
 رئیس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت 
خشکســالی و بحــران حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه گفــت: از حــدود 
۳۰۰ هــزار هکتــار اراضی آبــی اســتان، ۶۵ درصــد تنها در یــک و یــا دو مرحلــه آبیاری 

می شوند.
اکبر فتحی ، در جلسه ی پیشرفت جهش تولید در دیمزارها و کشاورزی قراردادی 
ســال زراعــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اســتان که با حضــور معــاون وزیر جهــاد کشــاورزی در امور 
، رئیس مرکز توسعه مکانیزاســیون کشاورزی و  ح گندم کشــور زراعت، مجری طر

مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی برگزار شد، .

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی آذربایجان شرقی خبر داد:

افزایش مشکالت بیماران کلیوی
 استان در دوران کرونا

آذربایجان شرقی  آبی  ۶۵ درصد از اراضی 
آبیاری می شوند در ۲ مرحله 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

: ح گندم کشور مجری طر ح کرد :کارشناس بالکچین مطر سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کشاورزی ناشی افت 
کود است  کاهش مصرف   از 

نسل سوم بالکچین ها؛ انقالبی
 در هویت دیجیتالی دارایی ها

کرونا در  87۵ بیمار مبتال به 
آذربایجان شرقی بستری هستند 224

3

2

امروز و با حضور مسئوالن استانی صورت گرفتامروز و با حضور مسئوالن استانی صورت گرفت

بهره برداری ازدو پروژه عمرانی بهره برداری ازدو پروژه عمرانی 
یز یزشهرداری تبر شهرداری تبر

تحقق اهداف دولت نیازمند
 هم افزایی است

 : استاندار
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آذربایجان شرقی

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور خبر داد:

افزایش 2 برابری تسهیالت مکانیزاسیون بخش کشاورزی
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مجموعه فوالد  ارس

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیریت شــعب بانک تجارت استان آذربایجان شرقی که بی شک با 
نظرداشت درایت، توانایی و سوابق درخشان حضرتعالی صورت پذیرفته را  تبریک عرض کرده و توفیقات  

روزافزون شما و همکاران محترم را از درگاه خداوند منان مسالت داریم . 

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

و همکاران محترم را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم . 

 جناب آاقی دکتر محمد کالمی 
ری آرذبایجان شرقی معاون محترم اقتصادی استاندا

جناب آقای عیسی حسین زادهجناب آقای عیسی حسین زاده
 مدیر محترم  شعب بانک تجارت  مدیر محترم  شعب بانک تجارت 

 استان آذربایجان شرقی  استان آذربایجان شرقی 

انتصاب شایســته حضرتعالی را  به این  ســمت در دولت 
ســیزدهم که بیانگر تعهد و روحیه مردمی و خدمتگزاری 
جنابعالی در صحنه های مختلف خدمــت صادقانه به نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران است صمیمانه تبریک عرض 
می نمایم. توفیقات روز افزون و ســربلندی شما را در سایه 
توجهات حضرت ولی عصر )عج(  و در پرتو رهنمودهای مقام 
معظم رهبری مدظله العالی از درگاه خداوند متعال مسالت 

دارم.

حاج حسین افتخاری  
رئیس هیات کشتی پهلوانی وزورخانه های کالنشهرتبریز وحومه
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کل  اداره  سرپرست  عنوان  به  نظامی خواه«  »رامین 
منصوب  شرقی  آذربایجان  استانداری  عمومی  روابط 

شد
طی  شرقی  آذربایجان  استاندار  جم  جام  گزارش  به 
حکمی »رامین نظامی خواه« را به عنوان سرپرست اداره 

کل روابط عمومی استانداری منصوب کرد. 

در حکم عابدین خّرم خطاب به نظامی خواه آمده است؛
نظر به تعهد، تخصص و تجارب جناب عالی به موجب 
این ابالغ به عنوان »سرپرست اداره کل روابط عمومی 
آذربایجان شرقی« منصوب می شوید. امید  استانداری 
انقالبی،  روحیه  با  متعال  خداوند  به  توکل  با  است 
و  جمعی  رسانه های  سایر  با  موثر  و  مستمر  ارتباط 

و  به هنگام  اطالع  برای  مناسب  سازوکارهای  تعبیه 
مقام  فرامین  به  عمل  جهت  استان،  مردم  به  دقیق 
معظم رهبری و پیشبرد اهداف دولت سیزدهم موفق 
باشید.الزم به ذکر است؛ رامین نظامی خواه متولد سال 
ارتباطات  علوم  ارشد  کارشناسی  غ التحصیل  فار  ،1369
اجتماعی از دانشکده صداوسیما و دانش پژوه دکترای 

حرفه ای مدیریت است که یک دهه فعالیت رسانه ای 
این  از  کارنامه دارد.وی پیش  را در  در سطوح مختلف 
مسئول بسیج رسانه آذربایجان شرقی بود و در سوابق 
اسالمی،  انقالب  رسانه ای  سواد  نهضت  دبیری  خود 
همکاری با شورای نظارت بر صداوسیما و فعالیت در 

جنبش دانشجویی را دارد.
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اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی  منصوب شد

ح کرد کارشناس بالکچین مطر
نسل سوم بالکچین ها؛ انقالبی 

در هویت دیجیتالی دارایی ها

این  سوم  نسل  بالکچین،  حوزه  کارشناس  یک 
دارایی ها  دیجیتالی  هویت  در  انقالبی  را  فناوری 

عنوان کرد.
بیان  با  تلویزیونی،  گفت وگوی  مرتضی مختاری در 
مقیاس  واژه  بالکچین ها،  سوم  نسل  در  این که 
پذیری یا TPS و تراکنش بر ثانیه مهم است، اظهار 
کرد: در نسل اول این فناوری، بین چهار الی هفت 
تراکنش در ثانیه و در نسل دوم، این تراکنش ها به 
دو برابر رسیده اما در نسل سوم بالکچین ها، این 

عدد به ۱۰۰ تراکنش و بیشتر در حال توسعه است.
امنیت  پذیری،  مقیاس  موضوع  چهار  افزود:  وی 
پایداری  و  بودن  غیرمتمرکز  خصوصی،  حریم  و 
نسل  مهم  و  اساسی  ویژگی های  از  بالکچین ها 
در  کرد:  خاطرنشان  است.وی  بالکچین  سوم 
نسل اول، ما مشکل امنیتی و حریم خصوصی در 
سمت  به  آمدن  با  اما  داشتیم  تراکنش ها  بحث 
قراردادهای هوشمند و غیرمتمرکز، این مشکالت تا 
حد زیادی کاهش یافت و در نهایت در نسل سوم 

بالکچین، امنیت داده ها را به صورت کامل داریم.
تشریح  پذیری،  مقیاس  واژه  خصوص  در  مختاری 
کرد: نرخ انجام تعداد تراکنش در ثانیه با تخصیص 
و  حجم  بیشترین  زمان،  کمترین  در  کم  منابع 
و  می گوییم  پذیری  مقیاس  را  کارمزد  پایینترین 
این  می رویم،  آینده  و  باالتر  نسل های  به  چه  هر 
بهترین  در  اکنون  حتی  و  یافته  بهبود  موضوعات 
پذیری  مقیاس  بعد  از  بالکچین  تکنولوژی  شرایط 

هستیم.

خبرخبر

؛ با حکم استاندار
ــد کــــالمــــی« ســـرپـــرســـت  ــمـ ــحـ »مـ
معاونت هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری آذربایجان شرقی شد

هماهنگی  معاونت  سرپرست  کالمی«  »محمد 
امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی شد

»محمد  حکمی  طی  شرقی  آذربایجان  استاندار 
کالمی« را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی 

امور اقتصادی استانداری منصوب کرد.
آمده  کالمی  به  خطاب  خّرم  عابدین  حکم  در 

است؛
به  جناب عالی  تجارب  و  تخصص  تعهد،  به  نظر 
موجب این ابالغ به عنوان »سرپرست معاونت 
آذربایجان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی 
توکل  با  است  امید  می شوید.  منصوب  شرقی« 
پاکدستی،  انقالبی،  روحیه  با  متعال  خداوند  به 
گره گشایی  برای  ویژه  اهتمام  و  فسادستیزی 
به  عمل  جهت  مردم،  اقتصادی  مشکالت 
اهداف  پیشبرد  و  رهبری  معظم  مقام  فرامین 

دولت سیزدهم موفق باشید.
مدرک  دارای  و   ۱۳۵۶ سال  متولد  کالمی  محمد 
عضو  تبریز،  دانشگاه  از  شهری  اقتصاد  دکترای 
تحلیل گر  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیأت 
اقتصادی است که پیش از این مدیرکل کمیته 
وی  است؛  گفتنی  بود.  شرقی  آذربایجان  امداد 
اقتصادی  موضوعات  در  کتاب  جلد   ۵ مولف 
فرهنگی  معاونت  چون  سوابقی  و  است 
در  عضویت  و  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
آزاد منطقه 13 کشور  کمیته انتصابات دانشگاه 

را در کارنامه دارد.

شــعارهای  تحقــق  آذربایجان شــرقی،  اســتاندار 
اصلــی دولــت مبنــی بــر عدالت محــوری، مــردم داری و 
فسادســتیزی را در گــرو هماهنگــی و هم افزایــی همــه 
بخش های کشــور میسر دانســت و گفت: قوه قضاییه 

در این خصوص یکی از نقش های اصلی را دارد.
عابدیــن خــرم در دیــدار اعضای شــورای قضایی اســتان 
با وی بــا اشــاره به اهــداف عدالت محــوری، مــردم داری و 
فسادســتیزی در دولت ســیزدهم، نقش قــوه قضاییه 
را در تحقــق ایــن اهــداف مهــم و راهبــردی برشــمرد و بر 
هماهنگــی و همــکاری همــه دســتگاه های اجرایــی بــا 

دستگاه قضایی استان تأکید کرد.
وی با بیان این که فعالیت های برجســته دستگاه قضا، 
مایه خیر و برکــت و امیدواری مردم شــده اســت، افزود: 
در دوره ریاست آیت اهلل رئیســی در قوه قضاییه، شاهد 
پویایی و رشد روزافزون سیستم قضایی کشور بودیم و 

در دوره جدید هم این وضعیت ارتقا یافته است.
 اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا قدردانــی از تالش هــا و 
خدمات دستگاه قضایی استان بویژه در بحث حفاظت 

از اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی و حمایــت از بخــش 
صنعــت و تولیــد، گفــت: وضعیــت دســتگاه قضایــی 
اســتان همــواره رو بــه رشــد و ارتقاســت و مجموعــه 
دســتگاه های اجرایــی اســتان هــم بــرای تــداوم ایــن 
جهاد عظیــم در کنار مســئوالن قضایی خواهنــد بود.  
وی همچنین با اشــاره به حضــور فعال دســتگاه های 
نظارتــی در اســتان، گفــت: در کنــار نظــارت دقیــق بــر 
عملکرد ادارات، اســتفاده از افراد پاکدست باید جدی 
گرفته شــود تا نگرانی از بابــت تخلفات اداری نداشــته 

باشــیم.  خــرم، تقویت فضــای اعتمــاد بین قوای کشــور 
را نقطــه عزیمت تحقــق اهــداف متعالــی نظام دانســت 
و گفــت: بــا همراهــی و همدلــی دســتگاه های اجرایــی و 

قضایی، بسیاری از مشکالت قابل حل است.
 رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی: در کنــار 
مدیریت اجرایی استان هستیم.  رئیس کل دادگستری 
آذربایجــان شــرقی هــم در ایــن دیــدار گفــت: در جهــت 
اداری،  نظــام  بهبــود  مشــکالت،  حــل  و  شناســایی 
پیشــگیری از وقــوع جــرم و نظــارت بــر حســن اجــرای 

قوانین در کنار مدیریت اجرایی استان هستیم.  موسی 
خلیل اللهی با تأکیــد بر ظرفیــت باالی دســتگاه قضایی 
در اســتان، گفــت: کارهــای مانــدگار آیــت اهلل رئیســی در 
قوه قضاییــه موجــب امیدآفرینــی در بین مردم شــده و 
باور داریم کــه با حضور ایشــان در رأس قوه مجریه و تیم 
پاکدســت و فسادســتیز دولــت، مســائل و مشــکالت 

کشور حل خواهد شد.  
وی با اشــاره به برخــی از اقدامات مهم دســتگاه قضایی 
در اســتان، گفــت: بــا تشــکیل کمیتــه حمایــت از منابع 
طبیعــی از ســال ۱۳98، قریــب بــه دو میلیــون هکتــار از 

اراضی ملــی، تثبیــت مالکیــت شــده و کارهــای خوبی در 
راســتای پیشــگیری از وقــوع جــرم انجــام شــده اســت. 
احیــای  و  تولیــد  از  حمایــت  همچنیــن  خلیل اللهــی 
واحدهــای راکــد تولیــدی را از مهم تریــن اولویت هــای 
دســتگاه قضایــی اســتان برشــمرد و بــا بیــان این کــه 
آذربایجان شــرقی از نظر احیــای کارخانجات ورشکســته 
جزو استان های پیشرو کشــور اســت، افزود: در ۶ ماهه 
نخست امسال، مسائل و مشــکالت ۱2۱ واحد تولیدی 
به صورت تخصصی در دادگستری استان بررسی شده و 

از رکود و تعطیلی آنها جلوگیری شده است. / ایرنا

: استاندار

 تحقق اهداف دولت نیازمند  هم افزایی است

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس   
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه وضعیــت 
خشکسالی و بحران حوضه آبریز دریاچه 
ارومیــه گفــت: از حــدود ۳۰۰ هــزار هکتــار 
اراضی آبی استان، ۶۵ درصد تنها در یک و 

یا دو مرحله آبیاری می شوند.
در   ، فتحــی  اکبــر  جام جــم  گــزارش  بــه 
جلســه ی پیشــرفت جهــش تولیــد در 
دیمزارهــا و کشــاورزی قــراردادی ســال 
زراعــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اســتان کــه بــا حضــور 

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور 
، رئیس  ح گندم کشــور زراعــت، مجری طــر
مرکــز توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی 
و مدیــرکل غــالت و محصــوالت اساســی 
وزارت جهادکشــاورزی برگــزار شــد، اظهــار 
کرد: براســاس تحقیقات مرکز دیم مراغه 
در خصــوص اراضــی نیمــه دیــم اســتان 
کــه فقــط در دو مرحلــه آبیــاری می شــوند، 
مشــخص شــده کــه بــا اســتفاده از ارقــام 
ع می تــوان به  دیــم مناســب در ایــن مــزار
عملکرد ۳.۵ الی چهار تن در هکتار رسید 
در حالی کــه متوســط عملکــرد در اراضــی 

دیم یک تن و 2۵ کیلوگرم بوده و در اراضی 
آبی به چهار تن هــم نمی رســد.وی افزود: 
سطح زیر کشت بخش کشاورزی استان 
حــدود یــک میلیــون و ۳۷۰ هــزار هکتــار 
برآورد می شــود کــه بالغ بــر ۷۰ درصــد از آن 
اختصــاص بــه محصــوالت دیــم دارد. وی 
با اشــاره به وجــود حــدود ۱۰۵ هــزار هکتار 
بــاغ در اســتان، افــزود: ســاالنه ۵ میلیون 
تن محصــول کشــاورزی در اســتان تولید 
می شــود که ۳ میلیون تن از آن مربوط به 

محصوالت زیربخش زراعت است.
 فتحــی در پایــان بــه اشــاره بــه پیشــرفت 

۵۵ درصــدی کشــت پاییــزه در اســتان، 
خاطرنشــان کــرد: دلیــل پاییــن بــودن 
متوسط عملکرد با وجود باال بودن سطح 
زیر کشــت بخش کشــاورزی اســتان این 
است که متاسفانه طی سال های گذشته 
اراضی آبی کشــاورزی را از دست داده ایم و 
حتی نزدیک به ۵۰ درصد تولیدات بخش 
کشــاورزی در حوضــه ی دریاچــه ارومیــه 
وضعیــت  و  خشکســالی  تاثیــر  تحــت 
ج  بحرانــی ایــن دریاچــه از اراضــی آبــی خــار
شــده و فقط آبیاری تکمیلی در این اراضی 

انجام می گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

6۵ درصد از اراضی آبی آذربایجان شرقی در 2 مرحله آبیاری می شوند

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی :

کشاورزان به نقش دنباله بندها و 
اداوت کشاورزی بی تفاوت نباشند

 

کشاورزی  جهاد  وزارت  زراعت  امور  معاون 
اداوت  و  دنباله بندها  نقش  به  کشاورزان  گفت: 
کشاورزی در ارتقای کیفیت محصوالت بی تفاوت 

نباشند.
پنجشنبه  مهاجری  علیرضا  جام جم  گزارش  به 
ح جهش تولید  در نشست بررسی پیشرفت طر
حضور  با  که  آذربایجان شرقی  دیم زارهای  در 
آذربایجان  رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
دنباله بندها،  کرد:  اظهار  بود   شده  برگزار  شرقی 
عمده ای  نقش  غیره  و  سم پاش ها  کودپاش ها، 
ایفا  کشاورزی  محصوالت  کمی  و  کیفی  تولید  در 
می کند و بر این اساس کشاورزان باید به اندازه 
تراکتور به اداوت کشاورزی به دنباله بند تراکتورها 
توجه داشته باشند تا مزد زحمت خود را به طور 

کامل بگیرند. 
وی افزود: کارخانه تراکتورسازی تبریز از مهم ترین 
دوران  در  که  است  کشور  راهبردی  کارخانه های 
اگر  و  گرفت  را  کشاورزی  بخش  دست  تحریم 
می کردیم  پیدا  بحرانی  شرایط  نبود  کارخانه  این 
تامین  را  کشور  نیاز  توانستند  آن  مدیران  اما 
سایر  برای  خوبی  الگوی  اساس  این  بر  و  کنند 
توسعه  در  همچنان  باید  البته  کارخانه هاست 
تکنولوژیکی و ساخت ادوات کشاورزی نیز ورود 

کنند. 
در  دیم  کشت  خصوص  در  همچنین  مهاجری 
آذربایجان شرقی، بیان کرد: ۷۰ تا 8۰ درصد از اراضی 
به  اخیر  خشکسالی  اما  است  دیم  استان  این 
کشاورزان دیم کار آسیب زده است؛ بر این اساس 
ستاد اجرایی حضرت امام )ره( وارد میدان شده 
عملکرد  تا  شده  تالش  خوب  تعامل  با  و  است 
جهاد  وزیر  معاون  یابد.  افزایش  سطح  واحد  در 
کشاورزی در امور زراعت ادامه داد: ستاد اجرایی 
حضرت امام)ره( در این حوزه 2 میلیون و ۶۰۰ هزار 
ملی  بانک   ، اعتبار تومان  میلیارد  با ۳۶۰  را  هکتار 
با  قیمت  ارزان  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۳۰۰ با 
همکاری وزارت جهاد کشاورزی و مروجان تالش 

می کنند جهش تولید را محقق کنند. 

مکانیزاســیون  توســعه  مرکــز  رئیــس 
کشــاورزی کشــور از افزایــش دو برابــری 
تســهیالت خــط اعتبــاری مکانیزاســیون 
و  داد  خبــر  گذشــته  ســال  بــه  نســبت 
میلیــارد   ۳۳۰۰ بــر  بالــغ  امســال  گفــت: 
تومــان تســهیالت بــا کارمــزد ۱۵ درصــد به 
مکانیزاســیون بخــش کشــاورزی کشــور 
اختصاص و جذب شــده کــه بخش باالیی 

از آن مربوط به تامین تراکتور است.
بــه گــزارش جام جــم کامبیــز عباســی، در 
جلســه ای بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت 
تراکتورســازی ایــران بــه همــراه معــاون 
وزیــر جهادکشــاورزی در امــور زراعــت، 
اظهار کــرد: بــا احتســاب آورده ی شــخصی 
، امســال  متقاضیــان بــرای خریــد تراکتــور
بالــغ بــر ۷ هــزار میلیــارد تومــان در بخــش 
مکانیزاســیون کشــاورزی ســرمایه گذاری 
انجــام گرفتــه اســت. وی افــزود: بــه تازگــی 
اعتبــار دیگــری بالــغ بــر ۷۰۰ میلیــارد تومان 
تسهیالت مکانیزاســیون نیز به استان ها 
ابــالغ شــده اســت کــه 29 میلیــارد از آن به 

آذربایجان شــرقی اختصــاص داده شــده 
است. وی با اشاره به فعالیت تنها شرکت 
، گفــت:  ســاخت تراکتــور ایــران در تبریــز
تراکتورســازی ایران یکی از بازوهای بخش 
کشــاورزی کشــور اســت که مــورد حمایت 

وزارتخانه بوده و خواهد بود.
، امری  عباسی با بیان این که تامین تراکتور
بســیار مهم برای کشاورزان اســت، افزود: 
وزارت جهادکشــاورزی در مــورد تامیــن 
تســهیالت مکانیزاســیون کوتاهــی نکرده 
و در ۱۰ ســال گذشــته بــا اختصــاص خــط 
اعتبــاری در ایــن بخــش، موجــب رونــق در 
تولید و توزیــع تراکتور و کمباین در ســطح 
کشــور شــده اســت. وی افزود: ســاالنه ۱۵ 
هــزار دســتگاه تراکتــور تحویل کشــاورزان 
کشــور می شــود، ادامــه داد: نیــاز ســاالنه 
بخش کشــاورزی بــه تراکتور بالغ بــر 2۵ الی 
2۷ هزار دســتگاه اســت و ما اکنون حدود 
۶۵ درصــد از نیاز کشــور را تامیــن می کنیم 
تراکتــور  متقاضیــان  از  عــده ای  هنــوز  و 
منتظــر دریافــت دســتگاه خــود هســتند. 

وی بــا بیــان این کــه امســال  خریــد ۱2 هــزار 
دســتگاه تراکتــور از شــرکت تراکتورســازی 
ایــران پیــش فاکتــور شــده اســت و حدود 
۴ هــزار دســتگاه تراکتــور هنــوز تحویــل 
داده نشــده اما تــا پایان مــاه آینــده تمامی 
آن هــا تحویــل متقاضیــان خواهــد شــد. 
مکانیزاســیون  توســعه  مرکــز  رئیــس 
کشــور با اشــاره به تحویل ۵ هزار دستگاه 
تراکتــور باقی مانــده تعهــد از ســال قبــل، 
افــزود: تــالش کردیــم بــرای متقاضیانــی 
که بــا پــول نقــد درخواســت خریــد تراکتور 
دارنــد نیــز ظرفیتــی ایجــاد کنیــم و بــر ایــن 
اســاس، ۴ هــزار دســتگاه پیــش فــروش 
نقــدی در ایــن خصــوص انجــام گرفتــه 
اســت.وی با تاکید بر این که قیمت گذاری 
فــروش تراکتــور بایســتی بــا هماهنگــی و 
گفــت:  شــود،  انجــام  بهتــری  مدیریــت 
بایســتی ترکیــب اختصــاص تراکتورهــا بــه 
زمین های کشاورزی تغییر یابد به طوری که 
تراکتورهــای ســنگین بــرای عملیات هــای 
ســنگین کشــاورزی، تراکتورهای متوســط 

برای عملیات هــای متوســط و تراکتورهای 
ســبک بــرای عملیات هــای ســبک بــه کار 
گرفته شــود. وی با تاکیــد بر لــزوم افزایش 
تولید تراکتورهای سنگین و نیمه سنگین 
، افــزود: ایــن اصــالح ترکیــب،  در کشــور
مدیریت انرژی و افزایش کیفیت و سرعت 
را بــه دنبال خواهد داشــت. عباســی ادامه 
داد: در حوزه ی تولید تراکتورهای سنگین 
گام هــای ابتدایــی خوبــی برداشــته ایم امــا 
هنوز با مشکل مواجه هســتیم و با توجه 
به این که هیــچ رقیب داخلی برای شــرکت 

تراکتورســازی ایــران وجــود نداشــته و از 
طرفــی واردات تراکتــور نیز انجــام نمی گیرد 
بایســتی توجه بیشــتری به افزایش تولید 
تراکتورهــای داخلــی داشــته باشــیم.وی، 
از وجــود ۵8۵ هــزار دســتگاه تراکتــور و ۱8 
هزار دستگاه کمباین در کشــور خبر داد و 
گفت: 92 درصد از تراکتور موجود در کشور 
توســط شــرکت تراکتورســازی ایران تامین 
شــده و اکنون بخش اعظمــی از آن ها عمر 
باالیــی داشــته و فرســوده و نیازمنــد بــه 

اصالح هستند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور خبر داد:

افزایش 2 برابری تسهیالت مکانیزاسیون بخش کشاورزی

 مدیــر نیــروگاه حرارتی ســهند بناب بــا اشــاره به قطع 
ســهمیه گاز آن گفت: برای تداوم فعالیت نیروگاه به 

اجبار از سوخت مازوت استفاده می کنیم.
یــک  در  عبــاس زاده  کریــم  جام جــم،  گــزارش  بــه 
از  یکــی  امســال  کــرد:  اظهــار  خبــری،  گفت وگــوی 
واحدهای نیروگاه حرارتی ســهند در دست تعمیرات 
اساســی بــوده و مصرف مــازوت آن نســبت به ســال 
قبل به نصــف رســیده اســت. وی بــا تاکید بــر این که 
آلودگی ایجاد شــده در اثر مصرف مازوت این نیروگاه 
نیز به نصف رسیده است، افزود: در تالش هستیم تا 
با ایجاد شرایط بهتر واحدها، این آلودگی را به حداقل 
برســانیم و حتــی امســال در راســتای پایــش آنالیــن 

ج شــده از طریــق خروجی های نیــروگاه،  دودهــای خار
نزدیک بــه 2۵۰ میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری کردیم. 
وی ادامــه داد: بر این اســاس خروجــی دودکش های 
نیــروگاه، هــر لحظــه از طریــق اداره حفاظــت محیــط 
زیست استان و  شهرستان پایش می شود و ما دائم 
زیر ذره بین هســتیم تا تمام توان خود را برای کاهش 
آالیندگــی انجــام دهیم. عبــاس زاده خاطرنشــان کرد: 
امیدواریــم با درایت مســئوالن، شــرایطی مهیا شــود 
که بتوانیم ســوخت نیــروگاه را از مازوت بــه گاز تغییر 
دهیم. نیروگاه حرارتی سهند بناب در کیلومتر هفت 
جــاده بنــاب  تبریــز در مجــاورت روســتای شــورگل، از 
نوع حرارتــی با ظرفیــت تولیــد ۶۵۰ مگاوات، شــامل 2 
واحد بخار ۳2۵ مگاواتی اســت. متفکــر آزاد، نماینده 
، اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای  مــردم تبریــز
اســالمی حدود ۳ هفته قبل در صحن علنی مجلس 
نسبت به صفر کردن سهمیه گاز نیروگاه های حرارتی 
آذربایجــان شــرقی در دوره مدیریــت وزیــر قبلی نفت 
انتقاد کرد و ادامه این روند را غیرقابل قبول دانست. 

معــاون هماهنگــی امــور بودجــه ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی آذربایجان شــرقی از وجــود ۴۵2 پــروژه 
دارای بیش از 8۰ درصد پیشــرفت فیزیکی در استان 

خبر داد.
بــه گــزارش جام جــم حســین فتحــی، اظهــار کــرد: در 
ادبیــات برنامــه ریــزی و بودجــه کشــور مجموعــه 
فعالیت هایــی کــه بــه منظــور تحقــق اهدافــی انجام 
می پذیرنــد، پــروژه نامیــده می شــود و بــه مجمــوع 
ح گفته می شــود، بــر این اســاس پروژه،  پروژه هــا، طر
مجموع چندین فعالیت اســت که می تواند اهداف 
بســیار خرد نظیر حمایت از یــک زنبوردار و یــا اهداف 
کالن نظیــر احــداث یــک ســد را مشــتمل شــود.  وی 
افــزود: برخــی از ایــن پروژه هــا در طی مــدت زمان یک 
سال خاتمه یافته و به صورت مستمر سالیانه تکرار 
می شوند و برخی در طی مدت زمانی و برای یکبار اجرا 
می شــوند لــذا در انتخاب تعــداد و نــوع پروژه هــا باید 
به تعاریف دقت کافی کــرد.وی با بیــان این که مراجع 
مختلف در تعدد پروژه ها و نوع آن ها به استناد منابع 

مالی مختلف و نوع تعاریف پروژه، اعالم نظر می کنند، 
ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ تعداد پروژه های تامین اعتبار 
شــده از محل اعتبــارات در اختیــار آذربایجان شــرقی 
ح هــای تفویــض  ح و طر 99۳ مــورد در قالــب 2۳۵ طــر
شــده از محل اعتبــارات ملــی ۳۴ مورد تحــت عنوان 
ح هــای ملی از محل اعتبــارات ملی  اســتانی ویژه و طر
۶۱ مورد اســت. فتحــی گفت: بر اســاس اعتبــارات در 
ح های دیگری نیز در  اختیار وزارتخانه ها، پروژه ها و طر
استان در حال اجرا بوده که مســتلزم اخذ اطالعات از 

دستگاه های اجرایی مربوطه است.

مدیر نیروگاه بناب: 
استفاده از مازوت به دلیل قطع سهمیه گاز است

وجود 4۵2 پروژه دارای بیش از ۸0 درصد پیشرفت فیزیکی
 در آذربایجان شرقی

: ح گندم کشور مجری طر
کاهش  از  ناشی  کشاورزی  افت 

مصرف کود است

کاهش  به  اشاره  با  کشور  گندم  ح  طر مجری 
گفت:   ، کشور در  کشاورزی  بخش  تولیدات 
تولید  کاهش  با  که  گذشته  سال  دو  طی 
دلیل  به  امر  این  از  بخشی  بودیم،  مواجه 
وضعیت خشکسالی بوده و بخش زیادی نیز 

ناشی از کاهش مصرف کود است.
پیشرفت  جلسه ی  در  سهرابی  سهراب 
کشاورزی  و  دیمزارها  در  تولید  جهش 
آذربایجان   ۱۴۰۱-۱۴۰۰ زراعی  سال  قراردادی 
جهاد  وزیر  معاون  حضور  با  که  شرقی 
کشاورزی در امور زراعت، رئیس مرکز توسعه 
و  غالت  مدیرکل  کشاورزی  مکانیزاسیون 
و  جهادکشاورزی  وزارت  اساسی  محصوالت 
برگزار  استان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
کود  مصرف  کاهش  علت  به  کرد:  اظهار  شد، 
با افت تولید بخش کشاورزی مواجه هستیم 
این نقیصه  به دنبال جبران  این که  وعلی رغم 
هستیم، هنوز با شرایط استاندارد استفاده از 

کود فاصله داریم.
وی با اشاره به دستورالعمل ابالغی وزارتخانه 
در  افزود:  قراردادی،  کشاورزی  خصوص  در 
برای  مشخصی  اهداف  دستورالعمل،  این 
کشاورزی عنوان شده  زیربخش های مختلف 
هدف  مهمترین  کرد:  خاطرنشان  وی  است. 
کشاورزان  از  حمایت  دستورالعمل،  این  در 
برای افزایش تولید، عملکرد و خوداتکایی در 
و  تهیه  از  حمایت  در  امر  این  که  است  تولید 
پتاسه،  و  ازته، فسفاته  کودهای  انواع  تحویل 
و  کشاورزان  بیمه  وری،  بهره  پاداش  و  یارانه 
آزمون  یارانه  تحویل،  زمان  در  آن  مبلغ  کسر 

خاک و ... انجام می شود.
ابالغیه،  این  اساس  بر  داد:  ادامه  سهرابی 
ایران در هفت استان  بازرگانی دولتی  شرکت 
۱۰ استان دیگر  و سازمان تعاون روستایی در 
از جمله آذربایجان شرقی در حوزه ی کشاورزی 

قراردادی فعالیت خواهند کرد.



: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریز
در حال حاضر ۸7۵ بیمار مبتال به کرونا در آذربایجان شرقی بستری هستند

در  کرونا  شیوع  روند  درخصوص  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
آذربایجان شرقی  در  کرونا  به  بیمار مبتال  گفت: در حال حاضر 875  استان 

بستری هستند که 237 نفر از آنان تحت مراقبت های ویژه هستند.
به گزارش جام جم بهمن نقی پور در چهل و دومین جلسه ستاد استانی 
از روند واکسیناسیون کرونا در استان،  گزارشی  ارائه  با کرونا ضمن  مقابله 

دوم  دوز  درصد،   62 و  اول  دوز  استان،  جمعیت  کل  درصد   69 کرد:  اظهار 
واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

وی با اشاره به این که دو شهرستان استان در وضعیت قرمز و 4 شهرستان در 
وضعیت نارنجی قرار دارند، افزود: با توجه به این که پیش بینی می شود موج 
ششم کرونا طوالنی تر و میزان مبتالیان در آن بیشتر از موج های قبلی باشد، 

خ واکسیناسیون  بنابراین رعایت شیوه نامه های بهداشتی در کنار افزایش نر
وضعیت  درخصوص  تبریز  دانشگاه  رئیس  جلسه  این  در  است.  ضروری 
خوابگاه های دانشجویی و آموزش حضوری دانشجویان و مدیرکل آموزش 
و پرورش آذربایجان شرقی درخصوص تهمیدات الزم برای بازگشایی مدارس 

به ارائه گزارش پرداختند.
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اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

دانشگاه  بین  هــمــکــاری  دفــتــر 
چرم  شــرکــت  و  سهند  صنعتی 

خاوران افتتاح شد

سهند  صنعتی  دانشگاه  مابین  همکاری  دفتر 
بین  ارتباط  افزایش  جهت  خاوران  چرم  شرکت  و 
صنعت و دانشگاه برای رفع مشکالت افتتاح شد.

باغی،  قره  مصطفی  احمدرضا  جام جم  گزارش  به 
با  رئیس دانشگاه صنعتی سهند در این مراسم 
دانشگاه  این  در  آموزش  بحث  تنها  این که  بیان 
ح نیست، اظهار کرد: دانشگاه صنعتی سهند  مطر
عالوه بر آموزش، پژوهش محور نیز بوده است و 
ارتباط  مختلف  صنایع  با  تاکنون  اساس  برهمین 
این  برای تحقق  و  کرده است  برقرار  بسیار خوبی 
راه  دانشگاه  داخل  در  صنایع  برای  را  دفاتری  امر 
صنایع  بود  نیاز  که  زمانی  هر  تا  کرده ایم  اندازی 
دانشگاه  با  راحتی  به  دفاتر  این  طریق  از  بتوانند 

ارتباط برقرار کنند. 
دانشگاه  مجرب  اساتید  همکاری  بر  تاکید  با  وی 
اکنون  افزود:  مشکالت،  رفع  برای  صنایع  با 
را  سّیار  صنعتی  کلینیک  ما  دانشگاهی  همکاران 
نیز راه اندازی کرده اند تا با مراجعه به مراکز صنعتی، 
در   ، تیاز صورن  در  و  کرده  شناسایی  را  مسائل 
جهت رفع مشکالت ، مشاوره و کارهای تحقیقاتی 
تکمیلی را انجام دهند.وی با اشاره به افتتاح دفتر 
همکاری مابین دانشگاه صنعتی سهند با شرکت 
ما  استان  در  چرم  صنعت  گفت:  نیز  خاوران  چرم 
سال   90 حدود  طوریکه  به  دارد  ویژه ای  جایگاه 
از  و  ایجاد شد  اولین شرکت چرم خسروی  پیش 
قره باغی  مصطفی  است.  برخوردار  باالیی  قدمت 
شناخته  صنایع  از  کفش  و  کیف  این که  بیان  با 
بتوانیم  اگر  قطعا  گفت:  است،  استان  شده ی 
بهینه  را  چرم  صنعت  تولید  کیفیت  و  هزینه ها 

کنیم، به نفع صنعتگران نیز خواهد بود.

خبرخبر

مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
تولید رنگ نساجی »نیل« در مراغه 

پنج میلیون دالر صرفه جویی دارد
 

مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در مراغه با 
دستیابی  شرکت  این  اولویت  این که  به  اشاره 
به دانش فنی و تولید رنگ  نساجی است، گفت: 
محصول  یک  عنوان  به  »نیل«  نساجی  رنگ 
شهرک  در  آینده  ماه  سه  حدود  طی  وارداتی 
پنج  خروج  از  آینده  در  و  تولید  مراغه  صنعتی 

میلیون دالری ارز از کشور جلوگیری می شود.
که  صنعتی«  »حمیدرضا  جام جم  گزارش  به 
دانش آموخته کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 
از دانشگاه صنعتی شریف است، افزود: تولید 
رنگ  نساجی، دانش فنی پیچیده ای دارد و ایده 
نقش  من  ذهن  در  دانشجویی  دوران  طی  آن 

بسته بود. 
دوره  طی  و  قبل  سال   2۰ حدود  کرد:  بیان  وی 
تحصیالت تکمیلی به دلیل عالقه شخصی به 
اما  افتادم  آن  تولید  فکر  به  نساجی  رنگ های 
سراغ  حمایتی  هیچ  دوران  آن  در  که  آنجایی  از 
آزمایشگاهی  کارهای  و  ایده  حد  در  نداشتم، 
که   ۱۳99 بهار  در  کرد:  اضافه  وی  بود.   مانده 
ماه  یک  حدود  مدت  به  همه جا  و  شایع  کرونا 
ایده  این  پرورش  برای  فرصتی  شد،  تعطیل 
طریق  از  وقتی  و  شد  ایجاد  محصول  تولید  و 
از  مراغه  رشد  مرکز  که  شدم  متوجه  دوستانم 
کردم  مراجعه  می کند،  حمایت  جدید  ایده های 

که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت. 
در  هم  مراغه  رشد  مرکز  »صنعتی«،  گفته  به 
زمینه تامین مالی وی را پشتیبانی، و هم نمونه 
را به دانشگاه مراغه معرفی کرد که در  تولیدی 
مقایسه  خارجی  نمونه  با  آن  طیف های  نهایت 

شد و سنتز آن مورد تایید قرار گرفت.

مشکالت بیماران کلیوی آذربایجان شرقی در دوران 
کرونا دوچندان شده است 

 رئیــس انجمــن خیریــه حمایــت از بیمــاران کلیــوی 
آذربایجان شــرقی گفــت: مشــکالت بیمــاران کلیــوی 
اســتان در دوران کرونــا دوچنــدان شــده اســت و 
کاســتن این مشــکالت نیــاز بــه حمایت مســووالن 

دستگاه ها و خیران دارد.
عــادل فیــروزی، در آســتانه هفتــه بیمــاران کلیــوی، 
افــزود: در زمــان کنونی یــک هــزار و ۷۰۰ بیمــار کلیوی 
در اســتان وجود دارد کــه از این تعداد یک هــزار و 2۰۰ 
، اســکو و آذرشــهر هســتند  بیمار در شــهرهای تبریز
در  بیمارســتان ها  دیالیــزی  بخــش  هشــت  در  و 
شیفت های صبح، بعد از ظهر و برخی مواقع شیفت 

شب خدمات دریافت می کنند.  
وی با بیــان این که هفتــه بیمــاران کلیــوی از 2۳ تا ۳۰ 
آبان بوده و امسال با شعار »دســتان زندگی بخش« 
نامگذاری شده است، اظهار داشت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون برای 288 بیمار جدیــد پرونده دیالیزی 

تشکیل شده است.
رئیــس انجمــن خیریــه حمایــت از بیمــاران کلیــوی 
آذربایجان شــرقی بــا اشــاره به این کــه در این اســتان 
یک هــزار و ۶۰۰ بیمار پیوند کلیوی وجــود دارد، گفت: 
افزایــش تعــداد بیمــاران دیالیــزی و پیونــد کلیــوی 
در اســتان زنــگ خطــری بــرای افــراد جامعــه بــوده تــا 
گاهی هــای خــود از بــروز ایــن بیمــاری  بــا افزایــش آ

پیشگیری کنند.
فیــروزی، ادامــه داد: کاهش آمــار بیمــاران کلیوی در 
اســتان موجــب ارایــه خدمــات بهتــر ایــن انجمن به 
این بیماران می شــود ولی ادامــه روند افزایشــی این 
بیمــاران در آینــده موجــب افزایــش مشــکالت آنــان 
و کاهش ســطح خدمــات ایــن انجمــن به ایــن افراد 

می شود.
وی یــادآوری کــرد: بــا شــیوع ویــروس کرونــا تعــداد 
پیوندهای کلیه در اســتان کاهش یافتــه و از ابتدای 
ســال جاری تاکنون فقــط ۱۴ مورد پیوند انجام شــده 
که یــک مــورد آن از مــرگ مغزی بــوده، در حالــی که در 
ســال گذشــته 29 پیوند انجام شــده بود که هشــت 

مورد آن از مرگ مغزی بوده است.
اختصــاص بخــش پیونــد کلیــه بیمارســتان امــام 
رضا)ع( تبریــز به بیماران کرونا، رونــد پیوند کلیه را در 

استان فلج کرده است 
رئیــس انجمــن خیریــه حمایــت از بیمــاران کلیــوی 
آذربایجان شــرقی گفــت: در دوران کرونــا اختصــاص 
بخــش پیونــد کلیــه بیمارســتان امــام رضــا)ع( بــه 
بیمــاران کرونــا، رونــد پیونــد کلیــه در اســتان را فلــج 
کــرده و موجــب شــده اســت تــا ایــن بیمــاران بــرای 
انجام پیوند به شــهرهای دیگر مانند ارومیه و شیراز 

مراجعه کنند.
فیــروزی، افــزود: بر اســاس آمــار ارایه شــده از ســوی 
بیمارستان های شیراز از ابتدای ســال جاری تاکنون 
۳۰۰ پیونــد کلیــه در این اســتان انجام شــده در حالی 
در آذربایجــان شــرقی ایــن تعــداد ۱۴ مــورد بــود و در 
سال های گذشته به طور میانگین هر سال ۱2۰ تا ۱۳۰ 

پیوند انجام می شد.
وی خواســتار برگردانــدن بخــش پیوند بیمارســتان 
امــام رضــا )ع( تبریز بــه بیمــاران کلیــوی شــد و اظهار 
داشــت: در ســال های گذشــته در ایــن بیمارســتان 
کاتترگذاری بــرای بیماران کلیوی بــا هزینه حدود ۵۰۰ 
هــزار تومان انجام می شــد که ســهم بیمار نیــز خیلی 
پاییــن می شــد ولــی اکنــون ایــن کار در بیمارســتان 
انجام نمی شــود و هزینه آن نیز حدود سه میلیون و 
2۰۰ هزار تومان اســت که موجب بروز مشکالت برای 

بیماران و این انجمن می شود.
رئیــس انجمــن خیریــه حمایــت از بیمــاران کلیــوی 
آذربایجان شــرقی گفت: بــرای ارایــه خدمــات بهتر به 
بیمــاران کلیــوی ضــروری اســت تــا کاتترگــذاری مثل 
سال های قبل در بیمارستان امام رضا)ع( راه اندازی 

شود.
فیروزی، با تاکید بر این که تمــام آزمایش های مربوط 
بــه دهنــده و گیرنــده کلیــه ماننــد بیمارســتان های 
تهران و شیراز باید در بیمارستان امام رضا)ع( انجام 
شــود، ادامــه داد: هــم اکنــون بــه خاطــر عــدم انجــام 
ایــن آزمایش هــا در ایــن بیمارســتان، دهنــدگان و 
گیرنــدگان کلیــه بــه آزمایش هــای بخــش خصوصــی 
هدایــت می شــوند که پنج تــا ۶ میلیــون تومــان برای 

آن ها هزینه دربر دارد.
وی افزایــش چنــد برابــری قیمــت داروهــای بیماران 
کلیــوی، کاهــش تعــداد دهنــدگان کلیــه در نتیجــه 
افزایــش زمــان بــرای انجــام عمــل پیونــد و عــدم 
فرهنگ  سازی مناســب برای اهدای اعضای بیماران 
مرگ مغزی را از مشــکالت بیماران کلیوی در استان 
اعــالم کــرد. اختصــاص ارز نیمایــی و دولتــی در حوزه 
سالمت به ویژه تامین دســتگاه های دیالیز ضروری 

است 
رئیــس انجمــن خیریــه حمایــت از بیمــاران کلیــوی 
آذربایجان شــرقی با بیان این کــه ارز نیمایــی و دولتی 
بــرای تهیــه دســتگاه های دیالیــز تعلــق نمی گیــرد، 

گفــت: اختصــاص ایــن ارز در حوزه ســالمت بــه ویژه 
بــرای تامیــن دســتگاه های دیالیــز بــه منظــور ارایــه 

خدمات بهتر به این بیماران ضروری است.
فیروزی، افزود: قبــال با اختصاص ارز نیمایی می شــد 
دســتگاه های دیالیزی را به قیمت حدود ۵۰ میلیون 
تومــان تهیــه کــرد، ولــی اکنــون قیمــت آن بــه ۴۵۰ 
میلیــون تومــان رســیده کــه ایــن افزایــش قیمــت 
موجــب شــده تــا بخــش خصوصــی و خیــران رغبــت 

کمتری برای تهیه این دستگاه ها داشته باشند.
وی با درخواســت از خیران برای خرید دســتگاه های 
دیالیــز بــه منظــور حمایــت از بیمــاران کلیــوی و ارایه 
خدمات بهتــر به آن هــا، یــادآوری کرد: دســتگاه های 
دیالیز در برخــی بخش های اســتان رو به فرســودگی 
بوده و ادامه این روند موجب بروز مشــکالت زیادی 

برای بیماران خواهد شد.
رئیــس انجمــن خیریــه حمایــت از بیمــاران کلیــوی 
آذربایجان شــرقی از مــردم خواســت در دوران کرونــا 
هزینه های مجالس ترحیــم و عزاداری های خود برای 

کمک به بیماران کلیوی به این انجمن اهدا کنند.
فیــروزی، ادامــه داد: عالقــه منــدان می تواننــد مبالغ 
اهدایی خود را به شــماره کارت ۶۰۳۷99۷2۰2۷28۷۱۴ 
یــا شــماره حســاب ۰۱۰۰۷۳۴۴۳8۰۰۰۱ نــزد بانــک ملــی 

ایران واریز کنند.
وی اظهــار داشــت: دفتــر ایــن انجمــن در خیابــان 
ششگالن، پایین تر از بانک ملی واقع شده و خیران 
و عالقه منــدان می تواننــد بــا مراجعه بــه آدرس این 
دفتــر یــا تمــاس بــا شــماره تلفن هــای ۳۵2۴2۱۱۳ و 
۳۵2۶۰2۱۱ از خدمات و نحوه کمــک به بیماران کلیوی 
اطــالع کســب کننــد. فیــروزی بــا بیــان این کــه دفتــر 
ایــن انجمــن دارای قدمــت ۷۰ تــا 8۰ ســاله بــوده و به 
علت فرســودگی و بروز تــرک در بخش هــای مختلف 
ســاختمانی آن نیــاز بــه بازســازی دارد، از اعضــای 
شــورای اســالمی و شــهردار تبریز خواســت با صدور 
پروانه ســاختمانی رایگان، این انجمن را در بازسازی 
این دفتر بــرای ارایه خدمــات بهتر به بیمــاران کمک 
کننــد چراکــه یــک خیــر نیــز بــرای ســاخت دفتــر ایــن 

انجمن اعالم آمادگی کرده است./ ایرنا

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان:

مشکالت بیماران کلیوی آذربایجان شرقی در دوران کرونا دوچندان شده است

 مراسم یوم اهلل ۱۳ آبان، روز ملی استکبارستیزی، روز پنجشنبه 

در سنگفرش مصلی تبریز  برگزار شد.
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       021-44233۵11
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:9-   041-3۵۵792۸۵

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

موسی نشده، کلیم کی خواهی شد؟    
در طور رهش، مقیم کی خواهی شد؟

تا جلــــــــــوه حق، تو را ز خود نرهاند
با یار ازل، ندیــــــــم کی خواهی شد؟

دوشنبه   17 آبان   1400    شماره 6073

امام خمینی )ره(

ربارد ارجمند جناب آاقی رامین نظامی خواه
ری آرذبایجان شرقی مدری کل محترم روابط عمومی استاندا

انتخاب شایسته حضرتعالی را  به  این سمت در دولت ســیزدهم که بیانگر تعهد و روحیه  
خدمتگزاری جنابعالی است را صمیمانه تبریک عرض می نمایم. بی تردید سوابق انقالبی، 
تجارب ارزنده و سوابق درخشان مدیریتی شما گامی ارزشــمند برای رسیدن به اهداف 
جهادی و تحول آفرین دولت مردمی نظام اسالمی و سر منشاء برکات، توسعه و آبادانی همه 
جانبه این منطقه صنعتی و معدنی خواهد بود. با آرزوی توفیقات روز افـزون؛سربلندی شما 

را از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.

انتصاب شایسته حضرتعالی را  به این  سمت در دولت سیزدهم که بیانگر تعهد و روحیه 
مردمی و خدمتگزاری جنابعالی در صحنه های مختلف خدمت صادقانه به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران است صمیمانه تبریک عرض می نمایم. توفیقات روز افزون و 
سربلندی شما را در سایه توجهات حضرت ولی عصر ) عج (  و در پرتو رهنمودهای مقام 

معظم رهبری مدظله العالی از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.

وحیده حاجی محمد یاری
سرپرست روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی

برادر ارجمند جناب آقای مهدی  قنبروند
 مدیرکل محترم حوزه شهردار،شهرداری کالنشهر تبریز

وحیده حاجی محمد یاری
سرپرست روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی

مهندس  حضور  با  آبان   ۱۷ دوشنبه  امروز 
اعضای   ، تبریز کالنشهر  شهردار  رنجبر  عباس 
و  شهری  مسئوالن   ، شهر اسالمی  شورای 
منطقه  شهرداری  عمرانی  ح های  طر استانی 
بهره برداری  به  هزینه  ریال  میلیارد   ۴۰۰ با  پنج 

می رسد. 
به  پاسداران  دوربرگردان  ما  خبرنگار  گزارش  به 
گشایی  مسیر  هزینه،  ریال  میلیارد   2۰۰ با  نصر 

اتصال 2۴ متری فرشته جنوبی به دو کمال با ۳۰ 
ح های خد مات محله  ریال هزینه و طر میلیارد 
ریال  میلیارد   ۴۰۰ با  مجموع  در  منطقه  این  ای 
هزینه امروز قابل بهره برداری خواهند بود. دور 
طول  کیلومتر  یک  نصر  به  پاسداران  برگردان 

دارد و تردد در ۴ مسیر را ممکن کرده است.  
عنوان  به  پروژه  این  است  گفتنی  همچنین 
محسوب  والیت  اتوبان  اول  فاز  از  بخشی 

فرشته  کوی  اتصال  گشایی  مسیر  می شود. 
است  عمرانی  ح  طر دیگر  کمال  دو  به  جنوبی 
متر   ۳۰۰ پروژه  این  می رسد.  برداری  بهره  به  که 
طول و 2۴ متر عرض دارد که دسترسی از اتوبان 
پاسداران به کوی  فرشته جنوبی، بارنج و بزرگراه 
دو کمال را میسر نموده است. برای این پروژه 
پنج  منطقه  شهرداری  توسط  ریال  میلیارد   ۳۰

هزینه شده است.

امروز  باحضور مسئوالن استانی صورت گرفت :

بهره برداری از دو پروژه عمرانی شهرداری تبریز


