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ح کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد هشت طر
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و  صنعــت  ســازمان  ریاســت  عنــوان  بــه  را  حضرتعالــی  شایســته  انتصــاب  بدینوســیله 
ــتگی های  ــت و شایس ــدی، لیاق ــد کارآم ــر تعه ــه بیانگ ــرقی ک ــان ش ــتان آذربایج ــدن اس مع
برجســته شــما در صحنه هــای  خدمــت صادقانــه اســت ،بــه جنابعالــی و خانــواده صنعــت 

،  معــدن و  تجــارت صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض می نماییــم.

جناب آقای مهندس صابر پرنیان جناب آقای مهندس صابر پرنیان 
یاست محترم سازمان صنعت، معدن یاست محترم سازمان صنعت، معدن ر  ر

 و تجارت استان آذربایجان شرقی و تجارت استان آذربایجان شرقی

مجموعه فوالد ارس

ین یت علی شکری فرز ین به مدیر گروه تولیدی صنعتی کفش فرز

انتصاب شایسته جنابعالی به این سمت را که بیانگر روحیه مردمی و خدمتگزاری جنابعالی 
در عرصه های مختلف کشور است را صمیمانه تبریک عرض مینماییم امید است با عنایت 
به شایستگی جنابعالی در حوزه صنعت معدن و تجارت استان شاهد افق های روشن تری 
بوده و زمینه توسعه روز افزون در این عرصه ها هموارتر گردد. دوام توفیقات جنابعالی را از 

درگاه خداوند متعال مسالت داریم.

جناب آقای صابر پرنیان 
یاست محترم سازمان  ر

صنعت، معدن و تجارت 
استان آذربایجان شرقی

برادر ارجمند جناب آقای مهندس پرنیان برادر ارجمند جناب آقای مهندس پرنیان 

مدیرعامل و هیات مدیره شهرک
 سرمایه گذاری خارجی

یاست  کمال مسرت انتصاب بحق حضرتعالی را به ر یاست با  کمال مسرت انتصاب بحق حضرتعالی را به ر با 
آذربایجان  آذربایجان ســازمــان صنعت، معدن و تــجــارت اســتــان  ســازمــان صنعت، معدن و تــجــارت اســتــان 
ــاف  ــط ــــت در ســایــه ال ــه، امــیــد اس ــت ــف ــک گ ی ــر ــب ــاف شــرقــی ت ــط ــــت در ســایــه ال ــه، امــیــد اس ــت ــف ــک گ ی ــر ــب شــرقــی ت
ــه عــرصــه تــولــیــدی و  ــه عــرصــه تــولــیــدی و خـــداونـــدی در خــدمــت صــادقــانــه ب خـــداونـــدی در خــدمــت صــادقــانــه ب

صنعتی استان بیش از پیش موفق باشید .صنعتی استان بیش از پیش موفق باشید .

نظام سلطه،  نبرد را از صحنه نبرد سخت 
به جنگ نرم تغییر داده است

ین الزم برای مواجهه با  مردم تمر
بحران هایی چون زلزله را ندارند

ثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی: مدیر حفظ آ مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی:

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش هــای دفاع مقدس آذربایجان شرقی 
گفت: نظام سلطه نبرد را از صحنه نبرد سخت به جنگ نرم تغییر داده 
و اهدافی نظیر ایجاد شبهه و نفاق بین مسئوالن و مردم را در پیش گرفته است.
ــا عــبــاســی در جــلــســه شــــورای  ــم، امــیــر دریـــــــادار دوم رضــ ــام جـ بـــه گـــــزارش جـ

فرهنگ عمومی استان با بیان این که دشمنان در خصوص ... 

مدیرکل پدافند غیرعامل اســتــانــداری آذربــایــجــان شرقی بــا بیان 
این که برای مقابله با انــواع تهدیدات نیاز به تمرین و تکرار داریم، 
گــفــت: هــمــان طـــوری کــه در جــریــان وقـــوع زلــزلــه در تبریز مــشــاهــده کــردیــم، 
ــرای مواجهه بــا بحران هایی چــون زلــزلــه را  متاسفانه مــردم مــا تمرین الزم ب

ندارند و نمی دانند که در هنگام وقوع آن چگونه باید رفتار کنند....

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان: اهدای خون توسط بانوان 
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی روند افزایشی دارد راهداران  امدادرسانی 

گرفتار در برف  به خودرو های 

یز  کالهبردار فضای مجازی در تبر
شد دستگیر 
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: :دادستان اهر دادستان اهر

 ویال ها، باغ های  ویال ها، باغ های 
شهرستان اهر را می بلعندشهرستان اهر را می بلعند

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی  و گردشگری استان  خبر داد؛

  آماده باش گردشگری 

کرونا   آذربایجان شرقی برای دوران پسا

رئیس سازمان جهادکشاورزی  آذربایجان شرقی:
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اقتصادی فضای اجتماعیاجتماعی2 در  که  کالهبرداری  دستگیری  از  آذربایجان شرقی  فتای  پلیس  رئیس 
مجازی اقدام به فروش کاال به ۲۰ خریدار در تبریز کرده و کاالیی تحویل نداده 

است خبر داد.
به گزارش جام جم، سرهنگ محسن محمودی افزود: طی روزهای اخیر تعدادی 
از همشهریان با مراجعه به پلیس فتا در تبریز مطرح کردند که در سایت های 

خرید و فروش اثاثیه منزل از جمله یخچال و کولر، قبل از رویت و دریافت کاال 
اقدام به پرداخت بیعانه و واریز پول کرده اند. وی ادامه داد: این همشهریان 
که تعداد آنها تاکنون به ۲۰ نفر رسیده است اعالم کردند که به میزان حدود ۴۰ 
میلیون تومان مورد کالهبرداری قرار گرفته و با وجود پرداخت بیعانه کاال دریافت 
نکرده اند. رئیس پلیس فتای استان افزود: کارشناسان با هماهنگی دادستانی 

و دستگاه های قضایی این کالهبرداری را به صورت فنی و علمی بررسی کردند که 
در نهایت کالهبردار دستگیر و به چنگ قانون افتاد.

به  واریزی  کاال،  دریافت  و  رویت  از  قبل  شهروندان  گفت:  محمودی  سرهنگ 
حساب اشخاص حقیقی و حقوقی نداشته باشند و برای دریافت مشاوره با مرکز 

فوریت های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

کالهبردار فضای مجازی در تبریز دستگیر شد

خبر

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 

نوجوانان استان آذربایجان شرقی خبر داد:

برنامه های کمیته کودک و نوجوان 
آذربایجان شرقی  فجر  ــه  ده ستاد 

ــان و  ــودکـ ــری کـ ــک ــرورش ف ــ مــدیــرکــل کـــانـــون پـ
به  اشاره  با  شرقی  آذربایجان  استان  نوجوانان 
متنوعی  برنامه های  امسال  فجر  دهــه  این که 
برای مخاطبان کودک تدارک دیده شده است، 
گفت: فعالیت ها ویژه ای برای نوجوانان در نظر 
گرفته شده که هم به صورت حضوری و هم در 

فضای مجازی اجرا خواهد شد.
بــیــنــش در جلسه  گــــزارش جـــام جـــم، عــلــی  بــه 
ستاد  نـــوجـــوان  و  ــودک  ــ ک کمیته  هــمــاهــنــگــی 
ــه فجر  ــامــه هــای بـــزرگـــداشـــت دهـ ــرن ــزاری ب ــرگـ بـ
حضرت  والدت  تبریک  ضمن  شرقی  آذربایجان 
فاطمه زهرا )س( و روز زن و گرامیداشت چهل 
و سومین بهار پیروزی انقالب اسالمی، تبیین 
اســالمــی  شکوهمند  ــالب  ــق ان دســـتـــاوردهـــای 
را  اسالمی  میهن  آینده ساز  و  فاخر  نسل  برای 
اعــالم  کمیته  ایــن  هــدف  و  اولــویــت  مهم ترین 
ستاد  نــوجــوان  و  کـــودک  کمیته  کــرد.مــســئــول 
دهه فجر استان، مخاطبان نوجوان را به عنوان 
محور فعالیت ها و مخاطب اصلی کمیته کودک 

و نوجوان امسال عنوان کرد.
کمیته  بــرنــامــه هــای  و  عــنــاویــن  تشریح  بــا  وی 
بــزرگــداشــت دهــه مبارک  ــودک و نــوجــوان در  ک
فجر گفت: با همکاری و مشارکت تمامی ادارات 
نحو  به  نظر  مورد  برنامه های  کمیته  این  عضو 

احسن اجرا و اهداف مورد نظر محقق شود.
کلید  با  نوجوانان  و  کودکان  آشنایی  ضــرورت 
پژوهش  و  نقد  فرصت  اســالمــی،  انقالب  واژه 
ــای  ــاورده ــت ــان در خــصــوص دس ــوان ــوج ــرای ن ــ ب
ساماندهی  برای  نهادی  تاسیس  لزوم  انقالب، 
و  نوجوان  و  کــودک  حــوزه  مجازی  فعالیت های 
نوجوانان  و  کودکان  برای  فرهنگی  کار  اهمیت 
نکاتی  جمله  از  بهزیستی  مرکز  پوشش  تحت 
تاکید  مــورد  ادارات  نمایندگان  توسط  که  بــود 

قرار گرفت.
ــون نیز  ــان ک ــاون فــرهــنــگــی  ــع در ایـــن جــلــســه م
زمینه  در  ــده  شـ انــجــام  ــات  ــدامـ اقـ از  گـــزارشـــی 

بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر ارائه کرد.
آموزش  فرهنگی  و  پرورشی  معاون  بهزیستی، 
و پرورش، کمیته امداد امام خمینی)ره( و صدا 
ستاد  نوجوان  و  کودک  کمیته  اعضای  سیما  و 

دهه فجر استان را تشکیل می دهند.
مسئولیت این کمیته بر عهده کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی 
رونق و توسعه صنعت گردشگری با فروکش کردن ویروس کرونا 
طی ماه های آینده را بسیار محتمل دانست، گفت: حوزه گردشگری 

این استان خود را برای دوران پساکرونا آماده می کند.
به گزارش جام جم، احمد حمزه زاده در نشست خبری با اصحاب 
رسانه افزود: ارزیابی ها نشان می دهد از نوروز امسال روند حضور 
شرقی  آذربایجان  خصوص  به  مختلف  استان های  در  گردشگران 
آن در فصل تابستان ۱۴۰۱ روند افزایشی به خود گرفته  و متعاقب 
است و آماده سازی ها باید از هم اکنون در سطح استان شروع شود.

آذربایجان  گردشگری در  تاریخی، دیدنی و  اثر  وی وجود چهار هزار 
شرقی که ۲ هزار مورد آن ثبت ملی است را مزیت بسیار بزرگ و مهم 
این منطقه در جذب گردشگران داخلی و خارجی بیان و اضافه کرد: 
بر همین اساس زمینه ها و زیرساخت های گردشگری استان طی دو 
سال اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است تا با پایان یافتن کرونا 
و رفع هر گونه ممنوعیت در سفرها، آذربایجان شرقی میزبان الیق و 

شایسته ای برای گردشگران باشد.
گردشگری  صنعت  تومانی  میلیارد  هزار  پنج  خسارت  از  حمزه زاده 
شیوع  دلیل  به  میراث  و  دستی  صنایع  از  اعم  شرقی  آذربایجان 
ویروس کرونا خبر داد و اظهار داشت: بر همین اساس از مجموع 
۲۶۰ آژانس مسافرتی و گردشگری استان تعداد ۴۰ واحد تعطیل و از 

جرگه فعالیت گردشگری استان حذف شدند.
جبران  برای  دولت  توسط  شده  ارائه  تسهیالت  به  اشاره  با  وی 
را  اعتبارات  این  گردشگری،  بخش  به  کرونا  از  ناشی  خسارت های 
آژانس های مسافرتی از  ناکافی دانست و با بیان این که بسیاری از 
این  طی  متاسفانه  داد:  ادامه  زدند،  سرباز  تسهیالت  این  دریافت 
این حال  با  اما  گردشگری خوب حمایت نشدند  دو سال فعاالن 
زمان  سریع ترین  در  می تواند  پویایی  دلیل  به  گردشگری  صنعت 

ممکن شرایط را به نفع خود تغییر دهد.
جمله  از  را  اقامتی  اماکن  و  هتل ها  استانداردسازی  زاده  حمزه 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مهم  ح های  طر

آغاز سال جدید بیان و  آذربایجان شرقی برای پیک مسافرت ها با 
ح از هفته ها قبل شروع شده و ارزیابی های اولیه  اضافه کرد: این طر
نشان می دهد که بیشتر این اماکن از سطح مناسب برخوردار بوده 

و باالترین سطح رعایت پروتکل های بهداشتی را دارا هستند.
از  دیگر  یکی  را  کرونایی  ایام  در  دیجیتال  گردشگری  به  توجه  وی 
و  برشمرد  شرقی  آذربایجان  گردشگری  حوزه  فعالیت  محورهای 
افزود: بر همین اساس تعداد ۲۰۰ اثر فاخر استانی در قالب ویدئو 
کلیپ های یک دقیقه ای تهیه و منتشر شده است که از رسانه های 
صنایع  فرهنگی،  میراث  آنها  بازنشر  با  داریم  درخواست  گروهی 

دستی و گردگشری استان را یاری کنند.
گرافی های مختلف و متنوع، پوسترهای  زاده تهیه مونشن  حمزه 
 QR جدید و بدیع از آثار تاریخی استان، راه اندازی اطالعات اینترنتی
در موزه ها، تهیه و تدوین مستندهای گردشگری ۲۱ شهرستان و راه 
اندازی بازار اینترنتی صنایع دستی، بارگذاری جاذبه های گردشگری 
ثبت جهانی بازار تبریز و دهکده توریستی کندوان در گوگل را از دیگر 

آذربایجان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اقدامات 
شرقی طی دو سال اخیر بیان کرد.

به گفته وی بارگذاری بازار تاریخی تبریز و روستای توریستی کندوان 
در گوگل طی دو ماه اخیر بیش از ۱.۵ میلیون بازدیدکننده داشته 

است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  فرهنگی  میراث  معاون 
گردشگری آذربایجان شرقی نیز در این نشست خبری رویکرد اصلی 
وزارتخانه  معاونت  سوی  از  اعالمی  سیاست های  را  معاونت  این 
اصلی  هدف  گفت:  و  دانست  است،  شده  تعریف  اصل   ۲۰ در  که 
معاونت میراث فرهنگی توجه به مرمت و بازسازی آثار و ابنیه های 

تاریخی با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی است.
را  پادشاه"   "حسن  مجموعه  احیای  بزرگ  پروژه  قوچی  علیرضا 
اولویت اصلی و محوری معاونت میراث فرهنگی آذربایجان شرقی 
اعالم و اضافه کرد: این مگاپروژه از اهمیت خاص تاریخی، هویتی 
برای  آن  با احیای  که  ایران برخوردار است  آذربایجان و  برای  و ملی 

آیندگان اثری بی بدیل و بسیار ارزشمند به جای خواهیم گذاشت.
مهم  بسیار  اثر  این  بازسازی  و  مرمت  عملیات  داشت:  اظهار  وی 
تاریخی با وجود شرایط خاص آب و هوایی تبریز همچنان ادامه دارد 

و برودت هوا هرگز خللی در این زمینه ایجاد نکرده است.
قوچی از رسانه های گروهی درخواست کرد تا با پرداخت ویژه به این 
مگاپروژه میراث فرهنگی، زمینه های الزم و کافی برای تزریق اعتبارات 

موردنیاز برای احیای مجموعه حسن پادشاه را فراهم کنند.
از میراث تاریخی و فرهنگی گذشتگان  وی پاسداشت و نگهداری 
کشور  فرهنگی  میراث  ماموریت های  اهم  و  ذاتی  وظایف  جزو  را 
دانست که توجه و عمل به این وظیفه نه تنها برای تاریخ و فرهنگ 
ارزشمند و مفید است، بلکه در میان مردم و  گامی بسیار  کشور 
را  گذشتگان  از میراث  انگیزه های دفاع و حراست  نیز  شهروندان 

تقویت می کند.
االمر  صاحب  میدان  یا  پادشاه«  »حسن  تاریخی  و  بزرگ  مجموعه 
از  مانده  جای  به  آثار  نادر  جزو  مترمربعی  هزار   ۱۶۰ گستره  با  تبریز 
دوران »اوزون حسن«، پادشاه قدرتمند سلسله آق قویونلو هاست 
تفاوتی های  بی  البته  و  زلزله  و  سیل  همچون  حوادثی  اثر  در  که 
تاریخی، اکنون این مجموعه بزرگ، گوشه هایی از آن عظمت را یدک 

می کشد.
آق  که در دوران پویایی خود در حکومت  این مجموعه ۷۰۰ ساله 
داشت،  وسعت  اصفهان  جهان  نقش  میدان  برابر   ۲ قویونلوها 
همیشه  لشکر  سواران  اسب  و  مسلح  نیروهای  رژه  اصلی  محل 
روایت  چنان  و  بود  قویونلوها  آق  حکومت  و  حسن  اوزون  پیروز 
شده است که در این میدان بزرگ ۳۰ هزار سرباز رژه می رفته اند و 
بر اساس اسناد تاریخی این میدان به مدت ۴۰۰ سال محل و مقر 
شاه  حسن،  اوزون  جهانشاه،  چون  امرایی  فرماندهی  و  حکومت 

ختایی و شاه طهماسب صفوی بوده است.
اکنون از این مجموعه بی نظیر متاسفانه محوطه ای کوچک با بنای 
مسجد مشهور و قدیمی صاحب االمر، مدرسه اکبریه و مخروبه ای 

از مسجد و مدرسه حسن پادشاه بر جای مانده است.

آماده باش گردشگری آذربایجان شرقی برای دوران پساکرونا
مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی  و گردشگری استان  خبر داد؛

با بیان این که  آذربایجان شرقی  انتقال خون  مسئول امور بانوان 
بانوان نیز همانند مردان می توانند در سال  برخالف تصور عامه، 
بانوان  اهدای خون توسط  گفت:  کنند،  اهدا  چندین نوبت خون 

استان طی سال های اخیر روند افزایشی داشته است.
به گزارش جام جم، محبوبه شفیعی در حاشیه اهدای خون بانوان 
شاغل در ادارات استان، با ابراز خرسندی از  روند رو به رشد اهدای 
این که  برای  داشت:  اظهار  خون،  نیازمند  بیماران  به  بانوان  خون 
نیازمند  باشیم  خون  اهدای  در  بانوان  بیشتر  مشارکت  شاهد 
فرهنگ سازی و آگاه سازی در جامعه هستیم تا مردم به این باور 
برسند که اهدای خون بانوان آسیبی به سالمتی آنها نمی زند، بلکه 

موجب شادابی و سالمت آنها در اثر تولید گلبول های قرمز و خون 
از جوانان،  ادامه داد: در همه اقشار مردم اعم  تازه می شود.  وی 
بانوان و مردان افرادی نمی توانند خون اهدا کنند که دارای بیماری 

زمینه ای، مشکالت قلبی و عروقی و شرایط خاص باشند.
وی توجه به سالمت اهدا کنندگان در مراکز انتقال خون را  مهم 
مراجعه  هنگام  این که  از  مردم  از  بسیاری  کرد:  اضافه  و  دانست 
می کنند  گالیه  می گیرند،  قرار  پرسش  مورد  ما  همکاران  توسط 
آنها از اهمیت باالیی  در حالی که این سواالت برای سالمتی خود 
هستند.  خون  اهدای  به  قادر  شود  مشخص  تا  است  برخوردار 
شفیعی گفت: این سواالت برای اطمینان از سالمتی خون پرسیده 
می شود چون خون اگر موردی داشته باشد هنگام تزریق به بیمار 

موجب عارضه های دیگری می شود.
اهتمام  نیز  شرقی  آذربایجان  سپاه  زنان  جامعه  بسیج  مسئول 
برای  گفت:  را شایسته قدردانی دانست و  بانوان در اهدای خون 
این که بانوان در این امر خیر مشارکت بیشتری داشته باشند باید 
آگاه سازی و فرهنگ سازی در این خصوص در جامعه بیشتر شود. 
بسیار  اقدامی  را  نیازمند  بیماران  به  رساندن  یاری  کیانی  منصوره 
ارزشمند خواند و گفت: هر سال چندین بار بانوان اقدام به این کار 

خداپسندانه می کنند.

برف  در  گرفتار  خودرو   ۲۵۰ و  هزار   ۲ به  آذربایجان شرقی  راهداران 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  کردند.  امدادرسانی 
با  راهداران  اخیر،  بارش های  دنبال  به  گفت:  آذربایجان شرقی 
خودرو  هزار ۲۵۰  از ۲  بیش  به  استان  ارتباطی  راه های  در  استقرار 

گرفتار در برف و کوالک امدادرسانی کردند.
به گزارش جام جم، اروجعلی علیزاده، با بیان این که امسال  ۱۲ روز 
داده  روی  استان  مختلف  راه های  در  کوالک  روز  و ۱۹  برف  بارش 
است، افزود: در این مدت راهداران یک هزار و ۲۶۵ مسافر در راه 

مانده را نیز در راهدارخانه ها اسکان داده اند.
بارش های  در  و  زمستانی  عملیات  اجرای  در  داشت:  اظهار  وی 
اخیر بیش از ۱۰۰ هزار کیلومتر-باند از راه های استان برف روبی و 
نمک و شن پاشی شده و در اجرای این عملیات بیش از ۲۶ هزار 
تن مخلوط شن و نمک استفاده شده است. مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی با اشاره به این که در روزهای 
برفی امسال تعداد ۶ هزار مورد راه روستای در استان برف روبی 
شده است، گفت: راه های تحت پوشش برف روبی استان بیش 

از ۱۴ هزار کیلومتر و نقاط کوهستانی برف گیر ۳۸ نقطه است.
خود  ذاتی  وظایف  راستای  در  کل  اداره  این  داد:  ادامه  علیزاده، 
در  استقرار  و  امکانات  همه  بکارگیری  و  جانبه  همه  بسیج  با 

مسیرهای حوزه استحفاظی و افزایش گشت های راهداری به ویژه 
در مسیرهای پرتردد به مترددین جاده ها خدمات رسانی می کند.

وی یادآوری کرد: راهدارخانه های واقع در جاده های اصلی و فرعی 
و  مسافران  به  موقع  به  خدمات  ارائه  و  امدادرسانی  جهت  نیز 
کاربران راه ها، تجهیز و آماده سازی شده و راهداران آماده همکاری 
انتظامی  نیروهای  شهرستانی،  و  استانی  مسئوالن  با  تعامل  و 
افزایش  برای  امدادی  نیروهای  سایر  و  احمر  هالل  راه،  پلیس  و 
ایمنی عبور و مرور در فصل زمستان هستند. علیزاده، به مردم 
و مسافران توصیه کرد قبل از انجام سفر از طریق تلفن گویای ۱۴۱ 
که ۲۴ ساعته پاسخگوست، در خصوص وضعیت راه ها و شرایط 
سایت  وب  و   ۱۴۱ اپلیکیشن  از  و  کسب  اطالعات  هوایی  و  آب 
جاده ها  هوایی  و  آب  وضعیت  از  آگاهی  برای  نیز   ir.۱۴۱.www

استفاده کنند.
آذربایجان شرقی دارای ۱۴۲ دهستان و ۲ هزار و ۷۰۶ روستا بوده و 
حدود یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۴۴۲ نفر در این روستاها سکونت 

دارند.
آزاد راه، ۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲  این استان دارای ۲۳۵ کیلومتر 
کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ 

کیلومتر راه روستایی است.

اهدای خون توسط بانوان آذربایجان شرقی روند افزایشی دارد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد:

امدادرسانی راهداران آذربایجان شرقی خودرو های گرفتار در برف 

استفاده  لزوم  بر  آذربایجان شرقی  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
موثر از تسهیالت بانکی، ظرفیت های صندوق پیشرفت و عدالت و وجوه 

اداره شده در بخش کشاورزی تاکید کرد.
تشکل های  نمایندگان  با  نشستی  در  شنبه  سه  روز  فرشکاران  محمد 
کشاورزی  بخش  به  غذایی  امنیت  کــرد:  اظهار  استان  کــشــاورزی  بخش 
متصل است که به هیچ نمی توان از استانداردها و پروتکل های مربوط به 

آن عدول کرد. 
وی با اشاره به نظام سنتی و مسائل و مشکالتی که در این بخش وجود 
دارد، افزود: بخش کشاورزی ما بدون راهبرد بلندمدت بوده است؛ در هر 

این  اســاس  بر  و  بگیریم  نظر  در  را  واقعیت هایی  باید  صــورت 
واقعیت ها برنامه ریزی کنیم.

ــت: اگــر فــعــاالن ایــن عرصه  فــرشــکــاران اظــهــار داشـ
روش هــای  و  متدها  از  استفاده  و  ــاوری  خــودب بــا 
کرده  حرکت  مدرن  کشاورزی  سمت  به  اصالحی 
محرک  می تواند  رود،  باال  بخش  افــزوده  ارزش  و 

سایر بخش  ها نیز باشد.
وی بر لزوم استفاده موثر از تسهیالت بانکی، 

ــدوق  ــ ــن ــ ظــــرفــــیــــت هــــای ص
ــت  ــدال ع و  پــیــشــرفــت 

شــده  اداره  ــوه  وجــ و 
کــشــاورزی  بخش  در 
کــرد:  اضــافــه  و  تاکید 
در  اعــتــبــاراتــی  قطعا 

الیحه بودجه سال 
بخش  ــرای  بـ  ۱۴۰۱

کشاورزی، لحاظ و فضاها نسبت به استان ها بازتر می شود که باید از نتایج 
و  نرم  پروژه های  اجــرای  به  نسبت  کــرده  استفاده  کارشناسی  بررسی های 

سخت اثربخش در این حوزه اقدام کنیم.
ایجاد  همچنین  آذربایجان شرقی  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
را در  به رشد، تعالی و دوام  رو  با مبانی صحیح، دقیق و حرکت  ساختاری 

بخش کشاورزی استان ضروری برشمرد.
فرشکاران بر لزوم اجرایی کردن کشاورزی قراردادی و تکمیل زنجیره ارزش 
ج شویم؛  در این بخش تاکید و اضافه کرد: باید از روال کشاورزی سنتی خار
اما اگر کشاورز احساس کند منافعش به خطر می افتد شاید وارد عرصه 
نشود و نسبت به حفظ روش های سنتی کشاورزی از خود مقاومت نشان 

دهد. 
تعاونی  شــرکــت هــای  تشکیل  کـــرد:  خــاطــرنــشــان  همچنین  وی 
کشاورزی و حضور دولت به عنوان تضمین کننده سود و سرمایه 
و  بــوده  زمان بر  مسئله  این  البته  باشد؛  می تواند  موثری  اقــدام 
نیاز به فرهنگ سازی های اساسی دارد که اگر بازخورد کشاورزان 
سوخت  احتمال  باشد  منفی  این چنینی  اقــدامــات  به  نسبت 
منابع و سرمایه بسیار زیاد است. وی ادامه داد: اگر بازار عرضه 
و تقاضا بتواند تعادل خود را حفظ کند، خروج دولت 
اینجا  اما  اســت؛  مطلوب  کشاورزی  عرصه  از 
و  دارد  وجــود  غذایی  امنیت  نام  به  مانعی 
بحث نفع آوری باعث شکنندگی قیمت ها 
باید  دولـــت  بنابراین  مــی شــود؛  ــازار  بـ در 
حضور  قیمت  کف  و  سقف  تعیین  در 
را  ــازار  ب تعادل  بتواند  تا  باشد  داشته 

حفظ کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

 ظرفیت های صندوق پیشرفت و عدالت برای
 توسعه کشاورزی استان استفاده شود

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

ح کشاورزی به بخش خصوصی  واگذار شد هشت طر
ح  رئــیــس ســازمــان جــهــادکــشــاورزی آذربــایــجــان شــرقــی گــفــت: امــســال هشت طر
به  سازمان  این  طریق  از  وسعت  هکتار   ۷۰ از  بیش  با  غیرکشاورزی  و  کشاورزی 

بخش خصوصی استان واگذار شد.
ح کشاورزی و غیرکشاورزی  به گزارش جام جم،  اکبر فتحی اظهار کرد: پارسال نیز ۱۰ طر
ح های کشاورزی  با هفت هکتار با ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طر

و تولیدی در آذربایجان شرقی واگذار شد. 
دامــداری،  واحدهای  توسعه  و  ایجاد  بــرای  ح ها  طر این  افــزود:  وی 

صنایع  و  آنها  به  وابسته  تأسیسات  و  آبزیان  و  طیور  پــرورش 
نیز  و  ــاورزی  ــشـ کـ بــخــش  بــه  وابــســتــه  تکمیلی  و  تــبــدیــلــی 

ح های اقتصادی زراعی و باغبانی با نظارت کمیسیونی در  طر
استان متشکل از سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، 
اراضــی با عنوان  امــور  اراضــی و کارشناس حفاظت و  امــور 
ح های کشاورزی و تولیدی و با مصوبه این  کمیسیون طر

کمیسیون واگذار می شود. 
در  دولتی  و  ملی  منابع  ــی  اراض همه  گفت:  فتحی 

کشاورزی  جهاد  وزارت  اختیارات  حیطه 
قابل  مــربــوط  ضــوابــط  کلیه  رعــایــت  بــا 

واگذاری به واجدین شرایط می باشد. 
ــبــتــه واگـــــذاری  ال ــرد:  ــ کـ ــه  ــافـ وی اضـ
جنگل ها و بیشه های طبیعی، مراتع 
عــمــومــی از حــریــم روســتــاهــا کــه به 
جهت  نفره  هفت  هیات  تشخیص 
ــام ضـــــروری اســـت،  تــعــلــیــف احـــشـ
پارک های  عمومی،  نهالستان های 

جنگلی و جنگلهای دست کاشت عمومی، حریم قانونی تأسیسات دولتی، راه های 
 ممنوع است.

ً
مسیر ایل کوچ نشین ها و حریم مربوط به آنها،  مطلقا

وی همچنین با اشاره به اراضی موردنیاز برای مصارف و فعالیت های غیرکشاورزی، 
بنیاد  و  جدید  شهرهای  صنعتی،  نواحی  و  شهرک ها  شامل  اراضــی  ایــن  گفت: 
مسکن، پایانه ها، کارخانجات، تأسیسات وابسته به صنایع، تأسیسات فرهنگی، 
مجتمع های  ورزشــی،  مؤسسات  و  مذهبی  تحقیقاتی،  تفریحی،  آموزشی،  هنری، 
آزمایشگاه ها،  بیمارستان ها،  درمــانــگــاه هــا،  تــوریــســتــی،  و  پــذیــرایــی  و  اقــامــتــی 
و  بهداشتی  تأسیسات  سایر  و  آسایشگاه ها  غسالخانه ها،  گورستان ها، 

رفاهی است.
از قبیل   ــزود: مــراکــز خــدمــات عمومی  افــ رئــیــس ســازمــان جــهــادکــشــاورزی 
سردخانه، انبارهای عمومی و همچنین فضاهای نگهداری کاال و بارگیری در 

بنادر و موارد مشابه از دیگر موارد غیرکشاورزی قابل واگذاری است. 
اراضــی  ــذاری  ــ واگ کـــرد:  نشان  خاطر  جــهــادکــشــاورزی  ســازمــان  رئیس  فتحی 
در  اجــاره  قــرارداد  قالب  در  غیرکشاورزی  مصارف  برای  دولتی  و  ملی  منابع 
گیالن،  استان های  در  هکتار  سه  از  بیش  مساحت های 
، اصفهان،  مازندران، تهران، گلستان و شهرهای شیراز
ج و بیش از ۵۰ هکتار در سایر  ، اهواز، مشهد، کر تبریز
با رعایت مفاد این دستورالعمل منوط  استان ها 
مقدور  وی  سوی  از  مجاز  مقام  یا  وزیــر  تأیید   به 
مــی بــاشــد. رئــیــس ســازمــان جــهــاد کــشــاورزی 
ــد: در ۹ سال  ــادآور ش ــ آذربــایــجــان شــرقــی ی
ــاورزی و  ــ ــش ــ ح ک ــر ــ گــذشــتــه حـــــدود ۶۰ ط
غیرکشاورزی در آذربایجان شرقی واگذار 

شده است.
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3اقتصادی اجتماعیاجتماعی
به  »ایده شو«  رویداد  گفت:  آذربایجان  شرقی  امداد  کمیته  معاون اشتغال و خودکفایی 
آموزش  ایده های  از  حمایت  راستای  در  و  اشتغال  زودبازده  ح های  طر از  حمایت  منظور 
برگزار  زنان بدسرپرست و بی سرپرست در حوزه مشاغل خانگی استان  و توانمندسازی 

می شود.

به گزارش جام  جم، کریم پرویزی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: اشتغال های زود 
بازده روستایی و مشاغل خانگی، محورهای این رویداد اقتصادی هستند. وی خاطرنشان 
آزاد  دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد  مرکز  مشترک  همکاری  با  شو  ایده  رویداد  کرد: 
اسالمی واحد اهر و کمیته امداد امام )ره( آذربایجان شرقی اجرا می شود.  پرویزی به نحوه 

فیلم  یک  می توانند  متقاضیان  گفت:  و  کرد  اشاره  رویداد  این  در  ایده  صاحبان  شرکت 
ح یا ایده خود را به آدرس ایمیل roshd_ahar@iau-ahar.ac.ir  ارسال  سه دقیقه ای از طر
ح برتر ضمن اهدای جوایز نقدی، تسهیالت حمایتی نیز  کنند.  وی اضافه کرد: به سه طر

پرداخت خواهد شد.پرویزی مهلت شرکت در این رویداد را تا ۲۶ بهمن جاری اعالم کرد.

ح های زودبازده اشتغال برگزار می شود رویداد »ایده شو« برای حمایت از طر
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان شرقی:

خبر

زلزله های اخیر تبریز موجب ترک 
برخی منازل مسکونی روستایی 

و شهری شد

ــداری  ــ ــان ــ ــت مـــدیـــرکـــل مـــدیـــریـــت بــــحــــران اســ
ــه هــای روزهـــای  ــزل ــایــجــان شــرقــی گــفــت: زل آذرب
یکشنبه و دوشنبه تبریز تلفات جانی نداشت 
ــرک خـــــوردن بــرخــی مــنــازل  ــ و فــقــط مــوجــب ت

مسکونی شهری و روستایی حومه شد.
، در گفت   به گزارش جام جم، محمدباقر هنربر
هم  ارزیــاب  تیم های  افــزود:  خبرنگاران  با  گو  و 
اکنون در حال بررسی دقیق خسارت های مالی 
نهایی  محض  بــه  کــه  هستند  اخیر  زلــزلــه هــای 
اطالع  ارزیابی ها  نتایج  برررسی ها،  ایــن  شــدن 

رسانی می شود.
ــداری  ــ ــان ــ ــت مـــدیـــرکـــل مـــدیـــریـــت بــــحــــران اســ
ــر اســـاس دســتــور اســتــانــدار  ــت: ب ــ اظــهــار داش
مسئول  دستگاه های  تمامی  آذربایجان شرقی 
 ، احــمــر هـــالل  جمله  از  بــحــران  ســتــاد  عــضــو  و 
ــاده ای،  جـ نقل  و  حمل  و  ــداری  ــ راه اورژانــــس، 
ــرداری، نـــیـــروی انــتــظــامــی بــــرای کــاهــش  ــ ــه ــ ش
احتمالی  زلزله های  مالی  و  جانی  خسارت های 
باش  آمــاده  در  تبریز  ویــژه  به  استان  در  آینده 

کامل قرار دارند.
اســتــانــداری،  بــحــران  مدیریت  مدیرکل  هنربر 
تبریز  ویژه  به  شرقی  آذربایجان  این که  بیان  با 
ادامــه  واقــع شــده اســت،  زلزله خیز  در منطقه 
حفظ  ضمن  زلــزلــه  وقـــوع  زمـــان  در  مـــردم  داد: 
را  خود  خونسردی  کامل،  آمادگی  و  هوشیاری 
همکاری  امدادرسان  نیروهای  با  و  کرده  حفظ 

کرده و نکات ایمنی را رعایت کنند.

نــتــایــج مــطــالــعــات اخــیــر 
دانــان  اقتصاد  و  مــورخــان 
ــد تـــاریـــخ  ــ ــی ده ــ نـــشـــان م
باید در  را  ایــران  صرافی در 
 . کــرد  جستجو  تبریز  ــازار  ب
ریشه ی  واقـــع  در  صــرافــی 
ــروزی  بــانــکــداری نــویــن امـ

جهان است.
روزگاری که حدود دو سوم 
تولید  و  بازرگانی  و  تجارت 
صنعتی متعلق به   اذربایجان و تبریز بود و تعداد 
ازهمه  بیشتر  تبریز  زرگــر هــای  و  فــروشــان  جواهر 
بازار های ایران نمود داشت. صرافی ها نیزدر تبریز 
سابقه پر افتخاری دارند و نبض بازار صرافی ایران 

نیز در دست آنها می چرخید.
منصوره   ، پژوهشگر منتشره  مستند  اخیر  مقاله 
زوایــای عظمت و شکوه صرافی  از  ، بخشی  اتحاد 
گذشته  ســال   ۲۵۰ در  را  تبریز  بـــازار  نقدینگی  و 
گواهی  ایــران  بــازار  صرافی  تاریخ  مــی دهــد.  نشان 
فررندان  اکبر  علی  حاج  و  علی  لطف  حاج  می دهد 

حاجی محمد باقر امین الضرب پسر حاجی لطف 
تبریز  صرافی های  پیشگامان  درواقــع  تبریزی  اهلل 

بودند.
آنها در اوایل دوره قاجار از تبریز به روسیه رفتند و 
در روسیه بانکداری آموختند و با امور صرافی های 
ان سرزمین پهناور اشنا شدند و می دانستند که 
کار در صرافی، پایه بانکداری آن روزگار است؛ آن ها 
تبریزی،  تجار  و  صرافان  از  نفر   ۲۰ حــدود  کمک  با 
ایرانی و خصوصی  مقدمات تاسیس اولین بانک 
تعیین  در  اختالف  بدلیل  که  ریختند  تبریز  در  را 
با تعالیم اسالمی و  آن  خ بهره و مغایرت  نحوه نر
ناکام  تبریزی  لطف اهلل  حاج  نوه های  از  یکی  فوت 
ماند.این بانک در صفی بازار تبریز در حال شکل 
و  ننشستند  بیکار  صرافان  ایــن  امــا  بــود؛  گرفتن 
اولین دارالضرب ایران را در بازار تبریز تأسیس و با 
هوش و شم اقتصادی و عرف جامعه بازار ، شروع 
به ضرب سکه در اوزان مختلف کردند و عالوه بر 
ان ضرب مسکوکات قران ، شاهی و تومان که هر 
را  بودند  تبریز  تجار  و  بــازار  رایج  ترکی  زبان  به  سه 
مراغه،  بروجرد،  مشهد،   ، شیراز تهران،  بــازار   وارد 

خوی   ، سبزوار کرمان،  اصفهان،  همدان،کاشان، 
تهران،  در  دفــاتــری  ان  بر  عــالوه  و  کردند  رشــت  و 
اسالمبول، تفلیس، باکو و ایروان نیز برای تسهیل 
کردند.تاسیس  انــدازی  راه  ایرانیان  با  ستد  و  داد 
این  موید  دوران  آن  در  تبریز  در  صرافان  اتحادیه 
سال  در  سپه  بانک  وقتی  بعد ها  اســت؛  مطلب 

۱۳۰۴ ه.ش به عنوان اولین بانک ایران  در دو شهر 
بعد ها  و  شد  افتتاح  تبریز  در  آن  از  پس  و  تهران 
بانک های  شعبات  کــه  گرفت  شکل  ملی  بانک 
ــران، به  بــانــکــداری ایـ مــذکــور در تبریز بــرای رونــق 
مــی دادنــد.  قــرض  پــول  پایتخت  مــرکــزی  شعبات 
اسناد صرافی و صرافی ها که از اسناد فعالیت های 
تجاری شادروان حاج رحیم اتحادیٔه تبریزی اخیرا از 
سوی منصوره اتحاد منتشر شد، بار دیگر عظمت 
داد  نشان  و  کشاند  محققان  خ  ر به  را  تبریز  بــازار 
سازه   بزرگ ترین  عنوان  به  تبریز  بازار  جهانی  ثبت 
بازار  زیباترین  و  دنیا  پیوسته  هم  به  تجاری  آجری 
دیدنی  ثــار  آ فهرست  در  را  آن  عالم،  سرپوشیده 
اصناف  مطالعه   کــالم  یک  در  و  قـــرارداد  یونسکو 
ایران در ۲۵۰ سال گذشته نشان داد  صرافی های 
تسلط بر بازار پول تبریز در واقع سلطه بر اقتصاد 

و بازار پول ایران به شمار می رفت.
از جمله اطالعاتی که مرتب در همه اسناد حاجی 
تبریز  مظنه جات  گــزارش  می شود،  تکرار  علی اکبر 
و   ۹۳۱ عدسه  »مظنه  می نویسد:  چنانچه  اســت. 
علیه  بــرات   ۸۳ و   ۱۸۲ بیجک  با  عدسه  بــرات   ،۳۲

نـــدارد. عین  تلگرافی ۴تــومــان ۶۵۰۰دیــنــار خــریــدار 
اسکناس   . ۵۹۰۰دینار الی   ۵۸۰۰ ۴تومان  مجیدیه 
قــرآن  بــا  امپریال   . دیــنــار  ۵۸۰۰ یک تومان  قــرآن  بــا 
قــران جدید  . صــرف  ۲۰۰۰ دیــنــار الــی   ۱۸۰۰ ۴تــومــان 
تلگرافی  تــهــران  ــرات  ــ ب اســــت.  کــســاد  ۲۵۰دیـــنـــار 
در  خوشبختانه  ــاال.«  ــ ب ــار  ــن دی  ۲۰۰ ــاشــد،  ب هــرگــاه 
ســال هــای اخــیــر دانــشــکــده مــدیــریــت، اقــتــصــاد و 
با جذب اساتید ممتاز در  بازرگانی دانشگاه تبریز 
رشته های مختلف اقتصادی در مقاطع تحصیالت 
مــی رود  امید  و  می کند  تربیت  دانشجو  تکمیلی 
تجارت  مقوله  به  آنها  از  تعدادی  نامه های  پایان 
اقتصاد، پول و داد و ستد  تبریز در  بــازار  و نقش 
ایران در ادوار گذشته تاریخی منجر شود و نقش 
بــازار  شکل گیری  در  آذربایجانی  بازرگانان  و  تجار 
و  استانبول  بــازارهــای  رونـــق  همچنین  و  تــهــران 
شود  هــویــدا  صفوی  دوره   در  قــزویــن  و  اصفهان 
و  شــکــوه  و  تــاریــخــی  ــای  ــ زوای از  بخشی  همچنین 
عظمت بزرگترین بازار سر پوشیده جهان با اسناد 
اشکار همگان  بــر  هــم  خــارجــی  و  داخــلــی   معتبر 

 گردد.

روزگاری در تسلط بر اقتصاد ایران

ح تأسیس اولین بانک ایرانی در تبریز چگونه ناکام ماند؟ طر

ج پور  محمد فر
باسمنجی

 
فعال فرهنگی 

اجتماعی

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی گفت: نظام سلطه نبرد را از 
صحنه نبرد سخت به جنگ نرم تغییر داده و اهدافی نظیر ایجاد شبهه و نفاق بین مسئوالن و 

مردم را در پیش گرفته است.
به گزارش جام جم، امیر دریادار دوم رضا عباسی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با بیان 
این که دشمنان در خصوص حضور فرامنطقه ای ایران، شبهه ایجاد می کند، اظهار کرد: ما باید 
ضرورت حضور فرامنطقه ای ایران و اهداف جبهه مقاومت را به جوانان تبیین کنیم چرا که توجه 

نکردن به مسائل فرهنگی تبعاتی دارد.
وی خاطرنشان کرد: پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، دشمن ما را با جنگ غافل گیر 
کرد و درگیر جنگ تمام عیار و گسترده شدیم که راهبرد ما در آن مقطع تهدید محور و تدافعی 

بود اما اکنون با تجربه دوران دفاع مقدس، راهبرد تهدید محور و هدف محور مدنظر ماست.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی با تأکید بر این که ایجاد عمق 
با ایجاد عمق استراتژیک، تدابیر الزم برای  استراتژیک الزمه رسیدن به اهدافمان بود، گفت: 

این که اتفاقاتی چون دوران دفاع مقدس غافل گیر نشویم باید اندیشیده شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در پایان افزود: باتوجه به اتفاقات فلسطین، 
اشرافیت  بر  عالوه  نبرد  صحنه ی  در  حضور  با  باید  ما  و...  افغانستان  عراق،  سوریه،  لبانان، 
اطالعاتی، به صورت فرا منطقه ای با دشمن درگیر می شدیم اما حضور فرامنطقه ای ایران نیاز به 
نیروهای میدانی داشت که سردار شهید »حاج قاسم سلیمانی« به عنوان یک دیپلمات، مدیر 

الیق و فرمانده تمام عیار به همراه نیروهای خود همواره در صحنه نبرد حضور داشت.

ثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی: مدیرکل حفظ آ

نظام سلطه نبرد را از صحنه نبرد سخت به جنگ نرم تغییر داده است

یز به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا)س( مراسم تجلیل از مادران خبرنگار های تبر

یادداشت



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
خبر داد:

رمز  استخراج  دستگاه  کشف 
ارز در امور برق باغمیشه تبریز

از  تبریز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
شناسایی و کشف ۱۰ دستگاه استخراج رمز ارز 
حوزه ی  در  مختلف  انشعاب  پنج  از  دیجیتال 
بهره برداری امور برق باغمیشه توسط همکاران 

این شرکت خبر داد.
بیان  با  کاظمی  عادل  جام جم،  گزارش  به 
بزرگ  غیرمجاز  مراکز  کشف های  کنار  در  این که 
، روزانه دستگاه های غیرمجازی  استخراج رمز ارز
شهر  داخل  تجاری  و  مسکونی  واحدهای  در 
شناسایی و کشف می شوند، گفت: در راستای 
کاهش پیک بار شبکه و جلوگیری از خاموشی 
با  مقابله  همچنین  و  مشترکان  سایر  به 
، همکاران ما موفق شدند با  انشعابات غیرمجاز
گزارش مردمی و با حضور عوامل محترم پلیس 
غیرمجاز  استخراج  مرکز  یک  اقتصادی  امنیت 
رمز ارز و کاالی قاچاق ماینر را شناسایی و کشف 

کنند.
با  افزود:  عملیات  این  تشریح  در  وی 
عوامل  با  هماهنگی  و  مردمی  گزارش های 
نیروی انتظامی و مراجع قضایی موفق شدیم ۱۰ 
دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز را از پنج واحد 
روشنایی  برق  امور  همکاران  توسط  مسکونی 
ارز  کشف کنیم. توان مصرفی دستگاه های رمز 

کشف شده ۲۰ کیلووات بود.
منازل  در  شده  انجام  کشفیات  از  مورد  دو 
در  جمله  از  تبریز  عصر  ولی  شهرک  مسکونی 

خیابان اوحدی اتفاق افتاده است.

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:9-   041-35579285

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؟

پنج  شنبه      7 بهمن    1400   شماره 6141

امام خمینی )ره(

آذربایجان شرقی با بیان این که برای مقابله با انواع  مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری 
تهدیدات نیاز به تمرین و تکرار داریم، گفت: همان طوری که در جریان وقوع زلزله در تبریز 
مشاهده کردیم، متاسفانه مردم ما تمرین الزم برای مواجهه با بحران هایی چون زلزله را 

ندارند و نمی دانند که در هنگام وقوع آن چگونه باید رفتار کنند.
« که در محل  آقایی ۵ بهمن ، در همایش »خانواده پایدار به گزارش جام جم، محمدباقر 
سالن جمهوری استانداری برگزار شد، اظهار کرد: انسان از بدو خلقت با دو موضوع تهدید 
آشنا بوده و پدافند غیرعامل نیز با اشکال و مفاهیم مختلفی همواره در زندگی  و دفاع 

انسان ها وجود داشته است. 
از این پدافند غیرعامل را در تاریخ اسالم می توان  وی با بیان این که نمونه های بسیاری 
یافت، افزود: در جریان هجرت پیامبر اکرم )ص(، خداوند متعال از اصول پدافند غیرعامل 
که شامل اختفا و فریب است، بهره گرفته و اجازه نزدیک شده کفار به پیامبر اکرم )ص( 

را نداده است. 
وی با اشاره به اهمیت موضوع دفاع در اسالم، ادامه داد: جنگ، همواره پارامتر تاثیرگذاری 
، بالغ بر ۱۴  در زندگی بشر بوده و این امر انکارناپذیر است. طی تاریخ ۵۰۰۰ ساله تمدن بشر

هزار جنگ روی داده که چهار میلیارد نفر طی آن ها تلف شده اند.
در جنگ جهانی اول نیز ۱۰ میلیون نفر که همگی شامل نظامیان بودند، کشته شده و 
در جنگ جهانی دوم بالغ بر ۵۳ میلیون نفر که نصف آن ها، افراد غیرنظامی بودند، تلف 

شدند.
آقایی خاطرنشان کرد: بررسی این جنگ ها نشان می دهد که روز به روز ماهیت جنگ ها 
تغییر کرده و بر خالف تصورها، افراد غیرنظامی نیز درگیر می شوند. در جنگ های امروزی 

از همان دقایق اولیه، دشمن وارد خانه های مردم شده و تهدیداتی چون فرهنگی،  هم 
سایبری و زیستی را به کار می گیرد. وی با بیان این که در قرآن کریم، تاکید بر جلوگیری از 
بشر  زندگی  در  همواره  ناامنی  و  تهدید  گفت:  دارد،  وجود  دفاع  برای  آمادگی  و  تهدیدات 
به  ریزی  خون  و  سخت  از  آن  ماهیت  تکنولوژی،  پیشرفت  با  تنها  امروز  و  داشته  وجود 
ترکیبی و زنجیره ای تغییر یافته است. در این گونه جنگ های مدرن، نحوه حمله دشمن و 

نوع دفاع ما نیز مشخص نیست. 
برابر  در  دفاع  نوع  آمیزترین  صلح  و  ترین  هزینه  کم  غیرعامل،  دفاع  این که  بیان  با  وی 

دفاع  و  ضعیف  بسیار  شکل  همواره  جنگ  افزود:  است،  غیرطبیعی  و  طبیعی  تهدیدات 
همواره شکل بسیار قوی بوده است. 

آذربایجان شرقی گفت: کشور ما به دلیل مبارزه با  مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری 
قرار  و...  زیستی، خرابکاری ها  انواع تهدیدات مرزی، رسانه ای،  استکبار جهانی در معرض 
داشته و الزمه دفاع در برابر آن ها، رصد و شناسایی تهدیدات در حوزه های مختلف زندگی 
و نوشتن سناریو برای هر کدام از آن هاست. وی افزود: در سال ۹۷، رزمایش بزرگ زیستی 
را  زیستی  بحران های  با  مواجهه  نحوه  رزمایش،  آن  طی  و  کرده  برگزار  را  استان  سطح  در 

تمرین کردیم.
 بر این اساس بود که در هنگام شیوع کرونا در استان، تنها اداره ای بودیم که خونسردی 
خود را حفظ کرده و مدیریت بحران را انجام دادیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود، با 
بیان این که بانوان به عنوان پایه های خانواده ها، نقش قابل توجهی در پدافند غیرعامل 

دارند، گفت: هدف دشمن، نزول اراده جمعی و عملیات روانی در این خصوص است. 
تحقق  از  جلوگیری  و  خانواده ها  بنیان  تحکیم  در  را  مهمی  نقش  بانوان  راستا  این  در 
عمل  و  خانواده   به  بخشی  قوام  با  زنان  کرد:  خاطرنشان  آقایی  دارند.   دشمنان  اهداف 
صحیح به نقش خود، می توانند خانواده را آماده تهدیدات سازند. خانواده های آماده، یک 

محله آماده، شهر آماده و در نهایت یک کشور آماده را تشکیل خواهند داد.
وی با بیان این که بانوان افسران صیانت از دارایی حیاتی انسان یعنی خانواده هستند، 
اصول  و  دهیم  تغییر  خانواده ها  و  مردم  زندگی  تحکیم  در  را  خود  رویکرد  باید  افزود: 
ایرانی آموزش ها و اطالع رسانی ها به خانواده های  از طریق  را  آماده   داشتن یک خانواده 

 یاد دهیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی:

مردم تمرین الزم برای مواجهه با بحران هایی چون زلزله را ندارند
خبر

دادستان عمومی و انقالب اهر به ساخت ویالها و خانه باغ های 
متاسفانه  اخیرا  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  اهر  باغات  در  مجاز  غیر 
اراضی  باغات و تبدیل  بناها در  اینگونه  افزایش ساخت  شاهد 

کشاورزی به ویال هستیم.
علی فاضلی در جلسه شورای پیشگیری از جرم دادگستری اهر 
اظهار داشت: تامین زیرساخت های بهداشتی در اماکن عمومی 
و واحدهایی که مستقیما با بهداشت و سالمت مردم سر و کار 
اینگونه  مدیران  دارد  ضرورت  و  بوده   عمومی  وظیفه  یک  دارد 
در  بهداشتی  موازین  بررعایت  جدی  نظارت  خدماتی  واحدهای 

مجموعه تحت مدیریت خود داشته باشند.
این مقام قضایی  تاکید کرد: بازدید سرزده از این گونه واحد در 
اولویت بوده و در بازدیدی که اخیرا از یک مجموعه کشتارگاهی 

بازدیدهای نظارتی دستگاه مرتبط،  داشتیم متاسفانه تعلل در 
باعث عدم توجه به رعایت موازین بهداشتی در این واحد شده 
نواقص  رفع  تا  و  شد  داده  مجموعه  این  پلمب  دستور  که  بود 
رعایت  عدم  از  انتقاد  با  همچنین  وی  بود.  خواهد  تعطیل 
بحث  در  کرد:  تاکید  مدارس  برخی  در  بهداشتی  پروتکل های 
ای  اداره  و  یا موسسه  با هیچ مسئول  نقض موازین بهداشتی 
با ناقضان بهداشت عمومی برخورد می شود و  تعارف نداریم و 
اخیرا یکی از مدارس سطح شهر که با عدم رعایت پروتکل های 
برخورد  بودند  کرده  فراهم  را  اولیا  نارضایتی  موجبات  بهداشتی 
الزم صورت گرفته و فعال تا رفع نواقص بهداشتی با اطالع رسانی 
عمومی  دادستان  است.  تعطیل  دانش آموزان  خانواده های  به 
وانقالب اهر همچنین رعایت حفظ آبرو و حریم شخصی افراد در 

رسانه ها  تاکید کرد و افزود: نباید به بهانه مطالبه گری و روشنگری، 
مجموعه ای  یا  و  افراد  یا  فرد  حریم  شدن  خدشه دار  موجبات 
و  عمومی  اذهان  تشویش  از  پرهیز  در  دارد  ضرورت  و  بشویم 
امنیت روانی از طرح اینگونه موارد توسط رسانه ها خودداری شود.
افزایش ساخت وسازهای غیرمجاز در شهر  فاضلی هم چنین، 
را نشان از ضعف نظارتی و غیرفعال بودن پلیس ساختمان در 
شهرداری اهر دانست و بر اهتمام جدی شهرداری در تقویت و 
آن تاکید کرد. وی به ساخت ویالها و خانه باغ های  فعال سازی 
غیرمجاز در باغات اهر نیز اشاره کرد و افزود: اخیرا متاسفانه  شاهد 
افزایش ساخت اینگونه بناها در باغات و تبدیل اراضی کشاورزی 
به ویال هستیم که باید جهادکشاورزی در این خصوص برنامه ریزی 
در  قضایی  دستگاه  و  دهد  انجام  متخلفان  با  برخورد  در  را  الزم 

 این خصوص خارج از نوبت به اینگونه پرونده رسیدگی می کند.
/فارس

ویال ها، باغ های شهرستان اهر را می بلعند
: دادستان اهر


