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شده است

مدیرعامل آب منطقه ای استان:
میزان مصرف آب در 

آذربایجان شرقی دو برابر 
میانگین دنیاست
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ارتش در بهترین وضعیت قرار دارد
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گفــت: میــزان مصــرف آب در ایــن اســتان دو برابــر 

میانگین مصرف در دنیا است.
یوســف غفــارزاده امــروز دوشــنبه)۲۷ اردیبهشــت( در 
مراســم اختتامیــه ســومین جشــنواره ی نیــرو و رســانه 
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شرکت آسمان بهرام علیشاه)ایسترم(

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 مسألت  دارد.

رحلت جانسوز والده مکرمه موجب تاثر و تألم گردید .این مصیبت را محضر ابوی گرامی ،  حضرتعالی 
و خاندان معزز آل هاشــم تســلیت عرض می نمایم و علو مغفرت الهی برای روح آن مرحومه و صبر 

جمیل برای بازماندگان مسألت دارم .

شرکت نرمینه خواب )نیما رستم پور(

 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.  

سلمینسیدمحمدعلیآلاهشم
لم
حضرتحجتاالسالموا

نمایندهمحترمولیفقیهرداستانآرذبایجانرشقیوامامجمعهمحبوبتبرزی

سلمینسیدمحمدعلیآلاهشم
لم
حضرتحجتاالسالموا

نمایندهمحترمولیفقیهرداستانآرذبایجانرشقیوامامجمعهمحبوبتبرزی

سلمینسیدمحمدعلیآلاهشم
لم
حضرتحجتاالسالموا
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سید رضا منافی آذر 
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان آذربایجان شرقی

ُِعون
ِإَلْیِهَراج

َّ
َوِإن ِ ِلَّ

َّ
ِإن

علی فوالدی مدیرعامل بنیاد بتن آذرآبادگان)منطقه شمالغرب کشور( و
رئیس مرکز نوآوری، کارآفرینی و توسعه مهندسی ) صنعت راه  و ساختمان(

ُِعون
ِإَلْیِهَراج

َّ
َوِإن ِ ِلَّ

َّ
ِإن

 با ابراز مراتب تاثر و تاسف قلبی، در گذشت 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 درگاه خداوند 

سبحان ، رحمت واسعه الهی برای آن مرحومه مغفوره و صبرجمیل و اجرجزیل برای بازماندگان معزز مسألت دارم.

سلمینسیدمحمدعلیآلاهشم
لم
حضرتحجتاالسالموا

نمایندهمحترمولیفقیهرداستانآرذبایجانرشقیوامامجمعهمحبوبتبرزی

صنایع غذایی هاللی

ُِعون
ِإَلْیِهَراج

َّ
َوِإن ِ ِلَّ

َّ
ِإن

ضایعه درگذشت والده ماجده را خدمت حضرتعالی و محضر ابوی بزرگوارتان حضرت آیت اهلل آل هاشم 
تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی مسألت می نماییم .

سلمینسیدمحمدعلیآلاهشم
لم
حضرتحجتاالسالموا

نمایندهمحترمولیفقیهرداستانآرذبایجانرشقیوامامجمعهمحبوبتبرزی



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

صنعتی  کشتارگاه  تصفیه خانه 
مراغه بهره برداری  شد

زمینی  در  مراغه  صنعتی  کشتارگاه  تصفیه خانه   
به مساحت ۴۳۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر سه 

میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه 
کشتارگاه  تصفیه خانه  از  بهره برداری  مراسم  در 
به ۲  خانه  تصفیه  این  گفت:  جام جم  به  صنعتی 
و  شده  راه اندازی  شیمیایی  و  بیولوژیکی  روش 
حوضچه بی هوازی یکصدمترمکعبی و هوازی ۶۵۰ 

مترمعکبی برای آن در نظر گرفته شده است.
این که  به  اشاره  با  حسینی  موسوی  علی  سید 
انجام  خاک  اصالح  هکتار   ۲.۵ کشتارگاه  این  در 
کشتارگاه  این  اصلی  مشکل  گفت:  است،  شده 
گذاران  سرمایه  که  بود  آن  تصفیه خانه  راه اندازی 
بخش خصوصی این مجموعه با ورود به موقع از 

ایجاد مشکالت زیست محیطی جلوگیری کردند.
وی گفت: این مجموعه دارای واحد خون گیری و 
روغن گیری مجزا است و این تصفیه خانه، روزانه 
تبدیل  کشاورزی  آب  به  را  پساب  مترمکعب   ۴۰۰
می کند و می توان از ضایعات کشتارگاه کود تولید 
صنعتی  کشتارگاه  در  کرد:  اعالم  کرد.موسوی 
مراغه برای ۱۵۲ نفر به صورت مستقیم و ۵۰۰ نفر 
به صورت غیرمستقیم ایجاد اشتغال شده است. 
راس   ۱۸۰ کشتارگاه  این  در  روزانه  کرد:  بیان  وی 
دام سنگین و ۱۳۰۰ راس دام سبک ذبح می شود.
شهرستان مراغه با حدود ۲۶۸ هزار نفر جمعیت 
شرقی  آذربایجان  مرکز  تبریز،  کیلومتری   ۱۲۷ در 

واقع است.

معاون اجتماعی دادگستری آذربایجان شرقی: 

تنظیم مبایعه نامه و اجاره نامه 
دستی غیر قانونی است

وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  سرپرست 
جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: تنظیم 
غیر  دستی  صورت  به  نامه  اجاره  و  نامه  مبایعه 

قانونی است.
تعیین  و  بررسی  و  بحث  جلسه  در  موقری  احمد 
چاپخانه  توسط  شده  چاپ  قولنامه های  تکلیف 
داران تبریز گفت: چاپخانه داران حق تکثیر مبایعه 
نیز  امالک  مشاوران  و  ندارند  را  نامه  اجاره  یا  نامه 
جامع  سامانه  در  را  نامه  اجاره  یا  نامه  مبایعه  باید 
ثبت معامالت امالک ثبت کنند. وی گفت: بخش 
عمده ای از پرونده های مطرح شده در دادگستری 
معامالت  به  مربوط  شرقی  آذربایجان  استان 
اشخاص است و ساماندهی بنگاه های معامالتی 
این  اولویت دار  برنامه های  از  خودرو  و  امالک 
معاونت می باشد که از سنوات قبل به طور جدی 
این موضوع را پیگیری می نماید و در این خصوص 
و  پرونده  کاهش  هدف  با  زمینه  این  در  اقدامات 
یا از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم انجام داده 
سامانه ای  ارتباط  این  در   

ً
اخیرا افزود:  وی  است. 

در  مستغالت  و  امالک  ثبت  سامانه  عنوان  تحت 
مرکز راه اندازی شده است که تنظیم و ثبت هر نوع 
قرار دادهای مربوطه امالک در سامانه مذکور و اخذ 
کد رهگیری الزامی شده و به تبع آن نیز قراردادهای 
چاپی و دستی حذف شده است. وی اضافه کرد: 
از  برخی  خصوص  این  در  آمده  عمل  به  بررسی  با 
و  خودسرانه  صورت  به  تبریز  شهر  چاپخانه های 
اقدام  تبریز  امالک  مشاورین  اتحادیه  اطالع  بدون 
و  قبلی  قراردادهای  شبیه  قراردادهایی  چاپ  به 
اختیار  در  و  نموده  اتحادیه  جعلی  سریال های 

متصدیان بنگاه های معامالتی قرار می دهند. 

خبرخبر
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مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهریی تبریز از تغییر ساعت فعالیت 
متروی تبریز خبر داد.

خدمات  ساعات  تغییر  اعالم  ضمن  فرهخت  بهرام  جام جم  گزارش  به 
طبق  و  همشهریان  درخواست  به  توجه  با  کرد:  اظهار  مترو،  رسانی 

مصوبه ی ستاد مقابله با کرونا ، فعالیت متروی تبریز از روز دوشنبه ۲۷ 
اردیبهشت با یک ساعت افزایش در شروع و پایان مسافرگیری روزانه، 
قطارها از ساعت ۰۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۰۰ شب در مسیر فاز اول و دوم خط یک 
به شهروندان   ) کهن  ایستگاه میدان  تا  گؤلی  ائل  ایستگاه  ) حدفاصل 

بهره برداری  شرکت  مدیرعامل  کرد.  خواهند  رسانی  خدمت  عزیز 
قطارشهری تبریز و حومه  افزود: از مسافران تقاضا داریم طبق روال قبل 
 از ماسک استفاده کرده و در داخل قطار فاصله 

ً
در طول سفر خود حتما
اجتماعی را رعایت کنند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری اعام کرد
ساعت جدید فعالیت متروی تبریز

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی بــر ضرورت 
حفــظ وحــدت مســلمانان در برابــر اســتکبار جهانی، 

آمریکا و رژیم کودک کش اسرائیل تاکید کرد.
 طوفان هبک سرکنسول ترکیه در تبریز و علی النقی 
حسین اف سرکنســول جمهوری آذربایجان در تبریز 
با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان ضمن 
ادای احترام، پیام تسلیت دولت و ملت های این دو 
کشور را به حجت االسالم سید محمدعلی آل هاشم 

ابالغ کرده و با وی ابراز همدردی کردند.
سرکنسول های ترکیه و جمهوری آذربایجان در تبریز 
بــا قرائت حمد و ســوره بــه روح والــده تازه درگذشــته 
حجــت االســالم آل هاشــم بــا اشــاره بــه اشــتراکات 
دینی، جغرافیایی و فرهنگــی، گفتند که ایــران، ترکیه 
و آذربایجان در سیاســت های خارجی هم اشــتراکاتی 
دارنــد و آن هــم پشــتیبانی از مظلومــان جهــان بــه 
خصوص فلســطین هســت که با صدای بلنــد فریاد 

مظلومیــت مــردم ایــن کشــور را بــه گــوش جهانیان 
می رسانند.حجت االسالم سیدمحمدعلی آل هاشم 
نیز در این دیــدار با تقدیر از پیام تســلی بخش آن ها، 

توســعه و تعمیــق روابــط فــی مابیــن در حوزه هــای 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشــاره بــه اشــتراکات تاریخــی و فرهنگــی ایران، 

ترکیــه و آذربایجــان، افــزود: ایــن اشــتراکات می تواند 
زمینه رفت وآمد اتباع و گردشگران دو کشور را فراهم 

کند.
وی با اشــاره به ظرفیت های منطقه شمالغرب ایران 
در توســعه این روابــط، ادامه داد: منطقه شــمالغرب 
که از زمان های دور تاکنون بســتر اصلــی روابط ایران، 
ترکیــه و آذربایجــان بــوده اســت، می توانــد در عمــق 
بخشــی بــه اشــتراکات فرهنگــی، مذهبــی و سیاســی 
بــی بدیــل داشــته باشــد.حجت االســالم  نقــش 
آل هاشــم تحریم های ظالمانه آمریکا را یکی از دالیل 
کاهــش حجــم مبــادالت اقتصــادی بیــن کشــورها 
عنوان کــرد و گفــت: بــا تشــدید تحریم هــای آمریکا و 
هم چنین شــیوع بیماری کرونا، ترانزیــت کاال و حمل 
و نقــل مســافر در مرزهــای ایــران و ترکیــه کاهــش 
داده اســت کــه امیدواریــم بزودی شــاهد تغییــر این 

وضعیت باشیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد

ضرورت حفظ وحدت اسامی در برابر استکبار جهانی 

فرماندار اسکو از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی طرح ایمن سازی و آرام 
سازی ترافیکی شریان اصلی شهر سهند حدفاصل میدان شهید باکری 
تا میدان شرکت عمران خبر داد و افزود: ایجاد تقاطع غیر همسطح ما 
بین میدان_معلم و میدان شهید باکری به عنوان یک ضرورت امکان 

سنجی و مطالعه شود.
ترافیک  شورای  جلسه  در  منش  رضی  بابک  جام جم،  گزارش  به 
بر  ایلخچی،  شهر  داخل  باالی  ترافیک  حجم  به  اشاره  با  شهرستان، 
ضرورت تکمیل این کنارگذر تاکید کرد و گفت: این پروژه یک ضرورت 
استانی بوده و تنها دو کیلومتر از پروژه ۹ کیلومتری کنارگذر ایلخچی 
ناتمام است، بنابراین تکمیل و بهره برداری از این آن به عنوان اصلی 
و  محور  این  ترافیک  کاهش  موجبات  منطقه،  مردم  مطالبه  ترین 

تفکیک ترافیک درون شهری و برون شهری خواهد شد.
وی یکی از دالیل اصلی تصادفات رانندگی محور جزیره اسالمی را قیر 
زدگی این محور به ویژه در گردنه ها و سر پیچ ها عنوان کرد و افزود: این 

قیر زدگی مسیر در هنگام بارندگی موجب لیز خوردگی خودروها و منجر 
به سوانح فوتی و جرحی می شود که اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان باید در سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع این مشکل اقدام 

کند.
آزاد  اول  کیلومتر  از احداث یوترن استاندارد )دوربرگردان( در پنج  وی 
راه تبریز_سهند و در انتهای محدوده طرح جامع مصوب شهر جدید 

سهند خبر داد و افزود؛ با توجه به نبود دوربرگردان در این محدوده 
احداث یوترن یک ضرورت است و این طرح بزودی عملیاتی خواهد 

شد.
رضی منش با اشاره به نرخ رشد جمعیت سهند و بهره برداری از آزاد راه 
تبریز_سهند، گفت: احداث کمربندی این شهر یک ضرورت یوده و از 

اولویت های اصلی شورای ترافیک است.
وی از شروع عملیات اجرایی فاز یک این پروژه مهم خبر داد و افزود: فاز 
یک این پروژه از تقاطع ورودی شهر اسکو تا دانشگاه صنعتی سهند 

اجرایی خواهد شد.
وی ساماندهی بازارهای هفتگی، میادین میوه و تره بار، طراحی و احداث 
شهری  درون  نقل  و  حمل  پیگیری  اتوبوس،  و  تاکسی  ایستگاه های 
از  را  آب ها  روان  و  سطحی  آب های  صحیح  هدایت  و   شهری  برون  و 
اولویت های اصلی ترافیکی این شهر برشمرد و بر اقدام جدی تمامی 

شهرداری و شرکت عمران سهند در این زمینه تاکید کرد.

آذربایجان شرقی از پوشش  مدیر مخابرات منطقه 
اینترنتی بیش از ۹۰ درصد جمعیت استان خبر داد.

اردیبهشت،   ۲۷ مناسبت  به  شکوری  یوسف 
جمع  در  اطالعاتی  جامعه  و  مخابرات  جهانی  روز 
آذربایجان  منطقه  مخابرات  کرد:  اظهار  خبرنگاران، 
امورات در دوران شیوع  راستای تسهیل  شرقی در 
با فراهم  و  کرده  را تشدید  کرونا، فعالیت های خود 
ساختن زیرساخت های الزم، انتقال دیتاها در نقاط 

مختلف استان را سرعت بخشیده است.
ظرفیت  گذشته،  سال  یک  طول  در  افزود:  وی 
استان  سطح  در  داده  انتقال  و  داده  شبکه های 
تلفن  نوری  فیبر  شبکه  و  شده  برابر  دو  از  بیش 
همراه به خصوص اینترنت نسل سوم و چهارم در 
این مدت توسعه یافته است و این روند همچنان 

ادامه دارد.
وی از افتتاح ۲۲۳ پروژه در توسعه شبکه مخابراتی 
ح هایی  استان در طول سالجاری خبر داد و گفت: طر
که عمدتا در حوزه سرویس های خدمات بوده و به 
ETS شبکه همراه  خصوص مراکز دیتا، سایت های 
شامل  را   ... و  تلفن  مراکز  تجهیزات  توسعه  اول، 
می شود، با سرمایه گذاری بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان 

در آستانه افتتاح قرار دارد.
به  مردم  دسترسی  ضرورت  بر  تاکید  با  شکوری 
اجرای فعالیت های مختلف در  راستای  اینترنت در 
شرایط کرونایی، گفت: در سال گذشته به میزان ۱۳۰ 
استان  سطح  در  پرسرعت  اینترنت  سرویس  هزار 
به مشتریان جدید واگذار شده است؛ هم چنین با 
به  تجاری  و  اقتصادی  بخش  نیاز  افزایش  به  توجه 
سرعت باالی اینترنت، شبکه فیبر نوری به منازل و 

بنگاه ها انتقال داده شده اند.
تجاری،  بنگاه   ۳۵۰۰ از  بیش  این که  بیان  با  وی 
شبکه  به  مسکونی  واحدهای  و  اداری  اقتصادی، 
کرد:  اظهار  شده اند،  متصل  نوری  فیبر  اینترنت 
این  از   ... و  اداری  از ۸۰۰۰ واحد تجاری،  اکنون بیش 
طریق ارتباط می گیرند. این سرویس، سرعت باالی 
اینترنت را پشتیبانی می کند و با سرعتی ما بین ۵۰ 
مگابیت تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه کار می کند و مدیا 
را تحویل مشتری می دهد که کمک بزرگ به بخش 
فناوری  حوزه  بنگاه های  خصوص  به  و  بنگاه ها 

اطالعات و ارتباطات استان محسوب می شود.
وی ادامه داد: مدیای فیبر نوری یا شبکه فیبر نوری، 
سرعت های  و  ظرفیت ها  با  دیتا  انتقال  قابلیت 
گذشته  از  این شبکه  رو  این  از  و  دارد  را  باال  بسیار 
با توسعه  و  بوده  در سطح استان در حال توسعه 

۲۰۰ کیلومتری این شبکه در سال ۹۹، اکنون بیش از 
۱۱ هزار و ۸۰ کیلومتر در سطح استان به این شبکه 
کننده  تامین  شرکت های  نیاز  و  هستند  متصل 
را  مختلف  مراکز  و  شهری  بین  ارتباطات  محتوا، 

ساپورت می کند.
تاکید  با  شرقی  آذربایجان  منطقه  مخابرات  مدیر 
بر این که برنامه ریزی کردیم تا امسال توسعه این 
در  کرد:  اظهار  باشد،  گذشته  سال  از  بیش  شبکه 
طول سال گذشته، سرویس جدید VDSL را نیز در 
سطح استان توسعه دادیم که سرعت های باالتر از 

۴۰ مگابیت بر ثانیه را پشتیبانی می کند.
آبادی ها جزو  با بیان این که خدمات رسانی به  وی  
باالی  روستای   ۲۰۱۷ افزود:  نیست،  مخابرات  تعهد 
۲۰ خانوار در استان وجود دارد در حالی که در ۲۳۸۵ 
به  می شوند  آبادی ها  و  روستاها  شامل  که  روستا 

شبکه تلفن خانگی متصل هستند. 
وجود یک میلیون و ۵۳۰ هزار تلفن خانگی دایر در 

استان
وی افزود: بخش تلفن ثابت در سال ۹۹، وضعیت 
پرتحرکی داشت، به طوری که بیش از ۴۱ هزار شماره  
جدید در سطح استان واگذار شده و اکنون تعداد 
تلفن های دایر در استان به یک میلیون و ۵۳۰ هزار 

رسیده است.
* راه اندازی اینترنت نسل پنجم در تبریز 

وی با اشاره به وجود دکل و سایت ارتباطی در ۱۶۰۰ 
از  تکنولوژی   ۴۴۵۰ از  بیش  گفت:  استان،  نقطه 
که  هستند  فعال  سایت ها  این  در   ۴G و   ۳G  ،۲G
نزدیک به ۴۰۰ تکنولوژی تنها در سال گذشته به این 
سایت ها افزوده شده اند؛ به زودی سایت اینترنت 

نسل پنجم نیز در تبریز راه اندازی خواهد شد.
شکوری با تاکید بر این که برنامه داریم تا در تمامی 
باالی  سرعت  به  مردم  شهرها،  و  بزرگ  روستاهای 
نزدیک  افزود:  باشند،  داشته  دسترسی  اینترنت 
استان  باالی  و  متوسط  جمعیت  با  روستا   ۱۸۰۰ به 
از  بیش  در  و  هستند  اول  همراه  پوشش  تحت 
از  بیش  دارد.  وجود  خانگی  تلفن  نیز  روستا   ۲۳۸۵

  ADSLپرسرعت اینترنت  از  هم  استان  روستا   ۸۱۷
برخوردار هستند.

وی با اشاره به لزوم بروزرسانی تجهیزات مخابراتی، 
سطح  در  مخابراتی  شاخص های  تمامی  در  گفت: 

، در جایگاه خود قرار داریم. کشور
اینترنت  تعرفه های  بودن  گران  خصوص  در  وی 
سرویس های  کرد:  اظهار  همراه،  تلفن  و  خانگی 
با  مقایسه  در  کشور  همراه  و  ثابت  تلفن  اینترنت 
هستند.  شبکه ها  ترین  ارزان  جزو  کشورها،  سایر 
دلیل این که امروز حجم بسته های اینترنتی نسبت 
به دوره های گذشته زودتر تمام می شود، این است 
که  استفاده از محتواهای تصویر و فیلم به خصوص 
خانگی  فیلم  تماشای  اپلیکیشن های  از  استفاده 
اینترنت این موارد چند  افزایش یافته، زیرا مصرف 

برابر متن و پیام نوشتاری است. 
 ۱۰ طول  در  مخابراتی  تجهیزات  برابری   ۳۰ افزایش   *

سال گذشته
بیان  با  شرقی  آذربایجان  منطقه  مخابرات  مدیر 
 ۶۵۰۰ معادل  ثابت  تلفن  خط  هر  ماهیانه  این که 
نگه  درآمد داشته ولی هزینه  برای مخابرات  تومان 
گفت:  است،  تومان  هزار   ۱۷ ماهانه  خط  آن  داری 
تا  شده  باعث  اخیر  سال های  در  دالر  خ  نر افزایش 
 ۳۰ تا   ۲۰ گذشته  سال   ۱۰ طی  در  مخابراتی  تجهیزات 
برابر افزایش یابد در حالی که تعرفه های مخابراتی در 

طول این مدت چندان تغییر نکرده است.
وی تاکید کرد: با انجام تست هایی در خصوص حجم 
اول،  همراه  و  خانگی  اینترنتی  بسته های  مصرفی 
مشخص شده که هیچ صحبتی مبنی بر کم فروشی 

اینترنت صحت ندارد.
وی در ادامه با اشاره به دلیل نامگذاری روز جهانی 
مخابرات، گفت: با توجه به این که بخش ارتباطات 
بین  داده ها  و  می کند  کار  شبکه  یک  عنوان  به 
ایجاد  ارتباط  دنیا  مختلف  کشورهای  و  شبکه ها 
وظیفه   ITU مخابرات  جهانی  اتحادیه  می کنند، 
نظارت و بیان چارچوب های مربوط به پروتکل های 
روز  شعار  این که  بیان  با  شکوری  دارد.  را  حوزه  این 
و  کرونا  بحث  با  متناسب  امسال  مخابرات  جهانی 
دیجیتال  تحوالت  به  بخشیدن  "سرعت  عنوان  با 
در زمان های بحران" نامگذاری شده است، گفت: با 
وجود اختالالتی که بحث کووید ۱۹ در یکسری جوامع 
به وجود آمد، اما بخش ارتباطات و فناوری اطالعات 
توسعه  محرکه  موتور  عنوان  به  نیز  گذشته  در  که 
ح می شد، نقش خود را به خوبی ایفا  اقتصادی مطر

کرده است./ایسنا

فرماندار اسکو خبر داد:

ح آرام سازی ترافیک شهر سهند پیشرفت ۸۰ درصدی طر

مدیر مخابرات منطقه خبر داد:

بیش از ۹۰ درصد جمعیت آذربایجان شرقی تحت پوشش اینترنت
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

ح اقـــــــــدام مـــلـــی مــســکــن  طــــــر
بــــســــتــــان آبــــاد  بــــا 2۵ درصــــد  

پیشرفت در حال اجراست

   

راه و شهرسازی بستان آباد گفت:  اداره  رئیس 
در  شهرستان  این  مسکن  ملی  اقدام  ح  طر
پیشرفت  درصد   ۲۵ با  واحد   ۳۲ ساخت  قالب 

فیزیکی در حال اجراست.
زمینی  در  ح  طر این  افزود:  مختاری  غالمرضا   
اجرا بوده  ۲ هزار مترمربع در حال  به مساحت 
۲ هزار  آن  و مساحت کل واحدهای احداثی در 
این که  بیان  با  بود. وی  ۷۸۰ مترمربع خواهد  و 
عنوان  به  آباد  بستان  مسکن  ملی  اقدام  ح  طر
این  در  استان  در  ح  طر این  واحدهای  اولین 
تالش  کرد:  اظهار  است،  شده  شروع  شهر 
ح هر چه سریع  می شود عملیات اجرایی این طر
تر به اتمام برسد و واحدها به متقاضیان واجد 
مرحله  سهمیه  نام  ثبت  شود.  تحویل  شرایط 
ح اقدام ملی تولید مسکن« در آذر ماه  اول »طر
مرحله  و   ۱۳۹۸ سال  اسفند  آن  دوم  مرحله  و 
سوم آن نیز دی ماه سال ۹۹ انجام شد. داشتن 
حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، 
ملکی  سکونت  سابقه  نداشتن  بودن،  متاهل 
فروردین  از  تکفل  تحت  افراد  و  خود  نام  به 
هیچکدام  از  استفاده  عدم  و  تاکنون   ۸۴ سال 
از امکانات دولتی مانند زمین و یارانه مسکن از 
ابتدای انقالب تاکنون،  از شرایط ثبت نام در این 

ح است./سال ها طر

مدیر اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی:

انقاب اسامی باعث گسترش 
فرهنگ قرآن شده است

مدیــرکل اوقاف و امــور خیریــه آذربایجان شــرقی 
گفت: بــا تمامــی فــراز و فرودهــا، انقالب اســالمی 

باعث گسترش فرهنگ قرآن کریم شده است.
حجت االســالم سید شــهاب الدین حســینی، در 
محفل ترتیــل خوانــی روزانه قــرآن کریــم در محل 
مســجد طالقانی تبریز اظهار کرد: این حرکت ها و 
برگزاری محافل قرآنی جز به برکت انقالب اسالمی 
و رشــادت خون هزاران هزار شــهید پاک باخته ای 
که جان در طبق اخالص گذاشــتند و سر دادند تا 
با سرافرازی در کنار ســفره قرآنی بنشینیم، انجام 

نمی گیرد.
وی گفــت: نغمه و تالوت قــرآن کریمی کــه بر زبان 
این جوانان جاری می شــود و چهره زیبــای درونی 
آن هــا همگــی بــه برکــت دم مســیحایی روح اهلل 
زمان و امتداد آن مســیر به برکت خلف شایسته 
ایشــان مقــام معظــم رهبــری اســت کــه بــر ایــن 
اســاس نیز قرآن کریم در کشــور گســترش یافته 

است.
وی متذکر شــد: نباید مدتی را از قــرآن دوری کنیم 
تا مــاه رمضــان دیگــری دوباره بر ســر ســفره قرآن 
بنشــینیم، ماه مبــارک رمضــان و مقدمــه آن، ماه 
شــعبان و رجــب زمینه انــس با صاحــب کالم اهلل 
اســت تا بــه دل های مــا جال بدهــد و انســان های 

زمینی را آسمانی و ملکوتی کند.
بر اساس این گزارش، در خاتمه مراسم از قاریان 

قرآن و عوامل این رویداد تجلیل به عمل آمد.

خبرخبر
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 تجلیل از مهندس وحید کاظم زاده مدیر روابط عمومی 
سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی توسط 
دکتر خاوازی وزیر محترم جهادکشاورزی به عنوان مدیر 

برتر روابط عمومی کشور 
همزمــان بــا ۲۷ اردیبهشــت روز ملــی روابــط عمومــی و 
ارتباطــات از روابــط عمومــی ســازمان جهادکشــاورزی 
استان آذربایجان شــرقی به عنوان روابط عمومی برتر و 
پیشگام کشور توسط وزیر جهادکشاورزی تجلیل شد.

در لــوح تقدیر اهدایــی وزیــر جهادکشــاورزی خطاب به 
مدیــر روابــط عمومی ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 

آذربایجان شرقی آمده است: 
جناب آقای وحید کاظم زاده  

مدیر محتــرم روابــط عمومی ســازمان جهادکشــاورزی 
استان آذربایجان شرقی 

سالم علیکم  
در عصــر کنونــی ارتباطــات کــه جهــان آخریــن مراحــل و 
معابر ورود به جامعه اطالعاتی و شبکه های هوشمند 
مجازی را طی می کند و همراه و همپای آن ، ایران اسالمی 
نیز مسیر توســعه و پیشــرفت را با رویکردهای نوین و 
استفاده از فکر و ابزار جدید تجربه می کند دستیابی به 
رهیافت رشــد ، بالندگی و تعالی وزارت جهادکشــاورزی 
و ســازمان های تابعــه آن مرهــون ارتباطــات و روابــط 
عمومی توانمنــد ، موثر و فعالی اســت که با کنشــگری 
، ایــده پــردازی و رویکردهــای نویــن و هوشــمندانه ، 

دستاوردهای پرافتخاری را به ارمغان می آورد . 
با توجه به کســب مقام برتر در ۵ شــاخه فعالیت روابط 
عمومی در ارزیابی سالیانه روابط عمومی سازمان جهاد 
کشاورزی استان ها ، معاونت ها ، سازمان ها ، شرکت ها 

و موسســات تابعه از ســوی مرکز روابط عمومــی و امور 
بین الملل بــه عنــوان روابــط عمومی پیشــگام معرفی 

می شوید . 
این موفقیت را به جنابعالی تبریک گفته و از تالش های 
ارزنــده ، برنامــه ریــزی و مدیریــت مطلــوب مجموعــه 
همکاران تقدیر و تشکر می نمایم . امید است با اتکال 
به خداوند منان همچنان شــاهد موفقیت های شــما 

در توسعه نظام ارتباطی و اطالع رسانی بخش کشاورزی 
باشیم .

گفتنی اســت روابط عمومــی ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان آذربایجــان شــرقی در ۵ شــاخه ارتبــاط مردمــی 
، ارتبــاط بــا رســانه ها ، تولیــدات خبــری و الکترونیکــی ، 
مدیریتی و برنامه ریزی ، تبلیغات و نمایشگاه حائز رتبه 

برتر شناخته شده است.

کسب عنوان روابط عمومی برتر و 
پیشگام  توسط سازمان جهادکشاورزی 

آذربایجان شرقی 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هوراند خبرداد؛
تاخیر در رویش گیاهان مناطق ییاقی هوراند

گیاهان  رویش  در  تاخیر  از  هوراند  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
مناطق ییالقی هوراند خبر داد.

سیدرضا تاج الدینی  گفت: ورود پیش از موعد دام به عرصه های مراتع ییالقی 
شهرستان منجر به برخورد قانونی با بهره برداران می شود.

ییالقی  مرتعی  عرصه های  به  دام  ورود  مجاز  زمان  داشت:  بیان  الدینی  تاج 

شهرستان هوراند از ۱۵ خرداد ماه است و دامدارانی که پیش از موعد دام 
خود را وارد ییالق کنند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

موجب  گذشته  سال  پاییز  و  زمستان  در  بارندگی  کاهش  داد:  ادامه  وی 
خشکسالی و تأخیر در رویش گیاهان در مناطق ییالقی شده است و اگر دام 
زودهنگام وارد عرصه های ییالقی شود، با تعلیف از گیاهان تازه سر از خاک 

برآورده ، به پوشش گیاهی مرتع آسیب می زند.
وی خاطر نشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات 
مربوط به چرای دام در مراتع، با متخلف یا متخلفان برخورد قانونی خواهد 
پروانه  تخلف  تکرار  صورت  در  و  معرفی  قضائی  مراجع  به  متخلفان  و  شد 

بهره برداری آنان باطل خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای آذربایجان شــرقی گفت: میزان مصرف 
آب در این استان دو برابر میانگین مصرف در دنی است.

بــه گــزارش جام جــم یوســف غفــارزاده در مراســم اختتامیــه ســومین 
( با بیان این که صنعت آب وبرق جزو صنایع  جشنواره ی نیرو و رسانه )نور
زیربنایی و مهم استان اســت، اظهار کرد: رســانه ها در بحث آگاه سازی در 

تامین و مصرف آب وبرق پایدار نقش اساسی دارند.
وی میانگین مصــرف آب در اســتان را معــادل دو برابــر میانگین مصرف 
آب در کل دنیــا برشــمرد و افــزود: وضعیــت اســتان در بحــث آب چنــدان 
خوب نیســت و عواملی مانند کاهش ۲۵ درصدی میزان بــارش، کاهش 
۴۰ درصدی روان آب رودخانه ها که از باران و برف به وجود می آیند، افزایش 
۱/۱ درصدی گرمای هوا نسبت به سال گذشته و کاهش ۱۵ الی ۲۰ درصدی 
 ســدهای آب شرب نشــان دهنده این است که 

ً
مخازن سدها مخصوصا

در سال جاری با تنش آبی مواجه هستیم.
 وی با بیان این که اصلی ترین موضوع، همراهی و مشــارکت مردم است، 

تاکید کرد: علی رغم این که کارهای فنی و عمرانی زیادی انجام شــده است، 
انتظار ما از مصرف کنندگان )بخش شرب و غیر شرب( خانگی، کشاورزی 
و صنعتی این است که با استفاده منطقی و عدم هدر دادت آب می توانیم 

بدون قطعی آبی این پیک آبی را رد کنیم.
* کاهش ۵ هزارمگاواتی برق در نیروگاه های برق آبی

مدیرعامل برق منطقــه آذربایجان نیز طی ســخنانی گفت: شــبکه ی برق 

یک شبکه ی سراسری است و با توجه به این که وضعیت کاهش نزوالت 
آب در کشور بدتر از استان ما اســت، در تابستان امسال با کاهش ۵ هزار 

مگاواتی برق در نیروگاه های برق آبی روبرو خواهیم شد.
افشــین روشــن میالنــی ادامــه داد: بــرای جبــران ایــن کمبــود تمامــی 
دســتگاه های سیســتم بــرق کشــور موظــف هســتند تــا بــه مشــترکین 
اطالع رســانی کننــد تا بــا کمــک در مدیریت ایــن موضــوع بتوانیم بــا عدم 

خاموشی و کمترین تبعات این پیک را رد کنیم.
* پذیرش ساالنه ۵۰ هزار مشترک جدید برق در استان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز در این جلسه خاطرنشان 
کرد: در هفته های اول مرداد حدود هزار مگاوات نیاز مصرفی در حوزه برق 
تبریز و حدود ۸۰۰ مگاوات نیز در توزیع استانی به عنوان مکمل توزیع برق 
تبریز نیاز اســت و اگر برق منطقه ای را نیز اضافه کنیم حدود ۲۱۰۰ مگاوات 
برق نیاز مصرفی ما خواهد بود اما سقف مجازی که به ما اجازه داده  شده 

 ۱۶۰۰ مگاوات است. 
ً
است تا رعایت کنیم، تقریبا

مدیرعامل آب منطقه ای استان:

میزان مصرف آب در آذربایجان شرقی دو برابر میانگین دنیاست

 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 
منــان علو درجات برای آن مرحومه مکرمه و صبر و بردباری را برای 

جنابعالی و بازماندگان بیت شریف خواستارم. 

عادل کاظمی
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
 شرکت توزیع نیروی برق تبریز

ُِعون
ِإَلْیِهَراج

َّ
َوِإن ِ ِلَّ

َّ
ِإن

سلمینسیدمحمدعلیآلاهشم
لم
جنابآاقیحجتاالسالموا

نمایندهمحترمولیفقیهرداستانآرذبایجانرشقیوامامجمعهمحبوبتبرزی

درگذشــت بانوی پرهیزگار، والده بزرگوارتان، موجب تاسف و تاثر گردید. یقینا 
آفتاب عمر پربرکت آن فقیده ســعیده که دیر زمانی را همراه و همپای مجاهد نستوه و 
مبارز آگاه  حضرت آیت اهلل ســید 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 گشــت. اینجانب ضمن عرض تسلیت به حضور حضرتعالی، کلیه بازماندگان 
بزرگوار علی الخصوص محضر پدر معنویمان حضرت آیت اهلل سید محمد تقی آل هاشم  
و مردم شریف اســتان آذربایجان شرقی ، از درگاه حضرت احدیت برای روح بلند آن 
مرحومه علو درجات معنوی و برای کلیه بازماندگان ، صبر جمیل و اجر جزیل مســالت 

دارم.                    

 رحیم مهردادی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی

حضرتآیتاهللجنابآاقیدکترسیدمحمدعلیآلاهشم

سلمینرداستانآرذبایجانرشقیوامامجمعهمحترمومحبوبالقلوبکالنشهرتبرزی
م
نمایندهمعظمولیارم
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صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرست استان آذربایجان شـرقی:  وحیده حاجی محمدیاری               

تحریریه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9  

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

غیر از در دوست، در جهان کی یابی؟     
 جز او به زمین و آسمان کی یابی؟

او نـــــــــــور زمین و آسمـان ها باشد  
امام خمینی - ره قرآن گوید، چنان نشان کی یابی؟
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درگذشت والده گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال غفران 
واسعه الهی و علو درجات برای آن مرحوم و صبر و اجر برای حضرتعالی و تمامی 

بازماندگان محترم مسالت دارم .

سلمینآاقیحاجسیدمحمدعلیآلاهشم
لم
حضرتحجتاالسالموا

نمایندهمحترمولیفقیهرداستانآرذبایجانرشقیوامامجمعهمحبوبتبرزی

استاندار آذربایجان شرقی:
شورای  کارگروه های  تصمیمات 

فرهنگ عمومی  عملیاتی شود

 اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: تصمیمــات 
کارگروه هــای شــورای فرهنــگ عمومــی آذربایجــان 

شرقی باید عملیاتی شود.
محمدرضا پورمحمدی در جلســه شــورای فرهنگ 
عمومــی اســتان آذربایجــان شــرقی در تبریــز بــا 
بیــان این کــه شــورای فرهنــگ عمومــی در جایــگاه 
سیاســتگذاری قــرار دارد، گفــت: عملیاتــی شــدن 
تصمیمات کارگروه ها و کمیســیون های تخصصی 

ضروری است.
وی با اشــاره به این که کارگروه ها و کمیســیون های 
تخصصــی بایــد بیــش از پیــش فعــال شــوند، ابــراز 
داشــت: باید برای تدوین برش اســتانی و عملیاتی 
کــردن ســند نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور 

اهتمام جدی وجود داشته باشد.
پورمحمدی ســپس با اشــاره بــه این که در شــورای 
فرهنــگ عمومی اســتان به دنبــال اقدامــات کیفی 
و مؤثــر هســتیم، ادامــه داد: تدویــن و ابــالغ ســند 
پیشــگیری از خشــونت یکــی از اقدامــات مفیــد 
بــوده و همچنیــن باید بــرای تشــکیل کمیســیون 
مذاهــب نیــز برنامه ریــزی کــرد. مدیــرکل فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی اســتان نیــز در ایــن جلســه گفــت: 
در جلســه بعدی شــورای فرهنــگ عمومی اســتان 
موضــوع تدویــن بــرش اســتانی نقشــه مهندســی 
فرهنگی کشور و تصویب آئین نامه داخلی شورای 
فرهنگ عمومی استان در دستور کار قرار می گیرد. 
سیدقاسم ناظمی ادامه داد: برای تقویت پشتوانه 
کارشناسی و کاربردی شدن تصمیمات و مصوبات 
جلسات شورای فرهنگ عمومی، نیاز به تمهیداتی 
اســت که بــا تأمیــن اعتبــار مــورد نیــاز و بــا عملیاتی 

شدن آئین نامه داخلی قابل پیگیری است./مهر

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی:
اولویت  پیشگیرانه  اقدامات 

سازمان ها باشد

رئیس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی با تاکید 
بــر امــر پیشــگیری گفــت: همــه تصمیمــات و 
اقدامــات مراجــع تصمیم گیــر و تصمیم ســاز در 
حوزه هــای اقتصــادی و اجتماعــی بایــد معطــوف 
به کاهــش ناهنجاری هــا و اقدامات پیشــگیرانه 

باشد.
اللهــی  خلیــل  موســی  جام جــم  گــزارش  بــه 
ع جــرم  در نشســت شــورای پیشــگیری از وقــو
آذربایجــان شــرقی، اظهار کــرد: زمانی کــه در مورد 
پیشــگیری بحــث می شــود بــه لحــاظ تفکــرات 
ســنتی، دیدگاه هــا همیشــه متوجه دادگســتری 
و نیــروی انتظامــی می شــود در حالی کــه ایــن امــر 
صحیــح نبــوده و حوزه هــای مختلــف بایــد در امر 

پیشگیری ایفای نقش کنند.
وی افــزود: هیــچ بخشــی در اســتان وجــود ندارد 
کــه در مســاله پیشــگیری از وقــوع جــرم نقشــی 
نداشــته باشــد، ایــن یــک واقعیــت اســت همــه 
تصمیمــات و اقدامــات مراجــع تصمیــم گیــر و 
تصمیم ســاز در حوزه های اقتصــادی و اجتماعی 

در این راستا باشد.
رئیس دادگستری آذربایجان شــرقی گفت: همه 
نظــام اداری در حــوزه خــود در بحــث پیشــگیری 
 اگــر ایــن فرهنــگ را در نظام 

ً
نقــش دارنــد و قطعا

اداری ایجــاد نکنیــم در پیشــگیری از جــرم موفق 
نخواهیم بود.

وی خاطرنشــان کــرد: پیشــگیری از وقــوع جــرم 
موضــوع مهمــی بــوده و بایــد در اولویــت همــه 
ســازمان های و ارگان هــا قــرار گیــرد تــا نتیجــه 

مطلوب حاصل شود.

خبرخبر

جانشــین فرماندهی نیروی زمینی ارتــش جمهوری 
اســالمی ایران گفــت: امــروز ارتش بــه لحــاظ آمادگی 

رزمی و تجهیزات در بهترین وضعیت خود قرار دارد.
بــه گــزارش جام جــم  امیــر ســرتیپ نــوذر نعمتــی در 
مراسم تکریم و معارفه ی فرماندهان سابق و جدید 
لشــکر ۲۱ حمــزه آذربایجــان کــه بــا حضــور جمعــی از 
فرماندهــان و مســئوالن اســتانی برگــزار شــد، اظهار 
کــرد: لشــکر ۲۱ حمــزه در طــول دوران دفــاع مقدس 
، آزاده و شــهید  هر ســال حدود  پنج هــزار نفر جانبــاز

تقدیم انقالب کرده است.
وی بــا بیــان این کــه نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری 
اســالمی ایــران در چنــد ســال اخیــر از نظــر آمادگــی 
افــزود:  دارد،  قــرار  وضعیــت  بهتریــن  در  رزمــی 
در دیــدار فرماندهــی نیــروی زمینــی ارتــش بــا رهبــر 
معظم انقالب، ایشــان تاکید کردند که »برابر گزارش 
ســازمان های مختلف، وضعیت نیروی زمینی کامال 

رضایت بخش است«.
وی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر همــه تانک ها، 
موشــک ها، پهباد ها و ســایر ابزارآالت نیــروی زمینی 
آماده به کار هستند و همه ی ابزار الزم برای رزم زمینی 
را در داخــل کشــور تولیــد می کنیــم و بــا ایــن شــرایط 
اقتصادی، در حال ســاخت دو هزار خانه ی ســازمانی 

در شمالغرب هستیم.
جانشــین فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری 
اســالمی ایران متذکر شد: دشــمن می خواست مارا 
خ ها را قفل کند اما اکنــون و در طول دوران  فلج و چر
ارتــش )قبــل و بعــد انقــالب(  در بهتریــن وضعیــت 
ممکن قــرار داریم و با افتخار می گوییــم ناوگان فوق 
ســنگینی را در اختیار داریــم که در طول تاریخ  کســی 

در اختیار نداشت.
وی ادامه داد: در طول این چند سال هزاران مترمربع 
از ارتش را نوســازی کــرده و کهنگــی را زدوده ایــم و در 
بحث نیروی انسانی نیز حتی در این شرایط کرونایی 

ح های لبیک و مصباح را برگزار کردیم. طر
امیر ســرتیپ نعمتــی بــا بیــان این کــه امیرمیرزایی از 
، همــواره با  فرماندهــی دســته تــا فرماندهــی لشــگر

ایثــار و از خود گذشــتگی کار کــرده و در بحث علم نیز 
تا درجــه دکتــرای تخصصی مدیریــت راهبــردی را طی 

کرده است.
وی ادامه داد: لشــگر ۲۱ حمــزه وظیفه تامین امنیت 
قســمتی از مرزهــا را نیــز برعهــده داره و ایــن لشــکر 
ســنگین ترین قرارگاه عملیاتی نیروی زمینی لشــکر 

محسوب می شود.
وی به ســمت جدیــد امیــر میرزایی نیــز اشــاره کرد و 
افــزود: امیرمیرزایی بــه ظاهر از جمــع فرماندهی جدا 
می شــود اما از امــروز بــه خاطر تجربــه بــاال در مناطق 
، به عنوان مشــاور نیروی زمینی در غرب  غرب کشور

منصوب می شود.
جانشــین فرماندهی نیروی زمینی ارتــش جمهوری 
اســالمی ایــران ادامــه داد: امیــر شــفیعی از امــروز به 
عنــوان فرمانــده لشــکر ۲۱ حمــزه و فرمانــده ارشــد 
ارتــش در شــمالغرب منصــوب می شــوند و ایــن 
فرمانــده نیــز در یگان هــای مختلــف ارتــش حضــور 

داشته و تجارب باالیی دارد.
امیــر ســرتیپ نعمتــی در بخش دیگــری از ســخنان 
خود به شــرایط انتخاباتی کشــور اشــاره کــرد و افزود: 

در وضعیــت فعلــی کشــور شــاهد فضــای انتخاباتی 
هســتیم که نمونه بارز مردم ســاالری دینی است که 
در طــول ســال های پرافتخــار نظــام در همــه شــرایط 
ســخت ایــن انتخابــات در مدل هــای مختلــف اجــرا 

شده است.
وی ادامــه داد: یکــی از ایــن مناصــب مهــم ریاســت 
جهموری اســت کــه بــا رای مســتقیم مــردم انتخاب 
می شــود و امســال هــم بــه لطــف الهــی بــا صالبت و 

قدرت انجام خواهد شد.
وی با بیان این که دشــمن هیچگاه بیکار ننشســته 
و در طــول دوران پرافتخــار نظــام جمهوری اســالمی، 
دشمنی خود را با تمام ابزار انجام داده و قطعا در این 

ایام نیز بیکار نخواهد نشست.
جانشــین فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری 
اســالمی ایران متذکر شــد: هدف دشــمن همیشــه 
این بوده که با استفاده از مدل های مختلف و هرچه 
که در اختیار داشــته پای کار بیاورد اما بــا رهبری امام 
خمینی)ره( و ســپس امــام خامنــه ای و لبیــک مردم 
به فرامین رهبر انقالب، دشمن همواره ناکام مانده 

است.

وی تاکید کرد: دشــمن تــالش می کنــد روح ناامیدی 
و تفرقــه را در فضــای انتخاباتــی کشــور القــا کنــد  امــا 
در بحــث ایجــاد تفرقــه از روز اول انقــالب تا بــه امروز 
موفق نبوده ولی ما باید همواره دشــمنی دشــمن را 

بشناسیم.
وی بــا بیــان این کــه همــه کســانی کــه در طــول ایــن 
۴۲ ســال دشــمن مــا بودنــد اکنــون از صفحــه محــو 
شــده  اند، گفت: رئیــس جمهور پیشــین آمریــکا ۱۳ 
شرط برای جمهوری اسالمی تعیین کرد اما اکنون او 
در کجا قــرار دارد و ما در چه وضعیتی هســتیم، البته 
اگر مقاومت و استقامت ما در برابر سختی ها وفشار 
نبود، اکنون نمی توانستیم اینگونه با غرور و صالبت 

صحبت کنیم.
امیر سرتیپ نعمتی اظهار کرد:  دور تا دورمان ناامنی 
اســت اما مســئوالن و فرماندهــان کارخــود را در اوج  

اتحاد انجام دادند و نباید ذره ای ناامید باشیم.
در پایــان ایــن مراســم از خدمــات امیر ســرتیپ دوم 
ســتاد عیســی میرزایــی قدردانــی و لــوح معارفــه امــر 

سرتیپ دوم ستاد امیرحسین شفیعی ابالغ شد.

جانشین فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی ایران:

ارتش در بهترین وضعیت قرار دارد

شرکت  فرش تبریز - پرویزیان

سرپرست و کارکنان روزنامه جام جم
 در آذربایجان شرقی

ُِعون
ِإَلْیِهَراج

َّ
َوِإن ِ ِلَّ

َّ
ِإن

رحلت جانسوز والده مکرمه موجب تاثر و تألم گردید .این مصیبت را  محضر ،  حضرتعالی 
و خانواده  محترم تســلیت عرض می نمائیم و علو مغفرت الهی برای روح آن مرحومه و 

صبر جمیل برای بازماندگان مسألت می داریم .

احسان احد پور ، بهروز فروغی ، وحیده حاجی محمدیاری

ُِعون
ِإَلْیِهَراج

َّ
َوِإن ِ ِلَّ

َّ
ِإن

اندوه از دســت دادن مادر چنان تلخ است که هیچ عبارتی را در این مقام یارای مرهم نهادن 
نیست. تنها یاد خداست که می تواند دل پر درد شما را تسلی بخشد. درگذشت مادر گرامی را 
به شــما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت گفته، برای شما صبر و برای درگذشته رحمت بی 
کران الهی را آرزو داریم، امید که روح آن مرحومه آرام، آســوده و خرسند در حریم امن الهی 

آرام گیرد.
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