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آذربایجانشرقی

برافراشته شدن پرچم ایران 
بر فراز قله نپال توسط 
بانوی فرهنگی تبریزی

فرهنگی  بانوی  اولین  بعنوان  صادقی  مریم 
موفق  تبریز 
قله  به  شد 
ایمجا  یا  آیلند 
تسه با ۶٫۱۸۹ 
ارتفاع  متر 
نپال  شرق  در 

صعود کند.
یا  آیلند  قله 
با  تسه   ایمجا 
متر   ۶٫۱۸۹
در  ساگارماتا  ملی  پارک  در  کوه  یک  ارتفاع، 
نام  این  است.  نپال  شرق  در  هیماالیا،  منطقه 
بر  شیپتن  اریک  گروه  توسط   ۱۹۵۱ سال  در 
این قله نهاده شد. علت این نامگذاری این بود 
آسمان  در  یخی  جزیره ای  همچون  قله  این  که 
به   ۱۹۸۳ سال  در  بعدها  قله  این  است.  نمایان 
به  آیلند  قله  اما  شد  داده  نام  تغییر  ایمجاتسه 
صورت فراگیرتری مورد استفاده قرار می گیرد. 
متر  ارتفاع ۵۵4۳  به  کاالپاتار  قله  وی همچنین 
و قله ۵۳۶4 متری بیس اورست را در این سفر 

فتح کرده است.

دستگیری سارقان اموال
 راه آهن آذربایجان

جمشید  آذربایجان  آهن  راه  پلیس  فرمانده 
راه  آگاهی  پلیس  ماموران  کرد:  اظهار  یوسفی 
آهن آذربایجان به منظور برقراری نظم و امنیت 
ریلی و برخورد با ناهنجاری های ریلی، اجرای 
طرح ارتقاء امنیت ریلی را در دستور کار خود 
قرار دادند. در اقداماتی غافلگیرانه چهار سارق 
را  آهن  راه  مسروقه  اموال  و  مالخر حرفه ای  و 

شناسایی و دستگیر کردند.
از  بازرسی  کرد:در  تصریح  انتظامی  مقام  این 
مخفیگاه متهمان و مالخرهای دستگیر شده وزنه 
راه آهن کشف  اموال  ادوات ریلی  های چدنی 

شد.

مجوز ایجاد مجتمع رفاهی
 و اقامتی در روستای 

علی آباد کلیبر صادر شد
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
مجوز  گفت:  شرقی  آذربایجان  صنایع دستی 
اقامتی  و  رفاهی  خدماتی،  بزرگ  مجتمع  ایجاد 
در روستای علی آباد کلیبر از سوی این اداره کل 

صادر شد.
دارای  مجتمع  این  افزود:  حمزه زاده،  احمد 
پنج هزار و ۷۱۲ مترمربع عرصه و ۱۱ هزار و 
حجم  با  و  بوده  اعیانی  مساحت  مترمربع   ۵۸۰
تومان  میلیارد   4۰۰ از  بیش  سرمایه گذاری 
رفاهی  خدماتی،  مجتمع  این  شود.  می  احداث 
و اقامتی دارای گنجایش ۲۰۰ اتاق و ۶۰۰ تخت 
است و پس از تکمیل و بهره برداری برای ۲۰۰ 

نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد می کند.
حمزه زاده، ادامه داد: روستای علی آباد از جمله 
روستاهای پربازدید شهرستان کلیبر بوده که در 
بنابراین  است  گردشگران  میزبان  فصول  تمامی 
توسعه و تامین زیرساخت های الزم گردشگری 

در آن امری ضروری است.

۴۸۷ روستای 
آذربایجان شرقی بدون راه

اداره  راه روستایی  فنی و  معاون  جواد عبدی 
استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل 
آذربایجان شرقی اظهار کرد: 4۸۷ روستای استان 
از جمله سه روستای باالی ۱۰۰ خانوار فاقد راه 
ساخته شده هستند که در صورت رفع مشکالت 
پیش رو از جمله معارض و ...، در این روستاها 

هم راهسازی انجام  خواهد شد.
معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت: 
 ۷۵ که  دارد  روستا   ۷۱۰ و  هزار  دو  ما  استان 

درصد از آنها از راه آسفالته برخوردارند.
وی با اشاره به اینکه طبق برنامه ششم توسعه، 
راه  از  باید  خانوار   ۲۰ باالی  روستاهای  همه 
آسفالته بهره مند شوند، تصریح کرد: برای تکمیل 
باید  خانوار،   ۲۰ باالی  روستاهای  راه  ساخت 
راه  و  راه سازی شده  کیلومتر  و 4۵۱  یک هزار 
آسفالت  شده،  آماده  قبال  که  هم  کیلومتر   4۱۱

شود.
معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری 
بیان  با  و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی 
استان  راه  پلیس  پاسگاه های  از  پنج مورد  اینکه 
شامل سه پاسگاه در تبریز، یک پاسگاه در اهر 
دارد  به جابه جایی  نیاز  بناب  در  پاسگاه  و یک 
طرف  از  پاسگاه ها  این  جابه جایی  اگر  افزود: 
سلسله مراتب فراجا در اولویت قرار گرفته و به 
اداره کل راهداری استان ابالغ شود، محل جدید 

تعیین و جابه جا خواهند شد.

قرار گرفتن ۱۸ استاد دانشگاه تبریز در جمع دانشمندان 
یک درصد برتر جهان

فرش تبریز، خون جگر و فیفای بی معرفت
فرشید باغشمال
رهاورد این همه »فرش تبریز« که به جام جهانی 
صنایع دستی  تبریز،  جز  چرا  بود؟  چه  فرستادیم، 
هیچ شهر و هیچ کشوری، تا این حد خودش را 
نهادها و رسانه های  تا حاال  نمی کند؟ چرا  سبُک 
و  خشک  تشکر  یک  جهان،  در  ورزشی  رسمی 
این  داریم  اصراری  چه  نکرده است؟  ما  از  خالی 

همه خودمان را کوچک کنیم؟
ماجرای بافت فرش جام جهانی، از جام جهانی 
آلمان،  کره،  به  آن،  از  بعد  و  شد  آغاز  فرانسه 
قطر  هم اکنون  و  روسیه  برزیل،  آفریقای جنوبی، 
شد  تکرار  و  شد  تکرار  ِهی  اتفاق،  این  رسید. 
برای  تبریز  فرش  »بافت  که  شد  تکرار  آن قدر  و 
جام جهانی« به یک خبر نخ نما و بی رویه در ادوار 

جام جهانی تبدیل شد.

فرش جام جهانی و ابهام های قانونی
ساز و کار قانونی بافت فرش جام جهانی، همواره 
مبهم بوده  است. مشخص نیست نهادهای متولی 
صنفی و هنری فرش، آیا در این خصوص دخیل 
هستند یا نه؟ آیا هر فردی می تواند محصول هنری 
خود را »به نام ایران« راهی جام جهانی کند؟ آیا 
بافت فرش جام جهانی، مطابق فراخوان، سفارش 
ارتباطات  و  ذوق  یا  بوده ،  قانونی  تشریفات  و 

شخصی نیز در این خصوص موثر است!؟
فرش تبریز، برند شخصی نیست

فرشی که به نام »ایران و تبریز« بافته می شود، یک 

بَرند شخصی نیست. کسی نمی تواند بگوید »خودم 
بافته ام و به کسی مربوط نیست!« مایه گذاشتن از 
اعتبار هنری و تاریخی ایران و تبریز، در رویدادی 
مثل جام جهانی -که کمتر نسبتی با هنر و مباحث 

فرهنگی دارد- توجیه ندارد.
اصرار تبریز و بی اعتنایی فیفا

جمله  از  فوتبالی،  مجامع  تاکنون  شنیده اید  آیا 
بافت  موضوع  به  باید،  و  شاید  که  آن گونه  فیفا، 
اخبار  میان  در  مثاًل  دهد؟  بها  جام جهانی  فرش 
عکس  قطعه  یک  فیفًا  دیده اید  آیا  جام جهانی، 
جام جهانی  برنامه های  حاشیه  در  فرش ها  این  از 
نشان دهد؟ یا رئیس فیفا در پیام کوتاهی از ایران 
 Tabriz carpet عبارت  اصاًل  کند؟  قدردانی 
در  ببنید  کنید،  جستجو  را   world cup

رسانه های غیرایرانی، این خبر جایی دارد؟

فرش دادیم و پیراهن گرفتیم
درشت  و  ریز  رویدادهای  عرصه  جام جهانی، 
است. از تتو و آرایش بازیکنان گرفته تا آب معدنی 
در  است.  خبرنگاران  تیررس  در  نیمکت،  گوشه 
میان این همه اخبار، آیا تاکنون شنیده اید که مثاًل 
تیم ها  به  خود  زیبای  عاج کاری   از  آفریقایی ها 
راهی  را  بامبوبافی خود  ژاپنی ها،  یا  هدیه دهند؟ 
حاتم بخشی ها  این  نه!  قطعًا  کنند؟  جام جهانی 
مختص ما است و بس! نشان به آن نشان که چند 
سال پیش، فدراسیون فوتبال، فرش نفیسی را به 
رئیس فدراسیون اسپانیا اهدا کرد و طرف غربی، 

در عوض، پیراهن تیم ملی کشورش را پیشکش 
کرد! ببنید فرش تبریز با انبوهی از سرمایه و هنر 
و هزینه و زحمت و خون جگر، چطور از دست 
می رود و در مقابل، چه چیزی عایدمان می شود!؟

که  خصوص  این  در  شده  منتشر  گزارشی  آیا 
فروش  جام جهانی،  به  تبریز  فرش  ارسال  با  مثاًل 
برند مهم، در مارکت های جهانی  این  یا سفارش 
صنایع دستی، افزایش داشته است؟ راستی، اوضاع 
آیا  است؟  چطور  مظفریه  بازار  در  کاسبی  و  کار 
توانستیم این بازارچه زیبا را به جهان معرفی کنیم؟

اصالت هنری فرش تبریز در معرض
 انحراف است

جدا از این مسائل، یک نگرانی خیلی مهم نیز در 
این ماجرا وجود دارد، و آن این که، فرش هایی که با 
»نشان تبریز« راهی جام جهانی می شود، در آستانه 
است.  خود  تاریخی  و  هنری  هویت  از  انحراف 
»فرش تبریز« با طرح ها و اسلوب های تاریخی نظیر 
ساالری، ماهی، گنبدی، گلستان، ماهی، هریس و 

خطیبی و.... در جهان شناخته می شود.
»نقشه« جزو جداناپذیر هویت فرش تبریز است. 
وقتی فرشی با کاپ جام جهانی و عکس مسی و 
رونالدو بزک شود، این کاال اسمش هر چه باشد، 
اسلوب  طرح،  بر  عالوه  نیست.  تبریز«  »فرش 
رنگ بندی نیز بخشی از هویت فرش تبریز است. 
تبریز،  فرش  در  رفته  کار  به  سبز  و  آبی  و  قرمز 
ریشه در طبیعت و اقلیم و معماری این خطه دارد. 
این رنگ ها به قدری بدیع و خاص است که حتی 
مثاًل  نمی توانند  نیز  فتوشاپ  پیشرفته  نسخه های 
که  فرشی  کنند.  تولید  عینًا  را  هریس  قرمِز طرح 
این رنگ بندی بکر و دقیق را نداشته باشد، »فرش 

تبریز« نیست.
این سریال نافرجام را پایان دهیم

از  مایه گذاشتن  و  جام جهانی  مختلف  ادوار 
اعتبار فرش تبریز، نشان داده، بافت و ارسال فرش 
تبریز به جام جهانی، نه تنها هیچ فایده  و آورده ای 
است  ممکن  بلکه  نداشته،  هنرصنعت  این  برای 
دم دستی  و  نازل  به موضوعی  را  ایران  فاخر  هنر 
تبدیل کرده و منزلت تاریخی فرش تبریز را خوار 

و خفیف کند.
سریال فرش تبریز و جام جهانی، وارد دوره هفتم 
می شود، بی آن که متولیان فوتبال و جام جهانی که 
محبت  برای  هستند-  کسانی  چه  می دانیم  نیک 
نفس  عزت  شوند.  قائل  ارزشی  ایران،  هنرمندانه 
آدمی حکم می کند وقتی کسی قدردان این لطف 
و محبت و زیبایی نیست، خودمان را بیش از این 
کوچک نکنیم و این سریال نافرجام را پایان دهیم.

تنش آبی و دریاچه ارومیه اولویت دولت نیست
پنج استان کشور با بحران جدی آب روبروست 
که می تواند کشور را دوباره درگیر مشکالت و 

مسائل زیادی کند.
دو استان از این پنج استان نیز آذربایجان شرقی 
و غربی است که میلیاردها تومان برای احیا دریاچه 
ارومیه در این استان ها هزینه شد اما در نهایت، 
باد رفت و دریاچه  تمام پول ها و سرمایه ها به 
نیز بعد از قرن ها نابود شد که حاال نماینده مردم 
اسالمی می  آذربایجان شرقی در مجلس شورای 
اولویت  ارومیه  گوید: تنش آبی و مسئله دریاچه 

نخست دولت نیست.
استان  همه  شده،  منتشر  های  گزارش  طبق 
به نوعی روبرو هستند  با بحران آب  های کشور 
با یکدیگر فرق  تفاوت که نسبت هرکدام  این  با 
دارد فلذا می توان گفت از زاهدان تا تهران و از 
آب  بحران  با  کشور  نقطه  ترین  شمالی  تا  تهران 
بحران  تواند  می  مسئله  همین  که  هستیم  روبرو 
اگر  که  بیاورد  وجود  به  کشور  برای  امنیتی  های 
نیاندیشند  آن  برای  ای  به سرعت چاره  مسئوالن 
امکان اینکه شاهد درگیری های بین استانی شویم 

نیز وجود دارد.
طبق گفته علی اکبر ملکوتی، مدیر بهره برداری 
از تاسیسات آبفای تهران، به دلیل خشکسالی های 
پی در پی و بارش های باتاخیری که برای استان و 
در سال  داد، حجم ذخیره سدها  تهران رخ  شهر 
و  درصد   ۱۸ گذشته،  سال  با  مقایسه  در  جاری 
در مقایسه با سال ۱۳۹۹، ۵۲ درصد و با وضعیت 

عادی ۵۰ درصد کاهش یافته است.
در سایر استان ها نیز کاهش بارندگی ها و افت 
شرایط   به  را  کشور  سدها،  ذخایر  میزان  شدید 
بحران آب  نزدیک کرده است و ۶۳ درصد مخازن 

سدهای ایران خالی است.
می  کشور  آب  صنعت  سخنگوی  که  طور  آن 
المللی  بین  های  شاخص  نظر  از  ایران  گوید، 
دارد  قرار  آبی   تنش  در   است  سال   ۱۲ حدود 
عبور  هم  وضعیت  این  از  کشور  امسال  حتی  و 
کرده و وارد شرایط کمبود آب شده است که آثار 

ملموسی را به همراه دارد.
شرکت  رئیس  مالیی،  هوشنگ  این،  بر  عالوه 
مدیریت منابع آب ایران نیز در تاریخ دوم آبان ماه 
گفت که کم آبی مهرماه امسال در ۵۰ ساله گذشته 

بی سابقه بوده است.
این اتفاقات اما در شرایطی رخ داده که ایران در 
بوده  اجتماعی  اعتراضات  شاهد  اخیر  های  هفته 
و  شرب  بخش  در  چه  آب  کمبود  اگر  و  است 
چه در حوزه کشاورزی به درستی مدیریت نشود، 
به بحران  این کمبود  تبدیل شدن  با  احتمال دارد 
آب، شاهد شکل گیری مجدد اعتراضات آبی در 

کشورمان باشیم.
استان  در  گذشته  سال  دو  در  که  اعتراضاتی 
و  چهارمحال  اصفهان،  خوزستان،  نظیر  هایی 
رخ  همدان  و  بلوچستان  و  سیستان  بختیاری، 
سایر  البته  و  ها  استان  همین  بازهم  حاال  و  داد 

استان های کم آب کشور مستعد بروز اعتراضات 
آبی در صورت عدم مدیریت بهینه منابع آب در 

شرایط تنش آبی هستند.
در  نیز  زیست  محیط  فعال  درویش  محمد 
آبی  کم  شرایط  به  توجه  با  گوید:  می  زمینه  این 

ایجاد محدودیت در  برنامه دولت برای  کنونی و 
تخصیص آب کشاورزی، ممکن است در ماه های 
آینده، مهمترین استان های تولیدکننده محصوالت 
خوزستان،  های  استان  یعنی  ایران  در  کشاورزی 
و  غربی  آذربایجان  رضوی،  خراسان  فارس، 
آذربایجان شرقی بیش از سایر استان های کشور 
با بحران تامین آب مورد نیاز در بخش کشاورزی 

مواجه شوند.
تامین  نگران  نباید  که  این  بر  تاکید  با  درویش 
آب شرب مناطق مختلف کشور در ماه های آینده 
نیرو  وزارت  آمارهای  مجموع  کرد:  عنوان  بود، 
با  که  دهد  می  نشان  هواشناسی  پیش بینی های  و 
چند  در  سدها،  ذخایر  سطح  بودن  پایین  وجود 
ماه آینده مشکلی در حوزه تامین آب شرب مردم 

ایران به وجود نخواهد آمد.
در  پاییز، مخازن سدها  اساسا همیشه در فصل 
بزرگنمایی  و  داشتند  قرار  خود  حد  ترین  پایین 
مساله کم آبی فعلی، غیرمنطقی به نظر می رسد، 
که  دهد  می  نشان  هواشناسی  های  بررسی  زیرا 
بهتری  های  بارندگی  شاهد  آینده  های  هفته  در 
بازهم  نیفتد،  اتفاق  این  اگر  حتی  و  بود  خواهیم 
این طور نیست که مخازن سدهای ایران برای ماه 
نیاز تامین آب شرب  های آتی نتواند پاسخگوی 

مردم باشد.
سالمت  کرسی  در  زیست  محیط  کمیته  رئیس 
وجود  با  کرد:  تاکید  ادامه  در  یونسکو  اجتماعی 
این که به نظر می رسد در ماه های آینده مشکل 
زیادی از بابت تامین آب شرب ایجاد نشود، ولی 
شکی نیست که ما در بلندمدت حتما باید رویکرد 
بخش  در  آب  شدید  مصرف  درباره  را  خودمان 
صنایع  استقرار  و  ایران  نقاط  تمام  در  کشاورزی 
آب بر در مناطق کم آب کشور تغییر دهیم، یعنی 

برویم  اقتصاد  از  نوعی  تعریف  به سمت  باید  ما 
که آب محور نباشد و اساسا باید چیدمان توسعه 
اکولوژیکی کشور  واقعیت های  برمبنای  را  ایران 
از ظرفیت های  استفاده  به سمت  و  کنیم  عوض 
نظیر  غیرآب محور  در حوزه های  توسعه  موجود 
صنایع  و  گردشگری  تجدیدپذیر،  های  انرژی 

های -تک برویم.
آذربایجانی  مردم  نماینده  علیرضابیگی  احمد 
شرقی در مجلس شورای اسالمی، در گفت وگویی 
با  که  هایی  استان  از  یکی  که  مسئله  این  درباره 
است  آذربایجان  است  روبرو  آب  جدی  بحران 
اظهار کرد: ما در استان مطالعه ای را انجام دادیم 
که منجر شد به سند احیای دریاچه ارومیه شد که 
محورهای گوناگونی از جمله انتقال آب حوزه به 
حوزه، بارور کردن ابرها و حتی پیوست اجتماعی 
آن که چطور باید مصرف در حوزه کشاورزی را 
با تغییر کشت تقلیل بدهیم و این آبی که در بخش 
صنعت  حوزه  در  شود  می  استفاده  کشاورزی 
مصرف شود تا بتواند زندگی مردم و معیشت آنها 

را تامین کند.
کند:  می  تاکید  شرقی  آذربایجان  مردم  نماینده 
وجهه  باید  که  است  ای  شده  مطالعه  سند  این 
همت همه مسئولین کشور در جهت فعال کردن 
دوره  هر  متاسفانه  اما  باشد  سند  این  تحقق  و 
این  که  گیرد  می  صورت  های  کاری  سیاسی 
هاست.  کسری  و  کم  جبران  مستمسک  موضوع 
برای مثال شما می بینید که دریاچه ارومیه تبدیل 
به یک موضوع امنیتی می شود و گروه های قوم 
گرا برای اظهار وجود امتیاز گرفتن، از این شرایط 

سو استفاده می کنند.
بیگی با بیان اینکه در دوره روحانی مبالغ زیادی 
در زمینه دریاچه ارومیه که امروز خود به بحران 
تبدیل شده است، هزینه شد تشریح کرد: متاسفانه 
های  هزینه  که  زمان  آن  در  مصوب  های  پروژه 
قابل توجهی برای آن در نظر گرفته شد، تا کنون 
ظهور و بروز خارجی نداشته است ولی باز باید 

روی آن کار کرد.
این نماینده مردم آذربایجان شرقی در پاسخ به 
این سوال که اگر بخواهیم به مردم وعده و یک 
آرامش خاطر بدهیم و زمانی برای حل این بحران 

ها به آنها اعالم کنیم.
آن روز دقیق کی اتفاق خواهد افتاد؟ گفت: من 
توانم  نمی  مقننه  قوه  در  مردم  نماینده  عنوان  به 
و  برنامه  ارائه  چون  کنم  اعالم  مردم  به  زمانی 
اجرای آن توسط دولت انجام می شود فلذا دولت 
باید زمانبندی خود را به مردم و ما اعالم کند اما 
از  متاسفانه دولت در این خصوص مثل بسیاری 
موضوعات دیگر، ناتوان از ارائه یک زمان بندی 
ارومیه  دریاچه  احیای  سند  تحقق  برای  مناسب 
ای  عدیده  مشکالت  دولت  اساسا  چراکه  است 
در  آبی  تنش  و  ارومیه  دریاچه  موضوع  و  دارد 

استان اذربایجان شرقی، در اولویت دولت نباشد.
 آزاده مختاری  علی چاهه

کسب ۱2 مقام برتر کنگره سراسری قرآن کریم 
توسط دانش آموزان استعدادهای درخشان

دانش آموزان پسر  و دختر آذربایجان شرقی در 
بیست و هفتمین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه 
  ۸ و   4 ترتیب  به  درخشان  استعدادهای  مدارس 

مقام برتر کشوری را کسب کردند.
مراسم اختتامیه بیست و هفتمین کنگره سراسری 
استعدادهای درخشان  "ویژه مدارس  قرآن کریم 
کشور" با کسب چهار مقام برتر کشوری توسط 

دانش آموزان پسر استان در گرگان پایان یافت.
کنگره  هفتمین  و  بیست  پسر  شرکت کنندگان 
سراسری قرآن کریم "ویژه مدارس استعدادهای 
»حفظ«،  آوایی  بخش  دو  در  کشور"  درخشان 
»حفظ ویژه«، »قرائت« و  بخش »مفاهیم« در سه 
قالب »ساخت کلیپ«، »تهیه پادکست )پادپخش(« 

و »طراحی اینفوگراف« به رقابت پرداختند.

بیست و هفتمین کنگره سراسری قرآن کریم با 
برگزیده  دانش آموزان  و گزینش  هدف شناسایی 
در رشته های مختلف قرآنی در مدارس سمپاد و 
در راستای تقویت انس با قرآن در دانش.آموزان 
و توسعه و تقویت مهارت های سواد قرآنی میان 
آنان در رشته های »حفظ«، »حفظ ویژه«، »قرائت« 

و »مفاهیم« قرآن کریم برنامه ریزی و اجرا شد.
مدارس  دانش آموزان  حضور  با  مسابقات  این 
استعدادهای درخشان سراسر کشور در دوره های 
بخش   در   متوسطه  دوم  دوره  و  اول  تحصیلی 
دختران مورخه ۱۸ تا ۲۰ آبان ۱4۰۱، به میزبانی 
استان گلستان و در شهرستان گرگان برگزار شد 
و با معرفی نفرات برتر و تجلیل توسط مقام عالی 

وزارت  به کار خود پایان داد.

جالل شیری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
تبریز اظهار کرد: بر اساس اعالم پایگاه استنادی 
در  تبریز  دانشگاه  ۱۸استاد  اسالم،  جهان  علوم 
جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی 
سال  علوم  موضوعی  مختلف  های  حوزه  در 

۲۰۲۲ قرار گرفتند.
شیری  جالل  دکتر  اساس  براین  وی  گفته  به 
دین  یعقوب  دکتر  کامپیوتر،  علوم  حوزه  در 
پژوه، دکترسیدحسین حسینی ، دکتر سید محمد 
عباپور، دکتر وحید  سید محمودی، دکتر مهدی 
نورانی، دکتر مرتضی یاری دریامان، دکتر مهران 
صباحی، دکتر سعید زینالی هریس، دکترابراهیم 
دکتر سیامک طلعت  زارع و  دکتر وحید  بابایی، 
ختائی  دکترعلیرضا  مهندسی،  حوزه  در  اهری 
و  زیست  محیط  شیمی،  مهندسی،  حوزه  در 
سید  دکتر  و  قنبرزاده  دکتربابک   ، شناسی،  بوم 
کشاورزی،  علوم  در حوزه  پیغمبردوست  هادی 
و  گیاهی  علوم  بخش  در  زاده  شیخ  نجمه  دکتر 
جانوری، دکتر میرعلی فرج زاده در حوزه شیمی 

و دکتر حسن نمازی در بخش  زیست شناسی 
و زیست شیمی بر اساس فعالیت های پژوهشی 
قرار  لیست  این  در  شده  دریافت  استنادات  و 

معرفی شده اند.
بر  نیز  گذشته   سال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
 ۱۶ اسالم،  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  اساس 
یک  دانشمندان  جمع  در  تبریز  دانشگاه  استاد 

درصد دنیا قرار داشتند.

ورود افراد غیرحرفه ای به حوزه کتاب آسیب زاست

سفر در آذربایجان شرقی کاهش یافت
اداره  مسافر  اداره  رئیس  محمدی  نوروز 
استان  جاده ای  وشنقل  وحمل  راهداری  کل 
آذربایجان شرقی با بیان اینکه در ۶ ماه اول سال 
در  مسافر  نفر  هزار   ۸۰۰ و  میلیون  یک   ،۱4۰۰
شده  جابه جا  استان  در  سفر  هزار   ۲۵۶ قالب 
بودند، اظهار کرد: امسال به دلیل دایر شدن مجدد 
استان،  اتوبوسی  ناوگان  قالب  در  اربعین  سفر 
سفرها  تعداد  که  شد  انجام  اتوبوس  با  سفرها 
مسافران  تعداد  اما  داشته  درصدی  شش  کاهش 

۲۲ درصد رشد را تجربه کرد.
به  را  مسافر  جابه جایی  میزان  بیشترین  وی 
و  سواری  اتوبوسی،  ناوگان   به  مربوط  ترتیب 
مینی بوس اعالم  کرد و گفت: در سفرهای درون 

استانی بیشترین میزان سفر به ترتیب از شهرهای 
مراغه، مرند و اهر به تبریز و بالعکس بوده و در 
بیشترین مقصد مسافران  استانی هم  حوزه برون  

استان؛ تهران، ارومیه و اردبیل بوده است.
رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل 
پرداخت  از  شرقی  آذربایجان  ای  جاده  نقل  و 
نوسازی  برای   تسهیالت  تومان  میلیارد   ۱۱
اول  ماه   ۶ در  اتوبوس  دستگاه   ۳۷ بازسازی  و 
سال خبر داد و افزود: متوسط عمر اتوبوس های 
استان ۱۵ سال، مینی بوس ها ۲۸ سال و سواری 
مورد  سه  هر  که  است  سال   ۱۲ عمومی  های 
نیاز  و  شود  می  محسوب  فرسوده  ناوگان   جزو 

به بازسازی دارد.

آذربایجان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
شرقی ورود افراد غیرحرفه ای و غیرمتخصص به 
عرصه کتاب به خصوص کتاب کودک و نوجوان 

را از آسیب های جدی این حوزه عنوان کرد.
افزود:  ناظمی"  "سیدقاسم 
رواج  و  افراد  این  حضور 
کمی  افزایش  و  کتاب سازی 
تهیه  برای  زحمتی  که  کتابهایی 
از  نشده  کشیده  آن  تالیف  و 
نشر  حوزه  جدی  آسیب های 
و علت  است  نوجوان  و  کودک 
در  کتاب  مقوله  ماندن  محجور 
جامعه ما نیز به همین دلیل است.
وی، نویسندگی و تولید اثر در 
حوزه کودک و نوجوان را بسیار 
و  سخت  حال  عین  در  و  مهم 

در  فعالیت  برای  گفت:  و  کرد  عنوان  تخصصی 
این حوزه باید از سواد ادبی و سواد انسان شناسی 
و روانشناسی باالیی برخوردار بود و نویسندگان 
حوزه کودک و نوجوان باید از این دو شاخصه 

مهم برخوردار باشند.
وی بر لزوم انتشار کتب کیفی در حوزه کودک 
و نوجوان تاکید کرد و افزود: اگر کتابهای تولید 
کیفیت  دارای  نوجوان  و  کودک  عرصه  در  شده 
مطلوب و محتوای قدرتمند باشد بدون شک از 
سوی مخاطب نیز مورد استقبال واقع خواهد شد.

ناظمی، اظهار امیدواری کرد ناشران تخصصی 
کودک و نوجوان در استان تقویت شوند تا مردم 

بتوانند به این انتشارات اعتماد کنند.
خوب  کتابهای  معرفی  لزوم  بر  همچنین  وی 
و  کتابشناسان  سوی  از 
فرصت های  در  کتابخوانان 

مختلف تاکید کرد.
ناظمی، همراهی نویسندگان 
و  کودک  حوزه  ناشران  و 
اهتمام برای تولید  نوجوان و 
حوزه  این  در  کیفی  آثار 
خوردن  رقم  ساز  زمینه  را 
عرصه  در  مبارک  اتفاقاتی 
تولید کتابهای خوب، با محتوا 
و  کودکان  برای  باکیفیت  و 
نوجوان به عنوان آینده سازان 

ایران اسالمی عنوان کرد.
 همزمان با نخستین روز هفته کتاب با حضور 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی 
کوثر  زیبای  هنرهای  هنرستان  در  کتاب  زنگ 
به  اشاره  با  ناظمی  سیدقاسم  شد.  نواخته  تبریز 
که  همانیم  "ما  گفت:  کتاب،  هفته  امسال  شعار 
جمهوری  کتاب  هفته  امسال  شعار  خوانیم"  می 
اهتمام  لزوم  بر  مقوله  این  و  است  ایران  اسالمی 
بیشتر نوجوانان برای مطالعه کتاب های خوب در 

کنار کتابهای  درسی تاکید دارد.

غلظت آالینده های جوی در شهرهای پرجمعیت 
آذربایجان شرقی رو به افزایش است

هواشناسی  کل  اداره  پیش بینی  گروه  رییس 
و  پایداری  به  توجه  با  گفت:  آذربایجان شرقی 
و  غلظت  چهارشنبه  ظهر  از  بعد  تا  جو،  سکون 
انباشت آالینده های جوی در شهرهای پرجمعیت 
و صنعتی این استان به ویژه تبریز افزایش می یابد.
محمد امیدفر، افزود: بررسی نقشه های همدیدی 
و آخرین تصاویر ماهواره ای نشان می دهد در 
و  استان حاکم  در  پایدار  آینده جوی  روز  چهار 
در شهرهای  ویژه  به  هوا  کیفیت  کاهش  موجب 
پرجمعیت و صنعتی استان می شود. در این مدت، 

گروه  برای  ناسالم  حد  در  هوا  کیفیت  شاخص 
برای  ناسالم  ساعات  برخی  در  و  حساس  های 
تمام گروه ها به ویژه در تبریز می شود بنابراین 
به ویژه  تمامی گروه های سنی  توصیه می شود 
کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی در این 
مدت از تردد غیرضروری در سطح شهر به ویژه 
مناطق آلوده خودداری کنند. از عصر چهارشنبه با 
نفوذ سامانه بارشی، مجددا جوی ناپایدار همراه با 
استان حاکم  باران و برف در  بارش  ابر،  افزایش 
می شود و از غلظت آالینده های جوی می کاهد.
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