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شهردار تبريز در آيين بزرگداشت يكصدوچهارمين سالگرد وفات سردار ملى گفت: در سياست، آزادى خواهى، علم، جهاد و هر موضوعى كه فكر 
كنيد تاريخ ايران مديون تبريز و آذربايجان است.

ايرج شهين باهر در آيين بزرگداشت سالروز وفات ستارخان و رونمايى از تابلو نقاشى صابر بقال اصغرى با بيان اين كه در همه حوزه ها انسان هايى 
بزرگ از اين خطه رشد كرده اند ...

نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى گفت: تحوالت منطقه اى و بين المللى موجب شده است تا بيش 
از پيش به فرهنگ و تفكر بسيجى در جامعه تكيه كنيم.

به گزارش خبرگزارى صدا و سيما ، حجت االسالم آل هاشم در جمع بسيجيان صدا و سيماى مركز 
آذربايجان شــرقى افزود : هم اكنون حركتهاى حزب اهللا لبنان، ســوريه، عراق و يمن حكايت از صدور 

فرهنگ بسيجى دارد.

شهردار:

تاريخ ايران مديون تبريز و آذربايجان است

صرفه جويى؛ راهكار كاهش 
سرمايه گذارى هاى كالن حوزه برق

مبارزه با مواد مخدر؛  
اولويت  دستگاه هاى دولتى

صفحه3 صفحه2

آغاز صدور مرخصى براى خودروهاى پالك ارسآغاز صدور مرخصى براى خودروهاى پالك ارس
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 مديركل پزشكى قانونى آذربايجان شرقى با 
هشدار نسبت به خطرات هر گونه بى احتياطى 
در اســتفاده از وسايل گازســوز در فصل سرد 
اعالم كــرد: در هفت ماه امســال 9 نفر در اثر 
مسموميت با گاز مونواكســيدكربن در استان 

جان خود را از دست داده اند.
آرتيــن كمالــى در تبريز اظهار داشــت: از 
مجموع كسانى كه بر اثر گاز گرفتگى جان خود 
را از دســت داده اند، چهار نفر زن و 5 نفر نيز مرد 

بودند. وى افزود: قاتل نامرئى در مدت مشــابه 
ســال قبل در آذربايجان شرقى جان 13 نفر را 

گرفت.كمالى گفت: تنها در مهر امســال 2 نفر 
بر اثر استنشاق مونواكسيد كربن جان خود را از 
دســت دادند كه اين تعداد در مقايســه با مدت 
مشابه ســال قبل 50 درصد كاهش نشان مى 
دهد. مديركل پزشكى قانونى آذربايجان شرقى 
يادآورى كرد: ســال گذشته در مجموع 47 نفر 
در اســتان بر اثر استنشاق گاز سمى مونواكسيد 
كربن جان خود را از دست دادند كه از اين تعداد 

31 نفر مرد و 16 نفر زن بودند. 
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مبارزه با مواد مخدر؛ اولويت دستگاه هاى دولتى
فرماندار هشــترود گفت: اولويت تمام دســتگاه هاى 

دولتى مبارزه با مواد مخدر است.
 امين امينيان در جلســه مبارزه با مواد مخدر هشترود 
كه در محل فرماندارى تشــكيل شد گفت: در طول سال 
جارى 14درصد كشفيات مواد مخدر در كشور انجام شده 

است كه ســهم هشترود به مراتب رشــد بيشترى نشان 
مى دهد.

وى ادامه داد: اولويت تمام دستگاه هاى دولتى مبارزه 
با مواد مخدر اســت و اين قضيه تالش بيشترى را از جانب 

دستگاه هاى ذيربط مى خواهد.

وى با اشــاره به اينكه بعضى هــا خيال مى كنند افراد 
باســواد كمتر معتاد مى شــوند، گفت: متاسفانه در افراد 
باسواد نيز معتاد وجود دارد و حتى دربين دانش آموزان نيز 
افراد مستعد براى معتاد شدن فراوان است كه بايد آموزش 
و پرورش با كمك اداره بهزيســتى وشــبكه بهداشــت 

ودرمان با برگزارى كالس هاى آموزشــى و شناســايى 
افراد، آنان را از مضرات اين بالى خانمان ســوز آگاه كنند.
امينيــان تصريح كرد: بــاالى 60درصد از زندانيان به 
خاطــر مواد مخدر زندانى هســتند و اين يك خطر بزرگ 

اســت كه بايد كارى كنيم اين ارقام كاهش يابد.

رئيس كميته اسپوكس استان آذربايجان 
شــرقى  گفت:برگزارى دوره هاى مربيگرى 
و داورى بســتر مناسبى براى توسعه ورزش 

اسپوكس است  
 سعيد رنجبر پرنياء با اشاره به برنامه هاى 
آتى كميته اسپوكس استان براى توسعه اين 
رشته ورزشى اظهار داشت: كميته اسپوكس 
آذربايجان شــرقى توجه ويژه اى به بخش 
آموزش داشــته و دراين راســتا در نظر دارد 
بــا هماهنگى هيئت انجمن هاى ورزشــى 
اســتان و همكارى انجمن اسپوكس كشور 
دوره داورى و مربيگرى درجه 3 اســپوكس 

در بخش آقايان و بانوان برگزار كند.
وى افزود: حداقل ســن افــراد متقاضى 
شركت در دوره داورى و مربيگرى 20 سال 
اســت كه عالقمندان به شركت در اين دوره 
آموزشــى مى توانند براى ثبت نام به محل 
دفتر كميته اســپوكس اســتان در مجموعه 
ورزشى شــش هزار نفرى پور شريفى تبريز 
مراجعه كرده و يا جهت كســب اطالع بيشتر 
با شــماره تلفن همــراه 09147852117 

تماس حاصل فرمايند.
رئيس كميته اسپوكس استان آذربايجان 

شرقى خاطرنشــان كرد: فارغ التحصيالن و 
دانشجويان ترم آخر رشته تربيت بدنى براى 
شركت در دوره مربيگرى و داورى اسپوكس 
نيــازى به ارائه مــدرك مربى گرى عمومى 

درجه سه ندارند.
رنجبر بيــان كرد: در اين دوره فلســفه 
پيدايــش و تاريخچــه ورزش اســپوكس، 
معرفى و آشــنايى بــا ابزار هــا و ماده هاى 
ورزشـــى اســپوكس، قوانين مســابقات 
ماده هاى مختلف ورزشــى، استاندارد هاى 
فنى موجود تشــريح و تدريس قوانين كامل 
داورى و آزمــون دوره هاى عملى مربيگرى 
و داورى از مهم ترين سرفصل هاى اين دوره 

آموزشى خواهد بود.
وى برگــزارى دوره هــاى مربيگرى و 
داورى را بســتر مناســبى براى توسعه اين 
ورزش عنوان كــرد و گفــت: اميدواريم با 
برگــزارى اين دوره هاى آموزشــى بتوانيم 
گامــى مؤثر در راســتاى توســعه ورزش 

اسپوكس در استان برداريم.
رئيس كميته اسپوكس استان آذربايجان 
شرقى افزود: كميته اســپوكس آذربايجان 
شرقى با حمايت هيئت انجمن هاى ورزشى 
استان اولين بار است كه اين دوره ها را برگزار 
مى كند كــه حضور محمدرضا هاشــم پور 
پاشاكى بنيانگذار و رئيس انجمن اسپوكس 
كشور به عنوان مدرس در اين دوره، ارزش و 
اعتبار اين كالس ها را مضاعف خواهد كرد.

رنجبــر اظهار كــرد: بر اســاس برنامه 
ريزى هاى صورت گرفتــه كالس ها در دو 
بخش عملى و تئورى در نيمه دوم آذر ســال 
جارى برگزار مى شــود و به افراد قبول شده 
در اين كالس هــا گواهينامه هاى مربيگرى 
و داورى درجه ســه از ســوى فدراســيون 

انجمن هاى ورزشى اهدا مى شود.

شــهردار تبريز در آيين بزرگداشت 
يكصدوچهارمين سالگرد وفات سردار 
ملى گفت: در سياســت، آزادى خواهى، 
علم، جهاد و هر موضوعى كه فكر كنيد 
تاريخ ايران مديــون تبريز و آذربايجان 

است.
ايرج شهين باهر در آيين بزرگداشت 
سالروز وفات ستارخان و رونمايى از تابلو 
نقاشى صابر بقال اصغرى با بيان اين كه 
در همه حوزه ها انسان هايى بزرگ از اين 
خطه رشــد كرده اند و در تاريخ كشور و 

جهان نقش داشــته اند، تصريح كرد: شــايد 
به علت وجود همين انسان هاســت كه مقام 
معظم رهبرى فرمودند: آذربايجان ســر ايران 

است. 
وى ادامــه داد: تبريــز در همه زمينه هاى 
تصميم سازى و تصميم گيرى در تاريخ ايران 
نقش آفرين بوده، از مشروطه گرفته تا انقالب 

اسالمى و جنگ تحميلى.
وى نخستين پايتخت تشيع بودن در جهان 

را براى تبريز افتخارى تكرارنشدنى دانست و 
افزود: در همه حوزه هاى فرهنگى، اجتماعى 
و سياســى و ... مفتخريم مفاخــر بزرگى در 
اين شــهر داشته ايم و خوشــبختانه امروز نيز 
انسان هاى ارزشــمند بزرگى در اين شهر در 

حال زندگى و فعاليت هستند.
شــهين باهر با بيان اين كه خوشحاليم و به 
خود مى باليم كه در شــهرى زندگى مى كنيم 
كه خروجى آن انسان هايى تاريخ ساز هستند، 
تصريح كرد: ياد اين بزرگان را بايد حفظ كنيم 

و نگذاريم فراموش شوند و مقام و منزلت 
مفاخرى كه امروز در شهر در حال زندگى 

هستند را بايد گرامى بداريم.
شهردار تبريز معرفى تاريخ تبريز در 
برنامه هاى مختلف تبريز 2018 را كارى 
بزرگ و مهم خواند و گفت: تنها اگر يك 
مورد بــازار را در نظر بگيريم، وجود اين 
بازار كه قدمتى 750 ســاله دارد، نشان 
مى دهد اينجا قطب تجارت جهان بوده 
اســت و نظير آن هنــوز در جهان وجود 

ندارد. 
وى ادامه داد: ما بايد از ظرفيت تبريز 2018 
اســتفاده كرده و تاريخ اين شهر را به جهانيان 

معرفى كنيم.
باهــر با بيان اين كه اين شــهر هنوز براى 
ديدن و شــنيدن مطالب بسيارى دارد، اظهار 
كرد: براى اين كه داشته هايمان را به جهانيان 
نشــان دهيم بايد از توان هنرمندانمان بهره 
بگيريم و براى ايــن امر نيز بايد به هنرمندان 

بها داد. 

برگزارى دوره هاى مربيگرى و داورى؛ بستر 
مناسبى براى توسعه ورزش اسپوكس

شهردار: 
تاريخ ايران مديون تبريز و آذربايجان است

نماينده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى گفــت: تحوالت منطقه اى و بين 
المللى موجب شــده است تا بيش از پيش به فرهنگ و تفكر بسيجى در جامعه 

تكيه كنيم.
به گزارش خبرگزارى صدا و ســيما ، حجت االســالم آل هاشــم در جمع 
بســيجيان صدا و سيماى مركز آذربايجان شرقى افزود : هم اكنون حركتهاى 

حزب اهللا لبنان، سوريه، عراق و يمن حكايت از صدور فرهنگ بسيجى دارد.
وى خاطرنشــان كرد: مردمى بودن از عواملى اســت كه به موفقيت بسيج 
داللت دارد و باعث رشــد بســيج در تمامى صحنه ها و حاكميت اين تفكر در 

جامعه شده است.
  نماينده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى داشــتن بصيرت باال، اخالص در 
عمل، تكنيك گرايى، پيشــرو بودن، دغدغه مندى و واليت مدارى را از علل 

موفقيت تفكر بسيجى برشمرد.
وى گفت: در زمان جنگ تحميلى نيز، اين روحيه اخالص بســيجيان بود 
كه باعث قوت قلب بخشيدن به ساير نيروهاى مسلح در دوران جنگ مى شد.
مدير كل صدا و ســيماى مركز آذربايجان شــرقى نيز گفت: از شروع كار 
بســيج، درهر مقطعى از انقالب كه نياز احساس شده، از جمله جنگ تحميلى، 
شــبيخون فرهنگى، تحريم و حتى جنگ اقتصادى تفكر بسيجى وارد عرصه 
شــده و نقش خود را بصورت كامل ايفا كرده است و اگر امروز استكبار جهانى 
در كشور خود نيز احساس آرامش نمى كند، به علت وجود تفكر بسيجى است.

صفرى با اشاره به تهديدات كنونى فضاى مجازى گفت: امروز تكليفى كه 
براى همه بسيجيان وجود دارد، حضور جدى نيروهاى انقالبى، مومن و ارزشى 

براى توليد محتواى پاك در شبكه هاى اجتماعى است.
در اين همايش 71 قســمت اثر مســتند راديويى و  تلويزيونى و پژوهشى 
در حوزه ايثار و شــهادت رونمايى شد كه 14 عنوان آن مستند سرداران شهيد 

آذربايجان و 8 مستند مربوط به شهداى مدافع حرم است. 

تاكيد بر توجه به فرهنگ و تفكر بسيجى
 در همايش بسيجيان صدا و سيما

قاتل نامرئى  9 قربانى گرفت

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

    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 

ش زمين 
فرو

  به  يك نفر طراح آشنا به 
كورل و فتوشاپ در دفتر 

طراحى نيازمنديم . مراجعه حضورى 
تربيت غربى -كوچه پست خانه نبش 
پاساژ سوئيس 2  فروشگاه روبيك

استخدام
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فرماندار تبريز از تالش و برنامه ريزى همه 
جانبــه براى نهادينه كــردن فرهنگ صرفه 
جويــى به عنوان راهكار مناســب به حداقل 
رســاندن سرمايه گذارى هاى كالن در حوزه 

برق نام برد.
به گــزارش ايرنا، عليار راســتگو در آيين 
رونمايى از سيســتم هاى نرم افزارى برق در 
تبريز افزود: اســتفاده از سنسورهاى برق در 
ادارات براى كاهــش مصرف تجربه مفيدى 
اســت كه بايد براى تعميم آن در سطح جامعه 

تالش شود. 
وى با اشــاره به منسوخ شــدن استفاده از 
سيستم هاى مكانيكى در صنعت برق اضافه 
كرد: تالش براى جايگزين كردن صنعت برق 
با سيســتم هاى نرم افزارى، عالوه بر كاستن 
از هدررفت انــرژى و هزينه، به حفظ محيط 

زيست نيز كمك مى كند. 
فرماندار تبريز تشريح كرد: در عصر انفجار 
اطالعات و ارتباطات، همه فرآيندها به شكل 
نرم افزارى انجام مى شــود و كوشش صنعت 
برق براى پيوســتن به اين جريان ارزشــمند 
است.  وى اظهار داشت: در سامانه هاى مبتنى 
بر نرم افزار، ارايه خدمات به مشتركان برق نيز 
آسان مى شود و احتمال هر گونه سوء استفاده 

احتمالى از بين مى رود. 
راســتگو به افزايش اعتمــاد عمومى به 
نهادهاى خدمات رســان از قبيل اداره برق به 
عنوان يكى ديگر از مزيت هاى ترويج استفاده 

از سيستم هاى نرم افزارى اشاره كرد.

 به مناسبت هفته كتاب و كتابخوانى، با حضور 
مديرعامــل جمعيت هالل احمــر آذربايجان 
شــرقى در پيش دبستان ستارگان تبريز، طرح 
«كودكان امروز، مديران فردا» با اهداى كتاب 

و كتابخوانى اجرا شد.
 طــرح «كودكان امروز، مديــران فردا» به 
منظــور ترويج و تبليغ فرهنــگ كتابخوانى از 
ســنين پايين و عادت دادن كودكان به مطالعه 
به عنوان مديران فردا با حمايت و تشويق هالل 
احمر برگزار شــد. تعريف قصــه ناتمام جهت 
تهييج قدرت تخيل و واداشتن كودكان به تفكر 
و خالقيت، ترســيم نقاشى توسط آنها و اهداى 
كتاب به كودكان و تشــويق بــه كتابخوانى از 

جمله اهداف اين طرح است. 
اين طرح با شــعار «كودكان امروز رهبران 

بشردوســت آينده» به مناسبت هفته كتاب و 
كتاب خوانى و تشــويق كــودكان به مطالعه و 
تبيين اصــول و اهداف جمعيت هالل احمر در 
قالب قصه و داســتان ســازى در سراسر كشور 

اجرا مى شود.
به گزارش ايرنا، اين ســفارش رهبر معظم 
انقالب در ســال 1374 را فراموش نكنيم كه از 
تمامى  خانواده هاى  ايرانى  خواستند تا  فرزندان  
خود را به  كتابخوانى  تشويق  كنند و با كاستن  از 
هزينه هاى  مربوط به  خريد وسايل  تجمالتى ، به  
خريد كتاب  براى  فرزندان  خود اهميت  بيشترى  
بدهند و در ســال 1390 در ديدار مســووالن 
كتابخانه ها از تنبلى در خواندن كتاب به عنوان 
يكى از بدترين و پرخســارت ترين تنبلى ها ياد 

كردند.

پورمحمــدى»،  «محمدرضــا   
رييس پيشــين دانشگاه تبريز، با راى 
هيات وزيران به عنوان استاندار جديد 

آذربايجان شرقى منصوب شد.
به گزارش ايرنــا، پورمحمدى از 
چهره هاى شناخته شده و علمى تبريز 
است كه يك بار در دولت اصالحات و 
بار دوم در دولت تدبير و اميد، رياست 
دانشگاه تبريز به عنوان دومين مركز 
دانشــگاهى قديمى كشــور پس از 

دانشگاه تهران را بر عهده داشت. 
روزهــاى  در  كــه  حالــى  در 
گذشــته خبرهايى مبنــى بر معرفى 
پورمحمدى بــه عنوان گزينه وزارت 
كشــور براى نمايندگى عالى دولت 

اعتدال در اســتان در رســانه ها منتشر شد، 
وى  با راى هيات وزيران به عنوان اســتاندار 

آذربايجان شرقى تعيين شد. 
محمدرضــا پورمحمــدى متولد 1337، 

تبريز و رئيس سابق دانشگاه تبريز است.
وى پس از اتمام دوران تحصيلى ابتدائى 
و متوســطه در ســال 1356 وارد دانشگاه 
تبريز شــد و دوره كارشناسى خود را در رشته 
جغرافيا و برنامه ريزى شهرى در سال 1363 
به پايان رســاند؛ پورمحمدى در سال 1365 

با اســتفاده از بورس تحصيلى عازم كشــور 
انگلستان شد و فوق ليسانس و دكتراى خود 
را در رشــته برنامه ريزى شهرى در دانشگاه 

كارديف (UWIST) اخذ كرد.
او پس از اتمام تحصيالت در سال 1369 
به ايران برگشــت و در دانشگاه تبريز شروع 
بــه كار كرد بين ســال هاى 1370 تا 1384 
در ســمت هاى رئيــس دانشــكده، معاون 
دانشــجويى و فرهنگى، معاون آموزشى و 
تحصيالت تكميلى و رئيس دانشــگاه تبريز 

مشغول خدمت بود.

طــرح پورمحمدى بــه عنوان 
گزينه جديد اســتاندارى آذربايجان 
شرقى در هفته هاى گذشته با توجه 
به مشــى اعتدالى وى با اســتقبال 
گــروه هــا و جريان هاى سياســى 

مواجه بود.
پيــش از پورمحمــدى، مجيد 
خدابخش به مــدت 14 ماه نماينده 
عالــى دولــت تدبيــر و اميــد در 
آذربايجان شــرقى بــود كه به دليل 
تصويــب قانــون منــع بكارگيرى 
بازنشستگان در پست هاى اجرايى، 

از اين سمت كناره گيرى كرد.
پورمحمدى جلســه اى با مجمع 
نماينــدگان آذربايجان شــرقى در 
خانه ملت داشــت كه در پايــان آن، محمد 
وحدتى هالن، رييــس مجمع، اعالم كرد: 
اغلب نمايندگان اســتان در مجلس شوراى 
اسالمى از برنامه هاى اعالمى پورمحمدى 
براى ســكاندارى اســتان و استاندارى وى 

رضايت دارند و حمايت مى كنند.
آذربايجان شــرقى با بيش از سه ميليون 
و 900 هــزار نفــر جمعيــت در رويدادهاى 
سياسى، اقتصادى و اجتماعى تاريخ معاصر 

ايران نقش بسزايى داشته است.

صرفه جويى؛ راهكار كاهش سرمايه گذارى هاى 
كالن حوزه برق

اجراى طرح «كودكان امروز، مديران فردا» 
در مهدهاى تبريز

كليد عمارت استاندارى به «پورمحمدى» رسيد
جلسه هماهنگى براى آموزش، توليد و فروش صنايع دستى و ظروف مسى 
بــا حضور نماينده، فرماندار و مديركل آموزش فنى و حرفه اى اســتان برگزار 

و توافقات اوليه اجراى طرح با مجتمع معدنى مس سونگون صورت گرفت.
  به گزارش روابط عمومى اداره كل آموزش فنى و حرفه اى استان آذربايجان 
شرقى، حســن يحيوى فرماندار شهرستان ورزقان، ايجاد فرصت هاى شغلى 
با توجه به توانمندى هاى موجود منطقه را از سياســت هاى دولت تدبير و اميد 

دانست و به حمايت جدى دولت از طرح هاى بخش خصوصى اشاره نمود .
وى درادامه افزود: با توجه به وجود پتانســيل باالى منطقه درحوزه معدن و 
عملكرد ارزنده مركز آموزش فنى و حرفه اى شهرســتان در اجراى دوره هاى 
مهارتى در شهرســتان و شهرخاروانا از اين طرح اســتقبال نموده اند و اجراى 

موفق اين طرح بارويكرد اشتغال زايى را فرصتى مغتنم براى منطقه شمرد.
عليزاده، نماينده شهرســتان ورزقان و خاروانا در مجلس شوراى اسالمى، 
با توجه به قرارگيرى معدن مس ســونگون به عنوان دومين معدن بزرگ مس 
كشور در اين شهرستان افزود: برخوردارى از اين مزيت مهم مى تواند در رونق 

صنايع دستى و محصوالت مسى موثر باشد.
وى با اشــاره با اينكه هدف از ايجاد آموزش توليد صنايع دســتى مس در 
شهرستان، اشــتغال جوانان و رونق اقتصادى منطقه است، راه اندازى صنايع 
پايين دستى مس در كنار احداث كارخانه هاى ذوب و پااليش مس ديگر طرح 
هاى توســعه معدن مس سونگون را عامل بســيار مهم در توسعه شهرستان 

دانست.
عليزاده تصريح كرد: براى هرچه بهتر و موفق تر اجرايى شدن طرح مذكور 
در شهرســتان بايد نقش هر يك از عوامل نظير مركز آموزش فنى و حرفه اى 
و مجتمع معدنى مس ســونگون مشــخص شــود و در ابتداى كار، الزم است 
شــركت مس حمايت الزم را براى نهادينه شــدن اين صنعت در شهرســتان 

ورزقان انجام دهد.
يعقوب  نماينده، مدير كل آموزش فنى و حرفه اى اســتان نيز با اشــاره به 
جايــگاه و ارزش آموزش هاى فنى و حرفه اى تاكيد نمود: امروزه تنها راه برون 
رفت از معضل بيكارى آموزش هاى فنى و حرفه اى مى باشــد از اين رو تالش 
من و همكارانم در اســتان و مراكز شهرســتانها، در راستاى حل و كاهش اين 

معضل اجتماعى و اقتصادى مى باشد .
وى در ادامه افزود: طرح ارايه شده در اين جلسه بصورت كارشناسى توسط 
همكاران در اداره كل  بررســى شــده و آماده اجرا در شهرســتان با حمايت و 

مشاركت مجتمع معدنى مس سونگون مى باشد.
نماينده خاطر نشــان ساخت: با عملياتى شدن اين طرح در دو رشته صنايع 
دســتى مس و ظروف مســى  آموزش هاى الزم به كارآموزان ارايه خواهد شد 
كــه دراين زمينه تفاهم نامه اى بين اداره كل آموزش فنى و حرفه اى اســتان 

و مجتمع معدنى مس سونگون و فرماندارى شهرستان منعقد خواهد شد .

آموزش و توليد صنايع دستى با مشاركت 
معدن مس سونگون كليد خورد

 مديركل فرهنگ و ارشاد استان آذربايجان شرقى گفت: زبان هنر بهترين زبان براى بيان 
عملكرد 40 سالگى انقالب اسالمى است كه با اين زبان بايد در جامعه اميد آفرينى كنيم.

محمد محمد پور در جلســه فرهنگى و هنرى 40 سالگى انقالب اسالمى كه صبح روز 
چهارشنبه برگزار شد با اشاره به هجمه دشمنان عليه انقالب اسالمى گفت: در 40 سالگى 
انقالب دشمنان اسالم و انقالب در حال تالش هستند تا بگويند كه اين انقالب بركاتى به 

مردم نداشته است و جز محدوديت چيزى عايد ملت نشده است.

مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى آذربايجان شرقى با اشاره به بركات انقالب اسالمى 
گفت :زبان هنر بهترين زبان براى بيان دستاوردهاى انقالب اسالمى به شمار مى رود و ما 

در بيان دستاوردهاى انقالب نتوانستيم به خوبى عمل كنيم.
محمدپور افزود: قبل از انقالب تنها چند نشــريه محدود در آذربايجان زير كنترل هاى 
شديد  منتشر مى شد ولى امروز به بركت حكومت انقالب اسالمى ايران بيش از 400 نشريه 

و پايگاه خبرى به تنهايى در استان آذربايجان شرقى با آزادى كامل فعاليت مى كنند.

وى با اشــاره به چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى گفت: دستاوردهاى اين نظام 
مقدس كه برگرفته از خون شهداست و بايد با زبان هنر بيان شود بخصوص در وهله كنونى 
كه مشكالت اقتصادى و تحريم ها بر مردم فشار مى آورد با ايجاد فضاى اميد و نشاط به اين 

مناسبت بايد به استقبال اين جشن بزرگ برويم.
محمدپور افزود: متاسفانه عده اى سود جو در گذشته باعث شدند تا اثرات و توفيقات اين 

انقالب بحق بيان نشود و ما بايد شاكر اين امنيت و آرامش باشيم.

هنر بهترين زبان براى بيان عملكرد انقالب اسالمى است

طى مراســمى مهندس داريوش رحمتى 
وند به عنوان مدير امور ادارى ســازمان جهاد 
كشاورزى اســتان آذربايجان شرقى معرفى 

شد.
به گزارش روابط عمومى ســازمان جهاد 
كشاورزى استان، مراسم توديع و معارفه مدير 
امور ادارى ســازمان جهاد كشاورزى استان 

آذربايجان شــرقى با حضور مهندس محمود 
صادقى اورنگى معاون توسعه مديريت و منابع 
ســازمان، مهندس هاشــم پور مدير حراست 
ســازمان ، مهندس احــدزاده مدير امور مالى 
ســازمان ، مهندس يزدان كريمى مدير حوزه 
رياست ســازمان و مهندس كاظم زاده رئيس 
اداره روابط عمومى ســازمان جهادكشاورزى 

استان آذربايجان شرقى در محل اتاق جلسات 
سازمان جهاد كشاورزى استان برگزار شد.

در اين مراسم از زحمات  مهندس مرتضى 
خيرفام مدير پيشــين ايــن مديريت قدردانى 
و مهنــدس داريوش رحمتى ونــد به عنوان 
مديرجديد امور ادارى سازمان جهاد كشاورزى 

استان آذربايجان شرقى  معرفى شد.

 توديع و معارفه مدير جديد امور ادارى سازمان جهاد كشاورزى آذربايجان شرقى برگزار شد
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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

 نماينــده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى 
و امام جمعه تبريز از ســازمان آتش نشــانى 
و خدمات ايمنى شــهردارى تبريز خواســت 
ضمن شناســايى نقاط حادثه خيز شــهرى، 
راهكارهاى مناسب براى افزايش ايمنى آنها 

را ارايه كنند.
 حجت االسالم سيد محمدعلى آل هاشم 
در ديدار مدير عامل سازمان آتش نشانى تبريز 
و جمعى از آتش نشــانان با وى گفت: ضمن 
شناسايى مناطق حادثه خيز تبريز، بايد تدابير 
ايمنــى اتخاذ و تذكــرات الزم نيز به مالكان 

آنها  ارايه شود.
وى افــزود: نقش آتش نشــانان در ايجاد 
آرامش در جامعه مهم و ستودنى است و آتش 
نشــانان، حاميان ايمنى شــهر و قشر ايثارگر 

جامعه هستند. 
محمد قليزاده، مديرعامل ســازمان آتش 
نشــانى و خدمات ايمنى شهردارى تبريز نيز 
در اين ديدار، با اشــاره به ارتقاء سطح ايمنى 
شــهر و ارائه گزارشى جامع از برگزارى 'مانور 
عملياتــى اطفــاء حريق و امــداد و نجات در 
ساختمان  مرتفع شهيد آيت اهللا مدنى'، اعالم 
كرد: چنين مانور هايــى با هدف ارتقاى توان 
عملياتى آتش نشــانان در رويارويى با حوادث 

طبيعى و انسان ساخت، برگزار مى شوند.
قليــزاده افــزود: اين مانــور، بزرگ ترين 
مانور عملياتى آتش نشــانى در شمال غرب 
كشــور بود و بــا حضور بيــش از 150 نفر از 

آتش نشــانان و نجات گــران بــا تجهيزات 
فردى و جمعى ايســتگاه هاى 21 گانه تبريز 
و با اســتفاده از خودروهاى سنگين و سبك و 
تجهيزات مربوط در مجتمع مســكونى شهيد 
آيت اهللا مدنى واقــع در جاده ائل گلى برگزار 

شد.
وى، نقــش آموزش عمومــى ايمنى را در 
كاهش ميزان حوادث در سطح شهر ضرورى 
و مهم دانســت و گفت: سازمان آتش نشانى 
و خدمــات ايمنى شــهردارى تبريز، آموزش 
شــهروندى را با شعار ' هر شهروند يك آتش 

نشان' ادامه خواهد داد.
وى اضافــه كــرد: بيــش از 800 نيروى 
داوطلب در محيط دانشــگاهى سازمان آتش 
نشــانى و خدمات ايمنى شهردارى كالنشهر 
تبريز بــه اين منظور، آمــوزش مى بينند كه 
اميدواريم در آينده هر شــهروند به يك آتش 
نشــان تبديل شود.كالن شــهر 1,8 ميليون 
نفرى تبريز به رغم رشــد چشمگير ايستگاه 
هاى آتش نشــانى آن در ســال هاى گذشته 
همچنــان با نواقصى ماننــد تجهيزات الزم 
براى اطفاى حريق در ســاختمان هاى باالى 
50 متر مواجه اســت.تبريز به دليل وســعت 
بافــت تاريخى و فرســوده آن از يك ســو و 
ســكونت حدود 400 هزار حاشــيه نشين در 
آن از ســوى ديگر، با خطرات بالقوه غيرقابل 
جبرانى در برابر حــوادث غيرمترقبه به ويژه 

زمين لرزه مواجه است.

 معــاون اقتصادى و ســرمايه گذارى 
منطقــه آزاد ارس اعالم كرد: مجوز ورود 
موقت خودروهاى سوارى پالك ارس به 
ســرزمين اصلى، به مدت يك ماه و يك 
بار در سال، از ســوى گمرك ايران صادر 

شده است.
صفر شاســفند در جمــع خبرنگاران 
افزود: بر اســاس اين مجوز، خودروهاى 
ارس پالك با حجم موتور كم تر از 2500 
ســى ســى و ارزش كم تر از 40 هزار دالر 
با ارائه تضمين هــاى قانونى، از اين پس 

امكان تردد در سرزمين اصلى را دارند.
به گزارش ايرنا، تاكنون حدود پنج هزار خودرو 
با پالك منطقه آزاد ارس به عالقه مندان فروخته 

شده است.
شاســفند بيان كرد: خودروهاى ساخت كشور 
آمريــكا و يا با برند آمريكايى مشــمول اين مجوز 

نيستند. 
مدير توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد ارس نيز 

در اين خصوص گفت: صاحبان خودروهاى پالك 
ارس در صورت ارائه سند مالكيت، پروانه تردد، كپى 
كارت ملى و مدارك ثبت شده در سيستم، مى توانند 

از مرخصى يك ماهه استفاده كنند.
بابــك عبديل نژاد اظهار داشــت: براى انجام 
بدون مشكل فرايند صدور مجوز، بايد سند مالكيت 
خودرو و پروانه تردد به نام درخواســت دهنده بوده 
و ســند خودرو به صورت وكالتى و خارج از سازمان 

منطقه آزاد ارس نقل و انتقال نشده باشد.

وى اضافه كرد: فاصله زمانى يك ســال 
از آخرين مرخصى و معتبر بودن پروانه تردد 
خودرو در زمــان مرخصى الزامى و اولويت 
با خودروهاى فاقــد تخلف تاخير در تمديد 

تردد است.
وى در خصــوص شــيوه مراجعه براى 
اخذ مجــوز تردد يك ماهه، گفت: صاحبان 
خودروهاى پالك ارس با ارائه معرفى نامه 
سازمان منطقه آزاد ارس به گمرك ايران و 
يا تحويل نامه مرخصى به كارگزار گمركى 
صدور مرخصى مســتقر در مركز خدمات 
خودرويى ارس و در نهايت مراجعه به پليس راهور، 
مى توانند نسبت به دريافت پالك عبور موقت اقدام 

كنند.
منطقــه آزاد ارس با بيــش از 50 هزار هكتار 
وســعت و چهار ناحيه منفصل در 130 كيلومترى 
شــمال غرب تبريز در همسايگى جمهورى هاى 
آذربايجان وارمنســتان و جمهــورى خودمختار 

نخجوان واقع شده است.

امام جمعه تبريز:

آغاز صدور مرخصى براى خودروهاى مناطق حادثه خيز تبريز شناسايى و راه حل ارائه شود
پالك ارس

جلســه كنترل پروژه شركت گاز استان با حضور مديرعامل ، هيأت 
رئيسه ، هيأت مديره و روساى مناطق و ادارات گاز شهرستان ها در محل 

سالن كنفرانس شركت گاز استان  برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومى شــركت گاز اســتان آذربايجان شــرقى 
،مديرعامل شــركت گاز اســتان ضمن عرض تبريك هفته وحدت و 
بســيج گفت :در سايه وحدت وهمدلى مجموعه نيروهاى زحمت كش 
شــركت گاز استان وهمچنين حركت بسيجى واركاركنان شاهد  بهره 
مندى 100درصد خانوار شهرى و94 درصدى خانوار روستايى از نعمت 

گاز طبيعى در استان آذربايجان شرقى مى باشيم .
سيدرضا رهنماى توحيدى با بيان عملكرد شركت گاز استان گفت : 
تاكنون بيش از 20 هزار و 424 كيلومتر شــبكه تغذيه و توزيع در استان 
آذربايجان شرقى اجرا شده و 12 هزار و 584 كيلومتر از اين مقدار متعلق 
به شبكه روستايى و 7 هزار و 840 كيلومتر آن شبكه شهرى  مى باشد.
وى افزود : در سال 97 بيش از 600 كيلومتر شبكه شهرى و روستايى 
اجرايى شــده كه سهم شبكه روســتايى 400 كيلومتر و شهرى 130 

كيلومتر بوده و  73 كيلومتر گازرسانى  به صنايع اجرا شده است.
مدير عامل شــركت گاز استان با اشاره به وجود بيش از يك ميليون 
و 544 هزار مشترك گاز در آذربايجان شرقى اظهار داشت :در سال 97 

تاكنون 29 هزار و 644 اشتراك پذيرى صورت گرفته است .
توحيدى تصريح نمود: 70 روستا در 8 ماهه نخست سال 97 به بهره 
بردارى رســيده كه با احتساب اين روستاها  تعداد روستاهاى بهره مند 
اســتان از گاز طبيعى  به 1930 روستا رســيده و398 روستاى ديگر در 

مرحله اجرا ويا انتخاب پيمانكار مى باشد.
شايان ذكر است در اين جلسه روند اجرايي پروژه هاي در دست اقدام  
وضعيت نصب انشــعابات ، روند اشتراك پذيري و گازرسانى به صنايع 

مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

اجراى بيش از 20 هزار كيلومتر شبكه 
تغذيه و توزيع گاز در استان

مدير جهادكشــاورزى شهرســتان هوراند 
از برگزارى كارگاه ترويجــى گياهان دارويى 

(سماق) در اين شهرستان خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومي ســازمان 
جهادكشاورزي اســتان، مهندس احد طايرى 
در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعالم اين مطلب 
افزود: در راســتاى اجراى سايت هاى الگويى 
جامــع توليدى- ترويجى و توســعه باغات در 
اراضى شــيبدار، اين كارگاه در روستاى آقبراز 
بخش چهاردانگه شهرســتان هوراند با حضور 

35 نفــر از بهــره برداران و با هــدف افزايش 
عملكرد و توســعه گياهــان دارويى در منطقه 

برگزار شد. 
وى اشــاره كرد: اين طرح به جهت افزايش 
توليد در واحد ســطح، حفظ حاصلخيزى خاك، 
كنتــرل روان آبهــا و نهايتــا افزايش درآمد و 
اشــتغال روستايى از اهميت ويژه اى برخوردار 

است. 
مهندس طايرى در ادامــه گفت: درختچه 
هاى ســماق از ديرباز جزء محصوالت منحصر 

به فرد در بخش چهاردانگه از توابع شهرستان 
هوراند مى باشــد كه اجراى چنين كارگاههاى 
ترويجى در جهت ترويج و توســعه كشت اين 
محصول و ســاير گياهان دارويى ســازگار با 

منطقه ضرورى به نظر مى رسد.
مدير جهادكشــاورزى شهرســتان هوراند 
ابراز اميدوارى كرد: تا بعد از بازديد از ســايت 
هــاى الگويى و پايــان كارگاه هاى ترويجى، 
بهره برداران با اصول پرورش گياهان دارويى 

(سماق) مهارت الزم را كسب نموده باشند.

برگزارى كارگاه ترويجى گياهان دارويى (سماق) در شهرستان هوراند

آذربايجان شرقى ، تبريز ، جاده تهران تبريز ، نرسيده به ميدان بسيج ، كوى صنعتى اول ، جنب ايران خودرو ديزل  تلفن : آذربايجان شرقى ، تبريز ، جاده تهران تبريز ، نرسيده به ميدان بسيج ، كوى صنعتى اول ، جنب ايران خودرو ديزل  تلفن : 3637277936372779
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