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 آزادســازی 11 مورد از اراضی 
کشاورزی در مراغه

خ  علت باال بودن نر
غ التحصیالن  بیکاری فار

در استان

آغاز کشت بهاره در ۸۴ 
هزار هکتار از اراضی 

استان

ضرورت استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی 

در صنعت خودروسازی

: درخواست شهردار از وزیر کشور
افراد شاغل حمل و نقل 

عمومی در اولویت تزریق 
واکسن قرار گیرند
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رئیس دادگستری آذربایجان شرقی:

همه مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه هستیم

۴ 3

بیشتر بخوانید

عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس تاکید کرد؛ ح کمک های مومنانه بانک ملی صورت گرفت؛ در طر

یع بسته های معیشتی در آذربایجان شرقی     توز
یال به ارزش بیش از  3.5 میلیارد ر

در نامه ای از وزیر کشــور خواســت تــا عوامل 
نقــل  و  حمــل  سیســتم  در  فعــال  انســانی 
عمومــی درون شــهری را در اولویــت تزریق واکســن قرار 

دهند.
ج شــهین باهــر در نامــه خــود بــه وزیــر کشــور کــه  ایــر
فرماندهــی قــرارگاه عملیاتــی ســتاد ملــی مبارزه بــا کرونا 
را بر عهده دارد، عنوان کرد: ناوگان حمل و نقل شــهری 

شامل قطار شهری، اتوبوســرانی، تاکسیرانی...

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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آذربایجان شرقی

: دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

مناطق آزاد شریک تجاری سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هستند
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عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس تاکید کرد؛

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز با بیان این که سپاه و بسیج کاندیدایی در 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر ندارد، گفت: سپاه هرگز مصداقی 

ورود نکرده و نخواهد کرد.
 سرهنگ پاسدار حسین پوراسماعیل در جمع خبرنگاران در تبریز با اشاره به 
اهمیت و نقش رسانه ها در ترغیب و تشویق مردم برای مشارکت حداکثری 
در انتخابات پیش رو گفت: رسانه ها در انتخاب گزینه اصلح می توانند به یاری 
مردم بیایند. وی با اشاره به این که رسانه ها در رفتار انتخاباتی و همچنین نحوه 
تأثیرگذاری برای برگزاری پرشور انتخابات نقش دارند، ادامه داد: نقش رسانه ها 
این که  بر  تاکید  با  است.پوراسماعیل  نظیر  کم  حوزه ها  و  بخش ها  تمامی  در 
باید به تمامی  انتخابات  آگاهانه باشد، گفت: اهمیت این  باید  انتخاب مردم 

صنوف گفته شود، ایجاد موج امیدآفرینی برای مردم ضروری است.
تالش جریان های ضدانقالب برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات

وظیفه  احساس  باید  مردم  این که  بیان  با  تبریز  امامت  ناحیه  سپاه  فرمانده 
کرده و در انتخابات شرکت کنند، افزود: رسانه های بیگانه و جریانات سیاسی 
ضدانقالب تالش می کنند مشارکت مردم در این انتخابات به حداقل برسد و 

در این خصوص باید رسانه های انقالبی هوشیار عمل کنند.
و  ریاست جمهوری  انتخابات  در  کاندیدایی  این که سپاه و بسیج  بیان  با  وی 
شوراهای شهر ندارد، گفت: سپاه هرگز مصداقی ورود نکرده و نخواهد کرد. ما 

شاخص ها را به مردم می گوئیم و گزینه ای معرفی نکرده و نخواهیم کرد.

توزیع ۶۷۰۰ بسته معیشتی در تبریز
مشکالت  و  مسائل  تمامی  در  همواره  سپاه  این که  بر  تاکید  با  پوراسماعیل 
وارد  نهاد  اولین  عنوان  به  نیز  کرونا  دوران  در  ما  افزود:  است،  مردم  کنار  در 
صحنه شدیم و در تولید ماسک، توزیع بسته های معیشتی و کمک مومنانه، 
ایفا  ح شهید سردار قاسم سلیمانی نقش ویژه ای  گندزدایی، غربالگری و طر
و  تبریز خبر داد  نیازمندان در  بین  توزیع ۶۷۰۰ بسته معیشتی  از  نمودیم.وی 

گفت: محرومیت زدایی اولویت سپاه پاسداران است.
فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز ادامه داد: وظیفه ما آگاه سازی و روشن گری 
به طبقات مختلف مردم است.  مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه 
یا  »موشک  شعار  با  جامعه  سازی  دوقطبی  دنبال  به  تبریز:دشمن  امامت 

معیشت« است
به  دشمن  گفت:  تبریز  امامت  ناحیه  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول   

دنبال دوقطبی سازی جامعه با شعار »موشک یا معیشت« است.
 حجت االسالم محمدرضا رحمانی در جمع خبرنگاران در تبریز گفت: رسانه ها 
بازیگران  این که  بیان  با  هستند.وی  ارتباط  در  جامعه  با  مستقیم  صورت  به 
انتخابات دشمنان و مردم هستند، گفت: دشمن می خواهد با کمک مسئوالن 
با  رحمانی  کند.  ایجاد  دوقطبی  جامعه  در  ضدانقالب  رسانه های  و  گرانه  غرب 
تاکید بر این که دشمن می خواهد مشارکت مردم در انتخابات کاهش پیدا کند، 
آنها عالوه بر این از کاندیداهای غربگرا نیز حمایت کرده و کاندیداهای  افزود: 
ناحیه  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  کرد.مسئول  خواهند  تخریب  را  انقالبی 
امامت تبریز با اشاره به این که مردم تصمیم گیرنده اصلی هستند، ادامه داد: 
مردم باید با بصیرت خود انتخاب اصلح داشته باشند و در این خصوص نقش 

مردم ویژه است.
وی با تاکید بر این که رسانه ها باید شاخص های کاندیداهای انقالبی را تبیین 

کنند، ادامه داد: باید قدرت فعلی و پیشرفت های کشورمان نیز تبیین شود.
رحمانی با بیان این که هدف دشمن براندازی نظام است، گفت: تنها حکومتی 
را فراهم کند نظام جمهوری اسالمی  که می تواند زمینه ظهور امام زمان )عج( 
جمهوری  ریاست  ماه  خرداد  انتخابات  خصوص  در  سپس  وی  است.  ایران 
گفت: این انتخابات یکی از حساس ترین انتخاب های ایران است و باید افرادی 

در تراز انقالب اسالمی انتخاب شوند.

: فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز

سپاه و بسیج کاندیدایی در انتخابات ندارد



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد؛
ضــــــرورت تــمــرکــز حــســاب هــای 

بانکی معادن آذربایجان شرقی

تمرکز  ضرورت  بر  آذربایجان شرقی  استاندار   
حساب های بانکی معادن و شرکت های آذربایجان 

شرقی در داخل استان تاکید کرد.
در  پورمحمدی  محمدرضا  جام جم  گزارش  به 
و  دولتی  بانک های  عملکرد  بررسی  نشست 
بیشتر  این که  بیان  با  تبریز  در  استان  خصوصی 
مردم  گفت:  است،  بانک ها  نزد  در  مردم  دارایی 
این  باید  و  دارند  بانک ها  به  را  اعتماد  بیشترین 

اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی حفظ شود.
در  ایران  اقتصاد  درصد   ۶۰ این که  بر  تاکید  با  وی 
دست آذری ها است، ابراز داشت: مردم آذربایجان 
و  شرکت ها  و  هستند  خوبی  اقتصاددانان  شرقی 
صنایع مهم و بزرگی در این استان فعالیت دارند 
آنها  از  پیش  از  بیش  بانک ها  است  ضروری  که 

حمایت کنند.
پورمحمدی با اشاره به این که تمرکز حساب های 
شرکت ها و مؤسسات تولیدی و صنایع و معادن 
باید  افزود:  است،  ضروری  استان  داخل  در 
مشوق هایی از سوی بانک ها برای این شرکت ها 
استان  به  حساب هایشان  تا  شود  گرفته  نظر  در 

هدایت شود.
استان  بانک های  از  آذربایجان شرقی  استاندار 
از  حمایت  و  اعتبارات  جذب  برای  تا  خواست 
بیشتری  همکاری  استان  تولیدی  واحدهای 
تولیدی  واحدهای  تمامی  گفت:  باشند،  داشته 
بیشتری  نقدینگی  به  نیاز  تحریم  شرایط  خاطر  به 

دارند.
آسیب  کارهای   وی همچنین ادامه داد: کسب و 
حمایت  خوبی  به  بانک ها  توسط  کرونا  از  دیده 
استان  بانک های  از  بیشتری  انتظار  ولی  شدند 
داریم.  تولیدی  واحدهای  از  حمایت  جهت  در 
مشکالت  دلیل  به  تولیدی  واحدهای  همچنین 
آمده  وجود  به  تحریم ها  بخاطر  که  اقتصادی 

نمی توانند مطالبات خود را پرداخت کنند.

آذرشهر  و  اسکو   ، تبریز مردم  نماینده 
در مجلس:

مردم  سفره  و  معیشت  دشمن 
را هدف قرار داده است

مجلس  در  آذرشهر  و  اسکو   ، تبریز مردم  نماینده 
هدف  را  مردم  سفره  و  معیشت  دشمن  گفت: 
قرار داده است و باید مسئوالن در این خصوص 

هوشیار باشند.
گزارش جام جم حجت االسالم سید محمدرضا  به 
به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  الدینی  میرتاج 
ملت  علیه  آمریکا  دولت  ظالمانه  تحریم های 
ایران و اهداف این تحریم ها، گفت: دولت آمریکا 
از ابتدای انقالب به بهانه های واهی همواره ایران 
رفتارهای  ابزار  این  با  کرده  سعی  و  کرده  تحریم  را 
ما را مدیریت کند که تا به امروز موفق به این کار 

نشده است.
 
ً
وی ادامه داد: در تحریم های دهه ۹۰ و مخصوصا
اقدامات  تشدید  با  بعد  به   ۹۷ سال  تحریم های 
پای  پیش  مسیرهای  همه  بستن  برای  تالش  و 
به  مجبور  را  اسالمی  جمهوری  نظام  ایران،  ملت 

پذیرش خواسته های خود کند.
جز  به  که  بود  این  غربی  طرف  تحلیل  افزود:  وی 
اقتصاد  فروپاشی  نتیجه  در  و  اقتصادی  فشار 
را مجبور به پذیرش خواسته های  نمی تواند نظام 
خود کند؛ همین نکته باعث شد که شدید ترین 
تحریم ها را علیه ایران اعمال کند و حتی به تحریم 
این  در  بیارود.  روی  حقیقی  اشخاص  و  موردی 
هدف  را  مردم  سفره  و  معیشت  مستقیم  بین 
مقابل  مردم  کاال،  کمبود  و  قحطی  با  تا  دارد  قرار 

بایستند. نظام 

خ بــیــکــاری  عــلــت بـــاال بــــودن نـــر
غ التحصیالن در استان فار

رفــاه  و  ــار  کـ تـــعـــاون،  کــل  اداره  ــار  آمــ بـــراســـاس 
فعال  جمعیت  شــرقــی،  آذربــایــجــان  اجتماعی 
 یک میلیون 

ً
استان )شاغلین و بیکاران ( جمعا

و  میلیون  یک  تعداد  که  بــوده  نفر  هــزار   34۹ و 
214 هزار نفر آن را شاغلین و 135 هزار نفر آن را 

بیکاران تشکیل می دهند.
براساس نتایج نیروی کار مرکز آمار در زمستان 
بوده  درصد   ۷ استان  بیکاری  خ  نر  ،13۹۹ سال 
خ بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 ساله  است.نر
در استان برابر 2۰.2 درصد؛ جوانان 18 تا 35 ساله 
التحصیالن  غ  فار بیکاری  خ  نر و  درصد  برابر1۶ 
است  درصد   1۶.8 برابر  استان  در  دانشگاهی 
غ  فار استان  بیکاران  از  درصد   4۶ واقع  در 

التحصیالن هستند.
مرد  التحصیالن  غ  فار بیکاری  خ  نر همچنین 
غ  فار بیکاری  خ  نر و  درصد  برابر12.۹  استان  در 
خ  نر واقع  در  است؛  درصد   2۷ زن  التحصیالن 
دوبرابر  از  بیش  زن  التحصیالن  غ  فار بیکاری 

مردان است ) 1 4.1درصد بیشتر از مردان (.
خ  ح است که چرا باید آمار نر حال این سوال مطر
دانشگاهی  تحصیل کرده های  بین  در  بیکاری 

بیشتر باشد؟ 
یک کارشناس مسائل اقتصادی در این ارتباط  
از  یکی  اشتغال  و  بیکاری  بحث  کرد:  اظهار 
شده  ما  جامعه  گیر  گریبان  که  است  معظالتی 
با  می دهند  ارائه  دولتمردان  که  آمارهایی  و 

آمارهای واقعی ما خیلی متفاوت است.
از  کار  با بیان این که تعریف  محمدعلی صدیقی 
دیدگاه دولت و جامعه متفاوت است، گفت: از 
نظر دولتمردان صدور پروانه کسب، اشتغال به 
حساب می آید؛ در حالی که اگر بخواهیم افرادی 
را که از روی اجبار و به دلیل نبود فضای کسب 
و کار مناسب، به شغل های کاذب روی آوردند را 

نیز حساب کنیم، آمار متفاوت می شود.
نسل  جوانان  بین  در  کار  تعریف  افزود:  وی 
طوری که  به  است؛  متفاوتی  تعریف  یک  سوم 
اشتغال از نظر آن ها به معنی جای دنج و پشت 
باید در ذهن  که این تعریف  میز نشینی است 

جوانان ما عوض شود.
گفت:  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
تحصیل کرده ها صرفا بیشتر به دنبال کار اداری 
این موضوع،  که عامل اصلی  و دفتری هستند 

پذیرش بیش از حد دانشگاه ها است.
استان  صنعتی  کارخانجات  این که  بیان  با  وی 
این که  به  باتوجه  گفت:  دارند،  کارگر  به  نیاز  ما 
ما  تحصیل کرده  جوانان  دیدگاه  از  کار  تعریف 
متفاوت است، از این رو کارخانجات با مشکل 

کمبود پرسنل مواجه هستند. 
وی تصریح کرد: اگر جوانان برای اشتغال دیدگاه 
یک کار تحقیقاتی، علمی و مولد داشته باشند، 
اشتغال دو برابر می شود؛ چراکه استان ما یک 

استان صنعتی بوده و ظرفیت های زیادی دارد.
این که  بیان  با  تبریز  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
استخدام دولتی یک باور غلط است که در بین 
جوانان ما رواج یافته و به دنبال پارتی هستند 
شوند،  استخدام  دولتی  مجموعه  یک  در  تا 
ح  متذکر شد: از طرفی بار روانی موضوع نیز مطر
تر  سبک  و  کوچک  باید  دولت  چراکه  است؛ 
شود و زمینه های الزم برای انجام کارهای مولد، 

تحقیقاتی و علمی فراهم شود.
باید  چرا  این که  بر  مبنی  سوالی  ح  طر با  وی 
به  جامعه  در  که  رشته هایی  ما  دانشگاه های 
عمدتا  گفت:  کنند؟  پذیرش  نمی خورد،  درد 
ح است و تنها 1۰ درصد  بحث مدرک گرایی مطر
رشته  با  مرتبط  شغل  التحصیالن  غ  فار از 

تحصیلی خود دارند.
صدیقی با بیان این که به دلیل فقدان سیاست 
پیروی  سیاسی  اقتصاد  از  مشخص،  اقتصادی 
کردیم و تمامی موضوعات دستخوش مسائل 
بنده  نظر  به  داد:  توضیح  است،  شده  سیاسی 
ندارد  اقتصادی  درمان  و  نسخه  ایران  اقتصاد 
چراکه  است؛  نگرفته  انجام  اقتصادی  انقالب  و 
نیز  ما  نفت  حتی  و  بانک ها  اقتصاد،  تولید، 

وابسته است. 
دولت آتی باید تالش کند تا در سال 14۰۰ انقالب 
تا  کرد:  خاطرنشان  وی  دهد.  خ  ر نیز  اقتصادی 
زمانی که انقالب اقتصادی اتفاق نیوفتد، تولید 
ما توجیه اقتصادی نداشته باشد و بودجه ما از 

ج نشود، /ایسنا نفتی بودن خار

خبریادداشت
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شهرداری  عمرانی  پروژه های  از  بهره برداری  آیین 
منطقه پنج تبریز با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال، با حضور 
اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران شهرداری و 

با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
فرهنگ سرای استاد نظمی تبریز یکی از پروژه های 
تبریز  شهرداری  پنج  منطقه  در  رسیده  افتتاح  به 
است که با مساحت 1۰۰۰ مترمربع و اعتبار 4۰ میلیارد 
ریالی در اختیار شهروندان قرار گرفت. برنامه ریزی 
مدیریت شهری تبریز آموزش مهارت های زندگی و 
حقوق شهروندی و کالس های جانبی در این مرکز 

است.
منطقه  شهرداری  پروژه  دیگر  نصر  محله ای  پارک 
پنج تبریز است که با مساحت 35۰۰ مترمربع و با 

اعتبار 1۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
پروژه رمپ پاسداران به باغمیشه با 5۰۰ متر طول و 
1۰ میلیارد ریال اعتبار، دیگر پروژه ای است که امروز 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
احداث و برق رسانی به مراکز ذخیره آب در مرزداران، 
جاده تهران و پارک جنگلی آرپادره سی با اعتبار 15۰ 
که  است  منطقه  این  دیگر  پروژه  ریال،  میلیارد 

همزمان با دیگر پروژه ها بهره برداری رسید.
3۰ هزار تن آسفالت ریزی اساسی اتوبان پاسداران 
ریال  میلیارد   3۰۰ اعتبار  با  حوزه  اصلی  معابر  و 
به  که  است  پنج  منطقه  شهرداری  بعدی  پروژه 

بهره برداری رسید.
جنگلی  پارک  روشنایی  تامین  و  برق رسانی 
بعدی  پروژه  ریال  میلیارد   4۰ اعتبار  با  آرپادره سی 
منطقه پنج است که همزمان با دیگر پروژه ها به 

بهره برداری رسید.
سطح  جداول  اصالح  و  معابر  پارک ها،  کف سازی 
ریال به همراه دیگر  اعتبار 1۰۰ میلیارد  با  نیز  حوزه 

پروژه ها به بهره برداری رسید.
اعتبار  با  حوزه  سطح  پارک های  مبلمان  تکمیل 
شهرداری  اصلی  پروژه های  کنار  در  نیز  میلیارد   2۰

منطقه پنج به بهره برداری رسید.
 12 طول  به  منطقه  خام  آب  شبکه  لوله کشی 
پروژه  آخرین  ریال  میلیارد   3۰ اعتبار  با  و  کیلومتر 
با  همزمان  که  است  تبریز  پنج  منطقه  شهرداری 

دیگر پروژه های این منطقه افتتاح شد.
و  فرهنگی  فعالیت های  پیشگام  تبریز  شهرداری 

هنری

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی 
دنیا  تمام  در  گفت:  پروژه ها،  این  افتتاح  آیین  در 
فعالیت های  پیشگام  و  پپیشتاز  شهرداری ها 
فرهنگی و هنری هستند و خوشبخت هستیم که 
در تبریز ما نیز سال هاست شهرداری در این عرصه 

فعال است.
فرهنگ  موضوع  کرد:  اظهار  ناظمی  قاسم  سید 
یک موضوع اساسی و جدی و ضرورتی برای حوزه 
شهری است که امروز خوشحال هستیم که این 
سرمایه فرهنگی شهرداری حتی در دورترین نقاط 

شهر گسترش یافته است.
وی افزود: افتخار بزرگی است قبل از این که جریان 
ما  شود،  منطقه  یک  وارد  زندگی  جریان  و  شهری 
زیرساخت های فرهنگی آن منطقه را تامین کردیم.

فرهنگی  جریان  در  تبریز  تاثیر  به  اشاره  با  وی 
دنیا، بیان کرد: شهر ما با قدمت و اهمیتی که در 
از  که  تاثیری  و  دارد  ایران  هنری  و  فرهنگی  جریان 
ساماندهی  و  بزرگ  شخصیت های  تربیت  طریق 
حرکت های بزرگ در جریان فرهنگ دنیا می گذارند، 
نیازمند این است که حوزه فرهنگ در این منطقه 

جدی گرفته شود.
و  شهرسازی،  معیشت،  کرد:  اضافه  ناظمی 
معماری مسائل مهمی است ولی ما شهر را محل 
اگر  است  این  واقعیت  و  می دانیم  انسان  زندگی 
برای  جایی  شهر  این  ندهیم،  اهمیت  انسان  به 
از  تبریز  شهر  کرد:  تصریح  بود.وی  نخواهد  زندگی 
جهت توسعه کمی در حوزه زیرساخت و فضاهای 
است  برداشته  خوبی  قدم های  فرهنگی،  کاربردی 
ولی هنوز راه زیادی در پیش داریم ولی این زحمات 

و تالش ها را نباید نادیده بگیریم.
وی افزود: بر خود وظیفه می دانیم که از مجموعه 
شهرداری تبریز و اعضای شورای شهر که در این 
بوده  آن  دچار  شهرها  که  مالی  محدودیت های 
شهر  کالبدی  و  فرهنگی  مسائل  به  هستند،  و 
کردند،  تالش  آن  موانع  رفع  در  و  کردند  اهتمام 

تشکر کنیم.
آذربایجان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
شرقی  اظهار امیدواری کرد که این اهتمام در حوزه 
کاربردی و حوزه نرم افزار نیز سرایت کند؛ چراکه این 
ورزشگاه، این فرهنگ سرا و این فضاهای فیزیکی 
امیدواریم  و  هستند  فرهنگی  نفس  یک  نیازمند 

شاهد جریان زندگی فرهنگی در این ساختمان ها 
باشیم.

در  الزم  زیرساخت های  ایجاد  شهرداری،  اولویت 
شهرک های جدید است

زیرساخت های  ایجاد  ادامه،  در  نیز  تبریز  شهردار 
شهرداری  اولویت  را  جدید  شهرک های  در  شهری 

عنوان کرد.
ج شهین باهر اظهار کرد: از مهمترین پروژه های  ایر
که  است  نظمی  استاد  فرهنگسرای  امروز، 
ششمین فرهنگسرای احداث شده منطقه پنج در 

این دوره مدیریت شهری است.
دسترسی  رمپ  نصر1،  محله ای  پارک   افزود:  وی 
اساسی  ریزی  آسفالت  باغمیشه،  به  پاسداران 
پارک ها،  مبلمان  تکمیل  معابر،  سازی  کف  و 
شبکه  کشی  لوله  ح  طر چند  و  کنترل  ح های  طر
دیگر  از  معابر  روشنایی  و  رسانی  برق  خام،  آب 
امروز به بهره برداری رسید و  که  پروژه هایی است 

در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
در  شهری  زیرساخت های  توسعه  به  اشاره  با  وی 
تالش  ما  اولویت  کرد:  اعالم  جدید  شهرک های 
برای ایجاد زیرساخت ها و خدمات محله  ای شامل 
احداث فرهنگ سراها، توسعه فضای سبز، ایجاد 
شهرک های  در  امکانات  دیگر  و  ورزشی  فضاهای 
جدید و مناطق در حال توسعه  شهر است که قبل 

از سکونت شهروندان آماده بهره برداری شود.
شهین باهر اضافه کرد: هرچند در برخی از مناطق 
متمادی  سال های  که  هست  کمبودهایی  شهر 
کاربری های عمومی در آن ها ایجاد نشده و تالش 
و  بینی  پیش  نیاز  مورد  زیرساخت های  که  داریم 

اجرایی شود.
ایجاد  بر  مبتنی  شهرها،  توسعه  تکمیل 

زیرساخت های الزم
دبیر شورای اسالمی شهر تبریز نیز در ادامه تکمیل 
زیرساخت های  ایجاد  بر  مبتنی  را  شهرها  توسعه 

در  تبریز  شهرداری  رویکرد  گفت:  و  دانست  الزم 
زمینه فرهنگی قابل تقدیر بوده است.

توسعه  امروزه  کرد:  اظهار  نیکوخصلت  سعید 
را  خود  مفهوم  الزم  زیرساخت های  با  شهرها 
فرهنگی،  چون  زیرساخت هایی  می کند.  تکمیل 
ورزشی، فضای سبز، ترافیک، مسیرهای دوچرخه، 
پیاده راه ها و ... مالک اولیه و شاخص های ارزیابی 

شهرها قلمداد می شوند.
باید  زیرساخت ها،  این  کنار  در  داد:  ادامه  وی 
سرمایه های نمادین نیز در جایگاه خود به خوبی 
اجتماعی  و  فرهنگی  پروژه  در  کنند.  ایفا  نقش 
فرهنگسرای استاد علی نظمی نیز سعی کردیم تا با 
نامگذاری این پروژه به نام استاد نظمی، به ساحت 

این استاد بزرگوار ادای احترام کنیم.
وی عنوان کرد: استاد نظمی در سن ۹4 سالگی از 
برای شهر ما  او  و نفس  روزگار هستند  نادر  افراد 

غنمیت است.
نیکوخصلت با بیان این که مرزداران به عنوان یک 
شهرک جدید نیازمند بافت جدید است، گفت: نیاز 
تا شهروندان ساکن در این شهرک جدید،  است 
فضاهایی برای سازگاری و تعامالت اجتماعی پیدا 
کنند و فضاهای فرهنگی و ورزشی در این شهرک 

افزایش پیدا کند.
وی اظهار کرد: با وجود این که در قسمت شرقی و 
شمالی این فرهنگسرا هنوز ساخت و سازی انجام 
نگرفته اما خوشبختانه این پروژه فرهنگی به اتمام 

رسیده که این اتفاق را به فال نیک می گیریم.
زمینه  در  تبریز  شهرداری  رویکرد  افزود:  وی 
فرهنگی قابل تقدیر بوده است که در این راستا 
عمومی،  روابط  فرهنگی،  عمرانی،  بخش های  از 
پنج  منطقه  شهرداری  تالشگران  همه  و  مالی 
فرهنگسرا  این  احداث  بابت  و  می کنیم  قدردانی 
تبریک  مرزداران  شهرک  در  ساکن  شهروندان  به 

می گویم.

بهره برداری از پروژه های عمرانی 
یال یز با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ر تبر

اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورای عالی  دبیر  و  رئیس جمهوری  مشاور 
و  کنندگان  تولید  گذاران،  سرمایه  تجاری  شریک  آزاد  مناطق  گفت:  کشور 

فعاالن اقتصادی هستند.
سرمایه گذاران  با  نشست  در  مؤمنی  حمیدرضا  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان و مانع 

آزاد کشور بوده و در این زمینه تالش فراوان  اولویت مناطق  زدایی تولید 
خواهیم داشت.

وی همچنین در این نشست بر پیگیری مشکالت تمام سرمایه گذاران تا 
حصول نتیجه تاکید کرد. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیروز 
در اولین روز از سفر 2 روزه خود به ارس از تعدادی از شرکت های صنعتی، 

تولیدی منطقه آزاد تجاری و صنعتی این منطقه بازدید کرد.
ح های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ۹4  در چهارمین برنامه افتتاح طر
ح با اعتبار ۶2 هزار میلیارد ریال و اشتغال زایی برای سه هزار نفر افتتاح  طر
ح بزرگ صنعتی، عمرانی و زیربنایی و کشاورزی با مجموع  می شود که 3۷ طر
سرمایه گذاری 2۰ هزار و 24۶ میلیارد ریال در منطقه آزاد ارس اجرا شده است.

: دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور
مناطق آزاد شریک تجاری سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هستند

ورت اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی  ضــر
در صنعت خودروســازی

ن  د معــا و  یــع  صنا ن  کمیســیو عضــو   - یــز تبر
ر  نحصــا ا ز  ا یــد  با و  ر د ر خــو ا ز بــا  : گفــت مجلــس 
ج شــود و تحقــق ایــن مهــم  وســازان خــار خودر
در گــروی اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی 

است.
، الهویــردی دهقانــی  بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر
کیفیــت  بــا  ی  و ر د خــو لیــد  تو ت  ر و ضــر ه  ر بــا ر د
وســازان بایــد بــرای تولیــد  اظهــار داشــت: خودر
یــزی  زان قیمــت برنامه ر وی باکیفیــت و ار خــودر
 ، ن د یمــن بــو یــن مهــم بــه ا ر تحقــق ا کننــد و د
کاهــش مصــرف ســوخت و… توجه ویژه داشــته 

. شند با
ی  ا ر شــو مجلــس  ر  د ن  قــا ز ر و م  د مــر ه  ینــد نما
ر  د گــی  د لو آ ضعیــت  و  : د و فــز ا  ، می ســال ا
ورت  ننــد تهــران بیانگــر ضــر کالن شــهرهایی ما

وهــای کم مصــرف و پــاک  توجــه بــه تولیــد خودر
اســت در حالی کــه خودروســازان برنامه ای برای 

وها ندارند. ع خودر تولید این نــو

وی بــا بیــان این کــه در حــال حاضــر خودروهــای 
ســواری داخلــی در هــر 1۰۰ کیلومتــر حــدود 12 تــا 
 : د فــه کــر ضا ، ا ف می کننــد یــن مصــر 1 لیتــر بنز 4

ی  هــا و ر د خو خت  ســو ف  مصــر ت  و لتفــا به ا ما
داخلــی بــا میــزان اســتاندارد بــا حقــوق پرســنل 

این شــرکت ها تا حدودی برابر است.
مجلــس  ن  د معــا و  یــع  صنا ن  کمیســیو عضــو 
شــورای اســالمی ادامه داد: هرچند ما بــه دنبال 
یــن  مــا ا وســازان داخلــی نیســتیم ا یــان خودر ز
وز و محصوالت  وهــای بــه ر شــرکت ها باید خودر
د  خــو ن  یا مشــتر ر  ختیــا ا ر  د یمــن  ا و  کیفیــت  با

قرار دهد.
ر  ز انحصــا یــد ا ر با ا ز نــی بــا بیــان این کــه بــا دهقا
یــن  ا تحقــق  و  د  شــو ج  ر خــا ن  ا ز ســا و ر د خو
صــی  ز بخــش خصو ا ه  د ســتفا ی ا و گــر ر  مهــم د
ز یــک ســو  وش ا یــح کــرد: بــا ایــن ر اســت، تصر
د  ی می شــو گیــر ی جلو ر ســتو ی د ر ا ز قیمت گــذ ا
وهــا را بــا  وســازان خودر و از ســوی دیگــر خودر
م  د مــر بــه  ی  ســلیقه ا ی  کیفیت هــا و  قیمت هــا 

تحویــل نمی دهند.

عضو کمیسیون صنایع  و معادن مجلس تاکید کرد؛

ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در صنعت خودروسازی

ح همــای رحمــت و کمــک مؤمنانه به مناســبت عیــد فطر توســط هالل احمــر اســتان در آذربایجان شــرقی اجرا   طر
می شود.

ح همــای رحمت جمعیــت هالل احمر آذربایجان شــرقی  به گــزارش جام جم حمید حســین پور در حاشــیه اجرای طر
در شهرســتان اهر افزود: هالل احمر آذربایجان شــرقی در طول ســال برنامه های مختلفی را از جملــه در ماه مبارک 
ح همــای رحمت و کمک مؤمنانه« در راســتای تحقق منویات مقــام معظم رهبری؛ جزو  رمضان برگزار می کند و »طر

برنامه های اجرایی هالل احمر اســتان است.
مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر آذربایجان شــرقی از توزیــع 12۰۰ بســته معیشــتی در تبریــز و ۷5۰ بســته معیشــتی 
در شهرســتان اهر خبر داد، گفت: هالل احمر آذربایجان شــرقی هم زمان با سراســر کشــور به مناســبت ماه مبارک 
ح همای رحمــت و کمــک مؤمنانــه در بیــن نیازمنــدان اهر و  رمضــان نزدیــک بــه 2۰۰۰ بســته معیشــتی در قالب طــر
ح همای رحمــت در طول مــاه مبــارک رمضــان در تمامی شهرســتان های  تبریز توزیــع می کنــد.وی تصریح کــرد: طــر

؛ 12۰۰ بسته معیشــتی در تبریز توزیع می شود. آذربایجان شرقی اجرا شــده و به مناسبت عید ســعید فطر

به مناسبت عید فطر صورت گرفت:

ح همای رحمت و کمک مؤمنانه در آذربایجان شرقی اجرای طر



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

مدیر جهاد  کشاورزی شهرستان  خبر داد:
کشت محصول پروتئینی »کینوا«  

در   هریس
 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان هریس از کشــت 
محصــول پروتئینــی و غذایــی دانــه "کینــوا" در اراضــی 
کشــاورزی ایــن شهرســتان خبــر داد. کاظــم عباســی 
گفــت: با توجــه بــه مســاعد بــودن آب و هــوای منطقه 
خواجــه و بــه خصــوص روســتای هیــق بــرای اولیــن بار 
بــا کار کارشناســی، اقــدام بــه کشــت ایــن محصــول در 
۰.5 هکتار از اراضی این روســتا شــده اســت.وی افزود: 
در صــورت محصــول دهــی موفــق در ســال های آتــی، 
مساحت بیشتری از اراضی این شهرستان را به کشت 
این محصــول اختصــاص خواهیــم داد.وی ادامــه داد: 
ارزش غذایــی این محصول کشــاورزی هم تراز با ســایر 

محصوالت غله ای چون جو پرک و برنج است. /ایسنا

مناطــق  یخــی  تار ثــار  آ حفاظــت  و  امنیــت  تامیــن 
خداآفرین و جلفا

آذربایجان شــرقی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی آذربایجــان  شــرقی از تامیــن امنیــت و 
حفاظت آثــار تاریخــی مناطق مــرزی خداآفریــن و جلفا 
با همــکاری فرماندهی مرزبانی اســتان خبــر داد. احمد 
حمزه زاده در دیدار با معاون عملیاتی مرزبانی اســتان، 
اظهار کرد: به ســبب غنــای مواریث تاریخی در اســتان، 
بخشی از آثار تاریخی و همچنین جاذبه های گردشگری 
در مناطــق مــرزی قــرار گرفته انــد کــه در تامیــن امنیت 
آن هــا فرماندهــی مرزبانی اســتان نقش بســزایی دارد. 
وی با بیان این که در راســتای ارتقای تعامالت اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان  
شــرقی و فرماندهی مرزبانی اســتان اقدامات الزم مورد 
بررســی قرار گرفــت، گفت: بــه همین منظــور اقدامات 
مشترکی در راستای تامین امنیت گردشگران مناطق 
مرزی حفاظت، مرمت و بازسازی آثار تاریخی، مقابله با 

حفاری غیرمجاز در مناطق هدف انجام خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه اعالم کرد:
آزادســـــازی 11 مـــورد از اراضـــی 

کشاورزی در مراغه

مدیر جهاد کشاورزی مراغه از اجرای 11 مورد قلع و 
قمع و آزادسازی اراضی کشاورزی در این شهرستان 

خبر داد.
اسماعیل کریمی اصل در گفت وگو با خبرنگاران، 
و  قلع  اجرای  با  گفت:  مطلب  این  بیان  ضمن 
از زمین های  اراضی، یک هکتار  کاربری  قمع تغییر 
کشاورزی و باغی به چرخه تولید محصوالت زراعی و 

میوه بازگردانده شد.
کاربری ها به استناد  این تغییر  این که  با بیان  وی 
تبصره دو ماده 1۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی 
کردن  یکپارچه  برای  قضایی  دستور  با  و  باغ ها  و 
اراضی اجرا شده است، گفت: طبق ماده 1۰ قانون 
سال  مصوب  باغ ها،  و  زراعی  اراضی  کاربری  حفظ 
بنا،  ایجاد  قالب  در  کاربری  تغییر  هرگونه   ،1385
ساخت دیوار و برداشتن شن و ماسه جرم است 
و مجرمان به مراجع قضایی معرفی می شوند.وی با 
اشاره به این که برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی 
زراعی و باغی در مراغه بیش از 5۰ پرونده تشکیل 
غیرمجاز  کاربری  تغییر  در  داد:  ادامه  است،  شده 
موضوع ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی 
و باغ ها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره دو ماده 1۰ 
قانون مذکور توسط ماموران جهاد کشاورزی، پس 
از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری 

امکان پذیر است.
با  مراغه  شد:  خاطرنشان  خاتمه  در  اصل  کریمی 
داشتن 23 هزار هکتار باغ و 1۰۰ هزار هکتار زمین 
زراعی از قطب های تولید محصوالت باغی و زراعی در 

آذربایجان شرقی است./ایسنا

خبرخبر

 چهار شنبه 22  اردیبهشت 1400   شماره 5936

در نامه ای از وزیر کشــور خواست تا عوامل انســانی فعال در سیستم 
حمــل و نقــل عمومــی درون شــهری را در اولویــت تزریــق واکســن قرار 

دهند.
ج شــهین باهــر در نامــه خود بــه وزیر کشــور کــه فرماندهی قــرارگاه  ایر
عملیاتی ســتاد ملی مبارزه با کرونا را بر عهده دارد، عنــوان کرد: ناوگان 

حمــل و نقــل شــهری شــامل قطــار شــهری، اتوبوســرانی، تاکســیرانی، 
حمل و نقــل بــار از جمله مشــاغلی اســت که بــدون وقفه و بــه صورت 
شــبانه روزی به عموم شــهروندان ارائه خدمت می کنند و شرایط کاری 
آن ها به گونه ای اســت که به دلیل ارتباط مســتمر با مسافران همواره 

در معرض ابتال به بیماری کرونا قرار دارند.

: درخواست شهردار تبریز از وزیر کشور

افراد شاغل حمل و نقل عمومی درون شهری 
در اولویت تزریق واکسن قرار گیرند

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی:
همه مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه هستیم
رئیس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی گفت: آرای وحــدت رویه همان قانــون بوده و 

تمامی نهادها و ادارات مکلف هستند تا از رای وحدت رویه متابعت کنند.
موسی خلیل الهی در نشست ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری 
اســتان، در خصوص اجرای آرای وحدت رویه خاطرنشــان کــرد: گاه با وجــود رای وحدت 

رویه که در حکــم قانون اســت، همچنان برخی موسســات بــه دنبــال دورزدن قوانین 
هســتند، در حالی  کــه همه مکلف اند تــا بر اســاس قانون رفتــار کنند. وی خاطرنشــان 
کرد: مالک کار، مصوبات بانک مرکــزی و رای وحــدت رویه بوده و هرآنچه خــالف این دو 
مورد باشد غیرقانونی است.به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، وی با اشاره به 

موضوع الزم االجرا بودن مصوبات ســتاد تســهیل، ادامه داد: مصوبات ستاد تسهیل 
بــرای بانک هــا الــزام آور بــوده امــا در عین حــال، بانک هــا به دنبــال اخــذ مجــوز از تهران 
هستند، در حالی که اگر موردی را ستاد تسهیل در استان ها مصوب کرد، نیازی به اخذ 

مجوز از مرکز نیست و در اجرای مصوبات ستاد تسهیل، بانک ها مکلف هستند.

 رئیس هیات نظارت بر انتخابات آذربایجان شــرقی از احراز صالحیت 2۷نفر 
از داوطلبــان انتخابات میانــه دوره ای مجلــس در حوزه انتخابیــه میانه خبر 

داد.
به گــزارش جام جــم صمد عزیــزی  در یک گفــت و گــوی خبری اعالم کــرد: 58 
نفر برای نامزدی در انتخابات میاندوره ای مجلس شــورای اسالمی در حوزه 
میانه داوطلب شــده بودند که 5 نفــر آنها انصــراف دادنــد و صالحیت افراد 

باقی مانده بررسی شد.
وی افــزود: صالحیــت ۶ نفــر از نامزدهــای انتخابــات میــان دوره ای مجلس 

شورای اسالمی در حوزه انتخابیه میانه نیز احراز نشده است.
وی اضافه کرد: صالحیت 1۹ نامزد نیز تایید نشده است. 

عزیزی گفت: نامزدهایی که احراز صالحیت نشــده یا صالحیت شــان تایید 
نشده، چهار روز فرصت دارند تا اعتراض کنند.

بــه گــزارش ایرنــا، در دور اول انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای 
اسالمی، مهدی اسماعیلی توانســت با کسب اکثریت آرا، به عنوان نماینده 

اول حوزه انتخابیه میانه به مجلس راه یابد.
 شهرستان میانه دارای 4 بخش است و 182 هزار نفر جمعیت دارد.

چهار نفــر از نامزدهــای انتخابات میان دوره ای مجلس شــورای اســالمی در 
این حوزه انتخابیه را بانوان تشکیل می دادند.

ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری همــراه بــا انتخابــات میانه 
دوره ای مجلس شورای اســالمی و مجلس خبرگان و نیز شوراهای اسالمی 
شــهر و روســتا 28 خــرداد امســال همزمــان بــا سراســر کشــور در آذربایجان 

شرقی برگزار می شود.

احراز صالحیت 2۷ داوطلب نمایندگی مجلس در میانه 

مدیر امور زرارعت جهاد کشــاورزی آذربایجان شــرقی 
از آغــاز کشــت بهــاره در 84 هــزار هکتــار از اراضــی 

حاصلخیز استان خبر داد.
جــالل رحیــم زاده در گفــت و گویــی با اشــاره بــه تنوع 
کشــت محصوالت زراعی بهــاره در اســتان اظهار کرد: 
ح هــای  بــرای افزایــش تولیــد محصــوالت زراعــی، طر
مختلــف ترویجــی و تحقیقــی بــرای آزمایــش انــواع 
ریــز مغــذی در تمامــی  و  نیتــرات  لــی،   آ کودهــای 

ع  نــو و  شــده  انجــام  شهرســتان ها  محصــوالت 
کودهــا را براســاس آزمــون خــاک، بــرآورد کــرده و در 
اختیــار کشــاورزان قــرار می دهیــم.وی خاطرنشــان 
کــرد: همچنیــن در تامیــن نهاده هــای کشــاورزی از 
جملــه بــذر مناســب و اصــالح شــده بــه کشــاورزان 
کمــک می کنیم.مدیــر امــور زراعــت جهــاد کشــاورزی 
آذربایجان شــرقی گفت: با توجه به تنوع و گســتردگی 
محصوالت زراعی استان، برداشــت محصول از اواخر 

اردیبهشت آغاز و تا پایان مهر ادامه می یابد.
رحیــم زاده خاطرنشــان کــرد: پیــش بینــی می شــود 
امســال بیش از یک میلیون تن محصول در کشــت 

بهاره در آذربایجان شرقی برداشت شود. 
  اراضــی کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی حــدود 
یــک میلیــون و 2۰۰ هــزار هکتــار اســت و ایــن اســتان 
ساالنه نزدیک به پنج میلیون تن تولیدات کشاورزی 

دارد./ ایرنا

 
 

آغاز کشت بهاره در ۸۴ هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی

۷۰۰ میلیارد ریال پروژه 
عمرانی

پروژه هــای  از  بهره بــرداری  آییــن 
عمرانــی شــهرداری منطقــه 5 تبریــز 
امــروز  ریــال،  میلیــارد   ۷۰۰ اعتبــار  بــا 
بــا حضــور اعضــای شــورای اســالمی 
شهر و مدیران شهرداری و با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
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گزارش 
تصویری
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ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی

دائم گل این بستان شاداب نمی ماند
حافظدریاب ضعیفان را در وقت توانایی
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