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آذربایجان شرقی خبر داد: کل دادگستری  آذربایجان شرقی خبر داد:رئیس  کل دادگستری  رئیس 

گذاری   گذاری   برای  سرمایه   مس مس انجرد اهر فرصتی انجرد اهر فرصتی برای  سرمایه 
و مستعد برای اشتغالو مستعد برای اشتغال جوانان  جوانان 

تاکید دادستان تبریز برای شناسایی ساختمان های ناایمن 

فرمانده لشکر ۲۱ حمزه بر 
کاربری فرهنگی اراضی  حفظ 

کرد تاکید  یز  تبر پادگان 
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آزاد  استقبال منطقه 
ارس از راهکارهای قانونی 

اقتصادی فعاالن 

بازدید بیش از ۱۰ هزار نفر 
آذربایجان  از موزه های 

شرقی

یع  ح واکنش سر طر
آذربایجان  راهداری  در 

شرقی اجرا می شود

واقعه   شاعران 
کنند غدیر خم  را تبیین 

3

3

2

3

2

یافت پول اضافی  در
گالیه  مردم از  ین  مهمتر
آموزش و پرورش است

آذربایجان

شرقی 

توضیحاتسابقهجنسیتمدرک تحصیلیردیف

دانشگاه معتبر معدل ۱4 به باال***************مردلیسانس بهداشت حرفه ای۱

۲hse دانشگاه معتبر معدل ۱4 به باال5 سالمردلیسانس با فوق لیسانس

3hse دانشگاه معتبر معدل ۱4 به باال۲ سالمردلیسانس با فوق لیسانس

پارس در نظر دارد جهت تکمیل کادر تخصصی خود طبق جدول ذیل  در نظر دارد جهت تکمیل کادر تخصصی خود طبق جدول ذیل  کلر پارسشرکت  کلر شرکت 
اقدام نمایداقدام نماید

از متقاضیان خواهشمند است مدارک خود را به صورت حضوری به حوزه اداری و از متقاضیان خواهشمند است مدارک خود را به صورت حضوری به حوزه اداری و 
منابع انسانی شرکت کلرپارس واقع در کیلومتر منابع انسانی شرکت کلرپارس واقع در کیلومتر 2020 جاده تبریز  جاده تبریز –– تهران ابتدای جاده  تهران ابتدای جاده 

باسمنج و یا به شماره باسمنج و یا به شماره 0914402009309144020093 در فضای مجازی ارسال نمایند. در فضای مجازی ارسال نمایند.
بدیهی است بعد از طی مراحل و مصاحبه اقدام الزم انجام خواهد گرفت.بدیهی است بعد از طی مراحل و مصاحبه اقدام الزم انجام خواهد گرفت.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

برادر ارجمند  حضرت برادر ارجمند  حضرت 
حجت االسالم حاج آقا مصطفی سراییحجت االسالم حاج آقا مصطفی سرایی

یاست محترم سازمان بسیج  یاست محترم سازمان بسیج ر ر
دانش آموزی استان آذربایجان شرقی دانش آموزی استان آذربایجان شرقی 

انتخــاب بجــا و شایســته حضرتعالــی را 
ــوده،  ــرض نم ــک ع ــمت تبری ــن س ــه ای ب
از  را  حضرتعالــی  افــزون  روز  توفیقــات 

درگاه ایــزد منــان خواســتارم .

حاج حسین افتخاری  - رئیس هیات 
یز و حومه کشتی پهلوانی و زورخانه ای تبر

جناب آقای مجید کیانی 

با کمال مسرت انتصاب شایسته حضرتعالی را  به این 
سمت، صمیمانه تبریک عرض نموده  و رجای واثق 

دارد  این انتخاب، سرآغاز راهی پر امید به سمت عمل به 
فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جدید و دستیابی 

به توسعه بیشتر در این منطقه خواهد بود. موفقیت 
و سربلندی شما و تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران را از درگاه باری تعالی مسالت داریم.

یاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل ر
 منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس 

مجموعه فوالد ارس

مدیرعامل سازمان خبر داد:

 مدیرکل میراث فرهنگی
 آذربایجان شرقی خبر داد؛

 مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان:

 : امام جمعه تبریز



مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز گفت: عملیات عمرانی پروژه شهید 
فالحی و احداث تقاطع غیرهمسطح ارتش - آزادی با سرعت در حال انجام است.

حسین منیری فر افزود: با تدابیر شهردار تبریز، برای سرعت  بخشی به پروژه های 
عمرانی این سازمان عملیات احداث این تقاطع در روزهای تعطیل نیز بدون وقفه 

انجام می شود. وی اظهار داشت: پروژه تقاطع غیرهمسطح ارتش - آزادی به طول 
۵۵۰ متر، به طول عرشه ۱۹۰ متر، عرض ۱۶ متر در هفت دهانه و با ۸۰ شمع در حال 
اجراست. مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز با بیان این که حجم بتن ریزی 
جهت فونداسیون پایه P۵ برابر ۱۸۰ متر مکعب است، گفت: اعتبار مناسب برای 

این پروژه تزریق شده است و با تسریع عملیات در زمان مقرر تکمیل و اتمام 
می شود. منیری فر، با اشاره به این که بتن ریزی پایه p۶ انجام شده و بتن ریزی 
پایه های این پروژه تا پایان خرداد به اتمام می رسد، ادامه داد: بعد از اتمام بتن ریزی 

پایه ها، خاکریزی و عرشه گذاری تقاطع آغاز می شود.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقیضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

: مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز
احداث تقاطع غیرهمسطح ارتش - آزادی تبریز در حال انجام است

خبر

ــان جــهــاد کــشــاورزی  ــازم رئــیــس س
آذربایجان شرقی خبر داد؛

درصــــــدی   9۵ ــرفـــت  ــشـ ــیـ پـ  
ــای شـــهـــرک  ــ ــت هـ ــ ــاخـ ــ ــرسـ ــ زیـ

گلخانه ای بناب
آذربایجان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
شرقی گفت: زیر ساخت های شهرک گلخانه ای 

بناب در حال حاضر ۹۵ درصد پیشرفت دارد.
اکبر فتحی درحاشیه بازدید و بررسی مشکالت 
حوزه کشاورزی و دامپروری بناب درگفتگویی با 
خبرنگاران ضمن اعالم این مطلب اظهار کرد: 
عملیات  کل  آینده  ماه  چند  تا  می رود  انتظار 

مربوط به زیرساخت های آن به اتمام برسد.
درصد   ۹۰ باالی  واگذاری  از  سپس  وی 
شهرک های گلخانه ای بناب به سرمایه گذاران 
در کمترین زمان ممکن خبرداد و افزود: انتظار 
گذاران  سرمایه  به  واگذاری  عملیات  داریم 
حالی  در  این  و  بیفتد  اتفاق  زمان  کمترین  در 
است که مقدمات الزم برای شروع به فعالیت 
فراهم  شهرک  این  در  نیز  گذاران  سرمایه 
کشاورزی  جهاد  سازمان  است.رئیس  شده 
احداث  شروع  از  همچنین  شرقی  آذربایجان 
سازه های شهرک گلخانه ای شهرستان بناب تا 

دو ماه آینده خبرداد.
فتحی در خصوص حذف یارانه دامی و چگونگی 
کرد:  تصریح  دامداران  توسط  یارانه  دریافت 
خوراک  که  کارخانجاتی  و  مرغداران  دامداران، 
دام تولید می کنند، یارانه حوزه فعالیتی خود را 

از سامانه بازارگاه دریافت می کنند.
حاضر  حال  شرایط  ایجاد  با  کرد:  تأکید  وی 
رقابت  برای  عرصه  یارانه ای  نظام  اصالح  با  و 
موضوع  همین  و  یافته  افزایش  کارخانجات 
باعث ارتقای کیفیت کاالی تولیدی خواهد شد.
جهاد  سازمان  رئیس  می افزاید،  گزارش  این 
کشاورزی آذربایجان شرقی به همراه معاونین 
مدیران کل دامپزشکی، تعاون روستایی، منابع 
طبیعی و تعدادی از معاونین جهاد کشاورزی 
استان در سفر یک روزه به شهرستان بناب در 
، نماینده مردم بناب و خوشه  معیت فرماندار
از  جمعی  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  مهر 
مرغداری،  واحد  چندین  از  محلی  مسئولین 
دامداری و واحدهای کارخانجات خوراک دام در 

سطح شهرستان بناب بازدید کردند./مهر

خط انتقال گاز زنجان به نیروگاه 
آرین به بهره برداری رسید

از  کشور  گاز  انتقال  عملیات   ۸ منطقه  مدیر 
انتقال گاز و آغاز بهره برداری خط لوله انتقال گاز 
زنجان به نیروگاه آرین شماره ۲ و انجام عملیات 
اتصال نهایی و تزریق گاز به خط لوله مذکور به 

طول هفت هزار و ۴۹۳ متر خبر داد.
به گزارش جام جم، فیروز خدائی افزود: عملیات 
آرین، منشعب از خط ۴۸  اتصال نهایی نیروگاه 
اینچ زنجان - تبریز در راستای انتقال پاک، ایمن، 
و  مهم  صنایع  به  طبیعی  گاز  ور  بهره  و  پایدار 
کلیدی در حداقل زمان ممکن با موفقیت انجام 

شد.
این  افزود:  گاز  انتقال  عملیات   ۸ منطقه  مدیر 
تیم  تالش  و  دقیق  برنامه ریزی  با  عملیات 
عملیاتی زبده و متخصص به مدت ۷۲ ساعت 
روزی  شبانه  تالش  با  که  بود  شده  برنامه ریزی 
همکاران این منطقه و شرکت گاز استان زنجان 
در کمتر از زمان تعریف شده و حداقل هدررفت 

گاز با ایمنی و موفقیت کامل به اتمام رسید.
منطقه  همکاران  تالش  از  قدردانی  با  خدایی 
از  پس  کرد:  اظهار  عملیات،  این  انجام  در   ۸
خط  استاتیک  هیدرو  آزمایش  عملیات  انجام 
، برشکاری، جوشکاری و اتصال نهایی به  مذکور
شیر هات تپ و رادیوگرافی سرجوش ها و تزریق 
، به منظور حصول اطمینان از سالمت خط،  گاز
لوله  خط  و  انجام  الزم  وکنترل های  یابی  نشت 

مذکور در سرویس قرار گرفت.
گاز  فشار  تقویت  تاسیسات  شد:  یادآور  وی 
قراردادن  پوشش  تحت  منظور  به  زنجان 
استان های زنجان و آذربایجان شرقی با ظرفیت 
دارا  با   ، روز در  مکعب  متر  میلیون   ۶۰ انتقال 
کل  توان  با  توربوکمپرسور  دستگاه  سه  بودن 
۵۰ مگاوات، در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسیده 

است.

آذربایجان شرقی گفت: ساختمان های تجاری و  دادستان مرکز 
ناایمن در شهر تبریز و سایر شهرستان های استان  مسکونی 
آنها  ضعف  نقاط  آسیب شناسی  ضمن  و  شده  شناسایی  باید 

احصا و برای رفع این نقاط راهکارهای الزم ارائه شود.
کارگروه  نشست  در  علیلو  محبوب  بابک  جام جم،  گزارش  به 
و  تجاری  ایمنی ساختمان های  با موضوع  عامه  پیگیری حقوق 
آن  مسکونی تبریز با بیان این که یکی از موضوعاتی که باید به 
قابل  عملیاتی  کاری  برنامه  داشتن  باشیم،  داشته  ویژه  توجه 
ساختمان های  شناسایی  لزوم  بر  است  پایش  و  رصد  نظارت، 
تجاری و مسکونی ناایمن در شهر تبریز و سایر شهرستان های 

استان تأکید کرد.  
از ساخت و سازهای  با تأکید بر این که در حوزه پیشگیری  وی 
غیرمجاز و در ارتباط با ایمن سازی ساختمان ها یا تعیین تکلیف 
افزود: ۲۵ درصد  داریم،  ناایمن تکالیف خطیری  ساختمان های 

جمعیت شهری کالنشهر تبریز حاشیه نشین بوده و در بافت 
گرفته  شکل  تدریج  به  نشینی  حاشیه  این  و  هستند  فرسوده 
از  پیشگیری  خصوص  در  که  توجهی  قابل  اقدامات  رغم  به  و 
گسترش بافت های ناکارآمد انجام شده است، با توجه به حجم 

گسترده حاشیه نشینی با مشکالت متعددی مواجه هستیم.
دادستان تبریز تاکید کرد: دستگاه قضایی با کسی تعارف ندارد 
توجیهاتی  ارائه  با  پاسخگویی  از  فرار  برای  دستگاهی  این که  و 
اجازه  نباید  نیست؛  قبول  قابل  کند،  مسئولیت  سلب  خود  از 
تحقق  جای  به  ساختمان ها  ناظر  مهندسان  از  برخی  بدهیم 

نظارت واقعی به ماشین امضاء تبدیل شوند.
بودن  ناایمن  تأیید  صورت  در  داد:  ادامه  علیلو  محبوب 
مهندسی  نظام  سازمان  و  شهرداری  توسط  ساختمانی 
ناایمن نسبت  اگر مسئوالن ساختمان های تجاری  ساختمان، 
به رفع نواقص ایمنی اقدام نکنند بر اساس قانون با آنها برخورد 

خواهد شد چرا که قرار نیست مردم را فدای منفعت یک عده 
افراد کنیم.

رابطه  در  نمایندگان شورای شهر و مجلس  این که  بیان  با  وی 
با ساخت و سازهای غیرمجاز باید از دستگاه های مرتبط با این 
موضوع حمایت کنند تا بتوانند با قدرت به وظایف خود عمل 
کنند تاکید کرد: هیچ دستگاهی از اجرای قانون مستثنا نبوده و 
در صورت عمل نکردن به تکالیف و اهمال و سهل انگاری علیه 

مسئوالن آن دستگاه اعالم جرم خواهد شد.
در ادامه پس از بحث و بررسی مقرر شد هیأتی با دبیری معاونت 
شهرسازی شهرداری کالنشهر تبریز نسبت به شناسایی اماکن 

تجاری و پاساژهای پرخطر کالنشهر تبریز اقدام کند.
استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  شد  مقرر  همچنین 
به  مربوط  پرونده های  تکلیف  تعیین  در  تسریع  به  نسبت 

تخلفات مهندسان ناظر ساختمان اقدام کند.

تاکید دادستان تبریز برای شناسایی ساختمان های ناایمن 

با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین 
مدیرعامل  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
مجموعه  دو  این  ایران  تراکتورسازی 
و  توانمندی ها  از  صنعتی  و  دانشگاهی 

قابلیت های هم بهره مند می شوند.
تفاهمنامه همکاری مشترک بین دانشگاه 
تراکتورسازی  صنعتی  گروه  و  اسالمی  آزاد 
و  طهرانچی  محمدمهدی  امضای  به  ایران 

مصطفی وحیدزاده رسید.
از انعقاد این تفاهم نامه استفاده از  هدف 
همکاری های  توسعه  و  علمی  توانایی های 
جهت  در  فناوری  و  تحقیقاتی  آموزشی، 

استمرار ارتباط سازمان یافته بین دانشگاه و 
تراکتورسازی به منظور برطرف کردن نیازهای 

متقابل و هم افزایی بیشتر است.
آزاد  دانشگاه  نامه؛  تفاهم  این  اساس  بر 
تراکتورسازی  صنعتی  مجموعه  و  اسالمی 
ایران در بهره مندی از پتانسیل های طرفین، 
مطالعات  انجام  و  مشاوره ای  خدمات  ارائه 
پروژه های  خصوص  در  اجرایی  و  پژوهشی 
پروژه های  انجام  آتی،   و  احداث  حال  در 
تحقیقاتی و پژوهشی در جهت صنعتی سازی 
و دانشجویان نخبه  اساتید  بکارگیری  و  آن 
مشترک،  راهبردی  کمیته  در  پایش  از  بعد 

بین المللی  مجوزهای  به  مربوط  امور  انجام 
برای دستاوردهای علمی و عملی مشترک،  
برگزاری سمینار، کارگاه و همایش های علمی 
کارآموزی  و  علمی  بازدیدهای  و  مشترک 

دانشجویان همکاری خواهند داشت.
انواع  سازنده  ایران،  تراکتورسازی  شرکت 
تراکتور، کامیونت و ابزار در تبریز است؛ این 
شرکت ظرفیت تولید ساالنه حداقل ۲۰ هزار 
موتور  دستگاه  هزار   ۳۰ تراکتور،  دستگاه 
دیزلی، ۳۳ هزار تن انواع قطعات آهنگری و 

۵۴ هزار تن انواع قطعات ریخته گری را دارد.
 ۱۳۴۷ سال  در  ایران  تراکتورسازی  شرکت 

تأسیس  خاص  سهامی  شرکت  صورت  به 
به  تبریز  در  شرکت ها  ثبت  اداره  در  و  شد 
 ۱۳۴۸ سال  آخر  سه ماهه  در  رسید؛  ثبت 
تراکتورهای  مونتاژ  با  تراکتور  ساخت  کار 
بخار  اسب  قدرت ۶۵  با  رومانی  یونیورسال 

شروع به کار کرد.
 MFتراکتورهای نخستین   ۱۳۵۴ سال  در 
(مسی فرگوسن( در چهار نوع به بازار عرضه 
موتورسازان  آهنگری،  شرکت های  شد؛ 
شرکت  این  از   ۱۳۶۶ سال  در  ریخته گری  و 
کارگاه  نیز   ۱۳۷۳ سال  در  و  شدند  تفکیک 

ابزارسازی این کارخانه مستقل شد.

دانشگاه آزاد و تراکتورسازی از توانمندی های هم بهره مند می شوند

مـــســـئـــول ســــازمــــان بــســیــج رســـانـــه 
آمــوزش  مدیرکل  و  شرقی  آذربایجان 
نامه  تفاهم  اســتــان،  حــرفــه ای  و  فنی 
مشترک همکاری به منظور هم افزایی 

بیشتر امضا کردند.
مشایخی،  علی  ــم،  ــام ج ج ــزارش  گــ بــه 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
با  رسانه  اهالی  گفت:  مراسم  این  در 
سازمان  ایــن  فعالیت های  انعکاس 
عموم  بخشی  گــاهــی  آ در  مــی تــوانــنــد 
تاثیرگذار  مــهــارت  کسب  بـــرای  مـــردم 

باشند.
آیــنــده  مــشــاغــل  مــســالــه  تبیین  وی، 
و  دانــســت  مهم  را  مشاغل  آیــنــده  و 
گــفــت: دانـــش بــه روز و بــهــره گــیــری از 
سازمان  ایــن  می تواند  روز  تکنولوژی 
کــاربــردی و مهارتی  آمــوزش هــای  را در 
دانش  آموزش های  و  مــردم  عموم  به 
بنیان در رسیدن به پیشرفت عدالت 
ــور کــمــک قــابــل تــوجــهــی کــنــد که  مــح
اطالع رسانی اهالی رسانه قطعا کارساز 

است.
رسانه  اهــالــی  اســتــفــاده  بــه  مشایخی 

ایــن ســازمــان در  آمـــوزش هـــای  از  نیز 
و  مرتبط  رشته های  با  آنها  توانمندی 
صورت  در  رشته ها  دیگر  از  استفاده 
آمــادگــی  اعـــالم  تاکید و  عــالقــه مــنــدی 
با  خواست  رسانه  اهالی  از  وی  کــرد.  
اهمیت  خــصــوص  در  فــرهــنــگ ســازی 
آموزش های فنی و حرفه ای در جامعه 
و  مـــردم  عــمــوم  بــه  آفرینی  اشتغال  و 
راه اندازی پویش هایی در این خصوص 
ایجاد  و  خیرین  توجه  جلب  موجب 
توسعه  بــرای  راســتــا  ایــن  در  مجمعی 

مناطق کم برخوردار و توانمندی افراد 
بسیج  مسئول  باشند.  مناطق  ایــن 
بــا مهم  نیز  آذربــایــجــان شرقی  رســانــه 
محور  از  اشــتــغــال،  و  تولید  خــوانــدن 
بــرگــزاری  ایــن خصوص در  ــژه ای در  ویـ

جشنواره رسانه ای ابوذر خبر داد.
جواد بیرامزاده هدف از امضای تفاهم 
نامه با این سازمان را ارتقای توانمندی 
اهالی رسانه در رشته های مرتبط چون 
و  برشمرد  و مولتی مدیا  خبر، عکس 
گفت: همچنین خبرنگاران می توانند 

دیگر  رشــتــه هــای  از  تفاهم  ایــن  طبق 
گواهی  و  شده  بهره مند  حرفه ای  فنی 
کــار  و  کــســب  انـــــدازی  راه  ــرای  ــ ب را  آن 

دریافت کنند. 
آمــاده است  ــزود: بسیج رسانه  اف وی 
ــای رســــانــــه ای در  ــ ــوره ــ بـــا بــــرگــــزاری ت
خصوص معرفی مراکز فنی و حرفه ای 
و فــعــالــیــت هــای ایـــن مــراکــز گــام هــای 
مـــوثـــری در انــعــکــاس فــعــالــیــت هــا و 
آنها  مطالبات  کــردن  ح  مطر همچنین 
تفاهم نامه  بـــردارد.ایـــن  مسئوالن  از 
ــدف اجـــــرای هــمــکــاری هــای دو  ــا هــ بـ
و  آمـــــــــوزش  خــــصــــوص  در  جـــانـــبـــه 
مرتبط  موضوعات  در  توانمندسازی 
توانایی های  از  اســتــفــاده  و  رســانــه  بــا 
علمی و توسعه همکاری ها در اجرای 
شغلی،  آمـــوزش  مهارتی،  برنامه های 
برنامه ها،  بـــرگـــزاری  اشــتــغــال آفــریــنــی، 
جــشــنــواره هــا و نــمــایــشــگــاه هــا بـــرای 
ارتــبــاط بین دو ســازمــان به  اســتــمــرار 
متقابل  نیازهای  کردن  برطرف  منظور 
طرفین  امضا  به  بیشتر  افزایی  هم  و 

رسید.

 امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان بسیج رسانه و
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی

 دریافت پول اضافی مهمترین گالیه
  مردم از آموزش و پرورش است

ــی  ــ ــالم ــ اس ارشـــــــــــاد  و  ــگ  ــ ــن ــ ــره ــ ف ــل  ــ ــرکـ ــ ــدیـ ــ مـ
منتخب  گـــروه  دو  حــضــور  از  آذربــایــجــان شــرقــی 
بین المللی  جشنواره  در  رضوی  تئاتر  جشنواره 

تئاتر فجر امسال خبر داد.
بــه گـــزارش جــام جــم، »ســیــدقــاســم نــاظــمــی« در 
پــانــزدهــمــیــن جــشــنــواره تئاتر  افــتــتــاح  مــراســم 
جمع  و  استانی  مسئوالن  حضور  با  که  رضــوی 
تئاتر  هنر  عالقمندان  و  هنرمندان  از  کثیری 
تبریز  تــربــیــت  ــری  ــن ه فــرهــنــگــی  مــجــمــوعــه  در 
پیشنهاد  براساس  داشــت:  اظهار  شــد،  برگزار 
»کوروش زارعی« دبیر جشنواره تئاتر فجر و داور 
تا  تئاتر رضوی، مقرر شد  پانزدهمین جشنواره 
۲ نمایش منتخب این دوره از جشنواره رضوی 
در جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور یابند.

وی اظهار کرد: این خبر مسرت بخش 
کـــه در  اتـــفـــاق مـــبـــارکـــی اســــت  و 

تئاتر  جشنواره  دوره  پانزدهمین 
امیدواریم  و  خورده  رقم  رضوی 

کــه رایــحــه جــشــنــواره رضــوی 

ــوزد و ایـــن جــشــنــواره با  ــ ب در جــشــنــواره فــجــر 
داوری  حــوزه  در  دوســتــان  کــه  استانداردهایی 
اعمال خواهند کرد به عنوان یکی از معتبرترین 
نمایش  فاخر  هنر  حوزه  در  ملی  جشنواره های 

شناخته شود.
ــی  ــ ــالم ــ اس ارشـــــــــــاد  و  ــگ  ــ ــن ــ ــره ــ ف ــل  ــ ــرکـ ــ ــدیـ ــ مـ
آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به روند اجرای 
جـــشـــنـــواره افــــزود: 
قــــــــرار بــــــود کــه 
بــــــــر اســــــــاس 
وضــــــعــــــیــــــت 
این  کرونایی، 
در  ــواره  ــنـ ــشـ جـ
ماه های 

ــا بــراســاس  ــود امـ بـــرگـــزار شـ ــال ۱۴۰۰  پــایــانــی سـ
این  به  سیاست گذاری  شورای  اعضای  تصمیم 
جمع بندی رسیدیم که جشنواره غیرحضوری و 
از  نمی تواند  مخاطب  و  تماشاگر  حضور  بــدون 
تاثیرگذاری چندانی برخوردار باشد و از این رو با 
تغییر در زمان، اکنون شاهد برگزاری جشنواره با 
حضور و نفس گرم تماشاگران و هیات داوران و 

عالقمندان تئاتر هستیم.
واسطه  بــه  جــشــنــواره هــا  کـــرد:  خاطرنشان  وی 
و  هنرمندان  میان  تجربیات  تــبــادل  و  تعامل 

مخاطبان می توانند تاثیرگذار باشند.
جشنواره  پانزدهمین  ــزارش  گـ ــن  ای بــراســاس 
سراسری تئاتر رضوی امسال برای دومین بار به 
میزبانی آذربایجان شرقی از شانزدهم تا نوزدهم 
از  گروه  آن ۱۲  برگزار شده و طی  تبریز  خــرداد در 
مرکزی،  اردبیل،  شرقی،  آذربایجان  استان های 
کرمانشاه، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان 

غربی و البرز به رقابت خواهند پرداخت.

 2 گروه منتخب جشنواره تئاتر رضوی در جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر حضور خواهند داشت

وجه  اخذ  گفت:  شرقی  آذربایجان  کل  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  سرپرست 
اضافی هنگام ثبت نام از جمله مهم ترین شکایات و گالیه های اولیا از آموزش و پرورش است.

به گزارش جام جم، احمد موقری در نشست هماهنگی دادگستری و آموزش و پرورش استان در خصوص 
بررسی و رفع مشکالت دانش آموزان و آسیب های اجتماعی، با اشاره به فعالیت سامانه سجام قوه قضائیه 
و دریافت اخبار و شکایات از دستگاه های مختلف، افزود: عمده گزارش ها در خصوص آموزش و پرورش در 
این سامانه، رعایت نکردن مسایل بهداشتی، گالیه از نحوه برخورد مسئوالن مدارس و اخذ وجوه اضافی 

حین ثبت نام می باشد.
همراهی  نیازمند  آموزش  هزینه های  تامین  راستای  در  پرورش  و  آموزش  چند  هر  داشت:  اظهار  وی 
آموزان است اما در کنار این موضوع افرادی وجود دارند که نیازمند هستند و با توجه  خانواده های دانش 

به این موضوع برخوردهای نامناسب به خصوص برای دانش آموزان از نظر روانی اثرات بسیار منفی دارد.
از بروز  آموزان و فرهنگ سازی دقیق می توان  آموزش های به موقع به دانش  ارائه  با  با بیان این که  موقری 
جرایم و آسیب های اجتماعی در آینده پیشگیری کرد، از آغاز بازرسی از مدارس حین ثبت نام دانش آموزان 
حبر داد و یادآور شد: هدف از این بازرسی ها تسهیل موانع و مشکالت پیش روی مدیران مدارس و اولیای 

دانش آموزان است.
به گفته وی در طول بازرسی ها تالش شده است بدون تشکیل پرونده قضایی و در قالب پیشگیری از جرایم 

و آسیب های اجتماعی اقدام شود.
موقری با تاکید بر نقش بی بدیل آموزش و پرورش در برخورد، مواجهه و حل آسیب های اجتماعی دانش 
آموزان، ارائه اطالعات اولیه آسیب های اجتماعی مدارس به نهادهای مسئول به منظور پیگیری امور تا حل 

کامل مشکالت را بسیار مهم و ضروری خواند.
وی اضافه کرد: با توجه به راه اندازی سامانه مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش استان امکان استفاده 
اقتصادی،  معضالت  و  مشکالت  فصل  و  حل  راستای  در  استان  فعال  نهاد  مردم  سازمان های  ظرفیت  از 
اجتماعی و فرهنگی مدارس استان میسر شده است و با توجه به این موضوع، دستگاه قضایی تالش دارد 
نیز  را  پرورش  و  آموزش  نیازهای  آموزان،  دانش  اولیای  دغدغه های  به  پاسخ  ضمن  قهرآمیز  برخورد  بدون 

تأمین کند.
تامین هزینه های  برای  اجبار  آسیب است  نیازمند و در معرض  اگر خانواده ای  راستا  این  گفت: در  موقری 
اضافی و ایجاد فشار روانی با روش های مختلف به دانش آموزان اقدامی نامناسب بوده که باید از این امر 

پیشگیری شود.
وی با بیان این که در رابطه با پیشگیری از آسیب های اجتماعی، نظام  آموزش و پرورش به عنوان مبنا تعریف 
شده است، افزود: با ارائه آموزش های به موقع به دانش آموزان و فرهنگ سازی دقیق می توان از بروز جرایم 

و آسیب های اجتماعی در آینده پیشگیری کرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی اضافه کرد: یکسری 
برنامه ها در راستای آموزش خانواده ها و دانش آموزان تعریف شده و بر اساس آن با حضور در مدارس در 

ح می شود. رابطه با اطالعات حقوقی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی مسایل مطر



مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی خبر داد؛
بازدید بیش از 10 هزار نفر از موزه های آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی از بازدید ۱۰   مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هزار نفری از موزه های استان خبر داد.

به گزارش جام جم، احمد حمزه زاده ضمن اعالم این خبر در جمع خبرنگاران گفت: 
به دنبال تعطیالت نیمه خرداد طی روزهای ۱۳ و ۱۵ خرداد شاهد حضور بیش از ۱۰ 

هزار نفر در موزه های استان بودیم، الزم به ذکر است که تمامی موزه های استان در 
تاریخ ۱۴ خرداد مصادف با رحلت امام خمینی )ره( تعطیل بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی در ادامه به 
تکمیل ظرفیت تمامی واحدهای اقامتی استان طی تعطیالت نیمه خردادماه، اشاره 

کرد و گفت: طی ایام ۱۳ و ۱۵ خرداد شاهد تکمیل ظرفیت ۱۰۰ درصدی واحدهای 
اقامتی اعم از هتل ها، هتل آپارتمان ها و بومگردی ها در سراسر استان بودیم.

حمزه زاده اظهار داشت: طی ایام مذکور بخش عمده ای از گردشگران و مسافران در 
شمال شرق استان در شهرستان های اهر، کلیبر و خداآفرین استقرار یافته بودند.

چهارشنبه       18 خرداد    1401   شماره 6231

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقیضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

3 اجتماعی اجتماعی
خبر خبر

دکتر  ایــران،  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
ملی  بانک  مدیرعامل  معاون    آزادی  محمدنور 
ایران در سفر  خود به تبریز که رئیس جمهور و 
همراهی  را  دارایــی  و  اقتصاد  وزارت  عالی  هیات 
ضمن  و  یافت  حضور  خدمت  میز  در  مــی کــرد، 
از عموم  تاکید بر حمایت های همه جانبه بانک 
ــت شــنــوای  ــدم ــت: مــیــز خ ــف اقـــشـــار جــامــعــه، گ
ارزشی  اقدام  به عنوان یک  و  صدای مردم بوده 
کلیه  مدیریتی  الگوی  عنوان  به  باید  انقالبی  و 

مدیران قرار گیرد.
 ، رئــیــس جــمــهــور حــضــور   : ــزود  ــ اف ــه  ــ ادام در  وی 
مدیران  و  بوده  جامعه  در  امید  روح  نویدبخش 
رفع  جهت  در  اقـــدام  ایــن  از  تــاســی  بــا  بــایــد  نیز 

مشکالت مردم همت گمارند.
 معاون بانک ملی ایران با همراهی عادل غالمی 

آذربـــایـــجـــان شرقی  رئــیــس بــانــک مــلــی اســتــان 
ح تولیدی و توسعه ای   نسبت به بررسی چند طر

اقدام و دستورات الزمه را صادر فرمودند. 
بــانــک ملی  مــدیــرعــامــل  ــاون    ــعـ مـ آزادی  دکــتــر 
مراجعه  با  مردمی،  جلسات  از  بخشی  در  ایــران 
بوده  آسیب پذیر  اقشار  از  عمدتا  که  کنندگان 
امـــرار  گــره گــشــایــی  ــرده و در جــهــت  ــ ک صــحــبــت 
در  را  خاصی  تسهیالت  و  تمهیدات  آنها  معاش 

نظر گرفتند.
عادل غالمی نیز در حاشیه میز خدمت با تاکید 
: میز  گفت  بانک ملی استان  رویکرد حمایتی  بر 
خدمت بانک ملی به طور متناوب در محل های 
در  و  گردیده  برگزار  استاندار  معیت  در  مختلف 
بر  قــدم  خــود  اجتماعی  تعهدات  ایفای  راســتــای 

می دارد.

ح های تولیدی و حمایتی از محرومان، بانک ملی   طر
انتقاد رئیس دادگستری اهر :

بانک ها  بی مورد  اسخت گیری 
با متقاضیان وام ازدواج چرا؟

رئیس دادگستری اهر از سخت گیری های بی مورد و 
لحاظ شرایط پیچیده بانک ها انتقاد کرد و افزود یکی 
از موانع پیش روی جوانان برای ازدواج،  کارشکنی 
بانک ها در اعطای تسهیالت کم بهره بانکی برای این 

امر است
به گزارش جام جم، حجت االسالم محمد علی نظری 
معیشتی  خوب   چندان  نه  وضعیت  به  اشاره  با 
مردم به خصوص جوانان گفت متاسفانه علیرغم 
تاکید مسئوالن امر در خصوص تسهیل در اعطای 
قول  این  تنها  نه  جوانان،  برای  بانکی  تسهیالت 
بانک ها،  از  برخی  بلکه  نشده  عملی  مسئوالن 
مختلف  مدارک  درخواست  و  واهی  بهانه های  با 
ضمانت  بعضا«  و  کارمندی  تعهد  وضمانت 
دوکارمند  تالش دارند به هر نحو  ممکن از اعطای 
وی  زنند  سرباز  قرض الحسنه  و  کم بهره  وام های 
تاکید کرد انتظار داریم دستگاه های نظارتی بر روند 
و  رئیس  هر  و  داشته  نظارت  تسهیالت  اعطای 
ازدواج مانع تراشی کند  کارمندی که در اعطای وام 
نیز در  گیرد و دستگاه قضایی  برخورد الزم صورت 
آماده  نظارتی   دستگاههای  کنار  در  خصوص  این 
برخورد با اینگونه مدیران و کارکنان بانک ها می باشد 
این مقام ارشد قضایی شهرستان اهر با اشاره به 
مشکالت مختلف تاثیر گذار در امر ازدواج جوانان بر 
همراهی خانواده ها در تسهیل ازدواج جوانان تاکید 
پایدار و درآمد  نبود شغل  و  بیکاری جوانان  و  کرد 
مناسب را پیش روی جوانان و آحاد جامعه برشمرد. 
بی  سختگیری های  افزود:  اهر  دادگستری  رئیس 
زوجین  شده  موجب   ازدواج  وام  اعطای  در  مورد 
ناچار  امتیاز وام های خود را با مبلغ ناچیز در  بازار 
این  در  دارد  ضرورت  که  بفروشند  دالالن  به  سیاه 
خصوص راهکارهای تسهیل گرانه برای جلوگیری از 

سواستفاده اینگونه موارد اتخاذ شود.  

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
آذربایجان  دانشگاه های  در  رهبری 

شرقی:
ح مساله فلسطین به عنوان  طر
از  اسالم،  جهان  اول  مساله 

برکات اندیشه امام)ره( است

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
مساله  گفت:  آذربایجان شرقی  دانشگاه های 
و  اسالم  جهان  اول  مساله  عنوان  به  فلسطین 
با  همچنین مساله مهم برای انسان های بیدار و 
وجدان جهان، یکی از برکات اندیشه امام )ره( است.
حجت االسالم محمد انوری در مراسم بزرگداشت 
شهدای  و  )ره(  خمینی  امام  حضرت  شامخ  مقام 
قیام 15 خرداد که در محل دانشگاه تبریز برگزار شد، 
افراد،  عظمت  شناختن  راه های  از  یکی  کرد:  اظهار 
آثار  از طریق مطالعه  آن ها  پی بردن به شخصیت 
اقدام  بزرگترین  گفت:  است.وی  آن ها  اقدامات  و 
تبیین  و  است  اسالمی  انقالب  خمینی)ره(،  امام 
موجب  پدیده  این  الهی  و  دینی  مبانی  اساس  بر 
کار سترگ امام  درک عظمت واقعی این انقالب و 
قرآنی  آیات  به  با استناد  )ره( می شود. وی  خمینی 
از  مردم  هدایت  در  الهی  قدرت  تجلی  زمینه  در 
باید  افزود: ما  ظلمت به سوی نور )والیت عامه(، 
انقالب اسالمی را متصل به وحی و در بستر دین 
که استمرار و امتداد حرکت از جهالت به سوی نور 

را منعکس کند، تبیین کنیم.
غدیر،  واقعه  بعثت،  اول  سال   ۱۰ در  افزود:  انوری 
جعفر  امام  توسط  شیعه  احیاء  عاشورا،  حماسه 
و  )ع(  ائمه  مشابه  حرکت های  سایر  و  )ع(  صادق 
بزرگان دین در همین امتداد بودند و امام خمینی 
)ره( در عصری که بشریت گرفتار ظلمت مدرنیته 
شده بود حرکت از جهالت به سوی نور را آغاز کرد 

و به سرانجام رساند.

امام جمعه تبریز گفت: شاعران باید واقعه غدیرخم را به درستی برای مردم 
و حتی در ابعاد بین المللی برای مردم جهان تبیین و معرفی کنند.

حجت االسالم محمدعلی آل هاشم، در مراسم رونمایی از پوستر دومین 
کنگره بین المللی شعر ترکی غدیر با بیان این که پیام غدیر را می توان با 
شعر به گوش دنیا رساند، افزود: همه باید برای پاک کردن غبار مظلومیت از 

چهره غدیر تالش کرده و این واقعه را برای مردم درست تبیین کنند.
وی با اشاره به این که شاعران ترک زبان و آذربایجان از ابتدای زندگی خود 
به موال علی)ع( و اوالد ایشان گرایش خاص و ارادت ویژه ای دارند، اظهار 
داشت: یکی از شعرای کالسیک آذربایجان که از اهالی این دیار اما ساکن و 
متوفی شهر کربالست، موالنا محمد فضولی است و به سه زبان ترکی، عربی 
و فارسی شعر می سروده که مملو از آموزه های دینی و عشق به خداوند، 

اسالم و ائمه اطهار)ع( است.
امام جمعه تبریز با بیان این که مدح موال، زینت بخش قلب ها و ذهن ها 
و دفترهاست، گفت: کمتر شاعری را می توان پیدا کرد که از حالوت عشق 

علوی بهرمند نشود.
غدیر  ترکی  شعر  بین المللی  کنگره  داد:  ادامه  آل هاشم،  االسالم  حجت 
می تواند عالوه بر معرفی شاعران و ایجاد انگیزه، شور و نشاط معنوی برای 

تولید آثار فاخر و ماندگار در گستره ادبی جامعه اثرگذار باشد.
به  می تواند  غدیر  شعر  ترکی  المللی  بین  کنگره  دومین  کرد:  یادآوری  وی 
ترویج و اشاعه فرهنگ و اندیشه غدیر در سایه انتشار و ارائه آثار تولیدی 

در جامعه اسالمی بپردازد.

رییس حوزه هنری انقالب اسالمی آذربایجان شرقی هم در این مراسم، با 
بیان این که ۱۱ کشور جهان جامعه هدف دومین کنگره بین المللی شعر 
ترکی غدیر است، گفت: نخستین کنگره بین المللی شعر ترکی غدیر سال 
گذشته با حضور شرکت کنندگانی از هشت کشور جهان در تبریز برگزار شد 
و در این دوره بیش از ۴۸۰ اثر از شعرای داخل و خارج از کشور به دبیرخانه 

این کنگره ارسال شد.
سیدمحمدحسین بالغی، افزود: این کنگره موجب شد تا شبکه گسترده 
ای از شاعران اهل بیت )ع( ایجاد شود که خوشبختانه با ضریب رسانه ای 
پخش  ویژه  به  همسایه  کشورهای  تلویزیونی  شبکه های  در  کنگره  این 
مستقیم اختتامیه این کنگره در شبکه ترکیه ای، هویت و قطبیت تبریز به 

عنوان پایتخت تشیع جهان اسالم بازگردانده شد.

وی با اشاره به برگزاری دومین کنگره بین المللی شعر ترکی غدیر، اظهار 
داشت: پیش بینی شده بیش از یک هزار شعر توسط شاعران ترک زبان 

جهان به دبیرخانه این کنگره ارسال شود.
بالغی، با اشاره به برنامه جانبی این کنگره ادامه داد: برگزاری نشست های 
در  علوی  شعر  عصر  نشست  تبریز،  دانشگاه های  همکاری  با  پژوهشی 
استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل، نشست های 
فرهنگی در کشورهای همسایه، تولید تابلو نقاشی فاخر، تولید محتوای 
فضای مجازی و چندین برنامه فرهنگی و هنری دیگر از برنامه های پیش 

بینی شده این کنگره است.
دبیر بنیاد بین المللی غدیر آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با بیان این که 
تبیین و تبلیغ واقعه غدیر باید به فرهنگ عمومی و مردمی تبدیل شود، 

گفت: زنده نگه داشتن این رویداد مهم از وظایف ذاتی مسلمان است.
حجت االسالم کاملی فر، افزود: غدیر باید مثل فرهنگ عاشورا و اربعین که 
مردم خود را وقف امام حسین )ع( کرده اند، پررنگ شود و در این زمینه 

همه باید تالش کنند.
وی یادآوری کرد: شعر به عنوان یک رسانه گویا و همچنین یکی از ابزارهای 

مهم احیای واقعه غدیر است که باید به این مقوله توجه ویژه ای کرد.
نخستین کنگره بین المللی شعر ترکی غدیر با موضوعات سیمای علی )ع( 
در فرآن، علی )ع( خانواده و سبک زندگی، علی )ع( و مساله صلح جهانی، 
علی )ع( در آیینه نهج البالغه و سایر موضوعات مرتبط تیر ماه سال ۱۴۰۰ 

برگزار شد.

 : امام جمعه تبریز

شاعران واقعه غدیر خم را تبیین کنند

سیدالشهدای  حمزه   ۲۱ عملیاتی  لشکر  فرمانده 
آذربایجان با تاکید بر حفظ کاربری فرهنگی از اراضی 
پادگان های تبریز که در اختیار شهرداری قرار گرفته 
آموزش  و  تربیت  یادآور  زمین ها  این  گفت:  است، 
سربازان و رزمندگانی است که در طول هشت سال 

دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت رسیده اند.
به گزارش جام جم، امیرسرتیپ امیرحسین شفیعی 
در  داریم  وظیفه  ما  افزود:  خبرنگار   با  گفت  وگو  در 
که  دهیم  انجام  اقداماتی  مقدس  مکان های  این 

خون این شهدای واالمقام پایمال نشود.
بین  شده  ایجاد  هماهنگی های  به  اشاره  با  وی 
لشکر عملیاتی ۲۱ حمزه و شهرداری، اظهار داشت: 
با تبدیل این راضی به بوستان های وسیع در بخش 
بسیار  نشاط  و  شور   ، تبریز کالنشهر  مهم  و  مرکزی 
خوبی بین شهروندان به وجود آمده است، در حالی 
که تا مدت ها همین بوستان ها داخل سیم خاردارها 
همکاری های  به  اشاره  با  شفیعی  امیر  داشت.  قرار 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  منت  بی  و  مستمر 
تبریز  شهرداری  و  شرقی  آذربایجان  استانداری  با 
 ، تبریز شهر  داخل  از  خود  پادگان های  انتقال  در 
لشکر  در  مردم  گذاران  خدمت  عنوان  به  ما  افزود: 

عملیاتی ۲۱ حمزه سیدالشهداء همواره در پیروی از 
ذره  قوا  کل  معظم  فرماندهی  فرامین  و  رهنمون ها 
ای تردید نداشته و طبق همین فرامین پادگان ها را 

در اختیار شهرداری قرار دادیم.
تامین منافع  برای  این مجموعه  این که  بیان  با  وی 
شهروندان تبریزی از هیچ تالشی فروگذاری نمی کند، 
جمهوری  ارتش  سازمانی  منافع  داشت:  اظهار 
و  مهم  اصلی  اولویت  تبریزی  شهروندان  و  اسالمی 
اولویت دار ماست و بر همین مبنا نهایت همکاری 

و مساعدت را با نهادهای مختلف استانی به انجام 
مزیت های  و  امکانات  از  تبریز  مردم  تا  می رسانیم 
گونه  با رد هر  ارتش بهره ببرند.امیر شفیعی  اراضی 
یاداور   ، تبریز شهرداری  و  ارتش  بین  اختالف  بروز 
مجموعه  دو  این  بین  نظری  اختالف  هیچ  شد: 
وجود ندارد و ما طبق دستور مقام مظعم رهبری کار 
می کنیم و البته شهردار تبریز نیز که فردی جهادگر و 
تالشگر است، خود را مدیری جهادی معرفی می کند 
که چنین نیز هست. بحث انتقال پادگان لشکر ۲۱ 

در  اسالمی  جمهوری  ارتش  سیدالشهدای  حمزه 
ح و تا مدت ها مسکوت  تبریز که از سال ها قبل مطر
انقالب اسالمی در  با دهه فجر  مانده بود، همزمان 
شهر  این  مردم  آرزوی  تا  شد  عملیاتی   ،۱۳۹۶ سال 
پادگان  این  انتقال  ح  طر حالیکه  شود.در  محقق 
از سال ۱۳۹۰ قرار بود اجرایی شود، بنا به دالیلی به 
مشکالت  دلیل  به  باز  اما  شد،  موکول   ۱۳۹۲ سال 
ارتش  و  استانداری  شهرداری،  بین  آمده  وجود  به 
این امر راه به جائی نبرد و در آن موقع به طور کامل 
مرکز  در  گرفتن  ماند.قرار  مسکوت  پادگان  انتقال 
شهر و ایجاد ترافیک سنگین و نیز تصمیم کلی برای 
از محدوده های شهری، از  خروج پادگان های نظامی 
جمهوری  ارتش  پادگان  انتقال  ضرورت های  جمله 
تا  شد  اجرایی  امر  این  بود  تبریز  در  ایران  اسالمی 
زمینه  و  آغاز  ارتش  خیابان  امتداد  مسیرگشایی 
ح های شهری در محدوده های مشخصی از  اجرای طر

این پادگان کلید بخورد.
تدابیر  راستای  در  شهری  مراکز  از  پادگان ها  انتقال 
فرماندهی معظم کل قوا صورت می  گیرد که انتقال 
ح های مربوط در راستای  پادگان تبریز از نخستین طر

عمل به این دستورالعمل می باشد.

فرمانده لشکر 21 حمزه بر حفظ کاربری فرهنگی اراضی پادگان تبریز تاکید کرد
ح واکنش سریع راهداری  آذربایجان شرقی گفت: طر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ارتقای کیفیت و سرعت خدمات راهداری و اولویت دهی به نیازهای ضروری تامین  با هدف 
ایمنی راهها، افزایش رضایتمندی کاربران جاده ای، تحقق سیاست حکمرانی و نظارت مردمی 

در پیشبرد اهداف دولت در استان اجرا می شود.
ح تمامی هموطنان به ویژه  اورجعلی علیزاده، در گفت و گو با اظهار داشت: براساس این طر
رانندگان حرفه ای که در راه های کشور تردد می کنند به عنوان همیاران مردمی حوزه راهداری 
در  سریع  اقدام  نیازمند  موارد  گزارش  به  نسبت   ۱۴۱ جامع  سامانه  طریق  از  می توانند  کشور 
و  موثر  سریع،  اقدامات  رویکرد  با  راه ها  سازی  ایمن  دار  اولویت  مشکالت  شامل  جاده ها 

زودبازده اقدام کنند.
در  گزارش  قابل  موضوعات  گفت:  آذربایجان شرقی  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
و  پاکسازی  جاده ها،  آمیز  مخاطره  چاله های  اصالح  و  گیری  لکه  شامل  ح  طر این  اول  مرحله 
شستشوی عالئم و تابلوهای ایمنی موجود، پاکسازی اجسام زائد از سطح شانه جاده ها، رفع 
نقص از تابلو و عالیم و تجهیزات ایمنی موجود، تکمیل عالیم در پیچ های تند فاقد عالیم کافی، 
رفع نقص حفاظ های ایمنی آسیب دیده، آشکارسازی موقعیت های غیرمنتظره و مخاطره آمیز 

و ایمن سازی مخاطرات بالقوه منجر به حادثه یا انسداد جاده هاست.
موظفند  استان  شهرستان های  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  ادارات  داد:  ادامه  علیزاده، 
و  راهداری  اکیپ های  و ظرفیت  و تجهیزات موجود  آالت  انسانی، ماشین  نیروی  بکارگیری  با 
راهدارخانه ها و گشت های راهداری پس از دریافت سیستمی درخواست های مردمی از موارد 
و مشکالت مذکور بر حسب اهمیت و اولویت بندی موارد در سریعترین زمان اقدام الزم را 

برای رفع آنها انجام دهند.
آذربایجان شرقی دارای ۲۳۵ کیلومتر آزادراه، ۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار 

و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی است. /ایرنا

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

ح واکنش سریع راهداری  طر
 در آذربایجان شرقی اجرا می شود

مدیرعامل سازمان خبر داد:

استقبال منطقه آزاد ارس از راهکارهای قانونی فعاالن اقتصادی
گفت:  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مشکالت  حل  برای  ارس  اقتصادی  فعاالن  قانونی  راهکارهای  از 

استقبال می کنیم.
به گزارش جام جم، مجید کیانی در نشست شورای اداری شهرستان 
جلفا با سعید محمد نماینده ویژه رئیس جمهور در سفر استانی به 
هم  و  همفکری  جلسات  آینده  روزهای  در  گفت:  شرقی،  آذربایجان 
بعد  و  کرد  خواهیم  برگزار  ارس  اقتصادی  فعاالن  حضور  با  اندیشی 
را  مناسبی  راهکارهای  پیشنهادات،  و  نظرات  مشکالت،  شنیدن  از 
از سوی فعاالن  ح شده  برای مشکالت مطر اگر  کرد.  اتخاذ خواهیم 
 اقتصادی ارس راهکاری در چارچوب قانون ارائه دهند از آن استقبال

می کنیم. 
اقتصادی  راهکارهای فعاالن  ارائه  و  نظرات  اعالم  این که  بیان  با  وی 

در ارتقای سطح فعالیت های منطقه بسیار مهم است، تصریح کرد: 
ما تالش می کنیم تا در همه بخش ها موانع را رفع کرده و در مسیر 

توسعه حرکت کنیم.
ارزشمند  تجارب  و  اقتصادی  فعاالن  سرمایه گذاران،  از   گفت:  ارس 
کرد:  تاکید  و  آزاد ارس برشمرد  از جمله سرمایه های منطقه  را  آن ها 
پیشرفت،  برای  باید  ارسوندان  و  اقتصادی  فعاالن  گذاران،  سرمایه 
توسعه و رونق همه جانبه ارس همدل بوده و برای توسعه ارس و 
آزاد  رفع مشکالت همپای مسئوالن تالش کنند.مدیرعامل منطقه 
ارس گفت: طی دو ماه اخیر مطالعاتی در خصوص منطقه و مشکالت 
را احصا کرده ایم. طی این دو  آن داشتیم و برخی مشکالت و موانع 
بررسی بیشتر  است  نیاز   

ً
قطعا ولی  شد  ح  مطر زیادی  موارد  نیز   روز 

 شود.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان شرقی

ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

خ یار دیده ایم ما در پیاله عکس ر
حافظای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       021-44233۵11
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:9-   041-3۵۵7928۵

  صفحه آرا:  فر حناز بنده خدایزدی

دوشنبه    18  خرداد  1401   شماره  6231

و  توســعه  برضــرورت  شــرقی  آذربایجــان  دادگســتری  کل  رئیــس 
ح هــای تولیــدی صنعتــی بخصــوص در مناطــق محــروم  حمایــت طر
وکــم برخــوردار بــرای فراهــم شــدن  زمینــه اشــتغال پایــدار تاکیــد 

کــرد.
بــه گــزارش جام جــم، موســی خلیــل الهــی گفــت در عمل بــه منویات 
قضایــی،  دســتگاه  ســال،  شــعار  تحقــق  و  رهبــری  معظــم  مقــام 
کمــک بــه حــل مشــکالت کارآفرینــان را وظیفــه خــود می دانــد و در 
ایــن راســتا در اســتان بــا برگــزاری جلســات تخصصــی وبازدید هــای 
میدانــی در جهــت کمــک بــه حــل مشــکالت واحدهــای تولیــدی 

گامهــای موثــری برداشــته شــده اســت.
تولیــدی  ح  ایــن طــر  ، اهــر انجــرد  از مجتمــع مــس  بازدیــد  در  وی 
گــذاری  ســرمایه  فرصــت  و  عظیــم  پتانســیلی  یــک  را  صنعتــی 
وافــزود  کــرد  ذکــر  منطقــه  ایــن  مــردم  اشــتغال  بــرای  مناســب 
اشــتغال مســتقیم  بیــش از ششــصد نفــر از جوانــان منطقــه در 
ایــن مجتمــع  گامــی مهــم بــرای کارآفرینــی و رونــق اقتصــادی منطقــه 
قابــل  رقــم رشــد  ایــن  بعــد  فازهــای  امیدواریــم در  کــه  می باشــد 

توجهــی پیــدا کنــد. 
ایــن مقــام ارشــد قضایــی بــه ظرفیــت بــاالی معدنــی شهرســتان 
ح هــای  طر اجــرای  اســتان  دادگســتری  افــزود،  و  کــرد  اشــاره 
توســعه ای در حــوزه معــدن منطقــه اهــر و ارســباران را بــا لحــاظ 
یــک  الزم  اســتاندارد های  رعایــت  و  محیطــی  زیســت  مســائل 
ضــرورت بــرای ایجــاد اشــتغال پایــدار می دانــد و از ســرمایه گــذاران 

می کنــد. حمایــت  معدنــی  واحد هــای  ایــن  فعــاالن  و 
تولیــد  موانــع  رفــع  و  ســال  شــعار  تحقــق  راســتای  در  گفــت  وی 
جلســاتی بصــورت ماهانــه بــا حضــور ســازمان های ذیربــط برگــزار 
ــی  ــورد بررس ــدی م ــای تولی ح ه ــکالت طر ــع و مش ــه موان ــود ک می ش
قــرار می گیــرد کــه در ایــن راســتا بــا بازدیــد از معــدن موفــق مــس 
خصــوص  در  و  دارد  توجهــی  قابــل  کــه  اشــتغالزایی  کــه  انجــرد 
احــداث  ســد باطلــه مشــکالتی  داشــتند کــه از محــل بازدیــد بــه 
عمــل آمــد کــه انشــااهلل بــه زودی بــا تشــکیل جلســه اختصاصــی 
در ایــن خصــوص، بــرای رفــع مشــکالت آن اقدامــات الزم صــورت 

گرفــت. خواهــد 

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد:

مس انجرد اهر فرصتی برای سرمایه گذاری  و مستعد برای اشتغال جوانان 

پانزدهمین جشنواره تئاتر رضوی
ــرقی،  ــتان های آذربایجان ش ــروه از اس ــد. 12 گ ــزار ش ــز برگ ــت تبری ــری تربی ــی هن ــه فرهنگ ــر در مجموع ــدان تئات ــئوالن، عالقمن ــور مس ــا حض ــرداد 1401 ب ــوی 16 خ ــر رض ــری تئات ــنواره سراس ــن جش ــاح پانزدهمی ــم   افتت مراس

ــا ــد. / ایرن ــور دارن ــنواره حض ــن دوره از جش ــرز در ای ــی و الب ــوی، آذربایجان غرب ــان رض ــان، خراس ــاه، اصفه ــزی، کرمانش ــل، مرک اردبی

پرتاژ ر
 


