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ايجاد جبهه رسانه اى انقالب مقابل
 جنگ روانى دشمنان

                             صفحه4

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى تبريز خبر داد؛

انجام موفقيت آميز سومين عمل 
پيوند قلب

 صفحه3

 صفحه2

صفحه3

www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir

 نماينده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى به تالش آمريكا و عربســتان براى انحصار دريايى در خليج فارس اشــاره كرد و گفت: 
آنها با كمك امارات مى خواهند بر مناطق راهبردى يمن مســلط شوند.

حجت االســالم والمسلمين سيد محمدعلى آل هاشــم  در تجمع طالب و اساتيد حوزه هاى علميه تبريز...

مدير كل صدا و ســيماى مركز آذربايجان شــرقى گفت : بايد جبهه رسانه اى انقالبى در برابر جنگ 
روانى دشمن ايجاد شود. 

به گزارش روابط عمومى صدا و ســيماى مركز آذربايجان شــرقى ، مرتضى صفرى در نشست هم 
انديشى با اصحاب رسانه به مناسبت چهلمين سال پيروزى انقالب اسالمى گفت : بر اساس اين اهميت 
، جبهه رسانه اى استان در خصوص مطالبه گرى به حق و واقعى مردم و تقويت آرمانهاى انقالبى امسال 

بايد در كنار همديگر نقش آفرينى داشته باشند...

نماينده ولى فقيه در استان مطرح كرد؛
تالش آمريكا و عربستان براى انحصار دريايى در خليج فارس

آغاز آبخيزدارى بيولوژيكى 
در 14 شهرستان استان

آمادگى بانك صادرات براى كمك 
به واحدهاى در حال احداث ارس

صفحه4 صفحه3 

درخواست براى انتقال مركز ملى فرش ايران به تبريزدرخواست براى انتقال مركز ملى فرش ايران به تبريز

رقى
جان ش

ذرباي
آ

é پك دندانپزشكى 
* بعد از عمل جراحى لثه،ايمپلنت ،جراحى دندان عقل  و ترميمى
* براى جلوگيرى از خونريزى و كاهش درد بسته را يك ساعت

 درفريزر قرار دهيد .
* براى جلوگيرى از هماتوم بسته را 5 دقيقه داخل آب جوش 

كه زير آن خاموش شده است قرار دهيد .
é پك زيبايى

(جهت تزريق ژل و بوتاكس و ليزر و كليه جراحيها...)
* پك چشمى بنددار و بدون بند جهت درمان پف و كبودى چشم وشاالزيون و...

é كيسه يخ(جهت حمل و نقل موادغذايى و دارويى و...)
* جايگزينى مطمئن بجاى يخ

* براى حمل بوتاكس ،انسولين و موادغذايى
* كيسه را به مدت 2يا ساعت داخل فريزر گذاشته و سپس استفاده كنيد

*  ضدميگرن و تسكين دهنده دردهاى سينوزيتى
* جهت درمان سردردهاى ميگرنى بسته را يك ساعت داخل فريزر قرار

داده و سپس آن راروى پيشانى  قراردهيد.
é ماسك صورت

* شاداب كننده و جلوگيرى از افتادگى و چين و چروك پوست 
* كمك به بسته شدن منافذ پوست بعد از سونا و ورزش 

* موارداستفاده :جراحى زيبايى بينى ،صورت ،فك و دهان ،
تزريق ژل و بوتاكس

*  براى سرما درمانى ماسك را يك ساعت داخل فريزر قرار دهيد.
* براى گرما درمانى ماسك را 5 دقيقه درآب جوش قرار دهيد

é ورزشى ، پزشكى و زانويى  و كمرى
* برطرف كننده  سريع درد مفاصل و كبودى ناشى از آسيب ديدگى هاى ورزشى 

؛تسكين دردهاى مزمن مفاصل زانو و آرتروز
* 48 ســاعت اول بعد از آسيب ديدگى ورزشى و تصادف از كمپرس سرد و پس از 

آن از كمپرس گرم استفاده شود

تلفن : 35 45 50 44- 021    
تلفكس : 43 86 60 65- 021              

تلفن: 86 49 54 44- 021              
موبايل: 09121384649              

www.packjavidan.irموبايل: 09126808903              
pack.javidan@yahoo.com

دان ر جاو پار دان  ر جاو پار  
﹋﹫︧﹥  ژ﹜﹩ 

﹋﹫︧﹥ دو ﹎︀﹡﹥ ︨︣د و ﹎︣م 
               ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده ﹝︖︡د



بــا همكارى بين شــركت بهــره بردارى 
قطارشــهرى و دانشــگاه علمــى كاربردى 
شــهردارى ؛ كاركنــان اين شــركت جهت 
پويايى بيشــتر و حفظ سطح علمى خود ، پس 
از گذراندن آموزش هاى تكميلى و تخصصى ، 
طى آزمونهاى ويژه گواهى هاى علمى دريافت 

خواهند نمود.
به گــزارش روابط عمومى شــركت بهره 
بردارى قطارشــهرى تبريز و حومه؛مديرعامل 
شركت بهره بردارى قطار شهرى تبريز و حومه 
با اعالم اين مطلب اظهار داشت : با توافق هاى 

انجام شده ، دانشگاه علمى كاربردى شهردارى 
تبريــز بــا تلفيقى از تجــارب اســاتيد خود و 

كارشناسان ارشد اين شــركت براى برگزارى 
دوره هاى آموزشى تخصصى تر در حوزه حمل 

و نقل ريلى اقدام خواهد كرد.
ســعيد بشــيريان بناب افزود: در اين تفاهم 
نامــه ، آن دســته از كاركنان اين شــركت كه 
نيازمند دوره هاى تكميلى و تخصصى باشــند 
، خواهند توانست با بهره گيرى از ظرفيت  هاى 
دانشــگاه علمى كاربردى شــهردارى پس از 
سپرى كردن دوره هاى الزم و برگزارى آزمون 
توسط دانشگاه گواهى نامه هاى علمى دريافت 

نمايند.
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2 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى تبريز خبر داد؛

انجام موفقيت آميز سومين عمل پيوند قلب
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى تبريز از 
انجــام موفقيت آميز ســومين عمل پيوند قلب در 

بيمارستان شهيد مدنى تبريز خبر داد.
دكتر حجــت پورفتحى در تشــريح اين خبر 

اظهــار كرد: اين عضو پيوندى توســط تيم پيوند 
قلب بيمارستان شهيد مدنى تبريز از پسر جوان 18 
ساله اى كه در تصادف دچار مرگ مغزى شده بود، 
به يك مرد 32 ســاله مبتال به نارسايى قلبى پيوند 

زده شد.
وى اضافه كرد: كليه هاى اين احياگر سالمت 
نيز به دو مرد 43 و 36 ساله پيوند زده شده و كبد وى 

به دليل نبود گيرنده مناسب به شيراز ارسال شد.

گفتنى است؛ نزديك به 28 هزار نفر در كشور ما 
نيازمند عضو پيوندى هستند و هر 10 دقيقه، يك نفر 
به اين ليست اضافه مى شود، با اهداى اعضاى هر 

مورد مرگ مغزى مى توان هشت نفر را نجات داد.

 نماينــده مــردم ورزقــان و خاروانا در 
مجلس شــوراى اســالمى در جمع اساتيد 
بسيج استان در مجتمع مس سونگون گفت: 
از مهندس شــريفى و شــركت ملّى صنايع 
مس ايران بابت توجه به مشكالت و مسايل 
منطقه تشــكر مى كنم و حركت و اقدامات 
ملّــى صنايع مس ايران در راســتاى تحقق 
سياســت اقتصاد مقاومتى قابل ســتايش 

است.
رضا عليزاده با اشاره به اوضاع اقتصادى 
كشــور افزود: مشكالت زيادى براى كشور 
و هموطنــان عزيــز بوجود آمــده و در اين 
موقعيت بايد حواســمان باشد كه نبايد اجازه 
بدهيــم از نظــر اقتصادى، روانــى و  مردم 

آسيب ببينند.
وى  با اشــاره به فرمايــش مقام معّظم 
رهبــرى مدظله العالــى در خصوص اينكه 
تــوان داخلى مــى تواند با اين مشــكالت 
مقابله نمايد ادامه داد: رهبر معّظم در ســال 
هاى اخير با تأكيد بر اجراى سياست اقتصاد 
مقاومتى تشــخيص داده اند كه اين امر راه 
برون رفت از مشــكالت فعلى كشور است 
و در اين راستا وظيفه شــما اساتيد بسيجى 
و دانشگاهيان بســيار سنگين است چرا كه 

شــما بزرگواران با ارايه راهكارهاى علمى 
و عملــى مى توانيد در پيشــبرد اين اهداف 
خدمت بزرگى به كشــور و دولت نماييد. من 
اعتقاد دارم اگر پاى بســيج به ميدان كشيده 
شــود اين بازوى توانمنــد انقالب مى تواند 
ســپرى بزرگ در مقابل مشــكالت براى 
كشــور باشد و اين امر در سال هاى قبل نيز 

به اثبات رسيده است.
نماينــده مــردم ورزقــان و خاروانا در 
مجلس شوراى اســالمى با اشاره به برنامه 
ريــزى ها و اقدامات صــورت گرفته اظهار 
داشــت: با وجود اين مشــكالت اقتصادى 
على الخصوص در دو سال اخير الحمدهللا با 
حمايت هاى شركت ملّى صنايع مس ايران 
توانســتيم به اندازه 10 سال و حتى در برخى 
روســتاها به اندازه 20 سال گذشته كارهاى 
عمرانى انجام دهيم و مجتمع مس سونگون 
در زمينه محروميت زدايى از منطقه عملكرد 
درخشــانى داشته اســت و اين يعنى تحقق 
سياســت هاى اقتصــاد مقاومتى به معناى 

واقعى.
عليــزاده  ادامــه داد: با هميــارى هاى 
مجتمــع مــس ســونگون، تــالش هاى 
فرماندارى و بخشدارى مركزى شهرستان 
ورزقــان و خاروانــا و ... تقريبًا 100 درصد 
مشــكالت روســتاهاى اين شهرستان در 
زمينه آب شرب، طرح هاى هادى و .... رفع 
گرديده اســت و با در نظر گرفتن مشكالت 
اقتصادى كشور انجام اين كار ها كار بزرگى 
اســت كه بايد آن را مديون مديريت توانمند 
دانســت. وى  در پايــان گفــت :  جا دارد از 
مهندس بنى اســدى راد و مهندس شريفى 
بابت توجه ويژه شان به مسايل و مشكالت 
منطقه و همچنين روحيه بســيجى وارشان 

بابت پيگيرى كارها تقدير و تشــكر نمايم.

 ايرج شــهين باهر شــهردار 
تبريز شــهردار كالن شهر تبريز 
طى پيامى به مناسبت آغاز هفته 
بســيج، اين نيــروى مردمى را 
مظهر اقتدار، حماســه و شرف 

ايران اسالمى خواند. 
متن پيام شــهين باهر به اين 

شرح است:
بسمه تعالى

َوثَبِّْت أَْقَداَمَنــا وانُصْرنَا َعلَى 
الَْقْوِم الَْكاِفِرين

تا آنان را در اين مســير ثابت 
قدم بدارد، و در نهايت، آرزويشــان كه پيروزي 
بر كفر و كافران اســت، تحقق يابد. (سوره بقره 

آيه 250)
 از سنگر حماســه و جهاد تا خدمت رسانى 
به محرومين و مظلوميــن، صفحه به صفحه 
تاريخ پر افتخار انقالب اين ســرزمين مزين به 

نام دانش آموختگان مدرسه اى است كه رهبر 
معظم انقالب، نامش را مدرســه عشق نهاد و 
چه زيبا فرموده اند كه: "بســيج مدرسه عشق 
و مكتب شــاهدان و شهيدان گمنامى است كه 
پيروانش بر گلدسته هاى رفيع آن اذان شهادت 

و رشادت سرداده اند."
آرى؛ مدرســه مكتب ســاز بســيج دانش 

آموختگانى دارد كه براى اســتقالل و دفاع از 
ناموس و سرزمين جان را در طبق اخالص مى 

نهد و عاشقانه تقديم انقالب مى كند.
بسيج آن شجره طيبه اى است كه با انديشه 
واالى امام راحل(ره) تشــكيل شــد و امروز 
ايران اســالمى از بــركات حضورش در جاى 
جاى كشــور، از ســنگرهاى دفاع از مرزهاى 
ســرزمين اسالمى گرفته تا ســنگر عمران و 
آبادى و محروميت زدايى، همه جا نام بســيج، 

درخشان است.
هفته بســيج فرصت مغتنمى اســت كه از 
رشادت هاى مجاهدان گمنام و هميشه حاضر 
در عرصــه هاى ايثار و فداكارى تجليل كنيم و 

ياد شهداى بسيج را گرامى بداريم.
اينجانــب بر خود وظيفه مى دانم آغاز هفته 
بســيج را به همه بسيجيان پر افتخار و سرفراز 
تبريــك عرض نموده و توفيــق روز افزون از 

درگاه خداوند منان مسئلت مى نمايم.

عملكرد درخشان مس سونگون 
در محروميت زدايى از منطقه

پيام تبريك شهردار به مناسبت آغاز هفته بسيج؛
سرپرست حوزه هنرى آذربايجان بسيج مظهر اقتدار، حماسه و شرف ايران اسالمى است

شــرقى از برگزارى كنگره بين المللى 
عاشــيقالر با عنوان «همنواى پيامبر 
مهربانى (ص)» در كالنشــهر تبريز 

خبر داد.
در  بالغــى  سيدمحمدحســين 
گفتگو با خبرنــگاران اظهار كرد: اين 
همايش در راستاى ارتقاى شان و مقام 
عاشيقالر و انتقال اين هنر فولكلور به 

نسل جوان برگزار مى شود.
وى با تاكيد بر لزوم بازشناخت هنر عاشيقالر در فرهنگ فولكلور آذربايجان 
ادامه داد: اين حوزه سرشــار از مفاهيم دينى، حماسى، اخالقى و اجتماعى است 

كه به دليل عدم حمايت طى ساليان گذشته مغفول مانده است.
بالغى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به برنامه هاى كنگره چهار 
روزه عاشــيقالر در تبريز افزود: آيين افتتاحيه ايــن كنگره و رونمايى از كتاب 
«پيغمبر (ص)» ســاعت 15 روز شــنبه با حضور مهمانان ويژه از هشت استان 

كشور و سه كشور جمهورى آذربايجان، تركيه و گرجستان برگزار مى شود.
وى همچنيــن ادامه داد: 14 هنرمند از كشــور جمهــورى آذربايجان، پنج 
هنرمند از كشور گرجستان و سه هنرمند از تركيه در اين كنگره حضور خواهند 

داشت .
سرپرســت حوزه هنرى آذربايجان شرقى  همچنين از حضور 300 عاشيق 
از داخل كشــور در اين كنگره خبر داد و گفــت: در اين كنگره عالوه بر حضور 
150 عاشيق آذربايجان شــرقى، 150 عاشيق نيز از استانهاى اردبيل، قزوين، 

آذربايجان غربى، البرز، تهران و مركزى حضور خواهند داشت.
وى با اشاره به برنامه هاى جنبى در اين كنگره، اذعان كرد: رونمايى از 20 اثر 
فاخر موسيقى عاشقى، نشست هاى تخصصى شعر عاشقى، كارگاه تخصصى 
ادبيات عاشقى، گردهمايى تخصصى عاشيقالر در قالب شعر، مقاله و موسيقى 
بــه صورت كارگاهى و همچنين گلباران مزار عاشــيق عبــاس توفارقانلى در 

شهرستان آذرشهر از جمله برنامه هاى اين كنگره چهار روزه است.
وى با اشاره به اختتاميه اين كنگره اظهار كرد: آيين اختتاميه اين كنگره روز 
سه شنبه ششم آذر به صورت مردمى و با همنوازى 300 عاشق در سالن همايش 

هاى بين المللى تبريز برگزار مى شود.
رئيس حوزه هنرى اســتان با بيان اينكه در اين كنگره از هنرمندان موسيقى 
عاشــقى نيز تجليل مى شود، تصريح كرد: در اين كنگره از استاد يداهللا عيوض 
پور، اســتاد چنگيز بى ريا، اســتاد فرخ مهدى پور، استاد رحيم نظرى و منصور 

نيك زاده تجليل به عمل مى آيد.

برگزارى كنگره بين المللى عاشيقالر 
در تبريز

كاركنان شركت بهره بردارى قطارشهرى تخصصى تر مى شوند

دعوت به همكارى 
به چند نفر چرخكار و زيگزال دوز 

ماهر خانم جهت دوخت 
حوله هاى تن پوش در محيط زنانه نيازمنديم

جاده تهران -   بعد از پليس راهجاده تهران -   بعد از پليس راه
موبايل :  موبايل :  0914313011609143130116

آدرس :شريعتى جنوبى آدرس :شريعتى جنوبى 
0914257735009142577350

    زمينــى به متراژ 3000 متر مربع جهت 
احداث كارخانه صنعتــى داراى مجوز 
سالن 1000مترى نزديك انشعابات برق ،گاز آب 
،تلفــن ،كنار جاده داراى مجوز از تمــام ارگانها،آماده 

احداث قابل تفكيك به سه قطعه 1000 مترى 

استخدام

ش زمين 
فرو

باغ 3000 مترى با ديوارهاى بلوك داراى 
آب و درب فلزى و با يك فلكه آبيارى كنيد. 

داراى بهترين نوع خاك منطقه و شرايط 
پرداخت عالى يا معاوضه با ماشين و آپارتمان

تلفن تماس:تلفن تماس:0914372001809143720018

ش باغ
فرو

بيمه پاسارگادبيمه پاسارگاد  (  (كد كد 48144814))
بيمه پاسارگاد بيمه برتر به تشخيص بيمه 

مركزى جمهورى اسالمى ايران
صدور انواع بيمه نامه هاى 

* شخص ثالث                                                    *  بدنه اتومبيل 
* بيمه مسئوليت مدنى                                *  بيمه آتش سوزى 

*  بيمه عمر و تامين آتيه                            * بيمه حوادث
* بيمه تكميل درمان                                       

 آد رس تبريز خيابان جديرى ،پاساژ طال ،طبقه اول
 موبايل: 09368850948-  09144944769
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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

 معــاون محيط طبيعى اداره كل حفاظت 
محيط زيســت آذربايجان شرقى گفت: در 
مــاه هاى اخير تلفاتى در پرندگان وحشــى 
زيســتگاه هاى اين اســتان در اثر بيمارى 
آنفلــو آنزاى فــوق حاد پرندگان مشــاهده 

نشده است.
ميرمحسن حسينى قمى با اشاره به انتشار 
اخبارى مبنى بر تلفات پرندگان وحشــى در 

اكوسيســتم اهر چاى و سد ستارخان اظهار 
داشــت: طبق پايــش ميدانى گــروه هاى 
مشــترك با اداره دامپزشكى شهرستان اهر 
و تشــديد و مراقبت از زيســتگاه هاى آبى 
اســتان موردى از تلفات پرندگان وحشى در 
اين زيستگاه ها تاكنون مشاهده نشده است.

وى افــزود: بر اســاس گــزارش اداره 
دامپزشــكى شهرســتان تلفات و بيمارى 

مذكور تنهــا در پرندگان اهلى بومى اطراف 
شهر اهر مشاهده شده است.

معاون محيــط طبيعى اداره كل حفاظت 
محيط زيست استان از اهالى استان خواست 
در صورت مشــاهده هرگونه تلفات پرندگان 
وحشى از دست زدن و نزديك شدن به الشه 
خوددارى و مراتب را به ادارات محيط زيست 

اطالع دهند.

مديــركل كتابخانــه هــاى عمومــى 
آذربايجان شرقى گفت : امروز مفتخريم كه 
بــه آمار 114 كتابخانه رســيده ايم و در اين 
راستا، تمامى همكاران ما در استان، زحمات 

زيادى مى كشند.
 شهرام خدايى در مراسم گراميداشت روز 
كتاب، كتابخوانى و كتابدار مناســبت هفته 
كتاب در كتابخانه ملى تبريز با بيان اينكه اين 
محفل، محفل كسانى است كه دلشان براى 
كتاب مى تپد،گفت: افزايش شــاخص هاى 

كتاب خوانى هنوز به جايى نرسيده است.
وى افزود: ما كتابخوانى را بايد از خودمان 
شــروع كنيم و در همين راستا، من به بيشتر 
مسئوالن استان، كتاب هديه داده ام تا مقوله 

كتابخوانى به كل جامعه گسترش يابد. 
وى با اشــاره بــه اينكه  امســال صد و 
چهاردهمين كتابخانه نهادى اســتان در روز 
24 آبان، در شهرســتان هريس افتتاح شد، 
اذعان داشت: خوشــحاليم كه اين كتابخانه 
را بــا همت واالى همكاران خوبم، بنا كرديم 
تا جوابگوى نياز اين شهرســتان باشد.   وى با 
بيان اينكه در سال 57،  27 كتابخانه در سطح 
آذربايجان شــرقى وجود داشت، خاطرنشان 
كرد: امروز مفتخريم كه به آمار 114 كتابخانه 
رســيده ايم و در اين راستا، تمامى همكاران 
ما در سطح استان، زحمات زيادى مى كشند 
و بــه دنبال اين هســتند كه شــاخص هاى 
كتابخوانى را بهبود ببخشــند، اما معتقدم كه 

هنوز به چيزى كه مى خواهيم نرسيده ايم.

بانك صادرات استان آذربايجان شرقى به 
واحدهاى درحال احــداث و فعال منطقه ازاد 

ارس كمك مى كند.
مديرعامــل بانك صــادرات آذربايجان 
شــرقى در نشستى كه با رئيس هيات مديره و 
مديرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس داشت از 
آمادگى اين بانك براى ارايه  تسهيالت بانكى 
و گشــايش اعتبارات اسنادى ارزى و ريالى به 
منظور كمك  بــه  واحدهاى درحال احداث و 

فعال منطقه آزاد ارس خبرداد.
مرتضى على فتحعليزاده افزود: براى عبور 
از مشــكالت ناشى از تحريم و توسعه خدمات 
بانك صــادرات، آماده برگزارى جلســات و 
گفتگو با ســرمايه گذاران ارس هستيم و اين 
جلسات با موافقت مديرعامل سازمان منطقه 

آزاد ارس طى هفته هاى آينده انجام مى گيرد.
محســن نريمان رئيس هيــات مديره و 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نيز با  اشاره 
بــه  مزيت هاى منطقه آزاد ارس در حوزه هاى 
مختلف،منطقه آزاد  ارس را براى فعاليت هرچه 

بيشتر بانك صادرات  مناسب عنوان كرد.
وى گفت: بانك صادرات اســتان مى تواند 
از فرصــت هاى به وجود آمــده در منطقه آزاد 
ارس بــراى ارايه خدمات به ســرمايه گذاران 

استفاده  كند.
در بخش ديگرى از اين نشست و براساس 
پيشــنهاد ســازمان منطقه آز اد ارس، بررسى 
تمهيــدات الزم بــراى راه انــدازى صرافى 
اختصاصــى بانك صادرات شــعبه  ارس در 

دستور كار  قرار گرفت.

 نماينده ولى فقيه در آذربايجان 
شرقى به تالش آمريكا و عربستان 
براى انحصــار دريايــى در خليج 
فــارس اشــاره كرد و گفــت: آنها 
با كمك امــارات مــى خواهند بر 
مناطــق راهبــردى يمن مســلط 

شوند.
بــه گــزارش خبرنــگار مهر، 
حجت االســالم والمســلمين سيد 
محمدعلــى آل هاشــم  در تجمع 
طالب و اســاتيد حوزه هاى علميه 
تبريــز درحمايت از مــردم مظلوم 

يمن اظهار داشــت: مســلمانان نبايد در 
برابر جناياتى كه با رهبرى آمريكا توســط 
ســعودى ها انجام ميگيرد، سكوت كنند.

حجت االســالم آل هاشم سپس ادامه 
داد: برنامه امارات و عربســتان ســعودى 
براى تســلط بــر مناطق راهبــردى يمن 
نشــان از برنامــه ريزى اين كشــور ها با 
آمريــكا در جهت انحصار دريايى برمنطقه 

خليج فارس است.

وى بــا تاكيد بر اينكه همه مســلمانان 
بايــد بيدار باشــند، گفت: مســلمانان در 
مقابــل جناياتى كه بــا رهبرى و تفكرات 
آمريكا توســط سعودى ها انجام مى گيرد 

نكنند. اختيار  سكوت 
امــام جمعه تبريز ســپس با اشــاره به 
اينكــه در هفته بســيج قرارداريم، افزود: 
الزم اســت بــه رهنمودهايى كــه مقام 
معظم رهبرى در ســخنان خويش فرموده 

اند عمل كنيم.

وى ســپس ادامــه داد: همگى 
وظيفــه داريم در كشــور فرهنگ 
بســيج را در همه ارگان ها و نهادها 

كنيم. حاكم  
آل هاشــم با تاكيد بر اينكه بايد 
شــعار هميشــگى مرگ  بر آمريكا 
همواره ادامه يابــد، افزود: آمريكا 
همــواره در تالش اســت تا امنيت 

منطقه را از بين ببرد.
امــام جمعه تبريز بــا بيان اينكه 
امــروز طــالب مــدارس دينى و 
حوزه هاى علميه در محكوم كردن 
ايــن جنايات عربســتان و آمريكا در يمن 
تجمع كرده اند، ابراز داشــت: درصورت 
اشغال الحديده از نظر اقتصادى و سياسى 
بحران موجود بــا پيچيدگى هاى خاصى 
همــراه مــى شــود. گفتنى اســت امروز 
طالب و اســاتيد حوزه هــاى علميه تبريز 
در حمايــت از مردم مظلــوم يمن تجمع 
كرده و خواســتار ورود مجامع بين الملل 

نســبت به جنايات سعودى ها شدند.

 مديركل كتابخانه هاى عمومى استان عنوان كرد؛
وجود 114كتابخانه در آذربايجان شرقى

آمادگى بانك صادرات براى كمك به واحدهاى
 در حال احداث ارس

نماينده ولى فقيه در استان مطرح كرد؛

تالش آمريكا و عربستان براى انحصار دريايى در خليج فارس
جهادكشاورزى  سازمان  رئيس 
اســتان آذربايجــان شــرقى از 
محــل اعتبــارات خــط اعتبارى 
مكانيزاســيون تســهيالت خريد 
ســامانه ضــد تگرگ در اســتان 

پرداخت مى شود.
اكبــر فتحى گفــت: قيمت هر 
دســتگاه حدود 40 ميليون تومان 
است و هر دســتگاه 100 هكتار از 
باغات را تحت پوشش قرار مى دهد 

و در حال حاضر در برخى از شهرســتانهاى استان نصب شده است. 
وى با اشاره به خسارت سنگين هر ساله سرماى زود رس بهاره و تگرگ 
به مزارع و باغات كشاورزان وارد مى كند، گفت: سامانه ضد بارش تگرگ با 
اســتفاده از گاز مايع، بر اثر شليك هاى پى در پى و با ايجاد ارتعاشات صوتى 
و حرارتى، ســلول هاى هسته مركزى مولكول تگرگ را در داخل ابر تگرگ 
زا شكســته و به باران تبديل مى كند؛ در واقع سامانه ضد بارش تگرگ اين 
امــكان را به وجود مــى آورد كه قبل از بارش تگــرگ و با پيش بينى وضع 
هوا و مشــاهده عينى ابرها، با تبديل تگرگ به باران، از خســارات احتمالى 

پيشگيرى كنيم.
رئيس ســازمان جهادكشاورزى استان با اشــاره به اينكه در طرح پهنه 
بنــدى كارشناســان تحقيقات نيز در كنار كارشناســان پهنه حضور دارند، 
افزود: طرح ايكاردا از مصاديق آن اســت و در 12 شهرســتان اجرا شده و در 

آينده به دهســتان هاى كوچك نيز تعميم داده خواهد شد.
وى با بيان اينكه رســالت سازمان جهادكشاورزى استان، مصرف بهينه 
آب و حداكثر توليد از ميزان آب مصرفى اســت، گفت: بخش كشــاورزى 
با سياســت هاى كلــى اقتصاد مقاومتى و دانش محــورى و مردمى بودن 
ســنخيت كامل دارد و وظايف بخش كشــاورزى در اين راســتا بيشــتر و 

حساس تر است. 
فتحــى با تاكيد بر بهينه ســازى مصــرف آب در حوضه درياچه اروميه، 
گفــت: 142 ميليارد تومان اعتبار به ســتاد احياى درياچه اروميه اختصاص 
داده شــده اســت كه 12,5 ميليارد تومان به بخش كشاورزى براى اجراى 
طرح كاداستر و اصالح سيستم هاى آبيارى تحت فشار پرداخت شده است.

وى در خصوص اســتمهال تســهيالت بانكى در سال زراعى 97-96 
گفت: كشاورزانى كه در اثر حوادث قهرى زيان ديده بودند مقرر شده 3 سال 
بازپرداخت تســهيالت بانكى به تعويق بيفتد و سود بانكى را دولت پرداخت 

كنــد كه اين امر براى دولت 300 ميليارد تومان هزينه دارد.

تسهيالت خريد سامانه ضد تگرگ در 
استان پرداخت مى شود

اخبار تلفات پرندگان وحشى در آذربايجان شرقى كذب است

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى آذربايجان شرقى خواستار 
انتقال مركز ملى فرش ايران به تبريز شد. 

  به  گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، مرتضى آبدار در «همايش ملى فرش 
و نيازهاى معاصر» به انتخاب تبريز به عنوان شــهر جهانى فرش دســتباف از سوى 
شوراى جهانى صنايع دســتى اشاره كرد و افزود: فرش و تبريز پيوندى ديرينه دارند، 
پيوندى شــبيه روح و جان و هنر فرش ايران به نام تبريز و هنرمندان ارجمندش گره 

خورده اســت. پژوهش هاى صورت گرفته جاى هيچ ترديدى را باقى نگذاشته است 
كه چه از منظر تكنيك و خالقيت و چه از منظر اقتصادى، فرش تبريز همواره پيشتاز 

و ممتاز بوده است. 
وى تاكيد كرد: كسب اين عنوان در سايه هنر ارجمند قاليبافان و تالش و هم افزايى 
نزديك مجموعه هاى ذيربط در استان به ويژه اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى، دانشگاه هنر اسالمى تبريز و ســازمان صنعت، معدن و تجارت به بار 

نشســت كه افتخارى براى تبريز و دستان هنرمند قاليبافانش و همواره موجب عزت 
و سربلندى خواهد بود. 

مدير كل ميراث فرهنگى اســتان گفت: حل دغدغه هاى معيشتى زمينه را براى 
ظهور و بروز خالقيت و ايده هاى نو براى بالندگى روز افزون فرش تبريز در عرصه هاى 
بين المللى فراهم مى آورد. در اين راستا برابر سوابق تاريخى خواستار انتقال مركز ملى 

فرش ايران به تبريز مى باشيم. 

درخواست براى انتقال مركز ملى فرش ايران به تبريز
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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

زدست كوته خود زير بارم
كه از باال بلندان شرمسارم

مگر زنجير مونى گيردم دست
حافظوگرنه سر به شيدايى برآرم

مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان از 
آغاز عمليات آبخيزدارى بيولوژيكى با اعتبار 20 
ميليارد تومانى در 14 شهرستان استان خبر داد.

داور نامدار در نشســت خبرى با اشــاره به 
طرح مديريت جامع آبخيزدارى كه اعتبار آن از 
صندوق توسعه ملى تامين مى شود، اظهار كرد: 
صندوق توسعه ملى به مصوبه خاص مجلس و 
موافقت رهبر معظم انقالب نيازمند است، اين 
صندوق ذخيره  احتياطى براى روزهاى سخت 
بوده و باتوجه به اين كه ما در كشور دچار تغييرات 
آب و هوايى شده و احتمال دارد خشكسالى هاى 
متمــادى، كاهش ميزان بارندگى در كشــور، 
كشــاورزى و آب شــرب ما را تحت تاثير قرار 
دهد، در همين راســتا مديران كالن در سطح 
كشور به اين نتيجه رسيدند كه از اين صندوق، 
اعتبارى براى حوزه منابع طبيعى و آبخيزدارى 

نيز تخصيص دهند.
وى بــا بيان اين كــه با اعتبــار 20 ميليارد 
تومانى در 14 شهرســتان عمليات آبخيزدارى 
و بيولوژيــك را آغاز كرده ايــم، افزود: با توجه 
به مطالعات انجام شــده، 14 شهرستان استان 
شــامل 17 زير حوضه از جملــه حوضه  آبريز 
درياچه اروميه، حوضه  آبريز ارس و حوضه آبريز 

قيزل اوزن است.
مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان 
ادامــه داد: پروژه هاى مربوط به حفاظت خاك 
نيز شــامل هشت حوضه  بوده و كنترل سيالب 
نيز شــامل 9 پروژه در 14 شهرســتان  در حال 

اجرا است .
نامــدار با بيان اين كه امســال نصف اعتبار 
براى اجراى عمليــات بيولوژيكى اختصاص 

داده مى شود، گفت: طبق تكليف رئيس سازمان 
آبخيزدارى كشــور، امســال بخش اعظمى از 
اعتبــارات جهت اجراى عمليــات بيولوژيكى 
براى حفظ پوشــش گياهــى اختصاص داده 
مى شــود كه تاكنــون حدود 14 هــزار هكتار 
عمليات ببولوژيكى در اســتان انجام شده و اين 

عمليات حدود 90 درصد پيشرفت كرده است.
وى در خصــوص پروژه هاى منابع طبيعى 
و آبخيزدارى اســتان، اظهار كرد: منابع طبيعى 
استان به دو حوزه مرتع و جنگل تقسيم مى شود، 
حدود 190 هزار هكتار اراضى جنگلى در استان 
وجود دارد كه از اين تعداد 160 هزار هكتار جزو 

جنگل هاى ارسباران محسوب مى شود.
مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان 
با بيان اين كه پوشــش گياهــى و جنگل هاى 
ارســباران در شش شهرســتان از جمله جلفا، 
خدآفرين، كليبر، هوراند، ورزقان و اهر گسترش 
يافته است، افزود: جنگل هاى ارسباران متمركز 
نبــوده و حدود 550 هــزار هكتار در عرصه  آن 
پراكنده اســت كه اين پراكندگى آسيب پذيرى 
جنگل ها را افزايش مى دهد و با توجه به اين كه 
پوشش درختان در ارسباران ريشه زا و پاجوش 
بــوده به همين دليل در مقابــل هر گونه تغيير 

اقليمى آسيب پذبر هستند.
نامــدار با اشــاره به طرح جنــگل كارى و 
جنــگل دارى، بيان كرد: در طرح جنگل كارى 
بخش هايى از جنگل هــا كه از بين رفته، نهال 
كارى در اين جنگل ها تقويت شــده و درختان 

موجود نيز به صورت فنى نگهدارى مى شود.
وى با بيان اين كــه حدود دو ميليون و 500 
هزار هكتار مراتع در استان وجود دارد كه به سه 
بخش ييالقى، قشالقى، ميان بند تقسيم شده 
است، افزود: طرح مرتع دارى در مراتع استان با 
مشــاركت دامداران و با هدف رعايت ظرفيت 
مرتع اجرا مى شــود؛ چرا كه مرتع از لحاظ توليد 
داراى كميت بوده و در زمان محدود مى توان از 
آن بهره برد، با مشــخص كردن ظرفيت مرتع 

از پيش چرا و چراى مفرط جلوگيرى مى شود.

مدير كل صدا و سيماى مركز آذربايجان شرقى 
گفت : بايد جبهه رســانه اى انقالبى در برابر جنگ 

روانى دشمن ايجاد شود. 
به گزارش روابط عمومى صدا و سيماى مركز 
آذربايجان شرقى ، مرتضى صفرى در نشست هم 
انديشــى با اصحاب رســانه به مناسبت چهلمين 
ســال پيروزى انقالب اســالمى گفت : بر اساس 
اين اهميت ، جبهه رســانه اى استان در خصوص 
مطالبه گرى بحق و واقعى مردم و تقويت آرمانهاى 
انقالبى امسال بايد در كنار همديگر نقش آفرينى 

داشته باشند. 
وى افزود : با وجود كمبود بودجه ، سازمان صدا و 
سيما تمام تالش خود را براى مقابله با جنگ روانى 
دشمن و بيان مطالبات مردم به كار بسته است و در 
آينده از ظرفيت اصحاب رسانه و مطبوعات استان 

نيز استفاده خواهد كرد. 
صفرى ادامه داد : دشمنان انقالب داراى برنامه 
هستند و در مقابل چنين دشمنى بايد هوشمندانه 

و مقتدرانه عمل كنيم.
مدير كل صدا و سيماى مركز آذربايجان شرقى 
خاطر نشان شد : امروز دشمنان با كار هوشمندانه 
و حرفه اى تــالش مى كنند ياس و نااميدى را در 
جامعه ايران گســترش دهند و با ســوء استفاده از 
شــرايط بد اقتصادى ، نارضايتى هاى عمومى را 

رقم بزنند.
مدير كل شبكه استانى سهند تصريح كرد : در 
حالى كه آمريكايى ها اعــالم كرده اند نخواهيم 
گذاشت ايرانى ها چهلمين سال پيروزى را جشن 
بگيرنــد ما بايد تمام تالش خود را براى باشــكوه 
برگزار شــدن اين رويداد بسيار مهم به كار گيريم 
و در اين ميان دســتگاههاى اجرايى اســتان بايد 
عملكرد چهل ساله خود را تدوين و در اختيار رسانه 

ها قرار دهند.
وى ادامه داد : ايران امروز به ابرقدرت منطقه اى 
تبديل شده است و در غرب آسيا بدون نقش آفرينى 

ايران ، هيچ معادله اى به سرانجام نمى رسد و اين در 
مقايسه با رژيم گذشته كه ايران زير سلطه غربى ها 

بود قابل مقايسه نيست.
صفرى اظهار داشــت : امروز كشــورمان به 
باالترين ســطح بازدارندگى رسيده است و بايد به 
مردم تبيين كنيم چرا درحوزه هاى دفاعى امنيتى 
بســيار موفق عمل كرده ايم امــا در حوزه اقتصاد 
نتوانسته ايم با وجود تاكيدات رهبر معظم انقالب 

به طور كامل از اقتصاد نفتى خارج شويم.
وى ادامــه داد : علت موفقيت كشــور در حوزه 
تجهيزات دفاعى استفاده از جوانان انقالبى و باور 
به شعار ما مى توانيم است و در حوزه اقتصاد نيز بايد 

اين نگاه تقويت شود.
مدير كل صدا و ســيماى آذربايجان شــرقى 
گفت : در چهل سال گذشته هميشه در حال جنگ 
در شــكل هاى مختلف با دشمنان قسم خورده و 
قدرتمنــد بوده ايم و مقاومت كرده و پيروز شــده 
ايم اما رسانه هاى كشور آن طور كه بايد نتوانسته 
انــد اين عظمت را تبيين كننــد كه از كجا به كجا 

رسيده ايم.
وى در بخــش ديگرى از صحبت هاى خود در 
خصوص برنامه هاى شــبكه استانى گفت : غنى 
سازى محتوا و مهندسى رسانه ، استفاده از ظرفيت 
طنز و تعامل با رسانه هاى استان و جذب مخاطبان 
جديد در دســتور كار شبكه سهند قرار گرفته است 
چرا كه معتقديم مخاطبان ما در تبريز و اســتان ، 

افرادى فهيم ، با سواد و صاحب تحليل هستند.
صفرى ميزان مخاطبان شــبكه استانى را در 
تابستان امســال 64 درصد و ميزان رضايتمندى 
مخاطبان از برنامه هــا را باالى 70 درصد اعالم 

كرد.
مدير كل صدا و سيماى استان با تشريح برنامه 
هاى صدا و ســيماى اســتان براى گراميداشت 
چهلمين سالگرد انقالب گفت : سريال فاخر جالل 
، سريال روزهاى بى قرارى ، مستند مدافعان حرم و 
سرداران شهيد آذربايجان ، مستند شهداى محراب 
، مســتند نفوذ ، مجموعه برنامه هاى انقالبيميز ، 
آرخاالر ، چهل چراغ ، كارنامه ، باور آزادى و كاروان 

انقالب ، بخشى از اين برنامه ها است.
وى ادامه داد : تاكنون 167 ساعت از اين برنامه 
ها ضبط و آماده شــده و توليد آنها همچنان ادامه 

دارد.
صفرى همچنين از تهيه و توليد سريالهاى طنز 
انتقادى خبر داد و گفت : برخى از اين ســريالها تا 

پايان سال پخش خواهد شد.
در اين نشســت جمعى از اصحاب رســانه به 
بيان ديدگاههاى خــود در خصوص برنامه هاى 
گراميداشــت چهلمين ســال پيــروزى انقالب 

پرداختند.
ضرورت توليد محتواى مردمى ، برنامه ريزى 
بــراى برگزارى جشــنهاى مردمــى دهه فجر ، 
اســتفاده حداكثرى از فضاى مجازى براى تبيين 
دســتاوردهاى انقالب ، توليد برنامه هاى سياسى 
روشنگرانه ، انتقادى و تعاملگرا ، استفاده از تشكل 
هاى رسانه اى استان در برنامه هاى صدا و سيما ، 
لزوم مخاطب شناسى رسانه ملى در استان ، توجه 
به حوزه كودك و انيميشن ، آسيب شناسى مسايل 
جامعه ، بررسى و تحليل مسايل و مشكالت مردم 
، اهميت دادن به فرهنگ سنتى ايرانى اسالمى و 
ضرورت توجه به آداب و رسوم خطه آذربايجان در 

توليد برنامه ها از جمله اين بحث ها بود.

آغاز آبخيزدارى بيولوژيكى 
ايجاد جبهه رسانه اى انقالب مقابلدر 14 شهرستان استان

 جنگ روانى دشمنان
مدير كل تعــاون،  كار و 
آذربايجان  اجتماعــى  رفاه 
شــرقى تعداد طــرح هاى 
محــل  از  شــده  ارســال 
تسهيالت اشــتغال فراگير 
را 1423طــرح عنوان كرد و 
گفــت: از 278 طرح مصوب 
در حــال حاضــر 265 طرح 
منجربه عقد قرارداد شده كه 
از اين تعــداد نيز 252 طرح 
با مبلغ 1865ميليارد ريال از 

ســوى بانك هاى عامل پرداخت شــده كه با اجراى اين طرح ها براى 
3544 نفر اشتغالزايى شده است.

وى اظهار كرد: آذربايجان شــرقى در تســهيالت اشــتغال فراگير 
مصوب و در تســهيالت منعقد شــده در رتبه اول و همچنين در زمينه 

تسهيالت پرداخت شده در رتبه دوم كشورى قرار دارد.
مير احد حســينى در بيستمين جلســه مشترك كارگروه تخصصى 
اشــتغال و توانمندسازى نيروى كار ســتاد اقتصاد مقاومتى با اشاره به 
آخرين وضعيت اعطاى تسهيالت روستايى افزود: تاكنون 2243 طرح 
با مبلغ 6527ميليارد ريال به بانك هاى عامل ارســال شــده كه از اين 
تعــداد 676 طرح با مبلغ 2519ميليارد ريال توســط بانك هاى عامل 

مصوب شده است.
وى تصريح كرد: از 676 طرح مصوب در بانك ها 595 طرح با مبلغ 
1946 ميليارد ريال از ســوى بانك ها به متقاضيان تسهيالت پرداخت 

شده است.
دبير كارگروه اشتغال استان با اشاره به 18 طرح ملى اشتغال روستايى 
در اســتان گفت: در حال حاضر آذربايجان شرقى در تسهيالت مصوب 
شده اشتغال روستايى در رتبه شانزدهم و در تسهيالت منعقد شده بانك 

در رتبه يازدهم و در تسهيالت پرداخت شده در رتبه ششم قرار دارد.
مديركل تعاون،  كار و رفاه اجتماعى آذربايجان شــرقى  با اشــاره به 
ميزان اشــتغال ايجاد شده دستگاه هاى اجرايى استان در سامانه رصد 
افزود: ســازمان جهاد كشاورزى براى 1738 نفر، اداره كل كميته امداد 
امام خمينى براى 1346نفر، ســازمان صنعت، معدن و تجارت با 1023 
مورد و اداره كل بهزيســتى براى 364 نفر در استان اشتغال ايجاد كرده 
اند. كه تعداد كل اشــتغال ايجاد شده توسط دستگاههاى اجرايى استان 

جمعا به تعداد 5342 نفر مى باشد.

اشتغال براى 3 هزار و 544 نفر از محل 
پرداخت تسهيالت فراگير

اين هفته گفتگويى انجام داده ايم با ســركار خانم راحله اكبرى بيرق ، وكيل پايه 
يك دادگســترى در مورد تكليف جهيزيه زن  بعد از فوت  ايشان، را به خواندن 

ادامه گفتگو دعوت مى نماييم

راحله اكبرى بيرقراحله اكبرى بيرق
وكيل پايه يك دادگسترىوكيل پايه يك دادگسترى

ســوال:    آيا پس از فوت زن با داشــتن، مادر و فرزند و همسرتكليف جهيزيه زن چه خواهد بود آيا جهيزيه ماترك محسوب مى شود يا خير و آيا اينكه ورثه 
از آن ارث ميبرد يا خير؟

زعفرانيه ، 17 مترى اول غربى ، نبش 20 مترى ، پالك 24
 تلفن : 33309288 - 041   همراه : 09144101195

جهيزيه به ارث ميرسد بر اساس قانون و مقررات شرعى و مدنى كشور زنان در مسايل مالى خود استقالل دارند و از انجا كه جهيزيه نيز يك موضوع مالى 
است و مالكيت ان متعلق به زن ميباشد در صورت فوت اموال به جا مانده از وى به ميزان سهم االرث به ورثه زن ميرسد اگر زن فرزندى داشته باشد يك 

چهارم به شوهر و اگر نداشته باشد يك دوم اموال به شوهر به ارث خواهد رسيد و مابقى بين وراث طبق گواهى حصر وراثت تقسيم ميشود.


