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آذربایجان شرقی
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رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس: 

 نقش مهارت های فنی و حرفه ای 
در  توسعه اشتغال 

رئیس مجمع نمایندگان استان آذر بایجان شرقی در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی و 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان که همزمان با هفته مهارت صورت گرفت با تبریک هفته مهارت و کارآفرینی 
با بیان نقش راهبردی این سازمان و زیر مجموعه های آن در شهرستان ها در تربیت نیروی انسانی کارآمد برای ورود 

به بازار کار افزود: مهارت های فنی و حرفه ای نقش بسیار مهمی در توسعه اشتغال و سرمایه گذاری ایفا می کند.

سرپرست اداره کل تعاون استان خبر داد؛

۷۵ درصد جمعیت استان 
تحت پوشش خدمات 

4وزارت تعاون

2

ود: فرماندار هشتر

 با نقض کنندگان مصوبات 
ستاد کرونا برخورد شود 

کودکان ،  همیار بهداشت خانواده ها؛

چالش ساخت ماسک خانگی 
در قاضی جهان برگزار می شود

شــهردار منطقه 5 تبریز خبر داد؛

بهره بــرداری از  فرهنگســرای 
کوی نیاوران، تا یک ماه آینده 
2

2

جهاد دانشگاهی از موالید با برکت انقالب اسالمی است

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بیان کرد؛

حل مشکل اشتغال با مهارت آموزی

شركت نخل سبز صبحی )رحیق - صبحی(

سرور ارجمند، جناب آقای دکتر یونس ژائله 
رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیات 
مدیره کانــون انجمن صنفی غذایی کشــور تبریک عرض نموده  
موفقیت روزافزونتان را در کلیه مراحل زندگی باالخص در راســتای 
شــکوفایی صنعت کشور و اســتان آذربایجان شرقی از درگاه ایزد 

متعال خواستاریم.

مدیریت مجتمع صنعتی كن تایر

سرور ارجمند، جناب آقای دکتر یونس ژائله 
رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  و کشاورزی تبریز

بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیات 
مدیره کانــون انجمن صنفی غذایی کشــور تبریک عرض نموده 
موفقیت روزافزونتان را در کلیه مراحل زندگی باالخص در راســتای 
شــکوفایی صنعت کشور و اســتان آذربایجان شرقی از درگاه ایزد 

متعال خواستارم.

گروه صنعتی پارس ساختار

سرور ارجمند، جناب آقای دکتر یونس ژائله 
رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیات 
مدیــره کانون انجمن صنفی غذایی کشــور تبریک عرض نموده ، 
موفقیت روز افزونتان را در کلیه مراحل زندگی باالخص در راستای 
شــکوفایی صنعت کشور و اســتان آذربایجان شرقی از درگاه ایزد 

متعال خواستاریم.

چاپ درخشان

سرور ارجمند، جناب آقای دکتر یونس ژائله 
رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیات 
مدیره کانــون انجمن صنفی غذایی کشــور تبریک عرض نموده  
موفقیت روزافزونتان را در کلیه مراحل زندگی باالخص در راســتای 
شــکوفایی صنعت کشور و اســتان آذربایجان شرقی از درگاه ایزد 

متعال خواستاریم.
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

آخریــن مراحل احــداث فرهنگســرای کــوی نیــاوران در حال اجرا شــدن 
است و این پروژه تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

  به گزارش جام جــم به نقــل از امورارتباطــات منطقه این خبر را شــهردار 
منطقه پنج تبریز اعالم کرد و گفت: فرهنگسرای کوی نیاوران پنجمین 
فرهنگســرای این منطقه محســوب می شــود کــه پــس از بهره بــرداری 

در ارائــه آموزش هــای شــهروندی بــه شــهروندان کــوی نیــاوران ، نصــر 
و مــرزداران ایفــای نقــش خواهد کــرد. میــر علــی اصغــر نســاج در ادامه 
افزود: این پــروژه در زمینی به مســاحت هزار متر مربع و بــا ۷۰۰ متر مربع 
زیربنا اجرا می شــود. وی هزینه پروژه را ۳۰ میلیارد ریال دانســت و گفت: 

فرهنگسرای نیاوران با معماری اسالمی و ایرانی احداث شده است.

 بــه گفتــه شــهردار منطقــه پنــج تبریــز در حــال حاضــر در ۴ فرهنگســرا 
واقــع در شــهرک باغمیشــه، کــوی فرشــته، مــرزداران و اســتانداری به ۲ 
هــزار شــهروند آمــوزش شــهروندی ارائــه می دشــود و با بهــره بــرداری از 
فرهنگســرای کوی نیاوران تعــداد پروژه های فرهنگی ایــن منطقه به ۵ 

مورد افزایش می یابد.

شــهردار منطقه۵ تبریز خبر داد:
 بهره برداری از فرهنگســرای کوی نیاوران، تا یک ماه آینده 

حل مشکل اشتغال با  مهارت آموزی
رضــا اختیــار وکالتــی گفــت: تــا زمانــی کــه ارزش مهــارت 
و مهــارت آمــوزی در جامعــه نهادینــه نشــود، مشــکل 

اشتغال نیز، حل نخواهد شد
بــه گــزارش جام جــم مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
اســتان آذربایجان شــرقی و جمعی از کارکنان و خانواده 
محتــرم آمــوزش فنــی و حرفــه ای آذربایجــان شــرقی بــا 
حضــور در محــل ضبــط برنامــه زنــده تلویزیونــی” گئجه 
لــر “شــبکه اســتانی ســهند، ششــم مــرداد، روز ملــی 
مهارت، کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای را گرامی 
داشتند. رضا اختیار وکالتی، ضمن تبریک هفته مهارت 
به خانواده پــر تالش آمــوزش فنــی و حرفه ای اســتان و 
جامعــه مهارتــی و آرزوی صحــت و ســالمتی بــرای همــه 
عزیزان در برون رفت از بیماری کرونا، افزود: متاســفانه 
در ســال های اخیــر با توجــه به مد شــدن مــدرک گرایی،  
گرایش بــه ســمت آموزش های فنــی و مهارتــی کاهش 
خ بیکاری بی تاثیر نبوده  یافته که این امر در افزایش نــر
است. وی با اشــاره به عناوین روزشــمار این اّیام، اظهار 
داشــت: بــا توجــه بــه نقــش مهــم خانواده هــا، مــردم، 
مجلس و ســایر نهادها و ارگان های مرتبط با حوزه های 
مهارتــی، اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان در 
این هفته ضمــن ارتباط با ســایر دســتگاه های مربوطه 
ســعی در معرفــی و توســعه فرهنــگ مهارتــی در بیــن 
اقشــار مختلــف جامعــه نمــود. وی ادامــه داد: تــا زمانی 
کــه ارزش مهــارت و مهــارت آمــوزی در جامعــه نهادینه 
نشــود، مشــکل اشــتغال حل نخواهــد شــد. مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان آذربایجان شــرقی افزود: 
مولفــه اصلــی و شــرط الزم اشــتغال، مهــارت اســت و 
چنانچه مهــارت در جامعه ای کم رنگ باشــد، اشــتغال 
نیــز در آن جامعه اتفــاق نخواهد افتــاد و اگر هم باشــد، 
پایــدار نخواهد بــود. وکالتــی تصریح نمــود: تــا زمانی که 
انســان های ماهــر در جامعــه ارزش نداشــته باشــند، 
جامعه از بیــکاری رنج خواهد بــرد. وی در پایان با اشــاره 
بــه شــعار همیشــگی آمــوزش فنــی و حرفــه ا ی اســتان 
آذربایجان شــرقی، مبنی بر “ هر آذربایجانــی، یک مهارت 
“ بر لزوم فرهنگ ســازی صدا و ســیما و ســایر نهادهای 
موثــر در راســتای توســعه آموزش هــای فنــی و حرفه ای 

تاکید نمود.

خبر

شنبه   11  مرداد  1399    شماره 5720

یک مدیــرکل آموزش  پیــام تبر
بــه  اســتان  حرفــه ای  و  فنــی 

وز ملی مهارت  مناسبت ر

رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
اســتان آذربایجــان شــرقی ضمــن پیامــی، ششــم 
مرداد، روز ملی مهارت و آموزش های فنی و حرفه ای 
را به همــکاران محتــرم و خانــواده ارجمنــد آموزش 
فنــی و حرفه ای اســتان آذربایجــان شــرقی تبریک و 

تهنیت گفت. در متن  پیام مدیرکل آمده است:
همکاران تالشگرم در عرصه مهارت آموزی استان 

آذربایجان شرقی
با ســالم و تحّیــات؛  مهــارت و مهــارت آمــوزی، کلید 
دروازه اشــتغال وکارآفرینی اســت و هفتــه مهارت، 
بهانــه ای اســت تــا جایــگاه مهــارت و فرهنــگ 
مهارت آموزی و مهارت افزایی در جامعه شناسانده 
شــود.اینجانب ضمن تبریک و عرض شادباش به 
مناســبت  6 مردادماه، روز ملی مهارت، کارآفرینی و 
آموزش های فنــی و حرفــه ای به تک تــک همکاران 
عزیــزم در خانــواده بــزرگ آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
استان آذربایجان شرقی که با درایت و سختکوشی 
و بــا تمامی تــوان، تحربیــات علمــی و فّنی خــود را در 
اختیــار جوانــان و عالقمنــدان بــه مهــارت آمــوزی 
اســتان قرار می دهند خالصانه قدردانــی می نمایم 
و امیدوارم با بهره گیری از فرمایشــات مقام معظم 
رهبری) مدظله العالــی( و همفکری و هــم افزایی با 
یکدیگر بتوانیم در ســالی کــه به نــام جهش تولید 
نامگذاری شده اســت، گام های موثر و ارزشمندی 
را در راه اعتالی فرهنگ مهارت آموزی استان زرخیز 
آذربایجان شرقی، همچنان با شعار” هر آذربایجانی، 

یک مهارت” برداریم.
رضا اختیار وکالتی/ مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
آذربایجان شرقی

خبر

اســتان   نماینــدگان  مجمــع  رئیــس 
آذربایجان شــرقی در دیــدار بــا مدیــرکل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی آذربایجــان 
شــرقی و مدیرکل آموزش فنــی و حرفه ای 
اســتان کــه همزمــان بــا هفتــه مهــارت 
صــورت گرفــت بــا تبریــک هفتــه مهــارت 
و کارآفرینــی بــا بیــان نقــش راهبــردی این 
در  آن  مجموعه هــای  زیــر  و  ســازمان 
شهرســتان ها در تربیــت نیــروی انســانی 
کارآمــد بــرای ورود بــه بــازار کار افــزود: 
مهارت هــای فنــی و حرفه ای نقش بســیار 
مهمــی در توســعه اشــتغال و ســرمایه 

گذاری ایفا می کند.
 دکتــر یوســف داودی ادامــه داد: نقــش 
ســازمان فنــی و حرفــه ای فــوق العــاده بــا 
اهمیت اســت و باید در حوزه ی اشــتغال 
بــا هــم افزایی بــا تمــام تــوان و ظرفیــت در 
راســتای کاهش بیکاری و ایجاد اشــتغال 
و کارآفرینــی تــالش کنیم وی خاطر نشــان 
 ۲۰ بــا  اســتان  نماینــدگان  مجمــع  کــرد: 
تخصصــی  کمیســیون های  در  نماینــده 
مجلس با تمام ظرفیت هر کجا احســاس 
شــود، در جــذب اعتبــارات، امکانــات و 
پروژه هــا یــی کــه در حــوزه وزارت تعریــف 

شده اعالم آمادگی می کند.
در ایــن دیــدار دکتــر وکالتــی مدیــر کل 
نیــز  اســتان  حرفــه ای  و  فنــی  آمــوزش 
ضمــن قدردانــی از اهتمــام ویــژه رئیــس 
مجمــع نماینــدگان اســتان در مجلــس از 
نامگذاری یــک روز از ایام این هفتــه با نام 
روز مهارت و نمایندگان مجلس خبر داد.

 وی افــزود: بــا توجــه بــه نیــاز بــازار کار بــه 
مهارت هــای تخصصــی و عــوض شــدن 
حرفه هــا و تخصص هــا، بایــد تحــوالت و 
تغییــرات جدیــدی در سیســتم آموزشــی 
وحــوزه مهــارت آمــوزی ایجــاد شــود تــا 
آمــوزش بــر مبنــای مهــارت و تخصــص 

ارائه گــردد و الزمــه تحقــق این امــر اصالح 
ساختار سازمانی است.

، ارتقاء  * از شاخصه های توســعه ی کشور
مهارت نسل جوان و فعال جامعه است

 سرپرســت اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی آذربایجــان شــرقی نیــز درایــن 
دیدار اظهار کرد: از شــاخصه های توســعه 
، مجهز کردن نســل جــوان و فعال  کشــور
جامعــه بــه مهارت هــای فنــی و مهارتــی و 

مهارت های دیجیتالی است.
نقــش  بیــان  بــا  فتحــی  حســین  دکتــر 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  راهبــردی 
بــرای  ســازی  بســتر  در  اجتماعــی 
آموزش هــای فنــی و مهارتــی نیــروی کار 
بــا تاکیــد بــر این کــه نظــام مهارتــی بایــد 
در ســرلوحه برنامه هــا قــرار گیــرد گفــت: 
متاسفانه نظام آموزشی مبتنی برآموزش 
اســت نــه مهــارت وی افــزود: ۷۰ درصــد 
فنــی  مهارت هــای  فاقــد  کار  نیــروی  از 
و حرفــه ای هســتند کــه نیازمنــد برنامــه 
ریزی موثــری بــرای ایفای نقــش مهم فنی 
و حرفه ای بــرای ارتقاء مهارت و بــاز آموزی 
نســل جــوان و تحصیــل کــرده جامعــه 

هستیم.
فتحی با اشــاره بــه تحلیل علمی ســازمان 
افــزود:  کار  آینــده  از  کار  المللــی  بیــن 
انتظــار  کــه  آنچــه  از  کار ســریع تر  آینــده 

مــی رود محقــق شــده اســت و بســیاری 
از بیــن  ۲۰ ســال  الــی   ۱۵ تــا  از مشــاغل 
می رونــد و شــغل های جدیــد بــه صــورت 
مجــازی و الکترونیکی ظهــور خواهند کرد 
کــه موضــوع مهــارت و ضــرورت آن بــرای 
آینــده احســاس می شــود. وی ویــروس 
تحریم هــای ظالمانــه غــرب و نیــز شــیوع 
ویروس کرونــا را فرصتی بــرای خودکفایی 
، اراده و عزم ملت ایران بر شــمرد  و اقتــدار
و افــزود: ملت بــزرگ ایــران بــا عــزم و اراده 
سرافرازانه در جهت اعتالی ایران اسالمی 
بــا همدلــی و مشــارکت در کنــار نظــام و 

انقالب قرار دارند.
بیــن  و  جــوار  آمــوزش  مراکــز  افتتــاح   *
کارگاهــی شــرکت های چرخشــگر و فــوالد 

ناب تبریز
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفه ای اســتان 

معــاون  همــراه  بــه  شــرقی  آذربایجــان 
آمــوزش، پژوهش و برنامه ریــزی و جمعی 
از کارشناســان ایــن اداره کل بــا حضــور 
در شــرکت های چرخشــگر و فــوالد نــاب 
تبریــز ضمــن نشســتی بــا مدیــران عامل 
و کارکنــان، مراکــز آمــوزش جــوار و بیــن 

کارگاهی این شرکت ها را افتتاح کرد.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از روابــط 
و  فنــی  آمــوزش  کل  اداره  عمومــی 
حرفــه ای اســتان آذربایجــان شــرقی رضــا 
اختیــار وکالتــی، مدیــرکل آمــوزش فنــی و 
حرفــه ای اســتان آذربایجان شــرقی ضمن 
تبریک هفتــه مهارت بــه مدیــران عامل و 
کارکنــان، از عملکــرد مدیریــت و کارکنــان 
ایــن شــرکت ها در  امــر آمــوزش کارکنــان 
و اهمیــت آمــوزش بــه عنــوان مهم تریــن 
بشــری  جوامــع  در  پیشــرفت  بخــش 

قدردانی کرد.
 وی خاطــر نشــان کــرد: صاحبــان اصلــی 
در  مهارتــی  نخبــگان  شــما  ایــام،  ایــن 
حــوزه صنایــع هســتید و هفتــه مهــارت، 
و  مهــارت  جایــگاه  تــا  اســت  بهانــه ای 
فرهنگ مهــارت آمــوزی و مهــارت افزایی 

در جامعه شناسانده شود.
مدیــرکل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان 
آذربایجــان شــرقی توســعه کّمی،کیفــی 
را  آمــوزی  مهــارت  فرهنــگ  توســعه  و 
جــزو ســه وظیفــه اصلــی آمــوزش فنــی و 
حرفــه ای بــه عنــوان نماینــده دولــت در 
قبال جامعه عنوان کــرد و افزود: با توجه 
بــه تغییــرات ســریع علــم و فنــاوری در 
دنیــا، ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
کشــور نیــز مســتثنی از ایــن امر نبــوده و 
وجــود تنــوع در اســتانداردها و تغییــرات 
در رشــته ها و حرفه های متنوع آموزشی، 
بخــش  مشــارکت  و  همــکاری  وم  لــز
خصوصــی و صنایــع و کارخانجــات را در 
پیشــبرد اهــداف آموزشــی و مهارتــی را 
بــرای شــهروندان بیش از پیــش ضروری 

می سازد.
مراکــز  مجــوز  مراســم  ایــن  پایــان  در 
آموزش جوار و بین کارگاهی شــرکت های 
، به مدیران  چرخشــگر و فوالد ناب تبریــز

عامل شرکت ها، اهدا گردید.

رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس:

نقش مهارت های فنی و حرفه ای در  توسعه اشتغال 

از طرف خانواده جاللی

ال آی جان،
خدا را سپاسگزاریم که چون خواهری مهربان 
در کنار دخترعزیزمان النا هســتی ومایه آرامش 
ودلگرمی خانواده مایی. ازدرگاه ایزد منان سالمتی 

شادابی و موفقیت روزافزون برایت آرزومندیم 

شركت حوله مانی- خلیل جعفری بیرامی

شركت نرمینه خواب پریوش- نیما رستم پور

بدینوســیله انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را 
به عنوان عضو هیات مدیره کانون انجمن صنفی 
غذایی کشــور تبریک عرض نمــوده ، موفقیت 
روزافزونتــان را در کلیه مراحل زندگی باالخص 
در راستای شــکوفایی صنعت کشــور و استان 
آذربایجان شرقی از درگاه ایزد متعال خواستارم.

بدینوســیله انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را 
به  عنوان عضو هیات مدیره کانون انجمن صنفی 
غذایی کشــور تبریک عرض نمــوده ، موفقیت 
روزافزونتــان را در کلیه مراحل زندگی باالخص 
در راستای شــکوفایی صنعت کشــور و استان 
آذربایجان شرقی از درگاه ایزد متعال خواستارم.

سرور ارجمند، جناب آقای دکتر یونس ژائله 
رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

سرور ارجمند، جناب آقای دکتر یونس ژائله 
رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

رسپرستی روزنامه ی جام جم در آذربایجان رشقی

سرور ارجمند، جناب آقای دکتر یونس ژائله 
رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

بدینوســیله انتخاب بجا و شایســته جنابعالی را به عنوان عضو هیات 
مدیره کانون انجمن صنفی غذایی کشور تبریک عرض نموده ، موفقیت 
روزافزونتان را در کلیه مراحل زندگی باالخص در راســتای شــکوفایی 
صنعت کشــور و استان آذربایجان شرقی از درگاه ایزد متعال خواستارم.



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تبریز در دیدار 
با حجت االســالم دکتر ســیدمحمدرضا تاج الدینی، 
نماینده ی مردم تبریز، اســکو و آذرشهر در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: با برنامه ریزی همکاران این 
شرکت و ارتقای سیســتم های هوشــمند، با وجود 
دمای بســیار بــاالی هــوا، تاکنون شــاهد خاموشــی 
بابرنامــه در تبریــز نبوده ایــم. بــه گــزارش جام جم به 
نقل از  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، 
در ایــن دیــدار گزارشــی جامــع از وضعیــت صنعــت 
برق در حوزه ی نمایندگی شهرســتان تبریز، اســکو 
و آذرشــهر توســط عــادل کاظمــی ارائــه شــد. در این 
گزارش وضعیت مشترکان و میزان مصرف انرژی در 
منطقه، اقدامات صورت گرفته توسط شرکت توزیع 
برق تبریــز بــرای مدیریــت و کاهش خاموشــی های 
ناخواســته، برنامه ریزی و اجرای پروژه های مختلف 
در جهت بهبود فرایند خدمت رســانی و تامین برق 
مناطق به ارزش تقریبی ۱۲۰۰ میلیارد ریال به تفصیل 
تشریح گردید. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
تبریــز در ادامــه ی گزارش خود به تشــریح شــبکه ی 
بــرق از نظــر پایــداری در مقابــل حــوادث طبیعــی و 
اقدامــات صورت گرفتــه بــرای افزایش ایــن پایداری 
پرداخــت. کاظمی با اشــاره بــه این که شــرکت توزیع 
نیروی برق تبریــز جزو یکی از بزرگترین شــرکت های 
توزیــع بــرق از نظر تعداد مشــترک در کشــور اســت، 
گفت: این شــرکت با بیش از یک میلیــون و ۱۵هزار 
مشترک، شهرهای تبریز، اسکو و آذرشهر و بخشی 
از شهرســتان بســتان آباد را پوشــش می دهــد. وی 
با اشــاره به این که هم اکنــون در برق تبریــز، بیش از 
۱۰ هزار کیلومتر شبکه  ی فشار متوسط و ضعیف و 
۷هزار پســت برق وجود دارد، ادامه داد: در ســایه ی 
تالش همکاران، طی ســال های اخیر، ۴6۰۰ مشترک 

صنعتی را هوشمند کرده ایم.

با برنامه ریزی منســجم، شاهد 
خاموشی نبوده ایم

بازدید نماینده مردم تبریز از سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی
نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اســکو با حضور در ســازمان 
جهاددانشــگاهی آذربایجان شــرقی، ســالروز تاسیس این 
نهــاد را تبریــک گفتــه و از خبرگزاری هــای ایســنا و ایکنــا نیــز 

بازدید کرد.
ایســنا حجت االســالم  از  نقــل  بــه  گــزارش جام جــم  بــه 

محمدرضا میرتاج الدینی در این بازدید با اشــاره به مسائل 
، به بیــان راهکارهــا و برنامه های  و چالش های مهم  کشــور
مجلس شورای اســالمی پرداخت و بر همراهی و هم افزایی 
گروه های مختلف جامعه در راســتای حل مشکالت، تاکید 
کرد. وی، به ظرفیت ها و دســتاوردهای جهاددانشگاهی در 

حوزه های مختلف اشــاره کرد و اســتفاده از نیــروی جوان در 
امور جامعه را از ضروریات برشمرد. وی در ادامه به سواالت 
خبرنگاران ایسنا و ایکنا در حوزه  چالش های پیش آمده در 
مورد قطع آب شــرب تبریــز، وضعیت بازار مســکن، بیکاری 
جوانان، تحقق بانکداری بــدون ربا، خطرات پیری جمعیت، 

شــفافیت آرای نمایندگان و تعامل دولت و مجلس پاسخ 
داد. جعفــر محســنی، رئیــس ســازمان جهاددانشــگاهی 
اســتان نیــز در ایــن بازدیــد، گزارشــی از رونــد فعالیت هــای 
علمی، پژوهشــی، فرهنگــی، درمانــی و ... این ســازمان ارائه 

کرده و خواستار همکاری بیشتر نمایندگان شد.

خبرخبر

شنبه   11  مرداد  1399    شماره 5720

تب مالت  )بروسلوزیس(    
و  شــایع ترین  از  یکــی 
مهم تریــن بیماری هــای 
و  انســان  مشــترک 
ایــن  اســت.  حیــوان 
بیمــاری از قدیــم االیــام 
در بین انســان ها شایع 
بــوده ولــی علــت علمــی 
آن کــه ثابت نشــده بــوده مثــل خیلــی از بیماری ها به 
عوامــل دیگــر و حتــی عوامل غیرمــادی ) مثــل نفرین 
و ... ( نســبت داده می شــد تــا این کــه بــرای اولیــن بــار 
میکــروب عامــل بیمــاری در ســال ۱88۷ توســط دکتر 
دیوید بروس  از طحال یک سرباز فوت شده ایرلندی 
در جزیره مالت ایزوله شــد و مشــخص شــد که علت 
بیماری یک باکتری ازتیره کوکوباســیل است که فاقد 

اسپور و کپسول می باشد . 
به همین دلیل و بــه افتخار وقدردانــی از دکتر بروس 
از آن بــه بعــد بــه نام هــای تــب مالــت و یــا بروســلوز 

خوانده می شود. 
میزبان بیماری 

میزبــان اصلی این بیمــاری گاو - گوســفند- بز و خوک  
و حیوانات وحشی اســت که از طریق هوا و یا غذا وارد 
بدن حیوان شــده و ســپس توســط محصــوالت بدن 

آن حیوان به انسان منتقل می شود. 
بیماری زایی در حیوان 

ایــن میکــروب بعــد از ورود بــه بــدن حیــوان در آن 
حیوان می تواند انواع اختالل ایجاد نماید مثل ســقط 
جنین “ کاهــش وزن “ کاهــش تولید شــیر - عقیمی و 

حتی مرگ. 
بیماری زایی در انسان 

انســان با مصرف فرآورده های  دامی و یــا ناپخته مثل 
-پنیر - بســتنی و ... و یــا بــا لمــس و  گوشــت “شــیر
تماس خون “ شیر “ ترشــحات حیوان آلوده با دست 
زخمی به این بیمــاری مبتال می شــود . انتقال انســان 

به انسان وجود ندارد. 
 دوره کمون ) نهفتگی بیماری ( 

این میکروب با مصــرف فراورده های خام و یا از طریق 
تنفــس هــوای آلــوده بــه میکــروب و از طریــق تماس 
پوســت زخمــی دســت انســان بــا خــون و ترشــحات 

حیوان آلوده وارد بدن انسان می شود. 
بســته بــه مقاومــت بــدن انســان در افــراد مختلف از 
چنــدروز تــا چندیــن هفتــه بــه صــورت نیمه فعــال در 
انســان باقی می ماند. بعد از دوره کمــون ) که در افراد 
مختلف متفاوت است ( بیماری کم کم وارد فاز فعال 
شده و به ارگان های بدن مانند مغز استخوان - غدد 
لنفاوی -طحال -کبد و اندام های جنســی ) تولیدمثل( 

اثر می گذارد و عالئم بیماری در فرد ظاهر می شود . 
عالئم بیماری 

- تب با عود های مکرر 
- عــرق مخصوصــا عــرق شــبانه  و عــرق بــی ارتبــاط بــا 

دمای محیط زندگی فرد 
- درد عمومی بدن 

- درد مفاصل و عضالت 
- کاهش وزن بی دلیل 

- ضعف 
- خستگی مفرط  

- و عالئــم دیگر کــه تنوع عالئــم در این بیمــاری چنان 
زیاد و متنوع اســت که گاهــی به این بیمــاری ، بیماری 
کاهــش  هــزار چهــره می گوینــد ماننــد یبوســت - 

فعالیت جنسی - آبسه در ارگان های مختلف و ... 

 تشخیص 
ح حــال بیمــار و  پایــه تشــخیص در ایــن بیمــاری شــر
عالئم بالینی اســت . پزشک با پرســیدن نوع فعالیت 
فرد و ریسک فاکتورها و عالئم بالینی و معاینه بالینی 
به تشخیص مشکوک شده و برای تکمیل یک سری 

تست های آزمایشگاهی درخواست می کند. 
 COOMBS RIGHT  آزمایشــات کمــک تشــخیصی شــامل
- انواع ایمونوگلوبین هــای مربوطه- تســتی رزیگال - 

رینگ تست  می باشد . 
پیشگیری 

بهتریــن درمان هــا در بیماری هــای عفونــی و از جملــه 
بیماری تب مالت پیشگیری است . 

- عــدم مصــرف فرآورده هــای حیوانــی خــام و نیمــه 
خام مانند گوشــت - آالیــش گوشــتی - شــیر - پنیر و 

بستنی 
- استفاده از فرآورده های لبنی پاستوریزه 

- اســتفاده از ماســک در محیط های مشــکوک مانند 
آغل دامداری ها - کشتارگاه ها و ... 

- محافظــت از تمــاس پوســت زخمی  بدن انســان در 
برخورد با خون و ترشحات و گوشت آلوده 

درمان 
چــون عامل بیمــاری یــک باکتری اســت پس اســاس 
بــر  موثــر  بیوتیک هــای  آنتــی  از  اســتفاده  درمــان 
ایــن باکتــری اســت .  موثرتریــن آنتــی بیوتیک هــا در 
ایــن بیمــاری داکســی ســایکلین  - جنتامایســین - 
تتراســایکلین و ...غیــره بــا نظــر پزشــک ) داخلــی یــا 

عفونی ( و به صورت طوالنی مدت می باشد. 
گاهی»مصــرف آنتی بیوتیــک الزاما« تا 6 مــاه هم طول 

می کشد . 
منتها تاثیــرات مثبــت آنتی بیوتیــک اکثرا” تــا ۲ هفته 

بعــد از شــروع درمــان ظاهر می شــود ولــی بــرای تاثیر 
قطعی مدت ها الزم است . 

سایر درمان ها بر اثر شــرایط بیمار به صورت عالمتی 
مثــل  بــود  خواهــد   )  PALLIATIVE  ( تســکینی  و 
کورتون ها - مســکن های غیرنارکوتیک - مســکن ها  

) NSAID(  و غیره خواهد بود. 
رژیــم غذایــی  در ابتــدای بیمــاری رژیــم غذایــی آنهــا 
و  طبیعــی  میوه هــای  آب  گــرم-  مایعــات  شــامل 
غذاهــای پــر پروتئیــن نــرم و کامــال” پختــه می باشــد 
که رفتــه رفته مــواد غذایی پــر فیبرهــم بــه آن اضافه 
خواهــد شــد . بعــد از ۲ مــاه از ســپری شــدن بیمــاری 
رژیم غذایی کامال آزاد تهیه شــده با اصول بهداشــتی 

می باشد. 
عوارض بیماری  

این بیماری عــالوه بر خــود بیمــاری می تواند عوارض 
دیگــر و طوالنی مــدت نیز بگــذارد کــه هرکــدام از آنها 

پروسه درمانی خاص خود را دارند. 
از عــوارض شــایع بیمــاری اندوکاردیــت ) التهــاب 
پرده هــای داخلــی قلــب (- اپیدیدیمــت  ) التهــاب 
طناب منی بر در مــردان ( - آرتریــت ) التهاب مفاصل 
( مننژیــت - انســفالیت- بزرگ شــدگی کبــد  و طحال  

و ...  
این بیماری یک بیماری فراگیر جهانی اســت و تقریبا 
در همــه جــای جهــان کــم و بیــش وجــود دارد منتها 
شــیوع آن در کشــور های خاورمیانــه بیشــتر از ســایر 
نقــاط جهــان بــوده و در ایــران هــم در اســتان های 
مرکــزی ) اصفهــان- یــزد - مرکــزی ( بیشــتر از ســایر 

استان هاست . 
منابــع : مجموعه ای از ســایت های بهداشــتی داخلی 
و خارجی ایران

تب مالت، از تشخیص تا پیشگیری و درمان
ع  شــیو وضعیــت  آخریــن 

کرونا در آذربایجان شرقی
، آخریــن  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز
وضعیت شیوع ویروس کرونا در شهرستان های 

آذربایجان شرقی را تشریح کرد.
محمد حسین صومی، در گفت وگوی خبری اظهار 
کرد: بــر خــالف ســوء اســتفاده برخــی از رســانه ها، 
خوشــبختانه ونتیالتور به اندازه بیماران در سطح 

بیمارستان های استان موجود است. 
وی با بیــان این کــه متوســط فوتی هــای روزانه طی 
هفتــه گذشــته در آذربایجــان شــرقی ۱۴ نفــر بوده، 
افزود: با توجه به همکاری و همراهی مردم در طول 
هفته های گذشته انتظار داریم تا وضعیت بهتری 

در هفته های آینده داشته باشیم.
وی با اشــاره به بیشــترین تعداد مبتالیان بــه ازای 
هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، بیان کرد: شهرستان های 
بنــاب، اهــر، چاراویمــاق، هریــس، ورزقــان و تبریــز 
بــه ترتیــب بیشــترین تعــداد مبتالیــان را دارنــد و 
شهرســتان های خداآفرین، آذرشهر، جلفا، کلیبر، 
عجب شــیر و اســکو کمتریــن تعــداد مبتالیــان را 
دارنــد، انتظــار مــی رود بــه دلیل نبــود آنتی بــادی در 
بدن ساکنان، این مناطق در طول هفته های آینده 
مســتعد ابتال به موارد بیشــتری از بیماری باشند.  
صومــی اظهــار کــرد: بیشــترین میــزان گرفتــاری 
بــا ویــروس کرونــا در طــول دو هفتــه گذشــته در 
 ، شهرســتان های مراغــه، چاراویمــاق، ســراب، اهر
هشترود و تبریز مشاهده شده اســت. وی تاکید 
کــرد: از کل جمعیــت اســتان خواهــش می کنیــم 
همه جــا را قرمــز تلقی کننــد، ضدعفونی دســت ها 
و رعایت فاصلــه اجتماعی می تواند جلــوی انتقال 

ویروس را بگیرد.
وی با اشاره به برگزاری برخی از امتحانات در استان، 
گفت: به خانواده هایی که از سالمتی فرزندانشان 
به دلیل شــرکت در امتحاناتی مانند کنکور نگران 
هســتند، اطمینان می دهیــم امتحانات بــا رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می شود، اما از 
داوطلبان خواهش می کنیــم از درب خانه تا محل 
امتحان و برگشــت به خانه هم موارد بهداشــتی را 

رعایت کنند.

دكتر عباس دیندوست

مشاور مدیرعامل

مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به وقوع آتش 
سوزی در تپه های میدان اطلس شهرک باغمیشه تبریز، گفت: آتش سوزی 

با تالش آتش نشانان مهار شد.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از ایرنــا محمــد باقــر هنربــر در گفت وگــوی بــا 

خبرنگاران در تشــریح جزئیات این حادثــه اظهار کرد: مراتــع تپه های میدان 
اطلس به طرف میــدان ولی پور که چنــدی پیش نیز دچار ریزش کوه شــده 
بود، طعمه حریق شــد.وی با اشــاره به اطفای حریق با تالش آتش نشــانان 
گفــت: این آتــش ســوزی حدود نیــم ســاعت قبل خامــوش شــد.مدیرکل 

مدیریت بحــران اســتانداری آذربایجان شــرقی همچنین با اشــاره بــه وقوع 
آتش سوزی در یک انبار الستیک در آخمقیه، اظهار کرد: این آتش  سوزی نیز 
کامال اطفاء شد و آتش نشانان در حال لکه گیری هستند.هنربر خاطرنشان 

کرد: خسارت های این حوادث پس از ارزیابی کارشناسان اعالم می شود.

تش تپه های باغمیشه تبریز مهار شد آ

انجمن

انجمن
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مــــا را رهـــــا کنید در این رنج بی حساب 
بــــــــــا قلب پاره پاره و با سینه اى کباب

عمرى گذشت در غم هجران روى دوست
تش و ماهی برون آب مــــــــــرغم درون آ

امام خمینی - ره

شنبه   11  مرداد  1399    شماره 5720

خبر خبر
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:
جهاد دانشگاهی از موالید با 

برکت انقالب اسالمی است
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
یکی  دانشگاهی  جهاد  گفت:  شرقی  آذربایجان 
از موالید خوش یمن و با برکت انقالب اسالمی 

است.
به گزارش جام جم به نقل از ایسنا حجت االسالم 
رسول برگی با اشاره به ۱6 مرداد ماه، چهلمین 
کرد:  اظهار  دانشگاهی  جهاد  تأسیس  سالروز 
جهاد یک لفظ مقدس است و تفاوتی هم ندارد 
جهاد در کدام عرصه باشد، ممکن است جهاد 
در  جهاد  یا  و  باشد  مختلف  ابعاد  در  فیزیکی  

عرصه های علمی انجام شود.
مراتب  به  علمی  جهاد  تقدس  داد:  ادامه  وی 
به  وابسته  فیزیکی  جهاد  حتی  و  است  بیشتر 
و  شناخت  علم،  هرچقدر  و  است  علمی  جهاد 
گام های  می توانیم  باشد،  بیشتر  ما  معرفت 

بیشتر و رو به جلوتری برداریم.
از  یکی  دانشگاهی  جهاد  این که  بیان  با  وی 
موالید خوش قدم، خوش ُیمن و با برکت انقالب 
اسالمی است، عنوان کرد: جهاد و کار جهادی 
علی)ع(  حضرت  که  همانطور  و  می آورد  برکت 
فرموده اند که یکی از درهای بهشت، باب الجهاد 
است، اعتقاد من هم این است که یکی از راه های 
درک بهشت حقیقی برای انسان ها، جهاد و کار 
جهاد  و  است  علمی  جهاد  مخصوصا  جهادی 
دانشگاهی عاملی برای سوق دادن دانشگاه به 

سمت بهشت حقیقی و آرمان بشریت است.
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
جهاد  کرد:  خاطرنشان  آذربایجان  شرقی 
از منویات رهبر  با تبعیت  دانشگاهی توانسته 
تا   « این که  بر  مبنی  ایشان  فرمایش  و  انقالب 
خواهم  حمایت  نخبه ها  از  دارم  بدن  در  جان 
را  خود  مأموریت های  نیز  مسیر  این  در  کرد«، 
با موفقیت انجام دهد و زمینه و بستر را برای 
مختلف  عرصه های  در  نخبه  جوانان  فعالیت 

علمی فراهم آورد.

سرپرســت اداره کل تعــاون، کارو رفــاه اجتماعــی 
آذربایجــان شــرقی در نشســت تخصصــی بــا نماینــده 
، اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای  مــردم تبریــز
اســالمی گفت: بیــش از ۷۵ د رصد از جمعیت اســتان 
از خدمات وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی برخوردار 

هستند.
دکتر حســین فتحــی در گفتگو بــا جام جم با اشــاره به 
این کــه بیــش از۵۰ درصــداز جمعیــت اســتان عضــو 
شــرکت های تعاونی هستند خاطر نشــان کرد: تعاون 
نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند که بــا برنامه ریزی 
در این حوزه به دنبال ایفای نقش بیشــتر این بخش 
در اقتصــاد کشــور هســتیم. وی جلــب رضایــت مردم 

را از مهم تریــن برنامه هــای ایــن اداره کل از خدمــات 
قابل ارائــه به مــردم خواند و افــزود: با وجــود نیرو های 
از منویــات مقــام  بــا پیــروی  متخصــص و متعهــد 
معظم رهبری و منشــور حقــوق شــهروندی در جهت 
رضایتمندی مردم و خدمت گیرندگان تالش می کنیم 
و در این راستا کم ترین میزان تعدیل نیرو را بر اساس 
عملکرد همکاران در حوزه روابط کار داشته ایم فتحی 
بــا اشــاره بــه این کــه کمتریــن میــزان اخراجی هــا را در 
واحدهای تولیدی صنعتی داریم از مدیران واحد های 
تولیــدی به لحــاظ تالش هــای ارزشمندشــان در حفظ 

اشتغال موجود و توسعه اشتغال قدر دانی کرد.
 وی بــه تحریم هــای اقتصــادی از یــک طــرف و شــیوع 

ویــروس کرونــا اشــاره نمــوده و تصریــح کــرد: شــرایط 
تحریــم فرصت هــای زیــادی را در حــوزه کارآفرینــی و 
نــوآوری فراهــم نمــود. وی بــه حرکت هــای مومنانــه 
در بحــث محرومیــت زدایــی پرداختــه ایــن حرکــت 
انقالبــی را نشــان از اقتــدار نظــام  مقــدس جمهــوری 
بخــش  در  فتحــی  کرد.دکتــر  عنــوان  اســالمی 

واحد هــای  از  قانونــی  حمایت هــای  بــه  دیگــری 
آســیب دیــده از کرونــا پرداختــه خاطــر نشــان کــرد: 
بیمــه  قالــب  در  تســهیالت  شــغلی  رســته   ۱۴ در 
 بیــکاری بــرای کارگــران آســیب دیــده و تســهیالت 
بــرای  ۱۲ در صــدی  کارمــزد  بــا  ۱6 میلیــون تومانــی 

واحد های آسیب دیده از کرونا پرداخت شده است.

سرپرست اداره کل تعاون  استان خبر داد؛

۷5 درصد جمعیت استان
 تحت پوشش خدمات وزارت تعاون

جلســه  در  هشــترود  فرمانــدار   امینیــان  امیــن 
ستادشهرستانی پیشگیری و مقابله  کرونا گفت: هدف 
از تشــکیل جلســات ســتاد شهرســتانی کرونا مقابله و 
مبارزه جــدی با بیمــاری کرونا در جهت ســالمتی جامعه 
بــوده و  اعضای ســتاد بایســتی مصوبــات و تصمیمات 
اتخــاذ شــده درایــن جلســه را بــا جدیــت تمــام و بــدون 
مالحظــه کاری عمل کنند تــا بتوانیــم نتیجه مطلــوب  را 

کسب کنیم.
به گزارش جام جــم به نقــل از روابط عمومــی فرمانداری، 
امینیان با انتقاد از برگزاری برخی ازبرنامه ها  افزود:برگزاری 
هرگونــه مراســم بــه ویــژه عروســی و عــزا در شهرســتان 
وروستاهای هشــترود ممنوع بوده و متولیان امر قبل 
از اجرای اینگونه مراســم نســبت بــه تذکــر و جلوگیری از 
آن اقــدام کننــد  چرا کــه درصد باالیــی از مبتالیــان و حتی 

فوتی ها ناشی ازاین برنامه ها و مراسم است.
امینیــان در ادامــه اظهارداشــت: علــی رغــم این کــه در 
وضعیت قرمز کرونایی هستیم ولی متاســفانه برخی از 
افراد هنوز آنطور که باید پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نکــرده و کرونــا را تمــام شــده تلقی می کننــد که ایــن باور 
غلط آسیب ها و خســارات جبران ناپذیری درپی خواهد 

داشت.
فرمانــدار هشــترود در بخــش دیگــری از مطالــب خــود 
خاطرنشان کرد: همه ما باید درقبال انجام وظایف خود 
به ویژه در امرمبارزه با کرونا احســاس مســئولیت کرده 
و باجدیت و قانون مداری و بارعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی درجهــت ازبیــن بــردن ویــروس کرونــا گام 
برداریم  و هیچ مالحظه ای از هیچ کس پذیرفته نیست. 
نماینــده عالــی دولــت در هشــترود درادامه بــه  ضرورت 
نظــارت دقیــق  برعرضــه کاالهااشــاره کــرد و گفــت : اداره 
صمــت و اتــاق اصنــاف شهرســتان باید قیمــت ۲۵قلم 
کاالی اساســی را روزانــه اعالم کنــد و و بر آن نظــارت کافی 
داشته باشــد . فرماندار هشــترود با بیان اهمیت اطالع 
رســانی گفت :متاســفانه اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
درخصوص اطالع رسانی و آگاه سازی در امر کروناضعیف 

عمل کــرده و کارچندانی انجــام نداده اســت امافعالیت 
خبرنــگاران در امــر اطــالع رســانی،آگاه ســازی و فرهنــگ 
ســازی در خصــوص مســایل مختلــف کرونــا خــوب و 
رضایت بخش بوده و انتظار می رود تــالش بیش از این 

باشد.  
وی در پایان با بیان وضعیت کنونی هشترود  یادآور شد: 
مصوبات قبلی این ستاد همچنان پابرجاست و قابلیت 

اجرایی دارد.
الزم بــه ذکــر اســت تاکید بــرزدن ماســک ، شستشــوی 
دســت ها، رعایــت فاصلــه اجتماعــی و پروتکل هــای 
بهداشتی ، تعطیلی سطوح ۳و۴،بازار هفتگی ، رسیدگی 
بــه وضعیــت وادی رحمــت توســط شــهرداری ،افزایش 
مبتالیــان وفوتی هــای کرونایــی و مــواردی ازایــن قبیــل 

ازدیگر مطالب مطرح شده دراین جلسه بود.

فرماندار هشترود:

 با نقض کنندگان مصوبات ستاد کرونا برخورد شود 

چالش ساخت ماسک خانگی 
در قاضی جهان برگزار می شود

چالــش ســاخت ماســک خانگــی بــا محوریــت و 
موضوع "کرونا را شکســت خواهیــم داد" در قاضی 

جهان برگزار می شود.
مسئول دبیرخانه چالش ســاخت ماسک خانگی 
در گفتگــو بــا جام جــم بــا بیــان این کــه طبــق اعــالم 
ســازمان بهداشــت جهانی ماســک از هر واکســنی 
برای پیشــگیری از ابتال بــه بیماری کوویــد ۱۹ موثرتر 
است و تا ۹۵ درصد از ابتال به این بیماری جلوگیری 
می کنــد گفــت: بــرای اســتفاده از ماســک نیــز بارها 
توسط مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
 
ً
پزشکی اعالم شده اســت که این ماســک ها صرفا

ماســک های صنعتــی و ماســک های اســتاندارد و 
پزشــکی موجود در بازار نیســت، در همه جای دنیا 
و در ماه های اخیر استفاده از ماسک های پارچه ای 
که افراد در خانه خودشــان تهیه کــرده اند، معمول 
اســت و نتایــج مشــاهدات علمــی هــم حاکــی از آن 
است که به شــدت در پیشــگیری از ابتال به بیماری 
کوویــد۱۹ موثــر اســت و بــه اقتصــاد خانواده ها هم 

فشاری وارد نمی کند. 
حســین نایبــی ادامــه داد: قطعــا اســتفاده مکــرر از 
ماســک های پزشــکی، برای همه خانواده ها مقدور 
نیســت امــا جــای هیــچ نگرانــی هــم نیســت، هــر 
خانواده و هر فــردی با تهیــه ماســک های پارچه ای 
به خصوص ماسک ســه الیه از پارچه های معمولی 
به خصوص کتان فشــرده یا الیه ابریشــم، در منزل 
یا حتی با اســتفاده از ســاک ها و کیف های تبلیغاتی 
کــه از پارچه هــای بــدون بافت هســتند، مــی توانند 
ماســک مــورد نیــاز خــود را به عنــوان یک پوشــش 
مطلــوب، در مقابــل بینــی و دهــان اســتفاده کننــد 
بدانند که ایــن ماســک در پیشــگیری از کرونا موثر 

خواهد بود.

برادر ارجمند جناب آقای  مهندس ناصرنادری
بخشدارمحبوب و پرتالش تسوج

اندیشــه و تالش خدمت گزاران صدیق عمران و آبادانی ایران اسالمی هیچ گاه از 
یاد ها نخواهد رفت. اهالی روســتای انگشتجان توجهات وتالش های خستگی ناپذیر 
واثرگذار شما را ارج نهاده و وجود شما را مایه افتخار و مباهات شهرعزیزمان می دانیم. 
اگرچه درشــرایط ســخت و تنگناهای شــدید منابع مالی پیش بینی می شد بسیاری 
از پــروژه هــای عمرانی متوقف گردند اماخداوند را شــاکریم که بــا درایت ، تدابیر و 
اقدامات شــجاعانه جنابعالی شــاهد رشد و پیشرفت روز افزون در حوزه های عمرانی، 
فرهنگی ، تفریحی و خدماتی در ســطح شــهربوده ایم.با وجود تالش گران عزیزی 
همچون شــما،ایران اسالمی برای همیشه ســربلند وپیروز ودر تمامی عرصه ها باقی 
وبرقرار خواهد ماند،چرا که حیات،بالندگی واســتقالل هــر ملت مرهون کار،تالش 
ومجاهدت های ارزشــمند شــما خدمتگزاران دلسوزاســت. درود بر اندیشه و همت 

بلندتان که رضایت خالق و مخلوق را به همراه داشــته است.

گروه  صنعتی گلسان بافت

جمعی از اهالی روستای انگشتجان 

سرور ارجمند، جناب آقای دکتر یونس ژائله 
رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

بدینوســیله انتخاب بجا و شایســته جنابعالی را به عنوان عضو هیات 
مدیره کانون انجمن صنفی غذایی کشور تبریک عرض نموده ، موفقیت 
روزافزونتان را در کلیه مراحل زندگی باالخص در راســتای شــکوفایی 
صنعت کشور و استان آذربایجان شرقی از درگاه ایزد متعال خواستاریم.

گروه شركت ستاره نخ تبریز

سرور ارجمند جناب آقای دکتر یونس ژائله 
رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

بدینوســیله انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان عضو 
هیات مدیره کانون انجمن صنفی غذایی کشــور تبریک عرض 
نموده، موفقیت روزافزونتان را در کلیه مراحل زندگی باالخص 
در راستای شکوفایی صنعت کشور و استان آذربایجان شرقی از 

درگاه ایزد متعال خواستاریم.

برادر  ارجمند، جناب آقای مهندس جاوید بهروزین 
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان کشاورزی استان آذربایجان شرقی

با کمال مســرت انتصاب بجا و  شایســته جنابعالی را 
به عنوان سرپرست معاونت بهبود و تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان تبریک و تهنیت عرض می نماییم. 
بی تردیــد تخصص، تجربه و روحیه مســئولیت پذیری 
جنابعالی در این مســند برای تحقق اهــداف عالی امور 
دام اســتان و جایگاه نظام مهندسی مثمر ثمر خواهد بود. 
اینجانــب توفیقات روزافزون جنابعالــی  را  از درگاه ایزد 

منان مسالت دارم.
 شركت تک دانه مطهر آذربایجان- مراغه


