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تهران-ایرنا- موضع صریح و روشــن 
رهبــر معظم انقالب دربــاره هجمه ها به 
دولــت و رییس جمهوری پس از روزها 
جنجال هــای بی حاصــل، اتمام حجتی 
قابــل تامل بــا مدعیان انقالبــی گری و 
تاکیــد مجدد بــر این گزاره مهم اســت 
که شرایط کشــور اجازه ماجراجویی ها 
و رقابت های مخرب سیاســی را به هیچ 

گروه و شخصی نمی دهد.

به گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنا، 
شدت هجمه های غیرمنصفانه و بی منطق 
علیه رییس جمهوری بار دیگر سبب شد 
تا رهبر انقالب هماننــد دیگر برهه های 
تکرار چنین رویکــردی، به دفاع صریح 
و قاطــع از دولــت و رییــس جمهوری 
برآمــده از رای مردم اقــدام کنند. مقام 
معظم رهبــری روز شــنبه در نخســتین 
دیدار حضوری خود پس از شیوع کرونا 
با رییس جمهوری و اعضای ســتاد ملی 
مقابله با این بیمــاری، ضمن قدردانی از 

عملکرد این ســتاد، توصیه های مهمی را 
بیــان و بر لزوم اتخــاذ تصمیم های قاطع 
و حاکمیتــی، اقنــاع افــکار عمومــی و 
همــکاری همه دســتگاه ها و آحاد مردم 
برای مقابله با وضعیت تاسف بار ویروس 

عالم گیر کرونا تاکید کردند.

 مرز مهم انتقاد و اهانت

بــه فاصله چهارماه از دیــدار ویدیویی 
رهبر معظم انقالب با نمایندگان مجلس 
یازدهم و تاکید ایشان بر رعایت قانون و 
شرع در تعامل با دولت، برخی اظهارات 
ساختارشکنانه در هفته های گذشته علیه 
دولت و شــخص رییس جمهوری سبب 
شــد که ایشــان بار دیگر منطــق روابط 
قــوا در نظام جمهوری اســالمی را برای 
برخــی مدعیــان انقالبی گــری این بار 
بسیار صریح تر بیان کنند. حضرت آیت 
اهلل خامنه ای با انتقاد شــدید و صریح از 
اقدام برخی هــا در برخورد بــا دولت و 
رییس جمهوری و هتک حرمت ایشــان 

گفتند: »هتک حرمت حرام است و انتقاد 
با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه 
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به 

همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.«
ایشــان تصریح کردند: » هتک حرمت 
در میــان مردم حرام اســت و نســبت به 
مســووالن بیشــتر، به خصوص در میان 
مســووالن باالی کشــور. ممکن اســت 
انتقاد درســتی داشته باشــید، انتقاد کنید 
اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک 
حرمت متفاوت اســت اینگونه رفتارها و 
هتک حرمت، روش آمریکایی ها است.«

بــا جمــالت صریــح و روشــن رهبر 
انقــالب حجت بــر آنانی کــه انتقاد از 
رییــس جمهــوری را بــه هتاکــی های 
ساختار شکن تقلیل داده و با بهره جویی 
از ابزارهــای قانونــی چــون اســتیضاح 
آرامــش روانی جامعــه و تمرکز دولت 
بــرای انجام امور را برهم می زدند؛ تمام 
شد. نکته ظریف اما عبرت آموز در این 
میان تشــبیه این رفتارها با رفتار مقامات 
آمریکایی از ســوی رهبر معظم انقالب 
بود. این تشــبیه می تواند برای برخی از 
مدعیان که همواره دولت را به غربگرایی 
متهم می کنند قابل تامل باشد. مرز میان 
انتقــاد ســازنده و همدالنه بــا انتقادات 
به غرض ورزی  ساختارشــکن آغشــته 
های سیاســی گرچه مهم است اما به نظر 
می رسد برای برخی چندان روشن نبوده 
که با سخنان روز گذشته رهبری واضح 
و مبرهن شد. شرایط کشور همانگونه که 
رهبر معظم انقالب تاکید کردند نیازمند 
همدلی بیش از پیش است و در این میان 
رفتارهای آمریکایی با شعارهای انقالبی 
نمی تواند کمکی به بهبود اوضاع کشور 

و مردم کند.

حجتی که رهبری تمام کرد
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استقبال از حمایت رهبری

ساعاتی پس از اتمام جلسه ستاد مقابله با 
کرونا در حضور رهبر معظم انقالب، شبکه 
هــای اجتماعــی از ســخنان حمایت آمیز 
ایشان اســتقبال کردند. »حسام الدین آشنا« 
مشاور رییس جمهوری در توییتی نوشت: 
»در ســال های ۹۲ و ۹۶ که صدای ملت را 
نشنیدید؛ حداقل در سال ۹۹ سخن رهبری 
را بشنوید و دست از هتاکی و پرده دری و 
نمایش گری برداریــد. قوه مجریه را یاری 
دهید و مشکالت ملی را  از سر راه بردارید. 
شــاید همان گونه که به مجلس رســیدید 
به دولت هم برســید فقط کمی صبر پیشه 

کنید؛ این آسیاب به نوبت است.«
 »مجتبــی ذوالنوری« رییس کمیســیون 
امنیت ملــی مجلس که پیشــتر در توییتی 
رییس جمهــوری را تهدید به اعدام کرده 
بود، در واکنش به نهی صریح رهبری گرچه 
عذری از رفتار و گفتار خود نخواســت اما 
در توییتی نوشــت: »تبعیت از فرامین الهی 
رهبر عزیز و ولی امرم را از اوجب واجبات 
می دانم و تمام آبرو، هستی، و وجود خود 
را در اطاعت اوامرش تقدیم می دارم و در 
چارچــوب تکالیف قانونی خــود و تدابیر 
معظم له لحظــه ای از احقاق حقوق مردم 

شریف غفلت نخواهم کرد.«
یکی از نمایندگان تندرو که در روزهای 
گذشــته با ادبیات توهین آمیز علیه رییس 
جمهوری توییت هایی نوشــته بود پس از 
ســخنان رهبری در توییت دیگری نوشت: 
»رهبر عزیز، سمعاً و طاعتاً. امیدواریم حسن 
روحانی هم حرمــت جایگاهی که دارد و 
حمایتــی که رهبری از این جایگاه کرده و 

مجلس و مردم را حفظ کند.«
یکی از کانال های تندرو مخالف دولت 
هم ضمن عذرخواهی از رییس جمهوری 

و انتقاد از کسانی که حتی جایگزین رییس 
جمهوری را هم بعد از اســتیضاح مشخص 
کرده بودند از آن ها خواســت دیگر هیچ 
گاه حــرف از رمزگشــایی از ســخنان آقا 
نزنند که خــود رهبر انقــالب بارها اعالم 

کرده اند اوامرشان را علنی می گویند.
ســخنان راهگشا و به موقع رهبر انقالب، 
دولــت را در برابر بســیاری از انتقادات بی 
پایه و غیرمنطقی مصونیت بخشید همانگونه 
انتقــادات منطقی و منصفانــه و عقالیی از 
دولت را نیاز جامعه برای پیشــبرد اهداف 
اعالم کــرد. پس از این ســخنان باید دید 
مدعیان انقالبی گری در کشــور و مجلس 
تا چه اندازه با رهبر انقالب همگام شــده و 
شــیوه جنجالی دایه های مهربان تر از مادر 
را کنار می گذارند تا دولت با تمرکز کامل 
در مسیر کنترل شرایط و بحران تالش کند.

توصیه های رهبری برای مقابله با کرونا

بخــش مهــم دیگــری از ســخنان رهبر 
معظــم انقــالب در دیدار با اعضای ســتاد 
کرونا بــه نحوه مقابله بــا کرونا اختصاص 
داشــت. »لــزوم راه انــدازی فــوری یک 
عقبــه قرارگاهی و عملیاتی بــرای اجرای 
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و نظارت 
بر اجرا«، »محوریت وزارت بهداشت برای 
تعییــن مصادیــق محدودیت هــا«، »کنترل 
دقیــق مبادی ورودی کشــور، محدودیت 
ترددهــای غیرضرور بین شــهری به همراه 
اقناع مردم و اِعمال سخت گیرانه ضوابط«، 
»آموزش همگانی درباره راه های شــیوع و 
شیوه های پیشگیری به صورت محله محور 
و با استفاده از ظرفیت مساجد و بسیج و البته 
با محوریت وزارت بهداشــت و همکاری 
»لــزوم  و  و صداوســیما«  ارشــاد  وزارت 
تصویب جرائم ســختگیرانه بــرای افرادی 

که مرتکــب تخلفات بــزرگ از ضوابط 
بهداشــتی می شــوند« و در نهایت »شنیده 
شدن یک حرف واحد از جلسه ستاد ملی 
مقابلــه با کرونا« از مهــم ترین توصیه های 
رهبری به ســتاد کرونا بــرای مقابله هرچه 

موثر با این پاندمی بود.
ایشــان همچنیــن به موضوع مشــکالت 
معیشــتی افراد متضرر از شــیوع کرونا هم 
اشاره و تصریح کردند: »برخی افراد بیکار 
شــده در اثر کرونا، بیمه بیــکاری ندارند، 
تامین اجتماعی موظف است برای حل این 
مشــکل اقدام کند که البته در این قضیه نیز 

ورود خیّرین از برترین انفاق ها است.«
بیانات رهبر معظم انقالب بار دیگر لزوم 
همراهی و همکاری همه جانبه دستگاهها و 
نهادهای مختلف و آحاد مردم برای مقابله 
با کرونا را نشان داد. واقعیت این است که 
مقابله با این پدیده عجیب فقط با همراهی و 
همکاری امکان پذیر است. طی هشت ماه 
گذشته کادر درمان کشور ایثارگری را در 
حق مردم تمام کرد و بسیاری از پزشکان و 
پرستاران از جان خود گذشتند. دولت هم 
هرچه در توان داشــته برای مقابله با کرونا 
انجام داده است فراموش نکنیم که ایران با 
بی رحمانه ترین و ظالمانه ترین تحریمهای 
ضد بشــری دســت و پنجه نرم می کند و 
ایــن تحریمها بــه هر حــال محدودیتهایی 
را در انجــام وظایف دولــت در این زمینه 
ایجــاد کرده اســت. الزم اســت خیرین و 
نهادهایــی که امکاناتی در اختیار دارند، به 
یاری دولت،کادر درمان و آسیب دیدگان 
از کرونا بشــتابند. به هر حال مردم و دولت 
ایران این روزها را پشــت ســر میگذارند. 
چــه خوب اســت با همــکاری و همراهی 
یکدیگر با آســیبهای کمتری از این روزها 

عبور کنیم.
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آمریکایی ها با ایجاد مانع و مشــکل 
در رئیس جمهور تالش های آمریکا 
برای ایجاد موانع و مشکالت جدی 
در نقــل و انتقال ارزی بــرای تامین 
دارو و غــذا را ظالمانه، تروریســتی 
و غیرانســانی خوانــد و تاکید کرد 
که آمریکایی هــا تاکنون هرکاری 
علیه ملت بزرگ ایران می توانستند 
انجــام داده اند و با این نوع اقدامات 
ضدانسانی و حقوق بشری نمی توانند 

مقاومت ملت ایران را بشکنند.
حجت االســالم و المســلمین دکتر 
حســن روحانی روز جمعــه در پی 
گزارش رئیــس کل بانک مرکزی 
از روند تأمین ارز کاالهای اساســی 
و دارو در چارچــوب برنامه تدوینی 
دولــت و تالش هــای ضــد ایرانی 

دولــت آمریکا، ضمــن قدردانی از 
تالشــهای بانک مرکزی و بانکهای 
فعال در تأمین نیازهای اساسی مردم 
اظهارداشت: اقدامات دولت آمریکا 
در چارچــوب تالشــهای تبلیغاتی-

با اهداف داخلی خودشان  سیاســی 
اســت.رئیس جمهــور، این حرکت 
ها و رفتارهای بی ســرانجام آمریکا 
را در تداوم خطای راهبردی ترامپ 
در خروج از برجام دانســت و گفت 
دولت آمریکا در چارچوب تحلیلی 
غلط بر این باور بود که این تحریمها 
مقاومت ایران را در هم می شــکند 
و مــا را دچار مشــکل مــی کند اما 
گذشــت زمان نشــان داد کــه این 
تحلیل بشدت با واقعیت فاصله دارد 

و ناکارامد بوده است.

دکتــر روحانی با اشــاره بــه اینکه 
آمریــکا هر بــار با تکــرار خطاهای 
بــا شکســت مواجه می  راهبــردی 
شــود کــه نمونــه تــازه آن، تالش 
برای فعــال کــردن مکانیزم ماشــه 
بود، گفت: همه کشــورها می بینند 
این اقدامــات آمریکا کامال خالف 
قانــون و مقررات بین المللی اســت 
و در شــرایط کرونا نیز این اقدامات 
واشــنگتن، کامال ضدبشری است و 
مدعیان حقوق بشر در عرصه جهانی 

باید آن را محکوم کنند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این 
گفت و گو تصریح کرد: تحریمهای 
جدید آمریــکا معافیتهای قبلی دارو 
و کاالهــای اساســی را لغو نکرده و 
بانکهایی که در این مرحله مشــمول 
تحریم ثانویه شــده انــد همچنان از 
ســویفت اســتفاده کــرده و به کار 
تأمیــن مالی کاالهای اساســی ادامه 

خواهند داد.
دکتر همتی گفت: دولت آمریکا به 
بهانه های مختلف، موانع و مشکالت 
جــدی در نقل و انتقــال ارزی برای 
تامیــن دارو و غذا ایجــاد می کنند 
ولی با تــالش بانک مرکزی، بانکها 
و تجار محترم، با استفاده از روشهای 
خاص نگذاشــتیم کمبــودی از این 

لحاظ ایجاد شود.

رئیس جمهور در گفت و گو با رئیس کل بانک مرکزی:

مسیر تامین دارو و غذا نمی توانند مقاومت ملت ایران را بشکنند / 
تحریم های جدید آمریکا با هدف تبلیغاتی-سیاسی داخلی آمریکا اعالم شده است
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مشاور سیاســت خارجی بایدن: اگر 
ایــران به پایبنــدی کامل بــه برجام 

بازگردد ما هم به آن برمی گردیم
نامــزد  مشــاور سیاســت خارجــی 
ریاســت  انتخابــات  دموکــرات 
جمهوری آمریکا با انتقاد از سیاست 
های دولت فعلی این کشور در برابر 
ایران، گفت که در صورت پیروزی 
بایدن و پایبندی کامل ایران به توافق 
هســته ای، آمریکا هم به این توافق 

بازمی گردد
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ تونی 
بلینکن در گفت و گو با این شــبکه 
درباره خروج آمریکا از توافق هسته 
ای گفت: وقتی کــه رئیس جمهور 
ترامــپ از توافــق هســته ای خارج 
شــد، توافقی که به طور تایید شــده 
ای مســیر ایران را به سوی دستیابی 
به تسلیحات هسته ای یا حداقل مواد 
هســته ای مورد نیاز برای تولید یک 
ســالح را ســد می کرد، وعده یک 
توافــق بهتــر را داد. البته خالف آن 

اتفاق افتاد.
بلینکن با گفتن این که در پی خروج 
آمریکا از توافق هســته ای، فعالیت 
هســته ای ایــران و غنی ســازی آن 
افزایش یافته اســت، مطرح کرد: ما 

واقعا تمام متحــدان مهم خود را که 
می خواستند به توافق پایبند باشند با 
خودمان بیگانه کردیم. اکنون آن ها 
بیشتر انرژی و اقداماتشان را به جای 
همکاری با ما بر ســر مقابله با برخی 
رفتارهــای ایران در جاهــای دیگر 
دنیا، صرف تالش برای حفظ توافق 

هسته ای کرده اند.
مشاور بایدن در ادامه با اشاره به پایان 
ایران  تسلیحاتی  تاریخ تحریم  یافتن 
در ماه اکتبر گفــت: آمریکا اقدامی 
برای تمدید این تحریم در ســازمان 
ملــل انجام داد. تنها یک کشــور از 
۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل 
از ما حمایت کرد. روسیه و چین از 
حق وتو استفاده کردند. یک افتضاح 
دیپلماتیک بــود. اکنون هم در حال 
بازگردانی  به کار گرفتن مقــررات 
تحریم هــا در توافق هســته ای می 
باشــیم که در دولــت اوباما مذاکره 

شــد. این مقررات مــی توانند تحت 
توافق و توسط یک عضو مشارکت 
کننده در برجام به کار گرفته شوند. 
عنوان بیانیه دولــت ترامپ در زمان 
خــروج از توافــق هســته ای، دقیقا 
»پایان دادن به مشــارکت آمریکا در 
برجام)توافق هسته ای(« بود. اکنون 
شــرکا و متحدانمان به ما می گویند 
که شــما نمــی توانید تحریــم ها را 
بازگردانیــد چون دیگــر عضوی از 

توافق نیستید.
او در آخــر گفــت: اگر جــو بایدن 
در انتخابــات پیروز شــود و ایران به 
پایبندی کامــل به توافق هســته ای 
بازگردد، مــا هم همین کار را انجام 
خواهیم داد. ســپس از آن به عنوان 
موقعیتی اســتفاده خواهیم کرد تا با 
متحدان و شــرکایمان برای تقویت 
و طوالنی کردن آن همکاری کنیم. 
این امتیازاتی برای ما خواهد داشت، 
این کــه ما بــه همان وضــع قبلی با 
متحدانمان برگردیم تا بتوانیم به طرز 
موثرتری باهــم با دیگر فعالیت های 
ایران مقابلــه کنیم و اطمینان حاصل 
کنیــم وقتی به این طــور عملکردها 
برسد، این ایران است که منزوی می 

شود، نه آمریکا.

مشاور سیاست خارجی بایدن:

اگر ایران به پایبندی کامل به برجام بازگردد ما هم به آن برمی گردیم
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دکتــر محمدرضــا پورمحمدی در 
نشســت مســئوالن اجرایی استان با 
گروه مالی گردشگری درخصوص 
بناب،  طرح توســعه فوالدصنعــت 
گفت: آذربایجان شــرقی به خاطر 
وجود زیرســاخت های مناســب و 
زمینه های مناسب از جمله استان های 
ســرمایه گذاری های  برای  مســتعد 

داخلی و خارجی است.
 وی ادامه داد: این استان از ضریب 
امنیت ســرمایه گذاری بسیار باالیی 
در مقایســه بــا اســتان های دیگــر 
برخوردار اســت و به دلیل موقعیت 
توســعه  در  خــاص،  ژئوپولتیــک 
ارتباطــات اقتصادی با کشــورهای 

همسایه نیز نقش ویژه ای دارد.
 پورمحمــدی از تبریز و آذربایجان 

بــه عنــوان دریچه اقتصــادی ایران 
بازارهای  بــه  برای ورود  اســالمی 
جهانــی و منطقه اقتصادی اوراســیا 
نام برد و اضافه کرد: همســایگی با 
کشورهای آسیای میانه و دسترسی 
به بازار چندصد میلیونی این منطقه 
از دیگــر ظرفیت هــای کم نظیــر و 
توجیه پذیر برای سرمایه گذاری در 

بخش های مختلف است.
 استاندار آذربایجان شرقی با اشاره 
به فعالیت بیــش از پنج هزار واحد 
تولیدی و صنعتی در اســتان، اظهار 
داشــت: تکمیل زنجیــره تولید در 
بخش هــای مختلف همچون صنایع 
فــوالد و بخــش معــدن از جملــه 
اساسی ترین اولویت های ماست و در 
این زمینه آماده حمایت و همکاری 

بخصــوص  و  ســرمایه گذاران  بــا 
بزرگ  سرمایه گذاری  شرکت های 

و هولدینگ های اقتصادی هستیم.
 پورمحمــدی با بیــان اینکه تمامی 
مدیران اســتان، پــای کار و آماده 
همکاری با ســرمایه گذاران هستند، 
افــزود: طرح توســعه مجتمع فوالد 
مبارک  بنــاب، رویــدادی  صنعت 
اســت که عملیــات اجرایی آن در 
آینــده نزدیک و با هــدف تکمیل 
زنجیره تولیــد فوالد در قالب چهار 

طرح مجزا آغاز خواهد شد.
 وی ادامــه داد: ایــن طــرح عظیم 
با ســرمایه گذاری دو هزار  صنعتی 
میلیارد ریــال و 430 میلیون یورو و 
با هدف اشــتغال زایی مستقیم برای 
یک هزار و ۵00 نفر و غیرمســتقیم 
بــرای بیــش از ۱0 هزار نفــر اجرا 

می شود. 
 اعضــای هیأت مدیــره گروه مالی 
گردشــگری هــم در ایــن جلســه 
از آمادگــی خــود بــرای اجــرای 
بناب  طرح توســعه فوالد صنعــت 
و همچنیــن تعــدادی از پروژه های 
سرمایه گذاری و بهره برداری دیگر 

در حوزه معدن خبر دادند.

در نشست مشترک مسئوالن استان با گروه مالی گردشگری مطرح شد؛

تأکید استاندار آذربایجان شرقی بر تکمیل زنجیره صنعت فوالد 
در استان/ اجرای طرح توسعه فوالدصنعت بناب
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آذربایجان  اســتان  مرکــز  دادســتان 
شــرقی گفت: در بررســی روند عفو 
و بخشــودگی محکومــان وضعیــت 
خانوادگی محکــوم علیه مد نظر قرار 

بگیرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری 
اســتان آذربایجــان شــرقی، بابــک 
محبــوب علیلــو در نشســت ویدیــو 

کنفراسی حجت االســام والمسلمین مظفری معاون قضائی 
رئیس قوه قضائیه با دبیران و کارشناســان کمیســیون عفو و 
بخشودگی دادگستری استان ها، حول محور عفو بخشودگی 
مجرمان و حبس زدایی، با اشــاره به سیاســت ها تحولی قوه 
قضائیــه در خصوص بهره مندی هدفمنــد و موثر از ظرفیت 
عفو اظهار داشــت: آثار و تبعات اجتماعی و امنیتی ناشی از 
ارتکاب جرم در روند بررسی عفو و بخشش باید مد نظر قرار 

بگیــرد چرا که این موضوع می تواند مشــکاتی 
برای جامعه ایجاد کند.

دادســتان مرکز اســتان آذربایجان شرقی در ادامه 
بــا تاکید بر ضرورت مد نظر قــرار دادن وضعیت 
خانوادگــی محکوم علیه در روند بررســی عفو و 
بخشــودگی، گفت: به منظور پیشــگیری از بروز 
آســیب های اجتماعی و مشــکات موجود برای 
خانــواده زندانیــان مد نظــر قــرار دادن وضعیت 

خانواده محکوم علیه می تواند موثر باشد.
وی با اشاره به وجود برخی بیماران صعب العاج یا العاج 
در زنــدان ها، گفــت: با توجه به اینکه در مــواردی بیماران 
صعب العاج و غیرقابل عاج نمی توانند از امتیازات ســایر 
نهادهای ارفاقی استفاده کنند فراهم کردن بستر و زمینه برای 
امکان بهــره مندی این قبیل از محکومــان از ظرفیت عفو و 

رافت اسامی مفید به نظر می رسد.

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی: 

لزوم مد نظر قرار دادن وضعیت خانوادگی محکوم علیه در 
روند بررسی عفو و بخشودگی

رئیس کل دادگســتری استان آذربایجان شــرقی گفت: با توجه به قانون مجازات های 
جایگزین حبس طی 6ماهه نخست ســال جاری ورودی زندانیان استان در مجموع 12 

درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
به گزارش روابط عمومی دادگســتری استان آذربایجان شــرقی موسی خلیل الهی در رابطه با موضوع کاهش آمار جمعیت کیفری 
زندان های استان اظهار داشت: زندانی شدن سرپرست خانوار بسترهای بروز آسیب های اجتماعی را برای خانواده فرد زندانی ایجاد 

می کند و با توجه به این مساله باید راهکارهای مناسبی را در این خصوص پیش بینی کرد.
وی با اشــاره به سیاست های تحولی قوه قضائیه در راســتای کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی، افزود: خوشبختانه بر اساس 
سیاست مجازات های جایگزین حبس ورودی زندانیان استان در مجموع 12 درصد در 6ماهه نخست سال 99 نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته کاهش داشته است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در خصوص آمار ورودی زندانیان به نسبت تاهل ادامه داد: بیشترین ورودی زندانیان 

استان به تفکیک تاهل در 6 ماهه نخست سال جاری مربوط به افراد متاهل است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی:

کاهش 12 درصدی ورودی زندان های
 آذربایجان شرقی
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 شــبکه ســازمان یافته ای از دالالن 
و ســوداگران دارویی که به صورت 
غیرقانونی و خارج از شــبکه رســمی 
بهداشــت و درمــان اقــدام بــه تهیه 
و فــروش داروهــای درمــان کرونا 
می نمودند، شناسایی و دستگیر شدند.

 به گــزارش مرکــز روابط عمومی 
و اطــالع رســانی وزارت اطالعات، 
با اقدامات اطالعاتی مســتمر سربازان 
گمنام امام زمان)عج(، شبکه سازمان 
ســوداگران  و  دالالن  از  ای  یافتــه 
دارویــی که به صــورت غیرقانونی و 

خارج از شــبکه رســمی بهداشت و 
درمان اقدام به تهیه و فروش داروهای 
مورد اســتفاده در دوره درمان کرونا 
با هماهنگی  می نمودند، شناســایی و 

مراجع قضایی دستگیر شدند. 
و دالالن  ســوداگران  از  ای  عــده 
دارویی با همدســتی تعداد معدودی 
از پرســنل متخلــف مراکــز درمانی، 
اســتفاده در درمان  مــورد  داروهای 
کرونا را که به صورت سهمیه ای در 
اختیار مراکز درمانی قرار می گرفت؛ 
با هدف کسب سود نا مشروع خارج 

و با قیمــت  های گزاف بــه خانواده 
های بیماران به فروش می رساندند.

بــا توجه بــه اینکه برخــی از اقالم 
از شــبکه رســمی  دارویــی، خارج 
بهداشــت و درمــان کشــور تهیــه و 
توزیع  شــده اســت؛ احتمــال تقلبی 
بودن آن باال بــوده و به همین منظور 
تایید سالمت داروها توسط نهادهای 
تخصصی ذیربط در دســت بررســی 

می باشد. 
وزارت اطالعات ضمن هشــدار به 
کلیه سوداگران عرصه دارو و درمان 
و انتشــار دهنــدگان اخبــار جعلی و 
کــذب در فضای مجــازی با هدف 
تشــویش اذهان عمومــی، اعالم می  
دارد؛ بــا توجه به همــه  گیری بحران 
کرونــا و ضرورت صیانت از بیماران 
و پرســنل خدوم حوزه بهداشــت و 
درمان کشــور، با هرگونه سودجویی 
و داللــی در ایــن عرصه به شــدت 

برخورد خواهد نمود.

ضربه به شبکه سازمان یافته دارویی/
شبکه سازمان یافته ای از دالالن و سوداگران دارویی دستگیر شدند
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مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری 
نشســت  در  شــرقی  آذربایجــان 
هم اندیشــی و همفکری با خبرنگاران 
و فعاالن رســانه ای اســتان، بر اهمیت 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی پدافند 

غیرعامل در بین مردم تاکید کرد.
محمدباقر آقایی با اشــاره به اهمیت 
مصــون ســازی افکار مــردم در برابر 
تهدیدات مردم محــور، گفت: افکار 
عمومی یکی از سرمایه های ملی مهم 
کشور بوده و اگر نتوانیم در این زمینه 
موفق باشیم در سایر حوزه ها نیز موفق 
نبوده و دشمن با هدف تسخیر افکار و 
اراده مردم به کشور ضربه خواهد زد.

وی اظهار داشــت: با توجــه به این 
مسائل، رسانه مکمل پدافند غیرعامل 
بوده و در یکسان سازی افکار عمومی 
نقش بسزایی دارد؛ بر همین اساس به 
دنبال تشکیل پدافند رسانه ای هستیم تا 
در این حوزه بتوانیم افکار عمومی را 
هدایــت کرده و نقش موثر این حوزه 
را در تامین ایمنــی و امنیت جامعه به 

کار گیریم.
آقایی با بیان اینکه ســازمان پدافند 
غیرعامــل بــه نقــش مــردم در این 
نــگاه می کند  بــا دیــد کالن  حوزه 
اظهــار داشــت: حفاظــت از جان و 
ســازی جامعه  مــردم، مصون  اموال 

و زیرســاخت ها از جملــه وظایف و 
رسالت های پدافند غیرعامل است.

جنگ هــای  داشــت:  اذعــان  وی 
امروزی ســمت و سوی مردم محور، 
عقیــده محور و رســانه محــور را به 
خود گرفته و از رسانه به عنوان ابزار 
جنگ استفاده کرده و افکار عمومی 
را بــا ســازمان دهــی و مدیریــت به 
عنوان عامل تهدید اســتفاده می کند. 
پس برای مقابله با ایــن عامل تهدید 
نیاز به تشــکیل پدافند رسانه ای است 
تــا این ابــزار جنگ را بــه یک ابزار 
دفاعی تبدیــل کرده و افکار عمومی 
را در برابر تهدیدات مصون ســازی 

کنیم.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری 
آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به 
اهمیــت پدافند غیرعامــل در تمامی 
پرتوی،  حــوزه  مخصوصا  حوزه هــا 
باتوجه به اهمیت و حساسیت  گفت: 
بســیار زیاد قرارگاه پرتوی در تالش 
هســتیم اولین جلســه این قرارگاه را 
با حضور اســتاندار محتــرم، در هفته 
نکوداشــت پدافنــد غیرعامــل فعال 

کنیم.

 مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی:

پدافند رسانه ای ابزاری برای مقابله تهدیدات مردم محور دشمن است
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معاون هماهنگی امور 
اســتاندار  عمرانــی 
شــرقی  آذربایجــان 
گفت: انســجام، همت و عزمی 
جــدی در نهادهــای مختلف به 
برای  تبریــز  شــهرداری  ویــژه 
اجــرای پــروژه پــارک بزرگ 
رحمتی  دارد.جواد  وجود  تبریز 
شــورای  جلســه  ســومین  در 
راهبردی پروژه های مشــارکتی 
قــرارگاه  و  تبریــز  شــهرداری 
ســازندگی خاتم االنبیا )ص( با 
ابراز امیــدواری از اینکه پروژه 
پارک بزرگ تبریز در آینده ای 
نزدیــک آمــاده بهره بــرداری 
باشــد، افزود: خوشــبختانه تمام 
عوامــل و بخش هــای مختلف 

شــهرداری تبریــز بــرای انجام 
کامل این پروژه آماده هستند.

نبــودن  وی گفــت: مشــخص 
ســاختار اجرایی پــروژه پارک 
بزرگ از جمله مشــکالتی بود 
که این پروژه با آن مواجه شــد 
امــا اکنون تالش مــی کنیم این 
ساختار را به طور کامل مشخص 

کنیم.
بزرگترین  تبریز،  بزرگ  پارک 
پــروژه فضای ســبز شــهری به 
مســاحت ۶00 هکتار است که 
عملیات اجرائی آن با یک هزار 
و ۵00 میلیــارد تومــان اعتبار با 
همــکاری شــهرداری تبریــز و 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا 

)ص( آغاز شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

عزم جدی برای اجرای پروژه پارک 
بزرگ تبریز وجود دارد

ساختار  نبودن  مشخص   
پارک  پــروژه  اجرایی 
بزرگ از جمله مشکالتی 
بود که این پروژه با آن 
اکنون  اما  شــد  مواجه 
تــالش می کنیــم این 
به طور کامل  ساختار را 

مشخص کنیم.
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علوم  دانشــگاه  دانشــگاه  رئیس 
؛ایــن  گفــت  تبریــز  پزشــکی 
دانشــگاه آمــادۀ مســاعدت در 
خصوص تســهیل تأمین نیروهای 
متخصــص و کادر درمانی الزم 
مــی  خصوصــی  بیمارســتانهای 
خبرنگارمــا  گــزارش  باشــد.به 
رئیــس  تبریز؛دکترصومــی  در 
با روسا و مدیران  دانشــگاه  این 
خصوصــی  هــای  بیمارســتان 
افزایــش تــوان ارائه  در مــورد 
خدمــات بــه بیمــاران کرونایی 

داد. جلسه  تشکیل  استان 
در این جلســه که در محل سالن 
کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه 
برگــزار شــد مصــوب گردیــد 
بیمارســتان های خصوصی تعداد 

۲00 تخــت درمانی شــامل ۱۵0 
تخت بخش و ۵0 تخت آی سی 
یو جهت ارائــه خدمات درمانی 
به بیماران مذکور به تعداد تخت 

نمایند. اضافه  موجود  های 
در جلســۀ افزایــش تــوان ارائه 
خدمــات درمانــی بــه بیمــاران 
کرونایی اســتان ســهم هر کدام 
افزایش تخت  از  بیمارســتانها  از 
هــای مذکــور بررســی و اعالم 

شد.
دکتر صومی در این جلسه اعالم 
پزشــکی  علوم  دانشــگاه  کــرد 
در  مســاعدت  آمــادۀ  تبریــز 
خصوص تســهیل تأمین نیروهای 
متخصــص و کادر درمانی الزم 

باشد. می  بیمارستانها  این 

افزایش  جلســۀ  در 
خدمات  ارائه  توان 
بیماران  به  درمانی 
اســتان  کرونایــی 
کــدام  هر  ســهم 
از  بیمارســتانها  از 
های  تخت  افزایش 
و  بررســی  مذکور 

اعالم شد.

رئیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز: 

افزایش توان ارائه خدمات درمانی به 
بیماران کرونایی استان
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معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد ارس از صادرات 
۲40 میلیون دالری از منطقه آزاد ارس 
در طول ۶ ماهه اول سال ۹۹ خبر داد.

به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز، 
صفر شاســفند عضو هیــات مدیره و 
معاون اقتصــادی و ســرمایه گذاری 
ســازمان منطقــه آزاد ارس بــا اعالم 
ایــن خبــر گفــت: صــادرات ارس 
شــامل چهار بخش صادرات قطعی، 
صــادرات کاالهای داخلی، صادرات 
مجدد و صادرات به ســرزمین اصلی 
مــی باشــد کــه در ۶ ماهه اول ســال 
امســال ۲40میلیــون دالر صــادرات 
از منطقــه انجام گرفته اســت اســت.

شاســفند افــزود: صــادرات قطعی 
شــش  ایــن  در  ارس  آزاد  منطقــه 
اســت  بــوده  دالر  میلیــون   ۶3 مــاه 
که نســبت بــه صــادرات ۵۶ میلیون 

دالری مــدت مشــابه ســال گذشــته 
رشــد ۱۲٫۵ درصدی داشــته است.

وی ارزش صادرات حاصل از تولید 
این منطقــه به ســرزمین اصلی را ۸۲ 
میلیون دالر اعالم کرد و گفت: نسبت 
به صــادرات ۷۷ میلیون دالری مدت 
مشابه سال گذشته ۶ درصد رشد دارد.

صفر شاســفند اظهارکرد: صادرات 
ماهــه   ۶ در  منطقــه  داخلــی  کاالی 
بــوده  دالر  میلیــون   ۹۵ امســال  اول 
اســت که نســبت بــه صــادرات 3۵ 
میلیون دالری ۶ ماهه ســال گذشــته 

۱۷۱ درصــد افزایش نشــان می دهد.
معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری 
میــزان  ارس  آزاد  منطقــه  ســازمان 
صــادرات مجــدد ارس در پایــان ۶ 
ماهــه اول ســال بــا توجه به شــرایط 
حاصــل از شــیوع ویــروس کرونا و 
بســته شــدن مرزها و نیز چون عمده 
کاالهــای صادرات مجدد جزو گروه 
4 بوده اســت و بدلیل ممنوعیت ثبت 
ســفارش گــروه 4 میزان صــادرات 
اول  ماهــه  شــش  در  ارس  مجــدد 
امســال کاهش قابل تامل داشته است.

ادامه خاطرنشان کرد:  شاســفند در 
بر اســاس صادرات قطعی انجام شده 
عمده این اقالم که شــامل خشــکبار، 
و  جامبوبگ  پالســتیکی،  مصنوعات 
تسمه پروپیلن، کیسه پلی پروپلینی، نخ 
پلی استر، هیدورکربن، شمش فوالدی 
و انواع ماشــین االت خط تولید بوده 

در شش ماهه اول سال درمنطقه آزاد ارس 99 صورت گرفت:

صادرات ۲۴۰ میلیون دالری منطقه آزاد ارس به بیش از ۱۰  کشور جهان
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بادهــای موســمی احتمــال بــروز 
را  طبیعــی  گاز  از  ناشــی  حــوادث 
افزایش می دهد رئیس روابط عمومی 
استان آذربایجان شرقی  شرکت گاز 
گفت: بر اســاس نتایج تحقیقات تیم 
پژوهشــی شــرکت، بادهای موسمی 
از  ناشــی  بــروز حــوادث  احتمــال 
گاز طبیعــی را افزایــش مــی دهــد.

اســتان  گاز  شــرکت  ســخنگوی 
این خصوص  آذربایجان شــرقی در 
افــزود: بر اســاس نتایج پــروژه های 
پژوهشــی، بررســی عوامــل مؤثر بر 
وقوع حوادث ناشــی از گاز طبیعی،  
باد یکی از مهم ترین عواملی اســت 
که در تشــدید حوادث، ایفای نقش 
رعایــت  دارد  ضــرورت  و  نمــوده 
نکات ایمنــی در زمان وزش بادهای 
شدید بیشــتر مورد توجه قرار گیرد.

غالمرضا قنبری اظهار داشت: مطالعه 
آمــار و ارقام حوادث ناشــی از عدم 

استفاده ایمن از گاز طبیعی در استان 
آذربایجان شــرقی طی ۵ سال اخیر، 
حاکی از بروز بیشترین آمار حوادث 
در ماه های فروردیــن و مهر ماه می 
باشــد.  وی تصریــح کرد: بــا توجه 
بــه موقعیت آب و هوایی اســتان در 
ماه هــای فروردیــن و مهــر، غالباً با 
وزش بادهــای موســمی روبرو بوده 
ایم کــه وزش این بادهای شــدید به 
دلیل امــکان جابجایــی دودکش ها 
یــا انســداد مســیر دودکش وســایل 
گازســوز، در چندیــن مــورد منجر 
بــه وقــوع حادثــه گردیــده اســت.

رئیس روابط عمومی شــرکت گاز 

استان با توجه به شــروع فصول سرد 
سال به مشترکین یادآورد شد:  کنترل 
و بازبینــی وســایل گازســوز قبل از 
اســتفاده، بازبینی مســیر دودکش ها 
علی الخصوص پس از وزش بادهای 
شــدید، آزمایــش مکــش صحیــح 
دودکش ها و... از مهم ترین الزامات 
بکارگیری وســایل گازسوز با شروع 
فصل سرد سال می باشد که در همین 
از تمامی مشترکین درخواست  راستا 
می گردد در صورت بروز زمینه های 
هر گونه حادثه و اتفاق مربوط به گاز 
طبیعی، از طریق تماس تلفنی با شماره 
۱۹4 امداد گاز، درخواست مشاوره و 
راهنمایی نمــوده و وقوع حوادث را 
گــزارش نمایند و نیز بــرای دریافت 
اطالعات بیشتر در خصوص حوادث 
و نکات ایمنی به بخش اطالع رسانی 
در سایت اینترنتی شرکت، به آدرس 
nigc-eazar.ir مراجعــه نمایند.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

بادهای موسمی احتمال بروز حوادث ناشی از
 گاز طبیعی را افزایش می دهد
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همزمان با هفته بیست و یکم پویش ملی 
هرهفته الف ب- ایران طرح آبرسانی به 
33 روســتای استان آذربایجان شرقی با 
حضور مقام عالی وزارت نیرو بصورت 
ویدئو کنفرانسی  به بهره  برداری رسید.

 بــا اجرای ایــن طرح ها در ۲۰ اســتان 
روســتای   33 در  جملــه  از  کشــور 
آذربایجان شــرقی ، ۲۸۱ هــزار نفر از 
جمعیت روستایی، از آب سالم و پایدار 

برخوردار می شوند.
وزیــر نیرو در مراســم افتتــاح همزمان 
طرح های آبرســانی به ۴۰۰ روســتا در 

۲۰ استان کشور از طرح آبرسانی به 33 
روستا در استان آذربایجان شرقی  که در 
۱۴ شهر استان واقع شده اند و با جمعیت 
۲۰۲۸۰ نفر بهره برداری نمود  این طرح 
در قالب پویــش  ملی هر هفته الف ب  
ایران هفته بیست و یکم  همزمان با چند 
استان دیگر از طریق ویدئوکنفرانس با 
حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

دکتر اردکانیان مقام عالی وزارت نیرو 
در این مراســم  با اشاره به افزایش بیش 
از ۴ درصــدی عرضه انرژی نســبت به 
پارسال و افزایش 3۰ درصدی صادرات 

انرژی در ســال 99 ، از جبران حدود ۱ 
میلیارد متر مکعبی بیان منفی سفره های 
آب زیر زمینی با اجرای طرح های تعادل 
بخشــی آب های زیرزمینــی خبر داد و 
گفت: با هدف کاهش میزان فروچاله ها 
طرح های ســازگاری با کم آبی هم در 

همه استان ها در حال اجراست.
مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب 
و فاضاب اســتان آذربایجان شرقی در 
آیین افتتاحی ایــن طرح ها که همزمان 
با بهره برداری از طرح های آبرســانی به 
۴۰۰ روستای کشور و با حضور ویدئو 
کنفرانســی وزیر نیرو انجــام گرفت، با 
قدردانی از توجه ویــژه وزارت نیرو به 
آبرســانی روســتایی گفت:  طرح های 
برای اجرای این طــرح مبلغ ۲3۴.۸۸۴ 
میلیــون ریال که  مبلغ ۲۱9.۸۸۴ میلیون 
ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملــی و  مبلــغ ۱5.۰۰۰ میلیــون ریال از 
محــل اعتبارات بودجــه  عمومی هزینه 

شده است .
وی  همچنیــن به طرح تصفیه خانه آب 
مجتمع سراجوی غربی شهرستان مراغه 
اشــاره کرد و افــزود :  این تصفیه خانه 
با هدف حــذف آهن ازآب شــرب با 
ظرفیــت ۲۸ لیتر بر ثانیــه  و با اعتبار ۴۰ 
میلیاردریال جهت تامین آب روستاهای 
مجتمــع ســراجوی غربــی طراحــی و 

احداث گردیده است.

با حضور وزیر نیرو بصورت ویدئوکنفرانسی صورت گرفت؛

افتتاح همزمان طرح های آبرسانی به ۴۰۰ روستا در 2۰ استان کشور

وزیر نیرو در مراسم افتتاح همزمان طرح های آبرسانی به ۴۰۰ روستا در ۲۰ استان کشور از طرح 
آبرسانی به 33 روستا در استان آذربایجان شرقی  که در ۱۴ شهر استان واقع شده اند و با جمعیت ۲۰۲۸۰ 

نفر بهره برداری نمود
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معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار 
آذربایجان شــرقی هرگونه شایعات مربوط 
به کمبــود و گرانی نــان در تبریز و ســایر 

شهرستان های استان را تکذیب کرد.
علی جهانگیری با اشــاره به انتشار شایعاتی 
مبنی بر کمبــود آرد و نان در تبریز و دیگر 
شهرســتان های اســتان، گفــت: تمامی این 
اخبار، کذب اســت و هیچ مشکلی از بابت 
تامین آرد و پخت نان در استان وجود ندارد.

وی بیان کرد: آذربایجان شــرقی از جمله اســتان هایی است 
که در آن برداشــت گندم تازه به اتمام رســیده اســت و بر 
همین اساس، اخبار منتشره مبنی بر کمبود آرد در این فصل، 

غیرمعقول و حاکی از بی اطاعی حاشیه سازان است.
وی در ادامه ســخنان خود، افزایــش پخت و ارتقای کیفیت 
نان در استان را از جمله مهم ترین اولویت های استان دانست 

و ادامــه داد: در این راســتا، مقداری از آرد 
باکیفیت و مورد نیاز استان نیز از کشورهای 

دیگر وارد می شود.
 معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی در ادامــه نســبت بــه 
حاشیه سازی و گرانفروشــی برخی نانوایان 
انتقــاد کرد و ادامــه داد: هرگونــه افزایش 
قیمت نان باید به تصویب ســتاد تنظیم بازار 

برسد.
وی تشریح کرد: افزایش خودسرانه قیمت، تخلف است و با 

متخلفین برابر با ضوابط و قوانین برخورد می شود.
 به نقل از روابط عمومی اســتانداری آذربایجان شرقی، وی 
همچنین خواســتار افزایــش نظارت بر فعالیــت نانوایی ها از 
ســوی سازمان صمت و دستگاه های نظارتی برای جلوگیری 

از هرگونه گرانفروشی و برخورد با متخلفین شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:

هیچ مشکلی از بابت تامین آرد و پخت نان در آذربایجان شرقی وجود ندارد

با برودت هوای اســتان، مصرف گاز طی چند اخیر ، روزانه 3 میلیون مترمکعب افزایش 
داشته است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، مدیرعامل این 

شرکت گفت: با توجه به برودت ناگهانی هوای استان و کاهش 8 الی 10 درجه دمای هوا طی روزهای گذشته، مصرف گاز 3 میلیون 
مترمکعب افزایش داشته است.

ســّیدرضا رهنمای توحیدی با اعالم این خبر، ادامه داد: شــرکت گاز اســتان با تمام توان در حفظ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات 
گازرسانی و مانیتورینگ ایستگاه های گاز، تالش نموده و با حمایت الهی، آمادگی الزم برای مواجهه با فصول سرد سال را داریم.

وی با اشاره به استمرار جریان گاز طبیعی در استان، تصریح کرد: با آغاز فصول سرد سال، دغدغه های این شرکت در حوزه مسؤولیت 
های اجتماعی افزایش می یابد، چراکه متأســفانه بدلیل سهل انگاری برخی از مشــترکین در بازبینی وسایل گازسوز، تجهیزات و 
اتصــاالت مربوطه و اطمینان از صّحت کارکرد آنها، همواره در این بازه زمانی شــاهد افزایش حوادث ناگوار ناشــی از عدم مصرف 

استاندارد و ایمن گاز طبیعی هستیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان تأکید نمود: مشترکین محترم ضمن مدیریت مصرف گاز طبیعی، به منظور حفظ جان خود و عزیزان 

شان، بدون تعلل کارکرد دستگاه های گازسوز و مسیر دودکش های متصل به آنها را بررسی نمایند.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

افزایش 3 میلیون مترمکعبی مصرف گاز در 
استان آذربایجان شرقی
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آرمان تبریز-رئیس اداره مشــارکت 
های مردمی و مــدارس غیردولتی 
آموزش و پرورش استان آذربایجان 
شــرقی و هیئت همراه متشــکل از 
کارشناسان نواحی پنج گانه آموزش 
و پرورش اســتان، همزمــان با 12 
مهرماه  ازموسسه گلدیس بازدید به 

عمل آوردند .
دکتر نادر فکورنیــا، در این بازدید 
با اشــاره به عملکرد موفق آمیز این 
فعالیت  و  ؛»عملکرد  مجموعه گفت 
های گلدیس فراتر از انتظارمان بود.

در  ابتدای حضــورم  افــزود:از  وی 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان، 

بــه اتفاق همــکاران در صدد انجام 
اقداماتی در راســتای افزایش سطح 
انگلیســی دانش آموزان بوده  زبان 
ایم و اینک می توان اذعان داشــت 
گلدیــس تاثیرگذار ترین موسســه 
آموزشــی در راستای افزایش سطح 
زبان انگلیسی دانش آموزان بوده و 

عملکرد آن قابل تحسین هست.

به همت مدیریت گلدیس یک زندانی 

جرایم غیر عمد به آغوش خانواده برگشت

در ادامــه این بازدیــد ؛مدیرعامل 
آموزشــگاه های زبان های خارجی 

گلدیس، هم ضمن تقدیر از حضور 
و بازدید مسوالن آموزش و پرورش 
اســتان از مجموعــه گلدیس  طی 
ســخنانی گفت:ما نیز این حضور را 
به فــال نیک گرفتــه و به میمنت 
حضور دکتر فکورنیا و هیئت همراه، 
با اتکا به وظایف انســانی و همنوع 
دوســتی خود، کمک هزینه آزادی 
یــک زندانی جرایم غیــر عمد را از 
طریق ســتاد دیه استان آذربایجان 

شرقی پرداخت کردیم.
دکتــر همــا رفیعیان با اشــاره به 
فعالیت ها و افتخارات چندین ساله 
گلدیس و اقدامــات طالیی آن در 
دوران ســخت شیوع بیماری کرونا، 
اختصاصی  داشــت:»پلتفرم  اظهار 
آمــوزش آنالین گلدیس با توجه به 
بروزتریــن اصول محیط آموزشــی 
آنالیــن مطابق با اســتاندارد های 
جهانی طراحی شــده است«و ارایه 

خدمات می نماید.
وی درتوصیــف افتخارات و کیفیت 
کار گلدیــس افزود:””مدیریت یک 
ســازمان، یک علم و مهارت است، 
تنهــا دانش زبانی بــرای اداره یک 
ســازمان بزرگ کافی نیست و تنها 
با وجود تیمی متخصص، حرفه ای 

و آموزش دیده، امکان پذیر است.

مدیر عامل آموزشگاه های زبان های خارجی گلدیس عنوان کرد:

۴۴۰۰۰ نفرآموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش توسط 
پلتفرم اختصاصی آموزش آنالین گلدیس

»پلتفرم اختصاصی آموزش آناین گلدیس با توجه به بروزترین اصول محیط 
آموزشی آناین مطابق با استاندارد های جهانی طراحی شده است«و ارایه خدمات 

می نماید.
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رفعیــان خاطــر نشــان شــد 
قرن  ربع  از  بیــش  با  ؛گلدیس 
اولین موسسه ای است  تجربه، 
که موفق به کســب گواهینامه 
 ISO( کیفیت  مدیریت  سیستم 
 82 ســال  از   )2000-9001
اولین  همچنین  و  اســت  شده 
موسســه آموزشــی زبان های 
خارجــی اســت که توانســت 
خود  مختص  آموزشی  سیستم 

ابداع کند«. و  را طراحی 
آموزشــگاه  عامــل  مدیــر 
هــای زبــان هــای خارجــی 
داد:گلدیــس  گلدیس،ادامــه 
فعالیت  دهــه  چند  طــول  در 
آموزشــی موفــق بــه امضای 
نمایندگی  اخــذ  و  نامه  تفاهم 
از مراکــز ملی و بیــن المللی 
دانشگاه  تهران،  دانشگاه  مانند 
آنکارا،  دانشگاه  بهشتی،  شهید 
و  British Council ، IDP

و  شــده   Trinity College

اقداماتــی همچــون اعزام تیم 
برای  خــود  آموزشــی  هــای 
اخــذ مــدارک بیــن المللــی 
 CELTA مانند  زبــان  آموزش 
کارنامه خود  را در   DELTA و 
دارد«. دکتر رفیعیان در پایان 
کرد:»گلدیــس  خاطرنشــان 
آماده ارائــه پلتفرم خود جهت 
اســتفاده کلیه ادارات و مراکز 

باشد. می  آموزشی 

 گلدیس یکی از موسســه برتر 

آموزش زبان های خارجی در سطح 

است کشور 

هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
غیردولتی  مدارس  و  موسسات 
اســتان آذربایجان شــرقی، با 
بیــان اقدامــات و افتخــارات 
گلدیس در حوزه آموزش زبان 
توجه  گفت:»با  خارجــی  های 
اقدامات  و  آموزشی  کیفیت  به 

انجام شــده در این زمینه، می 
توان گفت اگر در کشــور پنچ 
زبان  آمــوزش  برتر  موسســه 
قطعا  باشــد،  خارجــی  هــای 

آنهاست«. از  یکی  گلدیس 
پــدرام در ادامه ضمــن مطلع 
خیریه  های  فعالیت  از  شــدن 
گلدیس اظهار داشت:»اقدامات 
راســتای  در  رفیعیان  خاندان 
خاص  زبانزد  مردم،  به  خدمت 

و عام بوده و هست .

۴۴۰۰۰ نفری  ۳۲ ساعته  آموزش 

انسانی  نیروی  برنامه ریزی و  اداره 

آموزش و پرورش در پلتفرم آموزش 

گلدیس آنالین 

رئیــس اداره برنامــه ریزی و 
آموزش نیروی انســانی استان 
ضمــن  شــرقی،  آذربایجــان 
مشــاهده و بررســی پلتفــرم 
اختصاصــی آمــوزش آنالیــن 
جزو  گفت:»گلدیس  گلدیــس 
موسســات مجوز داری اســت 
این  برگــزاری  صالحیت  کــه 

دوره ها را دارد«.
در  موسوی،  حسین  سید  دکتر 
 32 داشت:آموزش  اعالم  پایان 
ســاعته کارکنــان اداره برنامه 
انسانی  نیروی  آموزش  و  ریزی 
اســتان، با حضور ۴۴000 نفر 
از طریق پلتفرم آموزش آنالین 

شد. خواهد  انجام  گلدیس 
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رییــس ســازمان جهادکشــاورزی 
آذربایجان شــرقی گفت: اســتان از 
لحاظ سطح زیرکشت و تولید سیب 
بــا تولید حــدود ۶۷0 هــزار تن در 
ســال رتبه دوم را در کشور به خود 

اختصاص داده است.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛ 
مهندس اکبــر فتحــی در گفتگو با 
تولید  میزان  اظهار کرد:  خبرنگاران 
ســیب درختی استان در سال جاری  
بیــش از  ۶۷0 هزار تن اســت که از 
این میزان ۶۷ هزار تن سیب تابستانه 
و ارقام محلی و ۶00 هزار تن سیب 

پائیزه می باشد.
وی افزود: از ســیب هــای تولیدی 
اســتان 3۲0 هــزار تــن درجه یک 
و ممتــاز، ۲۱0 هزار تــن درجه ۲ و 
۷0 هزار تن درجه سه و صنعتی می 

باشد.
وی خاطرنشــان کــرد: 3۸ درصــد 
سیب تولیدی استان رقم گلدن ، ۶0 
درصد رقم رد و ۲ درصد به ســایر 

ارقام اختصاص دارد.
مهندس فتحی با اشاره به اینکه سیب 
مصرفی اســتان ساالنه در حدود ۹۵ 
تا ۱00 هزار تن می باشد، ادامه داد: 
بیشــتر ارقام باغ های ســیب از نوع 
رقــم رد و گلــدن اســت و با توجه 

بــه شــرایط اقلیمی، ســیب تولیدی 
آذربایجــان شــرقی از مرغوبیت و 
برخودار  بــاال  انبــارداری  خاصیت 
بــوده و دارای مزیــت صادراتی و 

ارزآوری است.
 رییــس ســازمان جهادکشــاورزی 
آذربایجان شرقی گفت: از کل سطح 
زیر کشت حدود ۱0 درصد به ارقام 
تابستانه اعم از سیب مشکی، گالب، 
قره یاپراق، شیخ احمد، ساری آلما 
، قــزل آلما و حدود ۲درصد از نوع 
رویشی)ســیب مالینــگ پــا کوتاه( 
و شــامل  ارقام فوجی، دلبار اســتار 
)دورنگ فرانســوی(، گاال، گالب، 
رد استارکینک و برابرن به صورت 

پراکنده وجود دارد.
مهندس فتحی اعالم کرد: شهرستان 
مراغه با تولید بیش از ۲۱۷ هزار تن 
ســیب مقام اول آذربایجان شرقی و 
شهرســتانهای میانه با  ۱۲۶ هزار تن 
و اهر با ۸۵ هــزار تن به ترتیب مقام 

دوم و سوم را دارند.

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

آذربایجان شرقی رتبه دوم تولید سیب را در کشور دارد

مهندس فتحی اعام کرد: 
شهرستان مراغه با تولید بیش 

از ۲۱۷ هزار تن سیب مقام اول 
آذربایجان شرقی و شهرستانهای 
میانه با  ۱۲۶ هزار تن و اهر با ۸5 

هزار تن به ترتیب مقام دوم و سوم 
را دارند.
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و  روســتایی  امــور  یــرکل  مد
آذربایجان   اســتانداری  راهای  شو
شــرقی گفت: ۵3 پروژه به ارزش 
به ۸3 میلیارد و ۲3۷ میلیون تومان 
مناســبت روز روســتا و عشایر در 
ســطح این اســتان به بهره برداری 

می رسد.
تقــی کرمــی بــا بیــان اینکه در 
حــوزه اقتصادی نیــز ۱۷ پروژه با 
اعتبار حــدود 40 میلیــارد تومان 
آماده بهره برداری اســت، افزود: 
همزمــان با روز روســتا و عشــایر 
برخی پروژه های اســتان از طریق 
ویدئوکنفرانــس از ســوی رییس 
جمهوری و بقیه نیز توسط مدیران 

استانی به بهره برداری می رسد.
ی  ی ا ت ـ روسـ امــور  مدیــرکل 
ی  ق ر ـ ـ ش آذربایجــان   اســتانداری 
 ۷0۶ گفت: هم اکنــون 3 هزار و 
کد آبادی در ســطح استان وجود 
دارد که در ۲ هزار و ۷0۸ روســتا 

دارای ســکنه بــوده و یــک هزار 
از  به مــرور زمــان خالی  روســتا 

است. سکنه شده 
کرمی، ادامــه داد: به مرور زمان 
۹0 روستا در سطح استان به شهرها 
ملحق شــده و ۵0 روستا نیز به شهر 
ارتقا یافته که از این تعداد ۶ روستا 
در ۲ ســال اخیر به شهر تبدیل شده 

است.
وی بــا اشــاره به اینکه در ســال 
های اخیــر در اثر ایجــاد امکانات 
و زیرســاخت ها و ارایه تسهیالت 
ارزان قیمت در روســتاها مهاجرت 
معکوس روی داده است، یادآوری 
کرد: در طول ۵ سال گذشته ۵0 تا 

۶0 هزار واحد مســکونی روستایی 
در سطح اســتان زیاد شده و طی 3 
ســال اخیر نیز برای 4 هــزار و ۱0 
طرح روســتایی 44۸ میلیارد تومان 

تسهیالت پرداخت شده است.
روســتایی  امــور  مدیــرکل 
سهم  آذربایجان شرقی  اســتانداری 
اســتان از تســهیالت وام اشــتغال 
پایــدار را 4۶3 میلیارد تومان اعالم 
کــرد و گفت: عالوه بــر این مبلغ، 
3۵0 میلیــارد تومان فقط به صنعت 
کیف و کفش پرداخت شده است.

کرمی، ادامه داد: هم اکنون ۷۶4 
روستای اســتان فاقد دهیاری بوده 
چراکــه جمعیــت آن هــا کمتر از 
حدنصاب الزم برای انتخاب دهیار 
است ولی فاقد متولی نبوده و دولت 
بــرای اجــرای طرح هــای عمرانی 
در ایــن روســتا، 4۱ میلیارد تومان 
اعتبــار بــه حســاب فرمانداری ها 

واریز کرده است.

 مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان  شرقی:

بیش از ۸3 میلیارد تومان
 طرح روستایی در استان به بهره برداری می رسد
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آرمــان تبریز-مدیر کل تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی آذربایجان شــرقی 
گفت: گلدیــس یکی از موسســات 
پیشرو و برتر در حوزه آموزش است .

حسین فتحی در آئین معرفی و تجلیل 
از واحد نمونه سالمت محور و واحد 
نمونه اجتماعی فرهنگی استان که در 
دفتر مرکزی موسسه  گلدیس برگزار 
شــد با بیان نقش راهبــردی آموزش 
در توســعه اقتصــادی ، اجتماعــی و 
فرهنگی اظهار کرد موسســه گلدیس 
با وجود مدیری توانمند و بهره گیری 
ازتیــم متخصص در امــر آموزش در 
بدترین شرایط شــیوع ویروس کرونا 
با همت عالی توانســت   با بکارگیری 
دانش و تخصص تیم مجرب و متعهد 

آموزشی پلت فرم آموزش آنالین را 
با دانش داخلی در ســریع ترین زمان 
ممکن طراحی و بدون وقفه در اختیار 

دانش پژوهان قرار دهد.
وی با قدر دانی از این اقدام ارزشمند 
این حرکــت بی نظیر را نشــانه توجه 
واهتمام ویژه مدیریــت این مجموعه 
به اهمیت وتــداوم امرآموزش عنوان 

کرد.
فتحی در بخش دیگری به مسئولیت 
های اجتماعی و اقدامات فرهنگی این 
موسسه اشاره نموده تصریح کرد پیام 
هر گلدیس یک خیر، شعاری که این 
موسســه به آن عمل کــرده و به نحو 
شایسته توانســته گامهای بسیار بلندی 
را در ایــن راســتا بــردارد و می توان 

گفت توســعه این حرکت فرهنگی ، 
هرگلدیسی را یک خیر و هر خانه را 

به یک گلدیسی تبدیل ساخته است.
مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی 
آذربایجان شــرقی ادامه داد امروز در 
مراســم تجلیل از واحد نمونه اســتان 
در بخش ســالمت محور واحد نمونه 
دیگر  یکی  فرهنگی،شاهد  اجتماعی، 
از افتخــارات این موسســه در حوزه 

اجتماعی و حوزه سالمت هستیم
وی گلدیــس رایکــی از افتخارات 
آموزشی کشور معرفی نموده و افزود 
توجه مدیریت این موسسه به ظرفیتها 
و توانمندیهای مدیران و تیم آموزشی 
و واحد های تحقیق و توســعه نشان از 
توجه و اهتمام ویژه ایشان به کارکنان 
موسســه بعنــوان یکــی از بزرگترین 
ســرمایه های ارزشــمند عنــوان کرد 
و با یادآوری تالشــهای ارزشــمند و 
ماندگار مرحوم اســتاد دکتر اسماعیل 
رفیعیان پدر علم و اخالق کشــورمان 
ایــن حرکت را ادامــه راه و منش آن 
بــزرگ مــرد علــم و دانــش وادب 
توصیف نمود که در همه حال حاضر 
و ناظــر براین حرکتهــای ماندگار در 

حوزه علم و دانش و انسانیت است .

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی: 

گلدیس بعنوان یکی از موسسات برتر و پیشرو در حوزه آموزش 
است/ هر گلدیسی یک خیر، هر خانه یک گلدیسی
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وی بــا اشــاره بــه اقدامات ارزشــمند و 
درخشــان موسســه گلدیــس و نقش این 
موسســه در دوران کرونا خاطر نشان کرد 
این موسســه علی رغم وجود کرونا دوره 
های آموزشی خود را با رعایت دقیق تمام 
پروتکل ها ی بهداشــتی با انعطاف پذیری 
و پشتیبانی بســیار باالبا کمترین تاخیر و به 
صــورت آنالین برگزار نمــود تا تاثیر این 
ویروس درامر آمــوزش و یادگیری علوم 
زبان به کمترین میــزان خود در این حوزه 

برسد
فتحی افزود: موسســه ای که به سالمت 
منابع انســانی ودانش پژوهان خود اهمیت 
مــی دهد بســیار با ارزش اســت و این امر 
تنهاتوجه به سالمت جسمانی نیست، بلکه 
در تمام حــوزه ها گلدیــس فعالیت های 
رضایت بخشــی را در این راســتا به عنوان 
یک مســئولیت مهم اجتماعــی انجام داده 

است.
وی تأکید کرد: هــر گلدیس یک خیر، 
شــعاری که گلدیسی ها به آن عمل کرده 
و به نحــو شایســته انجام دادنــد و اکنون 
به جــرات می تــوان گفت هــر خانه یک 

گلدیسی است.
در پایــان ایــن مراســم که بــه صورت 
محدود و با رعایــت تمامی پروتکل های 
بهداشتی صورت گرفت لوح تقدیر واحد 
نمونه ســالمت محور که بــه امضاء دکتر 
پور محمدی اســتاندار آذر بایجان شرقی 
رسیده بود را به همراه تندیس واحد نمونه 
اجتماعــی فرهنگی توســط دکتر حســین 
فتحی مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی به دکتر هما رفیعیان مدیر 
عامل موسسه فرهنگی هنری گلدیس اهدا 
و در حضور ایشان از جمعی از برترین های 

گلدیس با اهداء لوح قدردانی بعمل آمد.

مدیر کل تعاون کارو 
رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی 

گلدیس رایکی از افتخارات 
آموزشی کشور معرفی نموده و 
افزود توجه مدیریت این موسسه 
به ظرفیتها و توانمندیهای مدیران 

و تیم آموزشی و واحد های 
تحقیق و توسعه نشان از توجه و 
اهتمام ویژه ایشان به کارکنان 

موسسه بعنوان یکی از بزرگترین 
سرمایه های ارزشمند عنوان کرد
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خبرگــزاری آریا-حضرت آیت اهلل 
ایم که درجریان  رئیســی شــنیده 
ســفر به اردبیل این شش دستور را 

صادرکرده اید؛
 1 - فهرســت کلیه اراضی، اموال 
و داراییهای شــرکت احصا و گزارش 

کارشناسی آن ارائه شود.
2 - امــوال و داراییهای شــرکت، 
بطور شــفاف، کارشناســی و ارزش 

گذاری شود.
3 - هیات داوری به دور از فشارها 
و بــا در نظر گرفتــن مصالح ملی و 

بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال 
قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و 

عدل اظهارنظر نماید.
۴ - قرارداد واگذاری، باید پیوست 
تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته 

باشد.
5 - هیــات مستشــاری دیــوان 
محاســبات مجلس شورای اسالمی، 
در اظهارنظر نهایی خود تسریع کند.

6 - ســازمان بازرســی کل کشور 
در تمامی مراحل نســبت به رعایت 
قانــون، نظارت موشــکافانه و دقیق 

داشته باشد.
این دستور و پیگیری های مجدانه 
بسی مایه دلگرمی و شعف همه مردم 
شــریف ایران گردید اما ما ساکنین 
شــهرصوفیان و روســتاهای اطراف 
تبریز هم مشکالت مان دست کمی 
از بخت برگشــته کشــت و صنعت 
مغان نیست !!! خواهشا بی درنگ به 
فریاد هزاران مردم بیچاره هم دستور 

رسیدگی فرمایید .
از این بی تفاوتی های مسوالن  به 

ستوه آمده ایم
ما اهالــی صوفیان و روســتاهای 
اطراف تبریز اسیرشــدگان در دست 
موقوفات ساختگی قائم مقام فراهانی 
سالهاســت از این اســارت به تنگ 
آمده ایم  از این موعظه های حقوقی  
مــالل آور و توجیهات نفرت انگیز و 
تصمیمات مشــمئزکننده !  و از این 
بی تفاوتی های مســوالن  به ستوه 

آمده ایم.
ما از این خونسردی عامدانه و از این 
گمراه سازی برخی مسوالن به شدت 
ناخرســند و ناراحتیم وآن را اقدامی 

تقویم  ها جفا کرده  اند/ 
ما از زندگي ودفاع از آرمان ها، شعري جز شهادت نمي دانیم
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 در جهــت نقض آزادی 
اولیه ی  های اساســی و 
خویــش در جهــت نفع 
ثبات مالکیتی خویش می 
دانیم و این قصور مدنی و 
حقوقــی را نقض وفای به 
عهد به آرمانهای انســانی 
وآرمــان هــای انقــالب 

قلمداد می نماییم 
ما در جواب سکوت معنا 
دار مســوالن فریــاد می 
زنیم که خاک و آسمان و 
تمام صوفیان و روستاهای 
اطراف تبریز که به اسارت 
رفته برای ما مقدس است 
که  اســت  جایی  اینجــا 
نیاکان ما در آن خفته اند 
و با مبارزات خود در طول 
بخش  هویت  نقش  تاریخ 
به ما به ارث گذاشته اند . 
این وطن دوستی را نمی 
شــود از ما گرفت شهر ما 
و روســتا هایمان برایمان 
مقدس است همچنان که 
نام ایران و خاک و آسمان 
های  فضیلت  همان  ایران 

نامحدود را برایمان دارد .
ما ریشــه در این خاک 

داریم
شــوره  و  شــهرمان  ما 
زارهایمان و دشــت و باغ 
هایمان را با قله های بلند 
و کوتاه اش رها نخواهیم 
کرد و با تلخ و شــیرینی 
هایــش کنار خواهیم آمد 
چرا که ریشه در این خاک 
داریم و نمی خواهیم چون 
بوته ای رها شــده در تند 

باد به تصویر درآئیم! 
اطمینــان می دهیم که 
اگــر مدیریــت مدبرانه و 
دلســوزانه  حال  عین  در 
دکتر خلیل اللهی ریاست 
محتــرم دادگســتری در 
آذربایجانشــرقی طی این 
امروزه  نبود  سال  چندین 
شــاهد کوچ اجبــاری و 
جالی وطن شدن هزاران 
نفر از این خطه رنج دیده 
و کشــاورزان و زارعیــن 
دســت پینه بسته بدست 
فراهانی  قائــم  متولیــان 

بودیم و هرگز مردم ازیوغ 
خواهی  زیــاده  همه  این 

رهایی نمی جستند .
داریم  انتظــار  عاجزانه 
دســتور فرماییــد بعد از 
ســال هــا بــی تکلیفی 
صوفیانی  شهروند  هزاران 
و روستاهای اطراف تبریز 
برای  خــور  در  ،تدابیری 
سرنوشت ما اندیشه شود .

از  ودفاع  زندگــی  از  ما 
جز  شــعری  ها،  آرمــان 
.تقویم   نمی دانیم  شهادت 
ها جفا کرده  اند، اگر تنها 
به چند روز برای شهیدان 
های  قلم   کنند.  بســنده 
بگذارند،  اگرکــم  منظوم 
درحــق خــون، کوتاهی 
همچنان  پــس  کرده  اند 
که دفاع از فلسطین را در 
آن سوی مرزها از وظایف 
اعتقادی خود می پنداریم 
چگونه و بــا کدام منطق 
درجان  هســت  ممکــن 
وطن، ازحق خــود کوتاه 

بیاییم؟!

ما در جواب سکوت 
معنا دار مسوالن فریاد 
می زنیم که خاک و 

آسمان و تمام صوفیان و 
روستاهای اطراف تبریز 
که به اسارت رفته برای 

ما مقدس است اینجا 
جایی است که نیاکان ما 

در آن خفته اند
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بدینوسـیله به اطـاع کلیه بهره بـرداران بخش 
خصوصـی می رسـاند که جهت دریافت سـهمیه 

تـایــر به سامانه اینترنتی
 www.kala.ntsw.ir مراجعـه و بـا وارد نمودن 
اطاعات مربوط به شـماره شاسـی ، شماره موتور 
و شـماره VIN اتوبـوس نسـبت بـه انتخـاب نوع 
السـتیک و نمایندگـی مربوطـه و پرینـت فیـش 

رزرو تایـر اتوبـوس اقـدام نمایید .
بدیهی اسـت سهمیه السـتیک فقط به مالکان 

اتوبوسـها ارائـه مـی گـردد و هنـگام مراجعـه بـه 
نمایندگـی اخـذ معرفـی نامـه از شـرکت واحـد 
اتوبوسـرانی بنـام بهـره بـردار الزامـی می باشـد .

واحد صدور پروانه
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

»اطالعیه«
دریافت سهمیه الستیک اتوبوس

قابل توجه بهره برداران بخش خصوصی
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