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استاندار آذربایجان شرقی تشریح کرد؛
دستاوردهای سفر هیأت ایرانی به جمهوری آذربایجان برای آذربایجان شرقی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:
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ویــژه هـا

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

|    2
    | 

صادرات ۱۵.۸ میلیون دالری 
کاال از شهرستان مراغه

شناسایی امیکرون در مراغه 
کرونا  زنگ خطر پیک جدید 

ُ

کالس های  وضعیت برگزاری 
آذربایجان شرقی دانشگاه های 

مدیر شورای آموزش عالی استان تشریح کرد:

رئیس اداره گمرک مراغه خبر داد:
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بیشتر بخوانید

فعالیتهایداللیجایاشتغالپایداررامیگیرد

یم والدین معظم شهدا  تکر
باعث قوت قلب مؤمنان 

می شود

راه اندازی رشته زمین شناسی 
یز نفت در دانشگاه تبر

3

با  تبریز  دانشگاه  در  نفت  شناسی  زمین  رشته 
گرفتن مجوز از شورای عالی گسترش وزارت عتف، 

راه اندازی شد.
با گرفتن مجوز از شورای عالی گسترش وزارت عتف، دانشگاه 
تبریز نیز با پیگیری های مسئوالن دانشگاه این رشته را در 
نموده  اندازی  راه  طبیعی  علوم  دانشکده  زمین  علوم  گروه 
است و از مهر سال ۱۴۰۱ آماده پذیرش دانشجویان داخلی و 

بین المللی است.
دانشگاه تبریز اکنون جزو یکی از پنج دانشگاه کشور است 
که در آن رشته زمین شناسی نفت راه اندازی شده است. این 

رشته اکنون در دانشگاه های تهران...

مدیر شورای آموزش عالی آذربایجان شرقی آخرین 
وضعیت برگزاری کالس های ترم آتی دانشگاه های 

استان را تشریح کرد.
به گزارش جام جم، صفر نصراله زاده در خصوص وضعیت 
آذربایجان شرقی  دانشگاه های  آتی  ترم  کالس های  برگزاری 
جلسه   در  شده  گرفته  تصمیمات  براساس  کرد:  اظهار 
طبق  آذربایجان شرقی  دانشگاه های  استانی  مدیریت 
اعم  تکمیلی  تحصیالت  دوره های  کلیه  دانشگاه ها  شرایط 
در  و  بود  خواهند  حضوری  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  از 

دانشگاه تبریز نیز در مقطع کارشناسی...
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ــه  ــیزدهم ک ــت س ــمت در دول ــن س ــه ای ــی را ب ــته حضرتعال ــاب شایس انتص
بیانگــر تعهــد، روحیــه مردمــی و خدمتگــزاری جنابعالــی در صحنه هــای 
مختلــف خدمــت صادقانــه بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران 
ارزنــده  تجــارب  تردیــد  بــی  می نماییــم.  عــرض  تبریــک  صمیمانــه  اســت 
بــه  رســیدن  بــرای  ارزشــمند  گامــی  شــما  مدیریتــی  درخشــان  وســوابق 
اهــداف جهــادی و تحول آفریــن دولــت مردمــی نظــام اســامی و ســر منشــا 
آبادانــی همــه جانبــه ایــن منطقــه صنعتــی و معدنــی  بــرکات ، توســعه و 
را در ســایه  افــزون ســربلندی شــما  آرزوی توفیقــات روز  بــا  بــود  خواهــد 
توجهــات حضــرت ولــی عصــر )عــج(و در پرتــو رهنمودهــای مقــام معظــم 

رهبــری) مدظلــه العالــی ( از درگاه خداونــد متعــال مســالت داریــم.

جناب آقای مهندس صابر پرنیان جناب آقای مهندس صابر پرنیان 
یاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی یاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقیر ر

گروه صنعتی  -  سهند محبوبیان

         دهیاری کندوان

خ ۱400/09/۱3    دهیاری کندوان براساس مجوز شماره   ۱3  مور
   شورای اسالمی روستای کندوان در نظر دارد:

  اجاره سفره خانه فدک از تاریخ 1400/12/29 الی 1402/12/01 )از طریق مزایده(
   واگذاری تنظیف سطح روستا از تاریخ 1400/12/29 تا تاریخ 1401/07/30 )از طریق مناقصه(

و  فدک  باغ  مزایده  برای  شرایط  واجد  حقیقی  و  حقوقی  اشخاص  و  شرکت ها  کلیه  لذا 
تاریخ  از  می توانند  روستا  سطح  تنظیف  برای  الشرایط  واجد  پیمانکاران  و  شرکت ها 
1400/11/09 تا مورخه 1400/11/24 به مدت 14 روز و در ساعات اداری جهت دریافت اسناد 
و تسلیم پیشنهاد به آدرس: اسکو- فرمانداری- ساختمان بخشداری مرکزی در طبقه 

همکف به مسئول امور مالی دهیاری )آقای صادقی( مراجعه نمایند.
مالی  امور  محل  در  صبح   11 ساعت   1400/11/25 تاریخ  در  پاکت ها  بازگشایی  زمان   

دهیاری با آدرس فوق خواهد بود.
صادقی آقای   041-33227544 تلفن  شماره  با  بیشتر  اطاعات  به  نیاز  صورت  در   

( تماس حاصل فرمایند. )امور مالی( و   09140883448  آقای صدری )دهیار

گهی فراخوان مزایده  مرحله دوم )نوبت اول( گهی فراخوان مزایده  مرحله دوم )نوبت اول(آ آ

: یز :رئیس دانشگاه تبر یز رئیس دانشگاه تبر

ین عامل ین عامل فرهنگی، مهم تر  توسعه توسعه فرهنگی، مهم تر
آسیب  های اجتماعی است کاهش  آسیب  های اجتماعی استدر  کاهش    در 
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اقتصادی رضا جدیری، فوتبالیست ناشنوای آذربایجان شرقی به چهارمین دوره اردوی آماده سازی اجتماعیاجتماعی2
تیم ملی فوتبال ناشنوایان دعوت شد.

۲۶ ورزشکار ناشنوای کشور از ۱۵ استان به چهارمین اردوی تیم ملی ناشنوای مردان 
کشور دعوت شده اند نام جدیری نیز در این فهرست به چشم می خورد.

چهارمین اردوی آماده سازی تیم فوتبال ناشنوایان ایران به منظور حضور در بازی های 
المپیک برزیل در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران آغاز شد. در این مرحله از اردو 
که تا ۱۲ بهمن ماه ادامه خواهد داشت، ۲۶ بازیکن حضور دارند. بیست و چهارمین 
کاسیاس دو  اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در شهر  تابستانی ناشنوایان  المپیک  دوره 

سول برزیل برگزار می شود. کاروان ورزشی ناشنوایان ایران براساس تصمیم مسئوالن 
فدراسیون قرار است با هشت رشته متشکل از تیراندازی،  فوتبال، والیبال ساحلی، 
تکواندو،  جودو، کاراته، کشتی فرنگی و آزاد و دو و میدانی در این رقابت ها شرکت کنند. 

قادر تیموری سرمربیگری تیم فوتبال ناشنوایان ایران را به عهده دارد.

فوتبالیست ناشنوای آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی دعوت شد

خبر

چـــاراویـــمـــاقـــی  ــاف  ــبـ ــیـ ــالـ قـ  68
تسهیات کم بهره دریافت کردند

شهرستان  پیشرفت  و  آبادانی  نهاد  مسئول 
بنیاد  اعتبارات  محل  از  گفت:  چاراویماق 
میلیون   ۶۱۵ و  میلیارد  یک  مبلغ  مستضعفان 
عضو  که  شهرستان  قالیباف   ۶۸ برای  تومان 

شبکه قالیبافی هستند، پرداخت شد.
گفت وگو  در  شاهی  آیت  جام جم،  گزارش  به 
معیشت  بهبود  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با 
قالیبافی  حوزه  شاغالن  پایدار  اشتغال  و 
شهرستان از اهداف حمایتی بنیاد مستضعفان 

از قالیبافان چاراویماق است.
شبکه سازی  از  بعد  تسهیالت  این  افزود:  وی 
الحسنه  قرض  صورت  به  نهاده  تامین  آموزش 
و با کارمزد ۴ درصد و با دوره تنفس ۶ تا ۱۲ ماه 
و  بخش  این  فعاالن  به  ماهه   ۶۰ بازپرداخت  و 
آبادانی  نهاد  قالیبافی  توسعه  عامل  معرفی  با 
علوی  بنیاد  اشتغال  راهبر  تایید  و  پیشرفت  و 

پرداخت شده است.
کرد:  بیان  چاراویماق  پیشرفت  نهاد  مسئول 
و  اصلی  رسته های  از  یکی  قالیبافی  رسته 
شغل های قابل توجه شهرستان بوده و مراحل 
شبکه سازی و آموزش که به صورت مستمر در 

جریان است.
به گزارش ایرنا، چاراویماق با حدود ۳۲ هزار نفر 
تبریز  شرق  جنوب  کیلومتری   ۱۵۰ در  جمعیت 
واقع است و جمعیت روستایی این شهرستان 
بنیاد  راستا  این  در  است؛  نفر  هزار   ۲۲ از  بیش 
هدف  با  که  است  سالی  چند  مستضعفان 
پتاسیل های  شناساندن  و  زدایی  محرویت 
کرده  پیدا  حضور  چاراویماق  در  شهرستان 

است.

دفن  مرکز  توسعه  ح  طر اجرای 
بهداشتی پسماند تبریز

شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاونت  سرپرست 
ظرفیت  افزایش  و  توسعه  ح  طر گفت:  تبریز 
مرکز دفن بهداشتی پسماند تبریز در زمینی به 

مساحت ۱۲ هکتار در حال اجراست.
این  افزود:  نامی  یعقوب  جام جم،  گزارش  به 
احتمالی  شیرآبه های  کنترل  هدف  با  ح  طر
به  نفوذ  از  جلوگیری  و  پسماند  از  حاصل 
شیرآبه  هدایت  رودخانه ها،  زیرزمینی،  آب های 
با مصارف  آب  تولید  و  به تصفیه خانه، تصفیه 
قرارگاه  سوی  از  زباله  مرکز  ایجاد  و  کشاورزی 
اجرا  معاونت  این  نظارت  با  و  االنبیا  خاتم 

می شود.
مهم  پروژه های  از  ح  طر این  این که  بیان  با  وی 
در حال اجرای شهرداری تبریز است اظهار کرد: 
با توجه به این که سلول بهداشتی شماره یک 
ایجاده  قبل  سال های  در  پسماند  دفن  مرکز 
است،  شدن  پر  حال  در  آن  ظرفیت  و  شده 
الزامات  با  مطابق  جدید  سلول های  ایجاد 

بهداشتی در این شهر ضرورت داشت.
از  تبریز  شهرداری  منظور  این  برای  گفت:  نامی 
بهداشتی  دفن  مرکز  توسعه  ح  طر  ۱۳۹۹ سال 

پسماند تبریز را آغاز کرده است.
ح شامل طراحی، اجرا و  نامی ادامه داد: این طر
سلول  سه  و  شیرابه  خانه  تصفیه  سازی  آماده 
ظرفیت  به  پسماند  بهداشتی  دفن  لندفیل 
این  لندفیل  بخش  که  روز  در  زباله  تن   ۵۰۰
پروژه شامل مراحل اجرایی زیر سلول های ۲ و 
سه بوده و لندفیل های چهار و پنج نیز پشت 
نظر  در  آتی  توسعه  سه جهت  شماره  لند فیل 

گرفته شده است.
دفن  مرکز  محوطه  جنگلکاری  ح  طر وی 
ح ها دانست  مهندسی و بهداشتی را از دیگر طر
تصفیه خانه  آب  از  استفاده  کرد:  یادآوری  و 
آبیاری  برای  نیز  شهری  پسماندهای  شیرابه 
فضای سبز اطراف مرکز دفن بهداشتی در نظر 
از  حفاظت  راستای  در  که  است  شده  گرفته 

محیط زیست و حفظ منابع اجرا می شود.

میکرون در حالی طبق اعالم معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مراغه 
ُ
سویه ا

هم رسید که بسیاری از مردم این شهرستان دچار عادی انگاری کرونا هستند و تداوم چنین 
وضعیتی می تواند بار دیگر تعداد بستری های مبتال به کووید ۱۹ را با افزایش روبرو کند و پیک 

جدید کرونا را رقم بزند. 
میکرون از شهرستان های تبریز، مراغه و سراب 

ُ
ا »حسین حقایی«با بیان این که مبتالیان 

نیز گزارش شده، افزود: موارد مراجعه سرپایی مبتالیان کرونا در استان در روزهای اخیر روند 
صعودی دارد و احتمال پیک جدید بیشتر شده است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه نیز می گوید: 
سوم  دز  دریافت  و  کرونا  با  مقابله  ستاد  بهداشتی  توصیه های  رعایت  شرایطی  چنین  در 
یا »تقویتی« واکسن جزو عوامل اصلی پیشگیری از موج ششم بیماری و عبور کم هزینه از 
میکرون محسوب می شود. به گفته »احمد مجتهدی« در ارتباط با بیماری زایی این ویروس 

ُ
ا

ح است و به مطالعه نیاز دارد اما طی روزهای اخیر یک سری اطالعات علمی  مباحث زیادی مطر
میکرون کمتر باشد، در 

ُ
به دست آمده که بر مبنای آن ادله علمی مبنی بر این که بیماری زایی ا

دست نیست.
میکرون کم است، تعداد بستری های 

ُ
وی ادامه داد: حتی اگر بنا بر این باشد که بیماری زایی ا

میکرون به دلیل سرایت پذیری باالی آن زیاد خواهد بود و در نتیجه سطح خدمات کاهش 
ُ
ا

خواهد یافت که این امر به نوبه خود می تواند تلفات را در موج ششم کرونا افزایش دهد.
ید یافت دز سوم واکسن کرونا را جدی بگیر * در

تاثیر  به  مراغه  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
میکرون نیز اشاره و بیان کرد: بر اساس اعالم سازمان بهداشت 

ُ
واکسیناسیون کرونا روی ا

جهانی، دریافت دو نوبت واکسن کفایت نمی کند و دریافت دز سوم الزامی است.
فرد  مثل  درست  کرده اند،  دریافت  واکسن  نوبت  یک  که  افرادی  »مجتهدی«  گفته  به 
واکسن نزده هستند و دریافت دو دز واکسن هم کفایت نمی کند در نتیجه تزریق دز سوم 

به آنان الزامی است.  
وی با تاکید بر این که درصد ابتال و مرگ ومیر ناشی از کرونا در بین افرد واکسینه پایین است، 
بیان کرد: روند واکسیناسیون باید تکمیل شود و توصیه اساسی تا زمانی که سویه های جدید 

کرونا غیرفعال شود، دریافت منظم واکسن است.
وی اضافه کرد: از نظر تامین واکسن مشکلی نداریم و از جاماندگان نوبت های اول و دوم 

انتظار می رود تا واکسن کرونا را هرچه سریع تر دریافت کنند.
وی اظهار داشت: افرادی که سه ماه از دریافت دز دوم واکسن آنان می گذرد نیز می توانند هر 
نوع واکسنی را دریافت کنند و به ویژه سالمندان و گروه های پرخطر به دنبال واکسن خاص 
نباشند. این در حالی است که تاکنون ۹۱ درصد جمعیت هدف استان دز اول، ۸۳ درصد دز 

دوم و ۳۰ درصد دز سوم را دریافت کرده اند.
* ضرورت رعایت توصیه های بهداشتی حتی پس از تکمیل واکسیناسیون

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه می گوید: حتی 
باز هم رعایت پروتکل های  اگر ۹۵ درصد جمعیت هم طی هر سه نوبت واکسینه شوند 

بهداشتی الزامی است زیرا در صورت رعایت نکردن آنها، تاثیر واکسن کاهش می یابد.
مجتهدی با تاکید بر این که واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی باید به صورت 
همزمان و موازی در دستور کار قرار بگیرد، بیان کرد: به ویژه در فصل زمستان که هوا سرد 
و پنجره ها بسته است، باید به توصیه های ستاد مقابله با کرونا از جمله خودداری از تجمع 

بی مورد توجه شود.
یافت کنید * دز سوم را بدون توجه به نوع واکسن کرونا در

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه با تاکید بر این که واکسیناسیون مهم ترین راه پیشگیری 
از شیوع سویه های جدید کروناست، گفت: واجدان شرایط بدون توجه به نوع واکسن کرونا 

نسبت به دریافت دز سوم اقدام کنند.
اصغر تنومند افزود: متاسفانه شاهد این هستیم که مردم در مراکز واکسیناسیون دنبال 

واکسن خاصی هستند، اما توجه به این نکته ضروری است که اولین واکسن موجود در 
مراکز، بهترین واکسن برای تزریق و جلوگیری از شیوع بیماری است.

نقش  کووید ۱۹  بیماری  شیوع  کاهش  در  می تواند  واکسن  سوم  دز  تزریق  کرد:  تاکید  وی 
حاضر  زمان  در  نخست  اولویت  واکسیناسیون  اساس  همین  بر  و  کند  ایفا  تعیین کننده 
پروتکل های  رعایت  زمینه  در  مردم  همکاری  ضرورت  داشت:  اظهار  وی  می رود.  شمار  به 
میکرون به کشور بیش 

ُ
بهداشتی و دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا با توجه به ورود ا

از پیش احساس می شود.
میکرون به احتمال زیاد 

ُ
رئیس شبکه بیماری های ویروسی ایران پیش از این گفته بود که ا

می تواند سیستم ایمنی بدن را شدیدتر از سویه های دیگر فریب دهد.

میکرون در مراغه، زنگ خطر پیک جدید کرونا 
ُ
شناسایی ا

 »نمایش کوراوغلو« به کارگردانی یعقوب صدیق جمالی، پس از 
۲ سال وقفه به خاطر شیوع کرونا، دوباره در تئاتر مستقل تبریز 

به روی صحنه می رود.
کارگردان نمایش کوراوغلو در نشست خبری با اشاره به تعطیلی 
۲ ساله برنامه های فرهنگی از جمله کنسرت و نمایش به خاطر 
شیوع کرونا، اظهار کرد: بسیاری از صنف های پرتراکم جمعیتی از 
جمله رستوران ها با رعایت پروتکل های بهداشتی کار خودشان 
را آغاز کردند، اما تنها صنفی که نتوانست در این مدت فعالیت 
اندازه  به  نتواند  هنرمند  یک  اگر  و  بود  کنسرت  و  نمایش  کند، 
کند،  رعایت  را  کارش  محل  بهداشتی  پروتکل های  پز  کله  یک 

جای تاسف است.
یعقوب صدیق جمالی خاطرنشان کرد: برای تولید و اجرای این 
پشت  در  نفر   ۲۰۰ از  بیش  و  کشیده  بسیاری  زحمات  نمایش 
صحنه و روی صحنه تالش کردند و حیف است که این اثر توسط 

افراد زیادی دیده نشود.
این  می توانند  خیال  آسودگی  با  عالقمندان  این که  بیان  با  وی 
رعایت  بهداشتی  پروتکل های  تمام  که  چرا  ببینند  را  نمایش 
افزود:  کرده ایم،  رعایت  را  بلیت فاصله گذاری  و در فروش  شده 
این نمایش سال ۱۳۹۷ در این سالن به مدت ۵۸ شب اجرا شد 
، جشنواره  و در نخجوان، فستیوال بین المللی ایران زمین اهواز
در  هم  بار  یک  و  هنری  فرهنگی  سازمان  در  سنتی،  مراسم های 

ترابوازن روی صحنه رفته است.
گاه  آ الزم  فاکتورهای  شناسایی  با  داد:  ادامه  کوراوغلو  کارگردان 
صحنه  روی  و  تولید  را  نمایش  این  مجددا  می توان  که  شدیم 
برد؛ نویسندگی این نمایش بر عهده  من بود و منبع اصلی من، 
رحیم رئیس نیا، استاد ادبیات، عاشیق  حسن اسکندری و کتاب 
نیز  فیلم ها  و  موسیقی ها  برخی  از  البته  بود  کوراوغلو  حماسه 

بهره مند شدیم.
ترکی  نمایشنامه نویسی  فقر  با  ما  این که  بیان  با  جمالی  صدیق 
نمایشنامه  این  تهیه  در  من  گفت:  هستیم،  مواجه  آذربایجانی 
آشنا نبودم نزد یکی از عاشیق های مشهور  چون به خط کیریل 

تبریز که این نمایشنامه را می خواندند، به فارسی نوشتم.
نیز  آذربایجانی  ترکی  ادبیات  و  تاریخ  پژوهشگر  سرتیپی،  خسرو 
در این مراسم اظهار کرد: به طور حتم، کوراوغلو یکی از معروف 

ترین حماسه های ادبیات ترکی آذربایجانی به شمار می آید.
وی ادامه داد: این حماسه به قدری در تاریخ و فرهنگ آذربایجان 
باب  این  به  عاشقی  موسیقی  فرم   ۱۰ از  بیش  که  داشته  نفوذ 

اختصاص دارد.
بارز  ویژگی های  از  یکی  به  کوراوغلو  حماسه  سرتیپی،  گفته  به 
شده  تبدیل  آذربایجان  فولکلور  فرهنگ  و  موسیقی  ادبیات، 

است.
وی خاطرنشان کرد: هر ملت و کشوری به درازنای تاریخ نمادها 
می گشاید  راه  آینده  نسل های  برای  که  دارد  بزرگ  انسانهای  و 
کوراوغلو  است؛  دوستی  وطن  و  زیبایی   ، محبت  راه  معنای  و 
جایگاهی دارد که در باالترین نقطه ادبیات جهانی باید جای داد.

کوراوغلو  شناساندن  و  شناختن  با  ما  این که  بیان  با  سرتیپی 
پنج  از  من  گفت:  کنیم،  حفظ  را  مان  معنوی  فرهنگ  می توانیم 
سالگی با نباتی و کوراوغلو بزرگ شده ام و عظمت موسیقی های 

موسیقی  من  پسر  وقتی  اما  کنم،  نمی  انکار  را  جهان  بزرگ 
عاشیقی را گوش نمی کند باید این زنگ خطری برای مسئوالن 
شناسنامه  نباتی ها  و  کوراوغلو ها  شوند؛  جویا  را  علت  و  باشد 

فرهنگی ما هستند که باید حفظ شوند.
غالمرضا میرزازاده، آهنگساز این نمایش نیز گفت: سال ۱۳۷۹ 
که این نمایش روی صحنه رفت، من به همراه برادرم موسیقی 
آن را نواختیم اما موسیقی این نمایش با اپرای کوراوغلو بسیار 
و  دارد  بسیار  نمود  موسیقی  نمایش،  این  در  دارد؛  فاصله 
تغییر  قبلی  نمایش  به  نسبت  نیز  آن  موسیقی های  از  تعدادی 
یافته است و تقریبا می توان گفت نسبت به نمایش قبلی بروز 

شده است.
بوده  نمایش  خدمت  در  موسیقی  اغلب  بار  این  افزود:  وی 
و  است  شده  هماهنگ  موسیقی  با  آن  رقص های  و  حرکات  و 
همچنین از عاشیق  که راوی نمایش بوده، استفاده شده است 
بهره مند  آن  موسیقی  نواختن  در  نیز  قارمان  و  نی  قره   ، تار از  و 

شدیم اما با اپرای کوراوغلو کامال متفاوت است.
پدرام ناظر عدل، کروگراف )کارگردان هنری، رقص آرا( این نمایش 

نیز در این مراسم اظهار کرد: طی چندین مدت این نمایش را به 
صحنه بردیم البته شاید به مدت زیادی زمین گیر شده بود اما 
بعد از مدت بسیاری توانستیم آن را روی صحنه ببریم بنابراین 
صحنه  به  را  زیبایی  نمایش  و  کرده  جمع  را  مجموعه  این  امروز 

بردیم.
به  را  آذربایجان  فرهنگ  و  تاریخ  نمایش  این  در  داد:  ادامه  وی 
دیار خود نشان می دهیم و در انتخاب موسیقی، رقص و بازیگر 
آن از بهترین حرکات استفاده کردیم تا الیق ترین ها را به صحنه 
ببریم؛ از این که تبریزی هستم به خودم افتخار می کنم که چنین 
ما  با  تا  می کنم  درخواست  و  رفت  خواهد  صحنه  به  نمایشی 

همراه بوده و از ما حمایت کنید.
دو  اگر  گفت:  نیز  نمایش  این  بازیگران  از  نژاد،  ساقی  جمال 
سال قبل کرونا شیوع پیدا نکرده بود این نمایش چندین ماه 
می توانست مردم را به صحنه بکشاند اما امیدواریم با تبلیغاتی 
که در فضای مجازی انجام شد، استقبال خوبی را شاهد باشیم.

سولماز هاشمی یکی دیگر از بازیگران این نمایش نیز اظهار کرد: 
بعد از چندین مدت با همت دوستان این اثر فاخر دوباره زنده 
شد و افتخار می کنم که با اساتید خود در یک صحنه ایفای نقش 

می کنم و امیدوارم از تماشای این نمایش لذت ببرید.
سعیده حامد، مشاور کارگردان و سرپرست بانوان این نمایش 
از تیم ۱۶ نفره بانوان حمایت کرده و نمایش  نیز یادآور شد: ما 
مشکالت  و  محدودیت ها  تمامی  وجود  با  و  می کنیم  اجرا  را 
اگر  چراکه  بردیم  صحنه  به  را  نمایش  نفر   ۱۵۰ الی   ۱۲۰ همراه  به 
فرزندان ما کوراوغلو را بشناسند به فرهنگ خود کمک شایانی 
کارگردانی یعقوب  نمایش »کوراوغلو« به نویسندگی و  کرده ایم. 
صدیق جمالی، هفتم الی سی ام بهمن در مجتمع فرهنگی هنری 

۲۹ بهمن تبریز به صحنه می رود.
طوالنی  مبارزات  از  زیبایی  و  حماسی  تمثیل  کوراوغلو  داستان 
ادبی  غنای  داشتن  دلیل  به  که  است  آذربایجان  خطه  مردمان 
شده  تبدیل  فولکلور  مهم  آثار  از  یکی  به  خود،  موسیقیایی  و 

است. 

 نمایش»کوراوغلو« پس از دو سال وقفه، به روی صحنه می رود

متعـدد  عوامـل  گفـت:  تبریـز  دانشـگاه  رئیـس 
در  فرهنگـی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  اقتصـادی، 
و  دارنـد  دخالـت  نشـینی  حاشـیه  آمـدن  به وجـود 
مهم تریـن و اساسـی ترین عامـل بـرای کاهـش ایـن 

اسـت. فرهنگـی  توسـعه   آسـیب، 
بـه گـزارش جام جـم، صفـر نصرالـه زاده در سـی امین 
شـرقی  آذربایجـان  اندیشـه ورز  هیـأت  نشسـت 

برگـزار  اسـتان  در  حاشیه نشـینی  موضـوع  بـا  کـه 
زمینه  سـاز  فرهنگـی  توسـعه  کـرد:  اظهـار  شـد، 
توسـعه اجتماعـی و سیاسـی و در نهایـت توسـعه 
موجـب  توسـعه  فرآینـد  ایـن  کـه  اسـت  اقتصـادی 
کاهـش آسـیب  های حاشـیه نشـینی و جلوگیـری از 

می شـود. آن  گسـترش 
وی، ضمـن تأکیـد بـر اهمیـت علـم و جایـگاه واالی 

آن در توسـعه جامعـه و ضـرورت تبییـن و انعـکاس 
عملکـرد دانشـگاه  ها افـزود: نگـرش و نـگاه مثبـت 
را  دانشـمندان  و  محققیـن  ورود  زمینـه  علـم،  بـه 
بـه  چنانچـه  می کنـد؛  فراهـم  مختلـف  مسـائل  بـه 
کشـورمان  پژوهشـگران  و  دانشـمندان  هّمـت 
توانسـتیم رتبه ۶۱ فناوری و ۱۵ تولید علم در جهان 
سـلول های  زمینـه  در  متعـدد  موفقیت  هـای  و 
را  دفاعـی  و  نظامـی  امـور  و  نانـو  فنـاوری  بنیـادی، 

بیاوریـم. بدسـت 
مسـئوالن  از  مـا  درخواسـت  افـزود:  زاده  نصرالـه 
ورود  زمینـه  عمـل،  در  کـه  اسـت  ایـن  جامعـه 
دانشـگاه ها را بـه معضـالت اجتماعـی و تحقیقـات 
بیـن رشـته ای فراهـم کننـد و یقیـن دارم بـه همـت 
سـنجیده  جامعـه  نیازهـای  دانشـگاهیان،  همیـن 
حـل  جهـت  عملـی  و  علمـی  ایده  هـای  و  راهـکار  و 

شـد. خواهـد  ارائـه  معضـالت 
بـه  اشـاره  بـا  تبریزهمچنیـن  دانشـگاه  رئیـس 
علـوم،  وزارت  در  فنـاوری  معاونـت  راه انـدازی 
تحقیقـات و فنـاوری و ایجـاد سـامانه متمرکـز نیازها 
شـاهد  بـه زودی  افـزود:  دانشـگاه ها  در  ایده  هـا  و 
نیـز  تبریـز  دانشـگاه  در  سـامانه  ایـن  راه انـدازی 

بخش  هـای  و  اجرایـی  مسـئوالن  تـا  بـود  خواهیـم 
تولیـد، صنعـت و خدمـات جامعـه نیازهـای خـود را 
اجتماعـی،  فنـاوری،  علمـی،  مختلـف  زمینه هـای  در 
فرهنگـی و اقتصـادی بیـان کننـد تـا دانشـگاه تبریـز 
بـا اسـتفاده از پتانسـیل غنـی اعضـای هیـأت علمـی 
، ایده و راهکار مناسـب را  و دانشـجویان پژوهشـگر
بـرای حـل آن هـا و توسـعه همـه جانبـه جامعـه ارائـه 

دهـد.
* ضـرورت ورود دانشـگاه ها در رفـع مسـائل مربوط 

حاشیه نشـینی به 
معـاون  محمـدی،  تـراب  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
نیـز  آذربایجان  شـرقی  اسـتاندار  امنیتـی  و  سیاسـی 
بـا اشـاره بـه فعالیـت و دسـتاوردهای دسـتگاه های 
مختلـف اجرایـی، دفاتـر تسـهیل گری و پایگاه هـای 
مقاومـت بسـیج در زمینـه معضل حاشـیه نشـینی، 
بـر ضـرورت ورود دانشـگاه ها و ارائـه راهـکار جهـت 
حـل مسـائل تاکیـد کـرد و عمـل بـه فرمایشـات رهبر 
معظـم انقـالب را راهگشـای حـل مشـکالت کشـور 

کـرد. توصیـف 
راهـکار  اقتصـادی  توسـعه   و  علمـی  یـزی  برنامه ر  *

حاشیه نشـینی مشـکالت  کاهـش  اصلـی 

اسـتاد دانشـکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه 
تبریـز بـه تبییـن علمـی تاریخچـه ۶۰ سـاله به وجـود 
آمـدن و گسـترش حاشیه نشـینی پرداخـت و افزود: 
مختلـف  مناطـق  نامتـوازن  توسـعه   ۱۳۴۰ سـال  از 
، ضعـف مدیریت هـا، نادیـده گرفتـن اقتصـاد  کشـور
و  نفـت  بـر  مبتنـی  اقتصـاد  گسـترش  کشـاورزی، 
صنعـت مونتـاژی موجـب گسـترش ایـن پدیـده در 

کشـور و شـهر تبریـز شـده اسـت.
داد:  ادامـه  دانشـگاه  رئیـس  فاطمـه  بنـی  حسـین 
و  بهتـر  آینـده  بـه  امیـد  بـا  حاشیه نشـین  ها  اکثـر 
زندگـی با رفاه بیشـتر به شـهرها مهاجـرت کردند اما 
پذیـرش  قـدرت  و  پتانسـیل  شـهر  این کـه  به دلیـل 
ایـن تعـداد مهاجـر را نـدارد، به ناچـار در بخش هـای 
حاشـیه شـهر مانـدگار شـدند و برنامه ریـزی علمی و 
توسـعه اقتصـادی راهـکار اصلـی کاهـش مشـکالت 

اسـت.
نیـروی  و  عاشـورای  سـپاه  عملکـرد  گـزارش  ارائـه 
آسـیب  ها،  حاشـیه  نشـینی،  خصـوص  در  انتظامـی 
راهکارهـا و همچنیـن اقداماتـی کـه ایـن سـازمان  ها 
در سـال های اخیـر انجـام داده انـد از مباحـث دیگـر 

ایـن جلسـه بـود.

: رئیس دانشگاه تبریز

توسعه فرهنگی، مهم ترین عامل در کاهش آسیب  های اجتماعی است
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3اقتصادی اجتماعیاجتماعی
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: تکریم والدین معظم شهدا و 

دیدار با این عزیزان، باعث قوت قلب مؤمنین می شود.
به گزارش جام جم، حجت االسالم سید محمدعلی آل هاشم به همراه مدیرکل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان از پدر شهیدان »محمدعلی و محمدتقی 

اکبرنژاد درخشانی« عیادت کرد.
وی در این دیدار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: تکریم والدین 

معظم شهدا و دیدار با این عزیزان، باعث قوت قلب مؤمنین می شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 

آذربایجان شرقی، وی با اشاره به این که همه گیری کرونا باعث کاهش دید و 
بازدیدها  شده است، ابراز امیدواری کرد به خواست الهی و با فرارسیدن دهه 
مبارک فجر و کاهش همه گیری کرونا، دیدار با والدین معظم شهدا و ایثارگران 

با قوت بیشتری انجام شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

تکریم والدین معظم شهدا باعث قوت قلب مؤمنان می شود

خبر
رئیس اداره گمرک مراغه خبر داد:

دالری  میلیون   15.8 صادرات 
کاال از شهرستان مراغه

ماهه   ۱۰ در  گفت:  مراغه  گمرک  اداره  رئیس 
ارزش  به  تولیدی  کاالی  تن  هزار   ۷۰ جاری  سال 
از این شهرستان به  ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دالر 

کشورهای خارجی صادر شده است.
این  افزود:  زاده  جالل  حیدر  جام جم،  گزارش  به 
شده  صادر  جهان  مختلف  کشور   ۳۳ به  کاال ها 

است.
وی ادامه داد: محصوالت صادر شده از مراغه از 
گذشته  نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال 
۴۱ درصد و از نظر ارزش ریالی ۵۵ درصد افزایش 

یافته است.
وی اضافه کرد: عمده ترین محصوالت صادرشده 
سال  در  مراغه  شهرستان  از  کشور  از  خارج  به 
صنعتی،  فوالدی،  محصوالت  انواع  شامل  جاری 
شیمیایی، انواع شیشه جام، آینه، کربنات سدیم، 

کود شیمیایی، سیب و خرما بود.
به  محصوالت  این  بیشتر  گفت:  زاده  جالل 
ترکیه،  فرانسه،  انگلیس،  آلمان،  کشور های 
آذربایجان،  ارمنستان،  عراق،  هند،  گرجستان، 
و  اروپایی  کشور های  و  کانادا  ترکیه،  و  اوکراین 

همسایه کشورمان صادر شده است.
تسریع  منظور  به  و  آذرماه ۱۳۷۵  از  مراغه  گمرک 
در تشریفات گمرکی و صادرات خشکبار مراغه و 

شهرستان های مجاور کار خود را آغاز کرد.
شهرستان مراغه با حدود ۲۶۸ هزار نفر جمعیت 
صادرات  بخش  در  مناسبی  ظرفیت های  از 
تبدیلی،  صنایع  جمله  از  غیرنفتی  محصوالت 

صنعتی و کشاورزی برخوردار است.

کت و شلوار 
کت و شلوار 

بهــزاد بهــزاد 

خ  امام - چهارراه خ  امام - چهارراه 
منصور - شهید بهشتی منصور - شهید بهشتی 

)منصور سابق( جنب )منصور سابق( جنب 
کفش ملی کفش ملی 

  09۱44۱929۷4
آماده عقد قرارداد با سازمان ها و ادارات

09۱44۱03۶۸۵

چک ۶ ماه 
بدون بهره 

عــرضهعــرضه
ین پوشاک مردانه  ین پوشاک مردانه  بهتر  بهتر

رشته زمین شناسی نفت در دانشگاه تبریز با گرفتن مجوز از شورای عالی گسترش وزارت 
عتف، راه اندازی شد.

پیگیری های  با  نیز  تبریز  دانشگاه  نفت،  وزارت  گسترش  عالی  شورای  از  مجوز  گرفتن  با 
مسئوالن دانشگاه این رشته را در گروه علوم زمین دانشکده علوم طبیعی راه اندازی نموده 

است و از مهر سال ۱۴۰۱ آماده پذیرش دانشجویان داخلی و بین المللی است.
دانشگاه تبریز اکنون جزو یکی از پنج دانشگاه کشور است که در آن رشته زمین شناسی نفت 
راه اندازی شده است. این رشته اکنون در دانشگاه های تهران، شهید چمران اهواز، شهید 

بهشتی و خوارزمی دایر است.
نخستین  از  یکی  عنوان  به  طبیعی  علوم  دانشکده  شناسی  زمین  گروه  می شود؛  یادآور   
گروه های آموزشی دانشکدۀ علوم سابق این دانشگاه، از سال ۱۳۴۸ شمسی فعالیت خود 
علوم  گروه  به  سال ۱۳۹۴  در  تحصیلی،  مقاطع  و  گرایش ها  گسترش  با  و  است  کرده  آغاز  را 
زمین تغییر نام یافته است. این گروه هم اکنون در هشت گرایش پترولوژی، زمین شناسی 
اقتصادی، هیدروژئولوژی، زمین ساخت، زمین شیمی، زمین شناسی زیست محیطی، چینه 

تربیت  ارشد  کارشناسی  دوره  دانشجوی  نفت  زمین شناسی  و  فسیل شناسی  و  شناسی 
می کند. مقطع دکتری نیز در گرایش های پترولوژی، زمین شناسی اقتصادی، هیدروژئولوژی 

دانشجو می پذیرد.
 نفت خام در اثر دفن بقایای بدن جانوران و گیاهان مانند پالنکتون ها، جلبک ها و مواد گیاهی 
آنها در طول میلیون ها سال تشکیل می شود. نفت و  در الیه های رسوبی و پختگی حرارتی 
تراوایی  و  تخلخل  حاوی  که  مخزن  الیه های  سمت  به  منشأ  سنگ  در  تشکیل  از  پس  گاز 
کافی هستند، مهاجرت می کنند تا در یک ساختار زمین شناسی مناسب مانند تاقدیس ها یا 

نفتگیرهای چین های به تله بیافتند.
از ۵۰ درصد نفت و گاز جهان در حوضه رسوبی زاگرس و خلیج فارس به تله افتاده   بیش 
است. زمین شناسی نفت یکی از شاخه های زمین شناسی است که هدف آن ارائه خدمات 
ادامه تحصیل در  که قصد  باالدستی صنعت نفت است. دانشجویانی  به بخش  اکتشافی 
این رشته را دارند الزم است که پیش زمینه خوبی در زمینه رسوب شناسی، فسیل شناسی، 

مدلسازی، تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی، علوم کامپیوتر و زبان انگلیسی داشته باشند.

در پی صدور مجوز از وزارت نفت صورت می گیرد؛

راه اندازی رشته زمین شناسی نفت در دانشگاه تبریز

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: باید یاد 
و نام مادران نستوه و بزرگواری چون مادران شهدا 
شهیدانی  معراجگاه  دامنشان  که  بداریم  گرامی  را 

چون حاج قاسم سلیمانی است.
محمدعلی  سید  حجت االسالم  جام جم،  گزارش  به 
شورای  نشست  سومین  و  نود  در  آل هاشم 
تبریک  ضمن  آذربایجان شرقی  عمومی  فرهنگ 
والدت حضرت زهرا )س( و والدت امام خمینی )ره( 
اظهار کرد: انسان بدون طهارت روحی نمی تواند به 
حیات طیبه در دنیا و عقبی دست یابد و مادرانی که 
فرزندانی این چنینی را پرورده اند بدون شک روحی 

طیب و طاهر داشتند.
وی با اشاره به این که سرمنشأ  تمام برکات دنیوی 
ایشان  بودن  طاهره  از  زهرا)س(  حضرت  کماالت  و 
حضرت  معنوی  و  روحی  طهارت  و  می گیرد  نشات 
زهرا)س( او را در جایگاه سیده زنان عالم قرار داده 

است،  بیان کرد: حضرت علی)ع( در توصیف حضرت 
او به عنوان غمگسار و تکیه گاهی امن  از  زهرا)س( 
یاد کردند و این شاخصه او باید نصب العین بانوان 

جامعه اسالمی باشد.
وی از نهادها و ارگان های فرهنگی درخواست کرد تا 
، فرصتی را برای  در ایام والدت این بانوی جلیل القدر
بازخوانی نقش و جایگاه ویژه زنان در تکامل فکری 

و معنوی جامعه فراهم کنند.
رکن  پنج  به  ادامه  در  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
رهبر  دیدگاه  از  جامعه  عمومی  فرهنگ  در  اساسی 
نخست  رکن  گفت:  و  کرد  اشاره  انقالب  معظم 
افراد  در  کاری  وجدان  جامعه  یک  عمومی  فرهنگ 
افراد جامعه خود  که  آن جامعه است بدین معنی 
بدانند  متعهد  باید  پذیرفته اند  که  کاری  قبال  در  را 
داشته  مساله  آن  به  نسبت  وجدان  احساس  و 

جامعه باشند و رفع تکلیف نکنند. آن  افراد  بودن  صبور  را  بعدی  رکن  عمومی وی،  فرهنگ  به  صبر  اگر  داد:  ادامه  و  برشمرد 

کمال  و  سعادت  راه های  شود  تبدیل  جامعه  در 
جامعه  آن  افراد  برروی  مادی  و  علمی  و  معنوی 

گشوده می شود.
فرهنگ  رکن  سومین  آل هاشم،  حجت االسالم 
دانست  جامعه  آن  افراد  شناسی  وقت  را   عمومی 
فرهنگ  به  اگر  شناسی  وقت  کرد:   خاطرنشان  و 
مادی  خسران  نشود  تبدیل  جامعه  افراد  عمومی 
ناپذیر اجتناب  جامعه  و  افراد  برای  معنوی   و 

 است.
همچنین  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس 
چهارمین رکن را دوری افراد جامعه از عافیت طلبی 
نمودن  نهادینه  و  نوازی  مهمان  را  رکن  پنجمین  و 

احترام به بزرگان در جامعه عنوان کرد.
و  مردم  همراهی  و  حضور  خواستار  پایان  در  وی   
و  ایام اهلل دهه فجر  برگزاری مراسم های  نهادها در 

حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

یاد و نام مادران نستوه و بزرگواری چون مادران شهدا باید گرامی داشته شود

پذیرفته شده دانشگاه 
یز و حومه یز و حومهشرکت واحد اتوبوسرانی تبر شرکت واحد اتوبوسرانی تبر

 در سال  در سال تحصیلی تحصیلی ۱400۱400--۱399۱399
خانم مرجان کمالی 

پذیرفته شده در  مقطع کارشناسی ارشد
رشته شیمی دارویی

دانشگاه علوم پزشکی مراغه

جمهوری  به  کشورمان  اقتصادی  سیاسی  هیأت  دوروزه  سفر  دستاوردهای 
آذربایجان را تشریح کرد و از انجام توافق های الزم درخصوص موضوعات مرتبط 
با استان شامل مشارکت در بازسازی قره باغ، فعال سازی محور ترانزیتی، ایجاد 
خطوط مستقیم ریلی و پروازی، تقویت گردشگری سالمت، آغاز تولید برق در 
سد خداآفرین، ایجاد شهرک صنعتی مشترک و راه اندازی بازارچه مرزی خبر داد.

به گزارش جام جم، عابدین خّرم اظهار کرد: این سفر در راستای سیاست های 
دولت سیزدهم و تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر تحکیم و تقویت روابط با 
همسایگان و نقش آفرینی استان های مرزی در مناسبات تجاری و اقتصادی 

 در ارتقای سطح روابط دو کشور تأثیرگذار خواهد بود.
ً
صورت گرفت که قطعا

گفت:  آذربایجان،  جمهوری  به  ایرانی  هیأت  سفر  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
از  تن  چند  و  نخست وزیر  معاون  آذربایجان،  جمهور  رئیس  با  سفر  این  در 
گسترش  برای  توافق های خوبی  کشور مذاکراتی داشتیم و  این  وزرای دولت 

همکاری های مشترک صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: بازدیدهای کاملی هم از مناطق آزادشده جمهوری آذربایجان 
و پروژه های در دست اجرا در این مناطق انجام و زمینه های مشارکت شرکت های 

ایرانی بویژه بخش خصوصی استان در بازسازی این مناطق بررسی شد.
و  ما  شرکت های  تجربیات  به  توجه  با  کرد:  اضافه  شرقی  آذربایجان  استاندار 
آذربایجانی، مقرر شد پیمانکاران و شرکت های فنی مهندسی  ابراز عالقه طرف 

کشورمان در بازسازی مناطق آزادشده قره باغ مشارکت فعال داشته باشند.
برق در سد  تولید  توربین های  به نصب  انرژی هم نسبت  افزود: در بخش  وی 
سد  این  از  مشترک  استفاده  نحوه  و  آذربایجان  جمهوری  توسط  خداآفرین 

توافق های الزم صورت گرفت.
وی همچنین توافق برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک و راه اندازی بازارچه مرزی 
و سرمایه گذاری متقابل بخش خصوصی دو کشور را از دیگر دستاوردهای این 
آذربایجان  قطعه ساز  شرکت های  توانمندی  به  توجه  با  گفت:  و  برشمرد  سفر 
شرقی، برای حضور این شرکت ها و همچنین ایجاد نمایندگی شرکت هایی مانند 

تراکتورسازی در جمهوری آذربایجان توافق شد.
با اشاره به مذاکرات صورت گرفته برای ایجاد توازن در تعرفه های رفت وآمد  وی 

و برپایی نمایشگاه های مشترک، گفت: ایجاد خط مستقیم ریلی از نخجوان به 
تبریز و خط پروازی تبریز- باکو و تقویت حوزه گردشگری بویژه گردشگری سالمت 

از طریق مرز آذربایجان شرقی از دیگر توافق های صورت گرفته در این سفر بود.
خّرم با اشاره به درخواست طرف آذربایجانی برای گشایش گذرگاه های خداآفرین 
و مرزآباد برای تردد اتباع دو کشور و مبادالت تجاری، گفت: مقرر شد مطالعات 
و  کشور  دو  ریلی  و  جاده ای  ارتباط  ایجاد  برای  مرزآباد  زنگالن-  مرزی  پل  احداث 
آغاز  آزادشده با همکاری طرفین  همچنین فعال سازی محور ترانزیتی در مناطق 

شود.
وی تأکید کرد: توافق های صورت گرفته در این سفر توسط هیأت های کارشناسی 

دو کشور پیگیری خواهد شد تا به مرحله عملیاتی برسد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به همراهی معاون نخست وزیر و وزرای دولت 
آذربایجان با هیأت ایرانی در طول این سفر دوروزه، گفت: این سفر در مجموع 
 در ارتقای سطح روابط دو کشور و نقش آفرینی استان های 

ً
سفر موفقی بود و قطعا

مرزی در مناسبات تجاری و اقتصادی موثر خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی تشریح کرد؛

دستاوردهای سفر هیأت ایرانی به جمهوری آذربایجان برای آذربایجان شرقی



استان  عالی  آموزش  شورای  مدیر 
تشریح کرد:

کاس های  برگزاری  وضعیت 
دانشگاه های آذربایجان شرقی
آخرین  آذربایجان شرقی  آموزش عالی  مدیر شورای 
آتی دانشگاه های  وضعیت برگزاری کالس های ترم 

استان را تشریح کرد.
خصوص  در  زاده  نصراله  صفر  جام جم،  گزارش  به 
آتی دانشگاه های  وضعیت برگزاری کالس های ترم 
تصمیمات  براساس  کرد:  اظهار  آذربایجان شرقی 
گرفته شده در جلسه  مدیریت استانی دانشگاه های 
کلیه  دانشگاه ها  شرایط  طبق  آذربایجان شرقی 
کارشناسی  از  اعم  تکمیلی  تحصیالت  دوره های 
ارشد و دکتری حضوری خواهند بود و در دانشگاه 
تبریز نیز در مقطع کارشناسی به غیر از ورودی های 
۹۷ کارشناسی و دانشجویان دانشکده های تربیت 
بدنی، علوم ورزشی و دامپزشکی که به دلیل ماهیت 
مقاطع  بقیه   باشند،  حضوری  باید  خود  دروس 

کارشناسی غیرحضوری خواهند بود. 
آینده  ترم  امتحانات  برگزاری  وضعیت  افزود:  وی 
دارد  بستگی  کرونا  ویروس  شرایط  به  بستگی  نیز 
و اگر شرایط مانند اکنون بوده و وضعیت مناسبی 
به  نیز  حضوری  دروس  امتحانات  باشد،  داشته 
شورای  مدیر  شد.  خواهد  برگزار  حضوری  صورت 
آموزش عالی استان ادامه داد: با توجه به ضرورت 
گرفتن  نظر  در  و  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت 
سالمت دانشجویان، اسکان در خوابگاه ها با نصف 
شیوه نامه ها  سایر  و  شد  خواهد  انجام  ظرفیت 
نیز در کالس ها رعایت خواهد شد.وی در رابطه با 
دیگر  دانشگاه های  کالس های  برگزاری  وضعیت 
کالس های  برگزاری  وضعیت  کرد:  خاطرنشان  نیز 
بستگی  آنها  شرایط  به  نیز  دانشگاه ها  دیگر 
تحصیالت  مقاطع  دانشگاه ها  تمامی  در  که  دارد 
تکمیلی به صورت حضوری خواهند بود اما برگزاری 
مقاطع دیگر منوط به ظرفیت خوابگاه ها و شرایط 
در  کرد:  تاکید  پایان  در  زاده  نصراله  است.  آنها 
دانشگاه های فنی وحرفه ای و جامع علمی کاربردی 
از  استان نیز به دلیل ماهیت خود بخش اعظمی 

دروس حضوری خواهد بود.
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسامی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:9-   041-35579285

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

از درد دلم، به جز تو کی با خبر است؟       
یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
فریاد نهان را به دل کی اثر است؟
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گفت:  آذربایجان شرقی  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
باشد،  نداشته  منطقی  گردش  تولید،  در  سرمایه  که  زمانی  تا 
تدریج  به  و  می گیرد  را  پایدار  اشتغال  جای  داللی  فعالیت های 

ناهنجاری ها به هنجار مبدل می شوند.
کارآفرینان  با  نشستی  در  فرشکاران  محمد  جام جم،  گزارش  به 
وجود  با  آذربایجان شرقی  این که  از  ناراحتم  کرد:  اظهار  استان، 
داشتن سرمایه انسانی توانمند، پتانسیل های طبیعی و پیشینه 
کنونی  مقطع  در  اقتصادی  و  تجاری  فعالیت های  شکوهمند 
شده  تعلل  گرفتار  حرکت  در  و  اشتباه  دچار  هدفگذاری ها  در 
و  رخوت  سمت  به  را  ما  عمدی  جریانی  گویا  که  افتاده  اتفاقاتی  و 

سکون دعوت می کند!
کار  کسب و  با 9 شاخص، فضای  افزود: نهادهای بین المللی  وی 
کشورها را مورد ارزیابی قرار می دهند که متاسفانه کشور ما و به 

این  در  مطلوبی  چندان  وضعیت  آذربایجان شرقی  استان  آن  تبع 
شاخص ها ندارند.

بومی سازی  البته  ساخت:  خاطرنشان  حال  عین  در  مسئول  این 
سازمان  و  است  ضروری  استان  در  کار  و  کسب  فضای  ارزیابی 
ظرفیت  از  استفاده  با  تا  است  آن  بر  برنامه ریزی  و  مدیریت 
دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی نسبت به کاربردی نمودن 

این ارزیابی اقدام کند.
فرشکاران متذکر شد: تا زمانی که سرمایه، در تولید و اشتغالزایی 
گردش منطقی نداشته باشد، فعالیت های کاذب داللی و کسب 
و کارهای سهل و آسان جای اشتغال پایدار را می گیرد و به تدریج 

ناهنجاری ها به هنجار و ارزش مبدل می شوند.
عین  در  آذربایجان شرقی  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
است؛  مشخص  استان  اساسی  درد  ساخت:  خاطرنشان  حال 

در  هنوز  سرمایه گذار  به  احترام  و  ثروت  به  ج گذاری  ار فرهنگ 
کنیم  رفتار  انتزاعی  اگر  عرصه  این  در  و  نشده  نهادینه  ما  جامعه 

نتیجه نخواهیم گرفت.
گردشگری  و  معدنی  غنی  ظرفیت های  به  اشاره  با  مسئول  این 
محترم  با  شد:  یادآور  خارجی  کشورهای  با  استان  همجواری  و 
می توانیم  صنعتگران  و  سرمایه گذاران   ، فکر صاحبان   شمردن 

گام های بلندی برای پیشرفت استان برداریم.
آذربایجان شرقی را به قدری  فرشکاران تصریح کرد: پتانسیل های 
قوی دیدم که اگر میزان اعتبارات دولتی به حداقل ممکن برسد، 
با واقع نگری، برنامه ریزی های موثر و همت مسئوالن، این استان 
و  برنامه ها  و  داشت  خواهد  را  خود  اقتصادی  مدیریت  توانایی 
و  مدنی  نهادهای  خیران،  مشارکت  جلب  با  را  اساسی  پروژه های 

فعاالن بخش خصوصی به پیش خواهد برد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

فعالیت های داللی جای اشتغال پایدار را می گیرد

و  حمل  شبکه  مهندسی  و  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
و  کنترل  سامانه  اجرایی  عملیات  گفت:  تبریز  شهرداری  نقل 

مدیریت هوشمند ترافیک در این کالنشهر آغاز شد.
ح ها  به گزارش جام جم، محمدحسین اسحقی افزود: این طر
رصد  و  کنترل  و  ترافیکی  انضباط  و  ایمنی  افزایش  هدف  با 

حداکثری ترافیک معابر شهر اجرا می شود.
شامل  اساسی  موضوع  چهار  در  ح ها  طر این  داد:  ادامه  وی 
نصب دوربین های کنترل و ثبت سرعت غیرمجاز در ۲۰ معبر 
تعیین شده  نقطه   ۲۰ در  پالک  ثبت  دوربین های   ، حادثه خیز
آلودگی  کاهش  محدوده  در  غیرمجاز  تردد های  کنترل  جهت 

هوا و خطوط ویژه است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل 
در  تصویری  نظارت  دوربین های  نصب  گفت:  تبریز  شهرداری 
جریان  بهینه  مدیریت  و  نظارت  برای  شهر  پرتردد  معبر   ۳۰
ترافیکی و توسعه شبکه ارتباطی فیبر نوری به طول ۱۰ کیلومتر 
به منظور انتقال پرسرعت داده های سامانه های هوشمند از 

طرحهای دیگر است.
مناطق  از  زیادی  بخش  ح ها  طر این  اتمام  با  گفت:  اسحقی 
حادثه خیز شهر که بروز حوادث در آنها ناشی از  رعایت نکردن 
سرعت ایمن است، تحت پوشش دوربین های مکانیزه قرار 

می گیرد.
ورودی  مبادی  کلیه  پروژه ها  این  اجرای  با  این که  بیان  با  وی 
آلودگی هوا به دوربین های ثبت پالک  ح محدوده کاهش  طر
مجهز خواهد شد یادآوری کرد: با توسعه سامانه های نظارت 
تصویری نیز پوشش نظارتی معابر شریانی درجه یک و ۲ از ۱۳ 

درصد به ۱۸ درصد افزایش می یابد.
شهرداری  منطقه   ۱۰ دارای  تبریز  نفری  میلیون   ۱.۹ کالنشهر 

است.

یت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری: مدیرعامل سازمان مدیر

یز ح هوشمندسازی ترافیک در تبر اجرای طر
ح کرد: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی مطر

یمه سنگین  برای اشتغال کارگران تبعه خارجی جر
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
که  کارفرمایانی  گفت:  شرقی  آذربایجان 
از  استفاده  به  اقدام  غیرمجاز  صورت  به 
استناد  به  نمایند،  خارجی  اتباع  خدمات 
ماده ۱۸۱ قانون کار و بند )ج( ماده ۱۱ قانون 
روز  یک  ازای  به  دولت  مالی  مقررات  تنظیم 
برابر دستمزد  اشتغال غیر مجاز تبعه، پنج 
ایرانی جریمه و در صورت تکرار  کارگر  روزانه 

به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.
به گزارش جام جم، حسین فتحی اظهار کرد: 
کارگاه ها«  از  بازرسی  مشترک  »گشت  ح  طر
ارتباط  و  سیزدهم  دولت  رویکرد  بر  مبتنی 
مردم  با  مدیران  چهره  به  چهره  و  مستقیم 
و در راستای سیاست های وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در خصوص نظارت میدانی 
و  سرمایه گذاری  و  تولید  از  حمایت   ، امور
سراسر  در  همزمان  به صورت  تسهیلگری 

کشور اجرا می شود.
مردم  مطالبه  ح  طر این  این که  بیان  با  وی 
دولت  تکالیف  و  مسئولیت  راستای  در  و 

در  تعادل  و  ایرانی  کار  نیروی  از  صیانت  در 
آذربایجان  بازار اشتغال کشور است، گفت: 
شرقی جزو استان های ممنوعه برای حضور 
اکثر  و  است  افغانستان  اتباع  اشتغال  و 
سرمایه گذاران  قالب  در  حاضر  خارجی  اتباع 
آالت  ماشین  نّصابان  و  مهندسان  خارجی،  
در راستای توسعه خط تولید و اشتغالزایی 

پایدار می باشند.
 ۱۲۰ ماده  به  باتوجه  کرد:  خاطرنشان  فتحی 
اتباع  ایران،  اسالمی  جمهوری  کار  قانون 
به کار  مشغول  ایران  در  نمی توانند  خارجی 
ورود  روادید  دارای  اواًل  آن که  مگر  شوند 
مطابق   

ً
ثانیا و  بوده  مشخص  کار  حق  با 

کار  پروانه   مربوط  آیین نامه های  و  قوانین 
دریافت کنند.

مشارکت  جلب  راستای  در  داد:  ادامه  وی 
ایرانی  کار  نیروی  از  صیانت  برای  مردمی 
به  در  متخلف  کارفرمایان  با  برخورد  و 
کارگیری نیروی کار خارجی غیر مجاز سامانه 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت   ۰۲۱۶۳۶۹

و  بوده  مردمی  گزارشات  دریافت  آماده 
برای  اداری  ساعات  در  مرکز  کارشناسان 
از  مردمی  گزارش های  و  شکایات  دریافت 

سراسر کشور پاسخگو خواهند بود .
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
خود  سخنان  پایان  در  شرقی  آذربایجان 
متذکر شد: در راستای اجرا و حمایت از این 
از  مرتبط  مسئوالن  به همراه  بازرسان  ح،  طر
واحدهای دارای تبعه خارجی بازدید به عمل 
 ، آورده و در صورت مشاهده واحد غیرمجاز

اقدامات الزم انجام می گیرد.


