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شرکت صنایع غذایی ارس مهر 
یزکار  و شرکت تولیدی آرد تبر

 جناب آقای مهندس ایوب دهقان
 فرماندار محترم شهرستان شبستر

انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان فرماندار 
یک عرض نموده و از خداوند متعال  شهرستان شبستر تبر

سالمتی، سعادت و توفیق خدمت مسالت می نماییم.

انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان فرماندار 
یک عرض نموده و از خداوند متعال  شهرستان اسکو تبر

سالمتی سعادت و توفیق خدمت مسالت می نماییم.

 جناب آقای مهندس حسین فیروزی جناب آقای مهندس حسین فیروزی
 فرماندار محترم شهرستان اسکو فرماندار محترم شهرستان اسکو

یزکار  یزکار شرکت صنایع غذایی ارس مهر  و شرکت تولیدی آرد تبر شرکت صنایع غذایی ارس مهر  و شرکت تولیدی آرد تبر

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

) مدظله(  از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.

جناب آقای مهندس صابر پرنیان 
یاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت  ر

 استان آذربایجان شرقی

شرکت سیلوان  - حاجی زاده

جناب آقای مهندس مهندس صابر پرنیان 
یاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت  ر

 استان آذربایجان شرقی

روابط عمومی صنایع صبح پارالر  آسیا

که  انتصاب شایسته حضرتعالی را به این سمت در دولت سیزدهم 
بیانگر تعهد، روحیه مردمی و خدمتگزاری جنابعالی در صحنه های 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  به  صادقانه  خدمت  مختلف 
ارزنده  تجارب  تردید  بی  می نماییم.  عرض  یک  تبر صمیمانه  است 
به  رسیدن  برای  ارزشمند  گامی  شما  یتی  مدیر درخشان  وسوابق 
ین دولت مردمی نظام اسالمی و سر منشا  اهداف جهادی و تحول آفر
معدنی  و  صنعتی  منطقه  این  جانبه  همه  آبادانی  و  توسعه   ، برکات 
سایه  در  را  شما  سربلندی  افزون  روز  توفیقات  آرزوی  با  بود  خواهد 
معظم  مقام  رهنمودهای  پرتو  در  )عج(و  عصر  ولی  حضرت  توجهات 

یم. رهبری) مدظله العالی ( از درگاه خداوند متعال مسالت دار

 برخی مواقع قیمت های میوه فروشی های کنار خیابان و وانتی ها چنان جلب توجه می کند که 
بی درنگ پا روی ترمز می گذاری و خودرو خود را کمی جلوتر پارک می کنی تا چند کیلویی میوه که به زعم 

تو قیمت پایین تری دارد، خرید کنی، زیرا به خیال خودت قیمت مناسبی را برای خرید پیدا کرده ای.

4البته قبل از این که پارک کنی با ترافیکی از چند خــودرو جلوتر از خودت مواجه می شوی...

شگرد میوه فروش های دوره گرد 
در سرکیسه کردن مردم

: امام جمعه تبریز

اشتراکات دینی و 
زمینه ساز  فرهنگی 

توسعه مناسبات ایران 
و ترکیه است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه 
تبریز با اشاره به سابقه تاریخی روابط ایران و ترکیه 
گفت: اشتراکات دینی و فرهنگی زمینه ساز توسعه مناسبات 

دوجانبه میان ۲ کشور برادر و همسایه است.
به گزارش جام جم، حجت االسالم محمد علی آل هاشم در دیدار 
کنسول ترکیه در تبریز با وی با اشاره به وحدت بین دو کشور 
افزود: وجود علمای دینی در ترکیه و ایران و وحدت بین براران 
شیعه و سنی بسیار قابل تحسین است و باید این وحدت روز 

به روز توسعه پیدا کند .
وی اظهار داشت : ایران و ترکیه در موضوع سیاست خارجی نیز 
اشتراکاتی دارند که حمایت از مظلومان جهان و مردم مظلوم 
فلسطین در صدر آنهاست و امیدواریم با اتحاد ملت ها مردم 

رنج دیده به آزادی برسند.

تاکید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:
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لودگی هوا،  آ مبارزه با 
وظیفه  همگانی است

اعزام های خدمت 
آذربایجان  سربازی از 

شرقی 30 درصد بیشتر 
شده است

بیش از ۱۵۸ هزار نفر در 
مسکن  متقاضی  استان 

هستند ملی 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
: دانشگاه تبریز

معاون وظیفه عمومی آذربایجان شرقی:

مدیرکل راه و شهرسازی استان:
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بیشتر بخوانید

سفیر جمهوری اسالمی ایران در بالروس خبر داد:سفیر جمهوری اسالمی ایران در بالروس خبر داد:

افزایش افزایش 3030درصدی مبادالتدرصدی مبادالت تجاری ایران و بالروس تجاری ایران و بالروس

موانع سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی ریشه یابی شود
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی2
آذربایجان شرقی، لیگ استانی این رشته ورزشی  به همت هیات بسکتبال 

آغاز شد.
گرامیداشت  شرقی  آذربایجان  آیندگان  بسکتبال  استانی  لیگ  رقابت های 

شهید سلیمانی در سالن پورشریفی تبریز آغاز شد.
بازی افتتاحیه این رقابت ها بین ۲ تیم مدرسه بسکتبال آفتابی )ب(  و مدرسه 

بسکتبال منافی دنبال شد که تیم آفتابی با نتیجه ۲۹ بر ۲۶ مقابل تیم منافی 
پویا  مهدوی،  میالد  را  دیدار  این  شد.  برتری  صاحب  امتیاز   ۳ اختالف  با  و 
کفشدوز، سعید احمدی و یعقوب احمدزاده به عنوان ناظر داوری قضاوت 
کردند. گفتنی است، جمعی از پیشکسوتان بسکتبال و خانواده های بازیکنان 

این رقابت را از نزدیک تماشا کردند.

مسابقات تیم های شهرستانی به دلیل بارش شدید برف برگزار نشد و مقرر 
شد رقابت های فوق در طول هفته آتی به انجام برسد.

نمونه  مقابل  )ب(  آفتابی  تیم های  بین  مسابقه  با  شنبه  یک  رقابت ها  این 
)الف( از ساعت ۱۶ و تیم گهرخانی برابر تیم نمونه )ب( از ساعت ۱۸ در سالن 

اقدمی برگزار خواهد شد.

ع شد لیگ استانی بسکتبال آذربایجان شرقی شرو

خبرخبر

ایجاد آرمستان جدید در تبریز 
ضروری است

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز 
با بیان این که آرامستان فعلی این شهر با مشکل 
نبود جا مواجه است، گفت: ایجاد آرامستان جدید 

ضروری است.
با  گو  و  گفت  در  جاللی،  خ  فر جام جم،  گزارش  به 
خبرنگاران افزود: حداکثر برای سه آینده سال برای 
قبور در آرامستان فعلی جا وجود دارد، به طوری که 
چندین بار برای ایجاد آرامستان جدید درخواست 

داده ایم و در حال پیگیری موضوع هستیم.
وی با اشاره به افزایش میزان کفن و دفن ها پس از 
شیوع ویروس کرونا در تبریز، اظهار داشت: پیش 
از شیوع این ویروس حداکثر مصرف روزانه ۵۰ قبر 
احتساب  با  کرونا  پیک  موارد  در  که  حالی  در  بود 
قبر  مورد   ۱۷۰ به  روزانه  تعداد  این  طبقه   ۲ قبور 
آرامستان های  افزایش یافت. مدیرعامل سازمان 
و  کفن  هزینه های  این که  بیان  با  تبریز  شهرداری 
دفن و حمل متوفی تنها ۳۰ درصد در سال جاری 
افراد  برخی  هجوم  گفت:  است،  یافته  افزایش 
برای پیش خرید قبور یک طبقه این سازمان را با 
مشکل موجه کرده است. جاللی، ادامه داد: در پنج 
سال گذشته خیابانی برای دسترسی به بلوک های 
سال  یک  در  که  حالی  در  بود  نشده  ایجاد  جدید 
اخیر چهار خیابان جدید احداث شده است. وی 
در  دفن  و  کفن  و  قبور  هزینه  این که  به  اشاره  با 
است،  تومان  میلیون  پنج  حدود  تبریز  آرامستان 
نفر  و ۳۴۰  هزار  یک  از  جاری  سال  در  کرد:  یادآوری 
دریافت  تومان  هزار   ۵۰۰ تنها  تبریز  شهروندان  از 
بسیار  آرامستان ها  هزینه  قبال  در  این  که  شده 

کمتر است.

ــزاری تـــورهـــای آشــنــاســازی  ــرگـ بـ
آذربــایــجــان شرقی  جــاذبــه هــای 
ــای مــســافــرتــی  ــ ــــس ه ــرای آژان ــ ب

کشورهای مجاور 

ــراث فـــرهـــنـــگـــی، گـــردشـــگـــری و  ــ ــی ــرکـــل مــ ــدیـ مـ
صــنــایــع دســتــی آذربـــایـــجـــان  شــرقــی گــفــت: "فــم 
ــای آشــنــاســازی( با  ــوره ــای گــردشــگــری )ت " ه ــور ت
ــرای  ــان ب ــت ــای اس ــه ه ــاذب هـــدف شــنــاســانــدن ج
برگزار  مجاور  کشورهای  مسافرتی  آژانــس هــای 

می شود.
به گزارش جام جم، احمد حمزه زاده در گفت و گو 
وبینار  صــورت  به   ارمنستان  در  ایــران  سفیر  با 
بین  گردشگری  تعامالت  افــزایــش  راســتــای  در 
تعامالت  افــــزود:  ــان شــرقــی  ــج ــای آذرب و  ایــــروان 
موجب  ایــروان  و  استان  این  مابین  گردشگری 
پایداری وضعیت و ثبات صلح در منطقه خواهد 
افزایش  برای  کل  اداره  این  داد:  ادامه  وی  شد. 
تهیه  به  اقــدام  همسایه  کشورهای  با  تعامالت 
ویدیو کلیپ و کتابچه های گردشگری آذربایجان 
است  کــرده  همجوار  کشورهای  زبــان  به  شرقی 
این  پایتخت  در  فرهنگی  هفته های  ایــجــاد  و 
چاپی  و  دیجیتالی  محصوالت  توزیع  و  کشورها 
استان  جامع  معرفی  سبب  رویــدادهــا  ایــن  در 
توجه  با  داشــت:  اظهار  زاده  حمزه  شد.  خواهد 
ــای خــروجــی کــار کشورهای  آژانــس ه بــه ایــن کــه 
گردشگری  توسعه  در  مهمی  نقش  همسایه 
استان دارند، لذا اداره  کل میراث فرهنگی استان 
با فراهم سازی امکانات الزم و برگزاری فم تورهای 
فعاالن  بــرای  گردشگری  جاذبه های  با  آشنایی 
حضور  امکان   ، مجاور کشورهای  در  حــوزه  ایــن 

گردشگران بیشتری را فراهم کرده است. 

از  حمایت  اهمیت  به  اشاره  با  شرقی  آذربایجان  عمومی  وظیفه  معاون 
با  گفت:  فرزند،  دارای  و  متاهل  سربازان  خصوص  به  و  وظیفه  سربازان 

افزایش حقوق سربازان ۳۰ درصد اعزام های استان افزایش یافته است.
به گزارش جام جم، سرهنگ ابراهیم امرانی در نشست خبری با بیان این که 
پیامک دعوت به خدمت به ۳۰ هزار مشمول غایب سربازی در استان ارسال 
شده است، گفت: این افراد شامل تمام مشموالن متولد سال ۱۳۵۵ تا 
۱۳۸۲ هستند که به عناوین مختلف تاکنون نتوانستند تکلیف نظام وظیفه 

خود را مشخص کنند.
برای  وظیفه  نظام  سازمان  سوی  از  جدیدی  تسهیالت  این که  بیان  با  وی 
آموزش  محل  افزود:  است،  شده  گرفته  نظر  در  استانی  غایب  مشموالن 
مشموالن غایب در داخل استان خواهد بود و ادامه خدمت آن ها نیز در 

شهرستان های محل سکونت انجام می شود.
سرهنگ امرانی ادامه داد: به ازای تاهل، دو ماه و به ازای هر فرزند، سه ماه 

کسرخدمت لحاظ می شود و اعطای تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی از طریق 
بانک های عامل با هماهنگی استانداری به سربازان وظیفه در نظر گرفته 

شده است. وی همچنین در خصوص موضوع امریه نیز اظهار کرد: در قانون 
اساسی پیش بینی شده است که تمامی وزارتخانه ها و ارگان های غیرنظامی 
می توانند تعدادی از نیازمندی های خود را در قالب سربازان تامین کنند و 
برای این امر از طریق ستاد کل، سهمیه ای در اختیار هر ارگان قرار می گیرد. 
مدرک  حداقل  باید  است،  سربازی  امریه  دنبال  که  فردی  داد:  ادامه  وی 
تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری داشته باشد و حتما باید برای گرفتن 

امریه به سازمانی که سرباز نیاز دارد، مراجعه کند.
معاون وظیفه عمومی آذربایجان شرقی گفت: مدت زمان امریه سربازی بر 

خالف سایر خدمت ها تحت هر شرایطی برابر ۲۴ ماه است.
امرانی گفت: مشموالن سربازی استان جهت پرسش سواالت  سرهنگ 
دفتر  تلفن  یا   ۰۹۶۴۸۰ گویای  تلفن  با  می توانند  سربازی،  با  رابطه  در  خود 
ارتباطات مردمی استان به شماره ۰۴۱۲۱۸۲۲۴۰۹ تماس بگیرند یا به سایت 

اینترنتی vazife.police.ir مراجعه کنند.

اعزام های خدمت سربازی از آذربایجان شرقی 30 درصد بیشتر شده است

سفیر جمهوری اسالمی ایران در بالروس گفت: برای 
اولین بار در سال گذشته تراز تجاری دو کشور به نفع 
دو  تجاری  مبادالت  هم  امسال  و  یافت  تغییر  ایران 

کشور ۳۰ درصد افزایش یافته است.
استاندار  با  دردیدار  یاری  سعید  جام جم،  گزارش  به 
آذربایجان شرقی با اشاره به این که سهم ایران از حجم 
در  افزود:  است،  اندک  بسیار  بالروس  خارجی  تجارت 
سال گذشته از مجموع ۵۷ میلیارد دالر تجارت خارجی 

بالروس، سهم ایران تنها ۲۵ میلیون دالر بود.
همکاری های  توسعه  بالروس  در  کشورمان  سفیر 
آذربایجان شرقی با این کشور را جزو اولویت های خود 
برشمرد و گفت: با توجه به وجود ظرفیت های مشترک 
در حوزه های صنعت و کشاورزی، زمینه توسعه روابط 
دوسویه کاماًل فراهم است. وی خاطرنشان کرد: در دو 
سال گذشته تالش کردیم با ایجاد زیرساخت های الزم 
برای توسعه روابط، سهم خود را از بازار بالروس افزایش 

دهیم .
در  را  زیرساخت ها  کردن  فراهم  داشت:  اظهار  یاری   
تسهیل  پروازی،  خط  ایجاد  شامل  اصلی  حوزه  سه 
و  تجار  برای  روادید  صدور  تسهیل  و  بانکی  مبادالت 
هم  روشنی  نتایج  به  و  کرده ایم  پیگیری  گردشگران 
رسیده ایم که توسعه روابط را با شتاب بیشتری محقق 
خواهد کرد. سفیر جمهوری اسالمی ایران در بالروس 
را  کشور  بین استان های دو  روابط  همچنین توسعه 
آذربایجان  گفت:  و  کرد  ذکر  خود  اصلی  برنامه های  از 
حوزه های  در  باال  ظرفیت های  از  بهره مندی  با  شرقی 
برای  خوبی  بسیار  فرصت های  کشاورزی،  و  صنعت 
مهم ترین  افزود:  وی  دارد.    بالروس  بازار  در  حضور 
مجرای توسعه روابط، برگزاری نمایشگاه های مشترک 
برای معرفی توانمندی های دو طرف است و الزم است 
در این خصوص نقشه راهی برای سال های آینده تهیه 
دیدار  این  در  هم  شرقی  آذربایجان  استاندار  شود. 
توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه را اولویت 
جدی استان اعالم کرد و گفت: امروز فضای توسعه و 

بهبود روابط به شدت فراهم است و باید از این فرصت 
نهایت استفاده را ببریم. عابدین خّرم با اشاره به این که 
و  اقتصادی  مناسبات  حوزه  در  عقب ماندگی ها  باید 
عدم  افزود:  شود،  جبران  منطقه  کشورهای  با  تجاری 
اثر  کشورها  بین  روابط  در  تفاهم ها،  اجرای  و  پیگیری 
منفی دارد و باید تالش کنیم اگر توافقی صورت می گیرد 
 عملیاتی شود. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره 

ً
حتما

صنایع  حوزه  در  استان  مهم  ظرفیت های  از  برخی  به 
غذایی، محصوالت گلخانه ای، خدمات فنی و مهندسی 
و  تالش  با  امیدواریم  گفت:  ساختمانی،  صنایع  و 
جمهوری  سفارت  همکاری  و  بازرگانی  اتاق  پیگیری 
خوبی  اجرایی  افق  آینده  ماه  چند  در  ایران،  اسالمی 
ترسیم  بالروس  بازار  در  حضور  و  روابط  توسعه  برای 
کنیم. خّرم همچنین بر معرفی ظرفیت های استان به 
سرمایه گذاران و بخش خصوصی بالروس تأکید کرد و 
گفت: تولیدکنندگان استان آماده تأمین نیازهای بازار 
همکاری  نیازمند  زمینه  این  در  که  هستند  بالروس 

سفارت کشورمان هستیم.

سفیر جمهوری اسالمی ایران در بالروس خبر داد:

افزایش 30درصدی مبادالت تجاری ایران و بالروس

معاون وظیفه عمومی آذربایجان شرقی:
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی3
ورزشکاران نابینای آذربایجان شرقی افتخاری دیگر رقم زدند

جودوکاران نابینا و کم بینای آذربایجان شرقی به مقام دوم تیمی مسابقات 
قهرمانی کشوری دست یافتند.

با حضور در مسابقات  آذربایجان شرقی  بینایان  کم  نابینایان و  تیم جودو 
برنز   ۳ و  طال  مدال   ۲ کسب  با  جودو  ملی  تیم  انتخابی  و  کشوری  قهرمانی 

موفق به کسب مقام نایب قهرمانی تیمی این دوره از مسابقات شدند.
در این مسابقات، علی نوایی و رضا گل محمدی در کالس T۱۱ هر ۲ مدال 
طال،  هادی حیدری و ابراهیم بهرو در کالس T۱۱ مدال برنز و سعید صارمی 

در کالس T۱۳ مدال برنز کسب کردند.

ج آقایی و سرپرستی محمد پورعباس در این دوره  این تیم با مربیگری ایر
از مسابقات حضور پیدا کرد.

مسابقات قهرمانی کشوری و انتخابی تیم ملی جودو از بیست و نهم دی 
ماه به مدت ۲ روز در تهران برگزار شد.

خبر خبر

علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
: پزشکی دانشگاه تبریز

وظیفه   هوا،  لودگی  آ با  مبارزه 
همگانی است

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـت  معـاون 
هـوای  ملـی  روز  اعـالم  از  هـدف  تبریـز  دانشـگاه 
پـاک را ایجـاد حساسـیت در بیـن اقشـار مختلـف 
جامعـه عنـوان کـرد و گفـت: مبـارزه بـا آلودگـی هـوا 
یـک وظیفـه ی همگانـی اسـت و همـه در راسـتای 

بایـد کوشـا باشـیم. پـاک جامعـه  حفـظ هـوای 
بـه گـزارش جام جـم، حسـین حقائـی در همایـش 
»هـوای پـاک، حقـوق عامـه، اراده ملـی«، اظهـار کرد: 
امـروز به عنـوان روز هـوای پـاک نامگـذاری و شـعار 
امسـال نیـز »هـوای پـاک، حقـوق عامـه و ارده ی 

ملـی« انتخـاب شـده اسـت.
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـت  معـاون 
از  جلوگیـری  راهکارهـای  خصـوص  در  دانشـگاه 
آلودگـی هـوا، بیان کـرد: افزایش مشـارکت مردمی 
شـروع  می توانـد  بخشـی  بیـن  هماهنگی هـای  و 
هـوا  آلودگـی  کاهـش  جهـت  ملـی  عـزم   کننـده  

باشد.
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـت  معـاون 
دانشـگاه تبریـز بـا تاکیـد بـر این کـه همـه  در قبـال 
حفظ هوای پاک مسـئول هسـتیم، افـزود: هوایی 
که تنفس می کنیم متعلق به همه ی مردم است 
پـس باید در راسـتای پاک بـودن آن همواره تالش 
کنیـم. همایـش هـوای پـاک باشـعار »هـوای پـاک، 
حقـوق عامـه و ارده ی ملـی« بـا حضـور تعـدادی از 
فعـاالن محیـط زیسـت و انجمن ها و تشـکل های 
حمایـت از محیـط زیسـت در معاونـت بهداشـت 

اسـتان برگـزار شـد.

مدیر کل دامپزشکی استان خبر داد:
راه اندازی آزمایشگاه تشخیص 
بیماری مشمشه در آذربایجان 

شرقی

راه اندازی  از  آذربایجان شرقی  مدیر کل دامپزشکی 
آزمایشگاه تشخیص بیماری مشمشه در اداره کل 

دامپزشکی استان خبر داد.
به گزارش جام جم، امیر حسین بهداد در گفت وگو 
بیماری  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  خبرنگاران  با 
مشمشه )GIanders( یکی از بیماری های باکتریائی 
مسری و خطرناک است که اغلب سبب ابتالء تک 
کشنده  شدت  به  بیماری  این  می گردد،  سمی ها 
بوده و از اهمیت باالئی در جمعیت تک سمی ها از 
جمله اسب، قاطر و االغ برخوردار است. این بیماری 
از جمله بیماری های مهم مشترک بین انسان و دام 
در   CFT آزمایش  راه اندازی  ادامه داد:  می باشد. وی 
این اداره کل با اعزام دو نفر از نیروهای آزمایشگاهی 
این اداره کل به مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های 
مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور 
و طی دوره های تخصصی و خرید و نصب تجهیزات 
آزمایشگاهی و دریافت مواد تشخیصی از سازمان 
تشخیص  آزمایش  امروز  از  کشور،  دامپزشکی 
کل  اداره  این  در   CFT روش  به  مشمشه  بیماری 
عملیاتی شد. تست مشمشه به روش سرولوژی 
یا CFT، بیشتر برای بررسی ابتال به عفونت هایی به 
کار می رود که تشخیص آن ها با سایر روشها مانند 
کشت دشوار است. گفتنی است؛ این روش نوین 
به لحاظ حساسیت و دقت باال در تشخیص بیماری 
مشمشه به کار می رود که مشکالت و تبعات تست 
مشمشه به روش مالئیناسیون که به صورت تزریق 

زیر پلک پایین انجام می گردید را ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی 
بر لزوم ریشه یابی موانع سرمایه گذاری در استان تاکید 
فرهنگ  نهادینه سازی  جهت  رسانه ها  گفت:  و  کرد 

احترام به سرمایه  گذار تالش کنند.
ــدار با  ــزارش جــام جــم، محمد فــرشــکــاران در دیـ بــه گـ
اشــاره  با  شرقی،  آذربایجان  سیمای  و  صــدا  مدیرکل 
به فرمایشات رهبر معظم انقالب که صدا و سیما را 
تابلوی عینی نظام و پل ارتباط واقعی حاکمیت با مردم 
جمهوری  نظام  اصلی  شاکله  مــردم  افــزود:  دانستند، 

رضایت  جلب  و  هستند  ایـــران  اســالمــی 
ایشان بسیار مهم است. وی افزود: 

اعتماد  و  رضایت  آوردن  دســت  به 
مــــردم کـــه از یـــک طـــرف بـــا ســوء 

با  دیــگــر  ــرف  ط از  و  مدیریت ها 

فضاسازی های دشمنان قسم خورده نظام خدشه  دار 
شده وظیفه و تکلیف همه ما است. فرشکاران اظهار 
با قاعده  اگر نتوانیم  داشــت: 
بدخواهان  زیــرکــانــه   بـــازی 
بـــــه شــــیــــوه درســــــــت و 
کنیم،  بـــرخـــورد  عــلــمــی 
شکاف  و  نارضایتی ها 
مسئوالن  و  مـــردم  بین 
روز به روز بیشتر می شود 
ــن آفــت  ــری ــزرگ ت ــه ب ک
نظام و 

را  آذربــایــجــان شــرقــی  وی  ــت.  اسـ همین  نیز  انــقــالب 
در  ــراوان  فــ ظرفیت های  دارای  و  پرظرفیت  استانی 
تمام عرصه ها دانست و گفت: وجود رخوت و کندی 
در فعالیت های تولیدی، اقتصادی و سرمایه  گذاری، 
سازمان  رئیس  کنیم.  رفــع  باید  که  اســت  معادله ای 
مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اضافه کرد: الزم 
است به حوزه  اقتصاد بیشتر پرداخت شود و با تولید 
سرمایه گذار  به  احترام  فرهنگ  انگیزشی  برنامه های 
و جلب سرمایه در بین آحاد مردم نهادینه شود.وی 
تاکید کرد: می خواهیم با استفاده از ظرفیت  هایی که 
در صــدا و سیما وجــود دارد، به مــردم ثابت کنیم در 
کنار آنها هستیم و برای آنها کار می کنیم تا همراهی و 
آنان را جلب کرده و تحرکی به GDP استان  مشارکت 

داده و درآمد سرانه آذربایجان  شرقی را باال بریم.

اعتماد  اگر حد  کرد:  فرشکاران همچنین خاطرنشان 
و  مــورد نکوهش  بهترین عملکردها هم  رود  بین  از 
سرزنش قرار خواهد گرفت.وی بر لزوم ریشه یابی موانع  
سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی تاکید و اظهار کرد: 
در مناطقی از استان نیاز به درآمدزایی و سرمایه گذاری 
توزیع  تــوازن  رعایت  بیشتری وجود دارد و الزم است 
جمعیت، فضا و زمین و منابع در استان مورد توجه 
کوتاه مدت  راهــبــرد  تدوین  همچنین  وی  گیرد.  قــرار 
استراتژیست ها  کــردن  مشخص  عملیات،  حین  و 
دانست  ضــروری  را  آنها  توانمندی های  از  استفاده  و 
تنگی  و  اقــتــصــادی  ایــن شــرایــط سخت  در  گــفــت:  و 
بــرنــامــه هــای  و  بــلــنــدمــدت  راهـــبـــرد  ــردم،  ــ م معیشت 
جامعه  از  دردی  توانست  نخواهد  چندساله   جامع 

دوا کند.

موانع سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی ریشه یابی شود

نعمتی مهندس  آقای  نعمتیجناب  مهندس  آقای  جناب 
 فرماندار محترم شهرستان ورزقان فرماندار محترم شهرستان ورزقان

انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان فرماندار انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان فرماندار 
یک عرض نموده و از خداوند متعال  یک عرض نموده و از خداوند متعال شهرستان ورزقان تبر شهرستان ورزقان تبر

سالمتی،سعادت و توفیق خدمت مسالت می نمایم.سالمتی،سعادت و توفیق خدمت مسالت می نمایم.

رزمی  - پاالیش ایمن راه

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با بیان این که اکنون 
کشور  در  هوا  آلودگی  محیطی،  زیست  مسایل  به  بی توجهی  دلیل  به 
آلودگی هوا، عوامل  گفت: عوامل  اپیدمی تبدیل شده است،  به یک 
طبیعی نیست بلکه درصد زیادی از آن مربوط به عوامل انسانی است 
دما  وارونگی  پدیده ی  بروز  شاهد  غیراصولی  سازهای  و  ساخت  با  که 

شده ایم.
به گزارش جام جم، حسن عباس نژاد چهارشنبه، ۲۹ دی در همایش 
اصلی  منابع  عنوان  به  منبع  سه  از  دنیا  در  این که  بیان  با  پاک،  هوای 
و ثروت نام می برند، گفت: منابع انسانی، طبیعی و ذخایر ژنتیکی جزو 
تعادل  به  باید  حیات  بستر  در  منبع  سه  این  که  است  مهم  منابع 

برسند.
وی با بیان این که طبق روایات دینی، زمین مادر حیات است و باید از 
آن حفاظت کنیم، اظهار کرد: محیط زیست به معنای این نیست که 
دور برخی از منابع حصار کشی کنیم بلکه حفاظت از آن به این معنی 

است از ظرفیت قابل قبول منابع خود استفاده کنیم.
وی ادامه داد: بشر در قرن گذشته و جاری نشان داد که به دلیل عدم 
از مشکالت گرفتار شده است و در  انبوهی  با  توجه به محیط زیست 

برخی موارد حیات بشر نیز مورد تهدید قرار گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان این که آلودگی هوا عامل 
و پدیده ای زاینده است که عالوه بر تخریب، تغییرات اقلیمی را هم در 
اتفاق  طبیعی  صورت  به  اقلیمی  تغییر  دنیا  هرجای  در  افزود:  دارد،  بر 
می افتد اما تغییر اقلیمی که دخالت انسان در آن نقش داشته باشد، 
قطعا اثرات مخربی خواهد داشت و این امر بسیار نگران کننده است.
وی با بیان این که پدیده ی خشک شدن دریاچه  ارومیه و اکثر تاالب ها 
اثرات مخربی به  پدیده انسان ساخت است، گفت: این امر تبعات و 

دنبال دارد و قطعا منجر به تخریب محیط زیست می شود.
وی افزایش دما، مصرف زیاد آب، افزایش تبخیر و ریزگردها را از اثرات 
کشورهایی  جزو  آب  بحث  در  گفت:  و  کرد  عنوان  اقلیم  تغییر  مخرب 
اکنون  که  طوری  به  هستیم  مواجه  آب  فیزیکی  کمبود  با  که  هستیم 

نمی توانیم از میاندوآب آب بیاوریم چرا که میاندوآب خود آبی ندارد.
عباس نژاد با بیان این که باالی ۴۰  کانون گرد و غبار در کشور وجود دارد 
که کالنشهرها را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: این تعداد نیز در حال 
مستعد  اراضی  هکتار  هزار   ۵۰ حدود  در  چیزی  ساالنه  است،  افزایش 
کشاورزی خود را از دست می دهیم و این اراضی به کویر و کانون های 

گردو غبار تبدیل می شود و شهرهای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
آلودگی ها صرفا مربوط به وسایط نقلیه است،  وی بیان کرد: ۷۰ درصد 
دو استاندارد حاکم بر سوخت های فسیلی و خودروها عوامل تشدید 
داریم،  مشکل  شدت  به  خودروها  بحث  در  هواست  آلودگی  کننده  

خودروسازان را باید ملزم به رعایت استانداردها کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی:

لودگی هوا در کشور یک معضل جدی است آ

جناب آقای مهندس صابر پرنیان 
یاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت  ر

استان آذربایجان شرقی

رزمی  - پاالیش ایمن راه

انتصاب شایســته حضرتعالی را به این سمت در دولت ســیزدهم که بیانگر 
تعهد، روحیه مردمی و خدمتگزاری جنابعالی در صحنه های مختلف خدمت 
صادقانه به نظــام مقدس جمهوری اســالمی ایران اســت صمیمانه تبریک 
عرض می نماییم. بی تردید تجارب ارزنده وســوابق درخشان مدیریتی شما 
گامی ارزشمند برای رسیدن به اهداف جهادی و تحول آفرین دولت مردمی 
نظام اســالمی و ســر منشــا برکات، توســعه و آبادانی همه جانبه این منطقه 
صنعتی و معدنی خواهد بود با آرزوی توفیقات روز افزون 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.

پاالیــــش ایــمن راه

تاکید رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

پاالیــــش ایــمن راه
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امام خمینی )ره(

جناب آقای مهندس صابر پرنیان 
یاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت  ر

استان آذربایجان شرقی

حاج حسین افتخاری رئیس هیات کشتی  
یز  و حومه پهلوانی و زورخانه ای تبر

بیانگر  که  را  سمت  این  به  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
عرصه های  در  جنابعالی  خدمتگزاری  و  مردمی  روحیه 
یک عرض می نماییم  مختلف کشور است را صمیمانه تبر
حوزه  در  جنابعالی  شایستگی  به  عنایت  با  است  امید 
افق های  شاهد  استان  تجارت  و  معدن  صنعت 
این  در  افزون  روز  توسعه  زمینه  و  بوده  روشن تری 
را  جنابعالی  توفیقات  دوام  گردد.  هموارتر  عرصه ها 

از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.

انتصاب شایسته حضرتعالی را به این سمت در انتصاب شایسته حضرتعالی را به این سمت در 
دولت سیزدهم که بیانگر تعهد، روحیه مردمی دولت سیزدهم که بیانگر تعهد، روحیه مردمی 
و خدمتگزاری جنابعالی در صحنه های مختلف و خدمتگزاری جنابعالی در صحنه های مختلف 
خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری 
یک عرض  یک عرض اسالمی ایران است صمیمانه تبر اسالمی ایران است صمیمانه تبر
نموده توفیقات روز افزون و سربلندی شما را در نموده توفیقات روز افزون و سربلندی شما را در 
سایه توجهات حضرت ولیعصر )عج( و در سایه توجهات حضرت ولیعصر )عج( و در 
پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری 
) مدظله(  از درگاه خداوند متعال ) مدظله(  از درگاه خداوند متعال 
یم. یم.مسالت دار مسالت دار

جناب آقای مهندس ایوب دهقان
 فرماندار محترم شهرستان شبستر

هیات مدیره هیات مدیره 
پویا پویاگروه صنعتی سینور گروه صنعتی سینور

به  اشاره  با  تبریز  امام جمعه  و  آذربایجان شرقی  در  نماینده ولی فقیه 
فرهنگی  و  دینی  اشتراکات  گفت:  ترکیه  و  ایران  روابط  تاریخی  سابقه 
همسایه  و  برادر  کشور   ۲ میان  دوجانبه  مناسبات  توسعه  زمینه ساز 

است.
دیدار  در  آل هاشم  علی  محمد  االسالم  حجت  جام جم،  گزارش  به 
افزود:  با اشاره به وحدت بین دو کشور  با وی  کنسول ترکیه در تبریز 
وجود علمای دینی در ترکیه و ایران و وحدت بین براران شیعه و سنی 
روز توسعه پیدا  به  روز  این وحدت  باید  و  بسیار قابل تحسین است 
: ایران و ترکیه در موضوع سیاست خارجی نیز  کند . وی اظهار داشت 
اشتراکاتی دارند که حمایت از مظلومان جهان و مردم مظلوم فلسطین 
در صدر آنهاست و امیدواریم با اتحاد ملت ها مردم رنج دیده به آزادی 
آمریکا  و  اسرائیل  به  نباید  این که  بر  تاکید  با  تبریز  جمعه  برسند.امام 
آمریکا  افزود:  دهند،  قرار  تاثیر  تحت  را  ما  برادرانه  روابط  بدهیم  اجازه 
بکشانند  سردی  به  را  ما  روابط  اند  داشته  سعی  همیشه  اسرائیل  و 
برادری  کشور  دو  بین  که  شده اند  چرا  ناامید  همیشه  خوشبختانه  که 
آمریکا  تحریم های  افزایش  با  این که  بیان  با  است.وی  حاکم  دیرینه 
و  ایران  مرزهای  در  مسافر  نقل  و  حمل  و  کاال  ترانزیت  کرونا  شیوع  و 
ترکیه کاهش داشته است ، اضافه کرد: انتظار داریم سرمایه گذاران و 
مشارکت  غرب  شمال  منطقه  در  سرمایه گذاری  برای  ترکیه  کارآفرینان 
از نظر رشد و شکوفایی اقتصادی برای هر دو  فعال داشته باشند که 

کشور خیر بسیاری خواهد داشت.
سرکنسول جدید ترکیه در تبریز نیز در این دیدار گفت: ایران و ترکیه 
در منطقه قدیمی ترین و قدرتمند ترین کشور هستند و ظرفیت های 

زیادی برای گسترش مناسبات دو جانبه وجود دارد.
ِچتین تانر با تاکید بر این که کسی نمی تواند مانع برادری دو کشور شود، 
ترکها  ما  و  دارد  وجود  مختلفی  پیوندهای  کشور  دو  مردم  بین  افزود: 

ایرانیان را برادر خود می دانیم.

ــع قــیــمــت هــای میوه  ــواق بــرخــی م
فروشی های کنار خیابان و وانتی ها 
 چــنــان جــلــب تــوجــه مــی کــنــد که 
پا روی ترمز می گذاری و  بی درنگ 
خــودروی خود را کمی جلوتر پارک 
که  میوه  کیلویی  چند  تــا  می کنی 
به زعم تو قیمت پایین تری دارد، 
خــودت  خیال  بــه  زیـــرا  کنی،  خرید 
قیمت مناسبی را برای خرید پیدا 

کرده ای.
با  کنی  پــارک  ایــن کــه  از  قبل  البته 
جلوتر  ــودرو  ــ خـ چــنــد  از  تــرافــیــکــی 

از خــــودت مـــواجـــه مـــی شـــوی که 
را بیشتر  برای خرید میوه  هیجان 
می کنند؛ گویا آنها را هم برق قیمت 
مناسب کیلویی ۲۰ هزار تومان موز 
گرفته و در ذهــن شــان حساب و 
کتاب کرده  و هر کدام هم دو سه 
کیلویی خریده اند، غافل از این که 
زیر پوست قیمت ارزان میوه های 
وانتی فروشان، داستان دیگری در 
جریان است و خریداران رو دست 

می خورند.
- آقا ۲ کیلو هم به من موز بده، 

- کمی حوصله کنید چند نفر جلوتر 
از شما هستند. بعد از چند دقیقه  
فروشنده  می رسد،  ات  نوبت  که 
می گوید؛ ۴۶  و  می کند  وزن  را  موز 

هزار تومان شد. 
کاغذ  روی  مــگــر  خــبــر؟  چــه  ــا  آقـ  -
ننوشته اید کیلویی ۲۰ هزار تومان؟

کلمات  کــه  حــالــی  در  فــروشــنــده 

نــوشــتــه شــــده ریــــز زیــــر قیمت 
نصب شده بر روی وانت را نشان 
با  مــوز  مــی دهــد، می گوید: قیمت 
کارتن ۲۰هــزار تومان است فروش 
به صــورت کیلویی ۲۳هــزار تومان 

است.
در حالی که هنوز به تفاوت قیمت 
انــدازه و رنــگ موزها  فکر می کنی، 

هم نظرت را جلب می کند. 
- آقا پس الاقل از آن موزهای بزرگ 

و زرد که باال گذاشته ای، بده،
کیلویی  و  داره  فرق  آنها  قیمت   -

۳۰هزار تومان است.
در این میان تو می مانی و یک کیلو 
کــه در  مـــوز لهیده و ســیــاه شـــده 
دستت مانده و هاج و واج در فکر 
فرو رفته ای که این دیگر چه کلکی 

است که اینها سوار می کنند.
االن  چند سال است که این رویه 
وانتی های  برخی  فرهنگ  فــروش، 

بــزرگ  شهرهای  در  فـــروش  میوه 
شـــده و در حـــال نــهــادیــنــه شــدن 
اســت و جالب ایــن که کسی هم 

مانع آنها نیست.
ــال شــمــا تــامــل کــنــیــد کـــه مــوز  حــ
کیلویی ۲۰ هزار تومان به شرطی که 
با کارتن بخری. آخر چه کسی موز را 

با کارتن می خرد؟ 
فـــروشـــان  مـــیـــوه  روش،  ــن  ــ ای ــا  بـ
وانتی با ظاهرسازی و فریب دادن 
کــاذب،  قیمت های  بــا  خـــریـــداران 
با  را  پایین  کیفیت  بــا  مــیــوه هــای 
دغل بازی و فریب می فروشند. در 
خــریــداران  برخی  مواقع  گونه  ایــن 
ــت خـــالـــی نــزد  ــ ــه دس ــن کـ ــرای ایـ ــ بـ
خانواده شان که در خودرو منتظر 
هــســتــنــد، بــرنــگــردنــد، مــیــوه را با 
قیمت گران می خرند، یا مجبور به 
می شوند؛  بی کیفیت  میوه  خرید 
اعصاب  با  هم  مواقع  برخی  البته 

ریخته دســت خالی پیش  به هم 
خانواده برمی گردند.

حـــال ســـوال ایـــن اســـت کــه مــوز، 
خیار، بادمجان، هویج، کاهو، کلم، 
ُترب، خیارشور را کجا با گونی، کارتن 

و دبه می خرند؟
اما فروشندگان با ترفند دستکاری 
را  خود  کار  می کنند  تالش  قیمت 
گونه  ایــن  در  واقعا  کنند،  توجیه 
پاسخگو  کسی  چــه  بــایــد  شــرایــط 

باشد.
ســتــدهــا،  و  داد  ــونـــه  گـ ــن  ــ ایـ در 
ــر فــــروش چه  ــارت ب ــظ مــتــولــیــان ن
ارگان یا نهادهایی هستند؟ البته 
داخل مغازه های میوه فروشی نیز 
بسیار  دســـت  ایـــن  از  مــشــکــالت 

است.
اداره کل تعزیرات، سازمان صنعت، 
و تجارت، جهادکشاورزی،  معدن، 
شهرداری ها،  صنفی،  اتحادیه های 

البته  کــــدام مــســئــول هــســتــنــد؟ 
سال های  در  داده  نشان  تجربه 
اخیر مسئوالن نهادهای یاد شده 
از مسئولیت های خود شانه خالی 
مسئول  را  ــران  ــگـ دیـ و  مــی کــنــنــد 

می دانند.
ناگفته پیداست که اگر مسئوالنه 
توجه شود، همه، حتی خود مردم 
نیز به نوعی در قبال رواج این گونه 
هستند  مــســئــول  فــریــبــکــاری هــا 
پاسخگویی،  بــزنــگــاه هــای  در  امــا 
نهادهای  راهــکــار  اولین  فرافکنی 
ــردن از کم  ــ ــرار کـ ــ ــرای فـ ــ مــتــولــی بـ
کاری هاست، طوری که هر کدام از 

آنها دیگری را مسئول می داند. 
ــه در ایـــن قبیل  بــدیــهــی اســـت ک
ــم افــــزایــــی چــــــاره کـــار  ــ ــع ه ــ ــواق ــ م
کردن  متهم  و  فرافکنی  نه  اســت 
دیگری. گران فروشی، کم فروشی، 
فــروش  بــرای  مختلف  ترفندهای 

به  ــاال  ک فریبکارانه  و  غیرمنطقی 
مردم در روز روشن در شان هیچ 
کــس نیست؛ ایــن رفــتــار و شیوه 
آزار می دهد و مطالبه آنان  مردم را 
ایــن اســت که باید با ایــن بدعت 
به صورت ریشه ای برخورد شود. 
هـــر وقـــت صــحــبــت از نـــظـــارت بر 
قیمت ها و کیفیت کاال و خدمات 
به میان می آید، اداره کل تعزیرات، 
ــدن و  ــ ــع ــ ــت، م ــعـ ــنـ ســـــازمـــــان صـ
کشاورزی،  جهاد  سازمان  تجارت، 
یکدیگر  شهرداری ها  و  اتحادیه ها 
را مسئول معرفی می کنند و از بار 
مسئولیت شانه خالی می کنند و 
چنینی  ایــن  مشکالت  همچنان 
حکایت  و  مــی مــانــد  زمــیــن  روی 
فروش ریاکارانه وانتی ها همچنان 

ادامه دارد.

شگرد میوه فروش های دوره گرد در سرکیسه کردن مردم

پیمان  پاکزاد 

روزنامه نگار

یادداشت

: امام جمعه تبریز
اشتراکات دینی و فرهنگی زمینه ساز توسعه 

مناسبات ایران و ترکیه است

استان  در  نفر   ۸۶۴ و  هزار   ۱۵۸ گفت:  آذربایجان شرقی  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
متقاضی نهضت ملی مسکن و از این تعداد هفت هزار و ۳۵۲ نفر متقاضی مجرد 

باالی ۲۳ سال هستند.
ح از ۲۸ مهر  به گزارش جام جم، ابوالقاسم سلطانی، با بیان این که ثبت نام در این طر
امسال آغاز و چند بار نیز تمدید شد، افزود: ۶۵.۸ درصد معادل ۱۰۴ هزار و ۴۶۳ نفر از 
ح از تبریز و شهرهای جدید سهند و شهریار  متقاضیان استفاده از تسهیالت این طر

هستند.
وی اظهار داشت: ۱۳.۱ درصد از متقاضیان معادل ۲۰ هزار و ۷۸۶ نفر از شهرهای باالی 
۱۰۰ هزار نفر جمعیت شامل مراغه، مرند و اهر و ۲۱.۱ درصد متقاضیان معادل ۳۳ 

هزار و ۶۱۵ نفر نیز از شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با بیان این که زمین مورد نیاز این استان 
ح نهضت ملی مسکن بیش از یک هزار هکتار است، گفت: زمین  برای یکسال در طر

ح در استان ۲ هزار و ۱۷۰ هکتار است. مورد نیاز برای سال اول اجرای این طر
ح در چهار سال در استان  سلطانی، ادامه داد: کل زمین مورد نیاز برای اجرای این طر
ح نهضت ملی مسکن  چهار هزار و ۳۴۰ هکتار بوده و برنامه دولت سیزدهم در طر

آن ۴۹ هزار  در این استان احداث ۱۸۰ هزار واحد است که در یک سال اول اجرای 
و ۸۶۸ واحد مسکونی احداث می شود. وی یادآوری کرد: مساحت الحاقی مصوب 
ح در استان ۴۶۵.۷ هکتار، مساحت  شناسایی شده در شهرها برای اجرای این طر
مساحت  و  هکتار   ۱۴۳ الحاقی  مساحت  هکتار،   ۲۱۷.۷ پیشنهادی  کاربری  تغییر 
تغییر کاربری ۵۵.۲ هکتار است. مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با اشاره 
ح ۷۳ هزار و ۶۱۵  ح اقدام ملی مسکن در استان، گفت: در این طر به روند اجرای طر
نفر متقاضی ثبت نام کرده بودند که از این تعداد هشت هزار و ۷۴۶ متقاضی تایید 

نهایی شدند.
عامل  بانک های  در  متقاضی   ۵۵۴ و  هزار  هفت  نیز  تعداد  این  از  افزود:  سلطانی، 
افتتاح حساب کرده اند و از این تعداد نیز ۶ هزار و ۷۵۲ متقاضی مبلغ ۴۰ میلیون ریال 
آورده خود را واریز کرده اند. وی با بیان این که برای ۹۱ درصد از متقاضیانی که مبلغ 
آورده خود را واریز کرده اند، واحد اختصاص یافته است، اظهار داشت: این تعداد 

شامل ۶ هزار و ۱۶۹ متقاضی در استان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

بیش از 158 هزار نفر در استان متقاضی مسکن ملی هستند
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