بهره مندی 
از ظرفیــت واقعــی ایــن بخش به 
صورت مطلوب محقق نشده است. 
وی افزود: در سه ماهه نخست سال 
جاری، با توجه بــه اقدامات انجام 
شده در حوزه توسعه فرهنگ صلح 
و ســازش، با ثبت 44 درصد صلح 

و ســازش در دادگســتری استان، 
آذربایجان شرقی رتبه 5 کشوی را 
به خود اختصاص داده است.رئیس 
کل دادگستری آذربایجان شرقی 
اضافــه کــرد: این موضوع نشــان 
دهنده این اســت کــه در صورت 
برنامه ریزی دقیق این اتفاق خواهد 
افتــاد و مردم نیز برای توســعه این 
امر کمــک می کننــد.وی با بیان 
اینکه باید از ظرفیت سازمان های 
مرتبــط در این خصوص بهره مند 
شد، ادامه داد: یکی از سازمان هایی 
کــه ظرفیت بزرگی برای توســعه 
فرهنگ صلح و سازش محسوب 

می شــود سازمان تبلیغات اسامی 
است، چرا که به لحاظ حیطه فعالیتی 
گسترده در جامعه و حضور در بین 
مردم بخصوص بخش هیئت های 
حسینی، می توان در رابطه با نهادینه 
کردن فرهنگ صلح و سازش در 

جامعه استفاده کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشــاورزی آذربایجان شــرقی 
از خرید تضمینــی 84 هزار و 500 تن 
گندم تا روز نهم مــرداد ۱400 در این 

استان خبر داد.
 مهنــدس علــی رخ افــروزدر یــک 
گفتگوی خبری، بیان کرد: تاکنون 6۷ 
هزار و ۷۹0 تن گندم از طریق اداره کل 
غله آذربایجان شرقی خریداری شده و 
شرکت تعاون روستایی نیز هفت هزار 
و ۳۳۱ تن نــدم را به صورت تضمینی 

خرید کرده است.
وی افــزود: ۹ هــزار و 400 تن گندم 
بــذری نیــز در راســتای بذرگیری و 
تحویل آن به کشاورزان استان جهت 
کشت گندم سال بعد، خریداری شده 
است.وی با بیان این که در مدت مشابه 

سال گذشته ۱۱6 هزار و ۷۹8 تن گندم 
به شکل تضمینی در آذربایجان شرقی 
خریداری شــده بود، گفت: تا امروز 
براســاس میزان خریدی که در سامانه 
به ثبت رسیده، سه هزار و ۷۹0 میلیارد 
و 5۷۹ میلیون ریال هزینه خرید داشتیم 
کــه ۷0 درصد آن یعنی ۲ هزار و 65۷ 
میلیارد و 80۹ میلیــون ریال پرداخت 
شده اســت.مهندس رخ افروز اضافه 

کرد: گندم کاران آذربایجان شرقی در 
زمان حاضر یک هزار و ۱۳۲ میلیارد و 
۷۷0 میلیون ریال از دولت جهت خرید 

تضمینی گندم مطالبه دارند.
وی با اشاره به خرید تضمینی کلزا در 
آذربایجان شرقی تشریح کرد: تا روز 
نهــم مردادماه، یک هــزار و 5۱0 تن 
کلزا به صورت قراردادی و 4۲4 تن به 
صورت تضمینی خریداری شده، ضمن 
اینکه کارخانجات متفرقه  به میزان ۳00 
تن از این محصول خریداری کرده اند.

وی بــا بیان این که جمع مبلغ پرداخت 
شــده به کلزاکاران آذربایجان شرقی 
در طی این خریدها، ۱40 میلیارد ریال 
است، گفت: این میزان مبلغ، ۷۷ درصد 
کل مطالبه کشاورزان کلزاکار استان را 

شامل می شود.

 معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي آذربایجان شرقي خبر داد:

خرید تضمینی بیش از ۸۴ هزار تن گندم در آذربایجان شرقی
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تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی شورای اسالمی شهر تبریز

در نخسـتین جلسـه علنـی شـورای شـهر تبریـز، اعصـای 
کمیسـیون های تخصصـی شـورای اسـامی شـهر تبریـز 

شـدند. مشخص 
در نخسـتین جلسـه علنـی شـورای اسـامی شـهر تبریـز، 
اعصـای کمیسـیون های تخصصـی شـورا بـه شـرح زیـر 

شـدند: انتخاب 
علـی نـوای باغبـان، فریـدون بابایی اقدم، یاسـین بجانی، 
عنـوان  بـه  غفـوری  خانـم حکیمـه  و  رشـیدی  روح اهلل 
انتخـاب  شهرسـازی  و  معمـاری  کمیسـیون  اعضـای 

شـدند.
حجـت االسـام والمسـلمین حـاج کاظـم زعفران چیلر، 
روح اهلل رشـیدی، فریـدون بابایی اقـدم، یاسـین بجانـی و 
علـی نـوای باغبـان به عنـوان اعصـای کمیسـیون عمران 

و حمـل و نقـل و ترافیـک انتخاب شـدند.

روح اهلل  احمـدی،  غامرضـا  اسـوتچی،  حسـن  محمـد 
دهقان نـژاد و خانـم حکیمـه غفـوری و حجت االسـام 
رسـول برگـی بـه عنـوان اعضـای کمیسـیون تحقیـق و 

نظـارت شـورای شـهر انتخـاب شـدند.
زعفران چی لـر،  کاظـم  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
احـد صادقـی و علـی نـوای باغبـان بـه عنـوان اعضـای 

شـدند. انتخـاب  سـرمایه گذاری  کمیسـیون 
زعفران چیلـر،  کاظـم  والمسـلمین  حجت االسـام 
پرویـز هـادی، حجـت االسـام رسـول برگـی، روح اهلل 
دهقان نـژاد و خانـم حکیمـه غفـوری بـه عنـوان اعضای 

انتخـاب شـدند. فرهنگـی شـورا  کمیسـیون 
احـد صادقـی، یاسـین بجانـی، پرویـز هـادی، غامرضـا 
احمـدی و شـهرام دبیـری بـه عنـوان اعضای کمیسـیون 

خدمـات و محیـط زیسـت انتخـاب شـدند.
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در جلسه مشترك سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و محققان مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی صورت گرفت:

بررسی علمی و اصولی وضعیت عمومی درختان سطح شهر تبریز 

به گزارش روابط عمومــی مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 
شــرقی، بــا حضــور دکتــر داریــوش نوین 
مدیرعامل سازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شــهری تبریز و محققان بخش های تحقیقاتی 
منابع طبیعی و گیاه پزشــکی نشست مشترکی 
در ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
تبریــز انجام یافت. در این نشســت مشــترک 
مدیرعامل سازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شــهری و محققان مرکز تحقیقات و آموزش 
کشــاورزی، وضعیت عمومی درختان سطح 
شــهر تبریز به ویژه از نقطه نظر شیوع آفات و 

بیماریها مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر داریوش نوین در این جلســه با اشاره به 
شــیوع افات و بیماریهای مختلف در درختان 

ســطح شــهر گفت: کرم سفید ریشــه که از 
خطرناکترین آفات فضاهای ســبز محســوب 
میشــود، در ســطح شــهر و به ویژه در منطقه 
زعفرانیه بسیار شــایع است و موجب خشک 

شدن و نابودی درختان می گردد. 
وی افزود: وضعیت رشــد درختان و سامت 
تنه و ریشه نیز یکی دیگر از موارد مبتا به در 
فضاهای ســبز تبریز است؛ که از آن جمله می 
تــوان به وجود درختان قدیمی و پوســیده در 

ائل گولی اشاره نمود.
مدیرعامــل ســازمان ســیما، منظــر و فضای 
ســبز شــهری با بیان جایگاه آبیاری در رشد 
و توســعه فضاهای سبز سطح شــهر نیز اظهار 
داشت: اساســی ترین معضل فضاهای سبز در 
حوزه ابیاری اســت که با افزایش میزان گرما 
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و کاهش بارشها در سال جاری، نمود بیشتری یافته است؛ 
با اینحال سازمان در صدد است با حرکت به سمت آبیاری 
هوشمند و تحت شــبکه، حذف تانکر و جایگزین کردن 

آبیاری قطره ای، موجب ارتقای بهره وری شود. 
نوین اضافه کرد: از جمله اقداماتی که سازمان در نظر دارد 
در راســتای افزایش کمی و کیفی آبیاری در ســطح شهر 
انجام دهد، جمع آوری آبهای زیرزمینی حاصل از حفاری 
در ایســتگاه های مترو اســت که بر روی زمین جاری می 
شــود و می تواند بخشــی از اب مورد نیاز فضاهای سبز را 

تامین کند. 
در ادامه این جلســه، هریک از محققــان و اعضای هیات 
علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
آذربایجان شرقی نیز به بیان نظرات خود در این خصوص 
پرداحتند. اصاح روشــهای آبیاری به ویــژه در درختان 
کهنسال، آبیاری مستقیم ریشه در درختان ۳-4 ساله، بهره 
گیری از تنوع گونه های درخت و درختچه و اســتفاده از 
انواعی که به کم آبی و در قبال شــرایط آب و هوایی این 

اقلیم مقاوم هستند و همچنین جلوگیری از نمک پاشی بی 
رویه، از جمله مواردی بود که توسط محققان مطرح شد. 

همچنین محققان مرکز 
آموزش  و  تحقیقــات 
منابــع  و  کشــاورزی 
آذربایجــان  طبیعــی 
شــرقی بر اســتفاده از 
فضاهای  در  طراحــی 
از  گیــری  بذر  ســبز، 
درختان، هرس به موقع 
و مناسب درختان، رفع 
مشــکات کوددهــی 
و تغذیــه درختــان، و 
از  قبل  بــرداری  نمونه 
نیز  درختان  سمپاشــی 

تاکید کردند.

از جمله اقداماتی که 
سازمان در نظر دارد در 
راستای افزایش کمی و 
کیفی آبیاری در سطح 
شهر انجام دهد، جمع 
آوری آبهای زیرزمینی 
حاصل از حفاری در 

ایستگاه های مترو است 
که بر روی زمین جاری 

می شود و می تواند 
بخشی از اب مورد نیاز 
فضاهای سبز را تامین 

کند. 
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سرپرست شهرداری تبریز:

تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام، اولویت عمرانی دوره 
سرپرستی است

سرپرســت شــهرداری تبریز، بر لــزوم تعیین 
و تکلیــف پروژه های نیمه تمــام و تهیه برنامه 
زمان بنــدی قطعی هر یــک از طرح ها، تاکید 

کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مظفر سلیمانی، 
در جلسه ای با حضور شهرداران مناطق ۱ و ۲، 
با اشاره به حساسیت های خاص این دو منطقه 
اظهار کرد: رفع مشــکات و کاســتی های 
عمرانــی و خدماتی، نیاز مبرم به زمان بندی 

و برنامه ریزی دارد.
وی بــا تاکید بــر اینکه روند 
اجــرای پروژه باید شــفاف و 
مطابــق برنامــه باشــد، تاکید 
کــرد: زمان بندی، عــاوه بر 
نقش تاثیرگــذار در مدیریت 
هزینــه و زمــان، به شــفافیت 
کمک  نیــز  پــروژه  اجــرای 
می کند و مــردم را در جریان 
کم وکاســت اجرای کار قرار 

می دهد.
ســلیمانی متذکر شــد: بســیاری از مشکات 
اجرایــی به خاطر غفلت از زمان بندی اســت؛ 
وقتی پروژه ای پشــتوانه  برنامه ریزی مناســبی 
ندارد، طبیعی است باعث اتاف هزینه و زمان 

می شود.
سرپرســت شــهرداری تبریــز، با بیــان اینکه 
پروژه های نیمه تمام و رهاشده، مهم ترین دلیل 
نارضایتی مردم است، ادامه داد: در مدت زمان 
محدودی که در اختیار داریم باید پروژه های 
نیمه تمــام را در اولویت قرار دهیم و با تعریف 
منابــع و اعتبــارات الزم، از فصــل عمرانــی، 

حداکثر استفاده را ببریم.
وی اظهــار کرد: فصــل عمرانی تبریز بســیار 
کوتاه اســت و این فرصت کوتاه نباید قربانی 

رکود و بی برنامگی شود.
در این جلســه، معاونان عمران و شهرسازی و 
همچنین شــهرداران منطقه ۱ و ۲ و شماری از 

کارشناسان فنی و عمرانی حضور داشتند.

زمان بندی، عالوه بر نقش 
تاثیرگذار در مدیریت 

هزینه و زمان، به شفافیت 
اجرای پروژه نیز کمک 
می کند و مردم را در 

جریان کم وکاست اجرای 
کار قرار می دهد.
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برگزاری دوره های مدیریت وكشت گیاهان دارویی برگی و تربیت نیروی ماهر گلخانه 
توسط مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دراجرای 
مهارت افزایش زندانیان، دوره آموزشــی مدیریت و 
کشــت گیاهان دارویی برگی در زندان تبریز  از روز 

دوشــنبه مورخه 0۳/5/۱400به مــدت ۳روز برگزار 
و مدرس ایــن دوره مهندس ســلطانی فراگیران  را با 
روشــهای کشــت و مدیریت گیاهان دارویی آشــنا 

نمود.
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 رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی خبرداد:

خسارت ۱۱۰ میلیارد تومانی سیل اخیر به شهرستان کلیبر

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان 
شــرقی گفــت: خســارت وارد شــده بــه بخش 
کشاورزی در حادثه سیل اخیر در شهرستان کلیبر 

۱۱0 میلیارد تومان برآورد شده است.
مهنــدس اکبر فتحی در حاشــیه جلســه شــورای 
اداری مدیریــت بحران شهرســتان کلیبر و بازدید 
از مناطق ســیل زده شهرستان کلیبر ضمن تسلیت 
فوت شــدگان حادثه ســیل گفت: طبــق برآورد 
کارشناسان نقشه بردار دانشگاه تبریز دبی موجود 
در محل سیل دبی ۳00 ساله بوده و خسارت زیادی 

به همراه داشته است.
وی افزود: متاسفانه سیلی که در ۱۷ مرداد ماه سال 
جاری در شهرستان کلیبر اتفاق افتاده باعث تلفات 
جانی و خسارت جدی به تاسیسات و امور زیربنایی 
و اراضی زراعی و باغی و احشــام در روســتاهای 
ســهریق، چایکندی، عربشاه، گوار ، حوضه آبریز 
کلیبرچای مشــتمل بر شــهر کلیبر، خانه خسرو ، 
کیارق و… و حوضه آبریز سیلین چای شده است.

مهنــدس فتحی افــزود: ضمن عرض تســلیت به 

بازماندگان ســه تن از همشهریان عزیزمان که در 
این حادثه جان به جان آفرین تسلیم کردند، تاش 
می شــود برای جبــران خســارت وارده به بخش 
کشــاورزی اقدامات الزم انجام شــود و قطعا در 

کنار کشاورزان عزیز خواهیم بود.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه 
خســارت ها به حــوزه کشــاورزی در دو بخش 
عمومی و خصوصی وارد شده است گفت: حدود 
55 روســتا با ۳0۱5 نفر بهره بــردار در این حادثه 
خسارت دیده اند که البته در برخی موارد بین بهره 

برداران اشتراک وجود دارد.
وی افزود: زیر بخش های کشــاورزی خســارت 
دیده شــامل: باغــات، مزارع ، پمــپ های آب و 
چاه، قنات، تاسیسات آبیاری مدرن،لوله گذاری، 
الیروبی باغات و اراضی کشاورزی، ماشین االت 
و ادوات کشــاورزی، ســیل بندها، پل های پیاده 
روی و ماشین االت کشاورزی، دام های سبک و 
سنگین و تاسیسات مرتبط ، تجهیزات زنبورداران 
و کندوها، ، استخرهای کشاورزی، آبزیان و طیور 
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و ماکیان می باشــند که مجموع این خسارت ها تا به اینجای 
کار حدود ۱۱0 میلیارد تومان برآورد شــده است که حدود 
46 میلیارد تومان به بخش های خصوصی و اماک شخصی 
و 64 میلیارد تومان به بخش های عمومی کشاورزی خسارت 
وارد شده است. وی افزود: از مبلغ کل خسارت ۷۱05 میلیارد 
به زیر بخش آب و خاک و مکانیزاســیون، ،۳۳0۲ میلیارد به 
زیــر بخش محصوالت زراعی و باغی و 40۳۷ میلیارد به زیر 
بخش تولیدات دامی مربوط می شود که این میزان خسارت 
برآوردهای اولیه کارشناســان می باشــد و بزودی آمار دقیق 

خسارت پس از نهایی شدن اعام خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تصریح اینکه رسیدگی 
به مشکات آســیب دیدگان بخش کشاورزی اولویت اول 
جهاد کشاورزی شهرستان می باشد، دستور داد با هماهنگی 
های الزم با ســایر ادارات از جمله صندوق ییمه محصوالت 
کشــاورزی و بانک کشــاورزی برای حادثه دیدگان سریعاً 
پرونده تعیین خسارت تشکیل داده و به بانک معرفی گردند.

وی افزود: الزم می دانم از زحمات فرماندار محترم شهرستان 
و همکاران خــود در جهاد کشــاورزی و منابع طبیعی بابت 
اقدامات موثر در اطفا حریق جنگل های ارسباران و اقدامات 

اولیه برای کمک به سیل زدگان تشکر و قدردانی کنم
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بازدید کارشناسان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
آذربایجان شرقی از مزارع کشت کینوا از بذور اهدائی مرکز 

بــه گــزارش روابط عمومــی مرکــز تحقیقات و 
آمــوزش کشــاورزی و منابع طبیعــی آذربایجان 
شــرقی، در طی هفته گذشــته کارشناســان مرکز 
از مزارع  کشــت کینوآ در مســیر ســرند چای و 
روستای هیق و روستای نهند از بذور اهدایی مرکز 
تحقیقات و آمــوزش کشــاورزی و منابع طبیعی 

آذربایجان شــرقی به کشاورزان پیشــرو منطقه با 
تراکم کشــت کمتــر و به ارتفــاع ۱.5 متر بازدید 

نمودند.
مهندس محسنی محقق مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در این 

بازدیدها نتایج به دست آمده را ایده آل دانست.
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علت خاموشی  های بی برنامه ی روزهای گذشته،
كاهش شدید سهمیه ی برق تبریز بود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز ضمن عذرخواهی 
از مردم شریف شهرستان های تبریز، اسکو و آذرشهر، بابت 
خاموشی های اخیر، تاکید کرد: علت خاموشی های خارج از 
برنامه ی دو سه روز اخیر، کاهش شدید سهمیه ی برق تبریز 
به دلیل مشکات بوجودآمده در روند تولید برق و افزایش 

مصرق انرژی در سطح کشور است.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز؛  

بیان  بــا  کاظمی  عادل 
گفت:با  بــاال  مطلــب 
عنایــت بــه کمبــود و 
دربخش  بــرق  بحران 
تولیــد و افزایش دمای 
هــوا و مصــرف بــرق 
مختلــف  درمناطــق 
مشــترکان  کشــور،از 
تبریــز  بــرق  فهیــم 
منظور  به  خواســتاریم 
کنترل و تعادل مصرف 
در شبکه ی سراســری برق کشور 
بویژه در ایام ســوگواری ابا عبداهلل الحسین، همکاری الزم 

را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه شــرکت توزیع نیــروی برق تبریز تنها 
وظیفه ی توزیع برق را برعهده دارد، افزود: متاسفانه مشکات 

بوجود آمده ی اخیر در زمینه ی خاموشی ها، بیشتر ازناحیه ی 
تولید برق بخصوص کاهش تولیــد واحدهای نیروگاه های 

برقابی به دلیل کاهش شدید نزوالت جوی است.
کاظم یادآور شد: طی دو روز اخیر نیز با کاهش میزان تولید 
برق در کشــور، سهمیه ی شــرکت توزیع نیروی برق تبریز 
نیز بشــدت کاهش یافت و همین امر موجب خاموشی های 

بی برنامه و از مدار خارج شدن پست های فوق توزیع شد.
وی ضمن عذرخواهی و تشــکر از صبر و درک مشــترکان 
برق تبریز خاطرنشان کرد: این مشکل طی هفته ی آتی مرتفع 
خواهد شــد.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تبریز در 
پایان از مشــترکان بخش های صنعتی، کشــاورزی، خانگی 
و تجاری خواســت بــه منظور جلوگیری از خاموشــی های 
ناخواســته، درســاعات اوج ۱۲ الــی ۱8 نســبت به کاهش 
مصــرف خود اقدام نمایند و تنظیم کولرهای گازی را روی 

۲5 درجه قرار دهند.

 متاسفانه مشکالت 
بوجود آمده ی اخیر 

در زمینه ی خاموشی ها، 
بیشتر ازناحیه ی تولید 
برق بخصوص کاهش 

تولید واحدهای 
نیروگاه های برقابی 

به دلیل کاهش شدید 
نزوالت جوی است.
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مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:
مدیریت انرژی ساختمان، یکی از مصادیق مسؤولیت های اجتماعی در بهینه 

سازی مصرف می باشد

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان آذربایجــان 
شــرقی گفت: سیســتم مدیریت انرژی در این 
شرکت، یکی از مهم ترین مصادیق مسؤولیت 
های اجتماعی در بهینه ســازی و جلوگیری از 

هدررفت انرژی می باشد.
ســیّدرضا رهنمای توحیدی با اشــاره به پیشینه 
اســتقرار مدیریــت انــرژی در ایــن شــرکت 
ادامــه داد: سیســتم مدیریت انــرژی منطبق بر 
استانداردهای روز دنیا اجرا و پایش می گردد.

وی با اشــاره به شــرایط کنونی بحران تولید و 
توزیع برق، اظهار داشت: همکاری همه جانبه 
در مدیریت بحران ها، مسؤولیت اجتماعی این 
شــرکت در قبال مردم بوده و تاش گردیده با 
راهکارهایی نظیر نصب و راه اندازی سیســتم 
HRV ساختمان مرکزی شــرکت با راندمان 
بیش از ۷0% با داده های اندازه گیری مستقیم، 
اصاح سیســتم روشــنایی، مشارکت در طرح 
پیک ســایی  برق، اطاع رسانی در خصوص 

عدم اســتفاده از کولر گازی و منع استفاده از 
برق در سیســتم های سرمایشــی طی ســاعات 
اداری، فرهنگ سازی مدیریت مصرف انرژی، 
پایــش مصارف برق و... نســبت به مدیریت و 

بهینه سازی مصرف برق اقدام گردد.
توحیــدی درخصوص ســایر اقدامات اجرایی 
در حــوزه مدیریت انرژی در 4 ماهه نخســت 
ســال جاری تصریح کرد: تعویض پنجره های 
ادارات گاز، ممیزی انرژی ســاختمان ادارات 
گاز، خریــد 8 دســتگاه دیزل ژنراتــور برای 
تامیــن برق در مــوارد قطع برق، قــرار گرفتن 
کلیه ساختمان های اداری شامل 64 ساختمان 
در برنامه تعیین برچســب انرژی ساالنه حسب 
الزام اســتاندارد ایزو 5000۱، پایش درجه رفاه 
ادارات و گــزارش رعایت الگوی مصرف در 
فصول گرم تابســتان در طرح پیک ســایی در 
تابستان از سایر اقدامات اجرایی در این حوزه 

می باشد.
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با افتتاح فاز یک مجتمع آبرســانی قشاقات آزادگان 
شهرســتان کلیبر، ۱۲ روســتا از نعمت آب شرب بهره 

گردیدند. مند 
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛آییــن افتتاح مجتمع 
آبرسانی قشــاقات آزادگان شهرستان کلیبر با حضور 
مهندس عباســپور قائم مقام ، مهندس خانی معاون بهره 
 برداری و توســعه آب شرکت آب و فاضاب استان، 
امــام جمعه و فرماندار شهرســتان کلیبر، نماینده مردم 
شریف شهرســتان کلیبر،هوراند و خدافرین ،بخشدار 
آبش احمد و مدیرکل امور عشــایر استان برگزار شد.

معاون بهره برداری و توســعه آب شرکت آبفای استان 
در مراســم افتتاح این پروژه گفت: بــا افتتاح فاز اول 
این مجتمع آبرســانی به ۱۲ روســتا انجام شــد که در 
صورت افتتاح کامل ۲۷ آبــادی با جمعیت 4500 نفر 

از نعمت آب شــرب سالم بهره مند خواهند شد.

مهندس خانــی افزود: مجتمــع آبرســانی آزادگان با 
ظرفیــت 40 لیتر بــر ثانیه شــامل یک ایســتگاه پمپاژ 
آب،خط انتقال ۱5 کیلومتری با دو مخزن ۳00 و 500 

می باشد. مترمکعبی 
وی ادامه داد اعتبار صرف شــده در فاز نخســت این 
پروژه ۱0 میلیارد تومان می باشــد که از منابع صندوق 
توسعه ملی تامین شده است و برای فاز دوم هم مبلغ 6 

میلیارد تومان صرف خواهد شد.
)آزادگان(  قشــاقات  آبرســانی  مجتمــع  فــاز۱  در 
اقداماتــی که انجام یافته اســت از جملــه حفر۲ حلقه 
چاه بــا ظرفیت 40 لیتر برثانیــه ، احداث موتورخانه و 
تجهیز چاه با ظرفیــت 40 لیتر برثانیه ، احداث دوباب 
مخــزن 500 و ۳00 متر مکعبی ، احداث خطوط انتقال 
بــه طول ۱4۳۷ متر و نیرورســانی بــه موتورخانه ها و 

ایســتگاه های پمپاژ به طول 800 متر می باشد .

  فاز یک مجتمع آبرسانی
 قشالقات)آزادگان( شهرستان کلیبر افتتاح وبه بهره برداری رسید
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 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس خبرداد:
اعالم آمادگی منطقه آزاد ارس جهت ایجاد منطقه فرامرزی با کشورهای عضو اکو

مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد ارس در دومین 
اجاس روســای مناطق آزاد و ویژه کشــورهای 
عضو اکو و مناطق آزاد ایران از آمادگی این منطقه 
جهت ایجاد منطقه فرامرزی بین کشورهای عضو 
اکو و منطقه بین مرزی با کشــور آذربایجان خبر 

داد.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ محســن نریمان 
امــروز در دومین اجاس روســای مناطق آزاد و 
ویژه کشــورهای عضو اکو و مناطــق آزاد ایران 
که به میزبانی کشــور افغانستان برگزار شد ضمن 
دعوت از روســای کشــورهای عضو اکو جهت 
بازدید از قابلیت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری 
این منطقه گفــت: ارس در خصوص ایجاد منطقه 
بین مرزی با کشور آذربایجان و منطقه فرامرزی با 
سایر کشورهای عضو اکو و توسعه همکاری های 

بین المللی اعام آمادگی می کند.
نریمان منطقه آزاد ارس را قطب تولید محصوالت 
کشــاورزی گلخانه ای در بین مناطق آزاد عنوان 
کــرد و افزود: با جذب ســرمایه گــذاران بخش 

خصوصی در سه ســال اخیر ضمن افزایش سطح 
گلخانــه ها از 60 بــه ۲00 هکتــار، ظرفیت تولید 
محصوالت گلخانــه ای نیز در منطقه آزاد ارس به 

50 هزار تن در سال افزایش یافته است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به پیشــرو 
بودن منطقه آزاد ارس در حوزه صنعت اشاره کرد 
و افزود: ارس با داشــتن ۲۲0 واحد تولیدی فعال و 
بیش از ۲00 واحد در حال ســاخت که در آینده 
نزدیک بــه بهره برداری می رســند صنعتی ترین 

منطقه آزاد کشور می باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان اظهار 
امیــدواری کرد: اجرایی شــدن مصوبات اجاس 
روسای مناطق آزاد عضو اکو تاثیرات چشم گیری 

را در آینده این مناطق خواهد داشت.
گفتنی است دومین اجاس روسای مناطق آزاد و 
ویژه کشــورهای عضو اکو و مناطق آزاد ایران با 
مشارکت کشورهای ترکیه، آذربایجان، افغانستان، 
ارمنستان، پاکستان، تاجیکســتان و ایران امروز به 

میزبانی کشور افغانستان برگزار شد.
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مدیــر عامــل شــرکت واحد اتوبوســرانی شــهرداری 
تبریــز گفــت: 80درصــد نــاوگان اتوبوســرانی تبریز 

هوشمندسازی شده است.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز؛ ایمــان غنی زاده در 
گفتگو با برنامه تلویزیونــی تبریزیم اظهار کرد: کنترل 
کلیه خطوط 65 گانه اتوبوســرانی خصوصا مسیر تندرو 
تحت نظارت مرکز کنترل ترافیک شــرکت واحد می 
باشــد و با همــکاری پلیس محترم راهــور خودروهای 
شــخصی که در این مســیر تردد می کنند توسط مرکز 
کنتــرل ترافیک جریمه می شــوند و فقط خودروهایی 
کــه دارای پاک انتظامی هســتند اجــازه تردد در این 

مسیر را دارند.
وی ادامــه داد : زمــان انتظار برای مســیر تندرو زیر ۲ 
دقیقه اســت و تعداد قابل توجهی اتوبوس در این مسیر 
تردد می کنند و حتــی در صورت نیاز مینی بوس های 

کمکی نیز در این مســیر به فعالیت می پردازند.
مدیر عامل شــرکت واحــد اتوبوســرانی درخصوص 
حقوق کارکنان کارت بلیت مســیر تندرو گفت : امور 
کنترل و شارژ کارت بلیت مسیر BRT از طریق مناقصه 

عمومی به پیمان کار واگذار شده است و آنها بر اساس 
قانــون کار حقوق و مزایا دریافت می کنند و ما ناظر بر 

دریافت حقوق آنها هستیم.
وی با اشاره به کمکهای این شرکت به بخش خصوصی 
از بابت محدودیت های کرونایی درسال گذشته گفت 
:در ســال ۱۳۹۹ مبلغ ۲0 میلیارد ریــال از بابت ضرر و 
زیــان های محدودیت های کرونایی که متوجه ناوگان 
بخش خصوصی شــده بود پرداخت شــد و امســال نیز 
ســعی داریم با اخذ مجوزهای الزم کمک های مالی به 

این بخش داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تبریز خبر داد:

موفقیت ۸۰ درصدی اتوبوسرانی در هوشمندسازی ناوگان
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 صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: احمد بایبوردی
 سردبیر:  محمدرضا ایازی         


