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در حین پایش و کنترل نوار مرزی؛امام جمعه تبریز بیان کرد؛

آذربایجان شرقی
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مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند: 

پایان بزرگ ترین پل آزاد راه تبریز-سهند
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید ســهند با بیان این که قبال قول داده بودیم پل کرجان با تالش 
همکاران به اتمام رسید و پل اســنجان و اندیشه هم طبق زمانبندی اعالم شــده طی هفته های آینده به 

اتمام خواهد رسید، گفت: با اتمام این سه پل می توان گفت که این آزاد راه نیز در حال تکمیل است.
به گزارش جام جم عباس مصطفوی در بازدید از آزاد راه تبریز - ســهند با اشــاره بــه این که پل کرجان 
بزرگ ترین پل آزاد راه تبریز- سهند محسوب می شــود، اظهار کرد: آزاد راه تبریز سهند هشت پل اصلی 

و خاص داشت که تنها سه پل کرجان، اسنجان و اندیشه مانع اصلی برای عبور و مرور بودند...

شهردار عنوان کرد؛

پویایی مناطق کم برخوردار؛ 
اولویت مدیریت شهری
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در روز ارتباطات صورت گرفت؛
تجلیل از مدیر برتر روابط 

عمومی در سطح کشور

استاندار مطرح کرد؛
مجلس یازدهم؛ تجلی 

مردم ساالری دینی

فرمانده سپاه عاشورا: 
حماسه آفرینی بسیجیان 

در مبارزه با کرونا
4
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سالمت زباله گردها  همیشه در معرض تهدید است؛
بیماری های پنهان  در دل طالی کثیف

شهادت۲ مرزبان آذربایجان شرقی در سردشت منویات رهبری؛ نقشه راه نمایندگان مجلس
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سرور ارجمند جناب آقای دکتر ساسان فرشی حق رو
مدیرکل محترم اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی 

 کســب عنوان رتبه ی برتر در مجموع شــاخص های عمومی در 
بین ۳۱  اداره کل  استاندارد کشور را به جنابعالی وهمکاران محترم  
تبریک و تهنیت عرض مینمایم. موفقیت و بهروزی روزافزونتان را 
در تمــام وظایف مهمی که بر عهده دارید از خداوند منان مســئلت 

دارم.

رشکت آذرطالیی کاظمی نژاد )داود کاظمی نژاد(

جناب آقای دکتر فرشی حق رو
مدیر کل محترم استاندارد آذربایجان شرقی

  کسب رتبه اول کشوری در ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران، 
مرهون مدیریت و درایت مدبرانه جنابعالی و اهتمام کارکنان خدوم 

آن اداره کل می باشد. 
ضمــن تبریک این موفقیت، ســامتی و بهروزی تان را از درگاه 

الهی مسألت می نمایم.
      دکتر خلیل وطندوست

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع   غذایی شیرین وطن

سرور ارجمند جناب آقای دکتر ساسان فرشی حق رو
مدیرکل محترم اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی 

 کســب عنوان رتبه ی برتر در مجموع شــاخص های عمومی در 
بین ۳۱  اداره کل  استاندارد کشور را به جنابعالی وهمکاران محترم  
تبریک و تهنیت عرض مینمایم. موفقیت و بهروزی روزافزونتان را 
در تمــام وظایف مهمی که بر عهده دارید از خداوند منان مســئلت 

دارم.
چرم خاوران-  مسعود بنابیان

سرور ارجمند جناب آقای دکتر ساسان فرشی حق رو
مدیرکل محترم اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی 

 کســب عنوان رتبه ی برتر در مجموع شــاخص های عمومی در 
بین ۳۱  اداره کل  استاندارد کشور را به جنابعالی وهمکاران محترم  
تبریک و تهنیت عرض مینمایم. موفقیت و بهروزی روزافزونتان را 
در تمــام وظایف مهمی که بر عهده دارید از خداوند منان مســئلت 

دارم.
شرکت آذربام - فتاح زاده

سرور ارجمند جناب آقای دکتر حسین فتحی
مدیر کل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان آذربایجان شرقی

حســن انتصاب شایسته و ارزشــمند جنابعالی را به عنوان 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان که نشان از درایت، 
شایستگی و سابقه ارزشمند در این اداره دارد، تبریک و تهنیت 
عرض نموده، مزید توفیقات شــما را از خداوند متعال مسئلت 

دارم.

شرکت آذربام - فتاح زاده

سرور ارجمند جناب آقای دکتر حسین فتحی
مدیر کل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی

انتصاب شایســته جنابعالی را به این ســمت کــه بیانگر تعهد، 
کارآمدی ،لیاقت و شایســتگی  های بر جســته آن برادر  گرامی  در 
صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اســامی  است تبریک 
عرض نموده ، موفقیت و ســربلندی شــما را از درگاه خداوند منان 

حمید حاجی زاد منصورمسئلت دارم.
مدیرعامل شرکت ایران خودرو تبریز



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعالم کرد: هم اکنون نیازمند اهدای خون در 
تمامی گروه های خونی به ویژه از طرف بهبود یافتگان کرونا هستیم.

 به گزارش جام جم محمد حسین صومی در یک گفت وگوی خبری افزود: اهدای 
خون در آذربایجان شرقی به اندازه یک سوم نیاز بوده و از هم استانی ها خواهش 

می کنیم ما را در این زمینه یاری کنند.وی اظهار کرد: کسانی که در اسفند یا 
فروردین به کرونا مبتال شده و هم اکنون بهبود یافته اند، می توانند با اهدای پالسما 
و خون، دیگر مبتالیان به کرونا را در بهبود سریع کمک کنند. وی با اشاره به 
اینکه کرونا همچنان در آذربایجان شرقی وجود دارد، اضافه کرد: از مردم، اصناف 

و صاحبان مشاغل خواهش می کنیم ضمن رعایت توصیه های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی، ما را تنها نگذارند. وی گفت: هر فردی مسئول حفظ 
پروتکل های بهداشتی در اداره، بخش و واحد خودش بوده و کارشناسان بهداشت 
محیط نیز بر این امر نظارت دارند.وی یادآوری کرد: همچنان معتقد هستم که 

بهترین راه پیشگیری از کرونا، استفاده از ماسک در جاهای پر خطر، شلوغ و 
پرتردد است. صومی افزود: همچنان تاکید داریم تا دورهمی ها به حداقل برسد 
و افراد مشکوک یا عالمت دار خودشان رعایت کنند و هر فردی که احساس 

می کند حتی اگر کمترین عالمت را دارد، در دورهمی ها حاضر نشود.

صومی خواستار شد؛ ضرورت اهدای خون از سوی بهبودیافتگان کرونا

روزبه رجایی تشریح کرد؛ 
آمار مبتالیان به کرونا 

در استان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: 
آمار مبتالیان به کرونا و بستری ها در آذربایجان 
شــرقی کامال صحیح و به روز بوده و شایعاتی 
مانند کم و زیاد کردن تعداد مبتالیان در اطالع 

رسانی ها صحت ندارد.
روزبه رجایی در گفت وگو با جام جم در تشــریح 
این خبر اظهار کــرد: تدوین و گــردآوری آمار 
مبتالیان به کرونا کار بسیار پیچیده ای بود و در 
ابتدا به ســختی انجام می گرفت، آمار مبتالیان، 
بســتری ها و فوتی ها هر روز در سامانه وزارتی 
توسط همکاران معاونت درمان به روز رسانی و 
ثبت و به ارگان های مربوطه از جمله استانداری 

گزارش می شود.
وی افزود: اکنون مشــکلی در زمینه تدوین و به 
روز رســانی آمار مبتالیان به بیماری در سطح 
استان نداریم و هر روز آمار مبتالیان را پیگیری 

می کنیم. 
وی با اشــاره به همکاری خوب معاونت درمان 
دانشــگاه علوم پزشکی تبریز و ســازمان های 
آرامســتان های شــهرداری تبریز در خصوص 
تدفیــن فوتی های کرونــا گفت: طبــق روال 
معمول، در ابتــدا ناهماهنگی هایی در این زمینه 
وجود داشــت که به تدریج برطرف و مقرر شد تا 
متوفیان مبتالی قطعی و یا مشــکوک به کرونا 
با تمهیدات خاصی دفن شــوند. وی در ادامه در 
خصوص تمهیدات اندیشــیده شده برای اعمال 
محدودیت در باغ جذامیان تبریز )آسایشگاه بابا 
باغی( بیان کرد: در این زمینه همکاری خوبی با 
نیروی انتظامی داشــتیم و با توجه به ویژه بودن 
شرایط این آسایشگاه و رفت و آمد مهمان هایی 
از شهرهای مختلف و افزایش دید و بازدیدها در 
ایام عید در آسایشگاه بابا باغی تصمیماتی برای 
محدود کــردن این مجموعــه و متوقف کردن 

رفت  و آمدها گرفته شد.
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زبالــه گــردی، پدیده ای 
زاییده از دل نابرابری است 
که شــهروندان همه روزه 
شاهد آن هستند، اما زباله 
گردی عالوه بر خدشــه 
دار کردن کرامت انســانی، تبعات منفی بسیاری برای 

سالمتی زباله گردان دارد.
به نظر می رســد زباله گردی در حال تبدیل شــدن به 
رویه ای معمولی برای گذران زندگــی بوده و روز به روز 
شاهد افزایش تعداد زباله گردها و حتی ورود کودکان به 

این پدیده خطرناک هستیم.
به گزارش جام جم نتایج مطالعات نشــان می دهد که 
زباله گردها تنگناهای شــغلی و ضرورت تامین معاش 
همچون بیکاری، تامین خرج خانواده و از دســت دادن 
شغل قبلی و همچنین نبود حمایت های دولتی و سازمانی 
اعم از عدم پوشــش بیمه ای، عــدم دریافت حمایت از 
نهادهای حمایتی، اعتیاد و فقــدان حمایت خانوادگی، 
حفظ کرامت انسانی با کسب درآمد از راه مشروع و عدم 
تمایل به گدایی را از علــل روی آوردن به زباله گردی 

عنوان کرده اند.
در این میان برخی نیز معتقد هســتند کــه علت روی 
آوردن به زباله گردی نه نیازهای مادی و فقر که پرسود 
بودن این پدیده بوده و در پشت پرده زباله گردی، دست 
باالی دست بسیار است، اما پزشکان معتقد هستند که 
زباله گردی پدیده خطرناکی است که خطر مواجهه زباله 
گردها با بیماری های واگیردار و بیماری های عفونی را 
افزایش می دهد.یک متخصــص بیماری های عفونی 
در این خصوص می گوید: برخی زباله ها مانند زباله های 
خانگی و ســاختمانی ناشــی از فعالیت های روزمره ی 
انسان ها در شهرها و روستاها و بخشــی از زباله ها نیز 
ناشی از فعالیت های پزشــکی یا مربوط به محصوالت 
کشــاورزی مانند کودها، فضوالت و الشه حیوانات و 

محصوالت کشاورزی فسادپذیر است.
دکتر سید اسماعیل مقدس پور می افزاید: پسماندهای 
صنعتی نیز مانند نفت، گاز، براده ها، مواد و فلزات سنگین 

بخش دیگری از زباله ها را تشکیل می دهند.

وی سمی بودن، بیماری زایی، قابلیت انفجار و اشتعال و 
خورندگی را از ویژگی های پسماندهای ویژه عنوان کرده 
و می گوید: زباله گردها بیشتر با زباله های خانگی سر و کار 
دارند که حاوی برخی ترکیبات سمی بوده و مواد داخل 
اسپری ها و حشره کش ها یا برخی مواد قابل اشتعال در 
شوینده ها و مواد قابل انفجار در اسپری های تحت فشار 

از آن جمله هستند.
وی بیان می کند: برخی پســماندها مانند شــوینده ها، 
رنگ ها و حالل ها واکنش شیمیایی نشان داده و برخی 
پسماندهای خانگی نیز مانند جیوه داخل دماسنج حاوی 
فلزات سنگین هستند. مقدس پور ادامه می دهد: برخی 
مواد خطرناک بیولوژیک و میکروبی شامل میکروب ها، 
ویروس ها، قارچ ها و در برخی موارد جلبک ها نیز ممکن 
است داخل پسماندهای خانگی وجود داشته باشند که به 
نظر می رسد با وجود قابل رویت نبودن، مشکل آفرین و 
خطرناک تر از سایر زباله ها باشند.او اضافه می کند: این 
میکروارگانیسم ها و مواد بیولوژیک به دلیل قابل مشاهده 
نبودن، نه تنها کسانی را که به آن ها دست می زنند، آلوده 
کرده، بلکه می تواند محیط و اشــخاص دیگر را هم به 
شــکل ثانویه آلوده کند.وی خاطرنشان می کند: عالوه 
بر بریدگی، ضرب  دیدگی، له شــدگی، آسیب به چشم، 
گوش و مخاط بدن، ابتال به بیماری های عفونی از دیگر 

خطراتی است که متوجه زباله گردهاست.
این متخصص بیماری های عفونی می گوید: ماندگاری 
ویروس ها به ویژه بر روی ســطوح ســرد و صاف چند 
هفته تا چند ماه بوده و تمامی بیماری های ویروسی قابل 
انتقال به انسان مانند آنفلوآنزا، کرونا و آدنو ممکن است 

در زباله ها وجود داشته باشد.
او با اشــاره به وجــود بیماری های قارچــی موجود در 
زباله های خانگی و احتمال انتقال آن بــه زباله گردها 
خاطرنشان می کند: قارچ آســپرژیلوس که به ویژه در 
مواد غذایی کپک زده مانند نان وجود دارد، سمی به نام 
آفالتوکسین تولید می کند که اگر توسط انسان، دام یا 
طیور مصرف شــود، خطرناک بوده و این سم می تواند 
انسان ها را مستعد ابتال به انواع سرطان ها به ویژه سرطان 
کبد کند. او متذکر می شــود: محصوالت دام و طیوری 

که مواد غذایی آلوده به آفالتوکسین را مصرف کرده اند، 
مانند شیر، گوشت و پوســت نیز آلوده بوده و می توانند 
خطرناک باشند. مقدس پور بیان می کند: میکروب های 
موجود در زباله ها می توانند منجر به عفونت دســتگاه 
گوارش و اسهال و استفراغ شــوند. عفونت های بافتی 
با بریده شدن دســت و ایجاد زخم در بافت های نرم و 
سایر اندام ها نیز از دیگر خطراتی است که زباله گردها را 
تهدید می کند.او با اشاره به خطراتی که در دوران پاندمی 
کووید۱۹ زباله گردها را تهدید می کند، می گوید: تمامی 
زباله ها مانند ماسک و دستکش که بدون در نظر گرفتن 
بی خطرسازی رها شده اند، می توانند تا چند روز آلودگی 
را بر روی سطوح خود حفظ کرده و باعث انتشار و انتقال 
بیماری های ویروسی، انگلی، قارچی و میکروبی شوند. او 
با برشماری خطر زباله هایی مانند سرنگ های تیز بیان 
می کند: برندگی، آسیب فیزیکی، انتقال عوامل بیولوژیک 
و میکروارگانیسم ها از این طریق و انتقال بیماری های 
خطرناک از جمله مضرات سرنگ ها به شمار می آید، در 
مجموع به نظر می رســد زباله هایی که بی خطرسازی 
نشده اند، نسبت به ســایر زباله ها خطرناک تر هستند. 
این متخصص بیماری های عفونی توصیه می کند که 
با توجه به مقدم بودن پیشــگیری، افراد به هیچ عنوان 
دســت به زباله گردی نزنند و تفکیک زباله ها توســط 
افراد خبره و متخصص انجام شــود.او متذکر می شود: 
افراد غیرکارشناس نباید به زباله ها دست بزنند، چرا که 

زباله ها بمب میکروبی، بمب مواد سمی و مواد اشتعال 
زا و آسیب رسان به شمار می آیند. توصیه می کنیم حتی 
در صورت برخورد اتفاقی با زباله نیز به سرعت دست ها 
را بشویید، پوشش های مناسب مخاطی مانند ماسک، 
دستکش و عینک و شیلد نیز می توانند احتمال آسیب را 
کم تر کنند.رئیس گروه بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
آذربایجان شــرقی نیز در ادامه این گــزارش می گوید: 
زباله گردها می تواننــد در معرض بیماری های دیگری 
قرار بگیرند که بسیار خطرناکتر از کرونا هستند. سیمین 
خیاط زاده ادامه می دهد: مخالفت ما با زباله گردی به این 
دلیل است که زباله ها می توانند حاوی برخی مواد عفونی 
باشند که زباله گردها را آلوده و به بیماری های سخت تر از 
کرونا دچار کنند. او می گوید: در مجموع زباله گردی جزو 
مشاغل مورد تایید سیستم بهداشــتی نیست، از این رو 
توصیه می کنیم تا حد امکان از اقدام به این کار خودداری 
کرده و در غیر این صورت حتما از ماسک و دستکش به 
ویژه دستکش ضخیم استفاده کنند که البته این توصیه ها 
منحصر بــه دوران پاندمی کرونا نبوده و باید همیشــه 
رعایت شــود.  خیاط زاده تاکید می کند: شستن دست و 
صورت و لباس ها بالفاصله پس از اتمام کار نیز از دیگر 
راهکارهایی است که می تواند تا حدودی از انتقال آلودگی 
و بیماری به زباله گردها پیشــگیری کند. او می افزاید: 
امیدوارم روزی برسد که همه افراد شغل های مناسب با 

شان انسانی داشته باشند و مجبور به زباله گردی نشوند.

سالمت زباله گردها  همیشه در معرض تهدید است؛

بیماری های پنهان در دل طالی کثیف 

پست بانک ایران 
برای ایران همدل 

گزارش تصویری
مشارکت کارکنان پست بانک 

استان آذربایجان شرقی
 در پویش همدلی

اهدای عضو؛ اهدای زندگی 
نوجوان تبریزی به 5 بیمار 

حیات بخشید
اعضای بدن دختر نوجوان مرگ مغزی شــده در 
تبریز برای پیوند به پنج بیمار نیازمند اهدا شــد تا 

آنان را حیات دوباره بخشد.
به گزارش جــام جم عمل جراحی بــرای اهدای 
اعضای بدن »مبینا« که بر اثــر تصادف رانندگی 
دچار مرگ مغزی شده بود، در بیمارستان امام رضا 

)ع( تبریز انجام شد.
مدیر بیمارستان امام رضای )ع( تبریز در این باره به 
خبرنگاران گفت: پس از تشخیص و تأیید پزشکان 
متخصص مبنی بر مرگ مغزی دختر ۱۲ ســاله و 
موافقت خانواده اش ۵ عضــو بدن وی برای پیوند 
به بیماران نیازمند برداشته و به شهرهای تهران و 

شیراز ارسال شد.
نامدار گفت: بر اساس دســتورالعمل های وزارت 
بهداشــت و درمان انجام پیوند در بیمارستان امام 
رضا )ع( به علت وجود ویروس کرونا فعاًل ممکن 
نیســت از این رو برای پیوند به بیماران نیازمند به 

دیگر شهرها ارسال شد.
وی با قدردانــی از خانواده هایی که عمل انســان 
دوســتانه اهدای عضو و جان دوباره بخشیدن به 
افراد نیازمند را انجام می دهند ادامه داد: بخشــش 
و اهدای عضو اهدای زندگی بوده و در آموزه های 
دینی مــا نیز به آن تاکید شــده و نیاز اســت این 

فرهنگ بیش از پیش رواج یابد.
مدیر بیمارستان امام رضای )ع( تبریز از همه افراد 
جامعه خواســت تا پس از تأیید و حصول اطمینان 
از مرگ مغزی کامل بیمــار به اهدای عضو آن فرد 
اقدام کنند. یک هفته پیش خودروی پژو آردی پدر 
مبینا با یک خودروی سوناتا در جاده مرند- جلفا که 

در خط مخالف حرکت می کرد، برخورد کرد.
در این حادثه پدر خانواده جان باخت و ۶ سرنشین 
دیگر مصدوم شــدند و پس از به کمــا رفتن این 
دختر نوجوان، اعضای بدن وی به بیماران نیازمند 

اهدا شد.

دکتر سید اسماعیل مقدس پور

متخصص بیماری های عفونی



مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید ســهند با بیان این که قبال قول داده بودیم پل کرجان با تالش 
همکاران به اتمام رســید و پل اسنجان و اندیشــه هم طبق زمانبندی اعالم شــده طی هفته های 
آینده به اتمام خواهد رســید، گفت: با اتمام این ســه پل می توان گفت که این آزاد راه نیز در حال 

تکمیل است.
به گزارش جام جم عباس مصطفــوی در بازدید از آزاد راه تبریز - ســهند با اشــاره به این که پل 
کرجان بزرگ ترین پل آزاد راه تبریز- ســهند محســوب می شــود، اظهار کرد: آزاد راه تبریز سهند 
هشت پل اصلی و خاص داشــت که تنها سه پل کرجان، اسنجان و اندیشــه مانع اصلی برای عبور 
و مرور بودند.  وی با اشــاره به پیگیری مجدانه استاندار آذربایجان شــرقی و نیز نمایندگان استان 
و تالش همکاران، گفت: امیدواریم به زودی خبرهای خوش در ارتباط با آزاد راه تبریز- ســهند به 
مردم ســهند و تبریز بدهیم و آرزوی دیرینه آنان را جامه عمل بپوشــانیم. وی گفت: افتتاح آزاد راه 

تبریز- سهند تحول شگرفی در شهر جدید سهند بوجود خواهد آورد.

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

خبرخبر

یکشنبه  11خرداد 1399    شماره 5671

محمدرضا پورمحمدی اســتاندار آذربایجان شرقی 
در پیام تبریکی به مناســبت انتخــاب محمدباقر 
قالیباف به عنوان رئیس ســال نخســت مجلس 
یازدهم، آغاز بــه فعالیت خانه ملــت را تجلی بارز 
مردم ســاالری دینــی و نمایش آن بــه جهانیان 

دانست.
به گزارش جام جــم در پیام تبریــک محمدرضا 
پورمحمدی به رئیس مجلس، ابراز امیدواری شده 
مجلس یازدهم با همکاری ســایر قــوا، در جهت 
بهره گیــری از ظرفیت های کشــور برای شــتاب 
بخشیدن به روند توسعه و پیشرفت ایران اسالمی 

قدم بردارد.
در این پیام آمده است: آغاز به کار یازدهمین دوره 
مجلس شورای اســالمی، بار دیگر حاکمیت اراده 
ملت بزرگ ایران و جلوه بارز مردم ســاالری دینی 

را پیش روی جهانیان به تصویر کشید.
در پیام اســتاندار آذربایجان شــرقی اضافه شده 
اســت: بی تردید مجلس از مهم ترین ارکان نظام 
اســت که با تدوین و تصویب قوانین، راهگشــای 
حرکت کشور به ســمت قله های تعالی و پیشرفت 
به شــمار می رود. در شــرایط کنونــی، وحدت، 
همدلی و هماهنگی همه قوای کشــور در راستای 

حل مشــکالت مردم و اجرای سیاست های کلی 
نظام مبنی بر توســعه اقتصادی، اشــتغال و رونق 

تولید مورد انتظار است.
اســتاندار آذربایجان شــرقی همچنین در پیامی 
به علــی الریجانی، تجربــه ســال ها حضور در 
مســئولیت های مهم کشــور را از عوامل مدیریت 
مدبرانه و عاقالنــه وی در مجلس برشــمرد و از 
تالش ها و خدمات او در ســه دوره ریاســت قوه 

مقننه قدردانی کرد.

گفتنی اســت محمــد باقــر قالیبــاف در جریان 
انتخابات هیأت رئیســه مجلس شــورای اسالمی 
با ۲۳۰ رأی به عنوان رئیس مجلس یازدهم برای 
سال اول انتخاب شد، ســید مصطفی میرسلیم ۱۲ 

رأی و فریدون عباسی ۱۷ رأی کسب کردند.
از نماینــدگان تبریز، آذرشــهر و اســکو نیز روح 
اهلل متفکــر آزاد به عنــوان دبیر و محمد حســین 
فرهنگی به عنوان ســخنگو و ناظر هیأت رئیســه 

مجلس یازدهم انتخاب شدند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند:

 پایان بزرگ ترین پل آزاد راه تبریز-سهند

استاندار مطرح کرد؛

مجلس یازدهم؛ تجلی 
مردم ساالری دینی

حسین پور خبر داد؛

اعزام بالگرد برای نجات 
کوهنورد گرفتار در قلعه بابک

سرپرســت جمعیت هالل احمــر آذربایجان 
شــرقی از اعزام بالگرد برای نجات کوهنورد 
گرفتار در ارتفاعات صخــره ای قلعه بابک خبر 

داد.
حمید حسین پوردر گفتگو با جام جم گفت: صبح 
روز جمعه به دنبال دریافــت خبر گرفتاری یک 
نفر از هموطنــان در ارتفاعــات صعب العبور و 
صخره ای قلعــه بابک بالفاصله تیــم امدادی 

هالل احمر کلیبر به محل اعزام شدند.
وی افزود: با توجه به اعالم تیم کلیبر، فرد مزبور 
بعد از صعود و به هنگام برگشــت به علت عدم 
شــناخت راه، مســیر فنی و دیواره صخره ای را 
انتخاب می کند که به دلیل نداشــتن تجهیزات 
الزم کوهنــوردی و صخره نــوردی  و مهارت 
الزم از ارتفــاع صخره ای ســقوط کــرده و در 

شکاف صخره گرفتار می شود.
سرپرســت هالل احمر اســتان ادامــه داد: با 
دریافت گزارش از هالل احمر کلیبر بالفاصله 
بالگــرد جمعیت هالل احمر اســتان به همراه 
نجاتگران زبده تیم امداد کوهســتان  از تبریز 

به کلیبر اعزام شدند.
حســین پور خاطر نشــان کــرد: نجاتگران با 
استفاده از تجهیزات فنی و انجام عملیات های 
مخصوص کوهستان خود را به مکان کوهنورد 
گرفتار رسانده و اقدام به رها سازی فرد گرفتار 

و انتقال او به پایین کوه کردند. 
وی در پایــان از هموطنــان خواســت قبــل 
از صعود بــه کوه ها اطالعات کافــی از محل 
صعــود را کســب کننــد. در ایــن عملیات 
تیم های امــداد و نجات هوایی اســتان، تیم 
امداد کوهســتان اســتان، پایگاه امدادونجات 
یوزبنــد کلیبر، پایــگاه امــداد و نجات کالن 
کلیبــر و تیــم تخصصــی کوهســتان کلیبر 
 و ۱۷ تــن از نجاتگــران و پرســنل ایفــای 

نقش کردند.

شهید اســتوار تقی بهره ور، فرمانده پایگاه اهل مراغه و  علیرضا اسالم دوست، 
سرباز هنگ مرزی اهل تبریز و  هادی عبدی، کادر هنگ مرزی اهل شهرستان 

میاندوآب حین درگیری با اشرار مسلح  آسمانی شدند.
به گزارش جام جم مرزبانان هنگ مرزی سردشــت بامداد جمعه حین کنترل و 

پایش نوار مرزی در منطقه »گوریلکه« واقع در ۲۰ کیلومتری این شهرســتان 
با اشرار مسلح درگیر شدند و چند نفر از اشــرار را به هالکت رساندند و سه نفر از 
مرزبانان غیور هنگ مرزی به شهادت رسیدند. در همین ارتباط باشگاه تراکتور 
با صدور پیامی، شهادت ســه مرزبان کشــورمان در درگیری با اشرار مسلح را 

تسلیت گفت.  در این پیام آمده است:  خبر تاسف بار شهادت بزرگمردان مرزبان 
کشورمان، از سوی اشــرار در منطقه سردشت، بسیار جانســوز بود و دل اقشار 
مختلف جامعه را اندوهگین کرد. باشگاه تراکتور ضمن ادای احترام به مقام و از 

جان گذشتگی این فرزندان دلیر کشورمان، شهادت آنان را تسلیت  می گوید.

شهادت 2 مرزبان آذربایجان شرقی در سردشت

سرور ارجمند جناب آقای دکتر حسین فتحی
مدیر کل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی

حسن انتصاب شایسته و ارزشمند جنابعالی 
را به عنوان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان که نشان از درایت، شایستگی و سابقه 
ارزشــمند در این اداره دارد، تبریک و تهنیت 
عرض نموده، مزید توفیقات شما را از خداوند 

متعال مسئلت دارم.

سرور ارجمند جناب آقای دکتر حسین فتحی
مدیر کل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی

حسن انتصاب شایسته و ارزشمند جنابعالی 

را به عنوان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان که نشان از درایت، شایستگی و سابقه 

ارزشــمند در این اداره دارد، تبریک و تهنیت 

عرض نموده، مزید توفیقات شما را از خداوند 

متعال مسئلت دارم.

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت تبریز )پاالیشگاه تبریز(

غامرضا باقری

کاریابی آرمان ماندگار 
 نیما باقری فرح بخش

سرور ارجمند جناب آقای دکتر حسین فتحی
مدیر کل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان آذربایجان شرقی

حســن انتصاب شایسته و ارزشــمند جنابعالی را به عنوان 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان که نشان از درایت، 
شایستگی و سابقه ارزشمند در این اداره دارد، تبریک و تهنیت 
عرض نموده، مزید توفیقات شــما را از خداوند متعال مسئلت 

داریم.

سرور ارجمند جناب آقای دکتر حسین فتحی
مدیر کل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان آذربایجان شرقی

حسن انتصاب شایسته و ارزشمند جنابعالی را به عنوان مدیر کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان که نشان از درایت، شایستگی 
و ســابقه ارزشمند در این اداره دارد، تبریک و تهنیت عرض نموده، 

مزید توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت داریم.

سرور ارجمند جناب آقای دکتر حسین فتحی
مدیر کل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان آذربایجان شرقی

حسن انتصاب شایسته و ارزشمند جنابعالی را به عنوان مدیر کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان که نشان از درایت، شایستگی 
و ســابقه ارزشمند در این اداره دارد، تبریک و تهنیت عرض نموده، 

مزید توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت دارم.

شرکت تکسان خزر
مصطفی اکبری- سامان دوانقی

شرکت یانار صنعت نوین ارس
زهرا اعتمادی- سامان دوانقی

سرپرست روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی 
وحیده حاجی محمد یاری

در روز ارتباطات صورت گرفت؛
تجلیل از مدیر برتر روابط 

عمومی در سطح کشور

روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان آذربایجان شــرقی در بیــن روابط 
عمومی هــای ســازمان جهاد کشــاورزی 
استانها، شــرکت ها و موسسات تابعه وزارت 
جهادکشاورزی عنوان روابط عمومی برتر را 

به خود اختصاص داد.
به گــزارش جام جــم بــه نقــل از روابط 
عمومی سازمان جهادکشــاورزی استان، در 
نشســت تخصصی مدیران روابــط عمومی 
وزارت جهادکشــاورزی کــه به مناســبت 
گرامیداشــت ۲۷ اردیبهشــت روز ارتباطات 
و روابط عمومی به صــورت ویدئو کنفرانس 
و با حضور حجت االســالم ســیدرضا تقوی 
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، 
والی زاده سرپرســت مرکز روابــط عمومی 
و اطــالع رســانی وزارت جهادکشــاورزی 
جهادکشــاورزی  زمان  ســا مدیــران  و 
اســتانها، شــرکت ها و موسســات تابعــه 
وزارت جهادکشــاورزی برگزار شــد.روابط 
عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
آذربایجان شــرقی رتبه برتر را در بین روابط 
عمومی هــای  ســازمان جهادکشــاورزی 
استانها، شــرکت ها و موسسات تابعه وزارت 

جهادکشاورزی کسب کرد .
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خبر خبر

فرمانده سپاه عاشورا: 
حماسه آفرینی بسیجیان 

در مبارزه با کرونا
 فرمانده سپاه عاشــورا گفت: بسیجیان آذربایجان 
شــرقی در طــول مدت شــیوع ویــروس کرونا 

حماسه های ماندگار آفریدند.
به گزارش جام جم ســردار عابدین خرم روز جمعه 
در مراسم تجلیل از تالشــگران و خادمان موکب 
شهدای آذربایجان شــرقی با بیان اینکه خادمان 
شهدا در پشتیبانی از مدافعان سالمت اقتدار بسیج 
را نشــان دادند، افزود: خادمان شهدا در پشتیبانی 
از مدافعان سالمت در دوران ســخت کرونایی با 
حضور حماسی در تولید ماسک، گان و سایر اقالم 
بهداشتی قدرت باالی بســیج و بسیجی را به رخ 

جهانیان کشیدند.
وی اظهــار داشــت: خادمــان موکب شــهدای 
آذربایجان با تالش های شــبانه روزی جهاد را در 
این ایام بــه خوبی معنی کردنــد و باز هم صفحه 
زرین دیگری به تاریخ پر افتخار انقالب اسالمی و 
سپاه و بسیج اضافه کردند. خرم ادامه داد: خادمان 
این مواکب طی هفته های گذشــته هــر جا و هر 
مکانی نیاز بود وارد میدان شــده و به یاری مردم و 
مدافعان سالمت شتافتند و حضور بی ادعای آن ها 
در دوران دفاع مقدس و دوران پس از آن شاهدی 
بر این ادعاست. وی اضافه کرد: این تالشگران و 
خادمان شهدا در جریان ســیل سال های گذشته 
در جنوب کشور و زلزله اخیر شهرستان های میانه 
و ســراب نقش خود را به خوبی انجــام دادند و در 
این دوران سخت کرونایی نیز با حضور حماسی در 
تولید ماسک قدرت باالی بسیج و بسیجی را نشان 
دادند.فرمانده سپاه عاشــورا گفت: خادمان موکب 
شهدا برای مبارزه و مقابله با ویروس کرونا به خوبی 
پا به عرصه گذاشــتند و از همان ابتدا فعالیت های 
جهادی را شــروع کردند تا بتوانند پشتیبانی برای 
مدافعان سالمت و پرستارانی باشند که در راستای 
پیشــگیری و درمان این بیماری بار سنگین را به 

دوش داشتند.

 امام جمعه تبریز، ابراز امیــدواری کرد که منویات 
رهبر معظم انقالب اسالمی نقشــه راه نمایندگان 

یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی باشد.
به گزارش جام جم، حجت االسالم سیدمحمدعلی 
آل هاشم روز پنج شــنبه در پیام تبریکی به مناسبت 
انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس 
یازدهم در ســال نخســت افزود: بی تردید پیشانِی 
باشــکوه و درخشــان مردم ســاالری اســالمی و 
حضور نمایندگان فعال و دارای شــناخت از شرایط 
و اولویت هــای کشــور منظومه بســیار مبارک و 
ارزشــمندی اســت که مجلس ما را در مسیر بلند 
گام دوم انقالب به معنی واقعــی در رأس امور قرار 

خواهد داد.

در پیام امام جمعه تبریز اضافه شده است: همانطور 
که رهبر معظم انقالب حضرت آیــت اهلل العظمی 
امام خامنه ای عزیز )مدظله العالی( در پیام افتتاحیه 
مجلس یازدهــم، اقتصاد و فرهنــگ را مورد تاکید 
قرار داده و معیشــت طبقات ضعیف، اصالح خطوط 
اصلی اقتصــاد مثل اشــتغال و تولید و تــورم را از 
اولویت های اصلی کشور برشــمرده اند؛ امید است 
با رعایت تقوا و انصــاف در انجام وظایف نظارتی و 
موضع گیری های انقالبی در حوادث مهم، منویات 
معظم له نقشــه راه نمایندگان مردم در بهارســتان 

باشد.
در این پیــام خطاب بــه رئیس مجلس شــورای 
اســالمی آمده اســت: انتخاب شایســته جنابعالی 

به ریاســت مجلس شورای اســالمی با رأی قاطع 
نماینــدگان ملت کــه بیانگــر تعهــد، کارآمدی 
و شایســتگی های برجســته شــما در صحنه های 
مختلف خدمت صادقانه بــه نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران اســت، صمیمانــه تبریک عرض 

می نمایم.
در پیام حجت االسالم آل هاشم تشریح شده است: 

با آرزوی توفیقات روزافزون، ســربلندی جنابعالی 
و دیگر وکالی جدیــد ملت را در ســایه توجهات 
حضرت ولی عصر )عجل اهلّل تعالی فرجه الشریف( 
و در پرتو رهنمودهای مقــام معظم رهبری )مدظله 
العالی(، در جهت تحقق اهــداف عالیه نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایــران از درگاه خداوند متعال 

مسئلت دارم.

امام جمعه تبریز بیان کرد؛

 منویات رهبری
نقشه راه نمایندگان مجلس

اجرای  اصلی  کانون  شهر  کم برخوردار  مناطق  گفت:  تبریز  شهردار 
پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری برای پویائی، توانمندسازی 

و ساماندهی این محالت است.
به گزارش جام جم ایرج شهین باهر در بازدید از پروژه های عمرانی 
اظهار   ،۱ منطقه  شهرداری  حوزه  در  جدید  مسیرگشایی های  و 
داشت: ایجاد بستر مناسب برای دسترسی سریع به اکثر نقاط شهر، 
بخش های  تقویت  و  کم برخوردار  مناطق  پویائی  بحران،  مدیریت 
شهری  مدیریت  کار  دستور  در  محالت  این  فرهنگی  و  اقتصادی 

است 
مشارکت  به  بستگی  فعالیت ها  این  از  اعظمی  بخش   : داد  ادامه  او 
و همیاری شهروندان و ساکنین منطقه دارد که می تواند در اجرای 

سریع این برنامه ها در محالت کم برخوردار حائز اهمیت باشد.
یافتگی  را الزمه توسعه  پروژه های زیرساختی  اجرای  تبریز  شهردار 

به  رو  جریانی  و  فرآیند  توسعه،  کرد:  خاطرنشان  و  دانسته  شهر 
تکامل و با توجه به فرهنگ و نیازهای مادی و معنوی جامعه است 
رفاه  و  آسایش  راستای  در  ویژه ای  حساسیت  و  جدیت  با  باید  که 
آینده، زمینه های رشد، تکامل، مدرنیزه  و  شهروندان در زمان حال 

شدن، گسترش و پیشرفت جامعه را فراهم نماید. 
او تأکید کرد: در این شرایط اجرای پروژه های زیرساختی و بنیادی 
پایدارسازی  در  و  داده  قوام  و  دوام  مهم  این  به  می تواند  شهری 

شهری و توسعه یافتگی بیش از پیش آن مؤثر باشد.
آب های  هدایت  کانال  کیلومتری   ۱/۵ پروژه  از  تبریز  شهردار 
سطحی باالدست عینالی به خیابان انقالب، پروژه های مسیرگشائی 
امیر  تپه  در  سبز  فضای  اجرای  وضعیت  و  مالزینال  قوشخانه، 
بازدید و دستورات الزم را جهت تسریع در اجرای پروژه ها و تملک 

کرد. صادر  مسیرگشایی ها 

شهردار تبریز عنوان کرد؛

پویایی مناطق کم برخوردار؛ اولویت مدیریت شهری

پورحسن تاکید کرد؛
ــری  ــه کارگی ــتر ب بس
ــش  ــران در بخ ایثارگ
ــی ــی و خصوص دولت

 مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی 
گفت: بسترهای الزم برای به کارگیری ایثارگران در 

بخش های دولتی و خصوصی باید فراهم شود.
با  دیدار  در  پورحسن   عباس  جم  جام  گزارش  به 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  سرپرست 
امور  و  شهید  بنیاد  رویکرد  افزود:  آذربایجان شرقی، 
ایثارگران در زمینه اشتغال ایثارگران، ایجاد فرصت های 
شغلی مناسب و پایدار برای فرزندان شاهد و ایثارگر 
است. وی با تاکید بر اینکه فرزندان شاهد و ایثارگر در 
عرصه های گوناگون علمی توانمندی های خود را به 
منصه ظهور رسانده اند، اظهار داشت: برای ارتقای این 
قشر باید شرایط و زمینه های کافی برای به  کارگیری 
بخش های  و  اجرایی  مختلف  دستگاه های  در  آنها 
غیردولتی فراهم شود. پورحسن همسو بودن فعالیت 
موجب  را  اجرایی  مختلف  دستگاه های  و  نهادها 
برداشتن گام های بزرگ برای رفع چالش ها و موانع 
پیش رو دانست و اضافه کرد: در حال حاضر جامعه 
ایثارگران با مشکل بیکاری دست به گریبان است 
که باید با هم افزایی و هم سوئی این چالش برطرف 
کنونی کشور تالش  در شرایط  داد:  ادامه  شود.وی 
برای فرهنگ  سازی به منظور افزایش انگیزه افراد 
برای اشتغال در حوزه های مختلف بخش خصوصی 
و غیردولتی و لزوم استفاده از ظرفیت فناوری اطالعات 
اشتغال زایی  وام  پرداخت  وی  دارد.  ضرورت  بسیار 
با بخش های  تعامل  ایثارگران، مشاوره های شغلی، 
ایثارگران  شرکت  جهت  اطالع رسانی  و  خصوصی 
جویای کار در آزمون های استخدامی را از برنامه های 

این مجموعه در راستای اشتغال عنوان کرد.

سرور ارجمند جناب آقای دکتر حسین فتحی
مدیــر کل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 

آذربایجان شرقی

حســن انتصاب جنابعالی را که نشــان از 
لیاقت و درایت مدبرانه شــما دارد، از صمیم 
قلب تبریک گفتــه، امیدوارم در طول تصدی 
مسئولیت خطیر، منشأ خدمات ماندگار باشید.

سرور ارجمند جناب آقای دکتر حسین فتحی
مدیر کل محتــرم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 

آذربایجان شرقی

حسن انتصاب شایسته و ارزشمند جنابعالی را به 
عنوان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
که نشــان از درایت، شایستگی و سابقه ارزشمند 
در ایــن اداره دارد، تبریک و تهنیت عرض نموده، 
مزید توفیقات شــما را از خداوند متعال مســئلت 

داریم.

سرور ارجمند جناب آقای دکتر حسین فتحی
مدیر کل محتــرم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 

آذربایجان شرقی

حســن انتصاب شایسته و ارزشمند جنابعالی را به 

عنوان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 

که نشــان از درایت، شایستگی و سابقه ارزشمند در 

ایــن اداره دارد، تبریک و تهنیت عرض نموده، مزید 

توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سرور ارجمند جناب آقای دکتر حسین فتحی
مدیر کل محتــرم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 

آذربایجان شرقی

حسن انتصاب شایسته و ارزشمند جنابعالی را به 

عنوان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

که نشان از درایت، شایستگی و سابقه ارزشمند 

در ایــن اداره دارد، تبریک و تهنیت عرض نموده، 

مزید توفیقات شــما را از خداوند متعال مسئلت 

دارم.

      دکتر خلیل وطندوست
رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع   غذایی شیرین وطن

پمپ بنزین اختصاصی افتخاری
) حاج حسین افتخاری(

شرکت ناجی گیاه ناجیان

گروه صنعتی سهند
 محبوبیان


