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معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی :
اهداف انقالب اسالمی با زبان روز منتقل شود
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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 آذربام   - فتاح زاده

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

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

خداوند متعال مسالت داریم.
شرکت نخل سبز صبحی  )رحیق - صبحی(

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

یم. یم.توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسالت دار توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسالت دار

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

هیات مدیره 
پویا گروه صنعتی سینور

شرکت آسمان بهرام علیشاه)ایسترم(شرکت آسمان بهرام علیشاه)ایسترم(

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

یم. یم.العالی ( از درگاه خداوند متعال مسالت دار العالی ( از درگاه خداوند متعال مسالت دار

جناب آقای مهندس صابر پرنیان جناب آقای مهندس صابر پرنیان 
یاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی یاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقیر ر

کشت  ارمنستان برای میزبانی 
اعالم  آذربایجان شرقی  فراسرزمینی 

کرد آمادگی 

ضرورت افزایش تعامل های اداره 
اوقاف با سازمان تبلیغات اسالمی 

شرقی آذربایجان 

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی: نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد:

رئیس ســازمــان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: جمهوری 
ارمــنــســتــان بـــرای هــمــکــاری در زمــیــنــه کــشــت فــراســرزمــیــنــی و ارائـــه 
ظرفیت های موجود در این کشور به کشاورزان استان ما پیشقدم شده است.

به گزارش جام جم، اکبر فتحی در جلسه بررسی کشت فراسرزمینی 
جهاد کــشــاورزی آذربایجان شرقی با بیان این که تصمیم گیری ...

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر ضرورت افزایش تعامل های اداره 
کل اوقاف و امور خیریه با اداره کل تبلیغات اسالمی استان تاکید کرد.
به گزارش جام جم، حجت االسالم سید محمدعلی آل هاشم در جمع کارکنان 

این دو اداره کل در محل سالن اجتماعات اداره کل اوقــاف استان 
به مناسبت والدت با سعادت حضرت فاطمه )س(، اظهار کــرد...

آینده  60درصد بودجه سال   
شهرداری عمرانی است

گرمخانه و  احداث نخستین 
یز بازارچه های دائمی زنان در تبر 334
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زی استان: کشاور زی استان:مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش  کشاور مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش 

زی کشاور زی هزار تن محصول  کشاور  ۱0 ۱0 هزار تن محصول 
آذربایجان شرقی صادر شد آذربایجان شرقی صادر شد از   از 

استاندار آذربایجان شرقی:

شهرداران برای افزایش
 تاب آوری شهرها تالش کنند

یز در شورای  ینی قرابیه تبر ثبت شیر
ثبت ملی 

: مدیر کل امور زنان و  خانواده استان خبر داد:شهردار تبریز
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی2
شرکت  مدیرعامل  با  کرد:  اعالم  شرقی  آذربایجان  فرودگاه های  مدیرکل 
توسط  خارجی  جدید  پروازی  مسیرهای  آغاز  خصوص  در  آتا  هواپیمایی 
هواپیماهای امبرائر این شرکت هواپیمایی از فرودگاه بین المللی شهید 

مدنی تبریز توافق شده است.
در  آتا  امبرائر  دومین  این که  به  اشاره  با  گویی  و  گفت  در  آذری  رامین 

فرودگاه تبریز مستقر شده است، گفت: ایروان، آنکارا، باکو ، وان و اربیل 
از جمله مسیرهای پروازی جدید این شرکت خواهد بود.

 EP - EMB دومین هواپیمای امبرائر شرکت هواپیمایی آتا با شماره ثبت
این  فعال  ناوگان  به  و  رساند  انجام  به  موفقت  با  را  خود  آزمایشی  پرواز 

شرکت افزوده شد.

 ، ساری   ، کیش  تهران،  و  خارجی  مقاصد  از  تفلیس  و  نجف  استانبول، 
بندرعباس، اصفهان ، شیراز ، کرمانشاه و یزد از مقاصد داخلی پروازهای 

تا از فرودگاه تبریز است . هواپیمایی آ
آتا در سال ۱۳۸۷ تاسیس و فعالیت رسمی و پروازی  شرکت هواپیمایی 

خود را مصادف با جشن های ایام اهلل دهه فجر سال ۱۳۸۸ آغاز کرد.

تا، پروازهای خارجی خود را از فرودگاه تبریز افزایش می دهد هواپیمایی آ

خبر

تاکید  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
کرد:

تعامل های  افزایش  ضرورت 
تبلیغات  سازمان  با  اوقاف  اداره 

اسالمی آذربایجان شرقی

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر ضرورت 
افزایش تعامل های اداره کل اوقاف و امور خیریه 

با اداره کل تبلیغات اسالمی استان تاکید کرد.
به گزارش جام جم، حجت االسالم سید محمدعلی 
در  کل  اداره  دو  این  کارکنان  جمع  در  آل هاشم 
استان  اوقاف  کل  اداره  اجتماعات  سالن  محل 
فاطمه  حضرت  سعادت  با  والدت  مناسبت  به 
نهاد و سازمان  این دو  کرد: تعامل  اظهار  )س(، 
یک  دارند،  فراوانی  مشترک  وجوه  که  فرهنگی  

ابتکار ارزشمند است.
وی افزود: حجت االسالم سید مهدی خاموشی 
بود  اسالمی  تبلیغات  سازمان  درراس  مدتی  که 
و اکنون در راس سازمان اوقاف کشور هستند 
کل  اداره  در  که مدتی  و حجت االسالم حسینی 
تبلیغات اسالمی استان بود و اکنون در راس اداره 
کل اوقاف استان است، از نزدیک بر مشکالت دو 
سازمان آشنا هستند. وی با تقدیر از مسئوالن و 
کارکنان هر دو نهاد طی سال های گذشته، ادامه 
گذشتگانمان  هیچگاه  که  می کنم  توصیه  داد: 
از تجربیاتشان  آن ها،  یادآوری  با  و  نبریم  یاد  از  را 
بهره بگیریم. حجت االسالم آل هاشم با تبریک 
انتصاب حجت االسالم سیدمحمود حسینی به 
استان  اسالمی  تبلیغات  جدید  مدیرکل  عنوان 
برای حجت االسالم شعبانی، مدیرکل اسبق این 

نهاد آرزوی توفیق کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم برنامه ریزی منسجم شهرداران برای افزایش تاب آوری 
شهرداری ها  گفت:  مخاطرات،  و  آسیب ها  سوانح،  برابر  در  مقاوم  شهرهای  ایجاد  و  شهرها 
زیرساخت های شهری بویژه شبکه های ارتباطی و مواصالتی را برای تامین نیازهای آتی تقویت 

کنند.
به گزارش جام جم، عابدین خّرم در همایش شهرداران استان آذربایجان شرقی، بر طراحی و تعریف 
نقشه راه مدیریت شهری مبتنی بر اسناد باالدستی و اقتضائات بومی توسط شهرداری ها تأکید 
کرد و افزود: شهرداران به موضوعاتی همچون اقتصاد شهر، افزایش میزان سرمایه گذاری و ایجاد 
درآمدهای پایدار به منظور مشارکت در تولید ناخالص داخلی توجه جدی داشته باشند.  وی ادامه 
داد: شهرداران با شناسایی جاذبه های سرمایه گذاری و معرفی هنرمندانه این جاذبه ها به بخش 
خصوصی، می توانند از نقش آفرینی موثر سرمایه گذاران در پنجره واحد سرمایه گذاری بهره مند 

شوند.
 خّرم گفت: شهرداری ها با اهتمام و اراده کارشناسی و مدیریتی برای حل معضل حاشیه نشینی و 
جلوگیری از حاشیه نشینی های جدید با استفاده از هم پیوندی با روستاهای اطراف تالش کنند.  
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت بکارگیری ظرفیت های تقنینی و اجرایی برای تحقق 
مدیریت واحد شهری و پایان یافتن تعارض منافع سازمانی، اظهار داشت: با توجه به مشکالت 
آبی کشور اجرای پروژه های بازچرخانی آب و افزایش بهره وری با توجه به تولید باالی پساب شهری 

مورد توجه جدی شهرداران قرار گیرد.
 وی با تأکید بر این که نقشه جامع فرهنگی شهرها با هدف تقویت هویت ایرانی، اسالمی و بومی 

برای رشد و تعالی انسان در بستر خانواده تهیه و تدوین شود، ادامه داد: در دهه فجر امسال 
نمادسازی های فرهنگی با اتکا بر روحیه انقالبی و آزادی خواهی مردم منطقه و شهرها انجام گیرد.  
خّرم اضافه کرد: یکی از معضالت کنونی در حوزه شهرداری ها، مدیریت زمین در داخل، پیرامون و 
محدوده شهرهاست که متاسفانه بر اساس بررسی ها، انحراف از طرح های جامع و دستکاری در 

معابر بر خالف مصوبات کمیسیون ماده ۵ استان اتفاق افتاده است.
 استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وجود شبکه های داللی در درون و بیرون شهرداری ها، گفت: 
این افراد آبرو و حیثیت شهر را زیر سوال می برند و باید در مقابل آنها با جدیت ایستاد؛ در گذشته 

پرونده هایی داشتیم که خود شوراهای شهر و شهرداری ها نیز درگیر این  شبکه ها شده بودند که 
نباید بگذاریم این اتفاقات تکرار شود.

 وی همچنین به ناکارآمدی کمیسیون ماده ۱۰۰ در باال بردن هزینه تخلفات ساختمانی و ایجاد 
رانت و فساد در قیمت گذاری های کاذب برای امالک و اموال شهرداری ها اشاره کرد و گفت: این 
معضالت و فسادها در شهرداری ها باید رفع شود.  استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: در حوزه 
قراردادها و مناقصه ها نباید ابهام وجود داشته باشد و صالحیت پیمانکاران باید به دقت بررسی 
و از دخالت های مستقیم و غیرمستقیم جلوگیری شود. وی با بیان این که در حوزه منابع انسانی 
در شهرداری ها مشکالتی وجود دارد، گفت: تعدد و تکثر قراردادهای استخدامی و بی ضابطه بودن 

این قراردادها، از دیگر معضالتی است که شهرداری ها با آن مواجه هستند. 
خرم اضافه کرد: فقدان نظام هماهنگ و قاعده مند در شهرداری ها از جمله عوامل انگیزشی برای 

فساد در شهرداری هاست.
وی تأکید کرد: عدم سکونت شهرداران در محل خدمت خود قابل قبول نیست و شهرداران باید 

در محل خدمت خود زندگی کنند.
 استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به کمبود منابع دولتی برای اجرای پروژه ها، اظهار داشت: هزاران 

پروژه در اقصی نقاط کشور وجود دارد که به دلیل نبود منابع، نیمه تمام مانده اند.
 وی اضافه کرد: به تمامی فرمانداران ابالغ کرده ایم که مجمع توسعه و پیشرفت هر شهرستان را 
متشکل از مسئوالن و افراد حقیقی و حقوقی تشکیل دهند تا از وجود نخبگان و سرمایه گذاران 

در توسعه شهرستان بهره مند شوند.

استاندار آذربایجان شرقی:

شهرداران برای افزایش تاب آوری شهرها تالش کنند

معاون سوادآموزی استان آذربایجان شرقی اعالم کرد: چهار هزار 

و ۷۲۰ سوادآموز از بین چهار هزار و ۸۸۲ سوادآموز دوره انتقال 
این استان در مسابقه » پرسش مهر رئیس جمهوری سال ۱۴۰۰ 

« شرکت کردند.
با  خبرنگاران  جمع  در  صادقی  اسفندیار  جام جم،  گزارش  به 
اشاره به این که مسابقه پرسش مهر ریاست جمهوری هر سال 
انتقال  دوره  سوادآموزان  برای  سوادآموزی  هفته  با  همزمان 
برگزار می شود، گفت: این مسابقه با هدف تقویت مهارت های 
خواندن و نوشتن و کاربست آن در مسائل روزمره زندگی فردی 
گسترش و ترویج فرهنگ پرسش گری،  و اجتماعی و همچنین 
جستجوگری و تقویت قدرت تفکر و خالقیت فردی و اجتماعی  

برگزار می شود.
پرورشی  و  آموزشی  نیازهای  و  هدف ها  کرد:  خاطرنشان  وی 
آن  مانند  و  اطالعات  و  دانش  کسب  تنها  سواد،  بی  بزرگساالن 

نیست، بلکه عالوه برآن، آموختن مهارت هایی مورد توجه است 
که آنان را در رسیدن به زندگی مناسب تری یاری کند.

ادامه اظهار داشت: سازمان نهضت سوادآموزی به  صادقی در 
عنوان یک نهاد آموزشی – فرهنگی در حوزه آموزش بزرگساالن، 
فرهنگی  برنامه های  اجرای  رهبری  فرمایشات  طبق  ساله  همه 

مختلفی را در دستور کار قرار می دهد.
برنامه های  موفق  اجرای  به  توجه  با  افزود:   مسئول  مقام  این 
فرهنگی – آموزشی سال های گذشته، در امسال نیز به مناسبت 
 " نام   به  سال  نامگذاری  به  توجه  با  سوادآموزی  هفته  برگزاری 
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها "، مسابقه انشانویسی 
محوریت  موضوع هایی  با   ۱۴۰۰ جمهوری  رئیس  مهر  پرسش 
انتقال  دوره  سوادآموزان  ویژه    " قوی  ایران  سربلند،  ایران   "
برگزار شد. وی  از سوی سازمان  براساس سهمیه تعیین شده 

در خصوص نحوه برگزاری مسابقه نیز گفت: سوادآموزان دوره 
چه  قوی،  ایران  به  رسیدن  برای   " موضوع های  از  یکی  انتقال 
ویژگی هایی  چه  قوی  ایران   - دهیم؟  انجام  می توانیم  کارهایی 
دارد؟ - چگونه می توانیم به سربلندی ایران قوی کمک کنیم؟ " 
را انتخاب و نظرات و پیشنهادات خود را به صورت دست نوشته 

به آموزش دهندگان تحویل می دهند.
صادقی در خصوص تعداد شرکت کنندگان این مسابقه گفت: 
در  سوادآموز   ۸۸۲ و  هزار   ۴ از  سوادآموز   ۷۲۰ و  هزار   ۴ تعداد 
این  در  شرقی  آذربایجان  استان  از  انتقال  دوره  تحصیل  حال 
برنامه شرکت کردند و پس از بررسی دست نوشته های برتر در 

دبیرخانه استانی، ۱۰ اثر برتر به مرحله کشوری معرفی شدند.
نهضت  تاسیس  فرمان   ۱۳۵۸ دی  هفتم  خمینی)ره(  امام 

سوادآموزی را صادر کردند. 

سوادآموزان دوره انتقال آذربایجان شرقی در مسابقه پرسش مهر شرکت کردند

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که خانواده، رکن اصلی جوامع بشری است، 
گفت: پرورش و تربیت انسان ها در درون خانواده و توسط مادران صورت می گیرد و 

زنان و مادران بیشترین تاثیر را در رسیدن انسان ها به سعادت دارند.
به گزارش جام جم، عابدین خّرم در جمع بانوان شاغل در استانداری و فرمانداری های 
استان، با تبریک والدت باسعات حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن، اظهار داشت: 
در طول تاریخ هر مردی که در حوزه های مختلف، موفق و سرنوشت ساز عمل کرده 

در کنار او بانوی فداکاری حضور داشته است.
 وی با قدردانی از زنان شاغل در ادارات و دستگاه های اجرایی، اظهار داشت: بانوان 
شاغل در ادارات جدا از وظیفه بزرگ مادری و تعلیم و تربیت فرزندان،  توانسته اند 
در بخش های مختلف اداری نقش مهمی ایفا کنند که این خود نشان از پشتکار، 
وظیفه شناسی و دلسوزی آنان دارد.  خّرم افزود: پرورش فرزندانی باغیرت، متدین 
از حضرت فاطمه  الگوپذیری  با  که  تربیت صحیح مادرانی است  نتیجه  و شجاع 
زهرا )س( توانستند چنین فرزندانی به جامعه تحویل دهند.  وی تأکید کرد: زنان 
و مادران ایران اسالمی باید تمام ویژگی های شخصیتی حضرت فاطمه زهرا )س( 
را سرلوحه زندگی خود قرار داده و با تاسی از ایشان، آینده سازانی تربیت کنند که 
شرقی  آذربایجان  استاندار  شوند.  رهنمون  تعالی  و  سعادت  سوی  به  را  جامعه 
همچنین با گرامی داشت مقام واالی مادران شهدا، گفت: این مادران و زنان ایران 
اسالمی بودند که برای حفظ ارزش های انقالب، فرزندان خود را به جبهه های نبرد با 
دشمن فرستادند و نقش مهمی را در پیشبرد اهداف انقالب ایفا کردند.  مدیرکل 

امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی نیز در این مراسم گفت: نام گذاری 
روز میالد حضرت فاطمه زهرا)س( به عنوان روز مادر و روز زن، از یک سو یادآور 
جایگاه رفیع مادر و زن و از سوی دیگر نشان دهنده اهمیت آموزه های اخالقی و 
منش فردی و اجتماعی آن بانوی بی همتاست. رقیه صادق زاده با اشاره به نقش 
و جایگاه بانوان در شکل گیری و پیشبرد انقالب اسالمی، گفت: پیروزی انقالب 
اسالمی مرهون تالش های آحاد جامعه از جمله بانوان انقالبی بود که در عرصه های 
مختلف دوشادوش مردان حرکت کردند و در گام دوم انقالب اسالمی نیز مقام 

معظم رهبری نقش محوری برای بانوان قرار داده اند.

استاندار آذربایجان شرقی:

ین تاثیر را در رسیدن انسان ها به سعادت دارند خانم ها بیشتر
تومان  میلیارد   ۱۵۳ گفت:  مراغه  شهرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
ح شهرداری مراغه به مناسبت دهه فجر امسال کلنگ زنی و افتتاح می شود  طر
که مهم ترین آن ها پردیس سینمایی به عنوان بزرگ ترین پردیس شمال غرب 

کشور است.
مراسم های  هماهنگی  جلسه  در  موسوی  سیدعلی  جام جم،  گزارش  به 
گرامیداشت دهه فجر شهرستان مراغه اظهار داشت:  با توجه به افزایش آمار 
راهپیمایی  و  فجر  دهه  برنامه های  کرونا،  شیوع  نزولی  روند  و  واکسیناسیون 

یوم اهلل ۲۲ بهمن امسال متفاوت تر از سال های گذشته برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: تمامی برنامه های پیش بینی شده از جمله مراسم استقبال از 
آفتاب، افتتاح و کلنگ زنی پروژه ها و راهپیمایی ۲۲ بهمن در دهه فجر امسال 

منوط به تصمیم گیری ستاد مقابله با کرونا است.
و  کرد  اشاره  مراغه  شهرستان  در  امسال  فجر  دهه  گانه   ۱۸ کمیته های  به  وی 
کمیته  و  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  فضای  مسلح،  نیروهای  کمیته  افزود: 
فرهنگی و هنری، ورزش و جوانان، کودک و نوجوان، زنان و خانواده، مساجد، 
عشایری،  و  روستایی  شهری،  تبلیغات  و  فضاسازی  قضائیه،  قوه  ایثارگران، 
و دانشگاهیان،  اطالع رسانی، بسیج، دانشجو  و  ارتباطات  کارآفرینی،  و  کارگری 
فرهنگ و دانش آموزان، همیاری و سازمان های حمایتی، انجمن، هیئات مذهبی 
و تشکل های دینی و کمیته قرآن و کمیته هنری و هنرمندان و حوزه روحانیت و 
کمیته اصناف و بازاریان کمیته های ۱۸ گانه دهه فجر امسال هستند.  وی بیان 

اجرایی  دستگاه های  از  یکی  برعهده  کمیته ها  این  از  یک  هر  مسئولیت  کرد: 
بوده و مسئول کمیته موظف به هماهنگی با دیگر دستگاه های زیرمجموعه 
ادارات در بحث فضاسازی به شهرداری کمک و  کرد: تمامی  است. وی اضافه 
ادارات نسبت به فضاسازی محیطی ادارات خود اقدام کنند تا یاد و خاطره امام 

راحل و شهدای انقالب اسالمی گرامی داشته شود.
به گفته فرماندار مراغه، شعار محوری دهه فجر انقالب اسالمی امسال »جشن 
ملی ۱۴۰۰ « است و برای هر یک از روزهای دهه فجر امسال عناوین معرفی شده 

است.

فرماندار مراغه:

ح کلنگ زنی و افتتاح می شود دهه فجر امسال ۱53 میلیارد تومان طر

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
آذربایجان شرقی گفت: امسال صندوق حدود ۱۰ هزار تن 
محصوالت کشاورزی شامل سیب زمینی، پیاز و سیب 

صادر کرده است.
نشست  در  جعفری  بشیر  جام جم،  گزارش  به 
تشکل های بخش کشاورزی با رئیس سازمان مدیریت 
آذربایجان شرقی، با بیان این که  کمبود  و برنامه ریزی 
نهاده های دامی بخش کشاورزی را در تنگنا قرار داده 
محصوالت  این  بازار  در  مشکلی  هرگاه  افزود:  است، 

پیش آمده، صندوق جهت تنظیم بازار به قضیه ورود 
کرده و با صدور مازاد محصوالت به کشورهای همسایه 
بیان  با  وی  است.  کرده  تعدیل  را  محصوالت  قیمت 
این که در سال های گذشته این امر در ارتباط با توزیع 
شکر و نهاده های دامی نیز صورت پذیرفته است، ادامه 
داد: اما در حال حاضر برای ورود به موضوع نهاده های 
بانک  و  بوده  اندک  بسیار  صندوق  سرمایه  دامی، 
خصوصی این بخش نیز که بانک کشاورزی می باشد، 
توان همراهی و یاری صندوق در این زمینه را ندارد. وی 

اضافه کرد: با وجود این که مجمع نمایندگان آذربایجان 
شرقی در مجلس، وزارت خانه و سازمان و تشکل ها به 
طور کلی در مورد لزوم دریافت خط اعتباری ۱۰۰ میلیارد 
تومانی متفق اند، اما متاسفانه این امر تاکنون محقق 
این  دریافت  صورت  در  افزود:  جعفری  است.  نشده 
خط اعتباری به یقین امکان وارد کردن نهاده های مورد 
در  و  داشت  خواهد  وجود  کامل  طور  به  استان  نیاز 
توزیع این نهاده ها نیز مشکلی وجود نخواهد داشت 
و تمام تشکل های سهامدار صندوق به راحتی خواهند 
توانست نهاده مورد نیاز خود را از صندوق دریافت کنند. 
وی همچنین گفت: صندوق حمایت از بخش کشاورزی 
حدود ۱۵سال قبل در آذربایجان شرقی شکل گرفته که 
۵۱ درصد آن غیردولتی  و حدود ۲۵۰ تشکل سهامدار آن 
است که شامل صنایع جنبی و مکانیزاسیون و همه 
فعاالن بخش کشاورزی دارای تشکلند می باشد. وی 
ادامه داد: در مورد ۴۹ درصد سهم صندوق حمایت از 
توسعه کشاورزی آذربایجان شرقی نیز که دولتی است، 
براساس ماده ۱۲ قانون تشکیل جهادکشاورزی، فروش 

هرگونه امالکی در وزارتخانه بعد از واریز در خزانه باید به 
که  است  درحالی  این  یابد؛  برگشت  صندوق  سرمایه 
موضوع  این  خالف  بار  چندین  گذشته  سال های  در 
صندوق  به  مذکور  سرمایه  و  افتاده  اتفاق  استان  در 
بازگشت داده نشده است  و به همین دلیل میزان 
سرمایه صندوق در شأن استان آذربایجان شرقی نمی 
اظهار  بودجه  و  برنامه  سازمان  از  تقدیر  با  وی  باشد. 
داشت: این سازمان در سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد 
تومان اعتبار به صورت اوراق در جهت افزایش سرمایه 
به صندوق توسعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی 
تا  ساخت  قادر  را  صندوق  امر  این  که  داد  اختصاص 
سرمایه خود را به  حدود ۵۰ میلیارد تومان افزایش دهد. 
وی افزود: اگر تولیدات کشاورزی استان را پنج میلیون 
تن در سال در نظر بگیریم، با احتساب کیلویی ۴۰ هزار 
تومان، ارزش تولیدات کشاورزی استان حدود ۲۰۰ هزار 
این که  برای  صندوق  که  بود  خواهد  تومان  میلیارد 
بتواند از این بخش پشتیبانی الزم را به عمل آورد باید 
سرمایه ای معادل حداقل ۱۰ درصد این مبلغ را دارا باشد.

زی استان:  مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاور

آذربایجان شرقی صادر شد زی  از  کشاور تمرینات تیم فوتبال تراکتور تبریز با تصمیم سرمربی این تیم به مدت پنج روز تعطیل شد.۱0 هزار تن محصول 
 به گزارش جام  جم، زوونیمیر سولدو پس از بازی با گل گهر سیرجان در هفته شانزدهم که با تساوی 

بدون گل خاتمه یافت، به شاگردانش تا شنبه نهم بهمن جاری استراحت داد.
به  استراحت  برای  بهمن  هشتم  تا  امروز  از  باشگاه،  هماهنگی  با  نیز  وی  خارجی  دستیاران  و  سولدو 

کشورشان سفر خواهند کرد.
طبق اعالم سازمان لیگ، هفته هفدهم رقابت های برتر ۲۳ بهمن پیگیری می شود و تراکتور در این هفته 

مهمان تیم صنعت نفت آبادان خواهد بود.
تیم فوتبال تراکتور در پایان هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر با ۱۴ امتیاز از ۱۶ بازی در رده سیزدهم 

جای دارد.

تعطیلی پنج روزه تمرینات تیم فوتبال تراکتور
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مسئول کمیته مساجد ستاد دهه فجر انقالب اسالمی استان خبر داد:
توزیع بسته های معیشتی در ایام اهلل دهه فجر در مساجد آذربایجان شرقی

مسئول کمیته مساجد ستاد دهه فجرانقالب اسالمی استان با اشاره به استفاده 
گفت:  برنامه ها،  اجرای  در  استان  در  مساجد  کانون  و ۴۲۵  هزار  یک  ظرفیت  از 
بسته های معیشتی با هماهنگی کانون مساجد و سپاه در ایام دهه فجر توزیع 

می شود.
به گزارش جام جم حجت االسالم سید شهاب الدین حسینی در اولین جلسه 

کارگروه مساجد ستاد استانی بزرگداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، با اشاره به لزوم برنامه ریزی مناسب دستگاه ها به منظور ایجاد انگیزه در 
اقشار مختلف مردم جهت بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر، اظهار کرد: دستگاه های 
اجرایی باید با برنامه های جدید و به روز و با استفاده از فضای مجازی نسبت به 

گرامیداشت این ایام اقدام کنند.

وی با تاکید نقش مساجد در دوران پیروزی انقالب اسالمی، گفت: آذین بندی 
مساجد و محتواسازی توسط ائمه مساجد، تجلیل از مساجد فعال و... از جمله 
برنامه هایی است که پیشنهاد می شود به مناسبت دهه فجر امسال انجام گیرد.
در این جلسه اعضای کمیته مساجد به ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات و معرفی 

برنامه های دستگاه خود پرداختند.

خبر

در  تبریز  قرابیه  شیرینی  ثبت 
شورای ملی ثبت

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اثر   ۱۱ و  تبریز  قرابیه  ثبت  از  شرقی  آذربایجان  
خبر  ثبت  ملی  شورای  در  استان  دیگر  ناملموس 

داد.
به گزارش جام جم، احمد حمزه زاده ضمن اعالم این 
برگزاری جلسه شورای ملی  به دنبال   « گفت:  خبر 
میراث ناملموس، و غنایت آذربایجان شرقی در دارا 
بودن آثار ناملموس فاخر و ارزشمند، دوازده پرونده 
پیشنهادی استان که در صدر آن ها شیرینی قرابیه 
تبریز قرار داشت، به ثبت ملی رسیدند«. مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان  
آثار ناملموس ثبت شده  شرقی در ادامه به شرح 
شیوه  جلسه  این  »طی  گفت:  و   پرداخت  استان 
تهیه شیرینی سنتی قرابیه تبریز، شیوه تهیه غذای 
سنتی سوت اوزی شورباسی در وایقان، خرمن کوبی 
اهر،  شهرستان  توابع  از  بهل  روستای  در  ول  با 
از  بهل  روستای  در  سنتی  خیش  ساخت  مهارت 
توابع شهرستان اهر، مهارت بافت فرش کناره در 
روستای آغ بوالغ سفلی و مراسم علم دیبی در روز 
تاسوعا در روستای ارزیل از توابع شهرستان ورزقان 

به ثبت رسیدند.
 حمزه زاده، مهارت شخم زنی سنتی در روستاهای 
در  سبدبافی  ورزقان،  کندی  اردشیر  و  اهر   بهل 
شهرستان های اسکو، مراغه و ورزقان، مراسم پیر 
داغی در روستای کویج از توابع شهرستان هریس، 
گویش تاتی در کرینگان، مراسم مصلی در روستای 
مراسم  و  شبستر  شهرستان  توابع  از  هریس 
از  را  داغ  قره  منطقه  در  شاخسئی  ایچری  عزاداری 
دیگر آثار ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی 

کشور عنوان کرد.

ثار پنجمین دوره نشان ملی مرغوبیت در سال ۱۴00 افتتاح نمایشگاه آ
یخی صلح جو، برگزار شد./ایرنا یز شهر جهانی فرش دستباف، خانه تار ثار پنجمین دوره نشان ملی مرغوبیت در سال ۱۴00 افتتاح و مراسم تقدیر از هنرمندان منتخب و داوران مرحله استانی، در محل دبیرخانه دایمی تبر نمایشگاه آ

میلیارد   ۲۰ و  هزار  هشت  بودجه  درصد   ۶۰ گفت:  تبریز  شهردار 
آینده این شهرداری عمرانی است که با اولویت رفع  تومانی سال 

محرومیت از مناطق کم برخوردار شهر تدوین شده است.
رنجبر در جلسه شورای اسالمی شهر  گزارش جام جم، عباس  به 
به  تبریز  شهرداری   ۱۴۰۱ سال  بودجه  الیحه  تقدیم  از  پس  تبریز 
عدالت  تحقق  و  متوازن  توسعه  کرد:  اظهار  شورا،  رئیسه  هیات 
در  شهری  مدیریت  از  شهروندان  تمامی  خواسته  اجتماعی 
و  شهرداری  مدیران  مجموعه  تالش  با  که  است  اخیر  سال های 
مطالبه  این  آینده  سال  بودجه  در  شهر  اسالمی  شورای  تعامل 

شهروندان لحاظ شده است.
وی اعالم کرد: در بودجه سال آینده برای ۵۳۵ پروژه در شهرداری 
ردیف  سازمان ها  اجرای  دست  در  پروژه   ۱۳۶ و  مناطق  و  مرکز 

بودجه تعریف شده و درکنار آن با توجه به نیاز شهر و شهروندان 
۹۵ پروژه جدید نیز تعریف شده است که اجرایی می شود.

ناوگان  توسعه  از  را  خود  سهم  دولت  این که  به  اشاره  با  وی 
حمل و نقل عمومی نیز پرداخت نمی کند، یادآور شد: متأسفانه 
خبری دولتی  مشارکت  اوراق  از  تبریز  آینده  سال  بودجه   در 

 نیست.
شهردار تبریز در عین حال از اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی 
گفت:  آینده خبر داد و  در مناطق برخوردار شهر در بودجه سال 
آتی، مناطق کم برخوردار  اولویت شهرداری تبریز در بودجه سال 
شهر است و در کنار آن با تعریف پروژه و ارائه خدمات در مناطق 
و  متوازن  توسعه  سیاست  تحقق  به  می توان   ، شهر برخوردار 

تحقق همچنین عدالت اجتماعی امیدوار بود. و  محرومیت زدایی  سمت  به  حرکت  کرد:  خاطرنشان  وی 

عدالت شهری نقاط قوت بودجه سال آینده شهرداری تبریز است 
بهسازی  برای  تومان  میلیارد   ۳۰۰ بار  اولین  برای  راستا  این  در  و 
انقالب  متری   ۴۲ امتداد  مسیرگشایی  و  شهر  حاشیه  بافت 

اختصاص یافته است.
آتی، بخش هایی همچون مترو،  رنجبر تأکید کرد: در بودجه سال 
مشارکتی  پروژه های  اجرای  و  شهر  هوشمندسازی  اتوبوسرانی، 
، توسعه شبکه فیبر نوری، خدمات محله ایی  مثل پارک بزرگ تبریز

نیز اعتبار  ویژه ای برایشان در نظر گرفته شده است.
قوت  نقطه  هزینه ها  انقباضی   مدیریت  به  توجه  شد:  یادآور  وی 
مختلف  بخش های  در  کردیم  تالش  که  است  آتی  سال  بودجه 
کارگران  و  کارکنان  حقوق  افزایش  ولی  دهیم،  کاهش  را  هزینه ها 

در دست دولت است.

: شهردار تبریز

 60درصد بودجه سال آینده شهرداری عمرانی است

برای  ارمنستان  جمهوری  گفت:  آذربایجان شرقی  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
به  کشور  این  در  موجود  ظرفیت های  ارائه  و  فراسرزمینی  کشت  زمینه  در  همکاری 

کشاورزان استان ما پیشقدم شده است.

کشاورزی  جهاد  فراسرزمینی  کشت  بررسی  جلسه  در  فتحی  اکبر  جام جم،  گزارش  به 
آذربایجان شرقی با بیان این که تصمیم گیری برای برنامه ریزی های آتی در این خصوص 
مانند  استان هایی  فراسرزمینی  کشت  زمینه  در  افزود:  است،  شناخت  نیازمند 
اصفهان، فارس و تهران پیشرو بوده و سرمایه گذاری هایی انجام داده اند و در وزارت 
جهاد کشاورزی، بخش جهاد توسعه مکلف به تامین اراضی مورد نظر در کشورهایی 
به  نسبت  تا  است  شده  آذربایجان  و  گرجستان  تاجیکستان،  چچن،  اوکراین،  مانند 

شناسایی اراضی و معرفی آن به سرمایه گذاران اقدام کند.
آذربایجان  با  ارمنستان  جمهوری  جغرافیایی  مجاورت  به  توجه  با  این که  بیان  با  وی 
شرقی، درباره ظرفیت های این کشور برای انجام کشت فراسرزمینی آشنایی بیشتری 
وجود دارد، افزود: مجموع ظرفیت موجود این کشور برای زراعت حدود ۲۰ هزار هکتار 
با آب مطمئن است و مقام های آن آمادگی خود را برای اختصاص این اراضی به کشت 

دانه های روغنی اعالم کرده اند.
وی گفت: ارمنستان با اعالم رفع دغدغه های سابق در مورد امنیت سرمایه گذاری در 
از ظرفیت  این زمینه، در حوزه های دامداری، به ویژه پرورش گوسفند برای استفاده 
اعالم  باغداری  و  محدود  سطح  در  روغنی  دانه های  دارویی،  گیاهان  کاشت  مراتع، 

آمادگی کرده است.
فتحی ادامه داد: با توجه به توپوگرافی اراضی ارمنستان و شباهت شرایط آب و هوایی 

قفقاز  حوزه  کشور  این  در  باغداری  برای  مستعدی  اراضی  شرقی،  آذربایجان  به  آن 
موجود است که هم در زمینه نهال و هم احداث باغ و خدمات فنی باغداری و نیز حوزه 
گلخانه امکان سرمایه گذاری وجود دارد؛ هم چنین در بخش شیالت نیز ظرفیت هایی 

در ارمنستان برای فعالیت کشاورزان آذربایجان شرقی موجود است.
ارمنستان نیز امکان سرمایه گذاری  زنبورداری  کرد: در حوزه های باغداری و  وی بیان 
برای فعاالن کشاورزی آذربایجان شرقی وجود دارد؛ البته  در حال حاضر نیز همکاری ها 
موجود  دغدغه های  رفع  برای  اما  می گیرد،  انجام  زمینه  این  در  ارمنستان  ایارنو  بین 
در مورد امنیت سرمایه گذاری ضروری است تا این فعالیت ها نظام مند و با همکاری 

مسئوالن ۲ کشور و در قالب قراردادهای حقوقی انجام گیرد.
تعلیف  حوزه  در  داد:  ادامه  آذربایجان شرقی  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
دام)گوسفند( نیز می توان همکاری های الزم با ارمنستان را انجام داد؛ در حوزه زراعت 
افزایش  و  دامی  نهاده های  تامین  خصوص  در  آمده  پیش  شرایط  به  توجه  با  نیز 
تمام  قیمت  کاهش  به  دیگر  مکان  در  نهاده ها  این  تولید  آن ها،  قیمت  روزافزون 
غ و دام( و افزایش توان رقابتی آن منجر خواهد شد و در این راستا  شده محصول )مر
راهگشایی و حمایت از سرمایه گذاری اتحادیه ها و اشخاص حقیقی در این زمینه ها 
آن  امنیت  و  تعریف  گذاری  سرمایه  این  اجرایی  سازوکارهای  باید  لذا  است،  ضروری 

تامین شود.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

ارمنستان برای میزبانی کشت فراسرزمینی آذربایجان شرقی اعالم آمادگی کرد
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 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

از درد دلم، به جز تو کی با خبر است؟       
یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
فریاد نهان را به دل کی اثر است؟
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امام خمینی )ره(

آذربایجان  استانداری  خانواده  و  زنان  امور  مدیرکل 
»بازارچه های  و  از احداث نخستین »گرمخانه«  شرقی 

دائمی« مخصوص زنان در تبریز خبر داد.
به گزارش جام جم، رقیه صادق زاده در تشریح جزئیات 
استانداری  عمرانی  معاون  با  کل  اداره  این  جلسه 
سیاست های  براساس  کرد:  اظهار  شرقی،  آذربایجان 
زنان و خانواده و  ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه 
اهمیت کاهش آسیب های اجتماعی به خصوص پنج 
و  اخالقی  فساد  نشینی،  حاشیه  فقر،  طالق،  آسیب 
ح شده، امکان اسکان  اعتیاد، یکی  از موارد مهم مطر

امن است.
اسکان  جهت  گرمخانه  کانون  اندازی  راه  افزود:  وی 
براساس  رفاهی  خدمات  ارائه  و  بی خانمان  افراد 
ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و راه اندازی مراکزی برای 
قانون   ۱۵ ماده  برابر  اجتماعی  آسیب های  کاهش 
اصالحیه مبارزه با موادمخدر که در زیرمجموعه آن ها، 
جمله  از  است،  بهزیستی  برعهده  سرپناه ها  تامین 

موارد قانونی مهم در اسکان امن زنان هستند.

و  اجتماعی  سالمت  ارتقای  جهت  داد:  ادامه  وی 
گسترش  از  جلوگیری  موجود،  آسیب های  کاهش 
عدم  نهایت  در  و  ایدز  و  اعتیاد  چون  بیماری هایی 
دستورکارهای  از  یکی  آسیب ها،  زنجیره ای  گسترش 
این جلسه، راه اندازی گرمخانه ها جهت اسکان زنان 
کاهش  راستای  در  رفاهی  خدمات  ارائه  و  بی خانمان 

آسیب های اجتماعی بوده است. 
تا معاونت  قرار شد  زمینه  این  در  گفت:  زاده  صادق 
برای  هفته ای  یک  فرصت  استانداری،  عمرانی  امور 
تعیین مکان مناسب احداث گرمخانه برای شهرداری 
در نظر بگیرد و دستگاه های مربوطه که در راستای ارائه 
باید  نیز  کردند  آمادگی  اعالم  سایرموارد  و  آموزش ها 
برنامه های خود را در حوزه ارائه مشاوره های حقوقی، 
که  بی خانمان هایی  برای  و...  ساماندهی  برنامه های 

نیاز به سرپناه امن دارند، تدوین کنند.
ندارند،  آوردن  پناه  برای  مکانی  که  بانوانی  افزود:  وی 
مشاوره های  تحت  و  شده  پذیرش  گرمخانه  این  در 
می گیرند.  قرار  و...  مهارتی  آموزشی،  حقوقی، 

آمادگی  اعالم  راستا  این  در  مختلفی  دستگاه های 
نیز در بحث  تبریز  و دانشگاه علوم پزشکی  کرده اند 
تامین اقالم بهداشتی و موارد مربوطه در گرمخانه ها 

با ما همکاری خواهد داشت.

شهرداری  سالمت  اداره  اکنون  کرد:  خاطرنشان  وی 
شکل  به  موقت  اسکان  برای  مکان  تعدادی  تبریز 
مشکالت  دارای  که  بانوانی  اختیار  در  مسافرخانه 
مکان های  همچنین  و  داده  قرار  هستند،  خانوادگی 

خانه  جمله  از  اجتماعی  اورژانس  توسط  دیگری 
به  مبتال  بانوان  که  دارند  وجود   ۱۶ ماده  مراکز  و  امن 
آن ها  ... در  یا قربانی خشونت های خانگی و  اعتیاد و 
پذیرش می شوند، در حالی که در گرمخانه های احداث 
یا  بانوانی که در این شرایط نیستند  شده قرار است 
آموزش  تحت  و  شده  پذیرش  هستند،  بی خانمان 

توانمندسازی قرار بگیرند.
آذربایجان  استانداری  خانواده  و  زنان  امور  مدیرکل 
نکنیم  حمایت  بانوان  این  از  ما  اگر  گفت:  شرقی 
قرار  توانمندسازی  مشاوره های  و  آموزش  تحت  و 
ندهیم، با آسیب های اجتماعی بسیاری در آینده رو به 
رو خواهیم بود. وی در بخش دیگری از سخنان خود 
نیز  شده  ح  مطر جلسه  دستور  دومین  خصوص  در 
ادامه داد: سند ارتقای وضعیت زنان )بر این اساس، 
وضعیت زنان در تمامی شهرستان ها شناسایی شده 
است( در سال ۹۸ تدوین و رونمایی شده که یکی از 
شاخص های آن، توانمندسازی و مشارکت اقتصادی 
در  شاخص  این  شدن  عملی  راستای  در  ما  است. 

و  خانوار  زنان  اقتصادی  توانمندسازی  ح  طر قالب 
و  داده  ارائه  را  الزم  آموزش های  استان،  در  کارآفرینان 
می توانند  اکنون  کارآفرین  و  خانوار  سرپرست  بانوان 
آن ها  دغدغه  تنها  اما  کنند  تولید  را  خود  محصوالت 
برای  دائمی  بازارچه های  احداث  و  ساماندهی  بحث 

فروش است. 
مسئول  دستگاه های  تمامی  از  این که  بیان  با  وی 
بحث  در  را  خود  حمایت  خواهشمندیم  استانی 
گفت:  باشند،  داشته  دائمی  بازارچه های  احداث 
دغدغه  استان،  کارآفرین  و  خانوار  سرپرست  بانوان 
که  دارند،  را  بازار  به   اتصال  ونحوه  محصول  فروش 
این موضوع به عنوان دومین دستور جلسه در نظر 
گرفته شده و رحمتی، معاون هماهنگی امور عمرانی 
ح  استاندار نیز خواستار کمک به عملی شدن این طر
هستند و در این راستا تعدادی مکان در شهر معرفی 
کردند و قراراست که بازدیدی از این اماکن به عمل آید 
و سپس اقدامات عملیاتی ساخت محوطه بازارچه ها 

اجرایی شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی  خبر داد:

احداث نخستین »گرمخانه« و »بازارچه های دائمی« مخصوص زنان در تبریز

آغاز اجرای  با اشاره به  آذربایجان شرقی  رئیس پارک علم و فناوری 
طرح مهرفناوری در این پارک، فرهنگ سازی در زمینه کارآفرینی برای 

کودکان را از سنین کم ضروری دانست.
تأکید  با  فناوری«  »مهر  طرح  رویداد  نخستین  در  واعظی  عبدالرضا 
کودکان  به  زندگی  آموزش مهارت های مختلف  و  توانمندسازی  بر 

گفت: برای داشتن جوانان موفق و کارآفرین باید روحیه کارآفرینی و 
آموزش های الزم از سنین کودکی در کودکان نهادینه شود.

وی از تفکر غالب اشتباه بعضی از خانواده ها در خصوص ارزشمند 
بودن تنها برخی از مشاغل و کارهای دولتی انتقاد کرد و ادامه داد: 
باید به جای آموختن این تفکر اشتباه به فرزندان خود، آن ها را به 
کنیم.  واعظی  کسب وکار فناورانه توسط خودشان تشویق  ایجاد 
به   تبدیل  اکنون  که  موفق  استارتاپ های  از  برخی  به  اشاره  با 
کسب وکارهای پرسود و موفقی شده اند، بیان کرد: مالکیت فکری 
بسیار  ارزش افزوده  و  بوده  فیزیکی  مالکیت  از  ارزشمندتر  بسیار 
باالتری دارد. رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با اشاره آغاز 
اجرای طرح مهر فناوری در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی برای 
نخستین بار در کشور گفت: در این طرح دانش آموزان عضو پارک 
شده و توانمندی های الزم برای تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق را 

در آینده کسب می کنند.

را  برنزی مهر فناوری  ابتدا عضویت  آموزان در  گفته وی، دانش  به 
دریافت می کنند سپس بعد از ارائه و پذیرش اولین ایده به عضویت 
نقره ای ارتقا می یابند و در صورت اجرای ایده یا طرح عضویت طالیی 
طرح مهر فناوری را کسب کرده و از حمایت مالی و معنوی پارک علم 
و فناوری بهره مند خواهند شد. واعظی همچنین تیزبینی نسبت به 
محیط و مشکالت، داشتن تفکر بین رشته ای،  تیم سازی و  ارتقای  
توانایی در کنار دانایی را اصلی ترین رموز موفقیت برشمرد. گفتنی 
است؛ در نخستین رویداد طرح »مهر فناوری« فرزندان کارکنان پارک 
آتی  رویدادهای  در  و  شدند  طرح  این  عضو  استان  فناوری  و  علم 
»مهر فناوری« دانش آموزان مدارس استان به تدریج عضو این طرح 

خواهند شد. 
جامعه هدف این طرح دانش آموزان بوده و هدف از آن گسترش 
فرهنگ کارآفرینی در بین خانواده ها و  افزایش توانمندی و مهارت 

دانش آموزان برای ایجاد کسب و کارهای آینده می باشد.

رئیس پارک علم و فناوری استان خبر داد:

ح مهر فناوری در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی کلید خورد طر
گفت:  آذربایجان شرقی  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
اهداف بزرگ و اصیل انقالب اسالمی باید با زبان امروزی 
جوان  و  جدید  نسل های  به  زمانی  شرایط  با  متناسب  و 

منتقل شود.
هماهنگی  جلسه  در  محمدی  تراب  جام جم،  گــزارش  به   

ــه فجر آذربــایــجــان  بــرنــامــه هــای ســتــاد گــرامــیــداشــت ده
شرقی، با تاکید بر این که این برنامه ها باید مردم محور 

بزرگ  دستاوردهای  ارائــه  افــزود:  شــود،  برگزار 
باید  سال ها  ایــن  در  اجرایی  دستگاه های 

جزو ماموریت ها و رسالت های اصلی قرار 
بگیرد.

ــاریــخ  ت ــول  ــ ط در  ــت:  ــ ــ داش ــار  ــهـ اظـ وی 
انــقــالب هــای مــتــعــدد جــهــان، انــقــالب 

انقالب هاست،  تمامی  از  متفاوت  ایــران  مــردم  اسالمی 
زیرا رهبریت و مرجعیت دینی در هدایت آن اصل بوده و 
تمامی مسائل و احکام برای پیروزی انقالب نشات گرفته 

از احکام و مکتب اهل بیت)ع( است.
اسالمی  انقالب  باید  کرد:  اضافه  محمدی 
زبان  با  و  روان  صــورت  به  را  آن  اهــداف  و 
قرار دهیم  اختیار نسل جوان  امــروزی در 
کــه تــوجــه بــه شــبــکــه هــای مــجــازی 
که  ــت  ــ ــاس ــ راه ه ــن  ــ ای از  ــی  ــک ی
این  در  محتوا  تولید  به  باید 
ــوجــه ویـــــژه ای از  بــخــش، ت
سوی فعاالن فرهنگی و 

سیاسی شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی :

اهداف انقالب اسالمی با زبان روز منتقل شود


