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آذربایجان شرقی

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در پی درگذشت  پدر شهید واالمقام سلیمی

2

در پایان شورای پنجم 
تحویل  بدون بدهی 

مردم می دهیم

آب و  کمبود  احتمال 
برق در تابستان امسال 

وجود دارد

نقش پررنگ مؤسسات 
یه و سازمان های  خیر

یز در ایام  مردم نهاد تبر
کرونایی

حسین افتخاری رییس هیئت ورزش 
های زورخانه ای و کشتی پهلوانی :

ورزش زورخانه ای و 
پهلوانی پاک و اخالق 

مدار است
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

کسینهمیشوند ۷۰هزارسالمندباالی۸۰سالوا
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بیشتر بخوانید

: شهردار تبریز

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
آذربایجان  شرقی:

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی 
ح کرد: استانداری مطر مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی:

 مشارکت مردم ، پایه اصلی حفاظت
یست  است  از محیط ز
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ورزش زورخانــه ای را اســتناد بــه تحقیقــات 
لمــان کــه در دانشــنامه  زش آ دانشــگاه ور
بروک هــاوس ذکر شــده اســت مــی تــوان قدیمی ترین 

ورزش بدن سازی جهان دانست.

جناب آاقی  دکتر یوسف رمضانی
                                        دمرییت محترم  ارزیابی و نظارت رب رفآورده اهی  غذایی،

گاه علوم زپشکی تبرزی                                              آرایشی و بهداشتی دانش
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دانش آموزان آذربایجان شرقی 
در مرحله نخست المپیادهای 

علمی خوش درخشیدند

 مدیــرکل آمــوزش و پــرورش آذربایجان شــرقی 
بــا اشــاره بــه درخشــش دانش آمــوزان اســتان در 
مرحله نخســت المپیادهای علمی کشــور گفت: 
موفقیت هــای ایــن دوره دانش آمــوزان نســبت 
به ســال گذشــته بیش از ۲۷ درصد رشــد داشــته 

است.
جعفر پاشــایی  اظهار کرد: در این مرحله ۴۲۲ نفر از 
دانش آموزان آذربایجان شرقی پذیرفته شده اند 
که نســبت به مدت مشابه سال گذشــته که ۳۳۱ 

نفر بود، ۲۷.۴۹ درصد رشد داشته است.
وی گفــت: از مجمــوع ۴۲۲ نفــر قبولــی را ۲۰۱ دانش 
آمــوزان دختــر معــادل ۴۷.۶۳ درصــد و ۲۲۱ نفــر 

معادل ۵۲.۳۷ درصد را پسران تشکیل می دهند.
پاشــایی بــا بیــان اینکــه نســبت قبولیــن مرحلــه 
نخســت به ثبت نام کننــدگان در ســال تحصیلی 
جــاری ۷.۵۹ درصــد مــی باشــد، یــادآور شــد: ایــن 
نســبت در ســال گذشــته ۵.۶۸ درصــد بــود و این 
مهم، عملکــرد اســتان را در هر دو ســال تحصیلی 
بیش از هدف کمی سند تحول بنیادین نشان می 
دهد. وی با اشــاره به بررسی نتایج مرحله نخست 
المپیادهــای علمــی گفت: ســامانه اعتــراض برای 
دانــش آمــوزان شــرکت کننــده فعــال اســت و در 
صورت نیاز خانواده ها با ورود به سامانه می توانند 

اعتراض خود را اعالم کنند.
آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با ۳۹ ناحیه و 
منطقه دارای حدود ۷۰۰ هزار دانش آموز، ۴۷ هزار 
کادر فرهنگی و ۸ هزار و ۵۰۰ مدرسه می باشد.
ترین  مهم  از  عاشورا  سپاه  فرماندهی   سردار 

برنامه های این روز خواهد بود.
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فرماندار اسکو با بیان این که هنوز آمار بستری ها در بیمارستان این شهرستان روند 
از  اسکو  خمینی)ره(  امام  بیمارستان  ظرفیت  تکمیل  از  می دهد،  نشان  را  صعودی 

بیماران کرونایی خبر داد.
بابک رضی منش افزود: متاسفانه در دو روز گذشته ۱۵ درصد ظرفیت خالی بیمارستان 
اسکو پر شده و امروز کل تخت های بیمارستان که به بیماران کرونایی اختصاص داده 

شده نیز پر شده است.  وی با اشاره به آمار مبتالیان کرونا گفت: مجموع مبتالیان 
شهرستان به ۳۷۰۰ نفر رسیده که از این تعداد شهر سهند با ۱۹۰۰ نفر مبتال با ۵۱.۳ 
درصد، اسکو و روستاهای بخش مرکزی با ۸۷۵ مبتال، ۲۳.۶ درصد و ایلخچی با ۸۴۶ مبتال، 
۲۵.۱ درصد از مجموع ابتالیان به کرونا را به خود اختصاص داده است. وی با تشریح 
آمار فوتی های کرونای شهرستان گفت: میزان فوتی های کرونای شهرستان به ۱۵۱ نفر 

رسیده که از این میزان شهر اسکو با ۱۵.۱ در ۱۰ هزار نفر بیشترین فوتی و شهرهای 
ایلخچی با ۱۰.۱ و سهند با ۸.۸ در ۱۰ هزار در ردیف های بعدی قرار دارد. رضی منش با 
بیان این که متاسفانه سهل انگاری کرونا باعث تشدید این بیماری در شهرستان شده 
و آمار کرونایی شهرستان رو به افزایش است، از مردم شهرستان خواست تا رعایت 
پروتکل های بهداشتی هم چنین ماسک زدن و رعایت فاصله اجتماعی را جدی بگیرند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

فرماندار شهرستان:
ظرفیت بیمارستان امام خمینی )ره( اسکو از بیماران کرونایی تکمیل شد

اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر
اســتــانــداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امـــور  مــدیــرکــل 
آذربـــایـــجـــان شــرقــی گــفــت: مــؤســســات خــیــریــه و 
کرونایی  ایــام  در  تبریز  نهاد  مــردم  هــای  ســازمــان 
بهداشتی  اقــالم  و  معیشتی  هــای  بسته  تامین  و 

نقش پررنگی داشتند.
ــدور مجوز  ــ بــحــث ص ــدر شــکــوهــی در خــصــوص  بـ
نهاد  مــردم  هــای  ســازمــان  و  خیریه  موسسات  به 
و  شرقی  آذربــایــجــان  ــرد:  ک اظــهــار  آذربایجان شرقی 
در  درخشان  شناسنامه ای  دارای  تبریز   

ً
مخصوصا

بحث مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد 
ــه بـــه عـــنـــوان مـــثـــال مــؤســســه خــیــریــه ی  اســــت کـ
سابقه  ســال   ۵۰ بیش از  دارای  تبریز  مستمندان 
است و در حوزه ی حمایت از مستمندان و مقابله 
تقدیری  قــابــل  عملکرد  گـــری  تــکــدی  ــده ی  ــدی پ بــا 
اگر امروز تبریز به شهر  داشته است به نحوی که 
بدون گدا در سطح کشوری و جهانی شهرت یافته 
موسسات ایـــن  ــای  ــالش ه ت نتیجه ی  در  ــت،   اسـ

 است.
وی ادامه داد: در طول فعالیت دولت تدبیر و امید 
بــرای مؤسسات خیریه و  ۴۶۳ مــورد صــدور مجوز 
سازمان های مردم نهاد داده  شده است و با توجه 
تا بدو  اینکه تعداد سمن های فعال در استان  به 
 ۳۰۰ مؤسسه بود، 

ً
شروع دولت تدبیر و امید تقریبا

به  تعداد  این  امــروز  که  می گوییم  افتخار  با  امــروز 
۷۶۳ مورد رسیده است.

فعال  هــای  سمن  ــورد  م در  ــرد:  ک خاطرنشان  وی 
اســتــان هــای  جــزء  کــشــور  سطح  در  کمی  بــه لــحــاظ 
بیشتری  کار  به  نیاز  کیفی  نظر  از  اما  هستیم  برتر 
که  بود  نیاز  شبکه سازی  بحث  در   

ً
مخصوصا بود. 

میدان  وارد  تخصصی تر  مردم نهاد  ســازمــان هــای 
شوند و افرادی که تحت عنوان کنشگران اجتماعی 
وارد عــرصــه مــی شــونــد، عـــالوه بـــر بــحــث عــالقــه و 
را  این موضوع  باید دانش  این موضوع  به  اشتیاق 

نیز داشته باشند.
اســتــانــداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امـــور  مــدیــرکــل 
کارگاه های  و  همایش ها  افــزود:  آذربایجان شرقی 
زیادی برای کنشگران اجتماعی در این حوزه برگزار 
کردیم و در نهایت مؤسسات خیریه و سازمان های 
اینترنتی سامان دهی کردیم  را به صورت  مردم نهاد 
آسان  حــوزه  ایــن  به  عالقه مند  ــراد  اف دسترسی  تا 

سازمان های  ــرای  ب مجوز  صــدور  بحث  و  شــود  تــر 
و  کشور  وزارت  سامانه ی  بستر  در  نیز  مردم نهاد 

استانداری انجام می شود.
وی، به نقش آفرینی رسانه ها در خصوص هدایت 
ــازی و  ــردم بــه ســمــت بــحــث شــبــکــه ســ اذهــــان مــ
گفت:  و  کــرد  ــاره  اشـ مــوســســات  ایــن  ساماندهی 
تمامی رسانه ها باید برای ایجاد عزم ملی، همکاری 
و همراهی در این حوزه و تقویت آن ورود پیدا کنند 
جامعه  در  را  ســازی  گفتمان  این  بتوانیم  ما  اگر  و 
بخش  باشد،  پــای کــار  رسانه  اگــر  و  کنیم  نهادینه 
از کارها زمین نخواهد ماند و همکاری و  عمده ای 

همراهی بین بخشی انجام می گیرد.
روند  بر  کرونا  ویــروس  تاثیر  خصوص  در  شکوهی 

زندگی مردم و نقش موسسات خیریه در این ایام 
بیماری  ایــن  شیوع  متاسفانه  ــرد:  ک نشان  خاطر 
آغاز شده است، تمامی  از اسفندماه سال ۹۸  که 
شاهد  که  اســت  داده  قــرار  تاثیر  تحت  را  مسائل 
ــا ایــن  مــدیــریــت خـــوب و مــواجــهــه خـــوب مـــردم ب
ــازار  ب کـــردن  تعطیل  ــرف  ص البته  بــودیــم  ویـــروس 
کرونایی  شــرایــط  مدیریت  بـــرای  مناسب  راهــکــار 
نیست و اساس بحث، مشارکت و همراهی مردم 
شاهد  را  قضیه  این  نیز  چهارم  پیک  در  که  است 

بودیم.
اقــتــصــادی  بــه وضــعــیــت  بــا تــوجــه  وی ادامــــه داد: 
ــروس مـــردم در  ــل شــیــوع ایــن ویـ جــامــعــه، در اوایـ
بحث تامین اقالم بهداشتی مانند ماسک و مواد 

بهره  با  ما  که  داشتند  مشکل  کننده  ضدعفونی 
گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد مخصوصا 
مستمندان  خیریه  موسسه  توسط  کار  اوایــل  در 
مواد  و  ماسک  داشتی  چشم  هیچ  بــدون    ، تبریز
شد  تولید  نهادها  ایــن  توسط  کننده  ضدعفونی 
تامین  در   ، تبریز فرهنگی  سابقه ی  به  توجه  با  و 
رزمــایــشــات  ــوان  عــن تــحــت  معیشتی  بــســتــه هــای 
توجه  قابل  و  پررنگ  شدت  به  مومنانه،  مواسات 

خود را نشان داد.
وی گــفــت: دغــدغــه اصــلــی مــا بــحــث تــوزیــع اقــالم 
بهداشتی و معیشتی در سکونتگاه های غیررسمی 
خطر  مــعــرض  در  بیشتر  قشر  ــن  ای کــه  ــون  چ ــود  ب
زندگی  مناطق  ایــن  در  روزمـــزدی  کــارگــران  و  بودند 
 می کردند که سرپرست خانواده بودند و شغلشان 

را از دست داده بودند.
اســتــانــداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امـــور  مــدیــرکــل 
از  بعد  خوشبختانه  شد:  متذکر  شرقی  آذربایجان 
چشم  اقــدامــات  و  عظیم  کــارزار  یک   اندکی،  مــدت 
گیری در این حوزه انجام گرفت که به واسطه ی راه 
اندازی دفاتر تسهیلگری و  راه اندازی پویش های 
نظامی،  نهادهای  و  خیریه  موسسات   ، در  مردمی 
داوطلب  گــروه هــای  مذهبی،  هیئت های  انقالبی، 
مردمی ورود یافتند و در قالب استانی با همکاری 
ــزار بسته  هـ  ۱۲۰ گــروه هــای جــهــادی  و  مــوســســات 
نشین  حاشیه  محالت  در  بهداشتی  و  معیشتی 
جامعه ی  کــه  شــد  تــوزیــع  دیگر  شهر  پنج  و  تبریز 
هدف سکونتگاه های غیر رسمی بود و اکنون نیز 
در حال توزیع است  ولذا کارنامه ی روشنی در این 

حوزه داریم.
وی در پایان خصوص دانش آموزان این مناطق نیز 
در  شده  انجام  اقدامات  ازجمله  کــرد:  خاطرنشان 
این خصوص، شناسایی افراد بازمانده از تحصیل 
بود که در نوع خود آمار قابل توجهی وجود داشت 
کامل  اشرافیت  با  ما  همکاران  مجموعه  سریعا  و 
وارد عمل شده و تمامی افراد بازمانده از تحصیل 

در مناطق حاشیه نشین تبریز شناسایی شدند.
از  نــبــایــد  هــم  نــفــر  یــک  حــتــی  هستیم  معتقد  مــا   
در  ســـوادی  بــی  تولید  کــه  چــرا  بــازبــمــانــد  تحصیل 
ایجاد  بــرای  بستری  نیز  نفر  یک  بــرای  حتی  جامعه 

آسیب های اجتماعی است.

ح کرد: مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مطر

یه و  نقش پررنگ مؤسسات خیر
یز  سازمان های مردم نهاد تبر

 در ایام کرونایی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان  شرقی:

احتمال کمبود آب و برق در تابستان امسال وجود دارد
احتمال کمبود آب و برق در تابستان 

امسال وجود دارد
ــاون هــمــاهــنــگــی امـــــور عــمــرانــی  ــعـ مـ
استانداری آذربایجان شرقی با اشاره 
به کاهش میزان بارندگی ها در سال 
ــاری، گفت: بــه احتمال زیــاد  زراعـــی جـ
تابستان امسال با چالش کمبود آب 

و برق در استان مواجه خواهیم شد.
جـــــواد رحــمــتــی در نــشــســت ســتــاد 
فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری، 
عــمــلــیــات پــاســخ بــه بــحــران اســتــان، 
افــزود: ضــروری است تا دستگاه های 
ذیربط پیش بینی ها و اقــدامــات الزم 
برای مدیریت و اصالح الگوی مصرف 
جهت عبور از اوج مصرف در تابستان 

را داشته باشند.
وی با اشــاره به این که ســال گذشته 
۴۵ مــیــلــیــارد تــومــان از ســـوی هیات 
دولت برای پروژه های آبرسانی استان 
تخصیص یافت، ادامه داد: این اعتبار 
ــرای خــط انــتــقــال آبــرســانــی از  ــرای اجــ بـ
ــروژه حفر ۳۰ حلقه  ، پـ نهند بــه تــبــریــز
چــاه در نهند و نیز افــزایــش ظرفیت 
آبرسانی  ایستگاه پمپاژ شماره پنج 

زرینه رود در نظر گرفته شده است.
ــرد: متاسفانه بــا وجــود  وی اظــهــار کـ
پیگیری های انــجــام شــده ایــن مبلغ 
تاکنون در اختیار ســازمــان برنامه و 

بــودجــه اســتــان جــهــت تخصیص به 
پروژه های مذکور قرار نگرفته است.

رحمتی گفت: نمی توان بیش از این 
منتظر بــود و الزم اســت بــرای تجهیز 
و اجــرای پــروژه حفر چاه ها از منابعی 
مانند حقوق دولتی معادن استفاده 

کرد.
وی افزود: باید به صورت جدی پیگیر 
این موضوع بود و به شــورای امنیت 
کشور نیز منعکس شــود کــه از یک 
ــوع بــحــران پیگیر  ــال پــیــش از وقــ سـ

اعتبارات مورد نیاز بوده ایم.
ــام شـــهـــرونـــدان اســتــان  ــمـ وی از تـ
خــواســت در مــدیــریــت مــصــرف آب و 
برق با دستگاه های مسئول همکاری 
ــرده و شــرکــت هــای آب و فــاضــالب،  کـ
آب مــنــطــقــه ای، تــوزیــع بــرق اســتــان و 

برق منطقه ای آذربایجان نیز نسبت 
گـــاه ســـازی و اعـــالم هــشــدارهــا در  بــه آ
خــصــوص کمبود پیش رو از اکنون 

اقدام کنند.
ــاون هــمــاهــنــگــی امـــــور عــمــرانــی  ــعـ مـ
اســتــانــدار آذربــایــجــان شرقی بــا اشــاره 
ــه ســـال گــذشــتــه، همکاری  ــن ک ــه ای ب
خوبی از ســوی صنایع و مــردم انجام 
ــردم از  ــ گــرفــت، افـــــزود: گــلــه مــنــدی م
ــالع رســانــی قبلی نسبت به  عـــدم اطـ
خاموشی ها بود و امسال در صورت 
ــایــد با  ضـــــرورت، اعــمــال خــامــوشــی ب
اطــالع رسانی قبلی انجام گیرد. وی با 
تاکید بر استفاده از ظرفیت رسانه ها 
گــاه ســازی مردم  بــرای اطــالع رسانی و آ
نسبت به وضعیت اضطراری بخش 
، گــفــت: ادارات  آب و بـــرق در کــشــور

ــه ای و  ــان نیز بــایــد از ظــرفــیــت هــای رس
تبلیغاتی در ایــن خصوص استفاده 

کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
آذربــایــجــان شرقی نیز در ایــن جلسه 
اظهار کــرد: امسال ۲۷ درصــد نسبت 
ــارش  ــ ــاهـــش ب ــال گـــذشـــتـــه کـ ــ ــه سـ ــ ب
ــاس ۱۸  داشــتــه ایــم کــه بــر همین اسـ
درصــد آب سدها و ۴۰ درصــد آب هــای 

روان کاهش یافته است.
ــزود: نیازمند  ــ محمد بــاقــر هــنــربــر افـ
همراهی و همکاری مردم در مدیریت 
مصرف آب و برق در تمامی بخش ها 
از جمله خانگی، کــشــاورزی، صنعتی 
و خدماتی هستیم. وی اظــهــار کــرد: 
بـــرای مــدیــریــت مــصــرف بـــرق در ایــام 
پیک تابستان نیازمند اســتــفــاده از 
مولدهای انرژی توسط دستگاه های 
اداری و کاهش ســاعــات کــار ادارات، 

اصناف و بازاریان هستیم.
بــه نقل از روابـــط عمومی استانداری 
آذربــایــجــان شــرقــی، مــدیــران صنعت 
آب و بــرق اســتــان نیز در ایــن جلسه 
بـــا تــشــریــح آخـــریـــن وضــعــیــت تولید 
ــان،  ــتـ ــرق در اسـ ــ ــرف آب و بـ ــصـ و مـ
ــرای مدیریت  ــروری بـ راهــکــارهــای ضــ
ــه  مــصــرف در فــصــل تــابــســتــان را ارائـ

کردند. /ایسنا

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه 
پدر  درگذشت  پی  در  استان 

شهید واالمقام سلیمی

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با صدور 
حمزه  حاج  مرحوم  پاسدار  درگذشت  پیامی 
سلیمی پدر شهید واالمقام اسفندیار و جانباز 
دوران دفاع مقدس مرحوم اسماعیل سلیمی 

را تسلیت گفت.
ح است: متن پیام به این شر

باسمه تعالی
سلیمی  حمزه  حاج  مرحوم  پاسدار  درگذشت 
جانباز  و  اسفندیار  واالمقام  شهید  پدر 
اسماعیل  مرحوم  جنگ؛  افتخار  پر  سال های 

سلیمی موجب تالم و تاثر خاطر شد.
به راستی پدران شهدای عزیز ما با گوش جان 
در  تا  می گویند  لبیک  ربک  الی  ارجعی  ندای  به 
چه  و  گیرند  آرام  شهیدشان  فرزندان  جوار 
حیات و ممات نیکی دارند این پدران و مادران 
فداکار که فرزندانی صالح و پاک نهاد تربیت و 
بعد از آن در راه دفاع از اسالم و انقالب، تقدیم 

کرده اند.
فداکار  پدر  این  فقدان  تسلیت  با  اینجانب 
از  الهی  رحمت  ماه  این  در  کرده،  سفر  عزیز  و 
آن  برای  علودرجات  متعال،  خداوند  درگاه 
ایشان  مکرم  بیت  برای  اجر  و  صبر  و  مرحوم 

مسالت دارم.
سید محمدعلی آل هاشم

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز



: رئیس اورژانس پیش بیمارستانی تبریز
حادثه حفاری کانال گاز شهری در تبریز 2 مصدوم برجای گذاشت

کانال  حفاری  حادثه  گفت:  تبریز  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس 
ایده لوی تبریز دو نفر  گاز شهری در منطقه  برای جابه جایی تاسیسات 

مصدوم برجای گذاشت.
گاز  تأسیسات  جایی  جابه  برای  کانال  اثر حفاری  بر  گفت:   رحمانی  فرزاد 
شهری در منطقه ایده لوی تبریز روبه روی مسجد امام حسین )ع( دو نفر 

کارگر دچار حادثه شده و مصدوم شدند.
تبریز نیروهای امدادی در  اورژانس  با  اهالی  با تماس  افزود:  وی سپس 
مصدومان  و  یافته  حضور  نظر  مورد  محل  در  ممکن  زمان  سریع ترین 

تحت اقدامات اولیه به بیمارستان امام رضا )ع( منتقل شدند.
این  مصدومان  داشت:  ابراز  تبریز  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس 

دچار  پا  و  سر  ناحیه  از  که  هستند  ساله   ۳۰ و  ساله   ۴۴ مرد  دو  حادثه 
مصدومیت شده اند.

خوشبختانه  داشتیم،  بیمارستان  از  که  بررسی هایی  داد:  ادامه  رحمانی 
حال عمومی این دو نفر مساعد بوده و مشکلی در این خصوص وجود 

ندارد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اجتماعی
اقتصادی

خبرخبر

مدیرکل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجان شــرقی، 
فرهنگ سازی و ارتقای مشارکت عمومی را پایه اصلی 

حفاظت و بهسازی محیط زیست دانست.
حسن عباس نژاد با اشــاره به برگزاری ۲۸۶ هزار و ۷۴۴ 
نفر ساعت فرهنگ ســازی و ارتقای مشارکت مردمی 
در بهســازی محیــط زیســت اســتان، افــزود: در ســال 
گاهی رســانی عمومی  گذشــته ۲۵۰ برنامه آموزشــی و آ
برای کلیــه مخاطبــان تاثیر گــذار با هــدف ارتقا ســواد، 

اخالق و فرهنگ محیط زیستی اجرا شد.
وی گفت: افزایش حساســیت آحاد مردم به مسائل 
بــاالی  ســهم  افزایــش  اســتان،  محیطــی  زیســت 
مشارکت مخاطبان عام و خاص در برنامه های محیط 
زیســتی، افزایش میزان مطالبه گری زیســت محیطی 
در جامعــه، توســعه مســئولیت اجتماعــی محیــط 
زیســت، جلــب مشــارکت های مردمــی در حفاظــت 
گاهــی بخشــی و توانمندســازی  از محیــط زیســت، آ
مدیران، مســئوالن، تصمیــم ســازان و تصمیم گیران 
اســتان در حفاظــت از محیط زیســت از دیگــر اهداف 

این برنامه های آموزشی بود.
عبــاس نــژاد گفــت: ایــن برنامه هــا شــامل برگــزاری ۲۱ 
کارگاه و دوره آموزشــی توانمنــد ســازی و تــوان افزایی 
۳۴ برنامــه مناســبتی  یــا غیــر حضــوری،  حضــوری 
ح  آموزشــی-  و رویدادهــای محیــط زیســتی، ســه طــر
مشارکتی محیط زیستی توسط بنگاه های اقتصادی،  
شــرکت ها و دســتگاه های اجرایــی در راســتای تحقق 
مســئولیت اجتماعی، تولید ۲۶ بســته های آموزشــی 
و آگاهی رســانی به صــورت نوشــتاری، تولیــد و پخش 
گاهــی رســانی در صدا وســیما،  ۹۴ برنامــه آموزشــی و آ
تولید و پخــش ۲۸ بســته آموزشــی و آگاهی رســانی در 
ح محیط زیســتی  فضای مجازی، اجرای ۲۳ برنامه و طر
با مشــارکت ســازمان های مردم نهاد، جوامع محلی و 

بسیج و ...می شود.
وی ادامــه داد: هم چنیــن برنامه هــای دیگــر شــامل 
برگــزاری ۱۷ نشســت تســهیل گــری نظیر نشســت با 
تشــکل های مردم نهــاد و مــوارد مشــابه، برگــزاری دو 
کارگاه آمــوزش مربیــان پیــش دبســتان، برگــزاری دو 

کارگاه آموزش معلمان و مربیان کتاب درســی انسان 
و محیط زیست و ... است.

بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط 
زست آذربایجان شرقی، وی با اشاره به اصل ۵۰ قانون 

اساســی کــه حفاظــت از محیــط زیســت را وظیفــه ای 
همگانــی می دانــد، تاکید کــرد: اســتراتژی نویــن حفظ 
محیط زیســت حفاظت از راه جلب مشارکت عمومی 

است.

ســرمایه گذاری شرکت کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
در بنــدر خشــک مراغــه روز گذشــته، دوشــنبه، در 
دیدار فرماندار این شهرســتان ویــژه و رئیس هیات 
مدیــره این شــرکت مــورد توافق اولیــه قــرار گرفت و 
مدیریت شــهری نیــز پــس از آن بــه اســتقبال از این 

سرمایه گذاری رفت. 
در  سه شــنبه  روز  مراغــه  شــهرداری  سرپرســت 
گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــه آمادگــی مجموعــه 
مدیریت شهری برای ارائه تسهیالت و مشوق ها به  
شرکت کشتیرانی اشــاره کرد و افزود: برای مشارکت 
ایــن شــرکت در توســعه فعالیت های بندر خشــک، 
ایجــاد منطقــه گمرکــی و ارتقــای ســطح اداری گمــرک 
شهرستان مراغه به اداره کل، مشــوق های مناسبی 

از سوی شورا و شهرداری اعطا می شود.
مدیریــت  اســتقبال  دالیــل  بــه  مروتــی  شــهرام 
شــهری از این ســرمایه گذاری نیز اشــاره و بیــان کرد: 
ســرمایه گذاری شــرکت کشــتیرانی ایــران، نقــش 
مهمی در رونــق اقتصادی شهرســتان مراغه خواهد 
داشت و از این رو مجموعه شورا و شــهرداری مراغه 
از این ســرمایه گذاری به نفع مردم منطقه، استقبال 

و حمایت می کند.
وی اضافه کرد: ایجاد منطقه گمرکی توســط شــرکت 
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی در مناطــق جنوبــی 
شــهر کــه از مناطــق محــروم و کم برخــوردار مراغه به 
شمار می رود، می تواند زمینه  توســعه روزافزون این 

منطقه در آینده نزدیک را فراهم کند.
وی افــزود: در دیــدار روز گذشــته اعضــای هیــات 
مدیره شــرکت کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایران، 
ح هــای  از ســازمان بــرای ســرمایه گذاری در ســایر طر
عمران شهری و توسعه گردشگری مراغه نیز دعوت 

به عمل آمد.
از  گام  نخســتین  اداره کل،  بــه  گمــرک  ارتقــای 

سرمایه گذاری کشتیرانی در مراغه
مدیر کشــتیرانی جنــوب خط ایــران شــعبه مراغه نیز 
بــه خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: در نخســتین گام 
گمــرک ایــن شهرســتان بــه اداره کل ارتقــا می یابــد و 
زمینه برای ایجاد رویه هــای وارداتی در منطقه فراهم 
می شــود.کاپیتان رضــا کشــاورزی افــزود: توســعه 
فعالیت هــای بازرگانــی بنــدر خشــک نیازمنــد وجود 
رویه هــای صادراتــی و وارداتی اســت و ارتقــای گمرک  
شهرســتان مراغه بــه اداره کل، ایجــاد ایــن رویه ها را 

تسهیل می کند.
وی ادامــه داد: هم اکنــون صــادرات از طریــق بنــدر 
خشــک و گمــرک مراغــه انجــام می شــود، امــا ایجــاد 
رویــه واردات کاال از آن نیازمنــد ارتقای ســطح گمرکی 

اســت و ایــن امــر بــا همراهــی و مشــارکت ســازمان 
بنــادر و کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران انجــام 
خواهد شد. وی بیان کرد: با ایجاد رویه های وارداتی، 
بــرای  ترانزیتــی  و  بازرگانــی  مختلــف  شــرکت های 
فعالیــت در بندر خشــک مراغــه در این شهرســتان 

استقرار می یابند. 
وی تاکید کرد: در رایزنی اعضای هیات مدیره شرکت 
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران بــا شــهرداری 
مراغه نیز ارائه تسهیالت برای ایجاد زیرساخت های 
الزم جهــت توســعه منطقــه گمرکی مــورد تاکیــد قرار 
گرفــت و قــول مســاعد از ســوی مجموعــه مدیریت 

شهری در این خصوص داده شد. 
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت کشــتیرانی جمهــوری 
اســالمی نیز در جلســه روز گذشــته خود بــا فرماندار 
مراغــه اذعــان کــرد کــه وجــود ســیلوهای نگهــداری 

محصوالت زراعــی و نیز زیرســاخت های مهمی چون 
راه آهــن و گمــرک، ایــن شهرســتان را بــه منطقــه ای 
مســاعد بــرای ایجــاد منطقــه گمرکــی و ترانزیتــی در 

شمال غرب کشور تبدیل کرده است.
«، ایجــاد منطقه گمرکی  به گفته »علی مســیبی بهروز
خشــک،  بنــدر  عنــوان  بــه  مراغــه  شهرســتان  در 
زمینه ســاز رشــد و شــکوفایی اقتصــادی و تولیــدی 
منطقه خواهد بود و بر همین اســاس سازمان بنادر 
و کشــتیرانی جمهــوری اســالمی در ایجــاد اداره کل و 
منطقــه گمرکی مراغــه به عنــوان ســرمایه گذار اصلی 

مشارکت فعالی خواهد داشت.
مراغــه بــا حــدود ۲۶۸ هــزار نفــر جمعیــت در ۱۲۷ 
کیلومتــری تبریــز مرکــز آذربایجان شــرقی قــرار دارد و 
هم اکنون ۳۸ هزار مترمربع از اراضی این شهرســتان 
برای ایجاد منطقــه گمرکی و ســرمایه گذاری در زمینه 
ترانزیــت در اختیــار شــرکت کشــتیرانی جمهــوری 

اسالمی قرار دارد.
با راه اندازی بندر خشک مراغه، خدمات حمل ونقلی 
موســوم بــه »door to door« بــه تولیدکننــدگان و 
تجــار داخلــی ارایــه، و همچنیــن ترانزیــت کاال نیــز از 
طریق این شهرستان تسهیل و تسریع می شود اما 
مزیت هــای آن را نمی تــوان تنهــا در این اهــداف کلی 
خالصه کرد و ایجاد اشــتغال و رونق اقتصاد محلی را 

نیز می توان به این مزیت ها افزود.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از »ســیدعلی موســوی«، 
و  زودی  بــه  مراغــه،  ویــژه  شهرســتان  فرمانــدار 
در ادامــه جلســه های روز گذشــته، یــک جلســه بــا 
حضور مســئوالن مراغــه در تهــران برگزار می شــود تا 
توافق های اولیــه بــرای راه اندازی بندرخشــک مراغه 

در پایتخت نهایی شود. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی:

مشارکت مردم، پایه اصلی حفاظت از محیط زیست است

 استقبال مدیریت شهری از سرمایه گذاری
 شرکت کشتیرانی ایران در مراغه

 رئیس دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریز با بیـان اینکه واکسیناسـیون 
سـالمندان بـاالی ۸۰ سـال بـر علیـه کرونـا  آغـاز می شـود، گفـت: ۷۰ 

هـزار سـالمند بـاالی ۸۰ سـال در تبریـز واکسـینه می شـوند.
، محمدحسـین صومـی اظهـار کـرد: بـا  بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر
حضور معـاون وزیر بهداشـت در تبریـز و همزمـان به صـورت ویدئو 
کنفرانسـی بـا نظـارت وزیـر بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکی ۱۴ 
، دکتـر گالبـی، چنـد از اعضـای  نفـر از سـالمندان از جملـه مردانـی آذر
هیـأت علمـی بازنشسـته دانشـگاه تبریـز و آمـوزش و پـرورش و 
چهـار سـالمند خانـواده شـهید در بیمارسـتان مردانـی آذر تبریـز 
بـه صـورت سـمبلیک امـروز واکسـینه می شـوند و بـه ایـن ترتیـب 
واکسیناسـیون ایـن گـروه سـنی بـه صـورت رسـمی در آذربایجـان 

شـرقی آغـاز می شـود.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز افـزود: روزانـه سـه تـا چهـار 
هـزار نفـر در روز زیـر پوشـش واکسیناسـیون قـرار می گیرنـد و 
سـرعت ایـن رونـد بسـتگی بـه واکسـن های تحویلـی در آذربایجـان 

شـرقی دارد.
وی گفـت: تاکنـون ۳۹ هـزار و ۵۰۰ نفـر در ۲۷ مرکـز آذربایجـان شـرقی 

بـر ضـد کرونـا واکسـینه شـده اند.
خصـوص  در  همچنیـن  تبریـز  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
وضعیـت عمومـی اسـتاندار آذربایجـان شـرقی نیـز گفـت: وضعیـت 
عمومـی اسـتاندار خـوب اسـت و تنهـا بـه خاطـر طـی شـدن قرنطینـه 

۱۴ روزه در منـزل هسـتند و بـر امـور نظـارت دارنـد.

همراهــی  بــا  کشــورمان  شــیرجه  پــوش  ملــی   ، ولیپــور مجتبــی   
محمدرضا شکول، مربی شــیرجه آذربایجان شرقی، برای حضور در 

مســابقات انتخابی المپیک، به توکیو ژاپن اعزام شدند.
بــه گــزارش ایرنــا، تیــم ملــی شــیرجه ایــران بــه منظــور حضــور در 
مســابقات جــام جهانــی و انتخابــی المپیــک شــامگاه ســه شــنبه 
عازم توکیــو ژاپن شــد. جام جهانــی و رقابت هــای انتخابــی المپیک 

شــیرجه که پیــش از این بــه دلیل شــیوع ویــروس کرونا در کشــور 
ژاپن به تعویق افتاده بود، با اعالم تاریخ مجدد توســط فدراسیون 
جهانی شــنا، یازدهم تا هفدهم اردیبهشــت ســال ۱۴۰۰ بــه میزبانی 

شهر توکیو برگزار می شود.
از همیــن رو مجتبی ولی پور و حمید کریمی دو شــیرجه روی اعزامی 
به مســابقات جــام جهانــی شــیرجه بــه همــراه مربیان خــود محمد 

رضــا شــکول و شــهنام نظــر پــور ســاعت ۲۲ و ۳۰ ســه شــنبه شــب 
تهران را بــه مقصــد توکیو ژاپــن ترک کردنــد، تا بــا رقابت بــا حریفان 

خود برای کسب ســهمیه المپیک تالش کنند.
ایــن رقابــت هــا در ۶ روز بــا حضــور شــیرجه روهایــی از سراســر دنیــا 
پیگیری می شــود که شــیرجه رو های ایران در دو ماده تخته سه متر 

و سکوی ۱۰ متر با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت./ ایرنا

: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۷0 هزار سالمند باالی ۸0 سال واکسینه می شوند

نماینده شیرجه آذربایجان شرقی عازم توکیو شد

نماینده شیرجه آذربایجان شرقی عازم توکیو شد

شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی 
شمال غرب کشور امسال تکمیل 

می شود

زهکشی  و  آبیاری  فرعی  شبکه های  طرح  مجری 
اعتباری  تامین  با  گفت:  کشور  مرزی  رودخانه های 
پروژه های  شد،  خواهد  دریافت  سالجاری  در  که 
آبیاری و زهکشی در شمالغرب به  شبکه های فرعی 

پایان خواهد رسید.
رئیس  با  نشستی  در  نژاد  صالحی  محمدجواد 
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، در ارتباط با 
پروژه های نیمه کاره و راکد مربوط به این استان گفت: 
است،  شده  بسته  پیمانکاران  با  که  قراردادهایی  با 
فرصتی مناسب برای بهره بردارانی به وجود آمده که 
با مشارکت در این پروژه ها و استفاده از علم روز در 

کشاورزی نوین به بهره مندی برسند.
یک  در  باید  گفت:  پروژه ها  تحویل  با  ارتباط  در  وی 
چارچوب مشخص و معین فرآیندها تعریف شوند و 

مشکلی در اجرای فرآیندها وجود نداشته باشد.
وی افزود: ما به عنوان مجری طرح با پیمانکاران تعهد 
و قرارداد مشخصی تعیین کرده ایم و بر اساس همین 
قرارداد اگر تأمین اعتبار صورت بگیرد در مدت ۲ تا سه 

ماه امکان تحویل موقت وجود خواهد داشت.
هکتار   ۳۵۰ و  یکهزار  حدود  کرد:  اعالم  نژاد  صالحی 
تحویل شده و به مرحله بهره برداری رسیده است و 
۸۰۰ هکتار در حال تحویل است. وی تاکید کرد: بعد از 
اجرای تعهدات دو طرفه بین مجری طرح شبکه های 
فرعی آبیاری و پیمانکاران امکان واگذاری بقیه اراضی 
نیز وجود خواهد داشت و قبل از آن به دلیل نواقص 
قرارداد  پرونده  نشدن  بسته  و  منابع  تأمین  عدم  و 

امکان واگذاری وجود نخواهد داشت.

درخشش دانشگاه تبریز در نظام 
بر   2021 تایمز  تاثیر  رتبه بندی 
اساس اهداف توسعه پایدار ملل 

متحد

اساس  بر  دنیا  در  اثرگذار  دانشگاه های  بندی  رتبه 
اهداف و شاخص های توسعه پایدار ملل متحد از 
سوی نظام رتبه بندی بین المللی تایمز اعالم شد و بر 
اساس جدیدترین نتایج منتشر شده این موسسه 
تبریزتوانست درشاخص  2021، دانشگاه  آوریل  در 

های مختلف رتبه های برتر کسب کند.
بیان  ضمن  دانشگاه  سنجی  علم  کمیته  دبیر 
رتبه  کرد:  اظهار  تبریز،  دانشگاه  موفقیت های 
 Times( تایمز  عالی  آموزش  اثربخشی  بندی های 
Higher Education Impact Rankings(، تنها جداول 
عملکردی موجود در دنیا هستند که دانشگاه ها را 
Unit� )بر اساس اهداف توسعه پایدار ملل متحد 
 ed Nations’ Sustainable Development Goals
( ارزیابی می کنند.   رسول زوارقی گفت: در این رتبه 
مندی  قاعده  شاخص های  از  چندگانه  بندی های 
متوازن  و  جامع  مقایسه  امکان  آوردن  فراهم  برای 
سه  در  عالی  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه 
حوزه کلی پژوهش، توسعه و نظارت استفاده شده 
حوزه  در  بندی  رتبه  نظام  این  ارزیابی  مالک  است. 
در  و   )Elsevier( الزویر  از  ماخوذ  اطالعات  پژوهش، 
حوزه توسعه و نظارت براساس عملکرد دانشگاهها 
وهمچنین شواهد و مدارک ارسالی به موسسه در 

زمینه مقوله های مرتبط با توسعه پایدار است.
شاخص  در  تبریز  دانشگاه  این که  به  اشاره  با  وی 
کشور و  اول  رتبه  اقتصادی  کاری و رشد  مقبولیت 
رتبه 200�101 جهانی را به دست آورده است، افزود: 
همچنین دانشگاه تبریز در شاخص های »حیات بر 
روی«، »زمین، صلح، عدالت و موسسات قدرتمند«، 
»شهرها و جوامع پایدار« رتبه دوم ایران و به ترتیب 
رتبه های 201�300؛ و 401�600 جهان را به دست 
آورده است. زوارقی با اشاره به کسب رتبه سوم ایران 
فقدان  های  شاخص  نظر  از  جهان،   300 تا   201 و 
گرسنگی، انرژی های سالم و ارزان، و صنعت، نوآوری 
نظر  از  افزود:  تبریز،  دانشگاه  توسط  زیرساخت  و 
تولید  و  »مصرف  آموزش«،  »کیفیت  های  شاخص 
»برابری  هوا«،  و  »آب  آب«،  زیر  »حیات  مسئوالنه«، 
جنسیتی«، و »کاهش نابرابری ها« رتبه چهارم ایران را 

به دست آورده است. 

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
تجارت آذربایجان شرقی:

صنایع برای عبور از پیک مصرف 
انرژی در سال جاری برنامه ریزی 

کنند
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
آذربایجان شرقی ضمن تأکید بر اهمیت اقدامات 
واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری پیش از ورود 
به پیک بار و همچنین در فصول پیک مصرف بر 
مصرف  پیک  از  عبور  های  برنامه  اجرای  ضرورت 

انرژی در سال 1400 تاکید کرد.
مدیریت  ابالغیه  به  اشاره  با  زاده  امین  حبیب 
در  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  و  بحران 
راستای  در  منسجم  برنامه  طراحی  خصوص 
کاهش بار صنایع بطور دقیق و روزانه، اظهار کرد: 
صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی در کنار توجه 
به تداوم تولید با برنامه ریزی و هماهنگی کامل، 

آماده عبور از پیک بار در سال جاری باشند.
به  نسبت  صنعتی  واحدهای  این که  بیان  با  وی 
خود  ژنراتورهای  دیزل  سازی  آماده  و  بهسازی 
دیزل  نیاز  مورد  سوخت  گفت:  نمایند،  اقدام 
با  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  صنایع  ژنراتور 
همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی استان 

انجام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اذربایجان شرقی؛ وی ادامه داد: با توجه 
به مصوبات ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا 
و تعطیلی مشاغل تعیین شده، اصناف و بازاریان 
ضمن توجه به موضوع یاد شده، همکاری الزم در 
خصوص رعایت مصرف انرژی و سوخت را داشته 

باشند.

: شهردار تبریز
در پایــان شــورای پنجــم بــدون 

بدهی تحویل مردم می دهیم

شــهردار تبریــز بــا بیــان اینکه تیــم فعلــی مدیریت 
شهری و شــهرداری تبریز با تمام توان کار کرده و در 
پیشــگاه مردم ســربلند اســت، گفت: شــهرداری را 
در پایان شــورای پنجم بــدون بدهی تحویــل مردم 

می دهیم .
ج شــهین باهــر در آیین بهره بــرداری از فــاز دوم  ایر
مسیرگشــایی شــهید میالنی، افــزود: اگــر در پایان 
شــورای پنجــم، شــهرداری را بــدون بدهــی تحویــل 
مــردم می دهیــم در ســایه شــفافیت و جلوگیــری از 

هزینه های بی مورد است.
وی اظهــار کــرد: شــهرداری تبریــز امــروز بــه خاطــر 
تالش های تیم فعلی مدیریت شــهری کــه در چهار 
سال گذشته با تمام توان کار کرده اند، پیش مردم 
ســربلند اســت. وی ادامــه داد: بــا وجــود این که در 
دوره شــورای پنجــم، شــهرداری تبریز صدهــا پروژه 
در مناطق مختلف شهر اجرا کرده، اما هیچ پرونده 
قضایــی تشــکیل نشــده و یــا موضوعــات خــاص 
پیــش نیامــده اســت و ایــن، ارزش کار تیــم کنونی 
را نشــان می دهــد. شــهین باهــر گفــت: این کــه مــا 
۱۰۰ پــروژه انجــام دهیــم امــا ۹۰ پرونــده در نهادهای 
نظارتی تشکیل شود، دلچسب نیست. دلچسب 
ایــن اســت کــه ماموریت هــا و اقدامــات در ســایه 
مدیریت بخش هایــی هم چــون عمرانی، بازرســی، 
حراست، شــهرداران مناطق و تمامی عزیزانی که در 
این حوزه ها دقــت و تامل و تاثیر دارند، به درســتی 

انجام شود.
وی افــزود: همــکاران مــا در دوره فعلــی مدیریــت 
شــهری، به گونه ای کار کرده اند که الزم نباشــد بعد 
از اتمــام ماموریت هــا بــه مراجــع قضایی پاســخگو 

باشیم و این، بسیار حائز اهمیت است.
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــهرداری تبریــز، وی بــا 
بیــان این کــه در دوره فعلــی مدیریت شــهری، ترک 
تشریفات وجود نداشته اســت، گفت: امروز کمتر 
دســتگاهی پیــدا می شــود کــه تمامــی قراردادهای 
خــود را در معــرض دید عمــوم قــرار دهد. بــه طوری 
که همه شــهروندان می توانند جزئیــات قراردادها، 
موضوعــات مالــی و هزینه کــرد شــهرداری را در 

سامانه شهرداری مشاهده کنند.
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امام خمینی )ره(

مهم ترین راهبرد توسعه اقتصادی 
و  پشتیبانی  تولیــد،  از   حمایت 

مانع زدایی است

در دیدار سردار فرماندهی انتظامی استان با مدیرکل 
که  شرقی  آذربایجان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
محل  در  کارگر  هفته  از  روز  سومین  با  همزمان 
این اداره کل برگزار شد بر نقش راهبردی اداره کل 
تعاون، کار و رفاه استان و فرماندهی انتظامی استان 
گذاری و  در پشتیبانی و رفع موانع تولید و سرمایه 

آرامش در محیط های کارگری در استان تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اشاره  با  فتحی  حسین  شرقی،  آذربایجان  اجتماعی 
کار  های  عرصه  در  کارگران  وقفه  بی  های  تالش  به 
در  بدیلی  بی  نقش  همواره  کارگران  گفت:  تولید  و 
توسعه پایدار ایفا می کنند و با نجابت و تعهد این 
قشر مولد وموثر جامعه شاهد اعتالی فرهنگ کار 

در واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم
 رئیس ستاد بزرگداشت هفته کار و کارگر با قدردانی از 
تالشهای ارزشمند فرماندهی انتظامی استان افزود: 
با همکاری و همراهی این عزیزان در عرصه انتظامی 
کمترین میزان  تنش در واحدهای کارگری را داریم.  
استان  انتظامی  فرماندهی  سردار  نشست  این  در 
متعهد  و  پرتالش  کارگران  بر  کارگر  هفته  تبریک  با 
پاسداشت  راستای  در  گامی  را  اقدام  این  استان 
مقام و منزلت و جایگاه کارگران در عرصه های کار و 
تالش خواند و از زحمات و تالشهای طاقت فرسای 
کرد.  قدردانی  تولید  و  کار  های  عرصه  در  کارگران 
انتظامی  فرماندهی  سردار  دیدار  این  در  همچنین 
استان با اهدای لوح از تالشهای ارزنده حسین فتحی 
مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی و رئیس ستاد 

گرامیداشت هفته کارگر استان قدردانی کرد.

میلیـــون   2۸0 گذشـته  سال 
زی از  کشاور دالر محصـــــوالت 

آذربایجان شرقی صادر شد
 رییــس ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجان شــرقی 
اعالم کرد: سال گذشــته ۲۸۰ میلیون دالر محصوالت 
کشــاورزی از ایــن اســتان بــه ۴۵ کشــور جهــان صــادر 

شد.
اکبــر فتحــی اظهــار کــرد: میــزان صــادرات محصــوالت 
کشاورزی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، 

حدود ۶ درصد افزایش داشت.
وی بازارهــای عمــده هــدف صادراتــی محصــوالت 
کشــاورزی از آذربایجــان شــرقی را  عــراق، افغانســتان، 
ترکمنســتان،   ترکیــه،   روســیه،  هنــد،   پاکســتان، 
آذربایجــان، ارمنســتان و امــارات متحــده عربــی اعالم 
کــرد.  وی ســهم  صــادرات محصــوالت کشــاورزی 
آذربایجــان شــرقی از کشــور در طــی چندیــن ســال 
گذشــته را ۴.۵ درصــد عنــوان کــرد و افــزود: ســهم 
صــادرات محصــوالت کشــاورزی کشــور از صــادرات 
غیــر نفتــی برابــر ۱۸ درصــد اســت و ســهم صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی اســتان از صــادرات غیــر نفتــی 

استان ۲۰ درصد بر آورد می شود.
فتحــی یــادآور شــد: عمــده اقــالم صادراتــی آذربایجان 
شــرقی را کــه حــدود ۶۶ درصــد صــادرات محصــوالت 
کشــاورزی اســتان بــود انگــور خشــک شــده، ســیب 
درختی، لبنیــات، صنایــع تبدیلــی و زیر بخــش زراعت 
تشــکیل می دادنــد.   وی افزود: ســال گذشــته بیش 
از ۶۰ هزار تن کشــمش از آذربایجان شــرقی با  ارز آوری 
هــر کیلــو گــرم  ۱.۳ دالر صــادرات شــده اســت.  رییس 
سازمان جهادکشــاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: 
همچنین در ســال گذشــته ســیب درختی آذربایجان 
شــرقی کــه از نظــر تولیــد رتبــه دوم را در بیــن اســتان 
هــای  کشــور دارد و کیفیــت ســیب  آن در مقایســه با 
دیگــر مناطــق کشــور بهتــر اســت ۱۵ درصد صــادرات 
این محصــول را به خــود اختصــاص داد.فتحــی ادامه 
داد: ســهم  صادرات  زیر بخش  دام و طیور معادل ۱۴ 
،  دوغ، جوجه یکــروزه و تخم  ،  پنیر درصد شــامل شــیر
غ و ســهم صنایع تبدیلــی هم  ۱۶ درصد شــامل رب  مر

گوجه فرنگی و آب  میوه و غیره بود. / ایرنا
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خبرخبر ورزش زورخانـه ای را اسـتناد بـه تحقیقـات دانشـگاه 
بروک هـاوس  دانشـنامه  در  کـه  آلمـان  ورزش 
ورزش  قدیمی تریـن  تـوان  مـی  اسـت  شـده  ذکـر 
بـرای  ورزش  ایـن  دانسـت.اما  جهـان  بدن سـازی 
جسـم  پـرورش  اسـباب  از  بیشـتر  چیـزی  ایرانیـان 
خ و فیلسـوف یونانـی کـه حـدود  اسـت.گرنفون مـور
در  زیسـت  مـی  مسـیح  میـالد  از  قبـل  سـال   400
اقسـام  ایرانیـان  اسـت:»  گفتـه  ایرانیـان  مـورد 
چـون  و  می گرفتنـد  فـرا  را  ورزشـی  دانسـتنی های 
تمـام ایـن مراحـل را می گذراندند به خصـال پهلوانی 
از  غ  فـار ای  زورخانـه  ورزش  می گشـتند.«.  متمایـز 
مراسـم  نوعـی  ایرانیـان  بـرای  جسـم،  پـرورش  وجـه 
آیینـی و معنـوی اسـت کـه بـا آن میتواننـد روح خـود 
وجودشـان  در  را  نیکـو  خصایـل  و  داده  پـرورش  را 
بپرورانند.بـه همیـن دلیـل اسـت که خصایلـی مانند 
از ویژگـی هـای  نـوع دوسـتی  و  فروتنـی، جوانمـردی 

پردازنـد. مـی  ورزش  ایـن  بـه  کـه  اسـت  کسـانی 
کشـتی  و  ای  زورخانـه  هـای  ورزش  هیئـت  ریاسـت 
پهلوانـی کالنشـهر تبریـز بـر حـاج حسـین افتخـاری 
خواهانـه  خیـر  اقدامـات  گواهـی  بـه  کـه  اسـت 
مسـئولیت های  انجـام  زمینـه  در  شـمارش  بـی 
انجـام  و  نیازمنـدان  بـه  رسـانی  کمـک  اجتماعـی، 
نـوع  از  بـارزی  نمونـه  خـود  المنفعـه  عـام  اقدامـات 

اسـت.  جوانمـردی  و  دوسـتی 
تبریـزی  آشـنای  نـام  خیـر  افتخـاری  حسـین  حـاج 
از  بارهـا  اش  خیرخواهانـه  اقدامـات  سـبب  بـه  کـه 
شهرسـتان  و  اسـتان  رتبـه  عالـی  مقامـات  سـوی 
بـا  مصاحبـه  در  اسـت  گرفتـه  قـرار  قدردانـی  مـورد 
هـای  ورزش  خصـوص  در  سـحر  جهانـی  شـبکه 
در  زورخانـه  جایـگاه  گفـت:»  زورخانـه  و  باسـتانی 
ماننـد  انسـانی  خصایـص  تریـن  شایسـته  پـرورش 
دوسـتی،مبارزه  نـوع  فـداکاری،   ، جوانمردی،ایثـار
رعایـت اصـول اخالقـی و فضایـل  بـا طمـع و جهـل، 
انسـانی و مبـارزه بـا ظلـم و جـور مشـخص مـی گـردد. 
کنـده از آمـوزه های  سراسـر اعمـال ورزش باسـتانی آ
پـرورش  کنـار  انسـانی اسـت. در  اخالقـی و فضایـل 
جسـم آن چیـزی کـه باعـث مـی شـود ایـن ورزش نـه 
تنهـا در کشـور عزیزمـان ایـران، بلکه در سراسـر دنیا 
منحصـرد بفـرد و ویژه باشـد اصولی ماننـد احترام به 
بـه  رسـیدگی  اخالقـی،  اصـول  رعایـت  پیشکسـوت، 
نیازمنـدان و تشـویق ورزشـکاران بـه ادب و نزاکـت 

اسـت کـه از بنیـان هـای ورزش باسـتانی مـا ایرانیـان 
اسـت.«

تلالش  ورزش  ایلن  اشلاعه  راه  در  بایلد  همله 
کننلد

افتخـاری ادامـه داد:» ایـن ورزش نوعـی آییـن و رفتـار 
جوانمـردی،  آییـن  انسـانی،  فضایـل  بسـط  اخالقـی، 
مـی  شـمار  بـه  رفتـاری  نیـک  و  راسـتی  داری،  مـردم 
رفـت. در ایـران ورزش بـا مذهـب پیونـد تنگاتنگـی 
بـر همـت،  ایرانیـان بـه ورزش  داشـت و در رویکـرد 
نجابـت،  دوسـتی،  میهـن  شـجاعت،  و  دالوری 
راسـت  بردبـاری،  جوانمـردی،  و  فتـوت  بخشـش، 
تاکیـد مـی شـد.  کـرداری، فروتنـی  پنـداری و درسـت 
اخـالق و فتـار حسـنه مومنیـن بـا یکدیگـر از ویژگـی 
گـود  و  باسـتانی  ورزش  ارزشـمند  و  مهـم  هـای 

اسـت. زورخانـه 
 ورزش پهلوانـی و زورخانـه ای ورزشـی پـاک و اخـالق 
مـدار اسـت و اشـاعه ایـن ورزش در میـان جوانـان 
و  مسـئوالن  و  اسـت  مهـم  بسـیار  نوجوانـان  و 

پیشکسـوتان بایـد در ایـن مسـیر تمـام تـالش خود 
کار ببندنـد. را بـه 

وی افـزود:» زورخانـه جایـی اسـت که کشـتی گیران و 
ورزشـکاران در آن ورزش های باسـتانی را می آموزند 
گنبـد و  بـه شـکل  زورخانـه  بـام  کننـد.  و ورزش مـی 
کف آن گودتر از کف کوچه اسـت و بیشـتر در کوچه 

و پـس کوچـه هـای شـهر سـاخته مـی شـود. درب آن 
آن  از  بخواهـد  کـه  هـر  و  اسـت  لختـی  یـک  و  کوتـاه 
بگـذرد بایـد سـر تعظیـم فـرود آورد. فلسـفه کوتاهـی 
و  زورخانـه  ورزش،  بـه  احتـرام  ادای  زورخانـه،  درب 
همـان  از  تـا  اسـت  تلنگـری  و  اسـت  ورزشـکاران 
ابتـدای ورود، فروتنـی و افتادگـی را بـه ورزشـکاران و 
کسـانی کـه بـه ایـن محـل پـای مـی گذارنـد، بیامـوزد. 
ایـن درب بـه یـک راهـروی باریـک بـا سـقف کوتـاه بـاز 

میشـود و آن راهـرو بـه سـردم زورخانـه مـی رود.«
پهلوانـی  فرهنـگ  روز  روز  خصـوص  در  افتخـاری 
روزی  شـوال  هفـده  گفـت:»  ای  زورخانـه  ورزش  و 
عبـدود  بـن  عمـرو  بـا  )ع(  علـی  حضـرت  کـه  اسـت 
میـدان  در  را  او  و  کـرد  مبـارزه  عـرب  نامـدار  پهلـوان 
نبـرد شکسـت داد و پرچـم کفـر را واژگـون سـاخت. 
بـه همیـن دلیـل ایـن روز را بـه روز فرهنـگ پهلوانـی 
جنـگ  ایـن  در  انـد.  نامیـده  ای  زورخانـه  ورزش  و 
عمـرو  دادن  شکسـت  از  پـس  )ع(  علـی  حضـرت 
بـن عبـدود بـه طـرف او رفـت تـا سـر از بدنـش جـدا 
کنـد کـه عمـرو آب دهـان خـود را بـه صـورت مبـارک 

انداخـت.  )ع  علـی  حضـرت 
از  و  ندادنـد  نشـان  خـود  از  واکنشـی  هیـچ  حضـرت 
اندکـی میـدان جنـگ قـدم  جـای خـود برخاسـته در 
زدنـد و سـپس بـه سـمت او رفتنـد. عمـرو علـت این 
کار را جویـا شـد کـه در جـواب آن حضـرت فرمودنـد:» 
آن لحظـه کـه آب دهانـت را بـه صـورت مـن انداختـی 
خشـم وجـودم را فـرا گرفـت. اگـر آنجـا را میکشـدم از 
روی خشـم و غضـب بـود و نمـی خواسـتم تـو را بـه 
ایـن خاطـر بکشـم. مقـداری قـدم زدم تـا تـو را بخاطـر 

خداونـد یگانـه بکشـم.«

حســین افتخاری رییس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی :

 ورزش زورخانه ای و پهلوانی پاک
 و اخالق مدار است

درگذشت والده گرامیتان رابه شما وخانواده محترم تان تسلیت عرض مینماییم.
ازخداوند متعال صبر جزیل مسئلت داریم.مارادرغم خودتان شریک بدانید.

شرکت شفانوش
محسن امیراحمدی

اان هلل و اان الیه راجعون

جناب آاقی  دکتر یوسف رمضانی
گاه علوم زپشکی تبرزی دمرییت محترم  ارزیابی و نظارت رب رفآورده اهی  غذایی، آرایشی و بهداشتی دانش

به چند نفر خانم جهت همکاری درتولیدی جوراب نیازمندیم
محیط زنانه

ساعت کاری:   ۸ونیم صبح الی ۱۵بعداز ظهر
کار اتو وبسته بندی جوراب بیمه ندارد
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