
نبود منابع  به  با توجه  گفت:  آذربایجان شرقی  اقامه نماز  رئیس ستاد 
و  نماز  حوزه  در  بیشتری  وقف   تا  است  الزم  مساجد،  برای  مالی  پایدار 

مهدویت در جامعه انجام شود.
تقدیر  لوح  اهدای  مراسم  در  آقاجانی،  مجید  االسالم  حجت  جم  جام  گزارش  به 
حجت االسالم قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور به مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
آذربایجان شرقی به علت انتخاب این اداره کل به عنوان دستگاه شایسته تقدیر 
، افزود: توجه به حوزه نماز و مهدویت و اقامه نماز در ادارات از اهمیت  در حوزه نماز
باالیی برخوردار بوده و برخی ادارات کل مانند اوقاف و امور خیریه استان در این 

زمینه اقدامات بزرگی انجام داده اند، اما اطالع رسانی ...

مدیرکلراهداریآذربایجانشرقی:

پدافند غیرعامل موجب کاهش
 اثرات حوادث طبیعی می شود

وقف  بیشتر برای حوزه نماز و 
مهدویت در جامعه ضروری است

آذربایجانشرقی: رئیسستاداقامهنماز

ع سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقو
مدیر روابط عمومی حفاظت محیط زیست  آذربایجان شرقی: جرم دادگستری: فراخوان نوبت دوم مناقصه عمومی 

کیفی فنی( یابی   نیازمند عزم جدی برای پیشگیرییک مرحله ای ) با ارز
 از خشونت در جامعه هستیم

لودگی قرار دارد آ آستانه  یز در  هوای تبر
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 جایگاه های  جایگاه های سوخت استانسوخت استان
 به سامانه هوشمند وصل شد به سامانه هوشمند وصل شد

آب فاضالب  ضرورت جلوگیری از ورود 
کشاورزی کانال های  به 

رئیسسازمانجهادکشاورزیآذربایجانشرقیتاکیدکرد؛
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مجموعه فوالد  ارس

انتصــابشایســتهجنابعالــیبــهســمتمدیریتشــعببانــکصــادراتاســتانآذربایجانشــرقیکهبیشــکبا
نظرداشتدرایت،تواناییوسوابقدرخشانحضرتعالیصورتپذیرفتهراتبریکعرضکردهوتوفیقاتروزافزون

شماوهمکارانمحترمراازدرگاهخداوندمنانمسئلتداریم.

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیریت شعب بانک 
صادرات استان آذربایجان شرقی که بی شک با نظرداشت 
درایت ، توانایی و ســوابق درخشــان حضر تعالی صورت 
پذیرفته را  تبریک عرض کرده و توفیقات  روزافزون شما 

و همکاران محترم را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم . 

استاد معظم جناب آاقی دکتر محمد کالمی

ری آرذبایجان شرقی معاون محترم اقتصادی استاندا

جناب آقای عیسی حسین زادهجناب آقای عیسی حسین زاده

 مدیر محترم  شعب بانک تجارت  مدیر محترم  شعب بانک تجارت 

 استان آذربایجان شرقی  استان آذربایجان شرقی 

دولتســیزدهمکه انتصابشایســتهحضرتعالیرابهاینســمتدر

صحنههای تعهــدوروحیهمردمــیوخدمتگزاریجنابعالــیدر بیانگر

مختلفخدمتصادقانهبهنظاممقدسجمهوریاسالمیایراناست

افزونوسربلندیشما صمیمانهتبریکعرضمینمایم.توفیقاتروز

پرتورهنمودهایمقام )عج(ودر سایهتوجهاتحضرتولیعصر رادر

درگاهخداوندمتعالمسئلتدارم. معظمرهبریمدظلهالعالیاز

رزمی - پاالیش ایمن راه
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کوتاه  تئاتر  سراسری  جشنواره  پانزدهمین  تدبیر 
ارسباران با اعالم این که ۱۹۶ اثر از هنرمندان سراسر 
از  است،  رسیده  جشنواره  این  دبیرخانه  به  کشور 
هنری  رویداد  این  از  هنرمندان  نظیر  بی  استقبال 

خبر داد.

، عباس خلیفه لو  در جمع خبرنگاران،  به گزارش روز
تئاتر  جشنواره  پانزدهمین  برگزاری  جزئیات  درباره 
و  کرونایی  شرایط  به  توجه  با  گفت:  ارسباران  کوتاه 
از  استقبال  گذشته  سال  دو  در   تئاتر  محدودیت 

این جشنواره قابل توجه است .

وی افزود: در این دوره از هنرمندانی از جشنواره ۲۸ 
آیینی  استان و از ۱۹۶ اثر رسیده ۳۵ اثر برای بخش 
برای  اثر   ۷۶ و  خیابانی  بخش  برای  اثر   ۸۵ سنتی، 

بخش صحنه ای ارسال شده است .
کوتاه  تئاتر  سراسری  جشنواره  پانزدهمین  دبیر 

ارسباران گفت: آثار برگزیده به داوری به زودی اعالم 
خواهد شد.

پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران 
برگزار  داغ(  )قره  ارسباران  زیبای  منطقه  در  آبان 

می شود.
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آذربایجانشرقی آذربایجانشرقیضمیمهرایگانروزنامهدر ضمیمهرایگانروزنامهدر

اقتصادیاقتصادی
کوتاهارسبارانرسید اجتماعی اجتماعی بهدبیرخانهپانزدهمینجشنوارهسراسریتئاتر ۱۹۶اثر

روابطعمومیادارهکلحفاظت مدیر
محیطزیستآذربایجانشرقی:

آلودگی آستانه  در  تبریز هوای
دارد قرار

مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست 
آذربایجان شرقی گفت: بر اساس آخرین آمار مرکز 
کالنشهر  هوای  وضعیت  هوا،  آلودگی  سنجش 

تبریز قابل قبول ولی در آستانه آلودگی قرار دارد.
کرد:  اظهار  زاده  قاسم  داوود  جام جم  گزارش  به 
میانگین شاخص کیفی هوای تبریز ۱۱ آبان، برابر با 
آستانت  اما  قبول«  »قابل  وضعیت  در  و  بوده   ۱۰۰

آلودگی قرار دارد.
وی با اشاره به احتمال تشدید آلودگی هوای تبریز، 
گفت: در وضعیتی که هوا برای همه گروه ها ناسالم 
از  عمومی  مشارکت  با  که  می شود  توصیه  است، 
آلودگی هوا  افزایش  به  که منجر  هرگونه فعالیتی 

شود، خودداری کرد.
وی افزود: افراد مبتال به بیماری های قلبی یا ریوی، 
از  کودکان،  و  سالمندان  شیرده،  و  باردار  زنان 

فعالیت در خارج از منزل خودداری کنند.
پرهیز  انرژی،  مصرف  در  جویی  صرفه  زاده،  قاسم 
مدیریت  شهری،  درون  ضروری  غیر  ترددهای  از 
زمانی و مکانی سفرهای درون شهری و استفاده از 
حمل و نقل عمومی و عمل به توصیه های زیست 
هوا  آلودگی  کاهش  در  موثر  راه های  از  را  محیطی 
دانست. بر اساس گفته وی، شاخص آلودگی از ۰ تا 
۱۰۰ هوای قابل قبول، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای 
گروه های حساس و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم 
نیز   ۲۰۰ از  بیش  و  گروه ها  تمامی  برای  هوا  بودن 

نشانگر وضعیت بحرانی است.

مدیرکلراهداریآذربایجانشرقی:
پدافندغیرعاملموجبکاهش

اثراتحوادثطبیعیمیشود
 

ــل جـــــاده ای  ــق ن ــل و  ــم مـــدیـــرکـــل راهــــــــداری و ح
موجب  غیرعامل  پدافند  گفت:  آذربایجان شرقی 
در  طبیعی  حـــوادث  اثـــرات  کــاهــش  و  پیشگیری 
حوزه های راهداری و حمل و نقل جاده ای می شود.
ــزارش جــام جــم اورجــعــلــی عــلــیــزاده بــا تاکید  بــه گــ
بــر نــقــش مــهــم و حــیــاتــی پــدافــنــد غــیــرعــامــل در 
ــزود: مــجــمــوعــه فــعــالــیــت هــای  ــ ــ ــا اف ــوزه هـ ایـــن حـ
کــامــال در راســتــای  را مــی تــوان  پــدافــنــدغــیــرعــامــل 
عملکرد راهــداری و حمل و نقل جاده ای تعریف 

کرد.
وی اظهار کرد: در یک سال اخیر در حوزه پدافند 
غیرعامل در این اداره کل اقدامات زیادی همچون 
و  آالت  ماشین  ســازی  آمـــاده  تمرین های  انــجــام 
امکانات راهداری برای عملیات راهداری زمستانی 
دستورالعمل های  رعایت  به  مربوط  کنترل های  و 
مقابله با ویروس کرونا در حمل و نقل جاده ای 
ناوگان  اتوبوس های  مسافری،  پایانه های  شامل 
انجام  مـــرزی  پــایــانــه هــای  و  عمومی  نقل  و  حمل 
ــداری و حمل و نقل  ــ راهـ شــده اســـت. مــدیــرکــل 
آمادگی  رزمایش  گفت:  آذربایجان شرقی  جــاده ای 
واحدهای  سطح  در  اضطراری  برق  سیستم های 
تابعه و پایانه های مرزی جلفا و نوردوز و پایانه بار 
، امدادرسانی در حوادث غیرمترقبه کشوری،  تبریز
عنوان  به  تبریز  بــار  پایانه  ســازی  آمــاده  و  تعیین 
غیرمترقبه  حـــوادث  در  اضــطــراری  اســکــان  محل 
مجتمع های  و  راهـــدارخـــانـــه هـــا  ــازی  ــ س آمــــاده  و 
مسافران  اسکان  برای  راهی  بین  رفاهی  خدماتی 
زمینه  در  شده  انجام  اقدامات  از  نیاز  صــورت  در 
بــرای  کــرد:  یـــادآوری  وی  اســت.  غیرعامل  پدافند 
و  کــل  اداره  ایــن  کارشناسان  و  مــدیــران  آشنایی 
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر 
کالس های  از نقش و اهمیت پدافند غیرعامل،  
غیرعامل  پدافند  حـــوزه  در  آن هـــا  بـــرای  آمــوزشــی 
معنای  بــه  غیرعامل  اســت.پــدافــنــد  شــده  بــرگــزار 
بــدون  بــحــران،  هنگام  در  آسیب پذیری  کاهش 
بهره گیری  با  صرفا  و  نظامی  اقدامات  از  استفاده 

از فعالیت های غیرنظامی، فنی و مدیریتی است.

خبرخبر

تعاونروستاییاستان: مدیر
تنمحصولکشاورزی ۶2هزار
آذربایجانشرقیبهصورت  در

توافقیخریداریشد

 مدیر  تعاون   روستایی   آذربایجان شرقی   از خرید 
استان  کشاورزی  محصول  تن  هزار   ۶۲ توافقی 
در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: این 
اقدام در راستای حمایت از حقوق بهره برداران 
و حذف واسطه گری و دالالن از بخش کشاورزی 

صورت گرفته است.
جمع  در  علی اکبر  نژادرضا  جام جم  گزارش  به 
با  تاکید  بر  حمایت   از  حقوق   خبرنگاران  
افزود:   حمایت   از   تولیدکنندگان   و  کشاورزان 
 حقوق   بهره   برداران   بخش   کشاورزی   مهم ترین  

 وظیفه   شبکه   تعاونی  های   روستایی   است.    
وی   با  بیان  این که  با  هدف   حذف   واسطه   گری   و 
 دالالن   از بخش  کشاورزی،  محصوالتی   همچون  
 ذرت،    جو،    کنجاله   سویا،  کنجاله   کلزا  و  سبوس  
 به   صورت   توافقی   خریداری   شده   است ،  افزود:  
 از  مزایای   دیگر  خرید  توافقی،   می توان   به  
 افزایش   کیفیت   محصوالت   تولیدی   و  حمایت  
 از  تولیدکننده   بخش   کشاورزی   و  مصرف   کننده  

 اشاره   کرد.
با  شرقی      مدیر  تعاون   روستایی   آذربایجان 
اشاره    به   این که خریدهای  تضمینی  و حمایتی  
حمایت   از  کشاورزان   به   منظور  محصوالت    به  
 صورت   فصلی   انجام   می شود،  گفت:   محصوالتی  
 که   به   صورت   توافقی   از  کشاورزان   و  بهره   برداران  
 این   حوزه   خریداری   و  به   مصرف   کننده   نهایی  
 توزیع  می  شود،    شامل   انواع   محصوالت   زراعی،   

 باغی،   نهاده  های   دامی   و  کشاورزی  می  باشد.      

مدیرکلهواشناسی:
در آذربایجانشرقی  در بارش
میلیمتر 3.۵ جاری آبی سال

افزایشیافت
 

مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی با اشاره 
استان،  در  اخیر  روزهای  خوب  بارش های  به 
جاری  آبی  سال  ابتدای  از  بارش  میزان  گفت: 
تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

حدود ۳.۵ میلی متر افزایش یافت.
افزود:  مهر  دولتی  علی  جام جم  گزارش  به 
آبان،   نهم  تا  امسال  مهر  از  میانگین  طور  به 
روی  استان  در  بارندگی  متر  میلی   ۱۹.۲ حدود 
داده، در حالی که میانگین بارش در سال آبی 
گذشته )اول مهر ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۰( 
شده  ثبت  متر  میلی   ۱۵.۷ زمانی  بازه  این  در 

است.
آذربایجان  بارش  میانگین  این که  بیان  با  وی 
شرقی در سال آبی جاری نسبت به بلند مدت 
است،  یافته  کاهش  متر  میلی   ۸.۷ حدود 
بازه  این  به طور میانگین در طول  کرد:  اظهار 
متر  میلی   ۲۷.۹ حدود  مدت  بلند  در  و  زمانی 

بارندگی در استان ثبت شده است.
مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی با اشاره 
آبی  به این که میانگین بارش یک سال کامل 
گفت:  است،  متر  میلی   ۳۱۹.۸ استان  این  در 
از  درصد   ۶ حدود  زمانی  بازه  این  در  تاکنون 

بارش سال آبی جاری تامین شده است.
میزان  بیشترین  این که  بیان  با  مهر  دولتی 
بارش در استان از ابتدای فصل پاییز به میزان 
روی  گذشته  روز  هفت  در  متر  میلی   ۱۶.۴
از  دیگر  متر  میلی   ۲.۸ داد:  ادامه  است،  داده 
   ) مجموع بارش سال آبی جاری )۱۹.۲میلی متر

نیز در سایر روزهای فصل انجام شده است.
و  سردسیر  ای  منطقه  شرقی  آذربایجان 
کوهستانی است و از لحاظ تقسیم بندی های 
حساب  به  خشک  نیمه  مناطق  جزو  اقلیمی 
می آید.آب و هوای این استان به طور کلی سرد 
و خشک بوده ولی به علت تنوع توپوگرافیکی 

از اقلیم های متفاوتی برخوردار است.

 دبیر کارگــروه فرهنگی، اجتماعــی و آموزشــی اداره کل آمــوزش و پرورش 
آذربایجان شــرقی با بیان این کــه عمل به پدافنــد غیرعامــل برعهده آحاد 
افراد جامعه اســت، از برگــزاری دوره های آموزشــی پدافنــد غیرعامل برای 
۴۴ هــزار فرهنگی اســتان خبــر داد و افزود: ۲۰ هــزار نفر موفق بــه دریافت 

گواهینامه پایان دوره شدند.
بــه گــزارش جام جم صفــر وحدتی بــا اشــاره بــه فعالیــت ایــن دبیرخانه در 
حوزه فرهنگی و آموزشی، اظهار کرد: کارگروه فرهنگی و آموزشی با ۴۳ نفر 
عضو و چهــار ارگان و ســازمان از جملــه زیرمجوعه های پدافنــد غیرعامل 

آذربایجان شرقی است که دبیرخانه آن برعهده آموزش و پرورش استان 
اســت. وی با بیــان این کــه کارگروه فرهنگــی، آمــوزش و اجتماعــی در پنج 
سال اخیر نسبت به دوره های قبل هم از نظر فنی و کیفی فعال تر است، 
، اداره کل فرهنگ و ارشاد استان، سپاه  خاطرنشان کرد: شــهرداری تبریز
عاشــورا و دانشــگاه تبریز هــر کــدام بــا ۱۰ زیرمجموعــه عهــده دار کارهای 
فرهنگی و آموزشــی در حــوزه پدافنــد غیرعامل هســتند. وحدتــی با بیان 
این که یکی از مســایل علمــی در پدافند پراکنده ســازی مراکز حســاس و 
مهم اســت، افزود: از جمله آســیب ها در آموزش و پرورش قبــل از کرونا 
حضــور دانش آمــوزان در مــدارس در امــر آموزش بــود که با شــیوع کرونا 
این آسیب بیشتر به چشــم آمد که راه اندازی آموزش مجازی در مدارس 

و دانشگاه ها در راستای پدافند غیرعامل است.
وی این کارگروه را محلی برای هم اندیشــی و هم افزایی در زمینه فرهنگی 
توصیف کــرد و گفت: بخــش دیگــر این کارگــروه برعهــده دانشــگاه های 
استان است که سوق دادن پژوهش ها و پایان نامه های دانشجویی به 

سمت پدافند غیرعامل از جمله اهداف این کارگروه می باشد.
وحدتــی بــا اشــاره بــه آســیب های فضــای مجــازی بــرای دانــش آمــوزان و 
دغدغه والدیــن و اقدامــات کارگــروه فرهنگــی در این زمینه خاطرنشــان 
کــرد: اتحادیــه انجمن هــای اســالمی بــا همــکاری بســیج دانــش آمــوزی 
برنامه های محتوایی برای آموزش والدیــن و دانش آموزان در این زمینه 

تولید کردند.
ح کوا )کودک و  وی خاطرنشان کرد: قبل از کرونا با همکاری پلیس فتا طر

اینترنت( حاوی پیام های آموزشی برای دانش آموزان را اجرا کردیم.
وحدتی با بیــان این که آموزش مجازی از جمله شــبکه  شــاد بــرای دانش 
آموزان در راســتای پدافند غیرعامل راه اندازی شد، گفت: شبکه  شاد نیز 
با تحت پوشــش قــرار دادن ۸۰ درصد دانــش آموزان در راســتای آموزش 
غیرحضوری در دوران کرونایی، راه اندازی شــد و ۲۰ درصــد دانش آموزانی 
کــه از زیرســاخت ها برخــوردار نبودنــد نیــز از طریــق شــیوه های جدیــد از 
ح هــای یــاری گــران آمــوزش، آموزش هــای حضــوری را دریافــت  جملــه طر
می کنند.وی اضافه کرد: پیشــنهاد کرده ایم با پایان کرونا، شــبکه  شاد به 
صــورت مکمل در کنــار آمــوزش حضــوری حفظ شــود.  پدافنــد غیرعامل 
نوعی دفاع غیرنظامــی بوده و به مجموعه اقداماتی اطالق می شــود که به 
جنگ افزار نیاز نــدارد و با اجــرای آن می توان از وارد شــدن خســارات مالی 
به تجهیزات و تاسیســات حیاتی و حســاس نظامــی و غیرنظامی و تلفات 
انسانی جلوگیری کرد یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن 

کاهش داد.
پدافنــد غیرعامــل بــه معنــای کاهــش آســیب پذیری در هنــگام بحــران، 
بدون اســتفاده از اقدامــات نظامــی و صرفا بــا بهره گیــری از فعالیت های 

غیرنظامی، فنی و مدیریتی است./ ایرنا

کارگروهفرهنگی،اجتماعیوآموزشیادارهکلآموزشوپرورشآذربایجانشرقی: دبیر

استاندورهپدافندغیرعاملدیدند نیرویفرهنگیدر 44هزار

دبیــر کارگــروه فرهنگــی، آموزشــی اداره 
کل آموزش و پــرورش آذربایجان شــرقی 
بــا بیــان این کــه در بحــث فضــای مجازی 
بــه دو صورت با آســیب مواجه هســتیم، 
گفــت: طبــق تحقیقــات انجــام گرفتــه در 
حــوزه مشــاوره، دانش آمــوزان ســاعات 
خــود را بیــش از حــد متعــارف در فضــای 
مجازی ســپری می کنند که ایــن امرعالوه 
بر آسیب جســمی دانش آموزان، آسیب 

روحی و روانی آن ها را به دنبال دارد.
به گــزارش جام جم صفــر وحدتــی ۱۱ آبان، 

در نشســت خبری با اشــاره به آغاز هفته 
پدافندغیرعامــل، اظهــار کــرد: ۱۲ کارگروه 
در پدافنــد غیرعامــل تعبیــه شــده کــه 
یکی از ایــن کارگروه ها برعهــده مدیر کل 

آموزش و پرورش است.
وی با اشــاره بــه فــرا رســیدن روز ۱۳ آبان، 
بیــان کــرد: امســال مراســم ۱۳ آبــان، در 
مصــالی تبریــز در فضــای بــاز بــا رعایــت 

موازین بهداشتی برگزار می شود.
وی ادامــه داد: پدافندغیرعامــل محدود 
به نهــادی نظامی یا شــبه نظامی نیســت 

بلکه برعهده دســتگاه های دولتی است 
باید فرهنگ ســازی الزم جهت مشارکت 
مردم نیز در ایــن حوزه انجام شــود.  دبیر 
کارگــروه فرهنگــی، آموزشــی آمــوزش و 
نقــش  بــه  اشــاره  بــا  اســتان  پــرورش 
پدافندغیرعامــل در تاریــخ تبریــز قدیــم، 
اظهار کــرد: در طول تاریخ همواره شــاهد 
ســاخت  بوده ایــم،  غیرعامــل  پدافنــد 
کوچه هــای پرپیــچ خــم تبریــز قدیــم نیــز 
نشــان از پدافنــد غیرعامــل در مقابــل 

حمالت دشمنان بود.

وی بــا بیــان این کــه کارگــروه فرهنگــی، 
از لحــاظ  آمــوزش و اجتماعــی اســتان 
کمــی و کیفــی  در طــول ســال ها فعــال 
تــر شــده اســت، گفــت: کارگــروه محلــی 
بــرای هم اندیشــی و هــم افزایی بــوده که 
کارگــروه فرهنگــی، آموزشــی و اجتماعــی 
آمــوزش و پــرورش در بیــن ۴۳ دســتگاه 

تاکنــون عملکــرد قابــل قبولــی داشــته 
است.

وی با اشــاره به برگزاری همایش زیســتی 
در تبریز و شهرستان ها، گفت: همایش 
زیســتی، همایــش بســیار خوبی بــود که  
لــوده در بیــن  بــا موضــوع توزیــع شــیر آ

دانش  آموزان برگزار شد.

کارگروهفرهنگی،آموزشیآموزشوپرورشآذربایجانشرقی: دبیر

دانش آموزان ساعات خود را بیش از حد متعارف در فضای مجازی سپری می کنند

رئیس ســتاد اقامه نماز آذربایجان شرقی گفت: با توجه 
به نبــود منابــع پایــدار مالی بــرای مســاجد، الزم اســت تا 
وقــف  بیشــتری در حــوزه نمــاز و مهدویــت در جامعــه 

انجام شود.
حجت االســالم مجید آقاجانــی، در مراســم اهــدای لوح 
تقدیر حجــت االســالم قرائتــی رئیس ســتاد اقامــه نماز 
کشــور بــه مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه آذربایجــان 

شــرقی به علت انتخاب این اداره کل به عنوان دستگاه 
، افزود: توجه به حوزه نماز  شایسته تقدیر در حوزه نماز
و مهدویــت و اقامــه نمــاز در ادارات از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار بــوده و برخــی ادارات کل ماننــد اوقــاف و امور 
خیریه اســتان در این زمینــه اقدامات بزرگــی انجام داده 
اند، اما اطــالع رســانی خوبی از ایــن اقدامات نمی شــود. 
وی بــا بیــان این کــه اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 

آذربایجــان شــرقی در بخــش ســتادی و عملیاتــی اقامه 
نماز فعــال اســت، اظهار داشــت: بــا تعامل ایــن ۲ نهاد 
می توان کارهــای بزرگــی را در ایــن حوزه ها انجــام داد و با 
همــکاری ایــن ســتاد و اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه، 
ح های  مســابقات مختلفی مانند کتابخوانی برگــزار و طر

ابتکاری و خالقانه اجرا شده است.
رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز آذربایجان شــرقی با اشــاره به 
افزایــش دیوارنویســی ها و نصــب المان هــای مربــوط 
گفــت:   ، بــه نمــاز و برنامه هــای مهدویــت در تبریــز
نمازخانه هــای بیــن راهــی ســطح اســتان دارای برخــی 
مشــکالت بودند که به تازگی یکی از خیران مسجدســاز 

برای رفع آنها کمک مالی کرده است.
حجت االســالم آقاجانی، با بیان این کــه امامزاده ها باید 
مرکز فرهنگی شــوند، ادامه داد: به برخی امامزاده هایی 
کــه در مناطقــی دورتــر از مناطــق مســکونی مثــال بــاالی 
کــوه واقع شــده اند، توجــه چندانی نمی شــود، اما  ســایر 
امامزاده هــا در وضعیت بســیار مطلوبی قــرار دارند. وی 
با اشاره به کمک های مالی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
به خادمان مساجد بین راهی استان، یادآوری کرد: بهتر 
اســت برای مســاجد بین راهی آذربایجان شــرقی، به نام 
هیات امنا یک حساب بانکی مشــخصی باز شود تا این 
مساجد دارای شناسنامه مشخص برای کمک شوند و 

مشکلی از این بابت برای آن ها ایجاد نشود.
مسجد در سه راهی خواجه - اهر احداث می شود

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه آذربایجــان شــرقی نیــز 
در این مراســم با اشــاره بــه ضــرورت احداث مســجد در 
ســه راهی خواجه - اهــر، گفت: هیچ مســجد و نمازخانه 
مناسبی در ســه راهی خواجه به طرف اهر وجود ندارد، از 
این رو ساخت یک مسجد و حسینیه در این منطقه در 

دستور کار قرار گرفته و پیگیری می شود.
حجت االســالم سیدشــهاب الدین حســینی، افزود: در 
زمان کنونی نیاز به اختصاص زمینی به متراژ حدود ســه 
هــزار مترمربــع در این منطقــه وجــود دارد کــه در صورت 
احــداث آن حتــی در آینــده می توان پمــپ بنزیــن در کنار 
آن احــداث کــرد.  وی با تاکید بــر این  که احداث مســاجد 
بین راهی تنها با مشــارکت و همت جمعــی نهادها اجرا 
می شــود، اظهار داشــت: مقبره »شــاه حســین ولــی« در 
مسیر چایکنار تبریز که یک مجموعه شبانه روزی دارای 
حســینیه و ســرویس های بهداشــتی اســت، بــه زودی 
افتتاح می شــود و این محل به مرکز اخالق تبریز در کنار 
قبر عارف توانمند تبریزی تبدیل می شود. سیدشهاب 
الدین حســینی، ادامه داد: عمده مشکل مساجد بین 
راهی سطح اســتان مربوط به نگهداری است که در این 

زمینه تالش می شود اقدامات الزم انجام شود./ایرنا

آذربایجانشرقی: رئیسستاداقامهنماز
جامعهضروریاست ومهدویتدر برایحوزهنماز وقفبیشتر

 مدیر کل بیمه سالمت استان آذربایجان شرقی 
ح پزشک خــانــواده شهری و  با اشـــاره به اجـــرای طــر
نظام ارجــاع از مهر سال جاری در استان اعالم کرد: 
ح ثبت  تا زمــان حاضر حــدود ۱۸۰ پزشک در این طر

نام کرده اند .
ــدار بـــا حــجــت االســــالم  ــ ــ ــد مـــجـــیـــدی  در دیـ ــیـ وحـ
ل هــاشــم امـــام جمعه تبریز به  سیدمحمدعلی آ
مناسبت هفته بیمه سالمت با تاکید بر اهتمام 
ویــژه بیمه  سالمت در خدمت رسانی به بیماران 
خــاص اظــهــار داشـــت: در حــال حاضر حـــدود چهار 
هــزار بیمار خــاص در استان وجــود دارد که شامل 
بیماری های ام اس، تاالسمی، دیالیز و پیوند کلیه  

تحت پوشش بیمه سالمت  می شود.
 تمام خــدمــات ارائــه 

ً
 وی بــا تاکید بــر ایــن کــه تقریبا

شده به این بیماران به صورت رایگان است، اعالم 
کرد:هزینه درمان این بیماران در ماه چیزی حدود 
۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان است که تمام این هزینه ها را 

بیمه سالمت پرداخت می کند.
مجیدی اضافه کــرد: تنها در ســال گذشته مبلغی 
بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان برای درمان بیماران خاص 

از طـــرف ســازمــان بیمه ســالمــت پــرداخــت شــده 
اســـت. وی همچنین از تعهد بیمه ســالمــت در 
رابطه با خدمت رسانی به بیماران اوتیسم، خدمات 

توانبخشی و کاردرمانی خبر داد.
 مجیدی در ادامه با اشاره به اهمیت بیمه سالمت 
همگانی گفت: اگــر وزارت بهداشت در کنار بیمه 

ح بــیــمــه ســالمــت  ــر ســالمــت در اجـــــرای طــ
همگانی پیش قــدم شــود، بــه طــور قطع 
اقــدامــات خــوبــی در ایــن زمینه صــورت 

می گیرد.
ــه داد: افــــرادی کــه دارای بیمه  وی ادامــ

ســالمــت هــمــگــانــی هــســتــنــد تنها 
بــــا پـــــرداخـــــت ســــه هــــزار 

تــومــان هــزیــنــه ســاالنــه 
مــی تــوانــنــد در مــواقــع 
ــی و حــــــاد از  ــ ــران ــ ــح ــ ب
خدمات رایگان بیمه 
ــالمـــت اســتــفــاده  سـ
کــرده و تنها ۱۰ درصد 
هزینه درمـــان خــود را 

پرداخت کنند. 
ــردم و بــه خصوص  مجیدی خــدمــت رســانــی بــه مـ
ــد را وظــیــفــه ذاتـــی بیمه سالمت  ــ اقــشــار کــم درآم
دانست و افــزود: متاسفانه انعکاس اخبار منفی 
در جامعه بیشتر از اخبار مثبت صورت می گیرد این 
در حالی است که باید خدمات مهمی که در 
زمینه حــوزه سالمت انجام می شود 

ح شود.   نیز مطر
وی بــه نــقــش حــمــایــتــی ســازمــان 
ــان بیماران  بیمه سالمت در درم
ــه داد:  کــرونــایــی تاکید کــرد و ادامـ
ــال حــــاضــــر خـــدمـــات  ــ ــ در حـ
تـــســـت کــــرونــــا در 
ایـــــن ســـازمـــان 
بـــــــه صـــــــورت 
رایگان انجام 
مـــی شـــود، 

همچنین افراد تحت پوشش بیمه سالمت بدون 
نیاز به مراجعه به پزشکان متخصص می توانند 
تــنــهــا بـــا درخـــواســـت پــزشــکــان عــمــومــی واقــــع در 
درمانگاه های دولتی برای دریافت خدمت سی تی 

اسکن مراجعه کنند.
 مجیدی خاطرنشان کــرد: میانگین هزینه درمــان 
هر بیمار کرونایی بالغ بر ۹ میلیون تومان است که 
 دو برابر هزینه درمان سایر بیماران است.در 

ً
تقریبا

ح پزشک خــانــواده شهری بیمه شدگان  قالب طــر
صندوق بیمه سالمت همگانی می توانند با انتخاب 
پزشک خــانــواده خــود و تشکیل پرونده از مزایای 

ویزیت پزشکان بخش خصوصی بهره مند شوند.
ح بــرای هریک از بیمه شدگان، پزشک   در ایــن طــر
عمومی تعیین و در قدم اول بیمه شده به پزشک 
عــمــومــی مــراجــعــه مــی کــنــد و در صــــورت لــــزوم به 
تشخیص پزشک، به سطح ۲، پزشک متخصص، 

ارجاع می شود.
برنامه پزشک خانواده از ابتدای سال ۱۳۸۴ تاکنون 
در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از 

۲۰ هزار نفر در حال اجراست. /ایرنا

کلبیمهسالمتاستان: مدیر

آذربایجانشرقیبهطرحپزشکخانوادهشهریپیوستند ۱۸۰پزشکدر
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جایگاههایسوختاستانبهسامانههوشمندوصلشد
منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر   
جایگاه های  در  فنی  اختالل  رفع  به  اشاره  با  آذربایجان شرقی 
سامانه  به  جایگاه ها  همه  گفت:  استان،  سوخت گیری 

هوشمند وصل شدند.
به گزارش جام جم علی روح اللهی در گفت وگویی اظهار کرد: 

با تالش های شبانه روزی در یک هفته گذشته، پایداری کامل 
آذربایجان  های  جایگاه  تمامی  در  سوخت  هوشمند  سامانه 
شرقی از صبح امروز برقرار شد.وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 
هوشمند  سامانه  به  استان  گیری  سوخت  جایگاه   ۱۷۱ همه 
بنزین  توانند  می  همشهریان  و  اند  شده  متصل  سوخت 

هوشمند  کنند.سامانه  دریافت  آنها  از  نرخی  دو  گازوئیل  و 
سوخت در آذربایجان شرقی از ساعت ۱۱ صبح سه شنبه هفته 
گذشته همزمان با سراسر کشور دچار اختالل شده بود.روزانه 
سه میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین و سه میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر 

گازوئیل در آذربایجان شرقی مصرف می شود.
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اقتصادیاقتصادی



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

: صاحبامتیاز
سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران
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امامخمینی)ره(

سرپرستمعاونتاجتماعیوپیشگیری
ازوقوعجرمدادگستری:

نیازمندعزمجدیبرایپیشگیری
ازخشونتدرجامعههستیم

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی گفت: 
برای کاهش و پیشگیری از جرایم حوزه خشونت 
نیازمند یک عزم جدی و همگانی برای اجرای موثر 
و ارزیابی اقدامات و راهکارهای ارائه شده هستیم.

 به گزارش جام جم احمد موقری در نشست بحث 
پیشگیری  استانی  کار  تقسیم  پیرامون  بررسی  و 
این که  بیان  با  کودکان،  و  زنان  علیه  خشونت  از 
و  خشونت  از  پیشگیری  جامع  سند  اساس  بر 
مصوبات شورای اجتماعی کشور اعضا مشخص 
شده و تکالیفی در راستای پیشگیری از خشونت 
علیه کودکان و نوجوانان و زنان برای دستگاه های 
اقدام کننده مشخص شده است، اظهار کرد: هر 
مجموعه ای که به عنوان نهاد اقدام کننده تعیین 
و  انجام  دقت  با  را  محوله  برنامه های  باید  شده 
ضمن ارائه راهکارهای مناسب در صورت پیشنهاد 
و  برنامه ها  شدن  اجرا  بهتر  هرچه  برای  جدیدی 
کنند.وی  اعالم  را  آن  بخشی  اثر  میزان  باالبردن 
افزود: خشونت علیه زنان و کودکان و سایر اقشار 
در  و  بوده  استان  دار  اولویت  جرایم  جزو  جامعه 
 10 در  خشونت  حوزه  جرایم  آمار  میزان  خصوص 
سال گذشته جزو 10 جرم اول استان بوده و در این 

زمینه جزو استان های اول قرار داریم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
کرد:  آذربایجان شرقی اضافه  کل  جرم دادگستری 
جرح  و  ضرب  ایراد  تهدید،  اهانت  توهین  جرایم 
آمار باالیی در استان دارد و این  عمدی و تخریب 
امر بیانگر ضرورت کار فرهنگی و تالش برای تاب 

آوری اجتماعی توسط کمیته مراجع زیربط است.

خبرخبر

کانونبامشارکتشورایهماهنگی
شرقی آذربایجان اسالمی تبلیغات

کرد: منتشر
ملی فراخوانادبیوهنریروز

مبارزهبااستکبارجهانی

مبارزه  ملی  روز  آبان   ۱۳ هنری  و  ادبی  فراخوان 
مشارکت  با  و  کانون  توسط  جهانی  استکبار  با 

شورای هماهنگی منتشر شد.
همزمان  شرقی،  آذربایجان  جام جم   گزارش  به 
جهانی  استکبار  با  مبارزه  ملی  روز  آبان   ۱۳ با 

فراخوانی به همین مناسبت منتشر شد. 
هنری  و  ادبی  بخش  دو  در  که  فراخوان  این  در 
منتشر گردیده از کودکان و نوجوانان عالقه مند 
و دلنوشته ها،  نقاشی  آثار  خواسته شده است 
مورد  در  را  خود  کوتاه  داستان های  و  اشعار 
ویژگی های این مناسبت مهم را به کانون استان 

ارسال نمایند. 
را  خود  آثار  دارند  فرصت  آبان   ۲۰ تا  عالقه مندان 
به شماره ۰۹۲۰۷۵۹۷۴۷۴ در شبکه های اجتماعی 

ارسال نمایند.
برنامه های  مناسبت  همین  به  است  گفتنی 
فکری  پرورش  کانون  مراکز  در  نیز  متنوعی 

کودکان و نوجوانان استان برگزار می شود.
قصه گویی، معرفی وقایع، مسابقه، خاطره گویی و 
معرفی کتاب از جمله برنامه هایی هستند که به 
میزبانی مراکز کانون و با حضور محدود کودکان و 
نوجوانان و خانواده ها باتوجه به شرایط کرونایی 
ارائه  و  محتوا  تولید  می گردد.همچنین  اجرا 
دیگر  از  مناسبت  همین  به  مجازی  فضای  در 
برنامه های کانون استان در بزرگداشت روز ملی 

مبارزه با استکبار جهانی است.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان 
شرقی بر لزوم جلوگیری از ورود آب فاضالب 
و آلوده بــه کانال های کشــاورزی تبریز تاکید 

کرد.
به گزارش جام جــم اکبر فتحی  ضمن اشــاره 
به مخاطــرات زیســتی تهدید کننــده امنیت 
غذایی در بخش کشاورزی و راه های کاهش 
آســیب پذیــری امنیــت غذایــی در قالــب 
پدافنــد غیرعامــل گفــت: بخش کشــاورزی 
بــه جهــت ماهیــت فعالیــت و ریســک پذیر 
بودن آن بیشتر از سایر بخش ها در معرض 
انــواع تهدیدهــا اعــم از تهدیدهــای بیرونــی 
)تحــت عنــوان بیوتروریســم( و تهدیدهــای 
داخلی ناشــی از ســهل انگاری های انســانی 
و عوامــل غیــر طبیعــی قــرار دارد در واقــع در 
حوزه هــای زراعــت، باغبانــی، دام و طیــور 
ذخیره ســازی مواد غذایــی مورد نیاز بشــر و 
نحــوه عرضه محصوالت بــه بازار بــا کمترین 
فســاد ممکــن در معــرض انــواع تهدیدهــا 
 نیاز به اقداماتی اســت 

ً
می باشــد که طبیعتا

تا میــزان خســارت ایــن مراحل را بــه حداقل 
ممکــن کاهــش دهــد. در واقــع حفاظــت از 

تأمین امنیت غذایی جامعــه در چهارچوب 
پدافند غیر عامل جای می گیرد.

غیــر  پدافنــد  موضــوع  بــا  ارتبــاط  در  وی 
عامــل افــزود: در نگاهــی عمومــی در بخش 
کشاورزی می توان به یکسری ساختمان ها 
و تأسیســات و بناهایــی اشــاره نمــود کــه 
هماننــد ســایر بخش هــا ملــزم بــه رعایــت 
الزامــات پدافنــد غیرعامــل می باشــند از آن 
جملــه تالش هــای صــورت گرفتــه جهــت 
بــرای  اضطــراری  بــرق  ژنراتورهــای  نصــب 
پیشــگیری از بــروز خللــی در فعالیت هــای 
ایــن بخــش و اســتفاده از انرژی هــای نویــن 
را در چهارچــوب الزامــات پدافنــد غیرعامــل 

ارزیابی نمود.
وی در دیــد تخصصــی در حــوزه زراعــت بــه 
تأمین بــذر مــورد نیاز کشــت اشــاره کــرد که 
برای نمونه از خشکسالی ســال زراعی ۱۳۹۹ 
یــاد کرد کــه نــه تنهــا در مــورد توانایــی تولید 
محصول بلکه در مــورد تولید بــذر مورد نیاز 
کشــت نیز نگرانی هایــی ایجاد نمــود افزود: 
اما پیــش بینی هــا و اقدامات صــورت گرفته 
در ایــن زمینه باعث شــد کــه در ســال جاری 

مشکلی از این بابت برای کشــاورزان پیش 
نیایــد در حــوزه مبــارزه بــا آفــات و بیماری هــا 
نیــز همیــن امــر صــادق می باشــد و کانــون 
بیماری هــا در طــول ســال مــورد رصــد قــرار 
می گیــرد تــا در زمــان مقتضــی اقدامــات الزم 
برای مبارزه صورت پذیــرد وگرنه طغیان یک 
آفت می تواند کل محصول تولیدی اســتان 

را از بین ببرد.
*ذخیرهگندمکافیدرسیلوهایاستان

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
بخــش  کــه  عواملــی  مجموعــه  گفــت: 
کشــاورزی با آن رو به روست با ایجاد آمادگی 
در کشــاورزان از طریــق برگــزاری کالس هــای 
و  گاهــی  آ پیــش  شــبکه های  و  ترویجــی 
کلینیک هــای گیــاه پزشــکی رصــد آفــات و 
بیماری ها به سمت پیشگیری از انواع آفات 
و امــراض در حرکــت اســت کــه تمامــی ایــن 
اقدامــات در قالــب پدافنــد غیرعامــل جــای 

می گیرد.
محصــوالت  مــورد  در  افــزود:  فتحــی 
اســتراتژیک ضروری اســت مقادیری ذخیره 
استراتژیک وجود داشته باشد تا در صورت 

بروز خلل احتمالــی در تولید و یــا عرضه این 
محصــوالت، بتــوان از محــل ایــن ذخایــر به 

تأمین محصوالت اقدام نمود.
و  دام  پشــتیبانی  شــرکت  فعالیــت  وی 
شــرکت بازرگانــی خدمــات دولتــی در ایــن 
ارتبــاط عنــوان نمــود و گفــت: ذخیــره گنــدم 
کافــی در ســیلوهای ذخیــره و نیــز ذخیــره 
غ توســط شرکت  مواد پروتئینی همانند مر
پشــتیبانی دام و عرضــه آن در مواقــع مــورد 
نیاز در قالب الزامات پدافند غیرعامل است 
حتی مراحل نگهداری ایــن محصوالت برای 
پیشــگیری از فســاد و آلودگی های احتمالی 
آنهــا نیــز در قالــب پدافنــد غیرعامــل قابــل 

ارزیابی است.
وی در ارتباط بــا لزوم حفظ ذخایــر ژنتیکی در 
کشــور و اســتان بیــان داشــت: برنامه هــای 
صیانــت از جنگل هــای ارســباران بــه عنوان 
ذخایــر غنــی گیاهــی در حــوزه منابــع طبیعی 
یا ایجــاد مراکــز پــرورش گاو بومی در اســتان 
در  اقتصــادی  صرفــه  نداشــتن  علیرغــم 

راستای حفاظت از ذخایر صورت می گیرد.
*احــداثســدهایذخیــرهســازیآبهــای

سطحیضروریاست
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان در 
حوزه زراعت با اشــاره به موعد کشت پاییزه 
گفــت: اقداماتــی کــه در راســتای کشــاورزی 
از  بهینــه  اســتفاده  جهــت  در  حفاظتــی 
بارندگی هــای اتفاق افتــاده صــورت می گیرد 
و در کل تــالش در جهــت کاهــش آســیب 
پذیــری تأمیــن امنیــت غذایــی در راســتای 
الزامــات پدافنــد غیرعامــل جــای می گیــرد.
فتحی در ارتباط با مدیریت آب های سطحی، 
بــه احــداث ســدهای ذخیــره ســازی اشــاره 
نموده و بیان کرد: ۱۱۷ ســد ذخیره ســازی در 
اســتان موجود بــوده و همچنــان مطالعات 
الزم در جهت نیاز به احداث ســدهای جدید 
صورت می گیــرد اما بایــد پذیرفت که کشــور 
مــا بــه لحــاظ منابــع آبــی کشــوری خشــک 

محســوب می گــردد و ایــن امــر لــزوم برنامه 
ریزی برای مصرف بهینــه از منابــع موجود را 
می طلبد. آبیاری تحت فشار و اصالح الگوی 
کشت و تولید در محیط های گلخانه ای برای 
اســتفاده بهینــه از آب و آزادســازی فضــای 
باز جهــت تولیــد محصــوالت اســتراتژیک و 
تولید چنــد برابــری محصوالت گلخانــه ای با 
استفاده از میزان ثابت آب نیز در چهارچوب 
الزامــات پدافنــد غیرعامــل قابــل ارزیابــی 

است.
وی ضمــن تاکید بــر این که تولیــد محصول 
ســالم بایــد در مبــدأ صــورت گیــرد، گفــت: 
نهاده هــای  مصــرف  مدیریــت  طریــق  از 
شیمیایی برای جلوگیری از کاهش عملکرد 
در واحد ســطح و جلوگیری از آفات و امراض 
و در عیــن حــال پیشــگیری از بــروز بقایــای 
شیمیایی در محصوالت تولیدی با استفاده 
از شــبکه های پیــش آگاهی قابل اجراســت 
کــه زمــان مناســب، میــزان الزم اســتفاده از 
ایــن نهــاده را تعییــن نمــوده و نگرانی هــای 
فــوق را برطــرف می نمایــد. رئیــس ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان بــا بیــان این کــه 
بیاییم یک بار برای همیشــه مســاله آبیاری 
ع ســبزی و صیفی بــا آب هــای فاضالب  مــزار
را حــل نمائیــم افــزود: به این ســوال پاســخ 
دهیــم کــه کشــاورزان در مســیر آب هــای 
آلوده و فاضــالب قــرار گرفته و به کشــاورزی 
پرداخته اند یا کشــاورزی در آن مناطق انجام 
می پذیرفتــه و کشــاورز چــاه آبیــاری داشــته 
کانــال آب جــاری و قنــات داشــته و توســعه 
صنعت و شهرها باعث گردیده آب فاضالب 
به کانال ها و قنواتی که سالیان سال توسط 
ع قــرار  کشــاورزان مــورد اســتفاده در مــزار
می گرفتند ورود پیدا نماید؛ کشاورز مظلوم 
در ایــن خصوص تقصیــر ندارد متولیــان امر 
نبایســتی اجــازه دهنــد آب هــای فاضــالب و 
آلوده به کانال های کشــاورزان ورود نکرده و 

از هم تفکیک شود./ مهر

رئیسسازمانجهادکشاورزیآذربایجانشرقیتاکیدکرد؛

ضرورت جلوگیری از ورود آب فاضالب به کانال های کشاورزی


