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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  استاندار آذربایجان شرقی:

ایثارگــری های دفاع مقدس  به جوانان منتقل شود

برخورد با اغتشاشگران
گاهی  است آ  بر مبنای ارشاد و 

وزارت خارجه در بازگشایی 
کند آهن نخجوان نقش ایفا  راه 

ارائه خدمات هفت مرکز نازایی
آذربایجان شرقی  و ناباروی در 
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 امام جمعه تبریز بر توجه ویژه به جوانان و نوجوانان تاکید کرد

2



خبر

اجتماعی 2

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد:
علل  از  آموزشی  امکانات  کمبود  
مهاجرت ساکنان روستاها به شهر

و  فضاهــا  کمبــود  شــرقی،  آذربایجــان  اســتاندار 
امکانــات آموزشــی را یکــی از علــل مهاجــرت ســاکنان 
روســتاها بــه شــهرها و رشــد حاشــیه نشــینی بیــان و 
تاکیــد کــرد: بایــد همــه امکانــات آموزشــی مــورد نیــاز 
کانکســی  و  ســنگی  مــدارس  و  شــود  تأمیــن  مــردم 
تبدیــل  مناســب  مکانهــای  بــه  وقــت  ع  اســر  در 

شود.
بــه گــزارش جام جــم، عابدیــن خــّرم در جلســه شــورای 
نخبــه  آمــوزان  دانــش  اســتان،  پــرورش  و  آمــوزش 
را بهتریــن نشــر دهنــده فرهنــگ قرآنــی در جامعــه 
معرفــی کــرد و گفــت: دانــش آمــوزان کشــور مــا امــروز 
در تمــام عرصه هــا در جهــان بــا ســایر دانــش آمــوزان 

در رقابــت هســتند.
وی افــزود: علــم و تزکیــه بــه تاکیــد قــرآن در کنــار هــم 
و  رشــد  زیربنــای  تربیــت  و  تعلیــم  و  گشــته  عنــوان 

توســعه در کشــور اســت.
برهــه  ایــن  در  معانــدان  و  بیگانــگان  افــزود:  خــرم، 
زمانــی درصــدد هســتند دانــش آمــوزان و فرهنگیــان 
را بــه آشــوب و اختــاف وارد نماینــد و خوشــبختانه 
گاه و اهــل مطالعــه طــرف هســتیم کــه  مــا بــا قشــری آ

ــد. ــوده ان ــه ب ــده توطئ ــی کنن خنث
همراهــی  از  همچنیــن  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
نکــردن آمــوزش و پــرورش معلمــان و دانــش آمــوزان 
اســتان بــا اغتشاشــات اخیــر و شــرکت در راهپیمایــی 
مــا  اســتان  در  گفــت:  و  کــرد  تشــکر  آبــان  ســیزده 
و  بصیــرت  و  گاهــی  آ بــا  معلمــان  و  آمــوزان  دانــش 
ــای  ــن حرکت ه ــتند ای ــود نگذاش ــی خ ــمن شناس دش
خطرنــاک شــیوع پیــدا کنــد و در ایــن دو مــاه بــه جــای 
شــرکت در حاشــیه ســازی های دشــمن بــه درس و 

بحــث پرداختنــد.
دغدغــه  و  نگرانــی  رفــع  خواســتار  همچنیــن  وی 
خانواده هــا در زمینــه شــیوع بیماریهــا در مــدارس و 
لــزوم ارتقــای بهداشــت فــردی و جمعــی در مــدارس 
مــدارس  ســرویس  بــه  مربــوط  مشــکات  حــل  و 
ایــن  تــا  شــد  مــدارس  گرمایشــی  سیســتم های  و 

ندهــد. قــرار  تأثیــر  تحــت  را  آمــوزش  مســائل 

مدیرکل بیمه سامت آذربایجان شرقی، با بیان این که هم اکنون هفت 
مرکز نازایی و ناباروی در استان خدمات ارائه می دهند، گفت: تاکنون هزار 

و ۸۴۰ زوج نابارور در استان شناسایی شده اند.
دکتر وحید مجیدی، با اشاره به ارائه هزینه های خدمات ناباروری و نازایی 
این  با  قرارداد  عقد  به  ملزم  مراکز  تمامی  گفت:  سامت،  بیمه  توسط 
سازمان هستند و هیچ گونه محدودیتی برای عقد قرارداد با بیمارستان ها 

و مراکز خصوصی وجود ندارد. وی با بیان این که هم اکنون هفت مرکز 
نازایی و ناباروی در آذربایجان شرقی خدمات ارائه می دهند، گفت: تاکنون 
یک هزار و ۸۴۰ زوج نابارور در استان شناسایی شده اند و نزدیک به سه 
ناباروی  و  نازایی  خدمات  برای  هزینه  نیز  تومان  میلیون   ۹۰۰ و  میلیارد 
پرداخت شده است. وی با بیان این که حدود ۸۶ درصد جمعیت تحت 
افزود:  شده اند،  بیمه  رایگان  صورت  به  استان  سامت  بیمه  پوشش 

سامت  بیمه  قرارداد  طرف  شرقی  آذربایجان  در  موسسه  و ۵۰۰  هزار   ۲
پزشکی  یا  و  موسسه  با  قرارداد  عقد  در  محدودیتی  هیچ  و  هستند 
نداریم. وی با اشاره به اجرای ۱۰۰ درصدی نسخه نویسی الکترونیک در 
استان گفت: به منظور تسهیل امور شهروندان حتی برای موسسه های 
غیرطرف قرارداد نیز نام کاربری و رمز عبور تعریف کرده ایم تا نسخه نویسی 

را به صورت الکترونیکی انجام دهند./ایسنا

مدیرکل بیمه سالمت 
استان خبر داد:

ارائه خدمات هفت مرکز نازایی و 
ناباروی در آذربایجان شرقی آذربایجان شــرقی وزنامه د  ر  ضمیمــه رایگان ر
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خبرخبر

صـادرات  از  شـرقی  آذربایجـان  گمـرکات  ناظـر 
بـه  کاال  تـن  هـزار   ۳۶۳ و  میلیـون  یـک  از  بیـش 
ارزش ۸۲۲ میلیـون دالر از گمـرکات ایـن اسـتان 

داد. خبـر  جـاری  سـال  در 
عمـده  اورنگـی  لیلـی  جـم،  جـام  گـزارش  بـه   
آذربایجـان  گمـرکات  از  صادراتـی  محصـوالت 
بـه  فـوالد  و  آهـن  چـدن،  را  سـالجاری  در  شـرقی 
درصـد،   ۲۴ سـهم  بـا  دالر  میلیـون   ۲۰۰ ارزش 
از  شـده  سـاخته  اشـیای  و  پاسـتیکی  مـواد 
ایـن مـواد ۱۷۳ میلیـون دالر بـا سـهم ۲۱ درصـد، 
و  معدنـی  روغن هـای  معدنـی  سـوخت های 
میلیـون   ۷۳ آنهـا  تقطیـر  از  حاصـل  محصـوالت 
 ۶۱ خوراکـی  میوه هـای  درصـد،   ۹ سـهم  بـا  دالر 
میلیـون دالر بـا سـهم هفت درصـد و مصنوعات 
سـاخته شـده از چدن، آهن یا فوالد ۴۳ میلیون 

برشـمرد. درصـد  پنـج  سـهم  بـا  دالر 
عمـده  شـرقی  آذربایجـان  گمـرکات  ناظـر 
گمـرکات  طریـق  از  صـادرات  هـدف  کشـورهای 
ارمنسـتان،   ، عـراق  ترکیـه،  را  شـرقی  آذربایجـان 
و  عنـوان  افغانسـتان  و  آذربایجـان  جمهـوری 
از  صـادرات  ارزش  مـدت  ایـن  در  کـرد:  اظهـار 
عـراق   ، دالر میلیـون   ۲۸۲ ترکیـه  بـه  اسـتان  ایـن 

میلیـون   ۹۲ ارمنسـتان   ، دالر  میلیـون   ۱۹۷
و  دالر  میلیـون   ۳۶ آذربایجـان  جمهـوری   ، دالر

 . اسـت  بـوده  دالر  میلیـون   ۳۰ افغانسـتان 
در  اسـتان  گمـرکات  از  واردات  میـزان  اورنگـی 
سـال جـاری را بالـغ بـر ۲۳۰ هـزار تـن کاال بـه ارزش 
عمـده   : افـزود  و  کـرد  اعـام  دالر  میلیـون   ۷۰۳
در  اسـتان  گمـرکات  از  وارداتـی  محصـوالت 
 ۲۱۳ ارزش  بـه  زمینـی  نقلیـه  وسـایل  سـالجاری 

آالت  بـا سـهم ۳۰ درصـد، ماشـین  میلیـون دالر 
 ۸۹ آنهـا  قطعـات  و  اجـراء  مکانیکـی  وسـایل  و 
میلیون دالر با سـهم ۱۳ درصد، مواد پاسـتیکی 
و اشـیای سـاخته شـده از ایـن مـواد ۳۲ میلیـون 
دالر بـا سـهم چهـار درصد، محصوالت شـیمیائی 
و  درصـد  چهـار  سـهم  بـا  دالر  میلیـون   ۳۰ آلـی 
چـوب و اشـیاء چوبـی ۲۸ میلیـون دالر بـا سـهم 

می باشـد. درصـد  چهـار 

وی بـا مقایسـه پنـج قلـم عمـده کاالی وارداتـی از 
طریق گمرکات اسـتان آذربایجان شـرقی نسـبت 
 : داشـت  اظهـار  قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه 
وسـایل نقلیـه زمینـی هفـت برابـر رشـد، ماشـین 
آنهـا  اجـزاء و قطعـات  آالت و وسـایل مکانیکـی 
سـاخته  اشـیای  و  پاسـتیکی  مـواد  درصـد،   ۱۳
محصـوالت  درصـد،   ۱۹ مـواد  ایـن  از  شـده 
آلـی ۱۵ درصـد، چـوب و اشـیاء چوبـی  شـیمیائی 
۱۸درصـد افزایـش داشـته اسـت . ناظـر گمـرکات 
مبـادی  کشـورهای  عمـده  شـرقی  آذربایجـان 
آذربایجـان  اسـتان  گمـرکات  طریـق  از  وارداتـی 
چیـن،   ، عربـی  متحـده  امـارات   ، ترکیـه  را  شـرقی 
در  داد:  ادامـه  و  برشـمرد  جنوبـی  کـره  و  آلمـان 
میلیـون   ۴۱۰ ترکیـه  از  واردات  ارزش  مـدت  ایـن 
 ، دالر  میلیـون   ۹۵ عربـی  متحـده  امـارات   ، دالر
آلمـان ۴۶ میلیـون دالر   ، چیـن ۵۵ میلیـون دالر
و کـره جنوبـی ۱۷ میلیـون دالر بـوده اسـت . وی 
افزود: نسـبت به سـال گذشـته واردات از طریق 
گمـرکات اسـتان آذربایجـان شـرقی از کشـورهای 
ترکیـه ۳۶ درصـد ، امـارات متحـده عربـی ۲۰ درصد 
درصـد   ۴۶ آلمـان   ، درصـد   ۱۷ چیـن   ، افزایـش 
کاهش و کره جنوبی ۲ برابر رشـد داشـته اسـت .

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی خبر داد:

822 میلیون دالر کاال از گمرکات آذربایجان شرقی 

امام جمعه تبریز بر توجه ویژه به جوانان و نوجوانان تاکید کرد
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، جوانان و 
نوجوانان را موجب غرور ملی کشور دانست و بر لزوم توجه ویژه و 

فراهم کردن زمینه رشد این قشر تاکید کرد.
تجلیل  مراسم  در  آل هاشم  االسام  حجت  جم،  جام  گزارش  به   
مدارس  ویژه  کریم  قرآن  سراسری  کنگره  استانی  برگزیدگان  از 
استعدادهای درخشان گفت: افتخار آفرینی این عزیزان در رویداد 
بزرگ قرآنی کشور نشان داد که اگر زمینه برای جوانان و نوجوانان 
استان  در  قرآنی  و  معنوی  ابعاد  در  خوبی  قابلیتهای  شود  فراهم 

وجود دارد.
وی افزود: با برنامه ریزی صحیح و فراهم آوردن زمینه رشد جوانان 
و نوجوانان می توانیم آنها را در مسیر تکامل ارتقای معنوی و علمی 
و استحکام پایه های اعتقادی و دینی هدایت کنیم تا استعدادهای 

نهفته خود را پیدا کنند.
وی با بیان این که جوانان اصیل ما قابلیت درخشش در دنیا را دارند 
و دشمن هم از همین موضوع عصبانی است، خاطرنشان کرد: اگر 
بخواهیم بر دنیا مسلط باشیم از نظر علمی باید روز به روز پیشرفت 

کنیم. امام جمعه تبریز تاکید کرد: اگر امروز جوانان ما را مورد هدف 
قرار داده اند و توسط برخی جوانان فریب خورده علیه نظام جمهوری 
اسامی توطئه می کنند فقط به خاطر موفقیت هایی است که همین 

جوانان برای جمهوری اسامی ایران به دست آورده اند.

وی با بیان این که مقام معظم رهبری همیشه در رابطه با تشویق 
این  افزود:  می کنند،  توصیه  علمی  پیشرفت های  برای  جوانان 
نظام  این  در  که  ما  برای  بزرگی  خیلی  مسئولیت  یک  مسئله 
مسئولیت داریم، ایجاد می کند و باید بسترهای مناسب را آماده و از 
استعدادهای این جوانان استفاده کنیم و اگر در این زمینه سستی 
کنیم به مبانی دینی، قرآنی، نهج الباغه و صحیفه سجادیه ظلم کرده 
آموزش و پرورش استان هم در این مراسم  صیادی مدیرکل  ایم. 
نخبه های دانش آموزی را سرمایه های عظیم کشور خواند و گفت: 
علمی،  فعالیت های  تمامی  در  استان  فرهنگیان  و  آموزان  دانش 
قرآنی و هنری مورد حمایت کامل دستگاه تعلیم و تربیت استان 
هستند.در این مراسم از ۱۲ دانش آموز مقام آور استان در بیست 
و هفتمین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه مدارس استعدادهای 

درخشان تجلیل شد.
بیست و هفتمین کنگره سراسری قرآن کریم با حضور دانش آموزان 
دوم  و  اول  تحصیلی  دوره های  در  درخشان  استعدادهای  مدارس 

متوسطه در شهرستان گرگان برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان این که اکنون تنها تعداد ۶۲ بیمار 
کرونایی در آذربایجان شرقی بستری هستند، گفت: هفته ها است که هیچ 

فوت ناشی از کرونا در استان نداریم.
 به گزارش جام جم،  دکتر بهمن نقی پور ۲۹ آبان در نشست خبری اظهار کرد: 
اکنون تعداد ۲۱ بیمار کرونایی در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند و 

تنها ۱۰ بیمار متصل به دستگاه ونتیاتور هستند. 
سامت  حوزه  در  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  تمهیدات  به  اشاره  با  وی 
برگزاری  مشاروه،  مراکز  ایجاد  گفت:  گذشته،  روزهای  طی  جامعه  روان 
جامع  ح  طر تدوین  و  روان  سامت  دبیرخانه  فعالیت  آموزشی،  دوره های 
برای فعالیت های ادارات در حوزه سامت روان از جمله اقدامات دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز است. وی در خصوص برگزاری مناظرات دانشجویی در 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز ادامه داد: این دانشگاه از جمله محل هایی 
با بیشترین مجوز برگزاری تجمع قانونی و گفتگو در کل دانشگاه های کشور 
است. بدون اغراق، ما بیشترین همراهی و محفل صحبت برای دانشجویان 

را داریم.
نقی پور در خصوص تعداد دانشجویان بازداشتی این دانشگاه طی روزهای 
داخل  مشکات  خاطر  به  دانشگاه  دانشجوی  یک  حتی  گفت:  گذشته، 
دانشگاه  از  ج  خار در  دانشجو  سه  اما  است  نشده  بازداشت  دانشگاه 
هر  وضعیت  شده اند.  آزاد  پیگیری ها  از  پس  که  بودند  شده  بازداشت 
دانشجوی دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز را که بازداشت شود، پیگیری 
می کنیم. وی در ادامه در خصوص مصرف باالی داروهای آنتی بیوتیک، گفت: 
یکی از مشکات امروز ما مصرف بی مورد و بیش از حد آنتی بیوتیک ها است 
که خطراتی چون مقاومت میکروبی، جواب ندادن دارو و ... را منجر می شود. 
ح  وی در خصوص مشکات تامین دارو طی روزهای اخیر نیز اظهار کرد: طر
دارویار اجرا شده در سطح کشور یک طرح بسیار ارزشمند است که کمک 
می کند تا خدمات دارو رسانی افزایش یابد اما مشکاتی که روزهای گذشته 

در تامین دارو ایجاد شد به خاطر یکسری کمبود داروی سراسری است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به تمهیدات وزارت بهداشت 
نسخه  با  داروها  قیمت  گفت:  گذشته،  روزهای  طی  دارو  کمبود  کاهش  و 
ح دارویار نیز این بود تا همه با سیستم  افزایش نیافته و یکی از اهداف طر
قبل  ماه  به  نسبت  داد:  ادامه  وی  کنند.  مراجعه  داروخانه  به  نسخه ای 
برخی کمبودهای دارو در کشور کاهش یافته ولی در حوزه داروهای خاص 

دلیل  به  نیز  استان  دارویی  داریم.سهمیه  کشوری  کمبودهای  یکسری 
فعایت شرکت های دارویی در استان و مراجعه بیماران سایر مناطق کشور 
به استان، باالتر از متوسط کشور است. وی در خصوص بیمارستان مردانی 
از ۱۰۰  از افتخارات استان است و بیش  آذر نیز گفت: این بیمارستان یکی 
الی ۱۲۰ تخت بیشتر از بیمارستان کودکان قبلی برای بخش کودکان دارد. 
بخش های جدید نیز در این بیمارستان در حال راه اندازی بوده و کودکان در 
این بیمارستان به بهترین شکل ممکن و با بهترین دستگاه ها تحت درمان 
بخش  اندازی  راه  و  دیالیز  دستگاه  خرید  پیگیر  افزود:  پور  نقی  دارند.  قرار 

پیوند مغز و استخوان در این بیمارستان هستیم. 
وی در ادامه با بیان این که فرسودگی دستگاه های پزشکی یکی از مشکات 
دانشگاه  علوم پزشکی تبریز است، گفت: افزایش چندین برابری قیمت های 
سختی  به  جدید  دستگاه های  جایگزینی  تا  شده  باعث  پزشکی  تجهیزات 

انجام بگیرد اما پیگیر هستیم تا این موضوع عملی شود.
وی با اشاره به فعالیت هفتگی گروه های جهادی پزشکی در استان، افزود: 
بحث محرومیت زدایی و عدالت سامت در استان طی یک سال گذشته 
سرعت گرفته و از وضعیت و مشکات مناطق مختلف استان بازدید کرده و 

سعی می کنیم تا مشکات مناطق محروم را حل می کنیم.
نقی پور در خاتمه افزایش جذب هیات علمی را یکی از مطالبات این دانشگاه 

عنوان کرد./ایسنا

اجتماعی  و  امنیتی  ســیــاســی،  مــعــاون 
استاندار آذربایجان شرقی:

ــاع مـــقـــدس  به  ــ ایـــثـــارگـــری هـــای دف
جوانان منتقل شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی 
گفت: ایثارگری های دوران دفاع مقدس باید با زبان امروزی 

به جوانان و نسل جدید کشور منتقل شود.
به گزارش جام جم، تراب محمدی در مراسم گرامیداشت 
سالروز آزادسازی سوسنگرد در تبریز، با تاکید بر ضرورت 
طریق  از  حاضر  نسل  به  مقدس  دفاع  فرهنگ  انتقال 
رزمندگان و ایثارگران، اظهار کرد: طبق فرمایش امام راحل، 
بقای انقاب مبنی بر دو کلمه است؛ کلمه اّلل یعنی توکل 
به خدا و درنظر گرفتن خداوند در تمامی امور و همچنین 
وحدت کلمه نیز به معنی ایجاد اتحاد و همدلی، دوستی 
رفع  این که  بر  تاکید  با  وی  است.  مردم  بین  محبت  و 
رزمندگان نظام اسامی  افتخارات  حصر سوسنگرد جزو 
است، گفت: این فتح در زمانی اتفاق افتاد که خیانت های 
رئیس جمهور وقت بنی صدر، رزمندگان و نیروهای مسلح 
ایثارگری  با  رزمندگان  اما  بود،  داده  قرار  مضیقه  در  را  ما 
فرهنگ  همان  این  و  کنند  آزاد  را  سوسنگرد  توانستند 
پای  را  خود  خون  که  است  مردانی  پایمردی  و  پایداری 
درخت تنومند انقاب ریختند تا ارزش های دفاع مقدس 
باقی ماند و راه نجات و بقای انقاب هم پرداخت به همین 
ارزش هاست.محمدی، با تاکید بر این که در دوران دفاع 
مقدس در مقابل دنیا ایستادیم و فرماندهان و رزمندگان 
با پایداری و مقاومت و ایثار حافظ ایران و انقاب شدند 
تا این پایداری با وحدت کلمه به امروز برسد، ادامه داد: 
ترکیبی  و  نرم  جنگ  به  را  خود  جای  سخت  جنگ  امروز، 
جهانی  رسانه ای  هجمه   با  نظام  دشمنان  و  است  داده 
علیه  مقدس  دفاع  دوران  همانند  را  خود  قوای  تمام 
ایران اسامی به کار گرفته اند. وی با اشاره به این که دفاع 
باید  که  ایران است  تاریخی  بازه  مقدس، مشعشع ترین 
دقت  به  و  باشیم  آگاه  آن  رویدادهای  و  وقایع  تاریخ،  از 
شده  تحریف  و  دروغین  مباحث  گفت:  کنیم،  مطالعه 
بسیاری در فضای مجازی منتشر می شود که در مقابل 
این هجمه ها باید مطالعات خود را مضاعف کرده و تاریخ 
کشورمان را مطالعه کنیم، چراکه با آگاهی از تاریخ کشور و 
به ویژه ادبیات پایداری، به مفاهیم دفاع مقدس دست 
خواهیم یافت و در این صورت، در مقابل تحریف ها ایمن 

خواهیم شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

62 بیمار کرونایی در آذربایجان شرقی بستری هستند
فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت هفته بسیج 
گفت: شعار محوری هفته بسیج امسال، بسیج خدمتگزار مردم است که بر این 

، برای این هفته برنامه ریزی شده است. اساس، بیش از ۵۰۰ برنامه مردم محور
به گزارش جام جم، سرهنگ پاسدار حسین پوراسماعیل با اشاره به شرایط اخیر 
مسائل  با  که  بودند  این  صدد  در  همواره  انقاب  دشمنان  داشت:  اظهار  کشور 
امنیتی، آشوب و اغتشاش در جامعه و به ویژه در دانشگاه ها و مدارس، به هدف 

خود که همان زیر سوال بردن امنیت داخلی ماست دست یابند.
وی گفت: بعد از فتنه های مختلف در دهه های اخیر که هر کدام با روش خاصی 
انجام و به سنگ خورد، اینک دشمن به رویارویی مسلحانه روی آورده که در این 
دفاع  به  ادعا  بدون  و  روزی  شبانه  صورت  به  اند  توانسته  بسیج  نیروهای  قضایا 
گفت:  تبریز  امامت  ناحیه  سپاه  فرمانده  بپردازند.  شهروندان  و  کشور  کیان  از 
برپایی نمایشگاه بازسازی شده عملیات والفجر ۸ در حوزه خسروشاه، نمایشگاه 
خسروشاه،  خواهران  حوزه  در   ۲ فاطمیه  جهادگران  رزمایش  زنان،  دستاوردهای 
تبیین  جهاد  راستای  در  بصیرتی  و  روشنگری  نشست های  سردرود،  و  باسمنج 
رزمایش  پزشکان،  رایگان  ویزیت  جهادی،  اردوهای  برگزاری  سازی،  گاهی  آ و 
کمک های مومنانه، مسابقات ورزشی در سطح پایگاه ها و نواحی مختلف، بازدید 
برپایی  و  اعتیاد  از  پیشگیری  کارگاه  رشیدی،  ربع  فناوری  و  علم  پارک  از  علمی 
نمایشگاه مربوطه، حضور اکیپ سازمان انتقال خون برای اهدای خون، ایجاد میز 
خدمت، ویزیت رایگان تغذیه، روانشناسی و مامایی، توزیع غذای گرم، یادواره ۶۴ 

شهید واالمقام منطقه باسمنج و غیره از جمله این برنامه هاست.
وی با بیان این که در طول هفته بسیج، رزمایش کمک مؤمنانه هم ادامه خواهد 
نقاط  از  یکی  معیشتی،  بسته های  توزیع  و  مؤمنانه  کمک  رزمایش  گفت:  داشت 
، در  قوت و قابل تحسین در سپاه ناحیه امامت تبریز است که در چند سال اخیر
همه مناسبت های ملی و مذهبی و ... بین نیازمندان واقعی توزیع شده است که 

در سال ۱۴۰۱ هم بیش از ۳۱ هزار بسته، تهیه و توزیع شده است.
فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز در ادامه با اشاره به وظیفه بسیج در بحث جهاد 
تبیین گفت: بسیجی باید جنگ سایبری، مجازی و رسانه ای را مثل جنگ نظامی 
که  چرا  کند،  عمل  راستا  این  در  معظم  رهبر  فرمان  به  و  بگیرد  جدی  فیزیکی،  و 
در  افزود:  وی  است.  ویرانگرتر  مراتب  به  سایبری،  فضای  در  میدان  کردن  واگذار 
هفته بسیج، چه به شکل حضوری و چه به صورت مجازی، در مورد جهاد تبیین، 
نقدهای  کنار  در  می کنیم  سعی  برنامه ها،  این  در  که  داریم  متنوع  برنامه های 
نظام  پیشرفت های  و  دستاوردها  بیان  به  مشکات،  و  موانع  بررسی  و  منصفانه 
مقدس جمهوری اسامی ایران ، بپردازیم. سرهنگ پاسدار حسین پوراسماعیل 

با بیان این که دشمنان، در بعد سایبری و جنگ نرم، خوب عمل کرده اند گفت: 
همچنین  و  اخیر  دهه  در  گری  انقابی  روحیه  وجود  عدم  دولتها،  از  برخی  غفلت 
در  دشمن  موفقیت  عوامل  از  متحدانش،  و  آمریکا  مالی  هنگفت  هزینه های 
این حوزه بوده است که امیدواریم با استقرار دولت جدید و روحیه انقابی گری 
حاکم بر دولت و مجلس، به کمک همین جوانان بسیجی، شکست سنگینی به 

دشمنان در عرصه جنگ نرم وارد کنیم.
استان  در  خون  ذخیره  و  بانک  کننده  نگران  وضعیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
آمار موثق، وضعیت ذخیره خون در استان، مطلوب  گفت: بر اساس اطاعات و 
توجه  خون  اهدا  بحث  به  هفته،  این  در  که  داریم  انتظار  بسیجیان  از  و  نیست 
بیشتری کنند، هر چند که تمام شهروندان باید اهداء مستمر خون در تمام ایام 

سال را فراموش نکنند.
با  گفتگوی رسانه ای،  این  از  تبریز در بخش دیگری  امامت  ناحیه  فرمانده سپاه 
، روش برخورد مهربانانه  بیان این که سپاه در زمینه امر به معروف و نهی از منکر
خاف  بر  ناآرامی ها،  و  اغتشاشات  قضیه  در  گفت:  می کند  دنبال  را  ارشادی  و 
کننده  شروع  هیچگاه  امنیتی  و  نظامی  نیروهای  دشمنان،  سازی های  حاشیه 
درگیری ها نبوده است بلکه در جاهایی مجبور به دفاع از خود شده است که این 
و  ارشادی  برخورد  ما  مبنای  تمام  کلی،  صورت  به  اما  است،  طبیعی  موضوع  یک 

فرهنگی است.
با  جلسه  این  در  هم  تبریز  امامت  ناحیه  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
برنامه  صد  و  حضوری  برنامه  صد  از  بیش  گفت:  بسیج  هفته  برنامه های  تشریح 

غیر حضوری در زمینه جهاد تبیین، برای هفته بسیج تدارک دیده ایم.

ح کرد؛ فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز مطر

گاهی  است برخورد با اغتشاشگران برمبنای  ارشاد و آ



3اجتماعی
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس اعام کرد: 
سه  ساخت  و  سرمایه گذاران  از  عملی  حمایت  برای 
تومان  میلیارد   ۵۵۰ و  هزار  منطقه،  در  جدید  گلخانه 
اختصاص  ارس  برای  ملی  اعتبارات  از  بانکی  تسهیات 

یافت.
توسعه  ح های  طر مجری  با  دیدار  در  کیانی  مجید 
معاونت  مشاور  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  گلخانه ای 

باغبانی این وزارتخانه، اظهار کرد: از پتانسیل کشاورزی 
ظرفیت  و  نشده  حداکثری  استفاده  ارس  آزاد  منطقه 
از  بیشتر  مراتب  به  منطقه  این  در  محصوالت  تولید 

وضعیت موجود است. 
با  محصوالت  تولید  برای  جدید  دوره   در  افزود:  وی 
برای  تا  است  شده  برنامه ریزی  بیشتر  افزوده  ارزش 
توجیه  فرودگاهی  کارگو  طریق  از  صادرات  سرمایه گذار 

آزاد  اقتصادی داشته باشد.  مدیرعامل سازمان منطقه 
ارس با تاکید بر این که از احداث واحدهای بسته بندی 
محصوالت کشاورزی در منطقه حمایت می کنیم، متذکر 
شد: با استقرار سورتینگ، فعالیت گلخانه های با متراژ 
خاطرنشان  وی  می یابد.   اقتصادی  توجیه  نیز  محدود 
کشاورزی  محصوالت  صادراتی  محدودیت های  کرد: 

نباید مشمول تولیدات مناطق آزاد شود. 
آذربایجان شــرقی وزنامه د  ر   ضمیمــه رایگان ر
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اختصاص هزار و 
۵۵۰ میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی از 

اعتبارات ملی برای ارس

خبر

فاطمه خدادای
سوم ابتدایی

احسان نجمی نیا
 دوم  ابتدایی 

سلنا نظم خواه
اول ابتدایی 

رقیه گوزلی
اول ابتدایی 

ثنا فرجی غازانی
اول ابتدایی  

ماهان وطن پور
سوم ابتدایی

آیسا جباری 
اول ابتدایی 

آذربایجان  اسامی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
اسامی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  گفت:  شرقی 
عضویت ۳۳  با  که  است  غیردولتی  عمومی  نهاد  یک 
دستگاه، به منزله روابط عمومی نظام مقدس جمهوری 
مختلف  مناسبت های  در  و  می کند  فعالیت  اسامی 
بر  را  انقابی  و  فرهنگی  برنامه های  اجرای  مسئولیت 

عهده دارد. 
با  مصاحبه  در  اسکندری  میکائیل  االسام  حجت 
جام جم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه 
شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای مدافع امنیت، 
افزود: ما در هر ماه حداقل ۲ برنامه شاخص را همزمان 
برگزار  شرقی  آذربایجان  استان  در  کشور  سراسر  با 
می کنیم که بر اساس وظیفه و دستورالعملی که این 
برنامه ها  این  اولیه  سیاستگزاری  جلسات  دارد  شورا 
در حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان و مدیران 
کل آذربایجان شرقی جلسات برگزار می شود و سپس 

دستگاه های عضو اقدامات اجرایی را انجام می دهند.
وی با اشاره به عضویت ۳۳ دستگاه در مجمع شورای 
هماهنگی تبلیغات اسامی گفت: این دستگاه ها در 
و  برنامه ها  اجرای  و  ریزی  برنامه  سیاستگزاری،  زمینه 
از اجرای برنامه با شورای هماهنگی  گزارش دهی بعد 

همکاری و تعامل دارند.
* تشریح برنامه های شورا در طول سال

آذربایجان  اسامی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
سال  طول  در  شورا  این  برنامه های  تشریح  به  شرقی 
روز  ما  برنامه های  مهمترین  از  یکی  گفت:  و  پرداخت 
از تدبیر عالمانه حضرت  جهانی قدس است که پس 
اسام  جهان  کل  در  همیشه  برای  )ره(  خمینی  امام 
ماندگار شد و در این راستا شورای هماهنگی تبلیغات 
اسامی آخرین جمعه ماه رمضان هر سال را با دعوت از 
سخنران ویژه و اجرای برنامه های ویژه که در جلسات 
گزاری و برنامه ریزی تعیین می شود، سپری  سیاست 

می کند. 

ملکوتی  ارتحال  سالگرد  اسکندری  االسام  حجت 
حضرت امام خمینی )ره( و سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد 
و انتخاب مقام معظم رهبری به عنوان رهبری نظام را از 
شورای  توسط  شده  برگزار  شاخص  برنامه های  دیگر 

هماهنگی تبلیغات اسامی دانست.
آذربایجان  اسامی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
سالروز  در  شورا  این  برنامه های  خصوص  در  شرقی 
قوه  هفته  با  مصادف  بهشتی،  دکتر  شهید  شهادت 
قضائیه گفت: در این مناسب ما هفته افشای حقوق 
بشر آمریکایی را اجرا می کنیم که برای هر روز یک برنامه 
مخصوص توسط حقوقدانان برجسته تعبیه می شود و 

غبارروبی مزار شهدا نیز انجام می گیرد.
وی ادامه داد: در هفته دولت نیز برنامه های متنوعی 

را در تبریز و سایر شهرستان های استان اجرا می کنیم.
حجت االسام اسکندری برنامه های این شورا را متعدد 
و متنوع توصیف کرد و افزود: در سالروز والدت حضرت 
نیز  شعبان  نیمه  و  خمینی)ره(  امام  والدت  و  )ع(  زهرا 
جایگاه  خصوص  در  که  داریم  ای  گسترده  برنامه های 
با  مشارکتی  صورت  به  نظام  رهبری  و  فقیه  والیت 
این  اسامی  تبلیغات  سازمان  و  عضو  دستگاه ها 
برنامه ها را اجرا می کنیم. وی ادامه داد: در ۱۲ مرداد نیز 
که سالروز تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی 
را  از کشور  است، عملکرد این شورا در داخل و خارج 
در یک نشست مطبوعاتی به سمع و نظر مردم عزیز 
و اصحاب رسانه می رسانیم.  حجت االسام اسکندری 
با مدیران  برنامه های هفته دفاع مقدس، دیدار  ویژه 
در سالروز تاسیس نهادهای مولود انقاب اسامی و 
زنگ مدارس در مراسم آغازین سال تحصیلی را از دیگر 

برنامه های این شورا دانست.
انقالب  تاریخ  در  مهم  رویداد  سه  سالروز  آبان،   13  *

اسالمی
آذربایجان  اسامی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
آبان را به خاطر مصادف  شرقی اهمیت برنامه های ۱۳ 

شدن به ۳ رویداد مهم دانست و افزود: در ۱۳ آبان ۱۳۴۲ 
امام خمینی)ره( به خاطر اعتراض به کاپیتوالسیون و 
الیحه انجمن های والیتی و ایالتی به ترکیه تبعید شدند 
و در سال ۱۳۵۷ نیز تعدادی از دانش آموزان انقابی به 

دست دژخیمان و عّمال پهلوی به شهادت رسیدند.
جاسوسی  النه  نیز   ۱۳۵۸ آبان   ۱۳ در  کرد:  اضافه  وی 
آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تسخیر شد که 
امام خمینی )ره( از آن به عنوان انقاب دوم یاد کردند 
و به همین خاطر است که در این تاریخ برای این سه 
آموزش  کل  اداره  همکاری  با  برنامه هایی  ویژه  اتفاق 
برگزار  شرقی  آذربایجان  سراسر  در  استان  پرورش 
می کنیم و قبل از نماز جمعه نیز برنامه های شورا را در 

این رویداد را تشریح می کنیم.
* نقش شورا در وقایع غیرمترقبه

تبلیغات  حجت االسام اسکندری شورای هماهنگی 
مانند  ای  غیرمترقبه  وقایعی  خصوص  در  را  اسامی 
فتنه ۸۸ نیز دارای وظایفی دانست و افزود: در فتنه ۸۸ 
نامزدهایی که از نتیجه انتخابات راضی نبودند چند ماه 

کشور را دچار بحران کردند اما در  برابر این فتنه مردم 
انقابی تبریز در ۸ دی ماه و به تبع آن در سراسر کشور 
در ۹ دی ماه تظاهراتی انجام شد و باعث خاتمه یافتن 
تقویم  در  روز  آن  که  شد  گران  فتنه  خاموشی  و  فتنه 
جمهوری اسامی به عنوان روز بصیرت و میثاق امت با 

والیت نامگذاری شد.
* مهمترین برنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

تبلیغات  هماهنگی  شورای  برنامه  مهمترین  وی 
و  دانست  فجر  دهه  برنامه های  برگزاری  را  اسامی 
افزود: در طول دهه فجر، طبق روزشمار انقاب اسامی 
برنامه های متنوعی را در نظر گرفته و اجرا می کنیم که 
اولین این برنامه ها، ویژه برنامه سالروز ورود حضرت 
نماینده  با  برنامه  این  در  که  است  کشور  به  امام)ره( 
محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب تبریز 

نیز دیدار و تجدید میثاق می کنیم.
آذربایجان  اسامی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
در  گفت:  بهمن   ۲۲ راهپیمایی  خصوص  در  شرقی 
راهپیمایی  ساله  هر  اسامی  انقاب  پیروزی  سالروز 

عظیم و گسترده برگزار می شود، هر چند که در دو سال 
گذشته به خاطر همه گیری بیماری کرونا این راهپیمایی 
با فروکش  اما امسال  برگزار شد  به صورت خودرویی 
کردن این بیماری به لطف خدا راهپیمایی گسترده ای 
با حضور مردم شریف و بصیر آذربایجان برگزار خواهد 
شد. حجت االسام اسکندری در خصوص وقایع اخیر 
کشور گفت: پس از فوت تاسف برانگیز مرحومه مهسا 
امینی ما همدردی و تاثر خود را از این اتفاق اعام کردیم 
اتفاق  این  از  افراد سودجو و معاندین نظام  برخی  اما 
دستاویزی ساختند تا به اصل نظام حمله کنند و آب 
مقام  فرمایشات  بر  بنا  اما  بریزند  دشمن  آسیاب  به 
معظم رهبری با یک اتفاق به این شکل نباید اقدامات 
اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، سیاسی کشور را تعطیل 
کرد، بلکه مسئولین باید با قدرت و صابت برنامه ریزی 

کنند و کارهای کشور را پیش ببرند.
* باید خال فرهنگی ایجاد شده را پر کنیم

وی با تاکید بر ضرورت فعالیت فرهنگی، گفت: متولیان 
زمینه  در  و  دهند  هم  دست  به  دست  باید  فرهنگی 
متنوعی  و  قبول  قابل  برنامه های  نوجوانان  و  جوانان 
کرونا  را اجرایی کنند چرا که در دو سال اخیر به علت 
به  برنامه ها  و  بود  تعطیل  فرهنگی  مراکز  و  مدارس 
سبب  امر  این  که  می شد  برگزار  غیرحضوری  صورت 
شد تعلیم استمرار داشته باشد اما تربیت توسط این 
نهادها معوق بماند و دشمن نیز از این خا و فرصت 

به دست آمده استفاده کرد.
حجت االسام اسکندری افزود: فضای مجازی در کنار 
فرصت هایی که دارد، آسیب هایی نیز به همراه داشت 
و  فرهنگی  دینی،  مسایل  از  را  نوجوانان  و  جوانان  و 

تربیتی دور کرد.
وی با اشاره به تفاهم نامه حوزه های علمیه و آموزش 
در  جوان  روحانیون  و  طاب  حضور  برای  پرورش  و 
مدارس، اظهار کرد: خوشبختانه به برکت نظام مقدس 
حضور  روحانیون  شهدا،  خون  و  اسامی  جمهوری 

مانند  طرح هایی  و  داشتند  مدارس  در  چشمگیری 
در  حضور  با  روحانیون  که  می شد  اجرا  امین  مدارس 
مدارس به صورت چهره به چهره به تبلیغ می پرداختند 
و ضروری است تا با اجرای این هر چه بهتر این تفاهم 
نامه روحانیون جوان این خا به وجود آمده را پر کنند و 

جوانان به مسایل تربیتی و ارزشی برگردند.
* مسجد، سنگر اسالم است

آذربایجان  اسامی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
با اشاره به اهمیت خانواده ها در زمینه تعلیم  شرقی 
و  شویم  غافل  خانواده ها  از  نباید  گفت:  تربیت  و 
حضور  به  را  خانواده ها  تا  دهیم  انجام  اقداماتی  باید 
به  اسام  جهان  و  اسامی  نظام  پایگاه  مهمترین  در 
کنیم.  ترغیب  است،  مساجد  که  تشیع،  خصوص 
خانواده ها باید زمانی را برای مواقع نماز و اوقات فراغت 
فرزندان خود اختصاص دهند و این عاقه را مانند دهه 
اول و دوم انقاب به وجود بیاورند چرا که این مساجد 

یک ظرفیت و سنگر اسام است.
وی افزود: من به همه توصیه می کنم هنگام مسجد 
آمدن خانواده خود را نیز همراه با خود بیاورند چرا که 
ما باید این فرهنگ را در خانواده و بین جوانان تقویت 
ماست  عبادت  محل  تنها  نه  مسجد  بدانیم  و  کنیم 
بلکه بسیاری از امورات دیگر نیز قبا در مسجد انجام 

می شد و االن نیز باید به این سمت حرکت کنیم. 
حجت االسام اسکندری در پایان سخنان خود گفت: 
متولی  عنوان  به  اسامی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
امور سیاسی، انقابی و ملی کشور از جوانان، نخبگان و 
فرهنگیان دعوت می کند هر طرح و ایده ای در راستای 
برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه های این شورا، خصوصا 
را برای شورای هماهنگی تبلیغات  در دهه فجر دارند 
اسامی ارسال کنند. ما از طرح هایی که توسط هیات 
شود  شناخته  برتر  طرح  عنوان  به  شورا  ورز  اندیشه 
مناسبت های  در  را  طرح ها  این  و  کرد  خواهیم  تقدیر 

شورا، اجرا خواهیم کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی عنوان کرد:

همکاری با 33 دستگاه در خصوص اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی

هفته  گرامیداشت  بمناسبت  ورزشی  مسابقات   
بیماران کلیوی و دیابت برگزار شد.

هفته  گرامیداشت  بمناسبت  جام جم،  گزارش  به 
بیماران کلیوی و دیابت مسابقات دارت و تنیس 
روی میز با همکاری و مشارکت صمیمانه انجمن 
همه  حضور  با  و  شرقی  آذربایجان  استان  کلیوی 
شش گروه بیماران خاص و پیوند اعضا در محل 
و  خاص  بیماران  ورزشی  هیات  اختصاصی  سالن 

پیوند اعضا برگزار شد.

 محمد واثق، سید حسن صدقی و عباس نظری به 
ترتیب مقام های اول تا سوم در رشته تنیس روی 
میز و سید محمد خیابانی، سحر گلستانی و کبری 
دارت  رشته  در  سوم  تا  اول  مقام  ترتیب  به  نجان 

کسب کردند.
 این مراسم در خیابان باغشمال، روبروی مجموعه 
ورزشی تختی، سالن فتح خیبر، سالن اختصاصی 
آبان  هیات ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا 30 
از ساعت 10 صبح تا 14 برگزار شد و به مقام آوران با 

اهدای کارت هدیه تجلیل بعمل آمد.
با حضور  شایان ذکر است در حاشیه این مراسم 
جوانان  و  ورزش  اداره  معاون  عطاپور،  مهندس 
مهندس  همراهی  و  همکاری  از  تبریز  شهرستان 
و  استان  کلیوی  انجمن  مدیرعامل  فیروزی 
همچنین  اسما حیدرنیا، مربی یوگای هیات ورزشی 
بیماران خاص و پیوند اعضا که بطور شبانه روزی 
به  مشغول  ورزشکار  عزیزان  خدمت  در  رایگان  و 

خدمت است با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

برگزاری مسابقات ورزشی
 به مناسبت گرامیداشت  هفته بیماران کلیوی و دیابت

و  آدمــی  خداجــوی  فطــرت  بــا  هماهنــگ  کــه  انــدوزی  دانــش  عزیــزان، 
ــی   ــی آدم ــرفت و تعال ــال پیش ــت، دو ب ــان اس ــاوری و ایم ــن ب ــا دی ــن ب قری
افتخارآمیــز  اکتســاب  شــمرده،  رامغتنــم  دارد،فرصــت  ه  همــرا  بــه  را 
موفقییت تــان را تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و بــا امیــد بــه اینکــه 
و  رشــد  شــاهد  اســالمی  و  ایرانــی  واالی  ارزش هــای  از  منــدی  بابهــره 

باشــیم  مــان  اســالمی  ایــران  در  انســانی  پایــدار  توســعه  بــه  نیــل  جهــت  الهــی  اســتعدادهای  شــکوفایی 
که ایزد مقامی ببخشد بلند بر آنان که در بحر دانش درند.
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 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی: 9-   041-35579285

 صفحه آرایی: فرحناز بنده خدایزدی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

از درد دلم، به جز تو کی با خبر است؟       
یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
فریاد نهان را به دل کی اثر است؟

پنج شنبه        3 آذر     1401   شماره 6364

امام خمینی )ره(

در بیست و ششمین همایش ملی صادرات غیرنفتی که با حضور فعاالن 
دانش  دکتر  جمله  از  کشوری  مسئوالن  نمونه،  صادرکنندگان  اقتصادی، 
دکتر  مصلحت،  تشخیص  مجمع  عضو  و  اقتصاد  اسبق  وزیر  جعفری 
صفری معاون وزیر خارجه، استاندار آذربایجان شرقی دکتر عابدین خرم و 
نمایندگان مجلس در سالن پتروشیمی تبریز برگزار شد، شرکت کلرپارس 
»صادرکننده  عنوان  کسب  به  مفتخر  خود  موفقیت های  روند  ادامه  در 

نمونه« استانی شد.
مدیرعامل شرکت کلرپارس در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگاران 
گفت: در همایش امروز شرکت های برتری که از نظر حجم و میزان صادرات 
کشور  برای  توانستند  و  داشتند  افزایشی  روند  گذشته  سال  به  نسبت 

ارزآوری کنند، معرفی شدند و از آنها تجلیل به عمل آمد.
صادرات  حوزه  در  کلرپارس  شرکت  کارنامه  خصوص  در  باباپور  ابوالفضل 
کلرپارس در سال 1400 نسبت به سال قبل  گفت: حجم صادرات شرکت 
صد درصد افزایش داشت و در سال جاری نیز برنامه صادرات 6.5 میلیون 
دالری داریم که به لطف خداوند و با کمک و تاش بی وقفه همکاران محقق 

خواهد شد.
یک  برتری  و  کیفیت  دهنده  نشان  صادرات  افزایشی  روند  داد:  ادامه  وی 
انتخاب می کنند که  را  بازار است چرا که مشتریان محصولی  مجموعه در 
نقل  و  حمل  کنار  در  و  بوده  رقابتی  آن  قیمت  باشد،  داشته  باال  کیفیت 

داده  تحویل  نیز  موقع  به  مناسب، 
شود. 

در  هم  شرقی  آذربایجان  استاندار 
صادرات  از  حمایت  به  همایش  این 
مناسب  بسترهای  آوردن  فراهم  و 

اشاره کرده،گفتند: قرارگاه اقتصادی امروز اتاق بازرگانی هست.
یست و پیشرو در تولید * دوست دار محیط ز

شرکت کلرپارس که در تامین مواد شیمیایی گند زدا و ضدعفونی کننده 
)کلر، مشتقات آن و آب اکسیژنه( فعال است، در سال 1366 توسط وزارت 
ثبت  به  تبریز  شهر  در  فاضاب  و  آب  شرکت های  کلر  تامین  برای  نیرو، 
رسیده و در نیمه دوم سال 13٧٧ به بهره برداري رسید. این شرکت که هم 
اکنون از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا( 
می باشد، با استفاده از آخرین تکنولوژی دوستدار محیط زیست )تکنولوژی 
، باعث شده تولیدات شرکت عاری از  ممبرانی( در تولید کلر و سود سوزآور
هرگونه ناخالصی جیوه شده و به عنوان یک شرکت دوستدار محیط زیست 
ح شود که این مزیت بسیار ارزشمندی برای محصوالت این شرکت  مطر
از قبیل سود پرک و  محسوب می گردد. شرکت محصوالت تولیدی خود 
مایع، آب اکسیژنه، پارافین کلره، کلر مایع، اسید کلریدریک، کلروفریک، آب 
آن در  ژاول و هیدروژن را به 15 کشور جهان صادر نموده و کارنامه موفق 
زمینه شفافیت مالی، اجرای برنامه های توسعه و رعایت دستورالعمل های 

ایمنی باعث شده است، تا بارها مورد تقدیر قرار گیرد.
پارس در سطح کشور و منطقه * استمرار موفقیت های کلر

عملکرد درخشان کلرپارس موفقیت های زیادی را در سال های اخیر برای 
این شرکت به همراه داشته است. در شهریور سال جاری شرکت کلرپارس 
جشنواره  چهارمین  تقدیر  لوح  و  تندیس  برگزیده،  شرکت  عنوان  به 
حمایت از تولید ملی)حاتم( را دریافت کرد و از مدیرعامل این مجموعه 
حساسیت  و  کلرپارس  محصوالت  کیفیت  همچنین  شد.  تقدیر 
باالیی که این واحد تولیدی در خصوص افزایش کیفیت تولیدات 
موشکافانه  و  کارشناسی  بررسی های  در  شد،  سبب  دارد  خود 

سازمان ملی استاندارد که در طول یکسال انجام می گیرد، در سال های 1400 
به عنوان واحد نمونه ملی و 1401 به عنوان واحد نمونه استانی استاندارد 

شناخته شده و از این شرکت تجلیل شود.
انتخاب این شرکت به عنوان واحد منتخب روز صنعت و معدن در سالهای 
1400 و 1401، تقدیر از مدیر عامل کلر پارس در چهارمین همایش ملی پدافند 
شیمیایی و تقدیر مدیرعامل هلدینگ شستا از شفافیت مالی و افزایش 
سوددهی مجموعه از دیگر افتخارات کلرپارس در سالیان اخیر است که به 

خوبی عملکرد درخشان این مجموعه را نشان می دهد.

کلرپارس به عنوان صادرکننده نمونه استانی انتخاب شد

برادر ارجمند  حجت االسالم حاج آقارسول برگی 

مجمع  محترم  رئیس  نائب  عنوان  به  را  شما  شایسته  و  جا  به  انتصاب 
بیانگر  که  را  کشور  استان  مراکز  شهرهای  و  کالنشهرها  اسالمی  شوراهای 
صحنه های  در  شما  برجسته  شایستگی های  و  لیاقت  کارآمدی،  تعهد، 
عرض  تبریک  است  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  به  صادقانه  خدمت 

نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسالت دارم.

حاج حسین افتخاری 
یز وحومه   رئیس هیات کشتی پهلوانی و زورخانه ای تبر

یک به واحدهای نمونه ملی  پیام تبر
و استانی استاندارد استان آذربایجان شرقی 

اقتصادی،  رشد  افزایش  بــرای  تکاپو  و  تالش  که  آفرین  اشتغال  و  بنیان  دانــش  تولید؛  سال  در 
اشتغالزایی، افزایش صادرات غیرنفتی و ارتقا وضعیت اقتصادی کشور برای هر ایرانی یک وظیفه 
استاندارد  نمونه  واحد  عنوان  به  تولیدی  و  صنعتی  مجموعه  یک  انتخاب  است،  انسانی  و  ملی 
تحقق  مسیر  در  استواری  قدم های  معظم  مجموعه  آن  کارکنان  تمام  و  مدیریت  می دهد،  نشان 
به  توانسته اند  و  اند  برداشته  کشور  اقتصاد  رشد  و  آفرین  اشتغال  و  بنیان  دانش  تولید؛  شعار 

خوبی نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.
بنابراین به عنوان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان آذربایجان شرقی و رئیس اداره امور 
آذربایجان شرقی بر خود الزم می دانم دست یابی به این موفقیت عظیم  شعب بانک ملی استان 
، توجه ویژه به محیط زیست، جدیت در آموزش مستمر  و درخشان را که نشان از کیفیت کم نظیر
آذربایجان  استاندارد  نمونه  واحدهای  کلیه  به  را  است  صادرات  زمینه  در  توفیق  و  انسانی  نیروی 

شرقی تبریک و تهنیت عرض نموده و در مسیر پیش رو توفیق رو افزون را برای آنها آرزو نمایم.

مجید کیانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: وزارت خارجه در بازگشایی 
راه آهن نخجوان و احیا کریدور موجود نقش ایفاء کند. کیانی در نشست مشترک 
وزارت  نقش  ایفای  خواهان  خارجه  امور  وزارت  اقتصادی  دیپلماسی  معاون  با 
ارمنستان و گرجستان شد و به تبیین  راه آهن نخجوان به  خارجه در بازگشایی 
نخجوان  راه آهن  بازگشایی  این که  بیان  با  وی  پرداخت.   موجود  کریدور  مزایای 
موجب افزایش ترانزیت جلفا خواهد شد، افزود: ترکیه، نخجوان و ارمنستان و 
بازگشایی  در  برای تسریع  و  بهره مند می شوند  کریدور  این  احیاء  از منافع  ایران 
می توان از نقش روسیه برای وساطت با توجه به نیاز آنان به ترانزیت ریلی استفاده 
آزاد ارس با اشاره به اقدامات اخیر این سازمان  کرد.  مدیرعامل سازمان منطقه 
اوراسیا مستلزم  با  ارتباط  کرد:  در توسعه نوردوز و تقویت زیرساخت ها، تصریح 
این  متقابا  نیز  ارمنستان  باید  و  است  نوردوز  فضای  گمرکی  ظرفیت  افزایش 
بین  سنگین  خودروهای  تردد  رشد  شاهد  تا  بزند  رقم  مرزهایش  در  را  توسعه 
دو کشور باشیم.  وی با اشاره به پیگیری های این سازمان برای اخذ مجوز تردد 
ح، ترانزیت بین المللی از ارس به  کشنده های پاک ارس، تاکید کرد: با تحقق این طر

سایر کشورها به صورت چشمگیر افزایش خواهد یافت. 
مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با استقبال از 
پیشنهادات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، بر اهتمام جدی این وزارتخانه 
برای توسعه دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم، تاکید کرد و گفت: در این 
مهم  رویکرد  عنوان  به  منطقه  کشورهای  و  همسایگان  با  روابط  تقویت  دولت، 
دیپلماسی قرار گرفته و دولت از همه ظرفیت های کشور در این زمینه استفاده 

می کند. وی از مدیریت ارشد و مسئوالن دستگاه های اقتصادی استان خواست 
تا مسائل و مشکات حوزه تجارت و ارتباطات خارجی را از طریق مرکز سرمایه گذاری 
طریق  از  موجود  موانع  تا  دهند  قرار  خارجه  امور  وزارت  اختیار  در  استان  خارجی 

رایزنی با مسئوالن کشورهای همسایه رفع شود.
ظرفیت  به  اشاره  با  همچنین  صفری  ارس،  آزاد  منطقه  عمومی  روابط  از  نقل  به 
باالی بازارهای منطقه و کشورهای همسایه، خاطرنشان کرد: استان هایی مانند 
آذربایجان شرقی و منطقه آزاد ارس که از ظرفیت های صنعتی، تولیدی و کشاورزی 
برجسته ای برخوردار هستند باید بیش از گذشته در روند صادرات حضور یافته و 

توان صادراتی خود را افزایش دهند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس: 

وزارت خارجه در بازگشایی راه آهن نخجوان نقش ایفا کند

 عادل غالمی 
  دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان  

و رئیس اداره  امور شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی


