
* دست یابی به افزایش بهره وری با اعتماد به مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی امکان پذیر 
خواهد بود

* فواره تحریم ها به سقف خورده است
*بانک های استان بدون تایید کارگروه تسهیل، اقدام به صدور اجراییه ثبت واحدهای تولیدی نکنند

* با اتمام پروژه های افتتاحی در هفته دولت، ضریب بهره مندی روستایی از مرز 97/15درصد 
گذشت

* برنامه های هفته دفاع مقدس مرکز را تشریح نمود
* رشد ۴ برابری سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

* رفع مشکل و بازگشت به چرخه تولید ۴1 واحد تولیدی و صنعتی با نظارت تشکیالت قضایی 
آذربایجانشرقی

* پوزیر راه و شهرسازی اتصال تبریز به ماکو به شکل آزادراهی و بزرگراهی یکی از برنامه های مهم 
وزارت راه و شهرسازی است

* آخرین فناوری های دنیا در مرکز دفن بهداشتی پسماند تبریز بکار گرفته می شود
* ضرورت توجه به مسئله سالمتی ایثارگران سالمند

....

فصلناهم 
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مهندس شــهرام شــفیعی در ارتباط با رویکرد ســازمان 
در راســتای اهــداف و وظایــف و رســالتهای قانونــی 
گفت: اســتفاده از ظرفیت های قانونی در نقش آفرینی 
سازمان در توســعه کشاورزی و دســت یابی به توسعه 
پایدار،گســترش دانــش و تکنولوژی نویــن در بخش 
کشــاورزی ،کمک به آسان سازی ســرمایه گذاری با 
تسهیل و روان سازی صدور مجوزها و همچنین ارتقای 
تــوان فنی و حرفه ای کارشناســان کشــاورزی از اهم 

برنامه های شورای پنجم است
وی با اشــاره به عدم تمکیــن دســتگاههای اجرایی به 
برخــی از قوانین گفت: مقاومــت در واگذاری تصدی 
گری ها توســط برخی از دســتگاههای دولتی از جمله 
اجرایی نشــدن کامل مــواد ۲۳،۱۴،۱۲،۶،۳ و ۲۹ قانون 
افزایش بهره وری همچنین مواد ۱۳ و ۲۴ قانون مدیریت 
خدمات کشــوری و تبصره ۱ماده ۱۶قانون هوای پاک 
از دغدغه های اصلی سازمان بوده که خواستار پیگیری 
اعضای کمیســیون کشــاورزی مجلس جهــت اجرا و 

تدوین آیین نامه اجرایی از طرف دولت هستیم.
رئیس ســازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
آذربایجان شــرقی گفت: بــه منظور تســهیل در ورود 
ســرمایه گذاران بــه بخش کشــاورزی،ضرورت دارد 
پاره ای از دســتورالعمل ها و ضوابط و حتی درصورت 
نیازاصــاح قوانیــن جهــت کاهــش زمانبــری صدور 
مجوزها از جملــه کاهش حرایم به میــزان ۲۰ درصد، 
حذف اســتعام از اداره برق و گاز و میراث فرهنگی و 
همچنین ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در مدیریت 
صدور مجوز فعالیت های کشــاورزی در دســتور کار 
وزارت جهاد کشاورزی ،ســایر وزارتخانه های مرتبط 

و کمیسیون کشاورزی مجلس قرار گیرد
وی راه انــدازی و توســعه مراکز خدمات کشــاورزی 
و منابــع طبیعی غیر دولتی به عنوان کانون های اشــاعه 
دانــش در محیط هــای تولید را یکی از اساســی ترین 
کارهای ســازمان نظام مهندســی عنــوان کرد و گفت: 
با راه اندازی این مراکز در دهســتان ها کشــاورزان به 
راحتی به خدمات فنی و مهندسی روز دسترسی خواهند 
داشــت و در این راســتا خواســتار حمایت، پشتیبانی و 

نظارت دستگاه های اجرایی از این مراکز هستیم.

بیست و پنجمین جلسه شــورای سازمان 
نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی 
بــا حضور  شــرقی  آذربایجان  اســتان 
دکتر غالمرضــا نوری عضو کمیســیون 
کشــاورزی مجلس شــورای اســالمی ، 
مهندس اکبر فتحی رئیس ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان و جمعی از اعضای 
کمیته های تخصصی سازمان برگزار شد.

بــه گزارش خبرنگار مــا در تبریز؛ رییس 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی استان در این جلسه با اشاره به تبیین 
سیاســت ها و اهداف راهبردی پنجمین 
دوره شــورا نظام مهندسی افزود: رسالت 
اصلی سازمان ساماندهی دانش آموختگان 
رشته های کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط 
زیست ،برای نقش آفرینی موثر در محیط 
های کشاورزی با هدف افزایش بهره وری 
و استفاده از روش های علمی و نوین است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی: 

دست یابی به افزایش بهره وری با 
اعتماد به مراکز خدمات کشاورزی 
غیر دولتی امکان پذیر خواهد بود
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وی در ادامه ضمن اشــاره به اینکه دســت یابی به افزایش بهره 
وری بــا اعتماد بــه مراکز خدمات کشــاورزی غیردولتی امکان 
پذیــر خواهد بود از نمایندگان مجلس و مدیران جهاد کشــاورزی 

درخواست حمایت از این مراکز را نمود.
عضو کمیســیون کشــاورزی مجلــس نیز ضمن تشــکر از اقدامات 
سازمان به پیگیری مواد ذکر شده در قانون افزایش بهره وری تاکید 
کرد و گفت: روند اجرای قانون افزایش بهره وری قابل قبول نیست 
و امیدواریم در مجلس یازدهم با پیگیری های الزم دستورالعملها و 
آیین نامه های اجرایی توسط وزارت خانه های مرتبط تهیه و جهت 

اجرا اباغ گردد.
دکتــر غامرضا نوری با اشــاره بــه تامین ســامت و امنیت غذایی 
کشوراظهار داشــت: هر کشــوری که در دنیا امنیت غذایی نداشته 
باشــد حرفی برای گفتن نخواهد داشت و در این خصوص دولت و 
وزارتخانه به تنهایی نمی توانند در این امر موفق باشــند و الزاما باید 
از ظرفیت های بخش خصوصی به ویژه نظام مهندســی کشاورزی و 

منابع طبیعی به عنوان  بازوی علمی و فنی کشاورزی استفاده کرد.

وی اصاح قانون نظام مهندسی کشاورزی کشور را ضروری دانست 
و افزود: متاســفانه در قانون فعلی اختیارات ســازمان نظام مهندسی 
کشــاورزی بسیار محدود است و قانون باید طوری اصاح شود که 
نمایندگان دســتگاههای دولتی به حداقل رسیده و سازمان بصورت 

کامًا مستقل مدیریت شود.
وی همچنیــن ابــراز امیدواری نمود کــه با پیگیری هــای الزم در 
خصوص روند تصویب اصاحیه قانون تاســیس سازمان در مجلس 
یازدهم به نتیجه برســد. دکتر نوری در خصوص پیشنهاد الزام ثبت 
نام واحدهای پذیرنده کارورزی در سامانه اداره کار جهت پذیرش 
کارورز گفــت: هماهنگی هــای الزم بین واحدها در اســتان برای 
مدیریت ســازمان نظام مهندســی در این خصوص فراهم می باشــد 
لذا در صورت نیاز به هماهنگی های فرابخشــی آماده همکاری در 
این زمینه نیز هســتیم. وی همچنین با اشاره به اجرای ماده ۲۳ قانون 
افزایــش بهره وری گفت: بــا توجه به امکانات دانشــگاه تبریز این 
امکان برای اجرای ماده قانونی فراهم اســت و ضرورت پیگیری از 

طرف مسئولین دانشگاه را می طلبد.
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در  فقیه  ولــی  نماینده 
آذربایجــان شــرقی و 
امام جمعه تبریز گفت: 
فواره تحریم ها به سقف خورده 
و اثر خود را از دست داده و اگر 
به فــرض ایــران در آژانس هم 
باز هــم حکایت  محکوم شــود 

مانند گذشته است.
حجت االســام والمسلمین سید 
محمدعلــی آل هاشــم در برنامه 
پیــام جمعه بــا بیان اینکــه فعال 
از سوی  ماشــه  مکانیزم  ســازی 
آمریکا و با بازگشــت تحریم ها 
افتاد،  نخواهــد  جدیــدی  اتفاق 
گفت: بر اساس توافق برجام پاییز 
امســال و در ۲۷ مهــر ماه تحریم 
تسلیحاتی ایران خود به خود لغو 
شــده و از آن تاریخ به بعد ایران 
میتواند به خرید و فروش اسلحه 
اقدام کند، طبیعی اســت این امر 
به مذاق آمریکا خوش نمی آید 

و تاب تحمل آن را ندارد.
امــام جمعــه تبریز اضافــه کرد: 
رژیم آمریــکا از مدت ها قبل با 
جریان سازی سنگین رسانه ای و 
البی گری شیطانی خود قطعنامه 
ای را آماده کــرد، اما علی رغم 
کاســتن از بندهــای آن به ۴ بند 

کوتاه نه تنها موفق به کسب رأی 
نتوانست  بلکه حتی  نشــد  موافق 
توجه هــم پیمانان راهبردی خود 

را در اروپا همراه کند.
وی گفــت: ایــن قطعنامه با رأی 
مخالف بعضی کشــورها و رأی 
ممتنع بعضــی دیگر مانند آلمان، 
انگلیس و فرانســه همــراه بود و 
آمریکا شکست سنگین ۱۳ بر ۲ 

را متحمل شد.
وی بــا بیــان اینکه ســه کشــور 
آلمــان، انگلیس و فرانســه باید 
بــه قطعنامه رأی منفــی میدادند، 
گفت: رأی ممتنع  نوعی حرکت 
خائنانه اســت و به بــاور ما اروپا 
خواسته در این مرحله نظر ایران 
را جلــب کند، امــا در اقدامات 
دیگــر آمریکا بر علیــه ایران در 

کنار آمریکا بایستد.
امــام جمعــه تبریــز با اشــاره به 
همراهی کشــورهای اروپایی در 
فعال سازی مکانیزم ماشه گفت: 
پیام شکســت آمریکا در قطعنامه 
پیشــنهادی این اســت که نه تنها 
حلقه های فشــار حداکثری فقط 
در عرصه اقتصادی شکسته بلکه 
حلقه های دیگر این فشار نیز در 

حال شکسته شدن است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز 

فواره تحریم ها به سقف خورده است
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اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشــاره به 
مشکات بخش تولید در اثر شیوع بیماری 
کرونــا، از بانک های اســتان خواســت تا 
بدون هماهنگی و تایید کارگروه تســهیل 
و رفــع موانع تولید، از صدور اجرائیه ثبت 
واحدهای تولیدی بــرای وصول مطالبات 
معوق خــودداری کنند.دکتــر محمدرضا 
پورمحمدی در نشســت بررسی مشکات 
بانکی واحدهــای تولیدی اســتان، اظهار 
داشــت: به رغم تمام مشــکات اقتصادی 
ناشــی از تحریم ها و شــیوع کرونا، بخش 
صنعــت و خدمــات موثرتر از گذشــته به 

فعالیت خود ادامه می دهند.
 وی افــزود: با توجه به شــرایط غیرعادی 
کنونی، قوانین و مقررات نیز باید متناسب 
با این شــرایط اجرا شوند که رعایت حال 
واحدهــای تولیدی یکــی از الزامات این 

شرایط است.
 اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشــاره به 
بخشــنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه 
هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل مشکات 
بانکی تعطیل شــود، گفــت: این موضوع 
اولویت دولت و مدیریت اجرایی اســتان 

نیز هست.
 وی با بیان اینکه متأسفانه اطاعات شفافی 
از مشــکات واحدهــای تولیــدی بعد از 
شــیوع کرونــا در اختیار نداریــم، افزود: 
شــرایط کنونی نباید موجب سوءاســتفاده 
افــراد قانون گریز شــده و افــراد قانون مند 

احساس زیان کنند.
 پورمحمدی با تأکید بر اینکه از تصمیمات 
عجوالنه در شــرایط کنونی اجتناب شود، 
گفــت: بانک های اســتان قبــل از صدور 

ئیــه  ا جر ا

ثبت واحدهای تولیدی که مطالبات معوق 
دارند، موضوع را در کارگروه تســهیل و 
رفع موانع تولید اســتان طرح و بدون تایید 
این کارگــروه اقــدام به صــدور اجرائیه 

نکنند.
 اســتاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: 
حمایت از بخش تولیــد و تولیدکنندگان 
واقعی وظیفه همه دستگاه هاســت، در عین 
حال باید منافع سیستم بانکی را هم در نظر 

بگیریم.
 رئیس کل دادگســتری آذربایجان شرقی 
هــم در این جلســه بــا تأکید بــر حمایت 
دستگاه قضایی از تولید و سرمایه گذاری، 
از تشــکیل ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی با 
دســتور رئیس قوه قضائیه در دادگســتری 
اســتان خبر داد و گفت: قوه قضائیه تأکید 
دارد کــه هیچ واحد تولیــدی تحت هیچ 
شرایطی نباید به خاطر مشکات کارگری 

یا بانکی تعطیل شود.
 موسی خلیل اللهی با اشاره به اینکه بانک ها 
طبــق قانــون اجــازه دارند بــرای وصول 
مطالبات خود اقدام به صدور اجرائیه ثبت 
بــرای واحدهای تولیدی کننــد، افزود: با 
توجه به شرایط فعلی و مشکات اقتصادی 
بخش تولید، تاش می کنیــم تا این روند 

تعدیل شود.
 وی افزود: البته بانک ها هم امانتدار مردم 
و بیت المــال بــوده و نباید سیســتم بانکی 
را دچار مشــکل کنیم؛ امــا نوع برخورد با 
بدهکاران بانکی باید متفاوت باشــد و اگر 
واحدی دچار مشــکل شده و تولید آن نیز 
برای جامعه مورد نیاز است باید با همکاری 

و تعامل با آن برخورد شود.
 خلیل اللهــی تأکیــد کــرد: از بانک های 
اســتان انتظار داریم که قبل از اقدام قانونی 
برای وصــول مطالبات خود، موضوع را به 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان 
ارجاع دهند تــا پرونده واحدهای تولیدی 
با دقت بیشتری مورد کارشناسی و بررسی 
قرار گیرد و متناســب با وضعیت هر واحد 

تصمیمات مناسب اتخاذ شود.
 معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی نیــز بــا بیــان اینکــه 
واحدهای تولیدی مکلــف به بازپرداخت 
تسهیات بانکی هستند، گفت: عدم ایفای 
تعهدات در قبال سیســتم بانکی قابل قبول 
نیست و خود بخش خصوصی باید نسبت 

به این قضیه واکنش نشان دهد.
 علــی جهانگیــری افــزود: دســتگاه های 
فعالیــت  تــداوم  از  قضایــی  و  اجرایــی 
واحدهای تولیدی حمایت می کنند، اما در 
عین حال بازپرداخت تســهیات بانکی نیز 

وظیفه این واحدهاست.
 رئیــس کمیســیون هماهنگــی بانک های 
اســتان نیز با بیان اینکه رویکرد بانک های 
استان، رفع موانع بخش تولید است، گفت: 
کمتــر از ۱0 درصد از مصارف بانک های 

استان مربوط به مطالبات معوق است.

استاندار آذربایجان شرقی:

بانک های استان بدون تایید کارگروه تسهیل، اقدام به صدور 
اجراییه ثبت واحدهای تولیدی نکنند
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با اتمام هفته دولت سال ۹۹ و افتتاح 
چندین پروژه مهم گازرسانی در 
بهره  ضریــب  آذربایجانشــرقی، 
مندی خانوار روستایی به ۹۷/۱۵ 

درصد افزایش یافت.
مدیرعامل این شرکت در توضیح 
این خبر گفت: هــم زمان با هفته 
دولت ســال جاری، ۸۶ روستا به 
شمار روســتاهای بهره مند استان 
افزوده شده و با تأمین گاز ۲۳۹۲ 
خانــوار جدید روســتایی، تعداد 
خانوارهای روســتایی بهره مند از 
گاز بــه ۳۲۲۸۷۶ خانوار افزایش 

یافته است.
سیّدرضا رهنمای توحیدی افزود: 
در طــول خدمــت دولــت تدبیر 
و امید، ۱۱۳۳روســتا بــا ۷۱۴۱۷ 

خانوار گازدار گردیده است.
وی تصریــح کرد: امســال پروژه 
های بخــش روســتایی و پویش 
ســبز گازرســانی در اســتان، بــا 

شتاب چشمگیری پیگیری و اجرا 
خواهد شد.

ســایر  درخصــوص  توحیــدی 
پروژه های اجرایی شــرکت گاز 
ادامه داد: تأمین گاز زیرســاخت 
های صنعتــی و تولیدی، افزایش 
ظرفیت ایســتگاه های گازرسانی 
در راستای حفظ پایداری جریان 
گاز مصرفی و مقاوم سازی شبکه 
های گاز از سایر پروژه های مهم 
اجرایی همزمان بــا تأمین جریان 
گاز بخش های خانگی می باشد.

اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامل 
خاطرنشــان کرد: این شــرکت با 
شعار خدمت رســانی صادقانه و 
تبیین مسؤولیت های اجتماعی  با 
خود در راســتای ارتقای کّمی و 
کیفی خدمات ارائه شــده تاش 
می نماید و امید اســت مجموعه 
این تــاش ها رضایــت ذینفعان 

شرکت را به همراه داشته باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی: 

با اتمام پروژه های افتتاحی در هفته 
دولت، ضریب بهره مندی روستایی از مرز 

97/15درصد گذشت
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مدیــر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در نشســت 
هم اندیشي با مسئولین شرکت هاي پیمانکاري 
ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مردم را راهکاري سازنده 

در سیر صعودي رضایتمندي اعام کرد.
به گزارش روابط عمومي منطقــه ۸ عملیات انتقال گاز، 
در ابتداي این نشســت فیروز خدایي، مدیر این منطقه بر 
تعامل و مشارکت بیشتر پیمانکاران با سازمان تاکید کرد 
و گفت: هر چه تعامل، مشارکت و همکاري پیمانکاران 
با مســئولین منطقه، راهبردي، موثر و شــفاف باشــد حل 
مســایل و مشــکات احتمالي راحتر خواهد بود و زمینه 

براي بهبود مستمر و نتیجه کیفي هموار مي گردد.
خدایي به اهمیت بحث تعالي ســازماني و الزامات آن در 
راســتاي رعایت حقوق ذینفعان اشاره کرد و افزود: باید 
تمامي همکاران و پیمانــکاران از محدوده زماني به نحو 
احسن اســتفاده کرده و با مدیریت صحیح خود، موانع و 
مشکات را بر اساس سیاســتگذاري کان شرکت ملي 

گاز در چارچوب مفاد پیمان حل و فصل نمایند.
مدیــر منطقه ۸ عملیــات انتقال گاز با بیــان اینکه تمامي 
پیمانکاران، ذینفعان ما محســوب مي شود، اظهار داشت: 
ایــن منطقه از اعتبار و جایگاه بســیار واالیي در کشــور 
برخوردار بــوده و حفظ و ارتقاء ایــن ارزش با تعامل و 
همــکاري ســازنده پیمانــکاران و عوامل اجرایي میســر 
خواهد شــد، پس بایستي کیفیت خدمات به مردم ارتقاء 

یافته تا میزان رضایتمندي نیز سیر صعودي داشته باشد.
وي در ادامه ســخنانش به پیمانــکاران توصیه کرد؛ براي 
ارائــه عملکــرد بهتر الزم اســت اســتانداردهاي الزم و 
الزامات HSE را در اجراي فرآیندهاي ســازماني بکار 

گرفته و بــه موضوعاتي همچون اعتماد ســازي، حضور 
مســتمر مدیران شــرکتهاي پیمانــکاري در محــل ارائه 
خدمات، دقت و سرعت در ارائه خدمات، ارتقاء سامت 
اداري و در نهایت پرداخت بموقع حق و حقوق پرســنل 

توجه ویژه بعمل آید.
در پایان این نشســت مدیران شــرکت هــاي پیمانکاري 
و نماینــدگان آنها به بیــان دیدگاه هــا و انتظارات خود 
پرداخته و چالــش هاي موجود در پیمانهاي مورد نظر را 

مطرح نمودند.

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز: 

کیفیت خدمات پایه و اساس افزایش رضایتمندي است

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز با بیان اینکه تمامي 
پیمانکاران، ذینفعان ما محسوب مي شود، اظهار داشت: این 
منطقه از اعتبار و جایگاه بسیار واالیي در کشور برخوردار 

بوده و حفظ و ارتقاء این ارزش با تعامل و همکاري سازنده 
پیمانکاران و عوامل اجرایي میسر خواهد شد، پس بایستي 

کیفیت خدمات به مردم ارتقاء یافته تا میزان رضایتمندي نیز 
سیر صعودي داشته باشد.



8

 مدیرکل امــور اداری و 
اســتانداری  مالــی 
از  شــرقی  آذربایجــان 
اســتخدامی  ســهمیه   ۴۱ اختصاص 
برای این استانداری و فرمانداری ها 
و بخشــداری های تابــع در آزمون 

استخدامی سال ۹۹ خبر داد.
در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 

تبریز؛محمد حسن زاده با اشاره به انتشار آگهی هشتمین 
آزمون مشترک فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی 
در سال ۹۹، گفت: بعد از پیگیری های مکرر استانداری 
و وزارت کشور، در راستای ترمیم نیروی انسانی، تعداد 
۴۱ سهمیه استخدامی برای استانداری آذربایجان شرقی 
و فرمانداری ها و بخشــداری های تابع آن در نظر گرفته 

شده است.
وی اظهار داشــت: ثبت نام این آزمون از روز پنج شــنبه 
مورخ ۲0 شهریور شروع شده و تا روز شنبه ۲۹ شهریور 
ادامه خواهــد یافت و متقاضیان می تواننــد با مراجعه به 
ســایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام 

در این آزمون اقدام کنند.
حســن زاده درخصوص شرایط ســنی متقاضیان شرکت 
در این آزمون هم گفت: داشــتن حداقل ۲0 و حداکثر 
۲۵ ســال تمام برای دارندگان مــدرک دیپلم، حداکثر 
۳0 سال برای دارندگان مدرک فوق دیپلم، حداکثر ۳۵ 
ســال برای دارندگان مدرک لیسانس، حداکثر ۴0 سال 
برای دارندگان مدرک فوق لیسانس و حداکثر ۴۵ سال 

برای دارندگان مدرک دکتری الزامی است.

مدیرکل امور اداری و مالی استانداری 
آذربایجان شرقی با اشــاره به آخرین 
در  اســتانداری  اســتخدامی  آزمــون 
ســال ۹۲، گفــت: در ایــن آزمون ۳۶ 
نفــر جــذب شــدند و بعــد از آن نیز 
تاکنون ۱۹0 نفــر از نیروهای مجموعه 

استانداری بازنشسته شده اند.
در  کــرد:  خاطرنشــان  حســن زاده 
آزمون اســتخدامی آتی، به جز ســتاد استانداری، برای 
فرمانداری های تبریز، میانه، جلفا ، شبســتر، سراب، اهر، 
خداآفرین، بستان آباد، کلیبر، هشترود، هریس، ملکان، 
چاراویماق، ورزقان، اســکو و هوراند و بخشداری های 

تابع آنها سهمیه استخدامی در نظر گرفته شده است.
وی با اشــاره به اینکه پست های ســازمانی درنظر گرفته 
شــده بــرای نیروهــای جدید شــامل کارشــناس امور 
عمرانی، کارشناس آمار و فناوری اطاعات، کارشناس 
امور سیاســی و انتخابات، کارشــناس امور دهستان ها و 
شوراها، کارشناس اقتصاد کشاورزی، کارشناس اداری 
و مالی و کارشــناس هماهنگی و پیگیری است، افزود: 
بر این اساس عمده مدارک مرتبط با آزمون استخدامی 
شامل علوم سیاسی، جغرافیای سیاسی، مدیریت دولتی، 
بازرگانی و اجرایی، علوم اجتماعی، حقوق، مهندســی 
عمران، مهندسی معماری، مهندسی شهرسازی، جغرافیا، 
اقتصاد کشــاورزی، علوم اقتصادی، اقتصاد بازرگانی و 
مالــی، مهندســی کامپیوتر )نرم افزار(، علــوم کامپیوتر، 
شــبکه های کامپیوتر، معماری کامپیوتر، آمار و ریاضی 

خواهد بود.

 مدیرکل امور اداری و مالی استانداری خبر داد:

اختصاص ۴1 سهمیه استخدامی برای استانداری آذربایجان شرقی 
و فرمانداری ها و بخشداری های تابعه
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رئیس مرکــز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی آذربایجان شــرقی 
ضمن اشــاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبــری که فرموده اند »هــر چه امروز 
کشور ما دارد و هرچه در آینده بدست 
بیــاورد به برکت خــون ایــن جوانان 
شهیداست«و »آنچه مهم است حفظ راه 
شهداســت،یعنی پاســداری از خــون 
شــهدا،این وظیفه اول ماست« تصریح 
کرد : همه پیشرفت ها و پیروزی هایی که 
انقاب اســامی امروز به دست آورده 
اســت وابســته بــه مجاهدت هــا و از 
و  جانبــازان  شــهدا،  خودگذشــتگی 
مقــدس و  دفــاع  در دوران  آزادگان 
خانواده های گرانقدر آنها است و وظیفه 
ما در وضع کنونی ادامه دادن راه مقدس 
آنها و دفاع از ارزشــهای اسامی است 

که روشنگر راه زندگی می باشد.
دکتر احمد بایبوردی در آستانه هفته 
دفاع مقدس در گفتگو با روابط عمومی 
مرکــز برنامه های مرکز در این هفته را 
تشــریح نمود و خاطر نشــان ساخت: 
برگزاری مراسم غبارروبی، عطر افشانی 
و گلباران مزار مطهر شهدا در اولین روز 
از هفته دفــاع مقدس از برنامه های این 

مرکز می باشد.
وی افــزود: یــاد و خاطــره روزهای 
حماســه و ایثار را باید زنده نگه داشت 
آن روزها به عنوان الگویی ارزشــمند 
برای نسل جوان امروز و آینده در بحث 
ایثار و از خود گذشــتگی می باشد که 
ما وظیفه داریــم در انتقال خاطرات آن 
روزها از زبان یادگاران هشــت ســال 
دفاع مقدس کوشــش کنیم از این رو 
در یکی از روزهای دفاع مقدس برنامه 
ای  با حضور کارکنان مرکز و یکی از 
فرماندهان روزهای خون و قیام خواهیم 
داشت تا از روزهای حماسه خاطراتی را 
بیان کنند و همچنین بدین منظور مسابقه 
خاطره نویسی در مرکز برگزار خواهد 
شد و به خاطره برگزیده هدیه ای اهدا 

خواهد شد.
 رئیــس مرکز تحقیقــات و آموزش 
کشــاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 
شرقی با بیان این مطلب که خانواده های 

شهدا چشم و چراغ ما هستند ابراز نمود: 
در برنامه هفته دفاع مقدس از یادگاران 
و فرزندان شــهدا که در مرکز همکار 
ما هســتند با اهدا لوح سپاس قدردانی 

خواهد شد.
وی در ادامــه ضمن اشــاره به اینکه 
برنامــه ها با همــکاری پایگاه مقاومت 
بسیج شهدای آموزش کشاورزی مرکز 
انجام خواهد گرفت بیان داشت: مسابقه 
نقاشــی از روزهای حماسه و ایثار برای 
فرزندان کارکنان  و مسابقه ای کتبی در 
فضای مجازی بــرای کارکنان برگزار 

خواهد شد.
دکتر احمد بایبوردی در پایان سخنان 
خود گفت: امیدوارم ارج نهادن به مقام 
شــامخ شــهدا و خانواده های گرانقدر 
آنها، ایثارگران، جانبازان، آزادگان  و یاد 
آوری روزهای خون و شهادت به هفته 
دفاع مقدس و مناسبتهای خاص منتهی 
نگردد چرا که ما آرامش امروز خود را 
مدیون آن عزیزان هستیم آنها سر دادند 
که ما سر سامت بمانیم و امروز انصاف 
نیست رشادتها و دالوریهای آن روزها 
را از یاد ببریم، امیدوارم همگی بتوانیم 
پاسدار حرمت خون شهدا و ارزشهای 

مقدس نظام جمهوری اسامی باشیم.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی: 

برنامه های هفته دفاع مقدس مرکز را تشریح نمود
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رئیس ستاد مرکزی برگزاری گرامیداشت 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس گفت: امسال 
رژه ای در تهــران و منطقــه خلیــج فارس 
نخواهیم داشت و در ۳۱ شهریور به صورت 
تصویــری در محضر رهبــر معظم انقاب 

خواهیم بود.
نشســت خبــری رئیــس ســتاد مرکزی 
برگزاری گرامیداشــت چهلمین ســالگرد 
دفاع مقــدس، امروز )سه شــنبه( با حضور 
جمعــی از مســئوالن ســتاد های برگزاری 
گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
در دستگاه های مختلف کشوری و لشکری 
در مــوزه انقاب اســامی و دفاع مقدس 

برگزار شد.
ســردار سرتیپ بســیجی »بهمن کارگر« 
رئیس بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس و رئیس ستاد مرکزی برگزاری 
گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
در این نشســت ضمن گرامیداشــت یاد و 
خاطره شــهدای واالمقام انقاب اسامی، 
دفــاع مقــدس، مدافعــان حرم اهــل بیت 
)علیهم الســام( به ویژه سردار دل ها شهید 

سپهبد حاج قاسم ســلیمانی اظهار داشت: 
برنامه های چهلمین سالگرد دفاع مقدس از 
سوم خرداد سال جاری به مدت ۴۳ هفته تا 

پایان سال ۹۹ برگزار می شود.
وی بــا اشــاره بــه تصویــب و اجــرای 
برنامه های گرامیداشــت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس توســط نهاد های کشــوری و 
لشکری گفت: به طور کلی ۲۶ هزار و ۵0۱ 
برنامه در چهلمین سالگرد گرامیداشت دفاع 
مقدس در سراسر کشور برگزار می شود که 
بخش هایی از آن اجرا شده و مابقی تا پایان 

سال به طور مستمر برگزار خواهد شد.
ســردار کارگر با بیان اینکه درخصوص 
برگزاری هرچه بهتر برنامه های گرامیداشت 
چهلمین ســالگرد دفاع مقدس با نهاد ها و 
ســازمان های مختلف جلسات مستمری را 
برگزار کرده ایم، افزود: در سطح نیرو های 
مســلح با امیر ســیاری رئیس ستاد و معاون 
هماهنــگ کننــده ارتش و همــه معاونان 
هماهنگ کننده نیرو های چهارگانه ارتش، 
در سپاه پاسداران با سردار نقدی و معاونین 
هماهنگ کننده نیرو های ذیربط و همچنین 
با فرمانده نیروی انتظامی و امیر شعبانیان در 

وزات دفاع دیدار و گفتگو داشتیم.

ابالغ برنامه های اجرایی گرامیداشت 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس

وی با اشاره به تصویب و اباغ برنامه های 

اجرایی گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع 
مقــدس گفت: ســازمان عقیدتی سیاســی 
ســتاد کل نیرو هــای مســلح ۳۶ برنامــه، 
ارتش جمهوری اســامی ۳۸۱ برنامه سپاه 
پاسداران انقاب اسامی ۲۷۸برنامه، نیروی 
انتظامی ۸0 برنامه، وزارت دفاع ۶۵ برنامه، 
بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقدس ۱۸۸ برنامه، دانشگاه عالی دفاع ملی 
۳۳ برنامه کــه در مجموعه کلیه برنامه های 
نیرو های مسلح هزار و ۶۱ برنامه را در حال 

اجرا داریم.
رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس افزود: نیرو های مسلح 
یــک هزار و ۶۱ برنامه اصلــی را در حوزه 
گرامی داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
در دستور کار دارند و ۷0۹ برنامه اصلی نیز 
در ســتاد وزارتخانه ها و نهاد های کشوری 
در دســتور کار قرار گرفته است؛ همچنین 
در ســطح اســتان ها دو هزار و ۹۱۸ برنامه 
اجرایی داریم و بر این اســاس، در مجموع 
۲۶ هزار و ۵0۱ برنامه ما در سراســر کشور 
مورد تأیید قرار گرفته که از سوم خرداد تا 

پایان سال در حال اجراست.
وی با اشــاره به همکاری و تعامل ســتاد 
مرکزی گرامی داشــت چهلمین ســالگرد 
دفاع مقدس با وزارتخانه ها و ســازمان های 
دولتی گفــت: وزارت ارتباطات، وزارت 
آمــوزش و پــرورش، وزارت بهداشــت، 

رئیس ستاد مرکزی برگزاری گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس: 

امسال رژه نیروهای مسلح برگزار نخواهد شد
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 وزارت کار و تعاون، وزارت صمت، وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی، وزارت اقتصاد و 
دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، 
تحقیقات و فنــاوری، وزارت امــور خارجه، 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی، وزارت 
کشور، وزارت نفت، وزارت ورزش، وزارت 
نیرو، وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی، حوزه های علمیه، دانشگاه آزاد 
اسامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شورای 
سیاســت گذاری ائمه جماعات، معاونت امور 
زنان و خانواده های ریاســت جمهوری، مرکز 
رسیدگی به امور مســاجد، اتاق اصناف ایران، 
جمعیت هال احمر، شهرداری تهران سازمان 
و... در برگزاری چهلمین سالگرد گرامیداشت 
دفاع همکاری و برنامه های متنوعی را در دستور 
کار خود قرار دادند که این فعالیت ها قابل تقدیر 
است.امسال به دلیل مسائل کرونایی و رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و درمانی که توسط 
ســتادکل نیرو های مســلح اباغ شــده است، 
رژه ای در تهران و منطقه خلیج فارس نخواهیم 
داشت و مراسم تجلیل از پیشکسوتان جایگزین 
مراسم رژه شده است که در ۳۱ شهریور برگزار 
می شــود.رئیس ســتاد مرکزی گرامیداشــت 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس با تقدیر ویژه از 
فعالیت های سازمان صداوسیما در گرامیداشت 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس گفت: این سازمان 
۲۱ هزار و ۸۱۳ برنامــه را تدارک دیده که در 
معاونت های سیما، صدا، سیاسی، امور استان ها، 
برون مرزی و مرکز بســیج در قالب ۲۲۹ هزار 
و ۱۴۹ دقیقــه برنامه را در حــوزه دفاع مقدس 
برگزار خواهد شد.وی در ادامه با اشاره به اهم 
برنامه های هفته دفاع مقــدس گفت: در آغاز 
این هفته در ۳۱ شهریور به صورت تصویری در 
محضر رهبر معظم انقاب اسامی خواهیم بود 
و از بیانات و رهنمود های ایشــان در آغاز هفته 
دفاع مقدس اســتفاده خواهیم کرد.رئیس بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس تجلیل 

از پیشکســوتان دوران دفاع مقدس و مدافعان 
حرم را از دیگــر برنامه های هفته دفاع مقدس 
ســال جاری عنوان کــرد و گفت: همانطوری 
که پیش از این اعام کردیم تکریم و تجلیل از 
پیشکسوتان و یادگاران دفاع مقدس در دستور 
کار بنیاد حفــظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس قرار دارد و امسال از تعداد یک میلیون 
نفر از این عزیزان تجلیل می شــود.وی افزود: 
همچنین در هفته دفاع مقــدس افتتاح ۸ موزه 
دفاع مقدس را در ۸ استان خواهیم داشت که با 
حضور ریاست محترم مجلس شورای اسامی 
برگــزار خواهد شــد و افتتاح نمایشــگاه ملی 
دســتاورد های دفاع مقدس را در موزه انقاب 
اسامی و دفاع مقدس و همچنین نمایشگاه های 
استانی را در سرتاسر کشــور خواهیم داشت.

سردار کارگر بیان داشت: در هفته دفاع مقدس 
امسال از ۵۴ کان پروژه دفاع مقدس رونمایی 
خواهیم کرد که این مجموعــه در واقع جعبه 
ســیاه جنگ تحمیلی محســوب می شود که 
مسائل و موارد مختلفی از دوران دفاع مقدس را 
دربرمی گیرد.وی با اشاره به مطالبه رهبر معظم 
انقاب اسامی مبنی بر اینکه باید در حوزه نشر 
محصوالت فرهنگی دفاع مقدســی رشد ۱00 
برابری داشته باشــیم، افزود: تاکنون در حوزه 
نشر آثار و کتب دفاع مقدس به رشد ۳0 برابری 
دست یافته ایم و طبق آماری که وزارت ارشاد 
ارائه کرده است در ســال ۱۳۹۴ سهم عناوین 
کتب دفاع مقدس ۳.۵ درصد بوده و این آمار 
در ســال ۱۳۹۸ به ۱۹ درصد ارتقا یافته اســت 
که بیانگر کاری جهادی در این رابطه اســت و 
همچنیــن از این ۱۹ درصد ۱۱ درصد متعلق به 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
اســت.وی در پاســخ به ســوالی درخصوص 
اینکــه آیا در هفته دفاع مقــدس رژه نیرو های 
مسلح مانند سنوات گذشته برگزار خواهد شد 
یا خیر؟ گفت: امسال به دلیل مسائل کرونایی 
و رعایت دستورالعمل های بهداشتی و درمانی 

که توســط ستادکل نیرو های مسلح اباغ شده 
اســت، رژه ای در تهران و منطقه خلیج فارس 
نخواهیم داشت و مراسم تجلیل از پیشکسوتان 
جایگزین مراســم رژه شــده اســت که در ۳۱ 
شهریور برگزار می شود.سردار کارگر با اشاره 
به اهمیت موضوع دفاع مقدس گفت: موضوع 
دفاع مقدس آنقدر ارزشمند است که همانطور 
که رهبر معظم انقاب اسامی فرمودند شاید 
تا ۱00 ســال آینده نیز هنوز برای مردم تازگی 
داشــته باشــد. اگر مــا در آن دوران مقاومت 
نمی کردیم، امروز وضعیت ما از لحاظ امنیت 
اینگونه نبود و امروز ما مقتدر هســتیم و حتی 
تجارب دوران دفاع مقدس را به کشــور های 

دیگر صادر کرده ایم.
وی اظهار داشــت: یکــی از برنامه هایی که 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار می کند، 
در حــوزه خارج از کشــور اســت و بحمداهلل 
کار خوبــی را در کشــور ژاپن انجــام دادیم، 
به طوری که یکی از فرماندهان دفاع مقدس در 
برنامه آن ها با موضوع دفاع مقدس ســخنرانی 
خواهد داشت. امسال بیش از ۵0 کشور دنیا در 
موضوع دفاع مقدس برنامه و نمایشگاه خواهند 
داشت. کارگر با بیان اینکه دفاع مقدس افتخار 
جمهوری اسامی ایران است، درباره برگزاری 
نمایشــگاه های امســال در اســتان های کشور 
گفت: امسال در استان های قم، مرکزی، ایام، 
اردبیــل، البرز، خراســان رضوی، خوزســتان 
)آبــادان( و چهارمحال و بختیاری نمایشــگاه 
خواهیم داشــت؛ در استان خوزستان ۴ موزه و 
در کرمانشاه ۳ موزه برگزار می شود. همچنین 
پروژه های ما شامل کلیه عملیات ها می شود و 
در حوزه زنان، روحانیت، مدیریت در جنگ، 
تبلیغات در جنگ، نقش نیرو های مختلف در 
جنــگ و اقدامات و همــکاری ضدانقاب با 
دشــمن بعثی و به طور کلی در همه ابعاد دفاع 
مقدس پژوهش های گسترده ای انجام خواهد 

شد.
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بخــش کشــاورزی آذربایجان شــرقی 
درهفت سال فعالیت دولت تدبیر و امید، 
جهش چشــمگیری را در زیربخش های 
متنوع خود تجربه کرده که رشــد بیش 
از۲برابری خریدتضمینــی گندم،احداث 
ســامانه های آبیاری نوین، خط اعتباری 
مکانیزاســیون و همچنین افزایش سطح 

گلخانه های استان نمود عینی آن است.
۱۵.۲ درصــد تولیــد ناخالص داخلی، 
۲۱.۲ درصــد اشــتغال و ۱۲.۵ درصــد 
صادرات غیرنفتی استان آذربایجان شرقی 

مربوط به بخش کشاورزی است.
ســاالنه ۴.۸ میلیون تــن محصوالت 
کشــاورزی در اســتان آذربایجان شرقی 
تولید شــده و این استان دارای رتبه اول 
تولیــد زردآلو، یونجه ، ســنجد و تعداد 
کنــدو، رتبــه دوم تولید عدس، ســیب 
درختــی، گردو ، آلبالــو ، گوجه ، ذغال 
اخته و عســل، رتبه سوم گوشت قرمز و 
گردو، رتبه چهــارم جمعیت دامی، تخم 
مرغ، بادام ، ســیب زمینی، گل محمدی 
و رتبه پنجــم تولید نخود و انگور و رتبه 

ششم تولید شیر خام در کشور است.
طبق آمار موجود در سامانه پهنه بندی 
روستاهای آذربایجان شرقی، تعداد ۳۰۸ 
هــزار و ۶۷۲ بهره بــردار در بخش های 
مختلف کشــاورزی اســتان فعالیت می 
کنند که با لحاظ هم پوشانی بودن شغل 
های کشــاورزی، شــامل تعداد ۷۸ هزار 

بهره بــردار دام ســنگین، ۸۹ هزار بهره 
بردار دام ســبک، ۱۱۹ هــزار بهره بردار 
طیور سنتی، ۱۷۸۹ هزار بهره بردار طیور 
صنعتــی، ۱۹۸۸۸ بهره بردار زنبورداری، 
۱۰۵۵ بهره بردار پــرورش آبزیان، ۲۵۴ 
هزار بهره بردار زراعــی، ۱۵۶ هزار بهره 
بردار باغی و ۵۲۵ بهره بردار پرورش کرم 

ابریشم می باشد.
در ســال جاری نیز  عملیــات صدور 
شناسنامه برای تمامی بهره برداران بخش 
کشاورزی در ســطح آذربایجان شرقی با 
امضاء تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی 
کشــاورزی و  منابع طبیعی استان  آغاز 
شده اســت که با این اقدام ضمن تدقیق 
آمار بخش کشــاورزی به منظور دقت در 
برنامه ریزی، اراضی کشــاورزی سند دار 
خواهد شــد که در جلوگیــری از تغییر 
کاربری های غیر مجاز بسیار مؤثر خواهد 

بود.
کشــاورزی  جهان  ســازمان  رییــس 

آذربایجــان شــرقی با اشــاره به رشــد 
۲۱۷درصدخریدتضمینی گندم دراستان 
دردوره فعالیت دولت تدبیر و امید گفت: 
در حالی که میزان خرید تضمینی ساالنه 
گندم در آذربایجان شرقی تا سال ۱۳۹۲ 
رقم پایینی بود این رقم در سال نخست 
فعالیت دولت تدبیر و امید به ۱۹۹ هزار 
تن افزایش یافت، ضمــن این که میزان 
گندم خریداری شده تضمینی در ۲ سال 

بعد به ۱۸۱ و۳۷۳هزارتن رسید.
مهندس اکبر فتحی با اشــاره به تولید 
ســاالنه حدود ۸۰۰ هزار تــن گندم در 
آذربایجان شــرقی افــزود: حجم خرید 
تضمینی گندم استان در سال ۱۳۹۵ به 
۵۹۸ هزار تن رسید؛ میزان خرید تضمینی 
این محصول در آذربایجان شرقی در سال 
۱۳۹۶ شمســی ۱۵۰ هزار تن و پارسال 

۶۳۰ هزار تن بود.
وی به تند شدن نبض خرید تضمینی 
گندم در سال های فعالیت دولت تدبیر و 
امید در آذربایجان شرقی اشاره و تشریح 
کرد: در هفت ســال گذشته ۲ میلیون و 
۱۳۱ هزار تن گندم از کشــاورزان استان 

خریداری شده است.
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
آذربایجان شرقی همچنین از رشد چهار 
برابری سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
استان در هفت سال گذشته در مقایسه با 
مدت مشــابه قبل از آن خبر داد و گفت: 

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

رشد ۴ برابری سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی
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در حالی که تا ســال ۱۳۹۲ شمســی 
۷۹۱ میلیارد ریال در این بخش راهبردی 
ســرمایه گذاری شــده بود، این رقم در 
سال اول فعالیت دولت آقای روحانی به 
۸۳۱ میلیارد ریال و ســال بعد از آن به 
یکهزار و ۳۶ میلیارد ریال افزایش یافت.

وی افزود: میزان ســرمایه گذاری در 
آذربایجان شرقی در  بخش کشــاورزی 
سال ۱۳۹۴ شمســی نیز ۸۱۳ میلیارد 
ریال بود که با رشــد حدود سه برابری 
سال بعد به ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال 
رســید؛ بخش کشاورزی استان در سال 
۱۳۹۷ نیز شاهد سرمایه گذاری ۲ هزار 
و ۹۷۰ میلیارد ریالی بــود که این رقم 
پارسال با جهش چشمگیری به سه هزار 

و ۹۹۰ میلیارد ریال رسید.
مدیــر آب و خــاک ســازمان جهاد 
کشــاورزی آذربایجان شرقی نیز از رشد 
۳۴۲ درصدی )بیش از سه برابری( طرح 
های مربوط به احداث سمانه های نوین 
آبیاری در بخش کشــاورزی استان خبر 
داد و اظهار کرد: در حالی که در ســال 
۱۳۹۲ شمســی ۵۴۹ هکتــار از اراضی 
کشاورزی آذربایجان شــرقی به سامان 
های نوین آبیاری مجهز شــده بود، این 
رقم با رشــد بیش از ۱۰۰ درصدی سال 
بعد بــه یکهزار و ۲۲۵ هکتــار افزایش 

یافت.
مهنــدس کامران یوســفی راد افزود: 
یکهزار و ۲۶۱ هکتار از اراضی کشاورزی 
آذربایجان شرقی نیز در سال ۱۳۹۴ به 
سامانه های نوین آبیاری تجهیز شد که 
این رقم در ســال بعد به ۹۷۴ هکتار و 
سال بعد از آن به سه هزار و ۴۲۳ هکتار 

رسید.
وی یــادآوری کرد: پارســال نیز طرح 
های مربوط به احداث سامنه های نوین 
آبیاری در سطح ۲ هزار و ۴۲۵ هکتار از 
اجرا  اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی 

شد.
وی با اشاره به رشد ۲۱ درصدی اجرای 
ســامانه های نوین آبیــاری در اراضی 
تجمعی آذربایجان شرقی در هفت سال 
فعالیت دولت تدبیر و امید در مقایســه 
با دوره قبل از آن تشــریح کرد: ســطح 
اراضــی کشــاورزی تجمعــی مجهز به 
ســامانه های نوین آبیاری استان از ۴۶ 
هزار و ۸۹۸ هکتار در دوره قبل از دولت 
آقــای روحانی به ۵۶ هزار و ۷۵۵ هکتار 

در پایان سال ۱۳۹۸ افزایش یافت.
مدیــر آب و خــاک ســازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین به 
رشــد ۱۴۴ درصدی اجرای شبکه های 
فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی 
استان در هفت سال فعالیت دولت تدبیر 
و امید نســبت به دوره مشابه قبل از آن 
اشاره کرد و گفت: در سال نخست روی 
کار آمــدن دولت آقای روحانی در چهار 
هزار و ۱۲۰ هکتار از اراضی کشــاورزی 
استان شبکه های فرعی اجرا شد که این 
رقم سال بعد سه هزار و ۶۰۱ هکتار بود.

وی با اشاره به ســیر صعودی تجهیز 
به  اراضی کشــاورزی آذربایجان شرقی 
شبکه های فرعی و آبیاری در سال های 
بعد ادامه داد: در ســال ۱۳۹۴ در سطح 
یکهزار و ۸۸۳ هکتار از اراضی کشاورزی، 
شبکه های فرعی آباری و زهکشی اجرا 
شد که این رقم در ۲ سال بعد به ترتیب 

به چهار هزار و ۲۳۸ هکتار و هشت هزار 
و ۷۶۳ هکتار افزایش یافت.

وی ســطح اجرای شــبکه های فرعی 
آبیاری و زهکشــی در اراضی کشاورزی 
آذربایجان شرقی در سال گذشته را ۱۰ 

هزار و ۶۳ هکتار اعالم کرد.
مهندس یوسفی راد از رشد ۱۸ درصدی 
الیروبی و مرمت قنوات آذربایجان شرقی 
در دولت روحانی نسبت به دوره قبل از 
آن هــم خبر داد و گفــت: در حالی که 
تا ســال ۱۳۹۲ شمسی ۶۸۱ کیلومتر از 
قنوات استان مرمت و الیروبی شده بود، 
این رقم تنها پارســال به ۸۰۳ کیلومتر 

رسید.
رییس اداره امور فناوری های مکانیزه 
کشــاورزی ســازمان جهادکشــاورزی 
آذربایجان شــرقی نیز گفــت: در حالی 
کــه تــا روی کار آمدن دولــت تدبیر و 
امید خط اعتباری مکانیزاســیون بخش 
کشاورزی اســتان برقرار نبود، در سال 
۱۳۹۲ شمسی ۲۹۲ میلیارد ریال اعتبار 

برای این منظور اختصاص یافت.
افزود:  نژاد  مهندس محســن قهرمان 
بخش  مکانیزاســیون  اعتبــاری  خــط 
کشــاورزی آذربایجان شــرقی در سال 
های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب به ۴۲۴ 
و ۵۱۶ میلیارد ریال افزای یافت، ضمن 
این که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۶۸۷ 
میلیارد ریال و ســال بعد از آن به ۴۰۱ 

میلیارد ریال رسید.
وی یادآوری کرد: دولت سال گذشته 
خط اعتبار یکهــزار میلیارد ریالی برای 
مکانیزاسیون بخش کشاورزی آذربایجان 

شرقی اختصاص داد.
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 رئیــس کل دادگســتری 
تا  آذربایجان شرقی گفت: 
بــه امــروز بــا نظــارت 
تشکیالت قضایی استان ۲۴ واحد در 
اســتان مشکالتشان حل شده و ۱۷ 
واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشته 

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

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

انجام داده است.
وی ادامه داد: در رابطه با واحد هایی 
آنها قابل  اما مساله  که مشکل دارند 
از طریق  بوده، ســعی کردیــم  حل 
ســازمان های مربوطه مشکالتشان 
را رفع کنیــم و تا به امروز ۲۴ واحد 
و  استان مشکالتشــان حل شده  در 

هستند. فعال 
خلیل اللهی با بیان اینکه گاها برخی 
واحــد ها مشکلشــان حل نشــده و 
منجر به ورشکســتگی شــده اند که 
اصوال پــس از طی مراحــل تصفیه 
بین غرما تقسیم  دارایی  ورشکستگی 
می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به 
این مساله که یکی از نیاز های اصلی 
بوده در کنار وظیفه  اشــتغال  جامعه 
اصلی و طــی مراحل تصفیه کارخانه 
بیکاری  از  بــه منظــور جلوگیــری 
کارگــران و خط تولید به افراد دارای 
توانای علمــی و فنی اجاره داده می 
شود.وی ادامه داد: خوشبختانه در دو 
سال گذشــته ۱۷ واحد از این طریق 
عهده دار و با مشارکت دیگر سازمان 
ها مشکلشــان رفع و به افراد دارای 
صالحیت ســپرده شــده و در حال 
حاضر فعال بــوده و تولید ادامه دارد 
و حتی در برخی واحدها صادرات نیز 

انجام می شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

رفع مشکل و بازگشت به چرخه تولید ۴1 واحد 
تولیدی و صنعتی با نظارت تشکیالت قضایی 

آذربایجانشرقی
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وزیر راه و شهرسازی در آستانه هفته دولت در سفر به استان 
آذربایجان غربــی، از افتتاح و آغاز چندین پروژه بزرگراهی و 
آزادراهی و همچنین مســکن خبر داد و اعالم کرد: اتصال 
تبریــز بــه ماکو به شــکل آزادراهی و بزرگراهــی یکی از 

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

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

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

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

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

راه و شهرسازی است.
اسالمی مشارکت منطقه آزاد را در احداث آزادراه تبریز- مرند 
مثبت ارزبای کرد و توضیح داد: در برنامه اســت تا بخشــی 
از این مســیر را به شکل آزادراهی و بخش دیگر را به شکل 
بزرگراهی به ســرانجام برســانیم. اینها از جمله موضوعاتی 
بوده است که در سفرهای قبلی با استاندار آذربایجان غربی 
در مورد آن توافق کردیم و در این ســفر و مذاکرات آتی به 
نتیجه خواهیم رســاند.بزرگراه مرند - ایواوغلی در دو قطعه 
اجرا می شــود که قطعه اول آن به طول ۱۵ کیلومتر و قطعه 
دوم به طول ۲۰ کیلومتر است.این مسیر ترانزیتی یک خطه 
و منتهــی به مرز بازرگان، گــذرگاه عبور کامیون های باری 
ایران به مقصد ترکیه و کشــور های اروپایی و بالعکس است 
و ســاالنه افزون بر ۲۰ هزار کامیون کشنده از آن استفاده 

می کنند که همین امر وقوع تصادفات خونین می شود.

وزیر راه و شهرسازی اتصال تبریز به ماکو به شکل آزادراهی و بزرگراهی 
یکی از برنامه های مهم وزارت راه و شهرسازی است
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برای  گفت:  تبریز  شــهردار 
کشــور،  در  بــار  اولیــن 
اساس  بر  مجموعه ای عظیم 
آخرین فناوری هــای دنیا در مرکز دفن 
گرفته  بکار  تبریز  پســماند  بهداشــتی 
می شود.ایرج شهین باهر امروز به همراه 
فرماندار تبریز و مدیرکل محیط زیست 
آذربایجــان شــرقی از آخرین وضعیت 
مرکز دفن بهداشتی پسماند تبریز بازدید 
کــرد. او در جریان این بازدید در گفتگو 
با خبرنگار شهریار اظهار کرد: پسماند و 
اهمیت پرداختن به  این موضوع از جمله 
موارد مهم زیست محیطی بوده اما چون 
این پروژه ها در خارج از شــهر است و 
مقابل چشــم نیست، مدیران عالقه ای 
به آن نشان نمی دهند و اقدامات در این 
اســت. مانــده  ناقــص  حــوزه 

ادامــه داد: مرکز دفن بهداشــتی  او 

پسماند تبریز در قالب پنج فاز لندفیل کار 
می شود که یکی از این فازها تمام شده 
و چهار فاز دیگر آن در حال اجرا است.

شــهردار تبریز با اشــاره به ســاخت 
یک ســلول ویــژه برای پســماندهای 
خطرنــاک در ایــن مرکز، گفــت: این 
ســلول ویژه برای اولین بار در کشــور 
و جهــت دفن پســماندهای خطرناک، 
بیمارســتانی و شیمیایی که نباید با بقیه 
پســماندها تلفیق شود، ساخته می شود.

افزود: مرکز دفن بهداشتی پسماند  او 
تبریــز بــا ۱۰۰ میلیارد تومــان برآورد 
هزینــه اولیه، بزرگترین پروژه زیســت 
محیطــی کشــور به شــمار مــی آید.

ایرج شــهین باهر در خصوص بازدید 
مدیرکل محیط زیســت اســتان از این 
پــروژه، اظهار کرد: با توجــه به بازدید 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 

از مرکز دفن بهداشتی پسماند تبریز، از 
ایشــان در خواست کردیم تا با توجه به 
اینکه منابع دولتی مشخصی برای محیط 
زیســت وجود دارد، از این منابع دولتی 
برای تکمیل مرکز پسماند استفاده کنیم.

او ادامه داد: با راه اندازی کامل مرکز 
دفن بهداشتی پسماند تبریز، تالش می 
کنیم پســماند ۳۰، ۴۰ سال آینده تبریز 
از این طریق کنترل شود و خاک و آب 
هــای تبریز و اطراف آن آلوده نشــود.

شــهردار تبریز عنوان کــرد: در کنار 
موضــوع دفن پســماند، بحــث زباله 
ســوز نیز در ایــن مرکز مطرح اســت 
کــه آن را بــه یــک پکیــج کاملی از 
کند. مــی  تبدیل  پســماند  مدیریــت 

او افــزود: برنامه ریزی کــرده ایم تا 
سلول شماره ۲ این مرکز را تا پایان سال 
به اتمام رســانده و تحویل بگیریم. بقیه 
سلول ها نیز تا پایان سال آینده تمام می 
شود و با این شرایط اگر خوب مدیریت 
شــود، حداقل تا ۴۰ سال آینده موضوع 
دفن پســماند تبریــز را تامین می کند.

ایرج شــهین باهر با بیــان اینکه راه 
اندازی این مرکز مــی تواند در مباحث 
زیســت محیطی تاثیر بســزایی داشته 
باشد، گفت: زباله هایی در اطراف شهر 
ریخته می شود، هم در بحث های زیست 
محیطی و هم در خاک و آب و شــیرابه 
هایی که بهآب هــای ما نفوذ می کند،

شهردار تبریز:

آخرین فناوری های دنیا در مرکز دفن بهداشتی پسماند تبریز بکار گرفته می شود
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 تاثیــر منفــی دارد. او ادامــه داد: 
ایــن زباله ها همچنیــن در مصرف 
دامــداری و کشــاورزی، بخصوص 
در روستاها مشــکالت زیادی ایجاد 
می کند اگر خوب مدیریت نشــود و 
به شــکل علمی دفع و تسویه نشود، 
در آینده تبدیل به فاجعه می شــود.

شــهردار تبریز اظهــار کرد: تالش 
ما این اســت که بــرای اولین بار در 
کشور، مجموعه ای عظیم بر اساس 
آخریــن تکنولوژی هــای دنیا پیاده 
کنیم و پسماندی که از شهر می آید 
و روزانه هزار تن زباله تولید می شود، 
به شکل سالم و بهداشتی دفن شود. 
شــرایط اگر خوب مدیریت شود، 
موضوع  آینده  ۴۰ ســال  تا  حداقل 
دفن پسماند تبریز را تامین می کند.

ایرج شــهین باهر بــا بیان اینکه 
تواند  مــی  مرکز  این  انــدازی  راه 
در مباحث زیســت محیطــی تاثیر 
بســزایی داشته باشــد، گفت: زباله 
هایــی در اطراف شــهر ریخته می 
شــود، هم در بحث های زیســت 
محیطــی و هم در خــاک و آب و 
شــیرابه هایی که بــه آب های ما 
دارد. منفی  تاثیــر  نفوذ می کنــد، 

او ادامــه داد: ایــن زبالــه هــا 
همچنیــن در مصــرف دامداری و 
روستاها  در  بخصوص  کشــاورزی، 
مشــکالت زیادی ایجــاد می کند 
اگــر خــوب مدیریت نشــود و به 
شــکل علمی دفع و تســویه نشود، 

در آینده تبدیل به فاجعه می شــود.
شــهردار تبریز اظهار کرد: تالش 
ما این اســت که بــرای اولین بار 
در کشــور، مجموعــه ای عظیم بر 
اســاس آخریــن تکنولــوژی های 
پســماندی که  و  پیــاده کنیم  دنیا 
از شــهر می آید و روزانه هزار تن 
زبالــه تولید می شــود، به شــکل 
ســالم و بهداشــتی دفــن شــود.

کل  مدیــر  قاســمی  حمیــد 
اســتان  زیســت  محیط  حفاظــت 
پــروژه  بزرگتریــن  از  بازدیــد  در 
زیســت محیطی کشــور گفت: این 
پروژه هــای مهم  از  پروژه یکــی 
و بزرگ اســتان و کشــور اســت.

از ایــن پروژه  وی افزود:هــدف 
کاهش مخاطرات زیســت محیطی 
و  شــهری  پســماندهای  دفــن 
در  امیدواریــم  و  بــوده  پزشــکی 
های  ســلول  زمــان  کوتاهتریــن 
شــوند. آمــاده  بهداشــتی  دفــن 

قاســمی بــا بیــان اینکــه دفن 

اصول  کلیه  رعایــت  با  بهداشــتی 
فنــی و زیســت محیطــی یکی از 
ارکان مهــم مدیریت دفع پســماند 
ها می باشــد افزود ، انشاهلل با بهره 
برداری از ســلول های دفنی که در 
دست احدات هســتند شاهد رعایت 
بهداشتی  پیش مســائل  از  بیشــتر 
بــود و همانند ســال های  خواهیم 
گذشــته  با اســتفاده از روش های 
مهندسی و بهداشــتی دفن پسماند 
بود. نمونه خواهد  تبریز در کشــور 

وی در آخــر خاطر نشــان کرد : 
پسماندهای  دفن  احداث سلول های 
عــادی و ویــژه بصــورت تجمیع 
شــده در یک مکان با لندفیل های 
جداگانــه برای اولین بار اســت که 
در رخ می دهــد و ایــن یــک کار 
شایســته و قابــل تقدیر اســت و 
اداره کل حفاظت از محیط زیســت 
لحاظ معنوی و هم  از  اســتان هم 
از لحاظ مادی در خدمت ســازمان 
مدیریــت پســماند خواهــد بــود.
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رییــس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران بر اهمیت توجه به 
ایثارگران  ســالمتی  مسئله 

سالمند تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما، مهندس ســعید 
اوحدی در شــانزدهمین جلسه شورای 
معاونین بنیاد شــهید و امور ایثارگران با 
اشاره به اهمیت توجه به مسئله سالمندی 
ایثارگران، گفت: افزایش سن ایثارگران 
به خصوص والدین معظم شهدا که دارای 
سن باالیی هستند لزوم توجه به مسئله 
سالمتی آنان را افزایش می دهد. معاونت 
بهداشت و درمان بنیاد باید در این زمینه 
راهکارهای اجرایی و مناســبی را به کار 
گیرد. همچنین باید از ظرفیت های مراکز 
اقامتی بنیاد برای اســتفاده این عزیزان 

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

سهام خود را مشاهده کنند.
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت ارتباط 

مستمر بنیاد شــهید و امور ایثارگران با 
ایثارگران  و  خانواده های معظم شــهدا 
گفت: به دلیل شیوع بیماری کرونا و به 
جهت حفظ نکات و مســائل بهداشتی، 
محدودیت هایــی در زمینــه دیدارهای 
رو در رو وجــود دارد. این ارتباط باید از 
راه های دیگری مانند تماس های تلفنی 
حفظ شود و البته دیدارهای حضوری نیز 
با رعایت نکات ایمنی باید برقرار باشند.

رییس  بنیاد شــهید و امور ایثارگران با 
بیــان اینکه بایــد از ظرفیت های تمام 
دستگاه ها برای ترویج و توسعه فرهنگ 
ایثار و شــهادت استفاده شود، ادامه داد: 
ترویــج این فرهنگ تنهــا وظیفه بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران نیست و باید از 
مشــارکت تمام دستگاه ها در این مسیر 

استفاده شود.
گفتنی اســت در این جلســه »یعقوب 
ســلیمانی« به عنوان معاون فرهنگی و 
آموزشــی بنیاد شهید و امور ایثارگران و 
کاویانی  محمدحسن  »حجت االســالم 
راد« به عنوان سرپرست دبیرخانه شورای 
عالــی ترویج و توســعه فرهنگ ایثار و 

شهادت معرفی شدند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد :

ضرورت توجه به مسئله سالمتی ایثارگران سالمند
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مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی 
به مناســبت  تبریز گفــت:  بــرق 
گرامیداشــت هفتــه دولت، ۱۲۶۶ 
پروژه با اعتبــار ۷۰۰ میلیارد ریال 
در محدوده تبریز، اسکو و آذرشهر 

به بهره برداری می رسند.
به گزارش خبرنگار ما ازتبریز؛  عادل 
کاظمی با بیــان مطلب فوق افزود: 
به دلیل تعدد پروژه ها، ۱۰ پروژه ی 
شــاخص به صورت نمادین انتخاب 
و در هفتــه ی دولت و در مراســم 
پویش الــف- ب- ایران در مهر ماه 
ســال جاری مورد بهره برداری قرار 

خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه ۵ پروژه ی شاخص 
در حوزه ی تامین برق مناطق مورد 
بهره برداری قــرار می گیرند، اضافه 
کرد: تامین برق قطعات در شهرک 
احداث  مصلی،  و شهرک  مرزداران 
فیدر ۶ مداره ی خروجی از پســت 
فوق توزیــع ملک کیان، تامین برق 
ســاختمان شــرکت تعاونی لشکر 
۳۱ عاشــورا در نصر۳، تامین برق 
بیمارســتان کــودکان در خاوران 
بــه قــدرت ۴ مــگاوات و تامین 
بــرق مجتمع مســکونی کاملیا به 

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

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

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

کرد.

1۲۶۶ پروژه در برق تبریز، با اعتبار 7۰۰ میلیارد ریال طی 
هفته ی دولت به بهره برداری می رسند
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آرمان تبریز-نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان 
تأمین اجتماعی آذربایجانشــرقی به مناسبت هفته 
تأمین اجتماعی با حضور اصحاب رســانه در محل 

تامین اجتماعی استان برگزار شد .
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز،جعفر سمســاری مدیر کل 
تأمین اجتماعی اســتان در این مصاحبــه خبری که همزمان 
با ســومین روز هفته تأمین اجتماعــی که تحت عنوان زندگی 
سالم با گســترش نظام تأمین اجتماعی نامگذاری شده است، 
برگزار شــد، ضمن تبریک هفته تأمین اجتماعی به شــرکای 
اجتماعی و کارکنان این ســازمان، سازمان تأمین اجتماعی را 
بزرگترین نهاد بیمه ای کشور دانست که به عنوان یک سازمان 
اقتصادی و اجتماعی، بیش از نیمی از جمعیت کشــور را تحت 
پوشش داشــته و خدمات خود را در چارچوب قانون، در قالب 
خدمات درمانی، بیمه بیکاری، غرامت دســتمزد ایام بیماری و 
بارداری، پروتز و اروتز، تعهدات بلندمدت شــامل بازنشستگی، 

ازکارفتادگی و بازماندگی به ذینفعان ارائه می کند.
کاهش نسبت بیمه شدگان به تعداد بازنشستگان چالشی، جدی 

برای صندوق های بازنشستگی
مدیر کل تأمین اجتماعی اســتان بــا اعالم اینکه بیش از ۶۹۷ 
هزار نفر بیمه شــده و ۱۹۲ هزار نفر بازنشته و مستمری بگیر 
اصلی تحت پوشــش اداره کل تأمین اجتماعی استان هستند، 
جمعیت تحت پوشــش این اداره کل با احتساب افراد تبعی را 
بالغ بر دو میلیون و یکصد هزار نفر اعالم نموده و تصریح کرد با 
توجه به ساختار جمعیتی و شرایط اشتغال کشور، افزایش تعداد 
بازنشستگان به نسبت بیمه شدگان طی دهه های اخیر پیشی 
گرفته و در حال حاضر  نســبت  بیمه شدگان به بازنشستگان 
به کمتر از ۵ رســیده اســت که این عدد به عنوان هشــداری 
برای صندوق های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی 

محسوب می گردد.
پرداخت ۵۰۸۰ میلیارد تومان از بابت

 تعهدات در سال ۹۸
جعفر سمساری، میزان هزینه های پرداخت شده از بابت تعهدات 
سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان با احتساب هزینه های 
درمان را ۵۰۸۰ میلیارد تومان دانســته و اذعان داشت این رقم 

حدود ۸۶۰ میلیــارد تومان بیش از میزان منابع ســازمان در 
اســتان است که اهم آن در قالب ۳۴۰۰ میلیارد تومان تعهدات 
بلنــد مدت، ۱۲۰۰ میلیارد تومان تعهدات درمانی، ۴۱ میلیارد 
تومــان تعهدات کوتاه مدت و ۲۰۵ میلیارد تومان مقرری بیمه 

بیکاری پرداخت شده است.

توسعه خدمات غیرحضوری،
برنامه راهبردی سازمان تأمین اجتماعی است

مدیر کل تأمین اجتماعی اســتان توسعه خدمات غیرحضوری 
در راستای تسهیل و روانسازی امور و افزایش سطوح دسترسی 
را از جمله برنامه های راهبردی ســازمان در طی سالهای اخیر 
عنوان داشــته و افزود مشاهده بازرســی های کارگاهی، ابالغ 
الکترونیکی و احکام مطالباتی کارفرمایان، صدور برگ پرداخت 
غیر حضوری بیمه شدگان خاص، مشاهده سوابق بیمه شدگان، 
درخواســت خدمات غیر حضوری کوتاه مــدت، حذف اعتبار 
دفاتردرمانی، نام نویسی متمرکز بیمه شدگان، دفترچه درمان 
متمرکز، درخواســت غیرحضوری بازنشســتگی، صدور گواهی 
کسر اقســاط، فیش حقوقی و احکام مستمری بگیران از جمله 
مهمترین خدمات غیرحضوری سازمان است که از طریق سامانه  

eservices.tamin.ir  در دسترس می باشد.
وی بــا بیان اینکــه حذف اعتبــار دفاتر درمانــی، اقدامی در 
جهت حذف دفترچه کاغذی و جایگزینی آن با نســخه نویسی 
الکترونیکی اســت، افــزود ۱۵۹ میلیون بار مراجعه به شــعب 
تأمین اجتماعی در ســال انجام می شود که بالغ بر ۴۹ میلیون 
بار این مراجعات، مربوط به خدمات دفترچه درمانی است که با 
حذف اعتبار و در ادامه حذف نســخه کاغذی، نیاز به مراجعات 

حضوری به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

سازمان تأمین اجتماعی حامی نیروهای مولد کشور در 
جهش تولید

جعفر سمساری با اشــاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در 
راستای رونق و جهش تولید همواره حامی نیروهای مولد کشور 

مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی عنوان کرد:

کاهش نسبت بیمه شدگان به تعداد بازنشستگان، چالشی جدی برای صندوق های بازنشستگی/ 
پرداخت 5۰8۰ میلیارد تومان از بابت تعهدات در سال98
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است، گزارشــی از اقدامات این سازمان در راستای بهبود فضای کسب 
و کار ارائه نموده و اذعان داشــت طی ســال۹۸ تعــداد ۲۴۱۰ مورد 
بخشــودگی جرائم کارفرمایان خوش حســاب صورت گرفته است که 
در ایــن قالب ۴۲ میلیارد تومان از جرائــم دیرکرد کارگاههای مدیون 

بخشوده شده است .
وی تسهیل صدور مفاصا حساب جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی، 
تســهیل بازرسی از دفاتر قانونی و تقسیط بلند مدت بدهی کارفرمایان 
را از دیگر اقدامات اداره کل تأمین اجتماعی اســتان در راستای بهبود 
فضای کســب و کار دانســته افرود بیش از ۸۶۰۰ مورد تقسط بدهی 

کارفرمایان در سال ۹۸ انجام شده است.

فعالیت هیچ کارگاهی به علت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی 
مختل نشده است

جعفر سمســاری وصول به هنگام مطالبــات حق بیمه به جهت ایفای 
تعهدات در قبال ذینفعان را ضروری خوانده و افزود  با توجه به شرایط 
اقتصادی کارگاه های تحت پوشــش، میــزان مطالبات معوق اداره کل 
تأمین اجتماعی اســتان بالغ بر ۱۳۱۱ میلیارد تومان می باشد و لیکن 
اداره کل تأمین اجتماعی استان علیرغم این حجم از مطالبات تعهدات 
خویــش را در چارچوب مقررات محقق نمــوده و موردی از اختالل در 
فعالیت و تعطیلی کارگاهها به علت بدهی به ســامان تأمین اجتماعی 

گزارش نشده است

تمهیدات سازمان تأمین اجتماعی در حمایت از 
مشاغل آسیب دیده از کرونا

مدیر کل تأمین اجتماعی اســتان با اشاره به اقدامات سازمان در جهت 
مقابله با شــیوع بیماری کرونا، اذعان داشــت عالوه بر خدمات درمانی 
به مراجعین، امهال حق بیمه ســهم کارفرمایی در سه ماهه اول شیوع 
بیمــاری، پرداخت کمک هزینه بیکاری به بیمه شــدگان شــاغل در 
مشاغل ۱۴ گانه آسیب دیده از کرونا، تمدید اعتبار دفاتر درمانی بیمه 
شدگان و مشمولین بیکاری تا شهریور ماه، حذف و کاهش فرآیندهای 
اداری حضوری و تعلیق جلسات کمیسیون های پزشکی و … از جمله 

مهمترین اقدامات تأمین اجتماعی بوده است.

۱۲۰۰ میلیارد تومان از بابت خدمات درمانی در تأمین اجتماعی 
استان هزینه شده است

دکتر اســماعیل مقدس پور، مدیر درمان تأمیــن اجتماعی آذربایجان 
شــرقی نیز در این نشســت با اعالم اینکه ۲۰۵۰ نفر در حوزه درمان 
تأمین اجتماعی در قالب دو بیمارســتان و ۱۲ درمانگاه در استان ارائه 

خدمت می کند، آمار تعداد مراجعات سرپایی به مراکز درمانی سازمان 
در اســتان را بیش از دو میلیون و ششصد مراجعه اعالم نموده و اذعان 
داشت تعداد بستری، جراحی، جراحی قلب و آنژیوگرافی انجام شده در 
مراکز درمانی ملکی استان به ترتیب ۳۳۵۶۰، ۱۷۱۳۱، ۷۱۹ و ۴۰۶۲ 
مورد است و در بخش درمان مستقیم نیز بیش از دو میلیون و ششصد 
هزار مورد خرید خدمت از پزشکان و دندانپزشکان طرف قرارداد انجام 

شده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان عملکرد هزینه ای مدیریت درمان 
در ســال ۹۸ در بخش درمان مســتقیم را بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان 
و در بخــش درمان غیر مســتقیم ۸۰۰ میلیارد تومــان اعالم نموده و 
اذعان داشت درمانگاه های عجبشیر، هشترود و ملکان در آینده نزدیک 
افتتاح خواهند شد و این در حالی است که ایجاد پلی کلینیک در شهر 
جدید ســهند و درمانگاه در شهرســتان های صوفیان و بستان آباد در 

دستور کار قرار دارد.

۱۳۰۰ نفر بیمار کرونایی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان 
تحت درمان قرار گرفته اند

دکتر مقدس پور با قدردانی از مســئولین اســتانی در جهت واگذاری 
زمین بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی تأمین اجتماعی در تبریز، خاطر نشان 
کرد احداث این بیمارســتان در دستور کار سازمان بوده و با ایجاد این 
مرکز ضمن تحول در خدمات درمانی ســازمان زمینه اشتغال مستقیم 

بیش از دو هزار نفر ایجاد خواهد شد.
وی بــا قدردانی از پرســنل درمانی در جهت مقابله بــا بیماری کرونا، 
اذعان داشــت ۹۰ نفر از کادر درمانی مدیریت درمان تأمین اجتماعی 
اســتان به بیماری کرونا مبتال شــده اند و این در حالی است که تعداد 
بیماران کرونایی مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان از ابتدای شیوع 
این بیمــاری ۱۳۰۵ نفر بوده از این تعــداد ۹۰ نفر در حال حاضر در 
بیمارستانها بستری هستند و متاسفانه ۱۰۵ نفر نیز در اثر ابتال به این 

بیماری جان باخته اند.
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بهزیســتی  مدیــرکل 
آذربایجان شــرقی گفت؛  هم 
ســالمند  هزار   ۴۰۰ اکنــون 
درآذربایجانشرقی  وجود دارد که ۲۵/۳ درصد 
جمعیت آنها تحت پوشش بهزیستی هستند.

به گــزارش خبرگزاری آریا از تبریز، فرگل 
صحاف ابرهیمی، که در نشســت خبری به 
مناسبت “چهلمین ســال تاسیس  سازمان 
بهزیســتی درجمــع خبرنگاران بــه همراه 
معاونین خود حضور داشت افزود: هم اکنون 
تعداد معلوالن تحت پوشش بهزیستی استان  
۷۵ هــزار و  ۹۵۷ نفر و تعــداد پرونده های  
اجتماعی، ۴۱ هزار و ۷۲۷ نفر اســت، افزود: 
تعداد مســتمری بگیران  ۷۵ هزار و ۷۹ نفر، 
تعداد پرسنل شاغل  ۸۳۴ و تعداد مددجویان  

۹۰ هزار خانوار و ۱۶۰ هزار نفر است.
وی در پاســخ به خبرنگار خبرگزاری آریا 
افزود: یکی از معضالت کشور و استان پیری 

جمعیت اســت که در ۲۰ ســال آینده قشر 
زیادی از جامعه سالمند را دربر خواهد داشت 
و جوانی برای نگهداری آنها نیســت و باید 

زمینه فرزند آوری جوانان فراهم شود .
مدیرکل بهزیســتی آذربایجان شــرقی با 
اشاره با چارت ســازمانی اداره کل بهزیستی 
استان،تصریح کرد:  بهزیستی در سال ۵۹ با 
ادغام ۱۶ سازمان، نهاد و موسسه و  با اهداف 
حفظ کیان قشــر آســیب پذیر به بازپروری 

آسیب  دیدگان پرداخته است .
وی بــا بیان اینکه تعــداد معلوالن تحت 
پوشش بهزیستی اســتان  ۷۵ هزار و  ۹۵۷ 
نفر و تعداد پرونده های  اجتماعی، ۴۱ هزار و 
۷۲۷ نفر است، افزود: تعداد مستمری بگیران  
۷۵ هزار و ۷۹ نفر، تعداد پرسنل شاغل  ۸۳۴ 
و تعداد مددجویــان  ۹۰ هزار خانوار و ۱۶۰ 

هزار نفر است.
صحاف ابراهیمی؛ با تاکید بر اینکه امور 

اجتماعی بهزیستی متشکل از  امور زنان، 
امور شــبه خانواده، مهدهای کودک و امور 
آســیب دیدگان اســت، تصریح کرد:  تعداد 
۲۵ مرکز شــبه خانواده در استان وجود دارد 
همچنین ۲۵۶ کــودک مقیم خانه کودک و 
یک هزار و ۶۰۰ تعداد فرزند امدادبگیر ماست.

مدیرکل بهزیستی اســتان متذکر شد : از 
سال ۸۲ زمینه فرزندخواندگی از هالل احمر 
گرفته شــد و به بهزیستی واگذار شدو نهایتًا 
سال گذشته ۴۰ کودک را به فرزندخواندگی 

خانواده های دارای شرایط واگذار کردیم.
صحــاف ابراهیمی در رابطــه با آمار مهد 
کودک های اســتان گفت:  ۵۷۰ مهد کودک 
شــهری و ۴۳۹ مهد کودک روستایی وجود 
دارد  که در هر کــدام اعم از ۳۳ هزار و ۸۱ 
کودک در مهد شهری و ۱۳ هزار در مهدهای 

روستایی دریافت خدمات می کنند.
این مقام مســول در ادامه بــه حمایت از 
مهدهای کودک مناطق محروم اشــاره کرد 
و یادآور شــد: سال گذشــته برای ایجاد ۳۱ 
مهد کودک در مناطق محروم و ســکونتگاه 

غیررسمی مجوز صادر شد.
مدیرکل بهزیستی استان تصریح کرد: در 
سال گذشته و به علت شیوع کرونا فقط ۹۰ 
روز توزیــع غذای گرم برای ۱۳ هزار کودک 
داشتیم همچنین در راستای طرح سه دهک 
درآمد پایین جامعه  از یک هزار و ۷۰۰ کودک 

حمایت شده است.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی:

۴۰۰ هزار سالمند درآذربایجانشرقی  وجود دارد که
 ۲5/۳ درصد جمعیت آنها تحت پوشش بهزیستی هستند
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وی بــه  ۲۲ هــزار و ۹۸۳ خانــواده 
یادآور شد:  مستمری بگیر استان اشاره و 
تعداد پرونده های واگذار شــده به مراکز 

غیردولتی هشت هزار و ۹۱۲ نفر است.
صحاف ابراهیمــی همچنین در تامین 
میعشت خانوده های چند قلو ابراز داشت 
: پرداخت خدمات مســتمر و غیرمستمر 
برای چند قلو ها تا ۶ ســال  مدنظر بوده 
و برای یک هزار و ۷۱۴ قلو خدمات ارائه 

می شود.
مدیرکل بهزیســتی استان به  پرداخت 
ســرمایه کار بالعوض  برای ۱۵۳ زن را 
مورد اشــاره قرار داد و اذعان داشت: در 
بخش معافیت سربازی برای فرزند ذکور 
خانواده که یکی از راه های توانمندسازی 
اســت، در سال گذشــته برای ۷۶ فرزند 

ذکور معافیت سربازی گرفتیم.
صحاف خاطرنشان کرد: در سال گذشته 
ارائه خدمات در مداخله بحران های فردی 
و خانوادگی هم انجام گرفت به طوریکه در 
اجتماعی  اورژانس  حال حاضر ۱۷ مرکز 
در استان با ۱۳۹ نیروی قراردادی و خرید 
خدمت وجود دارد که در طول  سال ۹۸ 
توانســتند ۲ هزار و ۹۳۵ مداخله بحران 

داشته باشند.
وی، به حمایت های مادی و معنوی از 
افراد معرض آســیب پذیر اشاره و یادآور 
شد: حمایت از ۷۴ زن در خانه امن،  ارائه 
خدمات به ۲۴ دختر فراری، بازپروری  ۱۸ 
زن، حمایت اجتماعی از ۱۶ نفر مبتالیان 

به اختالل هویت انجام شده است.
صحــاف ابراهیمی با تاکیــد بر اینکه 
ســاماندهی کودکان خیابانــی یک کار 
جمعی با حضور یازده دســتگاه اســت، 

اضافه کرد: در ســال گذشته خانواده ۳۶ 
کودک توانمند شــده و ۱۵۶ کودک در 

مراکز آموزشی و مهارتی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: جهت آماده سازی 
شغلی زنان سرپرست خانوار هم با تالش 
همکاران این مجموعه  در ســال گذشته 
توانستیم برای ۸۱۲ نفر آماده سازی شغلی 

اولیه ایجاد کنیم.
وی با اشاره ای به تعداد مهدکودک های 
شــهری و مراکز رفاه کودک و خانواده 
 ۵۷۰ در  کــودک  هــزار   ۳۳ گفــت: 
مهدکودک شــهری و۱۳ هــزار کودک 
در ۴۳۹ مهدکودک روســتایی نگهداری 
شــده اند. همچنین ۲۰ مهدکودک آدینه 
مهر به منظور نگهداری کودکان نمازگزار 
در نماز جمعه به مدت ســه ساعت فعال 

بوده اند.
این مقام عالی بهزیستی آذربایجانشرقی 
،با اشــاره بر اینکه ۴۰۰ هزار ســالمند 
در اســتان وجود دارد کــه  ۲۵/۳ درصد 
جمعیت  آنها تحت پوشــش بهزیســتی 
هســتند، افزود: یکی از معضالت کشور 
و اســتان پیری جمعیت است که در ۲۰ 
ســال آینده قشر زیادی از جامعه سالمند 
خواهند شد و جوانی برای نگهداری آنها 

نیست.
باالی  افراد  تعدادکل  اظهارداشت:  وی 
۶۰ ســال دارای پرونده  در سازمان ۱۶ 
هزار و ۸۶۷ نفر اســت که ۶۷ درصد آنها 

مستمری بگیر هستند.
صحاف متذکر شــد: در ســال گذشته 
در حوزه اشــتغال برای ۵ هــزار و ۳۹۲ 
نفر اشــتغال ایجاد شــده و ۵۸۱ مسکن 
به بهره برداری رســید. وی با بیان اینکه 

۶۳۳ تعــداد مجوزهای صادر شــده در 
سال گذشته اســت، خاطرنشان کرد: در 
مجوزهای  تعدادکل  تعارض  بخشــنامه 
صادر شده یک هزار و ۹۹۷ مجوز است و  
تعداد مجوز به همکاران ۵۴ مورد بود که 

۲۷ مجوز فعالیت لغو شده است.
اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
آذربایجانشرقی ادامه داد: در استان ۵۰۰ 
خانواده متقاضی داریم که هر ســال به 
طور میانگین درصــدد واگذاری ۳۰ الی 
۴۰ نوزاد به فرزندخواندگی هســتیم که 
صف نوبت برای خانواده های متقاضی به 

طور میانگین سه الی چهار سال است.
صحاف ابراهیمی افزود: در اســتان ما، 
واگذاری فرزند به صورت امین موقت، با 
استقبال زیادی مواجه نشده که متقاضیانی 
که شــرایط این نوع واگــذاری فرزند را 
می پذیرنــد، می توانند در این زمینه اقدام 
کنند.وی با اشاره به شیوع بیماری کووید 
۱۹ در ســال جاری گفت: این برنامه به 
دلیل شرایط خاص استان، در پایگاه های 
دائمی و ســیار با رعایت کامل پروتکل 
های بهداشتی و با استفاده از ۲۳ دستگاه 
غربالگری بینایی اجرا می شود و به هیچ 

وجه معاینه دستی نخواهیم داشت.
دکتر صحــاف در پایان تشــریح آمار 
غربالگری ســال ۹۸ گفت: سال گذشته 
حدود ۱۵۹ هزار کودک معادل ۸۱ درصد 
کل جامعه هدف  غربال شــدند که  ۹۶ 
درصد کودکان سالم تشخیص داده شده 
و تنها چهــار درصد، نیازمنــد معاینات 
پزشکی بودند که در مجموع در طی این 
غربالگری ۵۴۶ کودک دچار تنبلی چشم 

شناسایی و تحت درمان قرار گرفتند . 
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شهردار تبریز با اشاره به نقش متفاوت 
شهرداری در حوزه مسکن، گفت: رویکرد 
بهســازی مسکن در  تبریز،  شــهرداری 
بافت های فرســوده از طریق انبوه سازی 
های حجیم توسط ســرمایه گذاران این 

حوزه است.
به گزارش خبرنگار مــا در تبریز، ایرج 
شــهین باهر با حضور در برنامه تلویزیونی 
»تــراز« در خصــوص نقش مســکن در 
تحقق شــعار سال مبنی بر جهش تولید، 
اظهار داشــت: یک سوم شهر تبریز بافت 
ناکارآمد بوده که شــامل حاشیه نشینی، 

بافت فرسوده و روستایی است.
او افــزود: ۷۵۰ هــزار نفــر از جمعیت 
تبریز در این بافت ها زندگی می کنند که 
نیازمند اصالح و بازسازی است. در تحقق 
شعار ســال در حوزه مسکن دو سیاست 
»تولید مســکن« و »بهسازی مسکن در 
بافت های فرســوده« وجــود دارد که در 
شــهرداری در صدد ادغام این دو مورد با 

یکدیگر هستیم.
شــهردار تبریز با بیان اینکه بهســازی 
مسکن بیشــتر مورد تاکید این مجموعه 
اســت، گفت: به عنوان مدیر شــهری در 

اصالح بافت فرسوده وظایفی داریم.
ایرج شهین باهر گفت: مسکن تنها یک 
چهار دیواری و سقف نیست. در بحث های 
شــهری تنها ۴۵ درصد از بحث ما ایجاد 
این چهاردیواری است و ۵۵ درصد شامل 
کاربری های عمومی آن مســکن اســت. 
درکنار چهار دیواری باید پارک و مدرسه 

و درمانگاه و بقیه نیازهای مسکن باشد.

او ادامه داد: در ظرفیت بافت فرســوده 
تمام این زیرســاخت ها وجــود دارد و در 
شهرداری سعی داریم جهش تولید حوزه 
مسکن را به این سمت ببریم. ولی گاهی 
پیــش می آید که بخشــی مــی خواهد 
سریع تر به نتیجه رســیده و عالقه ای به 
برنامه هــای میان مــدت و بلندمدت در 

ساخت مسکن ندارند.
شــهردار تبریز از قیمت پایین مسکن 
در بافت های ناکارآمد به عنوان پارامتری 
موثر برای انبوه ســازان نــام برد و افزود: 
قیمت مســکن هم اکنــون در بافت های 
فرســوده در مقایســه با بافت های جدید 
االحداث مجــاور با کوه در شــرق تبریز 
که هنوز آماده نشــده و زیرساختی ندارد 

بسیار متفاوت و کمتر است.
ایرج شــهین باهر بــا تاکید بــر اینکه 
ســاخت و ســاز در این بافت ها نیازمند 
ســرمایه گذاری های کالن است، تصریح 
کرد: شهرداری با ارائه تسهیالتی همچون 
تخفیف در عوارض و… سعی در تشویق 
انبوه ســازان به ساخت و ســاز در بافت 
های حاشیه نشین دارد. با هدایت ساخت 
مســکن به شکل انبوه و صنعتی سازی تا 
۳۰ درصد قیمت ساخت کاهش می یابد.

او خاطرنشــان کــرد: شــهرداری در 
بافت های فرسوده در تراکم مجاز تا ۱۰۰ 
درصد تخفیف ارائــه می دهد. بعد از حد 
مجــاز هم این تخفیف ها تــا ۳۰ درصد 
ادامــه دارد. در بافت هــای ناکارآمد اگر 
کســی بلوکی در یک هکتار انبوه سازی 
کند ۱۰۰ درصد پروانه رایگان اســت که 

این امتیاز ویژه ای اســت. از طرفی سهم 
زمین نیز اندک است و به صنعتی سازی 
کمک کرده و قیمت ســاخت کاهش می 

یابد.
شــهردار تبریــز یادآور شــد: شــاید 
احداث موردی ســاختمان در این بافت 
ها جذابیتی نداشــته باشــد ولی سرمایه 
گذاری های چنــد هکتاری در این بافت 
ها مطلوب اســت. احداث یک بلوک ۱۰ 
هکتاری با قیمت اندک زمین به شــکل 
حجیم و متراژهای زیــاد می تواند برای 

سرمایه گذار جذاب باشد.
ایرج شــهین باهر افزود: در طول مدت 
خدمت در کسوت شــهردار تبریز، بسیار 
سعی کرده ام از انبوه سازان استان دعوت 
کنم ولی متاســفانه آنها بدون تسهیالت 
کم بهره عالقه ایی برای ساخت وساز در 
این مناطق را ندارند. در هر حال مطمئنم 
در صورت اجــرای پروژه های ۵ هکتاری 
در بافت فرسوده و سرمایه گذاری حجیم 
بسیارســود آور خواهد بود. او در پایان با 
ارائه راهکاری در این خصوص یادآور شد: 
بایــد تقاضا را با ارائه تســهیالت صحیح 
تحریک کنیم. باید بدانیم این تسهیالت 
به چه کســانی داده می شود و این افراد 
واقعا نیازمند مسکن باشند. در کشورهای 
توسعه یافته از دهه ها پیش این اتفاق رخ 
داده و با ســرمایه گذاری در این بافت ها، 
ارزش افزوده خوبی برای سرمایه گذاران 

بخش مسکن ایجاد شده است.

شهردار تبریز خبر داد:
لزوم انبوه سازی های حجیم در بافت ناکارآمد شهری
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 مدیــر کل دامپزشــکی اســتان در گفتگو با 
خبرنگاران اظهار داشت: شــیر یک فرآورده با 
منشــا طبیعی و با ارزش غذایی بــاال و دارای 
اهمیت اقتصادی است؛ شیر حاوی پروتئین های با ارزش، 
لیپیدهای ســالم، کربوهیدرات ها، مواد معدنی )کلســیم، 
روی، منیزیم، فسفر، ید، آهن، پتاسیم(، ویتامین ها )فوالت، 
ویتامین A ، ویتامین D، ریبوفالوین، ویتامین B ۱۲ ( و 
بعبارتی تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن می باشــد. بعالوه 
یک ترکیب ضد ســم محسوب می شود و همچنین ۲۲تا 

۲۹ درصد نیاز روزانه کلسیم فرد را می تواند تامین کند.
وی افــزود: از تولید تا فرآوری شــیر و تولید محصوالت 

مختلف لبنی از این ماده مغذی ممکن است 
قبل از تولیــد و در بدن دام در اثر بیماری 
های مختلف از جمله بیماری بروسلوز دچار 
آلودگی شود و در صورت مصرف شیر خام 
و غیر پاستوریزه توسط انسان، دچار بیماری 
مشــترک تب مالت یا همان بیماری هزار 
چهره در انسان شود. همچنین این احتمال 
هم وجــود دارد که در طی مراحل تولید تا 

مصرف در شرایط غیر بهداشتی و حمل غیر اصولی دچار 
افزایــش بار میکروبی گردد و حتی ممکن اســت تقلباتی 
مانند افزودن آب و یا ســایر مواد غیر مجاز به شیر توسط 

افراد سودجو انجام گیرد.
دکتر بهداد در ادامه اذعان داشت: با توجه به موارد یاد شده، 
سازمان دامپزشکی کشور و به تبع آن اداره کل دامپزشکی 
استان قوانین سختگیرانه ای را در خصوص تولید و عرضه 
شــیر سالم و بهداشــتی وضع و اجرا می نماید که در آن 
با تامین بهداشــت و ســالمت دام با انجام واکسیناسیون 

های منظم دامها بر علیه بیماری های مختلف، آزمایش و 
بررسی شیر توسط کارشناسان دامپزشکی پس از دوشش 
در مراکــز جمع آوری شــیر و انتقال بهداشــتی آنها به 
کارخانجات تولید و بسته بندی شیر پاستوریزه و نظارت بر 
مراحل دریافت شــیر خام در این کارخانجات تماما توسط 
کارشناسان این اداره کل به صورت روزانه انجام می گردد 
و همچنین در اردیبهشت سال جاری نیز طرح ملی پایش 
ســموم و باقیمانده های دارویی و فلزات ســنگین درشیر 
خام درسطح استان انجام شد ضمنا در نمونه برداری های 
سال گذشــته نیز میزان افالتوکسین شیر خام و خوراک 

دام استان در حد استاندارد بود.
مدیر کل دامپزشکی استان همچنین 
تاکید کرد: باید مراکز عرضه لبنیات و 
شیر خام ســنتی توسط دستگاه ها و 
ارگان های ذی ربط ساماندهی، کنترل 
و نظارت شــوند و ما ایــن آمادگی را 
داریــم تا با تمام قوا بــا آنها همکاری 

نمائیم.
دکتر بهداد همچنین اظهار داشــت: 
بیمــاری های میکروبی مانند تــب مالت که جزو بیماری 
های صعب العالج محسوب شده و فردی که به این بیماری 
دچار می شــود در اغلب موارد تا پایان عمر با عوارض این 
بیماری دست به گریبان است، سل، مسمویت های غذایی 
و ســایر بیماری های گوارشی از جمله مواردیست که در 
کمین آن دســته از مردم و صرف کننده هایی اســت که 
بدون توجه به توصیه ها و تاکیدات بهداشــتی دامپزشکی 
مبنی بر مصرف شــیر بهداشتی و پاســتوریزه، مبادرت و 

تهیه و مصرف لبنیات محلی می کنند.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجانشرقی: 

بهداشت و سالمت شیر در سالمت انسان ها نقش بسزایی دارد
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ایــن موافقتنامه با هدف 
حمایت از پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و رساله 
های دکتری بین دانشگاههای تبریز، 
علوم پزشکی، صنعتی سهند و شهید 
مدنی آذربایجان از یک طرف و پارک 
علم و فناوری اســتان از طرف دیگر 

امضا شد.
بــه گزارش خبرنگار مــا در تبریز، 
برنامه حمایت مالی مستقیم از پایان 
نامه های تحصیالت تکمیلی مرتبط 
با امور فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه 
ها و مراکز تحقیقاتی با عنوان گرنت 
فناوری و با هدف بسط و توسعه توان 
ملی در حوزه نــوآوری و کارآفرینی 
و ارتقاء ظرفیت توســعه فناوری در 
دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی در 

سطح کشور اجرا می شود.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری 
آذربایجان شــرقی در تشــریح این 
برنامه ســه مرحله ای گفت: فاز اول 
این پروژه موســوم به طــرح جوانه 
مختص پایان نامه های کارشناســی 
ارشد و رساله های دکتری است و در 
مرحله اول این فاز گرنت تاد )توسعه 
اقتصاد دیجیتــال( در حوزه فناوری 

اطالعات و ارتباطات اجرا خواهد شد.
دکتر واعظی ادامه داد: این مرحله 
در پنج اســتان آذربایجان شــرقی، 
خراســان رضوی، ســمنان، فارس و 
مرکزی اجرا خواهد شــد و با تامین 
اعتبارات الزم در فازهای بعدی، کل 
سطح کشــور را در تمام زمینه های 

تخصصی پوشش خواهد داد.
بــه گفتــه وی، در ایــن برنامــه 
حمایتهــای مالی بالعــوض از پایان 
نامه های تحصیالت تکمیلی مرتبط 
با فنــاوری در حوزه ICT که منجر 
به توسعه دانش فنی شوند، از طریق 
پارک علم و فنــاوری، وزارت عتف، 
صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک 
ارتباطات صورت  فناوری اطالعات و 

خواهد پذیرفت.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری 

آذربایجــان شــرقی افــزود: کلیــه 
در  تکمیلی  تحصیالت  دانشــجویان 
رشته های مرتبط با فناوری اطالعات 
و ارتباطات می توانند تا ششم تیر با 
ثبت نــام در طرح گرنت جوانه )تاد( 
در وب ســایت اینترنتــی به آدرس 
 https://techgrant.msrt.ir
از حمایت های این طرح برای انجام 
پروژه هــای خود در قالب پایان نامه 

های فناورانه برخوردار شوند.
وی اضافه کــرد: در مراحل بعدی 
طــرح گرنــت فنــاوری، حمایت از 
فعالیت هــای تحقیقاتــی با محتوای 
تجاری ســازی برای اعضــای هیات 
علمــی با عنوان گرنت شــکوفایی و 
حمایت از فعالیت های شتاب  دهی و 
رشد شرکت های نوپا با عنوان گرنت 

رشد عملیاتی خواهد شد.

اجرای طرح گرنت فناوری با امضای موافقتنامه
 بین ۴ دانشگاه آذربایجان شرقی و پارک علم و فناوری استان آغاز شد
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آذربایجان  جهادکشــاورزی  سازمان  رئیس   
شــرقی از افتتــاح ۸۲ پروژه کشــاورزی با 
اعتباری بالغ بر ۱۵۳۴ میلیارد ریال همزمان 

با هفته جهادکشــاورزی در این استان خبر داد.
  مهنــدس اکبــر فتحــی در نخســتین روز از هفته 
جهادکشــاورزی در گفتگو با برنامه سحرلر رادیو تبریز 
ضمن تبریک ســالروز تشکیل جهادسازندگی به فرمان 
امام راحل در ســال ۱۳۵۸ به بهــره برداران زیربخش 
های کشــاورزی و گرامیداشــت هفته جهادکشاورزی 
گفت: از آغازین روزهای شکل گیری و پیروزی انقالب 
اسالمی، اندیشه کشاورزی و کشاورزان ایرانی، همواره 
در کالم رهبر انقالب نقش گرفته و بارها در ســخنرانی 
ها و اعالمیه های روشــنگرانه، از کشــاورزان به نیکی 
یاد کرده و نقش و تاثیر ویژه این قشــر سخت کوش را 
در رشــد اقتصادی و نیل به آبادانی و استقالل سیاسی 

اند. ساخته  خاطرنشان  کشور 
وی بــا بیــان اینکه ۲۷ خرداد ماه مصادف با ســالروز 
صــدور فرمــان تاریخی حضــرت امــام خمینی )ره( 
مبنی بر تشــکیل جهادســازندگی اســت کــه به نام 
روز و هفتــه جهادکشــاورزی )۲۱ الــی ۲۷ خرداد( 
نــام گرفتــه و فرصتی فراهم کرده تــا ضمن یادآوری 
و گرامیداشــت فرهنــگ ایثار و جهاد، دســتاوردها و 
عملکــرد جهادکشــاورزی را تبیین و عمــوم مردم از 
طرح ها و برنامه های بخش کشــاورزی آگاهی یابند، 
افزود: بخش کشــاورزی از جمله رکن های اساســی و 
مهم اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی کشــور محسوب 

می شــود لذا همه تالش خدمتگزاران در این سازمان 
بر تحقــق محورهای مورد تاکید مقــام معظم رهبری 
در زیربخش های کشــاورزی و اقتصاد مقاومتی جهت 
نیل بــه خودکفایــی در محصوالت اساســی و تحقق 

فرمایشات ایشــان در راستای جهش تولید می باشد.
مهندس فتحی از افتتاح ۸۲ پروژه کشاورزی با اعتباری 
بالغ بر ۱۵۳۴ میلیارد ریال به مناســبت گرامیداشــت 
هفته جهادکشــاورزی در آذربایجان شرقی خبر داد و 
گفت: برای راه اندازی این طرح ها ۴۸ میلیارد و ۲۱۵ 
میلیون ریال از اعتبــارات ملی- دولتی، ۳۰۴ میلیارد 
و ۹۶۰ میلیون ریال تســهیالت بانکی و ۷۸۰ میلیارد 
و ۹۳۳ میلیون ریال آورده شــخصی هزینه شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی اســتان گفت: با افتتاح 
و بهــره برداری از این پروژه ها بــرای یکهزار و ۸۳۹ 
نفــر به طــور دائمی و دو هــزار و ۲۱۴ نفر به صورت 
موقت اشــتغالزایی خواهد شد، همچنین با راه اندازی 
پروژه های مذکور اشــتغال سه هزار و ۸۵۳ نفر تثبیت 
و پنــج هزار و ۸۹۷ خانوار از این پــروژه ها بهره مند 

شد. خواهند 

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی :

ایجاد اشتغال دائم برای 18۳9 نفر با افتتاح و بهره برداری از
 پروژه های هفته جهادکشاورزی در آذربایجان شرقی
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صنعت،  ســازمان  رئیس 
اســتان  تجارت  و  معدن 
آذربایجان شرقی با اشاره 
به جایگاه منطقه آزاد تجاری صنعتی 
ارس در کشور گفت : از منطقه آزاد 
ارس مــی تــوان به عنــوان دروازه 
تجــاری کشــور با منطقه اوراســیا 

یادکرد .
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛ 
حبیب امین زاده در نشست مشترک 
با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
منطقــه آزاد ارس افزود : در ســال 
۹۹ بعلی رغم همه مشــکالت بویژه 
تحریمهای اقتصادی و موضوع کرونا 
بدنبال تحقق صادرات ۳٫۲ میلیارد 
دالری کاالهای غیر نفتی از اســتان 
هســتیم و در این میان بر ظرفیت 
منطقه آزاد ارس تاکید شده است .

وی با بیان اینکه طی جلسات گذشته 
کارگروه توســعه صادرات غیر نفتی 
استان در پی تدوین به موقع برنامه 
عملیاتی توســعه تجــارت خارجی 
استان با همکاری سازمانهای مختلف 
و بخش خصوصی هستیم؛ ادامه داد 
: آمادهایم ضمن دریافت برنامه های 
محوری منطقه آزاد در سال جهش 
تولید و توسعه صادرات، برای عارضه 
یابی موانع توســعه تجارت خارجی 

برنامه ریزی های الزم را در ســطح 
استان و وزارت صمت اقدام کنیم .

امیــن زاده از برگزاری نمایشــگاه 
توانمندیهای اقتصادی کشور و استان 
با همت صاحبان صنایع تولیدی پس 
از تثبیت وضعیــت کرونا خبرداد و 
اظهارداشت : رونق اقتصادی صنایع 
داخــل منطقــه و خــارج از آن، با 

یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند .
معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری 
منطقه آزاد ارس نیز در این نشست 
با اشاره به ۱۲ برنامه این منطقه در 
سال جهش تولید گفت : این برنامه 
هــا با محوریــت تولید، صــادرات، 
ســرمایه گــذراری و اقتصاد دانش 

بنیان در حال پیگیری و اجراست .
صفر شاسفند تراز تجاری این منطقه 
صنعتی را در ســال ۹۸ مثبت اعالم 
کرد و افزود : ســال گذشــته شاهد 
صادرات ۵۱۸ میلیون دالری از این 
منطقه بودیم که نسبت به سال ۹۷ 

افزایش صددرصدی داشت .
امیــن زاده پس از این نشســت، به 
همــراه جمعی از مدیــران خود، از 
واحدهای صنعتی پارا پالســتیک ، 
آذر دســتکش و جلفا مهر ارس در 
محــدوده منطقــه آزاد ارس بازدید 

کرد .

سهم تجارت خارجی منطقه آزاد ارس در
 صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی 

افزایش می یابد
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه خبرداد:

راه اندازی خطوط پاره خطی مسیرهای شرقی تبریز
 بزودی اجرایی می گردد

مهنــدس ایمــان غنــی زاده مدیرعامــل این 
شــرکت با اعام این خبر گفت: پیرو مصوبه 
کمیسیون محترم عمران و حمل و نقل شورای 
اسامی کانشهر تبریز راه اندازی خطوط پاره 
خطی مسیرهای شرق تبریز بزودی اجرایی می 

گردد.
وی افزود: این امر در راســتای اجرای حمل 
و نقل ترکیبی با هدف کاهش ترافیک هسته 
مرکزی شهر، کاهش آلودگی هوا، مدیریت 
زمــان و هزینه، کاهش زمــان انتظار، اجرای 
طرح اصلی شــبکه اتوبوســرانی همراســتا با 
اســتانداردهای حمل و نقل ترکیبی و وجود 
سیســتمهای فرادســتی مترو و اتوبوســهای 
تندرو)B.R.T( با اســتفاده از ناوگان مینی 

بوسهای جدید اجرایی می گردد.
مهندس غنــی زاده در خصــوص خطوط و 
مسیرهای اجرای این طرح گفت: راه اندازی 
خطوط پاره خطی در فاز اول برای خطوط شرق 
کانشهر تبریز در مسیرهای )۱۲۷زعفرانیه(- 
)۱۲۹میرداماد(- )۱۶۹-۱۰۱رجایی شهر، ایل 
پرواز(-)۱۴۲گلشهر،  گلی(-)۱۴۰شــهرک 
یاغچیان( و ) ۱۱۰-۱۳۹ولیعصر( با استفاده از 
ناوگان مینی بوس راه اندازی خواهد شد و این 
امر در فازهای بعدی بتدریج برای سایر مسیرها 
و خطوط مشمول این طرح نیز اجرایی خواهد 

شد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و 
حومه تصریح کرد: مطابــق این طرح ضمن 
کاهــش تردد ناوگان خطــوط فوق به مرکز 
شهر، ســرویس دهی از مبداء محوطه غربی 

ایستگاه شماره ۵ مترو)ایستگاه ۲۹بهمن مترو 
واقــع در راهنمایی جنــب ورودی جاده ایل 
گلی (به سمت انتهای مســیر خطوط فوق و 
بالعکس انجام خواهد شد و مسافرین محترم 
میتواننــد همزمان از امکانات ایســتگاه مترو 
جهت به مراجعه به مرکز شهر و یا غرب تبریز 

نیز استفاده نمایند.
مهندس غنی زاده در خصوص کرایه سرویس 
دهی خطــوط پاره خطی نیــز گفت: مطابق 
مصوبه، کرایه این خطوط با لحاظ اســتفاده 
بعدی از ناوگان مترو و کاهش هزینه نســبت 
به اتوبوس، در ناوگان مینی بوس برای هر نفر 
مسافر ۴۵۰۰ ریال تعین گردیده است بطوریکه 
مســافرین محترم میتوانند بــدون دغدغه و با 
پرداخت کرایه متناسب با مسیر از ناوگان مترو 

نیز استفاده نمایند.
وی در خاتمه با اشــاره به جلســات متعدد و 
هماهنگی های بین بخشی جهت اجرای موفق 
راه انــدازی خطوط پاره خطی گفت: مطابق 
مصوبه کمیســیون محترم عمــران و حمل و 
نقل شورای اسامی کانشهر تبریز، جلسات 
متعدد با زیر مجموعه های دخیل در معاونت 
حمل و نقل و ترافیک، شرکت بهره برداری 
قطار شــهری و اتوبوسرانی جهت اجرای این 
طرح و هماهنگی زمابندی حرکت مینی بوس 
هــا و مترو، میزان کرایــه دریافتی و خدمات 
دهی منظم و سایر موارد مرتبط صورت گرفته 
است و امیدواریم با همکاری شهروندان شاهد 

اجرای موفق این طرح باشیم.
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