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تبريزى ها 3 ميليارد تومان براى 
آزادى زندانيان كمك كردند

نماينده ولي فقيه در استان آذربايجان شرقي اصل مهم برنامه هاي چهل سالگي انقالب اسالمي 
را مردمي كردن آن دانست. 

به گزارش روابط عمومي صدا و ســيماي مركز آذربايجان شــرقي، حضرت حجت االســالم 
والمســلمين دكتر محمدعلي آل هاشم، در جلسه شــوراي سياستگذاري چهلمين سالگرد پيروزي 

انقالب اسالمي و تبيين برنامه هاي آن گفت...

  

كاهش كاهش 4040 تني توليد روزانه زباله در تبريز تني توليد روزانه زباله در تبريز

بازديد بيش از 5 هزار دانش آموز از 
مراكز آموزش فنى و حرفه اى استان

اتمام گاز رسانى به كارخانه هاى 
آسفالت سازمان عمران شهردارى تبريز

صفحه3 صفحه2

توســعه مشاغل خرد و خانگى يكى از سياســتهاى مهم دولت تدبير و اميد 
براى كاهش بيكارى و رونق بازار كار اســت. كارشناسان بازار كار اميدوارند 
گسترش مشــاغل خرد و خانگى موجب تقويت توليد داخل و بهبود فضاى 

كسب و كار شود.
امروزه كشورهاى توسعه يافته بخش اعظمى از بازار اشتغال خود را به كسب 
و كارهاى خرد و خانگى اختصاص داده اند؛ كسب و كارهايى كه به دليل ارزان 
و كم هزينه  بودن و درآمدزايى باال مورد توجه كارآفرينان قرار گرفته اســت. 
اهميت مشــاغل خانگى و نقش آن در كاهش بيكارى تا آنجاست كه در سال 
1389 قانون ساماندهى مشــاغل خانگى به تصويب رسيد و جهت اجرا به 

وزارت كار ابالغ شد.
گفتگوى زير با يكى از فعالين اين نوع كســب و 

كارها ميباشد كه در زمينه چاپ فعاليت ميكنند:

چه كسى واقعا كار آفرين است؟چه كسى واقعا كار آفرين است؟
از ايده تا عملاز ايده تا عمل

لطفا بيوگرافى از كار و تحصيالت خود براى خوانندگان بفرماييد؟

خانم جعفر زاده از نوع كار خود بيشتر توضيح بدهيد ؟

خانم جعفر زاده مشترياى شما رو چه قشرى از مردم تشكيل ميدهند؟

نكته اخر اين مصاحبه : در اخر از تمام  ارگان ها و كسانى كه مرا در اين زمينه يارى  نمودند و از تمام مشتريام  كمال تشكر رو دارم نكته اخر اين مصاحبه : در اخر از تمام  ارگان ها و كسانى كه مرا در اين زمينه يارى  نمودند و از تمام مشتريام  كمال تشكر رو دارم 

اينجانب زهرا جعفر زاده هستم دانشجوى ترم اخر  رشته گرافيك 
از 22 سالگى به اين فعاليت روى آوردم  و االن 4 سال هست كه ازين راه كسب درامد دارم

كار مــن طراحى و چاپ  روى انواع ليوان.پازل.كاشى.بشقاب.تيشــرت و تمام چيزهاى ديگرى كه  بشــود  روش چاپ زد  در زمينه 
عروسك ســازى و مجسمه ســازى  فعاليت دارم تمام اين موارد  را  آموزش ديدم  و حاالبه صورت كامال حرفه اى اين كارها را  انجام 
مى دهم و همچنين خود نيز هنر جو پذيرش ميكنم  و آموخته هاى خود  را در اختيار هنرجوها قرار مى دهم .با عالقه اى كه به اين كار دارم 
بيشــتر مواردى وجود داشت كه كسى بهم ياد نداده بود  و خودم بصورت كامال تجربى ياد گرفتم بطورى كه از طرف اساتيد دانشگاهم 

براى كار آموزى تجربى نفراتى برايم معرفى ميكنند.

من تمام اين مواردى كه عر ض كردم  را در  خانه انجام ميدهم  و  حتى اينكه 90 درصد از مشترى هايم  را نديدم 
چون بصورت مجازى ارتباط برقرار ميشود . مشترى هاى من از كل شهرهاى ايران هستن يزد.اصفهان .شيراز.تهران و......

محصوالت من و هنر من در تمام ايران مشــترى دارد .و حتى براى معرفى بيشــتر محصوالتم  و آشنايى مردم  با اين كار درمجتمع 29 
بهمن تبريز و همچنين در پارك بانوان نمايشگاهى برگزار نمودم.
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 فرماندار بناب گفت: مردم اين شهرســتان 
با شــركت در جشن گلريزان 700 ميليون ريال 
بــراى آزادى زندانيان جرايــم مالى و غيرعمد 

كمك كردند.
به گزارش ايرنا، امين رفيعى در مراسم جشن 
گلريزان اين شهرســتان با اشــاره به مشكالت 

معيشــتى، روحى و روانى خانــواده زندانيان 
جرايم غيرعمد گفت: جشــن گلريزان فرصتى 
است تا مردم نوع دوست و خير اين شهرستان با 
كمك به خانواده هاى زندانيان جرايم غيرعمد 

نيازمند، خشنودى خدا را كسب كنند.
وى اظهار داشت: كمك به همنوع و مشاركت 

در امور خير سبب شادى و شكفتن لبخند بر لب 
افراد و خانواده هاى گرفتار مى شود.

دادســتان عمومى و انقالب و رييس هيات 
مديره انجمن حمايــت از زندانيان بناب نيز در 
اين مراســم با بيان اينكه سال گذشته انجمن 
حمايت از زندانيان اين شهرســتان بيش از يك 

ميليارد و 788 ميليون ريال درآمد داشته است، 
گفــت: از اين مبلغ حدود يــك ميليارد و 219 
ميليون ريال توســط كمك هاى خيران جمع 

آورى شده است.
عليرضا دهقان از توزيع 6 نوبت ســبد كاال و 
3 نوبت كمك نقدى بين خانواده هاى زندانيان 

اين شهرستان در سال گذشته خبر داد و افزود: از 
برنامه هاى ديگر انجمن كمك به دانش آموزان 

خانواده هاى زندانيان است.
وى يادآورى كرد: سال گذشته با كمك 510 
ميليون ريالى خيران 19 زندانى غيرعمد در اين 

شهرستان آزاد شده است. 2

مديرعامــل ســازمان منطقــه 
آزاد ارس از رشــد 200 درصــدى 
توســعه  و  خارجــى  گردشــگران 
گردشــگرى حالل نسبت به مدت 
مشابه در سال 1395 در اين منطقه 

خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومى و 
امور بين الملل سازمان منطقه آزاد 
ارس، محســن نريمان با اعالم اين 
خبر گفت: طبــق ارزيابى دبيرخانه 
شــوراى عالى مناطــق آزاد و ويژه 
اقتصادى كشــور تعداد سه هزار و 
43 نفر گردشــگر خارجى در سال 
گذشته وارد ارس شده اند، درحاليكه 
آمار سال پيشين هزار و 13 نفر بوده 

است. 
وى گفت: بر اساس اين ارزيابى 
جذب هزار و 114 گردشگر خارجى 
هدفى بود كه براى گردشگرى ارس 

تعيين شده بود. 
مديرعامــل ســازمان منطقــه 
آزاد ارس افــزود: جذب اين ميزان 
گردشــگر خارجى در ارس فراتر از 
هدف تعيين شده براى سال 1396 

مى باشد. 
وى اظهار داشــت: طبق ارزيابى 
ها ميزان رشــد عملكــرد ارس در 
جذب گردشــگر خارجى نسبت به 
هدف تعيين شــده براى كل سال 

1396 برابر با 273 درصد است. 

نريمان توسعه گردشگرى حالل 
و ايجاد ارزش افزوده بيشتر در اين 
حوزه را از برنامــه هاى مهم ارس 
در ســال 1397 برشــمرد و گفت: 
پتانســيل هاى فراوان و بالقوه اين 
منطقه در حوزه گردشــگرى امكان 
توسعه صنعت توريسم و رونق بيش 
از پيش فعاليت هــاى اقتصادى را 

فراهم مى كند. 
منطقه آزاد ارس در شمال غرب 
ايران واقع شده و عالوه بر ظرفيت 
هــاى بالقــوه در توســعه تجارت 
جهانى، به واسطه وجود ذخيره گاه 
هاى حيات وحش، مناطق حفاظت 
هاى  جنگل  زيســت،  محيط  شده 
ارسباران، گونه هاى مختلف گياهان 
دارويى، آثار تاريخى و ثبت جهانى و 
ملى و زيبايى هاى حاشيه رودخانه 
ارس از جلفا تا خداآفرين نيز قابليت 
توسعه صنعت توريســم و افزايش 
توليد ناخالص داخلى حاصل از اين 

بخش را دارد.

فرمانــدار بناب گفت: صــادرات از گمرك 
اين شهرســتان در 2 ماه ابتداى امسال نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته 182 درصد رشد 

يافته است.
به گزارش ايرنا، امين رفيعى در جلسه ستاد 
تســهيل و رفع موانع توليد شهرستان بناب با 
بيــان اينكه در اين مــدت 25 هزار تن كاالى 
غيرنفتــى از گمرك اين شهرســتان به خارج 
صادر شــده اســت، افزود: در 2 مــاه ابتداى 
ســال گذشــته ميزان صادرات از گمرك اين 

شهرستان 9 هزار و 100 تن كاال بود.
وى با اشــاره به آخرين وضعيت تسهيالت 
اشــتغال پايدار روســتايى در اين شهرستان 
يادآورى كرد: ســال گذشته اعتبار اوليه اى كه 
بــراى اين بخش در نظر گرفته شــده بود 42 
ميليارد ريال بود، ولــى با پيگيرى هاى انجام 
شــده اين رقم امســال به 114 ميليارد و 430 

ميليون ريال افزايش يافت.
رييس ســتاد تســهيل و رفع موانع توليد 
بنــاب از تصويــب 20 طرح در حــوزه هاى 
مختلف صنعت، كشاورزى، ورزشى و فناورى 
اطالعات با اعتبار بيش از 100 ميليارد ريال در 
اين ســتاد خبر داد و گفت: از اين ميزان 6 طرح 
در حوزه هاى كشاورزى، گردشگرى و ورزشى 
مورد تصويب قرار گرفــت و 48 ميليارد ريال 

تسهيالت نيز پرداخت شده است.
رفيعى ادامه داد: تاكنون اعتبارهاى مربوط 
به طرح هاى صنعت تخصيص نيافته اســت 
كه مســووالن صنعت، معــدن و تجارت بايد 

پيگيرى هاى الزم را انجام دهند.
وى يــادآورى كرد: با توجه به اتمام زمين و 
نبود امكان واگذارى زمين در شهرك صنعتى 
بناب در شــرايط فعلى، نيازى به اســتعالم از 
شــهرك هاى صنعتى براى ايجاد واحدهاى 

جديد نيست.
رفيعى افزود: احداث شهرك جديد در 500 
هكتار از اراضى روستاى چپقلو در حال مطالعه 
اســت و به زودى قطعات اين شهرك واگذار 

مى شود.
رييس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى بناب نيز در اين جلسه با انتقاد 
از همكارى و عمــل نكردن به تعهدات بانك 
گردشــگرى در پرداخت تسهيالت الزم براى 
ساخت هتل 4 ستاره بناب گفت: اين هتل هم 
اكنون از حدود 80 درصد پيشــرفت فيزيكى 

برخوردار است.
بهنام رحيم زاده افزود: مدتى است كه روند 
تكميــل اين طرح به علــت تخصيص نيافتن 
اعتبارهــا به كندى پيش مــى رود و پيمانكار 
آن بــه دليل خلــف وعده مســووالن بانك 

گردشگرى تحت فشار است.
وى يــادآورى كرد: در طــرح هاى مربوط 
به گردشــگرى معموال 80 درصــد اعتبارها 
به صورت تســهيالت و 20 درصد بقيه آورده 
سرمايه گذار اســت در حالى كه در طرح هتل 
چهار ستاره بناب 60 درصد اعتبارهاى هزينه 
شده از سوى مجرى طرح پرداخت شده است.

رييس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى بناب اظهار داشت: امسال براى 
تكميل زيرساخت هاى حوزه گردشگرى اين 
شهرســتان 42 ميليارد ريال اعتبار تخصيص 

يافته است.
رحيم زاده با اشاره به آماده سازى زيرساخت 
هاى الزم در اماكن تفريحى اين شهرستان بر 
لزوم رفع مشــكل آب شرب مركز گردشگرى 

روستاى 'دوش' تاكيد كرد.

يعقوب نماينده؛ مديركل آموزش 
فنى و حرفه اى آذربايجان شرقى از 
بازديد 5 هــزار و 697  دانش آموز 
از مراكز آمــوزش فنى و حرفه اى 
استان در هفته معرفى مشاغل خبر 
داد و گفــت: از اســتقبال و حضور 
گســترده مســؤوالن اداره هــاى 
دانش  اســتان،  پرورش  و  آموزش 
آموزان و اولياى دانش آموزان براى 
اجراى طرح بازديــد دانش آموزى 
در هفته معرفى مشــاغل، بســيار 
ارزشمند اســت و ما از اين رويداد 

بسيار خرسنديم.
  وى در هميــن راســتا با بيان 
آموزش  كل  اداره  ميزبانــى  اينكه 
فنى و حرفه اى آذربايجان شــرقى 
در ارديبهشت ماه براى حضور پنج 
هزار و 697 هــزار بازديد كننده در 
رويدادى  تحصيلى  مختلف  مقاطع 
با ارزش اســت، ادامــه داد: از اين 
تعداد، 594 نفر، جزو دانش آموزان 
مقطــع ابتدايى، 2 هزار و 602 نفر، 
جزو دانش آموزان مقطع دوره اول 
دبيرســتان، هزار و 354 نفر، جزو 
مقطع دوره دوم دبيرســتان و هزار 
و 147 نفــر نيز، جزو نيروهاى آزاد 

بوده اند.
 نماينده، به عنــوان مديركل و 
رئيس ســتاد اجرايى برنامه بازديد 
دانش آموزى هفته مشــاغل، ابراز 
داشــت: با نظر بــه توانمندى ها، 
توجه  قابل  تجهيــزات  و  امكانات 
در مراكــز آموزش فنى و حرفه اى 
اســتان، معرفى اين پتانسيل ها به 
اقشار مختلف جامعه به ويژه، دانش 

آموزان، امرى ضرورى است.
مديركل آمــوزش فنى و حرفه 
اى اســتان با تكيه بر تنوع رشــته 
اى و حرفه اى اين اداره كل، گفت: 
اجراى اين طــرح، فرصتى مغتنم 
است تا در كنار معرفى رشته هاى 
مهارتى و ارائه مشــاوره هاى الزم 
به دانش آموزان، آنان را در انتخاب 
مسير شــغلى و بازاركار مورد نياز 

جامعه نيز، هدايت كنيم.
وى با تكيه بر برگــزارى دوره 
هاى آموزش مهارتى كوتاه مدت و 
كپسولى براى دانش آموزان بازديد 
كننــده، ادامــه داد: در اين بازديد، 
با اســتقبال خوب دانــش آموزان، 
براى بازديد كننــدگان، دوره هاى 
آموزشــى همچون، تعميركار تلفن 
همراه، سرويس و نگهدارى خودرو، 
آشنايى با پرورش و اسانس گيرى 
زعفران،  كشت  دارويى،  گياهان  از 
پرورش قارچ دكمه اى، آشــنايى با 
مبانى برق، كولر اســپيلت، موتور 
خودرو، بــرق خودرو، برق صنعتى، 
عمومى  كارور  ســاختمان،  بــرق 
كامپيوتر، كار آفرينى و .... نيز ارايه 

شد.

فروش  روزنامه  بنايى  كريم 
تبريــزى كه همچنــان چراغ 
دوره گردى  فروشــى  روزنامه 
را روشــن نگه داشته است و 
تنهاســرمايه ى ايــن آقا يك 

دوچرخه بيش نيست.

جهادكشــاورزى  ســازمان  رئيس 
اســتان آذربايجان شــرقى گفت: در 
كالنشــهرها به ويژه تبريز بايستى در 
زمينهاى كشــاورزى، ارزش اقتصادى 

فعاليت بخش را ارتقاء دهيم.
به گزارش روابط عمومي ســازمان 
جهادكشاورزي اســتان، مهندس اكبر 
فتحى در جلســه شــوراى هماهنگى 
كه در محل مديريت جهادكشــاورزى 
شهرستان تبريز برگزار شد ضمن اعالم 
اين مطلب افزود: در كالنشهرها به ويژه 
تبريز بايســتى در زمينهاى كشاورزى 
ارزش اقتصــادى فعاليــت بخــش را 
ارتقاء دهيم تــا از تغييركاربرى اراضى 
جلوگيرى شــود و در اين راســتا الزم 
است تا فعاليتهاى كشــاورزى دركنار 
ســاير فعاليتهاى اقتصادى رقابت پذير 

شوند. 
وى گفت: شهرستان تبريز ظرفيت 
بزرگى براى توسعه فعاليتهاى گلخانه 
اى دارد، زيرا جمعيت 2 ميليون نفرى 
كالنشهر تبريز بازار بزرگى براى تجارى 
ســازى محصوالت توليدى دارد و بايد 
تعاونى گلخانه داران تبريز توسعه يابد.

فتحى ادامه داد: ســاماندهى توليد 
ســبزى و صيفى در تبريز به ويژه در 

گلخانه ها ضرورت نياز استان در تامين 
و توليد سبزى و صيفى مصرفى مردم 
در فصول سرد سال را دارد و شايسته 
نيست كه سبزى مورد نياز استان غير 

فصل از استانهاى ديگر تامين شود.
جهادكشــاورزى  ســازمان  رئيس 
اســتان تصريح نمود: وضعيت آب در 
كالنشــهر تبريز به ويژه در فعاليتهاى 
كشاورزى بســيار بحرانى است و بايد 
تالش مضاعف كنيم تا حتى يك هكتار 
هم به صورت سنتى آبيارى نشود، لذا 
توسعه سامانه هاى نوين آبيارى تحت 

فشار يك ضرورت است.
وى افزود: بايد با استفاده از ظرفيت 
گيريهاى  پى  و  كشــاورزى  تشكلهاى 
شهرستان  ادارى  شــوراى  در  مستمر 
و اســتان، نرخ بهره بانكى فعاليتهاى 
كشــاورزى تــك رقمى شــود تا نرخ 
محصوالت توليدى در بازارهاى جهانى 

رقابت پذير شوند.
فتحى گفــت: شــهرك دامپرورى 
ساتلو بايســتى تا پايان شــهريور ماه 
تعيين تكليف شود و به سرمايه گذاران 

متقاضى واگذار شود.
جهادكشــاورزى  ســازمان  رئيس 
آذربايجان شــرقى خاطرنشــان كرد: 
صندوق توســعه ملى با ظرفيت باال از 
طرح هاى صنايع تبديلى كشــاورزى 
حمايت ويژه اى دارد و صاحبان صنايع 
الزم است در ارتقاء كيفيت محصول و 
قيمت رقابت پذير ، همت جدى داشته 

باشند.
وى در بخش پايانى ســخنان خود 
تاكيد كرد: آمــوزش كاركنان با هدف 
بــه روز رســانى و انتقــال يافته هاى 
جديد در تمامى فصول كشاورزى نياز 

ديــدار مديرعامــل و هيئت مديره همگانى است.
شركت گاز اســتان آذربايجان شرقى 
بــا خانواده معزز شــهدابه مناســبت 
بزرگداشت سالروز آزادسازى خرمشهر، 
مديرعامــل و اعضــاى هيئت مديره 
شركت گاز استان با خانواده معزز شهيد 

يوسف پيرى ديدار و گفتگو نمودند.
  مدير عامل شركت ضمن اشاره به 
مجاهدت هاى شــهيدان و رزمندگان 
در حفظ خاك ميهن اســالمى گفت: 
فتح خرمشــهر صرفاً در سايه اخالص 
و تبعيت از واليت  فقيه محقق گرديده و 
وظيفه امروز ما در قبال آن همه رشادت 
و از جان گذشتگى ، حفظ فرهنگ ايثار 

و شهادت مى باشد.
سيدرضا رهنماى توحيدى با اشاره 
به اينكــه عمليات فتح المبين مصداق 
بارز رشادت و غيرت در حراست از عزت 
و آزادگى بود، افزود: اين عمليات ثابت 
نمود رزمندگان اسالم عليرغم دستان 
خالى با تكيه بر سالح ايمان و اخالص 
، صحنــه غرورآفرينى از نبرد حق عليه 

باطل آفريدند.
خاطر نشــان مى گردد در اين ديدار 
صميمى ضمن اداى احترام به ساحت 
مقدس اين شهيد بزرگوار ، با اهداى لوح 
و هديه اى به رسم يادبود از اين خانواده 

معزز تقدير بعمل آمد.

معــاون قضايى رييس كل و سرپرســت 
معاونت اجتماعي و پيشــگيري از وقوع جرم 
دادگســتري آذربايجان شــرقى بر استفاده 
از ظرفيــت مردمى در كاهش آســيب هاى 
اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم تأكيد كرد.

به گزارش روابط عمومى دادگسترى كل 
اســتان، بابك محبوب عليلو در جلسه «هم 
انديشــى و رهيافتى بر مشــكالت سازمان 
هاى مردم نهاد فعال در اســتان» بر استفاده 
از ظرفيــت مردمى در كاهش آســيب هاى 
اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم تأكيد كرد و 
گفت: پيشگيرى از وقوع جرم به لحاظ تجارب 
چندين ساله و عليرغم مشاركت دستگاههاى 
دولتى در كاهش آســيب هاى اجتماعى، به 

تنهايى كافى نيست.
وى با اشــاره به اينكه دستگاه هاى دولتى 
و عمومــى غيردولتى بــا محدودّيت هايى 
مواجــه اند كه اجازه نمى دهد آن طور كه بايد 
از ظرفيت آنها در كاهش پيشگيرى از آسيب 
هاى اجتماعى اســتفاده كرد افزود: بايستى از 
مشــاركت خود جامعه در كاهش آســيب ها 
استفاده كرد. در اين خصوص سازمان و تشكل 
هاى مردم نهاد به لحاظ سنخيت و ارتباطى كه 
بــا آحاد جامعه در گروه هاى مختلف دارند، به 
خوبى مى توانند ايفاى نقش كنند چون تشكل 

هاى مردم نهاد مشكالت را بهتر حس و درك 
مى كنند و جنس مشكالت را مى شناسند.

محبوب عليلو ادامه داد: سازمان هاى مردم 
نهــاد مى توانند برابر ماده 66 آئين  دادرســى 
كيفرى، اعــالم جرم كــرده و پيگير جرايم 
عمومى مثل جرايم عليه محيط زيست، عليه 

كودكان، عليه سالمندان و ... شوند.
معــاون قضايى رييس كل و سرپرســت 
معاونت اجتماعي و پيشــگيري از وقوع جرم 
دادگستري كل استان همچنين بر ارتباط مؤثر 
معاونت پيشگيرى و سازمان هاى مردم نهاد 
با يكديگر و تشكيل شبكه ارتباطى و استفاده 
از نظرات مردم در جهت پيشــگيرى از جرايم 

عمومى تأكيد كرد.
وى بيــان كــرد: معاونــت اجتماعي و 
پيشــگيري از وقوع جرم قــوه قضاييه براى 
امكان اســتفاده از ظرفيت هاى مردمى اقشار 
مختلــف جامعه، اقدام به راه اندازى ســامانه 
متمركزى با عنوان ســامانه «سجام» كرده 
است، افراد عالقمند به مشاركت در پيشگيري 
از آســيب هاى اجتماعى و جرايم مى توانند با 
مراجعه به ســامانه مذكور به نشانى اينترنتى 
www.sajam.adliran.ir ثبت نام 

و به اين طريق اعالم آمادگى كنند.
ماده 66 قانــون آئين  دادرســى كيفرى 
مصوب سال 1392: سازمان هاى مردم نهادى 
كه اساســنامه آنها درباره حمايت از اطفال و 
نوجوانان، زنان، اشــخاص بيمــار و ناتوان 
جسمى يا ذهنى، محيط زيست، منابع طبيعى، 
ميراث فرهنگى، بهداشت عمومى و حمايت 
از حقوق شهروندى است، مى توانند نسبت به 
جرائم ارتكابى در زمينه هاى فوق اعالم جرم 
كنند و در تمام مراحل دادرسى شركت نمايند.

نماينده ولي فقيه در استان آذربايجان شرقي 
اصل مهم برنامه هاي چهل سالگي انقالب 

اسالمي را مردمي كردن آن دانست. 
سيماي  و  صدا  عمومي  روابط  گزارش  به 
حجت  حضرت  شرقي،  آذربايجان  مركز 
در  هاشم،  آل  محمدعلي  دكتر  االسالم 
چهلمين  سياستگذاري  شوراي  جلسه 
تبيين  و  اسالمي  انقالب  پيروزي  سالگرد 
كردن  مردمي  گفت:  آن  برنامه هاي 
اسالمي  انقالب  سالگي  چهل  برنامه هاي 
ريزي  برنامه  و  باشد  مهم  اصل  بايستي 
توسط مردم انجام شود و مردم محور باشد. 
سالگي  چهل  مسئله  در  افزود:  وي 
و  هنر  زبان  از  بايد  بيشتر  اسالمي  انقالب 
ـ  تئاتر  ـ  سينمايي  (فيلم هاي  هنري  ابزار 
استفاده  و...)  شعر  ـ  فرهنگي  محصوالت 
هستند  انقالبي  نماد  كه  مساجدي  و  شود 
ـ شهداي محراب ـ شهداي دفاع مقدس 
و اركان شهدا برجسته تر شوند. امام جمعه 
تبريز با اشاره به اينكه در بحث عمران و 
آباداني، نظام خدمات ارزشمندي انجام داده 
خطوط  ـ  ها  جاده  ساخت  كرد:  تصريح   ،
اينها  امثال  و  روستايي  جاده هاي  ـ  ريلي 
ارايه  بايد  كه  است  مهمي  بسيار  خدمات 
تنها  نظام  خدمات  اين  گفتن  و  شود 
اختصاص به ده روز دهه فجر نداشته باشد 
يك  هفته  هر  سال  طول  در  بتدريج  بلكه 
همه  در  آن  دستاوردهاي  و  نظام  خدمت 

بُعدها به مردم عزيز مطرح شود. 
حجت االسالم آل هاشم با تاكيد بر اينكه 
نماز  در  هفته  هر  نظام  خدمات  بايستي 
جماعت  امام  توسط  شهرستانها  جماعات 
توانيم  مي  افزود:   ، برسد  مردم  حضور  به 
تمامي  در  مختلف  نمايشگاه هاي  ايجاد  با 
مختلف  دستگاههاي  توسط  سال  ايام 
به  گذشته  سال  چهل  در  را  نظام  خدمات 
مردم نشان دهيم . وي ادامه داد: همانگونه 
كه مي دانيد امسال هجمه هاي فراواني از 
ناحيه دشمن داريم و همين خروج آمريكا 
با  مي خواهند  كه  است  نشانه اي  برجام  از 

انقالب مقابله كرده و نيز يك سري توطئه 
تا  كنند  مي  تهيه  جديد  هاي  برنامه  و 
مقابل  بيشتر  حتي  گذشته  سال هاي  مانند 
نظام بايستند. نماينده ولي فقيه در استان 
برنامه  اين  اصلي  هدف  شرقي  آ ذربايجان 
ها را نشان دادن خدمات چهل ساله نظام 
به مردم عنوان و خاطر نشان كرد: بايستي 
حساب شده و برنامه ريزي شده عمل كنيم 
كاري  حوزه  در  كدام  هر  اداره ها  اينكه  و 
خود چهل برنامه در چهل سالگي انقالب 
از  تشكر  و  تقدير  با  وي  كنند.  برجسته  را 
به  شرقي،  آذربايجان  مركز  سيماي  صداو 
نقش خطير آن در اطالع رساني برنامه هاي 
كرد  اشاره  اسالمي  انقالب  سالگي  چهل 
مردم  براي  و  مردم  مال  انقالب  گفت:  و 
است لذا صدا وسيما ميتواند با تاريخ نگاري 
مصاحبه  ـ  استان  فعاليت هاي  دهه  چهار 
تحوالت  سير  ـ  استان  متعهد  نخبگان  با 
استان و پيشرفت ها و موفقيت هاي استان 

را برجسته كند.
سيد محسن لطيفي مديركل صداوسيماي 
گفت:  جلسه  دراين  نيز  شرقي  آذربايجان 
اساس  بر  گذشته  سال  از  صداوسيما 
دستورالعملي جامع برنامه ها و برنامه ريزي 
سريال  يك  و  كرده  شروع  را  خود  هاي 
سيزده قسمتي فاخر با عنوان جالل را در 
شده  امضا  قراردادش  كه  دارد  تهيه  دست 
پخش  سيما  سه  شبكه  از  توليد  از  پس  و 
راستا  همين  در  افزود:  وي  شد.  خواهد 

در  نيز  اسالمي  انقالب  مبارزين  مستند 
اين خصوص  در  كه  مي باشد  ساخت  حال 
همچنين  است.  شده  مشخص  نفر  بيست 
كارنامه انقالب اسالمي نيز در استان آماده 
شده و در جلسه شوراي انديشه ورزي صدا 
مبارك  ماه  از  بعد  امسال  و  طرح  سيما  و 
گفتمان  محوريت  با  بحث ها  رمضان 
مي شود.سيدمحسن  برگزار  ورهبري  امام 
قواو  تمام  با  رسانه  اينكه  بيان  با  لطيفي 
توان خود در خدمت دستگاه ها است،افزود : 
باشند  مردم  كنار  در  بيشتر  بايد  مسئوالن 
مكان هاي  و  مساجد  در  خود  حضور  با  و 
كه  برسانند  مردم  به  را  مهم  اين  مختلف 
اين انقالب مردمي است. مدير كل صدا و 
سيماي استان ادامه داد: متاسفانه برخي از 
دستگاه ها هنوز آمار دقيق و مشخصي در 
اين خصوص به ما تحويل نداده اند تا ما نيز 
بتوانيم خدمات نظام را در آن حوزه به نحو 

شايسته به مردم بيان كنيم. 
اينكه  به  اشاره  با  لطيفي  محسن  سيد 
دستگاه ها  از  بعضي  مي كنند  فكر  مردم 
نيز  بيگانه  هاي  شبكه  و  هستند  محصور 
به اين تفكرات دامن زده و حاشيه سازي 
تا  شود  ايجاد  بايد  فضايي  افزود:  مي كنند، 
و  شود  كم  مسئوالن  و  مردم  بين  فواصل 
حرف  مردم  روبروي  شفافيت  با  مسئوالن 
بزنند و روحيه مردم را به همان روحيه دهه 
مردم  است  اينصورت  در  برگردانند  شصت 

ميدانند اين انقالب مردمي است. 

افزايــش 200 درصدى گردشــگر 
خارجى در ارس

ارتقــاء زمين هاى كشــاورزى؛ ارزش 
اقتصادى فعاليت بخش در كالنشهرها 

ديدار مديرعامل و هيات مديره شركت 
گاز استان با خانواده معزز شهدا

استفاده از ظرفيت مردمى در كاهش آسيب هاى 
اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم

رشد 182 درصدى صادرات از بناب

 روزنامه فروشــى در 
تبريز با دوچرخه

بازديد بيش از 5 هــزار دانش آموز از مراكز 
آموزش فنى و حرفه اى استان

ضرورت مردمي كردن برنامه هاي 40 سالگي
 انقالب اسالمي



مديــر عامــل ســازمان مديريت 
پسماند شهردارى تبريز از كاهش 40 
تنى متوســط توليد روزانه زباله تبريز 
در ايام رمضان نســبت به سال گذشته 

خبر داد.
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان 
شــرقى، عليرضا اصغرى با اعالم اين 
خبــر، اظهار كرد: طى دو هفته اول ماه 
مبارك رمضان به صــورت ميانگين 
روزانــه 24 تــن افزايش نســبت به 
روزهــاى قبل و عــادى افزايش تناژ 

زباله داشتيم.
وى با اشــاره به اين كــه ميانگين 

افزايش تنــاژ زباله در دو هفته اول ماه 
رمضان سال گذشته 50 تن بود، گفت: 
ضرورى اســت در ماه مبارك رمضان 
و برپايى ســفره هاى افطارى به فكر 
توليــد زباله كمتر باشــيم و با خريد به 
اندازه كافى و همچنين عدم استفاده از 
ظروف يكبار مصرف در ضيافت هاى 
ماه رمضــان ، ضرورتى انكار ناپذير در 
راستاى حفظ محيط زيست به حساب 

مى آيد .
اصغــرى بــا تاكيد بر جداســازى 
اصولى پسماندها در منازل و رستوران 
ها و غذاخورى هاى موجود در ســطح 

شهر ، خاطر نشان كرد : خريد به اندازه 
نياز و پخــت و پز به اندازه مصرف مى 
توان در كاهش ميزان پســماندهاى 

شهرى تاثير گذار باشد. 
مديرعامــل ســازمان مديريــت 
پســماندهاى شــهردارى تبريــز در 
پايــان گفت: در ماه مبــارك رمضان 
طبق ســال هــاى گذشــته اقدامات 
آموزش شــهروندى و نصب بنرهاى 
آموزشــى با شــعار " رمضان ســبز و 
بدون ظروف يكبار مصرف " در سطح 
شــهر ، با مشاركت خانه محيط زيست 
و تشكل هاى مردم نهاد نسبت به آگاه 

ســازى در خصوص مديريت پسماند 
انجام گرفته ، تا شــاهد محيط زيستى 

سالم و شهرى پاك باشيم.

 با هدف توســعه و گســترش شبكه 
يكپارچــه حمل و نقل عمومــى و ارائه 
خدمات مطلــوب به شــهروندان و نيز 
ضرورت ارائــه كارت بليت الكترونيك 
حمل و نقل عمومــى تركيبى، تعويض 
كارتهــاى بليتهــاى شــركت واحــد 

اتوبوسرانى آغاز شد.
به گزارش روابط عمومى شركت واحد 
اتوبوســرانى تبريز و حومه فرخ جاللى 
مديرعامل اين شركت با بيان اين مطلب 
افزود: در راســتاى اجراى پروژه ى كارت 
شهروندى و مهيا نمودن امكانات جهت 
اســتفاده از خدمات ناوگان حمل و نقل 

عمومى اتوبوس و مترو با يك كارت بليت 
مشترك ،طرح تعويض كارت بليت هاى 
الكترونيكى قبلى شــهروندان با كارت 

بليتهاى جديد بصورت رايگان آغاز شد.
جاللــى تصريح كــرد: در اين طرح، 

شهروندان ميتوانند پس از استفاده و اتمام 
شارژ كارت بليتهاى فعلى، جهت تعويض 
با كارت بليتهاى جديد بانك شــهر با نام 
تبريز كارت، به تمامى كيوسكهاى شارژ 
مستقر در ايســتگاههاى مسير تندرو و 
پايانه هاى 4 گانه شركت واحد مراجعه و 
نسبت به تعويض رايگان كارت بليت خود 
با كارت شهروندى تبريز كارت تا انتهاى 
شهريور ماه ســالجارى اقدام نمايند. در 
غير اينصورت كارت بليتهاى فعلى پس 
از منقضى شدن تاريخ فوق قابل استفاده 

و يا تعويض نخواهند بود.
مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى 

تبريــز و حومه در ادامه گفت: كارت  بليت 
هاى جديد بر مبناى استاندارد كارت بليت 
هاى الكترونيك  طراحى  و در اتوبوسرانى 

و مترو قابل استفاده مى باشد.
جاللى كارت شــهروندى را از جمله 
ســاز و كارهاى دســتيابى به ايده شهر 
الكترونيك دانســت و افزود : در صورت 
اضافه شدن ســاير خدمات كه متعاقبا" 
توسط دستگاههاى مربوطه  اعالم خواهد 
شــد براى استفاده شهروندان از امكانات 
مختلــف خدماتى، تفريحــى، رفاهى و 
ورزشــى و خريــد نيز  ميتــوان از كارت 

شهروندى تبريز كارت استفاده كرد.

طى مراســمى با حضــور معاون اســتاندار، رئيس 
دانشگاه علوم پزشكى تبريز ، مديرعامل ارس و فرماندار 
جلفا، 100 دستگاه آمبوالنس با اعتبار 400 ميليارد ريال 
از منطقه آزاد ارس ترخيص و در اختيار دانشــگاه علوم 

پزشكى تبريز قرار گرفت. 
آمبوالنس هاى ترخيص شده از منطقه آزاد ارس به 
مراكز اورژانس ســطح استان آذربايجان شرقى منتقل 
مى شوند تا آمبوالنس هاى فرسوده استان جمع آورى 
شده و نوســازى ناوگان آمبوالنس هاى استان شتاب 

بيشترى به خود بگيرد. 
بــه گفته رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى تبريز، با 
احتســاب 46 دستگاه آمبوالنس كه قبال به اين ناوگان 
اضافه شده بود، افزايش ناوگان آمبوالنس هاى استان 

آذربايجان شــرقى به 146 دســتگاه رسيده است و به 
اين ترتيب مشــكالت استان در زمينه آمبوالنس هاى 
فرســوده و كمبود آمبوالنس مرتفع مى شــود.  پس از 
مراســم ترخيص، جلسه مشترك رئيس هيات مديره و 
مديرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس، معاون عمرانى 
استاندار آذربايجان شرقى و رئيس دانشگاه علوم پزشكى 

تبريز در سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد.
در اين جلســه مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، 
خواســتار توجه ويژه دانشــگاه علوم پزشكى و استقرار 

خدمات مناسب پزشكى و اورژانسى در ارس شد. 
محســن نريمان تاكيد كرد: با توجه به حضور باالى 
گردشــگر در منطقه آزاد ارس، الزم است كه وضعيت 

بهداشت و درمان ارس بهبود يافته و ارتقا پيدا كند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى تبريز نيز در اين جلسه 
با اشــاره به اينكه دانشگاه علوم پزشكى تبريز در زمينه 
ارتقاى وضعيت بهداشــت و درمانى ارس، تالش مى 
كند، گفت: دانشــگاه علوم پزشــكى تبريز به نســبت 
مســاوى با ســازمان منطقه آزاد ارس در امور بهداشت 

و درمان و تجهيزات پزشكى ارس مشاركت مى كند. 

مديركل مديريت بحران اســتان 
آذربايجــان شــرقى گفــت: 20 راه 
روستايى در شهرســتان خداآفرين به 
دليل شدت بارش و جارى شدن سيل 

تخريب شد.
به گزارش ايرنا خليل ساعى افزود: 
به دنبال بارش شديد تگرگ كه حدود 
20 دقيقه متوالى تداوم يافت، خسارت 
زيادى را در روســتاهاى شهرســتان 

خداآفرين برجاى گذاشت.
وى ادامــه داد: شــدت بــارش در 
روستاى عليوردى اوشاغى نيز موجب 

تخريب يك منزل مســكونى و فوت 
يك نفر شد.

ساعى اظهار داشــت: كارشناسان 

براى برآورد و ارزيابى خسارت به محل 
اعزام شــده اند و شــوراى هماهنگى 
مديريت بحران شهرســتان تشكيل 

شده است.
وى همچنين از مصدوميت دو نفر 
ديگر در روستاهاى بسطاملو و حسين 
ببگلو خبر داد و گفت: عوامل اورژانس 
مصدومان اين حادثه را به بيمارســتان 

منتقل كردند.
شهرســتان خداآفرين با جمعيت 
حدود 34هزار نفر و با مساحت يكهزار 
و 525 كيلومترمربــع در همجوارى با 
مرزهاى ايران با ارمنستان و نخجوان 
واقع شــده و شــغل اغلب مــردم آن 

كشاورزى و دامدارى مى باشد. 

 مســئول روابط عمومى مركز 
مديريــت حــوادث و فوريت هاى 
پزشــكى آذربايجان شرقى گفت: 
دختر 14 ســاله بر اثــر ليز خوردن و 
افتادن به داخل ســد زرنق جان خود 

را از دست داد.

به گزارش ايرنا، وحيد شادى نيا 
روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران 
افــزود: ايــن حادثه شــامگاه روز 
گذشــته رخ داد كه با اعالم كاهش 
هشــيارى 2 نفر در سد خاكى زرنق 
به مركز اورژانس، كارشناسان مركز 

بالفاصله به محل اعزام شدند.
وى ادامه داد: كارشناسان مركز 
مرگ دختر 14 ســاله بــر اثر غرق 
شدگى را تاييد و مادر 45 ساله را كه 
براى نجات جان دخترش به داخل 
آب رفتــه بود بــه دليل مصدوميت 

و مشــكل تنفســى به بيمارستان 
هريس منتقل كردند.

شــهر زرنق واقع در شهرستان 
هريــس در 89 كيلومترى شــمال 
شرقى تبريز مركز استان آذربايجان 

شرقى واقع است.

دكتر خدابخش اســتاندار آذربايجان شــرقى 
از مهنــدس ايمانلــو مدير عامل شــركت آب و 
فاضالب استان آذربايجان شرقى قدردانى نمود.

اســتاندار آذربايجان شــرقى با ارســال لوح 
ســپاس از مدير عامل شــركت آب و فاضالب 
اســتان آذربايجان شرقى از تالش هاى بى دريغ 
مهندس ايمانلو در خصوص فراهم سازى شرايط 
اجراى شــبكه فاضالب و دفع بهداشــتى آن در 

شهر صوفيان ، تشكر و قدردانى نمودند .
درقسمتى از اين لوح آمده است :

برادر ارجمند جناب آقاي  مهندس ايمانلو  
مديريت محترم عامل شركت آب و فاضالب 

آذربايجان شرقي
باسالم

رضايت پــروردگار متعال و آرامش وجدان كه 

نتيجــه خدمت صادقانه  و خالصانه اســت ، خود 
بهترين و ارزشمندترين تشكر و قدرداني هاست .
خدمت بي منت به مــردم ، رداي پرافتخاري 
اســت بر دوش خدمتگزاران صديق ، تا خويش 
را وقــف آناني كنند كه ولي  نعمتند ، عشــق به 
مــردم آنجا كه با خدمت صادقانه پيوند مي خورد 
، پاداشــي جز در پيشگاه پروردگار متعال  ندارد و 
بدون شك ارائه خدمات شايسته به مردم ، جبران 

بخشي كوچك از بلند همتي  آنهاست .
برخورد الزم مي دانم مراتب تقدير و تشكر از 
جنابعالي و همــكاران محترمتان را ابراز نموده و 
به طور اخص از تالشهاي بي دريغ شما در جهت  
فراهم ســازي شــرايط اجراي شــبكه فاضالب 
و دفع بهداشــتي آن در شــهر صوفيان قدرداني 
نمايم . اميد اســت در ظل عنايات حضرت حق 

و توجهات خاصه امام عصر (ع) بيش از گذشــته 
موفق باشيد.

حســين منيرى فر مديرعامل ســازمان عمران 
شــهردارى تبريز گفت :در راســتاى برنامه مدون 
ســازمان عمــران در جهت توســعه كارخانجات 
آســفالت و يكــى از گام هاى برداشــته شــده در 
ايــن راســتا خريد كارخانــه آســفالت 160 تنى 
تمــام اتوماتيك وبه منظور رفع مشــكل ودغدغه 
تهيه ســوخت مــازوت و گازوئيل بــا تقبل هزينه 
اى ســنگين و جهــت كاهش آلودگى هــوا بعد از 
ســى ســال باالخره پيرو مذاكــرات و پيگيرى ها 
ى بعمل آمده شــبكه گازرســانى به كارخانجات 
آســفالت به طول 10 كيلومتر توسط عوامل زحمت 

كش شــركت گاز تبريز اجرا شد .
حســين منيــرى فر ضمــن تقدير و تشــكر از 
زحمــات بــى وقفه آقــاى مهندس پــور مهدى 
معاونــت محترم امور عمرانى اســتاندارى ، آقاى 
دكتــر ايرج شــهين باهر شــهردارمحترم ، آقاى 
مهندس اســحقى معاونت محتــرم فنى وعمرانى 
شــهردارى تبريز و مدير عامل محترم شركت گاز 
افزود : با اتمام اجراى شــبكه گازرســانى و نصب 
ايســتگاه گاز انشــاا..با تزريق گاز به شبكه بزودى 
كارخانه آســفالت 160 تنى تمام اتوماتيك به بهره 

بردارى خواهد رسيد.

www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir بارش و تخريب منزلى در خداآفرين يك كشته برجاى گذاشت
 بارش هاى سيل آسا و تگرگ در شهرستان خداآفرين موجب 

مرگ يك زن 60 ساله بر اثر تخريب منزل مسكونى شد.
فرماندار شهرســتان خداآفرين در گفــت وگو با خبرنگار ايرنا 
ضمن اعالم اين خبر، افزود: حدود ســاعت 22 چند شب گذشته 
بارش تگرگ و باران ســيل آسا در اين شهرستان آغاز شد كه در 
اثر اين بارش ها و آوارشدن منزل مسكونى در روستاى عليوردى 

اوشاقى بخش مركزى، فرد مزبور جان خود را از دست داد.
احمدعلى اســدپور اظهار كرد: اين بارش ها از ساعت 22 جمعه 
شب شروع و حدود 20دقيقه به طول انجاميد كه در اثر آن تعدادى 
مصدوم  شــدند و خسارات ســنگين به مزارع كشاورزى، راه هاى 
ارتباطى و معابر روســتاها، كانال هاى آبيارى، خودروهاى سوارى 

و آبگرفتگى منازل وارد شدند.

وى گفت: در اين بارش ها راه ارتباطى چندين روســتا از جمله 
بســطاملو و عطالو مسدود شده بود كه با تالش نيروهاى امدادى، 

سپاه، مرزبانى و انتظامى مسيرگشايى شد. 
اســدپور با بيان اينكه اين خسارات بيشتر در روستاهاى بخش 
مركزى به وجود آمده است، گفت: ميزان خسارات به زودى برآورد 

و اعالم خواهد شد.
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كاهش 40 تني توليد روزانه زباله در تبريز 

شروع تعويض كارت  بليت هاى قديمى شركت واحد با كارت شهروندى ترخيص 100دستگاه آمبوالنس از منطقه آزاد ارس

    سيل راه 20 روستا در خداآفرين را تخريب كرد

دختر14 ساله در سد زرنق غرق شد

قدردانى استاندار از مديرعامل شركت آب و فاضالب استان

اتمام گاز رسانى به كارخانه هاى آسفالت سازمان عمران شهردارى تبريز

جوانــان  و  ورزش  كل  مديــر 
آذربايجــان شــرقى گفــت: خانه 
تكوانــدو در آينده نزديــك با اعتبار 
10 ميليارد ريالى در شهرستان ميانه 

احداث مى شود.
به گــزارش ايرنا، ايــوب بهتاج 
در آيين اســتقبال و تجليل از ســه 
مدال آور و مربى ميانه اى بيســت و 
سومين دوره مسابقه هاى قهرمانى 
تكواندو آسيا 2018 در ويتنام، افزود: 
با توجه به ظرفيت اين شهرستان در 
رشــته هاى مختلف ورزشى به ويژه 
تكوانــدو و وجود قهرمانان مدال آور 
آســيايى، جهانى و المپيك احداث 

خانه تكواندو ضرورى است.
وى يــادآورى كرد: بــا پيگيرى 
هــاى الزم اعتبار مــورد نياز براى 
ســاخت خانه تكواندو در شهرستان 

ميانه تامين شده است.
بهتاج با ابراز خرسندى از دستيابى 
تيم كشورمان به مقام نايب قهرمانى 
مســابقه هاى قهرمانى تكواندوى 
آســيا 2018 در ويتنام، براى مدال 
آوران ميانه اى كه ســهم عمده اى 
در موفقيت هاى تكواندوى كشــور 
دارند، آرزوى توفيق هر چه بيشــتر 
در دســتيابى به قله هاى رفيع در اين 

رشته ورزشى كرد.

در اين آيين اميرمحمد بخشــى، 
ســعيد رجبى و اصغر عزيزى، ســه 
مدال آور و فالحــى راد، مربى ميانه 
اى مورد اســتقبال گرم مردم ورزش 
دوســت و مســووالن ميانــه قرار 

گرفتند.
امير محمد بخشــى در مسابقات 
آسيايى 2018ويتنام در وزن منهاى 
68 كيلوگــرم موفق به كســب تنها 
مدال طالى تيم ملى كشــورمان و 
ســعيد رجبى در وزن بــه اضافه 87 
كيلوگرم موفق به كســب مدال برنز 

اين مسابقه ها شد.
اين مســابقه ها بــا حضور 267 
تكواندوكار از 34 كشــور از روز شنبه 
پنجم خرداد در سالن 'پوتوا' هوشى 

مينه آغاز و 7خرداد به پايان رسيد.
اصغــر عزيزى نيز در رقابت هاى 
قهرمانــى تكواندو آســيا در بخش 
توانجويان در شــهر هوشى مينه كه 
بــا حضور 120 پاراتكواندو كار از 28 
كشور برگزار شد، مدال نقره در وزن 
 K44 به اضافه 75 كيلوگرم و كالس

را كسب كرد.
تيم ايران كــه با 10 نماينده خود 
در اين مســابقه ها شركت كرده بود، 
موفق به كسب 9 مدال و كسب نايب 

قهرمانى شد.

مدير ســتاد ديه آذربايجان شرقى با اشاره 
به پانزدهمين جشــن گلريزان کــه در تبريز 
برگزار شــد، گفت: در اين جشــن 3 ميليارد 
تومان كمك نقدى و تعهد مالى براى آزادى 

زندانيان جرايم غيرعمد جمع آورى شد.
رســول تقى پور اظهارداشت: 543 نفر از 
محكومان مالى جرايم غيرعمد در اســتان با 
بيش از 50 ميليارد تومان بدهى، چشم انتظار 

كمك خيران هستند.
وى با بيان اينكــه 70 درصد كمك هاى 
مردمى براى آزادى زندانيان جرايم غيرعمد 
اســتان از طريــق صاحبان صنايــع تامين 
مى شــود، خاطرنشــان كرد: نيمى از 543 
زندانى جرايم غيرعمد استان در زندان تبريز 
و مابقى در ساير شهرستان هاى استان دوران 
محكوميت خود را ســپرى مى كنند كه بعد از 
تبريز، بيشترين زندانيان در شهرستان مراغه 
و كم ترين در شهرســتان هشترود در حبس 

هستند.
وى با اشــاره بــه اينكه11 شهرســتان 
بنــاب، مراغه، جلفا، هشــترود، چاراويماق، 
عجب شــير، خداآفرين، مرند، اهــر، ميانه 
و بســتان آبــاد در رابطه با برگزارى جشــن 
گلريزان اعالم آمادگى كرده  بودند، گفت: در 
تعدادى از شهرستان ها اين جشن برگزار شده 
و در بقيه شهرســتان ها هم در روزهاى آينده 

برگزار مى شود.

وى بــا تاكيد بر اين كــه زندانيان 
جرايــم غيرعمد مجرم نبوده و تنها در 
اثر ”حــوادث پيش آمده“ راهى زندان 
مى شوند، خاطرنشــان كرد: از سوى 
مرجع قضايى بــراى زندانيان جرايم 
غير محكوميت حبس صادر نمى شود 
بلكــه نگهدارى اين افــراد در زندان 
صرفا به خاطر شــكايت شكات بوده و 
ايــن زندانيان با پرداخت بدهى خود از 

زندان آزاد مى شوند.
مدير ســتاد ديه استان اصلى ترين 
مالك جهت كمك ســتاد ديه به يك زندانى 
جرايــم غيرعمد را ناتوانــى وى در پرداخت 
بدهى اعالم كرد و افزود: اگر بر دادگاه مسجل 
شــود كه زندانى(جرايم غيرعمد) نمى تواند 
بدهــى اش را يكجا پرداخت كنــد، دادگاه 
در قالب دادخواست اعســار و تقسيط از وى 
حمايت مى كند، اين پروسه بسته به تصميم 

دادگاه و شرايط زندانى انجام مى شود.
وى با بيان اينكه ستاد ديه زمينه آزادسازى 
زندانــى را از طريــق ”پيــش پرداخــت“ و 
”پرداخت قسط اول“ فراهم مى كند، يادآورى 
كرد: با پرداخت اولين قســط، زندانى از پشت 
ميله ها رها شده و بقيه  اقساط خود را پرداخت 

مى كند.
وى خاطرنشان كرد: در سال گذشته، 368 
نفر به كمك خيران با بدهى حدود 33 ميليارد 
تومان آزاد شــدند كه 13 نفر از آنان زن و 355 

نفر مرد بودند.
وى اضافه كرد: پنج ميليارد و 359 ميليون 
تومان از اين ميزان بدهى، با گذشت شكات، 
17,5 ميليارد تومان از طريق اعسار و تقسيط 
از طريــق دادگاه، 400 ميليــون تومان از راه 
آورده مددجويــان، 6 ميليــارد تومان و 250 
ميليون تومان از طريق تســهيالت و ســه 
ميليارد و 200 ميليون تومان كمك ستاد ديه 

پرداخت شد.

استاندار آذربايجان شرقى تاكيد كرد: 
علــت افزايش بى دليــل قيمت برخى 

كاالها بايد رصد شود.
به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان 
شــرقى، مجيــد خدابخش در جلســه 
شوراى ادارى استان با بيان اين مطلب 
اظهار كرد: در ســال جارى 1.5 ميليارد 
دالر كاالى اساســى، 2.2 ميليارد دالر 
كاالى مصرفــى و 11.6 ميليارد دالر، 
كاالى واســطه اى و در مجموع 19.6 

ميليارد دالر ثبت سفارش شده است و هيچ 
وارد كننده و بنــگاه اقتصادى نداريم كه از 
طريق سامانه ثبت سفارش، اقدام كند و ارز 
4200 تومانى به آن تعلق نگيرد. همچنين، 
بازار بورس كاال هم بايد مديريت شــود تا 

خود كاال هم گران نشود.
وى در ادامــه تاكيد كرد: بعد از قضيه ى 
خروج آمريكا از برجام، با شــرايط جديدى 
روبه رو هســتيم، آمريــكا وزارت جنگ را 
بــه اتاق خزانه دارى برده اســت، از اين رو 
تحريم هايــى را عليه برخى اشــخاص و 
ارگان ها وضع مى كند، امروزه، رو در رويى 
نظامى بــه رو در رويى و محاربه اقتصادى 
تبديل شده اســت و بايد بينش و تصميم 
گيرى هايمان نســبت به دوماه قبل تغيير 

كند.
وى تصريح كرد: مديران منتظر نباشند 
مثال كاميون داران تجمع كرده و دســت از 
كار بكشند تا بعدا پيگير مشكل آنان شويم، 
بلكه مديران بايد بــراى ارزيابى پيش قدم 
شــوند، ممكن است پشت ســر برخى از 

حركات اين چنينى، كسان ديگرى باشند.
خدابخــش در ادامه از داير شــدن ميز 
خدمت از ابتداى تير ماه، طى بخشنامه اى 
خبر داد و گفت: از ابتداى تير ماه، مراجعان، 
خدمات مــورد نيازشــان را از اين طريق 
دريافت خواهند كرد تا مجبور به مراجعه به 

قسمت هاى مختلف نشوند.
وى در بخش ديگرى از سخنانش عنوان 
كرد: بانك ها، دارايى، ماليات و بيمه تامين 
اجتماعى، بنگاه هاى اقتصادى را در شرايط 

كنونى، تحريم نكرده و تحت فشار قرار 
ندهند. 

وى در ادامه با اشاره به ميزان اشتغال 
زايى در استان در سال گذشته گفت: در 
سال گذشته، براى 26 هزار و 557 نفر، 
شغل ايجاد شده است ، 225 واحد جديد 
توليدى كه باالى 60 درصد پيشــرفت 
داشــته اند، راه اندازى شده و 268 واحد 
نيز توســعه يافته است، همچنين براى 
900 واحد جديد و توسعه يافته نيز مجوز 
صادر شــده است كه از سال جارى اجرايى 

خواهند شد.
استاندار آذربايجان شــرقى در پايان با 
اشــاره به تصويب طرح كارورزى و استاد-

شــاگردى در مجلس شــوراى اســالمى 
خاطرنشــان كرد: تا كنون، 12 هزار نفر در 
طرح كارورزى و 200 نفر در طرح اســتاد-

شــاگردى ثبت نام كرده انــد و 500 بنگاه 
اقتصادى هم براى پذيرش، اعالم آمادگى 
كرده است، بايد كارى كنيم كه تفكر عوض 
شــود، چرا كه اشــتغال زايى از پشت ميز 
نشستن ايجاد نمى شود، ادارات ديگر اجازه 
استخدام ندارند، در همه جاى دنيا، جوانان 
با كار در كارخانجات، شغل ياد مى گيرند نه 

در اداره جات.

مديركل ورزش و جوانان استان:
خانه تكواندو در ميانه احداث مى شود

تبريزى ها 3 ميليارد تومــان براى آزادى 
زندانيان كمك كردند

استاندار:
علت افزايش بى دليل قيمت برخى كاالها بايد رصد شود
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صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  بهمن راهـرى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

اى پادشه خوبان داد از غم تنهايى
دل بى تو به جان آمد وقتست كه بازآيى
دائم گل اين بستان شاداب نمى ماند
درياب ضعيفان را در وقت توانايى 

حافظ


