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چشم انداز توسعه ۱۹۲۶ 
گلخانه هــای  هکتــاری 

آذربایجان شرقی

رئیس ســازمــان بسیج سازندگی 
سپاه عاشورا :

ــج ســــازنــــدگــــی  ــ ــی ــ ــس ــ ب
آذربــایــجــان شــرقــی ۱.۷ 
میلیون بسته معیشتی 

توزیع کرده است

معاون خدمات شهری:
ــای  ــگ ه ــع آوری س ــ ــم ــ ج
ــب در تــبــریــز  ــاحـ ــاصـ بـ

مطالبه  مردمی است

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد؛
بهره برداری از راه آهن 

بستان آباد به تبریز
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مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی خبر داد:

آزادی ۲۵ زندانی جرایم غیرعمد در استان
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بیشتر بخوانید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان خبر داد:

ح کرد؛ مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب مطر

برنامه 300 هزار تنی صادرات و افزایش 350  هزار تنی تولید
در سال »تولید، پشیبانی ها و مانع زدایی ها«

« و »تونــل  یــز بــه تبر  »راه آهــن بســتان آباد 
انتقال آب زاب به دریاچــه ارومیه« را دو پروژه 
مهمی خوانــد که تالش می شــود تا پایان عمــر دولت در 

استان تکمیل شوند.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از اســتانداری آذربایجــان 
از  کــرد: یکــی  شــرقی، محمدرضــا پورمحمــدی اظهــار 

پروژه های بسیار مهم اســتان که تالش می کنیم...

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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آذربایجان شرقی

شهردار خبر داد
کاهش هزینه ها و افزایش بودجه عمرانی در تبریز با اصاح رویه مدیریتی
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رحلت جانســوز والده مکرمه موجب تاثر و تألم گردید .این مصیبت را محضر ابوی 
گرامی ،  حضرتعالی و خاندان معزز آل هاشــم تسلیت عرض می نمایم و علو مغفرت 

الهی برای روح آن مرحومه و صبر جمیل برای بازماندگان مسألت دارم .

عادل غالمی  
رئیس  اداره امورشعب   بانک  ملی  استان آذربایجان شرقی

لمسلمین سید محمد علی آل اهشم
حضرت حجت االسالم و ا

نماینده محترم ولی فقیه رد استان آرذبایجان رشقی و امام جمعه محبوب تبرزی 

رزمی
شرکت پاالیش ایمن راه

عادل کاظمی
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

رحلت جانسوز والده مکرمه موجب تاثر و تألم گردید .این مصیبت را به حضرتعالی 
و خاندان معظم  آل هاشم تســلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای آن 
مرحومه ، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت  دارم.

سالم علیکم  بماصبرتم
 رحلت جانسوز والده گرانقدرتان، سرکار خانم ناظمی را که به دیدار معبود شتافتند، خدمت 
حضرتعالی و خاندان محترم آن مرحومه که عمری را در خدمت به اهل بیت سپری و فرزندان 
برومندی را تقدیم ایران اسالمی نموده اند؛ تسلیت عرض می نمایم و از درگاه خداوند منان علو 
درجات برای آن مرحومه مکرمه و صبر و بردباری را برای جنابعالی و بازماندگان بیت شریف 

خواستارم.  
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پاالیــــش ایــمن راه

حاجی زاده 
هیات مدیره شرکت سینور پویا

رحلت جانسوز والده مکرمه موجب تاثر و تألم گردید. این مصیبت را محضر ابوی 
گرامی ،  حضرتعالی و خاندان معزز آل هاشم تسلیت عرض می نمایم و علو مغفرت 
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

استاندار خبر داد؛
بستان آباد  راه آهن  از  بهره برداری 

به تبریز

 »راه آهن بستان آباد به تبریز« و »تونل انتقال آب 
خواند  مهمی  پروژه  دو  را  ارومیه«  دریاچه  به  زاب 
پایان عمر دولت در استان  تا  که تالش می شود 

تکمیل شوند.
به گزارش جام جم به نقل از استانداری آذربایجان 
از  یکی  کرد:  اظهار  پورمحمدی  محمدرضا  شرقی، 
که تالش می کنیم  پروژه های بسیار مهم استان 
بستان آباد  راه آهن  شود،  تمام  دولت  پایان  تا 
باشیم  داشته  نظر  در  باید  البته  است.  تبریز  تا 
هوایی،  و  آب  شرایط  از  تابعی  عمرانی  کارهای 
بسیار  اما  است.  دیگر  مشکالت  و  مالی  منابع 
امیدواریم این پروژه تا پایان دولت به اتمام برسد.
 
ً
وی افزود: پروژه مهم دیگر که می خواهیم حتما

تا پایان دولت تکمیل شود، تونل انتقال آب زاب 
پروژه هم  اعتبار  تأمین  و  بوده  ارومیه  به دریاچه 
صورت گرفته است. پورمحمدی یادآور شد: باقی 
حدود  و  کیلومتر  یک  از  کمتر  پروژه  این  مانده 
۸۰۰ متر است که متأسفانه به یک مشکل فنی 
برخورد کرده و خاک منطقه آبرفتی و سست است؛ 
در هر حال اگر مانع دیگری نباشد امیدواریم این 
دو پروژه قبل از پایان عمر دولت به پایان برسند. 
جمله  از  کرد:  اضافه  آذربایجان شرقی  استاندار 
کارهای اولویت دار دیگر برای ماه های پایانی عمر 
پروژه  اجرایی  عملیات  شروع  استان،  در  دولت 
ذوب و پاالیش مس سونگون است که مناقصه 
آن ششم اردیبهشت برگزار و قرارگاه خاتم االنبیاء 
امضای  از  بعد  ماه  دو  یکی  شاید  شد؛  برنده 

قراردادها عملیات اجرایی آن شروع شود.

شهردار خبر داد:
افــزایــش  و  هزینه ها  کــاهــش 
تــبــریــز با  ــه عــمــرانــی در  ــودج ب

اصاح رویه مدیریتی

و  جاری  هزینه های  کاهش  از  تبریز  شهردار 
اثر  در  شهر  ساالنه  عمرانی  بودجه  افزایش 
خبر  شهرداری  ساختار  و  مدیریتی  رویه  تغییر 

داد.
کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  شهین باهر  ج  ایر
افتخار بزرگی است که در این دوره از مدیریت 
شهری و مطابق تدبیری که در برنامه پنج ساله 
ارزان اداره  را  برای ما تعریف شده است، شهر 

کرده ایم.
وی ادامه داد: در این دوره از مدیریت شهری، 
با وجود این که هفته به هفته شاهد افزایش 
حتی  و  بودیم  مختلف  اقالم  و  مصالح  قیمت 
قیمت  مناقصه،  پاکت های  بازکردن  لحظه  تا 
مجموع  در  اما  می شد،  برابر  چند  قیر  و  فوالد 

هزینه های جاری را کاهش دادیم.
کاهش  کرد:  خاطرنشان  تبریز  شهردار 
هزینه های جاری  شهرداری موضوعی مهم تر از 
اجرای صدها پروژه و برگزاری رویداد است که در 

شهرها اتفاق می افتد.
و  اقتصادی  وضعیت  این  در  کرد:  اضافه  وی 
را  عمرانی  پروژه های  فعلی،  محدودیت های 

تعطیل نکرده و هر هفته برنامه افتتاح داریم.
به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، شهین  
باهر در پایان یادآور شد: تا پایان شورای پنجم 
نیز افتتاح های هفتگی ادامه خواهد داشت تا 
مدیریت  گذشته  سال  چهار  سه،  تالش های 
شهری به ثمر رسیده و تقدیم شهروندان عزیز  

گردد.

خبرخبر
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شهردار منطقه ۷ تبریز از اجرای ۱۰ پروژه ی عمرانی در سطح این منطقه 
خبر داد.

کرد:  این خبر اظهار  گزارش جام جم محمد علی سلیمی در خصوص  به 
و  سطحی  آب های  مدیریت   ، سبز فضای  حوزه  در  مختلف  پروژه های 
در  حوزه  سطح  در  هفت  منطقه  شهرداری  توسط  ساختمان  احداث 

دست اجراست.وی ادامه داد: احداث ساختمان معاونت فنی عمرانی، 
آبرو در  احداث ساختمان گلزار شهدای خلجان، جدول گذاری و احداث 
 ، مسیر چند  در  هندسی  اصالح  انجام  حوزه،  مختلف  مناطق  و  محالت 
پل  پایه های  سازی  کف  مختلف،  مسیرهای  در  خام  آب  گذاری  لوله 
از  باغات الله  احیای  و  پارک مهر والیت  فاز دوم  احداث  آخماقیه،  جهاد 

پروژه هایی است که به صورت همزمان در حال انجام و پیگیری توسط 
، سلیمی  شهرداری منطقه است.به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز
اظهار امیدواری کرد که تا پایان نیمه اول سال بخش عمده این پروژه ها 
پروژه های  در  را  عملیات  پیشرفت  و  شده  داده  شهروندان  تحویل 

مختلف، مناسب ارزیابی کرد.

شهردار منطقه ۷ خبر داد:
اجرای ۱۰ پروژه عمرانی در جنوب غرب تبریز

 رئیس سازمان بسیج سازندگی ســپاه عاشورا گفت: 
این مجموعه از ابتدای شــیوع ویــروس کرونا تاکنون 
بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار بســته معیشتی و اقالم 
بهداشــتی بیــن اقشــار نیازمنــد اســتان توزیــع کــرده 

است.
ســرهنگ محمــد اســکندری مشــارکت در اجــرای 
رزمایش هــای مومنامــه و کمک هــای معیشــتی را از 
مهم ترین فعالیت گروه های جهادی آذربایجان شرقی 
طی ماه های اخیر بیــان و اضافه کرد: طــی بیش از  یک 
سال گذشته بســته های معیشــتی فوق با مشارکت 
و همراهــی بی وقفه خیــران و نیکــوکاران اســتان بین 
نیازمندان توزیع شده که ارزش این اقالم بیش از ۳۰۰ 

میلیارد تومان بوده است.
وی همــت مــردم و خیــران بــا بسترســازی گروه هــای 
جهادی را از عوامل موثر توزیع بســته های معیشــتی 
و  محــروم  مناطــق  نیازمنــدان  بیــن  بهداشــتی  و 
کم برخــوردار دانســت و اظهــار داشــت: جهادگــران 
اســتان عالوه بر حضــور میدانــی در توزیع بســته های 
ح ملی شــهید سردار سلیمانی  معیشتی در اجرای طر
نیز مشــارکت دارند.ســرهنگ اســکندری با اشــاره به 
همکاری نیروهای جهادی با دانشــگاه علوم پزشکی 
ح شــهید ســلیمانی، ادامــه داد:  مرکــز اســتان در طــر
در حــوزه مقابلــه با شــیوع ویــروس کرونــا در مجموع 
ســه محــور مراقبتــی، نظارتــی و حمایتــی مــورد تاکیــد 
مســئوالن بهداشــتی اســت کــه بســیج ســازندگی 
در حــوزه حمایتــی وارد عرصــه شــده اســت و نقــش 

حمایتگری را بر عهده دارد.
بــه گفتــه وی بســیج ســازندگی آذربایجان شــرقی در 
شهرســتان های مختلــف بــه خصــوص در مناطــق 
محروم، خانواده هایی کــه به کرونا مبتال شــده بودند 
را شناســایی کــرده و مایحتــاج و ملزومــات عمومــی 
ع وقــت تامیــن کــرده و در  و زندگــی آنــان را در اســر

اختیارشان می گذارد.
ح شــهید  ســرهنگ اســکندری بیان کرد: در اجرای طر
سلیمانی ۲ هزار و ۵۲۱ تیم جهادی در آذربایجان شرقی 

تشکیل شده و تعداد بسیجیان ساماندهی شده در 
ح نیز ۶ هــزار و ۶۳۸ نفــر اســت.وی اضافه کرد:  این طــر
ح شــهید  جهادگــران آذربایجان شــرقی در اجــرای طــر
ســلیمانی تاکنــون ۶۶ هــزار و ۷۵۸ بســته معیشــتی و 
بهداشــتی بیــن خانواده های شناســایی شــده مبتال 
به کرونا توزیــع کرده انــد و این روند همچنــان در نقاط 

مختلف استان ادامه دارد.
رئیــس ســازمان بســیج ســازندگی آذربایجان شــرقی 
با بیــان این کــه در حــال حاضر تعــداد ســه هــزار و ۵۰۰ 

گــروه جهــادی در قالــب اقشــار مختلــف بــه صــورت 
جغرافیا و محله محور در این اســتان فعال هســتند، 
افزود: این تعداد گروه جهــادی عالوه بر فعالیت های 
محرومیت  زدایی و عمران و آبادانی شهرها، روستاها 
و مناطــق محــروم اســتان، بــه دلیــل شــیوع ویــروس 
کرونــا در حــوزه مقابلــه با گســترش ایــن ویــروس نیز 

فعالیت های گسترده ای دارند.
ســازندگی  بســیج  تشــکیل  اســکندری  ســرهنگ 
را عاملــی بســیار مهــم و موثــر در تولیــد ظرفیت هــای 
وســیع و بکــر و خالقیت هــای خــاص در حــوزه عمران 
و محرومیت زدایــی از چهــره روســتاهای دورافتــاده و 
حاشــیه شــهرهای مختلف دانســت و اظهار داشت: 
بر همیــن اســاس تمامــی گروه هــای جهادی اســتان 
در قالــب اقشــار ۲۲گانــه فعــال بــوده و با کمــک مردم 
و خیــران در بســیاری از بخش هــا، کارنامــه ای موفق و 

ماندگار از خود به یادگار گذاشته اند.
وی بــا اشــاره بــه توانمندیهــای جهادگــران بســیجی 
مختلــف  ح هــای  طر اجــرای  در  آذربایجان شــرقی 
محرومیت زدایــی، از ایــن مجموعــه به عنــوان بازوان 
دســتگاه های اجرایی نــام برد و افــزود: ما بــا قاطعیت 
اعــالم می کنیــم کــه خواســتار مشــارکت در اجــرای 
ســخت ترین پروژه هــای عمرانــی در نقــاط دوردســت 
هســتیم و چون نگرش انتفاعی در بســیج ســازندگی 
حاکــم نیســت بــه راحتــی می توانیم بــا دســتگاه های 
اجرایــی وارد همکاری هــای دوجانبــه و چندجانبــه 

شویم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا :

بسیج سازندگی آذربایجان شرقی
 ۱.۷ میلیون بسته معیشتی توزیع کرده است

معــاون وزیــر راه و شهرســازی و رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و 
نقل جاده ای گفت: مســافران برای گذر از وضعیــت کرونایی و کمک 
به ناوگان حمل و نقل عمومی از ســفرهای غیرضــروری جدا اجتناب 

کنند.
  داریــوش امانــی در تبریــز افــزود: بــا وجــود این کــه وضعیــت رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی در پایانــه مســافری تبریــز مطلــوب 
اســت، مســافران بــرای پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا بایــد 

دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند.
وی اظهار داشت: مســافران با اجتناب از انجام سفرهای غیرضروری 

و در صــورت ضــرورت رعایــت مســائل بهداشــتی می تواننــد در 
جلوگیری از شــیوع ویــروس کرونا نقش به ســزایی ایفا و مســئوالن 

را در گــذر از وضعیــت بحرانــی کرونــا کمــک کننــد.  معــاون وزیــر راه و 
شهرسازی با اشــاره به بازدید خود از راه های آذربایجان شرقی گفت: 
در ســال جاری بــا افزایــش ۲۰ درصــدی اعتبــارات اداره کل راهــداری و 
حمل و نقل جاده ای استان سعی می شود بخشی از مسائل مربوط 
به راه های این استان بهبود یابد.امانی، همچنین در بازدید از کارگاه 
تأسیســات و عالئم ایمنی اداره کل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای 
اســتان، ادامه داد: در ســال گذشــته با اقدامــات انجام شــده در این 
کارگاه حدود ۱۷۰ میلیارد ریال در بهســازی حفاظ هــای ایمنی و عالئم 

ایمنی جاده ای صرفه جویی شد./مهر

معاون وزیر راه و شهرسازی:

مسافران برای گذر از وضعیت کرونایی از سفرهای غیرضروری  جدا اجتناب کنند

سرپرست روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی

اان لّل و اان الیه راجعون

 رحیم مهردادی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی

اان لّل و اان الیه راجعون

اان لّل و اان الیه راجعون

لمسلمین سید محمد علی آل اهشم
حضرت حجت االسالم و ا

نماینده محترم ولی فقیه رد استان آرذبایجان رشقی و امام جمعه محبوب تبرزی 
لمسلمین سید محمد علی آل اهشم

حضرت حجت االسالم و ا

نماینده محترم ولی فقیه رد استان آرذبایجان رشقی و امام جمعه محبوب تبرزی 

رحلت جانسوز والده مکرمه موجب تاثر و تألم گردید .این مصیبت را به حضرتعالی 
و خاندان معظم  آل هاشم تســلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای آن 
مرحومه ، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت  دارم.

درگذشــت بانوی پرهیزگار، والده بزرگوارتان، موجب تاسف و تاثر گردید. یقینا آفتاب عمر 
پربرکت آن فقیده سعیده که دیر زمانی را همراه و همپای مجاهد نستوه و مبارز آگاه  حضرت 
آیت اهلل سید محمدتقی آل هاشــم به مجاهدت و تهذیب نفس و خدمت به جامعه گذرانده 
بود، به غروب نشست و در سرای باقی و در جوار رحمت الهی جاودان گشت. اینجانب ضمن 
عرض تســلیت به حضور حضرتعالی، کلیه بازماندگان بزرگوار علی الخصوص محضر پدر 
معنویمان حضرت آیت اهلل سید محمد تقی آل هاشم  و مردم شریف استان آذربایجان شرقی ، 
از درگاه حضرت احدیت برای روح بلند آن مرحومه علو درجات معنوی و برای کلیه بازماندگان 

، صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم.                    

 با ابراز مراتب تاثر و تاسف قلبی، در گذشــت متعلقه محترمه حضرت آیت اهلل العظمی 
سید محمد تقی آل هاشم و والده مکرمه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب تبریز 
را به حضور خاندان معظم آن حضرات تسلیت عرض نموده  و از در گاه خداوند سبحان ، رحمت 

واسعه الهی برای آن مرحومه مغفوره و صبر و اجر برای بازماندگان معزز مِسالت داریم.

مجتمع فوالد صنعت بناب

اان لّل و اان الیه راجعون

لمسلمین سید محمد علی آل اهشم
حضرت حجت االسالم و ا

نماینده محترم ولی فقیه رد استان آرذبایجان رشقی و امام جمعه محبوب تبرزی 

 با ابراز مراتب تاثر و تاسف قلبی، در گذشــت متعلقه محترمه حضرت آیت اهلل العظمی 
سید محمد تقی آل هاشم و والده مکرمه جنابعالی را به حضور خاندان معظم آن حضرات تسلیت 
عرض نموده  و از در گاه خداوند سبحان ، رحمت واسعه الهی برای آن مرحومه مغفوره و صبر و 

اجر برای بازماندگان معزز مسالت داریم.

برنج  و خشکبار و آجیلی احسان



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

ح »ضیافت الهی« در ۱۵   اجرای طر
بقعه متبرکه آذربایجان شرقی

معاون امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف 
ح  طر اجرای  از  شرقی  آذربایجان  خیریه  وامور 

"ضیافت الهی" در ۱۵ بقعه متبرکه استان خبر داد.
برگزاری  به  اشاره  با  نسب  فاضل  محمدعلی 
بقعه های  و  امامزادگان  در  الهی"  "ضیافت  ح  طر
متبرکه استان در ماه مبارک رمضان، گفت: تمامی 
این  در  شرکت  جهت  استان  متبرکه  بقعه های 
ضیافت به روی مردم متدین و روزه دار باز بود اما 
ح الهی در ۱۵ امامزاده سطح  ویژه برنامه های این طر

استان برگزار شده است.
وی افزود: در برنامه های ضیافت الهی با توجه به 
فرمایشات مقام معظم رهبری که در ابتدای  ماه 
مبارک رمضان توصیه به کمک های مومنانه کردند، 
هیات امنای امامزادگان استان با کمک خیران عزیز 
بیش از ۵۱۰۰ بسته معیشتی را تهیه کرده و در میان 

نیازمندان و افراد آسیب دیده از کرونا توزیع کردند.
وی ادامه داد: در کنار توزیع بسته های معیشتی، 
حدود ۴۵ هزار پرس غذای گرم نیز در آشپزخانه های 
شش بقعه متبرکه استان تهیه شده و به خانه های 
نیازمندان و روزه داران عزیز برای صرف افطاری به 

صورت بیرون بر فرستاده شد.
فاضل نسب با اشاره به ذبح و قربانی پنج راس 
گوسفند با کمک خیران استان و توزیع گوشت 
عدد   ۵۷۰۰ تعداد  گفت:  نیازمندان،  بین  آن ها 
ماسک و ۲۹۸ بسته بهداشتی نیز در بقعه های 
متبرکه تهیه شده و در میان نمازگزاران و نیازمندان 

توزیع شده است./ایسنا

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
ح کرد؛ مطر

ــی ســــیــــنــــمــــای  ــ ــ ــدگـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
به  اعتماد  با  آذربایجان  شرقی 
جوانان و تجارب پیشکسوتان

آذربایجان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
انگیزه  از  گیری  بهره  ضرورت  به  اشاره  با  شرقی 
انجمن  اهداف  پیشبرد  در  جوانان  توان  و 
به  اعتماد  با  می توان  گفت:  استان،  سینماگران 
و  می کنند  فعالیت  عرصه  این  در  که  جوانانی 
از تجارب پیشکسوتان، مسیر رشد  بهره مندی 
و بالندگی فیلم و سینمای استان را هموارتر کرد.

مدیره  هیات  با  دیدار  در  ناظمی  سیدقاسم 
انجمن سینماگران استان، وجود پتانسیل های 
اهمیت  حائز  را  استان  سینمای  حوزه  در  قوی 
دانست و بر لزوم همراهی و همدلی هنرمندان 
انجمن  این  قدرتمند  فعالیت  برای  عرصه  این 

تاکید کرد.
و  مسئوالنه  نگاه  از  قدردانی  ضمن  وی 
سینما  حوزه  فعاالن  و  هنرمندان  دغدغه های 
در سطح استان،گفت: انجمن ها بازوان توانمند 

فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند.
وی با تاکید به تعامل و همراهی دو سویه برای 
خالقانه  نگاه  و  فعالیت ها  پیشبرد  و  پیشرفت 
و  امکان همراه  کرد: در حد  اظهار  این حوزه،  در 

پیشتیبان انجمن و هنرمندانش هستیم.
و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به 
ارشاد اسالمی استان، برپایی جلسه  مشترک با 
سینماگران استان، توجه ویژه به آموزش و ایجاد 
انگیزه در بین هنرمندان سینماگر جوان از عمده 

ح شده در این نشست صمیمی بود. موارد مطر

خبرخبر
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رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شــرقی از چشــم انداز توســعه 
۱۹۲۶ هکتاری گلخانه های اســتان خبــر داد و افزود: برنامه ریــزی و مطالعه 
برای رســیدن ســطح زیر کشــت گلخانه های اســتان به این میزان در حال 

انجام است. 
به گزارش جام جم اکبر فتحی بــا بیان این مطلب افزود: در راســتای تحقق 
اهداف بخش کشاورزی در این خصوص، توسعه گلخانه های شهرستان 
، بنــاب با  ، هریس بــا ۲۵۰ هکتــار ، ورزقــان بــا ۶۰۰ هکتــار مرنــد بــا ۱۰۰۰ هکتــار
، اهــر بــا ۲۸ هکتــار و هوراند بــا ۱۸ هکتــار در دســتور کار ســازمان  ۳۰ هکتــار
جهاد کشــاورزی اســتان قــرار دارد.وی ادامه داد: میزان ســطح زیر کشــت 
گلخانه های استان تا سال ۹۲ و ابتدای دولت دوازدهم برابر با ۶۴.۵ هکتار 
بود اما ایــن میزان در طول هشــت ســال گذشــته در حال توســعه بوده و 
اکنون در مجمــوع با بهره بــرداری از  ۱۹۶ هکتار گلخانه دیگــر، به ۲۵۰ هکتار 

رسیده است.
وی با بیان این که مجموع ســطح زیر کشــت گلخانه های اســتان با افتتاح 
ح های نیمــه تمام تا آخــر دولــت دوازدهم بــه ۵۱۰ هکتار خواهد رســید،  طر

گفــت: آذربایجان شــرقی از جمله اســتان هایی اســت که از مزیــت مناطق 
گرمســیری، نیمــه گرمســیری و سردســیری برخــوردار بــوده و توســعه 
، یکی از اولویت هــای وزارت  گلخانه در این اســتان و حتی در ســطح کشــور

جهادکشاورزی است.
فتحی با تاکید بر اهمیت احداث گلخانه ها در ســطح اســتان، افــزود: برای 
بهره بــرداری بهینــه از منابع آبــی و خاکی در راســتای تامیــن امنیت غذایی 
، چــاره ای جــز افزایــش عملکــرد محصــوالت  جمعیــت رو بــه رشــد کشــور
کشــاورزی در واحــد ســطح و حجــم نداریــم. از ایــن رو بــرای تحقق ایــن امر 
باید تدابیری اندیشــیده شــود تا محصــول تولید شــده در یــک مترمربع از 
زمین هــای کشــاورزی و حجم آب مصرفــی چندیــن برابر افزایــش یابد.وی 
ادامــه داد: در ادبیات کشــاورزی دنیــا، پارامتری در این راســتا بــه کار گرفته 
می شــود کــه بــر ایــن اســاس از یــک مترمربــع آب مصرفــی کشــاورزی باید 
بــه گونه ای محصــول تولید شــود کــه هدررفــت آب مصرفــی کشــاورزی به 
حداقــل ممکن کاهــش یابــد.وی گفــت: یکــی از روش هــای مــورد تاکید و 
تایید کارشناســان کشــاورزی در اقصی نقاط جهان نیز استفاده مطلوب از 

ظرفیت گلخانه ها در راســتای افزایش عملکرد در واحد ســطح و حجم آب 
است.

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شــرقی افزود: گلخانه ها به سه 
دلیل مهم از جمله افزایــش عملکرد در واحد ســطح و حجم، بهینه کردن 
مصرف آب کشــاورزی، اقتصادی کردن تولید و کاهش قیمت تمام شــده 
محصول، مورد تاکید وزارت جهادکشــاورزی اســت بنابراین در این راســتا 
ســهمیه اســتانی براســاس برش اســتانی هر اســتان تعریف و ابالغ شــده 

است. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

چشم انداز توسعه ۱۹۲۶ هکتاری 
گلخانه های آذربایجان شرقی

مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی خبر داد:
آزادی ۲۵ زندانی جرایم غیرعمد در استان

مدیر ســتاد دیــه اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت: ۲۵ زندانــی جرایــم غیرعمد به 
مناسبت عید سعید فطر از زندان های استان آزاد شدند.

به گزارش نصر، رســول تقی پور گفــت : ۱۳ نفر از ایــن افراد در زندان تبریــز و ۱۲ نفر 
در سایر شهرســتانهای اســتان به علت جرائم مالی محبوس بودند که با کمک 

خیران یــا از محــل هزینــه احســان بــرای متوفیان بــه آغــوش خانواده هــای خود 
بازگشــتند. وی افــرود: از ابتــدای امســال ۵۵ زندانــی جرایــم غیرعمد بــا کمک ۱۶ 

میلیارد ریالی مردم از زندان های استان آزاد شده اند.
تقی پور اعــالم کرد: خیــران می تواننــد با واریــز کمک های نقــدی خود بــرای آزادی 

زندانیان غیرعمــد و محکومین مالی از طریق شــماره حســاب  ۰۱۰۴۴۴۴۴۴۰۰۰۴ و 
شــماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۵۶۱۶۰ نزد بانک صادرات به نام ســتاد دیــه آذربایجان 
شــرقی یا از طریق سایت رســمی ســتاد دیه اســتان یا با مراجعه حضوری به دفتر 

این ستاد و مطالعه پرونده مددجویان، زمینه  آزادی آنان را فراهم کنند./نصر

معــاون خدمــات شــهری و اجرایی شــهردار تبریــز گفت: 
جمــع آوری ســگ های بالصاحــب مطالبــه ای مردمــی و بر 
اساس بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها، وظیفه ذاتی 

و قانونی شهرداری است.
محمدرضــا قربانیــان تبریــزی بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار 
کرد:مهم تریــن وظیفــه شــهرداری تبریــز تأمیــن امنیــت 
شــهروندان اســت که در این راستا و رســیدگی به هزاران 
شکایتی که شهروندان داشــته اند، اقدام به جمع آوری و 
رهاسازی ســگ های بالصاحب در بیرون شهر می کنیم.
وی افزود: با توجه به آســیبی که ســگ های بالصاحب به 
شــهروندان رســانده اند و شــکایت های متعــددی که در 
ح  این خصــوص در مراجــع قضایی علیــه شــهرداری مطر

شــده، جمــع آوری ســگ های بالصاحــب در دســتور کار 
معاونــت خدمات شــهری قــرار گرفتــه اســت.وی اضافه 
کــرد: تشــویش اذهــان عمومــی بــه واســطه جمــع آوری 
ســگ های بالصاحب امر پسندیده ای نیســت و به جای 
این کار می تــوان بــا هم اندیشــی و هم فکری، نســبت به 
حل ایــن معضــل شــهری و تأمیــن امنیــت شــهروندان 

اقدام کرد.
قربانیان تأکید کرد: شــهرداری تبریز تا به امروز هیچ گونه 
اقدام به سگ کشــی انجام نــداده و تنها به بیهوشــی این 
حیوانــات توســط پیســتول های بیهوشــی، جمــع آوری و 
رهاســازی آنها در بیرون از شــهر پــس از به هــوش آمدن 
سگ ها اقدام می شــود.وی خاطرنشــان کرد: نمی توانیم 

در برابــر تهدید ســالمت و امنیت شــهروندان بی تفاوت 
باشــیم، همین چند وقت پیــش اهالی شــهرک آخمقیه 
یک کودک چند ساله را از دست ســگ های ولگرد نجات 

داده اند.
معــاون خدمــات شــهری و اجرایــی شــهردار تبریز یــادآور 
شــد:روزانه صدهــا تمــاس مبنــی بر جمــع آوری و آســیب 
رســاندن ســگ های بالصاحــب بــا مرکــز ۱۳۷ شــهرداری 
تشــکل های  نماینــدگان  کــه  می شــود  گرفتــه  تبریــز 
غیردولتــی فعــال در ایــن حــوزه می تواننــد از نزدیــک 
مســتندات این تماس ها و مطالبات مردمی را مشاهده 
کنند.به نقــل از روابط عمومی شــهرداری تبریــز، قربانیان 
بــا اشــاره بــه احــداث محلــی بــرای نگهــداری ســگ های 

بالصاحب اعالم کرد:حسب دستور شهردار تبریز، محلی 
برای جمــع آوری و نگهداری ســگ های بالصاحــب در نظر 
گرفتیم که از تشــکل های غیر دولتی فعــال در این زمینه 

نیز دعوت به همکاری می کنیم.

معاون خدمات شهری اعام کرد:
جمع آوری سگ های باصاحب در تبریز مطالبه مردمی است

درگذشــت والده ی مکرمه را محضر جنابعالی و همچنین ابوی بزرگوارتان حضرت 
آیت اهلل ســید محمدتقی آل هاشم تسلیت گفته و برای بازماندگان صبر و شکیبایی و 

برای آن بانوی مؤمنه ی فاضله، رحمت و مغفرت مسالت دارم.

محمد نظری
مدیر صندوق  اجتماعی، کشاورزی ، روستائیان و عشایر استان آذربایجان شرقی

لمسلمین سید محمد علی آل اهشم
حضرت حجت االسالم و ا

نماینده محترم ولی فقیه رد استان آرذبایجان رشقی و امام جمعه محبوب تبرزی 

رضا اختیار وکالتی 
 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی

اان هلل و اان الیه راجعون

سیّد رضا رهنمای توحیدی
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت گاز استان آذربایجان شرقی  

اان لّل و اان الیه راجعون

لمسلمین دکتر سّید محمد علی آل اهشم
حضرت حجت االسالم و ا

نماینده محترم ولی فقیه رد استان آرذبایجان رشقی و امام جمعه محبوب تبرزی 

لمسلمین سید محمد علی آل اهشم
حضرت حجت االسالم و ا

نماینده محترم ولی فقیه رد استان آرذبایجان رشقی و امام جمعه محبوب تبرزی 

رحلت جانسوز والده مکرمه موجب تاثر و تألم گردید .این مصیبت را به حضرتعالی 
و خاندان معظم  آل هاشم تســلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای آن 
مرحومه ، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت  دارم.

 با ابراز مراتب تاثر و تاسف قلبی، در گذشــت متعلقه محترمه حضرت آیت اهلل العظمی 
سید محمد تقی آل هاشم و والده مکرمه جنابعالی را به حضور خاندان معظم آن حضرات تسلیت 
عرض نموده  و از در گاه خداوند سبحان ، رحمت واسعه الهی برای آن مرحومه مغفوره و صبر و 

اجر برای بازماندگان معزز مسالت دارم.

 رحلت جانسوز والده گرانقدرتان، سرکار خانم ناظمی را که به دیدار معبود شتافتند، خدمت 
حضرتعالی و خاندان محترم آن مرحومه که عمری را در خدمت به اهل بیت سپری و فرزندان 
برومندی را تقدیم ایران اسالمی نموده اند؛ تسلیت عرض می نمایم و از درگاه خداوند منان 
علو درجات برای آن مرحومــه مکرمه و صبر و بردباری را برای جنابعالی و بازماندگان بیت 

پمپ بنزین افتخاری  شریف خواستارم. 
حاج حسین افتخاری

لمسلمین سید محمد علی آل اهشم
حضرت حجت االسالم و ا

نماینده محترم ولی فقیه رد استان آرذبایجان رشقی و امام جمعه محبوب تبرزی 
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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؟

امام خمینی - ره

 یکشنبه 26  اردیبهشت 1400   شماره 5938

شرکت صنایع شیمیایی و دارویی تبریز-  مهندس دریاباز

رحلت جانســوز والده مکرمه موجب تاثر و تألم گردید .این مصیبت را به 
حضرتعالی و خاندان معظم  آل هاشم تســلیت عرض نموده و از درگاه 
خداوند منان بــرای آن مرحومه ، غفران و رحمت واســعه الهی و برای 

بازماندگان صبر و اجر مسالت  دارم.

جناب آاقی دکتر سید محمد علی آل اهشم

نماینده محترم ولی فقیه رد استان آرذبایجان رشقی و امام جمعه محبوب تبرزی

ازطرف مجتمع آموزشی غیردولتی پیشگامان 
تکنولوژی آذربایجان

رحلت جانسوز والده مکرمه موجب تاثر و تألم گردید .این مصیبت را محضر ابوی 
گرامی ،  حضرتعالی و خاندان معزز آل هاشم تسلیت عرض می نماییم و علو مغفرت 

الهی برای روح آن مرحومه و صبر جمیل برای بازماندگان مسألت داریم . 

لمسلمین سید محمد علی آل اهشم
حضرت حجت االسالم و ا

نماینده محترم ولی فقیه رد استان آرذبایجان رشقی و امام جمعه محبوب تبرزی 

کارخانه آرد سازی ستاره تبریز

رحلت جانسوز والده مکرمه موجب تاثر و تألم گردید. این مصیبت را به حضرتعالی 
و خاندان معظم  آل هاشم تســلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای آن 
مرحومه ، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت  داریم.

شرکت تولید بستنی اطمینان آذر گل 
 پشمک حاج عبداله

رحلت جانسوز والده مکرمه موجب تاثر و تألم گردید. این مصیبت را محضر ابوی 
گرامی ،  حضرتعالی و خاندان معزز آل هاشم تسلیت عرض می نماییم و علو مغفرت 

الهی برای روح آن مرحومه و صبر جمیل برای بازماندگان مسالت  داریم . 

لمسلمین سید محمد علی آل اهشم
حضرت حجت االسالم و ا

نماینده محترم ولی فقیه رد استان آرذبایجان رشقی و امام جمعه محبوب تبرزی 

لمسلمین سید محمد علی آل اهشم
حضرت حجت االسالم و ا

نماینده محترم ولی فقیه رد استان آرذبایجان رشقی و امام جمعه محبوب تبرزی 


