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آذربایجان شرقی

فرمانده قرارگاه تاکتیکی لشکر ۲۱ حمزه سیدالشهدای آذربایجان:

ضرورت اختیاری شدن خدمت سربازی؛ ارتش حرفه ای است

4

تقدیر معاون وزیر جهاد 
کشاورزی از عملکرد مدیریت 

شعب بانک کشاورزی 
آذربایجان شرقی

شــرکت ۲700نفــر دانــش آمــوز 

اســتان در مســابقات قــرآن و 

عترت

تقدیر      استاندار 

آذربایجان شرقی   از   مدیر عامل   

شرکت توزیع  برق   

شهردار:

  ۱0 دستگاه اتوبوس شارژی به ناوگان 

حمل و نقل تبریز اضافه می شود
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مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خبر داد:

پوشش   بیش    از      40000 مشترک   گاز طبیعی   در  استان
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بیشتر بخوانید

معاون اداره کل آموز ش و پرورش استان خبر داد:

با اهدا لوح سپاس صورت گرفت: 

مدیرعامل ایران خودرو تبریز خبرداد:

افزایش تولید ساالنه ایران خودرو در تبریز

3
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شــهردار تبریز از مذاکرات بــرای خرید و الحاق 
۱۰ دســتگاه اتوبوس شــارژی به نــاوگان حمل 

و نقل عمومــی تبریز خبر داد.
یــد  ج شــهین باهر اظهــار کــرد: مذاکراتــی بــرای خر  ایــر
یبــا هــر کــدام ۱۰  ژی کــه تقر ۱۰ دســتگاه اتوبــوس شــار
میلیارد تومــان هزینه دارد، انجام گرفته اســت که از نظر 
لودگــی هــوا نقش  مباحــث زیســت محیطــی و کاهــش آ

مؤثری دارد...



یک متخصص بیماری های عفونی:
با  شرایط  ادامه  صورت  در  کرونا، 

همین منوال با ما خواهد ماند

با  گفت:  عفونی  بیماری های  متخصص  یک 
رفتار  از  آمده  دست  به  تجربه های  به  توجه 
و  صعودی  آمار  و  اخیر  یکسال  طی  ویروس 
همچنین ایجاد موج های جدید با هربار کاهش 
در محدودیت ها، می توان پیش بینی کرد که با 
ادامه شرایط با همین روال، ویروس مدت های 

زیادی با ما خواهد بود.
با بیان این که راهکارهایی که برای قطع زنجیره 
مشخص  و  محدود  دارد،  وجود  ویروس  کرونا 
است، اظهار کرد: مهمترین نکته این است که 
افراد  تجمع  کنند،  همکاری  و  شوند  آگاه  مردم 
ج از خانواده زیر یک سقف و بدون ماسک،  خار
متاسفانه  که  است  خطر  عامل  مهمترین 
جدی گرفته نمی شود؛ مهمانی ها و رستوران ها 
جمعی  دسته  ابتالهای  ایجاد  عامل  می توانند 

شوند.
جدی  محدودیت های  اعمال  داد:  ادامه  وی 
مشاغل  و  غیرضروری  امور  برای  دولت  توسط 
آرایشگاه ها،  رستوران ها،  جمله  از  خطر  پر 
باالیی  اهمیت  و......از  ورزشی  باشگاه های 

برخوردار است.
بسیار  و  ضروری  اقدامات  از  این که  بیان  با  وی 
واکسیناسیون  سرعت  افزایش  دیگر  مهم 
است، گفت: در حال حاضر واکسن تنها سالح 
روند بیش  این  و در صورتی که  بوده  در دست 
ویروس  است  ممکن  شود،  طوالنی  حد  از 
واکسن های  علیه  پی،  در  پی  جهش های  طی 

موجود مقاوم شود./ایسنا

میرتاج الدینی:
دولت از کشاورزان حمایت کند

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شــورای اســالمی بــا تاکیــد بــر لــزوم حمایــت از 
تولیدات محصوالت کشــاورزی گفــت که دولت 
خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان را در برنامه 

خود قرار دهد.
حجت االسالم سید محمدرضا میرتاج الدینی با 
تقدیر از حضور پرافتخار ۴ تیم فوتبال و نماینده 
کشــورمان در بــازی هــای آســیایی و بــا آرزوی 
پیروزی های بیشــتر برای همه آن ها به ویژه تیم 
تراکتور، یاد و خاطره سردار حجازی یار حاج قاسم 

سلیمانی را گرامی داشت.
جهــاد  وزرای  بــه  تذکــری  در  الدینــی  میرتــاج 
کشــاورزی و صنعــت معــدن و تجــارت، گفــت: 
حمایــت از تولیــد کشــاورزان بایــد بــه صــورت 
همــه جانبه باشــد، باید کــود و نهاده هــای دامی 
موردنیاز  تامین شــده و مدیریــت الزم بــرای بازار 
و اعمــال سیاســت هــای حمایتی در پشــتیبانی 
از محصــوالت کشــاورزی باشــد. گاهــی تولیــد 
محصوالت کشــاورزی بیش از نیاز داخلی است 
و تولیدات در دست کشاورزان زحمتکش باقی 
می مانــد بنابرایــن دولــت باید خریــد تضمینی و 

حمایت از کشاورزان را در برنامه خود قرار دهد.
وی در پایان گفت که گندم یک کاالی استراتژیک 
برای کشور است، خرید تضمینی با نرخ عادالنه و 
منصفانه موجب پایداری در خودکفایی گندم در 
کشور می شــود، دولتمردان به جای خرید گندم 
خارجــی و واردات آن بــا ارز ترجیحــی ایــن مبلــغ را 
به خریــد گندم به صــورت تضمینی از کشــاورزان 

تخصیص دهند./ایسنا

پنجشنبه   ۲   اردیبهشت  ۱400   شماره 59۲0

اجرای  مسئول  و  پیشرفت  و  آبادانی  نهاد  مسئول   
پروژه های بنیاد علوی چاراویماق گفت: عملیات کشت 
 ۲۰ در  مستضعفان  بنیاد  توسط  دارویی  گیاهان  انواع 
آغاز  دوم  سال  برای  و  شهرستان  این  اراضی  از  هکتار 
شد. آیت شاهی افزود: هدف از این اقدام اصالح الگوی 
کشت، ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت بهبود معیشت 

کشاورزان این شهرستان به شمار می رود.
به گفته وی بر این اساس ۱۸ هزار اصله گل محمدی در 
۶ هکتار از اراضی، ۱۱ هکتار سیاهدانه و سه هکتار مریم 
گلی، نعناع فلفلی و رزماری با مشارکت کشاورزان در این 

شهرستان کشت می شود.
کشاورزان  فعال  همکاری  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 

و  پرورش  و  کشت  پایدار  توسعه  شاهد  شهرستان 
فرآوری گیاهان دارویی در شهرستان باشیم.

»شاهی« این را هم گفت که در سال اول فعالیت بنیاد 
انواع  هکتار   ۵۰ از  بیش   ،۹۹ سال  طی  شهرستان  در 

گیاهان دارویی کشت شده بود.
کشت شده  محصوالت  تمامی  برای  داد:  ادامه  وی 

قرارداد خرید تضمینی منعقد شده و کلیه نهاده ها هم 
با یارانه ۵۰ درصدی به کشاورزان داده می شود.

از  به گزارش ایرنا بنیاد علوی در جهت رفع محرومیت 
چهره برخی مناطق کشور از جمله شهرستان چاراویماق 
کشت  چون  پروژه هایی  آذربایجان شرقی،  استان  در 

گیاهان دارویی و ساخت خانه محرومان را اجرا می کند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

کشت گیاهان دارویی توسط بنیاد مستضعفان در چاراویماق

اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

آذربایجان شرقی  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس   
بذر  ریزش  از  جلوگیری  و  تولید  افزایش  بر  تاکید  با 
کلزا  برداشت  زمان  اگر  گفت:  محصول،  هدررفت  و 
رعایت نشود وزش شدید باد ریزش دانه های کلزا را 

تا بیش از ۲۰ درصد افزایش می دهد.
ع  مزار از  بازدید  حاشیه  در  شنبه  سه  روز  فتحی  اکبر 
به  با اشاره  تبریز  کند شهرستان  تازه  کلزای روستای 
لزوم توجه کلزاکاران به توصیه های فنی کارشناسان 
این  برداشت  و  داشت  در  فنی  نکات  رعایت  برای 
زمان  رسیدن  فرا  به  توجه  با  کرد:  اظهار  محصول، 
مطلوب،  نتیجه  حصول  منظور  به  و  کلزا  برداشت 
هدررفت  و  بذر  ریزش  از  جلوگیری  و  باال  تولید 
محصول ضروری است کشاورزان و پیمانکاران تولید 
کلزا نسبت به رعایت نکات فنی و برداشت محصول 
ریزش  موجب  برداشت  در  تأخیر  چون  کنند  اقدام 
دانه از طریق باز شدن خورجین ها و اتالف محصول 

می شود.  
تناوب  در  کلزا  محصول  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
محصول  عملکرد  متوسط  افزایش  موجب  گندم  با 
انواع  کشت  شد:  یادآور  شود،  می  گندم  راهبردی 
دانه های روغنی از جمله کلزا، سویا و سایر دانه های 
به  زراعی  محصوالت  عملکرد  افزایش  برای  روغنی 

خصوص گندم در اولویت کاری وزارت جهادکشاورزی 
و سازمان جهادکشاورزی استان قرار دارد.

فتحی همچنین به رعایت نکات فنی مراحل داشت 
میزان  و  مصرف  نحوه  گیاهی،  تغذیه  شامل  کلزا 
مصرف کود شیمیایی در زمان داشت کلزا به صورت 
تقسیطی و محلول پاشی و آفات کلزا در منطقه، مبارزه 
،  مراحل رشدی کلزا و بهترین زمان  با علف های هرز
آفات و  مصرف کود سرک، مدیریت تلفیقی مبارزه با 
و  زراعی  تناوب  رعایت  اهمیت  و  گیاهی  های  بیماری 
اثر آن بر تراکم آفات تاکید کرد و گفت: در کارگاه های 

اول،  آبیاری  کشت،  تاریخ  اهمیت  به  باید  آموزشی 
تأکید  مورد  مکانیزه  دستگاه  با  کاشت  و  بذر  تراکم 
مدرسین کارگاه قرار گرفته و آفات و بیماری های مهم 

کلزا به بهره برداران شناسانده شود.
با  شرقی  آذربایجان  جهادکشاورزی  سازمان  رییس 
هنگام  کلزا  زراعت  مشکل  ترین  عمده  اینکه  بیان 
محصول،  برداشت  زمان  در  زیرا  است  برداشت 
حساس  بسیار  ارتعاش  و  ضربه  به  کلزا  های  غالف 
بوده و بنابراین چنانچه برداشت در رطوبت مناسب 
انجام نشده و کمباین به خوبی تنطیم نشود مقدار 

از محصول در هنگام برداشت به روی  قابل توجهی 
چالش  اساس  این  بر  داد:  ادامه  ریزد،  می  زمین 
حاصل  تلفات  رساندن  حداقل  به  کشاورزان  مهم 
ضایعات  کاهش  برای  لذا   باشد  می  برداشت  از 
برداشت کلزا،  تامین به موقع کمباین، نظارت بیشتر 
و استانداردسازی کمباین ها، اصالح بعضی از ارقام که 
ریزش دارند و بهبود شرایط مزرعه باید لحاظ شود تا 
میزان ضایعات به پایین ترین مقدار برسد تا تالش 

کشاورزان ضایع نشود.
فتحی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر سازندگان 
اصالح  و  سازی  بهینه  به  اقدام  تولیدکنندگان  و 
منجر  نهایت  در  که  اند  کرده  غالت  کمباین  هدهای 
و  است  شده  کلزا  برداشت  مخصوص  هد  تولید  به 
تغییر عمده در هدهای غالت مربوط به افزودن شانه 
برش عمودی می باشد که در حین برداشت با برش 
عمودی موجب می شود که محصول برداشت شده 
از محصول درو نشده کامال تفکیک شود البته بهینه 
سکوی  برش،  شانه  چاقوی  بخش  در  هایی  سازی 
گرفته  صورت  نیز  هیلس  و  فلک  و  خ  چر دریافت، 

است.
کلزای  روغنی  دانه  از  ُتن   ۲۲۵ و  هزار   ۶ حدود  پارسال 

تولیدی استان به صورت تضمینی خریداری شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

تعلل در برداشت کلزا موجب ریزش ۲0درصدی می شود

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان آذربایجــان شــرقی 
بــا اتمــام ســال کاری ۹۹ به تشــریح عملکرد شــرکت 
پرداخــت و گفــت: تحــت پوشــش قــرار دادن۴۸۴۰۲ 
مشــترک جدید گاز در اســتان، ثمره تالش یکســاله 
همکاران خدوم شــرکت می باشــد.به گزارش روابط 
عمومــی شــرکت گاز اســتان آذربایجــان شــرقی، 
ســّیدرضا رهنمای توحیــدی ادامــه داد: تا آغاز ســال 
۱۴۰۰ بیش از ۱۶7۵۵73 مشترک از نعمت گاز طبیعی 

بهره منــد گردیده انــد که این رقــم شــامل ۱۰۰ درصد 
خانــوار شــهری و ۸/۹7 درصــد  خانــوار روســتایی در 

استان می باشد.
وی به سایر شاخص های مهم گازرسانی در سال ۹۹ 
اشــاره و افزود: ســال گذشــته با اجرای ۹۸7 کیلومتر 
شــبکه گازرســانی و نصــب ۱۲3۶۲ علمــک گاز، گامی 
مهم در آبادانــی و توزیــع عادالنه رفــاه در اقصی نقاط 

استان برداشته شده است.

توحیــدی با اشــاره بــه شــعار ســال مبنــی بــر تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها اظهار داشت: صنعت 
گاز به عنوان یکی از ارکان مهــم اقتصادی، اجتماعی 
و زیســت محیطــی در اســتان، بــا تأمیــن جریــان گاز 
مصرفی تولید کنندگان داخلی، بخش های صنعتی 
و کشاورزی و ارائه بسته های حمایتی در این بخش، 
به شعار سال و تحقق منویات مقام معظم رهبری، 

جامه عمل خواهد پوشاند.

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان ضمــن آرزوی گــذر از 
بحران کرونا در ســال جدیــد، تصریح کرد: امســال با 
تمام توان و بکارگیری راهکارهای نوین علمی و فنی 
و برنامــه ریزی هــای مــدون، تمامی اهداف و چشــم 
اندازهای سال ۱۴۰۰ مبنی بر اتمام گازرسانی در استان 
ی کشور را تحقق 

ّ
و حفظ و نگهداری ســرمایه های مل

بخشــیده و در خدمــت رســانی صادقانــه بــه مــردم 
شریف استان تالش خواهیم نمود.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی خبر داد:

پوشش بیش از 40000 مشترک گاز طبیعی در استان

گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
آذربایجان شــرقی  صنایع دســتی  و 
شــغلی  فرصــت   ۴۹۴۲ ایجــاد  از 
گردشــگری  فعــال  وژه  پــر  ۹۲ در 
داد. خبــر  اســتان  در   ۹۹ ســال  طــی 
بــه  اشــاره  بــا  زاده  حمــزه   احمــد   
اصولــی  موافقــت  صــدور  میــزان 
 ،۹۹ ســال  طــی  گفــت:   ،  ۹۹ ســال  در 
 ۲۰ و  اصولــی  موافقــت  فقــره   ۱۰۰
یرســاخت های  ز ایجــاد  مجــوز  مــورد 
اســت. شــده  صــادر  گردشــگری 
وی در خصوص پروژه های ســرمایه گذاری 
وژه هــای  پر گفــت:  اســتان  گردشــگری 
اســتان  گردشــگری  ســرمایه گذاری 
مراکــز  احــداث  نظیــر  بخش هایــی  در 
اقامتــی اعــم از هتــل، هتــل آپارتمــان و 
، مجتمع هــای گردشــگری،  مهمــان پذیــر
اقامتگاه هــای  ســنتی،  ســفره خانه های 
گردشــگری،  اردوگاه  بوم گــردی، 
یحــی  اقامتگاه هــای ســنتی، مجتمــع تفر
پارک هــای  و  محیط هــا  ســرگرمی،  و 
عشــایر  گردشــگری  و  طبیعت گــردی 
شــده اند. متمرکــز  اســتان  ســطح  در 
ح هــای پیشــنهادی  وی در خصــوص طر
بیان کرد: از میان ۹۲ پروژه ســرمایه گذاری 
۱7 پــروژه بــه احــداث هتــل و چهــار مــورد 
 ، بــه ایجــاد هتــل آپارتمــان و مهمانپذیــر
۲۴ مــورد بــه ســفره خانه ســنتی، ۲۸ مــورد 

بــه ایجــاد مجتمــع گردشــگری، ۸ اردوگاه 
گردشــگری، هفــت اقامتــگاه بوم گــردی، 
ح بــه ایجــاد  دو اقامتــگاه  ســنتی، یــک طــر
و  طبیعت گــردی  پارک هــای  و  محیط هــا 
گردشــگری، ســه مورد واحدهای پذیرایی 
و انــواع غذاخوری هــای منفــرد بین راهــی، 
یحــی و  ح بــه ایجــاد مجتمــع تفر ســه طــر
ســرگرمی، یک مــورد تأسیســات اقامتی و 
پذیرایــی واقــع در مجتمع هــای خدماتی و 
ح نیــز بــه ایجاد  رفاهــی بین راهــی و دو طــر
مرکــز آب درمانــی اختصاص یافتــه اســت.
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
در  آذربایجان شــرقی  صنایع دســتی  و 
ادامه حجــم ســرمایه گذاری در پروژه های 
مذکــور را بالغ بــر ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان 
عنــوان کــرد و گفــت: بــا اجــرای ۹۲ پــروژه 
اســتان،  در  گردشــگری  ســرمایه گذاری 
مســتقیم  به صــورت  نفــر   ۴۹۴۲ بــرای 
شــد. خواهــد  ایجــاد  شــغلی  فرصــت 
اداره کل  وابط عمومــی  ر به گــزارش   
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
شــرقی؛  آذربایجــان  صنایع دســتی 
حمــزه  زاده خاطرنشــان کــرد: پروژه هــای 
سرمایه گذاری اســتان در شهرستان های 
، هشــترود،  ، مرنــد، مراغــه، شبســتر تبریــز
، ســراب، بنــاب،  ، کلیبــر بســتان آباد، اهــر
اســکو و هریــس پس از طــی مراحــل الزم، 
مراحــل اجرایــی خود را آغــاز خواهنــد کرد.

ایجاد ۴۹۴۲ فرصت شغلی در ۹۲ پروژه 
فعال گردشگری استان در سال ۱۳۹۹



: شهردار
  ۱0 دستگاه اتوبوس شارژی به ناوگان حمل و نقل تبریز اضافه می شود

شهردار تبریز از مذاکرات برای خرید و الحاق ۱۰ دســتگاه اتوبوس شارژی 
به ناوگان حمل و نقل عمومی تبریز خبر داد.

ج شــهین باهر اظهــار کــرد: مذاکراتی بــرای خریــد ۱۰ دســتگاه اتوبوس   ایر
شــارژی کــه تقریبــا هــر کــدام ۱۰ میلیــارد تومــان هزینــه دارد، انجــام گرفته 
اســت کــه از نظــر مباحــث زیســت محیطــی و کاهــش آلودگــی هــوا نقش 

مؤثری دارد.
وی افزود: توســعه حمل و نقل عمومی و پــاک، موضوعات بســیاری را در 
شــهر می تواند حل کند که مهمترین آن کاهش حضور ماشین های تک 

سرنشین در سطح شهر است.
شــهردار تبریــز تصریــح کــرد: بــا گســترش خدمــات نــاوگان حمــل و نقــل 

، هزینه های ما کاهش یافته و با افزایش آسایش  عمومی در سطح شــهر
و رفــاه شــهروندان، کاهــش جرائــم و معضالتی کــه از حضــور خودروهای 

شخصی در خیابان های شهر ناشی می شود را شاهد خواهیم بود.
وی تأکید کرد: تــالش مجموعه شــهرداری تبریز ایجاد بســتر حمل و نقل 

سالم و پاک در شهر است.

پنجشنبه   ۲   اردیبهشت  ۱400   شماره 59۲0

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اجتماعی
اقتصادی

بهسازی  برای  ریال  میلیارد   ۲7
هزینه  میانه  صنعتی  شهرک های 

می شود

صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
پروژه  اجرای  عملیات  گفت:  آذربایجان شرقی 
و نواحی  گذاری شهرک ها  خیابان سازی و جدول 
صنعتی میانه با بیش از ۲7 میلیارد ریال آغاز شد.

سیدمرتضی نیرومند اسکویی، در جلسه شورای 
افزود: عملیات خاکریزی و  این سازمان  معاونان 
جدول گذاری در شهرک صنعتی میانه ۲ به طول 
۲ هزار و ۵۰۰ متر و شهرک صنعتی ترکمنچای ۲۱۰ 

متر اجرا می شود.
خیابان  احداث  عملیات  حجم  به  اشاره  با  وی 
ترکمنچای،  و   ۲ سازی شهرک های صنعتی میانه 
شهرک   در  خاکریزی  عملیات  داشت:  اظهار 
صنعتی میانه ۲ حدود هشت هزار متر مکعب و 
مترمکعب  هزار   ۱۰ ترکمانچای  صنعتی  شهرک  در 

است.
در  خاکبرداری  عملیات  حجم  اسکویی،  نیرومند 
شهرک صنعتی میانه ۲ را هشت هزار مترمکعب 
متر  هزار  هفت  را  ترکمنچای  صنعتی  شهرک  و 

مکعب اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، آذربایجان شرقی دارای ۵۶ شهرک 

و ناحیه صنعتی است.
از مجموع ۲ هزار و 3۹۹ واحد تولیدی موجود در 
یک هزار  شرقی،  آذربایجان  صنعتی  های  شهرک 
غیرفعال  واحد   ۴۰۰ حدود  و  فعال  واحد   ۸۹3 و 

هستند.
هم اکنون بیش از ۵3 هزار نفر در این واحدهای 

تولیدی استان مشغول فعالیت هستند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرند خبر داد

برخــورد قاطع بــا برداشــت کنندگان 
و  خانگــی  پســاب های  مجــاز  غیــر 

صنعتی

یســت  ز محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
شهرســتان مرنــد از برخــورد قاطــع با برداشــت 
کننــدگان غیــر مجــاز از پســاب های خانگــی و 

صنعتی خبر داد.
، گفــت:در  علــی اســماعیلی بــا اعــالم ایــن خبــر
مصوبــات  و  قضایــی  دســتور  راســتای 
وه هــای شهرســتانی و تاکیــد معاونــت   کارگر
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل اســتان، کمیتــه مشــترک  دســتگاه های 
ذیربــط بــرای جلوگیــری از اســتفاده کننــدگان از 
پســاب خروجی تصفیــه خانه شــهری تشــکیل 

شد.
وی افــزود: ایــن کمیتــه بــه صــورت مســتمر بــر 
برداشــت های غیــر مجــاز پســاب نظــارت و بــا 
و  شــهری  فاضــالب  کننــدگان   برداشــت 
پســاب های صنعتــی کــه بــرای آبیــاری اراضــی 
زراعــی و باغــی اســتفاده کننــد، به صــورت قاطع 

برخورد می شود.
ع  یــب و معــدوم ســازی  مــزار وی گفــت: تخر
صیفــی جــات  کــه بــا پســاب فاضــالب تصفیــه 
خانــه ها ســیراب شــده انــد، در دســتور کار تیم 

مشترک است.
 وی تاکید کرد: با  کشــاورزانی که برای برداشــت 
غیرمجــاز  فاصــالب هــای شــهری و صنعتــی 
ع اقدام کننــد، ضمن ضبط و   جهت آبیاری مــزار
توقیف ادوات پرونــده به مراجــع قضایی ارجاع 

خواهد شد.

خبرخبر

حمــزه   ۲۱ لشــکر  تاکتیکــی  قــرارگاه  فرمانــده   
سیدالشــهدای آذربایجــان گفــت: الزمــه تصویــب 
و اجــرای قانونــی دربــاره اختیــاری شــدن خدمــت 
سربازی، داشــتن ارتش و نیروهای مسلح حرفه ای 

در سطح بسیار باال است.
وز  ر زایــی  میر عیســی  ســتاد  دوم  ســرتیپ  امیــر 
چهارشــنبه در گفــت وگو بــا خبرنــگار ضمــن تاکید 
بــر اینکــه اختیــاری شــدن خدمــت ســربازی امــری 
بســیار مهــم و تاثیرگــذار در عرصه خدمات رســانی 
نیروهــای مســلح اســت، افــزود: هــر گونــه اظهــار 
نظــر و تصمیــم ســازی در ایــن زمینــه بایــد توســط 
کارشناســان و گــروه هــای تخصصــی ارایــه شــود و 
باید توجه داشــت که چنین امری با دســتورالعمل 

و ابالغیه امکان پذیر نیست.
وی بــه آســیب هــای ناشــی از کاهــش و یــا اختیاری 
شــدن خدمــت ســربازی در کشــور اشــاره و اضافــه 
کرد: در سال های نخستین دوران انقالب اسالمی 
تصمیمــی مبنی بــر کاهش مــدت خدمت ســربازی 
بــه یــک ســال گرفتــه شــد کــه نتیجــه آن کاهــش 

تــوان رزمــی ارتــش در رده هــای مختلف بــود، چون 
داشــتن ارتشــی قدرتمنــد نیازمنــد وجود ســربازان 

است.
امیــر میرزایی از ســرباز بــه عنــوان یکــی از رکن های 
مهــم نیروهــای مســلح هــر کشــور یــاد کــرد و اظهار 
، تصمیــم  داشــت: بنابرایــن هــر گونــه اظهارنظــر
ســازی و تصمیــم گیــری در ایــن رابطــه نیــز بایــد 

توســط گــروه هــای زبــده کارشناســی و اهــل فــن و 
متخصصیــن ارایــه شــود تــا پــس از تصویــب هــر 
قانونــی کشــور و نیرهــای مســلح دچــار خســران 

نشوند.
ع قانــون بــرای کاهــش و یــا  وی تصویــب هــر نــو
اختیاری کردن خدمت ســربازی را منوط به استقرار 
زیرســاخت هــای الزم و کافــی در ارتــش و نیروهــای 

مســلح دانســت و ادامــه داد: ایــن امــر بــه شــدت 
نیازمنــد زیربناهای قوی و خاص بــوده و توانمندی 
های ویــژه ای از ســوی نیروهای مســلح را می طلبد 
تا بتوان بر اســاس آن به ســمت اســتقرار نیروهای 

مسلح و ارتش حرفه ای گام برداشت.
امیــر میرزایــی بــا اشــاره بــه اینکــه ارتــش جمهوری 
اســالمی ایــران بــه تدریــج بــرای ورود بــه نیروهــای 
متخصــص و حرفــه ای حرکــت مــی کنــد، یــادآور 
شــد:  یکــی از نمونــه هــای ایــن مقولــه ایجــاد و راه 
اندازی نیروهای واکنش ســریع در ارتس جمهوری 
اســالمی اســت کــه در آن تمامــی اعضــا از نیروهای 
کادر تشکیل شده و با آموزش های حرفه ای طول 

خدمت خود را تنها در این حوزه سپری می کنند.
وی کادرمحــور بودن را یکــی از عناصر مهــم و اصلی 
ارتــش حرفــه ای برشــمرد و اضافــه کــرد: در چنیــن 
حالتــی یــگان هــا و حــوزه هــای مختلــف ارتــش در 
تمامــی ارکان از ســربازمحور بــودن بایــد به ســمت 
کادرمحوری ســوق داده شــود کــه این امــر نیازمند 

داشتن زیرساخت های کامل و کافی است./ایرنا

فرمانده قرارگاه تاکتیکی لشکر ۲۱ حمزه سیدالشهدای آذربایجان:

ضرورت اختیاری شدن خدمت سربازی؛ ارتش حرفه ای است

 بررسی راه های توسعه تعامالت علمی و تحقیقاتی 
دانشــگاه تبریــز بــا وزارت نفــت در نشســتی کــه به 

صورت مجازی برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تبریــز، دکتر میر 
رضا مجیدی رئیس دانشــگاه تبریز در این جلســه 
، با اشــاره به  ضمــن معرفی اجمالــی دانشــگاه تبریز
دستاوردهای این دانشــگاه در حوزه های مختلف 
در ســال هــای اخیــر گفت: قــرار بــود این جلســه به 
صــورت حضــوری برگــزار شــود کــه بــه خاطر شــیوع 
همه گیری ویــروس کرونا این نشســت بــه صورت 
مجازی برگزار می شــود که امید می رود با آشنایی با 
، توسعه  دستاوردها و ظرفیت های دانشگاه تبریز

همکاری های طرفین بیشتر شود.
وی در ادامــه بــا تاکید بــر ایــن اینکه دانشــگاه تبریز 
در ســال های اخیــر در بســیاری از شــاخص ها و 
موضوعــات در رنکینگ هــای بیــن المللــی در بیــن 
دانشگاه های برتر دنیا بوده است، تصریح کرد: این 
دانشــگاه در ســال ۱3۲۶با تاســیس دو دانشــکده 
ادبیات و پزشــکی رســما فعالیت خود را آغاز کرده و 
در حال حاضر با داشــتن بیش از ۲۰ دانشــکده، ۸۰۰ 
نفر عضو هیات علمی و ۲۲ هزار نفر دانشجو، یکی از 

دانشگاه های جامع، سطح یک و برتر کشور است.
وی اضافه کــرد: بعد از انقــالب دانشــگاه تبریز جزو 
اولین دانشــگاه های کشــور بود که وارد دانشــگاه 
هــای نســل دوم شــد و در رشــته هــای مختلــف در 
دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی شــروع بــه جــذب 
دانشــجو کرد و امروزه هم با توجــه به توانمندیهای 
که در بخش های مختلف دارد، وارد دانشــگاه های 

نسل سوم و چهارم شده است.
رئیس دانشگاه تبریز در بخش دیگر سخنان خود 
با تاکید بر اینکه این دانشگاه در گذشته و امروزه با 
توجه به پتانسیل های که داشته، نیروهای انسانی 
و متخصص زیادی در حوزه های مختلــف و به ویژه 
در حــوزه صنعــت نفــت تربیــت کرده اســت، یــادآور 
شــد: وجود دانشــکده مهندســی شــیمی و نفت و 
دانشــکده علوم طبیعی و گروه زمین شناســی این 

دانشکده دلیل این ادعاست.
به گفته وی دانشــگاه تبریز در حــال حاضر به خاطر 
ظرفیت های که در حوزه نفت، گاز و اکتشــاف دارد، 
جزو یکی از معتبرترین دانشــگاه های کشور است 
کــه امیدواریــم بــا توســعه همــکاری هــای بیشــتربا 
وزارت نفــت نیــز گام هــای موثــری در رشــد و حــل 

مشکالت صنعت نفت کشور برداریم.

دکتــر اصغــر عســگری معــاون پژوهــش و فنــاوری 
دانشــگاه تبریز هم در این نشست ضمن تشریح 
برخــی دســتاوردهای دانشــگاه تبریــز گفــت: در 
دانشــگاه تبریز هــم اکنــون ۸۰ واحد فنــاوری فعال 
وجــود دارد و بــه عنــوان بزرگتریــن مجموعــه مرکــز 
ح اســت و بــا اقدامــات  رشــد در منطقــه نیــز مطــر
صورت گرفته در حال توسعه و گســترش این مرکز 
بــرای تولید علــم و فنــاوری بــا توجه بــه نیــاز جامعه 

هستیم.
وی در ادامــه بــا بیان اینکــه دانشــگاه تبریــز در تازه  
ترین رتبه بندی تایمز رتبه دوم دانشگاه های جامع 
ایــران و رتبــه ۶۰۰ تــا ۸۰۰ جهانــی و در نظــام رتبه بندی 
شــانگهای ۲۰۲۰ در حوزه هــای موضوعــی مختلــف 
همچنان در جمع برترین دانشــگاه هــای دنیا بوده 
اســت، اضافــه کــرد: از جملــه دیگــر دســتاوردهای 
ایــن دانشــگاه توســعه همکاریهــای علمــی و بین 
ح های مشترک با دیگر دانشگاه  المللی و اجرای طر
های دنیا بــوده که امــروزه بالغ بــر ۲۰۰  تفاهــم نامه با 

دانشگاه های معتبر داریم.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز در بخش 
دیگر سخنان خود با تاکید بر اینکه این دانشگاه با 
توجه بــه توانمندیهای کــه در بخش هــای مختلف 
و از جملــه در حــوزه نفــت و گاز داشــته و دارد، آماده 
هــر گونه توســعه همــکاری های مشــترک بــا وزارت 
نفت اســت، گفت: در گذشــته وزارت نفت به خاطر 
آشــنایی کمتر بــا ظرفیــت هــای دانشــگاه تبریــز در 
، توســعه همکاری های مشــترک با  حوزه نفت و گاز
این وزارتخانــه در حد ایــده آل نبوده و امیــد می رود 
با برپایــی ایــن گونه نشســت ها و آشــنایی بیشــتر 

، موجــب تقویت  بــا توانمندیهــای دانشــگاه تبریــز
بیشترتوسعه همکاری های مشترک شود. 

 دکتر سعید محمدزاده معاون مهندسی، پژوهش 
و فنــاوری وزارت نفــت نیــز در ایــن جلســه برلــزوم 
شناســایی فعالیــت هــا و ظرفیــت هــای دانشــگاه 
های کشور در حوزه صنعت نفت تاکید کرد و گفت: 
دانشــگاه تبریز جزو یکی از دانشــگاه های توانمند 
در حــوزه نفــت و گاز اســت کــه در گذشــته بــه خاطر 
آشــنایی کمتــر بــا ظرفیــت هــای ایــن دانشــگاه در 
حوزه نفت و گاز همکاری هــای اندکی صورت گرفته 
است، ولی با این وجود در حال حاضر آماده توسعه 
همــکاری هــای بیشــتر در حــوزه هــای باالدســتی و 
پاییــن دســتی صنعــت نفــت بــا ایــن دانشــگاه 

هستیم.
وی افــزود: برگــزاری ایــن جلســه نیــز اقدامــی مهــم 
و مبارکــی بــرای توســعه همــکاری هــای مشــترک 
خواهد بود، چرا که ما به دنبال شناســایی فعالیت 
هــا و ظرفیــت هــای دانشــگاه هــای کشــور در حوزه 
صنعــت نفت، بــه ســمت هدایــت نیازهــای واقعی 

این صنعت هستیم.
معاون مهندســی، پژوهــش و فنــاوری وزارت نفت 
در بخــش دیگــر ســخنان خــود، بــرای اســتفاده از 
توانمندیهــا و ظرفیت های دانشــگاه های اســتان 
و در راس آنها دانشــگاه تبریز، خواســتار ایجاد مرکز 
نــوآوری و شــعبه پــارک علــم و فنــاوری نفــت و گاز 
در اســتان بــه مرکزیــت دانشــگاه تبریز بــا همکاری 
مجتمع ربع رشــیدی و پــارک علــم و فناوری اســتان 

آذربایجان شرقی شد.

معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آمــوزش و 
پــرورش اســتان، از شــرکت ۲7۰۰ نفــر دانــش آمــوز 
دختــر و پســر در مرحلــه اســتانی مســابقات قــرآن 
و عتــرت آذربایجــان شــرقی خبــر داد و گفــت: ایــن 
دانــش آمــوزان در ۱۱ رشــته بــه مــدت یــک هفتــه تــا 
پنجــم اردیبهشــت ماه جــاری بــا یکدیگر بــه رقابت 

می پردازند.
طاهــر علمی بــا بیــان این که مســابقات قــرآن دارای 
چهــار مرحلــه مدرســه ای، منطقــه ای، اســتانی و 
کشــوری اســت، افــزود: بــا توجــه بــه این که شــرایط 
کرونایــی در کشــور حاکــم اســت ولــی نــه تنهــا ایــن 
مســابقات تعطیل نشــده بلکــه اســتقبال خوبی از 

این دوره به عمل آمده است.
وی افزود: استقبال بیشتر از این دوره از مسابقات 
نشــان می دهد کــه اداره کل آموزش و پــرورش و به 
خصوص اداره قرآن و عترت فعالیت های قرآنی را در 

مدارس به خوبی پیش می برند.
معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آمــوزش و 
پرورش آذربایجان شرقی اظهار کرد: این مسابقات 
، قرائــت قــرآن کریــم،  در ۱۱ رشــته حفــظ، تفســیر
نهج البالغــه، صحیفــه ســجادیه، مداحــی، اذان، 
احکام و انشــای نماز از تمامی بخش ها و شهرهای 

استان برگزار می شود.

خــوب  داوری  بــا  امیــدوارم  داد:  ادامــه  وی 
دانش آمــوزان برتــر بــه مرحلــه کشــوری راه یابنــد تا 
نماینــدگان خوبــی بــرای اســتان آذربایجان شــرقی 

باشند.
علمــی بــه رتبه هــای کســب شــده توســط دانــش 
آموزان در دوره های گذشــته مســابقات قرآن اشاره 
کرد و افزود: خوشــبختانه اســتان آذربایجان شرقی 
جــزو پنــج اســتان برتــر کشــور اســت کــه در ســال 
گذشته توانســت ۲۲ رتبه کشوری کســب نماید که 
این نشــان از حضور فعــال دانش آمــوزان در زمینه 

فعالیت های قرآنی است.
وی در خصوص نقــش آموزش و پــرورش در ترویج 
فرهنگ قرآنــی در جامعــه نیز اظهــار کرد: آمــوزش و 
 
ً
 کارش تربیــت انســان ها و مخصوصا

ً
پــرورش ذاتــا

تربیت دینی است و تمام تالش و توانمندی خود را 

گذاشــته تا در زمینه تربیت دینی موفق عمل کند و 
در این زمینه حوزه علمیه و دانشــگاهها نیز در کنار 

آموزش و پرورش قرار دارند.
ســطح   در  دارالقــرآن   ۵۰ فعالیــت  بــه  وی 
افــزود: مربیــان  و  کــرد  اشــاره  آذربایجان شــرقی 
متخصصــی در ایــن دارلقرآن هــا در بخش هــای 
مختلف قرآنــی چــون حفــظ و قرائــت و. .. بــه دانش 

آموزان خدمات ارائه می کنند.
علمــی همچیــن در خصــوص تحقــق فرمایشــات 
مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ 
قــرآن نیز گفــت: بــرای تحقــق فرمایشــات معظم له 
آمــوزش و پــرورش برنامــه حفــظ جــزء 3۰ قــرآن را 
چندین سال قبل شروع کرده که با استقبال خوب 
دانش آموزان مواجه شــده و بیشــترین آمــار با ۲3۰ 
هزار دانــش آموز مربوط به آذربایجان شــرقی اســت 
و امیدواریــم در ســال های آینــده بتوانیــم تمامــی 
دانش آموزان را برای حفظ جزء 3۰ قرآن آماده کنیم تا 

فرمان مقام معظم رهبری تحقق پیدا کند.
 ســی ونهمین دوره مســابقات قــرآن دانش آموزان 
ســازمان  همــکاری  بــا  آذربایجان شــرقی 
جهاددانشــگاهی اســتان بــه صــورت مجــازی از 3۱ 
فروردین ماه الی ۵ اردیبهشت ماه در تبریز در حال 

برگزاری است.

در راستای جلوگیری از حوادث احتمالی و همچنین 
فعالیت غیر مجاز تفکیک کنندگان و فروشــندگان 
، برخــورد قانونی با آن ها تشــدید  ضایعات غیر مجاز

می شود.
در پی افزایش تفکیک کنندگان و بازیافت کنندگان 
غیر مجــاز در ســطح کالنشــهر تبریــز و برنامــه ریزی 
ســازمان جهــت ســاماندهی کلیــه فعالیــن حــوزه 
بازیافت؛ با هرگونــه فعالیت غیر مجــاز در این حوزه 

برخورد خواهد شد.
به گزارش امور ارتباطات ســازمان مدیریت پسماند 

؛ طــی ســال های اخیــر بــا افزایــش  شــهرداری تبریــز
فشــارهای اقتصادی و عالقه مندی برخــی از افراد به 
تفکیک غیــر مجــاز پســماندهای خشــک از ســطح 
شهر و همچنین ایجاد انبارهای ضایعاتی غیر مجاز 
پسماندهای خشــک در مناطق مســکونی و حومه 
کالنشــهر تبریز تهدیــد علیــه بهداشــت عمومی در 
ســطح شــهر افزایــش یافتــه کــه ســازمان مدیریت 
پسماندهای شهرداری تبریز با هماهنگی دستگاه 
قضایی برخــورد بــا متخلفیــن را در راس برنامه های 

خود قرار داده است.

ح تــا کنــون بیــش از ۵۰ انبــار   از ابتــدای آغــاز ایــن طــر
ضایعاتی غیر مجاز با دستور قضایی پلمپ گردیده 

و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شده است.
الزم به ذکر است؛ طرح ساماندهی تفکیک کنندگان 
غیرمجاز و انبارهای پســماندهای خشک کالنشهر 
مدیریــت  ســازمان  ســوی  از  جدیــت  بــا  تبریــز 
پسماندهای شهرداری تبریز در حال پیگیری است 
و طی ســال های جاری اقدامات الزم جهــت افزایش 
بهداشــت، ایمنی و ســالم ســازی فعالین این حوزه 

اتخاذ خواهد شد.

 بهره برداری از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس صفر کیلومتر و بازسازی شده.... مندرج در ویژه نامه استانی شماره 
۵۹۱۸  مورخ ۱۴۰۰/۰۱/3۱  اصالح می گردد و صحیح می باشد.

بدینوسیله تیتر گزارش بمناسبت ۲9 فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی ایران

بررسی راه های توسعه تعامالت علمی و تحقیقاتی 
دانشگاه تبریز با وزارت نفت

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

شرکت ۲700 نفر دانش آموز استان  در مسابقات قرآن و عترت

تشدید برخورد با انبارهای ضایعاتی غیر مجاز در تبریز

شــتاب دهنده ســاخت داخل در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی 
در تبریز افتتاح شد.

با استقرار این شــتاب دهنده، ایده های حوزه های مکانیک، ساخت و 
تولید، بومی سازی و مهندسی معکوس محصوالت وارداتی در استان 

با شتاب بیشتری تجاری سازی خواهند شد.
رییس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: این 
شتاب دهنده به تیم های متقاضی ایجاد کسب و کارهای نوپا در حوزه 

ساخت و تولید، خدمات شتابدهی توسعه کارآفرینی ارائه می کند.
 عبدالرضا واعظی با اشاره به آموزش و توانمندسازی نیروهای مورد نیاز 
کسب و های کارو اســتارتاپ های اســتانی در موضوعات مرتبط با این 

شتاب دهنده تاکید کرد: ایجاد فضایی جذاب برای جوانان برای برگزاری 
مســابقات، دورهمی هــای کارآفرینی و نشســت های تخصصی ،کالس 

، از  ها و کارگاه های استارتاپی برای توسعه کسب و کارهای فناور محور
دیگر اهداف این مجموعه است.

وی با بیان این که شتاب دهنده ساخت داخل سومین شتاب دهنده 
مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی است افزود: این شتاب 
دهنده خدمات استقرار،مشــاوره،مانیتورینگ را بــه تیم های پذیرش 

شده در دوره شتابدهی ارائه خواهد کرد.
به گفته رییس پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی، این شتاب دهنده 
با برگــزاری کارگاه ها،همایش هــا و ارائه مشــاوره کســب و کار برای تیم 
های پیش شــتابدهی، زمینــه الزم بــرای تجــاری ســازی اســتارتاپ ها و 

استقرار آن ها در پارک علم و فناوری را فراهم خواهد کرد.

افتتاح مرکز شتاب دهنده ساخت داخل در تبریز
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عـــاشق دوست ز رنـــــگش پیداست         
 بیدلــــــــــی از دل تنگـــش پیداست
نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن 

ایــــن سخن، از دل سنگش پیداست

پنجشنبه   ۲   اردیبهشت  ۱400   شماره 59۲0

امام خمینی )ره(

از  آذربایجان شرقی  استاندار  تقدیر 
مدیر عامل شرکت توزیع برق تبریز 

شرقی  آذربایجان  استاندار  ای  نامه  طی 
مهندس  از  پور محمدی  دکتر  آقای 
توزیع  شرکت  عامل  مدیر  کاظمی  عادل 

نیروی برق تبریز قدردانی نمود .
به  نهادن  ج  ار با  محمدی  پور   دکتر 
کاظمی  عادل  مهندس  جدیت  و  تالش 
جهت  در  شرکت  همکاران  مجموعه  و 
با  تعامل  و  سازمانی  اهداف  به  نیل 
جهت  در  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
کاهش مشکالت هم استانی ها و جلب 
تالش  و  رسانی  خدمت   ، مردم  رضایت 
امید  و  آرامش  ایجاد  و  آبادانی  جهت  در 
شایستگی  از  نشان  را  مردم  بین  در 
توفیقات  و  دانسته  ایشان  مدیریت 
متعال  خداوند  از  را  ایشان  افزون  روز 

گردید. خواستار 

با مساعدت دکتر رامین امیرساسان  صورت گرفت:

و  آزاد  کشــتی  ملــی  تیم هــای  قهرمانــی 
فرنگی در تبریز

با مربیگــری عضو هیات علمی دانشــکده تربیت 
بدنــی و علــوم ورزشــی دانشــگاه تبریز بــه عنوان 
متخصــص تغذیــه، تیــم هــای ملــی کشــتی آزاد و 

فرنگی ایران قهرمان قاره کهن شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز بــا 
مربیگری دکتــر رامین امیر ساســان، عضو هیات 
علمــی دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی 
دانشــگاه تبریز به عنوان متخصــص تغذیه، تیم 
های ملی کشــتی آزاد و فرنگی ایــران قهرمان قاره 

کهن شد.
شــایان ذکــر اســت چــاپ شــش جلــد کتــاب در 
ح تحقیقاتی و  زمینه تغذیــه ورزشــی، انجــام ۶ طــر
چاپ و ارائه بیش از ۱۰۰ مقاله در نشریات معتبر و 
کنفرانس های داخلــی و خارجی از عمده فعالیت 
های پژوهشی دانشیار دانشکده علوم ورزشی و 
تربیت بدنی دانشگاه تبریز می¬باشد. همچنین 
دکتر امیرساســان بعنوان مشــاور و مربی تغذیه 
تیــم هــای ورزشــی ایــران در مســابقات متعــدد 
آســیایی و جهانی حضور داشتند که از مهمترین 
آنها میتــوان بــه حضــور در المپیکهــای ۲۰۰۴ آتن، 
۲۰۰۸ پکــن،۲۰۱۲ لنــدن، چهــار دوره مســابقات 
آســیایی، حضــور در بیــش از ۵۰ دوره مســابقات 
کشــتی آســیایی و جهانی، مربــی تغذیــه تیم ملی 
والیبــال ایران از ســال ۸3 تــا ۸۶ و مــدرس تغذیه 
فدراســیون جهانــی کشــتی )فیــال(، مربیگــری و 

داوری بین المللی شنا اشاره نمود.

خبرخبر

مدیر عامل ایران خودرو تبریز از برنامه ریزی برای تولید 
بیش از ۹۰ هزار دستگاه خودرو برای سال ۱۴۰۰ خبر داد.
خبرنگاران  با  گفت وگو  در  منصور  زاد  حاجی  حمید 
صنعتی  گروه  مدیرعامل  با  که  ای  جلسه  طی  افزود: 
ایران خودرو برگزار شد، امسال ضمن افزایش تولید 
سالیانه خودرو در تبریز بالغ بر 90 هزار دستگاه انواع 
می  تولید  تبریز  سایت  در  سورن  و  سمند  خانواده 

شود.
وی با تاکید بر تالش این شرکت برای تبدیل استان 
کشور  خودروسازی  سوم  قطب  به  شرقی  آذربایجان 
ساخت  فنی  دانش  و  تکنولورژی  انتقال  طریق  از 
موانع  رفع  و  تسهیل  با  امیدواریم  شد:  نشان  خاطر 
سال  در  انقالب،  معظم  رهبر  فرامین  مطابق  تولید 
کنار  در  بتوانیم  ها  زدایی  مانع  و  ها  تولید،پشتیبانی 
هدف  با  نیز  دیگر  جدید  محصول  یک  داخلی،  تولید 
تنوع در سبد محصوالت البته با حمایت گروه صنعتی 

ایران خودرو داشته باشیم.
ظرفیت  کرد:  تشریح  تبریز  خودرو  ایران  مدیرعامل 
دستگاه  هزار   130 تبریز  خودرو  ایران  تولید  اسمی 

خودرو در سال است. از این رو سایت تبریز می تواند 
نقش مهمی در راستای افزایش تولید خودرو کشور در 

صنعتی ترین منطقه شالغرب کشور ایفا کند.
حاجی زاد منصور افزود: هم اکنون تمامی محصوالت 
ایران خودرو تبریز دارای سه ستاره کیفیت است که 
ستاره  چهارمین  کسب  محصول،  کیفیت  ارتقای  با 
کیفیت برای خودروی سورن پالس در سال 1400 در 

دستور کار این مجموعه قرار گرفته است.
سال  در  کارکنان  مسائل  بهبود  با  ارتباط  در  وی 
بمنظور  رمضان  مبارک  ماه  در  امسال   : گفت  جاری 
گرامیداشت این ایام سبد غذایی شامل اقالم خوراکی 

تهیه و در اختیار کارکنان قرار گرفته است.
طبقه  ح  طر کرد:  تأکید  تبریز  خودرو  ایران  مدیرعامل 
بندی مشاغل کارکنان در سایت تبریز از زمستان سال 

گذشته شروع شده و از سال جاری به مرحله اجرا در 
خواهد آمد.

حاجی زاد منصور همچنین در رابطه با ارتقاء و توسعه 
منابع انسانی یادآور شد: امسال در خصوص مسائل 
تمهیداتی  کارکنان  انگیزشی  و  آموزشی   ، رفاهی 

اندیشیده شده است. 
در  مختلفی  های  شاخص  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
بررسی توسعه منابع انسانی در هر جامعه ای مد نظر 
است، ادامه داد: بهبود و ارتقاء سطح خدمات رفاهی 
کیفیت  و  سطح  مهم  بسیار  مولفه  کلی  بطور  با  و 
زندگی پرسنل ایران خودرو تبریز است. در این راستا 
بخش  در  رفاهی  خدمات  جامع  ح  طر تدوین  و  تهیه 
های ورزش، درمان و افزایش وام های قرض الحسنه 
اقدامات این مجموعه در سال  از مهمترین  کارکنان 

جاری خواهد بود.
گفتنی است شرکت ایران خودرو تبریز در سال 1385 
انواع  دستگاه  میلیون  یک  بر  بالغ  و   شده  تأسیس 
خودروی سواری و وانت را تاکنون تولید و به بازار هدف 

عرضه کرده است.

مدیرعامل ایران خودرو تبریز خبرداد:

افزایش تولید ساالنه ایران خودرو در تبریز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاکید کرد:

ضرورت اعمال محدودیت های شدید دو هفته ای در استان

با اهدا لوح سپاس صورت گرفت 

تقدیر معاون وزیر جهاد کشاورزی از عملکرد مدیریت شعب
 بانک کشاورزی آذربایجان شرقی

اعمــال  ضــرورت  بــر  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس   
محدودیت های شدید دو هفته ای در آذربایجان شرقی تاکید کرد.

، محمدحســین صومی در جلســه اســتانی  بــه گــزارش خبرنــگار مهــر
ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در تبریــز بــا بیــان اینکــه شــرایط کرونایــی در 
اســتان خوب نیســت و شــاهد افزایش مبتالیان و مرگ و میر ناشــی 
از ویــروس کرونا هســتیم، افزود: متأســفانه آمــار روزانه به شــدت در 

حال افزایش است.
تــی، شــاهد روزهــای بســیار ســختی  وی بــا بیــان اینکــه در روزهــای آ
ادامــه داد:  بــود،  اســتان خواهیــم  تبریــز و ســایر شــهرهای  در 

اعمــال محدودیت هــای شــدید دو هفتــه ای در اســتان همچــون 
محدودیت هــای اخیــر در تاکســتان و قزویــن، یکی از پیشــنهادهای 

جدی ما به مسئوالن است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز افزود: اعمــال محدودیت های 
شدید دو هفته ای در آذربایجان شــرقی می تواند نقش بسیار مؤثری 

در کاهش تعداد ابتالء و مرگ بیماران داشته باشد.
وی سپس به آغاز هفته ســالمت از روز چهارشنبه اشاره کرد و گفت: 
از مــردم می خواهیــم که بــه مدت یــک هفتــه، یک بــار دیگر شــعار در 

خانه بمانیم را عملی کنند تا میزان مبتالیان به کرونا کاهش یابد.

محمد مهــدی برومندی معــاون وزیر جهاد 
کشاورزی با اهدای لوح ســپاس، از  عملکرد 
مدیریت شــعب بانک کشــاورزی در استان 

آذربایجان شرقی تشکر و قدردانی نمود .
    بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت بانک 
کشاورزی استان آذربایجان شــرقی ، معاون 
امــور باغبانــی وزیر جهاد کشــاورزی بــا توجه 
بــه عملکرد موفقیــت آمیز  ایــن مدیریت در 
راســتای تحقــق اهــداف بخــش کشــاورزی ، 
با اهدای  لوح  بــه مهندس جــواد محمودی 
اســتان  کشــاورزی  بانــک  صمدیرشــعب 
آذربایجان شــرقی، مراتــب قدردانی خــود را از 

ایشان و کارکنان شعب استان اعالم کرد.


