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با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان : 

برگزاری آیین استقبال از بانوی گلبالیست کردستانی 
دارنده مدال برنز آسیا در سنندج 

"ری�زان   : آزادی  عص�ر   –  س�نندج 
دژآهن�گ" بانوی کردس�تانی عضو تیم 
مل�ی گلب�ال نابینای�ان و ک�م بینای�ان 
کش�ور که همراه با این تیم عنوان سوم 
مس�ابقات قهرمانی آس�یای به میزبانی 
بحرین را کس�ب کرده بود با اس�تقبال 
ش�هر  وارد  اس�تان  ورزش  مس�ئولین 

سنندج شد. 
آیین استقبال از بانوی کردستانی دارنده عنوان سوم مسابقات آسیایی رشته گلبال نابینایان 
و کم بینایان در محل پلیس راه سنندج - همدان برگزار شد. گفتنی است؛ "ریزان دژآهنگ" 
بانوی کردستانی رشته گلبال همراه با تیم ملی بانوان کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا 
پاس��فیک که به میزبانی بحرین و در شهر منامه این کش��ور برگزار شد توانست عنوان سوم 
و نش��ان برنز را کسب کند. این بانوی شایس��ته کردستانی در میان استقبال مدیرکل ورزش 
و جوانان اس��تان و معاون توس��عه امور ورزش ای��ن اداره کل، رئی��س اداره ورزش و جوانان 
شهرس��تان مریوان، اعضای هیات و جمعی از ورزش��کاران هیات ورزش های نابینایان و کم 
بینایان استان وارد سنندج شد. "دژآهنگ" حضور در میادین مختلف رقابت های بین المللی 

و آسیایی همراه با تیم ملی گلبال بانوان کشورمان را در کارنامه ورزشی خود دارد.

حمایت از مشتریان، بخشی از فرهنگ سازمانی فوالد مبارکه
عصرآزادی / سرپرس�تی اصفهان: در جلس�ه ای مش�ترک با حضور مدیر فروش 
داخلی فوالد مبارکه و س�ندیکای لوله و پروفی�ل، راهکارهای حمایت حداکثری از 

مشتریان فوالد مبارکه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
محمد تاجمیر ریاحی مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه گفت: طی این جلسه شرایط ایجادشده 
در بازار محصوالت فوالدی تخت و همچنین مشکالتی که نوسان قیمت ها می تواند برای مشتریان 
فوالد مبارکه و تمامی شرکت های زنجیره فوالد ایجاد کند، موردبررسی قرار گرفت. در این جلسه 
همچنین نظرات اعضای سندیکای لوله و پروفیل مبنی بر چالش های موجود برای تأمین اعتبار 
اسنادی و همچنین زیان هایی که بابت کاهش قیمت در چند ماه گذشته به این گروه مشتریان 
فوالد مبارکه واردشده مطرح شد. به گفته تاجمیر ریاحی انتظار مشتریان لوله و پروفیل از فوالد 
مبارکه این است که با کاهش عرضه و کنترل قیمت از کاهش بی رویه بیشتر قیمت ها در شرایط 
فعلی جلوگیری به عمل آید تا این مش��تریان بتوانند ورق های خریداری ش��ده خود را با خسارت 
کمت��ری به کاالی نهایی تبدیل و عرضه نمایند.  وی خاطرنش��ان کرد: بن��ا بر اظهارات اعضای 
این س��ندیکا در صورت تداوم این ش��رایط بسیاری از ش��رکت های این گروه از مشتریان با خطر 
ورشکس��تگی و تعطیلی مواجه خواهند ش��د ،ضمن این که در صورت عدم تأمین اعتبار اسنادی 
در بانک ها مشکالتی برای فوالد مبارکه و عدم خرید از شرکت و سایر زنجیره های حوزه به وجود 
خواهد آمد.  مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه تصریح کرد: این شرکت براساس فرهنگ سازمانی 
ش��کل گرفته در آن تمامی تالش خود را برای حمایت از مش��تریان به کار خواهد گرفت و طی 
درخواس��ت هایی از وزارت صمت تقاضای کاهش عرضه محصوالت خود از ۴۰۰ هزار تن به ۲۷۰ 
هزار تن را نموده است. فوالد مبارکه همچنین تقاضای برداشتن الزامات قبلی بورس کاال جهت 
کنترل قیمت ها تا سقف جهانی را مطرح نموده است تا این امکان حاصل شود که قیمت ها روند 
نزولی کندتری را در بازار داش��ته باش��ند.  وی در بخش پایانی س��خنان خود تصریح کرد: فوالد 
مبارکه و سندیکای لوله و پروفیل به صورت متفق القول حمایت حداکثری از وزارت صمت را مطرح 
نموده اند و انتظار دارند در راستای حمایت هرچه بیشتر از زنجیره فوالد عالوه بر راهکارهای فوق از 

واردات و دامپینگ محصوالت فوالدی توسط شرکت های خارجی جلوگیری به عمل آید.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان خبر داد:

حذف نیروی انسانی از فرآیند نظافت بزرگراه های اصفهان
عصرآزادی / سرپرس�تی اصفهان: مدیرعامل س�ازمان خدمات موتوری ش�هرداری 

اصفهان از حذف نیروی انسانی در فرایند نظافت بزرگراه های این کالنشهر خبر داد.
 حس��ن نظام زاده با اعالم این خبر گفت: از ابتدای تابس��تان امس��ال فرآیند خدمت رسانی به 
شهروندان در نحوه جمع آوری، حمل پسماند و همچنین رفت وروب شهری دچار تغییراتی شد و به 
سمت مکانیزه شدن سوق پیدا کرد. او با بیان اینکه سازمان خدمات موتوری طی سالیان گذشته به 
همراه شرکت های خصوصی برای جمع آوری پسماند شهری اقدام می کرده است، افزود: تا قبل از 
اعمال این تغییرات، فرآیند جمع آوری پسماند بر مبنای روزهای زوج و فرد ماه انجام و باعث می شد 
که بسیاری از کارگران زحمت کش این حوزه در تمام طول سال مشغول به کار باشند و هیچ شبی 
از سال را تعطیل نباشند. به گفته نظام زاده، تغییرات جدید در حوزه جمع آوری پسماند شهری 
به گونه ای بوده است که ضمن حفظ کیفیت خدمت رسانی به شهروندان، کارگران زحمت کش 
بتوانند اوقات بیشتری را در کنار خانواده شان سپری کنند. او افزود: از ابتدای تیرماه روزهای زوج و 
فرد تقویم در جمع آوری پسماند شهری به به روزهای زوج و فرد هفته تبدیل شد و هم اکنون در 
حال اجرای این طرح هستیم. مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان، حذف نیروی 
انسانی از فرایند نظافت بزرگراه های شهر را از دیگر تغییرات مهم در فرآیند رفت وروب دانست و 
اضافه کرد: خطرات موجود برای نیروهای خدماتی در هنگام نظافت بزرگراه ها یکی از مش��کالت 
شهرداری در سال های گذشته بوده است به طوری که در سال گذشته چند مورد حادثه برای این 
کارگران در بزرگراه های شهر اتفاق افتاد. او توضیح داد: با توجه به سیاست گذاری معاونت خدمات 
شهری، سازمان خدمات موتوری وظیفه نظافت بزرگراه ها به صورت مکانیزه را بر عهده گرفت و 
مقرر شد بسیاری از معابر شهر که تا سال گذشته به صورت دستی نظافت می شد به صورت مکانیزه 
و با اس��تفاده از ماشین آالت نظافت شوند. او با اعالم اینکه سازمان خدمات موتوری تا پایان سال 
جاری ماشین آالت جدیدی را جهت نظافت و رفت وروب به ناوگان خود می افزاید، تأکید کرد: از 
این پس هیچ کارگری در بزرگراه ها حضور ندارد و بنابراین انتظار می رود شهروندان در حفظ نظافت 

بزرگراه ها و معابر همکاری بیشتری داشته باشند.

 سه رتبه تک رقمی سهم دانش آموزان تبریزی
در کنکور ۱۴۰۱

دانش آموزان تبریزی س�ه رتب�ه تک رقمی گروه های آزمایش�ی کنکور ۱۴۰۱ را 
کسب کردند.

به گزارش ایرنا،  بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، کیارش علیزاده از تبریز در 
گروه آزمایشی زبان های خارجی، رتبه اول کشور را کسب کرد. مائده ملکی از تبریز نیز رتبه 
دوم گروه آزمایشی علوم انسانی و نگار هاشم زاده در گروه آزمایشی علوم تجربی، رتبه پنجم 
کنکور سراس��ری امس��ال را کسب کردند. کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ با یک میلیون و ۴۸۹ 

هزار و ۲۲۰ نفر داوطلب تیرماه گذشته برگزار شد.

مرحله شهرستانی مسابقات قرآنی اوقاف و امور 
خیریه در مراغه آغاز شد

مرحله شهرس�تانی چهل وپنجمین دوره مس�ابقات سراسری قرآن کریم اوقاف و 
امور خیریه با حضور ش�رکت کنندگانی از شهرستان های ملکان، بناب، عجب شیر و 

مراغه در این شهرستان آغاز شد. 
»حجت االس��الم فریدون مطهری« رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مراغه در حاش��یه برگزاری 
این مسابقات و در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این دوره از رقابت ها با حضور ۶۲ خواهر و ۲۵ 
برادر باالی ۱۸ س��ال در بخش های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن برگزار می ش��ود و 
نفرات برتر به مسابقات استانی معرفی می شوند.  وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات در آستان 
مقدس امامزاده سیدمحمد مراغه برگزار می شود، اظهار داشت: قضاوت در این رقابت های قرآنی 
را داوران استانی بر عهده دارند.  به گزارش ایرنا و بر اساس اعالم مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف 
و امور خیریه، اس��تانها بر اساس معیارها و شاخص هایی چون کمیت و کیفت برگزاری مسابقات 
در مرحله شهرستانی و همچنین سطح فنی شرکت کنندگان به سه بخش »الف«، »ب« و »ج« 
تقسیم می شود. زمان برگزاری مسابقات در چهار بازه زمانی تقسیم بندی شده است تا نظارت ها و 
دقت در پایش استان ها و استفاده از ظرفیت داوران استان های مختلف به دلیل عدم تداخل تاریخ ها 
افزایش یابد. بازه زمانی برگزاری این مسابقات در استانهای تهران، آذربایجان شرقی، یزد، کهگیلویه 
و بویراحمد، کردستان، فارس، گلستان، کرمانشاه و زنجان بر اساس برنامه ریزی مرکز امور قرآنی 

سازمان اوقاف و امور خیریه از ۱۱ تا ۲۰ شهریور سال جاری اعالم شده است.
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عصرآزادی/ سرویس شهرستان ها: دبیر ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان ش�رقی 
فلس�فه قیام عاش�ورا را امر به معروف و نهی از 
منکر دانس�ت و گفت: اما وقتی کاری را شروع 
می کنیم تخریب ها شروع می شود و برچسب ها 

و تهمت ها به سوی ما سرازیر می گردد.
عص��رآزادی- ش��هرام ص��ادق زاده؛ حج��ت االس��الم 
محمدحسن نستوهی در کنفرانس خبری خود با خبرنگاران 
به مناسبت دهه اول محرم که به این فریضه الهی نامگذاری 
شده است افزود: متاسفانه تا کسی می خواهد حرف حقی 
بزند برخی رسانه ها تیترهای مخاطب پسند تنطیم می کنند 
که معموالً با یک وجهه تخریبی خاص بر علیه امر به معروف 

و مهی از منکر اتفاق می افتد.
وی ب��ا بیان اینکه هجمه های زی��ادی درباره طرح 
عف��اف و حجاب ب��ه وجود آمده اس��ت ادامه داد: در 
حالی که این قانون از سال ۸۴ تصویب شده و جالب 
اینک��ه ن��وک پیکان ما برای امر به مع��روف و نهی از 
منکر مس��ئوالن است اما فقط موضوع حجاب در دید 
همگان است.نس��توهی اضافه ک��رد: وقتی می گوییم 
درباره س��گ گردانی در پارکها و س��طح شهر اقدامی 
انجام دهیم، مس��ئوالن می گویند خالء قانونی داریم 
در حالی که ما سیاس��تگذار احی��ای امر به معروف و 
نه��ی از منکر هس��تیم و آقایان باید ای��ن خالء را از 
بین ببرند.وی با اش��اره به اینکه در بحث حساس��یت 

فعلی طرح عفاف و حجاب باید گریبان مس��ئوالن را 
گرفت خاطرنشان کرد: اولین مشکل ما بحث آموزش 
اس��ت که نحوه امر به معروف و نهی از منکر درس��ت 
انجام شود و کسی که خودش این کار را می کند باید 
دچار منکر نباش��د و سپس حمایت حقوقی و قضایی 
از آمران به معروف است تا از کسی که درست امر به 

معروف می کند حمایت های قانونی از او انجام شود.
نستوهی در خصوص عدم انجام کار نرم فرهنگی در 
حوزه حجاب اظهار کرد: موضوعی که در رس��انه های 
آذربایج��ان ش��رقی در مورد همایش پی��اده روی در 
تفرجگاه ش��اه گولی تبریز مط��رح گردید کاری بود 
ک��ه یک پایگاه بس��یج انجام داده بود و از س��تاد امر 

به معروف هم کمک خواس��ته ش��ده بود ام��ا نهایتاً 
خودش��ان هم این همایش را لغو کردند و اصاًل به ما 

ارتباطی نداشت!
وی در خص��وص فیلم های پخش ش��ده در فضای 
مج��ازی و برخ��ورد ب��ا بدحجابان توس��ط نیروهای 
انتظام��ی افزود: با هر رفت��ار غیرقانونی و غیراخالقی 
در برخورد با بدحجابی مخالفیم و این مس��ئله را هم 
اعالم کرده ایم که اینگونه اتفاقات در حوزه ما نیست 
و مربوط به نیروی انتظامی است که باید از آنها سوال 

شود و فرهنگ سازی های الزم صورت گیرد.
نستوهی فلسفه عاشورا را معطوف به امر به معروف 
و نهی از منکر دانست و گفت: این امر باید در جامعه 
کنونی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد زیرا مسئوالن 
در خط مقدم آن هستند و طرح عفاف و حجاب تنها 
در مورد پوش��ش زنان نیس��ت بلکه به رفتار، گفتار و 
برخوردهای مردان نیز مربوط می شود و همانا هدف 

ستاد، راه اندازی لشکر مطالبه گری است.
شایان ذکر اس��ت هفته اول محرم هر سال به ایام 
گرامیداش��ت امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری 
شده و شعار "ملت حس��ینی، مطالبه گری آگاهانه و 
تبیین مجاهدانه" برای امسال نشان از ضرورت مطالبه 
گری دارد که به گفته دبیر این س��تاد در آذربایجان 
ش��رقی، هیچ یک از ۳۱ دس��تگاه اجرایی دخیل در 

مورد این فریضه به وظیفه خود عمل نکرده اند!

فرمان�دار هش�ترود ب�ه برگ�زاری همای�ش 
»تحقق شعار س�ال« طی فروردین سال جاری 
در این شهرس�تان اش�اره کرد و گفت: تامین 
آب مورد نیاز ۲۰۷ طرح س�رمایه گذاری که در 
این همایش معرفی ش�ده بود، ب�ه زودی ابالغ 

می شود.
علیرضا ت��وری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
عالوه بر معرفی بس��ته های س��رمایه گذاری و تالش 
برای جذب سرمایه های بخش خصوصی، رفع موانع 
پیش روی س��رمایه گذاران نیز در این همایش مورد 
توجه قرار گرفت که بخشی از آنها به عدم تخصیص 

آب مربوط بود.
وی با بی��ان اینکه در فاصله برگزاری این همایش 
تا زمان حاضر دو واحد به مرحله تولید رسیده است، 
اضافه کرد: در تالش هستیم تا از ظرفیت شهرستان 
در حوزه های کش��اورزی، صنعت، معدن، دامپروری، 
تجارت و گردش��گری برای رون��ق تولید دانش بنیان 

استفاده کنیم.
فرماندار هش��ترود با تاکید بر اینکه این شهرستان 
ب��رای  را  آذربایجان ش��رقی  موقعی��ت  بهتری��ن 
س��رمایه گذاری دارد، بیان کرد: ۲۵ طرح تولیدی و 
صنعتی طی هفته دولت امس��ال در این شهرستان 

کلنگ زنی می شود. 
توری اظهار داش��ت: این شهرستان از یک سو به 
دلی��ل موقعیت جغرافیایی خ��اص و قرار گرفتن در 
کنار آزادراه پیامبر اعظم)ص( و از سوی دیگر فراهم 
بودن زیرساخت ها و حمایت های مسئوالن، موقعیت  

ممتازی برای سرمایه گذاری دارد.
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه حمایت از 
سرمایه گذاران شهرستان طی ماه های گذشته جنبه 
عملیات��ی پیدا ک��رده، بیان کرد: به واس��طه همین 
حمایت و پش��تیبانی مسئوالن محلی و استانی، هم 
استقبال س��رمایه گذاران از ایجاد واحدهای تولیدی 
جدید افزایش یافته است و هم سرمایه گذاران قبلی 
با دلگرمی بیش��تر برای اجرای فاز توسعه طرح های 

قبلی برنامه ریزی می کنند.
به گزارش ایرنا هشترود در زمان حاضر به واسطه 
برخ��ورداری از ۱۳۷ هزار هکتار زمین کش��اورزی و 
تولی��د ۲۳۰ هزار تن محصول ک��ه عمده آن گندم 

دیم است، به انبار غله آذربایجان شرقی شهرت دارد 
اما عالوه بر آن و در پی فراهم شدن زیرساخت های 
توس��عه، افق روش��نی پیش روی این شهرستان قرار 

گرفته است.
تکمیل گام به گام پایاب س��د س��هند ک��ه پس از 
تکمیل، هفت ه��زار و ۵۰۰ هکتار از زمین های این 
شهرستان را از آب برخوردار می کند از یک سو و قرار 
گرفتن هش��ترود در حوزه آبریز دریاچه خزر و نبود 
محدودیت  آبی در آن همچون س��ایر شهرستان های 
استان که در حوزه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارد از 
س��وی دیگر زمینه را برای پیشرفت این شهرستان 

فراهم کرده است.
همچنین فراهم شدن زیرس��اخت های الزم برای 
س��رمایه گذاری از جمل��ه ش��هرک های صنعت��ی و 
امکان��ات زیربنای��ی همچون آب، ب��رق و گاز و قرار 
گرفتن هش��ترود در مجاورت آزادراه تبریز – زنجان 
نیز موجب شده تا توجه سرمایه گذاران و کارشناسان 

اقتصادی استان به آن جلب شود.
این در حالی اس��ت که بسیاری از شهرستان های 
حوزه آبریز دریاچه ارومیه در اس��تان به دلیل تغییر 
اقلیم با مشکل کمبود آب و نبود زیرساخت های الزم 
برای سرمایه گذاری مواجه است و تشدید کم آبی در 

آنها طی سال های پیش رو نیز دور از انتظار نیست.
مع��اون اقتصادی اس��تاندار آذربایجان ش��رقی نیز 
چندی پیش با اش��اره به اینک��ه در آینده نه چندان 
دور مسیر توسعه استان از هشترود خواهد گذشت، 
گفته بود که »هش��ترود در حوزه آبریز دریای خزر 
قرار دارد و با توجه به کمبود آب در اس��تان به ویژه 
در حوزه آبریز دریاچ��ه ارومیه، صنایع آب بر به این 

شهرستان سوق داده می شود.«   

ب�رق  نی�روی  توزی�ع  ش�رکت  مدیرعام�ل 
آذربایجان ش�رقی با بیان این که تابستان امسال 
هیچ گونه خاموشی ناشی از کمبود برق در استان 
نداریم، گفت: ای�ن روند تا پایان تابس�تان ادامه 

می یابد.
اکبر فرج نیا در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: با توجه 
به رش��د بی س��ابقه گرما و همچنین ورود به بخشی از 
مصارف خاص مثل تولید رمز ارزهای غیر مجاز و افزایش 
بارهای مصرفی سرمایشی طی چند سال گذشته، فشار 
مضاعفی از جهت تامین برق مصرفی مش��ترکان ایجاد 
شد که نتیجه آن خاموشی برای مشترکان و صنایع در 

گذشته بود.
وی خاطرنشان کرد: با استقرار دولت سیزدهم و برنامه 
ریزی های خوبی که در تامین برق انجام شد، از آذر ماه 
سال گذش��ته اقدامات برای عبور از قطعی برق و تداوم 
برق مش��ترکان آغاز شد که نتیجه کوتاه مدت آن عبور 
پایدار از زمس��تان ۱۴۰۰ بود. ف��رج نیا ادامه داد: برنامه 
ریزی در حوزه تامین برق مطمئن و پایدار برای س��ال 
جاری، اقدام مهمی بود که از جمله آن مصرف بهینه آب 
پشت سدها می باشد تا بخشی از ظرفیت تولید نیروگاه 
های آبی برای تولید برق ذخیره ش��ود؛ همچنین برای 
اولین بار در تاریخ صنعت برق به روز رسانی و تعمیرات 
اساسی تجهیزات صنعت برق بود که تا اول خرداد امسال 
۹۹ درصد نیروگاه ها انجام ش��د و در نتیجه آن نیروگاه 
ه��ای برق با ظرفیت کامل برای تولید برق مش��ترکان 
خانگی، صنعتی و کشاورزی پای کار بودند و امسال هیچ 
گونه خاموش��ی برای مشترکان خانگی و تجاری اعمال 
نشد و با برنامه ریزی های انجام شده در ادامه تابستان 

نیز هیچ گونه خاموشی نخواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی گفت: 

طبق روال گذشته برای تامین برق ثابت برنامه ریزی هایی 
در حوزه صنعت و کشاورزی انجام داده ایم که از جمله 
آنها انعقاد تفاهم نامه ها با صنایع و بخش کشاورزی در 
ای��ن زمینه بود که طی آن مقرر ش��د در حوزه صنعت 
هفت��ه ای ی��ک روز و در حوزه کش��اورزی روزانه چهار 

ساعت در اوج مصرف بار برق شان قطع شود.
فرج نیا خاطرنشان کرد: سال گذشته طی چهار ماه از 
۱۵ خرداد تا ۱۵ ش��هریور، ۱۶۰ ساعت برای مشترکان 
خانگی خاموش��ی داش��تیم که به طور میانگین روزانه 
حدود یک و نیم س��اعت هر مشترک خاموشی در روز 
داش��ت؛ امسال این خاموشی ها به صفر رسیده است و 
اگر خاموش��ی های لحظه ای و ساعتی در روز نیز باشد، 
ناشی از بروز مش��کالت فنی است که توسط همکاران 
ما به زودی رفع می ش��ود و هیچ گونه خاموشی ناشی 
از کمبود برق برای مشترکان خانگی و تجاری در سال 
جاری اعمال نشده و تا پایان تابستان نیز اعمال نخواهد 
شد.وی با اشاره به همکاری های خوب بخش صنعت و 
کشاورزی در تامین برق پایدار و صرفه جویی برای عدم 
قطعی برق مشترکان خانگی گفت: سیاست های تشویقی 
در قب��ال همکاری اینها در نظ��ر گرفته ایم که در حوزه 
کشاورزی به ازای چهار ساعت خاموشی بقیه ۲۰ ساعت 
برق مصرفی این حوزه کامال رایگان خواهد بود و در کنار 
آن برای مشترکان خانگی نیز مشوق هایی در نظر گرفته 
ایم که به ازای هر کیلو وات ساعت صرفه جویی در برق 
نسبت به مصرف سال گذشته شان، پنج برابر پول برق 
مصرفی را پاداش گرفته به عنوان بس��تانکاری در قبض 
مشترکان اعمال می شود.  مدیرعامل شرکت توزیع برق 
آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: سال گذشته در قبال 
صرفه جویی بخش صنعت و کش��اورزی، شرکت توزیع 
برق تبریز ۲۴ میلیارد تومان پاداش به این حوزه پرداخت 
کرد و اگر کل پاداش برق اس��تان را در نظر بگیریم این 

رقم به بیش از ۴۰ میلیارد تومان می رسد.
فرج نیا در خصوص تامین برق واحدهای صنعتی استان 
نیز گفت: استان ما به لحاظ زیرساخت های برقی دچار 
عقب ماندگی است که برای رفع این مشکل همزمان با 
سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی، ۱۰۸۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای توسعه و ایجاد زیرساخت صنعت برق 
اختصاص یافت که امیدواریم با تحقق آن برق مورد نیاز 

مشترکان صنعتی را تولید کنیم.

 فرماندار: آب مورد نیاز ۲۰۷ طرح سرمایه گذاری در هشترود
به زودی تامین می شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی:

 امسال هیچ گونه خاموشی نداریم

نماین�ده ولی فقیه و ام�ام جمعه زنجان با اش�اره به ترفندهای 
اس�تعماری نظام س�لطه، گفت: تغییر مزاج جامعه در قالب هجمه 
های س�نگین فرهنگی، جزو اهداف اصلی و مهم دش�منان علیه 

جمهوری اسالمی است.
 آیت اهلل علی خاتمی در جمع عزاداران حسینی تبریز در مصالی اعظم 
امام خمینی )ره(، به تالش های وس��یع دش��منان ب��رای تخریب انقالب 
اس��المی طی سال های پس از انقالب اسالمی اشاره کرد و افزود: بعد از 
گذشت ۴۳ س��ال همچنان انقالب اسالمی با صالبت ایستاده و آمریکا و 
نوچه های او هر کاری خواس��تند، انجام دادند و اگر می دانستند با حمله 
نظامی موفق می ش��وند، قطعا" یک ساعت معطل نمی  ماندند. وی زمان 
حاضر را بهترین موقع برای جهاد تبیین دانس��ت و با بیان اینکه حضرت 
زینب )س( آغازگر جهاد تبیین در کوفه بود، اظهار داشت: بهترین فرصت 
ب��رای جهاد تبیین مجالس عزاداری سیدالش��هدا )ع( اس��ت. وی با بیان 
اینک��ه امام حس��ین )ع( مجاهد جهاد تبیین بود، گف��ت: باید از فرصت 
محرم برای جهاد تبیین استفاده کنیم. خاتمی با بیان اینکه گذر زمان به 

تمامی اتفاقات حاکم است، یادآور شد: عمر دنیا بسیار زیاد است و مردم 
زیادی در حوادث کوچک و بزرگ مانند سیل، زلزله، بیماری، تصادفات و 
سایر حوادث فوت کرده اند و با گذشت زمان همه آن ها فراموش شده اند، 
اما حماسه امام حسین پس از سپری شدن سده ها همچنان باقی و زنده 

است. وی ادامه داد: اگر امروز از کسی بپرسند در جنگ جهانی اول و دوم چه 
اتفاقاتی رخ داده است و چند نفر کشته شدند، می گویید مگر من معلم تاریخ 

هستم که این ها را بدانم و این ها در زندگی به چه درد من می خورد؟ 
خاتمی گفت: حادثه عاش��ورا بیش از هزار سال قبل اتفاق افتاده است، 
در یک طرف ۷۲ نفر و در طرف دیگر چند هزار نفر بودند و در نصف روز 
تمامی اتفاقات رخ داد و دو س��اعت بعد از عاشورا همه چیز تمام شد، اما 
عشق و محبت امام حسین )ع( همچنان در دل های میلیون ها نفر جاری 

است و تا روز قیامت ادامه خواهد داشت.
وی ایام کرونایی را برای عزاداران حسینی به خصوص هیاتی های ترک  
زبان سخت برشمرد و افزود: وقتی عزیزترین فرد کسی فوت می  کند بعد 
از چند س��ال برایش عادی می ش��ود، اینکه چرا کربال از یادها نمی رود و 
داغ عاش��ورا همچنان در دل ها باقی است؟ همان معجزه ای است که به 

دست امام حسین و یارانش آفریده شد.
خاتمی از مکتب امام حس��ین )ع( به عنوان یک دانشگاه وسیع نام برد 

که هر سال چندین هزار دانشجو تربیت می کند. 

امام جمعه زنجان: تغییر مزاج جامعه جزو اهداف اصلی دشمنان است

رئیس کمیس�یون خدمات شهری شورای اسالمی شهر مراغه با 
بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری، دستفروشی را شغل مزاحم 
به شمار نمی آورد و آن را بازوی اقتصادی شهر می داند، بیان کرد: 
برای س�اماندهی دستفروشان جلس�ه های متعددی تشکیل و با 
نظرخواهی از صاحب نظران نتایج قابل توجهی کسب شده است. 
رض��ا عس��کری در گفت وگو با خبرن��گاران اف��زود: در نهایت نیز طرح 
ساماندهی دستفروشان مراغه با تصمیم جمعی و هماهنگی با ارگان های 

مربوطه تدوین شده است. 
وی با شناس��ایی دستفروش��ان ثابت شهر اش��اره کرد و اظهار داشت: 
کارکنان بخش خدمات ش��هری شهرداری مراغه در یک حرکت جهادی 
طی یک هفته توانستند دستفروشان را شناسایی و آنان را به تعداد ۱۷۵ 

نفر احصا کنند.  
وی اضاف��ه ک��رد: در گام بعدی نی��ز مکان هایی در ۱۰ نقطه از ش��هر 
شناسایی شد تا دستفروشانی که در سطح شهر پراکنده هستند؛ در این 

مکان ها تجمیع شوند. 
به گفته وی دسترسی ساکنان شهر به این ۱۰ نقطه امکان سنجی شده 
و ب��ه زودی غرفه ه��ای زیبایی در این مکان ها ایجاد خواهد ش��د؛ ضمن 
اینکه دستفروشان نیز با تکمیل پرسشنامه و با توافق خود در یکی از این 

مناطق ۱۰ گانه مستقر می شوند. 
»عس��کری« که در انتخابات روز گذش��ته به عنوان رئیس شورای شهر 
مراغه انتخاب ش��د،  بیان کرد: همه مدیران ش��هری در مورد ساماندهی 
دستفروشان دغدغه دارند تا این عزیزان در سرما و گرما با مشکل مواجه 

نشود و از سوی دیگر نیز تردد در خیابان ها تسهیل شود. 
به گفته وی تا زمان آماده  سازی غرفه ها در مناطق ۱۰ گانه نیز خیابان 

جام جم برای استقرار دستفروشان تعیین شده است. 
وی با تاکید بر اینکه س��اماندهی دستفروشان تصمیم شورای اسالمی 
شهر مراغه است، از دستفروشان مراغه خواست تا کمی حوصله کنند و به 

واسطه اجرای این طرح صاحب غرفه و درآمد دایمی شوند. 
وی همچنین به تش��کیل »همیاران ش��هردار« ب��ا تصمیم هیئت های 
حس��ینی مراغه اش��اره کرد و افزود: با تش��کیل همیاران شهردار در ماه 
مح��رم، حس��ینیان در امر پاکس��ازی محالت پس از برگ��زاری عزاداری 

مشارکت می کنند تا ظروف یکبار مصرف نذورات در معابر رها نشود.

کار ساماندهی دستفروشان مراغه به کجا کشید؟

ضرورت راه اندازی لشکر مطالبه گری در جامعه
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران تاکید کرد؛


