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مسئوالن شهری خبر می دهند:

ظهور ملکههای تکدی گری
در شهــر بدون گــدا
2

سرکنسول ایران در ارزروم؛

    |    |    3

رویکرد دولت در اعطای اختیارات ویژه
به استانداران امید بخش است
رئیس دادگستری آذربایجان شرقی:

سه واحد تولیدی راکد به چرخه تولید
بازگشت

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی :

رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی

تبادل کاال از گمرکات آذربایجان
شرقی  ۳۲درصد افزایش یافت

عملکرد جزیرهای دستگاههای
اجرایی ،زمینخواری را تشدید
میکند

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی با اشاره به تبادل یک میلیون
و  ۴۶۹هزار تن کاال از طریق مبادی گمرکی استان در هفت
ماهه سال جاری گفت :در این مدت میزان مبادالت کاال با کشورهای
خارجی از طریق گمرکات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از
لحاظ وزن  ۱۴درصد و از لحاظ ارزش دالری  ۳۲درصد افزایش یافته است.
به گزارش جامجم لیلی اورنگی در جمع خبرنگاران گفت :در هفت ماهه
امسال یک میلیون و ۲۵۳هزار تن کاال از گمرکات استان صادر شده و بیش از
نیمی از این میزان صادرات از طریق گمرک تبریز انجام شده است.
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فرمانده سپاه عاشورا:

قرارگاه خاتم و شهرداری تبریز همکاری
کنند
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مدیر جهاد کشاورزی:
مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت :طرح جهش
تولید در سال زراعی جاری در  ۵۸هزار هکتار از مزار ع
دیم گندم و جو این شهرستان اجرا میشود.
به گزارش جامجم مجید احمدی افزود :این طرح به
منظور افزایش تولید محصوالت دیم برای دومین
سال متوالی و با پشتیبانی از دیمکاران در این
شهرستانحالاجراخواهدشد.به گفتهویموسسه
تحقیقات کشاورزی دیم کشور در انتقال دانش نوین
بهدیمکارانوستاداجراییفرمانحضرتامامخمینی
(ره) از طریق کمک به تامین نهادهها از جمله کودهای
بذر مال ،سموم دفع آفتها ،کودهای محلولپاشی
و بیمه محصول ،دیمکاران را یاری خواهند کرد.وی
ادامه داد :اجرای این طرح طی تفاهمنامه وزارت
جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
خمینی (ره) از سال زراعی  ۱۳۹۹به مدت پنج سال
آغاز شد و دیمکاران هشترود از اجرای آن استقبال
کردند .مدیر جهاد کشاورزی هشترود بیان کرد :برای
اجرای این طرح طی سال زراعی جاری در هشترود ۴۰۰
تن نهاده ۱۲ ،تن کود بذر مال و  ۱۶۵۰تن انواع ارقام
بذرهای اصالح شده گندم و جو در نظر گرفته شده

و مزار ع گندم و جو با مساعدت مالی ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام خمینی (ره ) در حال بیمه شدن
است .احمدی اضافه کرد :برای انتقال دانش فنی و
نظارت بر اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها در این
شهرستان  ۲۲نفر از کارشناسان پهنه مدیریت جهاد
کشاورزی همکاری میکنند .طرح پنج ساله «جهش
تولید در دیمزارها» که طی سال زراعی گذشته به
صورت آزمایشی در استانهای آذربایجانشرقی،
کردستان ،همدان ،کرمانشاه ،خوزستان و گلستان
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مسیر سخت تا بهشت سینما

ردیف

اقالم مزایده

1

انواع تایر تراکتور  – 1الستیک چرخ عقب  31حلقه
  - 2الستیک چرخ جلو تک دفر  7حلقه
 – 3الستیک چرخ جلو دو دفر  31حلقه
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حاج حسین افتخاری
رئیس هیئت کشتی پهلوانی و زورخانههای کالنشهر تبریز و حومه

گفتگو با یک کارگردان و یک نویسنده جوان

ش ــرک ــت مــهــنــدســی تــولــیــد و تــامــیــن قــطــعــات ت ــراک ــت ــور س ـ ــازی در نــظــر دارد
اقالم ضایعاتی خود را بفروش رساند عالقمندان میتوانند جهت رویت از تاریخ
 1400/08/30لغایت آخر وقت اداری مور خ  1400/09/03از ساعت  9الی  12به دروازه 8
شرکت مهندسی تامین قطعات تراکتورسازی مراجعه گــردد  .بازدید و تحویل پاکت
در آخرین روز تا ساعت  12می باشد وبعد از ساعت اعالمی پاکتی دریافت نخواهد شد.
شماره تماس 04134260103
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درگذشت آیت اهلل آقای حاج شیخ محسن مجتهد شبستری رحمت اهلل علیه موجب
تأثر دوستداران و آشنایان ایشان شد .بی تردید زحمات و خدمات ایشان در مناصب
مختلف از زمره باقیات صالحات آن مرحوم خواهد بود.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این فقدان به خانواده محترم و اخوان و فرزندان و
بستگان ایشان ،از خدای متعال برای این فقید سعید رحمت واسعه را مسئلت دارم.
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مزایده شماره 400-603

طرح جهش تولید در  ۵۸هزار هکتار از مزار ع دیم هشترود اجرا میشود
اجرا شد ،امسال در گام دوم قرار دارد .این طرح در
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تدوین شد
و طی پاییز  ۱۳۹۹مورد توافق وزارت جهاد کشاورزی و
ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گرفت تا افزایش
بهرهوری تمام محصوالت زراعی دیم و همچنین
زیرکشت دیم برخی محصوالت نظیر
افزایش سطح ِ
گیاهان علوفهای و دانهها روغنی دیم در دیمزارهای
کشور با توجه به امکانات و شرایط موجود مدنظر
قرار گیرد .در طرح «جهش تولید در دیمزارها» برای
گندم فقط افزایش بهرهوری و برای جو هم افزایش
زیرکشت و هم افزایش متوسط تولید در نظر گرفته
شده است تا تولید محصول بر اساس شرایط
اقلیمی کشور به معنای واقعی کلمه افزایش یابد.
نکته قابل تامل اینکه در طرح «جهش تولید در
دیمزارها» تنش خشکسالی حداقل برای  ۲سال از
پنج سال پیشبینی شده و در چنین شرایطی تفاوت
ارقام اصالحشده موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
و ارقام محلی و همچنین اهمیت دستورالعملهای
فنی موسسه در کشت دیم بیش از پیش مشخص
میشود.

رئـ ـی ــس کـ ــل دادگـ ــسـ ــتـ ــری آذربـ ــایـ ــجـ ــانشـ ــرقـ ــی گــفــت:
عملکرد جــزیــرهای و بـیتــفــاوتــی دســتــگــاههــای اجــرایــی،
پ ــدی ــده زم ــیـ ـنخ ــواری را در کــشــور و اس ــت ــان تــشــدیــد مـیکــنــد.
به گزارش جامجم موسی خلیل اللهی در نشست شورای حفاظت از
اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری آذربایجانشرقی اظهار کرد :طی
سالهای اخیر جزیرهای عمل کردن دستگاههای اجرایی فرصتی برای
زمینخواران ایجاد کرده است که برای پیشگیری از این موضوع ...
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قطعات مستهلک تراکتور ( )ITM
ضایعات رنگ پودری
تیوب مستعمل انواع الستیک تراکتور
ضایعات چدن نسوز
باتری  66آمپری مستهلک حدود  100عدد
روغن سوخته با بشکه  200لیتری حدود  20بشکه
کابل و سیم روکشدار حدود  400کیلو گرم
اقالم متفرقه (مبدل حرارتی  1*1متر  ،کلید و کنتاکتور و قطعات مستهلک
برقی،الکتوروموتورهاب خراب جمعا چهار پات)
اثاث اداری (کمد و میز و صندلی و )...
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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان :بازرسی از مراکز تولیدی و نانواییها در آذربایجانشرقی ادامه دارد
اجتماعی
اقتصادی

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی گفت :بازرسی از مراکز تولیدی ،توزیعی
و نانواییهای استان از سوی گشتهای مشترک ادامه دارد.
به گزارش جامجم سیداحد یوزباشی ،افزود :بازرسی و گشتهای مشترک در
راستای برنامه تحول سازمان تعزیرات حکومتی کشور در سراسر استان بویژه
شهرستانهایی که دارای مرکز تولید و توزیع هستند ،ادامه داشته و اقالم ضروری

شهروندان در این بازرسیها در اولویت قرار دارند .وی اظهار داشت :بازرسی از
این مراکز در قالب گشت مشترک با همکاری سایر دستگاههای متولی به منظور
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در راستای رسیدگی به گزارشها و شکایات
دریافتی مردمی انجام میشود .مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی گفت:
عمده مراکز تولیدی و توزیعی مورد بازرسی از سوی گشتهای مشترک شامل

قند و شکر ،روغن نباتی ،برنج ،نهادههای دامی ،آرد و نان و مر غ و تخم مر غ،
محصوالت فوالدی ،پتروشیمی و سیمان است .یوزباشی ،تسریع در رسیدگی به
پروندههای قاچاق کاال و ارز را از دیگر اقدامات این اداره کل اعالم کرد و ادامه داد:
در این راستا شعب رسیدگی به این پروندهها اقدامات الزم را انجام میدهند و
رای نهایی را صادر میکنند.

خبر

خبر

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز

فرمانده سپاه عاشورا:

قرارگاه خاتم و شهرداری تبریز
همکاری کنند

فرمانده سپاه عاشورا گفت :قرارگاه خاتم االنبیاء
و شهرداری تبریز باید برای اجرای پروژههای بزرگ
شهری با یکدیگر همکاری نزدیک و تنگاتنگ
داشته باشند.
به گزارش جامجم سردار اصغر عباسقلیزاده
در دیدار با شهردار و جمعی از مدیران شهری
تبریز بابیان اینکه در این راستا نیاز به برگزاری
جلسات هماهنگی بین شهرداری با قرارگاه
خاتماالنبیاء در خصوص پروژههای شهری
است ،نتیجه چنین همکاریهایی را منتفع
شدن شهروندان تبریزی بیان کرد.
وی به شهردار تبریز پیشنهاد کرد جلسات
هماهنگی و هفتگی با مسئوالن مرتبط و با
حضور نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی در
رابطه با مسائل مدیریت شهری برگزار شود.
عباسقلی زاده با اشاره به اینکه برای اشاعه
فرهنگ ایثار و شهادت ،زیباسازی شهری با
تمثال شهدا و نمادهای اسالمی باید انجام
شود ،اظهار کرد :شهردار تبریز فردی متدین،
مخلص ،متعهد و متخصص است و با توجه
به اینکه روحیه همدلی و خدمت در جامعه
افزایش یافته است ،مقطع کنونی بهترین
فرصت برای همراهی و همدلی مجموعههاست.
وی افزود :دفاع از مردم ،حفظ مردم ،خدمتگذاری
و ایجاد اشتغال باعث کاهش فشار از مردم
میشود .عباسقلیزاده با اشاره به تأثیر مبلمان
شهری در روحیه مردم ،پیشنهاد کرد تندیس
تاهلل قاضی طباطبائی به
آیتاهلل مدنی و آی 
عنوان نمادهای مقاومت و ایثار و شهادت در
محل شهادت این شخصیت نصب شود.
وی با اشاره به ضرورت تکریم ارباب رجوع در
مجموعههای شهرداری ،گفت :در برخی ادارات
نارضایتی وجود دارد ،اما باید توجه داشت که
برخورد اقناعی با مردم مهم است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه
شهرستان میانه:

سپاه ناحیه امامت تبریز  300برنامه فرهنگی اجرا میکند
فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز از برگزاری تعداد  300برنامه متنوع
فرهنگی ،سیاسی ،فرهنگی و ورزشــی طی هفته گرامیداشت بسیج
خبر داد.
به گزارش جام جم سرهنگ پاسدار حسین پوراسماعیل در گفت وگو
با خبرنگاران ،برگزاری یــادواره شهدا ،رزمایش کمکهای مومنانه با
محوریت گروههای جهادی بسیج سازندگی در تمامی اقشار ،حوزهها
و پایگاههای تبریز و حومه ،برپایی نمایشگاه صنایع دستی خواهران
بسیجی ،برگزاری شیفت ایثار در حوزهها و پایگاههای کارگری و
نشستهای روشنگری و نیز تجلیل از فعالین فرهنگی
و طرح شهید سلیمانی را از جمله ویژه برنامههای
اولین روز هفته بسیج در ناحیه امامت بیان کرد.
وی اف ــزود :بــرگــزاری مسابقات فینال فوتبال
و والیبال به مناسبت گرامیداشت هفته
بسیج ،برپایی محفل انس با قرآن و شهدا
و یــادواره شهدا ،برگزاری کارگاه مشاوره
و پیشگیری از اعتیاد ،افتتاح صندوق
قرضالحسنه ،برگزاری ایستگاه

سالمت و میز خدمت و ویژه برنام ه گرامیداشت هفته بسیج و اجرای
سرود خیابانی در شهرک اندیشه ،تجلیل از فرهنگیان فعال بسیجی،
برگزاری رزمایش ثامن  ۱۶در فضای مجازی و برگزاری
مراسم گرامیداشت هفته بسیج در مسجدالزهرا
(س) شهرک اندیشه از دیگر برنامههای هفته
بسیج است .پوراسماعیل با بیان اینکه بسیج
کلید حــل مشکالت و مسائل اســاســی کشور
است ،اظهار داشت :برای تجلیل و گرامیداشت
رشادتها و جانفشانیهای بسیجیان
جــان بــر کــف ،برنامههای متنوع
ف ــرهــنــگ ــی ه ـ ـنـ ــری ،م ـ ـجـ ــازی،
ســازنــدگــی ،علمی ،اردوی ــی،
سـ ــامـ ــت ،ورزشـ ـ ـ ــی در
هفته بسیج ،تــدارک
دیده شده است.
وی ادام ــه داد :در
تداوم برنامههای

هفته بسیج ،رزمایش اقتدار بسیجیان و تجدید بیعت با والیت در
تبریز ،ســردرود ،خسروشهر و باسمنج ،تجلیل از بسیجیان نمونه
دانش آموزی در آموزش و پروش ناحیه  ۳تبریز ،نشست روشنگری
و بصیرتی در خسروشهر ،ویــژه برنامه گرامیداشت هفته بسیج در
کتابخانه مرکزی تبریز برگزار میشود.
فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز ،عطرافشانی مــزار مطهر شهدا
و دیــدار با خــانــواده شهدا را از ویــژه برنامههای ششمین روز هفته
بسیج اعالم کرد .وی اضافه کرد :برگزاری یادواره شهید سردار حسین
پورعبدی در حسینیه گلزار شهدای باسمنج ،برپایی رژه موتورسواران
بسیج در مایان ،برگزاری رزمایش تولید محتوا در فضای مجازی با
عنوان بسیج پاره تن مردم ،برگزاری جشنواره یاوران کوثر (غرفه صنایع
دستی) در مدرسه شهید مهدی پروانه ســردرود ،اهدای هزار بسته
پک آموزشی در شهرک اندیشه ،برگزاری مراسم گرامیداشت هفته
بسیج در مسجد جامع مایان ،بــرگــزاری ی ــادواره شهدای خطیب در
مسجد حضرت امام خمینی (ره) حوزه  ۱۵شهری و گرامیداشت هفته
بسیج در مسجد چهارده معصوم شهرک اندیشه از دیگر برنامههای
هفته بسیج است.

تبادل کاال از گمرکات آذربایجان شرقی  ۳۲درصد افزایش یافت
ناظر گمرکات آذربایجان شرقی با اشاره به تبادل
یک میلیون و  ۴۶۹هزار تن کاال از طریق مبادی
گمرکی استان در هفت ماهه سال جاری گفت :در
این مدت میزان مبادالت کاال با کشورهای خارجی از
طریق گمرکات استان نسبت به مدت مشابه سال
قبل از لحاظ وزن  ۱۴درصد و از لحاظ ارزش دالری ۳۲
درصد افزایش یافته است.
به گزارش جامجم لیلی اورنگی در جمع خبرنگاران
گفت :در هفت ماهه امسال یک میلیون و ۲۵۳
هزار تن کاال از گمرکات استان صادر شده و بیش
از نیمی از این میزان صادرات از طریق گمرک تبریز
انجام شده است.
وی ارزش این میزان کاالی صادر شده از گمرکات
استان را  ۸۰۵میلیون دالر اعالم کرد و گفت :ارزش
دالری کاالهای صادر شده از استان  ۵۳درصد و از
نظر وزن  ۲۲درصد رشد نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد :مقاصد مهم کاالهای صادراتی
از گمرکات استان به ترتیب به کشورهای ترکیه

با  ۳۴۱هزار تن کاال به ارزش  ۲۸۶میلیون دالر،
عراق  ۲۷۹هزار تن کاال به ارزش  ۱۸۸میلیون دالر،
افغانستان با  ۷۳هزار تن کاال به ارزش  ۵۰میلیون
دالر ،ارمنستان با  ۲۷۴هزار تن کاال به ارزش ۴۹
میلیون دالر و جمهوری آذربایجان با  ۳۹هزار تن
کاال به ارزش  ۳۲میلیون دالر هستند.
اورنگی همچنین عمده اقالم صادراتی از گمرکات
استان در این مدت را مواد پالستیکی و اشیای
ساخته شده از این مواد ،محصوالت فوالدی،
میوههای خوراکی ،فرآوردههای غالت ،مس و
مصنوعات مسی ،شیرینی و شکالت ،ماشینآالت
و وسایل مکانیکی و قطعات آنها و مصالح
ساختمانی عنوان کرد.
ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی اظهار داشت:
امسال بیش از  ۲۱۶هزار تن کاال به ارزش بالغ بر
 ۵۸۷میلیون دالر از طریق گمرکات استان وارد
کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه
سال  ۹۹از نظر وزن  ۱۷درصد کاهش و از لحاظ

ارزش دالری  ۱۱درصد افزایش یافته است.
اورنگی ،پنج کشور مبدأ واردات کاال به ایران از طریق
گمرکات استان را به ترتیب ترکیه  ۱۵۴هزار تن کاال به
ارزش بیش از  ۳۰۲میلیون دالر ،آلمان هشت هزار

تن کاال به ارزش  ۸۴میلیون دالر ،امارات متحده
عربی  ۱۹هزار تن کاال به ارزش  ۷۹میلیون دالر ،چین
 ۱۰هزار تن کاال به ارزش  ۴۷میلیون دالر ،ژاپن  ۲هزار
تن کاال به ارزش  ۱۵میلیون دالر برشمرد.

خیران مدرسهساز برای تربیت
نسل آیندهقدم برداشتهاند

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان
میانه گفت :خیران مدرسهساز در راهی بسیار
ارزشمند جهت تربیت نسل آیندهساز کشور
قدم برداشتهاند.
به گزارش جامجم مسعود سعادتی در مراسم
افتتاح و بهرهبرداری از مدرسه خیرساز شش
کالسه گلهای مرضیه آقکند با اشاره به
رتبه علمی و آموزشی کشور بعد از انقالب
در خاورمیانه گفت :به برکت انقالب اسالمی
شاهد رشد و بالندگی سیستم آموزشی ایران
اسالمی هستیم که به الگویی برای سایر
کشورها مبدل شده است.
سعادتی معاون استاندار و فرماندار ویژه
شهرستان میانه به اهمیت مقطع ابتدایی
به عنوان یکی از مقاطع تحولآفرین در
حوز ه آموزش اشاره کرد و افزود :خیران
نیکاندیش با سرمایهگذاری برای تربیت
نسل سالم و صالح سه عمل ارزشمند
صدقه جاریه که فرصت تعلیم و تربیت را برای
آیندهسازان کشور فراهم میکند و محصول
آن علم و دانش ،علم نافع برای مردم و تربیت
فرزندان صالح برای جامعه است را عملی
می.کنند.
الزم به ذکر است؛ مدرسه خیرساز گلهای
مرضیه شهر آقکند با مبلغ  ۳۵میلیارد ریال
به صورت مشارکتی توسط خیر نیک اندیش
آیت آقایی و سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز
مدارس به متراژ  ۳۹۲مترمربع در قالب شش
کالس در شهر آقکند بخش کاغذکنان افتتاح
و بهره برداری شد.

سرکنسول ایران در ارزروم؛

رویکرد دولت در اعطای اختیارات ویژه به استانداران امید بخش است

فرمانده انتظامی :

بیش از  ۸۵درصد سرقتها
در اهر کشف میشود

فرمانده انتظامی اهر با اشاره به تالش همکاران
این مجموعه برای تضمین امنیت و آسایش
مردم گفت :در این راستا بیش از  ۸۵درصد
سرفتها در این شهرستان کشف میشود.
به گزارش جامجم سرهنگ قدرت آقاپور افزود:
خط قرمز پلیس امنیت مردم است و در این
راستا در مدت سپری شده از سال جاری  ۶مورد
باند سارقان کابلهای برق و تلفن ،دستگیر و
تحویل مقام قضائی شده اند.
وی بیان کرد :در شهرستانهای اهر و هوراند
جرائم جشن مثل سرقت مسلحانه نداشته
ایم؛ اخیرا  ۲مورد سرقت به عنف اتفاق افتاده
بود که در یکی از آنها در شهر اهر ،سارقان
پیرزنی را خفه کرده و طالهای او به را سرقت
کرده بودند که موضوع به سرعت از طریق
دوربینهای مدار بسته توسط پلیس رصد
شد و سارق ،فرد واسطه و مالخر در کمتر از
سه ساعت دستگیر و تحویل مقام قضائی
شدند.
وی اضافه کرد :مورد بعدی هم مربوط به
سرقت طالهای یک بانوی روستایی بود که
ضمن دستگیری سارق ،اموال دزدی کشف
و به صاحب آن بازگردانده شد .آقاپور با بیان
اینکه اکثر سارقان شهرستان اهر بومی استان
آذربایجانشرقی نبوده و از سایر استانها
هستند ،گفت :سرقتهای کشف نشده نیز
بیشتر مربوط به خانه باغهایی است که به
صورت پراکنده در حوزه استحفاظی واقع شده
اند و صاحبان این امالک غیر بومی بوده و هر
چند ماه یک بار به باغات خود سر میزنند.

سرکنسول جمهوری اســامــی ای ــران در
ارزروم بــا اش ــاره بــه اراده جــدی ای ــران و
ترکیه ب ــرای توسعه رواب ــط اقـتـصــادی و
تـجــاری ،گفت :رویـکــرد دولــت در اعطای
اختیارات ویژه به استانداران استانهای
مـ ــرزی بـ ــرای تـسـهـیــل و تــوس ـعــه رواب ــط
ب ــا ک ــش ــوره ــای ه ـم ـســایــه ام ـیــدب ـخــش
است.
به گزارش جامجم سجاد سلطانزاده در
دیدار با استاندار آذربایجان شرقی با بیان
بــرخــی از فعالیتهای سرکنسولگری
ایران در ارزروم ،گفت :استان آذربایجان
شــرقــی از ب ـعــد فــره ـن ـگــی ح ـمــای ـتهــای
خوبی از ایــن سرکنسولگری داشـتــه و
امیدواریم این حمایتها همچنان ادامه
داشته باشد.
وی اشاره به اینکه ارزروم از مراکز فعال
اقتصادی در شــرق ترکیه اســت ،افــزود:
ش ـنــاخــت مـ ــردم ایـ ــن اسـ ـت ــان از ایـ ــران
بــه دلـیــل نـگــاه بــه غ ــرب ،ان ــدک اس ــت و
الزم اســت بــه شکل فـعــال و هدفمند
یهــای خـ ــود را
ظــرف ـی ـتهــا و تــوان ـم ـنــد 

معرفی کنیم .سلطانزاده با بیان اینکه
همکاریهای فرهنگی بستر تعامالت
اقتصادی است ،گفت :ریشهها و عالیق
فرهنگی و تاریخی دو طرف ،زمینه را برای
توسعه روابط در همه زمینهها مهیا کرده
اســت و تــاش میکنیم تا موانع را برای

تحقق این امر برطرف کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی هم با اشاره
بــه تــأک ـیــد رئ ـیــس ج ـمــهــور بــر اس ـت ـفــاده
از مــزیــت و ظــرفـیــت اس ـتــانهــای مــرزی
بــرای گسترش همکاریها با کشورهای
همسایه ،گفت :در این زمینه اختیارات

ویــژهای به استانداران داده شده است
تا موانع توسعه روابــط را برطرف کــرده و
زمینههای همکاری را فعال کنند.
نکــه تـبــریــز ،در
عــابــدیــن خ ـ ّـرم بــا بـیــان ای ـ 
طــول تــاریــخ ،مـبــدأ ارتـبــاطــات فرهنگی و
اق ـت ـصــادی منطقه ب ــوده اس ــت ،اف ــزود:

باید این موضوع را به عنوان یک فرصت
ببینیم و آن را تقویت کنیم .وی با اشاره
به پیوندهای فرهنگی و دینی دو ملت
ایران و ترکیه ،گفت :اگر عزم و اراده جدی
وجود داشته باشد ،دیپلماسی مردمی و
به دنبال آن دیپلماسی فرهنگی فعال
مـیشــود کــه همین ام ــر ،زمینه توسعه
ارتباطات در سایر زمینهها خواهد بود.
استاندار آذربــایــجــان شرقی با اشــاره به
خــواهــرخــوانــدگــی تبریز و ارزروم ،گفت:
چنین پیوندهایی باید در عمل برای هر
دو طــرف ســودمــنــد بــاشــد و بــا تــوجــه به
ظرفیتهایی که وجود دارد ،چنین هدفی
دور از دسترس نیست.
وی اظـ ـ ـه ـ ــار داشـ ـ ـ ـ ــت :فـ ــرص ـ ـتهـ ــا و
ظــرف ـی ـتهــای فـ ــراوانـ ــی در آذرب ــای ــج ــان
شــرقــی وج ــود دارد کــه م ـیتــوانــد زمینه
سرمایهگذاری و همکاری مشترک باشد
و الزم است اتاق بازرگانی تبریز و فعاالن
بخش خصوصی در ایــن زمینه فعالتر
عمل کنند .استاندار آذربــایــجــان شرقی
همچنین تــوســعــه ارتــبــاطــات عــلــمــی و

دانشگاهی و جذب دانشجویان ترکیهای
در تــبــریــز ،رف ــع مــوانــع گــمــرکــی و معرفی
تــوانــمــنــدیهــای اســتــان را از مهمترین
اولویتها بــرای توسعه روابــط دوجانبه
برشمرد.
ت ــم ــرک ــززدای ــی و افـ ــزایـ ــش اخ ــتـ ـی ــارات
اســتــانهــا و اس ــت ــان ــداران وعـ ــدهای بــود
کــه دولـ ــت ســیــزدهــم از هــمــان اب ـتــدای
دول ـ ــت ب ــه اس ــت ــانه ــای م ـ ــرزی کــشــور
داده است.
ایـ ـ ــران ب ـیــش از  ۶ه ـ ــزار کــیــلــوم ـتــر با
کشورهای ترکیه ،جمهوری آذربایجان،
ترکمنستان ،عراق ،پاکستان ،افغانستان
و ارمـنــســتــان م ــرز زمــیــنــی دارد و حــذف
فرآیند طوالنی بــوروکــراسـیهــای اداری و
افزایش اختیارات استانداریها میتوانند
به توسعه اقتصادی استانهای مرزی
کمک شایانی کند؛ به بــاور کارشناسان،
باید دیپلماسی منطقهای بیشازپیش
در اســتــانهــای مـ ــرزی فــعــالتــر ش ــود و
ح ــض ــور ف ــع ــاالن اق ــت ــص ــادی و تــج ــار در
کشورهای همسایه رونق گیرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی

عملکرد جزیرهای دستگاههای اجرایی ،زمینخواری را تشدید میکند
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی گفت :عملکرد جزیرهای و بیتفاوتی دستگاههای
اجرایی ،پدیده زمینخواری را در کشور و استان تشدید میکند.
به گزارش جامجم موسی خلیل اللهی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع
طبیعی دادگستری آذربایجانشرقی اظهار کرد :طی سالهای اخیر جزیرهای عمل کردن
دستگاههای اجرایی فرصتی برای زمینخواران ایجاد کرده است که برای پیشگیری از این
موضوع دوایر دولتی باید نسبت به تثبیت اراضی تحت مالکیت خود اقدام جدی کنند.
وی قانون جامع حدنگار (کاداستر ) را مانعی جدی برای جلوگیری از زمین خواری اعالم
کرده و گفت :در راستای اجرای قانون جامع حدنگار اقداماتی از زمان اجرا ،این قانون در
آذربایجانشرقی انجام شده و عملکرد استان در این خصوص قابل قبول است.
خلیل اللهی با بیان اینکه تنها راه پیشگیری از زمینخواری ،اجرای دقیق قانون جامع

حدنگار است ،بیان کرد :جزیرهای عمل کردن دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی
فرصتی برای زمینخواران ایجاد میکند که برای جلوگیری از این شرایط همه دستگاهها
باید با دادگستری هماهنگ شوند.
وی یادآور شد :برای پیشگیری از این موضوع دستگاههایی که ادعای مالکیت نسبت به
اراضی را دارند باید به صورت جدی موضوع تثبیت مالکیت را پیگیری و دستگاه قضائی را
همواره در کنار خود حس کنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی با بیان اینکه در راستای اجرای قانون جامع
حدنگار در حوزه صدور اسناد مالکیت بخش کشاورزی ،مشکالتی وجود دارد ،ادامه داد:
متاسفانه بروکراسیهای موجود در مسیر اخذ اسناد مالکیت منجر به بیرغبتی نسبت
به اخذ سند در کشاورزان میشود .خلیل اللهی گفت :در این رابطه باید با اعمال تدابیر

قانونی ضمن تسهیل صدور اسناد مالکیت بر اساس قانون ،برای تمام اراضی کشاورزی
سند صادر شود.
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فرماندار  :هشترود رتبه دوم آذربایجانشرقی در واکسیناسیون کرونا را داراست
فرماندار هشترود گفت :این شهرستان در واکسیناسیون کرونا رتبه دوم
آذربایجانشرقی را داراست و  ۹۶درصد جمعیت آن نوبت اول و  ۸۳درصد هر دو
نوبت واکسن را دریافت کردهاند.
به گزارش جامجم امین امینیان افزود :مردم شهرستان حتی پس از دریافت
واکسن هم باید همچنان مراقبتهای بهداشتی را رعایت کنند چون عادیانگاری

میتواند به موج جدید بیماری منجر شود .وی با بیان اینکه وضعیت شیوع
کرونا در این شهرستان آبی است ،اضافه کرد :برای جلوگیری از گسترش شیوع
کرونا ،رعایت شیوهنامههای بهداشتی همچون استفاده از ماسک و فاصلهگذاری
اجتماعی مورد تاکید قرار دارد.
وی ضمن قدردانی از فعالیتهای شبکه بهداشت هشترود در دوران اپیدمی

خبر

اقتصادی

گفتگو با یک کارگردان و یک نویسنده جوان

طی ۷ماهه نخست سال انجام گرفت:

مسیــر سخت تا بهشت سینما

اعـ ــزام ن ـیــروهــای اورژان ـ ــس به
بیش از  ۱۴هزار صحنه تصادف
در آذربایجان شرقی

رئیس اورژانس آذربایجان شرقی گفت :از
مجموع ماموریتهای انجام شده اورژانس
طی هفت ماهه نخست سالجاری تعداد ۶۳
هزار و  ۱۶۶ماموریت در حوزه غیرتصادفی و ۱۴
هزار و  ۴۷۶ماموریت اعزامی نیز به محل حادثه
تصادف بوده است.
به گزارش جامجم فرزاد رحمانی از فوت ۱۷۴
نفر در محل حوادث رانندگی استان طی این
مدت خبر داد و گفت :از این تعداد ۴۹ ،نفر در
تبریز و  ۱۲۵نفر دیگر در سوانح رانندگی سایر
شهرستانها جان خود را از دست دادند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت ایمنی در رانندگی و
احتیاط در تردد در جادهها و خیابانها ،اظهار
کرد :با توجه به آغاز فصل سرما و بارش برف
و باران در نقاط مختلف استان ،از مردم عزیز
خواهشمندیم تا نکات ایمنی الزم جهت تردد
در جادهها را بیش از پیش رعایت کنند.
رئیس اورژانس آذربایجان شرقی از انجام ۷۷
هزار و  ۶۴۲ماموریت اورژانسی (تصادفی و
غیرتصادفی) در استان طی هفت ماه نخست
سالجاری خبر داد و گفت :طی این مدت تنها در
تبریز تعداد  ۴۶هزار و  ۳۱۹ماموریت و در سایر
شهرستانها نیز  ۳۱هزار و  ۳۲۳ماموریت انجام
گرفته است.
رحمانی رئیس اورژانس آذربایجان شرقی با
بیان اینکه ماموریتهای غیرتصادفی اغلب
در شهر تبریز و سوانح رانندگی بیشتر در سایر
شهرستانها به وقوع پیوسته است ،افزود:
در هفت ماهه نخست سالجاری ۱۵ ،هزار و ۹۹
بیمار غیرتصادفی از تبریز ۱۳ ،هزار و  ۳۳۵بیمار
از سایر شهرستانها و در مجموع  ۲۸هزار و
 ۴۳۴بیمار در استان توسط عوامل اورژانس به
بیمارستانهای استان انتقال یافتهاند.
وی ادامه داد :تعداد  ۴۸۲۵مصدوم سوانح
رانندگی در تبریز و  ۷۷۵۱مصدوم از سایر
شهرستانها که در مجموع  ۱۲هزار و  ۵۷۶نفر
مصدوم را شامل میشوند ،توسط نیروهای
اورژانس به بیمارستان اعزام شدهاند.
وی با اشاره به درمان تعداد  ۱۹هزار و  ۲۷۷بیمار
غیرتصادفی در محل توسط نیروهای اورژانس،
گفت ۱۷۱۷ :نفر مصدوم نیز در هفت ماهه
نخست امسال در محل حادثه تحت درمان و
مداوا قرار گرفتهاند.
رئیس اورژانس آذربایجان شرقی در پایان از
فوت  ۲۳۴۷بیمار در مجموع ماموریتهای
اورژانس استان طی این مدت خبر داد و
افزود :از این تعداد ۱۴۳۹ ،نفر در تبریز و مابقی
شامل  ۹۰۸نفر نیز در سایر شهرستانها فوت
کردهاند.

کرونا ،اظهار داشت :نزدیک به دو سال از شیوع ویروس کرونا میگذرد و در این
مدت شاهد تالش همهجانبه کارکنان این شبکه برای کنترل همهگیری ،شناسایی
و درمان بیماران و واکسیناسیون بودهایم.
امینیان اضافه کرد :هماکنون چهار بیمار کرونایی در این شهرستان بستری هستند
که سه نفر از انان در بخش عادی و یک نفر دیگر در بخش ویژه مراقبت میشود.

اجتماعی

سینما و تلویزیون یکی از تاثیرگذارترین عناصر جامعه امروز در
سراسر جهان است که فعاالن آن میتوانند موفقیتهای زیادی
را در عرصه اقتصادی و فرهنگی به ارمغان آورند .از سوی دیگر
جنبه هنری سینما و تلویزیون ،به هنرمند این امکان را میدهد
تا به بکارگیری هنرهای شش گانه ،اثری هنری خلق نماید که حائز
تمامی شاخص های یک شاهکار انسانی باشد .همین مساله
باعث میشود شیفتگان هنر ،عرصه سینما و تلویزیون را مسیری
سبز برای سیراب کردن عطش هنردوستی خود ببینند .جام جم
به گفتگو با حسین کرمی و مجتبی یاراحمدی کارگردان و نویسنده
جوان پرداخته است تا فعالیت خود در این زمینه را بازگو کنند.
آغاز فعالیتدر سینما
حسین کرمی متولد مهر  ۱۳۶۰در میاندوآب آذربایجان غربی است
اما با مهاجرت خانواده به تبریز ،کودکی و نوجوانی خود را در این
شهر سپری کرده است .اشتغال عمویش در صداوسیما در سمت
مدیر تولید را دلیل آشناییش با سینما و تلویزیون دانسته و مسیر
خود برای ورود به این عرصه را چنین توصیف میکند «:فعالیت خود
در سینما را از دهه هفتاد با تدارکات شروع کردم و با تالش شبانه
روزی سعی کردم تجربه کسب کنم و بتوانم جایگاه خود را ارتقا دهم.
در دو فیلم سینمایی و سریال های شب دهم ،ساخته حسن
فتحی دستیار تدارکات و در سریال جستجو در شهر ،ساخته سعید
تهرانی جزء گروه تولید بودم.در سریال گارد ساحلی ساخته استاد
شاه محمدی که در شهر بندرعباس فیلمبرداری میشد ،دستیار
کارگردان برای مدتی نتوانست سر صحنه حضور یابد و من اولین
بار در این سریال به عنوان دستیار کارگردان فعالیت کردم .یکی از
تجربههای موفق من به عنوان عضوی از گروه تصویر ،همکاری با
استاد شهرام اسدی در سریال شیخ بهایی بود .من اخالق مداری،
فروتنی و احترام را از شهرام اسدی آموختم.
در طول پروژه حتی یک بار ندیدم به یکی از عوامل توهین کند.
فیلمهای سینمایی ضیافت به کارگردانی مسعود کیمیایی و پری
ساخته داریوش مهرجویی نیز از دیگر همکاریهای من در گروه
تولید بود».
وی ادامه داد «:فعالیت من در سینما تا ابتدای دهه ۹۰به عنوان
دستیار کارگردان ،دستیار تصویر ،تولید و مدیر تدارکات بود .در
سال  ۱۳۹۰در دوره فیلمسازی خانه فرهنگ آوا شرکت کردم .بعد
از آن به تبریز برگشتم و در کالس انجمن سینمای جوان تبریز که
با تدریس نادر ساعی ور برگزار شد و به دلیل عدم تکمیل ظرفیت
به مشکالت فراوان تشکیل شد ،شرکت کردم .در سال  1396فیلم
کوتاه درمانده را به طور مشترک با علی خوری ساختیم که تهیه
کنندگی آن را انجمن سینمای جوان تبریز بر عهده داشت و تا چند
روز دیگر آنونس آن منتشر خواهد شد».

* «رویا»« ،به یاد او» و «تصادف»
کرمی افزود «:نخستین اثری که به تنهایی آن را ساختم ،فیلم کوتاه
«رویا» بود که تهیه کنندگی آن را انجمن سینمای جوان تبریز بر
عهده داشته و فیلمنامه آن ظرفیت الزم برای تبدیل شدن به یک
تله فیلم را داشت .رعایت استانداردهای فیلم سازی ،چارچوب
مناسب فیلمنامه و کیفیت کار باعث شد انجمن سینمای ایران
معرفی فیلم کوتاه رویا در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک بگذارد.
برای نقش اول«رویا» از  200نفر تست بازیگری گرفتیم تا توانستیم
شخص مناسب برای این نقش را انتخاب کنیم .ما در این فیلم به
مساله اعتیاد بانوان پرداخته بودیم ،اما به دلیل ممانعت از اثرات
سو در جامعه ،از به تصویر کشیدن نحوه استفاده از مواد مخدر
خودداری کردیم .با ساخت یک فیلم گاهی میتوان با صرف هزینه
بسیار پایین ،تاثیرات اجتماعی باالیی در جامعه بر جای گذاشت
و ما با رویا سعی کردیم قدمی در راستای پیشگیری از اعتیاد زنان
برداریم».
وی در خصوص فیلم کوتاه «به یاد او» که دومین اثر این فیلمساز
جوان است و به شخصیت منحصر به فرد سردار شهید سلیمانی
پرداخته است ،اظهار داشت «:شخصیت کاریزماتیک سردار
حاج قاسم سلیمانی به گونه ای بود که من ژنرالها و فیلمسازان
آمریکایی لب به ستایش از ایشان میگشودند و الجرم من به
عنوان یک فیلمساز ایرانی ،قطعا این احساس وظیفه را میکردم
که اثری برای این سردار شهید بسازم .فیلمنامه «به یاد او» منتخب
جشنواره عمار بود و برای یک فیلم  100ثانیه ای نوشته شده بود اما
ما آن را به یک فیلم کوتاه تبدیل کردیم.
این فیلم در جشنواره آسمان برگزیده شد و تنها ایرادی که داوران
از آن گرفتند مدت زمان آن بود و از نظر سایر شاخصها باالترین
امتیازات را در این جشنواره کسب کرد .خانم فاطمه رشتبریان
گوینده مرکز صداوسیمای آذربایجان شرقی نقش اصلی را در این
کار ایفا نمودند و خانم سمانه فرمانیه نیز گوینده متن فیلم را بر
عهده داشتند .مجوز اکران «رویا» و «به یاد او» صادر شده است اما
به دلیل شرایط کرونایی ترجیح دادیم که منتظر شرایط بهتر برای
اکران آن باشیم».
* «بازگشت یک پروانه»؛ پربازیگرترین فیلم شمال غرب کشور
کرمی گفت« «:تصادف» فیلم کوتاه بعدی من است که پروانه آن
صادر شده است و تا سه روز آینده فیلم برداری آن را شروع خواهم
کرد .قرار بود این فیلم در شهر تهران ساخته شود اما به دلیل
مخالفت اسپانسر ،این امر میسر نشد.
«بازگشت یک پروانه» اولین تله فیلم من است که در مرحله پبش
تولید قرار دارد.این فیلم با  35شخصیت داستانی ،پربازیگرترین
فیلم شمال غرب کشور است .تا امروز چندین بازیگر مطرح کشور

و منطقه شمال غرب برای ایفای شخصیتهای اصلی این فیلم
انتخاب شده اند .برای سایر نقشهای این فیلم نیز حتما تست
گرفته خواهد شد و تالش خواهیم کرد تا حداالمکان از بهترین
بازیگران منطقه شمال غرب استفاده کنیم و در مرحله بعد سراغ
بازیگران دیگر برویم .فیلمهای اجتماعی معموال اثرگذاری زیادی
در جامعه دارند و امیدوارم بستر مناسبی فراهم تا از ظرفیتهای
فیلمسازان این ژانر نیز به خوبی استفاده شود».
* مشقتهای ژانر اجتماعی برای یک فیلمساز جوان
وی ادامه داد«:متاسفانه در شمال غرب رویه ای شکل گرفته است
که اسپانسر به راحتی برای ژانر طنز هزینه میکند اما در خصوص
فیلمهای شاخص این اتفاق رخ نمیدهد .در صورتی که فیلمهای
شاخص ،حتی اگر فیلم کوتاه باشند به جشنواره میروند ،در فضای
مجازی پخش شده و عوامل دخیل در ساخت فیلم نیز آن را منتشر
میکنند و این میتواند یک ظرفیت بسیار عالی برای حامی مالی
باشد .ساخت یک فیلم کوتاه در تهران حدود  50میلیون تومان
سرمایه نیاز دارد و این رقم در شهرستانها به کمتر از نصف میرسد.
البته این در صورتی است که کارگردان از بازیگران شاخص در فیلم
خود استفاده نکند که معموال نیز این چنین است .بنابراین به
راحتی و به صرف هزینه اندک میتوان یک فیلم کوتاه با کیفیت باال
و با حضور عوامل حرفه ای ساخت که البته این امر به تامین مالی و
سرمایه گذاری حامیان مالی نیاز دارد».
کرمی با اشاره به اینکه دریافت مجوز یک فیلم مشقتهای زیادی
دارد ،در خصوص فیلمسازان جوانی که با انجمن سینمای جوانان
ایران همکاری میکنند،گفت «:فیلمساز برای دریافت هزینه فیلم
خود از انجمن میتواند از دو مرحله پیش تولید یا پس تولید
استفاده کند .در مرحله پیش تولید باید فیلمنامه به انجمن
تحویل داده شود و پس از بررسی انجمن ،آنها اعالم میکنند که
چه میزان میتوانند به این فیلم کمک مالی نمایند که به توجه به
زمانبر بودن این پروسه در هیچ کدام از فیلمهایم از آن استفاده
نکردم .در مرحله پس تولید نیز باید فیلم را پس از ساخت در پایگاه
اینترنتی انجمن بارگذاری کنید تا بعد از بررسی آنها میزان هزینه ای
که به فیلمساز پرداخت میشود اعالم شود و این مرحله نیز به
گونه ایست که کار دریافت هزینه ساخت فیلم را برای بسیاری از
فیلمسازان جوان غیرممکن میکند.
البته من قصد تخریب این انجمن را ندارم و دوستانی که در آنجا
فعالیت داشته اند مانند پدری مهربان به ما لطف داشته اند.
انجمن سینمای جوان از ساخت فیلم هایی که حداکثر  40دقیقه
ای هستند حمایت میکند به همین خاطر ما در تله فیلم خود
که  60دقیقه است دیگر با انجمن سینمای جوانان ایران همکاری
نخواهیم داشت».

کرمی در پایان از محمدعلی قلی زاده ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی اسکو ،سورج نوایی ،تدوینگر و بازیگر اصلی رویا ،علی
خوری ،حامد راد و سامان عبدالهی مدیران فیلمبرداری ،فرید فرج
پور ،بهروز حسن زاده ،مجتبی یاراحمدی ،انجمن سینمای جوانان
تبریز و سایر دست اندرکاران و مسئولین تشکر و قدردانی نمود.
همچنین حمایتهای حاج حسین افتخاری خیر تبریزی را دلگرم
کننده و مایه اعتالی فرهنگ توصیف نموده و از وی سپاسگذاری
نمود.
ساخت فیلم در خصوص اعتیاد بانوان ضروری است
نویسنده فیلمهای کوتاه «رویا»« ،به یاد او» و «تصادف» در خصوص
این آثار به جام جم گفت «:هر سه فیلم بر اساس واقعیت نوشته
شده است و هسته اولیه داستان را یک اتفاق واقعی شکل داده
است .فیلمنامه رویا در خصوص زندگی واقعی زنی است که اعتیاد
مشکالتی که در فیلم به نمایش در میآید را برای او رقم میزند و او
غمگین از این است که چرا مواد مخدر سبب شد تا حتی فرزند خود
را نیز از یاد ببرد .در سینمای ایران بیشتر فیلمهایی که در خصوص
اعتیاد ساخته میشود ،به موضوع مردان میپردازد در حالیکه زنان
به دلیل وجه احساسی شخصیتشان معموال بیشتر در معرض
خطرند و آسیبهایی که از اعتیاد متوجه آنهاست بیشتر است.
ساخت چنین فیلمهایی میتواند تاثیرات فرهنگی خوبی داشته
باشد و در این زمینه پیشگیری نماید .فیلم کوتاه رویا حتی قابلیت
تبدیل شدن به یک فیلم سینمایی بلند را نیز دارد و ما آمادگی این
را داریم در صورتی که از ما حمایت مالی مناسب صورت بگیرد ،این
فیلم را با بهترین عوامل و تجهیزات بسازیم».
* سردار سلیمانی در حیات و مماتشان هدایتگر جامعه بودند
مجتبی یاراحمدی در خصوص ایده اولیه فیلمنامه به یاد او گفت«:
چند روز بعد از شهادت ناجوانمردانه سردار حاج قاسم سلیمانی
بود که بعد از خواندن نماز صبح وقتی چشمانم را بستم تصویری
جلو دیدگانم مجسم شد که هنوز هم آن را به خاطر دارم.
جانمازی در برف پهن شده بود و قاب عکس سردار سلیمانی
نیز در کنار آن قرار داشت .برایم سوال بود که معنای این تصویر
چیست و چرا جلوی چشمان من پدیدار شده است؟ ذهنیت من
در مورد این تصویر این بود که در یک جامعه سرد و یخ زده ،خون
شهید سلیمانی در که زمان حیاتشان نیز هدایتگر بسیاری از افراد
بودند ،میتواند گرمابخش و نجات دهنده باشد».
وی در پایان افزود «:فیلم کوتاه تصادف نیز براساس یک داستان
واقعی درباره مردی است که همسر خود را در یک تصادف از دست
داده است اما همچنان حضور او را در اطراف خود حس میکند.
البته در این اثر در بخشهایی از فیلنامه اغراق کرده ایم تا جذابیت
فیلم افزایش یافته و محتوا برای بیننده ملموس تر شود».

ش و پرورش استان:
مدیرکل آموز 

امامجمعه آذربایجانشرقی:

وضعیت سالمت مدارس آذربایجانشرقی نظارت و ارزیابی میشود

وزارت نیرو آلودگی نیروگاه تبریز را رفع کند

ش و پرورش آذربایجانشرقی گفت :وضعیت سالمت مدارس
مدیرکل آموز 
استان به طور جدی نظارت و ارزیابی میشود.
به گزارش جامجم جعفر پاشایی در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش
و پرورش استان اظهار کرد :باید واحدی تحت عنوان کمیته سالمت در
شورای مدرسه وضعیت بهداشتی و نحو ه حضور دانش آموزان در مدارس را
بررسی و در قالب مصوبه صورتجلسه کند.
وی با تاکید بر جدیت و نظارت دقیق در جهت محروم نماندن دانش آموزان
از چرخه آموزش ،تاکید کرد :الگوی بازگشایی مدارس فصل الخطاب مصوبه
ستاد ملی کروناست.
وی افزود :باید نحوه حضور دانش آموزان در مدارس با نظارت واحدهای
آموزشی و مصوبه شورای مدرسه بهصورت دقیق مشخص باشد.

پاشایی خاطرنشان کرد :هیچ واحد آموزشی مجاز به تفسیر مصوبه ستاد
ملی کرونا و دستورالعملهای وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی و ...
نیست و در صورت ابهام باید از مسئولین واحدها در نواحی ،مناطق و ستاد
استان رفع ابهام کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین با بیان اینکه هماهنگی بین
بخشی الزمه پیشبرد اهداف و تحقق اهداف مجموعه است ،افزود :با
عنایت به اینکه بازه زمانی آموزشهای مجازی و حضور دانشآموزان در
منازل طوالنی شده است ،برنامهریزی و توجه ویژه به آسیبهای اجتماعی
این موضوع باید مد نظر باشد.
رویکرد آموزش و پرورش برای بازگشاییها آرام ،تدریجی و اقتضایی خواهد
بود.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان نیز در این
جلسه رویکرد آموزش و پرورش برای بازگشاییها را آرام ،تدریجی و اقتضایی
عنوان کرد و گفت :بر این اساس و بنا به مصوبه ستاد کرونا مدارس با
جمعیت کمتر از  ۱۵نفر و همچنین دروس کارگاهی هنرستانها از سوم مهر
کالسهای خود را حضوری برگزار میکنند.
عاشور اکرمی ادامه داد :بر اساس مصوبه دیگر این ستاد ،مدارس دوره دوم
ن با رعایت دستورالعمل و اخذ مجوز مدارس از ادارات
متوسطه از  ۱۵آبا 
آموزش و پرورش فعالیت حضوری خود را آغاز میکنند.
وی خاطرنشان کرد :نحوه فعالیت مدارس ابتدایی و دوره اول متوسطه
نیز بنا بر مصوبه همین ستاد با رعایت دستورالعمل و اخذ مجوز از اول آذر
خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تببریز با انتقاد از بی
توجهی به شرایط بحرانی آلودگی هوای تبریز ناشی از سوخت نیروگاه ،گفت:
الزم است وزارت نیرو در این زمینه سریع وارد عمل واین آلودگی فوری رفع
شود.
به گزارش جامجم حجت االسالم محمدعلی آ لهاشم در خطبههای نماز
جمعه این هفته تبریز ،افزود :مردم تبریز از عملکرد وزارت نیرو در بی توجهی
به سوخت مازوت نیروگاه حرارتی تبریز به شدت گله دارند و باید اقدامات
اساسی در این زمینه به انجام برسد.
وی اظهار داشت :بنده از وزارت نیرو و وزارت نفت سواب دارم ،که چرا
استفاده از مازوت در نیروگاه تبریز به اوج خود رسیده است؟ البته در این
راستا نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسالمی باید پیگیر باشید که چرا در
دیگر نیروگاههای کشور اجازه استفاده از مازوت داده نمیشود ،اما در تبریز
این اجازه داده میشود.
آ لهاشم با اشاره به پیگیری استاندار آذربایجان شرقی در این خصوص،
ابراز امیدواری کرد این پیگیریها در سریع ترین زمان ممکن به نتیجه منجر
شود .وی با اشاره به ضرورت رعایت عدالت در جامعه ،الزمه تحقق عدالت
را مبارزه با فقر،فساد و تبعیض دانست و ادامه داد :مبارزه با فقر وظیفه
همگانی بوده که طبق آیات قرآن یکی از نشانههای تکذیب دین این است
که انسان مقابل فقر بدون عکس العمل باشد.
آ لهاشم رعایت حق و حقوق کارگران را از جمله مصادیق بارز عدالت در
جامعه توصیف و اضافه کرد :باید حقوق طبیعی کارگران رعایت شود که در
این زمینه امنیت شغلی و بیمه کارگران جزو حقوق طبیعی آنهاست و وظیفه

کارفرماست آنها را تامین کند.
وی گرانی انواع کاال در کشور را برای مردم سخت و زجرآور دانست و گفت:
سوال مردم این است که چرا با تغییر دولت مسائل اقتصادی حل نشده
است؟ باید گفت دولت سیزدهم در شرایط بغرنج قرار دارد و بعضی جریانات
مغرض عملکرد سه ماهه آیت اهلل رئیسی را با دوره  ۴ساله و  ۸ساله دولت
قبل مقایسه میکنند که این به هیچ عنوان عادالنه نیست.
آ لهاشم مشکالت کنونی را ناشی از عملکرد دولت قبل دانست و گفت:
همین امر سبب شده شخص رئیس جمهور به سفرهای استانی بروند و
در میان مردم حضور یابند؛ باید توجه داشت که شرایط کنونی صبر انقالبی
میطلبد ،صبری که آرامش و پشتوانه مردمی را دارد و این چیزی است که
دشمنان میخواهند از دولت سلب کنند.

صاحبامتیاز            :
سازمان ص دا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرستاستان آذربایجانشرقی        :وحیدهحاجیمحمدیاری

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی
خبر

رئیس هیات تکواندو استان :

م ــس ــاب ــق ــات ان ــت ــخ ــاب ــی تــیــم
تکواندو نوجوانان آذربایجان
شرقی استارت خورد

رئیس هیات تکواندو آذربایجان شرقی با اشاره
به مسابقات استعدادیابی تکواندو قهرمان
کــشــوری نــوجــوانــان پ ـســر ،گ ـفــت :مسابقات
ورودی به اردوی این مسابقات و تیم منتخب
استان ،از امروز در تبریز شروع شد.
ب ــه گـ ـ ــزارش ج ــامج ــم ج ـع ـفــر رن ـج ـبــر اف ـ ــزود:
مسابقات استعدادیابی نوجوانان تکواندو
کار پسر برای حضور در اردوی تمرینی و آمادگی
ج ـهــت تعیین تــرک ـیــب ن ـهــایــی ت ـیــم منتخب
آذرب ــایـ ـج ــان شــرقــی و شــرکــت در مـســابـقــات
استعدادیابی قهرمانی کشور که در دهه فجر
امسال برگزار خواهد شد ،امروز در سالن خانه
تکواندو استان آغاز شد.
رئ ـیــس ه ـیــات تــکــوانــدو آذرب ــایـ ـج ــان شــرقــی
خاطرنشان کرد :در این مسابقات  ۱۰۴تکواندو
کار در  ۱۰وزن از شهرستانهای استان شرکت
کرده اند.
رن ـج ـبــر رئ ـیــس ه ـیــات ت ــک ــوان ــدو آذرب ــایــج ــان
شرقی عنوان داشــت :نفرات اول و دوم این
مسابقات و نفرات برتر از نظر کمیته فنی ،به
اردوی استانی دعــوت شده و نفرات منتخب
در قــالــب تـیــم اس ـتــان آذرب ــایــج ــان شــرقــی به
مسابقات استعداد یابی قهرمانی کشور که در
دهه فجر برگزار خواهد شد اعزام خواهند شد.
رئیس هیات تکواندو آذربایجان شرقی اذعان
کــرد :ایــن اولین مسابقات حضوری اســت که
بعد از شیوع بیماری کــرونــا بــا رعــایــت تمامی
پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود.
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ظهور ملکههای تکدی گری در شهــر بدون گــدا
شهری با آوازهی «بدون گدا بودن» ،این روزها طعم تلخ فقر را بیش از پیش میچشد اما
گویی بازی با احساسات و عواطف مردم این شهر در پس فشارهای اقتصادی و معیشتی،
دستخوش افراد و به خصوص زنانی است که با چهرههای باز و بسته ،دست در مقابل
مردم دراز میکنند.
خیران شهر تبریز ،از دیرباز زبانزد خاص و عام در کشور بوده و هستند .خیرانی که دست
نیاز همشهریان خود را با مهربانی میفشارند و برای خود عیب میدانند که یک همنوع
در شهرشان آنقدر نیازمند باشد که در سر چهارراهها و پیاده روها به دنبال لقمهای غذا
بگردد.شعار «تبریز ،شهری بدون گدا» حاصل همت جمعی صدها خیری است که در طول
چندین سال گذشته به داد نیازمندان رسیده و به کسب روزیشان کمک میکند .اما
شاید نزدیک به دو سالی میشود که فقر نه تنها در این شهر بلکه در کل کشورمان بیداد
میکند .چهره تلخ فقر که بر سر منازل خانوادههای ما نشسته است آنقدر تیره گشته که با
تالش عدهای هم نمیتوان آن را زدود.
حال مدتی است که تبریز با پدیده عجیبی از فقر رو به روست که نه تنها روی سرخ تکدی
گران قبلی از جمله آن دستهای که از پاکستان به این شهر آمده بودند را سفید میکند بلکه
چهرهای جدید به این شهر داده است .اکنون در تبریز ،عالوه بر زنان چادر به سر و پوشیده
که چهرهشان مشخص نیست و کودکانی که در کنار آنها با لباسهای چرکین و خاکی
مینشینند ،زنانی هم هستند که با روی باز در خیابانها ،پیادهروهای اصلی شهر و حتی
مغازهها تردد کرده و با دراز کردن دستشان عباراتی چون «بچهام خیلی مریض است .پول
ندارم دارو بخرم» یا «غذا نخوردهام پول ندارم غذا بخرم» را به کار میبرند اما قضیه آنجایی
جالب میشود که این متکدیان ،لباس تمیز به تن داشته و یا حتی چهرهی شادابی هم
داشته باشند و از طرفی دم از مریضی کودک و کمک  ۵۰۰۰تومنی بزنند.
این روزها مدلهای دیگری از تکدی گری در تبریز دیده میشود .از متکدیانی که مردم را در
هنگام گذر از خیابانها و پیاد ه روها گیر میاندازند تا آنهایی که به درب رستورانها و سایر

مکانهای شلوغ میروند که در نهایت مردم دلرحم تبریز مجبور به کمک حتی هزار تومانی
شوند و خبر نداشته باشند که از صبح چندین نفر اسکناس چند هزاری از سر دلرحمی به
آنها داده است .در این میان ،تشخیص متکدیان و نیازمندان واقعی از متکدیان سودجو
به نوعی بسیار سخت و شاید غیرممکن میشود .شاید یکی از تغییرات مهمی که به تازگی
در چهره شهر هم دیده میشود ،افزایش زنان چادر به سر (که حتی نقطهای از صورتشان
دیده نمیشود) در تبریز باشد .شیوهای قدیمی در سایر شهرها که در تبریز چندان دیده
نمیشد اما انگار در این روزها در چهره شهر اولینها هم ریشه دوانده است.
جمعیتزنانمتکدیافزایشیافتهاست
اکنون مسئوالن خبر از افزایش  ۱۷درصدی تکدی گری طی شش ماهه نخست سال در
تبریز را میدهند .حسین عالمیر ،دبیر دبیرخانه پیشگیری و ساماندهی متکدیان شهر که
اکنون در موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز واقع شده ،در این خصوص با اشاره

به جمع آوری و ساماندهی  ۱۱۸۶متکدی در طی شش ماه نخست سال  ،۱۴۰۰میافزاید :از
این تعداد  ۵۵۰نفر خانم و  ۶۳۶نفر آقا بودند که نشان از افزایش چشمگیر بانوان متکدی
در شهر است.وی افزایش متکدیان بانوان را زنگ خطری برای جامعه دانسته و میگوید:
کلیه ارگانهای ذیربط باید در این زمینه به مسئولیت خود عمل کرده و با راهکارهای
قانونی و مدبرانه از گسترش آن جلوگیری کنند .وی همچنین به سودجویی برخی افراد
از این طریق و شگردهای مختلف آنها برای فریب مردم اشاره کرده و تاکید میکند:
متاسفانه دستگاههای مختلف همکاری خوبی در این زمینه ندارند.
تکدیگرییکموضوعبینبخشیاست
سعید برزگر ،معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری تبریز نیز در خصوص پدیده
نامطلوب اجتماعی تکدی گری میگوید :موضوع تکدی گری و مدیریت آن یک امر بین
بخشی است که صرف اقدام یک دستگاه خاص نمیتواند این مشکل را حل کند و باید
دستگاههای مختلفی به وظایف خود در این راستا عمل کنند.
انواعمتکدیاندر تبریز
وی در تشریح انواع متکدیان در تبریز ،اظهار میکند :گروه اول متکدیان را اتباع خارجی
تشکیل میدهند که طی سالهای گذشته نیز در تبریز دیده شدهاند اما این در حالی است
که بسیاری از آنها مجوز تردد و حضور در این شهر را ندارند .خوشبختانه در راستای جمع
آوری و ساماندهی این افراد ،با همکاری دستگاه قضایی ،پلیس امنیت ،نیروی انتظامی و
خیریه مستمندان تبریز سریعا اقدامات الزم انجام گرفته و تاکنون اجازه ندادیم تا همانند
متکدیان خارجی در سایر شهرهای کشور در تبریز نیز بروز و ظهور داشته باشند.وی
میافزاید :یکسری از متکدیان دیگری که در تبریز دیده میشوند ،افراد ایرانی اما از سایر
استانها و مناطق هستند که به دلیل روحیه رئوف و لطیف شهروندان تبریزی به این
شهر جهت تکدی گری سفر میکنند و از نظر ظاهری نیز مشخص است که اهل تبریز
نیستند و در اسر ع وقت نیز با هماهنگی بین بخشی به شهر خود مشایعت میشوند.

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی:

سه واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشت
سه واحد تولیدی راکد در شهرک صنعتی شهید سلیمی شهرستان آذرشهر به
کمک دستگاه قضائی به چرخه تولید بازگشت.
به گزارش جامجم ،با بازگشت این سه واحد صنعتی به چرخه تولید که از لحاظ
مشکالت مالی یا مدیریتی دچار مشکل شده بودند برای  ۱۲۰نفر فرصت شغلی
ایجاد شد.
این سه واحد در زمینه تولید لوازم منزل ،نان صنعتی و روغن کشی فعالیت
میکنند .رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در بازدید از واحدهای تولیدی
شهرک صنعتی شهید سلیمی شهرستان آذرشهر گفت :در  ۶ماهه نخست امسال
مشکل  ۱۲۱واحد تولیدی با همت دستگاه قضائی حل شده است.

موسی خلیل اللهی افزود :حمایت از تولید و واحدهای صنعتی جزو سیاستهای
اصلی دستگاه قضائی است و در کنار این مسئله مهم ،رعایت مسائل زیست
محیطی از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی همچنین از همکاری خوب بانکهای آذربایجان شرقی در کمک به بازگشت
این سه واحد صنعتی به چرخه تولید قدردانی کرد.
شهرک صنعتی شهید سلیمی یکی از شهرکهای صنعتی بزرگ کشورمان است
که در  ۳۵کیلومتری جنوب شهر تبریز و در محدوده شهرستان آذرشهر واقع شده
است.حدود  ۳۰۰واحد بزرگ ،متوسط و کوچک صنعتی و تولیدی در این شهرک
صنعتی فعالیت دارد.

