
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

آذربایجان شرقی

۲۶۵ سازمان مردم نهاد جوانان در آذربایجان شرقی فعال است
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سرتیپ میرزائی:

ارتش نماد   افتخار در 
جمهوری اسالمی است.

فعالیت ۳۹۰۰ 
واحد  صنعتی 

در آذربایجان شرقی

ارتش   نمــــــاد   دالوری 
مردان   بی ادعا   است

حد نصاب 7۰ درصدی 
روستاهای استان برای 

انتخابات شورا ها

فرمانده تیپ ۲۵ نیرو مخصوص 
واکنش سریع عنوان کرد:
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امام جمعه تبریز:
ارتش شایسته حمایت های امام راحل بود

۲ ۳

بیشتر بخوانید

رئیس سازمان صمت خبر داد
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به مناســبت گرامیداشت ســالروز عملیات 
بیت المقــدس پنج و دهه ارتش، مســابقه 
تیراندازی با حضور خانواده  شــهدای ارتش 
و دفــاع مقــدس در تیــپ ۲۵ نیــرو مخصــوص واکنش 

سریع نزاجا برگزار شد.
در ایــن مراســم، ســربازان والیتمــدار و جــان برکــف 

ارتش با اجرای....

خسارت بیش از هزار میلیارد تومانی به کشاورزان 
آذربایجان شرقی



خسارت بیش از هزار 
میلیارد تومانی به کشاورزان 

آذربایجان شرقی
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 

اعالم کرد: 
کشاورزان استان در مدت سپری شده از سال 
خسارت  تومان  میلیارد   ۳۸ و  هزار  یک  جاری 
قبیل  از  غیرمترقبه  حوادث  وقوع  دلیل  به 
آتش سوزی، سیل و بارندگی، سرما و یخبندان، 

باد و طوفان و تگرگ متحمل شده اند.
خسارات  درصد  صدم  سه  گفت:  فتحی  اکبر 
به  شرقی  آذربایجان  کشاورزان  به  وارده 
وقوع  دلیل  به  تومان  میلیون   ۲۹۹ ارزش 
و  سراب  های  شهرستان  در  سوزی  تش  آ

است.   بوده  هریس 
و  سیل  از  ناشی  خسارت  مجموع  وی 
 ۲۰ را  شرقی  آذربایجان  کشاورزان  به  بارندگی 
۶۷۵ میلیون تومان در شهرستان  میلیارد و 
تشریح  و  اعالم  شبستر  و  سراب  مرند،  های 
این  از  ناشی  خسارت  میزان  بیشترین  کرد: 
میلیون   ۲۴۸ و  میلیارد   ۱۸ میزان  به  محل 

است. بوده  شبستر  در  تومان 
شرقی  آذربایجان  کشاورزان  افزود:  فتحی 
همچنین  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از 
دلیل  به  تومان  میلیون   ۶۱۲ و  میلیارد   ۴۶۷
برف  بارش  و  یخبندان  زدگی،  سرما  وقوع 
  ، آذرشهر بناب،   ، اهر های  شهرستان  در 
مراغه،   ، کلیبر  ، شیر عجب   ، شبستر سراب، 
هوراند  و  ورزقان  هشترود،  میانه،  مرند، 

اند.   دیده  خسارت 
وی سهم خسارت ناشی از سرما و یخبندان 
کشاورزان  به  وارده  خسارات  مجموع  از 
کرد  ذکر  درصد   ۴۵ را  جاری  سال  در  استان 
طوفان  و  باد  مدت  این  در  کرد:  تشریح  و 
کشاورزان  به  تومان  میلیارد   ۱۰۰ از  بیش  نیز 
و  سراب  آباد،  بستان   ، اهر های  شهرستان 

است. کرده  وارد  خسارت  هشترود 

افزایــش ۲۵ درصــدی دریافــت 
مالیات در آذربایجان شرقی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شــرقی از افزایــش ۲۵ درصــدی دریافــت مالیات 
۱۴۰۰ در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: سه برابر 

وصول مالیات، منابع وارد استان می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریــزی آذربایجان شــرقی، داود بهبــودی در 
ج  گفت وگو با خبرنگاران، با اشــاره بــه دخل و خر
بودجــه ۱۴۰۰ آذربایجــان شــرقی اظهــار داشــت: 
درآمدهــای اســتان در قالــب وصــول درآمدهای 
مالیاتی، گمرکات و غیره بوده کــه ۹۰ درصد آنها را 

درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهد.
وی بــا بیــان اینکــه تقریبــا ۵۲۰۰ میلیــارد تومــان 
پیش بینــی درآمــدی بــرای آذربایجــان شــرقی در 
سال ۱۴۰۰ داریم، افزود: ۴۵۰۰ میلیارد تومان از این 

درآمدها، از محل دریافت مالیات است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شرقی با اشاره به اینکه میزان دریافت مالیات در 
اســتان، حدود ۲۵ درصد افزایش داشــته است، 
گفت: پیش بینی های درآمد مالیاتی حدود هزار 
میلیارد تومان بیش از ســال گذشــته اســت که 

این افزایش، کمتر از نرخ تورم بوده است.
وی درآمــد گمــرکات و ادارات را نزدیــک بــه ۷۰۰ 
میلیــارد تومــان در ســال ۱۴۰۰ عنــوان کــرد و ابــراز 
داشت: انتظار داریم درصد باالیی از این درآمدها 

در سال جاری محقق شود.
بهبودی بــا اشــاره بــه اینکــه پیش بینی مــا برای 
اعتبــارات وارده بــه اســتان در پروژه هــای ملــی و 
اســتانی هم، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است، 
خاطرنشــان کــرد: ایــن یعنــی، ســه برابــر وصــول 

مالیات، منابع وارد استان می شود.

هلی کوپتر  پد  احداث  اینکه  بیان  با  مرند  ویژه  فرماندار 
در  بخشی  سرعت  بر  است  شهرستان  ضرورت های  از 

ح تاکید کرد. اجرای این طر
هلی  پد  احداث  یابی  مکان  جلسه  در  گرشاسبی  داود 
این  که  است  بار  چندین  کرد:  اظهار  مرند  در  کوپتر 

و  موانع  دلیل  به  متاسفانه  ولی  شده  برگزار  جلسات 
مشکالت پیش آمده به نتیجه ای نرسیده ایم.

مسیر  در  گرفتن  قرار  با  مرند  شهرستان  افزود:  وی 
روزانه  تردد  و  بازرگان   - مرند  و  جلفا   - مرند  ارتباطی 
شهر  دومین  و  سنگین  و  سبک  خودروی  چندین 

پرجمعیت استان، نیاز به پد هلی کوپتر دارد.
مرند  ارتباطی  مسیرهای  گفت:  مرند  ویژه  فرماندار 
برای  ضروری  محورهای  از  ایواوغلی   - مرند  و  جلفا   -

احداث پد بالگرد است که حتما باید اجرایی شوند .
جمعیت  دلیل  به  مرند  شهرستان  داشت:  اظهار  وی 

در  بالگرد  پد  به  نیاز  وسیع،  جغرافیایی  طول  و  زیاد 
چندین نقطه دارد.

گرشاسبی تاکید کرد: مکان یابی پد بالگرد در سریعترین 
و  مهندسی  و  فنی  اصول  کامل  رعایت  با  انجام  زمان 
  ۳۰ مرتبطدوشنبه    ارگانهای  سایر  و  هوانیروز  نظر  زیر 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

تاکید فرماندار بر تسریع  احداث پد هلی کوپتر در مرند

اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

گفت:  شرقی  آذربایجان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
حوزه  نهاد  مردم  سازمان  تعداد ۲۶۵  حاضر  حال  در 
جوانان در این استان فعال است که از این نظر رتبه 

برتر کشوری را در اختیار دارد.
فعالیت  خبرنگاران،  با  وگو  گفت  در  بهتاج  ایوب 
سازمان های مردم نهاد جوانان در آذربایجان شرقی 
را قابل توجه دانست و افزود: در دولت تدبیر و امید 
ح ها و ایده های این سمن  حمایت مالی خوبی از طر
ها انجام شده و در تعامل با صندوق کارآفرینی امید، 
اعتبارات و تسهیالتی برای کارآفرینی جوانان اعضای 

این سمن ها اختصاص یافته است.
امور  ساماندهی  ستاد  جلسات  داشت:  اظهار  وی 
جوانان استان و شهرستان ها به صورت ماهانه در 
ستاد استانی و شهرستانی برگزار می شود به طوری 
که از سال ۱۳۹۲ تاکنون موفق به برگزاری ۷۶۵ جلسه 
ستاد ساماندهی در استان و شهرستان ها شده ایم 
که در این جلسات، مصوبات ۶۸۱ جلسه کمیته های 
کارشناسی تخصصی ستاد ساماندهی مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.

از  قبل  های  آموزش  زمینه  در  کرد:  اضافه  بهتاج 
ازدواج که متولی آن اداره کل ورزش و جوانان استان 
است، تعداد یکهزار و ۳۲۵ کارگاه آموزشی ازدواج طی 
را  آن  هشت سال گذشته برگزار شده که مخاطبان 
دانش آموزان مقطع متوسطه دوم، سربازان، کارگران 
در  اقشار  سایر  و  خصوصی  بخش  های  کارخانه 

سراسر شهرستان های و حتی دهستان ها تشکیل 
می دادند.

 ۱۲۸ تعداد   ۱۳۹۹ تا   ۱۳۹۲ سال  از  کرد:  یادآوری  وی 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  توسط  برنامه   ۲۲۰ و  هزار 
آذربایجان شرقی در راستای بزرگداشت هفته جوان، 
جلسات هم اندیشی جوانان با مسئولین، نشست 
جوانان،  فرهنگی  های  پاتوق  همدلی،  چنددقیقه 
جشنواره استانی برترین های اوقات فراغت جوانان و 

اردوهای گردشگری هویتی برگزار شده است.
بهتاج با اشاره به اقدامات فرهنگی اداره کل ورزش و 
جوانان طی دولت تدبیر و امید، گفت: تهیه و توزیع 
لباس ورزشی و تجهیزات و وسایل ورزشی در کمپ 
های ترک اعتیاد جوانان و نوجوانان و ماده ۱۶، توزیع 
هفت هزار و ۸۰۰ بسته معیشتی در قالب رزمایش 
جشن  ریال،  میلیارد   31 تقریبی  ارزش  به  مومنانه 
 9 آزادی زندانیان دیه غیرعمد به مبلغ  گلریزان برای 
میلیارد ریال و آزادی ۹ نفر زندانی، جمع آوری و توزیع 
بالیای  قربانیان  از  حمایت  در  معیشتی  های  بسته 
طبیعی، میزبانی و برگزاری مرحله کشوری چهارمین 

برگزاری  جوانان،  و  ورزشکاران  قرآنی  مسابقات  دوره 
در  هواداری  فرهنگ  و  اخالق  آموزشی  های  کارگاه 
ورزش برای کانون های هواداری در استان، تجلیل و 
تشویق در برنامه های ورزشی همگانی برای توسعه 

ورزش همگانی از جمله این فعالیت ها بوده است.
همکاری  با  قاسم”  حاج  مثل  “خادم  پویش  وی 
نیازمند  بیماران  به  کمک  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
خانواده  از  تجلیل  و  دیدار  مورد   ۹۰ از  بیش  استان، 
جوان  و  ورزشکار  ایثارگران  و  شهدا  محترم  های 
فرهنگی  برنامه   ۱۵۸۰۰ از  بیش  برگزاری  غواص،  و 
جوانان  و  ورزش  فرهنگی  های  فعالیت  دگیر  از  را 

آذربایجان شرقی در دولت تدبیر و امید برشمرد.
ورزشی  اماکن  کلیه  های  نمازخانه  تجهیز  از  بهتاج 
آذربایجان شرقی طی سال های اخیر خبر داد و گفت: 
حسب فراوانی مراجعان، نماز به صورت جماعت یا 
فرادی در اماکن ورزشی استان برگزار می شود و برگزار 
زیارت  و  هفتگی دعای توسل در روزهای سه شنبه 
عاشورا در روزهای پنجشنبه در محل نمازخانه اداره 

کل ورزش و جوانان به طور مرتب برگزار می شود.

۲۶۵ سازمان مردم نهاد جوانان در آذربایجان شرقی فعال است

مدیر کانون هموفیلی آذربایجان شــرقی با اشــاره به 
شــیوع کرونا و بــروز برخی مشــکالت بــرای بیمــاران 
هموفیلــی و خانواده هــای آنهــا، گفت: ایــن بیماران 
بیش از هر زمان دیگری به حمایت هــای خیران نیاز 

دارند.
اکرم طبقچی در گفــت و گو بــا خبرنگاران با اشــاره به 
اینکه احــداث و راه انــدازی مجتمع درمانــی، رفاهی و 
آموزشــی بیمــاران هموفیلــی آذربایجان شــرقی که از 
ح اســت، افزود: احداث این مجتمع در  سال ۹۲ مطر
شــهرک خاوران تبریز نیازمند کمک خیران اســت تا 

پس از هشت سال دوندگی به نتیجه برسد.
وی افــزود: خیران می تواننــد در حوزه های مختلف از 
جملــه ارایه تجهیــزات، خاکبــرداری،  اهدای ســیمان 
و مصالح ســاختمانی با ما همــکاری کــرده و بر نحوه 

چگونگــی صــرف و کمک هــای مالــی و غیرمالــی نیــز 
نظارت داشته باشند.

وی اظهار کرد: تمامــی خدمات مورد نیاز بیمــاران در 
حوزه هــای مختلــف آموزشــی و درمانی ماننــد انجام 
آزمایشات ژنتیک، اسکان همراهان و هتلینگ، آب 
درمانی، خدمات دندانپزشــکی و دریافــت فاکتورها 
و داروهــا بــدون مراجعــه بــه بیمــه و فیزیوتراپــی بــا 
احداث این مجتمع به صــورت متمرکز در یک نقطه 

به بیماران ارائه می شوند.
طبقچی اضافه کرد: بیماران هموفیلی به آب  درمانی 
کــه از آن بــه عنــوان ورزش ســبز یــاد می شــود نیــاز 
مبــرم دارند اما امــکان شــنای بیمــاران هموفیلی در 

استخرهای بخش خصوصی فراهم نیست.
وی بــا بیــان اینکــه اغلــب مبتالیان بــه ایــن اختالل 

انعقادی، آقایان هســتند چرا که هموفیلی وابسته 
به جنس اســت، گفت: حــدود ۶۰۰ بیمــار هموفیلی 
در آذربایجان شرقی شناسایی شده و ۱۰ مورد جدید 
بیماری نیز در اســفند ماه گذشــته شناسایی شده 
است، مدیرکانون هموفیلی آذربایجان شرقی افزود: 

بیش از نیمی از مبتالیان به هموفیلی در شهرستان 
تبریــز و مابقــی در ســایر شهرســتان های آذربایجان 

شرقی پراکنده هستند.
وی با اشــاره به ضرورت مراجعه بیماران هموفیلی و 
یا بستگانشان برای انجام آزمایشات ژنتیک و ناقل 
بودن به تهران، اظهار کرد: هزینه انجام این آزمایش 
حدود ۱.۵ میلیون تومان است که کانون هموفیلی 
با ارایه این هزینه به خانواده بیمــاران تالش می کند 
تا از تولد نوزاد مبتال به هموفیلی جلوگیــری کرده و از 
تحمیل هزینه های بعدی کالن به دولت پیشگیری 
کند. طبقچی بــا بیان اینکه بیمــاری هموفیلی نوعی 
بیمــاری ارثــی و ژنتیکــی اســت، خاطرنشــان کــرد: در 
صورت تشخیص ابتالی جنین به بیماری هموفیلی 

امکان سقط درمانی تا ۴.۵ ماهگی ممکن است.

بیماران هموفیلی بیش از هر زمان نیازمند حمایت  خیران هستند

مراسم روز ارتش در تبریز
همزمان با ۲۹ فروردین، آیین گرامیداشت روز ارتش 

جمهوری اسالمی ایران با اجرای رژه خودرویی در پادگان 

تیپ ۲۵ تربیز انجام شــد. این مراسم با حضور مناینده ولی 

فقیه در آذربایجان رشقی با رعایت پروتکل های بهداشتی 

برگزار شد.

گزارش 
تصویری
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بیش از ۲ هزار  بازدید نظارتی از رستوران های آذربایجان شرقی انجام شد
 معاون گردشــگری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
آذربایجان شــرقی گفت: گروه های نظارتی این اداره کل از نوروز ۱۴۰۰ تاکنون 

۲ هزار و ۶۱۵ بازدید از رستوران ها و واحدهای پذیرایی استان انجام دادند.
علیرضــا بایــرام زاده روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران افــزود: این 
بازدیدها با همکاری ستاد مقابله با کرونا انجام شده و این روند در ایام ماه 

مبارک رمضان و شرایط بحرانی کرونا به صورت جدی ادامه می یابد.
وی اظهار داشــت: بــا توجه بــه تغییر شــرایط کرونایــی آذربایجان شــرقی از 

نارنجی بــه قرمز فعالیت تمامــی واحدهای پذیرایی و رســتوران های تحت 
نظارت این اداره کل تا اطالع ثانوی با تغییراتی همراه شده است.

معاون گردشــگری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
آذربایجان شــرقی گفت: با توجه به شــرایط فعلی و ایام ماه مبــارک رمضان 
فعالیت تمامی واحدهای پذیرایی و رســتوران های تحت نظارت این اداره 
کل به صورت غیرحضوری و بیرون بر بوده و به  صورت مستمر مورد نظارت 

گروه های نظارتی این اداره کل و ستاد مقابله با کرونا استان قرار می گیرند.

به گــزارش ایرنــا، طبق اعــالم رییس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز، در ۲۴ 
ســاعت گذشــته ۱۸ نفر بر اثر بیماری کرونا در اســتان جان خود را از دست 

دادند که این رقم بیشترین تعداد از زمان شیوع بیماری تا به امروز است.
همچنیــن یــک هــزار و ۴۵۰ بیمــار کرونایــی در بیمارســتان هــای اســتان 
بســتری هســتند و در ۲۴ ســاعت گذشــته ۳۰۵ بیمــار کرونایــی در مراکــز 
درمانی بســتری شــدند و مشــاغل ردیــف هــای ۲، ۳ و ۴ در شــهرهای قرمز 

تعطیل هستند.
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3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اجتماعی
اقتصادی

امام جمعه تبریز :
ارتـــــــــش شایستــــه حمــایت های 

امــــام راحــــل بود

امام  و  شرقی  آذربایجان  در  فقیه  ولی  نماینده 
جمعه تبریز گفت: ارتش جمهوری اسالمی ایران 
شایسته حمایت های بی دریغ امام راحل )ره( در 

سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی بود.
شنبه  روز  هاشم  آل  محمدعلی  االسالم  حجت 
خمینی  امام  تاریخی  پیام  سالروز  مناسبت  به 
نیرو و  این  )ره( در ۲۸ فروردین سال ۱۳۵۸درباره 
نام گذاری ۲۹ فروردین به نام روز ارتش در تاریخ  
فرماندهان  با  دیدار  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
ارتش  کرد:  اظهار  استان،  در  مستقر  ارتش 
فرمانده  هدایت های  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
معظم کل قوا و با تکیه بر آخرین تجهیزات دفاعی 
و نظامی محبوب مردم است و این نیروی عظیم 
مسلح در حقیقت لباس عزت و شرف بر تن دارد.
انقالب  پیروزی  دوران  شعارهای  به  اشاره  با  وی 
اسالمی، اظهار داشت: شناخت امام راحل از مردم 
و بصیرت مردم در زمان انقالب باعث شد ارتش 
پاسخ  در  نیز  مردم  و  بداند  ملت  فدایی  را  خود 
خیابان ها  در  را  ارتش  فدای  ملت  شعار  آن ها، 
طنین انداز کردند چون ارتش مایه عزت و  افتخار 

کشور بوده و هست.
حجت االسالم آل هاشم از اینکه عده ای ناآگاه در 
ماه های ابتدایی انقالب اسالمی سر ناسازگاری با 
ارتش کرده و در پی حذف آن بودند، ابراز تاسف 
کرد و ادامه داد: برای حقانیت ارتش همین بس 
اسالمی  انقالب  تاریخ  ترور  شهید  نخستین  که 
ارتش جمهوری  از فرماندهان  امیر سپهبد قرنی 

اسالمی بود.

پلمب 7۶۰ واحد صنفی متخلف 
کرونایی در استان

معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
بــا اشــاره بــه بازرســی های انجــام شــده از صنوف 
مختلف در اســتان، گفت: در این راســتا بــرای ۱۵ 
هزار و ۵۱۳ واحد صنفــی اخطار صــادر و ۷۶۰ واحد 

متخلف نیز پلمب شد.
عباســعلی درســتی روز شــنبه در گفــت و گــو بــا 
ایرنا با اشــاره به بازدیدهای مشــترک بــا همکاری 
ســازمان هــای مختلــف طــی هفتــه گذشــته در 
اســتان، افــزود: ۶ هــزار ۲۵۹ بازرســی توســط تیــم 
هــای نظــارت، ۱۳۲ هــزار و ۸۳۹ بازدیــد توســط 
نیروهای دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز، ۶۴ هزار 
و ۲۶۶ بازرسی توسط بسیج و ۳۵ هزار و ۶۳ بازدید 

توسط هالل احمر انجام گرفته است.
ح شــهید ســلیمانی در  وی بــا اشــاره به اجــرای طر
استان و تشکیل تیم های حمایتی، اظهار کرد: تا 
کنون ۴۱ هزار و ۱۰۶ خانوار آسیب پذیر توسط این 

تیم ها حمایت شده اند.
درســتی ادامــه داد:  ۹۰ هــزار و ۷۴۹ نفــر افــزاد در 
ارتبــاط بــا بیمــاران کرونایــی در اســتان رهگیــری 
شــده که از این تعداد ۴۵ هــزار و ۲۶۸ نفر به مراکز 
منتخب ارجاع و ۱۳ هزار و ۱۶۳ نفر نیز توســط تیم 

های مراقبت در منزل ویزیت شده اند.
وی گفــت: تعــداد اطرافیــان بیمــاران کرونایــی در 
هفتــه اول امســال بــه ازای هــر بیمــار مثبــت در 
استان ۱۰.۷۴ نفر شناسایی، در هفته دوم تعداد 
اطرافیان بیماران مثبــت به ۱۱.۴۶ نفــر ارتقا یافته 
و در هفته ســوم تعداد اطرافیان به ازای هر بیمار 

مثبت ۱۱.۲۵ نفر شناسایی شده اند.

خبرخبر

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان شــرقی از فعالیت نزدیک به ۳۹۰۰  واحد 

صنعتی در استان خبر داد.
حبیــب امیــن زاده در گفت وگــو بــا خبرنــگاران، 
ســاخت اولین دســتگاه تولید ماســک در اســتان 
را نتیجــه همراهی هــا بــا دســتگاه های مختلــف 
ود: مجموعــه صنعــت، معــدن و  دانســت و افــز
تجــارت از تعامــل و همــکاری ســازنده بــه ویــژه 
هم افزایی در تحقق شعار سال استقبال می کند. 
وی با تاکید بر نقش محوری رســانه ها در کمک به 
تحقق شــعار تولید، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی ها 
از شناســایی ۶۰ عنــوان مصادیق رفع موانــع تولید 

در آذربایجان شرقی خبر داد.
وی اظهــار کــرد: در ســال جهــش تولیــد بــه همــت 
بخــش توانمنــد خصوصــی بــا بهــره وری باالیــی 
تــداوم تولیــد داشــته ایم و تولیــد ماســک و مــواد 
ضدعفونی کننــده در مقابله با بیمــاری کووید ۱۹ از 

اولین نمودهای عینی در سال گذشته بود.
امیــن زاده افزایــش تولیــد ماســک از ۵۰۰۰ عدد به 
یــک میلیــون عــدد طــی چهــار مــاه و دســتیابی بــه 
مرحله صادرات محصــوالت تولیــدی در این حوزه 
طی شــش مــاه را نشــان دهنــده یکــی از مصادیق 

دیگر تحقق جهش تولید دانست .
وی بــا اشــاره بــه بحــث تفویــض اختیــار در زمینــه 
رفع موانــع تولیــد کــه از یــک مــاه گذشــته از طریق 
وزارت صمــت انجــام شــده اســت، ادامــه داد: 
در جهــت عملیاتــی کــردن شــعار ســال، بخــش 
اقتصــادی اســتان آغــاز بــه کار کــرده و رتبــه یــک 
کشوری آذربایجان شــرقی در حوزه ســتاد تسهیل 
و رفــع موانع تولیــد در ســال گذشــته،  نوید بخش 
اســتمرار حمایــت از صنعتگــران و تولیدکننــدگان 

در سال جاری خواهد بود.
وی اســتمهال و تعییــن تکلیــف بدهــی واحدهای 
تولیــدی اســتان بــه میــزان ۲۰ هــزار میلیــارد ریال را 

یکــی از مــوارد حمایتــی در ســتاد تســهیل عنــوان 
کــرد و گفــت: موانــع تولیــد صرفــا در بحــث تولیــد 
نیســت و باید بیش از پیــش در جهت رفــع موانع 
موجــود در حــوزه دانــش، فنــاوری و محصــوالت 

تالش کنیم.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد بــر اهمیــت تعامــل و 
هــم افزایی بــا تمامــی دســتگاه ها به ویــژه ظرفیت 
باالی رسانه ای اســتان، ادامه داد : باید به مسائل 
نگاه همه  جانبه داشــت و صدا و ســیمای اســتان 
می تواند کمک رســان مجموعه صمت در پیشبرد 
امور باشــد تا با ارائــه اخبار کارشناســی بــا همراهی 

هم حمایت از تولید را در استان اجرایی کنیم.
ح توسعه ای اســتان، از رتبه  وی با اشــاره به ۲۷۰ طر
یک کشــوری در ایــن بخش خبــر داد و گفــت: این 
ح های توســعه ای نشــان دهنده تمایل  حجم از طر
فعــاالن اقتصــادی بــرای توســعه واحدهــا بــوده و 
مجموعه صمت اســتان با تسهیل گری و خدمات 
رســانی مطلــوب همــراه ســرمایه گــذاران و فعاالن 

اقتصادی است.
نظــر  از  شــرقی  آذربایجــان  این کــه  بیــان  بــا  وی 
رتبــه  حائــز  ایجــادی  جدیــد  صــادره  مجوزهــای 
یــک کشــوری شــده اســت، اظهــار کــرد: در شــرایط 
اجتماعــی  و  اقتصــادی  یمــی و در وضعیــت  تحر
فعلــی، هشــت ســرمایه گذار خارجــی جدیــد آمــاده 
ســرمایه  گــذاری در اســتان هســتند و بــا توجــه بــه 
توانمندی هــای صنعتــی، معدنــی و تجاری اســتان 
از طریــق  ایــن ظرفیت هــا  بایــد در شناســاندن 
رســانه ها به صــورت جــدی و عملیاتی حرکــت موثر 

انجام دهیم.
امیــن زاده اولویــت امســال ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان را تکمیــل زنجیــره تامین 
و تکمیــل زنجیــره ارزش مزیت های اســتان عنوان 
کرد و افزود:، در صنایعی نظیر شــیرینی و شــکالت 
و فــوالد، اســتان دارای ظرفیت هــای بســیار بــاالی 
تولیدی و صادراتی اســت که با سرمایه گذاری های 
جدید در این دو بخش اشــتغال و توسعه به ویژه 
در ســال جاری بیــش از پیــش رو بــه رشــد خواهد 

بود.
وی بــا اشــاره بــه ۶۰ مگاپــروژه کشــوری در ســال 
گذشــته، گفت: از این تعداد پنــج مگاپروژه مربوط 
بــه اســتان بــوده و واحــد تولیــد تبلــت در مراغــه و 
نفلیــن ســینیت کلیبــر در اواخر ســال گذشــته راه 
اندازی شــدند، آهک هیدراتــه اهر نیز طــی روزهای 

تی به بهره برداری خواهد رسید. آ
وی بــا تاکیــد بــر نقــش محــوری آذربایجــان  شــرقی 
و  آذربایجــان  جمهــوری  بــا  تجــارت  توســعه  در 
کشــورهای همجــوار بــا ابــالغ مقــام عالــی وزارت و 
عنــوان اســتان معیــن صــادرات منطقــه، افــزود: 
معرفــی برندهــا و ظرفیت هــای تولیــدی اســتان در 
رســانه ها و اشــاعه و تبلیغــات محصــوالت بومــی 

منطقه، کمک به صنایع و تداوم تولید است.
رئیــس ســازمان صمــت از تجربــه اقتصــاد بــدون 
نفت و توســعه صادرات غیرنفتی در ســال جهش 
تولیــد به عنــوان یــک چالــش بــزرگ و موفــق برای 
کشــور و اســتان یاد کرد و تامیــن و توزیــع کاالهای 
اساســی و اقــالم معیشــتی را یکــی از مهمتریــن 
ســایر  بــا همــکاری  اقدامــات مجموعــه صمــت 

دستگاه های متولی دانست.
وی بــا بیــان این کــه بــر اســاس اعــالم ســازمان 
یــک  رتبــه ی  حائــز  شــرقی  آذربایجــان  حمایــت، 
اقــالم  وجــود  و  کاالهــا  قیمــت  نظــر  از  کشــوری 
معیشتی بوده اســت، تصریح کرد: با رهنمودهای 
نماینده ولی فقیه در اســتان، همراهی اســتاندار و 
ســایر دســتگاه های متولی شــاهد ایجاد مدیریت 
واحــد در زمینــه تنظیــم بــازار اســتان بوده ایــم و 
مجموعــه صمــت قــدردان عــزم عمومــی و جــدی 

مسئوالن استانی در حل مشکالت است.
 وی با اشــاره به رتبه یک کشــوری اســتان در فعال 
کردن واحدهای معدنی، افزود: طی ســال گذشــته 
۱۱۴ واحد معدنــی تعطیل و راکد به چرخــه فعالیت 

بازگشتند.

رئیس سازمان صمت خبر داد:
فعالیت ۳۹۰۰ واحد صنعتی در آذربایجان شرقی

شرکت کلرپارس )سهامی عام( در نظر دارد ساخت استخر تصفیه خانه در محوطه سایت 
شــرکت کلر پارس را طبق نقشه اجرائی و شرح پیوستی موجود در جدول زیر، از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

مقدار کلواحدشرح عملیات ردیف

600متر مکعبخاک برداری ماشینی1

150متر مکعبتخریب کف و دیواره استخر قدیمی بصورت ماشینی2

800متر مکعببارگیری و حمل مصالح خاک برداری تا 500 متر3

200متر مکعبتهیه و اجرای سنگ الشه در پی )در صورت نیاز(4

35متر مکعبتهیه و اجرای بتن مگر با عیار سیمان 5200

25000کیلو گرمتهیه و اجرای آرماتور بندی6

700متر مربعتهیه و اجرای قالب بندی7

8kg/m3 450 300متر مکعبتهیه  و اجرای بتن عیار

35متر مکعبتهیه و اجرای بتن عیار 350 جهت شیب بندی کف استخر9

500کیلو گرمتهیه و نصب صفحه ها در بتن10

200متر طولتهیه و اجرای واتر استاپ11

5عددتهیه و جاگذاری لوله های 8 اینچ در داخل بتن12

لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای شرکت در مناقصه را دارند، دعوت میگردد نسبت 
به دریافت اســناد مناقصه، اقدام و تا ساعت 16 مورخ 1400/02/09 پیشنهادات خود را در پاکات 
الک و مهر شــده به شرکت مناقصه گزار در آدرس: » تبریز،  کیلومتر 20 جاده تبریز- تهران ، جنب  
پلیس راه ، ابتدای جاده باســمنج« به واحد دبیر خانه ، تســلیم و برای اخذ اطالعات بیشتر با شماره 
تلفن2-36300281-041 داخلی دبیرخانه  170،امور تدارکات 142 تماس حاصل نمایند.پرداخت 

هزینه درج آگهی مناقصه، بعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه  عمومی ) شماره 127 (



مشیت الهی بـــر ایـن تعلق گرفـته کـــه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند 
و این، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـــرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی 
اوسـت. درگذشت مادر عزیزتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برایشان از درگاه 

خداوند متعال مغفرت، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.

اان هلل و اان الیه راجعون

جناب آقای دکتر یونس ژائله

ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

مدیریت وکارکنان شرکت ستاره نخ تبریز
)مدهوشی(

فرمانده تیپ ۲۵ نیرو مخصوص واکنش 
سریع عنوان کرد:

ارتــش   نمــــــاد   دالوری  مردان      
بی ادعا   است

بیت  عملیات  سالروز  گرامیداشت  مناسبت  به 
با  تیراندازی  مسابقه  ارتش،  دهه  و  پنج  المقدس 
حضور خانواده  شهدای ارتش و دفاع مقدس در تیپ 

۲۵ نیرو مخصوص واکنش سریع نزاجا برگزار شد.
در این مراسم، سربازان والیتمدار و جان برکف 
پیشکسوتان  توسط  تیراندازی  اجرای  با  ارتش 
نمادین  حرکتی  در  مقدس  دفاع  یادگاران  و 
تجدید  انقالب  و  شهدا  مقدس  آرمان های  با 
ستاد  دوم  سرتیپ  امیر  کردند.  میثاق 
نیرو   ۲۵ تیپ  فرمانده  شفیعی،  امیرحسین 
این  نزاجا در حاشیه  مخصوص واکنش سریع 
مراسم گفت: امنیتی که اکنون ملت ایران دارند، 
مدیون رشادت های شهدا به خصوص حماسه 
زمینی قهرمان و همیشه در  نیروی  سازی های 
صحنه ارتش جمهوری اسالمی هستند. دهه و 
روز ارتش یادآور دالوری مردان بی ادعا است و 
خانواده های شهدا یادگاران این مردان خدایی 
هستند. وی افزود: ما به خود می بالیم که خادم 
این عزیزان هستیم و تا آخرین قطره خون پای 

آرمان های شهدا و انقالب خواهیم ایستاد.
وی ادامه داد: روز بیست و دوم فروردین برای 
تیپ ۲۵ از اهمیت باالتری برخوردار است چرا که 
امروز عالوه بر قرارگیری در دهه ارتش جمهوری 
ج  اسالمی، سالروز شهادت شهید سرلشکر ایر
آبگون نیز هست که تیپ ۲۵ نیرو مخصوص به 

نام این تکاور شهید مزین شده است.
سرتیپ دوم شفیعی گفت: دالوری ها و رشادت 
این شهید واالمقام در عملیات بیت المقدس 
پنج، بسیار زیبا و شیوا ایثار و مجاهدت در راه 
به  را  عزیزمان  میهن  شریف  ملت  از  پاسداری 
تکاوران  تمام  الگوی  او  می کند.  بیان  همگان 
ارتش بوده و پوشیدن لباس تکاوری برای بنده 
افتخار   و  غرور  باعث   ۲۵ تیپ  در  همرزمانم  و 

است.

حــد نصــاب 7۰ درصــدی روســتاهای 
استان برای انتخابات شوراها

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستای آذربایجان شرقی گفت: 
بــاالی ۷۰ درصــد از روســتاهای اســتان بــه حــد 
نصاب در نام نویســی انتخابات شــورای اسالمی 
رســیده اند که احتمال دارد باقی روســتاها نیز در 

لحظات پایانی به حدنصاب برسند.
جعفر راســتی در گفت وگوی خبــری در خصوص 
آخرین وضعیت ثبت نام در انتخابات شــوراهای 
اســالمی روســتا و عشــایر اســتان، گفت: تقریبا 
چهــار روز از آغــاز رونــد نــام نویســی داوطلبــان 
شوراهای اســالمی روســتا و عشــایر می گذرد که 
امــروز یکشــنبه ۲۲ فروردین ماه، این پروســه به 

پایان خواهد رسید.
وی افزود: استعالم از نام نویسان این انتخابات 
فردا از ســوی مراجــع چهارگانه شــامل اطالعات، 
نیروی انتظامــی، ثبت احــوال و قــوه قضاییه آغاز 
می شــود و ایــن نهادهــا ۱۰ روز فرصــت دارنــد تــا 
جــواب اســتعالم را گــزارش دهنــد. پــس از ایــن 
امر نیز نتایــج به هیئت اجرایی بخش فرســتاده 
می شــود و این هیئت نیز هفت روز برای بررسی 

نتایج وقت دارد.
وی ادامه داد: نتایج بررسی هیئت اجرایی بخش 

نیز به شهرستان ابالغ خواهد شد.
راســتی متذکــر شــد: از مــردم عزیــز و شــریف 
روســتاها و عشــایر اســتان خواهشــمندیم تــا 
در لحظات پایانــی افــراد باقیمانده نام نویســی را 
تکمیل کنند و از ملت ایــران و به خصوص مردم 
آذربایجان شرقی درخواست داریم تا در انتخابات 

پیش رو حضور پررنگ و پرشور داشته باشند .

خبرخبر

لشکر  عملیاتی  قرارگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دوم  سرتیپ  امیر  پیام  متن  آذربایجان،  21حمزه 

ح است: میرزایی به این شر
بسم اهلل الرحمن الرحیم

عزیزمان،  کشور  پرشکوه  تاریخ  مطالعه  و  مرور  با 
و  مردان  حضور  شاهد  همواره  اسالمی،  ایران 
و  خاک  و  آب  این  از  دفاع  برای  که  هستیم  زنانی 
این  تا  کرده اند  فدا  را  خود  مال  و  جان  باورهایشان، 
از  تر  مستقل  و  قوی تر  روز  به  روز  ملت  و  کشور 
گذشته به سمت قله های تعالی حرکت کند و لحظه 
این  در  بازنماند.  خود  واالی  اهداف  به  نیل  از  ای 
میان اما ارتش جمهوری اسالمی ایران مسلما یکی 

از نمادهای اصلی این تالش پر افتخار بوده است.
قبل از انقالب شکوهمند اسالمی، تاریخ گواه است 
و همگان می دانند که هیچ گاه ارتش به روی مردم 
تعداد  جز  )به  ارتش  اصلی  بدنه  و  نکشید  اسلحه 
به  وابسته  و  خودفروخته  فرماندهان  از  محدودی 
همصدا  و  همراه  اسالمی  انقالب  و  مردم  با   ) دربار
قلبی  اعتقاد  مختلفی  های  پیام  با  بارها  و  بودند 
امام  حضرت  اسالمی  انقالب  کبیر  معمار  با  را  خود 
روی  همین  به  بودند.  گذاشته  میان  در  خمینی)ره( 
می  را  ارتشیان  و  ارتش  خوبی  به  خمینی)ره(  امام 
با اعالم بیعت همافران  ابتدا  شناختند و ارتش هم 
طرفی  بی  اعالم  آن  دنبال  به  و  ۱۹بهمن  تاریخ  در 

ارتش، کمک بسیار بزرگی به پیروزی انقالب اسالمی 
کرد.

دشمنان  که  شرایطی  در   ، نیز انقالب  پیروزی  از  پس 
کمین کرده انقالب و به تبعیت از آنان برخی دوستان 
گاه، نغمه شوم و خطرناک انحالل ارتش و ایجاد  آ نا 
“ارتش بی طبقه توحیدی” را سر داده بودند و ارتش 
در حساس ترین شرایط حیات خود قرار گرفته بود، 
امام خمینی )ره( به عنوان بزرگترین حامی ارتش پای 
را  انقالب  دشمنان  شوم  نقشه  و  نهادند  میدان  در 
نقش بر آب نمودند و طی پیامی، با قاطعیت هرچه 
در  و  نموده  اعالم  را  ارتش  حفظ  ضرورت   ، تمامتر

فرمان  ارتش،  وحدت  و  یکپارچگی  انسجام،  جهت 
روز  را  فروردین   29 روز  و  صادر  را  مهمی  و  تاریخی 

ارتش نامگذاری کردند.
از آن تاریخ تا به امروز ارتش در صحنه های مختلف 
هم  به  حضور  با  که  بوده  نهاد  نخستین  همواره 
رساندن خود، حس اطمینان و امنیت را در دل مردم 
است؛  کرده  تقویت  اسالمی  ایران  بصیر  و  متدین 
بیماری  گیری  همه  خواه  و  باشد  زلزله  و  سیل  خواه 

منحوس کرونا. 
در این میان اما مسلما برجسته ترین نقش ارتش 
دفاع  ۸سال  در  ارتش  حضور  اسالمی،  جمهوری 

کمتر  گفت  توان  می  جرات  به  که  بوده  مقدس 
حضور  آن  در  ارتش  که  یافت  توان  می  عملیاتی 
نداشته باشد و در این راه با تقدیم بیش از  ۴۸هزار 
انقالب  به  را  ارادت قلبی خود  و  شهید خلوص نیت 
اسالمی و مردم شریف ایران ثابت کرده است. امروزه 
اگر فرمان تاریخی امام خمینی  همگان می دانند که 
علی  ارتشی  دالورمردان  حضور  و  ارتش  ابقای  در 
نبود،  تحمیلی  جنگ  آغازین  سالهای  در  الخصوص 

معلوم نبود که جنگ چه فرجامی داشت.
بدین وسیله به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ 
ارتش جمهوری اسالمی ایران ضمن تبریک این روز 
قهرمان  همیشه  ارتش  عظیم  خانواده  به  خجسته 
بصیر  و  شناس  زمان  ملت  به  اسالمی؛  جمهوری 
با  مکتبی  و  انقالبی  ارتش  می دهم  اطمینان  ایران 
در  مسلح  نیروهای  سایر  افزایی  هم  و  هماهنگی 
راستای اهداف دفاعی جمهوری اسالمی و سیاست 
تضمین  برای  آن  هوشمندانه  های  راهبرد  و  ها 
تهدیدهای  با  قاطع  مقابله  و  ملی”  پایدار  “امنیت 
به  و  کرد  نخواهد  درنگ  ای  لحظه  خبیث،  دشمنان 
نصب  با  ملت،  خاطر  آرامش  و  امنیت  حصن  مثابه 
العین قرار دادن آموزه های مکتب انقالب اسالمی و 
والیت فقیه و اطاعت از تدابیر و منویات مقام معظم 
ای  خامنه  امام  حضرت  قوا  کل  فرمانده  و  رهبری 
)مدظله العالی( به فضل الهی این مسیر افتخارآمیز 

را با موفقیت دنبال خواهد کرد.

سرتیپ میرزائی: ارتش نماد افتخار در جمهوری اسالمی است

با برگزاری وبینار توجیهی مربیان مراکز استان صورت گرفت

آغاز مراحل استانی بیست و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی
جشــنواره  ســومین  و  بیســت  توجیهــی  وبینــار 
بین المللــی قصه گویــی بــا حضــور مربیــان و کــودکان 

استان برگزار شد
 در ایــن وبینــار کــه مربیــان مســئول، فرهنگــی، ادبی 
و هنــری مراکــز کانــون حضــور داشــتند در خصــوص 

بخش هــای مختلف این جشــنواره و مراحل اســتانی 
آن بحث و تبادل نظر شد.

ایــن وبینار توجهی توســط دبیرخانه اســتانی بیســت 
و ســومین جشــنواره بین المللی قصه گویــی با هدف 
آشــنایی مربیــان در خصــوص نحــوه شــرکت تمامــی 

عالقه منــدان بــه قصه گویــی در ســطح اســتان برگــزار 
گردید

بخش های ملــی و بین المللی، قصه هــای ۹۰ ثانیه ای، 
قصه گوی برتر و پژوهــش از جملــه بخش های اصلی 
این رویداد بــزرگ فرهنگی اســت که در بخــش ملی و 

قصه های ۹۰ ثانیه ای، نوجوانان، والدین، پدربزرگ ها، 
مادربزرگ هــا و تمامــی عالقه منــدان بــه ایــن فعالیت 
فرهنگی می توانند با ثبت نام در ســایت جشنواره به 
آدرس kanoonfest.ir پــس از ثبت نــام، قصه ای خود 

را بارگذاری نمایند.

اان هلل و اان الیه راجعون

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـــته کـه بهار فرحناک 

زندگی را خـزانـــی ماتمزده بـــه انتظار بنشیند و این، 

بارزترین تفسیر فلسفـه آفـــرینش درفـراخـنای بـی 

کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت. درگذشت 

مادر عزیزتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض 

نموده، برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت، برای شما 

و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.

 دوست  ارجمند جناب آاقی  دکتر یونس ژائله
                           ریاست محترم  ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی

دکتر خلیل قلی پور خلیلی 

شرکت کشت و صنعت پیاذر )محصوالت آسان(

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام ضایعه درگذشت ) مادر( 
مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم خداوند متعال روح پاکش 

را با موالیش علی )ع( محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

جناب آقای یونس ژائله

ریاست محترم  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

اان هلل و اان الیه راجعون

تولیدی صنعتی کفش فرزین
 به مدیریت علی شکری فرزین

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

           : صاحب امتیاز
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی:        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       ۰۲1-44۲۳۳۵11
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:۹-   ۰41-۳۵۵7۹۲8۵

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

عـــاشق دوست ز رنـــــگش پيداست         
 بیدلــــــــــی از دل تنگـــش پيداست
نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن 

ایــــن سخن، از دل سنگش پيداست

دوشنبه   ۳۰  فروردین  14۰۰   شماره ۵۹17

امام خمینی )ره(


