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پایش مســتمر کیفیت 
فــرآورده هــای نفتــی در 
منطقه آذربایجان شرقی

آغــاز بیســت و ســومین 
المللــی  بیــن  جشــنواره 
اســتان  در  قصه گویــی 

مرغداری هــای غیرمجــاز 
هر لحظه مستعد ایجاد 

یک فاجعه هستند

اصالح   8۵  درصدی  در 
روشنایی   معابر     تبریز
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۲
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فرمانده سپاه عاشورا: 

برای رفع مشکالت باید   روی   پای خود   ایستاد

3 4

بیشتر بخوانید

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان :

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان: 

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد:

دستور بررسی مشکالت قضایی 3۲ هزار نفر  
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 سید علی موسوی
مدیریت شعب بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی

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

درگذشــت والده گرامیتان رابه شــما وخانواده محترم تان تسلیت عرض 
مینماییم.ازخداوند متعــال صبر جزیل مســئلت داریم.مارادرغم خودتان 

شریک بدانید.

شرکت نخل سبز صبحی ) رحیق - صبحی (

اان هلل و اان الیه راجعون

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

مرتضی علی فتحعلی زاده 
مدیر شعب بانک  صادرات استان آذربایجان شرقی 

بازگشت همه هب سوی اوست

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 سرورش فاطمه زهرا محشور 

نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

جناب آاقی یونس ژائله
ریاست  محترم ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی تبرزی

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام ضایعه درگذشــت ) 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 آاقی یونس ژائله
ریاست محترم  ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی تبرزی

اان هلل و اان الیه راجعون

شرکت آذربام - فتاح زاده

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی بــرق تبریز از 
اصــاح 85 درصــد رویدادهــای ثبــت شــده در 

حوزه ی روشنایی معابر طی سال 99 خبر داد.
 ، به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیــروی برق تبریز
عادل کاظمی در تشــریح وضعیت پرونده های روشنایی 
معابر در ســال 99 گفــت: از میان بیش از 25 هــزار رویداد 
، 85 درصــد آنهــا  ثبــت شــده در مــورد روشــنایی معابــر
اصــاح و رســیدگی شــده اســت و 12 درصــد هــم در حــال 

انجام است...

مدیر پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی:



بهره برداری   از   خط   تولید   پلت 
سوختـی  توسـط  دانشگــاه 

شهید   مدنی آذربایجان

بنیانی  دانش  شرکت  کارشناسان  تاش  با 
دانشگاه  فناوری های  رشد  مرکز  در  مستقر 
تمام  تولید  خط  آذربایجان،  مدنی  شهید 
طراحی،  سوختی،  پلت  تولید  ویژه  اتوماتیک 

اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت.
شهید  دانشگاه  آموخته  دانش  آقایی  حامد 
برق  کارشناسی  رشته  در  آذربایجان  مدنی 
گفت وگو  در  شرکت  این  عامل  مدیر  و  قدرت 
با خبرنگاران گفت: شرکت آدلیم توان اوراسیا 
)آتا( در اسفند ماه سال 9۷ در تبریز تاسیس 
شده و در فروردین سال 98 با کسب مقام برتر 
ح “مزرعه هوشمند”  جشنواره شتاب با ارائه طر
در مرکز رشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

مستقر شد.
تا سال  تولیدی شرکت  افزود: محصوالت  وی 
گلخانه هوشمند،  کنترلر  1۴۰۰ شامل سیستم 
طراحی و ساخت دستگاه دیمر دیجیتال قابل 
ساخت  و  طراحی  پی ال سی،  و  میکرو  به  اتصال 
و  طراحی  هوشمند،  مرغداری  کنترلر  سیستم 
تنفس  )دستگاه  ونتیاتور  دستگاه  ساخت 
مصنوعی(، طراحی و ساخت کنترلر هوشمند و 

دستگاه برداشت نخود و عدس می شود.
کارهای  انجام  در  تیمی  تاش  به  اشاره  با  وی 
مختلف تحقیقاتی و اجرایی این شرکت، گفت: 
ضایعات  سوختی،  پلت  تولید  خط  اولیه  ماده 

کوره های زغال سنتی است.

اعضای بــدن مــرد ۵۵ ســاله در 
تبریز اهدا شد

 مدیــر پیونــد دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
گفت: اعضای بــدن عباس صفرعلــی زاده، مرد 
55 ســاله اهل مرند که دچار مرگ مغزی شده 

بود، در تبریز اهدا شد.
دکتر قادری افزود: به دنبال تشــخیص و تایید 
پزشــکان متخصص مبنی بر مرگ مغزی بیمار 
، اعضــای بــدن وی  و موافقــت خانــواده بیمــار

اهدا شد.  
وی ادامــه داد: بــا هماهنگــی و آمادگــی تیــم 
پیونــد بیمارســتان امــام رضــا بیمار بــه بخش 

پیوند اعضاء انتقال یافت.
 ، قادری گفــت: کبــد وی به مــرد ۳5 ســاله تبریز
یکی از کلیه ها به مرد ۴9 ســاله اهل پارس آباد 
و قلب وی جهت استفاده از دریچه های قلبی 

به تهران ارسال شد.
وی با بیــان اینکه ایــن دومین اهــدای عضو در 
ســال جاری اســت، اظهــار کــرد: هفته گذشــته 
نیــز اعضــای بــدن زن ۴1 ســاله تبریــز کــه دچــار 
مرگ مغزی شــده بود با رضایــت خانواده بیمار 
اهدا شــد.  مدیر پیوند دانشگاه علوم پزشکی 
تبریــز گفــت: کبــد وی بــه خانــم ۴۰ ســاله، یکی 
از کلیــه هــای وی بــه مــرد 5۰ ســاله و قلــب وی 
جهت اســتفاده از دریچــه های قلبی بــه تهران 

ارسال شد.
شــرایط  در  گذشــته  ســال  کــرد:  اظهــار  وی 
کرونایــی 18 کبــد اهدایــی در بیمارســتان امــام 

رضا )ع(  تبریز پیوند زده شد.

چهار شنبه   1  اردیبهشت  14۰۰   شماره ۵919

غذای  توزیع  از  تبریز  امامت  ناحیه  سپاه  فرمانده 
مبارک  ماه  طول  در  معیشتی  های  بسته  و  گرم 

داد. رمضان خبر 
سرهنگ پاسدار پور اسماعیل در  مراسم افتتاح 
امامت  ناحیه  سپاه  رمضان  قرارگاه  آشپزخانه 

امامت  سپاه  گفت:  خبرنگاران  جمع  در   ، تبریز
به  اقدام  روزانه  رمضان  مبارک  ماه  طول  در 
نیازمندان  بین  گرم  غذای  پرس  هزار  یک  توزیع 
از کرونا خواهد کرد. آسیب دیده  و خانواده های 

و  همکاری  با  خواهانه،  خیر  کار  این  افزود:  وی 

منطقه  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مشارکت 
که  شود،  می  انجام   استان  خیرین  و  تبریز   2
به  عمل  منظور  به  1رمضان  مبارک  ماه  طول  در 
تعداد  به  نیازمندان  و  ایتام  اکرام  حسنه  سنت 

شد. خواهد  توزیع  غذایی  بسته  هزار   20

جمله  از  اسماعیل،  پور  پاسدار  سرهنگ 
امامت  سپاه  رمضان  قرارگاه  دیگر  های  فعالیت 
کمک  بسته  5هزار  از  بیش  توزیع  و  تهیه  را  تبریز 
عنوان  رمضان  مبارک  ماه  طول  در  مومنانه  های 

کرد.
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اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

مدیرکل کانون استان از آغاز مراحل استانی بیست 
در  قصه گویی  المللی  بین  جشنواره  سومین  و 

آذربایجان شرقی خبر داد
پرورش  کانون  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
آذربایجان شرقی  نوجوانان استان  و  کودکان  فکری 
علی بینش با اعام این مطلب افزود: به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، این جشنواره بین المللی امسال به 
عاقه مندان  و  شد  خواهد  برگزار  مجازی  صورت 
www.kanoonfest. سایت  به  مراجعه  با  می توانند 

ir  نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خود اقدام کنند
برتر  قصه گویی  بین المللی،  ملی،  بخش  وی   
، پادکست و قصه های 90 ثانیه ای را از جمله  کشور
بین المللی  جشنواره  سومین  و  بیست  بخش های 
افزود:  حال  عین  در  و  کرد  عنوان  قصه گویی 
بخش ها  از  یک  هر  در  حضور  برای  عاقه مندان 
در  را  خود  آثار  فراخوان  مطالعه  از  پس  می توانند 

سایت جشنواره بارگذاری نمایند.
بینش با تاکید کرد بر این که دختران و پسران 12 تا 
پدربزرگ ها  باال  به  سال  مردان 18  و  زنان  و  سال   18
این  ملی  مرحله  اصلی  مخاطبان  از  را  مادربزرگ ها  و 

جشنواره عنوان و افزود: “قصه هایی برای کودکان” 
برای  “قصه هایی  و  نوجوانان”  برای  “قصه هایی 
بزرگساالن” از جمله بخش های مرحله ملی بیست 
و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی است و 

عاقه مندان تا 15 خرداد سال جاری فرصت دارند آثار 
خود را از طریق www.kanoonfest.ir  ارسال نمایند

بخش  برای  آثار  ارسال  شرقی  آذربایجان  کل  مدیر 
مرداد   15 تا  را  پادکست  و  ثانیه ای   90 قصه های 
افزود:  حال  عین  در  و  کرد  عنوان   1400 ماه 
بین  جشنواره  سومین  و  بیست  استانی  دبیرخانه 
سواالت  به  پاسخگویی  آماده  قصه گویی  المللی 
فرهنگی  رویداد  این  در  حضور  برای  عاقه مندان 

است.
و  کارگاه  عنوان   2۰ از  بیش  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
نشست تخصصی قصه گویی در سال گذشته تاکید 
کرد این نشست ها توسط انجمن قصه گویی استان 
و  قصه گویی  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  هدف  با  و 
ارتقاء توانمندی قصه گویان عاقه مند استان برگزار 
شده و در سال جاری نیز به صورت مجازی و با حضور 

اساتید قصه گویی کشور اجرا خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعالم کرد:

آغاز بیست و سومین جشــنواره بین المللی قصه گویی در استان

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دســتی آذربایجان شــرقی گفــت: مرمــت و 
بازســازی کاروانســرای تاریخــی »مقصودیــه« واقــع 
در مجموعــه دانشــکده معمــاری تبریز که توســط 
دانشگاه هنر اسامی این شــهر انجام می شود، در 

مراحل پایانی است.
احمد حمــزه زاده اظهــار کــرد: مجموعه دانشــکده 
معماری دانشــگاه هنر اســامی تبریز که متشکل 
از چندیــن خانــه تاریخــی معظــم و باشــکوه محلــه 
»مقصودیــه« اســت، از جملــه مجموعه هــای فاخر 
تاریخی تبریز محســوب می شــود که بــه همت این 

دانشگاه بازسازی و مرمت شده است.
وی بــا بیــان اینکــه مرمــت و بازســازی کاروانســرای 
»مقصودیه« از دیگر اقدامات موثر و اخیر دانشگاه 
هنــر اســامی تبریــز اســت، گفــت: کاروانســرای 

مقصودیــه متعلق بــه مقصودخان، پســر پادشــاه 
بزرگ دوره ترکمانان، اوزون حسن است که بخشی 
از آن در مجموعه دانشــگاه هنر تبریز قــرار گرفته و 
بخش دیگر آن توسط اصناف به انبار تبدیل شده 
بود. وی ادامه داد: این کاروانســرا که در مقایسه با 

سایر کاروانسراهای تاریخی تبریز ابعاد کوچک تری 
دارد، توســط اســاتید و کارشناســان دانشــگاه هنر 
مــورد مطالعــه و شناســایی قــرار گرفــت و مراحــل 
ج  بازسازی و مرمت آن پس از تملک چند پاک خار

از مجموعه، آغاز شد.

حمزه زاده با تقدیر از اقدامات ارزشــمند دانشــگاه 
هنر اســامی تبریز در راســتای باز زنده ســازی ابنیه 
، میــزان اعتبــار  تاریخــی منطقــه مقصودیــه تبریــز
بازســازی و مرمــت کاروانســرای مقصودیــه را بالــغ 
 بــر یــک میلیــارد و 5۰۰ میلیــون تومــان توســط این 
دانشــگاه عنوان کــرد و گفــت: مراحل اجرایــی این 
پــروژه از اســفند 1۳99 آغــاز شــده و در حــال حاضــر 

مراحل پایانی و کف سازی را سپری می کند.
وی خاطرنشــان کــرد: این کاروانســرا از ســه بخش 
تشــکیل شــده که بخش های شــمالی و جنوبی در 
مجموعه دانشگاه هنر قرار گرفته و همچون سایر 
بخش ها کاربری آموزشــی خواهد داشــت و تملک 
بخش غربی این کاروانســرا نیــز در دســتور کار این 
دانشگاه قرار گرفته تا شاهد توسعه این مجموعه 

دانشگاهی فاخر باشیم.

بازسازی کاروانسرای تاریخی مقصودیه تبریز در مراحل پایانی است

توسط  شده  تایید  تراریخته  محصوالت 
کاما ایمن هستند مراجع قانونی 

بیوتکنولوژی  گروه  علمی  هیات  عضو 
گفت:  تبریز  کشاورزی  دانشکده 
تایید  و  مصوب  تراریخته ی  محصوالت 
نهادهای  و  جهانی  سازمان های  شده 
دادوستد  کاال  عنوان  به  دنیا  در  که  ملی 
هیچ  و  هستند  ایمن  کاما  می شوند، 
سرطان  و  آلرژی  بابت  از  مشکلی  گونه 

زایی و ... ندارند.
است  ممکن  افزود:  مطلب  این  بیان  با 
که  افراد  از  برخی  در  اقام  این  مصرف 
جسمی  مشکات  یکسری  مستعد 
ایجاد  دیگر  محصوالت  همانند  هستند، 
برای  محصوالت  این  ولی  کند  بیماری 

استفاده عموم هیچ مشکلی ندارند.
وی متذکر شد: در خصوص سالم بودن 
این محصوالت می توان به جواب صریح 
و  قوانین  و  المللی  بین  سازمان های 
چون  سازمان هایی  توسط  که  مقرراتی 
جهانی،  بهداشت  سازمان   FBA، FAO
تمام  و   EPA زیستی  محیط  سازمان های 
کشور  هر  در  ملی  نهادهای  و  سازمان ها 
نهاد  حتی  کرد،  اکتفا  است،  شده  وضع 
وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو در 
گذاشته  صحه  موضوع  این  بر  نیز  ایران 
اذعان  تراریخته  محصوالت  سامت  بر  و 

دارد.
نزدیک  یعنی   ،8۴ سال  از  ما  افزود:  وی 
محصوالت  این  از  که  است  سال   2۰ به 
و  دان  و  مردم  غذایی  سبد  قالب  در 
تغذیه  برای  شده  فراوری  علوفه های 

طیور و دام ها استفاده می کنیم. 
مصرف  این که  بر  تاکید  با  باغبان  دکتر 
سازمان  مصوب  تراریخته  محصوالت 
بسیاری  و  سرطان  موجب  جهانی 
شده،  ح  مطر بدنی  آسیب های  از 
استانداردهای  تمامی  گفت:  نمی شوند، 
موجود در تولید محصوالت تراریخته، به 
می توانیم  راستا  این  در  که  هستند  روز 

خصوص  این  در  علمی  آزمایشات  همه 
محصوالت  این  سامت  بر  ماک  را 
سالم  محصوالتی  را  آن ها  و  دهیم  قرار 

بنامیم.
زیستی  ایمنی  کمیته  این که  بیان  با  وی 
تخصصی  مباحث  تمامی  از  علوم  وزارت 
در  گفت:  می کند،  استقبال  حوزه  این  در 
واقعیت ها  تبیین  و  روشنگری  راستای 
باید محصوالت  به مردم،  در پاسخگویی 
غذایی  سبد  در  مورداستفاده  تراریخته 
از  درستی  بیان  به  تا  شود  ح  مطر مردم 
از  برسیم.  محصوالت  این  بودن  سالم 
ایران  که  تراریخته ای  محصوالت  جمله 
به  می توان  نیز  می کند  استفاده  آن  از 
از  که  اقامی  و  ذرت  سویا،  محصول 
پنبه  و  کلزا  دانه  و  می شوند  ساخته  آن 

اشاره کرد.
وی افزود: ما یکی از خریداران عمده ذرت 
می شویم  محسوب  جهان  در  سویا  و 
حتی  و  تن  میلیون  پنج  حدود  ساالنه  و 
تن  میلیون   9 معادل  به  نزدیک  گاهی 
واردات دانه سویا و ذرت تراریخته داریم. 
در  محصوالت  این  بودن  سالم  صحت 
در  و  می گیرد  قرار  آزمایش  تحت  کشور 
این راستا هر کسی که مدعی مضر بودن 
شواهد  می  تواند  است،  محصوالت  این 
با  تا  کند  ح  مطر را  خود  علمی  و  مستدل 
میان  رایج  تغذیه ای  آزمایش های  انجام 
در  مطلوب  نتایج  به  بلندمدت  و  مدت 

این خصوص دست یابد/ایسنا

عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی تبریز:

محصوالت تراریخته تایید شده توسط 
مراجع قانونی کامال ایمن هستند



" سال تولید، پشتیبانی ها ومانع زدایی ها "
تجلیل از کاربران پنجره واحد سرمایه گذاری دستگاههای اجرایی در استان

     به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شــرقی، در جلسه ای با 
حضور علی اصغر عباس زاده مدیــر کل امور اقتصادی و دارایی و نائــب رئیس مرکز خدمات 
ســرمایه گــذاری آذربایجــان شــرقی و معاونیــن اداره کل از خدمات و زحمــات کاربــران پنجره 

واحد سرمایه گذاری دستگاههای اجرایی اســتان در سال 1۳99 تجلیل و تقدیر شد، 
در ایــن جلســه کــه روز دوشــنبه 1۴۰۰/1/۳۰ و در محــل ســالن کنفرانــس ایــن اداره کل برگزار 

شــد، آقای علــی اصغــر عبــاس زاده مدیــر کل امــور اقتصــادی و دارایــی آذربایجان شــرقی در 
ســخنانی اهمیــت پنجــره واحــد را خاطر نشــان کرد و گفــت: سیســتم نرم افــزار پنجــره واحد 
ارائــه خدمات ســرمایه گــذاری در کاهش هزینــه هــا از طریق کاهــش  تاخیرهــا، کاهش زمان 
، افزایش کارآیی در فرآیند انجام کار ســرمایه گذاری، ســامان دهی کارآمدی و  برای انجام امور

موثرتر منابع و شــفافیت زیاد و از بین بردن انحصار اطاعات نقش به سزایی دارد. 

در ادامــه هریــک از کاربــران پنجــره واحــد ســرمایه گــذاری دســتگاههای اجرایــی بــه بیــان 
مشــکات موجــود و ارائــه پیشــنهاد در رفــع موانــع اجرایــی سیســتم مذکــور مطالبــی ارائــه 

کردند.
 در پایان به رســم یادبود و به پاس خدمات و زحمات کاربران در طول ســال 1۳99 با اهدا لوح 

سپاس و تقدیر هدیه از آنها تجلیل به عمل آمد.

چهار شنبه   1  اردیبهشت  14۰۰   شماره ۵919

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اجتماعی
اقتصادی

جانبـــاز    ۷۰   درصدی    تبــریـــــز                      
آسمــانــی   شد

عروج  پیامی  در  شرقی  آذربایجان  استاندار 
را  شفوی  محمد  حاج  درصد،   ۷۰ جانباز  ملکوتی 

تسلیت گفت.
این  به  پورمحمدی  محمدرضا  دکتر  پیام  متن 

ح است: شر
انا هلل و انا الیه راجعون

حاج  اسام،  رشید  سردار  ملکوتی  عروج  خبر 
محمد شفوی موجب تألم و تأثر گردید.

مقدس  دفاع  یادگاران  از  که  سعید  فقید  آن 
از  ناشی  رنج  و  درد  تحمل  سال ها  از  پس  بود، 
مصدومیت شیمیایی، دعوت حق را لبیک گفت 

و به همرزمان شهیدش پیوست.
اینجانب عروج شهادت گونه این رزمنده دالور را 
بستگان  و  همرزمان  کلیه  و  محترم  خانواده  به 
درگاه  از  و  می گویم  تسلیت  صمیمانه  ایشان 
ایزد منان، علو درجات و همنشینی با اهل بیت 
عصمت و طهارت را برای روح مطهر او خواستارم.
 ۷۰ جانباز  شفوی،  محمد  حاج  است،  گفتنی 
از ۳۶ سال  روز شنبه پس  درصد دفاع مقدس 
تحمل درد و رنج ناشی از مصدومیت شیمیایی 

به خیل شهدا پیوست.
در   1۳۶۳ سال  اسفند  در  واالمقام  شهید  این 
سال  بهمن  در  و  دجله  شرق  در  بدر  عملیات 
1۳۶۴ در عملیات والفجر هشت در منطقه اروند 

دچار آسیب شیمایی شده بود.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی:
مرغداری هــای غیرمجــاز هــر لحظــه 

مستعد ایجاد یک فاجعه هستند

مدیرکل دامپزشــکی آذربایجان شــرقی گفت: 
مرغداری های غیرمجاز مانند یک بمب ساعتی، 
هر لحظه مستعد ایجاد و شروع یک فاجعه و یا 

شیوع بیماری های متعدد هستند.
ح ساماندهی  امیرحسین بهداد در خصوص طر
مرغداری هــای غیرمجــاز اســتان، اظهــار کــرد: 
برنامه راهبــردی کاهش مخاطــرات بیماری های 
پروانــه  فاقــد  پــرورش  واحدهــای  در  طیــور 
بهداشتی در قالب تولید قراردادی، یک فرصت 
بســیار خوبــی اســت کــه توســط رئیــس کمیتــه 
ملی راهبردی تولید و بهداشــت دام کشور اباغ 

شده است.
وی با بیان این که برخی از مرغداری های اســتان 
حــدود ۶۰ ســال بــه صــورت غیرمجــاز فعالیــت 
تمامــی  شــامل  ح  طــر ایــن  افــزود:  می کننــد، 
مرغداری هــای اســتان می شــود کــه در طــول 
ســالیان گذشــته تاکنــون نتوانســته اند مجــوز 

غ را دریافت کنند. فعالیت و پرورش مر
وی ادامــه داد: ایــن مرغداری هــا کــه هم چنان با 
مشــکل بــه رونــد تولیــد خــود ادامــه می دهنــد، 
سیاســت های تولیــدی در بحــث تنظیــم بــازار 
جهادکشــاورزی و مباحــث بهداشــتی واحــد و 
محصول تولیــدی را با مخاطــره مواجــه کرده اند 
و متاســفانه مــا تاکنــون نتوانســتیم آن هــا را به 
گونــه ای ســامان دهیــم کــه بتواننــد فعالیــت 
اقتصــادی خــود را بــا حفظ مســائل بهداشــتی از 

جمله بحث بیماری آنفلوانزا انجام دهند.

خبرخبر

 رییــس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی گفــت: 
طــی ســال گذشــته مشــکات و مســایل مختلــف 
حقوقــی و قضایــی ۳2 هــزار و 8۷۳ نفــر از مــردم 

استان در قالب دیدارهای حضوری بررسی شد.
موســی خلیل اللهی بــا بیــان اینکه یکــی از اهداف 
اساســی و مهــم دســتگاه قضایــی در کنــار مــردم 
بــودن، اســت، اظهــار کــرد: حفــظ کرامــت اربــاب 
رجــوع ولو اینکــه آن فــرد مجرم باشــد و تســریع در 
رســیدگی به پرونده هــای قضایــی در اولویت امور 

تشکیات قضایی آذربایجان شرقی قرار دارد.
وی افــزود: در راســتای سیاســت هــای تحولی قوه 
قضائیــه در خصــوص حفــظ کرامــت اربــاب رجوع و 
نظارت بر رسیدگی شایســته به امور قضایی و حل 
و فصــل مشــکات شــهروندان، بیــش از هشــت 
هزار دیدار مردمی طی ســال گذشــته در آذربایجان 
شــرقی برگزار و با همت و تاش همــکاران قضایی 
و اداری و با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی، 
از  نفــر  هــزار   ۳2 بــر  ون  افــز قضایــی  مشــکات 

مراجعــان دســتگاه قضایــی بررســی و دســتورات 
الزم صادر شد.

ع دیدارهــای  خلیــل اللهــی ادامــه داد: از مجمــو
انجــام شــده فــوق، تعــداد پنــج هــزار و ۴25 فقــره 

ونــده از طریــق دادگســتری مرکــز آذربایجــان  پر
شــرقی در قالــب 5۶۰ دیــدار مردمــی بــا همــت و 
تاش همــکاران حوزه ریاســت،  معاونــان قضایی 
انقــاب اســامی مرکــز  و دادســتان  عمومــی و 

استان بررسی شد.
وی اضافــه کــرد: همچنیــن تعــداد 2۶ هــزار و ۴۴8 
فقــره پرونــده نیــز بــا همــکاری و تــاش همــکاران 
قضایــی ســایر شهرســتان هــای اســتان در قالــب 

هفت هزار و ۶52 جسه مورد بررسی قرار گرفت.  
خلیــل اللهــی تکریم اربــاب رجــوع و ارتبــاط نزدیک 
و مســتمر  بــا آحــاد مــردم را از رویکردهــای مهــم و 
محــوری دســتگاه قضایــی عنــوان و اضافــه کــرد: 
در ایــن راســتا موضــوع ماقــات هــای حضــوری و 
عمومــی بــا اربــاب رجــوع در دادگســتری اســتان با 

جدیت دنبال می شود.
وی رضایــت منــدی مــردم از دســتگاه قضایــی را 
روز بــه روز در حــال افزایــش ارزیابــی کــرد و افــزود: 
بــر اســاس نظرســنجی هــا و تغییــرات انجام شــده 
در ایــن قــوه و تغییر برخــی رویکردهــا و نیــز مبارزه 
بــی امــان بــا مفاســد اقتصــادی، اعتمــاد عمومــی 
و رضایــت آحــاد مــردم از عملکــرد دادگســتری هــا 

بیشتر شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد:

دستور بررسی مشکالت قضایی 3۲ هزار نفر

بیــش از ۷۷۰۰ بازدیــد از مصــرف کننــدگان عمــده و جایگاههــای 
عرضه سوخت اســتان در سال 99 انجام گردید.

وح اللهــی مدیرشــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی  علــی ر
منطقــه آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه پایــش مســتمر کیفیــت 
فرآورده های نفتی گفت: در ســال 1۳99 بیش از ۷۷۰۰ مورد بازدید 
از مصــرف کننــدگان عمــده و جایگاههــای عرضه ســوخت اســتان 

توسط کارشناســان منطقه انجام پذیرفته است.
 علــی روح اللهــی مدیــر منطقــه بــا اشــاره بــه ذخیــره ســازی، تأمین 
و توزیــع مطلــوب فــرآورده هــای نفتــی بعنــوان رســالت اصلــی این 
شــرکت گفت: در امر پایش فــرآورده هــای نفتی عاوه بــر نظارت و 
کنترلهــای اولیــه در زمان بارگیــری در مبــداء بعد از تخلیــه فرآورده 
در مقصــد نیــز به صــورت مســتمر توســط کارشناســان مهندســی 

فرآورده های نفتی منطقه نمونــه گیری و آزمایش می گردد.
علــی روح اللهــی تصریــح کــرد : در ایــن راســتا در ســال 1۳99 بیش 
از ۷۷۰۰ مــورد از جایگاههــای عرضــه ســوخت و مصــرف کننــدگان 

عمده بازدید و از فــرآورده های موجود آزمایشــهای مربوطه بعمل 
آمــده اســت. الزم بــه یــادآوری اســت عــاوه بــر بازدیدهــای مذکور 
نظــارت و کنتــرل کمــی نیــز از جایگاههــای عرضــه مــواد نفتــی بــه 

صورت دوره ای و موردی انجام می گیرد.
مدیــر منطقــه آذربایجــان شــرقی افــزود، بر همیــن اســاس در طی 
ســال 1۳99بیــش از ۶2۰۰ مورد بازدیــد کنتــرل کیفــی از جایگاههای 
مــواد نفتــی اســتان، توســط کارشناســان ســرویس هــای صنعتــی 
انجــام گرفتــه اســت. همچنین در بــازه زمانــی مذکور جهــت توزیع 
از  الگوهــا و تعییــن ســهمیه و جلوگیــری  بــر اســاس  ســوخت 
انحــراف فــرآورده، فعــال بــودن و میــزان موجــودی 15۰۰ مــورد از 
مصــرف کننــده عمــده اعــم از کارخانجــات، شــرکت هــای عمرانــی 
فعــال در راه ســازی، متــرو و معــادن فعــال اســتان بازدیــد صورت 

پذیرفته گرفته اند.

آب  بــرداری  بهــره  معــاون   
منطقــه ای آذربایجــان شــرقی از 
کاهــش 5۰ درصــدی روان آب هــا 

در آذربایجان شرقی خبر داد.
 ، مهــر خبرنــگار  گــزارش  بــه 
مجتبــی جلیــل زاده در جلســه 
بررسی مســائل و مشــکات آب 
کشــاورزی شهرســتان بنــاب بــا 
بیــان اینکــه از لحــاظ وضعیــت 
منابــع آب کل کشــور در شــرایط 
خشکسالی اســت؛ گفت: بخاطر 
پوشــش  بارندگی هــا،  کاهــش 
کوهســتانی  مناطــق  در  بــرف 

استان بسیار پایین است.
خاطــر  بــه  افــزود:  وی 
ســال   2۰ خشکســالی های 
گذشته روان آب ها در آذربایجان 
شــرقی 5۰ درصــد کاهــش یافتــه 

است.
به گفته جلیل زاده، تنها راه عبور 
از بحــران خشکســالی و کمبــود 
آب در ســال زراعــی جــاری صرفــه 
جویــی در مصرف آب کشــاورزی، 

صنعتی و شرب است.

اســت،  حاکــی  گــزارش  ایــن 
ایــن  در  نیــز  بنــاب  فرمانــدار 
جلسه با اشــاره به کمبود آب در 
سطح کشــور تصریح کرد: کشور 
مــا در طــول تاریــخ بــا مشــکل 
کمبــود آب مواجه بــوده و نحوه 

آبــی از جملــه  یــت منابــع  مدیر
مســائل اصلی حکومت ها بوده 

است.
یار فتحــی بــا بیــان اینکــه  شــهر
میــزان  امســال  متأســفانه 
اســت؛  بــوده  کمتــر  بارش هــا 
گفــت: بــه منظــور جلوگیــری از 
تنش آبــی در شهرســتان صرفه 
جویی منابع آبی بایــد به صورت 
زان  جــدی مــورد توجــه کشــاور

قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ارائه الگوی 
شــرایط  بــا  متناســب  کشــت 
منطقــه و تبدیــل سیســتم های 
آبیــاری از غرقابی به تحت فشــار 
از جملــه موضوعاتی اســت که از 
هدر رفــت منابــع آبــی جلوگیری 

خواهد کرد.

پایش مستمر کیفیت فرآورده های نفتی در آذربایجان شرقی

معاون شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی خبر داد:

کاهش ۵۰ درصدی روان آب ها در آذربایجان شرقی
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عـــاشق دوست ز رنـــــگش پيداست         
 بیدلــــــــــی از دل تنگـــش پيداست
نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن 

ایــــن سخن، از دل سنگش پيداست

چهار شنبه   1  اردیبهشت  14۰۰   شماره ۵919

امام خمینی )ره(

در  تبریز  شهرداری  انداز  چشم 
بودجه سال 1400

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
شهر  دستاوردهای  تشریح  در  اسامی  شورای 
مجلس  موزه  گفت:   1۴۰۰ سال  بودجه  از  تبریز 
اندازی  راه  تبریز  در  زودی  به  اسامی  شورای 

می شود.
علیرضا منادی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار 
کرد: بررسی بودجه 1۴۰۰ که توسط دولت تقدیم 
مجلس شده بود، در مجلس شورای اسامی 
که  گفت  می توان  اکنون  و  است  یافته  پایان 
تبریز  برای شهر  اتفاقات خوبی  این بودجه،  در 
باکو  مسیر  بودجه  که  طوری  به  افتاد،  خواهد 
مسافت  که  ثریا  چشمه  مسیر  و  سوار  بیله  تا 
می کند،  تر  نزدیک  کیلومتر   ۳5۰ را  اروپا  و  ایران 
آورده  تصویب شده و در ردیف بودجه امسال 

شده است.
تبریز_نوردوز  بزرگراه  هم چنین  داد:  ادامه  وی 
مسیر  از  و  بوده  تبریز  اصلی  راه  پنجمین  که 
نوردوز  و  خاروانا  ورزقان،  آبپا  راه  سه  اسپیران، 
تبریز  به  را  داغ  قره  روستای   ۷۰۰ و  کرده  عبور 
داشته  خوبی  توسعه  کنون  تا  می کند،  وصل 
، پنج  نیز در سال 1۴۰۰  آن  است و حتی بودجه 
برابر افزایش یافته و از 1۴ میلیارد به 5۰ میلیارد 

رسیده است.
ایجاد  برای  بودجه  ردیف  تصویب  افزود:  وی 
ایجاد  و  پاسداران  آخر  در  سطح  هم  تقاطع 
انتقال  برای  هکتار   ۷۰ متراژ  به  جوانان  شهرک 
 5۰۰ حدود  که  شهر  حاشیه  ناامن  خانه های 
هزار نفر جمعیت را شامل می شود و در انتهای 

مسیر پاسداران واقع شده، انجام گرفته است.

روشــنایی  در   درصــدی   8۵ اصــالح 
معابر   تبریز

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز از 
اصــاح 85 درصــد رویدادهــای ثبــت شــده در 

حوزه ی روشنایی معابر طی سال 99 خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیــع نیروی 
بــرق تبریــز، عــادل کاظمــی در تشــریح وضعیت 
پرونده های روشنایی معابر در ســال 99 گفت: از 
میان بیش از 25 هزار رویداد ثبت شــده در مورد 
روشنایی معابر، 85 درصد آنها اصاح و رسیدگی 

شده است و 12 درصد هم در حال انجام است.
به گفتــه ی کاظمــی؛ عــاوه بر اصــاح و رســیدگی 
بیــش از 21 هــزار پرونــده ی مربــوط بــه روشــنایی 
معابــر، نزدیــک بــه 8۰۰ دســتگاه چراغ روشــنایی 
جدیــد نیز در شــبکه ی روشــنایی معابــر مناطق 

تحت پوشش برق تبریز نصب شده است.
وی یادآور شــد: اکثر تماس هــای دریافتی مرتبط 
با خاموشــی معابر در ســامانه ی 121 طی سال 99، 
مربوط به امور برق روشنایی، گلستان، ائل گلی و 

ستارخان بوده است.
وی ادامه داد: تمامی موارد خاموشی معابر اعام 
شــده در مدیریــت بــرق آذرشــهر، مدیریــت برق 
اســکو و امور برق اندیشه، خسروشهر، ایلخچی 
و قراملک به طور کامل اصاح و یا تعویض شدند 
و در وضعیت بسیار مناســبی از لحاظ روشنایی 
معابر قــرار دارنــد. کاظمــی همچنین بیشــترین 
تعداد نصــب چراغ هــای روشــنایی معابــر جدید 
را بــه ترتیــب بــه امــور بــرق ائل گلــی، ســتارخان، 

روشنایی، باغمیشه و گلستان مربوط دانست.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی بــرق تبریــز در 
پایان مشــکات تحریــم و بــاال رفتــن هزینه های 
چراغ روشــنایی معابر و محدودیت هــای بودجه 
را از جملــه عواملــی دانســت کــه موجــب برخــی 
تاخیرهــا در رســیدگی بــه پرونده های روشــنایی 
معابر می شــود و تاکید کرد: با تــاش همکاران و 
رفع موانــع امیدواریم طــی ســال 1۴۰۰، عملکردی 
بهتر از ســال پیش در خصوص روشنایی معابر 
داشته باشیم و در مسیر خدمت رسانی مطلوب 

به مردم گام برداریم.

خبرخبر

به  عمل  لزوم  بر  تاکید  با  عاشورا  سپاه  فرمانده 
عدم  بر  مبنی  انقاب  معظم  رهبر  توصیه های 
مشکات  رفع  برای  گفت:  ج،  خار به  وابستگی 
خود  پای  روی  باید  معیشتی  و  اقتصادی  مختلف 

ایستاد.
واحدهای  از  یکی  از  بازدید  در  خرم  عابدین  سردار 
مقام  همچنانکه  افزود:   ، تبریز صنعتی  و  تولیدی 
رفع  چاره  که  اند  کرده  تاکید  بارها  رهبری  معظم 
روی  و  ج  خار به  وابستگی  عدم  کشور  مشکات 
است،  داخلی  توان  بر  تکیه  و  ایستادن  خود  پای 
واحدهای  تمامی  در  دستورات  همین  باید 
و  شده  رعایت  خوبی  به  صنعتی  و  تولیدی 

شود. عملیاتی 
عنوان  با  جدید  سال  نامگذاری  به  اشاره  با  وی 
سوی  از  مانع زدایی ها”   و  پشتیبانی ها  “تولید، 
که  است  افتخار  باعث  کرد:  اظهار  معظم،   رهبر 
بر  اتکا  با  استان  و  کشور  تولیدی  های  مجموعه 
به  نیاز  و  وابستگی  بدون  و  خود  توانمندی های 
صنعت،  حوزه  در  بالندگی  به  سایرین  حمایت 

مسیر  این  و  اند  رسیده  بازرگانی  و  فروش  تولید، 
یابد. تداوم  و  شده  تقویت  باید 

اکنون شاهد وجود عرق ملی،  ادامه داد: هم  خرم 
بخش  در  می توانیم«  »ما  شعار  به  ایمان  و  دینی 
بدون  که  هستیم  تولیدی  واحدهای  و  صنعت 

بار  به  را  درخشانی  نتیجه  روند  این  تداوم  تردید 
و  کشور  اقتصادی  توسعه  موجب  و  آورد  خواهد 

شود. می  بیکاری  خ  نر کاهش 
مجاهدت های  و  تاش ها  از  قدردانی  ضمن  وی 
صنعت  بخش  کارگران  و  مدیران  ناپذیر  خستگی 

برای  جانبه  همه  تاش  شرقی،  آذربایجان  تولید  و 
گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  تولید  افزایش 
صنعت  گوناگون  های  بخش  در  تولید  امروز 
در  فرهنگی  و  اجتماعی  معضات  با  مبارزه  رمز 
مستقیم  طور  به  تولید  افزایش  چون  است  کشور 
اشتغال  افزایش  و  جامعه  در  رفاه  افزایش  باعث 

می شود.
روند  از  خوش  خبرهای  شنیدن  کرد:  اضافه  خرم 
اشتغال  باالی  میزان  و  تولیدی  واحدهای  توسعه 
گیری  چشم  افزایش  نیز  نزدیک  آینده  در  که  آنها 
رهبر  خوشنودی  و  مسرت  مایه  یافت،  خواهد 
در  باید  ها  فعالیت  این  و  است  انقاب  معظم 

یابد. چندبرابری  تقویت  و  توسعه  جدید  سال 
و  پشتیبانی ها  تولید،  سال  در  شد:  یادآور  وی 
به عنوان خدمت  نیز  و بسیج  مانع زدایی ها، سپاه 
کمک  گونه  هر  آماده  تولید،  عرصه  و  مردم  گزاران 
صنعتی  و  تولیدی  های  شرکت  با  همکاری  و 
انقاب  رهبر   منویات  و  سال  شعار  تحقق  برای 

. هستند

فرمانده سپاه عاشورا: 
برای رفع مشکالت باید روی پای خود ایستاد

بازدید امام جمعه  تبریز از خانه ی سالمندان محبت

فسیل های ۷ میلیون ساله، نیازمند ۷ میلیارد اعتبار

، بــرای دومیــن بــار از مرکز  امام جمعــه محبــوب تبریز

توانبخشــی و نگهــداری شــبانه روزی ســالمندان 

، بازدید کرد. محبت تبریز

حجت االســام ســید محمــد علــی آل هاشــم ضمــن 

بازدیــد از مرکــز توانبخشــی و نگــه داری شــبانه روزی 

ســالمندان محبــت تبریــز در جریــان مشــکات ایــن 

مرکز قرار گرفــت و با مدیر و کارکنــان این مجموعه به 

گفت وگو نشست.

امــام جمعــه ی محبــوب و مردمــی تبریــز همچنین با 

ســالمندان نگهــداری شــده در ایــن مرکز کــه همگی 

در برابر ویروس کرونا واکسینه شده اند، دیدار کرد.

منطقــه فســیلی مراغــه کــه از آن بــه عنــوان بهشــت 

یــاد می شــود، یکــی از  ایــران و خاورمیانــه  فســیل 

مهم تریــن مراکــز بــرای انجــام پژوهش هــای دیرینــه 

شناســی و محــل مناســبی بــرای انجــام تحقیقــات در 

زمینــه فســیل شناســی از ســوی محققــان داخلــی و 

خارجی است، فســیل های این منطقه که تخمین زده 

می شــود، عمــری هفــت الــی 12 میلیون ســاله داشــته 

باشند، نیازمند هفت میلیارد تومان اعتبار هستند.

مــوزه تاریــخ طبیعــی فقــط نمایشــگاه نیســت،  بلکــه 

بحــث آمــوزش و اطاع رســانی هــم در آن مهم بــوده و 

لــزوم تقویت این بخــش وجــود دارد؛ منطقه فســیلی 

مراغــه نیــز از مناطــق طبیعــی و ملــی ایــران اســت کــه 

قابلیت هــای موجود در ایــن منطقه و مناســب بودن 

وضعیت الیه های ســطح زمین برای بررســی و کاوش، 

ایــن منطقــه را بــه بهشــتی بــرای محققــان و فســیل 

شناسان تبدیل کرده است.

 به گفتــه ی کارشناســان، گوشــتخواران و گربه ســانان 

شــامل ببــر دنــدان شمشــیری، گرگ هــا و خرس هــا و 

هم چنیــن از خانــواده ی گوزن هــا و زرافه هــا، فیل هــا و 

آنتیلوپ هــا در منطقه ی فســیلی مراغه کشــف شــده 

اســت؛ منطقه فســیلی مراغه با مســاحت 1۰2۶ هکتار 

به عنوان اثر طبیعی و ملی در سال 1۳8۳ شناخته شد 

که بخشــی از محدوده بزرگ دارای فســیل کوهستانی 

سهند است.

، عالی به نظر می رسد، اما ایجاد  همه چیز تا اینجای کار

موزه ی صحرایی و ســاختمان مطالعات فســیل ایران 

به عنوان سرپناهی برای فسیل ها در بهشت فسیلی 

مراغه، وعده ای است که پس از سال ها هنوز جامه ی 

عمل نپوشــیده و تاریخ طبیعی این بهشت فسیلی را 

در معرض تهدید قرار داده است.

به گفته ی مســئوالن اداره کل حفاظت محیط زیست 

آذربایجان شرقی؛ پژوهش و حفاری  های علمی در این 

منطقه از پیشینه تاریخی 2۰۰ ســاله برخوردار بوده و در 

، هشترود و جلفا  کنار مناطق فسیلی ورزقان، شبستر

از مهم تریــن مراکــز و منابــع دیرینه شناســی به شــمار 

می  آید. در مجموع 15۰۰ متر مربع فعالیت اســتخراجی 

در این منطقه انجام ، 1۳۳۰ قطعه فسیل از پنج سایت 

فســیلی منطقــه کشــف و شناســایی و ۳۷۰ قطعــه در 

آرشیو حفظ شده است. 

 فســیل  ها در مــوزه صحرایــی بــه همان شــکلی کــه در 

طبیعت قرار داشــتند، حفظ شــده  اند، این فســیل  ها 

بــه عنــوان یــک جاذبــه بی نظیــر گردشــگری در مــوزه 

بــرای مــردم و  صحرایــی مراغــه قابــل مشــاهده و 

گردشگران بسیار جذاب است. 

منطقه فســیلی مراغه بیش از ۴۰ هزار هکتار وســعت 

داشــته و 1۰2۶ هکتــار از آن بــه عنــوان اثــر طبیعــی ملی 

فســیلی مراغــه اعــام شــده اســت؛ چــرا کــه ســابقه 

تحقیقــات تاریخــی در ایــن منطقــه بیشــتر بــوده و 

اکتشــافات متعــددی در ایــن راســتا انجــام شــده و در 

مناطق دیگر هم الزم است تا حساسیت و دقت کافی 

برای حفاظت از منطقه فسیلی انجام شود. 

منطقــه فســیلی مراغه بــا دارا بــودن ذخایر کــم نظیر از 

فســیل  های به جامانده از دوران  های مختلف تاریخی 

از جملــه مهــره داران بــا یــک هــزار و 2۶ هکتــار اراضــی 

ثبت شــده اســت، ایــن منطقه در ســال 8۴ بــه عنوان 

اثر طبیعی ملی ثبت شد. وجود فسیل  هایی از اجداد 

مامــوت، زرافــه و آهــو در ایــن منطقــه نشــان دهنــده 

وجود الیه  های متعدد فســیلی مربوط به اواخر دوران 

نوزیستی بوده و این اثر ملی و زیست محیطی، میراثی 

گران بها از دوران سوم زمین شناسی است که قدمت 

آن بــه ۷.5 تــا 12.5 میلیون ســال قبــل بر می  گــردد و در 

ســال 1218 شمســی )18۴۰ میــادی( توســط محقــق 

روسی کشف شده است.

به گفته ی رییس اداره محیط زیســت مراغه، جمجمه 

ببر دندان شــیری، فک زیرین اســب و قطعات مربوط 

بــه گاوســانان در منطقــه فســیلی مراغــه مشــاهده 

می شود.

ع در گفت وگــوی خبــری، پیــدا شــدن  غامرضــا زار

پریمات هــا یــا همــان اولیــن میمون هــا بــه عنــوان 

مهم تریــن گونــه در منطقــه فســیلی مراغــه را از علــل 

ح شــدن آن در ســطح  منحصر بــودن این مــوزه و مطر

جهان، عنوان کرد و از اســتخراج 2۰۰۰ قطعه فســیلی در 

، داد و گفت: حــدود ۷۰۰  طول ســال های گذشــته خبــر

قطعه از این تعداد پایش شده و 5۰۰ مورد از آن ها هم 

در معرض نمایــش عموم قــرار گرفته که شــامل انواع 

مختلفی از اندام های حرکتی است.

ســید علی موســوی، فرماندار شهرســتان ویژه مراغه 

نیز با ارائه توضیحاتی در خصوص بهشت فسیلی این 

شهرســتان، اظهار کــرد: این منطقــه جزو پنــج منطقه 

فســیلی مهره داران دنیــا بوده کــه مطالعــات آن از 15۰ 

سال قبل شروع شده است.

وی بــا ارایــه توضیحاتــی در خصــوص آخریــن اقدامات 

در  ایــران  فســیلی  تحقیقــات  مرکــز  ســاخت  بــرای 

مراغــه، اظهــار کــرد: ســاخت ایــن مجموعــه در زمینــی 

به مســاحت 9 هزار متــر مربع بــا اعتباری بیش از ســه 

میلیــارد و 2۰۰ میلیــون تومــان کــه از ســال 85 تــا 91 

اختصاص پیدا کرد، شروع شد.

ایــران،  فســیلی  مطالعــات  ســاختمان  تکمیــل  بــا 

فســیل های بــه دســت آمــده از مراغــه و دیگــر نقــاط 

فســیلی کشــورمان در ایــن ســاختمان مــورد مطالعه 

قرار خواهند گرفت./ایسنا

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی 
را خـزانـــی ماتمزده بـــه انتظار بنشیند و این، بارزترین 
تفسیر فلسفـه آفـرینش 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.

پمپ بنزین افتخاری 
حاج حسین افتخاری

اان هلل و اان الیه راجعون

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


