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اختیار وکالتی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان شد دریافت پروانه تردد خودروهای ارس حضوری شد
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زاهد�محمودی:

تشکیل�ستاد�راهبری�»جهش�تولید«�در�
شهرستان�اهر

رئیس�دانشگاه�علوم�پزشکی�تبریز:

کرونا�آتش�زیر�خاکستر�است

  BRT آغاز فعالیت اتوبوس های
از هفته آینده 

در نشست ستاد  مقابله با کرونا مقرر شد وسائط نقلیه عمومی کالن شهر تبریز از روز شنبه 20 اردیبهشت با  رعایت 
دستورالعملهای بهداشتی ، فاصله گذاری اجتماعی و الزام استفاده از ماسک و دستکش برای رانندگان و مسافران خدمات 

ارائه  دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما همچنین در بازار بزرگ تاریخی تبریز به عنوان فضای تجاری مسقف با بیش از 7 

هزار کسبه تمامی موارد بهداشتی پیشگیرانه در خصوص شیوع کرونا به خصوص در ورودی ها رعایت شود.
در این خصوص مقرر شد در ورودی های بازار مسقف تبریز واحدهای ارائه کننده ماسک و موارد بهداشتی با فروش به 

قیمت های متعادل و مصوب مستقر شوند....
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جعفر�پاشایی:

سالن�های�ورزشی�مدارس�استان�
آماده�برگزاری�امتحانات�نهایی
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شهردار تبریز:

 منتظر اعتبارات دولتی 
برای تکمیل مقبره الشعرا 

نخواهیم ماند

استاندار:

معلمان،�پیشگامان�تغییر�و�
تحول�در�جامعه�هستند

سرور�ارجمند�جناب�آقای�دکتر�رضا�اختیار�وکالتی��
مدیرکل�محترم�آموزش�فنی�و�حرفه�ای�استان�آذربایجان�شرقی

انتصاب شایسته جنابعالی را به این سمت تبریك عرض 
نموده ، رجای واثق دارد حضور شما دراین مسئولیت بعنوان 
خادمي صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه ؛ نوید 
بخش نشــاط و تحرك بیش از پیش آن مدیریت محترم 
خواهد گردیــد. دوام توفیقات و مزید عزت و ســامت 

جناب عالی را از درگاه ایزد منان مسالت دارم .

سرور�ارجمند�جناب�آقای�دکتر�رضا�اختیار�وکالتی��
مدیرکل�محترم�آموزش�فنی�و�حرفه�ای�استان�آذربایجان�شرقی

انتصاب شایسته جنابعالی را به این سمت تبریك عرض 

نموده ، رجای واثق دارد حضور شما دراین مسئولیت بعنوان 

خادمي صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه ؛ نوید 

بخش نشــاط و تحرك بیش از پیش آن مدیریت محترم 

خواهد گردید. دوام توفیقات و مزید عزت و سامت جناب 

عالی را از درگاه ایزد منان مسالت داریم .

سرور�ارجمند�جناب�آقای�دکتر�رضا�اختیار�وکالتی��
مدیرکل�محترم�آموزش�فنی�و�حرفه�ای�استان�آذربایجان�شرقی

انتصاب به جا و شایســته جنابعالی  را به این ســمت که 

بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایســتگی  هاي  بر جسته 

آن برادر گرامی در صحنه هــاي  خدمت صادقانه به مردم 

اســت تبریك عرض نموده ؛ موفقیت و سربلندی شما را از 

درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

سرور�ارجمند�جناب�آقای�دکتر�رضا�اختیار�وکالتی��
مدیرکل�محترم�آموزش�فنی�و�حرفه�ای�استان�آذربایجان�شرقی

انتصاب بجا و  شایســته جنابعالی  به این ســمت   بسیار 
باعث مســرت و خشنودی اســت.از صمیم قلب  انتصاب 

جنابعالی  را تبریك و تهنیت عرض می نماییم.
توفیقات روز افزون و ســامتی شــما را از درگاه خداوند 

منان آرزو می نماییم.

دکتر سید احمد شکوری 
سرپرستی روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه 

دکتر وحید عظیمی راد
آموزشگاه رباتیك ماتریس 

آموزشگاه پکیج ایده گستر
دکتر رضا متین- مهندس رامین برزگر
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رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به قدرت گرفتن 2
دوباره کرونا در آذربایجان شرقی هشدار داد.

محمد حســین صومی، اظهار کرد: با وجود کاهش بیماری 
در اســتانمان در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی 

احتمال اوج گرفتن بیماری وجود دارد.
وی اضافه کرد: فعال تا خرداد با مشــکالتی مواجه هستیم 
و در صورت همراهی مردم شــاید بتوانیم ویروس را زمین گیر 

کنیم.

 به گزارش ایســنا، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز در 
خاتمه متذکر شــد: همان طور که قبال نیز گفته شــده، بیماری 
ممکن اســت در فصل پاییز مجــددا اوج بگیرد؛ چرا که کرونا 

مانند آتش زیر خاکستر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
کرونا آتش زیر خاکستر است ضمیمه رایگان 

روزنامه دراستان 
آذربایجان شرقی

مدیــر توســعه تجارت ســازمان منطقــه آزاد ارس گفــت: مالکان 
خودروهــای ارس پالک جهت صدور پروانه تمدید تردد خودروها و یا 

نقــل و انتقال آن به مرکز امور خودرویی ارس مراجعه کنند.
به گزارش ایســنا بابــک عبدل نژاد اظهار کرد: از ابتدای اردیبهشــت 
صدور پروانه تردد خودروهای پالک منطقه آزاد ارس با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشــتی و با مراجعه و حضور مالکان خودروها در مرکز 
امور خودرویی ارس انجام می شــود و اشــخاص می توانند با مراجعه 

حضوری جهت تمدید پروانه اقدام کنند.
وی افــزود: عالوه بر صدور پروانه تــردد خودروها، انجام مراحل نقل 
و انتقــال خودروهای ارس پالک و نیز تعویــض پالک خودروها نیز 

از ابتدای اردیبهشــت بصورت حضوری در این مرکز انجام می شود.
وی بیان کرد: با توجه به شــیوع کرونــا، پروانه های تردد خودروهای 
پــالک ارس از اوایل اســفند ۹۸ تا ابتدای اردیبهشــت ســال جاری 
به صــورت مجازی و بدون محاســبه عوارض دیرکرد تمدید شــد و 
نیــازی به حضور مالکان خودروها نبود؛ ولی از ابتدای اردیبهشــت با 
رعایت اســتانداردهای بهداشتی ابالغ شــده، این اقدامات به صورت 

حضوری انجام می شود.
بــه گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه 
آزاد ارس، عبدل نژاد در ادامه تاکید کرد: به دنبال ایجاد و پیاده ســازی 
بســتر مناســب الکترونیکی هســتیم تا از چندماه آینده با راه اندازی 
ســامانه مناســب تمامی این اقدامات بصورت مجازی از طریق درگاه 

الکترونیکی انجام شود.

دریافت�پروانه�تــردد�خودروهای�ارس�

حضوری�شد

خبر خبر

و  آمــوزش  کل  مدیــر   
پرورش آذربایجان شــرقی 
گفت: ســالن های ورزشی 
مدارس بــا امکانات الزم و 
مواد بهداشــتی و با رعایت 
پروتــکل های بهداشــتی 
برای برگــزاری امتحانات 

نهایی آماده هستند.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، جعفر پاشایی در 
ارتباط ویدئو کنفرانس با رؤســا و مدیران نواحی و مناطق و منتخبین استانی و 
منطقه ای و ناحیه ای در سالن اجالس تاالر معلم تبریز گفت: امروز که در هفته 
گرامیداشــت مقام معلم قرار داریم از زحمات تمامی معلمان که در ایام تعطیلی 
مدارس به دلیل کنترل شــیوع ویروس کرونا در فضای مجازی و شبکه شاد یا 
در قالب طرح ابتکاری معلم یار استان شبانه روزی تالش کردند و اجازه ندادند 

تا چراغ تعلیم و تربیت خاموش شود، سپاس گزاری می کنم.
وی با بیان اینکه قدردانی و ســپاس از فداکاری و دلسوزی معلمان و مسئوالن 
تعلیــم و تربیــت روش و رویه آموزش و پرورش اســتان اســت، گفت: تمام 
ظرفیت های درون و برون اســتانی را به کار می بریم تا تمام محتوای درســی 

سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به دانش آموزان آموزش داده شود.
مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شــرقی، معلمان را الگو و نماد فرهنگی 
هر جامعه ای عنوان کرد و افزود: نباید اجازه دهیم تا این نمادها و اســطوره ها 
فراموش شــوند برای اینکه سرچشمه تمامی حرکت ها و توسعه جوامع توسط 

معلمان ممکن می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه اردیبهشــت و خرداد زمان حساســی برای دستگاه 
تعلیم و تربیت اســت، گفت: روش هایی که تا امروز برای جبران عقب ماندگی 
تحصیلی دانش آموزان در اســتان اجرایی می شــد را برای تحت پوشش قرار 

دادن صد درصدی دانش آموزان ادامه خواهیم داد.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان با بیان اینکه آموزش از طریق شــبکه شاد 
مــورد تاکید وزیر محترم آموزش و پرورش اســت، گفــت: در حال حاضر ۹۸ 
درصد مدارس ابتدایی، ۹۹ درصد مدارس متوســطه اول و ۱00 درصد مدارس 

متوسطه دوم تحت پوشش آموزش از طریق شبکه شاد قرار دارند.
پاشــایی در رابطــه با طرح معلم یار نیز گفت: هــزار و 700 نفر از کادر اداری و 
معلمان اســتان در قالب این طرح به روستاهای فاقد پوشش اینترنتی به شکل 
داوطلبانــه اعزام شــدند و 2۶ هــزار نفر از دانش آموزان روســتایی محروم و 

دورافتاده تحت پوشش این طرح از آموزش های الزم برخوردار شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش  استان خبر داد؛

ســالن های ورزشــی مدارس اســتان، آماده 
برگزاری امتحانات نهایی

اختیار�وکالتی�مدیرکل�آموزش�فنی�و�حرفه�ای�استان�شد

رئیس�سازمان�تعاون�استان�خبر�داد؛
خرید��200هزار�تن�محصول�کشاورزی�دردستور�کار

به گزارش ایســنا طــی حکمی از 
ســوی معاون وزیر تعــاون و رئیس 
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفه ای 
کشــور، رضا اختیار وکالتی به سمت 
مدیرکل آمــوزش فنــی و حرفه ای 

آذربایجان شرقی منصوب شد.
در حکــم علی اوســط هاشــمی 

خطاب به اختیار وکالتی آمده است:
با اســتعانت از درگاه خداوند متعال 
نظــر به مراتــب تعهــد، تخصص و 
تجارب ارزشــمند جنابعالی، به موجب 
این حکم به عنوان »مدیرکل آموزش 
فنــی و حرفه ای اســتان آذریایجان 

شرقی« منصوب می شوید.
انتظار می رود با بــه کارگیری توانمندی ها و 
تجــارب خود و برقراری ارتباط مســتمر، ضمن 
هماهنگــی و تقویت تعامــالت بین معاونت ها، 
ادارات ستادی، مراکز تابعه، آموزشگاه های آزاد 
و نیــز ارتباط موثر با اســتاندار محترم و اعضای 
شورای مهارت اســتان در اجرای سیاست های 
کلی اشــتغال، ابالغی از ســوی مقــام معظم 
رهبری)مدظلــه العالــی( و اولویت های دولت 

تدبیــر و امیــد در جهت توانمندســازی نیروی 
انســانی مورد نیاز بــازار کار و همچنین افزایش 
کارایی شــاغلین بخش های مختلف اقتصادی 
اســتان با رویکــرد آینده پژوهــی و مدل های 
آموزشــی نویــن مهارتی و با جلب مشــارکت 
آموزشگاه های آزاد و شــرکای اجتماعی زمینه 
اشــتیاق روز افزون به مهــارت و ارتقای آن در 
سطح جامعه را فراهم نمایید. همچنین با رعایت 
اصل قانون مــداری، اعتدال گرایی و منشــور 

اخالقــی در انجام وظایــف محوله 
موفق و موید باشید.

امید است با توکل به خداوند منان 
و ســرلوحه قرار دادن کاربست درایت 
و تدبیــر، در انجــام وظایــف محوله 
گام های موثری در راســتای تحقق 
اهــداف وزارت تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعی و سازمان بردارید.
به گــزارش روابــط عمومی اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان، 
رضا اختیار وکالتی، با مدرک دکترای 
فیزیــک، پیــش از ایــن بــه عنوان 
سرپرســت اداره کل آمــوزش فنی و 
حرفه ای آذربایجان شــرقی انتخاب 
شــده بــود و پیش تر نیــز مســئولیت معاونت 
آموزش، پژوهــش و برنامه ریزی این اداره کل 

را برعهده داشت.
یعقوب نماینده، مدیر کل سابق آموزش فنی 
و حرفه ای آذربایجان شــرقی نیز به عنوان مدیر 
کل موسســات کارآموزی و آموزشگاه های آزاد 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب 

شده است.

رئیس ســازمان تعاون روستائی آذربایجان شرقی گفت: 
در سال ۹۹ و در راستای تحقق شعار سال )جهش تولید( 
خرید مقدار 200 هزار تن انواع محصوالت کشــاورزی 
توســط شــبکه تعاونی های تحت پوشش هدف گذاری 

شده است.
به گزارش  ایســنا علی اکبر نژادرضا در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: طی ســال گذشــته بالغ بــر ۱۸0 هزار تن 
انواع محصوالت کشــاورزی توسط شبکه تعاونی های 

روستایی، کشاورزی و تولید استان خریداری شده است.
وی افــزود: 23 هزار و ۱77 تن گندم به صورت تضمینی 
مباشــرتی، چهار هزار و 75۸ تن انواع دانه های روغنی، 
دو هزار و ۱40 تن گوجه فرنگی به صورت خرید حمایتی 
و ۱50 هزار تن انواع محصوالت کشــاورزی )حبوبات، 
علوفه، ســبزی و صیفی، محصوالت ســردرختی و... ( 
توسط شــبکه های تعاونی های اســتان خریداری شده 

است.

مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از کارواش صدرا مجتمع صدرا  موسسه فرهنگی ورزشی ایثار )نوبت اول (
-  نام و نشانی مزایده گزار :

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان آذربایجان شرقی   به نشانی : تبریز خیابان گلکار مجتمع فرهنگی 
ورزشی و توانبخشی ایثار 

نوع، کیفیت خدمات )موضوع مزایده( :
بهره برداری از کارواش صدرا به مساحت 450متر مربع شامل آشیانه شست و شوی خودرو ، ساختمان اداری و..

-  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 
مبلغ 80/000/000 )هشــتاد میلیون( که الزم اســت به صورت ضما نت نامه بانکی بدون قیدو شرط یا رسید واریز 
نقدی به حساب شماره 0203332995000  نزد بانك دی، به نام  موسسه فرهنگی  ورزشی و توانبخشی ایثار قابل 

واریز در کلیه شعب بانك دی ارائه گردد. 
-  توضیحات:

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار در نظر دارد بهره برداری از کارواش صدرا به مساحت 450 متر مربع  را 
به نشــانی صدرالذکر و  از طریق مزایده عمومی  و برای مدت 2 سال  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
جهت بهره برداری واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده  تا ارائه پیشنهاد مزایده گران 
www.setadiran. و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس

ir   انجام خواهد شــد و الزم اســت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده  در سامانه تاریخ 

1399/02/20 و شماره درج در سامانه 509909316000004 
- مهلت دریافت و ارائه  اسناد از سامانه ستاد الکترونیك دولت:

دریافت اسناد : از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1399/02/20 تا  روز شنبه مورخ 1399/02/27
ارائه اسناد و پیشنهاد : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/03/03

- محل تحویل پاکت های الف به یکی از دو نشانی ذیل :
تهران خیابان طالقانی خیابان موسوی شمالی خیابان برفروشان پاك 20  

 تبریز خیابان گلکار مجتمع فرهنگی ورزشی صدرا دفتر اداری 
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشــی ایثار در نظر دارد تعداد 5 عدد صندلی ماساژور مازاد بر نیاز 
خود را  ) بصورت مجزا (  و با برند IREST  از طریق مزایده عمومی و در بســتر ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت بفروش برســاند . کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده  تا ارائه 
پیشــنهاد مزایده گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس
 WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شــد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت 
قبلی ، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در 

مزایده محقق سازند. 
* تاریخ انتشــار مزایده در سامانه مورخ 1399/02/20 و شماره درج در سامانه 1099093116000001 

می باشد .
- محل و زمان تحویل اســناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی 
WWW.SETADIRAN.IR و از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1399/02/20 و تا ساعت 14 روز شنبه 

1399/02/27 خواهد بود . 
محل  و تاریخ بازدید موضوع مزایده : تبریز ، خیابان گلکار مجتمع فرهنگی ورزشــی صدرا  و از روز 

شنبه مورخ 1399/02/20  و تا ساعت 14 روز پنج شنبه 1399/03/01 خواهد بود.
تلفن تماس جهت کسب اطالعات : 33285209 0411و  33285201-5  0411

تذکر : هزینه درج آگهی و حق الزحمه کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود .

آگهی�مزایده�عمومی�)نوبت�اول(آگهی�مزایده�عمومی�)نوبت�اول(
واگذاری�جهت�بهره�برداری�از�کارواش�صدرا�
مجتمع�صدرا��موسسه�فرهنگی�ورزشی�ایثار�

موسسه�فرهنگی�ورزشی�و�توانبخشی�ایثار

موسسه�فرهنگی�ورزشی�و�توانبخشی�ایثار



 فرماندار شهرستان اهر از تشکیل ستاد راهبری »جهش تولید« در این شهرستان خبر داد و گفت: این 
ستاد برای تحقق منویات مقام معظم رهبری تالش می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی در اولین جلســه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان 
اهر در سال جاری با اشاره به اینکه شهرستان اهر یکی از شهرستان های درگیر با ویروس کرونا است، 

اظهار داشت: متأسفانه اغلب کسب و کارها و واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان اهر در جریان شیوع 
ویروس کرونا متحمل آسیب های اقتصادی شدند و سعی داریم تا با شناسایی مشکالت و راهکار بتوانیم 
چشم انداز تعریف کنیم. وی افزود: یکی از مصوبات هیئت وزیران این است که اجاره بهای اماکن واگذار 
شده به بخش خصوصی؛ امهال و بخشودگی کامل است، کلیه دستگاه های اجرایی و شهرداری مجاز به 

امهال یا بخشودگی کامل اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در بازه زمانی تعطیلی جهت جلوگیری 
از انتشار ویروس کرونا هستند. فرماندار شهرستان اهر ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، اماکن 
ورزشی دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در شهرستان اهر، اجاره بهای این اماکن ورزشی به مدت 

سه ماه از بسته تشویقی امهال و یا بخشودگی کامل برخوردار می شوند.

3زاهد محمودی:تشکیل ستاد راهبری »جهش تولید« در شهرستان اهر ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 
آذربایجان شرقی

پنجشنبه  18    اردیبهشت1399      شماره 5654

خبرخبر

 نماینده ولی فقیه در آذربایجان 
شرقی با بیان اینکه گسترش 
گفتمان انقالب اســالمی از 
مهم ترین وظایف ســازمان 
تبلیغات اسالمی است، گفت: 
تبلیغات محتوای اســالمی از 
شکل ســنتی به شکل مدرن 

ارتقا یابد.
ســید  االســالم  حجــت 
محمدعلی آل هاشم در دیدار 
با مدیــران اداره کل تبلیغات 
اسالمی آذربایجان شرقی در 
تبریز گفت: ۱5 ماه از صادر شــدن بیانیه گام دوم انقالب می گذرد که منشــور 40 سال 
و خط مشــی آینده انقالب و نظام اســالمی در آن به خوبی از سوی مقام معظم رهبری 

ترسیم شده است.
وی ســپس با تاکید بر اینکه نقش ســازمان تبلیغات، جا انداختن بیانیه گام دوم انقالب 

است، افزود: معتقد هستم که نسبت به این بیانیه کم مهری شده است.
امام جمعه تبریز با اشــاره به اهمیت فضای مجازی در وضعیت کنونی گفت: ســازمان 

تبلیغات اسالمی و دیگر مجموعه های فرهنگی باید فضای مجازی را جدی بگیرند.
وی ادامه داد: باید تبلیغات از شکل سنتی به شکل مدرن تبدیل شود چرا که ما امروزه از 
طریق هنر می توانیم مسائل اسالمی و فرهنگ اسالمی را به بهترین شکل بیان کنیم. 

امروزه وظیفه ما این است که از طریق هنر و فیلم، شعر و تئاتر پیام خود را منتقل کنیم
آل هاشــم با اشاره به ظرفیت های فضای مجازی اظهار داشت: در این راستا باید خود را 
به روش های روز مجهز کرد. تالش برای جوان سازی نهادهای زیر مجموعه اداره کل 

تبلیغات اسالمی استان نیز ضروری است.
آل هاشــم افزود: فرهنگ اســتفاده از نیروی جوان باید در جامعه جاری و ساری شود و 
در کنــار افراد صاحب تجربه جوان ها نیز در رده هــای مختلف و زیر نظر بزرگان به کار 

گرفته شوند.
امام جمعه تبریز همچنین گفت: امیدواری ما نسبت به سازمان تبلیغات اسالمی بیشتر 
شــده و با توجه به اینکه حجت االسالم شعبانی یک چهره فرهنگی است امیدواریم که 

تمامی این فعالیت ها اثرگذارتر از قبل باشد.
آل هاشــم با اشاره به نقش مؤثر هیئات مذهبی افزود: هیئت های حسینی یک پتانسیل 
بزرگ برای نظام جمهوری اسالمی و اسالم هستند و باید تقویت شوند و الزمه آن ارتباط 

مؤثر و تنگاتنگ است.

عضو هیات علمی دانشکده کشــاورزی دانشگاه تبریز گفت: در حال حاضر 
ســهم تبادالت گیاهان دارویی و فرآورده های مرتبط با آن در دنیا حدود ۱23 
میلیارد دالر بوده و متاســفانه کشــور ما با احتســاب صادرات زعفران و گل 
محمدی از این تبادالت، سهم بسیار ناچیزی در حدود 305 میلیون دالر دارد.

به گزارش ایســنا  ســعیده علیزاده ســالطه با بیان این مطلب اظهار کرد: بر 
اســاس اعالم بانک جهانی در ســال 2050 سهم تبادالت گیاهان دارویی و 

فرآورده های مرتبط در دنیا بالغ بر 5000 میلیارد دالر خواهد شد.
وی اظهار کرد: ایران با داشــتن تنوع ژنتیکی و اقلیمی بسیار زیاد می تواند به 
عنوان اهرمی بسیار بزرگ در زمینه توسعه کشت و پرورش، فرآوری و صنعت 

گیاهان دارویی در کشور مطرح شود. 
وی افزود: کشــور ما با برخورداری از حــدود ۱23 گونه گیاهی انحصاری و 
اندمیک و تنوع بسیار زیاد گونه های بومی از استعدادها و ظرفیت های باالیی 
جهت توســعه و رشــد اقتصادی برخوردار بوده و می تواند یکی از قطب های 

اقتصاد گیاهان دارویی در جهان باشد.
استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز با بیان اینکه گیاهان دارویی ثروت 
ارزشــمند کشور ما اســت، گفت: در برخی جوامع علمی از گیاهان دارویی به 
عنوان طالی ســبز ایران نام برده می شــود و این گیاهان قابلیت های بسیار 

باالیی در ایجاد اقتصادی پویا و درآمد حاصل از تولید ناخالص ملی دارد.
وی اضافه کــرد: به کارگیری گیاهان دارویی در صنایــع دارویی، غذایی و 
آرایشی-بهداشتی و سایر فرآورده های مرتبط با آن ها، عالوه بر اثرات مفیدی 
که در توسعه فرهنگ مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و ترویج آنها 
دارد، می تواند به عنوان پتانســیل بالقوه در ایجاد درآمدهای ارزی و کاهش 

واردات مواد اولیه داروهای شیمیایی و سنتتیک بکار گرفته شود. 
وی خاطرنشان کرد: طبق گزارشات وزارت جهادکشاورزی، توسعه کشت و 
پرورش این گیاهان مفید و ارزشمند می تواند موجب ایجاد اشتغال پویا و مولد 
شود؛ به طوری که به ازای هر هکتار کشت گیاهان دارویی، معادل ۱.3 نفر در 

بخش کشاورزی بکار گرفته می شود.  
علیزاده ســالطه ادامه داد: از مجموع ۸000 گونه گیاهی ایران 2200 گونه در 

آذربایجان شرقی موجود است که 550 گونه آن دارویی است.
وی اظهار کرد: این گیاهان دارویی در استان ما جایگاه ویژه ای دارند و با توجه 
به رو به رو بودن استان ما با چالش کم آبی مثل سایر نقاط کشور، توسعه کشت 
گیاهان دارویی جزو برنامه های ســازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان 

شرقی است.

آیت اهلل آل هاشم:
تبلیغات محتوای اسالمی از شکل سنتی

 به مدرن ارتقا یابد

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز مطرح کرد؛

سهم ناچیز ایران از بازار گیاهان دارویی 
در دنیا

استاندار:

معلمان،�پیشگامان�تغییر�و�تحول�در�جامعه�هستند

فراهم�سازی�زمینه�ایجاد��2۴موزه�در�آذربایجان�شرقی

شــرقی،  آذربایجــان  اســتاندار 
فرهنگیان و معلمان را پیشگامان تغییر 
و تحول در جامعه و حرکت به ســمت 
توسعه و پیشــرفت دانست و بر تالش 
همه جانبه برای رفع مشکالت این قشر 

تاکید کرد.
بــه گــزارش ایســنا  محمدرضا 
پورمحمدی در جلســه شورای آموزش 
و پرورش اســتان، با اشــاره به اهمیت 
نقش و جایگاه  معلمان در رفع مشکالت 
مختلف جامعه، گفت: در سایه تالش ها 

و مجاهدت هــای بزرگمردانی همچون شــهید 
مطهــری که معلمی را اشــتعال می دانســت نه 
اشــتغال، شــاهد به ثمر نشســتن بیش از پیش 
فعالیت های آموزشی و پژوهشی در کشور هستیم.

وی با اشــاره به توجه بیشــتر نسبت به علم و 
آموزش در طول سال های پس از انقالب اسالمی، 
اظهار کرد: باید نســبت به مقوله علم و آموزش، 
نگرش سرمایه گذاری داشت نه نگرش مصرفی؛ 
هرچند اقدامات بسیار مطلوبی در این زمینه توسط 
دستگاه تعلیم و تربیت انجام شده ولی باید بهتر و 

بیشتر از گذشته استمرار یابد.
وی آمــوزش و فرهنــگ را از مهم تریــن 
ایدئولوژی هــای مورد توجه در جامعه قلمداد کرد 
و ادامه داد: افتخار می کنیم که  پیرو مکتب و آیینی 
هستیم که آموزش و پرورش در آن به عنوان یکی 
از اعتقادات مسلم و پذیرفته شده محسوب شده و 
محدود به زمان خاصی نیست.استاندار آذربایجان 
شــرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
بــه نقش مهم آمــوزش و پــرورش در مدیریت 
بحران ها، گفت: در ماه ها و هفته های اخیر شاهد 
فعالیت های بسیار خوب دستگاه تعلیم و تربیت و 

معلمان بودیم که با وجود شرایط سخت 
اجازه ندادند مشعل علم آموزی و تربیت 

دانش آموزان خاموش شود.
وی در همین راســتا ادامه داد: ثمره 
درخت تنومنــد تعلیم و تربیت در طول 
زمان، بهتر و بیشتر خواهد شد، چنانکه در 
کنترل بیماری کرونا شاهد نقش آفرینی 
موثر مدافعان سالمت هستیم که تربیت 

یافتگان معلمان فداکار هستند.
وی اظهــار کرد: در ســایه همین 
تالش هاســت که به رغم دشمنی های 
اســتکبار جهانی با ملت ایران، تحسین و اعجاب 
ســازمان های بین المللــی از عملکرد جمهوری 
اســالمی ایــران در مدیریت و مقابلــه با کرونا 
برانگیخته شــده اســت.پورمحمدی همچنین 
با اشــاره به آخرین تعریف یونســکو از »سواد« و 
شاخص های سیزده گانه آن، گفت: توانایی تغییر، 
جدیدترین تعریف ســازمان جهانی یونســکو از 
مقوله »سواد« است که به جرات می توان معلمان 
را اصلی تریــن مصادیق این تعریــف در جامعه 

دانست.

معاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان 
شــرقی با تشــریح اهم اقدامات معاونت میراث 
فرهنگی آذربایجان شــرقی طی ســال جاری، 
فراهم ســازی زمینه ایجاد 24 موزه پیش بینی 
شــده در استان را از دیگر برنامه های مهم عنوان 

کرد.
علیرضا قوچی به تشــریح برنامه ها و اهداف 
معاونت میراث فرهنگی اســتان در سال جاری 
پرداخت و افزود: مهم ترین هدف معاونت میراث 
فرهنگی استان در کنار سایر اهداف و ماموریت ها، 
حفاظــت و صیانت بیش از پیش از ابنیه، محوطه 
و بافت های تاریخی بــا اقداماتی نظیر حفاظت 

فیزیکی، الکترونیکی، حفاظت از موزه، نظارت و 
سرکشی مستمر از اماکن مذکور است.وی تاکید 
کرد: با توجه به اینکه معاونت میراث فرهنگی در 
صف مقدم حفاظت از مواریث تاریخی فرهنگی 

قــرار دارد، لذا در تالش مضاعف خواهیم بود تا از 
هر گونه ســاخت و ســاز غیر مجاز در بافت های 
تاریخی، تخریب آثار تاریخی، حفاری های غیر 
مجاز، تخریب آثار ارزشمند ثبت شده جلوگیری 
کرده و از حمایت و توان تشــکل های مردم نهاد 
نیر در این راســتا بهره مند شویم.وی، پژوهش، 
مطالعه، مرمت، باستان شناسی، تشکیل جلسات 
مســتمر شــورای فنی در هماهنگی با معاونت 
میــراث فرهنگی وزارتخانــه، اتمام پروژه های 
نیمــه تمام، مرمت های اضطراری، اســتحکام 
بخشی و پایدارسازی بناهای در معرض خطر را از 
دیگر برنامه ها و اهداف معاونت میراث فرهنگی 

استان عنوان کرد.
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خبرخبر

شــهردار تبریز از تکمیل صفه مقبره الشعرا تا 
پایان ســال جاری خبر داد و گفت: شهرداری 
تبریز در پروژه مقبره الشعرا فراتر از وظایف خود 

عمل می کند.
 ایرج شهین باهر در بازدید از پروژه مقبره الشعرا 
و ارزیابی پیشرفت این پروژه، اظهار کرد: مقبره 
الشعرا از جمله پروژه های شهرداری منطقه ۱0 
است که پیگیر هستیم تا صفه این مجموعه را 

تا پایان سال تکمیل کنیم.
او ادامه داد: همانطور که همه می دانند، مقبره الشعرا پروژه شهرداری نیست و شهرداری 
تبریز بخاطر اینکه این محل، یک فضای تاریخی و گردشــگری است به موضوع ورود 

کرده است.
شــهردار تبریز با بیان اینکه پیگیر کمک های دولتی برای تامین بخشی از هزینه های 
پروژه مقبره الشعرا است، عنوان کرد: برنامه ریزی این است که اگر تامین اعتبار از سوی 
دولت به موقع انجام شود، تا پایان سال، صفه مقبره الشعرا را تکمیل می کنیم و حداکثر تا 
یک ماه، از حد شمال دیواره ها برداشته شده و مجموعه برای بازدید عموم آماده می شود.

او افزود: در کنار المان مقبره الشعرا، بخشی از مجموعه موزه هنر و کافه هنر مقبره الشعرا 
آماده بهره برداری است. موزه استاد حسینی تقریبا تکمیل شده و در کنار آن، بخش های 
دیگر را حداکثر تا سه ماه جمع بندی می کنیم تا به نوعی قسمتی از فضای مقبره الشعرا 

را برای بازدید عموم آماده کنیم.
ایرج شهین باهر با تاکید بر اینکه در پروژه مقبره الشعرا، شهرداری تبریز فراتر از وظایف 
قانونی خود عمل می کند، گفت: به رغم اینکه در قانون، مدیریت واحد شــهری عمال 
اتفاق نیفتاده اســت اما وقتی میهمان و مســافر به تبریز می آید و مقبره الشعرا را با این 
وضعیت می بیند، همه ما ناراحت می شویم به همین دلیل شهرداری پا پیش گذاشته تا 

این مشکل را حل کند.
او ادامه داد: اگر منتظر اعتبارات دولتی باشیم، شاید  ده ها سال طول بکشد تا این پروژه جمع 
بندی شود و از این رو شهرداری به این پروژه ورود کرده تا در سریع ترین زمان جمع بندی 
کند و مقبره الشعرای تبریز که به نوعی نماد و معرف تبریز است و تمامی گردشگران در 

تبریز حتما از اینجا بازدید می کنند، در سریع ترین زمان برای بازدید آماده شود.
شهردار تبریز یادآور شد: خادمان مردم در شهرداری تبریز در کنار 300 وظیفه ای که قانون 
برای آنها تعریف کرده و انجام می دهند، در چنین وضعیت اقتصادی کشور و در شرایطی 
که درآمد شهرداری کم است و بدهی هایی از قبل دارد، به لطف خدا و بخاطر رضایت مردم 

و و طبق مسئولیت پذیری که دارد، این پروژه ها را نیز اجرا می کند.
او افزود: این تالش ها به دلیل این است که فضای تبریز برای گردشگری فراهم شود. 
مباحث اقتصادی شــهر برای ما مهم اســت و تا زمانی که اقتصاد شهر رشد نکرده، نه 
شــهرداری موفق است نه مدیران شــهری و بر این اساس همه ما تالش می کنیم که 

وضعیت اقتصادی شهر و استان ما بهتر شود و رفاه و آسایش در شهرمان ارتقا یابد.

سرپرست سازمان آتش نشانی تبریز با اشاره به هویت و ثبت 
تاریخی بازار تبریز گفت: ایمنی و پیشــگیری از سوانح در بازار 
تبریــز صیانت از میراث فرهنگــی و تاریخی مردم این کهن 

شهر است.
به گزارش ایسنا هادی بدری در بازدید از فعالیت تیم موتوری 
واکنش سریع مســتقر در بازار، با یادآوری وقوع آتش سوزی 
بازار تبریز در اردیبهشت سال قبل که منجر به  خسارت زیادی 
به کالبد بازار تاریخی تبریز و اصناف و کســبه این بازار شــد، 
گفت: بی احتیاطی و سهل انگاری همچنان پس از عدم رعایت 
اســتانداردهای ایمنی به ویژه در ســیم کشی ها، عمده ترین 

دلیل سوانح و آتش سوزی هاست.
سرپرست سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تبریز با اشاره به اینکه در سال های گذشته اقدامات چهار جانبه 
آموزشی، عملیاتی، پیشگیری و اطالع رسانی در راستای حفظ 
آثار تاریخی بازار و ســرمایه های اصناف با نصب شــیرهای 
هیدرانت، جعبه های تجهیزات آتش نشــانی، آموزش های 
چهره به چهره بازاریان و اطالع رســانی از طریق شبکه های 
اجتماعی به مرحله اجرا گذاشــته، افزود: آتش نشــانی تبریز 
همچنان در این راستا ثابت قدم بوده و گشت پیاده روزانه آتش 
نشــانان برقرار و گشــت موتوری ویژه نیز در ایام ماه مبارک 
رمضان برقرار شده که در طول ساعات 2۱:30 الی 7 صبح در 

داخل بازار تبریز در حال آماده باش به سر می برند.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری تبریز، بدری در پایان از 
اصناف و کســبه بازار درخواست کرد که رعایت اصول ایمنی 
در ســیم کشی جریان برق را مورد بازبینی و بررسی قرار دهند 
که هنوز پس از گذشت یک سال، قسمتی از این بازار در حال 
مرمت بوده و بوی خاکستر حریق سال ۹۸ از بازار تبریز رخت 

نبسته است .

شهردار تبریز:
 منتظر اعتبارات دولتی برای تکمیل

 مقبره الشعرا نخواهیم ماند

سرپرست سازمان آتش نشانی تبریز:
پیشگیری از سوانح در بازار تبریز 
صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی

  BRT آغاز فعالیت اتوبوس های
از هفته آینده 

در نشست ستاد مقابله با کرونا مقرر شد وسائط 
نقلیه عمومی کالن شهر تبریز از روز شنبه 20 
اردیبهشت با  رعایت دستورالعملهای بهداشتی ، 
فاصله گذاری اجتماعی و الزام استفاده از ماسک 
خدمات  مسافران  و  رانندگان  برای  دستکش  و 

ارائه  دهند.
به  تبریز  تاریخی  بزرگ  بازار  در  همچنین 
عنوان فضای تجاری مسقف با بیش از 7 هزار 
در  پیشگیرانه  بهداشتی  موارد  تمامی  کسبه 
خصوص شیوع کرونا به خصوص در ورودی ها 

رعایت شود.
این  در  سیما   و  خبرگزاری صدا  گزارش  به 
بازار مسقف  ورودی های  در  مقرر شد  خصوص 
موارد  و  ماسک  کننده  ارائه  واحدهای  تبریز 
و  متعادل  قیمت های  به  فروش  با  بهداشتی 

مصوب مستقر شوند.
همچنین، سرویس های بهداشتی بوستان های 
شهری با رعایت موارد بهداشتی و نصب مواد ضد 
عفونی کننده در ورودی سرویس ها خدمات ارائه 
از هرگونه تجمع و  نیز  انتظامی  نیروی  و  دهند 

اتراق در بوستان ها جلوگیری کند.

* احیاء و توسعه فضای سبز محوطه 
تعمیرگاهی مجتمع 

عملیات اجرایی طرح احیاء و توسعه فضای 
سبز محوطه مجتمع تعمیرگاهی  در آینده ای 

نزدیک اجرایی گردد.
ایمان غنی زاده سرپرست این شرکت با اعالم 
این مطلب افزود: طی بازدید صورت گرفته از 
اتوبوسرانی  واحد  شرکت  تعمیرگاهی  مجتمع 
سازمان  عامل  مدیر  همراه  به  حومه  و  تبریز 
تبریز  شهرداری  سبز  فضای  و  منظر  سیما 
برزگر جاللی، طرح توسعه فضای سبز مجتمع 

تعمیرگاهی شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در این بازدید مقرر شد پس 
گرفته  نظر  در  کارشناسی طرحهای  بررسی  از 
شده در خصوص چگونگی احیاء و توسعه فضای 
این  اجرایی  عملیات  تعمیرگاهی،  مجتمع  سبز 
طرح  با همکاری شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز 
و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری 

تبریز  در آینده ای نزدیک اجرایی گردد. 

شرکت  نمونه  کارکنان  از  تقدیر   *
واحد

کارکنان  از  معاونین  و  عامل  مدیر  باحضور 
تقدیر  هدایایی  و  لوح  اهداء  با  شرکت  نمونه 

بعمل آمد.
واحد  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
زاده  غنی  ایمان  حومه  و  تبریز  اتوبوسرانی 
سرپرست این شرکت در جمع تعدادی از کارکنان 
این شرکت که به مناسبت هفته کار و کارگر 
بودند  شده  برگزیده  نمونه  کارکنان  عنوان  به 
تکنولوژی  از  استفاده  و  سازی  گفت:هوشمند 
روز در فعالیتهای شرکت در همه واحدها بیش از 
پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت و در این راستا 
راه اندازی سامانه الکترونیکی پرسنلی از اقدمات  
مهم این شرکت در روز های اخیر بوده است.

وی در ادامه همچنین توجه و رسیدگی بیشتر به 
رفاه کارکنان و همچنین اجرای سیاست شفاف 
سازی در شرکت را از دیگر برنامه های مهم 
دانست و تصریح کرد : با توجه به اهمیت نیروی 
انسانی در رشد و تعالی سازمانی ،ارزش نهادن به 
فعالیتهای کارکنانی که با تعهد و نظم و انظباط 
بیشتری در جهت تحقق اهداف شرکت تالش 
شرکت  راهبردهای  مهمترین  از  نمایند  می 
خواهد بود.  در پایان این مراسم  با حضور مدیر 
با  شرکت  نمونه  کارکنان  از  معاونین  و  عامل 

اهداء لوح و هدایایی تقدیر بعمل آمد.

مدیریت شعب بانک صادرات استان آذربایجان شرقی


