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سردار خرم فرمانده سپاه عاشورای آذربایجان شرقی با شرکت در نشست شورای مدیران 
صدا و سیمای مرکز آذربایجان شــرقی به اهمیت همراهی سپاه پاسداران و رسانه ملی در 

انعکاس و دفاع از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن تاکید کرد. 
به گزارش روابط عمومی صدا و ســیمای مرکز آذربایجان شرقی سردار عابدین خّرم در 

نشست شورای مدیران صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی افزود...

  

  

مشوق های دولت برای به کارگیری 
معلوالن دربخش خصوصی

در سفر وزیرتعاون، کار و رفاه  اجتماعی به استان صورت گرفت؛

کلنگ زنی احداث خانه امید 
شهرستان اهر

بازدید شهرداران شهرهای تابعه تهران
 از فعالیت های موفق شهرداری تبریز

2 بنــای تاریخی به منظــور واگذاری به 
مزایده گذاشته شد
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وحیده حاجی محمد یاری 
طی آیینی باشکوه و با حضوردکترعلی ربیعی  
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمشید تقی زاده  
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری، مجید 
اله  خدابخش اســتاندارآذربایجان شــرقی، بیت 
عبدالهی نماینده مردم شهرستانهای اهر  هریس 
در مجلس شورای اسالمی  و جمعی از مسئوالن 
کشوری و اســتانی و حضور پرشور بازنشستگان 
و مردم شهرســتان اهر کلنگ احداث خانه امید 

شهرستان اهر به زمین زده شد.
وزیرتعــاون، کار و رفاه  اجتماعی در مراســم 
کلنگ زنی خانه امید شهرســتان اهر با تاکید بر 
لزوم رســیدگی به معیشــت، رفاه و درمان قشر 
بازنشســتگان گفت: امیدواریم با آغاز به کار این 
مجتمع رفاهی شــاهد ارائه خدمــات فرهنگی و 
رفاهی بیشــتر به این قشر زحمت کش جامعه در 

منطقه باشیم
علی ربیعی با اشــاره بــه پیگیریهای نماینده 
مردم اهر و هریس در مجلس شــورای اسالمی 
ومسئوالن شهرستان اهر در خصوص تقویت زیر 
ساختهای درمانی این شهرستان افزود: با توجه به 
سیاســت این وزارتخانه در جهت تامین و تقویت 
زیر ســاختهای درمانی، درمانگاه تامین اجتماعی 
این شهرســتان به تجهیــزات و امکانات جدید 
جهت ارائه خدمات مطلوب به افراد تحت پوشش 

تامین اجتماعی مجهز میشود.
ربیعــی درخصوص خانه امید شهرســتان اهر 
گفــت : این پروژه با ســرمایه گــذاری صندوق 
بازنشستگی کشوری در زمینی به مساحت 1270 
متر مربع در محل پــارک فرهنگیان اهر احداث 
میشــود و طبق برنامــه  زمانبندی ظرف 12 ماه 

آینده به مرحله بهره برداری خواهد رسید.
مدیر عامل صندوق بازنشســتگی کشوری نیز 
با حضور در این آیین با اشــاره به اینکه با دستور 
و پیگیریهــای وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی 
قدمهای ارزشــمندی در جهت بهبود معیشــت 
بازنشســتگان کشور برداشته شده گفت: 3 درصد 
جمعیــت بازنشســتگی که بین 10 تا 12 ســال 
خدمت کرده انــد حداقل حقوقی که میگیرند یک 

میلیون و 200 هزار تومان است. 
جمشــید تقی زاده افزد: حقوق دریافتی مابقی 
بازنشستگان کشــور به یک میلیون و 800 هزار 
تومــان افزایش یافته و درواقــع حقوقها بصورت 

پلکانی و همسان سازی شده افزایش می یابد. 
کشــوری  بازنشســتگی  صندوق  مدیرعامل 
از ارائه بســته درمان بازنشســتگان کشور تا 20 
روز آینــده خبــر داد و گفت : 400 هــزار نفر از 
بازنشستگان کشور وام 5 میلیون تومانی دریافت 
می کننــد و این وامها از مهرماه ســال جاری به 
بازنشســتگان پرداخت می شود .تقی زاده تصریح 
کرد: خانه امید شهرســتان اهر، چهل و هشتمین 
خانه امیدی است که در کشور احداث می شود و 
پیش از این طبق دســتوری که وزیر کار دادند و 
تاکید کردند اولویت احداث خانه امید در کشور با 

شهرستان اهر باشد.
از  کشوری  بازنشســتگی  مدیرعامل صندوق 
افزایش کمک هزینه سفر بازنشستگان خبر داد و 
گفت: از ابتدای مردادماه جاری کمک هزینه سفر 
از 330 هزار تومان بــه 370 هزارتومان افزایش 

می یابد .
تقــی زاده افزود : همچنیــن هزینه عینک از 
100 هــزار تومان به 150 هــزار تومان ، هزینه 
سمعک از 150 هزار تومان به 350 هزار تومان و 
هزینــه عصا از 25 هزار تومان به 40 هزار تومان 

افزایش یافته است. 
وی همچنین در پایان از رونمایی کارت منزلت  

بازنشستگان در آینده نزدیک خبر داد.
مدیرکل صندوق بازنشستگی استان آذربایجان 
شرقی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه 
ایران گفت: آمار بازنشستگان استان تا پایان سال 

96،  68783 نفر می باشد .
بهروز قاسمی با اشاره به کلنگ زنی خانه امید 
شهرســتان اهر گفت : با حضور وزیرتعاون، کار و 

رفاه اجتماعــی کلنگ احداث پنجمین  خانه امید 
در آذربایجان شــرقی در شهرستان اهر به زمین 

زده شد.
مدیرکل صندوق بازنشستگی استان آذربایجان 
شــرقی از پرداخــت 16 هزار وام چهــار میلیون 
تومانــی طــی 10 مرحله  در ســال 96 خبر داد 
و گفــت : مرحله یازدهم 5 مــرداد ماه و مرحله 

دوازدهم 5 شهریور ماه پرداخت خواهد شد. 
قاسمی با اشاره به آغاز ثبت نام وام 5 میلیون 
تومانی در شهریورماه جاری افزود : پرداخت این 
وام کــه با نرخ کارمزد 4 در صد می باشــد یک 
ماه پس ازثبت نام و قرعه کشــی به حساب آنان 

واریز می گردد.
مدیرکل صندوق بازنشستگی استان آذربایجان 
شرقی در ادامه با اشــاره به میزان تعهدات بیمه 
تکمیلی بازنشســتگان گفت : ایــن تعهدات 15 
میلیون تومان می باشد که با ارائه مستندات برای 
بیماران خاص تا ســقف 50 میلیون تومان قابل 

افزایش است.
وی همچنیــن ازعقد قرارداد با یک شــرکت 
جهــت برگزاری تورهای زیارتی ســیاحتی برای  
بازنشســتگان خبــر داد و افزود : بــا اجرای این 
قرارداد  بازنشســتگان به عتبات عالیات ،مشهد 
مقدس و شهرهای توریســتی اعزام خواهند شد 
وطی یک ماه گذشته 150 نفر از بازنشستگان به 

عتبات عالیات اعزام شده اند.
مدیرکل صندوق بازنشستگی استان آذربایجان 
شــرقی در پایان گفت : برای اولین بار کالسهای 
پیشــگیری از آلزایمر با همکاری انجمن آلزایمر 

ایران در 20 جلسه طی سال 96 برگزار شد.

پروژه پژوهشــی ســنجش میــزان رضایت 
مشتریان شــرکت گاز استان آذربایجان شرقی از 

عملکرد این شرکت آغاز شد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان 
آذربایجان شرقی، محمدعلی فتح اله زاده، رئیس 
روابط عمومی شــرکت با اعــالم این خبر گفت: 
طرح ســنجش رضایت مشــتریان شــرکت گاز 
بصورت ساالنه و با مشارکت موسسات پژوهشی 
معتبر و از طریق تدوین پرسشــنامه های علمی 
انجام می پذیرد. وی در تشریح این فرآیند ادامه 
داد: هر ساله نظرســنجی از مشتریان به تفکیک 
خدمات دریافتی در 6 حوزه کارکنان، مشترکین، 

نمایندگان جامعه، مراجعان، همسایگان شرکت و 
پیمانکاران صورت می پذیــرد. مهندس فتح اله 

زاده با اشــاره به اینکه اجرای فرآیند نظرسنجی 
توأم با نیازســنجی مشــتریان انجام می گردد، 
تصریح کــرد: در حــوزه نیازســنجی عالوه بر 
تدوین برخی ســواالت، پیشنهادات و درخواست 
های مردمی نیز توسط پرسشگران جمع بندی و 
مالک ارائه خدمات به مشتریان می گردد. رئیس 
روابط عمومی شــرکت گاز اســتان ضمن اعالم 
اینکه تمامی پرسشــگران مراجعــه کننده دارای 
کارت شناسایی واحد پژوهش دانشگاه تبریز می 
باشند اظهار داشت: مشارکت مردم در ارائه نقطه 
نظــرات و راهکارهای اجرایــی همیار ما در ارائه 

خدمات بهینه خواهد بود.

 بدینوسیله از زحمات بی شائبه و خداپسندانه جنابعالی و همکاران ارجمندتان  به جهت تالش های صورت گرفته  در راستای 
بهبود و ســالمتی بیماری مادر اینجانب، کمال تشــکر و قدردانی را دارم ، امید است با استعانت از درگاه ایزد منان و استفاده از 

تجارب ارزشمند و گرانقدرتان در خدمت به مردم همواره موفق و سربلند باشید.
خانواده بازگشا

اجرای طرح ارتقاء بهداشت محیط شهری
www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir
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ســومین روز اجرای طرح ارتقای بهداشــت محیط 
شهری با جدیت هرچه بیشتر برگزار شد. 

به گزارش امــور ارتباطات شــهرداری منطقه یک 
کالنشــهر تبریز تقی زاده معاون حوزه خدمات شهری 

و اجرایی منطقه 1 از اجرای ســومین روز طرح )) گوزل 
تبریزیم(( با عنوان )ارتقاء بهداشــت محیط شهری( در 
سطح منطقه خبر داد و گفت: تمامی نقاط عطف در این 

روز طبق برنامه پیش رفته و انجام پذیرفت .

وی گفــت: در نظر داریم با برنامه پیش بینی شــده 
حرکت نموده و تمامی ســطح منطقه را طی این 15 روز 
در قالب این طرح قرار دهیم که البته با سرعت و دقت و 

با جدیت هرچه بیشتر به انجام می رسانیم.
2

چهارمین اجالس سراسری مدیران صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روســتائیان و عشایر با حضور 
حجت االســالم ســید محمدعلی آل هاشم نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شرقی ، سیدابوالفضل رضوی 
معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم ریاست 
جمهــوری ، محمدرضا واعظ مهــدوی مدیرعامل 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 
کشــور،مبارکی رئیس هیات مدیــره صندوق  بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ،  امام جمعه 
کلیبر، تنی چند از نمایندگان مردم استان در مجلس 
شورای اسالمی ،جواد رحمتی معاون عمرانی استاندار 
آذربایجان شرقی و جمع کثیری از مسئوالن کشوری 
و اســتانی ، اعضای هیئت مدیره و  مدیران صندوق 
در اســتان ها از تاریخ 26 تیرمــاه به مدت دو روزدر 

شهرستان کلیبر برگزار شد.
بیمــه اجتماعــی کارآمد،  * اجــرای 

برطرف کننده چالش های روستایی
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی گفت: با 
اجرای نظام بیمه اجتماعی کارآمد در جامعه روستایی 
می توان بخشــی از چالش های محیط روستایی را 

برطرف کرد.
حجت االســالم ســید محمدعلی آل هاشم در 
چهارمین اجالس سراســری مدیران صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان 
کلیبر برگزار شد، اظهار داشت: امنیت یکی از نیازهای 
ضــروری و از ضروریات فــردی، گروهی و جامعه 
است و ادامه حیات و بقای جامعه بدون امنیت میسر 

نمی شود.
وی، بیمه را یکی از دســتاوردهای ارزشمند بشر 
در جهت امنیــت اجتماعی و اقتصادی عنوان کرد و 
افزود: بیمه امنیت آور است، بیمه نگرانی ها را در برابر 
زیان های ناشی از حوادث کاهش می دهد و بستر الزم 
را برای دست یابی به توسعه اقتصادی فراهم می کند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی با تأکید بر 

اینکه هدف تشــکیل بیمه های اجتماعی حمایت و 
تامین در برابر برخی شکل های ناامنی در محیط های 
تولیدی روستایی و عشایری است، گفت: بیمه های 
اجتماعی و اجباری که ناشی از قانون نامیده می شود 
بیشــتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه 
کاربرد دارد در حالی که روســتائیان و عشایر عمده 
تولید در کشور را انجام می دهند ولی کمتر از سایرین 

به فکر آینده و معیشت خود هستند.
حجت االسالم سید محمدعلی آل هاشم تصریح 
کرد: بیمه هــای اجتماعی نوعی تامین اجتماعی به 
شمار می رود، با توجه به اهمیت کشاورزی در بخش 
اقتصــاد جامعه، بیمــه های اجتماعی روســتاییان، 
کشــاورزان و عشــایر نه تنها یکی از ضروریات نیاز 
امروز است بلکه به ایجاد اقتصاد مبتنی بر بازار سالم و 

اقتصاد مقاومتی می تواند کمک شایانی کند.
* تشــکیل ســتادهای توســعه بیمه 

روستایی در استان های کشور
مدیرعامل صنــدوق مدیرعامل صنــدوق بیمه 
اجتماعی کشــاورزان، روســتائیان و عشایر کشور با 
حضور در این اجالس اظهار داشــت: بر اساس آمار 
ســال 95 ، در آمد خانوارهای شهری 13 درصد رشد 
داشته اســت در حالی که درآمد روستاها 1.1 درصد 

کاهش داشته است.
محمدرضا واعظ مهــدوی گفت: این اجالس در 
ســالی که تبریز محوریت گردشگری جهان اسالم 
بوده برگزار می شــود و امیدواریــم زمینه ای برای 

حضور بیشتر دوستان در این شهر باشد.
وی در خضوض نظام بیمه ای کشــور افزود : در 
ایران یک الگویی حفظ شده و آن این است که دولت 
جای کارفرما نشسته و حق بیمه سهم کارفرما را می 

پردازد که امکان بسیار خوبی است. 
مدیرعامل صنــدوق مدیرعامل صنــدوق بیمه 
اجتماعی کشــاورزان، روســتائیان و عشایر کشور با 
بیان اینکه در آذربایجان شــرقی پوشش بیمه های  

روســتایی بسیار خوب بوده اســت گفت :  خیلی از 
خانورها در مناطق کلیبر و هوراند درآمد کمتری دارند 
و ما این آمادگی را داریم که سهم دولت را بپردازیم .

واعظ مهدوی ابراز داشت: به دلیل اینکه در بیمه 
روســتایی کارفرمایی وجود ندارد بیمه روستایی در 
کل دنیا با مشــکالت متعددی روبرو است و در عین 
حال بیمه روستایی به لحاظ این که حداقل ها تامین 
می کند نمی تواند رفاه روستائیان را ایجاد کند و زمانی 
می توان رفاه روستائیان را تامین کرد که بیمه تکمیلی 

راه اندازی شود.
وی  با ابراز خرسندی از تشکیل ستادهای توسعه 
بیمه روستایی در اســتان های کشور، افزود: تشکیل 
ستادهای توسعه بیمه روستایی زمینه افزایش پوشش 
بیمه ای برای قشر تولیدکننده ،کم توقع و کم هزینه 
کشور که عمدتاً روستائیان و عشایر هستند را فراهم 

می سازد.
* ضرورت تشکیل تشکل های اقتصادی 

بین روستائیان و عشایر
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری در این اجالس با اشــاره به اینکه مهم تر 
از توسعه روستاها برای توسعه کشور مورد دیگری را 
سراغ نداریم، اظهار داشت: توسعه روستاها به معنی 

توسعه سرزمین کشور است.

ســیدابوالفضل رضوی افزود: بیش از 60 درصد 
مساحت جمهوری اسالمی ایران در اختیار روستائیان 
و عشــایر کشور است و جمعیت ساکن در روستاها و 

عشایر 26.7 درصد است.
وی به ضرورت رعایت عدالت در مسائل آموزشی 
بین شهرنشــینان و روستانشینان اشاره کرد و گفت: 
ما در کشور عدالت آموزشی بین جمعیت روستایی و 
شهری نداریم به همین علت خواستار افزایش کیفیت 
آموزشی دانش آموزان روستایی و عشایری هستیم تا 

عدالت در این حوزه نیز برقرار شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری خواستار تشکیل تشکل های اقتصادی مردم 
بین روستائیان و عشایر در کشور شد، افزود: تشکیل 
تشکل های اقتصادی مردم بین روستائیان و عشایر 
زمینه ای را فراهم می کند تا این قشرها یار همدیگر 
باشند نه اینکه همدیگر را به چشم رقیب ببینند، بنا 
بر این تشــکیل تشــکل های اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی جزو واجباتی اســت که باید به آن ها توجه 

کنیم.
* مردم باید اقدامات و عملکرد مسئوالن 

را در جیب و سفره خود لمس کنند
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس 
ابراز داشــت :اقدامات صورت گرفته از سوی  دست 

اندر کاران بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتائیان 
و عشــایر  جای قدر دانی دارد و اگر مسئولین واقعًا 
قصد خدمت گزاری دارند باید به گونه ای عمل کنند 
که مردم اقدامات و عملکرد مســئولین را در جیب و 

سفره خود لمس کنند.
اله قلی زاده  با تأکید بر اینکه هدف مســئوالن 
خدمــت بی منت برای مردم بوده ولی مســئله حل 
مشــکالت نیســت، تصریح کرد: همه مردم حتی 
مسئوالن از مشــکالت اقتصادی می گویند و سؤال 
اینجاست چه کسی باید به مشکالت اقتصادی کشور 
رسیدگی کند؟ قبول داریم حل مشکالت اقتصادی 
بر عهده دولت اســت اما رفع این دست از مشکالت 

به تنهایی از عهده دولت خارج است.
وی در پایان با اشــاره به پتانسیل و ظرفیت های 
باالی این منطقه خواستار هدایت سرمایه گذاری ها 
به سمت مناطق روستایی ، کشاورزی و عشایری شد . 
* اجالس فرصتی مغتنم برای تصویب 
مصوبات سازنده در جهت تسهیل شرایط 

خدمت رسانی
مدیرصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان 
و عشایر آذربایجان شــرقی در گفتگوی اختصاصی 
با خبرنــگار روزنامه جام جم  با بیان اینکه چهارمین  
اجالس مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان 
،روســتائیان و عشایر کشــور طی روزهای 26 و27 
تیرماه در کلیبر برگزار شــد ،گفت : انتخاب کلیبر به 
عنوان میزبان چهارمین دوره اجالس مدیران صندوق 
بر اســاس برخورداری منطقه ارسباران از قابلیتهای 
ویژه در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی بوده است 
محمد نظــری افزود : با برگــزاری این اجالس 
فرصتــی مغتنم برای تصویب مصوبات ســازنده در 
جهت تسهیل شرایط خدمت رسانی به بیمه شدگان 

و متقاضیان عضویت در صندوق فراهم شده است .
وی با تبییــن ظرفیتهای بی بدیل کشــاورزی 
در منطقه ارســباران ادامه داد : 20 در صد پروتئین 

آذربایجان شرقی از محصوالت لبنی و دامی عشایر 
منطقه ارســباران تامین می شود و این امر ضرورت 
توجه بیشــتر دولت به رفاه و آتیه این قشــر مولد را 

مضاعف می کند .
مدیرصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان 
و عشایر آذربایجان شرقی  با اشاره به ضرورت ترغیب 
روســتائیان و عشــایر به عضویت در صندوق بیمه 
اجتماعی با توجه به فعالیتهای گسترده کشاورزی در 
این استان اظهار داشت : بدون شک برگزاری چنین 
اجالسهایی نقش سازنده ای در خصوص پوشش  و 
مشارکت بهتر بیمه ای در شهرستانهای کلیبر ،خدا 

آفرین و هوراند ایفا می کند.
نظری ایــن اجالس را موقعیت مناســبی برای 
بررسی آخرین گزارشــات مدیران ستادی و استانی 
صندوق وبحث و تبادل نظر شــرکت کنندگان برای 
اتخاذ  تصمیمات ســازنده دانست و گفت :  امضای 
تفاهمنامــه بین صندوق بیمــه اجتماعی و معاونت  
توســعه روســتایی و مناطق محروم  نهاد ریاست 
جمهوری  در خصوص توســعه بیمه روســتاییان ، 
اعطای احکام مستمری بگیران ، تجلیل از کارگزاران 
برتر شهرســتانی ، استانی و کشوری ، تقریظ پوستر 
اجالس ، برگزاری نمایشگاه توانمندیهای کارآفرینان 
برتر روستایی و عشایری منطقه ارسباران با محوریت 
شهرستان کلیبر ،ایجاد غرفه میز خدمت صندوق در 
راســتای ارائه خدمات به مراجعین و بیمه شدگان و 
نیز راه اندازی اکیپ سیار پزشکی برای ارائه خدمات 
درمانی رایگان به آحاد خانوارهای روستایی و عشایری 

از جمله برنامه های حاشیه ای این اجالس بود .
وی بازدید از روســتاهای شهرســتان و نشست 
صمیمی با اهالی ، برگزاری نشســت بررسی مزیت 
های اشتغال روستایی و عشایری شهرستان را ازدیگر 
برنامه هــای این اجالس عنوان کــرد که با هدف 
بررسی امکان مشارکت صندوق در برخی پروژه های 

سرمایه گذاری های اشتغال محور انجام شد .

در کلیبر برگزار شد؛

چهارمین اجالس سراسری مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

در سفر وزیرتعاون، کار و رفاه  اجتماعی به استان صورت گرفت؛

کلنگ زنی احداث خانه امید شهرستان اهر
پروژه سنجش میزان رضایت مشتریان از عملکرد 

شرکت گاز استان آغاز شد

مدیریت محترم بیمارستان بهبود: جناب آقای  ذیجاه
 جناب آقای دکتر احد پاشایی: جراح و متخصص ارتوپدی 

همکاران محترم اطاق عمل بیمارستان بهبود : جناب آقایان دکتر آقاخانلو ، جواد صبری ،
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2 بنای تاریخی به منظور واگذاری به مزایده گذاشته شد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
آذربایجان شــرقی از قرارگیری »کاروانسرای گویجه 
بئل« هریس و  »کاروانســرای جانانل   و« کلیبر در 
لیســت مزایده واگذاری بناهای تاریخی کشــور خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومــی میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری آذربایجان شــرقی، "مرتضی 
آبدار" ضمن اعالم این خبر، اظهار کرد: صندوق احیا 

و بهــره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، در این 
دور از مزایده واگذاری بناهای تاریخی، »کاروانسرای 
گویجه بئل« هریس و  »کاروانســرای جانانلو« کلیبر 

را به مزایده گذاشت.
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مدیــرکل روابط عمومــی و امور 
بین الملــل شــهرداری تبریز ضمن 
اعالم خبر سفر شهرداران شهرهای 
تابعه استان تهران به تبریز گفت: دلیل 
این ســفر معرفی شهرداری تبریز به 
عنوان شــهرداری موفــق در حوزه 
توســعه گردشــگری، آتش نشانی و 

خدمات ایمنی است. 
سعید حاجی زاده از برگزاری دوره 

آموزشی داخلی شهرداران شهرهای تابعه استان تهران در تبریز خبر داد و گفت: در 
راســتای اجرای شیوه نامه ابالغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور این 

دوره آموزشی در تبریز برگزار می شود.
وی درباره دلیل انتخاب تبریز برای برگزاری این دوره آموزشی داخلی توضیح 
داد: با توجه به اینکه شــهرداری تبریز در محورهای آتش نشانی، خدمات ایمنی، 
و توســعه گردشگری شهری از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
به عنوان شــهر موفق معرفی گردیده است، زمینه تبادل تجربیات و دستاوردهای 

شهرداران تهران در این سفر فراهم می شود.
حاجی زاده همچنین تصریح کرد: در جریان این سفر، شهرداران شهرهای تابعه 
استان تهران از فعالیت ها و پروژه های شهرداری تبریز در موضوعاتی که شهرداری 

تبریز به عنوان شهرداری موفق اعالم شده است بازدید می کنند.
به گفته حاجی زاده، میزبانی از شهرداران شهرهای تابعه استان تهران در تبریز بر 

عهده شهرداری تبریز است و این سفر از سه شنبه، 3مرداد آغاز شده است.

معــاون قضایــی رییــس کل و 
سرپرســت معاونــت اجتماعــی و 
پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل اســتان از اجرای طــرح »برهم 
زدن بازارهای خریــد و فروش اموال 
مسروقه« در استان آذربایجان شرقی 

خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
دادگستری کل استان، بابک محبوب 

علیلو در جلســه هماهنگی برای »اجرای طرح برهم زدن بازارهای خرید و فروش 
اموال مسروقه« در استان با اعالم اینکه انواع جرایم سرقت در استان در سه ماهه اول 
ســال 1397 در مقایسه با مدت مشابه سال 96 شش درصد افزایش نشان می دهد 
گفت: در سرقت از مغازه و کیف قاپی با کاهش مواجه هستیم لکن سرقت از اتومبیل 

19 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در بررســی انگیزه های ارتکاب سرقت توسط سارقین، مشخص می 
شــود  که در اغلب موارد سارقین به انگیزه کسب مال و در نتیجه تبدیل مال سرقت 
شــده به نقدینگی اقدام به سرقت می کنند. در واقع سارقین قبل از سرقت، از امکان 
فروش اموال مســروقه به نوعی اطمینان حاصل مــی کنند لکن از آنجا که مجرم 
محاسبه گر است و قبل از ارتکاب جرم سود و زیان ناشی از رفتارهای مجرمانه مورد 
نظر را احتساب و ارزیابی می کند و چنانچه در ارزیابی خود به این نتیجه برسد که زیان 
ناشی از ارتکاب رفتار مجرمانه بیشتر از منفعت آن است، با لحاظ اصل حسابگری از 
اراده مجرمانه خودش منصرف شده و دست به ارتکاب جرم نمی زند؛ بر این اساس 

ما باید هزینه های ارتکاب جرم برای مجرمین را افزایش دهیم.
محبوب علیلو ادامه داد: چنانچه ســارقین به این نتیجه برســند که بازاری برای 
فروش اموال مســروقه پیدا نخواهند کرد، به احتمال زیاد از ارتکاب جرم ســرقت 
منصرف می شــوند؛ بنابراین در پیشگیری از وقوع جرم سرقت بایستی از مشّوق ها 
و محّرک های ســارقین که یکی از آنها خریداران اموال مسروقه )مالخران( هستند 
غافل نشویم. به عبارتی، دستگاههای متولی و مسؤول از جمله ضابطین دادگستری 
باید محیط اجتماعی را برای سارقین و خریداران و تحصیل کنندگان اموال سرقت 
شده ناامن کرده و فرصت و موقعّیت ارتکاب جرم از سوی آنها را از بین برده یا حداقل 

کاهش دهند.
معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل استان ادامه داد: یکی از راههای بسیار مؤثر در پیشگیری و مقابله با 
سرقت، ایجاد اختالل و یا برهم زدن  چرخه خرید و فروش اموال مسروقه می باشد. 
چگونگی خرید و فروش اموال در شرایط کنونی با زمان های گذشته تغییرات قابل 
توجهی پیدا کرده اســت. در خرید و فروش اموال و اجناس دست دوم نیز در مواردی 
افراد به جای مراجعه مســتقیم به کســبه یا مغازه داران از طریق فضای مجازی و 
سایت های فعال در آن که علی االصول نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد اقدام به خرید 
و فروش اموال و اجناس می نمایند که متعاقباً مشخص می شود اموال خریداری شده 

از این طریق مسروقه بوده و یا کالهبرداری در این فرآیند واقع شده است.
وی افزود: انگیزه خریداران اموال مسروقه )مالخران( کسب درآمد و سود می باشد 
و خرید و فروش اموال مسروقه در مواردی توسط افراد و کسبه ای صورت می پذیرد 
که فاقد سابقه بوده و بدون اطالع از مسروقه بودن اموال اقدام به خرید و فروش می 
کنند. لیکن گروهی از این افراد جزء مالخران حرفه ای محسوب شده و علی االصول

 دارای ســوابق متعدد در این خصوص می باشــند.  بر این اســاس جهت برهم 
زدن چرخه خرید و فروش اموال مسروقه ضرورت دارد سازوکار مناسبی در راستای 
ساماندهی صنوفی که مرتبط با این موضوع هستند و نیز ایجاد روش و فرآیندی قابل 
کنترل برای خرید و فروش اموال دست دوم و همچنین باالبردن هزینه ارتکاب این 
جرم برای مالخران تعیین و اجرا شود که در این خصوص عالوه بر نیروی انتظامی، 
دســتگاههای اجرایی دیگر از قبیل ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق 
اصنــاف و اتحادیه های مربوطه از حیث وظیفه نظارتی که بر مراکز خرید و فروش 
اموال و اشــیاء به عهده دارند باید پای کار آمده و به تکالیف قانونی و سازمانی خود با 

جدّیت عمل کنند.
محبوب علیلو با اعالم اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل اســتان طرحی در قالب »طراحی ســازوکار متناســب برای راهبری و هدایت 
دستگاههای مسئول به منظور برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه« 
آماده کرده که وظایف دستگاه های ذیربط در آن تعیین شده است بیان داشت: طرح 
مذکور در ســه مرحله کوتاه مدت )6ماهه( میان مدت )1ساله( و بلند مدت )3 ساله( 
تدوین شده است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
برآن اســت که مراحل اول و دوم این طرح را برای سال جاری و به صورت آزمایشی 
اجرایی کند تا در صورت مؤثر بودن، مرحله ســوم یعنی بلند مدت را نیز با همکاری 

ادارات به مرحله اجرا درآورد.

با نصب و راه اندازی چهار دســتگاه پست برق 
هوایی در حوزه امور برق روشنایی، افت ولتاژ برخی 

مناطق برطرف شد.
به گزارش روابط عمومی، مدیر عامل شــرکت 
توزیــع نیروی برق تبریز با بیان مطلب فوق افزود: 
این چهار پست هوایی در مجموع  موجب افزایش 
1430 کیلو ولت آمپری ظرفیت پســت های امور 

برق روشنایی شده است.
عادل کاظمی با بیان اینکه پســت های پربار به 
طور عمده در مناطق متراکم شهری و بافت فرسوده 
واقع شــده اند، افزود: در این مناطق امکان ایجاد و 
توسعه پســت های زمینی وجود ندارد و به همین 

منظور، اخیراً جهت کاهش و تعدیل بار پست های 
پربار  اســتفاده از پســت های هوایی در دستور کار 

قرار گرفته است.
وی ادامه داد: پست های مذکور در خیابان رضا 
نژاد، خیابان امام)ره(، خیابان صدرالشعرا و خیابان 
منتظری نصب شده و احتمال قطعی های حفاظتی 
ناشــی از پر باری پست های همجوار خود را مرتفع 

کرده است.
وی با اشاره به اینکه نصب این پست ها نیازمند 
مجوزهای خاصی از ارگان هــا بود، تصریح کرد: 
ادارات مرتبــط با این موضوع از جمله اســتانداری 
آذربایجان شــرقی، فرمانداری شهرستان تبریز، 
دادستانی تبریز و به خصوص شهرداری کالنشهر 

تبریز همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشتند.
کاظمی در پایان خاطر نشان نمود: محل نصب 
پســت های برق هوایی برای کاهش و تعدیل بار 
مناطق شــهر تبریز جایابی و شناسایی شده و برای 
گذر موفق از پیک تابســتان، همکاران این شرکت 
به صورت شبانه روزی عملیات احداث و راه اندازی 

این پست ها را انجام می دهند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه میانه از 
پیش بینی برداشــت 3 هزار تن عدس در سطح 

این شهرستان خبرداد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان 
جهادکشــاورزي اســتان، جالل رحیــم زاده با 
اشــاره به آغاز برداشت عدس در این شهرستان 
از اوایل تیرماه گفت: پیش بینی می شــود 3 هزار 
تن عدس در شهرســتان میانه طی سال جاری 

برداشت شود.
وی افزود: در سال زراعی جاری 4 هزار و 450 
هکتار از اراضی دیم شهرســتان به کشت عدس 
اختصاص یافته که در مقایسه با سال گذشته 25 

درصد افزایش نشان می دهد.
رحیــم زاده اظهار نمود: با توجه به بارندگی به 

موقع در اوایل بهار امسال، به لحاظ رعایت اصول 
درســت زراعی و خاک ورزی حفاظتی و اعمال 
کشــت انتظاری، متوسط عملکرد 600 کیلوگرم 

در هکتار خواهد بود.
مدیر جهادکشــاورزی شهرســتان میانه با 
بیــان اینکه حبوبات ســبب پایــداری در تولید 
سایر محصوالت از جمله گندم می شوند، گفت: 
گسترش کشت حبوبات به لحاظ توانائی آنها در 
تثبیت ازت خاک از مناسب ترین و بهترین تناوب 

حیاتی برای سیستم زراعی محسوب می شوند.
وی افزود: امســال براســاس برنامه پروژه 
امنیت غذایی ایران ایکاردا در ســطح 8 هکتار با 
اســتفاده از ارقام مرغوب و استفاده از کشاورزی 
حفاظتی و کشــت مســتقیم جهت حفظ بقایای 
گیاهــی و پایــداری خاک، ارایه مشــاوره های 
کارشناســی و برگزاری کالس های آموزشــی 
از جملــه خدمات ارایه شــده ایــن مدیریت به 

کشاورزان است.
رحیــم زاده در پایان گفت: افزایش ســطح 
زیر کشــت حبوبات با توجه به اقتصادی بودن و 
اشتغالزایی باالی محصول از برنامه ریزی های 

این مدیریت برای سالهای آتی است. 

فریدون بابایی اقدم از اعضای شــورای شهر 
تبریــز در اتاق کار واحد شــرکت اتوبوســرانی 

تبریزحضور یافتند.
بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت واحد 
اتوبوســرانی تبریز و حومه ، وی ضمن تشکر و 

قدردانی از این رویکرد شرکت واحداتوبوسرانی 
افزود:  اســتفاده از ایده های ابتکارانه و راههای 
پیشگیرانه در شــهرداری  کاری ستودنی است 
و ایــن عمل عالوه بر کاهــش هزینه های یک 
ســازمان، میتواند در پیشــبرد اهداف و توسعه 

شهرمان نیز مفید واقع شود.
گفتنی اســت بــا توجه به کمبــود انرژی در 
روزهای اخیر و لزوم صرفه جویی در مصرف برق 
، با دستور جاللی مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی 
تبریز ،اتاق کار واحدی در این شــرکت  تشکیل 
شــده اســت ومدیران و کارمندان با حضور در 
اتاق جلســه و نمازخانه شــرکت به پاسخگویی 
بــه ارباب رجوع و  انجــام کارهای روز مره  می 

پردازند.

معاون بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی گفت: این بنیاد 82میلیارد 
ریال برای بازسازی روستای سیل زده چنار از توابع 
بخش قلعه چای شهرســتان عجب شــیر هزینه 

کرده است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی اســتان آذربایجان شــرقی، عزیزاهلل 
مهدیــان در حاشــیه بازدید از رونــد طرح های 
عمرانی روستای چنار عجب شیر افزود: در سیالب 
سال گذشته در این روســتا دهها خانه مسکونی 
دچار خسارت شــد و به دنبال آن برخی از مناطق 
روستایی نزدیک حاشیه رودخانه ها خالی از سکنه 

شده بودند.
وی گفت: بنیاد مســکن در بخش مســکن و 

در قالــب تحصیــالت قرض الحســنه و کمک 
بالعوض 60میلیارد ریال در این روستا و در حوزه 
عمران روســتایی و ســاخت معابر و آماده سازی 
مسکن و پل و دیوار ساحلی رودخانه نیز 23میلیارد 

ریال هزینه کرده است.
وی با بیان اینکه وام مســکن روستایی 250 
میلیون ریال است افزود: بر اساس برنامه این وام 
به 200 هزار واحد در ســال جدید پرداخت خواهد 
شــد.وی همچنین از آمادگی ایــن بنیاد برای در 
اختیار قرار دادن زمین و واگذاری تسهیالت برای 
بازسازی منازل مســکونی تخریب شده خبر داد 
و افزود: تســهیالت قرض الحسنه 200 میلیون 
ریالی با کارمزد چهار درصد و 50 میلیون ریال وام 
بالعوض برای جبران خسارت روستائیان در نظر 
گرفته شده اســت. مهدیان با اشاره به اینکه بنیاد 
مســکن کار نوســازی و پرداخت وام را در تمامی 
روســتاهای کشور آغاز کرده است، گفت: افرادی 
که از تسهیالت نوسازی استفاده نکردند می توانند 
از تســهیالت بنیاد مسکن در بازسازی و نوسازی 
اســتفاده کنند و بنیاد مســکن آمادگی دارد تا به 
صورت رایگان برای خانه هایی که دچار تخریب 

شده نقشه تهیه کند.

ســردار خرم فرمانده ســپاه عاشــورای 
آذربایجان شرقی با شرکت در نشست شورای 
مدیران صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی 
به اهمیت همراهی ســپاه پاسداران و رسانه 
ملــی در انعکاس و دفاع از انقالب اســالمی 

و دستاوردهای آن تاکید کرد. 
به گزارش روابط عمومی صدا و ســیمای 
مرکز آذربایجان شــرقی سردار عابدین خّرم 
در نشســت شــورای مدیران صدا و سیمای 
مرکز آذربایجان شرقی افزود : تنها مجموعه 
ای که در برابر طوفــان بنیان افکن تبلیغات 
مســموم دشــمنان در ماهواره ها و فضای 
مجازی مقاومت می کند رسانه ملی است، به 
همین دلیل استکبار جهانی این نهاد انقالبی 

را تحریم کرده است.
وی صدا و ســیما را یکــی از َمحرم ترین 
اعضای خانواده انقالب اســالمی دانســت 
و گفت : این ســازمان همپای بســیج و سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی برای حفاظت 
از ارزشــهای الهی و نظام مقدس جمهوری 

اسالمی تالش می کند.
ســردار خرم جامعه مخاطب رسانه ملی را 
اقشــار مختلف مردم در داخل و خارج کشور 
برشمرد و ادامه داد : قاطبه جامعه ، حتی کسانی 
کــه کانال های ماهواره ای و فضای مجازی 
را نگاه می کنند نســبت به اخبار و برنامه های 

صدا و سیما حساس هستند و این نشان دهنده 
تاثیر گذاری این رسانه در میان مردم است.

فرمانده سپاه عاشــورا بر ضرورت به روز 
رســانی ســخت افزار و نرم افزار خود تاکید 
کرد و افزود : در شرایط حساس کنونی رسانه 
ملی باید با جذب جوانان متعهد ، متخصص و 
انقالبی و اســتفاده از مشورت نیروهای فکور 
و ذهن های خالق جلوی توقف تاثیرگذاری 

خود را در جامعه بگیرد.
وی ماموریــت صــدا و ســیما را در برابر 
منتقدان موافق انقالب و دشــمنان مخالف 
نظام بســیار سخت دانست و بیان کرد : انتقاد 
برخی نیروهای مومن و انقالبی از صدا و سیما 
از َسِر دلسوزی و بر اساس انتظاراتی است که 
از این رسانه دارند اما مخالفت دشمنان اسالم 
با صدا و ســیما به خاطر نقش تاثیرگذاری و 
مقاومت رسانه ملی در برابر توطئه های متعدد 

جبهه استکبار است.
مدیر کل صدا و ســیمای مرکز آذربایجان 
شرقی هم در این نشست کارکنان رسانه ملی 
را نیروهــای قانع و پــرکار، متدین و انقالبی 
دانست و گفت : صدا و سیما با تمام کمبودها و 
مشکالت ، 24 ساعته در سنگر دفاع از انقالب 
اسالمی و بیان مشــکالت مردم تالش می 

کند.
سید محسن لطیفی افزود : افتخار مجموعه 
رسانه ملی این است که زیر نظر والیت فقیه 
برای خدمت بــه مردم و اهداف نظام مقدس 
جمهوری اسالمی از هیچ کوششی فروگذار 

نمی کند. 
وی خاطرنشان کرد : صدا و سیمای مرکز 
اســتان از مشورت اصحاب فکر ، هنر ، علم و 
دین برای پیشــبرد برنامه های خود استفاده 

می کند.
در این نشست تفاهم نامه توسعه همکاری 
میان ســپاه عاشــورا و صدا و سیمای مرکز 
آذربایجان شــرقی به امضای سردار عابدین 
خرم و سید محســن لطیفی رسید. تولید 10 
عنوان برنامه با موضوع آسیب های اجتماعی 
در قالب طــرح کرامت ، تولید نماهنگ های 
انقالبی و انعکاس فعالیت های بسیج در صدا 
و سیما در قالب 15 عنوان برنامه مستند از مفاد 

این تفاهم نامه است.

مدیرکل بهزیســتی آذربایجان شرقی 
گفــت: آمار معلوالن ذهنــی در آذربایجان 

شرقی روبه افزایش است.
 محســن ارشــدزاده گفت: آذربایجان 
شــرقی 160 هزار معلــول دارد و 62 هزار 
معلول از خدمات مستمر بهزیستی بهره مند 

می شوند.
مدیرکل بهزیســتی آذربایجان شرقی 
اضافه کرد: ســال گذشته یک میلیارد و 500 
میلیون تومان حق بیمه ســهم کارفرمایی 
از اعتبارات بهزیســتی آذربایجان شــرقی 
پرداخت کــرده ایم و با پرداخــت این رقم 
912 معلول را تحت پوشش بیمه کارفرمایی 

خویش فرمایی قرار داده ایم.
ارشــدزاده در ادامــه بابیــان اینکه آمار 

معلوالن ذهنی در آذربایجان شرقی نسبت 
به ســایر معلولیت ها بیشــتر است، گفت: 
عوامل معلولیت ذهنــی عمدتاً مادرزادی و 
ژنتیکی است که به طور رتبه بندی معلوالن 
آذربایجان شرقی از معلولیت ذهنی، جسمی 
و حرکتی و حسی، بینایی و شنوایی از این نوع 

معلولیت ها رنج می برند.

وی تصریح کرد: معلوالن در بحث اشتغال 
بیش از سه برابر افراد عادی مشکل دارند این 
در حالی است که معلوالن به لحاظ شرایطی 
که دارند در کاریابی مشکالتی را تحمل می 
کننــد و از طرفی کارفرمایان رغبت چندانی 
هم برای به بکارگیری معلوالن نشــان نمی 

دهند.
وی با تاکید بر اینکه ســال گذشته 210 
نفر از معلوالن تحت پوشــش بهزیســتی 
آذربایجان شرقی جهت اشتغال به واحدهای 
غیردولتی معرفی شده اند، گفت: واحدهایی 
که به ازای اشــتغال معلوالن قصد دریافت 
تســهیالت دارند ما از آنها تضمین هایی می 
گیریم و این تضمین ها شــامل تعهد 5 ساله 
برای اشتغال پایدار و پرداخت حق بیمه است.

مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی از مشوق های دولت برای 
به کارگیری معلــوالن دربخش خصوصی 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر،میر احد حسینی 
با تاکید بر اینکه در کشــور برای اشــتغال 
معلوالن 1000 میلیارد تومان اعتبار در نظر 
گرفته شده است بیان کرد: سهم آذربایجان 
شــرقی از این اعتبــارات 49 میلیارد تومان 

است.
وی اضافــه کرد: تمامی دســتگاه های 
دولتی و غیردولتی مشمول قانون استخدام 

کشــوری و حتی دستگاه هایی که مشمول 
این قانون نمی شــود ولی طبق بندهایی از 
ایــن قانون موظف اند تا به ازای به کارگیری 
100 نفر، 3 نفر از معلوالن را در دستگاه های 

مربوطه به کارگیری کنند.

مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی با اشــاره به مشوق های 
دولــت برای به کارگیری معلوالن در بخش 
های غیردولتی، گفت: واحدها و دستگاه ها 
و شــرکت های غیردولتــی در صورتی که 
معلوالن را در واحد و شــرکت های خود به 
کارگیری کنند می توانند تسهیالت کم بهره 
و یا بدون بهره و حتی از پرداخت 23 حق بیمه 

کارفرمایی معاف شوند.
وی اظهار داشت: در قانون دولت مکلف 
است تا زمینه خود اشتغالی و مزد بگیری برای 

جامعه معلوالن را فراهم کند.

رفع افت ولتاژ  برق و روشنایی

پیش بینی برداشت 3 هزار تن عدس
 در شهرستان ویژه میانه

تشکیل اتاق کار واحد در  شرکت اتوبوسرانی تبریز

82میلیارد ریال برای بازسازی روستای چنار
 هزینه شده است

بازدید شهرداران شهرهای تابعه تهران
 از فعالیت های موفق شهرداری تبریز

اجرای طرح »برهــم زدن بازارهای خرید و 
فروش اموال مسروقه« 

 رئیــس اتحادیه کفاشــان تبریز از ثبت 
ملی کفــش تبریز خبر داد و اعــالم کرد: از 
امــروز برای ثبت جهانی کفش تبریز تالش 

می کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جباریان 
فام  اظهار کرد: تبریز قدمت بســیار زیادی در 
حــوزه کفش دارد به طــوری که تبریزی ها 
اولین انسان هایی بودند که برای خود کفش 

دوختند.
وی ادامه داد: 95درصد کفش های تمام 
چرم کشــور در تبریز تولید می شود و بیش از 
60درصد تولید کفش کشــور در تبریز اتفاق 
می افتد. رئیس اتحادیه کفاشان تبریز توضیح 
داد: هم اکنون 4هزار و 580واحد تولیدی در 
صنعــت کفش در تبریــز فعالیت می کنند و 
اتحادیه کفاشان تبریز به عنوان بزرگ ترین 
اتحادیه تولیدی کشور شناخته می شود که در 
سال 95 به عنوان اتحادیه برتر و نمونه کشور 

انتخاب شدیم.
وی در ادامــه با بیان اینکه 40هزار نفر در 
تبریز به صورت مســتقیم در صنعت کفش 

فعالیت می کنند، گفت: 3ســال اســت که 
بــرای ثبت ملی و جهانی کفش تبریز تالش 
می کنیم و باالخره در هفته اخیر نامه آمد که 

کفش تمام چرم تبریز ثبت ملی شده است.
جباریان اعالم کــرد: تصمیم گرفته ایم 
در 15شــهریور امســال طی همایشی ثبت 
ملی کفــش تبریز را جشــن بگیریم که در 
این همایش مسئوالن و مقامات کشوری و 

استانی هم حضور خواهند داشت.
وی بــا بیــان اینکه از امــروز برای ثبت 
جهانی کفــش تبریز تالش می کنیم، گفت: 
کشورهای همسایه در تالش بودند که کفش 

چرم را به اسم خود ثبت کنند که خوشبختانه 
ما با پشتکار و زمان سنجی خود توانستیم این 

عنوان را برای تبریز کسب کنیم.
رئیس اتحادیه کفاشــان تبریز همچنین 
در بخــش دیگری از ســخنان خود خبر داد: 
بیستمین دوره نمایشــگاه کیف و کفش در 
تبریز تا 6مرداد بــه فعالیت می پردازد.    وی 
از برگزاری جشــنواره عکــس کفش تبریز 
هم خبر داد و تشــریح کرد: طی یک مراسم 
رســمی و خوب در تاریخ 25 آبان امسال، این 
جشــنواره را نیز افتتاح خواهیم کرد و انتظار 
می رود مورد استقبال شهروندان و عکاسان 

عزیز قرار بگیرد.
جباریان همچنین با اشاره به حضور سرزده 
دکتر روحانی، رئیس جمهور در کفاشی های 
بازار تبریز که اردیبهشــت ماه امسال اتفاق 
افتاد، تاکید کرد: بعد از یک ســاعت از حضور 
دکتــر روحانی و دســتور ایشــان مبنی بر 
ضرورت ثبت جهانی کفش تبریز، جلســاتی 
مداوم و مکرر در ســطح کشور و استان تا هم 

اکنون درحال برگزاری است.

رئیس اتحادیه کفاشان تبریز خبر داد؛

سرانجام کفش تبریز ثبت ملی شد

سپاه پاسداران و صدا و سیما، دوشادوش هم
 در دفاع از انقالب اسالمی ایران 

آمار معلوالن ذهنی در آذربایجان شرقی روبه افزایش است

مشوق های دولت برای به کارگیری معلوالن دربخش خصوصی
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود
یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند

گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود
حافظ

سوال: آیا اگر به زنم حق طالق بدهم دیگر نمی توانم او را طالق دهم؟
جواب: اعطاء وکالت یک عمل حقوقی می باشد که شخص در انجام بعضی امور شخص دیگری را نائب خود قرار می دهد. وکالت در امر یا اموری اعطا 

می گردد که شخص )موکل( بتواند آنرا به جا بیاورد و وکیل هم باید برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
با عنایت به ماده 1133 از قانون مدنی مصوب 1307 که اشعارمی دارد )) مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای 

طالق همسرش را بنماید((
پــس بــا عنایت به ماده فوق مرد اختیار انجام عمل را دارد )طالق( پس می تواند آنرا به دیگری تفویض و نیابت دهد، و این تفویض و اعطاء وکالت به 
معنای اسقاط حق از خودش نمی باشد و شوهر می تواند با اینکه وکالت در طالق به همسرش را داده خود نیز همان عمل را قبل از اینکه همسرش 

موضوع وکالت را انجام دهد می تواند انجام دهد و زنش را طالق دهد.
نکته حائز اهمیت این می باشد که حق طالق مختص ذات مرد می باشد و آن را نمی تواند به زن یا کس دیگری انتقال دهد بلکه به شخص زوجه یا 

دیگری نیابت در اجرای آن را می دهد نه خود حق را.
سوال: آیا بعد از طالق توافقی زوجه می تواند درخواست مهریه نماید؟

جــواب: اصطــالح طالق توافقی قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1392 چندان اصطالح قانونی نبود بلکه در عرف عامه به خاطر توافق در 
اینکه زوج)مرد( در قبال گذشت قسمتی یا تمام مهریه دادن مالی بیش از مهریه از سوی زوجه ، حق طالق خویش را اعمال بنماید که به طالق توافقی 
مشهور گردیده بود و مشهور می باشد که در این صورت از سوی دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد که بر اساس آن از سوی دفاتر طالق 
صیغه طالق جاری می گردد. که خوشبختانه قانونگذار از عرف پیروی نموده و در قانون حمایت خانواده مصوب 1392 لفظ طالق توافقی را  به رسمیت 

شناخته که در مواد 25 و26 و27 چندین بار از آن استفاده نموده.
ولی باید این امر مورد توجه باشد که نهاد خانواده، نهاد خاصی می باشد که مورد توجه شرع مقدس اسالم قرار گرفته و قواعد مربوط به آنرا از جمله 
در نکاح و طالق بصورت خاص و آمره تعیین نموده که بر خالف آن قواعد نمی شــود عمل کرده و چون طالق توافقی در قالب طالق خلع و مبارات 
صورت می گیرد قانونگذار در بند 3 ماده 145 قانون مدنی  اعالم نمود.)) طالق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض )مابذل: مال یا کل مهریه 
یا قســمتی از مهریه که زن بخشــش نموده( نکرده باشد(( نتیجه گرفته می شود که زن می تواند کل مهریه یا قسمتی از مهریه یا مالی  راکه بیش از 

مهریه داده مطالبه کند در قبال این مطالبه و رجوع زن، حق رجوع از طالق نیز برای مرد بوجود می آید.
حال سوال مهم این است کع زن تا چه موقع می تواند رجوع از مهریه کند؟

زن تا عده طالق تمام نشده حق رجوع به مهریه و مابذل را دارد و بعد از آن نمی تواند از آن رجوع نماید چون اگر قرار بود این حق رجوع همیشگی 
و دائمی باشد با فلسفه وجودی طالق خلع و مبادرت همخوانی نداشت و توافق برسرگذشت و طالق مفهوم و معنایی نداشت.

آدرس دفتــر: مرند، خیابــان رجایی )ایســتگاه(، کوچه صمصامی، 
ساختمان اندیشه طبقه 2
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میر سعید میر ابوالحسنی کـوه کمر

گفتگو از خانم علیزاده

امروز درکنار یکی از وکالی موفق در زمینه مسائل حقوقی هستیم که گفتگوی زیر در زمینه  یکی از رایج ترین مشکالت حقوقی جامعه 
ترتیب داده شده و ایشان با حوصله به سواالت ما پاسخ داده اند

وکیل پایه یک دادگستری


