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آذربایجان شرقی

2 2

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی تأکید کرد؛

- سهند صدور مجوز افتتاح آزادراه تبریز
 به شرط رعایت اصول ایمنی

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت:  به منظور حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، تنها به 
- سهند داده خواهد شد. شرط رعایت شاخص های احداث آزادراه و مسایل ایمنی اجازه افتتاح آزادراه تبریز

به گزارش جام جم موسی خلیل الهی با بیان این که خوشبختانه پس از سال ها آزاد راه تبریز - سهند به بهره 
برداری خواهد رسید، افزود:  البته احداث یک آزادراه مبنی بر رعایت شاخص هایی بوده که باید رعایت شود.
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مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان استان:

رشد ۵۳ درصدی دریافتی 
مستمری بگیران صندوق

 در آذربایجان شرقی

رئیس جهاد کشاورزی استان:

غ  عرضه روزانه ۵۰ تا ۶۰ تن مر
منجمد در آذربایجان شرقی

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز : 

تدارک و اجرای بیش از صد 
برنامه متنوع در حوزه امامت
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نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: 
بسیج، انسجام بخش سرمایه های اجتماعی باشد

پاسخگویی 
جهادکشاورزی استان؛

 از مصادیق رعایت حقوق 
شهروندی
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راه اندازی  2 گلخانه 
بــا مشــارکت  بانک کشــاورزی 

آذربایجان شرقی

استخدام در پخش تجهیزات پزشکی 
به چند نفر بازاریاب  آقا و خانم برای پخش تجهیزات پزشکی که سابقه کاری در این 

زمینه داشته باشد با حقوق باال نیازمندیم.                         تماس:09212684484

با نهایت تاسف درگذشت غم انگیز حاج حمید جبارپور، قائم مقام خانه 
کارگر تشکیالت استان آذربایجان شرقی را تسلیت عرض نموده 
شادی روح آن فقید عالیقدر و تالشگر جامعه کارگری را که با حضور معنوی 
خود عمری با افتخار در خدمت کارگران و بازنشستگان شریف استان سپری 
نموده و منشاء خدمات ارزنده ای بوده است و دعوت حق را لبیک گفت و جان 
به جان آفرین تسلیم کرد را با ذکر صلوات و نثار فاتحه شادی روح آن بزرگمرد 

خدایی و طلب مغفرت از درگاه خداوند منان مسئلت می نمائیم.

اِنَّاِلَ َواِنَّااِلَیِْه َراِجُعْوَن

شرکت آسمان بهرام علیشاه  )ایسترم(

اِنَّاِلَ َواِنَّااِلَْیِه َراِجُعْوَن
خانواده محترم ابراهیمی 

با نهایت تاســف و تأثر درگذشت مرحوم حاج تراب ابراهیمی  ، مدیر 
عامل محترم  شــرکت ارس تارال امین ، سهامدار و عضو هئیت مدیره  
محترم شــرکت آذر فوالد امیر آذربایجان را صمیمانه تسلیت عرض 
نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات  و  برای  بازماندگان 

                گروه صنعتی سهندصبر جمیل آرزومندیم.
                         محبوبیان



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

رئیس دادگستری شهرستان ورزقان گفت:  این مجموعه از برنامه ها و فعالیت های 
مجتمع مس سونگون به طور کامل حمایت می کند.

به گــزارش جام جم احمد موســوی در دیدار بــا مدیرعامل مجتمع مس ســونگون با 
تاکید بر این که مســائل زیســت محیطی و منابع طبیعی در حوزه کاری معــادن دارای 
اهمیت اســت، افــزود:  انتظــار داریم تمامــی مــوارد و قوانیــن قانونی در حــوزه محیط 
زیســت توســط معادن مــورد توجه جــدی قــرار بگیــرد. وی اظهــار داشــت:  حمایت از 

صنعــت و تولیــد داخلــی و ســرمایه گــذاری در حــوزه معــادن شهرســتان و به تبــع آن 
اشــتغال جوانان جزو اولویت های دســتگاه قضایی اســت، چرا که باید هدف تمامی 
مسئوالن تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید که توسط مقام رهبری تبیین شده 

است، باشد.
موســوی ادامه داد:  بــه منظور تســهیل روند ســرمایه گــذاری و رفــع موانع موجــود از 
مسیرهای قانونی دستگاه قضایی در کنار واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران است 

و در این خصوص صاحبان صنایع و تولید کنندگان نباید کوچک ترین نگرانی داشته 
باشند. مدیرعامل مجتمع مس سونگون ورزقان نیز در این دیدار  گفت: هم اکنون 
سه طرح بزرگ توسعه ای شامل فاز سوم تغلیظ، ایجاد کارخانه هیپلیچینگ و واحد 
ذوب و پاالیش با پیش بینی اشتغال مستقیم ۶۰۰ نفر در مجتمع مس سونگون در 
حال اجراست.علی بیات ماکو افزود:  پیمانکار فاز سه تغلیظ نیز انتخاب شده است و 

به زودی شاهد تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی آن خواهیم بود.

سه شنبه  4  آذر 1399    شماره 5811

کشــاورزان،  اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  مدیــر 
روســتائیان و عشــایر آذربایجان شــرقی از اجرایــی 
شــدن همسان ســازی حقوق مســتمری بگیران این 

صندوق خبر داد.
بــه گــزارش جــام جــم، محمــد نظــری بــا اعــام خبــر 
ح  فــوق اظهــار داشــت:  بــه دنبــال اجرایــی شــدن طر
همسان ســازی حقــوق مســتمری بگیران، ۱۹ هــزار 
ح بهره منــد  و ۲۳۲ مســتمری بگیر اســتان از ایــن طــر
شــده و معوقــات محاســبه شــده از اول ســال ۹۹ 
تاکنون، همزمان با حقوق آبان ماه به حساب اعامی 

خانوارها واریز گردید.
ح، میانگیــن مبلغ  وی اضافــه کــرد:  بــا اجــرای این طــر
دریافتــی مســتمری بگیران بازنشســتگی پیــری ۵۰ 
درصــد، مســتمری بگیران ازکارافتــاده کلــی ۴۲ درصد 
و مســتمری بگیران بازمانده بیمه شــده های متوفی 
۵۷ درصد افزایش یافته اســت کــه در مجموع میزان 
افزایش مســتمری ها در آذربایجان شــرقی ۵۳ درصد 

بوده است.
کشــاورزان،  اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  مدیــر 
روســتائیان و عشــایر آذربایجان شــرقی خاطرنشــان 

کرد:  به طــور میانگین افزایش مســتمری هیچ یک از 
مســتمری بگیران در این همسان ســازی کمتــر از ۱۵ 

درصد نبوده است.

وی در ادامــه ســخنانش بــا اشــاره بــه عضویــت ۲۰۹ 
هــزار نفــر از بــدو تاســیس صنــدوق بیمــه اجتماعــی 
کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر تاکنــون در ســطح 
اســتان، گفت:  از این تعداد در مجموع ۱۹ هزار و ۲۳۲ 
نفــر )۹۱۸۷ بازنشســته، ۵۸۸ ازکارافتاده کلــی و ۹۴۵۷  
بازمانده بیمه شده متوفی( مستمری بگیر صندوق 

می باشند.
نظــری ادامــه داد:  در محاســبه مبلــغ مســتمری 
همســان شــده دوســوم میانگیــن ســطح درآمــدی 
معیــار کســر حــق بیمــه ای ســال های ۹۸ و ۹۹ اعمال 
اســتان  موعــد  از  پیــش  بازنشســتگان  بــرای  و 
نیــز براســاس همیــن میانگیــن ســطوح و ســنوات 

بیمه پردازی مستمری بگیر اعمال شده است.
ح همسان ســازی حقوق  وی افزود:  پــس از اجرای طر
مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستائیان و عشــایر اســتان، کمترین مبلغ دریافتی 
۱۶۷ هزار تومان و بیشترین آن  ۸۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان 

شده است.
به گفتــه مدیر صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، 
ح همسان ســازی  روســتائیان و عشــایر اســتان، طــر
مســتمری های صندوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان، 
روستائیان و عشایر برای آن دســته از بیمه شدگان و 
بازماندگان که احکام مستمری فوت، بازنشستگی و 
از کارافتادگی شان قبل از سال ۹۹ صادر شده، شامل 

می شود.
نظــری در خاتمــه ســخنانش بــا بیــان این کــه تمــام 
زنــان و مــردان ۱۸ تــا ۵۰ ســال می توانند بــا مراجعه به 
کارگزاری هــای معتبــر سراســر اســتان، بــه عضویــت 
بازنشســتگی،  مزایــای  از  و  درآمــده  صنــدوق 
ازکارافتادگــی کلــی و فــوت اســتفاده نماینــد، تاکیــد 
کــرد:  به منظــور افزایــش چتر بیمــه ای در بین اقشــار 
، همه  تولیدکننده کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر
اعضای صندوق از کمــک ۷۰ درصدی دولت بهره مند 

می شوند.

انجام آزمایشــات با کیت های تشخیصی 
آذربایجــان  محــات  در  ونــا  کر ســریع 
ح شــهید حاج قاســم  شــرقی در قالب طر

سلیمانی عملیاتی می شود.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از ایســنا 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ح حاج قاســم  در آییــن شــروع بــه کار "طر
کان  اهــدف  تشــریح  بــا  ســلیمانی" 
ح مشــترک ســپاه و دانشــگاه علــوم  طــر
ح شهید حاج قاسم  پزشــکی در قالب طر
ح مشــترک محلــه  ســلیمانی، گفــت:  طــر
محور و خانــواده محور وزارت بهداشــت 
و درمان و ســازمان بسیج مســتضعفین 
ونــا، دوم  بــرای مقابلــه بــا همه گیــری کر
ح شــهید حــاج قاســم  ، بــا نــام "طــر آذر
ســلیمانی" در آذربایجــان شــرقی، کلیــد 

خورد.
محمــد حســین صومــی، هــدف اصلــی 
اپیدمــی  کنتــرل  و  یــت  مدیر را  ح  طــر
کوویــد ۱۹ از طریــق مشــارکت مردمــی و 
هماهنگــی بیــن بخشــی و بهــره گیــری 
وهــای بســیج و داوطلــب  از کمــک نیر
مردمی عنوان کرد و از مشــارکت بســیج، 

محلــه و خانــواده محــور بــودن، منطبــق 
بر نظــام شــبکه بهداشــتی درمانی، جلب 
موازیــن  رعایــت  مردمــی،  مشــارکت 
کنتــرل عفونــت، ارائــه فعــال خدمــات و 
مراقبت هــا، جلب همکاری بین بخشــی، 
بهره گیــری از ظرفیــت برنامــه "هــر خانــه 
یــک پایــگاه ســامت "اســتفاده از فــن 
آوری هــای نویــن بــه عنــوان نقــاط قــوت 

ح، یاد کرد. این طر
بــر  نظــارت  تشــدید  ادامــه  در  وی 
پروتکل های بهداشــتی و اعمــال قانون، 

تســت گســترده، هدفمنــد و هوشــمند، 
یابــی فعــال، قرنطینــه و رهگیــری  بیمار
آمــوزش و اطــاع رســانی و  هوشــمند، 
وه هــای  فرهنــگ ســازی، حفاظــت از گر
آســیب پذیــر شــامل ســالمندان و افراد 
دارای بیمــاری زمینــه ای، تعییــن و اعــام 
هوشــمند و هدفمنــد محدودیت هــا و 
تقویت فراینــد درمان ســرپایی و کاهش 
راهبــرد   ۷ را  حداکثــری مــوارد بســتری 
ح شــهید سلیمانی،  مصوب در اجرای طر

عنوان کرد.

ح ملی  صومی بــا تاکید بــر این که این طــر
ونــا  در هماهنگــی بــا ســتاد اســتانی کر
ح  انجــام خواهد شــد، از اجــرای موفق طر
اعمــال محدودیــت  تــردد بین شــهرها و 
تــردد شــبانه خبــر داد و از همراهی مردم 
رعایــت  در  اســتان  فرهیختــه  و  فهیــم 
ح، قدردانــی و  پروتکل هــای اعامــی طــر
خاطر نشــان کرد:  مراجعه بــدون واهمه 
مبتایان بــه کرونا به بیمارســتان ها برای 
ع فراینــد درمــان، عامــت خوبــی  و شــر
ســهم  مبتایــان  بهبــود  در  و  اســت 
ود:   افــز ادامــه  در  وی  دارد.  عمــده ای 
کنتــرل بیماری بــا همراهی مــردم و انجام 
ح هــای مشــترک و فراگیــر و اجــرای  طر
مصوبــات ملــی و اســتانی کرونــا محقــق 
خواهد شــد؛ تا آخر هفتــه کیت های رپید 
تست به استان خواهد رســید و از هفته 
آینده آزمایشــات با کیت های تشــخیصی 
ســریع کرونا در محــات در قالــب همین 
و  ســریع  یابــی  بیمار بــا  و  انجــام  ح  طــر
ح بررعایت  قرنطینه و نظــارت مد نظر طــر
انتظــار  بی عامــت،  مبتایــان  قرنطینــه 

قطع زنجیره انتقال ویروس را داریم.    

معــاون هماهنــگ کننده ســپاه عاشــورا 
نیز در ادامــه ضمن تبریک هفته بســیج، 
از تــاش ۹ ماهــه همــکاران بهداشــت 
و درمــان و همراهــی نیروهــای بســیج بــا 
مدافعان ســامت در این کارزار و مبارزه 

با ویروس منحوس کرونا قدردانی کرد.
ســرهنگ الیــاس گل محمــدزاده تاکیــد 
مســتضعفین  بســیج  ســازمان  کــرد:  
در تبعیــت از فرمایشــات مقــام معظــم 
در  گســترده  همــکاری  آمــاده  رهبــری 
سراســر اســتان بــرای مقابلــه بــا همــه 
گیری ویروس کووید ۱۹ بوده و بی شــک، 
وهــای داوطلــب نیــز  کمــک مــردم و نیر
نقش عمــده ای در مبارزه با این ویروس 
داشــت. خواهــد  بیمــاری  کنتــرل  و 

بهداشــت  مرکــز  رئیــس  مــردی،  دکتــر 
ح بــا  شهرســتان تبریــز نیــز از شــروع طــر
ناحیــه  ســپاه  فرماندهــان  هماهنگــی 
غدیــر و ســپاه ناحیــه امامــت بــرای آغــاز 
ح از دو محلــه  بــه کار فــاز عملیاتــی طــر
تبریــز خبــر داد.بــر اســاس ایــن گــزارش، 
در ایــن جلســه مســئولین شــبکه های 
شهرســتان های اهر و میانه از طریق وب 

کنفرانــس، اقدامــات و هماهنگی هــای 
ع فــاز عملیاتــی  انجــام شــده بــرای شــرو
ح مشــترک مبــارزه با همه گیــری کرونا  طر
ح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی را  در طــر

تشریح کردند.
ح حــاج قاســم  ع بــه کار طــر و آییــن شــر
سیاســی  معــاون  حضــور  بــا  ســلیمانی 
و امنیتــی اســتاندار آذربایجــان شــرقی، 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  مســئوالن 
، فرماندهان ســپاه و بســیج استان  تبریز
)ســپاه عاشــورا، ســپاه ناحیــه امامــت، 
ســپاه ناحیــه غدیــر و فرمانــده بســیج 
مســئوالن  اســتان(،  پزشــکی  جامعــه 
ادارات فرمانــداری، شــهردار کانشــهر 
هــال  جمعیــت  عامــل  مدیــر  و  تبریــز 
اجتماعــات  ســالن  در  اســتان  احمــر 
حــوزه ریاســت دانشــگاه و بــا مشــارکت 
اســتان،  شهرســتان های  فرمانــداران 
و  شهرســتان ها  ســپاه  فرماندهــان 
و  احمــر  هــال  شهرســتانی  مدیــران 
مدیــران شــبکه های بهداشــت و درمان 
شهرســتان ها، از طریــق وب کنفرانــس، 

برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد؛
وجود بیش از 9۰۰۰ هکتار بافت 
فرسوده و سکونتگاه غیررسمی 

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت:  
مجموع بافت های فرسوده و سکونتگاه های 
غیررسمی در سطح استان ۹۳۶۴ هکتار است که 
یک  میلیون و ۵۱۰ هزار نفر در این بافت ها ساکن 

هستند.
به گزارش جام جم ابوالقاسم سلطانی با بیان 
این که از این میزان چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از 
عمده بافت های ناکارآمد در شهر تبریز قرار دارد، 
اظهار کرد:  در آذربایجان شرقی، ۳۵۶۴ هکتار 
سکونتگاه غیررسمی وجود دارد.وی با اشاره به 
این که آذربایجان شرقی، ۶۳ شهر و شهرستان 
دارد، اظهار کرد:  ۴۸ محله هدف در ۹ شهر استان 
در سال های ۹۶ و ۹۷ در اولویت ساماندهی قرار 
گرفته و تا سال ۱۴۰۰ نیز ساالنه ۱۰ محله به این 

تعداد اضافه می شود.
وی یادآور شد:  یکی از پروژه های مهم بازآفرینی 
۴۵۰۰ واحد  با  شهری، احداث شهرک جوانان 
هکتار   ۱۳۰ حدود  مساحت  با  و  مسکونی 
)ناخالص(در شهر تبریز است که بعد از کسر 
مساحت مربوط به پهنه و حریم گسل شمال 
، عوارض توپوگرافی، مسیل رودخانه، برای  تبریز
حدود ۶۱ هکتار آن بارگذاری کاربری مسکونی با 

خدمات مربوطه انجام می شود.
 مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود:  پروژه دو 
هزار واحدی شهرک طائیه با همکاری سازمان 
همیاری شهرداری تبریز با مساحت حدود ۱۳ 
هکتار در مرحله آماده سازی است که در جوار 

بافت حاشیه نشین منطقه قراردارد. 
وی ادامه داد:  پروژه احداث ۴۸۰ واحد مسکونی 
اسدگولی با همکاری شهرداری تبریز با مساحت 
حدود ۱.۶ هکتار نیز یکی از نمونه ها در جاسازی 
حاشیه نشین  موجود  بافت  ساماندهی  برای 
منطقه بوده که اسکلت دو بلوک آن به اتمام 

رسیده است.
وی گفت:  اجرای پروژه ۴۵۰ واحدی یوسف آباد، 
۳۰۰ واحدی انتهای طالقانی، پروژه هزار  پروژه 
حدود  مساحت  با  کرکج  اراضی  واحدی   ۶۰۰ و 
، پروژه ۶۰۰ واحدی نگین اندیشه  هشت هکتار
با مساحتی حدود دو هکتار و پروژه ۶۰۰ واحدی 
آیمان از دیگر پروژه های ساخت مسکن استان 

است.

غ  عرضــه روزانــه ۵۰ تــا ۶۰ تــن مــر
منجمد در آذربایجان شرقی 

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شــرقی 
غ منجمد در  بــا بیــان این کــه روزانه ۵۰ تــا ۶۰ تــن مــر
اســتان عرضــه می شــود، گفــت:  از دهــم آذر جاری 
غ در بازار تعدیل شــده و کاهش خواهد  قیمت مر

یافت.
به گــزارش جام جم اکبر فتحــی در حاشــیه بازدید از 
انبارها و سردخانه های شرکت پشتیبانی امور دام 
آذربایجــان شــرقی در جمــع خبرنــگاران در ارتباط با 
غ در طول چنــد روز گذشــته گفت:   گران شــدن مــر
متاسفانه به دلیل آزاد نشــدن نهاده های دامی در 
بنادر مرزی و نوســان ارز در مهر سال جاری، تامین 
نهاده ها با مشکل مواجه بود و این باعث افزایش 
غ و ســایر محصوالت وابســته شــده  در قیمت مر
است.وی به اصاح و بروز رسانی سامانه »بازارگاه« 
و آزاد شــدن نهاده هــای دامــی اشــاره کــرد و افزود:  
پیــش بینــی می شــود از دهــم آذر تعدیــل قیمــت 

غ کاهش یابد. اتفاق بیافتاد و قیمت مر
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجان شــرقی 
تاکیــد کــرد:  ظرفیــت جوجــه ریــزی در آذربایجــان 
شــرقی ســه تــا ۳.۵ میلیــون قطعــه جوجــه در مــاه 
اســت و در ســطح کشــور این ظرفیت ۱۱۵ میلیون 
قطعــه می باشــد، امــا متاســفانه در مهــر میــزان 
ظرفیــت جوجــه ریــزی بــا کاهــش مواجــه شــد کــه 
غ  نتیجــه آن در حــال حاضــر  بــا افزایش قیمــت مر
در بــازار خــود را نشــان می دهد.فتحــی در ادامــه به 
افزایــش ظرفیت جوجــه ریــزی در آبان تاکیــد کرد و 
گفت:  بــا توجه بــه این که در آبــان مــاه جوجه ریزی 
به حدود ظرفیت تولید رســیده اســت، امیدواریم 
با برنامه ریزی و نظــارت دقیق تر، قیمت ها کاهش 

یابد.  

خبر

دبیــر  کمیتــه علمــی درمــان ســتاد مقابله  
علــوم  دانشــگاه   ۱۹ کوویــد  بیمــاری  بــا 
پزشــکی تبریــز گفــت:  درمــان بیمــاران 
بســتری کرونائی بر پایه دو دســته دارویی   
انجــام گرفتــه و بــر اســاس پروتکل هــای 
اباغی ســازمان بهداشــت جهانی و وزارت 

بهداشت است.
 به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی 
 ، مرکز آموزشــی درمانــی امام رضــا )ع( تبریز
علــی تقی زادیــه دبیــر کمیته علمــی درمان 
ســتاد مقابله با کوویــد ۱۹ دانشــگاه علوم 
پزشــکی تبریــز اظهــار داشــت:  روش های 
 ۱۹ کوویــد  بــه  مبتــا  بیمــاران  درمانــی 
بــر اســاس پروتکل هــای اباغــی صــورت 
گرفتــه و داروهایــی از جملــه ویتامین هــا، 
بــرای بیمــاران  ضددرد هــا. ضــد تب هــا 
درمان هــای  جــزو  عمدتــا  کــه  ســرپایی 
نگهدارنــده هســتند تجویــز  می شــود و 
البتــه بایــد بگوییــم کــه بالــغ بــر ۸۰ درصــد 
بیمــاران کرونائــی عائــم خفیف داشــته و 

درمان ســرپائی و اســتراحت در منزل برای 
ایشــان کفایت می کنــد . تقی زادیــه افزود:  
بیمارانــی کــه در وضعیــت شــدید بیمــاری 
قــرار داشــته و در بیمارســتان می شــوند 
درمان های آنها در دو دســته است دسته 
اول درمان های ضد ویروس که مطالعات 
نشــان داده کــه حتمــا بایــد در هفتــه اول 
بیماری تجویز و مصرف گردد ودسته دوم 
کــه از هفتــه دوم و در فــاز تشــدید بیماری 
تجویز می شــوند درمان های ضــد التهابی 
ماننــد کورتون ها  اینترفرون ها و شــناخته 
شــده تریــن آنهــا دگزامتــازون هســت کــه 
البته با تشــخیص پزشــک و بررســی  همه 
جانبــه بیمــاری، باید تجویز شــوند چــرا که 
در بعضی بیماران مثل افراد دیابتی باعث 
افزایش شدید قند خون شده که عوارض 

آن بسیار خطرناک است.
بــا  کمیتــه علمــی درمــان مبــارزه   دبیــر 
کوویــد ۱۹ دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
بیمــاران  درمــان  نحــوه  خصــوص  در 

کوویــد ۱۹ ابرازکــرد:  از ابتــدای شــیوع کرونا 
ویروس که هنوز پروتکل های مشــخصی 
وجود نداشــت بــا همــکاری اســاتید فوق 
تخصــص ریــه، آی ســی یــو، بیهوشــی و 
عفونــی جلســات روزانــه تشــکیل داده و 
درمان  هــای روز دنیــا را بررســی و بــرای 
بیمــاران تجویــز می کردیــم کــه پــس از آن 
پروتکل هــای کشــوری اباغ شــد و تــا این 
لحظــه هیچ گونــه کمبــودی داروئــی  از نظر 

پروتکل های کشوری  نداریم.
 تقــی زاده اضافــه کــرد:  درمان هایــی نیــز 
هســت کــه در حــال مطالعــه هســتند و 
براساس مجوزی که  از معاونت پژوهشی  
وزارت گرفتــه شــده برخــی بیمــاران را وارد 
کارآزمایی هــای بالینی کرده ایم کــه این امر 
نیز با اخذ کد اخاق وزارت بهداشت بوده  
و عاوه بر آن اگر افــرادی نیز خواهان ورود 
بــه کارآزمایی هــای بالینی شــوند مســتلزم 
گاهانــه  وارائــه  توضیحــات   اخذرضایــت آ

الزم به بیمار و همراهان آنها می باشد.

داروهــا  گــذاری  تاثیــر  خصــوص  در  وی 
و کاهــش بیمــاری و مــرگ و میــر بیمــاران 
کوویــد ۱۹ ادامــه داد:  داروها قطعــا موثر و 
البتــه نتایــج آنهــا نیز مشــخص اســت اما 
ایــن را هــم بایــد در نظــر بگیریــم کــه بالــغ 
بــر ۸۰ درصــد بیمــاران بســتری کوویــد ۱۹ 
دارای بیمــاری  زمینه ای)نارســائی قلبــی 
عروقی، دیابــت، چربــی خون، فشــار خون 
و...(  هســتند و داروهایــی که بــرای کنترل 
بیمــاری زمینه ای بیمــاران مورد اســتفاده 
قرار می گیرد موثر بر پیشــگیری از تشدید 
بیمــاران کرونائــی اســت بنابرایــن هرگونه 
کمبــود اکســیژن، افــت فشــار خــون و یــا 
افزایش آن و نیز افت و افزایش قند خون  
می تواند اثــرات دراز مدت و کوتــاه مدتی بر 

ارگان های حیاتی بیمار داشته باشد.
دبیــر  کمیتــه علمــی درمــان ســتاد مقابله 
بــا کووید ۱۹ دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز  
ابراز داشــت:  کنترل و جلوگیری از تشدید 
بیماری و همراه بــا آن کنترل بیماری زمینه  

ای در کاهــش شــدت بیمــاری و کنتــرل 
مــرگ ومیر موثــر اســت امــا میــزان قطعی 
آنها هنوز در دنیا مشــخص نشــده و تمام 
داده ها جمع آوری می شــود ممکن اســت 
در آینــده علــم بتوانــد میــزان تاثیرگــذاری 
اســاس  بــر  و  قطــع  طــور  بــه  را  داروهــا 
ثبــت و ضبــط می شــود  کــه  داده هایــی 
پاســخ دهد ولی در حــال حاضــر مطالعات 
علمــی جــواب ایــن ســوال را به طــور کامل 

نمی دانند .
 تقــی زادیــه در خصــوص جایــگاه طــب 
گفــت:   و...(  گیاهــی  )داروهــای  مکمــل 
در پروتکل هــای کشــوری ابــاغ نشــده و 
مطالعــات قــوی در ایــن خصــوص انجــام 
نگرفتــه بــود می تــوان گفــت کــه از طــب 
مکمــل در مراکز درمانی زیر نظر دانشــگاه 
به عنوان پروتکل درمانی استفاده نشده 
ولی این که برخی افراد و بیماران خودشان 
اقدام بــه اســتفاده از  داروهــای گیاهی و... 

کرده اند  امری شخصی بوده است.

خبر8۰ درصد بیماران کرونائی در خانه درمان می شوند
گلخانه با مشارکت   2 راه اندازی  

بانک کشاورزی آذربایجان شرقی

ح  طر کشاورزی  بانك  تسهیات  از  استفاده  با 
به  فرنگی  گوجه  تولید  هیدوپونیک  گلخانه 
مدیریت خانم چراغی در مساحت ۳۰۰۰ مترمربع  
در شهرستان هادیشهر استان آذربایجان شرقی 

به بهره برداری رسید.
ح  بالغ بر  به گزارش جام جم   کل سرمایه این طر
۵/۱۲میلیارد ریال آن  ۲۰ میلیارد ریال است که 
توسط تسهیات بانك کشاورزی و از محل بند 
الف تبصره ۱۸ اشتغال پایدار روستائی صندوق 

توسعه ملی تامین شد.
ح،  این طر باراه اندازی  افزاید:   گزارش می  این 
زمینه اشتغال برای ۵ نفر به طور مستقیم فراهم 

شد.
*راه اندازی تولید محصوالت سبزی و صیفی جات 

یاشیل پارالق با مشارکت بانک کشاورزی 
بانك  تسهیات  از  استفاده  با   همچنین 
ح تولید محصوالت سبزی و صیفی  کشاورزی طر
در  مترمربع    ۳۸۰۰ مساحت  در  پارالق  یاشیل 
شهرستان هادیشهر استان آذربایجان شرقی به 
ح  بالغ  بهره برداری رسید.   کل سرمایه این طر
۱۵میلیارد ریال آن  ۱۹میلیارد ریال است که  بر 
توسط تسهیات بانك کشاورزی و از محل بند 
الف تبصره ۱۸ اشتغال پایدار روستائی صندوق 
توسعه ملی تامین شد.این گزارش می افزاید:  
ح، زمینه اشتغال برای ۵ نفر به  باراه اندازی این طر

طور مستقیم فراهم شد.

رشد ۵۳ درصدی دریافتی مستمری بگیران صندوق در آذربایجان شرقی

ح شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز  شد؛ در قالب طر

انجام آزمایشات با کیت های تشخیصی سریع کرونا 

دستگاه قضایی از اشتغالزایی مس سونگون حمایت می کند

مســئول نمایندگی ولی فقیه در ســپاه ناحیه امامت 
تبریــز گفــت: بــدون شــک، ســپاه و تفکــر بســیجی از 

دستاوردهای بزرگ انقاب اسامی بود.
در  رحمانــی  االســام  حجــت  جام جــم  گــزارش  بــه 
نشســت خبــری ســپاه ناحیــه امامــت بــه مناســبت 
هفته بســیج اظهار داشــت: تفکر بســیجی کــه باعث 
پیروزی انقاب شــکوهمند اســامی ایران شد، امروز 
پــا را فراتــر از مرزهــا گذاشــته و بــه عنــوان یــک تفکــر 
جهانــی و الگــوی مقاومــت در جهــان تبدیــل شــده 

است.
وی با بیــان این که یک فــرد بســیجی دارای روحیات و 

اخاق خاصی است گفت: ایمان، تقوا، والیت مداری، 
جهاد در راه خدا، جان نثاری، حضــور و  اقدام به موقع 
در صحنه هــای مختلــف، از مهــم تریــن ویژگی هــا و 

خصایص یک بسیجی است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در ســپاه ناحیه امامت، 
در تشــریح برنامه هــای خــود در هفتــه بســیج عنوان 
، دیــدار بــا  کــرد: دیــدار بــا خانــواده شــهدا و ایثارگــر
گاه ســازی ســبک زندگــی  پیشکســوتان بســیجی، آ
ح مطالبه گری از  اســامی در فضای مجازی، برپایی طر
مســئوالن با رعایت موازین قانونی و حیطه اختیارات 
خــود، تبییــن شــاخصه های بســیج واقعــی بــه مردم، 
از برنامه هــای فرهنگــی حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در 
ســپاه ناحیه امامت اســت.وی تبیین گســتره والیت 
مداری بــرای بســیج، ترویــج فرهنــگ کمــک مؤمنانه 

بین مردم، تبییــن عملکرد ۴۱ ســاله انقاب اســامی 
در فضای مجــازی را از دیگــر برنامه های هفته بســیج 
در حــوزه نمایندگی ولی فقیــه در ســپاه ناحیه امامت 
عنوان کــرد. حجت االســام رحمانــی در پایان بــا بیان 
این که به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی 
، تجمعــات و حضــور گســترده  ســتاد کرونــای کشــور
باعث تشدید شــیوع ویروس کرونا می شــود، افزود:  
در نظر داریم از ظرفیت فضای مجازی برای گســترش 
فرهنگ بســیج، بیشــتر اســتفاده شــود و امیدواریم 
که بتوانیم گامی موفق برای فرهنگ و تفکر بســیجی 

برداریم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه امامت تبریز : 

تفکر بسیجی عصاره انقالب اسالمی است 
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- سهند به شرط رعایت اصول ایمنی صدور مجوز افتتاح آزادراه تبریز
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت:  به منظور حفظ 
حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، تنها به شرط رعایت 
شاخص های احداث آزادراه و مسائل ایمنی اجازه افتتاح آزادراه 

تبریز- سهند داده خواهد شد.
به گزارش جام جم موسی خلیل الهی با بیان این که خوشبختانه 

پس از سال ها آزاد راه تبریز - سهند به بهره برداری خواهد رسید، 
افزود:  البته احداث یک آزادراه مبنی بر رعایت شاخص هایی 
بوده که باید رعایت شود و متاسفانه تاکنون اصول مد نظر در 
این پروژه رعایت نشده است.وی خاطرنشان کرد:  بر اساس 
مکاتبات انجام شده با استانداری آذربایجان شرقی، در صورتی 

که مسائل ایمنی و شاخص های مدنظر در احداث آزاد راه رعایت 
نشود، اجازه افتتاح و بهره برداری از آن داده نخواهد شد.وی 
ادامه داد:  متاسفانه خاطره خوبی از احداث برخی پروژه های 
راهسازی در استان، از جمله اتوبان شهید کسایی که در طول 
۱۷ کیلومتر اتوبان خروجی های متعددی ایجاد و باعث افزایش 

تصادفات و تصرف اراضی ملی شده، در اذهان عمومی نمانده 
است.خلیل اللهی تأکید کرد:  با توجه به این مساله، به منظور 
حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، تنها به شرط رعایت 
شاخص های احداث آزادراه و مسائل ایمنی اجازه افتتاح آزادراه 

تبریز- سهند داده خواهد شد.
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از  درصــد   ۴۷ ســازی  مقــاوم 
واحدهای مســکونی روســتایی 

آذربایجان  شرقی 
مدیرکل بنیــاد مســکن آذربایجان شــرقی گفت:  
مســکونی  واحدهــای  از  درصــد   ۴۷ تاکنــون 
ح ویــژه  روســتایی اســتان در راســتای اجــرای طــر

بهسازی و نوسازی، مقاوم سازی شده اند.
 ، به گــزارش جام جم به نقــل از ایرنا حافــظ باباپور
بیــان این کــه میانگیــن تعــداد واحدهــای  بــا 
مســکونی مقاوم ســازی شــده کشــور ۴۵ درصد 
اســت، افزود:  آذربایجان شــرقی در زمینه مقاوم 
سازی واحدهای مســکونی روســتایی ۲ درصد از 

میانگین کشوری باالتر است.
وی اظهار کــرد:  هــم اکنــون ۳۰۵ هــزار و ۴۰۰ واحد 
مسکونی در روســتاهای این اســتان وجود دارد 
کــه از ایــن تعــداد ۱۴۳ هــزار واحــد مســکونی بــا 
اســتفاده از تســهیات ایــن بنیــاد مقاوم ســازی 
شــده انــد و مقــاوم ســازی بقیــه واحدهــا نیــز به 
مــرور زمــان بــا اســتفاده از تســهیات ایــن بنیاد 

انجام می شود.
آذربایجان شــرقی،  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
خ مقاوم سازی و بازســازی واحدهای  متوســط نر
مســکونی روســتایی تــا ۲ ســال اخیــر را ۴۰ درصد 
اعــام کــرد و گفــت:  از ســال ۹۷ تاکنــون ۷ درصد 
بر میــزان واحدهای مقاوم ســازی شــده اســتان 
، ادامه داد:  بر اساس  افزوده شده است.باباپور
سرشــماری ســال ۱۳۸۵ حــدود ۲۴۲ هــزار واحــد 
مسکونی روستایی در این استان وجود داشت 
کــه ایــن تعــداد در ســال ۹۵ بــه حــدود ۳۰۵ هــزار 
واحــد رســیده یعنــی در ۱۰ ســال اخیــر حــدود ۶۳ 

هزار واحد مسکن روستایی اضافه شده است.
وی بــا بیــان این کــه بــه طــور متوســط هــر ســال 
۶ هــزار و ۳۰۰ واحــد مســکونی در روســتاهای 
آذربایجــان شــرقی  اضافه شــده اســت، یــادآوری 
کرد:  افزایــش واحدهای مســکونی در روســتاها 
نشــان دهنــده رویــداد مهاجــرت معکــوس در 
روستاها یا ساخت خانه دوم یا رغبت مردم برای 

ساخت واحد مسکونی در روستاهاست.

خبر

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز در تشریح 
برنامه های هفته بسیج در حوزه سپاه ناحیه 
امامــت گفــت: بیــش از صــد برنامــه متنــوع 
فرهنگی، عمرانی، اجتماعی، بهداشتی و ... در 

این هفته اجرا خواهد شد.
به گزارش جام جم ســرهنگ پاســدار حســن 
صفدری بــا بیــان این که شــعار هفته بســیج 
امســال، “بســیج، پیشــرو خدمــت و امیــد 
آفرین” اســت اظهار داشت: نیروهای جان بر 
کف بسیجی در تمام ایام سال، با همین تفکر 
و بــا همین روحیــه جهــادی، به فکــر خدمت 

رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه است.
وی بــا بیــان این کــه بســیج از بــدو پیــروزی 
۸ ســاله دفــاع  انقــاب اســامی و جنــگ 
مقــدس، همــواره بــازوی توانمند بــرای نظام 
مقدس جمهوری اسامی بوده است گفت: 
حضــرت امــام راحــل هــم حســاب ویــژه ای 
بــر روی نیروهــای مردمــی و بســیج بــاز کــرده 
بودند و همیــن نیروی مردمی بــود که در خط 
مقدم و پشــت خط مقدم، از جان و مال خود 

گذشتند.
فرمانــده ســپاه ناحیــه امامــت تبریــز گفــت: 
نیــروی بســیج بعــد از اتمــام جنــگ نظامــی 
همــواره در جنــگ اقتصــادی، ســازندگی، 
محرومیــت زدایــی و ... در تمــام بحران هــا و 

تهدیدها، در خط مقدم بوده و خواهد بود.

سرهنگ پاســدار حســن صفدری ادامه داد: 
نیروهــای بســیج عــاوه بــر حضــور فعــال در 
بحران هــا و تهدیدهــای داخلــی، بــه عنــوان 
سربازان جان بر کف، در جبهه های مقاومت 
هم زیر نظر مکتب سردار رشید اسام شهید 
حاج قاسم سلیمانی حضور داشته و به درجه 
رفیع شــهادت نائــل می آینــد.وی با اشــاره به 
این که نامگذاری یک هفته در سال به عنوان 
هفته بسیج، فرصتی است تا خدمات بدون 
منت بســیج برای مردم تشریح شــود افزود: 
هفته بسیج ویترین عملکرد بسیج در طول 
سال اســت و گرنه بســیجی ها تمام ساعات 

روز را برای خدمتگزاری حاضر هستند.
وی در تشــریح بیشــتر برنامه هــای هفتــه 
بســیج عنــوان کــرد: از روز جمعــه کــه هفتــه 
بســیج آغاز شــده اســت هر روز با یک عنوان 
نامگــذاری شــده است.بســیج معنویــت و 

سامت، بسیج فرزند مسجد و خادم مردم، 
بســیج مبتکــر حــل مســاله، بســیج الگــوی 
سبک زندگی اسامی، بســیج والیی و تمدن 
ســاز، بســیج نیــروی مقاومــت ملت ایــران و 
بسیج خدمت مؤمنانه و ایثارگری، که مطابق 
هر عنــوان، برنامه هــای خاصــی تــدارک دیده 
شــده اســت.صفدری با بیان این کــه بیش از 
صد برنامه متنوع در این هفته اجرا و عملیاتی 
خواهد شــد افزود: دیــدار با نماینــده محترم 
ح شــهید  ولــی فقیــه در اســتان، اجــرای طــر
ســلیمانی و تبدیــل پایگاه هــای مقاومــت 
بســیج بــه پایگاه هــای ســامت و همچنین 
تشــکیل کمیتــه جهادگــران ســامت کــه در 
قالــب آن بســیجیان در مراکــز درمانــی بــرای 
کمک به کادر درمان حضور خواهند داشت، 
از جمله مهم ترین برنامه های هفته بســیج 
اســت که به خاطر گسترش شــیوع ویروس 

کرونا، از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی گفــت: توزیــع ۵ هــزار بســته معیشــتی 
دیگر همزمان بــا هفته بســیج، یکــی دیگر از 
برنامه هــای مهم ســپاه ناحیه امامت اســت 
که با احتساب ۸ مرحله دیگر رزمایش کمک 
مؤمنانــه، جمعا ســپاه ناحیه امامــت، بیش 
از ۶۲ هــزار بســته معیشــتی، از زمــان شــروع 
رزمایش کمک مؤمنانه تا کنون، بین اقشــار 
آســیب پذیــر توزیــع کــرده اســت.صفدری با 
اشــاره به این کــه ویزیــت رایــگان بیمــاران در 
حــوزه ســپاه ناحیــه امامــت در طــول هفتــه 
بســیج انجــام خواهد شــد گفــت: راه انــدازی 
گــروه ســرود خیابانــی، اهــداء خــون توســط 
بســیجیان، رونمایــی از کتــاب فرشــتگان 
آســمانی، برپایــی میــز خدمــت بــا حضــور 
مســئوالن ادارات و نماینــدگان مجلــس، 
الیــو اینســتاگرامی تبییــن اهــداف بســیج، 
برپایی همایش های مجــازی و حتی حضوری 
بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی، از دیگــر 
برنامه های مهم هفته بسیج در سپاه ناحیه 

امامت تبریز است.
تبریــز  امامــت  ناحیــه  ســپاه  فرمانــده 
ادامــه داد: بــه پــاس گرامیداشــت شــهدا و 
ایثارگران، حضور بر سر مزار شــهدا، عیادت از 
خانواده های شــهدا و ایثارگر هم در طول ایام 

هفته بسیج، انجام خواهد شد.

صفدری در ادامه این نشست خبری با بیان 
این که اشتغال زایی و ایجاد درآمد پایدار یکی 
از اهداف ســپاه ناحیــه امامت اســت عنوان 
کرد: در حوزه سپاه ناحیه امامت و با همکاری 
اتحادیه قالی بافان، طرح هــر خانه یک کارگاه 
را دنبال می کنیم و در این راســتا تــا کنون ۵۰۰ 
خانوار از تسهیات مادی و معنوی استفاده 
کرده اند و در نظر داریم ۵۰۰ خانوار دیگر از این 

طرح برای اشتغال استفاده کنند.
صفــدری همچنیــن حــل مشــکات متعدد 
مردم مناطق حوزه ســپاه ناحیه امامت تبریز 
را یکی دیگر از برنامه های سپاه امامت عنوان 
کرد و گفــت: در این مناطــق میزهای خدمت 
برگــزار شــده و در طــول هفته بســیج هــم باز 
ایــن کار ادامــه خواهــد داشــت کــه نتیجــه و 
ماحصل آن به عنوان مشــکات و مطالبات 
مردمی، برای حــل و فصل، در دســتور کار قرار 
خواهــد گرفــت.وی در پایــان گفــت: هــر چند 
کــه بــه خاطــر شــیوع بیمــاری کرونا، بســیاری 
از فعالیت هــا تعطیــل و نیمــه تعطیل شــده 
اند، اما تفکر بســیجی و جهادی به هیج وجه 
تعطیل نخواهد شــد و بســیجیان با قدرت و 
اقتدار بیشــتر، هر جا کــه جامعه نیاز داشــته 
باشــد، حضور خواهند یافــت و در این هفته 
هم انتظارمان این است که هر بسیجی باید 

یک خدمت برای مردم انجام دهد.

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز عنوان کرد؛

تدارک و اجرای بیش از صد برنامه متنوع در حوزه امامت

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ساماندهی  و  مرمت  تکمیل  از  شرقی  آذربایجان 
پادشاه  حسن  یخی  تار مجموعه  شرقی  مسجد 

خبر داد.
این  در  زاده  حمزه  احمد  جام جم  گزارش  به 
یخی  تار مجموعه  احیای  کرد:   اظهار  خصوص 
حسن پادشاه، نقطه ی عطفی در حفاظت و مرمت 
از  آذربایجان است و یکی  یخی و فرهنگی  تار ثار  آ

ین برنامه های اداره کل و معاونت میراث  مهم تر
فرهنگی محسوب می شود.

 وی با بیان این که مرمت مسجد شرقی مجموعه 
اهداف  راستای  در  پادشاه  حسن  یخی  تار
اتمام  به  یخی  تار مجموعه  این  احیای  و  توسعه 
این  شرقی  مسجد  مرمت  گفت:   است،  رسیده 
معاونت  فنی  وه  گر نظارت  با  یخی  تار مجموعه 
آغاز  یز  تبر بازار  جهانی  پایگاه  و  فرهنگی  میراث 

تأسیساتی،  و  مرمتی  مراحل  طی  از  پس  و  شده 
نمازگزاران  برای  نماز  اقامه  و  بهره برداری  آماده 
عملیات  مراحل  به  ادامه  در  است.وی  محترم 
وژه احیای  از پر مرمتی انجام شده در این بخش 
مجموعه تاریخی حسن پادشاه اشاره کرد و گفت:  
وژه، مراحلی از قبیل مرمت و  در این بخش از پر
دیوارها  مرمت  شالوده،  و  پی  استحکام بخشی 
وله پشت بام، اجرای  و طاق های آجری، اجرای ایز

یرساخت های  کف سازی با مصالح چوبی، ایجاد ز
به صورت  ونیکی  الکتر و  مکانیکی  تأسیسات 

کامل انجام شده است. 
فراهم سازی  راستای  در  داد:   ادامه  حمزه زاده 
ساخت  عملیات  نمازگزاران  برای  الزم  امکانات 
کنی و ساخت پنج  کفش  آبدارخانه، وضوخانه و 
زنانه  و  مردانه  بهداشتی  ویس های  سر چشمه 

تکمیل شده است.

ساماندهی مسجد شرقی مجموعه تاریخی »حسن پادشاه«

خبر
غیرحضوری  خدمت   ۳۰ ارائه 

اجتماعی تامین  در 
آذربایجان شرقی  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
به  مجموعه  این  حاضر  حال  در  گفت:  
خدمت  نوع   ۳۰ خود  پوشش  تحت  افراد 

می کند. ارائه  عیرحضوری 
روز  سمساری  جعفر  جام جم  گزارش  به   
هفته  گرامیداشت  نشست  در  یکشنبه 
بزرگ  را  اجتماعی  تامین  سازمان  بسیج، 
به  که  دانست  کشور  ای  بیمه  نهاد  ترین 
جامعه  مختلف  اقشار  از  وسیعی  طیف 
خدمات  ارائه  با  که  می کند  خدمات  ارائه 
مراکز  به  رجوع  ارباب  مراجعه  از  غیرحضوری 

این مجموعه جلوگیری شده است.
گامی  را  غیرحضوری  خدمات  استقرار  وی 
کمی  ارتقای  و  سازی  شفاف  راستای  در  موثر 
و کیفی دانست و اظهار داشت:  از مخاطبان 
انتظار  اجتماعی  تامین  سازمان  مشتریان  و 
از  غیرحضوری  خدمات  از  استفاده  با  می رود 
مراجعه غیرضرور به شعب، در جهت رعایت 
انتشار  از  ممانعت  و  اجتماعی  گذاری  فاصله 

کنند. خودداری  کرونا 
پروتکل های  رعایت  بر  تاکید  با  سمساری 
کرونا  بیماری  با  مقابله  راستای  در  بهداشتی 
شرقی،  آذربایجان  اجتماعی  تامین  مراکز  در 
غیرحضوری  خدمات  توسعه  داد:   ادامه 
ح  طر حاضر  حال  در  و  گرفته  قرار  توجه  مورد 
در  که  اجرا می باشد  ۳۰۷۰ در سازمان در حال 
دو  یا  یک  از  هفته  هر  دوشنبه های  آن  قالب 

می شود. رونمایی  غیرحضوری  خدمت 
عدالت  برقراری  این که  به  اشاره  با  وی 
مولد  نیروهای  تیه  آ تضمین  و  اجتماعی 
تامین  سازمان  کارکردهای  از  جامعه 
خدمات  ارائه  گفت:   است،  اجتماعی 
گسترده در سازمان با توجه به شرایط حاضر 
اجتماعی  فشارهای  تاثیر  تحت  کشور  که 
بیماری  و  تحریم ها  از  ناشی  اقتصادی  و 
تفکر  و  جهادی  اقدام  مستلزم  است،  کرونا 

است.  بسیجی 

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 
از آغاز صدور کشاورز کارت در استان خبر داد و 
یال تسهیات ۱۲ درصد در  گفت: ۱۵۰۰ میلیارد ر
ز کارت« در اختیار تولید کنندگان  قالب »کشاور
دانه های  و  جو  گندم،  یک  استراتژ محصوالت 

روغنی در استان قرار می گیرد.
اکبر  ایسنا  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
اقتصادی  با توجه به شرایط  کرد:  اظهار  فتحی 
یم های  تحر اعمال  و  جامعه  بر  حاکم  سخت 
اسامی،  مقدس  نظام  علیه  ناجوانمردانه 

و  فداکاری  اخاص،   ، ایثار وحیه  ر داشتن 
یت جهادی می تواند تاثیر بسزایی در حل  مدیر

مشکات اقتصادی کشور داشته باشد.
سازندگی  عرصه  جهادگران  داد:  ادامه  وی 
یت جهادی  زی در زمان خود مدیر جهادکشاور
تاکید  با  رسانده اند.وی  اثبات  به  عینه  به  را 
رسالت  جامعه  غذایی  تامین  که  نکته  این  بر 
است،  استان  زی  کشاور جهاد  سازمان  اصلی 
اظهار کرد: تامین غذایی جامعه از جمله مواد 
سازمان  کاری  اولویت  لبنیات  و  وتئینی  پر
زان  بوده و این امر با همکاری و همدلی کشاور
سازمان  می شود.رئیس  انجام  زحمتکش 
در  خوشبختانه  گفت:  استان  زی  جهادکشاور
کمبودی  و  محدودیت  هیچ گونه  بازار  سطح 
اقام اساسی غذایی جامعه  تامین  و  در تهیه 

وجود ندارد. 
وی گفت: در فصل برداشت باغات بویژه باغات 
و  چهار  درجه  محصوالت  و  یم  دار قرار  سیب 
بازار  در  وش  فر مشکل  با  سیب  محصول  سه 
ایجاد  معضل،  این  رفع  برای  که  است  مواجه 
راه اندازی صنایع فرآوری و تبدیلی تولیدات  و 

کشاورزی در استان اهمیت ویژه ای دارد.
وی ادامه داد: تنظیم بازار میوه شب عید نیز 
شده  گذاشته  زی  جهادکشاور وزارت  برعهده 
میوه  قلم  دو  تامین  برای  یزی  ر برنامه  است 
زی  جهادکشاور سازمان  در  سیب(  و  )پرتقال 
تاش  با  یم  امیدوار و  شده  ع  و شر استان 
همکاران مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.
جمیع  انجام  با  یم  امیدوار کرد:  اظهار  فتحی 
یرساخت های  وظایف قانونی خود بتوانیم در ز
آب  بهینه  مصرف  با  و  بوده  موثر  زی  کشاور
، مجتمع های  کشاورزی و آبیاری های تحت فشار
نرم  اقدامات  با  و  داده  توسعه  را  زی  کشاور
را  جامعه  نیاز  مورد  غذای  بتوانیم  نیز  افزاری 

بطور کامل تامین کنیم.
به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی 
، مسئولیت  استان، با مصوبه ستاد تنظیم بازار
عید  شب  میوه  بازار  تنظیم  و  سازی  ذخیره 
این  و  زی سپرده شده  کشاور به وزارت جهاد 
سازی  ذخیره  با  دارد  مسئولیت  وزارتخانه 
توسط  میوه ها  قیمت  افزایش  از  بموقع 

واسطه ها در شب عید جلوگیری کند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی :

صدور کشاورز کارت در آذربایجان شرقی آغاز شد
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

یاران، نظرى که نیك اندیش شوم  
بیگانه ز قید هستِی خویش شوم

تکبیر زنـــان رو سوى محبوب کنم  
از خرقه برون آیـم و درویش شوم

امام خمینی - ره

سه شنبه  4  آذر 1399    شماره 5811

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: 

بســیج، انسجام بخش 
ســرمایه های اجتماعی باشد

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی و امام 
جمعــه تبریــز بــر انســجام بخشــی ســرمایه های 

اجتماعی توسط بسیج، تاکید کرد.
ســید  االســام  حجــت  جام جــم  گــزارش  بــه 
محمدعلی آل هاشــم در دیدار ویدئو کنفرانسی 
با تعــدادی از اعضــای فعال بســیج دانشــجویی 
دانشــگاه های اســتان، بــا بیــان این کــه بســیج 
باید در همه عرصه ها پیشــگام و پیشــرو باشــد، 
گفت:  تشــکیل دولت جوان حزب الهی و تحقق 
سند چشــم انداز ۱۴۰۴ در ایران اســامی از جمله 
عرصه هایــی کــه نیازمنــد حضــور اثرگــذار بســیج 
اســت که نیروی مردمی بســیج با والیــت مداری 

باید در این مسیر حرکت موثری داشته باشد.
وی بــا تاکیــد بــر بازخوانــی چشــم انــداز فرهنگــی 
در ســند چشــم انــداز ۱۴۰۴ »نقشــه مهندســی 
«، ادامه داد:  برخورداری از هویت  فرهنگی کشور
اســامی، ایرانی و انقابی و فعال بودن در مسیر 
جامعــه مهــدوی، پیشــتازی در اخــاق و رفتــار 
حسنه، دارا بودن جایگاه نخست در عرصه های 
افــق  از جملــه ویژگی هــای  فرهنگــی و هنــری 
فرهنگی ۱۴۰۴ اســت که بســیج دانشــجویی باید 

در تحقق آن نقشی اثرگذار داشته باشد.
ل هاشــم بــا یــاد آوری بیانــات  حجــت االســام آ
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در عیــد قربــان، 
گفت:  ایشــان می فرمایند به موازات تحریم های 
ظالمانه دشــمن، یک جریان تحریف هم هست 
کــه حقایــق را تحریــف و واقعیــات را واژگــون 
نشــان می دهــد. وی تاکیــد کــرد:  رهبــر معظــم 
 بــه 

ً
انقــاب محوری تریــن تحریــف را کــه تقریبــا

همه شــایعات، دروغ  پراکنی ها و شبهه افکنی ها 
جهــت می دهــد و تمــام ایــن شــیطنت ها را بــه 
تحریــف  می ســازد،  ُمبــدل  تحریــف«  »جریــان 
اســامی  جمهــوری  نظــام  نمایــی  ناکارآمــد 
دانســتند، از ایــن رو بســیج دانشــجویی در این 

عرصه هم باید به وظایف خود عمل کند.

خبر

سازمان جهاد کشــاورزی اســتان آذربایجان 
شــرقی پاســخگوترین دســتگاه در ســامانه 
انتشار و دسترســی آزاد به اطاعات سازمان 
جهادکشــاورزی اســتان آذربایجان شرقی با 
۱۰۰ درصــد پاســخگویی بــه درخواســت ها و 
شکایات به نســبت تعداد، به عنوان یکی از 
پاسخگوترین دستگاه های سامانه انتشار 

و دسترسی آزاد به اطاعات می باشد.
به گــزارش جام جم به نقــل از روابط عمومی 
سازمان جهاد کشــاورزی اســتان؛  علیمراد 
ســرافرازی رئیس مرکز روابط عمومی و امور 
بین الملل وزارت جهادکشــاورزی با ارســال 
نامه ای به اکبر فتحی رئیس ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی بابت 
ح  پاســخگویی ۱۰۰ درصدی به سواالت مطر
شــده در ســامانه ملی انتشــار و  دسترسی 

آزاد به اطاعات، تقدیر کرد.
امــور  و  عمومــی  وابــط  ر مرکــز  رئیــس 
بین الملــل وزارت جهادکشــاورزی  در ایــن 
؛ بــه اســتحضار 

ً
نامــه آورده اســت:  احترامــا

ســالجاری  آبــان  بیســتم  رســاند،  مــی 
همزمــان بــود بــا دومیــن ســالروز اتصــال 

آن ســازمان بــه ســامانه ملــی انتشــار و 
دسترســی آزاد بــه اطاعــات، لذا شایســته 
اســت از اهتمــام جنابعالــی و همــکاران 
بــه ویــژه آقــای وحیــد کاظــم زاده نماینــده 
تام االختیار آن ســازمان، برای پاســخگویی 
ح  ۱۰۰ درصــدی بــه تمامــی ســواالت مطــر
شــده در ســامانه مذکــور کــه از مصادیــق 
رعایــت حقــوق شــهروندی اســت تقدیر و 

تشکر گردد.
امیــد اســت همچنــان شــاهد همراهــی و 
همــکاری آن مجموعه بــرای توســعه نظام 

ارتباطی در بخش کشاورزی باشیم.
بــه  آزاد  دسترســی  و  انتشــار  ســامانه 

اطاعــات مجــرای قانونی ثبت درخواســت 
و  عمومــی  موسســات  از  اطاعــات 
خصوصی ارائه دهنــده خدمات عمومی در 
کشــور اســت. قانــون انتشــار و دسترســی 
آزاد بــه اطاعــات مصــوب ۱۳۸۷ مجلــس 
شــورای اســامی پــس از وقفــه ۸ ســال بــا 
تصویــب ســه آییــن نامــه اجرایــی هیــأت 
وزیران بــرای اجــرا در نهادها و دســتگاه ها 
و  انتشــار  قانــون  شــد.  ابــاغ  عمومــی 
دسترســی آزاد بــه اطاعــات ۲۳ مــاده و 
۳ آییــن نامــه اجرایــی دارد و از ســال ۹۶ 
توســط  دیگــر  نامــه  شــیوه   ۹ تاکنــون 
کمیســیون مربوطه برای تســریع، تسهیل 

ابــاغ شــده  و تبییــن قانــون مصــوب و 
اســت. در این قانــون اگــر از دســتگاه ها و 
موسســات عمومی درخواستی شــود آنها 
مکلفند اطاعــات خــود را در حداقل زمان 
( و بــدون تبعیــض  ممکــن )حداکثــر ۱۰ روز

در دسترس مردم قرار دهند.
هــر چنــد در قانــون تأکیــد شــده )مــاده 
درخواســت های  بــه  پاســخگویی   )۸
زمــان  ســریع ترین  در  بایــد  وندان  شــهر
ممکــن و حداکثــر بیــش از ۱۰ روز نباشــد با 
وجود میانگین زمان پاســخگویی کلی ۴۷ 
روزه دســتگاه ها، ســازمان جهادکشاورزی 
میانگیــن  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتان 
بــه ســواالت،  وز زمــان پاســخگویی  ۳  ر
درخواســت ها و شــکایات، از رکــوردداران 

این بخش در کشور به حساب می آید.
در بخش  انتشــار محتوای ســامانه مذکور 
بیــش از ۱۶۸۰۰ ســند توســط موسســات 
 ۸ کــه  اســت  شــده  منتشــر  عمومــی 
۱۳۴۵ ســند( از  درصــد ایــن مســتندات )
زی اســتان  ســوی ســازمان جهادکشــاور

آذربایجان شرقی منتشر شده است.

دبیرخانــه  گــزارش  آخریــن  اســاس  بــر 
کمیســیون انتشــار و دسترســی آزاد بــه 
اطاعــات در حــال حاضــر ۱۲۲۹دســتگاه و 
موسســه اصلــی بــا زیرمجموعــه تابعــه در 
سامانه مذکور فعال  و به درخواست های 

مردم در این سامانه پاسخ می دهند.
از  پــس  می تواننــد  وندان  شــهر
نشــانی بــه  ســامانه  در  نــام   ثبــت 
دســتگاه  از   HTTPS://IRANFOIA.IR  
مورد نظرشان درخواســت اطاعات کنند. 
باراه انــدازی ســامانه در خــرداد ۹۶ تاکنــون 
بیــش از ۲۱۰۰۹ درخواســت  ثبــت شــده که 
به ۸۶ درصد آنها تاکنون پاســخ داده شده 

است.
موضوع بیشــترین درخواســت ها از سوی 
شهروندان شــامل قوانین و مقررات، آمار 
و اطاعات آماری، حقــوق و مزایای مدیران 
ارشــد، اطاعــات اســتخدامی، اطاعــات 
شــهری و تقســیمات کشــوری، اطاعــات 
قراردادهــای دولتی، اطاعــات و مجوزهای 
اطاعــات  انتخابــات،  اطاعــات  دولتــی، 

مالیاتی و... می شود.

پاسخگویی  جهادکشاورزی استان؛  از مصادیق رعایت حقوق شهروندی

نوجوانان  و  کودکان  فکری  کانون  مدیرکل   
مجازی  نشست   ۴۰ برگزاری  از  آذربایجان شرقی 
انجمن های هنری و ادبی با حضور فعال نوجوانان 

خاق و عاقه مند در سال جاری خبر داد.
به گزارش جام  جم علی بینش با بیان این که برگزاری 
نشست های مجازی انجمن های هنری و ادبی یکی از 
تجربه های موفق فرهنگی در استان آذربایجان شرقی 
است، افزود:  حضور فعال و با نشاط نوجوانان خاق 
و عاقه مند استان در جلسات این انجمن ها و تداوم 
برگزاری این جلسات نشان از موفقیت انجمن های 

هنری و ادبی در برقراری ارتباط و تعامل با مخاطبان 
نوجوان است.

، هنرهای  وی، انجمن های شعر و داستان شهریار
تجسمی، هنرهای نمایشی، عکاسی و سرود و انجمن 
قصه گوئی را از جمله انجمن های فعال کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی دانست 
و بر تداوم منظم فعالیت های آن در شش ماهه دوم 

سال ۹۹ نیز تاکید کرد.
مدیرکل کانون فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان 
شرقی، شناسائی استعدادهای هنری و ادبی، خلق آثار 

شاخص برای ارائه در فراخوان های ملی و بین المللی 
توسط نوجوانان، تمرین نقد و گفتگو، بهره مندی از 
تجارب اساتید شاخص کشوری که به عنوان مهمان 
در جلسات انجمن ها حضور دارند و ارائه محتوای 
جذاب در فضای مجازی را از جمله نتایج تشکیل و 

برگزاری انجمن های هنری و ادبی عنوان کرد.
کرونا،  ویروس  شیوع  از  پیش  کرد:   یادآوری  وی 
جلسات انجمن های مذکور به صورت حضوری برگزار 
می شد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
آذربایجان شرقی ۲۹ مرکز ثابت و سیار استان دارد و از 

این نظر در رتبه های ۲۰ به باالی کشور جا می گیرد.
تا پیش از شیوع کرونا، ساالنه بیش از ۲۰۰ هزار کودک 
و نوجوانان از برنامه های متنوع کانون پرورش فکری 
مند  بهره  شرقی  آذربایجان  نوجوانان  و  کودکان 

می شدند.

برگزاری ۴۰ نشست مجازی انجمن های هنری و ادبی در تبریز

خبر
کرد؛ ح  مطر تغذیه  متخصص  یک 

بهترین  حاوی  غ،  تخم مر سفیده 
حیوانی پروتئین  ع  نو

ارزش  این که  بیان  با  تغذیه  متخصص  یک 
است،  باال  گوشت ها  مانند  غ  تخم مر پروتئین 
غ دارای بهترین نوع  اظهار کرد:  سفیده تخم مر
که  باالست  جذب  قابلیت  با  حیوانی  پروتئین 
از  را  بدن می تواند تمام پروتئین موردنیاز خود 

آن دریافت کند.
به گزارش جام جم حسن فرهادغیبی  با اشاره 
به اهمیت مصرف گوشت ها، اظهار کرد:  طبق 
هرم غذایی، توصیه می شود که روزانه حدود دو 
به صورت  غ  و تخم مر گوشت ها  گروه  از  واحد 
مشترک مصرف شود؛ هر واحد گوشت معادل 

غ است. ۶۰ گرم یا دو عدد تخم مر
وی با بیان این که انواع گوشت ها منبع ویتامین 
ویتامین های  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به   ،B12
در  تنها  ویتامین،  این  افزود:   هستند،  بدن 
غ و  محصوالت حیوانی شامل گوشت، تخم مر
لبنیات یافت می شود و محصوالت گیاهی فاقد 
این  دریافت  عدم  هستند؛  ویتامین  نوع  این 
ویتامین منجر به بروز کم خونی پرنیسیوز یا کم 

خونی کشنده می شود.
وی ادامه داد:  در کنار توصیه به مصرف روزانه 
به  بدن  نیاز  از  درصد   ۵۰ می توان  پروتئین ها، 
 ۵۰ و  گیاهی  محصوالت  طریق  از  را  پروتئین 
محصوالت  از  استفاده  با  را  مانده  باقی  درصد 
کارایی خود  بتواند  تا بدن  کرد  حیوانی دریافت 
شد:   متذکر  غیبی  بماند.  سالم  و  کرده  حفظ  را 
یکسری  گوشتی،  محصوالت  مصرف  عدم 
در  که  می شود  منجر  بدن  در  را  کمبودهایی 

نهایت عامل بروز انواع بیماری ها خواهد بود.

شهرداری سراب در نظر دارد به استناد بند دوم مصوبه شماره ۳۳1 شورای محترم اسالمی شهر سراب اجاره ماهیانه 
محل پارکینگ عمومی شهرداری ســراب واقع در کوچه الله پشت بانک مسکن را از طریق مزایده عمومی کتبی به 

صورت اجاره ماهیانه 11000000 ریال به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط مزایده:

1-متقاضیان بایســتی 10 درصد مبلغ اجاره بهاء ســاالنه را به عنوان ســپرده شــرکت در مزایده به حســاب 
2011112۳6۷818۳ شــهرداری نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه سراب واریز و فیش مربوط را به همراه 
درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته از تاریخ نشر آخرین آگهی حداکثر تا ده روز تا آخر وقت اداری 

روز پنجشنبه  مورخه 99/9/20 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
2-مبنای برنده مزایده بیشترین قیمت پیشنهادی می باشد.

۳-  شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
4-  به تقاضای مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5-  هزینه های متعلقه ) نشر آگهی ، دارائی و دفترخانه و ....( به عهده برنده مزایده خواهد بود .
6-  ســپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مســترد نخواهد شد و در صورت انصراف هریک از 

برندگان سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
۷- ضمانتنامه معتبر بانکی با مبلغ مناسب جهت تعیین حسن اجرای قرارداد  و تخلیه و تحویل به موقع وصول خواهد شد
 8-  متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر به دایره فنی و شهرســازی یا درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های

 68-4۳2816۷-041تماس حاصل نمایند.                                    

محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب
       

آگهی مزایده ) مرحله سوم( « نوبت اول«
اجاره محل پارکینگ عمومی شهرداری سراب کوچه الله

آگهی بیالن درآمد و هزینه 
شهرداری سراب

دراجرای ماده 71 قانون شهرداری ها و بند 10 ازماده 71 قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 

کشور و مستند به بند یک از مصوبه شماره 395 مورخه 1399/07/30 شوراهای اسالمی محترم شهر به اطالع  عموم 

می رساند بیالن درآمد و هزینه 12 ماهه سال 1398 شهرداری سراب پس از طی مراحل قانونی آماده ارایه به 

شهروندان و مراجعه کنندگان محترم می باشد ، عالقمندان می توانند با مراجعه به روابط عمومی شهرداری نسبت به 

مطالعه و بهره برداری های الزم اقدام نمایند.                                                                      محمدرضا علیپور آزاد، شهردار سراب


