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آذربایجان شرقی
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مدیر روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان:

هوای تبریز برای تمامی گروه ها ناسالم است
مدیــر روابــط عمومــی اداره کل محیــط زیســت آذربایجان شــرقی گفــت: شــاخص کیفیــت هــوای تبریــز در 

وضعیت ناسالم برای تمامی گروه ها قرار دارد.
داوود قاســم زاده اظهار کرد: میانگین  شــاخص کیفیت هوای تبریز هفتم بهمن برابر بــا 153 بوده و برای 

تمامی گروه ها ناسالم است.
وی با تاکید بر تالش همگانی برای کاهــش میزان آالینده های جوی، صرفه جویــی در مصرف انرژی، پرهیز 
از ترددهای غیرضروری درون شــهری، مدیریت زمانی و مکانی ســفرهای درون شــهری، اســتفاده از حمل 

و نقل عمومی و عمل به توصیه های زیســت محیطی را از راه های موثر در کاهش آلودگی هوا عنوان کرد. 

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران مبتال به سرطان پژواک 

طاهر تبریز خبر داد؛

احداث مجتمع درمانی 
بیماران سرطانی 

تابستان آینده
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مانع آزادراه مراغه- هشترود 
رفع می شود

تاثیر ایستگاه قطار خاوران 
در توسعه  حمل و نقل   

۳۰ درصد مدارس استان 
نیازمند بهسازی و نوسازی
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نماینده مردم اهر و هریس در مجلس خبر داد؛
؛ ۱۵ درصد میانگین بیکاری در اهر

به استناد مجوز شماره 83 بند یک مورخه 98/3/29 شورای محترم سازمان، سازمان عمران تبریز در نظردارد عملیات اجرائی قسمتی از کارهای تکمیلی کوی صنعتگران را طبق برآورد 
اولیه و مشخصات فنی از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 الف(  مناقصه گران دارای صالحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 راه می توانند درمناقصه شرکت نمایند.
ب(  مبلغ برآورد اولیه: -/10/562/557/031 ریال )ده میلیارد و پانصد و شصت و دو میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار و سی و یک ریال(  

ج(  مبلغ تضمین شرکت درمناقصه )تضمین فرآیند ارجاع کار( -/528/127/852 ریال )پانصد و بیست و هشت میلیون و یکصد و بیست و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و دو ریال( مطابق 
بخشنامه شماره 123402/ت50659 هه مورخه 94/9/22 بنام سازمان عمران تبریز یا در صورت واریز نقدی بحســاب شماره 700821340505 بانک شهرشعبه آزادی تبریز بنام 

سازمان عمران تبریز
د(  فروش اسناد مناقصه از تاریخ 99/11/8  تا آخر وقت اداری تاریخ 99/11/26 به صورت حضوری و در قبال ارائه رسید واریز مبلغ -/500/000 ریال )غیر قابل استرداد( در وجه سازمان 

عمران تبریز به حساب شماره 700821340505  بانک شهر شعبه آزادی تحویل می گردد.
ذ(  محل فروش اسناد: تبریز- آخر خیابان صائب-امور قراردادهای سازمان عمران تبریز

ه( پیشنهادات بایستی تا ساعت 13:30 روز یک شنبه مورخه 99/11/26 به دبیرخانه سازمان عمران تبریز تحویل گردد و  پیشنهادات ارائه شده میبایست به مدت سه ماه معتبر باشد.
و( پیشنهادات واصله راس ساعت 13:30 روز یک شنبه مورخه 99/11/26 در محل سازمان عمران تبریز بازگشائی و بررسی خواهد شد.

ر(  سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.
ز(  متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان عمران واقع در تبریز- آخر خیابان صائب مراجعه و یا با تلفن

 34769583 -041تماس حاصل نمایند.
 چاپ آگهی نوبت اول: 99/11/8                                                   چاپ آگهی نوبت دوم: 99/11/15 

آگهی مناقصه عمومی                                      
سازمان عمران تبریز

                                 نوبت اول

: اولین صادر کننده فرش در کشور

رونق را به صنعت فرش تبریز 
باز می گردانیم

ح کرد؛ رئیس شورای شهر مطر معاون استاندار عنوان کرد؛مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی:
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مدیرعامل سازمان عمران تبریز



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سراب از فعالیت 3۸ واحد مرغداری و پرورش بوقلمون به 
ظرفیت ۶3۸ هزار و 55۰ قطعه در این شهرستان خبر داد.

ع تالی در گفت وگو با خبرنگاران، ضمن بیان این مطلب افزود: در شهرستان سراب از  نادر زار
غ تخمگذار هستند، دو واحد  غ گوشتی و ۴ واحد مر مجموع 3۶ واحد مرغداری، 3۲ واحد مر

تولید و پرورش بوقلمون گوشتی نیز به ظرفیت ۶۰۰۰ قطعه در شهرستان فعالیت می کنند.

غ گوشتی به ظرفیت 15۰ هزار قطعه در شهرستان در حال احداث  وی عنوان کرد: شش واحد مر
هستند که به طور متوسط، ۴۰ الی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با بیان این که از مرغداری های صنعتی و ماکیان بومی منطقه ساالنه ۴۸۶5 تن گوشت 
غ رتبه هفتم و  غ تولید می شود، افزود: از نظر تولید گوشت مر غ و ۸۴5 تن تخم مر سفید مر

غ رتبه پانزدهم در استان متعلق به شهرستان سراب است. تخم مر

ع تالی گفت: از نظر موازنه  به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، زار
غ به مقدار 13۰۰ تن مازاد تولید  تولید و مصرف با توجه به آمار جمعیت شهرستان، گوشت مر
غ نیز ۶۰۷ تن  بوده که به استان و به شهرستان های همجوار صادر می شود و از نظر تخم مر
کمبود وجود دارد که از استان ها و شهرستان های دیگر تامین می شود، لذا باید برای تامین 

غ، سرمایه گذاری مناسب در شهرستان انجام شود. کمبود تخم مر

فعالیت ۳۸ واحد مرغداری و پرورش بوقلمون در سراب
چهار شنبه  8بهمن 1399   شماره 5864

ج  بــر مســتندنگاری  و  مطالعــات 
خلعت  پوشان   آغاز شد

معــاون میــراث  فرهنگــی آذربایجــان  شــرقی از انجــام 
ج  ح مرمــت بــر مطالعــات، مســتندنگاری و تهیــه طــر

خلعت  پوشان تبریز خبر داد.
علیرضا قوچــی ضمــن اعالم ایــن خبــر، گفــت: اداره کل 
اســتان به  عنوان متولی اصلی حفاظت و صیانت از آثار 
و بناهای تاریخی همواره اهداف و برنامه هــای خود را در 
این راستا به  صورت مستمر و تخصصی انجام می دهد، 
در این راســتا انجــام مطالعــات و ارائه طرح مرمتــی برای 
تحقق اهداف صیانتی و حفاظتی از بناهای تاریخی امری 

ضروری است.
و  مطالعــات  اخیــر  ســال  یــک  طــی  داد:  ادامــه  وی 
مســتندنگاری بــرج خلعــت پوشــان توســط معاونــت 
میــراث  فرهنگــی اســتان انجــام شــده و فــاز نخســت 
عملیات مرمتی آن همزمان با انجام مطالعات با کسب 
مجوز مرمت در بخش بنا و محوطه سازی انجام شد که 
ادامه روند مرمت در حال حاضر نیز مراحل اجرایی خود 

را سپری می کند.
ح اقدامات انجام  شــده در مراحل مطالعات  وی به شــر
و مســتندنگاری بــرج خلعت پوشــان تبریــز پرداخت و 
افزود: در مرحله نخســت، مطالعات و جمع آوری اسناد 
ج خلعــت پوشــان و همچنیــن  مکتــوب و مصــور از بــر
مطالعــات میدانــی، مستندســازی و گــردآوری اطالعات 
مربوط به معمــاری طبقه اول، هندســه و فرم کوشــک، 
انجام مطالعات تطبیقی و بررســی نمونه هــای هم دوره 
در راستای دستیابی به طرح معماری کوشک در دستور 
کار قرار گرفت. قوچی بیان کرد: در ادامه انجام مطالعات 
برج خلعت پوشــان فاز اول و دوم طرح مرمت معماری 
آن بــا اقداماتی نظیرتهیه نقشــه های مرمتــی، معماری، 
تزئینــات وابســته بــه معمــاری، ارزیابــی، معرفــی و ارائــه 
پیشنهادات مداخالت سازه ای، تهیه و ارائه نقشه های 
مــورد نیــاز بــاز زنده ســازی معمــاری طبقــه اول و نمــای 

ساختمان و ... اجرا شده است.

خبر

معاون عمرانــی اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: 
قــرار گرفتن اراضــی موسســه تحقیقات کشــاورزی 
دیم کشور در مســیر پروژه آزادراه مراغه-هشترود 
مانــع اصلــی در اجــرای ایــن پــروژه اســت کــه ایــن 

مشکل مرتفع می شود.
جواد رحمتی در جلســه بررســی مشــکالت احداث 
آزادراه مراغــه- هشــترود، اظهــار داشــت: یک هــزار 
و ۷۰۰ متــر از پــروژه 11۰ کیلومتــری ایــن آزادراه در 
محــدوده مؤسســه تحقیقــات کشــاورزی دیــم 

کشور قرار دارد.
تحقیقــات  مؤسســه  اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
کشــاورزی دیم کشــور گفت: مشــاور پــروژه آزادراه 
مراغه - هشــترود راه حل های مختلفــی را با در نظر 
گرفتــن حداقل خســارت بــه ایــن ارائه کرده اســت 
و در جلســه اســتانی هفتــه آینــده موضــوع نهایــی 

خواهد شد.
معــاون اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه 
این کــه مشــاور از لحــاظ فنــی مســیر جابــه جایــی 

را بایــد در نظــر داشــته باشــد، افــزود: جلــب نظــر 
مؤسســه تحقیقات کشــاورزی دیم کشــور در اجرا 
و ادامــه ایــن پــروژه مهــم اســت و بایــد بــا حداقــل 

تغییرات پروژه دوباره از سرگرفته شود.
وی در ادامــه گفــت: هــم اکنــون میــزان مشــارکت 

بانک سپه ۲۰ درصد و ســهم وزارت راه و شهرسازی 
از طــرف دولــت ۶۰ و ســهم قــرارگاه خاتم  االنبیــا 
)ص( نیــز به عنوان ســرمایه گــذار ۲۰ درصــد در این 
ح اســت که بــه دلیــل محدودیت منابــع دولت  طر

درصدد افزایش سهم قرارگاه هستیم.
معاون عمرانــی اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: 
۴۰ کیلومتــر از پــروژه در محــدوده قطعــات ۲ و 3 تــا 

خرداد 1۴۰۰ آماده بهره برداری می شود.
رحمتــی اظهــار امیــدواری کــرد: بــا تزریــق اعتبــارات 
مورد نیاز تا ۲ سال آینده شــاهد بهره برداری کامل 

آزادراه مراغه - هشترود باشیم.
فرمانــدار مراغــه نیــز در ایــن جلســه گفــت: پــروژه 
آزادراه مراغــه - هشــترود از قطعــات مؤسســه 
تحقیقــات کشــاورزی دیــم کشــور عبــور می کنــد و 
این مشــکل مانع اصلــی در روند اجرای ایــن پروژه 

است.
ســید علی موســوی گفت: رفع مشــکالت فنی این 
پروژه بــا بررســی و ارائــه راه حل از ســوی مشــاوران 

ضروری است.
وی در ادامــه بــه پــروژه پــل غیرهمســطح راه آهــن 
خداجوی شهرســتان مراغه نیز اشــاره کرد و گفت: 
راه و شهرســازی نســبت بــه بــرآورد اتمــام پــروژه و 

هزینه های انجام شده در اجرای آن اقدام کند.
موســوی گفــت: در ایــن خصــوص جلســه ای بــه 
زودی در استان برگزار و ســهم 5۰ درصدی راه آهن 

نیز بررسی می شود.
وی افزود: نیمــه تمام مانــدن تقاطع راه آهن شــهر 
خداجــو بــا گذشــت نزدیــک بــه 1۰ ســال همچنــان 
مشــکل اهالی شــهر خداجــو و 1۰ روســتای منطقه 

است.
گفتنــی اســت معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ســفر یــک روزه بــه 
مراغه از پروژه آزاده راه مراغه - هشترود، مؤسسه 
پــل  پــروژه   ، کشــور دیــم  کشــاورزی  تحقیقــات 
غیرهمســطح راه آهــن خداجــو و گنجینه شــهدای 

این شهرستان بازدید کرد./مهر

گفــت:  یــز  تبر شــهر  اســالمی  شــورای  رئیــس 
راه انــدازی ایســتگاه قطــار تبریــز  بســتان آبــاد 
در خــاوران می توانــد در توســعه حمــل و نقــل 

ترکیبی تاثیرگذار باشــد.
شــهرام دبیــری در حاشــیه بازدیــد از ایســتگاه 
قطار تبریز  بســتان آبــاد در خــاوران، اظهار کرد: 
امیدواریــم این پــروژه تا خــرداد آینــده افتتاح و 
راه انــدازی شــود و بتوانــد در توســعه و بهبــود 

حمل و نقل ترکیبــی تاثیر بگذارد.

وژه  پــر ایــن  تکمیــل  بــرای  داد:  ادامــه  وی 
فعــال اعتبــاری پیــش بینــی نکرده ایــم امــا اگــر 
شــورای  در  می توانیــم  شــود،  پیشــنهادی 
شــهر بررســی کنیــم. بــه نقــل از روابــط عمومــی 
وجــود  بــه  اشــاره  بــا  وی   ، یــز تبر شــهرداری 
محدودیت هــا بــرای فاینانــس خارجــی، گفــت: 
اعتبــارات بــرای این پــروژه بایــد داخلی باشــد و 
در ایــن خصوص بودجــه 1۴۰۰ را نیز باید بررســی 

کنیم تا مبلغی برای آن لحاظ کنیم./ ایســنا

معاون استاندار عنوان کرد؛

مانع آزادراه مراغه- هشترود رفع می شود
خبر

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس:
میانگین بیکاری در اهر   ۱۵ درصد

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با بیان این که 
مشکل مردم شهرستان های اهر و هریس »بیکاری 
جوانان« است، گفت: میانگین بیکاری در شهرستان 

اهر 15 درصد است.
احمد محرم زاده در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه 
اهر با اشاره به این که شهرستان های اهر و هریس از 
لحاظ نعمت های خدادادی در حوزه معادن، کشاورزی 
پیروزی  با  داشت:  اظهار  است،  غنی  گردشگری  و 
هریس  و  اهر  به  بسیاری  خدمات  اسالمی؛  انقالب 
سرازیر شد اما در مقایسه با توسعه سایر مناطق، 
هنوز کم وکاستی های زیادی وجود دارد.وی اصلی ترین 
معضل و مشکل مردم شهرستان های اهر و هریس 
خ  را »بیکاری جوانان« عنوان کرد و افزود: میانگین نر
بیکاری در آذربایجان شرقی در حدود 1۰.5 درصد بوده و 
در شهرستان اهر 15 درصد و در شهرستان هریس 11.5 
خ بیکاری بوده که باالتر از میانگین استانی و  درصد نر

کشوری است. 
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: متأسفانه تاکنون ظرفیت ها و پتانسیل های 
اهر و هریس بالقوه مانده و آن طور که باید و شاید از 
پتانسیل ها به نفع اشتغال و معیشت مردم منطقه 
استفاده نشده است به طوری که در منطقه 13 معدن 
داریم که ۷ معدن در اختیار شرکت مس و ۶ معدن در 

اختیار اشخاص است.
محرم زاده بابیان این که تاکنون تنها یک معدن در 
شهرستان اهر به بهره برداری رسیده و در حدود 3۰۰ تا 
35۰ نفر اشتغال زایی داشته است، گفت: متأسفانه 
بیش از یک دهه است که برخی ها معادن اهر و هریس 
را به نام خود ثبت کرده و بدون این که روند بهره برداری را 

آغاز کنند به حال خود رها کرده اند.
وی فعال سازی معادن و وارد کردن آنها به حوزه تولید 
و اشتغال را جزو برنامه های پیش روی خود ذکر کرد و 
یادآور شد: زمانی می توانیم بیکاری را در اهر و هریس 
ریشه کن کنیم که تمامی معادن فعال سازی شوند 
از این رو با مسئوالن شرکت مس جلسات مختلفی 
داشتیم که نتیجه  آن به شروع انجام عملیات اکتشافات 

در سه معدن منطقه منجر شد./مهر

ح کرد؛ رئیس شورای شهر مطر

تاثیر ایستگاه قطار خاوران در توسعه حمل و نقل

جــواد محمــودی مدیرشــعب بانــک کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی: 
شــعب بانــک کشــاورزی اســتان در 1۰ ماهــه ســالجاری درمجمــوع بالــغ بــر 
۲۲۰۰۰ میلیــارد ریــال به تعــداد ۴335۶ نفــر تســهیالت دربخش هــای مختلف 

کشاورزی پرداخت کردند.
محمــودی گفــت: بیشــترین تســهیالت پرداختــی در بخــش زراعــت بالــغ بــر 
ح هــای زراعــی اعــم از کاشــت و برداشــت غالت  9۸59 میلیــارد ریــال بــرای طر

وحبوبات برای 1۶۸۷9 نفر صورت گرفته است.
وی اظهــار داشت:ســپس در بخــش صنایع و خدمــات کشــاورزی بالغ 51۴5 
میلیارد ریــال بــه 5۶9۴ نفــر ودر بخش دام وطیــور مبلــغ ۲31۴ میلیــارد ریال، 
بــه تعــداد 5513 نفــر متقاضــی بیشــترین تســهیالت اعطــاء شــده اســت. 
وی افــزود: شــعب ایــن بانــک بالــغ بــر 1۷۷5 میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای 
ح های قالــی بافــی وصنایع  ح هــای باغــداری بــه تعــداد ۶۴5۰ نفــرو بــرای طر طر
دســتی روســتائی 3۶3 میلیــارد ریال به تعــداد ۲19۷ نفــر فعــال در این بخش 

تسهیالت پرداخت کرده اند.
محمودی ســپس به سرفصل قرض الحســنه ازدواج پرداخت وگفت:شعب 
بانک کشــاورزی اســتان آذربایجان شــرقی بالغ بر 1۰۲۰ میلیارد ریال تسهیالت 
خ ۴درصــد پرداخــت نمودنــد. مدیــر  قــرض الحســنه بــه تعــداد ۲۰1۲ زوج بانــر

شــعب بانك کشــاورزی اســتان آذربایجان شــرقی درپایــان به مکانیزاســیون 
کشــاورزی اشــاره کردوگفت:شــعب اســتان از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان 
آذر تعــداد 1۴۷5 میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای 1۷۲۰ دســتگاه انــواع تراکتــور 

کمباین ،ماشین آالت وادوات کشاورزی پرداخت کردند. 

در ادامــه رونــد شناســایی اســمی بــی ســوادان 
و  دســتگاه ها  مشــارکت  بــا  ســوادان  کــم  و 
ارگان هــای مرتبــط  معاون ســوادآموزی اســتان 
در جلســات جداگانه   امور مربوط به شناسایی 

اسمی بی سوادان را پیگیری کرد.
در ادامــه رونــد شناســایی اســمی بــی ســوادان 
و  دســتگاه ها  مشــارکت  بــا  ســوادان  کــم  و 
ارگان هــای مرتبط، معاون ســوادآموزی اســتان 
در جلســات جداگانه   امور مربوط به شناسایی 

اسمی بی سوادان را پیگیری کرد.
صادقــی در جلســه مشــترک بــا مدیــرکل امــور 
روســتاها اســتانداری بــا اشــاره بــه این کــه طبق 

 1395 ســال  مســکن  و  نفــوس  سرشــماری 
میزان  با ســوادی روســتایی از میانگین اســتان 
پایین تــر می باشــد افــزود: مشــارکت دهیاران و 
شــوراهای اســالمی روســتا ها در زمینــه ارتقــای 
درصــد باســوادی روســتا نشــینان بســیار موثــر 

خواهد بود.
وســتایی و   کرمــی نیــز از آمادگــی کامــل امــور ر
شــورا های اســتانداری در زمینــه مشــارکت بــا 
فعالیــت ســوادآموزی خبــر داد و افــزود: پیــرو 
مصوبه جلســه شورای پشــتیبانی ســوادآموزی 
اقدامــات اولیــه در خصــوص رونــد شناســایی 
ح ریزی  اســمی بی ســوادان توســط دهیاران طــر

شــده و در اقــدام بعــدی نامــه نگاری هــا و ابــالغ 
روند اجرایی مورد فــوق صورت خواهد گرفت.

بــرای  شــد،  مصــوب  جلســه  ایــن  در  ضمنــا 
دهیــاران شــرکت کننــده در ایــن امــر از جانــب 
دو دســتگاه پــاداش مــادی و معنــوی در نظــر 

گرفته شود.
در جلســه دیگری  معاون ســوادآموزی اســتان، 
یســتی، شناســایی  بــا حضــور در اداره کل بهز
اســمی بــی ســوادان تحــت پوشــش ایــن اداره 

کل را پیگیری کردند.
صادقــی در ایــن جلســه از مشــارکت بهزیســتی 
اســتان در فعالیت هــای ســوادآموزی تقدیــر و 

تشکر کرد.
وی  گفــت: ســوادآموزی اســتان ایــن آمادگــی 
را دارد تــا ناشــنوایان، نابینایــان و معلولیــن 
جســمی حرکتــی آمــوزش پذیــر را کــه از نعمــت 

سواد بی بهره هســتند باسواد کند.
خانــم صحــاف مدیــرکل بهزیســتی اســتان نیــز 
افــزود: در راســتای مصوبــه شــورای پشــتیبانی 
ســوادآموزی  پایــش اولیــه صورت گرفته اســت 
و لیســت اســمی افــراد بــی ســواد شــامل زنــان 
نابینایــان  ناشــنوایان،  خانــواده،  پرســت  سر
پذیــر  آمــوزش  حرکتــی  جســمی  معلولیــن  و 
معاونــت  اختیــار  در  کم ســواد  یــا  ســواد  بــی 

سوادآموزی قرار می گیرد.

تاپایان دی  ماه امسال؛
22۰۰۰میلیارد ریال تسهیالت از سوی بانك کشاورزی 

استان پرداخت شد

شناسایی اسمی بی سوادان در امور روستایی 
استانداری و بهزیستی 



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

افزایش  ۱۵درصدی جابه جایی بار در آذربایجان شرقی
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت: میزان جابجایی 
بار در اســتان در 1۰ ماه گذشــته سال جاری نســبت به مدت مشــابه ســال قبل، 15 درصد افزایش 
یافته اســت. کاظم تیمورزاده در گفت وگو بــا خبرنگاران اظهار کــرد: در این مــدت 19 میلیون تن بار 
توســط ناوگان حمل و نقل بار اســتان به نقاط مختلف کشــور جابجا شــده و برای ایــن منظور یک 
میلیون و 3۰3 هزار برگ بارنامه صادر شــده که از نظر نیز نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته ۸ 

درصد افزایش یافته اســت. وی ادامه داد: در 1۰ ماه گذشته سال جاری ناوگان حمل و نقل مسافر 
اســتان که تحت تاثیر شــیوع ویروس کرونــا با محدویت هــا و ممنوعیت های ســفر روبرو بــوده با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی دو میلیون و ۴۰۲ هزار مسافر را با بیش از 3۶1 هزار سفر جابجا 

کرده که این آمار نشان از کاهش ۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
وی گفت: در زمان کنونی ۲۴ هزار و ۷1۴ دستگاه ناوگان باری سنگین دارای کارت هوشمند، 3۲ هزار 

و ۶۶3 نفر راننده باری دارای کارت هوشمند و ۶93 دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل مسافری در 
اســتان وجود دارد. نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی، 
تیمورزاده ادامه داد: ۲۸3 شــرکت و موسســه حمل و نقل کاال، 1۲۰ شــرکت و موسسه حمل و نقل 
مسافری، ۶3 شرکت حمل و نقل بین المللی فعال کاال و شش شرکت حمل و نقل مسافری برون 

مرزی در استان فعالیت می کنند.

چهار شنبه  8بهمن 1399   شماره 5864

تشــکیل پرونده تخلفاتــی برای 
۸۳ واحد صنفی در اهر

 رئیس اداره صمت اهر از تشــکیل پرونده تخلفاتی 
بــرای ۸3 واحــد صنفــی در اهــر و جریمــه ۶۴ میلیون 

تومانی متخلفان خبر داد.
ســیروس زاهدی فــر در جلســه ســتاد تنظیــم بــازار 
اهر گفت: بــا توجه به نوســانات قیمتی کــه در حوزه 
گوشــت قرمز شــده بود و طبق مصوبه قبلی ســتاد 
؛ آنالیــز قیمــت گوشــت قرمــز صــورت  تنظیــم بــازار

گرفت.
غ  وی افــزود: با توجه بــه افزایش قیمت گوشــت مر
طی رایزنی های انجام شــده در ابتدا قیمت گوشــت 
غ به ۲۰,۴۰۰ تومان رسید و حال با افزایش ظرفیت  مر
غ تا 19,5۰۰ تومان بــه ازای هر کیلو  تولید، گوشــت مر

در بازار اهر در اختیار مشتری قرار می گیرد.
خ ســتاد  غ بــا نر زاهــدی فــر از توزیــع 1۸ ُتــن تخــم مــر
تنظیم بازار در سطح شهر اهر خبر داد و گفت: طبق 
رایزنی صــورت گرفتــه به دلیــل جلوگیــری از افزایش 
غ به قیمت کیلویی  غ؛ 1۸ ُتن تخم مر قیمت تخم مر

1۶,5۰۰ تومان در اختیار مردم قرار گرفت.
 تصمیمــی در اتحادیــه مرغــداران 

ً
وی گفــت: اخیــرا

ج از شــبکه و به  غ خــار اســتان بر پایــه توزیــع تخم مر
صورت آزاد سیاســت هایی اتخاذ شــده کــه هر کیلو 
غ درب مرغــداری 1۴۷۰۰ تومــان، بــه صــورت  تخم مــر
عمــده فروشــی 15,۲۰۰ تومــان و قیمــت فــروش در 
مغازه ها با شــانه 1۷,5۰۰ تومان بــه ازای هر کیلو بین 
مــردم عرضــه شــود. رئیــس اداره صمــت اهــر ادامه 
داد: متأســفانه برخــی از واحدهــای صنفــی در توزیع 
غ 1۶5۰۰ تومانی  ، تخم مــر غ هــای تنظیــم بــازار تخم مر
را بــه ۲1,۰۰۰ تومــان به فروش رســانده بودنــد که این 
اقــدام تخلــف آشــکار بــود و طبــق قوانیــن جــاری و 
صنفــی بــرای واحدهــای صنفــی متخلــف پرونــده 
تشکیل یافته و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات 
حکومتی ارجاع شــده اند. زاهــدی فر افــزود: با توجه 
به کاهش عرضه روغن از ســوی کارخانجات؛ شاهد 
کمبود روغن در بــازار بودیم و از طرفــی نیز قیمت ها 
بســیار سرســام آور بــود؛ بــه طوری کــه هــر روغــن 5 
کیلویی حلبی در بازار بــه صورت میانگیــن 1۴۰ تا 15۰ 

هزار تومان فروخته می شد./مهر

خبرخبر

۳۰ درصد مدارس استان، نیازمند 
بهسازی و نوسازی

آذربایجان شرقی  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر   
برای  خطرآفرین  آموزشی  فضای  این که  بیان  با 
دانش آموزان در استان نداریم گفت: 3۰ درصد 

مدارس استان نیازمند بهسازی و نوسازی است.
جعفر پاشایی در حاشیه بازدید از مدرسه خیرساز 
دولتی  منابع  افزود:  آباد  سعید  روستای  در 
برای بهسازی و نوسازی مدارس محدود است 
از این رو به دنبال جذب خیران در این حوزه از 

اولویت های آموزش و پرورش است.
وی با بیان این که در حوزه مدرسه سازی کارهای 
خوبی از سوی خیران استان انجام شده است 
در  مدرسه   ۶3  ، اخیر ماه   5۶ در  تنها  گفت: 
و  نوسازی  خیران  سوی  از  ملکان  شهرستان 

بهینه سازی شده که رقم قابل توجهی است.
از  یکی  تومانی  میلیارد  هفت  کمک  از  پاشایی 
و  مدرسه  ساخت  برای  استان  داران  کارخانه 
بهسازی و تجهیز فضاهای آموزشی در روستای 
سعید آباد خبر داد و افزود: با بهره برداری از این 
آموزشی، شاهد توسعه و بهبود فضا  فضاهای 

آموزشی در این روستا خواهیم بود.
وی با اشاره به شرایط کرونایی و این که آیا اجباری 
هست  مدارس  در  آموزان  دانش  حضور  برای 
ستاد  العمل های  دستور  برابر  گفت:  نه؟  یا 
ملی کرونا اجباری برای حضور دانش آموزان در 

مدارس نیست.
آذربایجان شرقی   پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
گفت: دانش آموزی در استان نداریم که از حوزه 
تعلیم و تربیت آموزش و پرورش در زمان کرونایی 
ج باشد و برنامه آموزشی آنها به طور مستمر  خار

پیگیری می شود./ایرنا

مدیرعامــل انجمــن حمایــت از بیمــاران مبتــال بــه 
، از احــداث درمانــگاه  ســرطان پــژواک طاهــر تبریــز
اواخــر  تــا  ســرطان  بــه  مبتــال  بیمــاران  تخصصــی 
تــی در محــل بیمارســتان ســابق  تابســتان ســال آ

ذکریا خبر داد.
 علی اکبــر خــازن در نشســتی خبــری بــا اصحــاب 
رســانه اظهار داشــت: چشــم انداز انجمن در ســال 
تــی احــداث مجتمعــی تخصصــی درمانی اســت که  آ
مقدمه ای بر ســاخت بیمارســتان تخصصی درمانی 
ســرطان در شــهرک مرزداران بــوده و خدماتی چون 
پزشکی، آندوســکوپی، دندان پزشکی و مرکز انجام 

شیمی درمانی خواهد بود.
وی افــزود: ۸ میلیــارد تومــان بــرآورد اولیــه انجمــن 
بــرای احــداث ایــن مجتمع تخصصــی درمانی اســت 
که تــالش داریم بــا همت خیــران عزیــز و معتمدین 

انجمن در زمان مقرر به بهره برداری برسد.
مدیرعامــل انجمــن پــژواک طاهــر تبریــز بــا اشــاره 
بــه  مبتــال  بیمــاران  بــه  شــده  ارائــه  خدمــات  بــه 
ســرطان خاطرنشــان کــرد: پرداخــت  ۴۰ درصــد از 
هزینــه داروهــای درمانــی، ۷۰ درصــد از هزینــه مومو 
گرافــی، 1۰۰ درصــد هزینــه ســونوگرافی، ۴۰ درصــد از 
هزینــه سی تی اســکن و ام آر آی، ۷۰ درصــد از هزینــه 
آزمایشــات و تهیه کیسه کلوســتومی برای بیماران، 
عمــده خدمــات انجمــن در ایــن ســال های اخیــر 

است.
وی اضافــه  کــرد: در کنــار ایــن خدمــات، مشــاوره و 
روانــکاوی بیمــاران و خانواده  هــای آنهــا بــه صــورت 
هفتگی و در چندین نوبت، دیگر خدمت ارائه شده 

به مراجعان انجمن است.
خازن بــا اشــاره بــه غربالگــری خانواده هــای بیماران 
مقوله پیشــگیری به عنــوان عاملی مؤثــر در درمان 
بیمــاران مبتــال بــه ســرطان اعــالم کــرد: در راســتای 
پیشــگیری از فــوت بیمــاران و شناســایی و درمــان 
ح غربالگــری خانواده های بیماران  به موقع آنها، طــر
مبتال به ســرطان با هزینه ۴۰ میلیون تومان صورت 
، ۴ بیمار مبتال  ح مورد نظــر گرفت که از ۴۰۰ نفر در طر
بــه درمــان شناســایی و اقدامــات درمانــی آنهــا آغــاز 

شد.

وی اظهار کــرد: تبریز بیشــترین مبتال به ســرطان در 
اســتان را دارد که بیشــترین نوع ســرطان در استان 
از نوع ســینه، خــون، رکتــوم، ریــه و گوارش هســتند 
که ســرطان گوارش در اســتان ما در حال گســترش 

است.
ح غربالگــری، تبریــز را به ۲۲  خــازن ادامــه داد: در طــر
منطقــه تقســیم کردیــم کــه فراوانــی بیمــاران در هر 
منطقه می تواند اطالعاتی مفید برای پژوهشگران و 

محققین حوزه سرطان باشد. 
، برگزاری مراســم  مدیرعامــل انجمــن پــژواک طاهــر
ترحیــم مجــازی در شــرایط کرونایــی فعلــی را دیگــر 
برنامــه انجمــن در چنــد مــاه گذشــته معرفــی کــرده 
و گفــت: بــه دلیــل شــرایط خــاص کرونایــی حاکــم 
بــر کشــور و اســتان، و عــدم برگــزاری مراســم بــرای 
متوفیــان کرونایــی و غیرکرونایــی، انجمــن پــژواک 
طاهر اقــدام بــه تهیــه مکانــی بــرای برگزاری مراســم 
ترحیــم بــا کمتریــن میــزان حضــور افــراد و پخــش 
آنالیــن آن از صفحه مجــازی انجمن و ارائــه کلیپی از 

مراسم کرده  است. 
وی بــا اشــاره بــه ارائــه بســته های معیشــتی در کنار 
خدمــات درمانــی و دارویی عنــوان داشــت: یک هزار 
بســته معیشــتی در طــول ســال و مناســبت هایی 
چــون عیــد، مــاه رمضــان، شــب چلــه و غیــره توزیــع 
شــده اســت کــه 3۰۰ هــزار تومــان ارزش ریالــی ایــن 
بســته های معیشــتی اســت و به جــز آن بــازه زمانی 
خــاص، امــروز هــم اگــر مریضــی بســتری شــود، یک 

بسته معیشتی می گیرد.
خازن ارائه اســکان رایگان برای بیماران شهرستانی 
را دیگــر خدمــت انجمــن پــژواک طاهــر دانســت 
و ابــراز داشــت: اســکان بیمــاران شهرســتانی در 
تبریــز و تهــران بــه همــراه ارائــه وعده هــای غذایــی 
دیگــر خدمت انجمــن به بیمــاران مبتال به ســرطان 

شهرستانی است.
وی نحــوه پذیــرش بیمــاران را بــر اســاس نامــه 
پزشــکان، بیمارســتان، معتمدین انجمن و خیران 
محالت معرفــی و تأکیــد کرد: حفــظ کرامت انســانی 

بیمــاران وظیفه ذاتی ماســت و تالش داریــم در کنار 
آن کرامــت انســانی و شــخصیت فــردی و حقــوق 

مریض ها را رعایت کنیم.
مدیرعامل انجمن پژواک طاهر با اشاره به فعالیت 
تخصصــی در امــور خیریــه نیــز گفــت: اساســنامه و 
وظیفــه مــا مشــخص اســت و دیگــر خیریه هــا نیــز 
وطایف مشــخصی دارند کــه می توانیم بــا هم افزایی 
از مــوازی کاری پرهیــز و به صــورت تخصصی بــه ارائه 

خدمات به مددجویان بپردازیم.
وی اضافه  کــرد: آمــاده هرگونه همکاری در راســتای 
هم افزایی با خیریه های دیگر هســتیم، و انجام امور 
غ از نــام و عنوان و پرچم،  مردم و فعالیــت خیریه فار

باید مد نظر خیریه ها قرار بگیرد.
خــازن بــا اشــاره بــه تاریخچــه انجمــن حمایــت از 
بیمــاران ســرطانی پــژواک طاهــر خاطرنشــان کــرد: 
انجمن پژواک طاهر 1۲ ســال پیش تاســیس شــده 
اســت و امــا پــس از ســال های اولیــه تأســیس، 
فعالیت چندانــی نداشــته و در یکســال اخیر فعال 

گردیده است. 
وی افزود: تمام اطالعات مددجــو و خیران در قالب 
یک نرم افزار ثبت و ضبط شــده اســت که بر اساس 

آن ۲۶۰1 نفر تحت پوشش این انجمن هستند
محــدوده فعالیــت آن بــر خــالف گذشــته فقــط در 

استان است.
وی با اشــاره بــه انجام شــیمی درمانــی در مطــب نیز 
گفــت: تزریــق و انجــام شــیمی درمانــی در مطب هــا 
غیرقانونی بوده ولی متٱسفانه در یکی از مطب های 
تبریز صــورت می گیرد کــه مراتــب را به اطــالع رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی نیز رسانده ایم.

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران مبتال به سرطان پژواک طاهر تبریز خبر داد؛

احداث مجتمع درمانی بیماران سرطانی ،تابستان آینده

نگاهی به هنرآفرینی استاد محمدحسن رضازاده
اســتاد محمــد حســن رضــازاده بــه عنــوان یکــی از پیشکســوتان و 

متولیــان امــر هنــر حجــم و مجسمه ســازی در شــهر تبریز شــناخته 

می شود که قریب ۳۰ سال اســت در این شــهر به خدمت در راستای 

ثــار حجمی وی در شــهرهای مختلف از  تولید و آمــوزش می پردازند. آ

جمله تهران، اصفهان و تبریز نصب شده است.

دریچه
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صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسال می ایران                         
سرپرست استان آذربایجان شـرقی: وحیده حاجی محمدیاری        

تحریریه شهرستانها:  021-44233511

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

این جـــــاهالن که دعوى ارشاد می کنند 
در خرقه شان به غیر "منم" تحفه اى میاب

ما عیب و نقص خویش و کمال و جمال غیر  
امام خمینی - ره

چهار شنبه  8 بهمن 1399   شماره 5864

در  جــوی  الینده هــای  آ غلظــت 
آذربایجان شرقی افزایش می یابد

هواشناســی  کل  اداره  پیش بینــی  گــروه  رییــس   

آذربایجان شــرقی گفــت: بــا توجــه بــه تــداوم پایــداری و 

تشــدید آلودگی هوا، غلظــت آالینده های جــوی در این 

استان افزایش می یابد.

، بــا بیــان این کــه پایــداری هــوا از امــروز  محمــد امیدفــر

تا اواخــر فــردا در اســتان ادامــه خواهــد داشــت، افزود: 

ایــن وضعیــت موجــب کاهــش کیفیــت هــوا بــه ویــژه 

در شــهرهای پرجمعیــت و صنعتــی آذربایجــان شــرقی 

می شود.

وی اظهار کرد: بــا پایدار ماندن این وضعیــت و افزایش 

آلودگی هوا، شرایط ناســالمی برای تمام گروه های سنی 

ایجــاد می کند و در برخــی مناطق کاهش دیــد و کیفیت 

هوا اتفاق می افتد.

هواشناســی  کل  اداره  پیش بینــی  گــروه  رئیــس 

آذربایجان شــرقی توصیه کرد تمامی گروه های ســنی در 

ایــن روزهــا از تــردد غیرضروری در ســطح شــهر بــه ویژه 

مناطق آلوده خودداری کنند.

، همچنیــن خواســتار مدیریــت کاهــش تــردد  امیدفــر

خودروهــا، کنتــرل فعالیت واحدهــای صنعتــی آالینده 

جوی و اجتناب از فعالیــت فیزیکی و ورزشــی در فضای 

باز در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان شد.

وی یــادآوری کــرد: هــم اکنــون ) ســاعت هشــت و 3۰ 

دقیقه( ســراب با ۲1 درجه ســانتی گراد زیر صفــر و کلیبر 

با پنج درجه بــاالی صفر به ترتیب ســردترین و گرم ترین 

شهرهای استان بوده و دمای تبریز 1۰ درجه سانتی گراد 

زیر صفر است.  

آذربایجــان شــرقی منطقــه ای سردســیر و کوهســتانی 

است و از لحاظ تقســیم بندی های اقلیمی جزو مناطق 

نیمه خشک به حساب می آید.

آب و هوای این استان به طور کلی سرد و خشک است 

ولی به علت تنــوع توپوگرافیکی از اقلیم هــای متفاوتی 

برخوردار است.

خبر

"احد عظیــم زاده"، رهبر کارآفرینــان ایران و اولین 
صــادر کننــده فــرش کشــور گفــت: قیمــت تمــام 
کاالهــا ده برابــر شــده انــد، ولــی قیمــت فــرش 
دســت بافــت تنهــا ســه برابــر افزایــش داشــته 
اســت؛ اما اگــر تحریم هــا کمتر شــوند و صــادرات 
فــرش آزاد شــود، بــی شــک 1۰۰ الــی ۲۰۰ درصــد 

افزایش قیمت خواهد داشت.
 آن جــا کــه می گوییم خواســتن توانســتن اســت 
بیــراه نگفتــه ایــم، چرا کــه بــرای کســب موفقیت 
همــان کــه انســان دارای اراده ای قــوی باشــد 
کفایــت می کنــد؛ "احــد عظیــم زاده"، نمونــه ای از 
ایــن "خواســتن توانســتن" ها اســت؛ وی کودکی 
یتیــم بــود در یکــی از روســتاهای اطــراف اســکو 
)اســفنجان( ؛ امــا بــا تــالش و پشــتکار فــراوان 
ح  توانســته اســت به یکــی از صادرکننــدگان مطر
صنعــت فــرش دســت بافــت کشــور و جهــان 
تبدیــل شــود و بــه ۶۰ کشــور مختلــف در دنیــا 
فرش صادر کنــد و همچنیــن به مدت پنج ســال 
متوالــی، بــه عنــوان اولیــن صــادر کننــده فــرش 
در کشــور انتخــاب شــود. وی بــه عنــوان رهبــر 
، بــرای ۲۰۰۰ جوان شــغل ایجاد  کارآفرینــان کشــور

کرده است.
ایــن کارآفریــن موفــق کشــور بعــد از ۶3 ســال 
عمــر و تــالش طاقــت فرســا در عرصــه تجــارت و 
اقتصاد قصــد دارد آســتین ها را بــاال زده و در دیار 
مــادری اش به صنعت فــرش این خطــه خدمات 

ماندگاری را ارائه کند.
عظیــم زاده کاندیــدای انتخابــات اتحادیــه فــرش 
دســتباف تبریــز شــده اســت و در صــورت جلــب 
اعتمــاد همکارانــش زمینــه توســعه فعالیت ها؛ 
رونــق بــازار فــرش، توســعه صــادرات، حمایــت 
از تولیدکننــدگان و ایجــاد فرصت هــای جدیــد 

شغلی را در این صنعت فراهم کند.
وی اثبات کرده است که فعل خواستن را به نحو 
احسن صرف می کند و توانســتن در مقابل اراده 
وی همواره تحقق یافتنی است. در گفت و گویی 
کوتاه ولــی پــر انــرژی از اهدافــش برای حضــور در 
ایــن انتخابــات جویــا شــدیم کــه ســخنان بســیار 

جالب را بیان کرد.
"احــد عظیــم زاده" بــا بیــان ایــن کــه مــن از صفــر 
شــروع کــرده ام و در شــروع کار هیــچ ســرمایه ای 
نداشــتم، گفــت: نبایــد جوانــان از کلمــه "نمــی 
خواســتن  کــه  چــرا  بکننــد،  اســتفاده  توانــم" 
توانســتن اســت و انســان اگر چیزی را بخواهد و 

بر آن اراده داشته باشد بی تردید به آن می رسد.
وی افزود: خود مــن بچه ای یتیم از یک روســتای 
دورافتــاده بــودم، ولــی بــا عنایــت خداونــد االن 
تبدیــل بــه یــک تاجــر بیــن المللــی شــده ام و در 
عرصــه صنعــت فــرش دســتبافت در دنیــا یکــی 
، از لحاظ قــدرت مالــی و خرید و  از تاجــران نــام دار

بازاریابی و فروش و... هستم.
اولیــن صادرکننــده فرش ایــران در ادامــه توجیه 
اقتصــادی بافــت فــرش را در بــازار فعلــی بســیار 
نامطلــوب دانســت و تصریــح کــرد: بایــد قیمــت 
فرش هــای دســتبافت ایــران بســیار بیشــتر از 
قیمــت فعلــی باشــد، چــرا کــه بافــت فــرش جــزو 
محصوالت صنایع دســتی محســوب می شــود و 

برای آن زحمات زیادی کشیده می شود.
وی با اشــاره بــه این که فرش دســت بافــت برای 
افزایــش قیمــت ظرفیــت بســیاری دارد، افــزود: 
قیمت تمام کاالها ده برابر شــده اند، ولی قیمت 
فــرش دســتباف تنها ســه برابــر افزایش داشــته 

اســت؛ اما اگــر تحریم هــا کمتر شــوند و صــادرات 
فرش آزاد شــود، بی تردید این صنعت 1۰۰ الی ۲۰۰ 

درصد افزایش قیمت خواهد داشت.
کاهش 6۰ درصدی بافت فرش

 ســرمایه گــذار و کارآفریــن مشــهور ایرانــی بــه 
دالیــل پایین بــودن قیمت فــرش در بازار اشــاره 
کــرد و اذعــان داشــت: بــازار اصلــی فــرش ایــران 
کشــورهای آمریــکا و عربســتان هســتند؛ ولــی در 
حال حاضر به دلیل تحریم هــا، صادرات فرش به 
این کشــورها ممنــوع شــده اســت و از طرفی هم 
شــیوع ویروس کرونا، صادرات فرش را 9۰ درصد 
کاهــش داده اســت؛ کــه همــه ایــن مــوارد باعث 

رکود صنعت فرش ایران شده است.
وی با بیــان این کــه وظیفــه دولت صــرف وقت و 
هزینه برای صنعت ملی فرش دســتبافت کشور 
است، خاطرنشــان کرد: تنها بافت و تولید فرش 
هنر نیســت، بلکــه باید راهــی برای صــادرات این 
محصول بــه کشــورهایی که پرجمعیت هســتند 

و مقرون به صرفه خواهند بود پیدا کنیم.
ایــن کارآفریــن برتــر با اشــاره بــه ایــن کــه در حال 
حاضــر تولیــد و بافــت فــرش بــه زیــر ۴۰ درصــد 
رســیده اســت و دیگــر قالیبافــان، بافــت آن را 
مقــرون بــه صرفــه نمی داننــد، تصریــح کــرد: باید 
نیــاز بازارهــای جهانــی و زمینــه تقاضــای آن هــا به 

اطالع هنرمندان و بافندگان فرش رســانده شود 
و ضمــن حــذف دالل هــا، بافنــدگان فــرش نیز به 

سود مطلوب خود برسند.
ضرورت احیای بازار فرش تبریز

ســال  هــزار  ســه  را  تبریــز  فــرش  ســابقه  وی 
عنــوان کــرد و اذعــان داشــت: بــازار فــرش تبریــز 
ظرفیت هــای بســیار فــوق العــاده ای دارد؛ امــا 
 ، بــا وجــود طراحــان بســیار خــوب در ایــن شــهر
تنها عیــب آن کپی برداری اســت؛ بایــد از طراحان 
ح های جدیدی را  بخواهیم ایده ها و رنگ هــا و طر
ارئه دهند؛ همچنین ســعی کنیــم بهترین فرش 
و ابریشــم و نقشــه و... را بــرای بافنــدگان عزیــز 

معرفی نمائیم.
 ، عظیــم زاده بــا تاکیــد بر احیــای بــازار فــرش تبریز
اظهار داشــت: به هیچ وجــه اجازه لطمــه خوردن 
به فرش دســت بافت تبریز را نخواهیم داد؛ باید 
کاری کنیم توریســت را به این شــهر بکشــانیم تا 
صنعت فــرش دســت بافت ایــن شــهر از حالت 

ج شود. رکود خار
وی در ادامــه بــه انگیــزه حضــور خــود در اتحادیه 
فروشــندگان فــرش دســتباف تبریز اشــاره کرد و 
افزود: کســی که به اتحادیه می آید، باید احساس 
مســئولیت کنــد و بــرای پیشــبرد و پیشــرفت آن 
صنعــت نهایت تــالش خــود را بکنــد؛ مــن اگر به 
اتحادیــه بیایم قول می دهم از اتحادیه این شــهر 

در کشور اتحادیه اول بسازم.
این نامــزد انتخابات اتحادیه فروشــندگان فرش 
دســتباف تبریز در ادامه گفت: بنــده برنامه های 
زیــادی بــرای حضــورم در اتحادیــه فروشــندگان 
صنــدوق  ایجــاد  جملــه  از  دارم؛  تبریــز  فــرش 
زشــگاه  ور انــدازی  راه  اتحادیــه؛  اختصاصــی 
احــداث  فــرش،  صنعــت  فعــاالن  اختصاصــی 
بیمارســتان بــا مشــارکت ســایر اتحادیه هــای 
اصنــاف تبریز ویــژه اصنــاف و خانواده هایشــان، 
بیمــه  مشــکل  حــل  از  حمایــت  و  پیگیــری 
قالیبافــان تبریز و ده ها مورد دیگــر که در صورت 
عملیاتــی  انتخابــات  در  مــان  ائتــالف  وزی  پیــر

خواهیم کرد.

: اولین صادر کنند ه  فرش در کشور

خبررونق را به صنعت فرش تبریز باز می گردانیم

مدیــر روابــط عمومــی اداره کل محیــط 
زیست استان:

هــوای تبریــز بــرای تمامــی گروه ها 
ناسالم است

یســت  وابــط عمومــی اداره کل محیــط ز مدیــر ر
آذربایجان شــرقی گفــت: شــاخص کیفیــت هــوای 
تبریــز در وضعیــت ناســالم بــرای تمامــی گروه هــا 

قرار دارد.
داوود قاســم زاده اظهــار کــرد: میانگین  شــاخص 
کیفیــت هــوای تبریــز هفتــم بهمــن برابــر بــا 153 

بوده و برای تمامی گروه ها ناسالم است.
وی با تاکید بر تالش همگانــی برای کاهش میزان 
آالینده های جوی، صرفه جویــی در مصرف انرژی، 
ون شــهری،  وری در پرهیــز از ترددهــای غیرضــر
مدیریــت زمانی و مکانی ســفرهای درون شــهری، 
اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی و عمــل بــه 
توصیه هــای زیســت محیطــی را از راه هــای موثــر 
در کاهــش آلودگــی هــوا عنــوان کــرد. وی افــزود: 
در وضعیتــی کــه هــوا بــرای همــه گروه هــا ناســالم 
اســت، توصیــه می شــود بــا مشــارکت عمومــی از 
هرگونــه فعالیتی که منجر بــه افزایش آلودگی هوا 

می شود، خودداری شود.
قاســم زاده افــزود: افــراد مبتــال بــه بیماری هــای 
قلبی یــا ریوی، زنــان بــاردار و شــیرده، ســالمندان 
ج از منــزل خودداری  و کــودکان از فعالیت در خــار
کنند. شــاخص آلودگی از ۰ تــا 5۰ هوای پــاک، از 5۰ 
تا 1۰۰هوای ســالم، از 1۰۰ الی 15۰ هوای ناسالم برای 
گروه های حســاس بوده و همچنین از 15۰ الی ۲۰۰ 
نیز بیانگر ناســالم بــودن هوا بــرای تمامی گروه ها 
۲۰۰ نیــز وضعیــت  لودگــی بیــش از  آ و شــاخص 

بحرانی آلودگی هوا را نشان می دهد. / ایسنا

باهمه بلندی مقامتان و همه کوتاهی مرتبه مان در برابر شــما، 
قدر دان زحمات بی دریغ وتالش وافــر خانم مریم فریاد، مدیر 
بسیار فعال مدرســه یادگار امام وخانم یحیایی، معلم دلسوز 
باسواد و فداکار مدرســه که در این روزهای کرونایی بی وقفه 
برای تک تک دانش آموزان شان صرف وقت نموده و چه درسی و 

چه تربیتی، آموزشی بی نظیر ارائه نمودند، هستیم.
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