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مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی خبر داد؛

مدیرعامل سازمان مدیریت و
نظارت بر تاکسیرانی خبر داد؛

بهرهمندی  97درصد روستاییان از گاز طبیعی
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ویژه ها

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجانشرقی عنوان کرد؛

امام جمعه تبریز:

برگزاری دورههای آموزشی مشترک با خانه مطبوعات

اهانت به پیامبر خدا
توهین به بشریت است

(ص)

توزیع1500بستهمعیشتی
بینتاکسیرانانتبریز
2

رئیسسازمانجهادکشاورزی
آذربایجانشرقی:

زراعت چوب در 1100
هکتار از اراضی استان
انجام میشود

نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی و
امام جمعه تبریز با صدور بیانیهای ضمن
محکومکردن اظهارات امانوئل مکرون رئیس
جمهور فرانسه ،تصریح کرده است :اهانت به
پیامبر خدا (ص) در حقیقت توهین به جامعه
بشری و البته تمامی انبیای الهی است.
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باهدفمبارزهباقاچاق؛
منبع :خانه مطبوعات

۴۵هزار راسدامسبک
وسنگیندر هشترود
پالککوبیشد
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برای خدمترسانی به هممیهنان عزیز پا به عرصه تولید ماسک
سه الیه پزشکی تمام پرس الکتراسونیک با باالترین کیفیت
نهاده و آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به کلیه نهادهای
دولتی و خصوصی اعالم میدارد.
ماسک سه الیه تمام پرس الکتراسونیک
ماسک کودک تمام پرس چاپی
ماسک ِملت دار ضخیم به نرخ دولتی
با پایینترین قیمت و باالترین کیفیت

شـرکت
پاک طب سهند

 -1دیپلم فنی

 -2حداکثر سن 40سال

و یک نفر آقا جهت کار با دستگاه  CNCپانچ با شرایط:
 -1فوق دیپلم یا لیسانس مکانیک (گرایش ساخت و تولید)  -2مسلط به کامپیوتر
سن  40سال (آموزشهای الزم جهت کار با دستگاه  CNCپانچ داده خواهد شد)

آبکار
و نیز یک خانم حسابدار

با حقوق قانون کار ،مزایا ،بیمه و سرویس نیازمندیم.
آدرس :جاده صوفیان ،شهرک آیت اله رفسنجانی ،نبش کوچه هشتم ،فیلتر کاوه
تلفن تماس۳۴۴۷۵۶۴۰ -041۴۲۵۴۴۲۴۷ :

شماره تماس۰۹۱۴۶۴۴۱۵۳۸ :

 -3حداقل یکسال سابقه کار

تراشکاری
پرسکاری

تب

هه
م
ک
ا
ری:

و تعدادی نیروی بازنشسته فنی (زیر  ۵۰سال)،

آماده ارائه خدمات به کلیه نهادهای دولتی میباشد.

به یک نفر کارگر فنی برق با شرایط:

کارخانه صافی سپهر کاوه ،به تعدادی نیرو با تخصصهای

دعو

است

خ

دام

 -3حداکثر

در شهرک صنعتی رجائی جنوبی نیازمندیم.
متقاضیان از ساعت  9الی  16با شماره ( ) 34204398داخلی  108تماس حاصل فرمایند.

سرور ارجمند ،جناب آقای سید احمد فتاح زاده
موسس و رئیس محترم هیات مدیره شرکت آذربام

بدینوسیلهانتخابحضرتعالیرابهعنوان«چهرهبرجستهحوزهصنعت
قیر و آسفالت کشور در سال  »1399تبریک عرض نموده و توفیقات
روزافزونجنابعالیرااز درگاهایزدمنانخواستاریم.
مدیریت و کارکنان شرکت
پاالیش ایمن راه  -رزمی
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در آذربایجان شرقی

خبر

خونیتازهدر رگدوچرخهسواری
استانجریانیافت

دبیر هیات دوچرخه سواری آذربایجانشرقی با اشاره
به تشکیل تیم دوچرخه سواری شرکت عمران شهر
جدید سهند ،گفت :با تاسیس این تیم ،خون تازهای
در رگهای دوچرخهسواری استان جریان یافت.
به گزارش جامجم ناصر هوشیار در مراسم رونمایی
از پیراهن تیم دوچرخه سواری شرکت عمران شهر
جدید سهند ،در جمع خبرنگاران افزود :تأسیس تیم
دوچرخه سواری شرکت عمران شهر جدید سهند را
خون تازه در رگهای دوچرخهسواری آذربایجانشرقی
نامید و از حمایت مدیرعامل این شرکت تقدیر کرد.
دبیر هیات دوچرخهسواری استان و مدیر فنی تیم
شرکت عمران شهر جدید سهند همچنین هدف
از پایهگذاری این تیم را ترویج رشته دوچرخهسواری
در شهر جدید سهند اعالم کرد و همچنین از طرح
استعدادیابی هیات دوچرخهسواری استان به منظور
شناساییدوچرخهسوارانمستعداینشهر وجذب
به تیم تازه تأسیس سهند در آینده نزدیک خبر داد.
وی ترکیب تیم دوچرخه سواری شرکت عمران شهر
جدید سهند را علی لبیب ،آیدین بامراد ،مسعود
خاکی ،مهدی مطاعی ،یاشار معصومی ،ایلمان
عابدی و آرمان سیفی اعالم و عنوان کرد :این تیم به
مربیگری بهزاد کرمزاده و علی اشکبوس به عنوان
کمک مربی ،مهندس خلیلزاده به عنوان سرپرست
و ناصر هوشیار به عنوان مدیر فنی فعالیت خواهد
کرد .تیم دوچرخه سواری شرکت عمران شهر جدید
سهند با مساعدت عباس مصطفوی مدیرعامل
شرکت عمران شهر جدید سهند ،در مسابقات
لیگ دوچرخه سواری باشگاههای کشور که یازدهم
تا سیزدهم آبان در مشهد مقدس برگزار میشود
حضور خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی خبر داد؛

توزیع  1500بسته معیشتی بین تاکسیرانان تبریز
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
تبریز از توزیع یک هزار و  ۵۰۰سبد کاالی حمایتی در
بین رانندگان تاکسی این کالنشهر ،خبر داد.
به گزارش جامجم سعید بشیریان در یک گفت وگوی

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی با اشاره
به اینکه بهرهمندی از ظرفیت خانه مطبوعات و
رسانههای استان آذربایجان شرقی مورد تأکید قرار
دارد ،گفت :آماده برگزاری دورههای آموزشی مشترک
هستیم.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی خانه
مطبوعات و رسانههای استان آذربایجانشرقی ،سردار
حسین عبدی در دیدار با مدیرعامل و بازرسان خانه
مطبوعات و رسانههای استان آذربایجان شرقی اظهار
داشت :توجه به پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگسازی
مناسب در جامعه از الزمههای تامین و ارتقای احساس
امنیت اجتماعی است که تعامل سازنده رسانه و ناجا
میتواند زمینه این مهم را فراهم کند.وی بر ضرورت
تعامل سازنده و دوسویه رسانه و نیروی انتظامی
تاکید کرد و گفت :انتقال آرامش و احساس امنیت به
جامعه با تکیه بر تعامل بین رسانه و پلیس امکانپذیر
است .نیروی انتظامی با پیشگیری و مبارزه با انواع
جرایم در زمینه ایجاد ارتقای امنیت و احساس آرامش
مردم تالش میکند که یکی از راههای رسیدن به این
اهداف انعکاس اخبار این نیرو است.سردار عبدی با
بیان این که تعامل رسانهها با نیروی انتظامی ،نقش
مهمی در تامین امنیت دارد ،افزود :انعکاس اخبار و
اطالع رسانی و آگاه سازی همراه با شفافیتسازی برای
مردم به طور قطع در اذهان عمومی تاثیرگذار بوده و
موجب احساس امنیت در آنها میشود .فرمانده
انتظامی آذربایجان شرقی ادامه داد :رسانهها به دلیل
ارتباط مستقیم با اقشار مختلف مردم نقش بسزایی

خبری افزود :با توجه به مشکالت درآمدی رانندگان
تاکسی در پی شیوع ویروس کرونا و در راستای
حمایت از این قشر خدوم جامعه ،مقرر شد بر اساس
اولویت بندی برای تعدادی از این افراد ،سبد کاالی

حمایتی شامل اقالم خوراکی و مصرفی رایگان در
نظر گرفته شود.وی اظهار کرد :این کار خداپسندانه
با تاکید شهردار کالنشهر تبریز و با هماهنگی ستاد
فرمان اجرایی حضرت امام خمینی (ره) و سازمان

تاکسیرانی تبریز انجام میشود.
در کالنشهر  ۲میلیون نفری تبریز  ۱۱هزار و ۱۴۴
دستگاه تاکسی وجود دارد که از این تعداد پنج هزار
و  ۳۰۰هزار دستگاه فرسوده است.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجانشرقی عنوان کرد؛

برگزاری دورههای آموزشی مشترک با
خانه مطبوعات

برای ایجاد آرامش در جامعه ایفا میکنند که این مهم
با افزایش همکاری پلیس و خبرنگاران برای ایجاد
محیطی امن در جامعه بسیار حائز اهمیت است.
وی تصریح کرد :نیروی انتظامی در جمهوری اسالمی
اصلیترین نهاد حافظ نظم و امنیت عمومی بوده و
پاسداری از دستاوردهای انقالب اسالمی را عهده دار
است لذا پیش از هر سازمان دیگری نیازمند همراه
سازی و جلب افکار عمومی هستیم .سردار عبدی با

اشاره به اینکه بهرهمندی از ظرفیت خانه مطبوعات و
رسانههای استان آذربایجان شرقی مورد تأکید قرار دارد،
گفت :آماده برگزاری کالسهای آموزشی سواد رسانهای
در حوزه نیروی انتظامی با همکاری خانه مطبوعات
هستیم.
* تأکید بر تعامل حداکثری پلیسهای تخصصی ناجا با
اصحابرسانهاستان
همچنینمرتضیشفیعی،مدیرعاملخانهمطبوعاتو

رسانههای استان آذربایجانشرقی در سخنانی با تأکید
بر تعامل و همکاری حداکثری میان این تشکل جامع
رسانهای و نیروی انتظامی استان اظهار داشت :بسیاری
از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی با تعامل و بهرهمندی
از ظرفیتهای موجود در رسانههای استان قابل رفع
است.
وی با بیان اینکه ارتقای سواد رسانهای فرماندهان
خدوم نیروی انتظامی یکی از راهکارهای مهم در برقراری
ادبیات مشترک میان رسانه و پلیس است ،گفت:
هدف مشترک میان رسانه و پلیس ایجاد امنیت روانی
و آرامش در جامعه است ،اعتقاد داریم که توسعه تنها
در بستر آرامش و امنیت اتفاق میافتد ،بنابراین خود
را ملزم به همکاری با نیروی انتظامی استان میدانیم.
شفیعی با بیان اینکه برگزاری کارگاههای آموزشی
مشترک ضرورتی برای آشنایی اصحاب رسانه با مفاهیم
رایج و تخصصی در نیروی انتظامی است ،افزود :اصحاب
رسانه استان آذربایجانشرقی ضمن اینکه در کار
حرفهای خود همواره قانونمند و قانونمدار بودهاند؛ در
راستای منافع ملی ،مصالح نظام و بازتاب مطالبات مردم
تالش دارند.
مدیــرعامل خانه مطبـــوعات و رســـانههای استان
آذربایجانشرقیخواستار تعاملحداکثریپلیسهای
تخصصی ناجا با اصحاب رسانه استان در انعکاس
اخبار حوادث ،رویدادهای جنایی و جریانهای
اجتماعی شد و افزود :در این راستا آماده تعریف
کانالهای ارتباطی مشترک و مطمئن برای انعکاس
بهنگام ،سریع و هوشمندانه اخبار ناجا هستیم.

در حد فاصل آبرسان  -راهآهن و برعکس صورت گرفت؛

فعالیت شبانه اتوبوسرانی تبریز در مسیر تندرو
سرپرست معاونت بهره برداری شرکت
واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از استمرار
خدمات رسانی اتوبوسرانی در مسیر تندرو
با فعالیت خط شبانه در حدفاصل آبرسان
تا راه آهن و برعکس ،خبر داد.
به گزارش جامجم محمد علیون با بیان
این مطلب اظهار کرد :شرکت واحد

اناهلل انا الیه راجعون

خانواده محترم محمدپور

خبر درگذشت جناب آقای دکتر محمد محمدپور،
مدیرکل ساعی و پرتالش فرهنگ و ارشاد اسالمی
آذربایجان شرقی و جانباز سرافراز هشت سال دفاع
مقدس ،موجب تأثر و تألم فراوان شد.
مرحوم دکتر محمدپور از مدیران سختکوش استان
بود که با روحیه جهادی در سنگر حساس فرهنگ و هنر ،منشأ خدمات بسیار برجستهای شد و
در مسیر خدمت به اهالی فرهنگ و هنر از هیچ تالش و کوششی دریغ نکرد.
اینجانب درگذشت این مدیر پرتالش را به خانواده محترم ایشان ،جامعه بزرگ فرهنگ ،ادب
و هنر آذربایجان تسلیت عرض میکنم و برای آن مرحوم از درگاه ایزد منان ،علو درجات و برای
بازماندگان صبر و اجر مسالت داریم.

اتوبوسرانی تبریز به منظور تامین رفاه
حال شهروندان و مسافران ،با استمرار
خدمات رسانی در ساعات پایانی شب،
کار جابهجایی شهروندان را بعد از اتمام
فعالیت اتوبوسهای تندرو از ساعت ۸.۳۰
تا  ۱۰شب با بهکارگیری ناوگان خصوصی
تحت نظارت به انجام میرساند.

وی خاطرنشان کرد :شرکت واحد
اتوبوسرانی نماد حرکت ،چرخش ،پویایی
وخدمت شبانه روزی به مردم است و ما
همیشه در تالش هستیم تا شهروندان
عزیز در زمانهای مورد نیاز از خدمات
حمل و نقل عمومی ارزان قیمت ،ایمن و
سریع بهرهمند شوند.

خبر

مدیرکل راهداری استان اعالم کرد؛

تردد  137میلیون و  880هزار
خودرو در جاده های استان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای
آذربایجانشرقی گفت :از ابتدای سال تاکنون
۱۳۷میلیون و  ۸۸۰هزار تردد خودرو در جادههای
مختلف استان ثبت شد.
به گزارش جامجم اوروجعلی علیزاده ،در گفت
و گو با خبرنگاران افزود :با توجه به اطالعات به
دست آمده از  ۸۲دستگاه ترددشمار آنالین
مستقر در جادههای مختلف استان ،این
آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
۱۸درصد کاهش یافته است.وی اظهار داشت:
از کل تردد ثبت شده خودرویی در جادههای
آذربایجان شرقی ۱۵ ،درصد مربوط به وسایل
نقلیه سنگین و  ۸۵درصد مربوط به وسایل
نقلیه سبک است و مسیر رفت و برگشت
تبریز -ایلخچی با بیش از  ۲۲میلیون و  ۵۱۱هزار
تردد پرترددترین جاده استان در سال جاری
است .وی گفت :مسیرهای تبریز -صوفیان با
بیش از ۱۱میلیون و ۱۴۸هزار ،ایلخچی -آذرشهر
با بیش از  ۷میلیون و  ۵۸۳هزار و بناب – مراغه
با بیش از  ۳میلیون و  ۳۷هزار تردد از دیگر
جادههای پر رفت و آمد استان به شمار میروند.
علیزاده ادامه داد :در زمان کنونی مرکز مدیریت
اطالعات راهها و حمل و نقل جادهای استان
با  ۲۴دوربین نظارت تصویری ۵۷ ،سامانه
ثبت تخلفات عبور و مرور که  ۴۰سامانه دیگر
نیز در شرف راهاندازی است ،ضمن اینکه ۷
دستگاه تابلوی پیام متغیر و  ۸۲دستگاه تردد
شمار آنالین در سطح جادههای مختلف رصد
وضعیت تردد استان را انجام میدهد.

بازگشت همه به سوی اوست
خانواده محترم محمدپور

خبر درگذشت جناب آقای دکتر محمد محمدپور ،مدیرکل ساعی و پرتالش
فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی و جانباز سرافراز هشت سال دفاع
مقدس ،موجب تأثر و تألم فراوان شد.
مرحوم دکتر محمدپور از مدیران سختکوش استان بود که با روحیه جهادی در
سنگر حساس فرهنگ و هنر ،منشأ خدمات بسیار برجستهای شد و در مسیر
خدمت به اهالی فرهنگ و هنر از هیچ تالش و کوششی دریغ نکرد.
اینجانب درگذشت این مدیر پرتالش را به خانواده محترم ایشان ،جامعه بزرگ
فرهنگ ،ادب و هنر آذربایجان تسلیت عرض میکنم و برای آن مرحوم از درگاه ایزد
منان ،علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.

سرپرستی روزنامه جام جم استان آذربایجان شرقی  –-وحیده حاجی محمدیاری

فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی

اناهلل و انا الیه راجعون
خبر دردناک درگذشت دکتر محمد محمدپور ،مدیر کل
فقید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان
شرقی بر اثر بیماری كرونا موجب تأثر و تألم فراوان گردید.
اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ شرکت واحد
اتوبوسرانی تبریز و حومه این ضایعه تأسفبار را به جامعه
فرهنگ ،هنر و رسانه بویژه خانواد ه ارجمند ایشان و
همکاران عزیزشان تسلیت عرض نموده ،غفران و رضوان
الهی را برای ایشان و صبر و شکیبایی برای بازماندگان محترم آرزومندم.
در انتها از تمامی همشهریان و همکاران تقاضا دارم با رعایت پروتکلهای بهداشتی مواظب سالمتي
خود و شهروندانمان باشيم و در خانه بمانيم و در محلهاي عمومي بدون ماسك حضور نداشته
باشيم.

ایمان غنی زاده ،مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

خانواده محترم محمدپور
خبر درگذشت جناب آقای دکتر محمد محمدپور ،مدیرکل ساعی و پرتالش فرهنگ و
ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی و جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس ،موجب تأثر و
تألم فراوان شد.
مرحوم دکتر محمدپور از مدیران سختکوش استان بود که با روحیه جهادی در سنگر
حساس فرهنگ و هنر ،منشأ خدمات بسیار برجستهای شد و در مسیر خدمت به اهالی
فرهنگ و هنر از هیچ تالش و کوششی دریغ نکرد.
اینجانب درگذشت این مدیر پرتالش را به خانواده محترم ایشان ،جامعه بزرگ فرهنگ،
ادب و هنر آذربایجان تسلیت عرض میکنم و برای آن مرحوم از درگاه ایزد منان ،علو درجات
و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت داریم.

همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی
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اقتصادی
اجتماعی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجانشرقی بر اثر کرونا درگذشت
محمد محمدپور ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
آذربایجانشرقی به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان
دارفانی را وداع گفت.
به گزارش ایرنا ،محمدپور از حدود یک هفته قبل مبتال
به کرونا بود و به بخش ویژه بیماران کرونایی منتقل

شد و سرانجام چهره در خاک کشید.
محمدپور متولد  ۱۳۴۷در سلماس بود و در جبهههای
حق علیه باطل حضور داشت و در عملیات کربالی  5به
درجه رفیع جانبازی نائل آمده بود.
وی دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

عمومی از دانشگاه تبریز و دکترای تخصصی روانشناسی
و دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روان شناسی
کشور بود .ریاست کتابخانه مرکزی و عضویت در هیات
امنای کتابخانه ملی تبریز ،معاونت فرهنگی و هنری
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی،

مدیریت اجرایی چهارمین و پنجمین نمایشگاه بین
المللی کتاب تبریز ،مشاور فرهنگی و هنری مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی ،مشاور
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور ایثارگران اداره
کل و ...از دیگر سوابق وی بود.

ضمیمه رایگان روزنامه در آذربایجان شرقی

خبر

 Covid -19و دستورالعمل جدید وزارت بهداشت
دکتر عباس
دیندوست
مدیر داخلی
بیمارستانبهبود
تبریز

حدود  10ماه است که از شروع و انتشار بیماری کووید  19در جهان میگذرد ،این
بیماری از نادرترین بیماریهایی است که در طول یک قرن اخیر مردم و پزشکان
را سردرگم کرده است .روزی نیست که پروتکلهای تشخیصی ،درمانی و مراقبتی
آن عوض نشود ،عالئم بالینی آن درافراد مختلف فرق نکند و در کل بیماری چهره
جدیدی از خود نشان ندهد.
این بیماری مثل هر پدیده موثری بر زندگی انسانها گاهی چنان رعبی در دل
جوامع ایجاد کرده که انسانها را از امور روزمره خود دور کرده و حتی به تفکرات
و نظرات ماورایی سوق میدهد .عالوه بر آن با وجود نظرات مستند پزشکان و
پژوهشگران در مورد مرگ و میر این بیماری (  )mortalityکه تا حال مقدار آن
( )2-10درصد بوده است بازهم آن را چنان مخوف میدانند که با شروع عالئم و
حتی تشخیص نصفه و نیمه کاره بیماری را پایان یافته تلقی مینمایند.
دائم گوش به زنگ خبر رسیدن ساخت واکسن و داروی موثری هستند ،با
کوچکترین مشکلی هر نوع عالمت خود را به احتمال وجود  Covid - 19ربط
میدهند .درخواستهای خودسرانه از پزشک برای انجام سی تی اسکن ریه یا
نمونه برداری از حلق و درخواست آزمایشات و ...مسائلی هستند که وحشت
مردم یا تفکرات غیرعلمی آنها را وادار به این کار میسازد.

در کل دنیا هیچ نوع پروتکل تشخیصی و درمانی مشخصی برای بیماری
 Covid - 19که بین مردم به کرونا معروف شده ،وجود ندارد ،ولی چاره چیست
و چه باید کرد؟
وزارت بهداشت و درمان ایران با استفاده از علم و تجارب پزشکان کشورمان،
تحقیقات و یافتههای جدید از کشورهای مختلف و دستورالعملهای پی در پی را
 که برگرفته از آخرین دستاورد پزشکی جهان است -جمع آوری کرده و به صورترسمی به پزشکان و مراکز درمانی اعالم میکنند که آخرین آنها دستورالعمل
شماره  8است که به تشخیص و درمان بیماران خیلی کمک میکند.
بر پایه دستورالعملهای وزارت بهداشت:
 -1در  24ساعت بعد از ورود ویروس به بدن با هیچ آزمایشی یا سی تی اسکن و
نمونه برداری نمیتوان گفت فرد مبتال شده است یا خیر.
 -2بعد از  24ساعت اگر بخواهند تشخیص دهند که فرد مبتال شده یا خیر ،فقط و
فقط نمونه برداری از حلق و انجام آزمایش  PCRکمک کننده خواهد بود.
 -3عالئم بیماری معموال در  3-5روز اول بعد از برخورد فرد با افراد مبتال در فرد
ظاهر میشود.
 -4تا زمانی که بیمار دارای سرفه و تنگی نفس نباشد ،سی تی اسکن ضروری

نیست.
 -5عالئم و عوارض بیماری تا  2-3هفته بعد از ابتال بیشتر
بوده و در صورت مقاومت بدن بیمار ،عالئم کم کم
فروکش میکند.
 -6تستهای آزمایشگاهی خونی مختص ویروس کرونا  SARS-COV- 2وجود
ندارد و صرف باال بودن  PCRمثبت نمیتواند مشخصه قطعی ابتالی فرد به
بیماری  Covid - 19باشد.
 2-3 -7هفته بعد از ابتال انجام تستهای ایمنی  IgGو  IgMو چندین آزمایش
دیگر ارزش دارد و آن هم میتواند بیانگر این باشد که بیمار در  2-3هفته اخیر به
بیماری مبتال شده است یا نه.
 -8مصرف آنتی بیوتیک پیشگیرانه (جلوگیری از ابتال) ارزشی ندارد.
 -9مصرف هر نوع داروی گرانقیمت اگر با نظر پزشک نباشد نمیتواند مفید باشد.
 -10تقویت سیستم دفاع ایمنی بدن و استفاده از وسایل خودایمنی مانند
ماسک بهترین روش جلوگیری از ابتال به بیماری  Covid - 19است.
منابع :سایت  ،Whoژورنال  ،Medical Newsدستور العملهای وزارتی ،سایت
النستعفونی

برگزاری جلسه علنی شورای شهر برای پاسخ به
ابهامات متروی تبریز
مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه خواستار برگزاری جلسه علنی
شورای شهر برای پاسخ به ابهامات پیش آماده در خصوص روند سوال از
عملکرد مترو شد.
به گزارش جامجم مصطفی مولوی فرد در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد :طبق
دستور ارائه شده در دویست و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تبریز ،مقرر
بود تا در قالب گزارش عملکرد به سواالت یکی از اعضای شورا پاسخ داده شود.
وی افزود :در دستور جلسه فوق زمان مشخصی برای ارائه گزارش در نظر
گرفته شده و سواالت نیز قبال بهصورت کتبی ارائه شده و مقرر بود جلسه اخیر
مختص پاسخگویی به آن سواالت باشد.
وی خاطرنشان کرد :متاسفانه زمان الزم برای پاسخ به سواالت در نظر گرفته

نشد و این موضوع بیشتر ابهام ایجاد کرد و سوال و صحبتهای جلسه فوق
نیز به ابهامات دامن میزند.
مولوی گفت :از رئیس شورای شهر تبریز تقاضا دارم که پاسخهای سازمان
قطار شهری نیز در جلسه علنی طرح شود تا مردم نیز در جریان تمامی امور
قرار گیرند .به گزارش روابط عمومی سازمان قطار شهری تبریز و حومه ،یکی
از دستورات جلسات دویست و چهارمین جلسه علنی شورای شهر «پاسخ به
سواالت در خصوص عملکرد مترویتبریز» بود و با وجود اینکه یکی از اعضای
شورا سواالتی در این خصوص مطرح کرده بود ،بعد از طرح مجدد سواالت که
زمان کافی برای پاسخگویی وجود نداشت ،در اقدامی قابل تامل برای تمدید
زمان جلسه و شنیدن جوابها نیز رای مثبت داده نشد.

انا هلل و انا الیه راجعون

خانواده محترم بشارتی
و هـر از گاه در گـذر زمـان  ،در گـذر بـی صـدای
ثانیههای دنیای فانی ،جـرس کاروان از رحیل
مسـافری خبر میدهـد کـه در سـکونی ،آغازی
بی پایان را میسـراید  .درگذشـت همکار عزیز
مـان مرحـوم مغفـور « جـواد بشـارتی» رئیـس
گروه خبر و اطالع رسـانی را به خانـواده محترم
ایشـان تسـلیت عـرض نمـوده و بـرا ی وی از
درگاه خداوند متعال مغفرت خواهانیم .
مدیرعامل و کارکنان شرکت آب و فاضالب شهری
استان آذربایجان شرقی

انا هلل و انا الیه راجعون
خانواده محترم بشارتی

و هر از گاه در گذر زمــان  ،در گذر بی صدای ثانیههای دنیــای فانی  ،جرس کاروان از
رحیل مسافری خبر میدهد که در سکونی ،آغازی بی پایان را میسراید  .درگذشت
همکار عزیز مان مرحوم مغفور جواد بشارتی رئیس گروه خبر و اطالع رسانی را به خانواده محترم ایشان
تسلیت عرض نموده و برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت خواهانیم .
وحیده حاجی محمدیاری  -سرپرست روزنامه جامجم در آذربایجان شرقی

امامجمعهتبریز:

یادداشت

مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز خواستار شد؛
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اهانت به پیامبر خدا (ص)
توهین به بشریت است

نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی و امام
جمعه تبریز با صدور بیانیهای ضمن محکومکردن
اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه،
تصریح کرده است :اهانت به پیامبر اسالم (ص)
در حقیقت توهین به جامعه بشری و البته تمامی
انبیایالهیاست.
به گزارش جام جم حجت االسالم محمدعلی
آ لهاشم در بیانیه خود با اشاره به آیهای یادآور
شده است :معنی این آیه الهی مبنی بر اینکه «آنان
میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند،
اما خدا نور خود را کامل میکند هر چند کافران
خوش نداشته باشند» ،مصداق بارز اهانتهای
اخیر در دنیای غرب به ساحت محمدمصطفی(ص)
آخرین فرستاده خدا برای هدایت بشر است.وی
اضافه کرده است :انتشار کاریکاتوری موهن در یک
نشریه فرانسوی خشم جوامع اسالمی را برانگیخته
است؛ گناهی نابخشودنی که با سخنان امانوئل
مکرون در حمایت از این اقدام به بهانه آزادی
عقیده این خشم را دو چندان کرده است و یقین
داریم اهانت به پیامبر عظیم الشان اسالم ،اهانت
به جامعه بشریت و همه انبیاء و کتب آسمانی
است و تکرار این عناد و کینه شرارتبار چهره
منحوس دستگاههای سیاسی و فرهنگی دنیای
غرب را بیش از پیش نمایان ساخت .آ لهاشم
ادامه میدهد :سناریوی شیطانی اسالمستیزی،
اقدامی فریبکارانه و حرکتی جاهالنه علیه پیامبر
اسالم(ص) ،جلوه عقالنیت بشر به مثابه سلب
همه آزادیها و بیانگر ناکامی سیاستمداران
دنیای غرب در جلوگیری از توسعه اسالم و گرایش
شهروندان غربی به آموزههای پیامبر اعظم(ص)
و دین مبین اسالم است .وی یادآور شده است:
بدون تردید حامیان اصلی جریانهای افراطی و
تکفیری و سردمداران نظام سلطه و صهیونیست
در آیندهای نه چندان دور فراتر از تحریم کاالهای
فرانسوی و اعتراضات میدانی باید در انتظار دریافت
پاسخهای با صالبت و قاطع از امت اسالمی باشند.

بازگشت همه به سوی اوست
خانواده محترم محمدپور
خبر درگذشت جناب آقای دکتر محمد محمدپور ،مدیرکل
ساعی و پرتالش فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی ،
مسئول کمیته اطالع رسانی و فرهنگ سازی ستاد استانی
مدیریت مقابله با کرونا و جانباز سرافراز هشت سال دفاع
مقدس ،موجب تأثر و تألم فراوان شد.
مرحوم دکتر محمدپور از مدیران سختکوش استان بود که با روحیه جهادی در سنگر حساس
فرهنگ و هنر ،منشأ خدمات بسیار برجستهای شد و در مسیر خدمت به اهالی فرهنگ و هنر از
هیچ تالش و کوششی دریغ نکرد .اینجانب درگذشت این مدیر پرتالش را به خانواده محترم ایشان،
جامعه بزرگ فرهنگ ،ادب و هنر آذربایجان تسلیت عرض میکنم و برای آن مرحوم از درگاه ایزد
منان ،علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت داریم.

رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

انا هلل و انا الیه راجعون

خانواده محترم همراهی
در عین نابــاوری دســت اجل ســرو بلنــد قامــت دیگری از
خیــل مدافعان اندیشــه ،آ گاهــی و ســامت را از ما گرفت
و شــهید" علی همراهی" عزیــز  ،کارشــناس گرانقدر روابط
عمومــی و اطال عرســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز
را کــه تا آخریــن نفسهــای خــود در ســنگر مبارزه بــا بالی
خانمانســوز کرونا و در دفــاع از ســامت هممیهنانمان
جانانه به تالش و مبارزه مشغول بود آسمانی کرد.
ایـن انـدوه بـزرگ را خدمـت جامعـه بهداشـت و درمـان
کشور بویژه خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده
و برای وی علو درجات و برای بازماندگان صبر و سلامتی تمنا داریم .
مدیریت روابط عمومی دانشگاه علومپزشکی تبریز

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستانآذربایجانشرقی :وحیدهحاجیمحمدیاری

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی
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مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی خبر داد؛

دادستان مرکز استان تشریح کرد؛

بهرهمندی 97درصدروستاییاناز گاز طبیعی

دستگیری عوامل انتشار شایعه
تجارتاعضایبدن

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت :به
دنبال انتشار شایعه تجارت اعضای بدن بیماران
مبتال به کرونا در تبریز ،افرادی که اقدام به انتشار
و ترویج چنین شایعهای کرده بودند شناسایی و
دستگیر شدند.
به گزارش جامجم بابک محبوب علیلو در
خصوص عوامل انتشار شایعه تجارت اعضای
بدن بیماران مبتال به کرونا در تبریز اظهار داشت:
افرادی که آگاهانه یا ناآگاهانه اقدام به انتشار
مطالب کذب و متضمن توهین ،افترا یا برخالف
مصالح و منافع اجتماعی و نظم عمومی کرده
باشند بر اساس قانون مجرم محسوب شده
و رفتارهای ارتکابی قابل تعقیب کیفری است.
وی افزود :به دنبال انتشار شایعه تجارت اعضای
بدن بیماران مبتال به کرونا در تبریز با صدور
دستور قضایی این موضوع از طریق پلیس فتای
استان رصد و کسانی که اقدام به انتشار و ترویج
چنین شایعهای کرده بودند در کوتاه ترین زمان
شناسایی و دستگیر شدند .وی افزود :در این
ارتباط  4نفر از عوامل اصلی انتشار شایعه دستگیر
و تحویل مراجع قضایی شدند و این پرونده در
حال حاضر در شعبه  27دادیاری در حال رسیدگی
است.دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی
خاطرنشان کرد :شهروندان برای اطالع از صحت
و سقم اخبار ،به رسانهها و خبرگزاریهای معتبر
مراجعه و از بازنشر شایعات منتشر شده در
فضای مجازی جدا خودداری کنند.

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استانآذربایجانشرقی041-35579285-9:

موسى نشده ،كليم كى خواهى شد؟
در طور رهش ،مقيم كى خواهى شد؟
تا جلـ ـ ـ ـ ــوه حق ،تو را ز خود نرهاند
با يار ازل ،نديـ ـ ـ ــم كى خواهى شد؟

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت :هم اکنون 97/22درصد

خانوار روستایی و  100درصد خانوار شهری استان از نعمت گاز طبیعی
بهره مند هستند که شامل یک میلیون و  647هزار مشترک تحت
پوشش گاز طبیعی است.
به گزارش جامجم ّ
سیدرضا رهنمای توحیدی با بیان اینکه آذربایجان
شرقی با سه میلیون و  ۸۹۱هزار و  ۳۱۸نفر جزو استانهای پرجمعیت
در کشور است ،اظهار کرد :این استان با برخورداری از آب و هوایی
سرد و کوهستانی ،از لحاظ اقلیم بندی گازرسانی ،اکثریت شهرهای
آن در اقلیم یک قرار گرفته است.
وی افزود :بر اساس برنامه چشمانداز  ،1400تعهد شرکت گازرسانی به
تمامی روستاهای باالی  20خانوار در استان بوده و در راستای تحقق
این امر و با وجود شرایط اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه ،با
طراحی پروژههای گازرسانی از مقرون به صرفهترین روشهای اجرایی،
به کارگیری پیمانکاران مجرب ،کنترل مستمر پروژهها براساس

برنامه زمان بندی ،بومیسازی تجهیزات گازرسانی ،ثبت اختراعات و
نوآوری و مشارکت کارکنان دانش محور ،در خدمت رسانی صادقانه
به مردم تالش میکند.
وی با بیان اینکه گازرسانی به  240روستا در دست اجرا بوده و 86
روستا نیز همزمان با هفته دولت افتتاح شده است ،گفت :بر اساس
برنامهریزیها و تصمیمات ،عملیات گازرسانی پروژههای روستایی
دیگر نیز باالی  63درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بزودی شاهد
اتمام گازرسانی روستایی در آذربایجان شرقی خواهیم بود.
رهنمای توحیدی اظهار کرد :اجرای بیش از  22هزار و  300کیلومتر
شبکه گاز با نصب  673هزار و  200انشعاب شهری و روستایی با لحاظ
داشتن مسیرهای صعب العبور در پروژهها ،از جمله اقداماتی بوده
که در سایه تالش شبانه روزی کارکنان و با انگیزه رضایت مردمی
محقق شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

زراعت چوب در  1100هکتار از اراضی استان انجام میشود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی از برنامهریزی برای اجرای
زراعت چوب در سطح یکهزار و  ۱۰۰هکتار در استان خبر داد.
به گزارش جامجم اکبر فتحی در جلسه سیاست گذاری زراعت چوب
آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت اجرای زراعت چوب برای تامین مواد
اولیه کارگاههای صنایع چوبی و سلولزی کشور و استان بر لزوم استفاده از
ظرفیت رسانهها ،ترویج جهادکشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
طبیعی و کارشناسان تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد :طرح زراعت چوب نیاز سلولزی در آذربایجان شرقی را
تامین میکند .فتحی ،روش تلفیقی زراعت چوب با یکی از محصوالت زراعی
را از راهکارهای مناسب اقتصادیتر کردن تولید چوب عنوان کرد و گفت:
در این روش کشاورزان میتوانند قبل از آن که درختان بزرگ شوند و روی
زمین سایه بیندازند ،محصوالت زراعی را بین ردیفهای درختان کاشته
شده ،کشت کنند.
رحیم مهردادی ،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی نیز با

اشاره به سابقه زراعت چوب و نهضت سبز در کشور و استان ،گفت :به
دلیل قرار گرفتن  ۲میلیون هکتار از اراضی آذربایجان شرقی در حوزه آبریز
دریاچه ارومیه و همچنین استفاده از آبهای نامتعارف و پسابهای
موجود برای زراعت چوب ،توسعه زراعت چوب با محددیتهایی
مواجه است.
زراعت چوب به معنای کشت گونههای درختی سریع رشدی
است که با اهداف اقتصادی ،استفاده بهینه از منابع آب و خاک،
ایجاد اشتغال ،کمک به حفاظت و صیانت پایدار از منابع
جنگلی و تامین نیاز سلولزی صنایع پایین دستی چوب،
توسط زارعان انجام میشود.طرح ملی زراعت چوب پس
از تصویب قانون تنفس جنگل که از اواخر سال ۹۵
به اجرا گذاشته شد تا پایان برنامه پنج ساله ششم
توسعه کشور و در صورت نیاز تمدید در برنامه
هفتم توسعه ،ادامه خواهد داشت.

سرور ارجمند ،جناب آقای سید احمد فتاح زاده
موسس و رئیس محترم هیات مدیره شرکت آذربام

بدینوسیله انتخاب حضرتعالی را به عنوان «چهره برجسته حوزه صنعت قیر
و آسفالت کشور در سال  »1399تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون
جنابعالی را از درگاه ایزد منان خواستاریم .
کارکنان شرکت آذر بام

سرور ارجمند ،جناب آقای سید احمد فتاح زاده
موسس و رئیس محترم هیات مدیره شرکت آذربام

بدینوسیله انتخاب حضرتعالی را به عنوان «چهره
برجسته حوزه صنعت قیر و آسفالت کشور در سال
 »1399تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون
جنابعالی را از درگاه ایزد منان خواستاریم .
سرپرست روزنامه جام جم در استان آذربایجان شرقی
وحیده حاجی محمد یاری

امام خمینی

(ره)
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خبر
با هدف مبارزه با قاچاق؛

 45هزار راس دام سبک و سنگین
در هشترودپالک کوبیشد

فرماندار هشترود بر ضرورت اجرای طرح
پالککوبی دامهای شهرستان تاکید کرد و
گفت :از ابتدای سال تاکنون  ۴۵راس دام
سبک و سنگین پالککوبی شده است.
به گزارش جامجم امین امینیان در جلسه
کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
شهرستان افزود :این اقدام ضمن جلوگیری از
قاچاق دام زنده به حفظ ذخایر ژنتیکی کمک
میکند .از این رو انتظار میرود دامداران با
اداره جهاد کشاورزی و دامپزشکی شهرستان
در این زمینه همکاری کنند.
وی همچنین خواستار نصب سامانه رهیاب
بر روی کامیونهای عمومی و حمل بار و التزام
آنها به تنظیم صورتجلسه در محلهای تخلیه
و بارگیری کاال شد.
امینیان گفت :در صورت مشاهده توزیع دام
در خارج از شبکه که نوعی اختالل در بازار
محسوب میشود برخورد خواهد شد.
وی از صدور مجوز حمل  ۱۶هزار راس دام
سبک و سنگین در هفت ماهه گذشته
از هشترود به مقاصد استانهای تهران،
اصفهان و قم برای کشتار خبر داد و گفت:
خروج بدون مجوز دام از شهرستان به
استانهای مرزی ممنوع است.
فرماندار هشترود افزود :هر کاالیی برای
انتقال باید مبدا و مقصد مشخصی داشته
باشد و در سامانه جدیدی که به نام سامانه
انبارها راه اندازی شده ثبت سیستمی شود تا
به عنوان کاالی قاچاق توقیف نشود.
امینیان بر نصب دوربینهای ناظر برای مقابله
با قاچاق در محورهای مواصالتی هشترود
تاکید کرد و گفت :قاچاق کاال و ارز تأثیرات
منفی بر اقتصاد ،تولید ،اشتغال و فرهنگ
جامعه دارد و مقابله با آن ضرورتی انکارناپذیر
است.

