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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

سرپرســت شــركت بهره بــردارى 
قطارشــهرى تبريز و حومه اظهار داشت: 
پيــرو سياســتهاى شــهردارى و تاكيد 
شهردار محترم كالنشهر تبريز به افزايش 
رضايت مندى شهروندان در همه زمينه 

ها و به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان 
و در آســتانه 3 خرداد ســالروز مقاومت، 
ايثــار و پيــروزى فتح خرمشــهر، مدت 
زمــان انتظار مســافر در ايســتگاه هاى 
قطارشــهرى از 17 دقيقــه به 12 دقيقه 

كاهش خواهد يافت.
به گزارش روابط عمومى شركت بهره 
بردارى قطارشهرى تبريز و حومه؛ «سعيد 
بشيريان بناب» افزود: طبق جدول زمان 
بندى جديد كه در ايستگاه ها نصب شده؛ 

قطارها در طول يك روز و در 108 نوبت از 
هر يك از ايستگاه هاى مترو براى پذيرش 
مسافر اقدام خواهند نمود كه اين رقم در 
مجموع و در مقايسه با گذشت حداقل 30 

درصد بيشتر مى شود.  2

نماينده ولــى فقيه در آذربايجان 
شــرقى و امام جمعه تبريز گفت : 
مردم نوعدوســت آذربايجان شرقى 
ســفره نيت هاى خير خــود را در 
رمضان امســال به روى محكومان 

جرائم غيرعمد باز ميكنند.
به گزارش روابط عمومى ســتاد 
ديه استان آذربايجان شرقى  حجت 
االسالم دكترعلى آل هاشم در ديدار 
اعضــاى هيات امنــاء ، و جمعى از 
خيران ستاد ديه استان با بيان اينكه 
توجه به ايتام و افــراد بى بضاعت 
نيازمند از آموزه هاى احكام اسالمى 
ماه ميهمانى خداست گفت: برگزارى 
جشن گلريزان و گشوده شدن سفره 
نيت هــاى خير در اين ايام فرصتى 
اســت براى اينكه از يك امتحان و 

آزمايش مالى سربلند بيرون بياييم.
امــام جمعــه تبريز افــزود : از 
فضيلت هاى انسانى مسئله احسان، 
نيكى و بخشش است و مهم ترين 
اثر احسان و بخشش آرامش انسان 

و آسايش ديگران است.
وى با بيان ايــن اينكه هركس 
در راه رضاى خدا احســان و انفاق 
كند بركت مــال او نيز افزايش پيدا 
خوشــبختانه   : كرد  تصريح  ميكند 
هر سال شاهد افزايش كمك هاى 
مردمى به جشن گلريزان هستيم، اما 
بايــد در كنار اينكه انگيزه كمك به 
آزاد ســازى زندانيان مالى را در بين 
مردم و جامعــه تقويت ميكنيم بايد 
در فرهنگ ســازى عدم ارتكاب به 
جرم حتى جرم هــاى غير عمد در 
بين آحاد مردم تالش هاى بيشترى 

صورت گيرد.
حجــت االســالم آل هاشــم 

حضــور خيــران در عرصــه هاى 
مختلــف فرهنگــى و اجتماعى را 
ســتودنى دانســت و گفــت : آزاد 
كردن انســانهاى در بند بخصوص 
كسانيكه سهواً مرتكب خطايى شده 
اند كه قابل بخشش است كار بسيار 
بزرگى است و اين رفتارهاى معنوى 
و حســنه در تاريخ و اذهان عمومى 

ماندگار ميشود.
نماينده ولــى فقيه در آذربايجان 
شــرقى با بيان اينكه مردم شريف، 
مومن و متدين آذربايجان شــرقى 
، باشــكوه تر از ســال هاى گذشته 
دراين جشن شــركت خواهند كرد 
گفت : خيريــن و صاحبان صنايع 
و واحدهاى توليدى و صنفى براى 
غيرعمد  جرايم  زندانيان  بازگشــت 
به آغوش خانواده هاى خود امســال 
در 10 خرداد امسال هم سفره نيت 
هاى خير به روى محكومان جرائم 

غيرعمد مى گشايند.
حجت االســالم مظفرى رئيس 
كل دادگســترى اســتان هــم در 
ايــن ديــدار از آزادى 368 زندانى 
جرايم غيرعمد در ســال گذشــته 
خبر داد و گفت: جمــع بدهى اين 
افراد 32 ميليارد تومــان بود كه با 
كمك هاى خيرين، صاحبان صنايع 
و مردم، رضايت شاكيان، تسهيالت 
ارزان قيمت و تقســيط بدهى تأمين 
شد. وى افزود: در حال حاضر 548 
نفــر از محكومان جرايم غيرعمد با 
مجموع بدهــى 50 ميليارد تومان، 
در زندان هاى اســتان هســتند كه 
در صــورت تأمين 10 تا 12 ميليارد 
تومان، تعداد زيادى از آنها مى توانند 

از زندان آزاد شوند.

جهانى  روز  مناســبت  بــه 
عمومى  روابط  روز  و  ارتباطات 
در ايــران طــى مراســمى در 
ســازمان مديريــت صنعتــى 
سيداحمد  اســتاد  از  آذربايجان 

كسرايى آذر تجليل شد . 
كســرايى  احمد  صاســتاد 
ورودى هــاى  اوليــن  از  آذر 
كارشناســى روابــط عمومى و 
تهران  دانشگاه  نگارى  روزنامه 
در سال1345بوده ودر دانشنامه 
روابــط عمومى ايران  از اولين 
در  رشته  اين  آموختگان  دانش 

ايران نام برده شده است. 
در اين مراسم كه جمعى از 
علوم  رشــته هاى  دانشجويان 
عمومى  روابــط  و  ارتباطــات 
دانشــگاه هاى آزاد اسالمى و 
حضور  كاربردى  علمــى  جامع 
داشــتند . محمــد فــرج پور 
بزرگداشت  ضمن  باســمنجى 
روز جهانــى ارتباطات و روابط 
عمومى لزوم توســعه ى رشته 
در  را  ارتباطــات  علــوم  هاى 
شــمالغرب كشــور ياد آور شد 
و گفت: اوج شــكوفايى روابط 
عمومى در آذربايجان شرقى در 

سبحان  دكتر  سكاندارى  زمان 
الهى در اســتاندارى آذربايجان 
آغاز   80 دهــه ى  در  شــرقى 
شد كه تشــكيل اولين شوراى 
هماهنگــى روابــط عمومــى 
شــمالغرب كشــور در تبريز و 
تشــكيل دوره هــاى عمومى 
و  تخصصــى آمــوزش روابط 
زير  رشته هاى  ايجاد  عمومى و 
در  ارتباطات  علوم  مجموعه ى 
مراكز دانشــگاهى تبريز از آن 
باســمنجى  پور  فرج  جمله اند. 
مدرس علوم ارتباطات دانشگاه 
هــاى تبريز افزود : در پشــت 
تمام ســازمان ها و شركت هاى 
ادارات  وجهان  ايران  در  موفق 
كارشناســى قوى و پويا روابط 
هم  و  گرفتنــد  قــرار  عمومى 
اكنــون در شــركت هاى چند 
مليتى روابط عمومى نقش اول 
را در توسعه راهبردى عهده دار 
هستند و از آنان به عنوان مغز 
متفكر سازمان ها و بازوى قوى 

مديريت نام مى برند. 
توســعه ى  :در  گفــت  وى 
كشــورمان بايــد بــه نقش و 
جايــگاه ارتباطــات و روابــط 

عمومــى بهاى كافــى و الزم 
داده شود چرا كه روابط عمومى 
وكيل مدافع مردم و ســازمان 
اســت و اين ارتباط دو ســويه 
ميتواند به ارايــه خدمات بهتر 
و روان در سازمانها بيانجامد.در 
اين مراسم استاد احمد كسرايى 
آذر نيــز در ســخنان كوتاهى 
تواضع ، مــردم دارى و تلفيق 
هنــر و دانش ارتباطــات را از 
پيشرفته  عمومى  روابط  ويژگى 
دانســت و گفت:عشق خدمت 
به مردم و ايجــاد اطمينان به 

عملكرد ســازمان ها در روابط 
عمومــى بايــد مــوج بزند و 
خدمت صادقانه و گشودن گره 
مشكالت مردم مورد توجه قرار 
گيرد در ادامه اين مراســم لوح 
تنديس نقره اى به پاسداشــت 
35 سال خدمت صادقانه استاد 
تبريز  و  تهران  در  آذر  كسرايى 
بــه وى اعطا شــد و از اولين 
دانش آموخته ى تبريزى رشته 
روابط عمومى و روزنامه نگارى 
دانشــگاه تهــران در نيم قرن 

گذشته تجليل شد.

رييس دانشــگاه علوم پزشكى تبريز تاكيد 
كرد: با غلبه بر تفكرات سنتى، فرهنگ اهداى 

عضو را ترويج دهيم.
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، 
محمد حســين صومى در مراسم گراميداشت 
اهداى عضو و احياگران سالمت استان در تاالر 
شهيد شايان مهر دانشكده پزشكى تبريز اظهار 
كرد: به عنوان يك پزشــك در طول دوره ى 
تحصيل و تجارب حرفه اى، بارها از بين رفتن 

حيات كسى يا حيات بخشيدن را ديده و لمس 
كرده ام، برخى بيماران راهى جز پيوند و دريافت 

عضو ندارند.
وى با اشــاره به تالش هاى طوالنى براى 
راه اندازى واحد پيونــد اعضا در تبريز گفت: با 
وجود تالش هاى فراوان و پيوندهاى موفقيت 
آميز، اســتان ما از ساير استان ها عقب مانده و 
چرخه ى پيوند معيوب بود، اولين واحد پيوند كه 
راه اندازى شــد، سمن ها و سازمان هاى مردم 
نهاد آن طور كه بايد نتوانســتند ارتباطشان با 
واحد فنى پيوند را حفظ كنند، از سال 71 تا چند 
سال پيش، شاهد اين ناهماهنگى و مشكالت 
بود يم، از ســال 84 تا 92 تمامى تالش هايمان 
براى پيوند كبد و راه اندازى واحد پيوند ناموفق 

بود.
وى ادامــه داد: پيوند عضو يعنى حيات مى 
تواند جارى باشــد، خوشبختانه با ايجاد بخش 
پيوند اعضا كه ساخت آن را در دوره اول دولت 

يازدهم متعهد شده بوديم، پيوند كبد نيز انجام 
شــد و اكنون يكى از بهترين بخش هاى پيوند 

اعضا راه اندازى شده است.
صومــى تاكيد كرد: مــردم فهيم، عاقل و 
ايثارگر آذربايجان با تقديم54 احياگر سالمت 
و اهــداى اعضاى آن ها، 54 خانواده ى ديگر را 
حيات بخشــيده اند، مايه ى افتخار ما است كه 
برخى انسان هايى پيدا مى شوند كه چنين ايثار 

مى كنند.
وى بــا بيان اين كه جريان حيات جامعه ، به 
انســان هاى ايثارگر بازمى گردد، گفت: انسان 
مى تواند به جايى برسد كه تعالى يافته و بتواند 
قسمتى از وجودش را اهدا كند، دنيا نيز به دليل 
وجود انســان هاى باشهامت، شجاع و ايثارگر 
پيش مى رود، كسانى كه اهداى عضو كرده اند، 
در درجه ى اول، خودشان به سعادت رسيده اند.
 در پايــان اين مراســم از خانواده هاى 54 

احياگر سالمت، تجليل به عمل آمد.

كميته  رئيــس  معرفــى  بــا   
اســپوكس در اســتان آذربايجان 
شــرقى فعاليت اين رشته به طور 

رسمى در اين استان آغاز شد.
محمدرضا هاشــم پور پاشاكى 
رئيس انجمن اســپوكس كشــور 
ســعيد رنجبر پرنيــاء را به عنوان 
رئيس كميته اســپوكس اســتان 
كرد  منصوب  شــرقى  آذربايجان 
تا اين رشــته فعاليت خــود را در 

آذربايجان شرقى آغاز كند.
ورزش  اسپوكس  ورزشى  رشته 
سريع ترين با هوشترين - قويترين 
جايگاه خاصى براى ايجاد شادى، 
سالمت، تعامل اجتماعى، اتحاد و 
رشد جوامع و شــهروندان سراسر 
جهــان از طريق ارتقــاء و ترويج 
فرهنــگ تربيت بدنى و توســعه 
ورزش براى همــه و فعاليت هاى 

بدنى دارد.
اين رشــته برگرفتــه از انواع 
ابزارهاى جنگى و غير جنگى ايران 
باســتان به شكل ايمن (اسفنجى) 
است و از تحرك بااليى برخوردار 
بوده و نياز به ســرعت، هوشيارى 
و قــدرت داشــته و حتى ســطح 
آن هــا را در افرادتقويت مى كند 
حضور  با  رشــته  اين  ورزشكاران 
در تمرينات ويژه و ارتقاء ســطح 
آمادگى جســمانى- اســتقامت- 
چابكى و ســرعت و هشيارى قادر 
قهرمانى  رقابت هاى  در  حضور  به 

و همگانى آن خواهند بود.
بار  نخستين  براى  رشــته  اين 
هاشم  محمدرضا  ارشــد  توســط 

پــور (قهرمان جهان، مربى و داور 
بين المللــى هنرهــاى رزمى ) در 

سال 1390 پايه گذارى شد.
در ســال هاى 2012 و 2013 
چندين اجالس رسمى و غيررسمى 
بين المللى در ارتباط با معرفى اين 
رشــته رزمى به مجامع بين المللى 
ورزش برگزار شد و پس از بازتاب 
مثبت بين المللى، رسميت دادن به 
فعاليت هــاى اين رشــته از طرف 
مراجع مرتبط ورزش كشور در گام 

بعدى قرار گرفت.
در اين راستا پس از كارشناسى 
طــرف  از  الزم  بررســى هاى  و 
قهرمانى  ورزش  توســعه  معاونت 
همگانى  ورزش  توسعه  معاونت  و 
وزارت ورزش و جوانان از ســال 
اســپوكس  ورزش  فعاليت   1395
در كشــور تأييد و شــروع فعاليت 
تحت  ورزشى  رشــته  اين  رسمى 
پوشــش فدراســيون انجمن هاى 

ورزشى پيشنهاد شد

مدير ســتاد ديه آذربايجان شــرقى 
گفت: جشــن گلريزان ويژه «زندانيان 
پنجشنبه 10  استان  غيرعمد»  جرايم 
خردادماه همزمان با سالروز والدت امام 
حسن مجتبى(ع) در تاالر معلم تبريز 
واقع در خيابــان ارتش جنوبى برگزار 

مى شود.
رسول تقى پور در نشستى با اصحاب 
رسانه اســتان با تاكيد بر اين كه ستاد 
ديه صرفا به زندانيان «جرايم غيرعمد» 
كمك مى كند، افــزود: زندانيان جرايم 
غيرعمــد شــامل «محكومــان مالى، 
محكومان حوادث ناشى از بى احتياطى 
در ســاختمان و كارگاه هاى صنعتى، 
محكومــان مهريه و نفقــه، محكومان 
قتل  هاى غيرعمد و تصادفات ناشى از 

بى احتياطى در رانندگى» هستند.
وى بــا تاكيد بر اين كه ســتاد ديه 
زمينه آزادســازى زندانــى را از طريق 
"پيش پرداخت"و "پرداخت قسط اول" 
فراهم مى كند، يادآور شــد: با پرداخت 
اولين قســط، زندانى از پشت ميله ها 
رها شده و بقيه اقساط خود را پرداخت 
مى كند؛ بازگشــت به زندان اين افراد 
(بدليل عدم پرداخت اقساط) به ندرت 

بوده و بيش از دو سه درصد نيست.
تقى پور، با بيان اين كه طى ســال 
گذشته 368 زندانى جرايم غيرعمد از 
طريق كمك هاى مردمى از زندان هاى 
اســتان آزاد شــدند، خاطرنشان كرد: 

مبلغ بدهى اين زندانيان در مجموع 32 
ميليارد تومان بوده كه بخش اعظم آن 
از طريق «دادخواست اعسار و تقسيط» 
تامين شد. بخش ناچيز از بدهى ها نيز 
مبلغ  و  زندانيان  خانواده هاى  توســط 
هشــت ميليارد تومان نيــز از طريق 

كمك خيران و ستاد ديه تامين شد. 
وى در تشــريح جزئيــات زندانيان 
(368 زندانــى جرايــم غيرعمد) رها 
شده از پشت ميله ها طى سال گذشته، 
گفت: 13 نفر از زندانيان زن (يك نفر 
محكوم ديه، 12 نفر محكومين مالى) 
بوده و 355 نفر نيــز زندانى مرد (35 
نفر محكومين ديه، 216 نفر محكومين 
مالــى، 87 نفر محكومين مهريه و 17 

نفر محكومين نفقه) بوده اند.
مدير ستاد ديه اســتان با تاكيد بر 
اين كه در ســالجارى تعــداد زندانيان 
جرايم غيرعمد در زندان هاى اســتان 
برابر با 543 زندانى اســت، تشــريح 
كرد: 12 نفر ايــن زندانيان محكومين 
ديه، 403 نفــر محكومين مالى، 116 
نفــر محكومين مهريــه و 12 نفر نيز 

محكومين نفقه هستند.
وى مجموع بدهــى زندانيان جرايم 
غيرعمد اســتان را 50 ميليارد تومان 
اعالم كرد و گفــت: با تامين مبلغ 10 
ميليارد تومان، خواهيم توانست مابقى 
بدهى را نيز از طريق دادخواست اعسار 
و تقسيط ، گذشت رضايتمندانه شكات 
و آورده ى خانواده هــا را تامين كرده و 
زمينــه آزادى اين زندانيــان را فراهم 

كنيم.
تقى پور، با بيان اين كه اكنون زندانى 
جرايم غيرعمد زن در زندان هاى استان 
نداريم، خاطرنشــان كــرد: صرفا يك 
زندانى جرايم غيرعمد زن در اســتان 
وجود داشــت كه آن هم طى جشــن 
گلريزان مجمع زنان سرآمد تبريز، آزاد 

شد.

رييس كل دادگســترى استان آذربايجان 
شــرقى نقــص در برخى از قوانيــن را عامل 

افزايش پرونده هاى قضايى دانست.
به گزارش روابط عمومى دادگسترى كل 
استان در راســتاى تحقق اهداف پيش بينى 
شــده در اصل 156 قانون اساسى جمهورى 
اسالمى ايران در خصوص پيشگيرى از وقوع 
جرم و به منظور ايجاد هماهنگى و تعامل بين 
دستگاه ها و استفاده از توانمندى ها و ظرفيت 
هاى موجود در دستگاه هاى مسئول و مديريت 
امر پيشگيرى، اولين جلسه شوراى پيشگيرى 
از وقوع جرم استان آذربايجان شرقى در سال 
97 با حضور رييس كل دادگسترى آذربايجان 
شرقى تشكيل و راههاى كاهش پرونده هاى 
قضايى و مراجعات به دادگســترى ها بررسى 

شد.
در اين جلسه رييس كل دادگسترى استان 
تأكيد كرد: وجود نقص در برخى قوانين، عامل 

افزايش پرونده هاى قضايى شده است.
حجت االســالم مظفرى با اشاره به اينكه 
بــا اصالح برخــى قوانين، مى تــوان ميزان 
مراجعات مردم به دســتگاه قضايى را كاهش 
داد افزود: دليلى ندارد مردم براى هر چيزى به 
دادگســترى ها مراجعه كنند، بلكه مى توان با 
اصالح برخى از قوانين موجود، رســيدگى به 
مشكالت مردم به سازمان هاى ديگر از جمله 
نيروى انتظامى و ادارات ثبت اســناد هدايت 

شود تا امور مردم تسهيل شود.
وى اضافه كرد: مردم براى استيفاى حقوق 
خــود در حوزه «چــك» و «مهريه» تنها به 
ادارات استان مراجعه كنند و نيازى به مراجعه 

به دادگسترى ها ندارند.

در ابتداى اين جلســه معــاون قضايى و 
سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشــگيرى 
از وقوع جرم دادگســترى كل اســتان با ارائه 
گزارش سيماى جرايم، آسيب هاى اجتماعى 
و دعاوى اســتان در سال 96 گفت: 56 درصد 
از كل اتهامات در اســتان را ده اتهام (توهين 
به اشــخاص عادى، ضــرب و جرح عمدى، 
تهديــد، ايراد صدمه بدنــى غير عمدى بر اثر 
تصادف رانندگى، تخريب، سرقت مستوجب 
تعزير، كالهبردارى، خيانت در امانت، تصرف 

عدوانى، ممانعت از حق) تشكيل مى دهد.
بابك محبــوب عليلــو از افزايش هفت 
درصــدى ورودى پرونــده هــاى كيفرى 
دادگسترى استان در ســال 96 در مقايسه با 
ســال 95 خبر داد و اعالم كرد: با وجود اينكه 
ســرقت تعزيرى در كشور اولين جرم از لحاظ 
آمار است، در استان آذربايجان شرقى ششمين 
جرم است و از نظر آمار وقوع سرقت در كشور، 
استان آذربايجان شــرقى آخرين استان مى 

باشد.
وى همچنين از افزايش هشــت درصدى 
ورودى پرونده هاى حقوقى دادگســترى كل 
اســتان در سال 96 در مقايسه با سال 95 خبر 
داد و افــزود: 57 درصد از كل دعاوى اســتان 
را ده دعاوى (مطالبه وجه، مطالبه وجه چك، 
اعســار از پرداخت هزينه دادرســي، مطالبه 
خســارات دادرســي، تأمين خواسته، طالق 
توافقي، اعسار از پرداخت محكوم به، مطالبه 
خسارت تاخير تأديه، مطالبه خسارت، الزام به 
تمكين) تشكيل مى دهد و همچنين دعاوى 
طالق توافقى، مطالبه مهريه و الزام به تمكين 
مجموعاً 25٪ از كل 10 خواسته اول استان را 

تشكيل مى دهد.
محبــوب عليلــو با اشــاره بــه وضعيت 
دستگيرشدگان در اســتان در سال 96 بيان 
داشت: 63 درصد از دستگير شدگان بيكار بوده 
و شغلى نداشته اند، 64٪ از دستگيرشدگان در 
رده ســنى 25 تا 39 سالگى هستند، 55 درصد 
از دستگير شــدگان متأهل اند و 78 درصد از 
دستگير شدگان نيز داراى تحصيالت ديپلم و 

كمتر مى باشند. 

 فــرود عســگرى رئيس كل 
حال  در  گفــت:  كشــور  گمرك 
در  گمرك  شــدن  فعال  با  حاضر 
مناطــق آزاد در ايــن مناطق هم 

ديگر قاچاق كاال نداريم. 
وى دربــاره ميــزان قاچاق از 
مبادى رســمى گفــت: ما مدعى 
هســتيم با كنترل  هايــى كه از 
طريــق سيســتم  ها انجــام مى  
دهيــم و دريافت بارنامه و گواهى 

بازرســى از مبدا، كاالى قاچاقى از مبادى 
رسمى وارد كشور نمى شود.

وى، 15 ميليارد دالر آمار رسمى قاچاق 
ورودى به كشــور را برآورد دستگاه هاى 
ديگــر عنــوان كــرد و گفت: آنهــا بايد 
پاسخگو باشــند و گمرك مسئول مبادى 

رسمى است.
رئيــس كل گمرك با بيــان اينكه در 
حــال حاضر بــا فعال شــدن گمرك در 
مناطــق آزاد در ايــن مناطــق هم ديگر 
قاچــاق كاال نداريم، افزود: در راســتاى 
مكانيــزه كردن گمرك ايران و سيســتم  
هاى كنترلى در ســال گذشــته و امسال، 
دســتگاه هاى ايكس رى فوق پيشرفته اى 
تهيه شــده و با قرارگرفتن اين دستگاه ها 
در مبادى اصلى ورود كاال به كشــور مثل 
بندر شهيد رجايى، دوقارون و منطقه ويژه 
اقتصادى ســرخس 100 درصد كاالهاى 
ترانزيتى از اين ايكس  رى ها عبور خواهند 

كرد و كاالهاى وارداتى كه در ســطح سه 
قرار دارند به وسيله ايكس  رى  ها كنترل 

مى شوند.
وى با اشاره به راه اندازى دستگاه هاى 
ايكس رى فوق پيشرفته در مرزهاى اينچه 
 بــرون و بازرگان (منطقه آزاد ماكو) گفت: 
اين دستگاه ها اين امكان را به كارشناسان 
ما مى دهد كه تصاوير ايكس رى ورودى 
و خروجى كانتينرهــاى ترانزيت را با هم 
مقايســه كرده و امكان رديابى وجود دارد 

تا اين كاال برابر با اظهارنامه باشد.
معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: با نصب 
جى پى اس بــر روى كانتينرها در صورت 
انحــراف محمولــه از مســير و يا توقف 
غيرمجاز كاميون هــاى ترانزيتى مى توان 
به ســرعت آنها را ردگيــرى كرد. ضمن 
اينكه پلمب هاى كانتينرها در حال حاضر 
با تكنولوژى RFID انجام مى شــود كه 
امكان جعــل آن را غيرممكن مى كند؛ به 
بسيار  كشور  ترانزيتى  مســير  ترتيب  اين 

امن است.
عسگرى با اعالم رقم 7 ميليارد 
دالرى صادرات تا 29 ارديبهشــت 
97 گفــت: با توجه بــه تصميمات 
جديــد دولت و راه اندازى ســامانه 
نيما تــا به حال نه تنهــا صادرات 
 25 سال گذشــته  به  نســبت  كاال 
درصد افزايش داشــته بلكه واردات 
كاال نيــز با رقــم 6 ميليارد دالرى 
تا 29 ارديبهشت  ماه نشان از عدم 
تاثير سياست هاى ارزى بر واردات كاال به 

كشور دارد.
رئيس كل گمرك گفت: انواع كاالها از 
قطعات منفصله  جمله كاالهاى اساسى و 
خودرو به راحتى وارد كشــور مى شوند و 
بانك مركزى هم به كاالهاى وارداتى ارز 

مورد نياز را اختصاص مى دهد.
الزم به ذكر است پيش از اين مرتضى 
بانــك مشــاور رييــس جمهــور و دبير 
شــورايعالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى 
در گفتگوهايــى كه تاكنون با رســانه ها 
انجام داده است عالوه بر تاكيد بر استقرار 
گمرك ايران در مبادى ورودى و خروجى 
مناطق آزاد كشــور، بر ايــن نكته تاكيد 
داشــته اســت كه قاچاق از مناطق آزاد 
انجام نمى شــود و محدوده هفت منطقه 
آزاد كشور زير نظر گمرك قرار داشته و با 
وجــود نظارت ها قاچاق از اين مناطق بى 

معنى است.

ســفره نيت هاى خير در رمضــان براى 
محكومان جرائم غيرعمد گسترده مى شود

جشــن گلريــزان «زندانيــان جرايم 
غيرعمد» برگزار مى شود

رييس كل دادگسترى استان آذربايجان شرقى:

نقص در برخــى از قوانين، عامل افزايش 
پرونده هاى قضايى است

تجليل از اولين دانش  آموخته كارشناسى روابط عمومى 

رئيس دانشگاه علوم پزشكى تبريز تاكيد  كرد؛
ترويج فرهنگ اهداى عضو با غلبه بر تفكرات سنتى 

آغاز رسمى فعاليت رشته ورزشى اسپوكس 
در آذربايجان شرقى 

اظهار نظر رئيس كل گمرك كشور؛
قاچاق كاال  در مناطق آزاد نداريم



همزمان با فرارســيدن روز جهانــى ارتباطات 
و روابــط عمومى، مديرعامل شــركت گاز در ديدار 
صميمــى با همكاران اين واحــد و تبريك اين روز، 
روابط عمومى را ويترين شــركت در ارتباط موثر با 

مخاطبان سازمانى معرفى نمود.
  به گزارش روابط عمومى شــركت گاز اســتان 
آذربايجان شــرقى، مديرعامل شركت در اين ديدار 
صميمى ضمن تقدير از همكاران شــاغل در واحد 
روابــط عمومى كه بدليل ماهيــت امور محوله هر 
لحظــه الزام آماده بكار بودن را دارند، گفت: اهميت 
واحد روابط عمومى شركت گاز استان بدليل ماهيت 
مشترى محورى اين شركت كه بيش از 1/5 ميليون 
مشــترك گاز را تحت پوشش قرار داده در مقايسه با 

ساير شركت هاى اجرايى، بارزتر مى با شد.

سيد رضا رهنماى توحيدى اجراى دقيق و منظم 
و بــا كيفيت امور محوله را مهمترين ركن در ارتقاى 
شــاخص هاى روابط عمومى اعــالم كرد و افزود: 
خوشــبختانه توجه علمى بــه فرآيندهاى اجرايى و 

برنامــه ريزى هاى اســتراتژيك عملكرد روابط 
عمومى شــركت گاز را در نقطــه قابل قبولى قرار 

داده است.
وى ضمــن تاكيد بر توجه ويــژه به تعدادى از 
شــاخص هاى اجرايى در واحــد روابط عمومى 
تصريح كرد: رسيدگى به درخواست ها و شكايات 
مردمى در كمترين زمان ممكن و همچنين ارتقاى 
كيفى اطالع رســانى و شفاف ســازى عملكرد از 
مهمترين  اركان حقوق شــهروندى و عوامل موثر 

در ارتقاى رضايتمندى مخاطبين مى باشد.
الزم به ذكر اســت در ايــن ديدار رئيس روابط 
عمومى شــركت گاز ضمن ارائــه گزارش عملكرد 
اجرايى در سال 96 به تشريح و تبيين اهداف اجرايى 

روابط عمومى در سال جديد نيز اشاره نمود.

در  رمضان  جام  ورزشى  فستيوال 
شركت توزيع نيروى برق تبريز آغاز 

شد.
اين  عمومى،  روابــط  گزارش  به 
فستيوال كه با شعار صرفه جويى در 
مصرف برق برگزار مى شود، شامل 
رشته هاى فوتبال، تنيس روى ميز، 
تيراندازى، واليبال، شــطرنج و طناب 

كشى برگزار مى شود.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى 
بــرق تبريز در مراســم افتتاحيه اين 
مسابقات گفت: برگزارى چنين برنامه 
هايى موجب افزايش روحيه همدلى و 

همكارى در بين كاركنان مى شود.
عادل كاظمى با اشــاره به فضاى 
نشاط آور اين فستيوال، تصريح كرد: 

انجام فعاليت هاى ورزشــى، موجب 
تندرســتى روحى و جسمى كاركنان 
شده و ســبب افزايش بهره ورى در 
محيــط كار مى شــود.در ادامه اين 
مراسم، حبيب مقصودى رئيس اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان تبريز با 
تقدير از برگزار كنندگان اين فستيوال، 

افزود: برق تبريز گام هاى موثرى در 
توسعه ورزش برداشته است كه اين 

مسابقات نمونه اى از آن است.
وى تصريح كرد: اميدواريم شاهد 
تداوم چنين حركت هايى در ســاير 

ادارات شهرستان تبريز نيز باشيم.
در پايان نيز ســجاد حسين زاده، 

مسئول ورزش شركت توزيع نيروى 
برق تبريــز ضمن ارائه گــزارش از 
شــركت،  اين  در  ورزش  وضعيــت 
تصريح كرد: مســابقات جام رمضان 
براى نهمين ســال پياپى برگزار مى 
شود و هر سال بر تعداد افراد شركت 
كننده و رشــته هاى ورزشى افزوده 
مى شــود.وى افزود: در اين دوره از 
مســابقات 12 تيم در رشته فوتبال، 
حدود25 نفر در رشــته شطرنج و 30 
نفر در رشته تنيس روى ميز شركت 
خواهند نمود.همچنين وى افزود: در 
رشته طناب كشى، تمامى امور تابعه 
شــركت خواهند نمود و مســابقات 
برگزار  نيز  مديــران  ويژه  تيراندازى 

خواهد شد.

صدا و ســيماي مركز آذربايجان 
شــرقي همراه با ديگر شــبكه هاي 
اســتانى رسانه ملي سعي مي كند در 
ماه مبارك رمضــان با پخش برنامه 
هايى متنوع در كســب فيوضات ماه 
ميهماني خدا با مخاطبان خود همراه 

شود. 
صدا  عمومي  روابــط  گزارش  به 
و ســيماي مركز آذربايجان شرقي، 
در شبكه اســتانى صدا و راديو شهر 
مراغه درمجموع بيش از 303 ساعت 
برنامه در قالب ويژه برنامه هاى زنده، 
برنامه هــاى توليدى و تامينى پيش 
بينى شده كه شــاخص ترين آنها " 
افطارليق " ، " اوباشدان ليق " ، ويژه 
برنامه هاى شب هاى قدر و شهادت 
موالى متقيان حضــرت على عليه 
السالم ، " عقيق " ، ويژه برنامه هاى 
روز قــدس ، عيــد فطــر ، "رحمت 
قاپيســى " ، " ســحر گوروشى " ، 

"اِئويميز" و ..  مى باشد.  
" افطارليق "عنــوان ويژه برنامه 
افطاري شــبكه استاني صداي مركز 
آذربايجان شــرقي است كه به تهيه 
كنندگي اصغر پورامــان ، گويندگي 
حبيب شــهري و گزارشــگري زهرا 
بى شــك هر روز به صورت زنده به 
مدت 60 دقيقه قبــل از اذان مغرب 
شــروع و با بخش هاي مختلفي از 
جمله گزارش از مساجد ، پخش پيام 
هاي مخاطبان ، گزارش هاى مردمي 
، احكام و مسائل ماه مبارك ، پخش 
دعاي روز ، بهداشــت تغذيه ، پخش 
مناجــات  و... روزه داران را تا لحظه 

اذان همراهي خواهدكرد .  
مخاطبــان راديو در ســحرهاي 
اين ماه با برنامه " اوباشــدان ليق " 
به اســتقبال اذان صبح خواهند رفت 
. در اين ويــژه برنامه بهرام بهروزى 
تهيه كننــده ، افصحــي گوينده و 
است.  گزارشگر  سربخشــيان  مريم 
"اوباشدانليق " سال 97 به مدت 70 
و  خواهدشد  شنوندگان  تقديم  دقيقه 
مشــتمل بر دعاي دلنشين سحري ، 
اعالم لحظه به لحظه نزديك شدن 

بــه اذان بــراي روزه داران و احكام 
رمضان مى باشد.  

از ديگــر برنامه هاي راديو در ماه 
مبارك رمضان مي توان به " دعوت 
"اشــاره كرد كه در لحظه هاي اذان 
ظهر به ســمع مخاطبان مي رسد . 
پخش ترتيل قرآن كريم بعد از اذان 
صبح ، درسهايى از قرآن، حق الناس 
، نور آيه لرى ، داغ هجران ، سرزمين 
نور ، پخــش نمايش راديويى ، جلوه 
ماه ، صفاى دل ، به رسم ياران ببار ، 
مسابقه قرآنى فائزون، و مشكات نيز 
از ديگر برنامه هــاي در ماه مبارك 

رمضان خواهد بود.  
شــبكه اســتاني ســيماي مركز 
آذربايجــان شــرقي هــم در كنار 
برنامه هاى روتين و هميشــگى خود 
همچون سحرلر ، خانواده ، تبريزيم، 
حركت و مســجد اوشاقالرى كه به 
موضــوع ماه رمضــان و تاثير آن در 
جنبــه هاى مختلــف زندگى فردى 
و اجتماعــى روزه داران و وحــدت 
و همبســتگى بيشــتر مسلمين مى 
پردازند، برنامه هاي ويژه اي را براي 
ماه مبارك رمضان تدارك ديده است 
. شبكه  سهند در ماه رمضان تالش 
مى كند با توليد و پخش برنامه هاي 
مناســب ، مخاطبان را بــا احكام و 
مفاهيم اخالقــي ، اجتماعي و ديني 

آشنا كند .  
بيننــده هاى اين شــبكه در ايام 
پرفيض ماه رمضان شاهد ويژه برنامه 
هاي مختلف تلويزيوني خواهند بود. 
ويژه برنامــه افطارى به صورت زنده 
و بــه مدت 90 دقيقــه پيش از اذان 
مغرب شــروع تا بعــد از اذان پخش 
مى شود. رحمان مفاتحي تهيه كننده 
اين برنامه بوده و آيتم هاى مختلفى 
چون احكام ، بحث هاي اخالق روزه 
داري ، دعوت از كارشناسان مذهبي 
، پخش دعاي روز ، مناجات ، حضور 
گروه هاي تواشيح و خيرين در برنامه 
و پخش گــزارش هــاي مردمي ، 
گزارش ويژه گلريــزان و.. را در آن 

گنجانده است .   

" اوباشــدان ليــق " عنوان ويژه 
برنامه ســحري ماه مبارك رمضان 
شبكه اســتاني سهند اســت كه به 
تهيــه كنندگي محمــد عظيمى در 
سحرهاي اين ماه تقديم بيننده هاي 
شبكه سهند مي شود.  پخش دعاي 
سحر، مناجات ، دعاي ابوحمزه ثمالي 
، اذان و دعــاي فرج  از بخش هاي 
مختلف اين برنامه مي باشد و هر روز 
به مدت 75 دقيقه ميهمان روزه داران 
عزيز خواهد بود. از ديگر ويژه برنامه 
هاي ايام ماه رمضان در شبكه سهند 
برنامه هاي " الف الم ميم" به تهيه 
كنندگي كــوروش رزمي ، " معرفى 
موسســات قرآنى " به تهيه كنندگي 
مجيد حسن زاده مى باشد كه تقديم 
زنده  پخش  شــد.  خواهد  مخاطبان 
ترتيل قــرآن كريــم از مصلي امام 
خميني (ره) تبريز به قرار سالهاي قبل 
، امسال نيز در كنداكتور برنامه هاي 
شبكه سهند قرار دارد .  در اين برنامه 
هر روز يك جزء از قرآن كريم توسط 
قاريان ممتاز استان تالوت مى شود . 
در سرى جديد برنامه " سلسبيل 
" هم به مباحث و احكام ماه مبارك 
رمضــان و پرســش هاى شــرعى 
مخاطبــان بــا حضور كارشناســان 
مذهبي پيــش از اذان ظهر پرداخت 

خواهدشد.  
 همچنيــن در برنامه هاي روتين 
به تناســب موضوع به مــاه مبارك 
رمضان پرداخت خواهد شد . پخش 
تالوت  برترين  از  زيبــا  فرازهايــي 
هاي جهان اسالم ، پخش مصاحبه 
و گزارش در خصــوص فضيلت ماه 
مبارك رمضان ، پخش آواهاي قرآني 
و تواشيح ، وله هاي گرافيكي ، دعاي 
روز ، مناجات  و حديث ، انيميشــن 
هاي متناســب با ماه مبارك رمضان 
, پخش سريال و فيلم هاي سينمايي 
، پرداخت به تبيين احكام شــرعي ، 
پخش تفسيرهاي كوتاه از موضوعات 
اخالقي و ديني با حضور كارشناسان 
معارف ، پخش گزارش هايي از آداب 
و فرهنــگ رمضــان در آذربايجان 

شــرقي ، پرداخت به موضوع تغذيه 
در  بــزرگان  كالم  و  رمضــان  در 
خصــوص مــاه مبارك رمضــان از 
ديگــر موضوعاتي اســت كه برنامه 
هاي شــبكه استاني ســيماي مركز 
آذربايجان شرقي در ماه ميهماني خدا 

به آنها پرداخته خواهد شد. 
همزمان با فرا رسيدن ماه مبارك 
رمضان ، ماه رحمت و مغفرت ، راديو 
شرقي  آذربايجان  مركز  مرزي  برون 
هم برنامه هاي ويژه اي را براي اين 

ماه تدارك ديده است . 
هدف تمامي اين برنامه ها فراهم 
كردن زمينه اســتفاده معنوي و بهره 
مندي بيشتر روزه داران كشورمان و 
كشورهاي همســايه از فيوضات ماه 
همزمان  كه  اســت  رمضان  مبارك 
با آغاز مــاه مبارك بصــورت ويژه 
با مخاطبــان همراه خواهــد بود." 
اوباشــدانليق " عنوان ويــژه برنامه 
ســحرهاي ماه مبارك رمضان راديو 
برون مــرزي آذرى مركز آذربايجان 
شــرقي اســت به تهيــه كنندگي 
محمدرضا رحيمى و حســن صادقى 
، گويندگي و نويســندگي ابوالفضل 
عاليى كه قبل از اذان صبح به زبان 
آذري و قفقازي براي مخاطبان داخل 
كشور و خارج از مرزها  پخش خواهد 
شد . اين برنامه به مدت 390 دقيقه 
از ساعت 4:30 بامداد پخش مى شود 
و شــامل بخش هاي مختلفي چون 
پخش دعاي سحر ، پخش پيام هاي 
مخاطبان ، پخش مناجات و گزارش 
مردمي ، بحث هاي كارشناســي در 
حوزه بهداشت و سالمت روزه داران 
و پخش روزانه يك جزء از آيات وحي 

الهي  عزيز همراه خواهد بود . 
" افطارليــق" هــم برنامه ويژه 
اوقات پربار افطارى راديو برون مرزي 
اســت كه هر روز بــه تهيه كنندگى 
محمدرضا رحيمى و حســن صادقى 
به مدت 30 دقيقه پخش خواهدشد 
. در اين برنامه عاليه افروشه نويسنده 
و ســجاد دشــتى و اكرم رضايى نيز 

گوينده هستند.

www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir نرخ جديد عوارض آزادراه هاى آذربايجان شرقى
وزارت راه و شهرســازى اعالم كرد كه در عــوارض آزادراه هاى 
مشــاركتى در ســال جارى به طور ميانگين 20 درصد افزايش درآمد 

پيش بينى كرده است. 
  به گزارش ايسنا، بر اساس برآوردهاى صورت گرفته از سوى اين 
وزارتخانه به منظور مقابله با استهالك جاده و همچنين بازگشت سود 
ســرمايه حاصل از احداث آزادراه ها مى بايست ساالنه به طور متوسط 

درآمــد آزادراه ها 40 درصد افزايش پيــدا كند اما اين وزارتخانه با توجه 
به لزوم حفظ شــاخص هاى رفاهى و كاهش فشــار تورمى بر كاربران 
جاده ها، نرخ هاى جديــد را به طور ميانگين با 20 درصد افزايش درآمد 

پيش بينى كرده است. 
  نرخ هاى جديد عوارض آزادراه  زنجان به تبريز (300 كيلومتر) براى 
ســوارى 19500 تومان، وانت و مينى بــوس 26500 تومان، كاميونت 

35500 تومــان، اتوبوس و كاميون دومحــور 42000 تومان، كاميون 
سه محور 57000 تومان و تريلر 67000 تومان اعالم شده است. 

  همچنيــن نرخ عوارض پل ميان گذر درياچه اروميه براى ســوارى 
5500 تومــان، وانــت و مينى بوس 7000 تومــان، كاميونت 12000 
تومان، اتوبوس و كاميون دومحور 16000 تومان، كاميون ســه محور 

24000 تومان و تريلر 30000 تومان است.
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مديرعامل شركت گاز استان مطرح كرد؛

روابط عمومى، ويترين شركت در ارتباط موثر با مخاطبان سازمانى

آغاز فستيوال ورزشى جام رمضان در برق تبريز ويژه برنامه هاى صدا و سيماي مركز آذربايجان شرقي 
در ماه رمضان

مدير صنــدوق بيمه كشــاورزان، 
روستائيان و عشــاير استان آذربايجان 
شرقى تعداد سرپرستان خانوار بيمه شده 
اصلى صندوق در اســتان را 171 هزار و 
187 نفر تا پايان ســال 96 اعالم كرد و 
گفت: 47 درصد جمعيت مشمول استان 

تحت پوشش صندوق هستند.
محمــد نظرى در جمع خبرنگاران با 
بيان اينكه توســعه بيمه در روســتاها از 
اولويت هاى دولت اســت، گفت: 361 
هزار و 165 نفر جامعه هدف اين صندوق 

در استان هستند.
وى با اشــاره به اينكه تا پايان ســال 
95 تعداد 158 هزار نفر تحت پوشــش 
صندوق بيمه كشــاورزان، روستائيان 
و عشــاير اســتان بودند، گفت: در سال 
گذشــته بيش از 13 هزار نفر بيمه شدند 
كه رشد 8,5 درصدى را نشان مى دهد و 
در سطح ملى ركورد محسوب مى شود.

مدير صنــدوق بيمه كشــاورزان، 
روستائيان و عشــاير استان آذربايجان 
شرقى سن مجاز عضويت در صندوق را 
18 تا 50 سال اعالم كرد و گفت: خدمات 
صندوق شــامل پرداخت مســتمرى 
بازنشســتگى به شرط پرداخت 15 سال 
حق بيمه و ســن 65 سال، مستمرى از 
كارافتادگى كلى و فوت ناشــى از كار يا 

عللى غير از حوادث كارى است.
نظرى با اشاره به اينكه به فوت شده 
هاى ناشــى از كار با پرداخت حق بيمه 
كمتر از يكســال هم مســتمرى تعلق 

مى گيرد، گفت: در زمان حاضر مجموع 
مستمرى بگيران صندوق در استان 11 

هزار و 518 نفر است.
وى با بيان اينكه ثبت نام مشموالن 
صندوق از طريق دهيارى ها، شــركت 
هاى تعاونى روستائى و بخش خصوصى 
انجام مى شــود، گفت: در اســتان 92 

كارگزار فعال هستند.
مدير صنــدوق بيمه كشــاورزان، 
روستائيان و عشــاير استان آذربايجان 
شــرقى با بيان اينكه نام نويســى براى 
عضويت در صندوق از ســال گذشته به 
صورت اينترنتى شروع شده است، گفت: 
از امســال كارت عضويت بيمه شده ها 
هــم به صورت آنالين در اســتان چاپ 
مى شــود. وى با يادآورى اينكه از سال 
گذشــته پرداخت اينترنتى حق بيمه از 
طريق بانك عامل ممكن شــده است، 
افزود: امكان پرداخت حق بيمه از طريق 
تلفن همراه و دستگاه هاى خودپرداز در 
كنار تنوع بخشــى به بانك هاى عامل 

صندوق، در برنامه سال جارى است.
وى با اشــاره به اجرايى شدن ارسال 
پيامك اطالع رســانى صندوق از سال 
گذشــته و نقشــى كه در اعتماد سازى 
دارد، گفت: از سال جارى امكان دريافت 
فيش حقوقى براى مســتمرى بگيران 
فراهم شــده اســت. نظرى همچنين 
گفت: با الكترونيكى شدن فرايند ثبت نام 
كارگزارى ها، زمان رسيدگى به پرونده ها 

از يكسال به يكماه كاهش يافته است.
وى بــا بيان اينكه مســاعدت براى 
اشــتغال روستائيان جزو برنامه صندوق 
بيمه كشاورزان، روستائيان و عشاير در 
سال جارى است، گفت: بيمه شده هاى 
صندوق با ســابقه پرداخــت حق بيمه 
بيشتر از سه ســال مى توانند در سامانه 
كارا ثبت نام و از تســهيالت اشــتغال 

روستايى بهره مند شوند.

مديرعامــل و رييس هيئت مديره منطقه 
آزاد تجارى صنعتى ارس از تالش همه جانبه 
براى رونق توليد و گسترش صادرات خبر داد.  
 محســن نريمان گفت: تعامل و همكارى 
دو سويه بين مناطق آزاد و صدا و سيما و نگاه 
رسانه اى مسئوالن اين حوزه در دست يابى به 

اهداف تعيين شده بسيار مهم است . 
وى با اشــاره به اينكه مناطق آزاد از جمله 
بخش هاى مهم نظام اقتصادى كشور هستند 
افزود : مناطق آزاد به واســطه قرار گرفتن در 
حوزه استثنائات تجارى، بسترى براى توسعه 
اقتصادى و صنعتى هســتند و مسير را براى 
ورود بــه بازارهاى جهانــى از طريق تقويت 
توليد، صادرات و سرمايه گذارى خارجى براى 

اقتصاد كشور فراهم مى كنند . 
نريمان نقش منطقه آزاد تجارى صنعتى 
ارس را در اقتصاد اســتان و كشور همچنين 
رقابــت با بازارهــاى جهانى مهــم خواند و 
خاطرنشــان كرد: صادرات و سرمايه گذارى، 
تسهيل در توســعه و عمران، مبادالت كاال 
و تجارت و جذب ســرمايه گذارى خارجى از 
مهم ترين اهداف مناطق آزاد اســت و صدا و 
سيما مى تواند نقشى تعيين كننده در رسيدن 
به اهداف پيش رو و مســير توسعه و پيشرفت 

اين منطقه داشته باشد. 
مديركل صدا و ســيماى مركز آذربايجان 
شرقى نيز با اشــاره به ظرفيت ها، قابليت ها 
و پتانســيل هاى منطقه آزاد تجارى صنعتى 
ارس گفت : بايد فرصت هاى سرمايه گذارى 
اين منطقه به نحو شايســته به مردم در داخل 

و خارج كشور معرفى شود . 
سيد محسن لطيفى گفت : ايجاد عزم ملى 
بــراى تقويت رويكرد بنگاه هاى اقتصادى از 
جمله مناطق آزاد، از مهمترين رسالت رسانه 

ها است . 
وى افزود : صدا و ســيما مى تواند با تعامل 
و همكارى دو ســويه با منطقــه آزاد تجارى 
صنعتــى ارس؛ فرصــت هــاى اقتصادى و 
سرمايه گذارى زيادى على الخصوص براى 
حضور موفق در بازار كشورهاى خارجى ايجاد 
كند . مديركل صدا و سيماى مركز آذربايجان 
شــرقى نقش و اهميت رسانه ملى را در بهره 
گيرى از توان كارشناسى وتخصصى خود در 
رونق اقتصادى كشور مهم خواند وخاطرنشان 
كرد : ســعى و تالش همــكاران ما درحوزه 
برنامه سازى اقتصادى، كمك به رونق توليد 
و گسترش صادرات است و در اين امر از هيچ 

كوششى دريغ نخواهيم كرد.

طى آيينى باشــكوه از هواپيماى 
اختصاصى تيم ملى هواپيمايى آتا در 
تاالر وحدت رونمايى شد. همچنين 
در اين آيين از سرود رسمى تيم ملى 
فوتبــال كشــورمان در جام جهانى 
2018 بــه نــام ((يازده ســتاره)) با 
صداى ســاالر عقيلى نيز رونمايى 

شد.

نبود  گفــت:  تبريز  شــهردار 
بازيكنــى از تيم هــاى فوتبــال 
اين كالنشــهر در تيم ملى مايه 

سرافكندگى است.
به گزارش ايرنا، ايرج شــهين 
باهــر در مراســم افتتــاح زمين 
چمــن مصنوعى شــهداى حكم 
آباد (ميــدان قره بيــگ) افزود: 
زمانى شــاكله و بدنه اصلى تيم 
خطه  بازيكنان  را  كشورمان  ملى 

آذربايجان و تبريز تشــكيل مى دادند ولى 
اكنون با آن ســابقه درخشــان و طوالنى 
فوتبال در اين منطقه، حتى يك فوتباليست 

از تبريز در تركيب تيم ملى وجود ندارد.
وى، توســعه كاربرى هاى ورزشــى و 
فضاى ســبز را از ضرورى ترين نيازهاى 
هر شهر اعالم كرد و اظهار داشت: اكنون 
بسيار خوشحاليم كه شــاهد افتتاح پارك 
محله اى و زمين چمن فوتبال در محالت 

كم برخوردار و پر تراكم شهر هستيم.
شــهردار تبريز كاربرى هاى ورزشى و 
فضاى سبز را 2 نياز اساسى شهر دانست و 

يادآورى كرد: از آنجايى كه اين كاربرى ها 
درآمدزايى مورد انتظار شهرداران را ندارند 
در گذشته ها نســبت به توسعه آن ها كم 

توجهى شده است.
شهين باهر با اشــاره به پيگيرى هاى 
اعضاى شوراى اسالمى تبريز در خصوص 
توسعه فضاى سبز، مسايل زيست محيطى 
و توســعه فضاهاى ورزشــى ادامــه داد: 
شهردارى تبريز به دنبال توسعه زيرساخت 
هاى ورزشــى براى پرورش استعدادهاى 

ناب جوانان اين شهر است.
وى گفت: اگر در جامعه و شهر، شادى، 
نشــاط و سالمت وجود نداشــته باشد هر 

ما  كارهاى  كنيــم  تــالش  اندازه 
آنچنــان كــه بايد نتيجــه بخش 

نخواهد شد.
شــهردار تبريز اظهار داشــت: 
الگو  جوانان  براى  قهرمانى  ورزش 
ســازى مى كند و انگيــزه آنان را 
باال مى بــرد اما در اينكه بازيكنان 
خارجــى را با مبالغ باال به شــهر 

بياوريم خيرى ديده نمى شود.
شــهين باهــر افــزود: وظيفه 
شــهردارى اين اســت كــه از فرزندان و 
استعدادهاى اين شــهر حمايت و زمينه را 
براى تعالى و رشد اين استعدادها مهيا كند.
در ايــن آيين به مناســبت قرارگرفتن 
در آســتانه سوم خرداد ســالروز آزادسازى 
خرمشــهر از زمين چمن مصنوعى فوتبال 
شهداى حكم آباد (قره بيگ ميدانى) بهره 

بردارى شد.
 اين ميدان در محدوده شهردارى منطقه 
6 تبريز قرار دارد كه به همت معاونت فنى 
و عمرانى شــهردارى تبريز به زمين چمن 
مصنوعى با استاندارد فيفا تبديل شده است.

171 هــزار نفر از عشــاير و روســتاييان 
آذربايجان شرقى بيمه هستند

تالش همه جانبه براى رونق توليد و گسترش 
صادرات ايران  

رونمايى از ماكت هواپيماى اختصاصى تيم 
ملى فوتبال ايران

انتقاد شهردار از نبود بازيكنان تبريزى در تركيب 
تيم ملى
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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

ديدى اى دل كه غم عشق دگر بار چه كرد
چون بشد دلبر و با يار وفادار چه كرد

آه از آن نرگس جادو كه چه بازى انگيخت
آه از آن مست كه با مردم هشيار چه كرد
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