
شــهر جدیــد ســهند در فاصلــه 20 کیلومتــری جنوب 
غرب تبریــز در دامنــه زیبای ســهند و مشــرف به دره 
ح مصــوب شــورای  سرســبز اســکو در چارچــوب طــر
عالی شهرســازی و معمــاری ایران و با هــدف کاهش 
، بهره برداری  تراكم شهری، توزیع جمعیت شــهرمادر
 ، از منابع طبیعی، رونق اقتصادی در مناطق مورد نظر
تامین مســکن و ... مکان یابی و احــداث گردید. این 
شــهر با توجه بــه قــرار گرفتــن در موقعیت مناســب 
و ســرمایه گــذاری قابــل توجــه، تمــام پتانســیل های 
الزم بــرای تبدیــل شــده بــه یــک شــهر هوشــمند و 

پیشــرو را نــه تنهــا در اســتان آذربایجان شــرقی بلکه 
درسراســر ایــران دارد. افتتــاح اتوبــان ســهند - تبریــز 
کــه در مســیر دسترســی بــه ایــن شــهر را آســان تر و 
ســریع تر نمــوده اســت، می توانــد رونــد توســعه این 
شهر را سرعت بخشیده و جمعیتی زیادی از ساكنان 
تبریز را به سمت خود سرریز نماید. البته تحقق این 
امر نیازمنــد ســرمایه گــذاری، برنامه ریــزی و از مهم تر 
از همــه مدیریــت یکپارچــه شــهری اســت تــا بتــوان 

ظرفیت های شهر سهند را تحقق بخشید. 
مدیریــت یکپارچــه شــهری مفهومــی چندوجهــی و 

تالشی در جهت یکپارچه   کردن اقدامات در چارچوب 
بخش هــای دولتــی، ســازمان های عمومــی، جامعــه 
مدنــی و دیگــر گروه هــا بــرای ارائــه خدمــات بهتــر و 
مناسب تر به شهروندان و ایجاد اوضاعی مناسب تر 
در تمامــی ابعــاد اســت. ایــن مفهــوم در واقــع نوعــی 
رویکــرد هماهنــگ و یکپارچــه نســبت بــه مســائل 
و مشــکالت شــهری دارد و در توســعه، مدیریــت و 
هماهنگــی منابــع بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف 
توسعه پایدار نقشــی فعال دارد و دولت ها را قادر به 
ایجاد توســعه مشــارکتی و پایــدار می ســازد. منظور از 
مدیریت یکپارچه شــهری، نوعی از مدیریت توانمند 
و واحــد در همــه نهادهــا و ارگان هایــی اســت کــه بــه 
گونه ای در بهبود و رفع مشــکالت و مســائل شهری 
مســئول هســتند و یا در این موارد نقشــی مســتقل 
یــا مکمــل دارنــد. بــه گفتگــو بــا عبــاس کرمانی نــژاد، 
کارشــناس عمران و شهرســازی و صاحب نظــر حوزه 
کســب و کار و توســعه شــهری پرداختیم تــا اهمیت 
مدیریــت یکپارچــه شــهری در توســعه شــهر جدیــد 

سهند را از وی جویا شویم.
حیات شهر در گرو مدیریت یکپارچه است 

عبــاس کرمانــی نــژاد در ایــن خصــوص بــه جــام جــم 
گفــت:» شــهر یــک مجموعــه زنــده اســت و ایــن 
مجموعــه زنــده باید بــه صــورت یکپارچه اداره شــود. 
اگر قسمتی از شــهر توســط یک مجموعه و قسمت 
دیگــری توســط مجموعــه ای دیگــر بــه صــورت مجزا 
و مســتقل اداره شــود، آن شــهر بــه زودی می میــرد 
و از بیــن مــی رود. چــرا کــه حیــات یــک شــهر در گــرو 
مدیریــت یکپارچــه آن اســت و شــهر جدیــد ســهند 
نیز از ایــن مســاله مســتثنی نیســت. در واقــع آینده 
پیش روی ســهند جــز بــا مدیریــت یکپارچه شــهری 
نمایان نخواهد شــد. بهتریــن راهکار بــرای مدیریت 
بکپارچه شهری، مشــارکت دادن خود مردم و تمامی 
، شورای شهر  دســتگاه ها و ارگان های مرتبط با شــهر
و شــهرداری اســت. مطابــق قانــون وظیفــه اصلــی 
مدیریت شــهری بــر عهده شــوراهای اســالمی شــهر 
است. هدف اصلی تشکیل شــوراهای اسالمی شهر 
و روستا، پیشبرد سریع برنامه های توسعه شهری و 
روستایی از طریق همکاری و مشــارکت مردم است. 
در واقــع شــوراها هدایت کننــده اصلــی فعالیت های 
شــهری و روســتایی بــرای تحقــق مدیریــت واحــد 
هســتند. اینجاســت که شــهروندی بــه معنــی با هم 
زیستن و مشــارکت در یك فضای مشترك معنا پیدا 
کرده و شهروندان می توانند تسریع بخش مدیریت 

شــهری تحــت عنــوان شــهروندی پویــا و مســئول 
، شــهروند و مدیریت شــهری به عنوان  باشند. شهر
مفاهیمــی هســتند کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا یکدیگر 
دارنــد. شــهروندان بــا دارا بــودن حقــوق، وظایــف و 
مســئولیت ها از حــق شــهروندی برخوردار هســتند 
و مدیریت شــهری ضمــن تالش برای پاســخ بــه این 
نیازهــا، انتظاراتی را نیز از شــهروندان برای مشــارکت 
در اداره امــور شــهر دارد و ایــن وظیفــه شــورای شــهر 

می باشد.«
چالش های پیش روی سهند

او ادامــه داد:» جهــان امــروز نیازمنــد ایــن اســت کــه 
در مدیریت شــهری یــک دگرگونــی و حرکت از شــیوة 
مدیریت متمرکز به ســمت مدیریت غیــر متمرکز در 
 ، چارچوب مدیریت-های مشــارکتی، شــهروند محور
آمــوزش محــور و محلی تــر بــا هدف توســعه شــهری 
بوســیله ســازمانهای محلــی بــه وقــوع بپیونــدد تــا 
نقش مردم محلی کاماًل نمــود پیدا کند. در خصوص 
شــهر جدید ســهند نیز کاماًل ایــن حرکــت و دگرگونی 
ضروری اســت. شــهر ســهند در مسیر توســعه خود 
بــا چالش هــای زیادی روبروســت کــه مهم تریــن آنها 
: نبود راه های مناســب ارتباطــی، ضعف در  عبارتنــد از
، فقــدان مراكز ورزشــی و  ارائه خدمــات آب، بــرق و گاز
تفریحی، فقدان مراكز درمانی و بهداشــتی و آموزشی 
و کیفیــت نامطلــوب واحدهــای مســکونی ســاخته 
شــده که موجــب نارضایتــی مردم شــده اســت. یکی 
از چالش هــای توســعه شــهر جدیــد ســهند در حوزه 
حمــل ونقــل و ترافیک، پــروژه پــر ســروصدای آزادراه 
- ســهند« اســت کــه بعــد از ۱0 ســال در ســال  »تبریــز
۱399 افتتــاح گردیــد و یکــی از مهم تریــن پروژه هــای 
عمرانــی اســتان و شــهر جدیــد ســهند بــوده اســت. 
امــا متاســفانه هیــچ یــک از اســتانداردهای الزم را 
ندارد. عدم وجــود حفــاظ الزم در اطراف اتوبــان، نبود 
روشــنایی و عدم آنتن دهــی تلفــن همــراه و... از اهم 

مشکالت این بزرگراه می باشند. 
شــهر ســهند چــه از لحــاظ وســعت و چــه از لحــاظ 
اســت.  گســترش  حــال  در  روز  بــه  روز  جمعیــت 
 رفــت و آمــد مداومــی بــه تبریــز 

ً
جمعیتــی کــه عمدتــا

دارنــد و برخی بــرای اشــتغال و کســب درآمــد و برخی 
بــرای برخــورداری از خدمــات مختلــف، مجبورنــد تــا 
مســیر طوالنی، خطرنــاک و غیراســتاندارد فعلــی را به 
طور مســتمر طی کنند. مســیری که به دلیل نواقص 
و کاستی های زیادی که از نظر ایمنی و کنترل ترافیک 
دارد، هــر لحظــه امــکان وقــوع تصــادف و در معــرض 

خطــر قــرار دادن ســالمت جســمی و روحــی مــردم را 
دارد.«

ضرورت نیاز سنجی، برنامه ریزی و تدوین نقشه راه
وی افــزود:» توســعه و ارتقــای شــهر جدیــد ســهند 
همــراه بــا توســعه و ارتقــای مهارت هــای شــهروندی 
همــه شــهروندان ســاكن در ایــن شــهر امــکان پذیر 
می باشــد و این امــر نیازمند طراحی دقیــق فرصت ها 
و فعالیت هــای مرتبط با آموزش شــهروندی، مهارت 
شــهروندی، فرهنــگ شــهروندی و مشــارکت در 
، شــهرداری و دیگر  تمامــی برنامه هــای شــورای شــهر
ارگان هــای دولتــی و غیــر دولتــی اســت. شــهر را باید 
توسط مالکان اصلی آن، یعنی شهروندان اداره کرد و 
باید به مشارکت شــهروندان بها داده شود. لذا باید 
با آمــوزش فرهنگ شــهروندی و مهارت شــهروندی 
آنــان را به عناصری فعــال در مدیریت شــهری تبدیل 
کــرد. در مســیر توســعه شــهر جدیــد ســهند یافتــن 
، برنامه ریزی جهت حل  مشــکالت و معضالت شــهر
و فصل آن و ترســیم نقشــه راه برای پیشرفت و ترقی 
شــهر از مهم تریــن اقداماتــی اســت کــه بایــد انجــام 
داد. نیــاز ســنجی مشــکالت و چالش هــای فازهــای 
۱، 2، 3، 4 از زبــان ســاكنان آن در شــهر جدیــد ســهند 
و برنامه ریــزی مشــارکت محــور اهالــی شــهر جهــت 
رفــع ایــن مشــکالت می توانــد اولیــن قــدم بــرای این 
کار باشــد. پیگیــری معضــالت و مشــکالت مــردم در 
فازهــای مختلــف در خصوص دسترســی بــه میادین 
، مراكــز خریــد، مســاجد، دانشــگاه ها  میــوه و تــره بــار
و مــدارس، مراكــز درمانــی و بهداشــتی و عــدم بهــره 
مندی از سرانه ورزشی، فرهنگی، فضای سبز و توزیع 
عادالنه امکانات و تجهیزات شــهری بطور متعادل و 
متناســب در بخش های مختلف شهر جدید سهند 

اقدام مهمی اســت که نباید در اجرای آن تعلل کرد.«  
کرمانــی نــژاد در پایــان عنــوان کــرد:» بــرای پیشــرفت 
شــهر ســهند و ایجاد یک شــهر نمونــه و هوشــمند، 
انجام یــک برنامه ریزی در تمامی حوزه هــا قدم بعدی 
اســت. برنامه ریــزی جهت آموزش و توســعه کســب 
و کارهــای خانگی، اقتصــاد شــهری و اقتصــاد خانگی 
جهــت توســعه اشــتغال و مهارت هــای شــهروندی، 
برنامه ریــزی جهت جلــب مشــارکت اقشــار مختلف 
جامعــه از جملــه؛ فرهیختــگان و نخبــگان زنــان و 
خانــواده، جوانــان، نوجوانــان و کــودکان بــه منظــور 
ارائــه آموزش هــای شــهروندی و مشــارکت دادن در 
مدیریت شــهری، برنامه ریزی جهت جلب مشارکت 
موسســات دولتــی و غیــر دولتــی، خیریه ، مســاجد و 
هیأت هــای مذهبــی و آحــاد شــهروندان در مدیریت 
شــهری، برنامه ریزی جهت توســعه و تقویت ناوگان 
حمل ونقل عمومــی به عنــوان مطالبه مهــم و اصلی 
شــهروندان شــهر ســهند، برنامه ریزی بــرای تکمیل 
زیر ساختهای فرهنگی، بهداشــتی، ورزشی، تفریحی، 
آموزشــی و پرورشــی، مهــد کودکهــا، فرهنگ ســراها، 
، برنامه ریــزی جهــت تبدیــل  پارک هــا و فضــای ســبز
شهر سهند به شــهر هوشــمند و کاماًل الکترونیکی، 
برنامه ریــزی و توجــه بــه نیازهــای اقشــار توانخــواه و 
، ساختمان های عمومی  معلول و بستر سازی معابر
و دولتــی، پارکهــا و اماكــن عمومــی جهــت اســتفاده 
افــراد معلــول و توانخــواه حوزه هایــی اســت کــه 
برنامه ریــزی در آنهــا دارای اولویت می باشــد. تدوین 
نقشه راه توســعه پایدار و نقشه فرهنگی و اجتماعی 
شــهرجدید ســهند کــه چشــم انــداز 4 ســاله ای برای 
آن مشــخص کند، می توانــد مکمل ایــن برنامه ریزی 

باشد.«

آینده پیش روی سهند؛ در گرو مدیریت یکپارچه شهری
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تاکید اســتاندار بر انتقال 
مرکــز اســناد شــمالغرب 

کشور 

پیام تسلیت رئیس بنیاد 
شــهید در پی درگذشــت 
مادر شهیدان »ابراهیمی 

هراب «

تخصیص   اعتبار 
۴۵ میلیارد تومانی تنش 

آبی در هفته جاری

میلیــارد   ۱۰۷ خســارت 
تومانی  تگرگ در اهر 

: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز

ادارات دولتی در ۴ ماه آینده 
به شبکه  برق بار  تحمیل 

نمی کنند
3

3

3
2

شهردار  تبریز اعالم کرد:

احداث ۱۸ کانال جدید برای هدایت آب های سطحی

۴ 2

بیشتر بخوانید

رئیس سازمان برنامه ریزی 
آذربایجان شرقی خبر داد؛

مدیر شعب بانک قرص الحسنه مهر آذربایجان شرقی خبر داد

توزیع بیش از ۵/۵ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی 
ح شهید حاج قاسم سلیمانی در قالب طر

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز 
یــت بــار و عبــور از  اقدامــات الزم بــرای مدیر

پیک تابســتان ۱400 را تشریح کرد.
به گــزارش جام جم عادل کاظمــی با بیان این که امســال 
بــه دلیــل کاهــش نــزوالت آســمانی و گــرم شــدن پیش 
از موعــد هــوا بــا کاهــش تولیــد نیروگاه  هــای برقابــی از 
ســویی و افزایش مصــرف انرژی از ســویی دیگــر مواجه 

هستیم...

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

آذربایجان شرقی

رئیس کل دادگستری استان:
منابع بانک ها  باید در خود استان هزینه شود
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

تاکیــد اســتاندار بــر انتقــال مرکز 
اسناد شمالغرب کشور

 اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه این که 
خانــه ای تاریخــی بــرای نگهــداری اســناد تاریخــی 
بــا توافــق شــهرداری در اختیــار مرکــز اســناد ملی 
شــمالغرب کشــور قــرار گرفتــه اســت، گفــت: بــا 
توجه بــه اهمیت حفــظ اســناد، این مرکــز باید به 
ســاختمانی جدید دارای تمامی مالحظات ایمنی، 

دسترسی و خدمات پشتیبانی منتقل شود.
محمدرضــا پورمحمــدی در بازدید از مرکز اســناد 
و کتابخانــه ملــی شــمال غرب کشــور نســبت بــه 
توســعه و صیانــت از ایــن مجموعــه نفیــس و 
ارزشــمند تاكیــد کــرد و افــزود: کشــورهای غربــی 
کــه تاریخ مکتــوب طوالنــی ندارند ســعی می کنند 
ح کرده و  پیشــینه خود را با عظمت و قدرت مطــر

خ بکشند. به ر
وی بــا بیان این کــه ما تاریخ بســیار درخشــان و با 
عظمتــی داریــم ولــی متاســفانه نتوانســتیم ایــن 
ثــارش را در  گذشــته را بــه خوبــی حفــظ کنیــم و آ
اختیــار نســل های جدیــد قــرار دهیــم، از مــردم 
خواســت اســناد تاریخــی خــود را بــه مرکز اســناد 

ملی شمال غرب کشور تحویل دهند.
پورمحمــدی گفــت: جمــع آوری و نگهــداری 30 
میلیــون ســند در مرکــز اســناد و کتابخانــه ملــی 
شــمال غــرب کشــور واقــع در تبریــز کاری بســیار 
مهــم و با اهمیــت اســت که بایــد تمهیــدات الزم 
برای حفــظ و نگهداری اســناد در بهترین شــرایط 

اندیشیده شود.
وی اظهــار کــرد: ضــروری اســت اســناد بعــد از 
گــردآوری به روزرســانی شــوند تــا ایــن اســناد بــه 
صــورت دیجیتــال یــا کپــی بــه راحتــی در اختیــار 

پژوهشگران و مردم قرار گیرد.
رئیس مرکــز اســناد و کتابخانه ملی شــمال غرب 
کشــور نیز در ایــن دیــدار گفــت: 30 میلیــون برگ 
ســند در عــرض 30 ســال گذشــته در ایــن مرکــز 
جمع آوری و نگهداری می شود که مجموعه بزرگ 

و کم نظیری است.

امسال 3۰ میلیارد تومان در 
ح های آب و فاضالب مراغه  طر

هزینه می شود

فرمانــدار مراغــه بــه هزینــه 32 میلیــارد تومانــی 
ح های آب و فاضالب این شهرســتان در ســال  طر
گذشته اشــاره کرد و گفت: امســال نیز 30 میلیارد 
تومــان در ایــن بخــش هزینــه شــده و وضعیــت 
شــبکه  و  بهداشــتی  شــرب  آب  از  برخــورداری 

فاضالب در سطح شهرستان متحول می شود.
ســیدعلی موســوی در حاشــیه بازدیــد از عملیات 
حفر چاه عمیق در روستای »بهنق« اظهار داشت: 
آب و فاضالب مراغه طی 2 سال اخیر فعالیت های 
بــا  امیدواریــم  و  اســت  داشــته  چشــمگیری 
ح های در دســت اجرای آن، همه  بهره برداری از طر
ســاكنان شهرســتان از آب شــرب بهداشــتی و 

شبکه فاضالب بهره مند شوند.
ح های متعددی از ســوی  وی با تاكیــد بر این که طر
آب و فاضالب شهرســتان در حال اجراست، بیان 
کرد: برای نمونــه و با هدف تامین آب شــرب پایدار 
بــرای اهالــی روســتای »بهنق« چاهــی به عمــق ۱۷0 
متر بــا یــک میلیــارد و 3۵0 میلیــون تومــان هزینه 
حفــر شــده اســت.وی اضافــه کــرد: آب خروجــی از 
این چاه مناسب بوده و با اضافه شدن آب چاه به 
شبکه و لوله گذاری مسیر، ظرف یکماه آینده این 

ح به بهره برداری خواهد رسید. طر
وی به مشــکالت آب شرب روســتای »مغانجیق« 
ح  که طــی روزهــای اخیر در فضــای مجازی نیــز مطر
شــده بــود، اشــاره و تصریح کــرد: اعتبــار مــورد نیاز 
برای حفر چاه در این روستا نیز تامین شده است. 
وی ادامــه داد: اب ایــن روســتا از مجتمــع شــهید 
دهقان تامیــن و به علــت طوالنی بودن مســافت 
و انتقال با مشکل افت فشــار مواجه است اما به 

زودی این مشکل نیز رفع خواهد شد. /ایرنا

حـــســـاســـیـــت دادگــــســــتــــری 
زمینه  در  ــی  ــرق ش آذربـــایـــجـــان 

نحوه بهره برداری از معادن

از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  سرپرست   
با  آذربایجان شرقی  کل  دادگستری  جرم  وقوع 
تاكید بر لزوم بهره برداری صحیح از معادن و حفظ 
داشت:  اظهار  ارسباران،  جنگل های  از  صیانت  و 
دادگستری استان در خصوص نحوه بهره برداری 

از معادن حساسیت ویژه ای دارد.
بررسی  نشست  در  شنبه  روز  موقری،  احمد 
انیق«  »آذر  شرکت  معدنی  محدوده  مشکالت 
شده  شناخته  نابسامانی های  حاصل  کرد:  اظهار 
این معدن به عنوان یک معدن قابل بهره برداری 
تخریب   ، غیرمجاز بهره برداران  هجوم  جامعه،  در 
ورود  نهایت  در  و  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط 
تمهیدات  باید  که  است  بیت المال  به  خسارت 
اتخاذ  گفت:  شود.وی  اندیشیده  آن  برای  الزم 
تدابیر الزم برای رفع نابسامانی های شناخته شده 
ادامه  »انیق« ضروری است.موقری،  معدن مس 
حقوق  حفظ  هدف  با  استان  دادگستری  داد: 
بیت المال،  حقوق  تضییع  از  جلوگیری  و  عامه 
برداشت های غیرمجاز و پیشگیری از آلودگی های 
جنگل های  از  صیانت  و  حفظ  بر  زیستی  محیط 
بحث  از  پس  جلسه  این  دارد.در  تاكید  ارسباران 
و تبادل نظر مقرر شد، واگذاری معادن به بخش 
تسهیل  متولی  دستگاه های  سوی  از  خصوصی 
شود تا از هرگونه سوءاستفاده افراد فرصت طلب 
زیست  محیط  حفاظت  شود.سازمان  پیشگیری 
سازمان  همکاری  با  تا  شد  ملزم  نیز  استان 
صمت از هرگونه تعرض و تخریب محیط زیست 
جلوگیری کند و در صورت لزوم نسبت به تشکیل 

پرونده قضایی برای متعرضان اقدام کند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
تبریز و حومه خبر داد:

آغــــاز فــعــالــیــت اتــوبــوس هــای 
مسیر BRT تبریز

و  تبریز  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  مدیرعامل 
شرکت  اتوبوس های  خدمات  گفت:  حومه 
از سر گرفته  BRT شهر مجددا  واحد در مسیر 

شد.
اعالم  با  زاده  غنی  ایمان  جام جم  گزارش  به 
مکرر  درخواست  به  توجه  با  گفت:  خبر  این 
صادره  مجوزهای  حسب  و  محترم  شهروندان 
کالنشهر  شهردار  دستور  و  محترم  استاندار  از 
در  واحد  شرکت  اتوبوس های  خدمات  تبریز 

مسیر BRT از سر گرفته شد.
وی افزود: خدمات مسیر تندرو با رعایت کامل 
مقابله  ستاد  ابالغی  بهداشتی  پروتکل های 
رعایت  و  ماسک  از  استفاده  لزوم  و  کرونا  با 
ناوگان  مستمر  ضدعفونی  و  اجتماعی  فاصله 
و تاسیسات و استفاده از کارت بلیت شخصی 

توسط مسافرین انجام می شود.
وی تصریح کرد: ناظران و بازرسان و واحدهای 
رعایت  لزوم  بر  واحد  شرکت  انتظامی  گشت 
خواهند  جدی  نظارت  ابالغی  پروتکل های 
ماسک  بدون  مسافران  ورود  از  و  داشت 
ضمن  شد.  خواهد  جلوگیری  اتوبوس ها  به 
تمامی  در  دولتی  قیمت  به  ماسک  این که 
در  پایانه ها  و  تندرو  مسیر  شارژ  کیوسک های 

دسترس شهروندان محترم است.
غنی زاده گفت: با توجه به خدمات دهی با تمام 
انتظار  زمان  و  تندرو  مسیر  در  ناوگان  ظرفیت 
این  ایستگاه های  در  دقیقه ای  دو  تقریبی 
با  تا  داریم  تقاضا  محترم  شهروندان  از   ، مسیر
مقابله  ستاد  ابالغی  دستورالعمل های  رعایت 
با رعایت فاصله  از ماسک،  کرونا و استفاده  با 
گذاری اجتماعی در داخل اتوبوس و ممنوعیت 
سوار کردن مسافر سرپایی و بیشتر از ظرفیت 
اتوبوس  سوار  شلوغی،  صورت  در  صندلی ها، 
با مسافر کمتر  اتوبوس بعدی  نشده و منتظر 
شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  شوند. 
تا  خواست  شهروندان  از  خاتمه  در  وی   ، تبریز
با نیروهای این شرکت در جهت رعایت کامل 
با  مقابله  ستاد  ابالغی  بهداشتی  پروتکل های 

کرونا همکاری الزم را داشته باشند.

خبرخبر

سه شنبه 21 اردیبهشت 1400  شماره 5935

مـــــدیـــــر امــــــــــور اراضــــــــــــی ســـــازمـــــان 
جـــهـــادکـــشـــاورزی اســـتـــان آذربــایــجــان 
مجلل  ویــالی  قمع  و  قلع  گفت:  شرقی 
در تبریز پس از طی فرآیندهای قانونی، 
توسط  عملیات  توقف  اخطاریه  ابــالغ 
متخلفان،  به  کشاورزی  جهاد  ماموران 
ماموران  حضور  با  جلسه  صورت  تهیه 
نـــیـــروی انـــتـــظـــامـــی، ارائــــــه گــــــزارش به 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
اجرای  به  متخلف  توجه  عدم  دلیل  به 
توقف  بــرای  قانون   ۱0 مــاده  یک  تبصره 
کاربری غیر مجاز و اخذ  عملیات تغییر 
قانون   ۱0 مــاده   2 تبصره  اجــرای  دستور 
از طریق مراجع قضایی صورت پذیرفته 

است.
نصیری  داداش  جــام جــم  گــــزارش  بــه 
قــلــع و قمع  اجــــرای حــکــم  در حــاشــیــه 
خصوص  در  تــبــریــز  در  مــجــلــل  ــــالی  وی
گفت:  حکم  این  اجــرای  قانونی  فرآیند 
ــون حــفــظ کـــاربـــری اراضــــی زراعــــی و  ــان ق
اصالحات  و   ۱3۷4 سال  مصوب  باغ ها 
 ۱38۵ مــصــوب  آن  بــعــدی  الــحــاقــات  و 
ــورای اســـالمـــی، هــرگــونــه  ــ ــ مــجــلــس ش
باغ ها  و  زراعــی  اراضــی  در  کاربری  تغییر 
ضــرورت  تشخیص  و  نموده  ممنوع  را 
و  موافقت  بــه  مــنــوط  را  کــاربــری  تغییر 
یک  ماده  یک  تبصره  کمیسیون  اجازه 
به  اســت  دانسته  قانون  ایــن  موضوع 
این ترتیب، اشخاص حقیقی و حقوقی 
کــشــاورزی  اراضــــی  در  نیستند  مــجــاز 
غیر  کــاربــری  تغییر  هرگونه  به  مــبــادرت 
کمیسیون  از  مجوز  اخذ  بدون  قانونی 

مذکور نمایند.
مقابله  منظور  بــه  ایــن کــه  بــیــان  بــا  وی 
 ۱0 مــاده   ، غیرمجاز کاربری  تغییر  امــر  با 

پیش  را  تدابیری  کــاربــری  حفظ  قــانــون 
بینی نموده است ادامه داد: به موجب 
مــامــوران  قــانــون،   ۱0 مـــاده  یــک  تبصره 
محض  ــه  ب مکلفند  کـــشـــاورزی  جــهــاد 
به  غیرمجاز  کــاربــری  تغییر  مــشــاهــده 
متخلف اخطار توقف عملیات دهند تا 
به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
مجوز  ــذ  اخـ یــا  تکلیف  تعیین  جــهــت 

مراجعه نماید.
مـــــدیـــــر امــــــــــور اراضــــــــــــی ســـــازمـــــان 
این که  بیان  با  استان  جهادکشاورزی 
اخطاریه توقف عملیات توسط ماموران 
جهادکشاورزی به متخلفان ابالغ شده 
ــوران نــیــروی  ــامـ و مــراتــب بــا حــضــور مـ

ادامه  می گردد  جلسه  صورت  انتظامی 
متخلف  تــوجــه  عـــدم  صـــورت  در  داد: 
قانون   ۱0 مـــاده  یــک  تبصره  اجـــرای  بــه 
کــاربــری  تغییر  عــمــلــیــات  تــوقــف  ــرای  ــ ب
، مــدیــریــت جــهــاد کــشــاورزی  غــیــرمــجــاز
به  گــزارش  ارائــه  به  مکلف  شهرستان 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
و اخــذ دستور اجــرای تبصره 2 مــاده ۱0 
 2 تبصره  موجب  به  و  می باشد  قانون 
ماموران  کــاربــری،  حفظ  قانون   ۱0 مــاده 
طی  از  پــس  مکلفند  جــهــادکــشــاورزی 
فرآیند قانونی پیش بینی شده، نسبت 
کاربریهای  تغییر  تمامی  قمع  و  قلع  به 
غیر مجاز اقدام و وضعیت را به حالت 

عملیات  ایـــن  نــمــایــنــد.  اعــــاده  ســابــق 
اعزامی  نمایندگان  حضور  در  اجــرایــی 
صورت  انتظامی  مــامــوران  و  دادســتــان 
گــرفــتــه و مــراتــب قــلــع و قــمــع صــورت 

جلسه می گردد.
به  ایـــن کـــه هــمــچــنــیــن،  بـــیـــان  بـــا  وی 
مــوضــوعــه، مدیریت  مــقــررات  مــوجــب 
ــاورزی شــهــرســتــان پــس از  جــهــاد کـــشـ
۱0 قانون و قلع و  اجــرای تبصره 2 ماده 
مکلف   ، مــجــاز غیر  کــاربــری  تغییر  قمع 
ح  طر بــه  ــدام  اقـ متخلفان  علیه  اســت 
دعوی جهت مطالبه خسارات وارده به 
کاربری  تغییر  از  ناشی  کشاورزی  زمین 
دادگـــاه،  حکم  بــه  تــا  نماید  مــجــاز  غیر 

محکوٌم  تــوســط  شـــده  وارد  ــارات  ــس خ
راستای  در  گفت:  شود  پرداخت  علیه 
حفظ  قــانــون   ۱0 مــاده   2 تبصره  اعــمــال 
ــا، ویــالی  ــاغ ه ــری اراضــــی زراعــــی و ب ــارب ک
شهرستان  باسمنج  منطقه  در  مجلل 
تبریز در اقدامی قاطع از سوی مدیریت 
ــی ســازمــان جــهــادکــشــاورزی  امـــور اراضـ
مدیریت  و  شــرقــی  آذربــایــجــان  اســتــان 
با  و  تبریز  شهرستان  کــشــاورزی  جهاد 
و  عمومی  محترم  دادســتــان  همکاری 
انتظامی  نیروی  و  استان  مرکز  انقالب 
با استفاده از تجهیزات ویژه قلع و قمع 

شد.
نصیری با بیان این که این ویالی مجلل 
منطقه  در  قــانــونــی  غیر  صـــورت  بــه  کــه 
اراضی  در  و  تبریز  شهرستان  باسمنج 
تکمیل  حــال  در  کــشــاورزی  حاصلخیز 
ــود، بــا اقــــدام قــاطــع قــضــایــی -  شـــدن بـ
اداری قلع و قمع گردید تا به متجاسران 
بــه قــانــون هــشــدار جـــدی داده شــود، 
تغییر  بــرای  مجاز  غیر  اقــدام  هرگونه  از 
کــاربــری در اراضــی کــشــاورزی خــودداری 
نمایند افزود: صیانت از خاک کشاورزی 
انسان،  غذای  سازنده  بستر  عنوان  به 
امـــور  دوش  بـــر  کـــه  اســـت  ای  وظــیــفــه 
ــا اقــدامــات  ــا ب ــی گــذاشــتــه شـــده ت اراضــ
قــانــونــی حــافــظ امــنــیــت غــذایــی ملت 
اراضی  امــور  مدیریت  گفت:  باشد.وی 
آذربایجان شرقی به متجاسران و دالالن 
و سوء استفاده کنندگان هشدار جدی 
به  منتهی  اقــدام  هرگونه  از  تا  می دهد 
تغییر  و  بــنــدی  قطعه   ، ــراز ــ اف تفکیک، 
کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی و باغ ها 

به صورت جدی خودداری نمایند.

توضیح امور اراضی آذربایجان شرقی
 در خصوص قلع و قمع ویالی مجلل

)ره(  خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  زکات  اجرایـی  امـور  اداره  رئیـس   
آذربایجـان شـرقی از رشـد ۱.28 برابـری پرداخـت زکات در ایـن اسـتان در 

داد. خبـر   ۱399 سـال 
 200 و  میلیـارد   84 پارسـال  گفـت:  محمـدزاده  قاسـم  االسـالم  حجـت 
میلیـون تومـان زکات مسـتحبی، واجـب، فقـره و کفـارات در آذربایجـان 

میلیـارد   3۶ حـدود   98 درسـال  رقـم  ایـن  کـه  شـد  آوری  جمـع  شـرقی 
بـود. تومـان 

وی افـزود: پیـش بینـی می شـود در سـال ۱400 بالـغ بـر200 میلیـارد تومان 
زکات در اسـتان جمـع آوری کنیـم و برنامه ریـزی کـرده ایـم کـه ایـن مبلـغ 

در سـفره محرومـان و بـرای عمـران و آبادانـی روسـتا ها هزینـه شـود. 

در  شـده  جمـع آوری  مبالـغ  کـرد:  اضافـه  محمـدزاده  االسـالم  حجـت 
راسـتای تامیـن جهیزیـه، مسـکن مددجویـی، درمـان، تحصیـل، پـروژه 
عـام المنفعـه و مسـاجد در روسـتاها هزینـه می شـوند و تمامـی زکات 
جمع آوری شـده از روسـتاها در همان جا هزینه می شـود و از روسـتایی 

بـه روسـتای دیگـر منتقـل نمـی شـود./ایرنا

افزایش پرداخت زکات در آذربایجان شرقی 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز اقدامات 
الزم برای مدیریت بار و عبور از پیک تابستان ۱400 را 

تشریح کرد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیــروی برق 
، عادل کاظمی با بیان این که امســال به دلیل  تبریز
کاهش نزوالت آســمانی و گرم شدن پیش از موعد 
هوا با کاهــش تولیــد نیروگاه  های برقابی از ســویی 
و افزایــش مصــرف انــرژی از ســویی دیگــر مواجــه 
هســتیم بر لزوم مدیریت بار برای عبور کم عارضه از 

پیک بار تابستان ۱400 تاكید کرد.
کاظمی به تشــریح اقدامات الزم جهــت عبور موفق 
از دوره ی پیــك بــار ســال جاری پرداخــت و گفــت: 
ادارات بایــد از نیمــه اردیبهشــت مصرف شــان را 
۵0 درصــد کاهــش دهنــد و طــی روزهای آتی شــاهد 
برگــزاری مانــور سراســری جهــت پایــش و کنتــرل 

رعایت و انجام توسط ادارات خواهیم بود.
به گفتــه ی وی؛ نصــب تجهیزات IOT اینترنت اشــیا 
بــرای سیســتم های سرمایشــی ادارات جــزو برنامه 
، اســکو  اســت و بایــد ادارات شهرســتان های تبریز
و آذرشــهر در این زمینــه همــکاری الزم را با شــرکت  
توزیع نیــروی برق تبریز بــه عمل آورند تــا در فرصت 
محــدود باقیمانــده تجهیــزات تامیــن و نصــب و 
مورد بهره بــرداری قــرار گیرند. همچنیــن مولدهای 

اضطــراری ادارات بایــد آمــاده بــکار بــوده و در دوره  
پیــك از ســاعت ۱۱ تــا ۱3 در مــدار باشــند و مــورد 
اســتفاده قرار گیرد و ادارات باری به شــبکه تحمیل 

ننمایند.
وی با بیــان این که بــه همراه مدیران عامل شــرکت  

برق منطقه ای آذربایجان و توزیع نیروی برق استان 
آذربایجان شرقی طی نامه ای به اســتاندار محترم در 
مورد تغییــر ســاعت ادارات و خاتمه زمــان فعالیت 
ادارات در ســاعت ۱3 پیشــنهاد داده ایــم، تصریــح 
کرد: از مشــترکان چاه های کشــاورزی خواستاریم از 

ســاعت ۱2 تا ۱8 به هیچ عنــوان از پمپاژها اســتفاده 
ننماینــد و حداالمــکان از ســاعت 9 صبــح تــا 22 
فعالیت نکنند. جایگاه هــایCNG نیز همکاری الزم 
را با شــرکت های توزیع بعمل آورند و از ساعت ۱2 تا 

۱8 در بازه های دو ساعته بار مصرفی را صفر کنند.
نیــز  صنعتــی  واحدهــای  بــا  رابطــه  در  کاظمــی 
خاطرنشــان کرد: واحدهــای صنعتی از ســاعت ۱2 تا 
۱8 از برق شــبکه اســتفاده نکنند و برنامه ی کاری را 

به ساعات غیر از این بازه ی زمانی منتقل نمایند.
 در ایــن راســتا نیــز مطابــق ســال های گذشــته بــه 
طور مشــترک بــا مدیــران و کارشناســان اداره ی کل 
صمــت و شــرکت شــهرك های صنعتــی جلســات 
هماهنگــی برگــزار شــده اســت. وی همچنیــن از 
آن دســته از مشــترکان خانگــی کــه جزو مشــترکات 
پرمصرف هســتند خواســت با صرفه جویــی خود را 

به مشترکان خوش مصرف و کم مصرف برسانند.
؛ مقابله  مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق تبریز
جــدی بــا تولیدکننــدگان غیرمجــاز ارز دیجیتــال را 
از اصلی تریــن برنامه هــای ایــن شــرکت دانســت و 
، فرهنگ ســازی از  افــزود: تعدیــل روشــنایی معابــر
طریق صدا و سیما و شــبکه های اجتماعی و همراه 
کردن مردم عزیز بــرای عبــور از دوره ی پیك از جمله 

مهم ترین وظایف شرکت در این راستا است.

ادارات دولتی در ۴ ماه آینده به 
شبکه  برق بار  تحمیل نمی کنند

مدیــرکل پزشــکی قانــون آذربایجان شــرقی گفــت: در فروردیــن 
امســال ۷0 نفــر در اثــر تصادفــات رانندگــی در ســطح اســتان فــوت 

کرده اند.
به گــزارش جام جم علــی صفایی فــرد، در گفت و گــو با خبرنــگاران با 
بیان این کــه این تعداد در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته 
۶۷ درصــد افزایــش یافته اســت، افــزود: از مجمــوع تلفــات حوادث 
رانندگی ۵۷ نفر مرد بودند که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
۵0 درصــد افزایش نشــان می دهــد.وی اظهار داشــت: در این مدت 
از کل فوتی هــای حــوادث رانندگی اســتان ۱3 نفــر زن بودنــد که این 
تعداد نیز در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشــته بیش از 2 برابر 

شده است.

مدیــرکل پزشــکی قانــون آذربایجان شــرقی گفــت: در فروردین ماه 
امســال به عنوان ایــام تعطیالت نــوروزی بــا ترافیک باال، بیشــترین 
تلفــات حــوادث رانندگــی بــا 44 فوتــی در جاده هــای برون شــهری و 
روستایی روی داده اســت، ۱9 نفر در مســیرهای درون شهری فوت 
ج از اســتان و یک نفر نیز در سایر  کرده اند، یک نفر در جاده های خار
راه ها فوت شده اســت.صفایی فرد، ادامه داد: در این مدت 2 نفر از 
ج از حریم جــاده )موارد غیرترافیکی( و ســه  مجموع فوتی هــا نیز خار

نفر با فاصله بیش از 30 روز از زمان تصادف فوت کرده اند. 
آذربایجان شــرقی دارای 23۵ کیلومتــر آزادراه، 4۵3 کیلومتــر بزرگراه، 
922 کیلومتر راه اصلــی، 2 هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعــی و ۱0 هزار و 44۱ 

کیلومتر راه روستایی است.

۷۰ نفر در تصادفات رانندگی آذربایجان شرقی جان باختند

مدیــر جهــاد کشــاورزی اهــر از خســارت ۱0۷ میلیــارد تومانــی بــارش 
ع و باغات این شهرستان خبر داد. تگرگ در مزار

بــه گــزارش جام جــم محمــد اســدی بــا اشــاره بــه خســارت وارده به 
بیــش از ۶800 هکتــار از اراضــی زراعــی و باغــی شهرســتان، افــزود: 
بیشــترین خســارت ها بــر روی محصــوالت باغــی شــامل ســیب، 
لبالو، گیالس، هلو و شــلیل و محصوالت زراعی شــامل ساقه های  آ

گندم، جو، یونجه، نخود، عدس و نباتات علوفه ای بوده است.

ع و باغات  وی افــزود: متاســفانه در ایــن حادثــه غیــر مترقبــه، مــزار
حدود 30 روســتای اهــر تحت تاثیر قــرار گرفتنــد که در این راســتا به 
محصوالت زراعی 20 الــی 80 درصــد و محصوالت باغی ۱0 تــا ۷0 درصد 

خسارت وارد شده است.
وی ضمــن تاكید بــر لــزوم بیمه کــردن محصــوالت زراعــی و باغــی، از 
کشــاورزان و باغداران خواســت تا با وجود حــوادث غیــر مترقبه هر 

ساله نسبت به بیمه محصوالت خود اقدام کنند.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان خبر داد:

خسارت ۱۰۷ میلیارد تومانی تگرگ در اهر 



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

: امام جمعه تبریز
جامعه  در  باید  تعاون  روحیه 

نهادینه شود
 

امام  و  آذربایجان شرقی  در  فقیه  ولی  نماینده 
جمعه تبریز گفت: روحیه تعاون و تشویق مردم به 
این سمت و سو باید در جامعه گسترش یافته و 

نهادینه شود.
مراسم  در  آل هاشم  محمدعلی  االسالم  حجت 
آغاز توزیع تعداد ۱۷ هزار بسته معیشتی در استان، 
بر  همواره  اسالمی  و  دینی  آموزه های  در  افزود: 
روحیه تعاون بین امت اسالمی تاكید شده است 
و در این شرایط سخت و کرونایی با تاسی به همین 
موضوع می توان در کارهای خیر به موفقیت رسید.
وی گفت: اگر روحیه تعاون در کشور جاری و ساری 
شود بسیاری از برنامه ها نتیجه بخش می شود در 
غیر این صورت نتیجه ای حاصل نمی شود، روحیه 
تعاون مردم ایران و آذربایجان شرقی باال و مثال 
زدنی است و اگر روحیه تعاون در مردم نبود امروز 
با این وضعیت کرونایی گرفتار می شدیم، چرا که 
دولت به تنهایی توان کمک رسانی به نیازمندان 

را نداشت.
بحث  در  خیران  و  مردم  داد:  ادامه  آل هاشم 
آزادسازی زندانیان غیر عمد نیز طی ماه های اخیر 
تالش های زیادی می کنند که نشان از روحیه تعاون 
کمک های  کرونا  ابتدای شیوع ویروس  از  و  دارد 
فراوانی توسط بسیج از محالت و مساجد تهیه و 
فراهم شد و به دست نیازمندان رسید و این نیز 

نمونه ای از روحیه تعاون است./مهر

شهردارتبریز  اعالم کرد:
برای  جدید  کانال   ۱۸ احداث 

هدایت آب های سطحی

شهردار تبریز گفت: در طول چهار سال گذشته، ۱8 
کانال جدید برای هدایت آب های سطحی در مناطق 

مختلف شهر احداث کرده ایم. 
به  اشاره  با  باهر  شهین  ایرج  جام جم  گزارش  به 
اظهار  شهر،  سطح  در  سیالب  وقوع  مهم  عوامل 
کرد: بارش های شدید باران جزو حوادث غیرمترقبه 
است و دوره های بازگشت دارد که معموال هر 2۵ یا 
30 سال حجم بارش ها به قدری است که منجر به 
وقوع سیل می شود.وی ادامه داد: زیرساخت های 
شهری در شهرهای مختلف متفاوت است و حتی 
تا  کامل است  زیرساخت ها  که  در بعضی شهرها 

حدی مشخص، کشش و ظرفیت تاب آوری دارند.
مختلف  نقاط  در  اخیر  سال  چهار  طی  گفت:  وی 
آوری  جمع  و  هدایت  جامع  مطالعات  تبریز  شهر 
آب های سطحی انجام شده و تقریبا 40 درصد این 
مطالعات اجرایی و عملیاتی شده و هر سال الیروبی 

کانال ها در اولویت بوده است.
به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، شهین باهر 
شهرداری  این  قبلی  مدیریت های  این که  بیان  با 
عمدتا به اجرای پروژه های ویترینی عالقه داشتند، 
افزود: اجرای پروژه هایی هم چون احداث کانال ها، 
چندان  مدیران  برای  می شود،  دیده  بیشتر  چون 
مطلوبیت ندارد اما دوره فعلی مدیریت شهری روی 

این موضوع کار کرد.
شرایط  تا  که  داریم  قبول  هرچند  شد:  متذکر  وی 
پایان  تا  می کنیم  تالش  اما  است  فاصله  مطلوب 
دوره نیز اقدامات پیش بینی شده در حوزه هدایت 

آب های سطحی تداوم یابد.

خبرخبر

نیا
ع 

دی
ی ب
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رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان این که منابع بانک ها باید 
در خود استان هزینه شود، گفت: جمع آوری منابع از استان و مصرف آن 

ج از استان کار درستی نیست. در خار
موســی خلیــل الهــی در نشســت ســتاد اجــرای سیاســت های اقتصــاد 
مقاومتــی دادگســتری اســتان بــا بیــان این کــه متأســفانه گالیــه ای کــه 
صاحبــان صنایــع و واحدهــای تولیــدی دارنــد، ایــن اســت کــه بانک ها و 
ج  مؤسســات خصوصــی بخــش عمــده  اعتبــارات خــود را از اســتان خــار
می کنند، اظهار کرد: این که بانک ها منابع را از اســتان جمع آوری کرده و با 
وجود نیاز به آن در داخل اســتان در جایی دیگر مصرف شود کار درستی 

نیست.
وی افزود: مردم و صنعتگران ســرمایه های خود را به بانک ها می سپارند 
و منابــع بانک هــا را تأمیــن می کننــد این منابــع باید صــرف رونــق تولید و 

اشتغال در این استان شود.
رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه تملــک برخــی 
واحدهای مشکل دار توسط بانک ها، بیان کرد: متأسفانه برخی واحدها 
در طول زمان بــه دلیل مشــکالت مالی توســط بانک ها تملــک و به حال 
خود رها شــده اند و به عبارتــی تبدیل به آهن قراضه ای شــده کــه نه برای 
مردم و نــه بــرای بانک ها ســودآوری نــدارد، بایــد روشــی ارائه شــود تا این 

واحدها از تولید باز نمانند.
وی با تأكید بر این که نبایــد اجازه بدهیم حتی یک واحــد تولیدی تعطیل 
شود، خاطرنشــان کرد: بانک ها امانت دار دارایی مردم هستند بر همین 
اساس در کنار مطالبات بانک ها باید راهی برای این کار پیدا کنیم تا هیچ 

واحدی تعطیل نشود.
خلیل الهی با بیان این که بانک ها نقش مهمی در تولید و اشتغال دارند، 

خاطرنشان کرد: در کنار حمایت از بانک ها برای وصول مطالبات، مکلف 
هســتیم از واحدهــای تولیــدی و ســرمایه گذاری مشــروع حمایــت کنیم 
که یکی از این حمایت ها بحث مســائل مالی بوده چراكــه اكثر واحدها با 

مشکالت مالی روبه رو هستند.
رئیس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی ادامــه داد: متأســفانه در توزیع 
تســهیالت یــک انحرافــی وجــود دارد و تســهیالت جایــی رفتــه کــه نبایــد 
می رفتــه اســت، بایــد در بحث اعتبارســنجی دقت شــود بــه افــرادی باید 

 تولیدکننده و کارآفرین هستند./مهر
ً
تسهیالت داده شود که واقعا

رئیس کل دادگستری استان:

منابع بانک ها  باید در خود استان 
ینه شود هز

پیام تسلیت رئیس بنیاد شهید در پی درگذشت مادر شهیدان »ابراهیمی هراب «
معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی درگذشت 
گرامی  مادر   » برومند  زادی  باقر  سلطان  فاطمه  خانم  »حاجیه  مؤمنه  و  ماجده  بانوی 
شهیدان معزز » رضا و ابراهیمی ابراهیمی هراب« و همسر شهید معظم » حمزه علی 

ابراهیمی هراب«را تسلیت گفت.
ح زیر است: به گزارش جام جم، متن پیام سعید اوحدی به شر

انا هلل و انا الیه راجعون خانواده محترم شهیدان گرانقدر ابراهیمی هراب
رضای  راه  در  را  خویش  عزیز  فرزندان  که  معزز  شهدای  مادران  شکیبایی  و  صالبت 
پروردگار و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسالمی، هدیه نمودند در وصف نمی گنجد 
بانوی  بانوان واال مقام نیست. درگذشت  این  کلمات قادر به ستودن صبر جمیل  و 
ماجده و مؤمنه »حاجیه خانم فاطمه سلطان باقر زادی برومند « مادر گرامی شهیدان 

معزز » رضا و ابراهیمی ابراهیمی هراب« و همسر شهید معظم » حمزه علی ابراهیمی 
بر  ارادت  و  ادب  منظر  از  می نمایم.  عرض  تسلیت  محترم  خانواده  شما  به  را  هراب« 
ساحت ایمان و مقام صبرشان ادای احترام نموده و ازدرگاه پروردگار متعال علو مرتبه 
آن که به  آن مرحومه مغفوره و بردباری برای بازماندگان مسألت دارم. امید  ربانی برای 

فضل الهی و در جوار فرزندان شهیدشان قرین رحمت ربوبی گردند.

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی آذربایجان شــرقی از تخصیــص اعتبار 
مصوب 4۵ میلیارد تومانی طرح های آبرسانی استان خبر داد.

به گــزارش خبرگزاری مهــر، داود بهبودی اظهار کرد: تأمین آب شــرب کالنشــهر 
تبریز، یکی از پرچالش ترین و بحرانی ترین مســائل موجود کشــور اســت که بر 
اســاس مســتندات موجود در وزارت نیرو و ســازمان پدافند غیرعامل کشــور، 
عدم توجــه به راهکاری مناســب جهــت رفع مشــکالت تأمین آب شــهر تبریز، 
موجب آسیب پذیری و تأثیرگذاری در مسائل اجتماعی و بهداشتی خواهد شد.

وی افزود: با وجود پیش بینی »طرح بلندمدت انتقال آب ارس« برای تأمین آب 
شرب شهر تبریز این مهم تاكنون تحقق نیافته و تبدیل به مطالبه جدی مردم 
اســتان شــده اســت که انتظار می رود بر اســاس تفاهم نامه منعقده با قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیا در اجرای آن تسریع به عمل آید.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شــرقی یادآور شد: همچنین 
از ظرفیت ســرمایه گذاری بخش خصوصی و مشــارکت عمومــی- خصوصی در 

اجرای ســایر طرح های تأمین و انتقال یا بازچرخانــی آب می توان اســتفاده کرد؛ 
برای مثــال انتقــال آب از ســد کلقــان به صنایــع شــرق تبریــز، بازچرخانــی آب در 
تصفیه خانه آذرشــهر و انتقال آن به شهر صنعتی ســلیمی از مواردی است که 

می توان با مشارکت بخش خصوصی اجرای آنها را تسریع کرد.

بهبودی تصریح کــرد: در حال حاضر تأمین آب شــرب شــهر تبریــز از طریق خط 
انتقال زرینه رود، ســد نهند و چاه های دامنه شــمالی ســهند انجام می پذیرد و 
به منظور تأمین کســری ظرفیت تأمین آب شــرب تبریز اقدامات بازسازی خط 
انتقال نهند در بازه آســیب دیده، افزایش ظرفیت پمپاژ آبرســانی از زرینه رود و 

حفر و تجهیز تعدادی چاه در دامنه های سهند در دستور کار قرار دارد.
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی آذربایجان شــرقی ادامــه داد: در همین 
راســتا و با اقدامات انجام گرفته شده در اســفند ســال ۱399، اعتبار مورد نظر از 
محل اعتبارات قانــون مدیریت بحران کشــور بــا مصوبه هیأت وزیــران تأمین 

شد، اما به دلیل خاتمه سال این اعتبار تحقق نیافت.
وی خاطرنشان ساخت: در اوایل امسال با پیگیری ها و مکاتبات صورت گرفته 
این اعتبار 4۵ میلیارد تومانی به ســال ۱400 انتقال یافــت و تأمین اعتبار گردید؛ 
موافقت نامه های مربوطه هم از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با 

دستگاه های اجرایی مربوطه مبادله شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی خبر داد؛

تخصیص اعتبار ۴۵ میلیارد تومانی تنش آبی در هفته جاری
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صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                         
سرپرست استان آذربایجان شـرقی: وحیده حاجی محمدیاری        

تحریریه شهرستانها:  021-44233511
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ای یاد تو روح بخش جان درویش   
ای مهــــــــِر جماِل تو دوای دِل ریش

دل ها همه صیدهای در بند تواند   
امام خمینی - رهجوینده توست هر كسی در هر كیش
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