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آذربایجان شرقی

دادستان عمومی و انقالب تبریز :
بازگشت به زندگی ۱۰ محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم
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به همت حاج حسین افتخاری ؛

هیئت شاه حسین گویان حضرت  علی اکبر
  از بزرگترین هیئات عزاداری  در آذربایجان شرقی

سمینار آموزشی » روابط عمومی تخصصی و اصول مردم داری« در آستانه هفته دولت در تبریز

دولتمردان برای اعتماد آفرینی و رابطه مردم و دولت 
»روابط عمومی تخصصی« را پیاده کنند

یک مدرس دانشــگاه و اســتاد ارتباطات دانشــکده خبر گفت: دولتمردان برای اعتماد آفرینی و رابطه مردم 
و دولت "روابط عمومی تخصصی " را پیاده کنند .

به گزارش جام جم حمید شکری خانقاه در سمینار آموزشی »روابط عمومی تخصصی و اصول مردم داری« که در 
آستانه هفته دولت ویژه مدیران و کارکنان روابط عمومی بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی و ادارات تابعه 
ســازمان در تبریز بصورت وبیناری برگزار شــده بود با بیان این که آنچه هر دولتمردی در مدیریت ارتباطی خود باید 

به آن توجه ویژه ای داشته باشد...
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بهبودی خبر داد:

پیشــنهاد تامین اعتبار 7 میلیــارد تومانی به موزه 
دفاع مقدس آذربایجان شرقی

 با حضور مدیرکل آموزش و پرورش صورت گرفت:

مدرسه شهیدان عادلی و ابراهیمیان 
روستای سعید آباد افتتاح شد

مدیر کل آموزش و پرورش استان:

 کالس های درس
 در آذربایجان شرقی از 

ابتدای آبان حضوری است

آگهی مزایده عمومی امالک مازاد 

)مرحله اول - نوبت دوم سال 1400(

ــور عـــمـــرانـــی اســـتـــانـــدار  ـــ مــــعــــاون امــ
آذربایجان شرقی: 

آذربایجان شرقی  در  بــرق  تولید 
پایین است

 

آذربایجان شرقی  استاندار  عمرانی  امــور  معاون 
به  تــوجــه  بــا  اســتــان  ایــن  در  بــرق  تولید  گفت: 
ظرفیت های صنعتی و اقتصادی پایین است و 

باید در این زمینه اقدامات فوری انجام شود.
، مجموع  ــو بــا خبرنگار جـــواد رحمتی در گفت وگ
تولید بــرق آذربایجان شرقی را ساالنه معادل دو 
هــزار و ۳۰۰ مگاوات اعــام و اضافه کــرد: این میزان 
تولید بــرای استانی کــه بالغ بــر چهار میلیون نفر 
جمعیت در مراکز شهری و مناطق روستایی دارد و 
دارای افزون بر هشت هزار واحد صنعتی و تولیدی 

است، بسیار ناچیز است.
ــرق در آذربـــایـــجـــان شــرقــی  ــ ــیــد ب ــول ــزان ت ــیـ وی مـ
را جــوابــگــوی مــیــزان مــصــرف در بخش خانگی و 
صنعتی ندانست و  اهتمام جدی شرکت های برق 
منطقه ای بــرای افزایش میزان تولید بــرق در این 
استان تاکید کرد. رحمتی با اشاره به مصوبه هیات 
دولـــت مبنی بــر ساخت ۲ نــیــروگــاه در آذربــایــجــان 
شرقی، اظهار کرد: این ۲ نیروگاه یکی با ظرفیت هزار 
مــگــاوات در منطقه آزاد تــجــاری - صنعتی ارس و 
دیگری با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در منطقه صوفیان 
از توابع شهرستان شبستر در نزدیکی کانشهر 
تبریز قرار دارند که متاسفانه علیرغم سپری شدن 
چند ســال از ایــن مصوبات هنوز بــه مرحله اجــرا 
در نرسیده انــد.  وی سرمایه گــذاران هر ۲ نیروگاه 
فــوق را بخش خصوصی اعـــام کــرد و گفت: یکی 
از دالیل اصلی راکد ماندن عملیات اجرایی این ۲ 
نیروگاه را به سیاست گذاری های حمایتی از بخش 
غیردولتی در حــوزه ساخت، تجهیز و بهره بــرداری 
از نیروگاه های برق مرتبط دانست که  باید در این 
رابطه تجدیدنظرهای جدی و عملی به انجام برسد.
رحمتی افزایش تعرفه ها را یکی از سیاست های 
اصــولــی و مهم بـــرای ترغیب بخش خصوصی به 
ساخت و بهره برداری از نیروگاه های برق در کشور 

برشمرد.

حوزه  تجسمی  هنرهای  واحــد  مسئول 

هنری آذربایجان شرقی:

ــری به  ــن ــار ه ــ ث ــال آ ــ مــهــلــت ارسـ
 ۱۰ ــــوم«  ب بــغــض   7۲« ــواره  ــوگـ سـ

شهریور است
هنری  حوزه  تجسمی  هنرهای  واحد  مسئول 
ارسال  مهلت  آخرین  گفت:  آذربایجان شرقی 
ــواره هــنــرهــای  ــ ــوگ ــ ــه چــهــاردهــمــیــن س ــار بـ ــ ثـ آ
تجسمی ۷۲ بغض بوم این استان ۱۰ شهریور 

است.
ــیـــک رزم در گــفــت وگــو بـــا خــبــرنــگــاران  مــیــنــا نـ
ــواره بـــه صـــورت  ــ ــوگ ــا بـــیـــان ایـــن کـــه ایــــن ســ بـ
افـــزود:  مــی شــود،  بــرگــزار  منطقه ای  و  مــجــازی 
ایـــن ســـوگـــواره هــنــرمــنــدان اســتــان هــای  در 
آذربــایــجــان شــرقــی، آذربــایــجــان غــربــی، زنــجــان و 

اردبیل شرکت می کنند.
 ۲ در  ســــوگــــواره  ایــــن  داشــــــت:  ــار  ــهــ اظــ وی 
موضوعات  با  خوشنویسی  و  نقاشی  بخش 
امام  یــاران  غیرت  و  شجاعت   ، ایثار جلوه های 
حسین )ع( در روز عاشورا در بخش نقاشی و 
خوشنویسی  بخش  در  عاشورا  زیــارت  فقرات 

برگزار می شود.
هنری  حوزه  تجسمی  هنرهای  واحد  مسئول 
هنرمندان  ایــن کــه  بــیــان  بــا  آذربــایــجــان شــرقــی 
تولید  اخیر  ســال  یک  در  که  ــاری  ث آ می توانند 
کرده اند را به این سوگواره ارسال کنند، گفت: 
ثار در بخش نقاشی آزاد بوده و  تکنیک تولید آ
۷۰ سانتی متر و حداکثر  ابعاد اثر حداقل ۵۰ * 
بامانع  نیز  مربع  ــادر  ک و  سانتی متر   ۱۰۰  *  ۷۰
ــیـــک رزم بــا اشــــاره بــه ایــن کــه بخش  اســـت.نـ
رشته های  در  نیز  سوگواره  این  خوشنویسی 
نستعلیق، شکسته نستعلیق و خطوط عربی 
برگزار می شود، ادامه داد: جوایز این سوگواره 
میلیون   ۲۰ مبلغ  و  قدردانی  لوح  اول  نفر  برای 
ریال، نفر دوم لوح قدردانی و مبلغ ۱۵ میلیون 
ریال، نفر سوم لوح قدردانی و مبلغ ۱۰ میلیون 
ریال است و در هر رشته به ۲ اثر برگزیده )غیر 
مبلغ  به  نقدی  جایزه  و  قدردانی  لوح  رقابتی( 

پنج میلیون ریال اهدا می شود.
وی یادآوری کرد: عاقه مندان می توانند فایل 
ثار خود را به همراه مشخصات کامل از طریق  آ
و  کنند  ارسال   artabriz@yahoo.com آدرس 
در صورت هرگونه سئوال به وب سایت حوزه 
artabriz.ir مراجعه یا  هنری استان به نشانی 

با شماره تلفن ۳۵۵۵۲۵۵۷ تماس بگیرند.

خبرخبر

 دبیر جشنواره  مطبوعات آذربایجان شرقی گفت: 
۶۱۴ اثـــر بــه دبــیــرخــانــه  مــجــازی پنجمین جــشــنــواره  
مطبوعات، خــبــرگــزاری هــا و پــایــگــاه هــای خــبــری این 

استان ارسال شده است.
بـــه گــــــزارش جـــام جـــم مــرتــضــی شــفــیــعــی در جمع 
خبرنگاران اظهار کــرد: ۶۱۴ اثــر در قالب سرمقاله، 
مــقــالــه و یـــادداشـــت، عــکــس خــبــری )تـــک عــکــس و 
گـــــزارش تـــصـــویـــری(، ایــنــفــوگــرافــی، صــفــحــه آرایــی، 
، مصاحبه،  ، تولیدات چند رسانه ای، تیتر کاریکاتور
گفت وگو و گزارش )خبری و غیرخبری( به دبیرخانه  

مجازی جشنواره ارسال شده است.
ــار رســیــده  ثـ وی بــا بــیــان ایــن کــه بیشترین تــعــداد آ
ــار در بخش  ث مــربــوط بــه بخش گـــزارش و کمترین آ
گفت وگو بــوده اســت، خاطرنشان کــرد: استقبال 

ــه ای اســتــان در بــخــش هــای عکس و  ــان فــعــاالن رس
چندرسانه ای در مقایسه با ادوار گذشته جشنواره  

مطبوعات قابل توجه است.
وی بــا تــاکــیــد بــه ایــن کــه هــیــأت داوران طــی هفته  
ثـــار را آغـــاز خــواهــنــد کـــرد، بیان  ــررســی آ جـــاری کـــار ب
کــرد: مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان این 
ــه ای، هفته  پایانی شهریور بــا رعایت  ــداد رســان رویـ
ــور مــحــدود  ــض ــامــه هــای بــهــداشــتــی و بـــا ح شــیــوه ن

میهمانان در تبریز برگزار می شود.
ــوان جــشــنــواره،  ــراخ ــد: مطابق ف ــادآور ش ــ شفیعی ی
ثاری که از دیگر استان های کشور یا با موضوعاتی  آ
غیرمرتبط ارســال شده باشد، حــذف، و داوری تنها 
ثــاری اعمال می شود که بر اســاس محورهای  روی آ
اعامی و در بستر رسانه های دارای مجوز استان 

مــنــتــشــر شـــده بـــاشـــد. دبــیــر پــنــجــمــیــن جــشــنــواره  
مطبوعات آذربایجان شرقی ادامـــه داد: بــر اســاس 
مصوبه  شورای سیاست گذاری، »محمد عزیزی راد« 
ــواره و محمدامین  ــیــر عــلــمــی جــشــن بــه عــنــوان دب
خــوش نــیــت، پــیــمــان پـــاکـــزاد، فـــرهـــاد بــاغــشــمــال، 
قربانعلی طاهرفر و علی حامدحق دوست به عنوان 
هیأت داوران پنجمین جشنواره  مطبوعات انتخاب 

شده اند.شفیعی همچنین با بیان این که جشنواره 
ــا مــحــوریــت بــررســی نــقــش رســانــه هــای اســتــان در  ب
مقابله با ویــروس کرونا به همت خانه  مطبوعات 
آذربایجان شرقی برگزار می شود، خاطر نشان کرد: در 
جشنواره یاد شده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
آذربــایــجــان شــرقــی و دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی تبریز 

حمایت و همکاری دارند.

۶۱۴ اثر به جشنواره  مطبوعات 
آذربایجان شرقی ارسال شد

از  جلوگیری  بر  تاکید  با  آذربایجان شرقی  جهادکشاورزی  رئیس 
نیازمند  امر  این  تحقق  برای  گفت:  مولد،  سنگین  دام  کشتار 

اقدامات جدی و سیاست های تشویقی هستیم.
اکبر فتحی در بازدید از کشتارگاه صنعتی تبریز هدف از این بازدید 
افزود:  و  کرد  عنوان  مولد  دام  کشتار  از  جلوگیری  نحوه  بررسی  را 
اقدامات اولیه برای افزایش سهمیه میزان نهاده های دامی در حال 
برای تامین علوفه به  انجام است و تامین تسهیات و نقدینگی 
زودی اباغ خواهد شد و با این اقدامات و سیاست های تشویقی 

امیدواریم از کشتار دام های سنگین مولد جلوگیری شود.
وی گفت: همچنین شناسنامه دار کردن الشه در راستای تعیین 
کیفیت و جنسیت الشه و حمایت از حقوق قانونی مصرف کنندگان 

که در حال انجام است باید با جدیت دنبال شود.
این  گفت:  نیز  تبریز  شهرداری  صنعتی  کشتارگاه  مدیرعامل 
، بخشی از نیاز سایر  کشتارگاه عاوه بر تامین گوشت قرمز این شهر

شهرهای آذربایجان شرقی را نیز تامین می کند.
کریم قدرتی با بیان این که در این مجموعه صنعتی انواع دام های 
گاومیش،  گوساله،  گاو،  مانند  گوشت  حال  سبک  و  سنگین 
غ برای مصارف خانگی و صنعتی کشتار  ، شتر و شترمر گوسفند، بز
می شود، افزود: با راه اندازی خط بسته بندی گوشت قرمز در این 
در  شده  کشتار  گوشت  منجمد،  و  بشقابی  صورت  به  مجموعه 
بسته بندی های بهداشتی در تبریز و سایر شهرهای کشور توزیع 

می شود.
وی با بیان این که کشتار دام مولد نگران کننده است، گفت: اوایل 
هر هفته به طور متوسط روزانه ۲۳۰ راس دام سنگین و ۷۰۰ راس دام 
سبک در این مجموعه کشتار می شود و این تعداد در اواخر هفته 
به ۱۷۰ راس دام سنگین و ۴۰۰ راس دام سبک می رسد و با وجود 
افزایش میزان کشتار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
گذشته  سال  به  نسبت  امسال  مولد  دام  کشتار  آمار  متاسفانه 

افزایش یافته است.
وی با اشاره به این که ۸۰ درصد دام های کشتار شده در کشتارگاه ها 
را دامداران سنتی تامین می کنند، گفت: این دامداران با توجه به 
خشکسالی حاکم بر استان به عنوان مرجع تولید گوشت قرمز در 
دامی  نهاده های  و  علوفه  تامین  برای  صنعتی  دامداری های  کنار 

خود نیاز به حمایت دارند.
مدیرعامل کشتارگاه صنعتی تبریز با تاکید بر این که شناسنامه دار 
کردن الشه های استحصالی در کشتارگاه ها ضروری است، گفت: 
این کار موجب می شود مصرف کننده در موقع خرید با مشخصات 
به خرید  اقدام  اطمینان بیشتری  با  و  باشد  آشنایی داشته  الشه 
مهر  به  نباید  تنها  گوشت  خرید  موقع  این که  بیان  با  کند.قدرتی 
دامپزشکی بسنده کرد، ادامه داد: شناسنامه دار کردن الشه ها در 
راستای شفاف سازی این که مشتری چه نوع گوشتی می خواهد و 
این که گوشت مربوط به گوسفند، گاو یا نر و ماده بوده از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
به  کشتارگاه ها  دنیا  پیشرفته  کشورهای  در  این که  بیان  با  وی 
عنوان واحد تولیدی مادر محسوب می شوند، گفت: از امعا و احشا 
دام فرآورده های زیادی تولید می شود و برخی شرکت های آرایشی 
آرایشی و  آن ها مواد  از  با خرید این محصوالت دامی  و بهداشتی 

بهداشتی تهیه می کنند.
گفت:  تبریز  شهرداری  صنعتی  کشتارگاه  سازمان  مدیرعامل 
در  استفاده  مورد  تکنولوژی های  و  تجهیزات  این که  به  توجه  با 
پیشرفته  کشورهای  با  مقایسه  در  و  بوده  ضعیف  کشتارگاه ها 
و  خصوصی  بخش  همکاری  با  می توان  دارد  وجود  زیادی  فاصله 
الگوگیری از کشورهای پیشرفته آن ها را به تکنولوژی های پیشرفته 

مجهز کرد./ایرنا

رئیس جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

جلوگیری از کشتار دام سنگین مولد نیازمند سیاست های تشویقی است



ادامه در صفحه 3

دستورالعمل  استناد  به  شرقی  آذربایجان  کشاورزی  بانک  مدیریت 
نحوه واگذاری موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 
خط مشی اداره کل امالک در سال جاری در نظر دارد اموال مازاد ذیل را 
با کلیه امتیازات و ملحقات موجود و متعلقه از طریق مزایده عمومی به 
فروش برساند. لذا طالبین می توانند تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 
خاقانی-  خیابان  تبریز-  در  واقع  بانک  امورحقوقی  به   1400/6/18
خیابان مدرس- روبروی آتش نشانی- مدیریت بانک کشاورزی استان 
پس  و  مراجعه  مدیریت  تابعه  شعب  از  یک  هر  یا  و  شرقی  آذربایجان 
از واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره  660871760 و ارائه 
از تکمیل آن،  فیش واریزی اوراق شرکت در مزایده را دریافت و پس 
پاکت های سربسته را به دبیرخانه مدیریت تحویل و رسید مورخ دریافت 
نمایند. الزم به ذکر است متقاضی دو پاکت تهیه کند که پاکت الف حاوی 
سپرده شرکت در مزایده و پاکت ب حاوی فرم پیشنهاد قیمت و سایر 
اسناد مزایده خواهد بود. ضمنًا بر روی پاکت ب عبارت پیشنهاد نقدی 

یا اجاره به شرط تملیک درج گردد.
از مبلغ پایه مزایده تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده  واریز %5 
کشاورزی شعبه  بانک  نزد   660871760 به حساب شماره   واریز  قابل 
مرکزی تبریز  و ارائه تصویر فیش مربوطه در قالب پاکت الف الزامی است 

) چک بین بانکی و ضمانت نامه بانکی نیز قابل قبول می باشد.(  
غیر  امالک  و  تجاری  و  مسکونی  کاربری  با  امالک  کلیه  فروش   -1

مسکونی به شماره پرونده 5459 و 5643 به صورت نقدی خواهد بود. 
  2- در مورد سایر کاربری های غیرمسکونی اولویت فروش به صورت 
پیشنهادات  نقدی،  پیشنهاد  وصول  عدم  صورت  در  و  می باشد  نقدی 
نقدی  )پرداخت  ابالغی  دستورالعمل های  و  ضوابط  رعایت  با  واصله 
بخشی از مبلغ پیشنهادی حداقل به میزان 20 درصد و تقسیط باقیمانده 
نرخ مصوب شورای  با  احتساب حداکثر  و  ماه   60 مدت  تا  آن حداکثر 
پول و اعتبار در قالب عقد اجاره به شرط تملیک( پذیرفته و بازگشائی 

خواهند گردید. 
3- بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به  پیشنهادات 
از  خارج  و  تاریخ  و  امضاء  فاقد  و  سپرده  بدون  مشروط،  ناقص،  مبهم، 

موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 4- حق  الزحمه کارشناسی و هزینه انتشار آگهی، از برنده مزایده اخذ 

خواهد گردید.
 5- تاریخ بازگشایی پاکات روز  شنبه  مورخ 1400/6/20  راس ساعت 
بانک در استان خواهد بود ضمنًا  10 صبح در محل دفتر مدیر ستادی 
حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی  پاکات بالمانع می باشد. 

6- بازدید از امالک و مطالعه مدارک و اسناد امالک برای تمامی شرکت 
کنندگان الزامی بوده و کلیه امالک  یاد شده با وضع موجود به فروش 
می رسند و درصورت داشتن متصرف تخلیه به عهده خریدار خواهد بود. 
7- در مورد واگذاری سرقفلی، پرداخت حق مالکانه )اربابی( به مالک و 
در مورد امالک اوقافی در هنگام انتقال، تادیه حق پذیره به عهده برنده 

مزایده خواهد بود. 
و  سرقفلی  دارای  واحدهای  واگذاری  قرارداد  انعقاد  زمان  در   -8
صورت  در  آالت  ماشین  دارای  واحدهای  و  سرقفلی  دارای  واحدهای 
تشخیص بانک ارائه وثیقه ملکی توسط خریدار و ترهین آن نزد بانک 

الزامی است.
با کاربری صنعتی، کشاورزی و دامداری  در   9- در مورد کارخانه ها 
اداره  اجتماعی،  تامین  سازمان  به  مربوط  بدهی های  واگذاری،  صورت 
شهرداری  قانون   77 ماده  عوارض  و   100 ماده  تخلفات  و  مالیاتی  امور 
و نیز بدهی ملک به شرکت شهرک های صنعتی و نیز تعهدات و دیون 
عهده  به  دیگر  احتمالی  بدهی  هرگونه  و  کار  قانون   12 ماده  به  مربوط 
داشت.     نخواهد  مسئولیتی  این خصوص  در  بانک  و  بوده  مزایده  برنده 
و  برگشتی  چک  سابقه  فاقد  بایستی  اقساطی  خرید  متقاضیان   -10

معوقات بانکی باشند.

آگهی مزایده عمومی امالک مازاد 
)مرحله اول - نوبت دوم سال 1400(

امالک با کاربری مسکونی و تجاری

امالک با کاربری غیرمسکونی

ف
شماره شعبهردی

)کاربری مشخصات پالک ثبتیپرونده
ملک(

مساحت 
عرصه

مساحت 
اعیانی

مبلغ پایه مزایدهوضعیت  تخلیهماشین آالتسهم مالکیت

نشانی

گ
دان

ش
ش

نداردداردمشاع
تخلیه 
شده 
است

متصرف 
دارد

قیمت کارشناسی ) 
به ریال (

520 )در 3 2801/38مسکونی788 فرعی از یک اصلی بخش 47 تبریز 6511هریس1
طبقه(

----29/250/000/000هریس- خیابان کمربندی- کوچه چمن

4582 فرعی از 1429 فرعی از یک اصلی 5856خسروشاه2
201/6335----11/000/000/000مسکونیبخش 14 تبریز

خسروشاه- خیابان شهید بهشتی- کوچه بن بست 
شماره 8 )چهارمتری صدرای یک( پالک 4

خسروشاه - خیابان امام- روبروی گاراژ ایمانی465277----56/500/000/000مسکونی5640 فرعی از یک اصلی بخش 14 تبریز5460خسروشاه3

2/5 دانگ مشاع از -378/2099مسکونی1986 فرعی از 1 اصلی بخش 15 مرند3251مرند4
مرند - میشاب - کندلج787/000/000---ششدانگ

زمین 1887 فرعی از 34 اصلی3711مرند5
----1/744/160/000-374/80مسکونی

مرند کشکسرای - جاده قراجه محمد - نبش کوچه 
شهید فیروز ظهرابی

ملکان - روستای قره چال1/213/837/500---4/5 دانگ از 6 دانگ-536120مسکونی419 فرعی از 49 اصلی بخش 5 ملکان2005ملکان6

-331120مسکونی480 فرعی از 14 اصلی بخش 13 جلفا6075هادیشهر7
467990463 سهم 

از 1474500000 سهم 
ششدانگ

---713/000/000جلفا- روستای شجاع

هریس - روستای زرنق - خیابان ولی زاده63/463/4----1/750/000/000تجاری1132 فرعی از 4 اصلی بخش 42 تبریز1868هریس8

تبریز- خیابان امام- نرسیده به دبیرستان طالقانی- 205259/85----30/550/000/000مسکونی6 فرعی از 413 اصلی بخش 2 تبریز6315هریس9
کوچه گویا- پالک 8

هریس - زرنق - خیابان انقالب - خیابان شهید ولی 7/292/000/000---56 سهم از 96 سهم مشاع-801/6486مسکونی997 فرعی از 4 اصلی بخش 42 هریس1866هریس10
زاده - پالک 26

هریس - شهر زرنق3/578/000/000---49/78 سهم از 96 سهم-313240مسکونی987 فرعی از یک اصلی بخش 24 تبریز1857هریس11

5365 فرعی از یک اصلی بخش 47 1864هریس12
هریس - خیابان امام - روبروی بهداری کوچه بن ----3/142/000/000-166مسکونیهریس

بست

قره آغاج- روستای یانبالغی----1/638/000/000-6294مسکونی8 فرعی از 3-2-1 فرعی از 92 اصلی 5562قره آغاج13

14
خ امام 
بستان 

آباد
بستان آباد - روستای چرزه خون ----2/956/240/000-227/84مسکونی218 فرعی از 45 اصلی5679

زمین 1934 فرعی از 12 اصلی بخش 13-جلفا15
اراضی شاهمار شهر جلفا----4/100/000/000-338مسکونی

280 فرعی از 8943 بخش 5 تبریز1744آبرسان16
آپارتمان 
مسکونی 
)دوبلکس(

 زیرزمین به مساحت
20/140

 همکف به مساحت
65/199

83 سهم مشاعی از 96 -
تبریز- آخر خیابان شریعتی- کوی دانش -2 کوی 36/763/812/500---سهم

جوزاک 2
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شماره شعبهردی
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نشانی

گ
دان

ش
ش
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قیمت کارشناسی 
) به ریال (

اهر- جاده مشکین شهر- زمینهای قریه -6/600/000/000-3 دانگ مشاع-60001099دامداری134 فرعی از 160 اصلی5785اهر1
دیزج چالو

1852 فرعی از 1833 فرعی از 21 اصلی 3694صوفیان2
-200602321مرغداریبخش 16 تبریز

2531227828 سهم 
مشاع از 6720120000 

سهم ششدانگ
--15/472/000/000صوفیان- ابتدای جاده سرکند دیزج

 دو شنبه  8 شهریور  ۱4۰۰   شماره 6۰۱9

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

چهارشنبه 19     خرداد 1400   شماره 5957

از  نفر   ۱۰ گذشته  ماه  پنج  طی  گفت:  تبریز  انقاب  و  عمومی  دادستان   
محکومان به قصاص نفس با اخذ رضایت از اولیای دم به زندگی بازگشتند.

به گزارش جام جم محبوب علیلو در گفت وگو با خبرنگاران با بیان این که 
اولویت های دادگستری استان است،  از  ایجاد مصالحه و سازش مدعوا 
اظهار داشت: در کنار اجرای عدالت و تظلم خواهی و برخورد قاطع با افراد 

هنجارشکن و مجرمان، گروه ویژه اخذ رضایت از شاکیان متشکل از اعضای 
شورای حل اختاف و مددکاران اجتماعی زندانهای استان تشکیل شده 
است.دادستان عمومی و انقاب تبریز با قدردانی از تاش ها و زحمت های 
مجدانه ماموران قضایی دادسرای تبریز، مدیر، مددکاران و همیاران شورای 
حل اختاف زندان تبریز و ریش سفیدان محل، بیان کرد: مشارکت و ورود 

ریش سفیدان و معتمدان محل به این امر خیر بسیار موثر و سازنده است.
علیلو ادامه داد: ایجاد صلح و سازش و اصاح ذات البین از ارزش های دینی 
و معیارهای اخاقی است که اگر در جامعه نهادینه شود و روحیه سازش و 
برادری مبنای عمل آحاد جامعه  قرار گیرد، به طور قطع موجب ارتقای امنیت 

روانی و توسعه اخاق و معنویت در میان شهروندان می شود.

: بازگشت به زندگی ۱۰ محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم دادستان عمومی و انقالب تبریز



مدیریت شعب بانك كشاورزی در استان آذربایجان شرقی

آگهی مزایده عمومی امالک مازاد 
)مرحله اول - نوبت دوم سال 1400(

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

 دو شنبه  8  شهریور  ۱4۰۰   شماره 6۰۱9
مدیر کل آموزش و پرورش استان:

 کالس های درس آذربایجان شرقی از ابتدای آبان حضوری است
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: تمهیدات الزم برای بازگشایی 
آبان در کاس  مدارس استان از اول مهر انجام شده اما دانش آموزان از اول 
درس حاضر خواهند شد. جعفر پاشایی اظهار کرد: تاکنون حدود ۸۰ درصد از 
فرهنگیان استان علیه کرونا واکسینه شده اند و واکسیناسیون فرهنگیان طی 

مدت باقیمانده تا زمان بازگشایی مدارس ادامه می یابد. وی اضافه کرد: اداره کل 
آموزش و پرورش استان اقدامات الزم برای مقابله با شیوع کرونا را قبل از آغاز سال 

تحصیلی جدید در دستور کار قرار داده است.
 به گزارش جام جم مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی همچنین با اشاره 

به لزوم بازسازی برخی از مدارس شهرستان بستان آباد بیان کرد: خوشبختانه 
خیران این زمینه در این شهرستان پیش قدم هستند و سعی شده است تا 
کمبودها و نیازها به صورت اولویت دار در این شهرستان شناسایی، و اقدامات 

اساسی برای رفع آنها انجام شود.

ف
شماره شعبهردی

)کاربری مشخصات پالک ثبتیپرونده
ملک(

مساحت 
عرصه

مساحت 
اعیانی

مبلغ پایه مزایدهوضعیت  تخلیهماشین آالتسهم مالکیت

نشانی

گ
دان

ش
ش

نداردداردمشاع
تخلیه 
شده 
است

متصرف 
دارد

قیمت کارشناسی 
) به ریال (

1801 سهم مشاع از --2991/28دامداری98 فرعی از 5 اصلی بخش 6 ملکان3275ملکان4
ملکان - قریه یولقونلوی جدید-5/126/485/384-2991 سهم ششدانگ

شهرستان ملکان - روستای نصرت آباد ---1/400/000/000-920زراعی149 اصلی از 27 فرعی3253ملکان5
امیرغایب

شهرستان ملکان - روستای نصرت آباد ---550/000/000-2000زراعی162 اصلی از 27 فرعی3254ملکان6
امیرغایب

3/5 سهم مشاع از 6 -20461058/96زراعی1021 فرعی از 37 اصلی بخش 23 ورزقان1897ورزقان7
ورزقان - روستای کاسین-6/399/625/000-سهم ششدانگ

هشترود - روستای خورجستان - حاشیه -2/000/000/000 70-22 سهم از 100 سهم-15151862مرغداری234 فرعی از 161 اصلی بخش 48 تبریز2018هشترود8
متری راه هنرستان

هشترود - روستای چپنی 1/250/000/000---2 دانگ از 6 دانگ-9305920دامداری9 فرعی از 137 اصلی4271هشترود9
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یک مــدرس دانشــگاه و اســتاد ارتباطــات دانشــکده خبر 
گفت: دولتمردان برای اعتماد آفرینی و رابطه مردم و دولت 

»روابط عمومی تخصصی« را پیاده کنند .
بــه گــزارش جام جــم حمیــد شــکری خانقــاه در ســمینار 
آموزشــی »روابــط عمومی تخصصــی و اصــول مــردم داری« 
که در آســتانه هفته دولــت ویژه مدیــران و کارکنــان روابط 
عمومی بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی و ادارات 
تابعه ســازمان در تبریز بصورت وبیناری برگزار شده بود با 
بیان این که آنچه هر دولتمــردی در مدیریت ارتباطی خود 
باید به آن توجه ویژه ای داشــته باشد تضمین تاثیرگذاری 
پیام های خود بــر جامعه مخاطب و دســتیابی به فرهنگ 
و رفتــار موردنظــر در بیــن گروه هــای مختلــف اســت کــه 
هــدف اصلــی فراینــد ارتباطی محســوب می شــوند گفت: 
روابط عمومی پویا و کارآمد باید برای حل مســایل ارتباطی 
دســتگاه ها، برنامه  ارتباطــی راهبردی مدبرانه و مســتدلی 
طراحــی و ارایــه کند و مدیــران جدیــد روابط عمومــی دولت 
مــردم مــدار  بایــد بتواننــد در جهت دهــی افــکار عمومی و 
ســازمان در مســیر تحــول و توســعه، بــا اتخــاذ اســتراتژی 

ارتباطی موثر نقش کلیدی ایفا نمایند.
وی بــا بیــان این کــه آنچــه قبــل از هــر اقدامــی بایــد مدنظر 
مدیــران روابــط عمومی ها قــرار گیــرد توجه به شــاخص ها 
و معیارهــای اســتاندارد و الزمه هــای حرفــه ای روابــط 
عمومــی  هوشــمند بــا اســتانداردهای ارتباطــی و  »برنامــه 
ریزی اســتراتژیك  ارتباطــی  در روابــط عمومی« اســت ادامه 
داد: باید کوشــید با نگاهــی  دیگر گونــه و عمیق بــه فراگرد  
هوشمندســازی ارتباطی مبتنی بــر بازآفرینــی اعتماد بین 
مردم و دولت طرحی نــو در انداخت.مدیــر دپارتمان روابط 
عمومی و ارتباطات برنامه مهارت سنجی حرفه ای اروپایی 
اسکو در ایران با بیان این که روابط عمومی بازوی توانمند 
مدیریــت ســازمان و در اصــل یکــی از وظایــف مدیــران، 
روابط عمومی و ارتباطات اســت افــزود: روابط عمومی ها با 
عملکرد خوب و اثرگذار خود می توانند بازیگر نقش خطیر 
و حساس ایجاد ارتباط فعال و اثربخش بین دولت و مردم 
باشند این نهاد باید بتواند فاصله ها را کاهش داده و زمینه 

ایجاد تفاهم و هم اندیشی بین مسئوالن و مردم را فراهم 
ســازد و تصمیم گیری ها را به ســمت منافع عمومی سوق 
دهــد.  دکتــر شــکری خانقــاه بــا بیــان این کــه امــروزه 
سیستم های موفق و کارآمد، سیســتم های هماهنگ با 
روابط عمومــی و همخوان با اصول ارتباطی هســتند ادامه 
داد: از آنجا کــه روابط عمومی تنها نقطه تماس ســازمان با  
رسانه ها و مردم اســت، همه مدیران در همه سطوح باید 
به تقویت این مرکــز ثقل ارتباطی بیاندیشــند. وی با تاکید 
بر این که مدیــران ارشــد بایــد از روابط عمومی هــا حمایت 
کننــد و ایــن حمایــت در قالب اعتمــاد به نقــش مدیریتی 
روابــط عمومــی می تواند کارســاز تر باشــد چــرا که در ســایه 
اعتمــاد مدیران ســطح بــاال، اقتــدار روابــط عمومی تثبیت 
می شود و حمایت های دیگر نظیر حمایت مادی و انسانی 
نیز در ســایه اعتمــاد و اقتــدار حاصل می شــود ادامــه داد: 
روابــط عمومی  یک فرصت اســت نه تهدیــد و اقتــدار آن بر 
قــدرت ســازمان  می افزایــد و مدیــران را ســرافرازتر می کنــد 
و زمانــی کــه تصمیــم گرفتــه می شــود یــک روابط عمومــی 
 فعال داشــته باشــیم  و به آن اقتدار و ابتکار عمل بدهیم، 
تــا بتوانــد منافــع ســازمان  را تشــخیص داده و در جامعــه 
آن را مطــرح نمایــد، بایــد افــرادی را انتخــاب کنیم کــه درجه 
اعتمادمان نســبت بــه وی باالتر اســت ضعف ســاختاری 
در تشــکیات  روابط عمومی سبب شده که کاستی هایی 
در این نهاد بوجود آید که این مســئله یکی از آســیب های 
جدی در روابط عمومی است.نویسنده کتاب برنامه ریزی 
راهبردی ارتباطی در روابط عمومی با بیان این که ادوارد برنیز 
روابط عمومی را به عنوان یک حرفــه اصیل و جدی تعریف 
کرده اســت افزود: وی معتقد اســت روابــط عمومی یعنی 
این که اطاعاتی کــه بــه مــردم داده می شــود،       تاش های 
ترغیبی به منظور تغییر گرایشها و رفتار مردم، کوشش در 
همبســته ســاختن نگرش ها و اقدامــات یک ســازمان با 
مخاطبان خود و متقابًا نگرشــها و اقدامــات مخاطبان با 
ســازمان و باالخره آگاه ســاختن، متقاعد ســاختن و ایجاد 
همبســتگی افعالــی هســتند که بــر عمــل روابــط عمومی 
حاکم اســت.  وی با بیان این که برای استاندارد کردن نظام 
ارتباطات و روابــط عمومی باید اســتانداردهای جهانــی را با 
رویکــرد روابط عمومــی ایرانی پیاده ســازی کنیم و منشــور 
بین المللــی روابط عمومــی یکــی از نظام نامه هــای اخاقی 
در روابــط عمومی اســت گفــت: اصــول رفتــاری و اجرائی در 
حوزه اخــاق حرفــه ای روابط عمومــی عبارتنــد از: »رعایت« 
: براســاس دســتورالعمل اجرائــی رعایــت اصــول منشــور 
ســازمان ملل متحد و اعامیــه جهانی حقوق بشــر الزامی 
است، »صداقت«: براساس دستورالعمل اجرائی صداقت 
همراه با شرافت باید درعمل کلیه کارکنان مشاهده شود 

تا موجب جلب اعتماد عمومی گردد ، »گفتگو«: براساس 
دســتورالعمل اجرائی، یکــی از مهم تریــن راه هــای برقراری 
جوی و فضای اخاقی، فرهنگی و خردمندانه ایجاد فضای 
گفتگو ، تقویت و تشویق آن است، »شفافیت«: براساس 
دستورالعمل اجرائی همواره در بیان موضع یا مسئولیت 

امری نام خود، سازمان به طور صریح و شفاف اعام گردد.
دکتــر شــکری خانقاه بــه ســایر اصــول رفتــاری و اجرائــی در 
حوزه اخــاق حرفــه ای روابط عمومی اشــاره نمــود و گفت: 
» تضاد«: براســاس دســتورالعمل اجرائی هر گونــه برخورد 
و ناســازگاری حرفه ای به شــدت اجتناب گــردد زیرا موجب 
بــروز اختــاف خواهــد شــد ، »محرمانه بــودن«: براســاس 
دســتورالعمل اجرائی اطاعــات محرمانــه نبایــد در اختیار 
همگان باشــد و کســانی که این نــوع اطاعــات را در اختیار 
دارند نباید موجب مباهات آنان شود، »صحت«: براساس 
دســتورالعمل اجرائی به منظور اطمینان یافتن از صحت 
و درســتی یك گــزارش تمامــی اطاعــات و منابــع اطاعات 
مورد بررسی دقیق قرار گیرد، »دروغ و نادرستی« : براساس 
دســتورالعمل اجرائــی تمــام ســعی دقــت و تــوان بایــد به 
کار گرفتــه شــود کــه از انتشــار هرگونــه دروغ و یا نادرســتی 
 
ً
( جلوگیــری شــود در صــورت بــروز فــورا

ً
)عمــدی/ ســهوا

تصحیــح گــردد ، »فریبــکاری«: براســاس دســتورالعمل 
اجرائــی هرگــز نباید اطاعــات بر مبنــا و پایــه فریبــکاری یا از 
طریق نادرســت قرار داشــته باشــد و »افشــاء«: براســاس 
دستورالعمل اجرائی افشاء و برماء کردن هرگونه اطاعات 
ســازمانی و تشــکیاتی از ســوی افــراد صــاح نمی باشــد و 
به مصلحت ســازمان نخواهد بــود. مدیر و مشــاور روابط 
عمومی ادامه داد: »سود« براســاس دستورالعمل اجرائی 
ســود و کســب ســود در واقع برای مراجــع دولتــی و افرادی 
که کارگزار دولتی هســتند قــرار نمی گیــرد ،  »حــق الزحمه«: 
براساس دســتورالعمل اجرائی ضمن در اختیار گذاشتن 
ســرویس ها، آمــار اطاعــات و خدمــات تخصصــی بایــد در 
صــورت امــکان نســبت بــه دریافــت وجــه امتنــاء ورزنــد،  
»هدیه«: براساس دســتورالعمل اجرائی به طور مستقیم 
و غیر مســتقیم دریافت هرگونه پول و هدیــه خاصه برای 
نماینــدگان و کارگــزاران دولــت، رســانه و ســایر ذی نفعان 
پیشنهاد نمی گردد.وی به ســایر اصول رفتاری و اجرائی در 
حوزه اخــاق حرفــه ای روابط عمومی اشــاره نمــود و افزود: 
»نفوذ«: براساس دســتورالعمل اجرائی هیچ گونه اقدامی 
که موجب تاثیر نامطلوب و نابجا از ســوی فرد بر سازمان، 
دولت و رســانه وارد گــردد قابل قبول نمی باشــد ، »رقباء«: 
براســاس دســتورالعمل اجرائی عمًا لطمه ای کــه به وجه 
و اعتبار ســایرین نیــاورد مورد تایید می باشــد ، »نــق زدن/ 
غرزدن«: یکــی از شــیوه های فریبکاری یــا روش های جلب 

نظر یا به دست آوردن جنبه های از ترحم دیگران است که 
مورد تایید از لحاظ اخاق حرفه ای نمی باشد ، »استخدام«: 
در موقع استخدام کارکنان از سوی مراجع دولتی یا قوانین 
اســتخدام و کســب اطاعات شــخصی آنان چه در صورت 
استخدام چه عدم استخدام اطاعات افراد محفوظ بماند 
و باالخره »همکاران«: اصول و ضوابط فوق الذکر به عنوان 
یك وظیفه حرفه ای بــرای تمام کارگــزاران روابــط عمومی در 
سراسر جهان مورد قبول می باشد و اعضای انجمن جهانی 
از آن حمایــت کامل دارند و در صورت بروز و آشــکار شــدن 
نقــض ایــن اصــول ۱۷ گانــه شــیوه های انضباطــی انجمن 
بین الملل در این ارتباط به کار گرفته می شــود. وی با بیان 
این کــه  روابط عمومــی بــا ارزیابی های خود نشــان می دهد 
که مخاطب بــرای او مهم اســت و نظر و پیشــنهادات او در 
ترسیم افق های توسعه سازمانی تاثیرگذار است ادامه داد: 
بنابراین مشارکت مخاطبان در برنامه ریزی سازمانی و ارایه 
پیشــنهادها و آرا و اندیشــه ها در قالب نظام پیشــنهادها 
در هر ســازمانی از ضروریات محســوب می شــود که مبین 

احترام به افکار عمومی و جلب مشارکت جمعی است.
وی با بیان این کــه روابط عمومی پویا می کوشــد بــا ارزیابی 
مستمر برنامه ها و خط مشی اداری خود و سازمان و نحوه 
اجرای این  برنامه ها در مسیر اتخاذ روش های بهتر و برنامه 
ریــزی مطلــوب و مناســب و اجــرای صحیــح و اصولــی قدم 
بردارد افزود: ایجاد پیوســتگی و تعامل بیــن عوامل درون 
سازمانی و برون سازمانی ، کمک به هم افزایی و هدفمندی 
برنامه ها و فعالیت ها ، بهره گیری از توانمندی ها و امکانات 
ســازمان برای تحقق اهداف ،  تبیین برنامه ها، عملکردها 
و مســئولیت های ســازمان بــه منظــور پاســخگویی بــه 
جامعه هدف، مطالعــات افــکار و پژوهش هــای مرتبط در 
راســتای نیازســنجی و شــناخت بازخوردهــا و عملکردهــا، 
ایجــاد شــرایط مطلــوب و فرصت ســازی بــرای ســازمان در 
محیط هــای تعاملــی و ارزیابــی مســتمر در روابــط عمومــی 
نمونه ای مشهود از اخاق حرفه ای می باشند. این مدرس 
دانشــگاه و اســتاد ارتباطــات دانشــکده خبــر در خاتمه با 
بیان این که روابط عمومی با تنظیم برنامه زمانی و با هدف 
بازخوردسنجی و اطاع از میزان رضایت عمومی از خدمات 
ارایه شده اقدام به ارزیابی اقدامات خود در میان مخاطبان 
و جامعــه هــدف می کنــد تاکیــد نمــود: ارزیابــی می توانــد 
شامل بررسی نتایج خدمات ارایه شــده و میزان استقبال 
متقاضیــان و مشــتریان باشــد، مربوط بــه تحقــق اهداف 
سازمان در فواصل زمانی مختلف باشد یا به بررسی پیامها 
و ارتباطــات روابط عمومی بــا مخاطبان و میــزان موفقیت 

آن برگردد.

 روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان

سمینار آموزشی » روابط عمومی تخصصی و اصول مردم داری« در آستانه هفته دولت در تبریز برگزار شد

دولتمردان برای اعتماد آفرینی در رابطه مردم و دولت »روابط عمومی تخصصی« را پیاده کنند و  عادلــی  شــهیدان  مدرســه 
ابراهیمیان روســتای ســعید آباد 

افتتاح شد

مدرسه شهید عادلی و شهید ابراهیمیان روستای 
ســعید آباد بســتان آبــاد بــا هزینــه ای بالغ بــر پنجاه 
میلیــارد ریــال در راســتای فعالیت هــای اجتماعی و 
خیرخواهانه هلدینگ صنایع غذایی شیرین عسل 

افتتاح شد.
به گزارش جام جم، مدرســه شــهید عادلی و شــهید 
ابراهیمیان روستای سعید آباد بستان آباد با حضور 
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی 
و نماینــده مــردم بســتان آبــاد در مجلــس شــورای 
اســامی و بــا هزینــه ای بالغ بــر پنجــاه میلیــارد ریال 
در راســتای فعالیت هــای اجتماعــی و خیرخواهانــه 
هلدینــگ صنایــع غذایــی شــیرین عســل افتتــاح 
شــد. »غامرضــا نــوری« نماینده مــردم بســتان آباد 
در مجلس شــورای اسامی در این مراســم با اشاره 
به اهمیت نهــاد آموزش و پــرورش در کشــور اظهار 
داشــت: اگر به دنبال پیشــرفت در کشور هستیم؛ 
باید به آموزش و پرورش توجه ویژه داشته باشیم. 
وی با تأکید بر این که دســتگاه تعلیــم و تربیت یکی 
از بخش های موفق استان بوده است، خاطرنشان 
کــرد: مشــارکت خیــران در توســعه مراکــز آموزشــی، 
تجهیز، توسعه بهســازی مدارس یکی از مهم ترین 
باقیات صالحات اســت که خوشــبختانه در استان 
آذربایجــان شــرقی شــاهد فعالیــت خیــران در ایــن 

زمینه هستیم.
همچنیــن »جعفــر پاشــایی« مدیــرکل آمــوزش و 
پــرورش اســتان آذربایجــان شــرقی در ایــن مراســم 
گفت: یکی از بهتریــن و ماندگارترین کارها ســاخت 
و افتتــاح مدرســه در روســتاهای محــروم اســت، 
در ســال های اخیــر کارهــای خیرانــه در شهرســتان 
بســتان آبــاد افزایــش یافتــه کــه جــای خوشــحالی 
اســت. وی با اشــاره به این کــه شناســایی و پرورش 
استعداد دانش آموزان روستایی یکی از مهم ترین 
اولویت های آمــوزش و پرورش در اســتان گفت: در 
این راستا از هرگونه مشارکت خیرخواهانه صاحبان 

صنایع و خیرین عزیز استقبال می کنیم. 

بهبودی خبر داد:

پــیــشــنــهــاد تــامــیــن اعـــتـــبـــار 7 
دفــاع  ــوزه  م بــه  تومانی  میلیارد 

مقدس آذربایجان شرقی

ــان مـــدیـــریـــت و بـــرنـــامـــه ریــــزی  ــ ــازمـ ــ ــیــــس سـ ــ رئ
آذربایجان شرقی از پیشنهاد تامین اعتبار ۷ میلیارد 
تومانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به موزه 

دفاع مقدس استان، خبر داد.
به گزار ش جام جم داود بهبودی در حاشیه بازدید از 
موزه دفاع مقدس استان در گفت وگو با خبرنگاران 
اظهار کرد: این موزه دارای جنبه های مختلف ارزشی، 
فرهنگی و تاریخی است اما هنوز سازمان مدیریتی 
متناسب با  آن تعریف نشده و باید از طریق ارگان های 
مرتبط اداری استخدامی با همراهی سازمان برنامه و 
بودجه و مجلس شورای اسامی سازمان مناسبی 

برای مدیریت این مجموعه تعریف شود.
ــزود: الزم است در دولــت جدید این مسئله  وی اف
پیگیری و حل شود و در بودجه سال آینده نیز این 
مسئله مــورد توجه قــرار گرفته و از تمام ظرفیت ها 
در ایــن مــورد استفاده شــود. بهبودی با اشـــاره به 
دغدغه تامین اعتبارات مورد نیاز موزه دفاع مقدس 
استان تصریح کــرد: شهرداری تبریز اگر اراده کند، 
می تواند از عهده تامین سهم خــود بــرآیــد! رئیس 
آذربایجان شرقی  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
ــادآور شــد: علیرغم زحــمــات فــراوانــی کــه کشیده  ــ ی
شده متاسفانه این مــوزه اثربخشی الزم را بدنبال 
نداشته و هنوز برخی از مسائل اساسی موزه مثل 
وجــود معارض ها حل نشده اســت؛ باید با کمک 
استانداری و نیز همکاری شهرداری و شورای جدید 
شهر این موضوعات حل شود.  وی تاکید کرد: تامین 
محتوا و پیش از آن طراحی تولید محتوا از اهمیت 
فراوانی برخوردار است؛ طراحی برای تولید محتوا یک 
کار بسیار ظریف، خاقانه و همواره در حال تغییر و 
تحول، نــوآورانــه، خاق و پویاست؛ در واقــع مشاور 
تولید محتوا باید آخرین ایده ها را به میان آورده و 
نوآوری ها و خاقیت های فراوانی از خود نشان دهد 
و با بهره گیری از آخرین فناوری های دنیا آن را عملیاتی 

سازد. 

خبرخبر
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ای یاد تو روح بخش جان درویش   
ای مهــــــــِر جماِل تو دوای دِل ریش

دل ها همه صیدهای در بند تواند   
امام خمینی - رهجوینده توست هر كسی در هر كیش

 دو شنبه  8  شهریور  ۱4۰۰   شماره 6۰۱9

ــام از  ــ ــبــریــز پــایــتــخــت تــشــیــع جـــهـــان اسـ ت
بیت  اهل  عاشقان  شهر  عنوان  به  دیرباز 
کــوی و محله و  ــت. در هــر  ــوده اس ب ح  مطر
منطقه های این شهر شیفتگان ائمه اطهار 
به  عشق  راستای  در  صفر  و  محرم  ایــام  در 
کربا،  دشــت  شــهــدای  خصوصا  بیت  اهــل 
مختلفی  جات  دسته  و  هیئت ها  تکیه ها، 
محرم  اول  دهه  در  و  می کنند  انــدازی  راه  را 
نگه  زنــده  بــرای  خاصی  شــوق  و  شو  شاهد 
امام  شهیدان  ســاالر  و  سید  قیام  داشتن 
این شهر  در  باوفایش  یــاران  و  )ع(  حسین 

هستیم. 
تبریز  نــامــی  و  ح  مــطــر هــیــئــت هــای  از  یــکــی 
هیئت شاه حسین گویان حضرت علی اکبر 
تبریز است. این هیئت  )ع( محله طالقانی 
خلیل  حاج  مرحوم  همت  به   1380 سال  در 
و  تاسیس  تبریز  نام  به  خیرین  از  افتخاری 
اکنون دو دهه است که عاشقان اهل بیت 

در این هیئت به عزاداری می پردازند.
 پس از رحلت این انسان شریف) حاج خلیل 
افتخاری( که نمادی از والیت مداری استان 
آذربایجان شرقی بودند، فرزند برومندشان 
راه  پیرو  همواره  که  افتخاری  حسین  حــاج 
پدر بزرگوارشان بوده و از خیران نامی تبریز 
به شمار می روند مسئولیت خادمی هیئت 
)ع(  اکبر  علی  حضرت  گویان  حسین  شــاه 

تبریز را عهده دار شدند. 
پهلوانی  رسم  به  که  افتخاری  حسین  حاج 
کار  لوحه  سر  را  خیرخواهانه  و  نیک  اعمال 
هیئت  مسئولیت  ــت  اس داده  قـــرار  ــود  خ
پهلوانی  کشتی  و  زورخــانــه ای  ــای  ورزش هــ
را نیز عهده داشته و به خاطر اعمال  تبریز 
خــیــرخــواهــانــه خــویــش صــدهــابــار از ســوی 
تجلیل  مــورد  استانی  و  کشوری  مسئوالن 
از این بزرگ مردان کم  قرار گرفته اند. تبریز 
آینده  نیز شاهد  به خود ندیده و قطعا در 
بزرگ  این  بیشتر  چه  هر  نقش آفرینی های 

مردان در دیار غیرت و عزت خواهیم بود.

به همت حاج حسین افتخاری 

هیئت شاه حسین گویان حضرت علی اکبر
 از بزرگترین هیئات عزاداری در استان آذربایجان شرقی

شرقی آذربایجان  سیمای  صداو  در  اکبر  علی  حضرت  گویان  حسین  شاه  هیئت  حضور  محرم  هشتم  شب 
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