
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

آذربایجان شرقی

ج شهین باهر خبر داد: ایر
شهرداری  همگام با مجموعه بهداشت و درمان
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افزایش شمار فوتی ها
 روزانه کرونا 

در آذربایجان شرقی

فعاالن اقتصــادی مناطق 
آزادبــرای  مالیات بــر ارزش 

افزوده  ثبت نام کنند
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 بازسازی شده  در  تبریز

2

2

2
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بیشتر بخوانید

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان: 

سفیر جمهوری اسالمی ایران در گرجستان خبر داد 

 برگزاری نمایشگاه اقتصادی در تفلیس 
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به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز 
و حومــه همرمــان بــا 29 فروردیــن روز ارتــش جمهــوری 
اسالمی ایران طی مراسمی ۱۰۰دستگاه اتوبوس و مینی 
بــوس صفرکیلومتــر و بازســازی شــده بــا اعتبــار تقریبی 
، معاونین و  ، شــهردار ۷۰۰میلیاردریال با حضور فرماندار
مدیران شــهری ، رئیس و اعضای شــورای اسالمی شهر 
، مدیران کل شــهر و شــورا و نیز مدیــر کل حمل و  تبریز

نقل و ترافیک استانداری آذربایجانشرقی ...

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی 
را خـزانـــی ماتمزده بـــه انتظار بنشیند و این، بارزترین 
تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی 
و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت. درگذشت مادر عزیزتان را 
به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برایشان 
از درگاه خداوند متعال مغفرت، برای شما و سایر بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.

عادل غالمی  
رئیس  اداره امورشعب   بانک  ملی 

 استان آذربایجان شرقی

اان هلل و اان الیه راجعون

جناب آاقی  دکتر یونس ژائله

                     ریاست محترم ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی تبرزی

شرکت آسمان بهرام علیشاه   )ایسترم(

درگذشت والده گرامیتان رابه شما وخانواده محترم تان تسلیت عرض 
می نماییم.ازخداوند متعال صبر جزیل مسئلت داریم.مارادرغم خودتان 

شریک بدانید.

اان هلل و اان الیه راجعون

جناب آاقی  دکتر یونس ژائله

                 ریاست ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی تبرزی



اطراف در  نهـال  اصله   ۸۰۰
شد کاشته  سهنــــد  سد   

جمعی  و  فرماندار  حضور  با  مراسمی  طی 
اصله   ۸۰۰ هشترود،  مردم  و  مسووالن  از 
روستای  محدوده  در  »ون«  گونِه  نهال 
سهند،  سد  حاشیه  در  گردشگری»قزللو« 

شد. کاشته 
آیین  در  هشترود  شهرستان  فرماندار   
روستای  در  درخت  تعداد  این  کاشت 
باید  مردم  همه  گفت:  »قزللو«  گردشگری 
کاشت  حسنه  سنت  احیای  به  مقید  را  خود 
و  ملی  اراضی  از  نگهداری  و  حفظ  و  نهال 

بدانند. طبیعت 
به  زندگی  اینکه  بیان  با  امینیان  امین 
از  هدف  گفت:  دارد،  بستگی  سبز  فضای 
مناسب،  بستر  ایجاد  ئین  آ این  برگزاری 
مردم  ترغیب  و  جامعه  در  فرهنگ سازی 
ورزشکاران  جوانان،  و  نوجوانان  به ویژه 
برای  »قزللو«  گردشگری  روستای  اهالی  و 

است.  آنها  توسعه  و  سبز  فضاهای  احیای 
وی پاسداری از فضای سبز و کاشت نهال را 
گفت:  و  دانست  مردم  مختلف  آحاد  وظیفه 
گذشتگان  میراث  سبز  فضای  و  طبیعت 
و  ما  دستان  در  امانتی  بلکه  نیست، 
زیبایی  حفظ  و  بشر  بقای  برای  وسیله ای 

دارد. تعلق  انسان ها  همه  به  که  است 
حفظ  و  درختکاری  فرهنگ  ترویج  امینیان، 
راستای  در  را  سبز  فضای  و  طبیعی  منابع 
تی  آ و  فعلی   نسل  به  توجه  و  پایدار  توسعه 

دانست. ارزشمند  کشور 

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان:
فعــاالن اقتصــادی مناطــق آزاد 
بــرای  مالیــات بــر ارزش افــزوده  

ثبت نام کنند

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: با 
تصویب مجلس شــورای اســالمی و بــه موجب 
بند )ت( تبصــره )۶( قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل 
، مناطــق آزاد تجاری-صنعتــی مشــمول  کشــور
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند. بنابراین 
فعاالن اقتصادی مناطق آزاد باید نسبت به ثبت 

نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند.
غالمرضا شریفی افزود: بر این اساس، الزم است 
تا فعــاالن اقتصادی مناطــق آزاد کــه حائز هر یک 
از شــرایط فراخوان هــای هشــت گانه موضــوع 
ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده هســتند، 
نســبت بــه ثبــت نــام در نظــام مالیــات بــر ارزش 
افزوده و اجرای سایر مقررات موضوع این قانون 
از جمله صدور صورتحســاب، دریافت مالیات و 
عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه 

و... اقدام کنند.
وی تاکید کرد: فعاالن اقتصادی در صورت انجام 
تکالیف قانونــی مذکــور می توانند از تســهیالت 

پیش بینی شده در قانون بهره مند شوند.
وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی درگاه ملــی خدمــات 
الکترونیــک مالیاتــی، گفــت: امــکان اســتعالم 
بدهی مالیاتــی و ممنــوع الخروجــی از طریق این 

درگاه ملی برای عموم شهروندان فراهم است.
شــریفی خاطرنشــان کرد: بــا الکترونیکی شــدن 
تمامی خدمات مالیاتی، ارتباط مودیــان با ادارات 
مالیاتی به کمترین میزان کاهش می یابد و به تبع 
این امر، فساد اداری و هزینه های وصول مالیات 

نیز به شدت تقلیل خواهد یافت.

یز  تبر شهرداری  گفت:  یز  تبر شهردار 
وس  ویر با  مقابله  حوزه  در  کماکان 
و  بهداشت  مجموعه  کنار  در  ونا،  کر

است. استان  درمان 

مطلب  این  اعالم  با  باهر  شهین  ج  ایر
اساس  بر  یز  تبر شهرداری  کرد:  اظهار 
های  قرارگاه  ونا،  کر استانی  ستاد  ابالغ 
کرده  فعال  ۱۰منطقه  در  را  عملیاتی 

. ست ا
عملیاتی  های  قرارگاه  داد:  ادامه  او 
همچنان  یز  تبر شهرداری  گانه   ۱۰ مناطق 
تا  و  دهند  می  ادامه  خود  فعالیت  به 

ونا،  کر منحوس  وس  ویر کنی  یشه  ر
بر  درمان  و  بهداشت  دستگاه  یگر  یار
ز  ا محوله  وظایف  و  ها  سیاست  اساس 
بود. خواهیم  ونا  کر با  مقابله  ستاد  سوی 
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اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

با  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون   
و میر  و مرگ  کرونا  به  ابتال  به سیر صعودی  اشاره 
شمار  کرد:  اعالم  آذربایجان شرقی  در  آن  از  ناشی 
فوتی های رورانه کرونا در استان از 2۰ نفر فراتر رفته 

است.
عباسعلی  ایرنا  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به   
در  کرونا  بستری های  تعداد  افزود:  درستی 
آذربایجان شرقی از حدود ۴۰۰ نفر در اوایل امسال 
به یکهزارو ۵۰۰ نفر افزایش یافته که نشان دهنده 

افزایش حدود چهار برابری است
فوتی  تعداد  جاری  سال  اوایل  کرد:  یادآوری  وی 
های کرونا در آذربایجان شرقی نیز یکی دو نفر بود 
نفر بود که وضعیت فعلی نشان دهنده افزایش ۱۰ 

برابری این رقم است.
وی با بیان اینکه آمار کرونا در بخش ابتال، بستری 
صعودی  همچنان  شرقی  آذربایجان  در  فوتی  و 
حال  بد  های  بستری  تعداد  کرد:  اضافه  است، 
العاده  فوق  که  رسیده  نفر   ۱۳۰ به  استان  کرونایی 

خطرناک بوده و احتمال فوت این عزیزان باالست.
به  ابتال  جدید  موارد  اینکه  به  اشاره  با  درستی 
گفت:  دارد،  صعودی  سیر  نیز  استان  در   ۱9 کووید 

اگر سهل انگاری و عادی انگاری بیماری ادامه یابد، 
وحشتناک  مراتب  به  وضعیت  با  آینده  روزهای  در 
تری مواجه خواهیم بود و هر روز شماری از عزیزان 

مان را از دست خواهیم داد.
موجد  دنیا  کل  در  کرونا  برای  درمانی  افزود:  وی 
به  همگانی  دسترسی  برای  امیدی  و  نیست 
بهترین  لذا  ندارد،  وجود  مدت  کوتاه  در  واکسن 
ویروس،  کرونا  شیوع  با  مقابله  و  مدیریت  راهکار 
بهداشتی  های  دستورالعمل  حداکثری  رعایت 

توسط مردم عزیز است. 
مردم  درصد   9۰ باالی  اگر  داد:  ادامه  وی 
به  و  نگیرند  جدی  را  بهداشتی  های  دستورالعمل 
 ۱9 کووید  بیماری  مدیریت  نکنند،  رعایت  درستی 
دردرناک  نیز  آن  از  ناشی  تبعات  و  دشوار  بسیار 

خواهد بود. 
تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
و  اصناف  درصد   ۴۰ تا   ۳۰ اینکه  از  تاسف  ابراز  با 
را  بهداشتی  های  دستورالعمل  مردم  و  ها  مغازه 
داد  هشدار  گیرند،  می  سهل  یا  نادیده  همچنان 
دنبال  به  ناخوشایندی  نتایج  روند  این  ادامه  که 

خواهد داشت

افزایش شمار فوتی های روزانه کرونا در آذربایجان شرقی

مدیر ســتاد دیــه  آذربایجان شــرقی گفــت: در حال 
حاضــر ۳۵۰ زندانــی جرائــم غیرعمــد در اســتان 
نیازمنــد کمــک خیــران بــرای آزادی و بازگشــت بــه 

آغوش خانواده ها هستند.
بــه گــزارش ایرنــا، رســول تقی پــور اظهــار کــرد: این 
تعــداد زندانــی حــدود ۱۷۰ میلیــارد تومــان بدهــی 
دارنــد و در صــورت جمــع آوری ۱2 میلیــارد تومــان، 

زمینه آزادی آنها فراهم می شود.
وی در خصــوص برگزاری مراســم گلریزان امســال 
اظهار کــرد : بــه علــت پشــگیری از شــیوع ویروس 
کرونا جشن گلریزان امسال در ماه مبارک رمضان 

به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.  
تقــی پــور ادامــه داد: خیران بــرای واریــز کمک های 
جرایــم  زندانیــان  آزادی  بــرای  خــود  نقــدی 

از طریــق شــماره  مالــی  غیرعمــد و محکومــان 
کارت  شــماره  و   ۰۱۰۴۴۴۴۴۴۰۰۰۴ حســاب 
۶۰۳۷۶9۱99۰۰۵۶۱۶۰ نــزد بانــک صــادرات بــه نــام 
ســتاد دیــه اســتان و یــا از طریــق ســایت رســمی 

ســتاد دیــه اســتان و یــا بــا مراجعه بــه دفتر ســتاد 
 - دیه اســتان  واقع در تبریز - بلوار اســتاد شــهریار
بلــوار گلــکار - خیابــان ترافیــک - خیابــان نصــر - 
جنــب ایســتگاه شــماره ۱۸ آتشنشــانی مراجعه و 

با مطالعــه پرونــده مددجویــان، زمینــه  آزادی آنان 
را فراهم کنند.

وی افزود: شــماره تلفــن ۰۴۱۳۳2۸۸۴2۸ نیز اماده 
پاســخگویی و راهنمایــی خیــران در ایــن زمینــه 

است.
مدیــر ســتاد دیــه  آذربایجــان شــرقی دربــاره آزادی 
زندانیــان نیازمنــد از طریــق هزینــه مراســم ترحیم 
نیــز گفت: این ســنت حســنه به مدت ســه ســال 
اســت که در تبریــز رایــج و به یــک فرهنــگ تبدیل 
شده است و تاکنون حدود  یک هزار و ۱۰۰ خانواده 
هزینــه  برگزاری مراســم ترحیــم اموات خــود را برای 
آزادی زندانیــان غیرعمــد و محکومــان مالی صرف 
کــرده و بیــش از ۳۷۰ زندانــی از ایــن طریــق آزاد 

شده ند.

۳۵۰ زندانی در استان  نیازمند همت خیرین

واحــد  شــرکت  عمومــی  وابــط  ر گــزارش  بــه 
 29 بــا  همرمــان  حومــه  و  یــز  تبر اتوبوســرانی 
وز ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران  وردیــن ر فر
طی مراســمی ۱۰۰دســتگاه اتوبــوس و مینی بوس 
صفرکیلومتــر و بازســازی شــده بــا اعتبــار تقریبــی 
 ، ، شــهردار یــال بــا حضــور فرمانــدار ۷۰۰میلیاردر
معاونیــن و مدیــران شــهری ، رئیــس و اعضــای 
، مدیــران کل شــهر  شــورای اســالمی شــهر تبریــز
و شــورا و نیــز مدیــر کل حمــل و نقــل و ترافیــک 
اســتانداری آذربایجانشــرقی به بهره برداری رسید 

و تقدیم شهروندان شد.
یــز در  وز مهــدوی فرمانــدار شهرســتان تبر بهــر
آییــن بهــره بــرداری از ۱۰۰دســتگاه اتوبــوس اظهار 
شــرایط  ایــن  در  یــز  تبر شــهرداری  اینکــه  کــرد: 
یــم و مشــکالت اقتصــادی، توانســته اســت  تحر
۱۰۰دســتگاه اتوبــوس بــه نــاوگان حمــل و نقــل 
عمومــی اضافــه کنــد، اقدامی قابــل تقدیر اســت.
نقــش  ونا  پســاکر دوران  در  اینکــه  بیــان  بــا  او 
حمــل و نقــل عمومی بیــش از پیــش خواهد بود، 
افــزود: حمــل و نقــل آســان، ایمــن، ارزان و به روز 
از شــاخصه هــای مهــم شــهرهای توســعه یافتــه 
اســت و خوشــحالیم کــه تبریــز در ایــن راســتا گام 

برمی دارد.
فرمانــدار تبریــز بــا اشــاره بــه ســهم ۵۰درصــدی 
دولــت در تامیــن نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی 
تاکید کــرد: با تمامــی مشــکالت مالــی و اقتصادی 
کــه دولــت بــا آن دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد، ما 

ســعی مــی کنیــم ســهم خــود از توســعه نــاوگان 
حمل و نقل عمومــی را پرداخت کنیم.

در این مراســم رئیس شورای اسالمی شــهر تبریز 
توســعه ناوگان حمل و نقل عمومــی را از اولویت 

های اصلی این شورا خواند.
شــهرام دبیری اظهــار کــرد: محیط زیســت و حمل 
و نقل عمومــی یکی از اولویت های اصلی شــورای 
اسالمی شــهر تبریز اســت که بیش ترین تالش و 

بودجه را به ایــن زمینه اختصاص داده ایم.
او در بخــش دیگــری از صحبــت های خــود اذعان 
بــا  کشــور  ســطح  در  اتوبــوس  یــد  خر در  کــرد: 
محدودیــت هایی مواجه هســتیم و امــکان خرید 
ج کشــور و یــا تولیــد در داخــل نیز  اتوبــوس از خــار

چندان میسر نیست.
رئیــس شــورای اســالمی شــهر تبریــز بــا یــادآوری 
اینکــه تامیــن ۱۰۰دســتگاه اتوبــوس در شــرایط 
زشــمند و کار دشــواری اســت،  فعلــی بســیار ار
گفــت: بــه عقیــده مــن، در حــوزه حمــل و نقــل 
یــم و  عمومــی، هنــوز بــا اســتانداردها فاصلــه دار

باید بیش تر در ایــن حوزه تالش کنیم.
یــد ۵۰  شــهردار تبریــز نیــز در ایــن مراســم از خر
تی  دســتگاه اتوبــوس جدیــد دیگــر در مــاه هــای آ

خبر داد.
یــک  تبر بــا  ســخنانی  در  باهــر  شــهین  ج  ایــر
وز  ر بــا  گفــت: همزمــان  ارتــش  وز  ر فرارســیدن 
بــوس  مینــی  و  اتوبــوس  دســتگاه   ۱۰۰ ارتــش 
خریداری و بازســازی شــده به ناوگان حمل و نقل 

عمومــی شــهر اضافــه شــد و حــدود ۷۰ میلیــارد 
تومان هزینه شــده اســت که بخشــی از این مبلغ 
مربوط به خرید و بخشــی دیگر مربوط به بازسازی 

خودروها است. 
ود: ســعی و تــالش مــان توســعه نــاوگان   او افــز
بــا  یــم  امیدوار و  اســت  عمومــی  نقــل  و  حمــل 
آســایش و آرامشــی کــه در خودروهــای جدیــد و 
بازســازی شــده ایجاد می شــود، شــهروندان را به 

اســتفاده از حمل و نقل عمومی تشویق کنیم. 
  شــهردار تبریــز ادامــه داد: مدیریــت شــهری در 
حال خریــد ۵۰ اتوبــوس جدید دیگر اســت که ماه 

تــی به نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی اضافه  های آ
می شود.

 او تأکیــد کرد: هــدف مــا افزایش تعــداد خودروها 
اســت تا بــا ایــن کار اقبــال بــه اســتفاده از حمل و 

نقل عمومی در بین شــهروندان بیشتر شود. 
 شــهردار تبریــز تصریح کــرد: از عموم شــهروندان 
شــخصی  خودورهــای  از  کنــم  مــی  درخواســت 
یــت شــهری را در  کمتــر اســتفاده کننــد و مدیر
حفــظ و نگهــداری همــه امکانــات شــهر بــه ویــژه 
وســائط حمل و نقــل عمومی که متعلــق به عموم 

شهروندان است، یاری کنند. 

 شــهین باهــر در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد بــا 
افزایــش اســتفاده از حمل و نقل عمومی، شــاهد 

کاهش ترافیک و آلودگی هوا باشــیم.
در ابتــدای ایــن مراســم مدیرعامل شــرکت واحد 
اتوبوســرانی شــهرداری تبریز ضمن خیــر مقدم به 
میهمانــان و حاضــران، اضافه شــدن ۱۰۰دســتگاه 
را  عمومــی  نقــل  و  حمــل  نــاوگان  بــه  اتوبــوس 

اقدامی دشوار ولی مهم عنوان کرد.
ایمــان غنــی زاده اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط 
فعلــی اقتصادی بازســازی ۵۰ دســتگاه اتوبوس و 
خریــد ۱۵ دســتگاه اتوبــوس و ۳۵ دســتگاه مینــی 

بوس صفــر کیلومتر اقــدام مهمی در حــوزه حمل 
و نقل عمومی است.

او ادامــه داد: بــدون حمایــت هــای شــهردار تبریز 
قطعــا تحقق ایــن اقدام بزرگ در راســتای توســعه 
ج  نــاوگان میســر نبــود و از ایــن بابــت از دکتــر ایر

شهین باهر تشکر ویژه دارم.
اتوبــوس  دســتگاه   ۱۰۰ مراســمی  در  وز  امــر
 ، صفرکیلومتر و بازســازی شــده با حضور شــهردار
، رئیس و اعضای شــورای اســالمی شــهر  فرمانــدار
تبریــز بــا اعتبــار ۷۰۰ میلیاردریــال بــه بهــره برداری 

رسید و تقدیم شهروندان شد.

همزمان با روز ارتش صورت گرفت

بهره برداری از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس بازسازی شده در تبریز                   



در اردیبهشت ماه صورت می گیرد
بهره برداری از فرهنگسرای استاد علی نظمی با 4۰ میلیارد ریال هزینه

در  ینــه  هز یــال  ر میلیــارد   ۴۰ بــا  نظمــی  علــی  اســتاد  فرهنگســرای 
اردیبهشــت مــاه به بهــره برداری می رســد .بــه گــزارش امورارتباطات 
گفــت:  مطلــب  یــن  ا اعــالم  بــا  یــز  تبر  ۵ منطقــه  ر  شــهردا  ، منطقــه 
فرهنگســرای اســتاد علــی نظمــی کــه در کــوی نیــاوران واقــع شــده 
پنجمیــن فرهنگســرای ایــن منطقــه محســوب مــی شــود کــه پــس از 

بهــره بــرداری در ارائــه آموزش هــای شــهروندی بــه شــهروندان کوی 
نیــاوران، نصــر و مــرزداران ایفــای نقــش خواهــد کرد.مهنــدس میــر 
علی اصغر نســاج در ادامــه افزود: ایــن پــروژه در زمینی به مســاحت 
هزار متــر مربع و بــا ۷۰۰ متــر مربــع زیربنا اجرا شــده اســت . وی هزینه 
اجرا و تجهیــز این پروژه را ۴۰ میلیارد ریال دانســت .به گفته شــهردار 

۵ تبریــز در حــال حاضــر در ۴ فرهنگســرای واقــع در شــهرک  منطقــه
باغمیشــه، کــوی فرشــته، مــرزداران و اســتانداری به 2 هزار شــهروند 
آموزش شــهروندی ارائــه می شــود و با بهــره بــرداری از فرهنگســرای 
کــوی نیــاوران تعــداد پــروژه هــای فرهنگــی ایــن منطقــه بــه ۵ مــورد 

افزایش می یابد.

سه شنبه   3۱  فروردین  ۱4۰۰   شماره ۵9۱8

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اجتماعی
اقتصادی

 8 منطقه  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
خبر داد:

عمارت  و۱2   ۱۱ پایه های  مرمت  آغاز 
ساعت

از   ،۸ منطقه  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
پایه ها، در دیوار محوطه  تداوم عملیات مرمت 

عمارت ساعت خبر داد.
شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون  پورقربان  عادل 
توجه  با  افزود:  فوق  خبر  اعالم  ضمن   ۸ منطقه 
عمارت  بیرونی  دیوار  های  پایه  فرسودگی  به 
شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاونت   ، شهرداری 
و  مرمتی  عملیات  اخیر  های  ماه  طی   ،۸ منطقه 
آن  طی  و  نموده  آغاز  را  ها  پایه  این  ساماندهی 
عالوه برتیشه زنی سنگ پایه ها، عملیات آرماتور 
نموده  اجرایی  را  ها  پایه  بندی  ستون  و  بندی 
نوسازی  و  احیا  اولیه  ح  طر مطابق  را  ستونها  و 

میکنیم. 
پورقربان افزود: تا کنون ۱۰عدد از پایه های دیوار 
آغاز  را  را تکمیل نموده و تخریب پایه های ۱۱و۱2 
نموده و بعد از آرماتور بندی و ستون بندی پایه 
خواهیم  نوسازی  و  احیا  اولیه  ح  طر مطابق  ها، 

کرد.
عمارت  محوطه  های  پایه  مرمت  در  افزود:  وی 
قدیمی  موجود  سنگ  از  بیشتر  میشود  سعی 
آنها  تاریخی  تا هویت  پایه ها استفاده گردد  این 

حفظ گردد.

مرمت و بازســازی کاروانســرای 
"مقصودیــه" توســط دانشــگاه 

هنر اسالمی تبریز
و  گردشــگری  میــراث  فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایــع  دســتی آذربایجــان شــرقی از مرمــت 
وانســرای مقصودیــه واقــع در  و بازســازی کار
، توســط  مجموعــه دانشــکده معمــاری تبریــز

دانشگاه هنر اســالمی تبریز خبر داد.
احمــد حمزه زاده ضمن اعالم ایــن خبر گفت: 
مجموعــه دانشــکده معمــاری دانشــگاه هنــر 
اســالمی تبریــز کــه متشــکل از چندیــن خانــه 
یخــی معظــم و باشــکوه محلــه مقصودیــه  تار
یخــی  اســت از جملــه مجموعه هــای فاخــر تار
تبریــز محســوب می شــود کــه بــه همــت ایــن 

دانشگاه بازســازی و مرمت شده است.
بازســازی  و  مرمــت  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ز دیگــر اقدامــات  وانســرای مقصودیــه ا کار
یــز  موثــر و اخیــر دانشــگاه هنــر اســالمی تبر
اســت، گفت: کاروانســرای مقصودیــه متعلق 
رگ دوره  بــه مقصودخــان پســر پادشــاه بــز
ترکمانان اوزون حســن بوده که بخشــی از آن 
در مجموعــه دانشــگاه هنــر تبریز قــرار گرفته 
اســت و بخش دیگر آن نیز توســط اصناف به 

انبار تبدیل شــده بود.
وی افــزود: ایــن کاروانســرا کــه در مقایســه با 
وانســراها ابعــاد کوچک تــری دارد،  ســایر کار
توســط اســاتید و کارشناســان دانشــگاه هنــر 
و  گرفتــه  ر  قــرا شناســایی  و  مطالعــه  مــورد 
مراحــل بازســازی و مرمــت آن پــس از تملــک 

ج از مجموعه آغاز شــد. چند پالک خار
اقدامــات  ز  ا تقدیــر  ضمــن  زاده  حمــزه 
هنــر  دانشــگاه  رئیــس  اد  کی نــژ زشــمند  ار
ز زنده ســازی  یــز در راســتای بــا اســالمی تبر
 ، یــز تبر مقصودیــه  منطقــه  یخــی  تار ابنیــه 
میــزان اعتبــار بازســازی و مرمت کاروانســرای 
 ۵۰۰ و  میلیــارد  یــک  بــر  لــغ   با ا  ر مقصودیــه 
میلیــون تومان توســط ایــن دانشــگاه عنوان 

کرد.

خبرخبر

ارزیابــی  در  تبریــز  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت 
شــاخص های عملکــرد شــرکت های توزیــع موفــق 
شــد در ســه محور توســعه ی خدمات غیرحضوری، 
توسعه ی ســامانه چاوش و تدوین برنامه های ۰9۸ 
و نظــارت بر اجــرای آن ها بــه عنوان شــرکت برگزیده 

شناخته شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی 
، نتایــج ارزیابــی عملکــرد ســال ۱۳9۸  بــرق تبریــز
شــرکت های توزیع نیروی برق توسط شــرکت توانیر 

اعالم شد.
در این ارزیابی شرکت توزیع نیروی برق تبریز موفق 
شــد در بخــش توســعه خدمــات غیرحضــوری بــه 
عنــوان شــرکت برگزیــده شــناخته شــود. باتوجه به 
توســعه ی زیرســاخت های ارتباطــی از جمله ضریب 
نفوذ اینترنت ثابت و همراه و گوشی های هوشمند 
و تجربــه ی موفــق حــذف قبــوض کاغــذی، شــرکت 
توزیــع نیروی بــرق تبریــز اقدام بــه حــذف مراجعات 
حضــوری و جایگزینــی خدمــات الکترونیکــی کــرده 
اســت و موفق شــد تســهیل فرآیندها بــرای مردم و 
افزایــش شــفافیت و ســرعت ارائــه ی خدمــات را به 

ح، عملی کند. عنوان ضرورت های اجرای طر

ح، گام هــای موثــری بــرای ارائــه ی کلیه ی  در ایــن طــر
شــرکت  در  فــروش  از  پــس  و  فــروش  خدمــات 
 بصــورت 

ً
بــدون نیــاز بــه مراجعــه حضــوری و صرفــا

الکترونیکی برداشته شــد. در این راســتا، ۴۰ عنوان 
خدمــت )2۸ خدمــت درحــوزه  خدمــات مشــترکین 
و ۱2 خدمــت در حــوزه بهره بــرداری( احصــاء شــده و 
بصورت الکترونیکی بــه متقاضیان ارائه می شــود و 
اپلیکیشــن موبایــل برق من بــه عنــوان جامع ترین 
درگاه ارائــه ی خدمــات صــورت پذیرفتــه و درحــال 

توسعه است.
ایــن گــزارش حاکــی اســت، توســعه ی ســامانه ی 
چاوش )چشــم انداز اصالح ولتاژ شــبکه( به عنوان 
دومین محــوری بــود که شــرکت توزیــع نیــروی برق 
تبریــز موفــق بــه کســب رتبــه ی برگزیده ی کشــوری 
ح، استانداردســازی ولتــاژ تحویلی،  شــد. در این طــر
هــم از جهــت تأمیــن رضایــت مشــترکان بــرق و هم 
از نظــر کاهش تلفات شــبکه اهمیت بســزائی دارد. 
با کاهــش تلفــات از هدررفت منابــع جلوگیــری و به 
ح،  اقتصــاد صنعت بــرق کمک می شــود. در ایــن طر
موضوع ولتــاژ تحویلــی به مشــترکین به طــور جدی 
مورد پایــش قرارگرفــت و براســاس نتایــج حاصل از 

ح های اصالحی توســط حوزه های  آن، اقدامــات و طر
ذیربــط در شــرکت های توزیــع بــرق تعریــف و اجــرا 

شدند. 
، بــا بررســی وضعیــت فعلــی نحوه ی  به ایــن منظــور
برداشــت ولتاژ فشــار متوســط و ضعیــف )بازه های 
زمانی پایش و نقاط منتخب شبکه( در شرکت های 
توزیــع بــرق و شناســایی زمینه هــای قابــل بهبــود، 
امکانــات بیشــتری در ســامانه های موجــود ایجــاد 
و بــا اســتفاده از تجــارب ارزشــمند گذشــته، زمینــه 
نظــارت هوشــمند با دقــت و حساســیت بیشــتر بر 

شاخص های ولتاژ شرکت ها ایجاد شد.
در نتیجــه ایــن اقدامــات، هم اکنــون بیــش از 9۶ 
درصــد ولتــاژ مشــترکان بــرق تبریــز دارای ولتــاژ 
اســتاندارد هســتند و ۴ درصــد باقی مانــده نیــز در 

محدوده قابل قبول قرار دارند. 
تدویــن برنامه هــای ۰9۸ و نظــارت بــر اجــرای آن هــا، 
ســومین محوری بــود که شــرکت توزیع نیــروی برق 
تبریــز موفــق بــه کســب رتبــه ی برگزیده ی کشــوری 
شد. با توجه به خاموشــی های حادث شده در سال 
۱۳9۷، صنعت برق نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی 
دقیق تــری فی مابیــن کلیــه ی شــرکت های صنعــت 

، شــرکت مدیریت شــبکه برق  بــرق )شــرکت توانیــر
ایران، شرکت های برق منطقه ای و توزیع( به جهت 
جلوگیــری از اعمال هرگونه خاموشــی در بــازه زمانی 
۱۵ خــرداد الــی ۱۵ شــهریور مــاه بــود. لــذا در مهرماه 
ســال ۱۳9۷ اقــدام بــه تدویــن برنامه هــای ترکیبی از 
برنامه هــای پاســخگویی بــار و برنامه هــای بهبــود 
راندمــان انــرژی ســمت مصرف کننده تحــت عنوان 
برنامه هــای ۰9۸ بــا هــدف خاموشــی صفــر در ســال 

۱۳9۸ شد.
، در ســاعات  بــا اجــرای ایــن برنامه هــا در بــرق تبریــز
بحرانــی شــبکه، اقــدام بــه مدیریــت بــار در ســمت 
تقاضا با هــدف ایجاد تعــادل فی مابین ســبد تولید 
در کل نیروگاه هــای کشــور و مصــرف مشــترکان 
بــدون اعمــال هرگونــه خاموشــی شــد. شــرکت 
توزیــع نیــروی برق تبریــز طی ایــن مدت توانســت با 
مدیریت درســت و انعقــاد تفاهم نامه  هــای متعدد 
با مشــترکان دیمانــدی بــه خوبی مصــرف بــرق را در 
شــرایط بحرانی مدیریت کند و تابســتان های بدون 
خاموشــی را ســپری کنــد و در ارزیابی هــای شــرکت 
، بــه عنــوان یکــی از موفق تریــن شــرکت های  توانیــر

توزیع کشوری شناخته شود.

کسب 3 رتبه   برتر کشوری  توسط اداره برق تبریز

مدیــرکل کمیتــه امــداد آذربایجان شــرقی گفــت: 
ح اطعام مهــدوی، روزهای یکشــنبه  در قالب طــر
و سه شــنبه هــر هفتــه غــذای گــرم و بســته های 

معیشتی بین نیازمندان استان توزیع می شود.
افتتــاح  مراســم  حاشــیه  در  کالمــی  محمــد 
بــا  گــو  و  گفــت  در  مهــدوی  اطعــام  آشــپزخانه 
ح اطعــام مهــدوی در  خبرنــگاران اظهــار کــرد: طــر
قالب مرحله ســوم رزمایش ایــران همدل در ماه 
مبــارک رمضــان توســط کمیتــه امــداد در سراســر 

استان اجرا می شود.
ح هــر هفتــه روزهای  وی افــزود: در قالــب این طر
یکشــنبه ۷۵ هــزار پــرس غــذای گــرم بــا رعایــت 

دســتورالعمل هــای بهداشــتی بیــن نیازمندان و 
مددجویان تحت حمایت توزیع می شود.

شــرقی  آذربایجــان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
خاطــر نشــان کــرد: همچنیــن هــر هفتــه روزهــای                         

سه شنبه 2۱ هزار بســته معیشتی با حفظ کرامت 
مددجویــان، بــه ایــن عزیــزان در سراســر اســتان 

اهدا می شود.
کالمــی گفــت: تــا پایــان مــاه رمضــان و بــا اجــرای 
ح یکشــنبه ها و ســه شــنبه های مهــدوی، در  طــر
مجموع ۳۰۰ هزار پرس غذای گرم و ۸۱ هزار بســته 

معیشتی بین نیازمندان استان توزیع می شود.
اندیــش  نیــک  مــردم  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
آذربایجان شــرقی مــی توانند جهت مشــارکت در 
این خیــر کثیر با شــماره گیــری کــد ۰۴۱#*۸۸۷۷* 
کمــک هــای نقــدی خــود را بــه صــورت ایمــن و 

غیرحضوری واریز کنند.

طرح یکشنبه ها و سه شنبه های مهدوی در آذربایجان شرقی کلید خورد

اان هلل و اان الیه راجعون

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک 

زندگی را خـزانـی ماتمزده بـــه انتظار بنشیند و این، 

بارزترین تفسیر فلسفـــه آفـــرینش درفـراخـنای 

بـی کران هـستی و یـــگانه راز جـاودانگی اوسـت. 

درگذشت مادر عزیزتان را به شــما و خانواده محترم 

تسلیت عرض نموده، برایشان از درگاه خداوند متعال 

مغفرت، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر 

جزیل خواهانم.

 دوست  ارجمند جناب آاقی  دکتر یونس ژائله
ریاست محترم  ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی تبرزی

مجتمع فوالد صنعت بناب

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام ضایعه درگذشــت ) 
مادر ( مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم خداوند متعال 
روح پاکش را با موالیش علی )ع( محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل 

عنایت فرماید.

جناب آقای یونس ژائله
ریاست محترم  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

اان هلل و اان الیه راجعون

سرپرستی روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی

اطالعیه  بنیاد تعاون زندانیان استان آذربایجان شرقی در نظر 
دارد تعدادی از فرشهای نفیس تولیدی در کارخانجات حامی 
بنیاد را از طریق مزایده بفروش برساند عالقمندان جهت باز 
دید میتواند :روزهای چهارشنبه و پنچشنبه و شنبه برابر با ۱ 
و۲ و4 اردبیهشت ماه از ساعت ۹ صبح  الی ۱۵ بعد ازظهر به 
ساختمان بنیاد تعاون زندانیان استان واقع در بلور ۲۹ بهمن  

خیابان قانون روبروی دادگستری کل استان مراجعه نمایند.

اطالعیه
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

عـــاشق دوست ز رنـــــگش پيداست         
 بیدلــــــــــی از دل تنگـــش پيداست
نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن 

ایــــن سخن، از دل سنگش پيداست

سه شنبه   3۱  فروردین  ۱4۰۰   شماره ۵9۱8

امام خمینی )ره(

 ۱2.۳ تولید  اولیه  موافقت 
در  گوشتی  غ  مر قطعه  میلیون 

استان
با  شرقی  آذربایجان  کشاورزی  جهاد  رییس   
اشاره به صدور موافقت اولیه تولید ۱2 میلیون 
غ گوشتی به صورت زنجیره  و ۳۰۰ هزار قطعه مر
وزیر  موافقت  و  سازمان  این  سوی  از  تولید 

جهاد کشاورزی خبر داد.
با  اخیر  نشست  حاشیه  در  افزود:  فتحی   اکبر 
وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاونین وی که 
به صورت وبینار برگزار شد، به رغم ممنوعیت 
توسعه مرغداری ها، مقام عالی وزارت با صدور 
مجوز مرغداری گوشتی بصورت زنجیره تولید در 

آذربایجان شرقی موافقت کرد.
وی یادآوری کرد: البته سازمان جهاد کشاورزی 
موافقت  وزیر،  ابالغ  از  قبل  شرقی  آذربایجان 
غ گوشتی  اولیه را برای تولید ۱۰ میلیون قطعه مر
در یکی از شرکت های کشت و صنعت استان، 
 ۳۰۰ و  ملکان  شهرستان  در  قطعه  2میلیون 
هزار قطعه در شهرستان اهر انجام داده و برای 

نهایی شدن به وزارت متبوع ارسال کرده بود.
برای  الزم  اقدامات  همچنین  گفت:  فتحی 
مرغداری  غیرمجاز  واحدهای  ساماندهی 
اخذ  و  شرقی  آذربایجان  های  شهرستان  در 
ارتباط  این  در  کشاورزی   جهاد  وزارت  موافقت 
مشکالت  شدن  مرتفع  با  که  است  جریان  در 
گوشتی  غ  مر تولید  میزان   ، غیرمجاز  واحدهای 

استان افزایش چشمگیری خواهد یافت.
به  عنایت  با  اقدام  این  اینکه  بیان  با  وی 
معظم  مقام  سوی  از  جاری  سال  نامگذاری 
رهبری به نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی 
ها«، حمایت عملی بسیار خوبی از بخش تولید 
و پشتیبانی و رفع موانع تولید است، ادامه داد: 
همه متقاضیان ، سرمایه گذاران و عالقه مندان 
در  گوشتی  غ  مر پرورش  احداث  به  تمایل  که 
قالب زنجیره تولید دارند، می توانند از فرصت به 

وجود آمده برخوردار شوند.

امکان درخواســت صدور دانشــنامه 
بــه صــورت غیرحضــوری در دانشــگاه 

تبریز

معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
خدمــات  افزایــش  راســتای  در  گفــت:  تبریــز 
غ التحصیــالن دانشــگاه  الکترونیکــی بــه فــار
تبریــز در تمامی مقاطــع، از این پس درخواســت 
صــدور دانشــنامه در دانشــگاه تبریز بــه صورت 

غیرحضوری انجام خواهد شد.
باب اله حیاتی با بیان این مطلب، افــزود: در این 
غ التحصیالنــی که قبــال گواهی موقت  راســتا، فار
فراغت از تحصیل را دریافــت کرده اند، می توانند 
از طریــق ســامانه ســما وارد حســاب کاربــری 
شــخصی خود شــده و از طریق بخش "مدیریت 
درخواســت ها"، درخواســت صدور دانشــنامه را 

تکمیل و ثبت کنند.
وی گفــت: پــس از بررســی اولیــه درخواســت، 
غ  از طــرف کارشناســان صــدور دانشــنامه، فــار
التحصیــالن بایســتی یک قطعــه عکــس، اصل 
گواهی موقــت و فــرم تکمیــل شــده تقاضــا را به 
آدرس مدیریــت امور آموزشــی دانشــگاه تبریز از 

طریق پست ارسال کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: پــس از دریافــت مــدارک از 
طرف دانشگاه، مراحل صدور دانشنامه تکمیل 
شــده و دانشــنامه بــه آدرس محــل ســکونت 
غ التحصیالن از طریق پست پیشــتاز ارسال  فار

خواهد شد.
حیاتی گفت: از شروع به کار فرآیند مذکور، نیازی 
غ التحصیــالن بــرای  بــه مراجعــه حضــوری فــار
دریافت دانشنامه نخواهد بود و تمامی مراحل، 
از جملــه ثبــت درخواســت، صــدور دانشــنامه و 
غ التحصیالن به  ارســال دانشــنامه به آدرس فار

صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.

خبرخبر

از  گرجستان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 
تفلیس  در  اقتصادی  نمایشگاه  برگزاری  تدارک 
 ۶ حضور  با  نمایشگاه  این  گفت:  و  داد  خبر 
گیالن،  مازندران،  اردبیل،  آذربایجان شرقی،  استان 
برگزار  کرونا  شرایط  بهبود  از  پس  تهران  و  اصفهان 

می شود.
بازرگانی  اتاق  رییس  با  نشستی  در  قاسمی  اکبر 
ماه  برای  نمایشگاه  این  اینکه  بیان  با  تبریز 
ادامه  است،  شده  ریزی  برنامه  مهر  یا  شهریور 
از  کدام  هر  از  نمایشگاه،  این  برگزاری  از  قبل  داد: 
به  آشنا  ای  نماینده  خواست  خواهیم  ها  استان 
های  فرصت  تا  کنند  معرفی  ما  به  گرجستان  بازار 
استان ها و از طرف دیگر نیازهای بازار گرجستان را 
بخش  نمایندگان  این  با  کارشناسی  کار  وسیله  به 
نمایشگاهی  نهایت  در  و  کرده  بررسی  خصوصی 

کنیم. برپا  گرجستان  کشور  توانمند در خاک 
یک  تشکیل  برای  ریزی  برنامه  از  همچنین  وی 
از  بازدید  برای  گرجستان  کشور  از  ای  رسانه  هیات 
کشور  غربی  و  شمالی  های  استان  های  توانمندی 
های  هیات  سفرهای  خواستار  گفت:  و  داد  خبر 

تجاری و مدیران کشور گرجستان به این استان ها 
به صورت متقابل خواهیم بود.

ادامه  تفلیس  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 
داد: در گرجستان مکان خاصی برای عرضه کاالهای 
ایرانی وجود ندارد که در این راستا می توان به فکر 

ایرانی بود. کاالهای  ایجاد فروشگاهی مخصوص 
بازار  در  ایرانی  محصوالت  داد:  ادامه  قاسمی 

و  چین  ترکیه،  محصوالت  با  رقابت  در  گرجستان 
می  و  دارد  برتری  قیمت  و  کیفیت  لحاظ  به  روسیه 
 ، کشور این  با  اقتصادی  ارتباط  افزایش  با  توانیم 
ایجاد  کشورمان  اقتصاد  برای  را  فرصت های خوبی 

کنیم.
گذاری  سیاست  در  طرفه  دو  تجارت  به  توجه  لزوم 

کشور تجاری  اقتصاد 

تجارت  به  توجه  بر  هم  تبریز  بازرگانی  اتاق  رییس 
کشور  تجاری  اقتصاد  گذاری  سیاست  در  طرفه  دو 
تنها  شود  می  ح  مطر آنچه  گفت:  و  کرد  تاکید 

توسعه تجارتی یک سویه است.
به  صادرات  کنار  در  اظهارکرد:  ژائله  یونس 
محصوالت  واردات  فکر  به  باید  مختلف  کشورهای 
می  ترتیب  بدین  و  باشیم  نیز  آنان  تولیدی  خوب 

توان شاهد توسعه اقتصاد کشور بود.
های  سیاست  تداوم  و  پیگیری  لزوم  بر  وی 
گفت:  و  کرد  تاکید  خارجه  امور  وزارت  در  اقتصادی 
صادر  های  دستورالعمل  و  ها  بخشنامه  تعدد  با 
آسوده  با خیالی  توانند  بازرگانان نمی  و  تجار  شده، 

به امر تجارت با کشوری دیگر بپردازند.
قرارداد  هیچ  گرجستان  کشور  با  داد:  ادامه  ژائله 
های  تعرفه  ما  و  است  نشده  منعقد  ترجیحی 

ترجیحی در تجارت با این کشور نداریم.
ح شده  رییس اتاق تبریز با اشاره به پیشنهاد مطر
ایجاد  بر  مبنی  تفلیس  در  ایران  سفیر  سوی  از 
کشور  این  در  ایرانی  محصوالت  های  فروشگاه 
گرجستان،  دولت  باید  خصوص  این  در  گفت: 

را بر عهده بگیرد. تضمین سرمایه گذاری ها 

سفیر جمهوری اسالمی ایران در گرجستان خبر داد 
 برگزاری نمایشگاه اقتصادی در تفلیس 

بیش از هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان هشترود توزیع شد

 مدیــر کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( هشــترود به 
ح اطعــام مهــدوی در ایــن  راه انــدازی آشــپزخانه طــر
شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت: در نخســتین روز از 
فعالیــت ایــن آشــپزخانه بیــش از هــزار پــرس غذای 

گرم بین نیازمندان توزیع شد.
بــا  مهــدوی  آشــپزخانه  ود:  افــز آســیابی  شــهرام 
مشــارکت خیران نیک اندیش هشترود در طول ماه 
مبارک رمضــان فعالیت می کنــد و با توجه به شــرایط 
ناشــی از شــیوع کرونــا و بــرای جلوگیــری از هرگونــه 
تجمع، غذای طبخ شــده به درب منــزل مددجویان و 

نیازمندان ارسال می شود. 
وی بــا بیــان اینکــه در پــی فرمایــش مقــام معظــم 
و  مواســات  بــر  مبنــی  گذشــته  ســال  در  رهبــری 
همدلــی و کمک مومنانه بــه خانواده هــای نیازمند و 
آســیب دیده از کرونــا، رزمایشــی تحــت عنــوان ایران 
همدل نیز آغاز شــده، بیــان کرد: در این شهرســتان 
نیــز خیــران بــا پخــت غــذای گــرم، توزیــع بســته های 
غذایــی و اهدای تبلــت بــه دانش آمــوزان نیازمند به 

فرامین رهبری لبیک گفته اند.
بــه گفتــه »آســیابی« پویــش ایــران همــدل - اطعــام 

مهدوی با هــدف اطعام و اکــرام نیازمنــدان در قالب 
طبــخ غــذای گــرم و توزیــع بســته های معیشــتی و 
همچنیــن اکــرام فرزنــدان ایتــام و محســنین عــالوه 
بــر شــهر در مناطــق روســتایی هشــترود نیــز اجــرا 

می شود.
بــه گفتــه وی خانواده هایــی کــه هرســاله در آســتانه 
ماه مبــارک رمضــان اقــدام به پخــت نــذری می کردند 
و امســال بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا قــادر بــه 
پخــت نــذری نیســتند، می تواننــد نــذورات خــود را 
تحویــل کمیته امداد دهنــد که با رعایت شــیوه های 

نامه هــای بهداشــتی غــذا پخــت و در اختیــار افــراد و 
خانواده های نیازمند قرار گیرد.

مدیــر کمیته امداد امام خمینی )ره( هشــترود ادامه 
ح هــای  داد: خیــران می تواننــد بــرای مشــارکت در طر
اطعــام مهــدوی، پویشــی بــرای همدلــی، مســاوات 
و کمــک مومنانــه بــه نیازمنــدان بــا شــماره گیری 
*۸۸۷۷*۰۴۱۱9# تمــاس بگیرنــد یــا وجــه خــود را بــه 
شــماره کارت ۶۰۳۷99۷9۵۰۰22۰۵۴ مشــارکت های 

مردمی کمیته امداد هشترود انتقال دهند./ایرنا

ع  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هشــترود از محلول پاشی مزار
ح های جهش تولید دردیمزارهای این شهرستان خبر داد . طر

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان، 
مهندس مجیــد احمــدی در گفتگو با خبرنــگاران با اعــالم این خبر 
گفت: تغذیــه برگــی محصوالت کشــاورزی بصــورت محلول پاشــی 
یکی ازروشــهای علمی به عنــوان تامین کننده تکمیلــی عناصر کم 

مصرف و پر مصرف مورد استفاده قرار می
گیرد که در ســال زراعی ســال جاری ۱۴۰۰- ۱۳99 بصورت گسترده در 

شهرستان هشترود در حاالجراست .
ع گندم و جو  وی ادامه داد: به منظور تکمیل تغذیــه گیاهی در مزار
ع ها در ســال جاری کشت  که تحت عنوان جهش تولید در دیمزار
ع گنــدم دیــم و ۱۱۰۰  گردیــده اســت در ســطح ۱۸۵۰۰ هکتــار در مــزار
 NPK+ ع جو دیــم بصورت محلول پاشــی با کــود های هکتــار از مزار

ZN و اوره تغذیه خواهند شد.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان هشــترود افزود: با توجه به این 
که جــدب عناصر غذایی بصورت محلول پاشــی ســریع و کم هزینه 
 موجــب افزایش کمــی و کیفی تولید 

ً
می باشــد لذا این عمــل قطعا

خواهد شد.
مهنــدس احمــدی در پایــان گفــت: برنامه ریــزی الزم بــرای محلول 
ع گنــدم و جو دیم بــا کودهــای NPKو ZN به همــراه اوره  پاشــی مزار
در شهرستان هشــترود انجام یافته و کودهای NPKو ZN بصورت 

ح قرار خواهد گرفت. رایگان در اختیار زارعین تحت پوشش طر

آغاز محلول پاشی مزارع طرح های 
جهش تولید در دیمزارهای هشترود


