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مدیرعاملصندوقبیمهاجتماعیروستاییانوعشایر خبر داد:

رتبههای برتر کنکور
 ۹۹بورسیه تحصیلی
میشوند

2

استاندار آذربایجان شرقی:

توفیقات شبکه سهند در هفدهمین
اجالس سراسری فناوری رسانه

جهاد را پایانی نیست؛

دکتــر محمدر ضــا پورمحمــدی ا ســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا ار ســال لو حــی بــه مهنــدس مرتضــی صفــری
مد یــرکل صــدا و ســیمای مر کــز آذربایجــان شــرقی ،کســب لــوح و تند یــس مر کــز بر تــر در ر شــد  ،تو ســعه و
نگهداری زیر ســاختهای فنی در هفدهمین اجالس سرا ســری فناوری ر ســانه را تبریک گفت .
2

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

افزایش1300درصدیتقاضابرای
اجرایسیستمآبیاریکمفشار
2

غیورمردان سپاه ،از جبهه جنگ
تا جبهه سازندگی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:

قطعیبرقدر آذربایجانشرقی
نخواهیمداشت
2

4

سرپرستمعاونتاجتماعیوپیشگیریاز وقوع
جرمدادگستریکلمطرحداد؛

سرقتدر آذربایجانشرقی
افزایشیافت

2

رپرتاژ

میاقساط را دریافت نکردیم و بعد از آن هم با کســانی که شرایط سختی داشته باشند
نهایت تعامل و همکاری را انجام میدهیم تا انشــااهلل با کمک هم از این شرایط دشوار
عبور کنیم.مااجازهنداریمبیشاز  90درصدمنابعرااستفادهکنیمامابهخاطر مشکالتی
که بیمــاری کرونا برای مــردم رقــم زد این 90درصــد را هم رد کــرده ایم و خوشــبختانه این
مسالهمدیریتشد».

قدردان زحمات کارکنان ایثارگر
بانک قرضالحســنه مهر ایران هستم

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران آذربایجان شرقی تشریح کرد

آیینه13سالتالشدر مسیر بانکداریسبز وبدونربا
سیدرضامنافیآذر،مدیر شعببانکقرضالحسنهمهر ایراناستانآذربایجانشرقی
گفت :قرض الحســنه رفتاری نیکو و پســندیده اســت کــه قرآن کریــم بارها به انجــام آن
توصیه کردهاست.در زندگیپر برکتپیامبر وائمهنیز روایتهایبیشماریاز اینرفتار
پر برکت مشاهده میشود که بر اهمیت آن داللت دارد.در جمهوری اسال میایران و در
راستای بانکداری اسالمی ،بانک قرض الحسنه مهر ایران تنها بانکی است که پرچمدار
قرضالحسنه در نظام بانکی کشور بوده و در کنار اهتمام به این سنت نیکو ،اقدامات
شایســتهای را در خصوص فعالیتهای اجتماعی و حمایت از اقشــار ضعیف و آسیب
پذیر انجامدادهاست.
به گزارش جام جم مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهرایران استان آذربایجان شرقی
در نشستخبریکهبهمناسبتسیزدهمینسالتاسیساینبانکبرگزار میشدبه
خبرنگارانگفت«:در طول 13سالگذشتهتعدادمشتریانما بهدهمیلیوننفر رسیده
اســت و  8میلیون فقره تســهیالت به درخواســت کننــدگان اعطا کــرده ایــم .اعتمادی
که ایجاد کرده ایم ســبب شــده اســت تا کمیته امداد امام ،آســتان قدس رضوی ،بنیاد
برکت،صندوق بسیجیان و  ...نیز از ما خدمات بگیرند و امیدواریم دایره این مشتریان
روز بهروز گسترشیابد.مادر بانکقرضالحسنهمهر ایرانحسابسپردهکوتاهمدت
وبلندمدتنداریموهیچسودیبهسپردههاپرداختنمیکنیم.بههمینخاطر هزینه
تمام شده پول برای ما پایین است ».ســید رضا منافی آذر افزود« :در استانهایی مثل
کردستان،آذربایجانغربی،سیستانوبلوچستانوگلستانکهجمعیتقابلتوجهی
از اهلتسنن در آنهاسکونتدارند،منابعبانکمیزانبسیار باالییرسیدهوایننشان
دهنده حمایت آنها از سنت پسندیده قرض الحسنه اســت .استان آذربایجان شرقی
امانسبتبهپتانسیلهاییکهداردفاصلهزیادیتاجایگاهواقعیخوددر اینخصوص
دارد.بخشیاز اینمسالهبهنگرشاقتصادیمردمبر میگردد کهالبتهروز بهروز بهبود
مییابد.منابعاستانبه 12هزار و 700میلیاردریالرسیدهاستدر صورتیکه 3سالقبل
سه هزار میلیارد ریال بوده اســت که البته این عدد برای آذربایجان شرقی و تبریز بسیار

کماست».
*رسالتاجتماعیقرضالحسنهمهر ایران
وی ادامه داد « :بانک مهر ایران در حوزه فعالیتهای اجتماعی اقدامات فوق العادهای
را انجام میدهد .در ســایر بانکها در صورت تاخیــر در بازپرداخت وام 6،درصد به ســود
پرداختیخودواماضافهمیشود که اکثراسودپرداختیبهباالیبیستدرصدمیرسد.
اما ما بر اســاس مصوبه بانک مرکزی در صورت دیرکرد بازپرداخت اقســاط بیشــتر از 12
درصد دریافت نمیکنیم .این جریمه نیز طبق مصوبه بانک جزء درآمد بانک محسوب
نشــده و مســتقیما در فعالیتهای اجتماعی بانــک از قبیل مدرســه ســازی ،کمک به
آســیب دیدگان بالیای طبیعی ،کمک به محرومان و نیازمندان و  ....هزینه م یشــود .در
حال حاضر بانک مهــر ایــران  5هزار خانــوار روســتایی را بیمه کرده اســت .همچنین در
سه اســتان محروم سیســتان و بلوچســتان ،ایالم و خراســان جنوبی،نزدیک به 5هزار
خانه روســتایی در برابر بالیای طبیعی بیمه کرده ایم که این خود کار بزرگی اســت و باید
گسترشیافتهودر دیگر استانهاهمانجامپذیرد».
*بانکداریالکترونیکوتاثیر آنبر فعالیتشعب
وی اضافه کرد «:ما در حال حاضردر استان آذربایجان شرقی 23شعبه داریم که 11شعبه
در تبریز استو 12شعبهدر سایر شهرستانهایاستاناست.از سال گذشتهسامانه
میعــاد را راه انــدازی کــرده ایم و در همه شــعبات ما اســتفاده م یشــود.همه خدمــات از
افتتاح حساب و حتی درخواست تســهیالت به راحتی و بدون مراجعه به شعبه امکان
پذیر بودهوموفقشدهایماستفادهاز کاغذرانیز در شعباتحذفکنیمکهدستاوردبی
نظیریاست.بانکمهر ایراندر زمینهخدماتبانکداریدیجیتال کامالبهروز وپیشرو
بوده و در ردیف بانکهای شاخص کشــور در این زمینه است .البته زمان میبرد تا بین
مردم استفاده از بانکداری الکترونیک رایج شود و آموزش و فرهنگ ســازی الزم در این
خصوص انجام پذیــرد .در عصر بانکداری دیجیتال تعداد باالی شــعبه بــی معنا بوده و
فقطبرایبانکهاهزینهاضافیدر پیخواهدداشت .مشتری بایددر هر کجاوهر زمان

از خدماتبانکیبهرهببردولیتازمانی کهاستفادهاز خدماتبانکداریالکترونیکرایج
نشــود ،برنامهای برای کاهش شــعباتمان نداریم .حتی در هشــترود و ورزقــان و حتی
مراغهکهیکشعبهداریم،احساسنیاز بهتاسیسشعبهبرایمامشهوداست».
*حامیکاالیایرانی
منافــی آذر اظهــار داشــت «:در دو ســال گذشــته در راســتای حمایــت از تولیــد داخلی با
تولیدکنندگان قرار داد میبستیم تا آنها مشتریانشان را برای دریافت وام به ما معرفی
کنند.تولید کننــده تعــداد وام و میــزان آن را مشــخص م یکــرد و ما بــه آنهــا وام 4درصد
میدادیم.االنهماینطرحهمچنانادامهدارد.اماخدمتجدیدیکهدر اینخصوص
تهــا 20میلیــون تومــان اســت اما
ارائــه میدهیــم،کاال کارت میباشــد .ســقف ایــن کار 
نهــا تا30میلیون تومان و بــدون ضامن نیز قابل پرداخت میباشــد.
بــرای ادارات و ارگا 
بازپرداخت آنها به صورت  9،6و 12ماهه اســت و برای خرید کاالی ایرانی در سراسر ایران
قابل استفاده اســت .ما در تالشــیم تا با دور زدن تورم و حمایت از کاالی ایرانی شرایط را
برای مردم آســانتر کنیم .البته بقیــه بانکها هم این خدمــات را ارائه میکننــد اما با نام
 18درصد میدهند و زمان پرداخت به 21درصد هم میرســد .اما بانک مهر ایران معنای
واقعیکلمههمان 4درصدسودرااز مشتریمیگیرد».
*مهمترینمشکلدریافتوام
وی افزود«:پرداخت تســهیالت بــدون ضامن پــس از رتبه بندی و اعتبار ســنجی انجام
شده و مشتریانی که رتبه مورد نظر را داشته باشند میتوان ند بدون ضامن تسهیالت
دریافت کنند .به صورت آزمایشــی نیز هر شــعبه را موظف کرده ایم که ماهانه به دو نفر
تســهیالت بدون ضامن پرداخــت کند .یکــی از بزرگترین مشــکالت مردم پیــدا کردن
ضامن برای دریافت وام است.اگر کسی شرایطش را شرح دهد و سیستم اجازه بدهد
بدونضامنبهویتسهیالتپرداختمیکنیم».
* کارنامهدورانهمهگیریکرونا
منافی آذر در خصوص تاثیرات کرونا بر فعالیتهای بانک اضافه کرد «:متاسفانه یکی از
همکاران ستادی تهران را بر اثر ابتال به بیماری کرونا از دست دادیم .در استان ما نیز 32
نفر از جملهخودمنمبتالشدهاندکهخوشبختانههمگیبهبودیافتند.
در ابتدای سال مصوبه دولت پس از همه گیری کرونا در خصوص عدم دریافت اقساط
وامهای قرض الحسنه ،برای بانک ما که تمام وامهای آن قرض الحسنه است مشکل
زیــادی ایجــاد میکرد،اما بــه کمــک خــدا و در راســتای خدمت بــه مردم در ســه مــاه اعال

متاسفانه کشور عزیزمان از بهمن سال گذشته همزمان با بســیاری از نقاط دیگر
دنیا گرفتار بیماری همه گیر کرونا شــد .این بیماری اثــرات زیــادی را بر تمامیوجوه
زندگی مــردم بر جــای گذاشــته و آســیبهای زیــادی را بــر آنهــا وارد کرد .متاســفانه
ن عزیز خود را بر اثر ابتال به این بیماری از دست دادند .از سوی
بســیاری از هموطنا 
دیگر محدودیتهاییکهبر فعالیتهایمختلف،جهتقطعزنجیرهسرایتاین
تهــای اقتصادی و تولیــدی و کاهش درآمد
بیماری اعمال شــد اثر زیادی بر فعالی 
برخیاز مردمداشت.مجموعهقرضالحسنهمهر ایرانکهاز ابتدایتاسیسخود
هموارهتمامتالشخودراباهدف تامیننقدینگیورفعنیازهایضروریاشخاص
حقیقی و حمایت از نیازمندان بکار بســته اســت ،پــس از همه گیــری این بیماری
منحوسنیز بر خودالزممیدانستکهمانندهمیشهدر کنار مردمعزیز وشایسته
ایراناسالمیحضور داشتهباشدوگامیهر چندکوچکدر راستایبهبودیاوضاع
تهــای بانکی تداوم خدمت رســانی
پیش آمده بــردارد .در این راســتا حفظ فعالی 
به مردم یکــی از مهمترین رســالتهای ایــن مجموعه بود کــه بایــد در دوران همه
گیری این بیماری نیز به نحو احســن انجام م یشــد .مشــکلی کــه در ایــن راه وجود
داشتاینبودکهبهدلیلقابلیتانتقالباالیویروسکروناوتماسزیادپرسنل
مجموعه با ارباب رجوع در حین خدمت رسانی ،آنها در معرض ابتال به این بیماری
قرار گرفتــه و جان آنهــا را با خطــر مواجه م یکــرد .اما کارکنان شــبکه بانکــی از جمله
پرسنل ایثاگر ،متعهد و سختکوش قرض الحسنه مهر ایران با تمام قوا و البته با
رعایتتمامیپروتکلها،بدونکوچکترینهراساز ابتالبهاینبیماریخطرناک،
تمام تالش خــود را بــه کار بردند تــا در خدمت رســانی به مــردم عزیز ایران اســامی
کوچکترین خللــی وارد نشــود .در طــی این خدمــت رســانی صادقانه نیــز بیش از
 60درصد پرســنل فــداکار و ایثارگر قرضالحســنه مهــر ایــران در اســتان آذربایجان
شــرقی به ســبب همین ارتباط مســتقیم با مردم به بیماری کرونا مبتال شــدند که
خوشبختانهباالطافالهیودر سایهزحماتبیدریغپرسنلدرمان،همگیبهبود
یافتهوبهآغوشخانوادهبزرگقرضالحسنهمهر ایرانبازگشتند.
اینجانب به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ قرضالحســنه مهر ایران بر خود
الزم میدانــم از زحمــات بی دریــغ و از خودگذشــتگی کارکنان محتــرم و بزرگــوار این
مجموعه نهایــت قدردانــی و سپاســگزاری را بــه جــا آورده ،در برابر آنها ســر تعظیم
فــروآورده و از خداوند تبارک برای آنها توفیــق روز افزون را طلب کنــم .این بزرگواران
با فداکاری بی مانند ،دشواری زیادی را در این مسیر متحمل شده ،خود و خانواده
گرامیشــان درگیر این بیمــاری منحوس شــدند ،اما هیچــگاه اجازه ندادند ســنگر
اقتصادی ایــن مرز و بــوم در بانــک مهر ایــران خالی بمانــد و کوچکتریــن خللی در
فعالیتهای این مجموعه در راســتای خدمت رســانی صادقانه به مــردم عزیز رخ
دهد .انشااهلل با لطف خداوند منان و عنایت امام زمان(عج) و تدابیر هوشمندانه
مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) مردم عزیز ایران اســا میهر چه زودتر از دامان
اینبیماریهمهگیر رهایییافتهوبار دیگر همهباهمدر راستایشکوفاییورشد
وتوسعهایراناسالمیعزیز گامبردارند.
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ضمیمه رایگان
روزنامه در استان
آذربایجان شرقی

مدیر کلپزشکیقانونیاستانخبر داد

کاهش مرگ و میر ناشی از سوختگی در آذربایجان شرقی

نکــه در هفــت ماهــه
مدیــر کل پزشــکی قانونــی آذربایجــان شــرقی بــا بیــان ای 
ســالجاری 59 ،نفر بــر اثرصدمات ناشــی از ســوختگی در اســتان جان خــود را از
دســت دادند ،گفــت :از این تعــداد  20نفــر زن و  39مــرد بوده کــه هر کــدام از این
آمارها نسبت به مدت مشــابه در سال گذشــته به ترتیب  50و  20درصد کاهش

داشتهاست.
به گزارش جامجم علی صفاییفرد در این خصوص اظهار کرد :آمار تلفات ناشی
از سوختگی در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته که89
نفر جان باخته بودند ،امسال حدود 34درصد کاهش یافته است.وی گفت :در

مهر امسالنیز هفتنفر بر اثر سوختگیفوت کردند کهیکنفر از آنهازنبوده
و در مقایسه با مهرسال گذشته پنج نفر کاهش داشته اســت.به نقل از روابط
عمومی پزشکی قانونی استان ،کل مرگ و میر ناشــی از سوختگی در آذربایجان
شرقیدر سال گذشته 127،نفر بود که 54نفر از آنهازنو 73نفرمردبودند.

خبر

خبر

ســرقت در آذربایجانشــرقی
افزایشیافت

سرپرســت معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از
وقــوع جــرم دادگســتری کل آذربایجا نشــرقی
اعالم کرد :میزان آمار ســرقت ثبت شــده در این
اســتان در هشــت ماه امســال نســبت به مدت
مشــابه ســال قبــل افزایــش  ۲۱درصدی داشــته
است.
بــه گــزارش جامجــم احمــد موقــری در نشســت
پیشــگیری از ســرقتهای تعز یــری ا ســتان بــا
بیان اینکه موضوع ســرقت جزو جرایم اولویت
دار اســتان و کشــور اســت ،افــزود :بــه طــور قطع
مسایل بســیاری همچون مشــکالت اقتصادی
که در ســایه بحران شــیوع ویــروس کرونــا ایجاد
شــد ،در افزایش حجــم جرایم موثر بوده اســت.
وی اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه بحــران کرونــا،
نــوع رفتار هــای اجتما عــی و فیزیکــی مــردم نیــز
در ایــن خصــوص موثــر بــوده اســت و همچنین
مسایل اقتصادی ارتباط مستقیمی با معیشت
مردم داشــته اســت بــه طــوری که برخــی افــراد با
سوءاســتفاده از موقعیــت پیش آمــده مرتکب
جــرم میشــوند .موقــری بــا اشــاره بــه افزایــش
نگــران کننــده آمــار ســرقت در اســتان ،اضافــه
کــرد :هرچند بــه دلیــل بحــران کرونــا مــردم خانه
نشــین شــدند و این امر تاثیر خود را در موضوع
ســرقت از منازل گذاشــته اســت ،اما با این حال
آمار ســرقت بــه ویــژه ســرقت از داخل خــودرو و
قطعات و لوازم خودرو به شدت در حال افزایش
اســت.وی ادامه داد :با توجه به این مساله باید
راهکارهــای الزم در خصــوص فرهنــگ ســازی و
تدابیر پیشگیرانه از سرقت پیش بینی شود.

استاندار آذربایجانشرقیخبر داد:

توفیقاتشبکهسهنددر هفدهمیناجالسسراسریفناوریرسانه
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی اســتاندار
آذربایجــان شــرقی بــا ار ســال لو حــی بــه
مهنــدس مرتضی صفــری مدیــرکل صدا
و ســیمای مرکز آذربایجان شرقی ،کسب
لوح و تندیس مرکز برتر در رشــد توسعه
و نگهــداری زیر ســاختهای فنــی در
هفدهمیــن اجــاس سراســری فنــاوری
رسانه را تبریک گفت .
️▪در بخشی از این لوح آمده است :
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای مرتضی صفری
مدیــرکل محتــرم صــدا و ســیمای مرکــز
آذربایجان شرقی
خدمت در رســانه ملــی به ویــژه در روزگار
کنونی کــه آدمیان تشــنه پیام بــی پیرایه

حقیقت اند  ،توفیق بزرگ الهی اســت که
شکرانه آن تالش و اهتمام هرچه بیشتر
بــرای تحقــق منو یــات نظــام جمهــوری

اســامی ایــران و رهبری معظــم انقالب از
جملــه امیدآفرینــی و بیان خدمــات نظام
توأم بــا انعــکاس مطالبات واقعــی مردم

به دور از هرگونه سوگیریهاست .
ضمــن آرزوی توفیــق روز ا فــزون در
ا یــن مســیر متعا لــی ،بســیار خر ســندم
کــه جنابعا لــی و عز یــزان معاو نــت فنــی
صدا و ســیمای مرکز آذربایجان شــرقی با
دریافت لوح و تندیس مرکز برتر در رشد
توســعه و نگهداری زیرســاختهای فنی
در هفدهمیــن اجــاس فنــاوری رســانه
شــمهای از تــوان و همــت فرزنــدان ایــن
خط را به منصه ظهور رساندید.
اینجا نــب ضمــن تبر یــک موفقیــت
بــه د ســت آ مــده بــرای آن جنــاب و
همکارا نتــان توفیقــات بیشــتر در
خد مــت بــه نظــام مقــدس جمهــوری
اسالمی ایران آرزومندم .

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:

فرماندار شهرستان خبر داد؛

قطعی برق در آذربایجان شرقی نخواهیم داشت

کاهش آمار جانباختگان کرونایی در اهر

معــاون هماهنگــی ا مــور عمرا نــی ا ســتاندار
آذربایجان شــرقی با تاکید بر ضرورت برقرسانی در
فصل سرما ،گفت :سوخت مورد نیاز نیروگاههای
استان باید تامین و از قطعی برق جلوگیری شود.
جــواد رحمتی در جلســه کارگروه اضطــراری کاهش
آلودگــی هــوا ،اظهــار کــرد :بــا قطعــی بــرق ،وســایل
گرمایشــی نیــز از کار خواهنــد افتــاد کــه ایــن امر در
فصل سرما قابل قبول نیست.
وی ادامه داد :با توجه به کمبود گاز در شــرایطی که
مصرف گاز در کشــور افزایــش یافتــه ،نیروگاههای
ا ســتان متنا ســب بــا ســهمیه ابال غــی از ســوی
کمیتــه مدیر یــت ســوخت نیروگا ههــای کشــور
بــر ا ســاس مصو بــه شــورای عا لــی امنیــت ملــی
فعالیــت خواهنــد کــرد .بــه نقــل از روابــط عمومــی

اســتانداری آذربایجانشــرقی ،وی افــزود :تــا زمانی
که از ســوی این کمیته مشخص شده و به نسبت
ســهمیه تعییــن شــده ،در زمانهــای اضطــراری به
صــورت محــدود در نیروگاههــا از ســوخت مــازوت
یا گازوییل اســتفاده شــود تــا کمبود گاز در کشــور
جبران شود.
/ایسنا

فرماندار اهر از کاهش آمار جانباختگان کرونایی در این
شهرستانخبر داد.
رسول خدابخش در گفتوگو با خبرنگاران گفت :با
توجه به رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط مردم،
آمار بیماران بدحال کرونایی در دو ماه آذر و آبان حالت
نزولی داشته و این امر باعث کاهش آمار جانباختگان
نیز بوده است .وی دورهمیها و مهمانیهای شب
یلدا را در این روزهای کرونایی بزرگترین تهدید برای
سالمت خانوادهها برشمرد و افزود :بیشترین عامل
ابتال به بیماری کرونا را دورهمیها و مهمانیهای
خانوادگی و دوستانه است.وی ضمن تاکید بر عدم
برگزاری مراسمات و تجمعات عروسی ،ترحیم و سایر
موارد مرتبط در شهرستان اهر ،گفت :در صورت هرگونه
مشاهدهاینمواردبامتخلفانبرخوردجدیخواهدشد.

خدابخش با اشاره به ممنوعیت عرضه قلیان در سفره
خانهها و قهوه خانهها ،افزود :در وضعیت کنونی و طبق
دستورالعمل ابالغیه ستاد مقابله با کرونا ،عرضه قلیان
در قهوهخانههاوسفرهخانهممنوعاست.ویاز احتمال
فعالیت آرایشگاههای زنانه با رعایت تمام پروتکلهای
بهداشتیدر صورتتاییدستادمقابلهباکرونادر روزهای
آیندهخبر داد.
/ایسنا

ُ
توز یــع بیش از  1500تــن بذر گندم
اصالح شده در بستان آباد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستان آباد از
ُ
توزیع بیش از  1500تن بذر گندم آبی و دیم اصالح
شده در سال زراعی جاری در این شهرستان خبر
داد.
به گزارش جا مجم به نقل از روابط عمومی سازمان
جهاد کشاورزی استان ،عزیز نوروزی در گفتگو با
خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود :با تالش
کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی میزان توزیع
بذر اصالح شده گندم درسال جاری بیشتر از
سهمیه ابالغی توسط مدیریت زراعت استان بوده
و در این زمینه جزو شهرستا نهای برتر میباشد
و بیش از  50درصد مزار ع گندم با استفاده از بذور
گواهی شده مورد کشت قرار گرفته است.
وی همچنین افزود :در اواخر فصل کاشت
ُ
سالجاری  210تن بذر گندم دیم مورد نیاز کشاورزان
به صورت بذر گندم سیلویی ،پس از فرآوری و
بوجاری و با کیفیت مناسب در اختیار گندم کاران
قرار گرفته است.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان بستان آباد گفت:
در مزار ع دیم این شهرستان بیشتر از رقمهای
هما ،باران ،هشترود ،صدرا و در مزار ع آبی بیشتر از
رقمهای پیشگام ،میهن و حیدری استفاده شده
است .نوروزی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه
به تحویل به موقع کود و نیز به جهت استفاده از
ارقام مناسب انتظار میرود در سال جاری افزایش
میزان برداشت محصول گندم در این شهرستان
صورت گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم کرد؛

افزایش  1300درصدی تقاضا برای اجرای سیستم آبیاری کم فشار در آذربایجان شرقی
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شرقی
گفــت :تقاضــا بــرای اجــرای پروژههــای آبیــاری کــم
فشــار در اســتان حدود  1300درصد افزایــش یافته
است.
به گــزارش جامجــم اکبــر فتحی در جلســه شــورای
معاونــان و مدیــران ســازمان بــا بیــان اینکــه
کشــاورزان باید محصوالت خــود را بیمــه کرده و با
خیال راحــت ،محصول خــود را تولید کننــد ،گفت:
بایــد ترویــج توســعه بیمــه محصــوالت کشــاورزی
را مهــم تلقــی کــرد و بــا هماهنگــی صنــدوق بیمــه،
کشــاورزان را بــه بیمــه کــردن محصوالت تشــویق
کرد تا ریســک تولید کاهش یابد.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع خســارت محصــوالت
کشــاورزی در اثــر ســرمازدگی ،گفــت :براســاس
یافتههــای علمــی ،ســرمازدگی در ایــن زمــان معنا
و مفهومــی نــدارد و بایــد بــا برنامهریز یهــای الزم
جهــت جلوگیــری از ســرمازدگی در محلهــای
پرخطــر انجــام شــود ،مثال میتــوان بــا اســتفاده از
تغذیــه گیاهــی مناســب ،احتمــال ســرمازدگی را
کاهش داد.
وی با اشــاره به تفاهم نامه وزارت جهاد کشاورزی
بــا ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ،گفــت :ایــن یــک
قــرارداد مهم و عملی اســت کــه یکســری تعهدات
مالی برای این ستاد دارد و قرار اســت تا در تامین

ادوات ،بــذر  ،کــود ،بیمــه ،آمــوزش و پشــتیبانی
در کنــار جهــاد کشــاورزی بــوده و بایــد از ایــن
فرصت به نحو احســن در راســتای افزایــش تولید
محصوالت کشاورزی استفاده شود.
فتحــی از زحمــات معاونــت تولیــدات دامــی نیــز
قدردانــی کــرده و گفــت :در مــدت زمانی که کشــور
از کمبــود پروتئیــن به خصوص گوشــت مــر غ رنج
میبــرد ،اقدامــات انجــام شــده توســط ایــن حــوزه
باعــث شــد تــا در اســتان ،قیمتهــا ســریع تــر بــه
حالت عــادی خود بازگــردد و بــا تامیــن نهادههای
دامــی در تامیــن مایحتــاج جامعــه بــه مشــکل
برنخورد.
وی افــزود :تهیــه آمارهای دقیــق بخــش تولیدات
دامــی و تحلیــل آ نهــا ایــن امــکان را فراهــم کــرد
تــا تصمیــم گیــری و اقدامــات انجــام شــده نتیجــه
خوبی به همراه داشته باشد.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســهای بــا جضــور
مرغــداران و دامــداران اســتان ،گفــت :در هفتــه
جــاری بــا برگــزاری جلســهای بایــد بــه مشــکالت و
دغدغــه و پیشــنهادات مرغــداران و دامــداران
رســیدگی کــرده و نظرات ارزنــده آنان را در راســتای
پیشــبرد تولیدات دامی عملیاتی کرد.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شرقی
بــا تاکیــد بــر طــر ح پــاک کوبــی دامهــا ،گفــت :باید

در طــر ح پــاک کوبــی ،تســریع بــه عمــل آید تــا آمار
دقیقــی در هنــگام تامیــن نهاد ههــای دامــی در
دست باشد.
وی گفــت :برخــی افــراد ســودجو بــا کاربــری
بســتهبندی محصــوالت و صنایــع کشــاورزی
اقــدام بــه تغییــر کاربــری کشــاورزی بــه مســکونی
و  ...کردهانــد کــه باید مــکان دقیــق ایــن اقدامات
شناســایی شــده و اقدامــات الزم در برخــورد بــا
متخلفان انجام گیــرد.وی به لزوم تشــکیل کمیته
تامیــن میــوه شــب عیــد اشــاره کــرد و گفــت :ایــن

کمیتــه بایــد بــا کمــک اتحادیــه باغــداران جهــت
برنامــه ریــزی تامین میــوه مورد نیــاز در ایــام پیک
مصــرف نظیــر شــب عیــد تشــکیل و بــه موقــع
نســبت به خریداری میــوه اقدام کند تــا در صورت
نیــاز بــازار ایــن محصــوالت را بــرای جلوگیــری از
کمبود و افزایش قیمت ،به بازار روانه شــود.
فتحــی بــه مســائل حــوزه آب و خــاک پرداخــت و
گفت :اگــر مشــکل در مرحله مــکان یابی باشــد و
شــروع یــک پــروژه باشــد ،کاری جــز بررســی مکانی
نمیتوان کــرد اما وقتی پروژهای نیمــه تمام مانده

و کار در دســت پیمانــکار اســت ،قطعــا پیمانــکار
درصــدد اتمــام پــروژه خواهــد بــود تــا پو لــش را
بگیرد در چنین شــرایطی باید پیگیریها و آســیب
شناســی انجام شــود و در جســتجوی نواقص بود
تا مشخص شــود که چرا پروژه به اتمام نمیرسد.
وی بــا اشــاره بــه موفقیتهــای ایــن ســازمان در
حــوزه روابــط عمومی گفت :کســب رتبــه اول مدیر
برتر و روابط عمومــی برتر در کشــور نتیجه زحماتی
بود کــه در طول یک ســال کشــیده شــده اســت و
این عنــوان بایــد موجبــات تــاش بیــش از پیش
همــکاران روابــط عمومی و دفــاع از این مقــام را در
ســالهای آتی در پی داشــته باشــد و الزم است تا
امکانات مورد نیاز روابط عمومی فراهم شــود.
وی افــزود :الزم اســت تا در مــورد کســب اطالعات
و آمــار دام و تولیــدات دامــی و تولیــدات گیاهــی
تــاش بیشــتری انجــام شــود تــا افــراد مربوطــه در
اجــرای بعضــی طر حهــا بــا شناســایی محــل تامین
و چگونگــی تامیــن منابــع مالــی طر حهــا اقــدام بــه
برنامه ریزی و اجرا کنند.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شرقی
همچنیــن بــه تســهیل در صــدور مجوزهــا تاکیــد
کــرد و گفــت :بایــد کمیتــهای تشــکیل شــود و بــه
بررســی فرآینــد صــدور مجوزهــا رســیدگی کنــد و
مــوارد غیــر ضــروری اصــاح و اســتعالمات بهینــه

سازی شود.
وی بــا تاکیــد بــر فــروش بــه موقــع امــاک مــازاد
بــر نیــاز مشــخص شــده ســازمان ،گفــت :برخــی
شهرســتانها ماننــد مراغــه ،میانــه ،اهــر و مرند با
توجــه بــه ظرفیــت تولیــدات کشــاورزی و توســعه
آنها ،نیاز بــه تشــکیل صندوق حمایــت از بخش
کشــاورزی شهرســتان دارنــد کــه بــا اســتفاده
از مــاده  12میتــوان بــا فــروش امــاک مــازاد آن
قســمت ،اقــدام بــه این امــر کــرد؛ در ایــن صورت،
صندو قهــای خــرد زنــان نیــز میتــوان نــد از ایــن
شرایط استفاده کنند.
وی با اشــاره بــه قانون حدنــگاری نیــز گفت :در دو
آیتم این قانون باید بررســی شــود که اولی شــامل
امــوال اداره اســت و بایــد ایــن امــوال ســنددار و
مشــخص شــوند و آیتــم دوم نیــز در بخــش اداره
امور اراضی بررســی میشــود که شــامل زمینهای
بــا کاربری کشــاورزی اســت کــه بایــد ســند دار تک
برگ شده و اجرای آن در اولویت قرار گیرد.
به نقل از روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی
آذربایجــان شــرقی ،فتحــی در خاتمــه گفــت:
آذربایجــان شــرقی در تامیــن نهاد ههــای دامــی،
تولیــد گوشــت مــر غ و تعییــن قیمــت مصــوب و
فــروش گوشــت مــر غ بــه قیمــت مصــوب ســتاد
تنظیم بازار جز برترین استانهاســت.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز مطرح کرد؛

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر:

رعایت حداکثری پروتکلهای بهداشتی در ناوگان قطارشهری تبریز

رتبههای برتر کنکور  ۹۹بورسیه میشوند

مدیرعامل شــرکت بهره برداری قطارشــهری تبریز گفت :پروتکلهای بهداشتی
در متــروی تبر یــز بیشــتر از قبل رعایــت شــده و تمامی مســافرین در طول ســفر
خود از ماسک استفاده میکنند.
بــه گــزارش جامجــم ،بهــرام فرهخــت در گفتگــو بــا برنامــه تلویزیونــی «تبریزیم»
از رعایــت حداکثــری پروتکلهــای بهداشــتی در متــروی تبریــز خبــر داد و گفــت:
شــرکت بهره برداری قطارشــهری تبریز از ابتدای شــیوع ویروس منحوس کرونا
در کشــور و طبــق دســتورات ســتاد محتــرم مقابلــه بــا کرونــا در اســتان ،تمامــی
نکات بهداشــتی اعم از فرهنگ سازی اســتفاده از ماســک در داخل ایستگاهها
و داخــل قطارهــا ،ایجــاد برچســب گــذاری در صندلیهــای واگنهــای قطــار ،پلــه
برقیهــا ،دا خــل آسانســورها ،انجــام عملیــات ضدعفو نــی مســتمر و روزا نــه و
ســاعتی ایســتگاهها و قطارهــا در زمان بهره بــرداری و پــس از پایان بهــره برداری
و همچنیــن فروش ماســک بــه قیمت مصــوب دولتــی را به طــور منظــم و کامل
انجام میدهد.
فرهخت افــزود  :فاصله گــذاری اجتماعی در داخل قطارها و اســتفاده از ماســک

بیشــتر از قبل توسط مســافرین مترو رعایت شــده و در چند ماه اخیر نیز میزان
۱۰۰درصد مسافرین از ماسک استفاده میکنند.
ً
وی یادآور شــد :زمان انتظار مســافر در ایســتگاهها فعــا  ۱۳دقیقه بــوده و امید
اســت با تکمیــل نواقص در خــط یــک قطارشــهری تبریز این میــزان زمــان انتظار
مسافر در ایستگاهها را نسبت به قبل کاهش دهیم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان
و عشایر از حمایت تحصیلی این صندوق از
رتبههای برتر کنکور سراسری سال  ۹۹خبر داد.
به گزارش جا مجم ،علی شیرکانی درخصوص
طر ح حمایت تحصیلی صندوق بیمه اجتماعی از
رتبههای برتر کنکور سال ،۹۹گفت :این صندوق
به منظور افزایش خدمات کوتاه مدت خود و با
تاکید بر رفع دغدغههای تحصیلی خانوارهای
روستایی حمایت تحصیلی از فرزندان آنها را
اولویت قرار داده و به همین منظور طر ح بورسیه
تحصیلی رتبههای برتر کنکور سراسری سال جاری
را اجرا میکند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی ادامه داد:
مبنای اجرای این طر ح نظرسنجی از خانواد ههای

عضو صندوق بود که با همکاری مرکز افکارسنجی
دانشجویان ایران (ایسپا) صورت گرفت و
مشخص کرد موضوع حمایت مالی از تحصیل
فرزندان یکی از دغدغههای اصلی این افراد به
شمار میرود.
وی درخصوص چگونگی و شرایط بهر همندی
از بورسیه تحصیلی صندوق بیمه اجتماعی
کشاورزان ،روستاییان و عشایر  ،افزود :مهمترین
معیار استفاده از این طر ح عضویت پدر  ،مادرو یا
خود فرد در صندوق بیمه اجتماعی است.
به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی،
کشاورزان ،روستاییان و عشایر  ،شیرکانی در
پاسخ به اینکه آیا این حمایتها ادامه خواهد
داشت یا نه ،نیز گفت :مشمولین این طر ح طی

دوران  ۴ساله تحصیل خود در مقطع کارشناسی
در صورت تمدید عضویت والدین و یا خود
دانشجو ،میتوان ند در سالهای آتی نیز از مزایای
این طر ح بهرهمند شوند.

معاون فرماندار شهرستان خبر داد
اجرای طرح محله محور "شهید سلیمانی" در هشترود
معــاون فرمانــدار هشــترود از اجرایــی شــدن طــر ح محلــه محور شــهید
ســلیمانی در این شهرستان خبر داد.
اکبــر انبار تــه در جلســه عملیا تــی کــردن طــر ح شــهید ســلیمانی ،خا طــر
نشــان کــرد :خدمــت به هــم نــوع در اجــرای ایــن طــر ح نمــود مییابــد ،از

خبر

قدردانی از تعامل و همکاری صدا
و ســیمای مرکز در آزادی زندانیان
غیرعمدومحکومینمالی
️

خلیل الهــی رئیــس کل دادگســتری اســتان و رئیس
هیــات امنــای ســتاد دیــه آذربایجان شــرقی با ارســال
لوحــی بــه مهنــدس مرتضــی صفــری مدیرکل صــدا و
سیمای مرکز آذربایجان شرقی از تالشهای این مرکز
در امــر آزادی زندانیــان جرایــم غیرعمــد و محکومین
مالیتقدیر وتشکر کرد.
️-در بخشی از این لوح آمده است  :لوح سپاس
جنابآقایمهندسمرتضیصفری
مدیــر کل محتــرم صــدا و ســیمای اســتان آذربایجان
شــرقی و عضــو معــزز شــورای مشــورتی ســتاد دیــه
آذربایجانشرقی
انفاق یکی از موهبات الهی است که در وجود بشر به
ودیعه گذاشته اســت میتوان د انســان را به متعالی
ترین درجات انســانیت نائل آورد  .چه بسیار ّ
خیرینی
که با پیمودن ایــن راه ،مهر تایید بــر این نعمت الهی
زده و کیمیــای وجــودی انســانیت را در خود کشــف و
انوار الهی آنرادر جامعهگسترانیدهاند.
خرسندیم کهدر زمینهمشارکتدر امر آزادیزندانیان
جرائم غیر عمد از حضور فاخر شــما بهره مند گردیده
ایــم .بــه پــاس اهتمــام مجدانــه و مناعــت شــما در
همکاری با ستاد دیه استان آذربایجان شرقی و تالش
در امــر آزادی زندانیــان جرایــم غیرعمــد و محکومیــن
مالیاینلوحسپاستقدیممیگردد.

این رو ســپاه با همــکاری وزارت بهداشــت و ســایر متولیان اجــرای این
طر ح را عملــی میکنند .وی افــزود :اکنون مســاجد هماننــد زمان جنگ،
در کمــک بــه هــم نوعــان در خــط مقــدم هســتند و اجــرای طــر ح شــهید
ســلیمانی از پایگاههای مقاومت شروع میشود.

بر اســاس ایــن گــزارش؛ بــرای اجرایــی کــردن طــر ح شــهید ســلیمانی در
روز اول 500 ،بســته معیشــتی و  2000پرس غذای گرم در بیــن نیازمندان
توزیع خواهد شد.
/ایسنا

خدمتدر نظامجمهوریاسالمیایرانافتخار بزرگیاست

جناب آقای مهندس مرتضی صفری
مدیــرکل محتــرم صــدا و ســیمای مرکز
آذربایجان شرقی
کــه خداونــد باریتعالــی در ایــن برهــه از
ایام نصیب بندگان صالــح و خدمتگزار
خود نموده است.

بــر مســئولین محتــرم فــرض و واجــب
اســت کــه بــا تأســی از قــرآن کریــم و
فرمایشــات ائمــه اطهــار مســئولیت
را وســیلهای بــرای خدمــت بــه مــردم
و تقــرب بــه خداونــد برشــمرده و
دغدغــهای جــز اصــاح امــور و رفــع

مشکالت عمومی نداشته باشند.
کســب رتبــه اول هفدهمیــن اجــاس
سراســری فناوری رسانه ســازمان صدا
و ســیما توســط مرکــز صــدا و ســیمای
اســتان آذربایجــان شــرقی و کاندیــدای
دریافــت تند یــس و لــوح ســپاس در
چهــار بخــش :مدیریــت برتــر فنــاوری
اطالعــات ،مدیریــت برتــر پشــتیبانی
صــدا و تصویر ،مدیریت برتــر تعمیرات
فرســتندههای رادیویــی ،مدیریت برتر
ارتباطــات زمینــی و ماهــوارهای کــه بــی
تردیــد دســتیابی بــه ایــن توفیقــات و
قلههــای رفیــع پیشــرفت و خودکفایی
مرهون تــاش متعهدانــه و جهادگونه
فنــاوران رســانه ملــی اســت را بــه
جنابعالی ،معاونان مدیــران و کارکنان
تالشــگران آن مرکــز تبریــک عــرض

نمــوده و از خداونــد متعــال توفیــق
روزافــزون جنابعالــی را در پیشــبرد
اهــداف و آرما نهــای نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی و تحقــق منویــات
رهبر معظم انقالب مسالت دارم.

 3هزار پرستار در آذربایجانشرقی به کرونا مبتال شدند
نشــرقی اعالم
مدیر پرســتاری دانشــگاه علوم پزشــکی مرکــز آذربایجا 
کرد :از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون تعداد سه هزار نفر از جامعه
پرستاری این استان به بیماری کووید ۱۹مبتال شده اند.
عبداهلل صفری در نشســت خبری به مناسبت آغاز هفته گرامیداشت
مقام پرستار با اصحاب رســانه ،افزود :متاسفانه تاکنون تعداد پنج نفر
از جامعــه پرســتاری آذربایجان شــرقی شــامل خانمها نوشــین اکبری،
فرناز کیهان ،فرح نســاء فتحی پور ،اکبر امیریان و ابراهیم خلیلی نیز به
دلیل ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند.
به گفتــه وی در حــال حاضــر حــدود  ۸۰نفــر از کادر پرســتاری آذربایجان
شــرقی نیز بــه دلیــل ابتــا بــه ویــروس کرونــا در قرنطینــه کامل به ســر
میبرنــد کــه تغییــر ایــن آمــار بــه صــورت روزانــه و حتــی ســاعتی بســیار
محتملاست.
صفری مجموع پرســنل پرســتاری آذربایجان شــرقی را حدود  ۹هزار نفر
اعالم کرد که از این تعــداد  ۸۰درصد را زنان و  ۲۰درصد را مردان تشــکیل
میدهد و میانگین سابقه خدمت آنها  ۱۵سال میباشد.

زندگی در کنار بیمــاران کرونایی
جریان دارد

نکــه در حال حاضــر بخش ســامت آذربایجان شــرقی با
وی با بیــان ای 
کمبــود حدود چهــار هــزار نفر پرســتار مواجــه اســت ،اظهار داشــت :بر
اســاس اســتانداردهای جهانی بــرای هر تخــت بیمــار  ۲.۵پرســتار باید
وجود داشــته باشــد که این آمــار در ایــران به نصــف کاهش یافتــه و در
آذربایجان شــرقی نیز برای هر تخت بیمارستانی  ۱.۲پرســتار وجود دارد
که رقم بسیار پایینی به شمار میرود.
صفری با تاکید بر اینکه شغل پرســتاری بخش حاکمیتی است و باید
بر اســاس عملکردهــا و جایگاه رفیــع آن مــورد توجه دولــت و مجلس
قــرار بگیــرد ،یــادآور شــد :شــیوع ویــروس کرونــا باعــث شــد جایــگاه و
ارزش پرستاری در نام ســامت کشــور بیش از پیش نمایان شود و در
این زمینه بر همگان ثابت شــد که جامعه پرســتاری بدون وابســتگی
سیســتمی بــه دولــت و نظــام ســامت نمیتــوان د خدمــات مفیــد و
تاثیرگذار ارائه کند.
وی یکــی از چالشهــای مهــم نظــام ســامت آذربایجــان شــرقی در
ســالهای گذشــته را کمبــود پرســتار اعــام کــرد کــه بــه گفتــه وی ایــن

ضمیمه رایگان
روزنامه دراستان
آذربایجان شرقی

خبر

فرماندهانتظامیاستانآذربایجانشرقی:

فرمانــده انتظامــی اســتان آذربایجــان
شــرقی توفیقــات شــبکه ســهند در
هفدهمین اجــاس سراســری فناوری
رسانه را تبریک گفت.
بــه گــزارش جا مجــم ️ســرتیپ دوم
پاسدار حســین عبدی با ارســال لوحی
بــه مهنــدس مرتضــی صفــری مدیرکل
صدا و ســیمای مرکز آذربایجان شــرقی
ضمــن تقدیــر از تال شهــای ایشــان
و مجموعــه همــکاران در کســب
توفیقــات ارزشــمند در هفدهمیــن
اجــاس سراســری فنــاوری رســانه،
دســتیابی بــه توفیقــات و قلههــای
رفیع پیشــرفت و خودکفایی را مرهون
تالش متعهدانــه و جهادگونه فناوران
رسانه ملی عنوان کرد.
️▪در بخشی از این لوح آمده است :
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مشــکل با شــیوع کرونا و جــذب ســریع تعــدادی از جوانان تــا حدودی
مرتفع شده اســت که بر این اســاس در  ۳نوبت اقدام به جذب پرستار
شد که در مرحله اول  ۱۹۳نفر طی اسفند ســال قبل و فروردین امسال
استخدامشدند.
صفری ادامه داد :در نوبت دوم و سوم نیز  ۱۷۳نفر از ذخیرههای آزمون
استخدامی سال قبل و  ۸۳نفر برای مناطق محروم استان جذب شده
و در تــداوم این اقدامــات  ۸۰۰نفر نیز بــه عنوان نیروهای طــرح و تمدید
طرح  ۶ماهه به بدنه پرستاری آذربایجان شرقی اضافه شدند.
به گفته وی از زمان شــیوع ویروس کرونــا تاکنون در مجمــوع یکهزار و
 ۳۰۰نفر پرستار در بخش سالمت آذربایجان شرقی جذب شدند.
صفــری از تصمیــم وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــرای
اســتخدام  ۳۷هزار نفر طی ســالجاری خبــر داد و افزود :بر این اســاس
 ۷هزار نفر در نوبت اول و  ۳۰هزار نفر در نوبت دوم جذب میشــوند که
حداقل  ۳۵درصد آنها به پرستاران اختصاص خواهد یافت.
/ایرنا

تمدیــد مهلــت بهــره منــدی از
مزایــای قانــون تســهیل تســویه
بدهی به بانک کشاورزی

بدهکارانــی کــه تاکنــون موفــق بــه ارائه درخواســت
کتبــی اســتفاده از مزایــای قانــون تســهیل تســویه
بدهی بدهکاران مصــوب  98/10/17بانک مرکزی به
بانک کشــاورزی نشــده اند تا پایان آذر 1399فرصت
دارنــد بــه بانــک مراجعــه و تقاضــای خــود را تســلیم
نمایند.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی مدیریت
شــعب بانــک کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی
جواد محمودی مدیرشعب بانک کشاورزی استان
آذربایجان شــرقی ضمن اعالم مطلب فوق  ،تصریح
نمود :این طرح صرفا"مربوط بــه بدهکاران فعال در
بخــش تولیــدی بــوده درصورتیکه بنــا به هــر دلیلی
امکان تســویه بدهی سررســیده در موارد مشمول
بند قانونــی فــوق برایشــان مقــدور نگردیده اســت
میتوان ند تقاضــای کتبی خود را حداکثــر تا آخر این
ماه به شعبه اخذ تسهیالت ارایه نمایند.
وی همچنیــن اضافــه نمــود  :مجموع ســقف فردی
مبلــغ بدهــی مشــمول بــرای اشــخاص حقیقــی
پنــج میلیــارد ریــال و حقوقــی بیســت میلیــارد ریال
میباشــد و بــه اســتناد بنــد هفــت مصوبــات چهــل
و هفتمیــن جلســه ســتاد ملــی مدیریــت کرو نــای
کشــور ،مهلــت پرداخــت نقــدی بدهیهــای بانکــی
مشــمولین امــر از پایــان آذر بــه پایــان ســال جــاری
تغییر یافت.

صاحب امتیاز :سازمان صدا و سیمای جمهوری اسال میایران

سرپرست استان آذربایجان شـرقی :وحیده حاجی محمدیاری

تحریریه شهرستانها021-44233511 :

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

دوم اردیبهشت ســال  1358امام خمینی(ره) دستور تشکیل ســازمانی را داد که یکی از
مهمترین ،دلســوزترین و فداکارتریــن ارگانهای کشــور در زمینه حراســت و حفاظت از
انقالباسالمیوخاکایراناسالمیشد؛سپاهپاسدارانانقالباسالمی.
با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز حزب بعث عراق به دســتور دیکتاتور وقت عراق ،صدام
حســین به خاک ایــران ،ســپاه پاســداران انقــاب اســامی که مهمتریــن وظیفه خــود را
حراست از انقالب و کشور میدانست سریعا دست به بسیج گسترده مردم زد .نیروها
از شــهرهای مخلتف جمع آوری شــده و بعــد از آمــوزش نظامی به جبه ههــای حق علیه
باطل اعزام م یشــدند .فضای معنوی ســپاه پاســداران باعــث شــد در آن دوران از میان
همین مردم عادی که کوچکترین ســابقه نظامی نداشتند ،نوابغی همچون شهیدان
باکری،حسن باقری ،سردار ســپهبد شهید ســلیمانی ،خرازی و جهان آرا رشــد کرده و در
آسمانسالهایجنگتحمیلیبدرخشند.افرادیکهنامآنهابرایهمیشهدر خاطر این
خاک ماندگار و جاوید خواهد ماند .بعد از اتمام جنگ تحمیلی و قبول قطعنامه ،جنگ
برای کشور عراق تمام شد ،اما در سپاه پاســداران جهاد همچنان ادامه داشت .دالوران
جبهه جنــگ راه جبهه ســازندگی در پیش گرفتند تا نشــان دهنــد برای آنهــا جهاد تمام
شدنی نیست .انسانهایی که تا دیروز برای حفاظت از کشــور میجنگیدند ،امروز عزم
جزمکردهبودندکهاینکشور رااز نوبسازند.
تشــکیل قرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا (ص) جلــوه گاه ایــن عزم ســازندگی و بازســازی
کشوری است که هنوز چهره محرومیت ناشی از استبداد پهلوی را از صورت نزدوده بود
که تحت تجاوز رژیم بعث عــراق قرار گرفت .اما حــاال که جنگ تحمیلی خاتمه یافته بود،
تدبیری نیاز بود تا صدمات جنگ و استبداد همزمان جبران شــده و ویرانیها آباد گردد.
برایانجاماین کار نیز همانندروزهایجنگتحمیلییکنامبود کهخطشکنی کردهوبه
قلبدشمنمیزد:غیور مردانسپاهپاسدارانانقالباسالمی.
سپاه پاســداران به ســرعت قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا را راه اندازی کرده و با استفاده
از تجربیــات دفاع مقــدس و داشــتن نیروهــای متخصص ،متعهد ،دلســوز و فــداکار به
ســرعت انجام پروژههای مختلــف را به عهده گرفت.هــر جا که نیاز بود خال شــرکتهای
خارجی را برطرف نموده و شــعار ما میتوان یم را جامه عمل پوشــاند.این قرارگاه امروزه
یکی از مهمترین عناصر سازندگی و توسعه در کشور است و سهم شایانی در تاسیس
زیرســاختهای مختلــف در اقصــی نقــاط کشــور دارد .موسســه عاشــورا یکــی از زیــر
مجموعههای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) است که در تبریز مستقر بوده و عمده
فعالیتهایآندر شمالغربکشور میباشد.
مدیر عاملموسسهعاشوراقرارگاهسازندگیخاتماالنبیا(ص)در کنفرانسخبریکهبه
مناسبت  23آذر ،سی و یکمین سالروز تشکیل این قرارگاه برگزار شــد ،گفت «:در سال
 1368بــه محض تصویب قطعنامــه و برقراری آتش بــس و آرامــش در عملیاتاجرایی و
مناطق جنگی ،بر اســاس اصل 147قانون اساسی مبنی بر اســتفاده از نیروهای مسلح
جهت ســازندگی و بازســازی کشــور و بــا درخواســت دولــت وقت و نیــاز مبرم کشــور به
بازســازی ،با اجازه فرمانــده کل قوا ،ســپاه پاســداران انقالب اســامی ماننــد دوران دفاع
مقدس،پیشقدم شده و با بخشی از توان مهندسی خود قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا
(ص) را تشــکیل داد .بعد از تشــکیل قرارگاه منشــوری برای آن تدوین شــد که کمک به
نظام و دولت ،بازسازی کشــور ،حفظ نیروهای موجود ،اســتفاده از تجربیات دوران دفاع
مقدس و اســتفاده از دانــش و تخصص روز بــرای اجــرای پروژههای کشــور از اصول این
منشور بود».
*سازمانیمنعطفومتخصص
زیــن العابدیــن ریحانــی افــزود «:در این ســی و یک ســال مجموعه قــرارگاه متناســب با
وضعیت کشور تغییر یافتهاستتافعالیتهایشبهتریننتیجهرابرای کشور داشته
باشــد .در حال حاضر قرارگاه از چند هلدینگ تخصصی تشــکیل شده است .هلدینگ
گهــا هســتند کــه
تخصصــی راه و شــهر ســازی ،نیــرو ،انــرژی و  ....بخشــی از ایــن هلدین 
فعالیتهای عملیاتی را انجام میدهند و قرارگاه مرکزی نیز سیاستگذار کلی را بر عهده
دارد.هلدینگبرونمرزینیز وظیفهانجامپروژههارادر خارجاز کشور بهعهدهدارد.
*امتیازاتمنحصر بهفردقرارگاهخاتماالنبیا(ص)
وی در خصوص امتیازات و مزیتهای قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا(ص) گفت «:یکی از
مهمترین امتیازات قرارگاه امروز این است که اقدام به تربیت نیروی انسانی کرده و برای
کشــور در زمینه توان مهندســی ظرفیت ایجاد میکند .ما در واقع نیروی متخصص را در
دوران ســربازی آموزش داده و از آنها یک پشــتوانه مطمئن برای آینده کشور میسازیم.
مهــا ،اجازه
امتیاز دیگر این اســت که قــرار گاه علیرغم مشــکالت مالــی و اجرایی و تحری 
نمیدهد پروژهای متوقف و راکد بماند و با دور زدن تحریمها با ســرعت ،دقت و کیفیت
بــاال پروژ ههــا را پیش بــرده و بــه انجــام میرســاند .مزیت دیگــر قــرارگاه ســازندگی خاتم،
انعطافپذیــری و ریســک پذیری باالســت .وقتی یک پــروژه برای کشــور ضروری اســت،
قرارگاه توجهی به ســود کســب شــده از طریق آن ندارد و به نحو ممکن آن پروژه را انجام
میدهد .مهمترین امتیــاز قــرارگاه قبول پروژ ههــای مرزی ،نقــاط نا امــن و صعب العبور
اســت که پیمانکاران خصوصی معموال به ســختی این پروژهــا را قبول کــرده و به عهده
میگیرند».
وی افــزود «:قرارگاه فعالیت خــود را در ابتدا با اجــرای پروژهها آغاز کرد اما بعد از ســه دهه
فعالیت درخشان به جایی رسیده ایم که مهندسی مصالح را نیز در پروژهها انجام داده
و برخی از آنها را به صورت مشارکتی و با جذب سرمایه خارجی و داخلی انجام میدهد .ما
هیچوقت به دنبال پروژههای کوچک نبودهایم .هدف ما انجام پروژههای اســتراتژیک
و مهم اســت که بخش خصوصی توان انجــام آن را نداشــت و بخش خارجــی آن را انجام
میداد.در واقعباپیمانکارانخارجیرقابتکردهوباپیمانکارانداخلیرفاقتوهمکاری
داریم.مابا ماشین آالتمنحصر بفردی کهبرخیرااز خارجاز کشور خریداری کردهوبرخی
را خود ساختهایم و با اســتفاده از نیروهای کارآمد و متخصص و توانمند و با تجربه دفاع
مقدسپروژههاییرابهانجاممیرسانیمکهبهطور کاملدر توسعهکشور نقشدارند».
وی ادامــه داد «:از جملــه ایــن پروژهها کــه مورد حمایــت و قدردانی نماینــدگان مجلس
شــورای اســامی نیز قرارگرفت طرح آبرســانی خــط دوم غدیر میباشــد که قــرارگاه در پی
شهــای آبــی در ســالهای اخیر و بــه خصــوص در خوزســتان تمام
خشکســالیها و تن 
ظرفیت خود را در کنار دولت در راستای خدمت رسانی به مردم قرار داده و با فوریت این
طرح را قبل از موعد به پایان رسانید .پروژه عظیم دیگری که در جهت خودکفایی کشور
به انجام رســید و عمــا توطئه آمریکا علیه جمهوری اســامی ایــران را خنثی کــرد احداث
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس بود که در واقــع بزرگترین پاالیشــگاه جهانــی با بهترین
کیفیتاحداثشدوکشور رااز وارداتبنزینبینیاز کرد».
*ماموریتویژه
ریحانی اضافــه کرد «:از آنجا که رســالت قرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا (ص) مردمداری و
مردمیاری اســت ،محرومیت زدایــی را به عنــوان یکــی از مهمتریــن ماموریتهای خود
تعریف کرده اســت .بــرای قــرارگاه محدودیتی در ایــن حوزه وجــود نــدارد و در زمینههای
مختلف اعم از حوزه کشاورزی ،حوزه امدادی و بهداشتی ،حوزه آموزشی ،حوزه فرهنگی
ورزشــی و  ...در هر نقطه از کشــور که نیاز باشــد جهت محرومیــت زدایی ورود کــرده و به
ایفای نقش م یپــردازد .از اقداماتی که در حوزه فرهنگی ورزشــی در مناطق محروم انجام
پذیرفته اســت میتوان به برگــزاری یــادواره شــهداء و تقدیــر از خانواده معظم شــهداء
نهــای زیارتــی ،برگزاری
و ایثارگــران ،برگــزاری مســابقات فرهنگــی ،ورزشــی ،برگــزاری کاروا 
مراسم مذهبی ،کمک به تجهیز مســاجد و کتابخانهها در مناطق محروم اشــاره کرد.در
حوزه آموزش این موسســه اقــدام به برگــزاری دورههای آموزشــی اشــتغالزایی و فنی و
حرفهای جهت کمک به توانمندســازی مردم ،برگزاری کالسهای آموزشــی بهداشت و
درمان جهت ارتقاء سطح سالمت خانوادهها ،آموزش احکام اولیه و موردنیاز و برگزاری
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غیورمردان سپاه ،از جبهه جنگ
تا جبهه سازندگی
پسماند ،اســتحصال گاز متان تولید شــده از زباله به منظور تهیه سوخت تصفیه خانه
دورههای امداد و نجــات در مناطق محروم نموده اســت .همچنین م یتــوان به برپایی
پروژه ایســت که از هر لحاظ در ایران اولین اســت و برند آن نیز موسســه عاشورا است.
بیمارســتانهای صحرایی ،توزیع بســته بهداشــتی و درمانــی در روســتاهای فاقد خانه
اهدافی که برای این پروژه پیش بینی شــده اســت این است که زبالهها کامالبهداشتی
بهداشت ،توزیع بستههای آموزشــی جهت دانشآموزان و دانشجویان محروم ،توزیع
دفن شــده و هیچگون ـهای شــیرابهای به آبهای ســطحی و زیر ســطحی نفــوذ نخواهد
بســتههای معیشــتی بین محرومین ،توزیع جهیزیه جهت زوجهای محروم و نیازمند،
کرد .این شیرابه کامال گرفته شده و به تصفیه خانه منتقل شده و کامال تصفیه و به آب
شســاخته جهــت دانشآمــوزان در مناطــق محــروم و صعبالعبور
انتقال مدارس پی 
زالل تبدیل م یشــود و در کشاورزی اســتفاده میگردد و پســماند نیز کامال دفن شده و
در جهــت محرومیــت زدایــی اشــاره کــرد .در راســتای طــرح محرومیــت زدایی ،اخیــرا نیز
بعــد از مدتی تجزیه و قابــل اســتفاده میگردد.این یک تکنولــوژی جدید اســت که خود
موسسه عاشورا با همکاری سازمان بهزیستی اقدام به احداث 14واحد از مسکنهای
این موسســه آن را وارد کرده اســت و در تبریز انجام شــده اســت .این یکی از مهمترین
مددجویان بهزیستی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان نموده است که تا
پروژههایماستکهاز لحاظکیفیتیاهمیتداردومبلغقراردادآنبرایمامهمنیستو
کنون اجرای این پروژه به طور متوسط %70پیشرفت داشــته است .از دیگر اقداماتی که
احتماال به زودی در اردبیل و ارومیه و بقیه کشور نیز
در این حــوزه انجــام میپذیرد میتوان به ســاخت
انجاممیپذیرد».
مدرســه ،مســجد ،غســالخانه ،بهســازی را ههــا و
ریحانــی افــزود «:از دیگــر پروژههایــی کــه در اســتان
لهــای روســتایی ،محرومیتزدایــی از مناطــق
پ 
دورافتاده و مشارکت در اردوهای جهادی و راهیان دوم اردیبهشت سال  1358امام خمینی(ره) آذربایجــان شــرقی اتمــام یافتــه اســت م یتــوان بــه
احداث ســد مخزنــی کلقان چــای با هســته رســی با
نور و...اشارهنمود».
وی ادامــه داد «:در مناطقــی کــه قــرارگاه جهــت د ســتور تشــکیل ســازمانی را داد کــه یکــی از حجــم آب مخــزن  22میلیــون متــر مکعــب جهــت
تامین آب زراعی حدود  3000هکتار اراضی کشــاورزی،
محرومیتزداییورودکردهاستبهدستاوردهای مهمتر یــن ،دلســوزترین و فداکارتر یــن
تامین بخشــی از آب شرب شهرســتانهای بستان
قابلقبولیاز قبیلایجاداشتغالدر مناطقمرزی،
حفاظت
و
حراست
زمینه
در
کشور
های
ن
ارگا
آباد و هشــترود و ایجاد منطقه گردشگری و توسعه
محروموناامن،پیشگیریاز مهاجرت،بهرهبرداری
منطقه ،احداث ســد دریک چای با حجــم کل مخزن
از منابع بالاســتفاده آب و خاک کشــور ،گستردگی از انقالب اســامی و خاک ایران اســامی شد؛
 26میلیون متر مکعب جهت جلوگیــری از هرز روی
عمران و آبادانی ،بهبود وضعیت معیشتی مردم و
آبرودخانهدریكچایسلماس،جمع آوری آبهای
توانمندســازی اقتصاد محلی دســت یافته است .سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ســطحی ناشــی از نــزوالت جــوی و ســیالبهای آن،
قــرارگاه خاتــم در تمــام نقــاط بحرانــی در صــف اول
اســتفاده از آب مخزن در كشاورزی دشت سلماس
حضور داشــته و برای کمک رســانی اقــدام میکند.
بعنوان مكمل سد زوال  ،افزایش راندمان آبیاری اراضی با آبیاری تحت فشارو طرح تبادل
این خدمــات از قرارگاهی اســت کــه زمانی یــک نهال بود و االن ســی و یک ســاله شــده و
کنارگذر شمالی و جنوبی تبریز که شامل 4تقاطع و 2دستگاه پل روگذر ،تبادل كنار گذر
درخشش زیادی داشته اســت و آثار آن را مردم عزیز کشــورمان دیده اند و کامال نمایان
و ســاماندهی رودخانه مهرانه رود میباشــد و جهت حذف نقطه حادثه خیز و سهولت
است».
تردد و دسترسی در وردی شهر تبریز ازسمت تهران و خروجی اتوبان پاسداران و شهرك
*موسسهعاشورا
نهــای پر تــردد داخل شــهر تبریز،
مســكونی ارم شــهر تبریز ،كاهش بــار ترافیكی میدا 
ریحانی اظهار داشت «:موسسه عاشورا در اجرای اوامر مقام معظم رهبری و فرماندهی
پاكسازی  ،زیبا ســازی و بهســازی بســتر رودخانه داخلی شــهر جهت رفاه و آبادانی شهر
كل قــوا مبنــی بــر مشــاركت ســپاه در ســازندگی كشــور در ســال  1369تحــت عنـ ــوان
تبریز اشــاره کرد .در اســتان اردبیل نیز موسســه عاشــورا پروژههای احداث سد سبالن
خودكفایی لشــكر  31عاشــورا ،فعالیت خــود را در زمینه انجــام پروژهها اســتراتژیک آغاز
با هســته رســی با حجم کل مخزن  105میلیون متر مکعب برای كنتــرل و تنظیم جریان
نمود .این موسسه یکی از زیرمجموعههای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) است که
رودخانه قره سو و سیالبهای فصلی ،آبیاری12500هكتار از اراضی دشت مشكین شهر
زیر نظر هلدینگراهوشهرسازیقرارگاهفعالیتمیکند.موسسهعاشورایکموسسه
و اســتفادههای توریســتی و گردشــگری و بزرگراه اردبیل -نیر بطول  35كیلومتر و دارای
توانمنداست کهدر شمالغرب کشور مستقر بودهومرکز آنتبریز استوبهلطفخدا
 45دهنه پل جهت روان سازی ترافیك مابین شهرســتان نیر و اردبیل و شهر سرعین،
تابهاینجاوباکسبتجربهوایجادتوانتخصصی،عهدهدار اجرایپروژههایمهموبزرگ
افزایش ایمنــی جاده با توجه به توریســتی بــودن منطقه و احــداث ابنیه فنی بــرای عبور
عمرانیوصنعتیگردیدهاست.اینموسسهبااخذگواهیصالحیتپیمانکاریپایهیک
آبهای جاری منطقه انجام پذیرفت .همچنین موسسه عاشورا در ساخت خط هفتم
در رشــتههای راه و باند و ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و
گاز سراســری بطول  72کیلومتر در استان سیســتان و بلوچســتان ،هرمزگان و بوشهر
پیاده ســازی سیســتم مدیریت یکپارچه  IMSشــامل )ISO45001 ,ISO14001 ,ISO9001( :و
نیز مشارکت داشته است که در این مناطق ما حتی یک شهید هم داده ایم.پروژههای
با دامنه کاری مهندســی ،تامین کاال و اجرای پروژههای بزرگ عمرانی و صنعتی ،با رعایت
مادقیقادر راستایهماندفاعمقدساستو بهعبارتیشروعجهادیدیگر است».
اصول کیفیت ،دقت ،ســرعت و صرفه جویی اقتصادی و توجه ویژه به ســامت ،ایمنی
پروژههایدر دستاجرا
و محیط زیســت ،بیش از  120پــروژه بزرگ عمرانی و صنعتــی را در نقاط مختلف کشــور به
ریحانیعنوانکرد«:در دستحاضر قرارگاهسازندگیخاتماالنبیادر شمالغربکشور 12
انجامرساندهاستودرحالحاضر دارای 12پروژهبهمجموعبهمبلغ 10604میلیاردتومان
پروژهرابااعتبار اولیهبیشاز دههزار میلیاردتوماندر حالاجرادارد.در استان آذربایجان
ن شرقی 70پروژه کار کرده اســت که از این تعداد75
میباشد .قرارگاه در اســتان آذربایجا 
شرقی از پروژههایی که در حال اجرا میباشند میتوان به آزادراه مراغه هشترود با اعتبار
درصد آن را موسسه عاشــورا انجام داده است .به لطف خدا موسسه عاشــورا خود را به
اولیه 182میلیــارد تومان به طول 45کیلومتــر و عرض 28متر که بــه جهت کاهش نقاط
نقطهای رســانده کــه در این منطقه مجموعه برتر شــده اســت .امروز یکــی از مهمترین
حادثهخیز وپیشگیریاز از تلفاتانسانی،کاهشمصرفسوختوآالیندههایزیست
کارهای ما اشــتغالزایی اســت  .بالغ بر هزار نفر به طور مســتقیم و 5هزار نفــر به طور غیر
محیطی ،تسهیل در تردد و روان سازی و کاهش زمان سفر اشاره کرد .همچنین اتوبان
مستقیم در موسسه عاشورا در حال فعالیت هستند که این خود دستاورد بزرگی برای
ماست».
*پروژههایخاتمهیافته
وی افزود «:از مهمترین پروژههای خاتمه یافته موسســه عاشــورا در اســتان آذربایجان
شرقی میتوان به احداث كارخانه آهن اسفنجی فوالد میانه با ظرفیت تولید 800،000تن
آهن اسفنجی در سال اشــاره کرد .این کارخانه برای اولین بار با تکنولوژی ایرانی احداث
شــده اســت و طراحی ،تامین و ســاخت آن توسط موسسه عاشــورا انجام شــده است.
هر کارخان ـهای که احداث م یشــود به صــورت مرحله بــه مرحله به ظرفیــت کامل تولید
خود میرســد و طی یک زمانبندی از  25درصد ظرفیت شــروع شده تا به تولید با ظرفیت
کاملبرسد.اما کارخانهفوالدمیانهظرفسهماهبهصددرصدظرفیتتولیدخودرسید
و در  6مــاه اول کارفرما کل هزینهای کــه بابت احداث کارخانه کــرده بود را به دســت آورد.
این نشان دهنده این است که کیفیت و اســتانداردهای روز در احداث آن به طور کامل
رعایتشدهاست».
او ادامه داد «:همچنین ایجاد مرکز دفن بهداشتی پسماند تبریز برای جلوگیری از نفوذ
شیرابه به آبهای سطحی و زیرسطحی ،از بین بردن اثرات سوء آلودگی زیست محیطی
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والیت تبریز با اعتبار  100میلیارد تومان به طول حدود 9کیلومتر که از بزرگراه پاسداران در
محدوده باغمیشه شــروع و بعد از عبور از جاده آرپادره ســی به جاده موجود تبریز  -اهر
میرسد».
وی افزود «:همچنیــن پارک بــزرگ تبریز که  23ســال بالتکلیف رها شــده بــود و چندین
شــرکت برای ســاخت آن اقدام کرده اما نتوانســتند آن را به انجام برســانند یکــی دیگر از
پروژههای در حال اجرای موسســه عاشــورا ســت .به لطف خدا قرارگاه به پروژه ساخت
این پارک وارد شــده و با شــهرداری کالنشــهر تبریز قراردادی اولیه به مبلغ هــزار و پانصد
میلیارد بسته شــده اســت که احتماال پروژههای دیگری از قبیل ســاماندهی مهرانرود،
آجی چای نیز به آن اضافه شــود .این پارک واقع در غرب تبریز بوده و اقدامات ما شــامل
آمادهسازیواجرایتاسیساتزیربنایی،خدماتی،تفریحی،ابنی هعمومی،اماکنورزشیو
دریاچه مصنوعی میباشد .مساحت محدوده اولیه پارک 663هکتار شامل 236هکتار
حوزه اجرایی پارک و 364هکتار حوزه پارک ارگانیک میباشد.هدف ما در این پروژه ایجاد
قطب گردشگری و تفریحی ،احیای اراضی ضلع غربی تبریز و ساماندهی آبهای سطحی
و فاضالبهای محدوده طــرح ،ایجاد اشــتغال از طریق اجــرای پروژههای پایین دســت
(هتل ،کافی شاپ ،رستوران ،تاثیرات مثبت زیست محیطی و اکوسیستم و تلطیف آب
و هوای ضلع غربی تبریز میباشد.در واقع ما میخواهیم به نوعی بین غرب و شرق تبریز
یکتعادلایجادکنیم.
همچنین طراحی و اجرای توســعه مرکز دفن بهداشــتی و تصفیهخانه شیرابه پسماند
تبریــز را نیز در حــال اجرا داریــم .این طرح شــامل بخش لندفیــل ،تصفیه خانــه ،راههای
دسترسیوساختمانهایجانبیمیباشدوظرفیتآن 500تنزبالهدر روز است».
وی ادامــه داد «:در اســتان آذربایجــان غربــی دو پــروژه در حــال اجرا اســت .طرح توســعه
منطقه آزادماکوبااعتبار اولیه 124میلیاردتوماندر مساحتیحدود 98هکتار وبههمراه
احداث  30کیلومتر جاده انجــام میگیرد .همچنین کمربندی دوم ارومیــه با اعتبار اولیه
 742میلیارد تومان شــامل اجرای 15کیلومتــر جاده به عرض 85متر بــه همراه 8تقاطع
غیر همسطحو 3پلخاصدر حالاجرامیباشد.
در اســتان اردبیل ســه پروژه توســط موسســه عاشــورا در حال انجام اســت .پروژه چهار
خطه نمودن مسیر مشکین شهر -اردبیل با اعتبار اولیه 118میلیارد تومان به طول43
کیلومتر در حد فاصل ســه راهی صحرا-ســه راهی الهرود اجرا میگردد .پروژه چهارخطه
نمودنمحور گرمیبیلهسوار نیز بااعتبار اولیه 248میلیاردتوماندر حدفاصلخروجی
گرمی تا ســه راهی گوگ تپه به طول 38/5کیلومتر شــامل احداث حدود 70دستگاه پل
تیپ و تعدادی پل خاص انجام میپذیرد .همچنین پروژه احداث چهار دستگاه تقاطع
غیر همسطح در شهر اردبیل(انتهای بزرگراه بسیج ،نیایش ،جام جم ،آقا باقر ) با اعتبار
اولیه 215میلیاردتومانمیباشدکهدر حالحاضر در دستاجراست.
در استان گیالن نیز موسســه در حال اجرای دو پروژه بزرگ اســت .پروژه راه آهن رشت-
آســتارا به طول حــدود160کیلومتر با اعتبــار اولیه 6100میلیارد تومان اســت كه شــامل9
عدد ایستگاه در طول مســیر و یك دســتگاه تونل به طول 620متر می باشد  .همچنین
ایســتگاه بارانداز راه آهن آســتارا که شــامل پــل کمربندی ،ســکوی باربــری ،محوطه 35
هکتاری ،ســاختمان  1600متــری و ابنیه رودخانــه ویرمونی میباشــد با اعتبــار اولیه 764
میلیاردتوماندر حالاجرامیباشد.
همچنین پــروژه دیگــری که توســط ایــن موسســه در حــال انجــام اســت ،پروژه مســیر
قزوین -الموت-تنکابن اســت که با اعتبار اولیه  411میلیارد تومان به طول  97کیلومتر
شامل13دستگاهتونلبهطول 14/7کیلومتر و6دستگاهپلخاصمیباشد».
*پروژهایدر حالعقدقرارداد
وی افزود «:در حالحاضر  5پروژه مهم در حال عقد قراردادو امضای تفاهم نامه هستند
کــه م یتــوان از مطالعــات ،طراحــی و اجــرای پــروژه بزرگــراه کنارگــذر شــمالغربی تبریــز و
سازههایتکمیلیبهطول11.5کیلومتر ،آمادهسازی 10هکتار از شهرکجوانانواحداث
 2000واحــد مســکونی به منظــور جابجایی مناطق بافت فرســوده شــهر تبریــز ،مطالعه،
طراحی و اجرای مرکز دفن بهداشــتی زبالهها و تصفیه شــیرآبه پســماند شــهر اردبیل و
مطالعــه و طراحــی و اجــرای پــارک بــزرگ اردبیــل ،تفاهمنامــه شــهرداری ســرعین ،اجرای
پروژههایعمرانی«آمادهسازیسایتهایمنطقه آزاد»و«چهارخطهنمودنمحور جلفا
به مرند» و سایر پروژهها به صورت پیمانکاری در سطح منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس
نامبرد».
*کنترلکیفیت
وی در خصــوص کنترل کیفیــت پروژههایی که قــرارگاه اجرا میکنــد ،گفــت « :در پروژهها
ما کارفرما نیســتیم .قانون اصال این اجــازه را نمیدهد که مــا هم پروژه را اجــرا کنیم و هم
بر آن نظارت داشــته باشــیم .هــر پــروژهای کارفرمــا و مشــاورانی دارد کــه در حیــن اجرای
پروژه بر کیفیــت آن و حســن انجــام کار نظــارت میکنند .آنهــا زمانی کــه پــروژه را تحویل
میدهیم بررســی کرده و در صورتی که بدون مشکل باشــد تایید میکنند .در کنار آن ما
نیز سیستمهایی جهت کنترل کیفیت پروژهها داریم که تمام پروژههایمان را لحظه به
لحظهکنترلمیکنیمونتیجهآنراثبتوضبطکردهوبازخوردگیریمیکنیم».

