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استانداری آذربایجان شرقی در دیدار با سرکنسول کشورمان در قاپان خواستار شد:

تسهیل  برای  ترانزیتی  و  گمرکی  موانع  رفع 
اوراسیا بازار  به  ایرانی  محصوالت  ورود 

رفــع موانــع گمرکــی و ترانزیتــی بــرای 
تســهیل ورود محصــوالت ایرانــی بــه بــازار 
اوراســیاآرمان تبریز-اســتاندار آذربایجــان 
شــرقی در دیــدار بــا سرکنســول کشــورمان 
ــع گمرکــی و  ــع موان ــان خواســتار رف در قاپ
ــرای تســهیل ورود محصــوالت  ــی ب ترانزیت
ایرانــی بــه بــازار اوراســیا شــده و هماهنگــی 
هرچــه بیشــتر در زمینــه دیپلماســی مــرزی 

ــرار داد. ــد ق ــورد تاکی و اقتصــادی را م
آرمــان تبریز-اســتاندار آذربایجان شــرقی در 
ــان  ــا سرکنســول کشــورمان در قاپ ــدار ب دی
ــی  ــع گمرکــی و ترانزیت ــع موان خواســتار رف
بــرای تســهیل ورود محصــوالت ایرانــی بــه 
ــه  ــی هرچ ــده و هماهنگ ــیا ش ــازار اوراس ب
و  مــرزی  دیپلماســی  زمینــه  در  بیشــتر 

ــرار داد. ــد ق ــورد تاکی ــادی را م اقتص
بــه گــزارش خبرنــگار مــا از تبریــز؛، عابدیــن 
ــول  ــدار سرکنس ــنبه در دی ــّرم روز یکش خ
جمهــوری اســامی ایــران در قاپــان بــا وی 

اظهار کــرد: امیــدوارم افتتاح سرکنســولگری 
کشــورمان در قاپــان بــه رفــع موانــع موجــود 
در زمینــه توســعه همــکاری هــای اقتصادی 

منجــر شــود.
ــد  ــی بای ــه در دیپلماس ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــم، اف ــال کنی ــان را دنب ــع خودم مناف
متاســفانه مرزهــای منطقــه ملتهــب اســت و 
کنســولگری در ایــن زمینــه نیــز بایــد ایفــای 
نقــش کــرده و بــا اقدامــات الزم، از انفعــال 

ــد. ــری کن ــی جلوگی طــرف ارمن
وی بــه برگــزاری رزمایــش اقتــدار نیروهــای 
ــز اشــاره کــرد و  ــه ارس نی مســلح در منطق
گفــت: فرمانــده ســپاه صحبــت هــای دقیقی 
در ایــن رزمایــش کــرد و پیــام هــای خوبــی 
ــه همــه  ــه کشــورهای همســایه داد و البت ب

کشــورها هــم ایــن پیــام هــا را گرفتنــد.
همســایگان،  از  مــا  انتظــار  افــزود:  وی 
رعایــت حــق همســایگی اســت و پیــام ایــن 
رزمایــش نیــز صلــح و آرامــش در مرزهــا و 

ــود. ــایه ب ــورهای همس کش
وی همچنیــن بــا بیــان اینکه در امــور مرزی 
بایــد بــا اســتانداری هماهنگــی شــود، گفت: 
ــژه  ــه وی ــه ب ــی وزارتخان ــان از تمام انتظارم
ــن اســت همــکاری  ــور خارجــه ای وزارت ام

خــود در ایــن زمینــه را بیشــتر کننــد.
ــکاری  ــرای هم ــتان ب ــی اس ــر آمادگ وی ب
ــرای  ــان ب ــران در قاپ ــولگری ای ــا سرکنس ب
ــع  ــزود: وض ــرد و اف ــد ک ــع تاکی ــع موات رف
ــب  ــتان مناس ــا ارمنس ــران ب ــرز ای ــی م فعل
نبــوده و رضایــت بخــش نیســت و فعــاالن 
ــردد از مــرز و جــاده  اقتصــادی اســتان در ت

ــوند. ــی ش ــت م ــود اذی موج
وی تاکیــد کــرد: هرگونــه موانــع بایــد رفــع 
شــود و البتــه ارمنــی هــا نیــز در ایــن زمینــه 

بایــد پــای کار باشــند.
ایــران  سرکنســول  از  همچنیــن  خــرم 
در قاپــان خواســت تــا اقداماتــی را بــا 
ــا  ــد ت ــی انجــام ده هماهنگــی طــرف ارمن
مــدت زمــان توقــف خودروهــا در گمــرک و 

ــد. ــش یاب ــرز کاه م
ــر  ــی ب ــه دســتور رییــس جمهــور مبن وی ب
ــفر  ــرزی و س ــی م ــدن دیپلماس ــال ش فع
ــتان  ــه ارمنس ــرقی ب ــان ش ــات آذربایج هی
اشــاره کــرد و گفــت: طــرف ارمنی اســتقبال 
خوبــی از ایرانــی هــا بــرای همــکاری هــای 
ــن  ــرای کار در ای ــا ب ــادی دارد و فض اقتص
کشــور بســیار اســت از ایــن رو بایــد از ایــن 
فرصــت اســتفاده کنیــم چــرا کــه ارمنســتان 
بهتریــن راه بــرای ورود بــه بازار اوراسیاســت 
و فعالیــت هــای اقتصــادی مــان را در ایــن 

منطقــه بایــد فعــال کنیــم.
خــرم همچنیــن خواســتار تشــکیل جلســات 
ــوان و  ــای نخج ــول ه ــا سرکنس دوره ای ب
قاپــان بــا اســتانداران شــمال غــرب کشــور 
بــرای افزایــش میــزان مبــادالت اقتصــادی 

شــد.

سیاسی



دیپلماســی  حــوزه  مشــکات  و  مســائل 
اقتصــادی، تجــارت فرامــرزی و ســرمایه گذاری 
خارجــی اســتان آذربایجــان شــرقی در نشســت 
مشــترک اســتاندار و مســئوالن اقتصــادی 
اســتان بــا معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت 
ــت  ــن نشس ــد.در ای ــی ش ــه بررس ــور خارج ام
ابتــدا معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتاندار و مســئوالن دســتگاه های اقتصــادی 
اســتان، گزارشــی از مســائل و مشــکات 
ــف ســرمایه گذاری، تجــارت،  حوزه هــای مختل
ــی،  ــادالت مال ــی، مب ــور گمرک ــل، ام حمل ونق
تعهــدات ارزی و منطقــه آزاد ارس را ارائــه 

ــد. کردن
ــرقی  ــان ش ــتاندار آذربایج ــّرم، اس ــن خ عابدی
ــای  ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــن نشســت ب در ای
بــا  ارتبــاط  و  تجــارت  حــوزه  در  اســتان 
ــن  ــع ای ــع موان ــر رف ــایه، ب ــورهای همس کش
و  بازرگانــان  ارتباطــات  تســهیل  و  حــوزه 
ــردن  ــوار ک ــی و هم ــش خصوص ــاالن بخ فع

ــای  ــتان در بازاره ــدگان اس ــور تولیدکنن حض
ــکاری  ــتار هم ــرد و خواس ــد ک ــه تأکی منطق

ــد. ــتا ش ــن راس ــه در ای ــور خارج وزارت ام
مهــدی صفــری، معــاون دیپلماســی اقتصــادی 
وزارت امــور خارجــه نیــز بــا تأکیــد بــر 
اهتمــام جــدی ایــن وزارتخانــه بــرای توســعه 
دیپلماســی اقتصــادی در دولــت ســیزدهم، 
ــا  ــط ب ــت رواب ــت، تقوی ــن دول ــت: در ای گف
همســایگان و کشــورهای منطقــه بــه عنــوان 

رویکــرد مهــم دیپلماســی قــرار گرفتــه و 
ــن  ــور در ای ــای کش ــه ظرفیت ه ــت از هم دول

زمینــه اســتفاده می کنــد.
مســئوالن  و  ارشــد  مدیریــت  از  وی 
خواســت  اســتان  اقتصــادی  دســتگاه های 
تــا مســائل و مشــکات حــوزه تجــارت 
مرکــز  طریــق  از  را  خارجــی  ارتباطــات  و 
ســرمایه گذاری خارجــی اســتان در اختیــار 
ــع  ــا موان ــد ت ــرار دهن ــه ق ــور خارج وزارت ام
موجــود از طریــق رایزنــی بــا مســئوالن 

رفــع شــود. کشــورهای همســایه 
ــت  ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــن ب ــری همچنی صف
کشــورهای  و  منطقــه  بازارهــای  بــاالی 
ــد  ــتان هایی مانن ــار داشــت: اس همســایه، اظه
ظرفیت هــای  از  کــه  شــرقی  آذربایجــان 
ــته ای  ــاورزی برجس ــدی و کش ــی، تولی صنعت
برخــوردار هســتند بایــد بیــش از گذشــته 
در رونــد صــادرات حضــور یافتــه و تــوان 

صادراتــی خــود را افزایــش دهنــد.
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با حضور معاون اقتصادی وزارت امور خارجه؛

مسائل حوزه دیپلماسی اقتصادی، تجارت فرامرزی و سرمایه گذاری خارجی 
آذربایجان شرقی بررسی شد

اقتصادی سیاسی

 در این دولت، تقویت روابط با 
همسایگان و کشورهای منطقه 

به عنوان رویکرد مهم دیپلماسی 
قرار گرفته و دولت از همه 

ظرفیت های کشور در این زمینه 
استفاده می کند.
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فیزیکـی داشـت کـه بـا تسـریع فعالیـت های 
عمرانـی طـی هشـت مـاه سـال جاری بـه ۶۵ 

درصـد رسـیده اسـت.
وی ادامـه داد: پـس از اتمـام بتـن ریـزی پایـه 
هـا پیاده سـازی پـارت اول عرشـه ها در محـل 
اجـرای پـروژه انجام و عرشـه گـذاری پل نیز 

بـه زودی آغـاز می شـود.
پـروژه تقاطع غیرهمسـطح رسـالت در تقاطع 
جـاده سـنتو - رسـالت بـه طـول ۴۲۰ متـر و 
عـرض ۱۲ متر و مسـاحت پنج هـزار متر مربع 
در حال سـاخت اسـت. مسیر رسـالت - دیزل 
آبـاد یکـی از مسـیرهای مهـم ترانزیتی اسـت 
و بـه واسـطه تداخـل گـره ترافیکـی شـهری 
و ترانزیـت، حـوادث رانندگـی در این مسـیر 

اتفـاق مـی افتد.
زمـان  شـده،  نصـب  شـمار  روز  طبـق 
بهره بـرداری روگـذر رسـالت ۲۲ بهمن سـال 
جـاری عنـوان شـده اسـت. همچنیـن زمـان 
بهره بـرداری تقاطـع های غیر همسـطح میدان 

اسـت. سـالجاری  دی  فهمیـده ۱۸  شـهید 

اجـرای  از  تبریـز  تبریز-شـهردار  آرمـان 
همزمـان سـه پـروژه تقاطـع غیر همسـطح در 

داد. تبریـز خبـر  و شـمال  غـرب 
یعقـوب هوشـیار  بـا اشـاره بـه اینکـه پـروژه 
های عمرانی شـهر بر اسـاس روزشـمار تعیین 
شـده بـه بهـره بـرداری مـی رسـند، گفـت: 
تقاطـع غیـر همسـطح شـهید فروزنـده هفتـه 
آینـده و همزمـان بـا پایـان روزشـمار تعییـن 

شـده مـورد بهـره بـرداری قـرار مـی گیـرد.
وی از تحویل تیرهای عرشـه  در پروژه تقاطع 
غیرهمسـطح رسـالت- دیزل آباد و دو تقاطع 
غیرهمسـطح میدان فهمیده خبـر داد و افزود: 
بـه دنبـال اتمـام بتن ریـزی پایه هـا و احـداث 
دیـواره پل هـای میدان شـهید فهمیده، عرشـه  
فلـزی ایـن روگذرهـا به محـل اجـرای پروژه 

ارسال شـده است.
روگذرهـای  شـد:  یـادآور  تبریـز  شـهردار 
فهمیـده  شـهید  میـدان  جنوبـی  و  شـمالی 
شـهرک های  از  شـهروندان  دسترسـی  راه 
باغمیشـه و ولیعصـر بـه اتوبـان پاسـداران را 
میـدان  ترافیـک  میـزان  از  و  کـرده  تسـهیل 

کاسـت. خواهـد  فهمیـده  شـهید 
پـل روگـذر جنوبـی میـدان شـهید فهمیـده 
بـه طـول ۳۵۰ متـر دارای سـه پایـه میانـی و 
دو کولـه بـه عـرض ۶.۲۰ متـر در دو الیـن 
خروجـی از کـوی ولیعصـر بـه سـمت اتوبان 
پاسـداران اسـت. پـل روگـذر شـمالی میدان 
شـهید فهمیـده نیز بـه طول ۳۷۵ متـر و عرض 
کولـه  دو  و  میانـی  پایـه  چهـار  دارای   ۶.۲۰
خروجـی از سـمت باغمیشـه به سـمت اتوبان 
پاسـداران و میـدان آذربایجـان طراحی شـده 
اسـت.یعقوب هوشـیار همچنیـن از پیشـرفت 
غیرهمسـطح  تقاطـع  درصـدی   ۶۵ فیزیکـی 
رسـالت خبـر داد و گفـت: ایـن روگـذر تـا 
پایـان سـال گذشـته فقط ۱۵ درصد پیشـرفت 

شهردار تبریز خبر داد: 

سه تقاطع غیرهمسطح در مرحله عرشه گذاری

شهری

،،،
شهردار تبریز:

مسیر رسالت - دیزل آباد یکی 
از مسیرهای مهم ترانزیتی است 
و به واسطه تداخل گره ترافیکی 

شهری و ترانزیت، حوادث 
رانندگی در این مسیر اتفاق می 

افتد.

،،،
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آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ۹۰ 
ــرای ســرمایه  ــا ب ــدگان م درصــد مراجعــه کنن
ــزار و  ــتان دو ه ــزود: در اس ــت، اف ــذاری اس گ
۵۶۰ طــرح صنعتــی در حــال اجــرا وجــود دارد 
ــد  ــرای تولی ــروع ب ــاده ش ــرح آم ــه ۹۶۰ ط ک

اســت.
ــور  ــری ام ــهیل گ ــت را تس ــه دول وی وظیف
و ایجــاد فضایــی مناســب بــرای فعــاالن 
اقتصــادی عنــوان کــرد و گفــت: عمــده 
ظرفیــت کشــور نیــروی انســانی، جوانــان، 
ــن  ــر ای ــا ب ــت بن ــان اس ــران و متخصص کارگ
بــا رفــع موانــع تولیــد بایــد کشــور را در جهــت 
حمایــت از کســب و کارهــا و تولیــد قــرار 

ــم. دهی
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
داخلــی  افزایــش  بــه  شــرقی  آذربایجــان 
ســازی محصــوالت مختلــف در واحدهــای 
ــزود: در ۱۱  ــرد و اف ــاره ک ــتان اش ــی اس صنعت
مــاه گذشــته تنهــا در حــوزه صنعــت دو هــزار 
و ۱۰۰ مجــوز ســرمایه گــذاری و چهــار هــزار 
پروانــه بهــره بــرداری در حــوزه خدمــات صنفی 
صــادر شــده که ایــن موضــوع نشــاندهنده امید 
ــذاری اســت. ــه ســرمایه گ ــل ب ــزان تمای و می

اقتصادی

آرمــان تبریز-رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن 
ــن  ــان ای ــا بی ــرقی ب ــان ش ــارت آذربایج و تج
ــور  ــام ام ــا تم ــد ب ــل بای ــد غیرعام ــه پدافن ک
ــد  ــرد: پدافن ــد ک ــود، تاکی ــه ش ــی آمیخت زندگ
ــظ  ــا حف ــد ب ــت بای ــوزه صنع ــل در ح غیرعام
تولیــد، تامیــن بــه موقــع مــواد اولیــه، افزایــش 
ــان  ــود را نش ــد خ ــازی تولی ــی و کیفی س ایمن

دهــد.
ــل  ــد غیرعام ــش پدافن ــان در همای ــر پرنی صاب
کــه در شــرکت ماشــین ســازی تبریــز برگــزار 
ــورد  ــه در م ــی ک ــن موضوع ــت: اولی ــد، گف ش
ــوص  ــوان در خص ــی ت ــل م ــد غیرعام پدافن
شــرکت هــای ماشــین ســازی و ریختــه گــری 

ماشــین ســازی تبریــز مطــرح کــرد ایــن اســت 
ــی  ــت برزخ ــا را از حال ــرکت ه ــن ش ــه ای ک
در بیاوریــم و بــا نوســازی ماشــین آالت و 
ــن  ــعه ای ــرایط توس ــاز، ش ــورد نی ــزات م تجهی

ــم. ــم کنی ــا را فراه ــه ه مجموع
وی بــا اشــاره بــه وجــود ظرفیــت هــای صنعتی 
کــم نظیــر در اســتان افــزود: آذربایجان شــرقی 
ــارت و  ــتغال، تج ــد، اش ــت، تولی ــتان صنع اس
ــون  ــور مدع ــت کش ــت و صنع ــادرات اس ص

ماشــین ســازی تبریــز اســت.
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
آذربایجــان شــرقی ادامــه داد: شــرکت ماشــین 
ســازی تبریــز مرکــز تولیــد و مدرســه ای بــرای 
ــوزه  ــان در ح ــان و متخصص ــرورش مهندس پ

صنعــت اســت.
ــران  ــکر از مدی ــر و تش ــن تقدی ــان ضم پرنی
عامــل شــرکت هــای ماشــین ســازی و ریختــه 
ــز گفــت: در یــک  گــری ماشــین ســازی تبری
ســال گذشــته وضعیــت تولیــد شــرکت هــای 
ماشــین ســازی و ریختــه گری ماشــین ســازی 
تبریــز رو بــه بهبــود اســت امیداوریــم بــا همت 
ــه  ــا ب ــه ه ــن مجموع ــان، ای ــام زحمتکش تم
گذشــته پرافتخــار خــود بازگردنــد کــه در ایــن 
زمینــه بــا تمــام تــوان از رشــد و توســعه ایــن 
مجموعــه هــا حمایــت جــدی، موثــر و علمــی 

خواهیــم کــرد.
ــک  ــا ایجــاد ی ــد ب ــه بای ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــت  فرماندهــی واحــد از کســب و کارهــا حمای
شــود، اظهــار کــرد: در ایــن زمینــه خوشــبختانه 
در دولــت ســیزدهم اقدامــات خوبــی آغاز شــده 

اســت.
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

پدافند غیرعامل باید با تمام امور زندگی آمیخته شود

،،،
رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت آذربایجان شرقی:  

آذربایجان شرقی استان صنعت، 
تولید، اشتغال، تجارت و صادرات 

است و صنعت کشور مدعون 
ماشین سازی تبریز است.

،،،
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ااولیــن نشســت منطقــه ای، تخصصــی و آموزشــی 
ــرب  ــمال غ ــا در ش ــت آبف ــت صنع ــر حراس دفات
ــان حراســت  ــران و کارکن ــا حضــور مدی کشــور ب
شــرکت های آبفــای آذربایجــان شــرقی، آذربایجان 
غربــی، اردبیــل و زنجــان بــه میزبانــی شــرکت آب 
و فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی برگزار شــد.

مدیــرکل حراســت آب وفاضــاب کشــور در ایــن 
نشســت ضمــن تســلیت ایــام فاطمیــه از میزبانــی 
آبفــای اســتان آذربایجــان شــرقی در برگــزاری این 
ــران  ــالت مدی ــف و رس ــی و وظای ــت قدردان نشس
ــاس  ــخت و حس ــیار س ــت در ادارات را بس حراس
ــازوان  ــران حراســت ب ــت: مدی ــرد و گف ــوان ک عن

قــوی و مایــه دلگرمــی مســئولین مــی باشــند.
مهنــدس عــرب نــژاد افــزود: نــگاه بــه حراســت در 
ادارات بایــد بیشــتر بــه صــورت پدیــده محور باشــد 
نــه حادثــه محــور چــرا کــه از آســیب هــای نــگاه 
حادثــه محــور و ســوژه محــور مانــدن در گذشــته 
و عــدم توانایــی در پیــش بینــی مســائل در آینــده 

می باشــد.
وی بــه اســتقال، تعامــل، علمــی و کارآمــد بــودن 
همچنیــن نقــش آفرینــی و اثــر گــذاری حراســت 
ــزود: مشــارکت همــه مجموعــه  ــد کــرد و اف تاکی
ــت ادارات  ــت مثب ــن امنی ــا حراســت ضام ادارات ب

هســت.
ــه  ــور ادام ــاب کش ــت آب وفاض ــرکل حراس مدی
داد: مدیریــت تامیــن و توزیــع آب شــهروندان کار 
بســیار حســاس و پرمشــغله ای اســت کــه نیازمنــد 
ــت  ــف اس ــتگاه های مختل ــان دس ــی می هم افزای

ــده اســت. ــه نقــش حراســت  بســیار تعیین کنن ک
ــه  ــرد: مجموع ــار ک ــژاد اظه ــرب ن ــدس ع مهن
حراســت  بایــد بــا آینــده نگــری بــه درک شــرایط 
ــه  ــد چراک ــدا کن ــت پی ــی دس ــای آت و موقعیت ه
امــروز دیگــر نبایــد صرفــا بــه مقولــه پیش گیــری 

اکتفــا کــرد.
ــی  ــز پویای ــم و رم ــی را مه ــت اجتماع وی حراس
ــروزه اداره  ــر ام ــرد: اگ ــان ک ــر نش ــت و خاط داس
ای امــن اســت بــه جــز بهــره منــدی از مشــارکت 
ــود. ســرمایه هــای انســانی و معنــوی ممکــن نب

ــزود:  ــرکل حراســت آب وفاضــاب کشــور اف مدی
ــد در  ــدو بای ــده باش ــه آین ــد ب ــا بای ــه م ــگاه هم ن
مســیر و نقشــه راهــی کــه مقــام معظــم رهبــری 
ترســیم کــرده انــد،و در جهــت جهــاد تبییــن گام 

ــم . برداری
ــان  ــاش کارکن ــرد و ت ــد عملک ــزود :بای وی اف
ــد عمــوم رســیده  ــه دی صنعــت آب و فاضــاب ب
و روشــنگری گــردد و مدیــران حراســت بایــد بــه 
مقولــه آب و فاضــاب نــگاه تخصصــی و امنیتــی 
داشــته باشــند لــذا در شــرایط حساســی قــرار داریم 
اگــر االن در آرامــش قــرار داریــم حاصــل امنیــت 

مــی باشــد .
ــه  ــور ادام ــاب کش ــت آب وفاض ــرکل حراس مدی
بایــد  حراســتی  و  دولتــی  »دســتگاه های  داد: 
مراقبــت کننــد حریــم خصوصــی زندگــی مــردم و 
اســرار آن هــا محفــوظ بمانــد« و عوامــل اجرایــی 
در حراســت بایــد بــه گونــه ای عمــل کننــد تــا از 
ــری  ــورد جلوگی ــای بی م ــدن تنش ه ــود آم به وج

شــود.
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل آبفــای اســتان 
در ایــن نشســت ضمــن خیــر مقــدم بــه مدیــران 
ــالت  ــف و رس ــور، وظای ــمالغرب کش ــت ش حراس
ــاس  ــخت و حس ــیار س ــت را بس ــران حراس مدی
عنــوان کــرد و گفــت: ایجــاد امنیــت، حفاظــت از 
ــا از  ــازمان ه ــان س ــظ کی ــانی و حف ــرمایه انس س

ــت. ــت اس ــف حراس ــن وظای عمده تری
مهنــدس خانــی توســعه و امنیــت ادارات را مرهون 
ــت  ــوزه حراس ــبانه روزی ح ــات ش ــاش و زحم ت
ــل  ــه دلی ــت ب ــران حراس ــزود: مدی ــت و اف دانس
ــای  ــط ه ــود در محی ــان خ ــف وســیع مخاطب طی
اداری از مســئولیت خطیــری برخــوردار می باشــند.

وی تصریــح کــرد: ســعه صدر،تاش شــبانه روزی، 
تعامــل ســازنده ، صبــوری، درســتکاری توجــه بــه 
ــن  ــت را از مهمتری ــی و صداق ــای دین ــوزه ه آم
ویژگــی هــای مدیــران حراســت دانســت و اظهــار 
ــه  ــان و ب ــش بنی ــد دان ــت ادارات بای ــرد: حراس ک
ــی و  ــای علم ــه ه ــن یافت ــه آخری ــند و ب روز باش
ابزارهــای نویــن خــود را مجهــز و مســلح کننــد تــا 

کاهــش آســیب هــا و جرایــم را شــاهد باشــیم.
مدیرعامــل آبفــای اســتان آذربایجــان شــرقی ادامه 
داد: منابــع تامیــن کننده آب شهرســتان تبریــز از ۴ 
منبــع خــط آبرســانی زرینــه رود ۵۵ درصــد، خــط 
ــروی،  ــا ) ه ــاه ه ــد، چ ــد ۱۳ درص ــانی نهن آبرس
ســعید آبــاد، قزلجــه میــدان( ۳۱ درصــد و قنــوات 
ــا ۴  ــن مــی شــود کــه ۶۹ شــهر ب ۱ درصــد تامی
ــتا را  ــت شــهری و ۲۷۶۰روس ــر جمعی ــون نف میلی

پوشــش مــی دهــد.
مهنــدس خانــی اظهــار کــرد: از ۲ هــزار ۷۶۰ 
روســتا اســتان ۲ هــزار روســتا مشــکل تامیــن آب 
ندارنــد امــا ۷۶۰ روســتا بــه دلیل خشکســالی های 
اخیــر کــه ۲۵ درصــد کاهــش بــارش داشــتیم بــر 
چــاه هــا و چشــمه هــا تاثیــر گذاشــته کــه باعــث 

مشــکل بــرای تامیــن آب پایدارهســتند.
وی تصریــح کــرد: شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
اقدامــات پیشــگیرانه خــود بــرای جبــران کســری 
ــزی  ــه ری ــا برنام ــز را ب آب شــرب کانشــهر تبری
ــد مــدت انجــام مــی  ــاه و بلن هــای مناســب کوت
ــرب  ــن آب ش ــکلی در تامی ــهر مش ــا ش ــد ت ده

نداشــته باشــد.

نشست منطقه ای، تخصصی و آموزشی نشست منطقه ای، تخصصی و آموزشی 
دفاتر حراست صنعت آبفا در شمال غرب دفاتر حراست صنعت آبفا در شمال غرب 
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بــا حضــور وزیــر کشــور انجــام شــد؛ افتتــاح 
تبریزآرمــان  ایســتگاه ۱۵ خــط ۱ متــرو 
ــط ۱  ــماره ۱۵( خ ــه )ش ــتگاه الل تبریز-ایس
متــرو تبریــز بــا حضــور وزیــر کشــور افتتــاح 

شــد.
تبریــز؛  در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه   
همزمــان بــا ســفر یــک روزه احمــد وحیــدی 
ــه  ــتگاه الل ــز، ایس ــه تبری ــور ب ــر کش وزی
ــد. ــاح ش ــرو افتت ــط ۱ مت ــماره ۱۵ ( خ )ش

ــی  ــل ریل ــل و نق ــازمان حم ــت س سرپرس
ــم  ــن مراس ــیه ای ــز در حاش ــهرداری تبری ش
بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای ایســتگاه اللــه، 
ــت  ــاحت هش ــتگاه در مس ــن ایس ــت: ای گف
ــر  ــغ ب ــا هزینــه ای بال ــع و ب ــر مرب هــزار مت

ــت. ــده اس ــرا ش ــال اج ــارد ری ۱۲۰۰ میلی
ــتگاه  ــرد: ایس ــار ک ــا اظه ــوب وحیدکی یعق
ســطح  از  متــری   ۲۵ عمــق  در  مذکــور 
ــوده و در  ــره ای ب ــکل جزی ــه ش ــن و ب زمی
ســه طبقــه بــا دسترســی شــمالی و جنوبــی 

ــت. ــده اس ــرا ش ــی و اج طراح
از  یکــی  اللــه  ایســتگاه  افــزود:  وی 

نظــر  از  هــا  ایســتگاه  منحصربفردتریــن 
معمــاری اســت کــه از مکتــب هنــری 
ــده اســت و روح  ــرداری ش آذربایجــان الگوب
ــری از  ــا بهره گی ــی ب ــراث فرهنگ ــدد می تج
ــنتی در آن  ــی کاری س ــای کاش ــک ه تکنی

اســت. جلوه گــر 
ــاح ایســتگاه  ــیه افتت ــدی در حاش ــد وحی حم
ــز و  ــرو تبری ــه )ایســتگاه۱۵ ( خــط ۱ مت الل
بازدیــد از مســیر ایســتگاه اللــه تــا ایســتگاه 
ــه  ــا توجــه ب ــدان ســاعت اظهــار کــرد: ب می
بررســی هــای انجــام گرفتــه و نیــاز ضروری 
بــرای پیشــرفت کار، تخصیــص فاینــاس بــه 
پــروژه خــط ۲ متــرو تبریــز تســریع شــده و 

در اولویــت قــرار مــی گیــرد.
ــز  ــه نی ــناد خزان ــن از اس ــزود: همچنی وی اف
بــرای پیشــرفت پــروژه خــط ۲ متــرو تبریــز 

تخصیــص داده مــی شــود.
از  ابــراز رضایــت  وزیــر کشــور ضمــن 
ــت: در  ــز گف ــرو تبری ــط ۱ مت ــرفت خ پیش
صــورت احتیــاج و نیــاز بــرای تکمیــل خــط 
ــه  ــاز ب ــورد نی ــس م ــز، فاینان ــرو تبری ۱ مت

اجتماعی

با حضور وزیر کشور انجام شد؛

و تبریز ،،، افتتاح ایستگاه ۱۵ خط ۱ متر
 ایستگاه الله )شماره 1۵ ( خط 1 

مترو افتتاح شد.
سرپرست سازمان حمل و نقل 

ریلی شهرداری تبریز در حاشیه 
این مراسم با اشاره به ویژگی 
های ایستگاه الله، گفت: این 

ایستگاه در مساحت هشت هزار 
متر مربع و با هزینه ای بالغ بر 
1۲00 میلیارد ریال اجرا شده 

است.

،،،

این پروژه نیز اختصاص می یابد.
وحیــدی بــا اشــاره به لــزوم انجــام تمهیدات 
الزم بــرای افزایــش جــذب مســافر در خــط 
۱ تأکیــد کــرد: مســئوالن و متولیــان امــر در 
ــاز ســوم  ــرداری از ف ــا بهره ب ــز ب ــرو تبری مت
بــه  ســرویس دهی  ســاعات  افزایــش  و 
ــزان جــذب مســافر را  ــد می شــهروندان، بای
در کل خــط ۱ متــرو تبریــز افزایــش دهنــد.
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ــان  ــی آذربایج ــای عموم ــرکل کتابخانه ه مدی
ــه  ــم کتابخان ــی کنی ــعی م ــت: س ــرقی گف  ش
هــا بــه پیشــران های فرهنگــی تبدیــل شــوند، 
ــام  ــی انج ــای فرهنگ ــاخه فعالیت ه در ۷۰ ش
می دهیــم و تــاش می کنیــم کتابخانــه در 

ــرد. ــرار گی مســیر زندگــی مــردم ق
بــه گــزارش خبرنــگار مــا از تبریز؛اســد بابایــی 
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــه ب ــری ک ــت خب در نشس
ــزار  ــا برگ ــانه ه ــا رس ــی ب ــاب و کتابخوان کت
هــای  کتابخانــه  افزود:ســرانه  بــود  شــده 
عمومــی اســتان در تیرمــاه ۷۸ هــزار نفرعضــو 
ــه  ــاه ب ــان م ــار در ۲۱ آب ــن آم ــه ای ــت ک داش
۹۹ هــزار نفــر رســیده اســت کــه افزایــش ۲۷ 

ــد. ــی ده ــان م ــدی را نش درص
بابایــی گفــت: بــا تــاش همــکاران مجموعــه 
ــدی  ــش ۲۷ درص ــاهد افزای ــن اداره کل ش ای
ــی در  ــای عموم ــه ه ــای کتابخان ــداد اعض تع

ــاری هســتیم. ســال ج
ــت  ــاه عضوی ــان م ــرد:از ۲۴ آب ــح ک وی تصری
در کتابخانــه هــا رایــگان اســت و عاقمنــدان 
مــی تواننــد از ایــن فرصــت بهــره الزم را ببرند 
لــذا مــا از عامنــدان بــه کتــاب و کتابخوانــی 

ــه  ــور در کتابخان ــا باحض ــم ت ــوت می کنی دع
ــو  ــگان عض ــورت رای ــه ص ــن روز ب ــا در ای ه

ــه شــوند.  کتابخان
ــان  ــی آذربایج ــای عموم ــرکل کتابخانه ه مدی
 شــرقی خاطــر نشــان شــد: شــاخصه های مهــم 
کتابخانــه شــامل ســرانه امانت،ســرانه عضــو و 
ســرانه منابــع از اصلــی تریــن آنهــا مــی باشــد 
و اداره کل آذربایجانشــرقی در تمــام ایــن آیتــم 

هــا از رشــد چشــمگیر برخــوردار اســت.
ــت  ــرانه امان ــه داد: س ــن ادام ــی همچنی بابای
ــز از ۲۵  ــتان نی ــای اس ــه ه ــاب در کتابخان کت
ــرز ۲۱۶  ــه م ــاری ب ــاه ج ــا ۲۵ مهرم ــاه ت تیرم
هــزار رســیده و در ایــن مــدت تعــداد ۲۱۶ هزار 
کتــاب امانــت داده شــده اســت کــه رشــد ۲۴ 

ــل دارد. ــاه قب ــه ســه م درصــدی نســبت ب
ــا در ایجــاد  ــادآور شــد: عمــده برنامــه م وی ی
ــه هــای ســّیار اســت و محــور اصلــی  کتابخان
ــد  ــه فاق ــروم ک ــق مح ــتاها و مناط ــز  روس نی

ــی باشــد . ــه هســتند م کتابخان
ــان  ــی آذربایج ــای عموم ــرکل کتابخانه ه مدی
ــه  ــز کتابخان ــر ازتجهی ــان خب ــرقی در پای  ش
مرکــزی تبریــز بــه اینترنــت پرســرعت رایــگان 

داد و اظهــار امیــدواری کــرد، تــا پایــان هفتــه 
کتــاب امســال تمــام کتابخانــه هــای عمومــی 
ــا  ــرای اعض ــرعت ب ــت پرس ــه اینترن ــز ب تبری

ــز گــردد. تجهی

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی خبرداد؛

سعی می کنیم کتابخانه ها به پیشران های فرهنگی تبدیل شوندسعی می کنیم کتابخانه ها به پیشران های فرهنگی تبدیل شوند

شهری

،،،
با تالش همکاران مجموعه این 

اداره کل شاهد افزایش ۲۷ 
درصدی تعداد اعضای کتابخانه 

های عمومی در سال جاری 
هستیم.

،،،
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وم توجه ویژه به برندسازی محصوالت  وم توجه ویژه به برندسازی محصوالت لز لز
رئیس سازمان جهاد کشاورزي آذربایجان شرقي

ــان  ــاورزی آذربایج ــازمان جهادکش ــس س رئی
ــت برندســازی، از  ــر اهمی ــد ب ــا تاکی شــرقی ب
صنــدوق هــای خــرد زنــان روســتایی و عشــایر 
ــوالت  ــی محص ــوزه بازرگان ــه ح ــت ب خواس
تولیــدی زنــان روســتایی و عشــایر بــه صــورت 

ــد. جــدی ورود کنن
ــر  ــز، اکب ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
و  کارآفریــن  بانــوان  نشســت  در  فتحــی 
ــان  ــرد زن ــای خ ــدوق ه ــل صن ــران عام مدی
روســتایی و عشــایری کــه بــا حضــور مدیــرکل 
ــواده اســتانداری آذربایجــان  ــان و خان امــور زن
شــرقی، سرپرســت صنــدوق کارآفرینــی امیــد 
در آذربایجــان شــرقی و بــه همــت امــور 
بانــوان مدیریــت هماهنگــی ترویــج کشــاورزی 
ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجــان شــرقی در 
ــزار  ــن ســازمان برگ محــل ســالن جلســات ای
کشــاورزی  بخــش  در  مــا  گفــت:  شــد، 
ــه  ــل ب ــای کشــور قائ ــایر بخــش ه ــد س مانن
تفکیــک جنســیتی نیســتیم و در انتصابــات 
ــم  ــردی تصمی ــز براســاس قابلیــت هــای ف نی

ــم. ــی کنی ــری م گی
وی ادامــه داد: بیشــترین و بهتریــن زنبورداران، 
دامــداران و برخــی حــوزه هــای دیگــر مرتبــط 
بــا کشــاورزی زنــان هســتند کــه بــرای تولیــد 

در ایــن راه تــاش و کوشــش مــی کننــد.
ــرد: زن عشــایر و روســتایی  ــه ک فتحــی اضاف
ــتایی  ــایر و روس ــرد عش ــار م ــه در کن همیش
همــواره  آنهــا  هــای  فعالیــت  و  اســت 
خانوادگــی اســت و در حــال حاضــر نیــز 
ــروری  ــن ض ــه دارد، بنابرای ــه ادام ــن روی همی
ــم  ــار بگذاری ــگاه جنســیتی را کن ــه ن اســت ک
ــم و  ــز کنی ــود تمرک ــای خ ــی ه و روی توانای
ــف  ــای مختل ــش ه ــاس در بخ ــن اس ــر ای ب
ــا تشــکر از رئیــس  ــم.وی ب ایفــای نقــش کنی
ــوان  ــور بان ــتاندار در ام ــاور اس ــور و مش جمه
ــارد  ــار ۲۰ میلی ــاص اعتب ــوص اختص در خص
و  روســتایی  زنــان  بــرای حــوزه  تومانــی 
ــق  ــتایی، از تحق ــعه روس ــای توس ــدوق ه صن
ــازاد  ــوال م ــروش ام ــل ف ــار از مح ــن اعتب ای
جهادکشــاورزی در صــورت موافقــت مجلــس 

شــورای اســامی خبــر داد و افــزود: امیدواریــم 
اســامی  شــورای  مجلــس  موافقــت  بــا 
بتوانیــم ۴۰۰ میلیــارد تومانــی کــه از اعتبــارات 
ــه وزارت  ــوط ب ــوری مرب ــت جمه ــفر ریاس س

ــم. ــن کنی ــت را تامی ــاورزی اس جهادکش
وی اساســنامه صنــدوق هــای بانــوان را قابــل 
تغییــر دانســت و افزود: محــدود کــردن فعالیت 
هــا بــه اساســنامه صندوقهــا امــکان فعالیت در 
حــوزه بازرگانــی محصــوالت را غیرممکــن 
مــی کنــد و مــن توصیــه مــی کنــم صنــدوق 
ــوزه وارد  ــن ح ــه ای ــدی ب ــور ج ــه ط ــا ب ه
شــوند. فتحــی بــا تاکیــد بــر اهمیــت فعالیــت 
در حــوزه بازرگانــی توســط ایــن صنــدوق هــا 
گفــت: صنــدوق هــای خــرد کــه در روســتاها 
تشــکیل مــی شــوند مــی تواننــد بعــد محلــی 
ــی  و کار ارســال محصــوالت  ــت بازرگان فعالی
ــر  ــه اگ ــرا ک ــد چ ــده بگیرن ــازار را برعه ــه ب ب
بازاریابــی محصــوالت بــه صــورت یکجــا 
صــورت گیــرد، امــکان صــادرات نیــز محقــق 

خواهــد شــد.
از مدیــران جهادکشــاورزی  داد:  ادامــه  وی 
ــی را  شهرســتانهای اســتان مــی خواهــم محل
ــرای  ــگاه ب ــی نمایش ــل دائم ــوان مح ــه عن ب
زنــان  محصــوالت صنــدوق هــای خــرد 
ــا ایــن  ــد ت روســتایی و عشــایر در نظــر بگیرن
صنــدوق هــا قــادر باشــند بــه صــورت مســتمر 

ــد. ــه کنن ــود را عرض ــوالت خ محص
وی پیشــنهاد داد جشــنواره ای بــا عنــوان 

محصــوالت زنــان روســتایی و عشــایر برگــزار 
شــود تــا زمینــه معرفــی محصــوالت بــه مردم 
و ورود ایــن محصــوالت بــه بازارهــای فــروش 

مهیــا شــود.
عــدم  خــود  ســخنان  پایــان  در  فتحــی 
برندســازی را یکــی از مشــکات اساســی 
صنــدوق هــای خــرد زنــان روســتایی و عشــایر 
دانســت کــه در دیگــر حــوزه هــای کشــاورزی 
نیــز وجــود دارد و افــزود: در حــوزه برندســازی 
ــد  ــتیم و بای ــه هس ــدی مواج ــکل ج ــا مش ب
ــا  ــی ب ــن مســاله، محصوالت ــر ای ــز ب ــا تمرک ب
ــد  ــدی مناســب تولی ــته بن ــاال و بس ــت ب کیفی
کنیــم تــا زمینــه ایجــاد برندهــای مــورد 

ــم. ــم کنی ــتریان را فراه ــتقبال مش اس
و  ســازمان  رئیــس  بانــوان  امــور  مشــاور 
کارشــناس مســئول امــور زنــان روســتایی 
ــرقی  ــان ش ــاورزی آذربایج ــازمان جهادکش س
ــی  ــه گزارش ــا ارائ ــه ب ــن جلس ــدای ای در ابت
عملکــرد صنــدوق هــای خــرد زنــان روســتایی 
ــرد و هــدف  و عشــایری اســتان را تشــریح ک
از تشــکیل ایــن صنــدوق هــا را توانمندســازی 
اقتصادی-اجتماعــی، درآمدزایــی، اشــتغالزایی و 
ــان  ــی زن ــاغل خانگ ــت از مش ــعه و حمای توس

ــت. ــتایی دانس ــایر و روس عش
رقیــه زرگــری هــدف از برگــزاری این نشســت 
مشــکات،  مســائل،  تجربیــات،  بیــان  را 
پیشــنهادات و راهکارهــای مربــوط بــه بحــث 

ــرد. ــوان ک ــوان عن ــتغال بان اش

کشاورزی
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شهردار تبریز خبر داد:

با ۱۲۰۰ میلیارد ریال هزینه؛
و تبریز افتتاح می شود  ایستگاه شماره ۱۴ خط یک متر

ــماره  ــتگاه ش ــت: ایس ــز گف ــهردار تبری ش
ــاس  ــر اس ــز ب ــروی تبری ــک مت ــط ی ۱۴ خ
روزشــمار تعیین شــده، ۲ آذر امســال بــه 

می رســد. بهره بــرداری 
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز؛ یعقــوب 
هوشــیار بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد: 
ایســتگاه گازران یکــی از ســه ایســتگاه 
ــز  ــهری تبری ــار ش ــک قط ــط ی ــز خ متمای
از لحــاظ معمــاری اســت کــه بــا ۱۲۰ 
ــه  ــال ب ــه ۲ آذر امس ــان هزین ــارد توم میلی

می رســد. بهره بــرداری 
وی افــزود: عنصــر معمــاری ایســتگاه گازران 
ــان و  ــری آذربایج ــب هن ــاس مکت ــر اس ب
ــی و  ــه گازران طراح ــی محل ــابقه تاریخ س

اجــرا شــده اســت.
ــتگاه  ــن ایس ــرد: ای ــان ک ــیار خاطرنش هوش
ــا دو  ــع و ب ــزار مترمرب ــای ۱۳ ه ــا زیربن ب

ــق ۲۵  ــی در عم ــمالی و جنوب ــی ش دسترس
متــری از ســطح زمیــن احــداث شــده اســت.

ادامــه داد: مســافرگیری در ایســتگاه  وی 
می شــود. آغــاز  آذرمــاه  از  گازران 

شــهردار تبریــز تأکیــد کــرد: تــاش مدیریت 
ــهری  ــار ش ــک قط ــط ی ــام خ ــهری اتم ش
تبریــز تــا پایــان ســال جــاری و مســافرگیری 
در ایســتگاه های ۱۸ گانــه ایــن خــط اســت.

وی ادامــه داد: حمایــت نماینــده معــزز ولــی 
فقیــه در آذربایجان شــرقی و امــام جمعــه 
ســختکوش،  اســتاندار  تبریــز،  مردمــی 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و 
ــز در  ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــای ش اعض
ــی  ــل قدردان ــی قاب ــای مل ــرای پروژه ه اج
ــی موجــب  ــن هم افزای ــه ای ــد ک اســت و امی
توســعه روزافــزون تبریــز و بازیابــی جایــگاه 

ــد. ــهر باش ــن کهن ش ــی ای اصل

،،،
ایستگاه گازران یکی از سه 

ایستگاه متمایز خط یک قطار 
شهری تبریز از لحاظ معماری 
است که با 1۲0 میلیارد تومان 

هزینه ۲ آذر امسال به بهره برداری 
می رسد.

،،،
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ــور  ــن های طی ــد  از واکس ــی و ۳۰ درص دام
کشــور توســط موسســه رازی در سراســر 

ــود. ــن می ش ــد و تامی ــور تولی کش
ــعبه  ــش ش ــت ش ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
موسســه رازی در اقصــی نقــاط  کشــور، 
ــه رازی  ــرب موسس ــمال غ ــعبه ش ــت: ش گف
واقــع در شهرســتان مرنــد از ســال ۱۳۷۲ 
فعالیــت خــود را شــروع کــرده و وظیفــه اصلی 
آن تحقیــق و تولیــد واکســن های کشــته 

ــت. ــور اس طی
ــن های  ــد واکس ــه تولی ــان این ک ــا بی ــی ب آمق
ــن  ــتورکار ای ــه در دس ــه و چهارگان ــه گان س
موسســه در ســال آینــده قــرار دارد، ادامــه داد: 
ــاد  ــوق ح ــزای ف ــایت آنفلوآن ــد س ــروژه تولی پ
ــه رازی  ــتورکار موسس ــز در دس ــدگان نی پرن

ــرار دارد. ــد ق مرن
رازی  کرونــای  واکســن  خصــوص  در  وی 
ــن  ــن واکس ــرد: ای ــار ک ــز اظه ــارس نی کووپ
نوترکیــب توســط موسســه مــادر تولید شــده و 

ــود. ــه می ش ــازار عرض ــه ب ب

وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ۶۰۰ الــی ۷۰۰ عضو 
هیــات علمــی در موسســه رازی، گفــت: شــعبه 
شــمال غــرب کشــور بیشــتر از تولیــد مقــاالت 
بــه دنبــال تولیــد محصــوالت جدید بــوده و در 
ــل  ــن های نیوکاس ــواع واکس ــد ان ــه تولی زمین
وآنفلوانــزا  فعالیــت می کنــد و قــرار اســت تــا 
از چهــار الــی پنــج محصــول جدیــد در ســال 

آینــده رونمایــی شــود.
ــرم  ــن و س ــات واکس ــز تحقیق ــس مرک رئی
در  کشــور  غــرب  شــمال  رازی  ســازی 
ایــن  در  تولیــدی  محصــوالت  خصــوص 
ــه  موسســه تشــریح کــرد: واکســن های دوگان
ــد  ــزا، در ایــن موسســه تولی نیوکاســل وآنفلوان
می شــود و در صــورت تکمیــل طرح هــای 
توســعه، واکســن های جدیــد غیرفعــال طیــور 

ــد. ــد ش ــه خواهن ــرف عرض ــازار مص ــه ب ب

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شمال غرب کشور: 

به مرند  رازی  موسسه  های  واکسن  تولید 
می رسد ُدز  میلیارد  یک   

رئیــس موسســه تحقیقــات واکســن و ســرم 
ســازی رازی شــمال غــرب کشــور بــا بیــان 
ــی  ــن روغن ــون ُدز واکس ــه ۴۰۰ میلی این ک
طیــور توســط ایــن موسســه تــا پایــان ســال 
ــر ســایت  ــت: اگ ــد می شــود، گف ۱۴۰۱ تولی
آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان ایــن شــعبه 
تکمیــل شــود، می تــوان تولیــد واکســن های 
ــال  ــارد ُدز در س ــک میلی ــه ی ــه را ب موسس
رســاند کــه عــاوه بــر تامیــن نیــاز کشــور 

قابلیــت صادراتــی هــم خواهــد داشــت.
ــر  ــز؛ دکت ــا در تبری ــگار م ــه گــزارش خبرن ب
علــی آمقــی رودســری در نشســت خبــری، 
اظهــار کــرد: موسســه تحقیقــات واکســن و 
ســرم ســازی رازی نزدیــک بــه ۱۰۰ ســال 
ــای  ــد فرآورده ه ــه تولی ــه در زمین ــت ک اس
ــش از ۷۰  ــرده و بی ــت ک ــک فعالی بیولوژی
ــد. ــد می کن ــک تولی ــوع محصــول بیولوژی ن

وی افــزود: بیــش از ۷۰ درصــد واکســن های 
اجبــاری انســان از جملــه ســرخک، ســرخچه 
و اوریــون،…. وحــدود ۹۰ درصــد واکســن 

اجتماعی

،،،
وی با اشاره به فعالیت ۶00 الی 

۷00 عضو هیات علمی در موسسه 
رازی، گفت: شعبه شمال غرب 
کشور بیشتر از تولید مقاالت به 

دنبال تولید محصوالت جدید بوده 
و در زمینه تولید انواع واکسن های 
نیوکاسل وآنفلوانزا  فعالیت می کند 

و قرار است تا از چهار الی پنج 
محصول جدید در سال آینده 

رونمایی شود.

،،،
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صــادرات  ارس/  دالری  ۲۳۵میلیــون  صــادرات 

کاالی داخلــی منطقــه افزایــش یافتآرمــان تبریــز-
مجیــد کیانــی در گفت وگــو بــا خبرنــگاران از 
نیمــه  در  ارس  دالری  میلیــون  صــادرات ۲۳۵ 
نخســت ســالجاری خبــر داد و اظهــار داشــت: 
ــادرات  ــش ص ــار بخ ــامل چه ــادرات ارس ش ص
ــادرات  ــی، ص ــای داخل ــادرات کااله ــی، ص قطع
مجــدد و صــادرات بــه ســرزمین اصلــی می باشــد. 

آرمــان تبریز-مجیــد کیانــی در گفت وگــو بــا 
خبرنــگاران از صــادرات ۲۳۵ میلیــون دالری ارس 
ــار  ــر داد و اظه ــالجاری خب ــت س ــه نخس در نیم
داشــت: صــادرات ارس شــامل چهــار بخــش 
ــی،  ــای داخل ــادرات کااله ــی، ص ــادرات قطع ص
صــادرات مجــدد و صــادرات بــه ســرزمین اصلــی 

می باشــد. 
ــزود:  ــز،وی اف ــا از تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــاه  ــول ۶ م ــه درط ــی منطق ــادرات کاالی داخل ص
ــه  ــت ک ــوده اس ــون دالر ب ــاری ۳۰ میلی ــال ج س
بــه نســبت مــدت مشــابه ســه درصــد رشــد داشــته 
ــن  ــز در ای ــدد نی ــادرات مج ــن ص ــت. همچنی اس

مــدت بــه نســبت ســال قبــل ۱۱ درصــد افزایــش 
را نشــان می دهــد.

رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان 
ــال  ــه اول س ــد: نیم ــادآور ش ــه آزاد ارس ی منطق
ــزار  ــه ارزش ۵ ه ــن ب ــزار و ۲۵۱ ت ــته ۳۹ ه گذش
ــی رخ داده  ــادرات قطع ــال ص ــارد ری و ۱۶۱ میلی
کــه ایــن رقــم در شــش ماهــه اول ســالجاری بــه 
حجــم ۱۳۵ هــزار تــن و ارزش ریالــی ۲۳ هــزار و 

ــت. ــیده اس ــال رس ــارد ری ۵۷۳ میلی
ــر اســاس صــادرات قطعــی  کیانــی توضیــح داد: ب
انجــام شــده عمــده ایــن اقــام صادراتــی شــامل 
شــمش فــوالدی، قیرنفــت و هیدروکربــن ســبک و 
ســنگین، محصــوالت گلخانه ای، خشــکبار، کیســه 
ــگ،  ــی، جامبوب ــی پروپیلین و رول پاســتیکی و پل
ــه و ام دی  ــوم، تخت ــمش آلومینی ــیاه، ش ــای س چ
اف و… بــوده اســت و بــه کشــورهای ترکیــه، 
فدراســیون روســیه، آذربایجــان، عراق، گرجســتان، 
ارمنســتان، مراکــش، قزاقســتان و ترکمنســتان 

صــادر شــده اســت.

مدیر عامل سازمان منطقه ازاد ارس خبر داد:

صادرات ۲۳۵میلیون دالری ارس/ صادرات کاالی داخلی منطقه 
افزایش یافت

،،،
نیمه اول سال گذشته 3۹ هزار و 
۲۵1 تن به ارزش ۵ هزار و 1۶1 
میلیارد ریال صادرات قطعی رخ 
داده که این رقم در شش ماهه 

اول سالجاری به حجم 13۵ هزار 
تن و ارزش ریالی ۲3 هزار و ۵۷3 

میلیارد ریال رسیده است.

،،،



13

ــرمایه  ــازمان س ــل س ــان تبریز-مدیرعام آرم
گــذاری و مشــارکت هــای مردمــی شــهرداری 
ــی،  ــاق بازرگان ــس ات ــراه رئی ــه هم ــز ب تبری
ــروژه  ــز از پ ــادن و کشــاورزی تبری ــع، مع صنای
ــل ســرمایه گــذاری توســط بخــش  هــای قاب

ــد. ــد کردن ــی بازدی خصوص
ــا  ــز؛ رض ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
خلیلــی مدیــر عامــل ســازمان ســرمایه گــذاری 
ــن  ــز در ای ــهرداری تبری ــای ش ــارکت ه و مش
بازدیــد بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای مناســب 
ــت:  ــز، گف ــهری در تبری ــذاری ش ــرمایه گ س
همــکاری ســودمند ســازمان ســرمایه گــذاری 
و اتــاق بازرگانــی در راســتای توســعه ســرمایه 
ــن نقــش  ــا در نظــر گرفت ــذاری در شــهر، ب گ
مهــم اتــاق بازرگانــی در رویدادهــای اقتصــادی 

ــز اهمیــت اســت. بســیار حائ
وی بــا اشــاره بــه تدویــن بســته هــای ســرمایه 
ــه داد:  ــف ادام ــای مختل ــذاری در بخــش ه گ
برپایــی جلســات مشــترک و رســیدن بــه یــک 

تفاهــم نامــه مطلــوب همــکاری بــرای توســعه 
پایــدار شــهری و امــکان بهرمنــدی از ســرمایه 
ــا  هــای بخــش خصوصــی و تعامــل بیشــتر ب
ســرمایه گــذاران از اهــداف اصلــی ســازمان بــه 

شــمار مــی آیــد.
ــاق  ــس ات ــه رئی ــس ژائل ــد یون ــن بازدی در ای
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریــز 
نیــز ضمــن اســتقبال از طــرح هــای مشــارکتی 
در نظــر گرفته شــده، گفــت: مجموعه ســرمایه 
ــا و پیشــنهادات  ــذاری شــهرداری، بســته ه گ
خــود را مطابــق بــا بخــش هــای مختلــف اتاق 
ــب نظــر  ــکان جل ــا ام ــه دهــد ت ــی ارائ بازرگان
ســرمایه گــذاران عاقمنــد بخــش خصوصــی 

در ایــن مجموعــه فراهــم شــود.
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــد اب ــان بازدی وی در پای
ــک گام  ــوان ی ــه بعن ــکاری دوجانب ــن هم ای
مهــم در جهــت توســعه و تعالــی شــهر و رونــق 

ــود. ــی ش ــادی آن تلق اقتص

وژه های  بازدید رئیس اتاق بازرگانی تبریز از پر
شهر سرمایه گذاری 

اقتصادی

،،،
مجموعه سرمایه گذاری 

شهرداری، بسته ها و پیشنهادات 
خود را مطابق با بخش های 

مختلف اتاق بازرگانی ارائه دهد تا 
امکان جلب نظر سرمایه گذاران 
عالقمند بخش خصوصی در این 

مجموعه فراهم شود.

،،،
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ــرل  ــرق و کنت ــع ب ــش قط ــن رزمای یازدهمی
ــرق اضطــراری  ــه کاری مولدهــای ب ــاده ب آم
در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز 

ــد. ــزار ش برگ
ــاس  ــا در تبریز؛عب ــگار م ــزارش  خبرن ــه گ  ب
حســامی؛ مدیــر عامــل شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق تبریــز در یازدهمیــن رزمایــش 
سراســری قطــع بــرق کــه بــا حضــور 
ــتانداری  ــل اس ــر عام ــد غی ــر کل پدافن مدی
مدیــران  و  معاونیــن  آذربایجان شــرقی، 
تســلیت  ضمــن  شــد،  برگــزار  شــرکت 
ــران حــرم  ــه زائ حادثــه ناگــوار تروریســتی ب
ــش در  ــن رزمای ــت: ای ــیراز گف ــاه چراغ ش ش
ــه کاری  ــاده ب ــرل آم راســتای بررســی و کنت
ــی،  ــز حیات ــرق اضطــراری مراک مولدهــای ب
حســاس، مهــم و ضــروری تبریــز اجــرا مــی 

ــود. ش

وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت آمادگــی در برابــر 
هرگونــه قطعــی بــرق احتمالــی به خصــوص 
در مراکــز حســاس افــزود: پدافنــد غیــر عامل 
مجموعــه عملیــات غیــر نظامــی جهــت بــه 
ــه  ــی ب ــارات احتمال ــاندن خس ــل رس حداق
شــبکه بــرق و تجهیــزات اســت، بــه همیــن 
ــی از  ــرق برخ ــش، ب ــن رزمای ــور در ای منظ
ــتاد  ــخیص س ــه تش ــهر ب ــم ش ــی مه نواح
پدافنــد غیــر عامــل تبریــز قطــع و عملیــات 
تســت مولدهــای بــرق اضطــراری ایــن 

ــرد. مراکــز انجــام مــی گی
ــا  ــه ب ــش ک ــن رزمای ــدف از ای ــامی ه حس
ــز  ــف تبری حضــور ۳۳ اکیــپ در نقــاط مختل
برگــزار شــد را بررســی میــزان آمادگــی 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز در 
صــورت بــروز حادثــه و قابلیــت بقــا در 

ــرد. ــام ک ــی اع ــرایط بحران ش

یــادآور مــی شــود/ شــعار ســال ۱۴۰۱ 
ــد  ــردم، پدافن ــرای م ــل )ب ــر عام ــد غی پدافن
ــا،  ــاخت ه ــت از زیرس ــان، حفاظ ــش بنی دان
تــداوم کارکردهــا( بــوده و عملیــات رزمایــش 
ــی  ــا عل ــز) ی ــا رم ــرق ب ــع ب ــری قط سراس

ــد. ــرا ش ــاز و اج ــا( آغ ــی الرض ــن موس اب
ــد  ــر کل پدافن ــگ؛ مدی ــد بی ــه محم در ادام
غیــر عامــل اســتانداری آذربایجان شــرقی 
کــه از نزدیــک شــاهد رونــد برگــزاری ایــن 
رزمایــش بــود، هــدف از برگــزاری ایــن 
مانــور را ارزیابــی ژنراتورهــای بــرق در زمــان 

ــی دانســت. ــع بحران ــع و مواق قط
وی ابــراز امیــدورای کــرد: بــا برگــزاری 
ــرکت  ــی ش ــی آمادگ ــش های ــن رزمای چنی
توزیــع نیــروی بــرق تبریــز در شــرایط 
ــه  ــده و زمین ــش ش ــش از پی ــراری بی اضط
ــود. ــترکین ش ــت مش ــش رضای ــاز افزای س

یازدهمین رزمایش قطع برق و کنترل آماده به کاری 
مولدهای برق اضطراری برگزار شد

علمی
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ــرای  ــزاری جشــنواره نخســتین واژه آب ب برگ
۳۰۰۰ نفــر از دانــش آمــوزان آذربایجــان 
شــرقیآرمان تبریز-جشــنواره نخســتین واژه 
آب بــا محوریــت فرهنگ ســازی مصــرف 
بهینــه و مدیریــت مصــرف بــا همــکاری اداره 
کل آمــوزش و پــرورش آذربایجــان شــرقی در 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــه اس ــش از ۳۵ مدرس بی
ــا  آرمــان تبریز-جشــنواره نخســتین واژه آب ب
محوریــت فرهنگ ســازی مصــرف بهینــه 
ــکاری اداره کل  ــا هم ــرف ب ــت مص و مدیری
آمــوزش و پــرورش آذربایجــان شــرقی در 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــه اس ــش از ۳۵ مدرس بی
ــر  ــز؛ مدی ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــی  ــوزش همگان ــی و آم ــط عموم ــر رواب دفت
ــرقی  ــان ش ــاب آذربایج ــرکت آب و فاض ش
ــامل  ــنواره ش ــن جش ــای ای ــه ه ــت: برنام گف
برگــزاری مســابقه نقاشــی آب و زندگــی، 
آمــوزان،  دانــش  اولیــاء  آموزشــی  کارگاه 
ــی  ــار آب و کارگاه آموزش ــرح همی ــرای ط اج
ــوزان  ــش آم ــوزش دان ــوزگاران و آم ــژه آم وی
و اهــدای جوایــز و هدایــا بــه دانــش آمــوزان 

ــت. اس
مهنــدس پورآقاجــان طــی ســخنانی بــا بیــان 
نقــش آب در حیــات انســان هــا، افــزود: ایــن 
ــد  ــدارد و بای ــن ن ــدادادی جایگزی ــت خ نعم

ــه مصــرف شــود. بهین
وی بــا اشــاره بــه کارکردهــای آب در زندگــی 
ــی  ــه جوی ــه داد: صرف ــردم، ادام ــره ی م روزم
در مصــرف ایــن مــاده ی حیاتــی بایــد مــورد 

توجــه و تاکیــد همــگان قــرار گیــرد.
مدیــر دفتــر روابــط عمومــی و آمــوزش 
همگانــی شــرکت آب و فاضــاب آذربایجــان 
شــرقی از دانــش آمــوزان خواســت بــه عنــوان 
ــد  ــد کنن ــن خــود تاکی ــه والدی ــان آب، ب حامی

ــرف آن را  ــتفاده و مص ــتی اس ــا آب را بدرس ت
ــد. ــت کنن مدیری

کــرد:  خاطرنشــان  پورآقاجــان  مهنــدس 
بحــران آب در کشــور جــدی اســت بنابرایــن 
ــرورت  ــرف آب و ض ــازی در مص ــگ  س فرهن
مصــرف بهینــه موضــوع بســیار مهمــی اســت 
ــوزش  ــود و آم ــاز ش ــدارس آغ ــد از م ــه بای ک

بــه ایــن نســل بــه ویــژه در دوره ابتدایــی مــی 
ــده  ــدگاری را در آین ــر و مان ــج موث ــد نتای توان

داشــته باشــد.
مهنــدس پــور آقاجــان تصریــح کــرد: در 
ــت آب  ــرف درس ــای مص ــه راه ه ــن برنام ای
ــوزان  ــش آم ــرای دان ــد آب ب ــه تولی و چرخ
تشــریح و بســته هــای آموزشــی در راســتای 
ــه دانــش آمــوزان اهــدا  مصــرف بهینــه آب ب

ــد. گردی
ــرورش  ــوزش و پ ــدی آم ــکاری ج وی از هم
ــا  ــط ب ــای مرتب ــه ه ــرای برنام ــتان در اج اس
ــار آب  ــرح همی ــز ط ــتین واژه آب و نی نخس
تقدیــر و تشــکر کــرد و گفــت: ســعی خواهیــم 
ــن  ــز ای ــی نی ــال تحصیل ــول س ــرد در ط ک

ــد داشــت. ــه خواه ــا ادام ــه ه برنام
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب 
آذربایجــان شــرقی در پایــان خاطرنشــان 
کــرد: ایــن جشــنواره در ۲۵ مدرســه تبریــز و 
۱۰ مدرســه شهرســتان هــای اســتان برگــزار 

شــده اســت.
مهنــدس پــور آقاجــان در پایــان تاکیــد کــرد: 
آب ســرمایه ملــی اســت و حفاظــت از آن یک 
وظیفــه و رســالت همگانــی مــی باشــد و ایــن 
نعمــت الهــی پــس از مــا متعلــق بــه آینــدگان 
اســت و بایــد امانتــداران خوبــی بــرای نســل 

هــای بعــد از خــود، باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه ایــران در ردیــف مناطــق 
ــارش  ــرار دارد و ب ــک ق ــه خش ــک و نیم خش
ــط  ــوم متوس ــک س ــور ی ــن کش ــاران در ای ب
ــا از  ــدف م ــت: ه ــار داش ــت اظه ــی اس جهان
ــا  برگــزاری ایــن جشــنواره ایــن اســت کــه ب
ــوزان،  ــه دانش آم ــای الزم ب ــه آموزش ه ارائ
ــا در آینــده  نســلی صرفه جــو تربیــت کنیــم ت
کمتــر شــاهد اســتفاده بی رویــه از آب باشــیم.

برگزاری جشنواره نخستین واژه آب برایبرگزاری جشنواره نخستین واژه آب برای
  ۳۰۰۰۳۰۰۰ نفر از دانش آموزان آذربایجان شرقی نفر از دانش آموزان آذربایجان شرقی

ورزشی

،،،
بحران آب در کشور جدی است 

بنابراین فرهنگ  سازی در مصرف 
آب و ضرورت مصرف بهینه 

موضوع بسیار مهمی است که باید 
از مدارس آغاز شود و آموزش به 
این نسل به ویژه در دوره ابتدایی 
می تواند نتایج موثر و ماندگاری را 

در آینده داشته باشد.
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ــت و  ــازمان مدیری ــس س ــان تبریز-رئی آرم
ــت:  ــرقی گف ــان ش ــزی آذربایج ــه ری برنام
ــت  ــد مثب ــاری رش ــاه ج ــان مردادم ــا پای ت
رشــد  پروژه هــای  محــل  از  اقتصــادی 
ــده  ــی ش ــدی معرف ــت درص ــادی هش اقتص
توســط دســتگاه هــای اجرایــی اســتان 

ــت. ــده اس ــق ش محق
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز؛، محمــد 
فرشــکاران ظهــر امــروز در جلســه شــورای 
برنامــه ریــزی و توســعه اســتان اظهــار کــرد: 
همــکاران در دســتگاه هــای مختلــف اجرایی 
ــورد  ــادی م ــد اقتص ــق رش ــت تحق در جه
انتظــار اســتان بــا جدیــت تــاش مــی کننــد 

کــه جــای تقدیــر دارد.

وی افــزود: بــرای اجــرای طــرح هــای 
مربــوط بــه اشــتغالزایی یــک همــت از 
ــتان  ــه اس ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــل صن مح
تزریــق خواهــد شــد؛ بــه همیــن میــزان هــم 

ــد. ــن کن ــد تامی ــی بای ــتم بانک سیس
ــاط  ــن ارتب ــرد: در همی فرشــکاران اعــام ک
ــره ۱۶ و  ــل تبص ــت از مح ــدود ۲٫۶ هم ح
۱٫۲ همــت هــم از محــل تبصــره ۱۸ توزیــع 

خواهــد شــد.
ــس  ــرا رئی ــد: اخی ــادآور ش ــوول ی ــن مس ای
ــتور  ــور دس ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام س
داده ۲۰۰ میلیــارد تومــان از اعتبــارات تــوازن 
کســر شــود و از محــل تبصــره ۱۸ در اختیــار 
دارایــی قــرار گیــرد تــا در جهــت ارائــه 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــهیات م تس
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
آذربایجــان شــرقی اذعــان داشــت: حــدود ۶ 
همــت از بابــت تســهیات، اعتبــار به اســتان 
تزریــق می گــردد کــه در جهــت ایجــاد 
اشــتغال پایــدار در اســتان بایــد صــرف شــود 
و اگــر برنامــه ریــزی مشــخص و هدفمنــدی 
در ایــن ارتبــاط نداشــته باشــیم، ممکــن 
اســت صرفــا بــه فضــای تســهیات دهــی و 
بــه تبــع آن افزایــش نــرخ تــورم منجر شــود.

ــاخت: در  ــان س ــال خاطرنش ــن ح وی در عی
مــورد اعتباراتــی کــه قبــا در خصــوص 
ــاظ  ــتاها لح ــدار در روس ــتغال پای ــعه اش توس
شــده صحــت ســنجی و بررســی هــای الزم 
ــد  ــات بتوان ــا اقدام ــم ت ــی دهی ــام م را انج

ــازد. ــق س ــده را محق ــف ش ــداف تعری اه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی خبر داد:

تحقق رشد اقتصادی مثبت استان از محل 
وژه های رشد ۸ درصدی پر

،،،
بحران آب در کشور جدی است 

بنابراین فرهنگ  سازی در مصرف 
آب و ضرورت مصرف بهینه 

موضوع بسیار مهمی است که باید 
از مدارس آغاز شود و آموزش به 
این نسل به ویژه در دوره ابتدایی 
می تواند نتایج موثر و ماندگاری را 

در آینده داشته باشد.
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سیاسی

بسیج در همه صحنه ها پای کار است و از حق مظلوم دفاع می کند

ــت؛  ــورا گف ــپاه عاش ــده س ــان تبریز-فرمان آرم
ــزال  ــدرت الی ــدس و ق ــه ای مق ــیج کلم بس
الهــی اســت کــه امــام راحــل بــا تفکــر بزرگــی 

ــرد. ــزی ک ــه ری آن را پای
تبریــز؛  در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه   
سردارعباســقلی زاده کــه بــه مناســبت روز 
ــت  ــی گف ــخن م ــگار س ــع خبرن ــیج درجم بس
افزود؛بســیج همــه چیــز خــود را فــدای انقــاب 
ــان کــه  و آرمانهــای آن کــرده اســت و همچن
در زمــان دفــاع مقــدس در مقابــل دنیــا ایســتاد 
ــا  ــه ه ــه صحن ــان داده در هم ــز نش ــروز نی ام
ــاع مــی  ــوم دف ــای کار اســت و از حــق مظل پ

ــد. کن
فرمانــده ســپاه عاشــورا گفــت: جوانــان مــا باید 
بداننــد کــه اگــر گروهــک هــا و معاندیــن نظام 
بــه ایــران مســلط شــوند حتــی  همیــن جوانان 

فریــب خــورده نیــز در امــان نخواهندبود.
ــانه  ــر رس ــال حاض ــرد:در ح ــح ک  وی تصری
هــای گروهــی رســالتی بســیار مهــم و خطیــر 
ــریح  ــن و تش ــا تبیی ــا ب ــد ت ــده دارن ــر عه ب
واقعیــات سیاســی، مــردم و جوانــان را در ایــن 
زمینــه آگاه کننــد و بــا آیــن آگاه ســازی نقشــه 

ــد . ــی کنن ــمنان را خنثن دش
ســردار عباســقلیزاده در خصــوص برنامــه هــای 
ــگاران  ــه بســیج در اســتان در جمــع خبرن هفت
ــه نمایــش  گفــت: ۴۵ برنامــه شــاخص از جمل
دوم  در  مردمــی  اجتمــاع  بســیج،  اقتــدار 
آذرمــاه، افتتــاح ۱۹ خانــه محــروم، راه انــدازی 
۶ صنــدوق تعــاون ، توزیــع ۲۰ هزاربســته 
ــوه  ــای اس ــگاه ه ــزاری نمایش ــتی، برگ معیش
ــیج  ــی بس ــز درمان ــگان در مراک ــت رای و ویزی
ــیج در  ــه بس ــای هفت ــه ه ــن برنام از مهمتری

ــت. ــتان اس اس
ــایه  ــفانه در س ــد: متاس ــان ش ــر نش   وی خاط
تحریــکات و تبلیغــات بدخواهــان ورســانه 
هــای معانــد۶۰۰ نفــر از جوانان دســتگیر شــده 
ــرآزاد شــدند. ــن ۶۰۰ نف ــد کــه تمامــی ای بودن

فرمانــده ســپاه عاشــورا تصریــح کرد:همچنیــن 
تعــدادی از دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی 
تبریــز نیــزدر جریــان ناآرامــی های روز گذشــته 
بــا راه انداختن تجمع وشــعارهای هنجارشــکن، 
اقــدام بــه بســتن جــاده کــرده بودنــد بــا دخالت 
نیروهــای امنیتــی و بســیج و همچنیــن نیــروی 
انتظامــی پراکنــده شــدند و برخــی از آنهــا 
دســتگیر شــدند کــه پــس از بررســی ضمنــی 

اکثــرا آزاد شــدند.
وی تاکیــد کــرد؛ در حــال حاضــر صرفــا بــرای 
تنهــا ســه نفــر از متهمیــن اغتشاشــات پرونــده 
قضایــی تشــکیل شــده و در اختیــار مقــام 
هــای قضایــی هســتند کــه در روزهــای آتــی 
ــات جــرم حکــم  ــت و اثب در صــورت محکومی

ــد. ــد ش صــادر خواه
سردارعباســقلی زاده گفــت: از آنجایــی کــه 
ــت  ــاز نیس ــون مج ــق قان ــیج طب ــپاه و بس س
ــذا آنــان  دســتگر شــدگان را نگهــداری کنــد ل
را بــرای معرفــی بــه محاکــم قضایــی تحویــل 

ــد. ــی میده ــروی انتظام نی
وی خبــر از مجروحیــت و مصدومیــت تعداد ۷۳ 
نفــر از بســیجیان تبریــز داد و گفــت: متاســفانه 
در بیــن ایــن مصدومیــن حتــی فــردی منجــر 

بــه تخلیــه چشــم شــده اســت.
ــاره  ــا اش ــن ب ــورا همچنی ــپاه عاش ــده س فرمان

بــه ناآرامــی شــب گذشــته در منطقــه ولیعصــر 
ناآرامــی  ایــن  در  داشــت:  اظهــار  تبریــز، 
ــه  ــچ گون ــیج هی ــپاه و بس ــای س ــای نیروه ه
دســتگیری نداشــتند و بــه احتمــال قــوی عــده 
ــه  ــن منطق ــی در ای ــروی انتظام ــط نی ای توس

ــد. ــده ان ــتگیر ش دس
عباســقلی زاده بــا بیــان اینکــه مســووالن 
انتقــاد  و  اعتــراض  از  اســامی  جمهــوری 
اســتقبال مــی کننــد، گفــت: امــا اغتشــاش در 
ــی دیگــری دارد و بســیجیان  ــان معان ــن می ای
ــرای  ــود ب ــود خ ــام وج ــا تم ــف ب ــر ک ــان ب ج
دفــاع از کیــان میهــن اســامی امنیــت و 
ــذاری  ــی فروگ ــچ تاش ــردم از هی ــت م حیثی

ــرد. ــد ک نخواهن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف فراخــوان های 
عمومــی دشــمنان نظــام بــرای ایجــاد آشــوب 
ــردن  ــل نک ــی از تحم ــور ناش ــوا در کش و بل
ــامی  ــام اس ــت نظ ــران قیم ــتاوردهای گ دس
طــی ۴۳ ســال اخیــر اســت، یــادآور شــد: 
ــان  ــان و نوجوان ــان جوان ــن می ــفانه در ای متاس
ــانه ای  ــای ســنگین رس ــه ه ــا هجم کشــور ب
دشــمنان و از طریــق فضــای مجــازی فریــب 
خــورده و در دام اســتکبار مــی افتنــد کــه بایــد 
تــاش کنیــم جلــوی تحقــق چنیــن هدفــی را 

ــم. ــمنان بگیری از دش

فرمانده سپاه عاشورا:
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با میزبانی تبریز؛ نفرات برتر مسابقات موتورسواری اندورو انتخابی 
تیم ملی معرفی شدند

ــا میزبانــی تبریــز؛ نفــرات برتــر مســابقات  ب
موتورســواری انــدورو انتخابــی تیم ملــی 

ــدند ــی ش معرف
موتــور  مســابقات  روز  مهرتبریز-آخریــن 
بــا  تیم ملــی  انتخابــی  انــدورو  ســواری 
ــرات  ــزار و نف ــز برگ ــهردار تبری ــور ش حض
برتــر ایــن دوره بــرای حضــور در تیــم ملــی 

ــدند. ــی ش معرف
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز؛، یعقــوب 
هوشــیار شــهردار تبریز در حاشــیه مســابقات 
ــی  ــم مل ــی تی ــدورو انتخاب ــواری ان موتورس
ــار  ــراز خرســندی از حضــور در کن ضمــن اب
شــهروندان فهیــم تبریــزی و برگــزاری ایــن 
ــت :  ــز گف ــام تبری ــوری در ب ــابقات کش مس
ــا  ــت شــهری در رابطــه ب ــگاه مدیری ــوع ن ن
ــای  ــه رده ه ــه هم ــه ب ــوزه ورزش، توج ح
ســنی و تمامــی رشــته هــای ورزشــی اســت 
ــوب  ــات خ ــام تعام ــتا و انج ــن راس و در ای
بــا هیــأت ورزشــی امیدواریــم با بسترســازی 

مناســب از پتاســیل شــهر تبریــز و همچنیــن 
اســتعداد هــای حرفــه ای ایــن شــهر بیــش 

از پیــش اســتفاده کنیــم.
مســابقات  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
موتورســواری انــدورو در ســطح ملــی برگــزار 
شــد، افــزود: شــهر تبریــز از ظرفیــت هــای 
ــوردار  ــوزه ورزش برخ ــی در ح ــیار باالی بس
ــرای  ــز ب ــهرداری تبری ــرد ش ــت و رویک اس
ــه رقابــت هــا  ســال آینــده برگــزاری اینگون

ــت. ــی اس ــن الملل ــطح بی در س
گفتنــی اســت ایــن مســابقات ۲۶ و ۲۷ آبــان 
در دو کاس انــدورو و EO برگــزار و در 
کاس انــدورو ســهند زهتابــی از مراغــه 
مقــام اول،مجتبــی کدخدایــی از مشــهد 
مقــام دوم ، امیرحســام نشــانی از تبریــز مقام 
ــدی  ــن در کاس EO مه ــوم و همچنی س
مســلمی از تبریــز مقــام اول ســجاد موحــدی 
از مراغــه مقــام دوم امیــد رحمتــی از بنــاب 

ــد . ــام ســوم را کســب کردن مق

،،،
شهر تبریز از ظرفیت های بسیار 
باالیی در حوزه ورزش برخوردار 
است و رویکرد شهرداری تبریز 

برای سال آینده برگزاری اینگونه 
رقابت ها در سطح بین المللی 

است.

،،،
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وستای بستان آباد زمستانی گرم در سایه بهره برداری از گاز ۴ ر

ــدن  ــن ش ــا روش ــتان ب ــیدن زمس ــل از رس قب
مشــعل گاز در ۴ روســتای جدیــد بســتان 
ــرف گاز  ــدار مص ــه م ــتاها ب ــن روس ــاد، ای آب
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــدند. ب ــل ش ــی متص طبیع
آذربایجــان  اســتان  گاز  شــرکت  عمومــی 
ــن  ــرکت در آیی ــن ش ــل ای ــرقی، مدیرعام ش
افتتــاح پــروژه گازرســانی بــه ۴ روســتای 
بســتان آبــاد کــه بــا حضــور مقامــات و 
ــت:  ــد، گف ــزار ش ــتانی برگ ــؤولین شهرس مس
پــروژه گازرســانی بــه ۴ روســتای بســتان آبــاد 
ــره  ــه به ــرا و ب ــان ممکــن اج ــن زم در کمتری

ــت.  ــیده اس ــرداری رس ب
نــادر کمالــی افــزود: بــه برکــت نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی و در مســیر دولــت مــردم، 
امــروز شــاهد توزیــع عادالنــه رفــاه در اقصــی 
ــق  ــی از طری ــت زدای ــتان و محرومی ــاط اس نق

ــه روســتاها هســتیم. گازرســانی ب
بــه ۴  گازرســانی  پــروژه  درخصــوص  وی 
روســتای بســتان آبــاد اظهــار داشــت: بــا بهــره 
بــرداری از گاز ایــن ۴ روســتا، ۱۴۰ خانــوار 
روســتایی در قالــب ۲۸۵ نفــر بــا اجــرای حــدود 
۱۸.۴ کیلومتــر شــبکه گاز در اقطــار مختلــف از 

ــد. ــد شــده ان نعمــت گاز طبیعــی بهــره من
کمالــی اعتبــار ایــن پــروژه ۵۰ میلیــارد ریــال 
ــون ۱۰۰  ــم اکن ــت: ه ــار داش ــام و اظه اع
درصــد خانــوار شــهری و ۹۹.۵ درصــد خانــوار 
روســتایی ایــن شهرســتان از نعمــت گاز بهــره 
ــه ۶  ــانی ب ــی گازرس ــا طراح ــوده و ب ــد ب من
ــاهد  ــک ش ــده نزدی ــده در این ــتای باقیمان روس
بهــره منــدی ۱۰۰ درصــدی اهالــی ایــن 

ــود. ــم ب ــتان از گاز خواهی شهرس
تصریــح  اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
کــرد: گاز طبیعــی علیرغــم رفــاه و آبادانــی در 
ــن و  ــگاری بســیار خطرآفری صــورت ســهل ان
ــذا از مشــترکین محتــرم  مرگبــار مــی باشــد ل
درخواســت مــی شــود ضمــن قدردانســتن 
انــرژی پــاک گاز طبیعــی بــه عنــوان ســرمایه 
ملّــی، در رعایــت نــکات ایمنــی نهایــت دقــت 

ــند. ــته باش را داش

مشترك گرامي : براي حفظ جان ارزشمند خود و عزيزانتان توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد. 
در کلیه ساختمانهایي که داراي لوله کشي گاز مي باشند عالوه بر نصب یک عدد شیر اصلي در نزدیکي درب ورودي،در نزدیکي هر دستگاه گاز سوز نیز یک 

روابط عمومی شرکت گازآذربايجانشرقی
شیر مصرف قرار دارد.                                                                                                                                          

با بهره برداری از گاز این 4 روستا، 
140 خانوار روستایی در قالب ۲8۵ 
نفر با اجرای حدود 18.4 کیلومتر 

شبکه گاز در اقطار مختلف از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند شده اند.
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ــوم  ــدات دانشــگاه عل ــا تمهی ــان تبریز-ب آرم
پزشــکی تبریــز در حــوزه ســامت روان 
جامعــه وبــا ایجــاد مراکــز مشــاروه، برگــزاری 
دبیرخانــه  فعالیــت  آموزشــی،  دوره هــای 
ســامت روان و تدویــن طــرح جامــع بــرای 
فعالیت هــای ادارات در حــوزه ســامت روان  
اقدامــات مهمــی در ایــن دانشــگاه بــه عمــل 

آمــده اســت.
ــس  ــا در تبریز؛رئی ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در چهارمیــن 
بــه  پاســخ  ،در  خــود  خبــری  نشســت 
خبرنــگار خبرگــزاری آریــا گفت:بــا تمهیــدات 
وزارت بهداشــت کمبــود دارو طــی روزهــای 
گذشــته مرتفــع و از افزایــش قیمــت داروهــا 
نیــز جلوگیــری شــد و نــه تنهــا قیمــت هــا 
بــا نســخه افزایــش نیافتــه بلکــه بــه صــورت 
آزاد قیمــت هــا بــه روز شــده و طــرح دارویــار 
ــه  ــاد جامع ــه آح ــه  هم ــدف اینک ــا ه ــز ب نی
بــا سیســتم نســخه ای بتواننــد بــه داروخانــه 

مراجعــه کننــد تــا هزینــه اضافــه بــه بیماران 
تحمیــل نگــردد اعمــال شــده اســت.
 کمبود دارو نسبت به قبل کاهش یافته

ــرایط  ــال حاضــر ش ــرد:در ح ــح ک وی تصری
دارو نســبت بــه مــاه قبــل برخــی کمبودهــا 
ــای  ــوزه داروه ــی در ح ــه ول ــش یافت کاه
ــطح  ــا در س ــری کمبوده ــک س ــاص، ی خ

ــم. ــوری داری کش
ــا در  ــود ه ــی کمب ــل برخ ــه عل وی در ادام
ــت  ــا دانس ــم ه ــود تحری ــه دارو را وج عرص
ــه هــای داروســاز  و گفــت: برخــی از کارخان
بــا مشــکل تامیــن مــواد اولیــه روبــرو بــوده 
ــی  ــش م ــدی پی ــه کن ــد دارو  ب ــد و تولی ان
رفــت و همچنیــن برخــی زیرســاخت هــا در 
بعضــی کارخانــه هــای داروســاز بــود کــه بــا 
تغییــر و تحــول در معاونــت  غــذا و دارو  در 
ــدو  ــر گردی ــکات محدودت ــن مش وزارت، ای
اینــک تولیــد کننــدگان دارو بــه صــورت ســه 

شــیفت ادامــه کار مــی دهنــد .

ــور خاطــر نشــان شــد ؛ خوشــبختانه  نقــی پ
؛ســهمیه دارو در اســتان آذربایجــان شــرقی 
نیــز بــه خاطــر جایــگاه اســتان و بــه دلیــل 
فعایــت شــرکت های دارویــی موجــود در 
ــاران  ــًا بیم ــه عمدت ــه ای ک ــتان و مراجع اس
ســایر مناطــق بــه اســتان دارنــد، از متوســط 

ــر مــی باشــد. کشــوری باالت
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز؛اشــاره 
ای هــم بــه  مصــرف بــاالی داروهــای آنتــی 
ــزود: متاســفانه فرهنــگ  بیوتیــک کــرد و اف
ــش از  ــه و بی ــی  روی ــرف ب ــتفاده و مص اس
ــت  ــًا درخواس ــا و گاه ــی بیوتیک ه ــد آنت ح
از  دارو  ایــن  تجویــز  بــرای  پزشــک  از 
ــدد  ــت ببن ــد رخ ــه بای ــت ک ــکاتی اس مش
ــت  ــی و مقاوم ــی میکروب ــه خطرات ــرا ک چ
بیمــاری نســبت بــه ایــن دارو و … از مصــرف 

ــد. ــی باش ــا م ــن داروه ــرانه ای خودس
ــزات  ــن تجهی ــا تامی ــاط ب ــور در ارتب ــی پ نق
پزشــکی هــم در ســطح مراکــز درمانــی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

و ویه دار وم بازنگری در فرهنگ مصرف بی  ر لز

اجتماعی
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ــه  ــود ب ــرایط موج ــرد: ش ــد ک ــتان تاکی اس
ــا  ــیوع کرون ــا ش ــه ب ــم خوردک ــه ای رق گون
ــارات صــرف نیازهــای مصرفــی  عمــده اعتب
ــزات  ــام تجهی ــدو تم ــی ش ــاران کرونای بیم
ــود  ــده ب ــداری ش ــل خری ــنوات قب ــه از س ک
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــتاندارد  م ــش از اس بی
گرفتنــد و بــه خاطــر برخــی مشــکات 
تحریــم و غیــره در تامیــن تجهیــزات و 
ــد  ــاد گردی ــه ای ایج ــانی وقف ــه روز رس ب
ــل  ــه دلی ــی ب ــن حــال در شــرایط فعل ــا ای ب
تامیــن دســتگاه هــا در ســطح اســتان درصــد 
بیمــاران ارجاعــی رو بــه کاهــش مــی باشــد.

ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــا بده ــاط ب وی در ارتب
پزشــکی اظهــار داشــت: بدهــی بــه شــرکت 
هــای تامیــن کننــده تجهیــزات پزشــکی بــه 
ــد  ــوان خری ــه ت ــود ک ــر ب ــم گی ــدی چش ح
ــا  ــا ب ــت ام ــود نداش ــزات وج ــدد تجهی مج
ــال ۱۴۰۱  ــل س ــتیم اوای ــر الزم توانس تدابی
بخشــی از ایــن بدهــی را پرداخــت کــرده و 
ادامــه همــکاری را بــا ایــن شــرکت هــا برای 

ــم. ــو ببری ــه جل ــزات رو ب ــن تجهی تامی

۶۲ مورد بستری کرونایی داریم

ــز در  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــاد آور  ــز ی ــا نی ــروس کرون ــا وی ــاط ب ارتب
ــن  ــی ای ــرایط فعل ــبختانه در ش ــد : خوش ش
ــل بیــش از حــد  ــا قب بیمــاری در مقایســه ب
مهــار شــده بــه طــوری کــه اینــک ۶۲ مــورد 
بســتری داریــم و الحمــداهلل فوتــی هــم ثبت 

ــده اســت. نگردی
ایــن مقــام ارشــد در دانشــگاه تبریــز در 
ــودکان از  ــتان ک ــال بیمارس ــه انتق ــخ ب پاس
ســطح شــهر بــه خــاوران گفت:بایــد اذعــان 
داشــت بیمارســتان مردانــی آذر یکــی از 

ــتان  ــن بیمارس ــت ای ــتان اس ــارات اس افتخ
ــت و  ــوردار اس ــت برخ ــت ۴۰۰ تخ ازظرفی
اینــک حداقــل ۳۰۰ کــودک در حــال درمــان 

ــتری دارد. ــرای بس ب
ایــن  برتــری  :از  کــرد  تصریــح  وی 
بیمارســتان در مقایســه بــا بیمارســتان قبلــی 
ــژه  ــه وی ــه دسترســی آســان ب ــوان ب ــی ت م
ــی  ــه م ــتان مراجع ــه از شهرس ــرادی ک اف
کردنــد و برخــورداری از امکانــات اســتاندارد 
و تجهیــزات بــه روز و همچنیــن کمــک بــه 
ــاره  ــره اش ــهری و غی ــک ش ــش ترافی کاه

ــرد. ک

ــی در  ــتان صحرای ــقرار بیمارس اس
ــد مرن

ــز در  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
مــورد فعالیت هــای جهــادی در معاونــت 
آور شــد:   یــاد  دانشــگاه هــم  فرهنگــی 
گروه هــای متعــدد جهــادی نیــز  نســبت بــه 
ــاش  ــی ت ــکی و درمان ــات پزش ــه خدم ارائ
مــی کننــد و از فــردا نیــز بیمارســتانی 
صحرایــی بــه مــدت پنــج روز بــرای خدمــت 
ــتقر  ــد مس ــردم مرن ــه م ــتقیم ب ــانی مس رس
ــا دندانپزشــکی  ــاط ب ــد شــد و در ارتب خواهن
ــت  ــن نوب ــاه  چندی ــر م ــول ه ــز در ط نی
خدمــات جهــادی در نقــاط محــروم مختلــف 

ــردد. ــی گ ــه  م ــتان ارائ اس
وی در پایــان اشــاره ای هم بــه ناآرامی های 
اخیــر در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز کرد 
ــگاه  ــه دانش ــگاه از جمل ــن دانش ــت: ای و گف
هــای بــود کــه بیشــتر مجــوز را بــرای تمجع 
ــات  ــود و جلس ــرده ب ــادر ک ــجویی ص دانش
قانونــی متعــددی بــا دانشــجویان داشــتیم و 
ــز  ــا نی ــده  و م ــه عمــل آم همراهــی الزم ب

همــه دانشــجویان را هماننــد فرزنــدان خــود 
مــی دانیــم و ســه نفــر دانشــجوی بازداشــتی 

نیــز آزاد شــده انــد.

،،،
 بیمارستان مردانی آذر یکی 
از افتخارات استان است این 

بیمارستان ازظرفیت 400 تخت 
برخوردار است و اینک حداقل 

300 کودک در حال درمان برای 
بستری دارد.
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جابه جایی بیش از ۱۲ میلیون تن کاال از آذربایجان شرقی

ــن  ــون ت ــش از ۱۲ میلی ــی بی ــه جای جاب
کاال از آذربایجــان شــرقیآرمان تبریــز-

همزمــان بــا انتشــار اخبــار واردات خودرو، 
ــده  ــده ش ــران دی ــس در ای ــان کیک نیس
ــی  ــان ژاپن ــراس اوور نیس ــا ک ــت. آی اس

ــد؟ ــد ش ــورمان خواه ــازار کش وارد ب
ــل  ــس اداره حمــل و نق ــان تبریز-رئی آرم
و  حمــل  و  راهــداری  کل  اداره  کاالی 
نقــل جــاده ای آذربایجــان شــرقی گفــت: 
ــش از ۱۲  ــال بی ــاه اول امس ــت م در هف
ــرقی  ــان ش ــن کاال از آذربایج ــون ت میلی
حمــل شــده اســت کــه نســبت بــه مــدت 
ــم  ــک و دو ده ــته ی ــال گذش ــابه س مش

ــد. ــی ده ــش نشــان م درصــد افزای
تبریــز؛  از  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــدت  ــن م ــزود: در ای ــی اف ــا فاطم میررض

ــادر  ــه ص ــرگ بارنام ــزار و ۶۰۴ ب ۹۱۷ ه
شــده کــه هفــت هــزار بــرگ و بــه 
عبارتــی یــک درصــد بیــش از مــدت 

مشــابه پارســال اســت.
ــرقی  ــان ش ــه آذربایج ــان اینک ــا بی وی ب
و  صنعتــی  محصــوالت  تولیــد  قطــب 
عمــده  کــرد:  اضافــه  اســت  معدنــی 
اســتان  از  شــده  بارگیــری  کاالهــای 
ــیمان،  ــا، س ــتان ه ــایر اس ــد س ــه مقص ب
ــتقات  ــاختمانی، مش ــح س ــرد، مصال میلگ
نفتــی، خــاک چینــی، قیــر و تراکتــور 

ــت. اس
رئیــس اداره حمــل و نقــل کاالی اداره 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم کل راه
ــده  ــای وارد ش ــرقی کااله ــان ش آذربایج
بــه اســتان را کاالهــای اساســی از جملــه 

گنــدم و نهــاده هــای دامــی و مــواد 
ــت:  ــرد گف ــوان ک ــا عن ــه ه ــه کارخان اولی
 ۲۰۰ در ســال ۱۴۰۰، یــک میلیــون و 
ــتان  ــی وارد اس ــن کاالی اساس ــزار ت ه
ــال  ــه امس ــت ماه ــه در هف ــود ک ــده ب ش

ــت. ــوده اس ــن ب ــزار ت ۴۵۹ ه
ــه  ــه رتب ــاره ب ــا اش ــی ب ــا فاطم میررض
تعــداد  در  شــرقی  آذربایجــان  چهــار 
نــاوگان حمــل و نقــل کاال و رتبــه هفــت 
اســتان در تنــاژ حمــل تصریــح کــرد: 
آذربایجــان شــرقی یکــی از اســتان هــای 
پویــا در حمــل و نقــل کاالســت و از ایــن 
رو ضــرورت دارد شــرکت توزیــع فــرآورده 
هــای نفتــی در خصــوص تامیــن ســوخت 
کافــی بــرای نــاوگان اســتان عنایــت 

ــد. ــته باش ــژه داش وی
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