
حضور مدیران 
خودروسازی ها در 

هیات مدیره بانک ها 
و پتروشیمی ها؛ 

تکمیل زنجیره تولید 
درمس سونگون ،راه 

اندازی کارخانه ذوب و 
ممانعت از خام فروشی 

از جمله اولویت های 
ماست

چرا پیشرفت های 
شهرستان ورزقان را به 

حاشیه می کشانید
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ترکیب هیات رییسه کمیسیون 
صنایع و معادن مشخص شد/ نماینده 

شهرستان ورزقان مجدداً 
نایب رئیس ماند
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فرهنگی -اجتماعی                         

شهردار تبریز:

تعامل با نهادهای مختلف اولویت اول 
شهرداری برای حل مشکالت است

مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی:

هیچ موردی از بیماری تب خونریزی دهنده 
کریمه  - کنگو در استان آذربایجان شرقی 

گزارش نشده است
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حسن  دکتر  والمســلمین  حجت االســام 
پنجشــنبه  عصر  جمهوری  رئیس  روحانی 
برای حضور در نوزدهمین اجاس سازمان 
همکاری شــانگهای عازم بیشکک پایتخت 

شد. قرقیزستان 
اجــاس ســازمان همکاری  نوزدهمیــن 
شــانگهای ۲۳ و ۲۴ خــرداد بــا حضــور 
ســران ۱۱ کشــور از جمله روسیه، چین، 
ازبکســتان،  تاجیکســتان،  قزاقســتان، 
هند، پاکســتان و ایران در شــهر بیشکک 

برگزارمی شود.
ســازمانی  شــانگهای  همکاری  ســازمان 
بین  دولتی اســت که بــرای همکاری های 
چندجانبه سیاســی، اقتصــادی و امنیتی 
بنیــان گذاشــته شــد. چیــن، روســیه، 

تاجیکســتان،  قرقیزســتان،  قزاقســتان، 
ازبکستان، پاکســتان و هند اعضای اصلی 
و ایران، مغولســتان، افغانستان و باروس 

این سازمان هستند. ناظر  اعضای 
دکتــر روحانــی همچنین پــس از حضور 
در اجــاس شــانگهای در دومین مرحله 
از ســفر ســه روزه خود به منظورشرکت 
در پنجمیــن کنفرانس “تعــادل و اعتماد 
سازی در آســیا” ) سیکا( از بیشکک عازم 
شد. خواهد  تاجیکستان  پایتخت  دوشنبه 

افغانســتان، پاکستان،  ایران، قزاقســتان، 
کره جنوبی، چین، روسیه، هند، فلسطین، 
ازبکســتان،  قرقیزســتان،  مغولســتان، 
تایلند  و  آذربایجان  تاجیکستان، جمهوری 

سازمان سیکا هستند. اعضای  از جمله 

دکتر روحانی عازم قرقیزستان شد

Ó  دکتر روحانی همچنین پس از حضور در اجالس شانگهای در دومین مرحله از سفر سه روزه خود به منظورشرکت در پنجمین
کنفرانس “تعادل و اعتماد سازی در آسیا” ) سیکا( از بیشکک عازم دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد شد.

Ó  ،ایران، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، کره جنوبی، چین، روسیه، هند، فلسطین، مغولستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان
جمهوری آذربایجان و تایلند از جمله اعضای سازمان سیکا هستند.

Ó  نوزدهمین اجالس سازمان همکاری
شــانگهای 23 و 2۴ خرداد با حضور 
سران 11 کشور از جمله روسیه، چین، 
قزاقستان، تاجیکســتان، ازبکستان، 
هند، پاکستان و ایران در شهر بیشکک 

برگزارمی شود.



3

شماره 2، خرداد ماه  1398

فصل تدوین

اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: مس سونگون از 
جمله پروژه های حساس و حیاتی استان است و باید 
فعالیت های این مجموعه در کاهش بیکای و تقویت 

اقتصاد ملی و منطقه ای موثر باشد.
 به گزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛دکتر محمدرضا 
پورمحمــدی در دیدار مدیرعامــل و اعضای هیات 
مدیره شرکت صنایع ملی مس ایران با وی با اشاره به 
بخشی از اولویت ها و تاش های خود در زمینه تاش 
برای بهره برداری هرچه بیشتر از معادن استان گفت: 
تکمیل زنجیره تولید در مس سونگون، نفلین سینیت 
سراب و همچنین تبدیل استان به قطب سوم تولید 
خودرو در کشور، ســه پروژه حیاتی و حساس برای 
استان هســتند و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد 
تحقق و بهره برداری از این ســه پروژه مهم در استان 

باشیم.
وی عدم تکمیل زنجیره تولید در سونگون را مهم ترین 
و اصلی ترین مشــکل فعلی این مجموعه دانســت و 

افزود:راه اندازی کارخانــه ذوب، ایجاد صنایع پایین 
دســتی مس، ممانعت از خام فروشــی مس، انتقال 
حســاب های بانکی مس سونگون به استان، استفاده 
از خدمات شرکت های حمل و نقل استان، استفاده از 
نیروی کار بومی به جای نیروهای کار سایر مناطق در 
سونگون و مواردی همچون تولید کاتد در سونگون از 

جمله اولویت های ماست.
وی اظهــار کرد: بر این باور هســتیم که باید تمامی 
اقدامات انجام شده، در رونق تولید و اشتغال منطقه 
و همچنیــن در تقویت اقتصاد ملی و کاهش بیکاری 

جوانان موثر باشد.
سعدمحمدی؛ مدیرعامل شــرکت صنایع ملی مس 
ایران نیز در این جلســه با اشاره به ظرفیت های بی 
نظیر معدنی در استان آذربایجان شرقی از جمله مس 
سونگون گفت: با توجه به این ظرفیت های کمیاب در 
استان باید شــاهد روند روبه توسعه صنعت مس در 

استان آذربایجان شرقی باشیم.

 استاندار آذربایجان شرقی در دیدار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت صنایع ملی مس ایران:

تکمیل زنجیره تولید درمس سونگون ،راه اندازی کارخانه ذوب و ممانعت 
از خام فروشی از جمله اولویت های ماست

Ó  راه اندازی کارخانه ذوب، ایجاد صنایع پایین دستی مس، ممانعت از خام فروشی مس، انتقال حساب های بانکی مس سونگون به
استان، استفاده از خدمات شرکت های حمل و نقل استان، استفاده از نیروی کار بومی به جای نیروهای کار سایر مناطق در سونگون و 

مواردی همچون تولید کاتد در سونگون از جمله اولویت های ماست.

Ó  تکمیــل زنجیره تولیــد در مس
ســونگون، نفلین ســینیت سراب و 
قطب سوم  به  استان  تبدیل  نین  چ م ه
تولید خودرو در کشــور، ســه پروژه 
حیاتی و حساس برای استان هستند و 
امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تحقق 
و بهره برداری از این سه پروژه مهم در 

استان باشیم.
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با حضور مهنــدس ایمانلو مدیر 
اعزازی   ، عامل آب و فاضــاب 
بناب  نماینده مردم شهرســتان 
در مجلــس شــورای اســامی و جمعــی از 
مسئولین شهرستانی و اســتانی آیین کلنگ 
زنی طرح آبرســانی به تعدادی از روستاهای 

برگزار شد. این شهرستان  جنوب 
  بــه گزارش خبرنــگار ما؛ مهنــدس ایمانلو 
مدیر عامل آب و فاضاب شهری و روستایی 
در ایــن آییــن عملیــات کلنــگ زنی طرح 
آبرســانی این شهرستان گفت : در این پروژه 
بــه طول ۱۱۵۰۰ متر خط انتقال با جمعیتی 
بالغ بر ۱۲۳۶۵ نفر را تحت پوشش خود قرار 

خواهد داد.
  وی اعتبــار این پــروژه را ۷۰ میلیارد ریال 
اعام کرد و افزود : در راســتای ارتقای کمی 
و کیفی آب شرب روستائیان ، طرح آبرسانی 
به این منطقه از خط انتقال اصلی زرینه رود 
به تبریــز مطابق برنامه ریزی ، اقدامات الزم 

نجام خواهد شد. ا
  در ادامه اعزازی نماینده شهرســتان بناب 
در مجلس شــورای اســامی ضمن تقدیر و 
تشــکر از مدیریت و کارکنان شــرکت آب و 
فاضاب روســتایی در تسریع عملیات اجرای 

این پروژه تاکید کرد.

آیین کلنگ زنی طرح آبرسانی به 
روستاهای جنوب شهرستان بناب در 

آذربایجان شرقی

Ó  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در این آیین عملیات کلنگ زنی طرح آبرسانی این شهرستان
گفت : در این پروژه به طول 115۰۰ متر خط انتقال با جمعیتی بالغ بر 123۶5 نفر را تحت پوشش خود قرار خواهد داد.
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نماینــده مــردم ورزقــان -خاروانا در 
مجلس با انتقاد از سیاه نمایی برخی از 
افراد گفت: چرا پیشرفت های شهرستان 
را به حاشیه می کشانید و افکار مردم را 
آلــوده می کنید، تمام کارهای توســعه مس ســونگون 
به خاطر مردم منطقه است و بحث شخصی نیست و باید 
همه بدانیم که اجرای طرح های توسعه به نفع شهرستان 

و استان و حتی کشور است.
دکتــر رضا علیــزاده اظهار داشــت: ملت ایــران ملتی 
آزادیخواه در جهان اســت، نظام جمهوری اســامی به 
برکت خون شــهدا، پشــتیبانی مردم و تدابیر حکیمانه 
مقام معظم رهبری بیش از ۴۰ ســال است که در دفاع 
از آرمان هایش رو در روی استکبار جهانی ایستاده است. 
نائب رئیس کمیســیون صنایع مجلــس تصریح کرد: با 
وجود اینکه ایران مقصد و هدف نهایی تمام توطئه های 
استکبار در منطقه است اما امن ترین کشور در خاورمیانه 
هســتیم و به از غیر خداوند متعال به هیچ قدرتی ســر 

تعظیم فرو نیاورده ایم.
وی با اشاره به رد درخواست آمریکا برای مذاکره از سوی 
مقام معظم رهبری اشــاره کــرد و افزود: در صورتی که 
اروپایی ها اقدام عملی در راســتای تعهداتشان در برجام 
نداشته باشند، اقدامات متقابل بعدی جمهوری اسامی 

در زمینه برجام انجام می شود.
این نماینده ضمن تشکر از مقاومت مردم ایران در برابر 
استکبار یادآور شــد: ملت ایران در برابر فشار و تحریم 
اقتصــادی از آرمان های انقابی خود بــر نمی گردند و 

مقاومت ملت نقشه دشمنان را بی اثر خواهد کرد.
علیزاده گفت: ملت ایران توان فکری و اســتعداد بالقوه 
باالیی دارنــد و در بین بهترین نخبه های جهان رد پای 
ایرانــی دیده می شــود و هیچ کس جلــودار ملت ایران 
نخواهد بود، به طوریکه در شــرایط تحریم توانســته ایم 
پیشــرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف علمی 
و تولید علم از جمله هسته ای، نانو و سلول های بنیادی 

در دنیا داشته باشیم.
علیزاده به حجمه ســنگین تبلیغاتی و روانی دشــمنان 
علیه کشور اشــاره کرد و افزود: دشمنان می خواهند با 
اســتفاده از تزریق یاس و ناامیدی جامعه را در بن بست 
نشــان دهند، اما هیچ گونه بن بست و بحرانی در کشور 

نداریم و با تدابیر رهبر انقاب و یک صدایی مشــکات 
را با ســربلندی پشت سر خواهیم گذاشت.وی در بخش 
دیگری از ســخنرانی خود به مسائل شهرستان ورزقان 
اشــاره کرد و گفت: در جلســات خصوصــی و عمومی 
مســووالن شهرستان ورزقان چیزی به غیر از کم کردن 
مشکات و دغدغه های مردم منطقه مطرح نیست و این 

را وظیفه خود می دانیم.
علیــزاده ادامــه داد: ســال گذشــته در معابــر داخل 
محدوده روستاهای شهرســتان ورزقان حدود ۸۰ هزار 
تن آســفالت ریزی شد اســت که در نوع خود بی نظیر و 
بی سابقه است، امسال نیز این روند در بخش های مختلف 

با سرعت و حجم بیشتری انجام خواهد شد.
نماینده شهرستان ورزقان متذکر شد: باید رعایت اخاق 
در جامعــه را در اولویــت قرار دهیم، اگر روی مســئله 
طرح های توســعه و ایجاد واحد ذوب مس حساســیت 
اســت به واهلل به خاطر صاح و توســعه شهرستان است 
و تمام این درگیری ها به خاطر مردم شهرستان و منافع 

ملی است.
وی به تعطیلی طرح های توســعه در ســال ۹۲ با وجود 
حدود ۱۰ درصد پیشــرفت فیزیکی اشاره کرد و افزود: 
ما ۶ ســال فرصت طایی را از دست دادیم ولی به لطف 
خدا هــم اکنون این پروژه عظیم مجــددا در مدار اجرا 
قرار گرفته اســت. علیزاده خاطرنشــان ساخت: اجرای 
طرح های توسعه مس سونگون از اهمیت باالیی برخوردار 
است، به طوریکه هم اکنون نماینده ولی فقیه در استان، 
اســتاندار، نمایندگان اســتان، وزیر صنعت، مدیرعامل 
شــرکت مس، جامعه علمی و رسانه ای، تمام مسووالن 
و مردم پیگیر موضوع هســتند و تاکید بر اجرای سریع 
طرح های توســعه مس را دارند. علیزاده با انتقاد از سیاه 
نمایی برخی از افراد گفت: چرا پیشرفت های شهرستان را 
به حاشیه می کشانید و افکار مردم را آلوده می کنید، تمام 
این کارها به خاطر مردم منطقه اســت و بحث شخصی 
نیست و باید همه بدانیم که اجرای طرح های توسعه به 
نفع شهرستان و استان و حتی کشور است. وی افزود: به 
حول قوه الهی بخش بزرگی از تکنولوژی طرح های توسعه 
بومی سازی شده و توســط قرارگاه خاتم االنبیا)ص( و یا 
سایر شرکت های داخلی نصب و راه اندازی خواهد شد.      

   منبع خبر : فارس

ورزقــان  مــردم  ینــده  ا م ن
طرح های  اجــرای  روانــا:  ا خ -
اهمیت  از  توسعه مس ســونگون 
به طوریکه  است،  برخوردار  الیی  ا ب
فقیه  ولــی  نماینده  اکنــون  هم 
در استان، اســتاندار، نمایندگان 
اســتان، وزیر صنعت، مدیرعامل 
و  علمی  شــرکت مس، جامعــه 
مردم  و  تمام مسووالن  نه ای،  رسا
تاکید  و  هســتند  موضوع  یگیر  پ
توسعه  طرح های  جرای سریع  ا بر 

مس را دارند.

 نماینده مردم ورزقان - خاروانا در مجلس شورای اسالمی؛
چرا پیشرفت های شهرستان ورزقان را به 

حاشیه می کشانید

Ó  نماینده مردم ورزقان - خاروانا در مجلس شورای اسالمی به تعطیلی طرح های توسعه در سال 92 با وجود حدود 1۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی اشاره کرد و افزود: ما ۶ سال فرصت طالیی را از دست دادیم ولی به لطف خدا هم اکنون این پروژه عظیم مجددا در 
مدار اجرا قرار گرفته است. علیزاده خاطرنشان ساخت: اجرای طرح های توسعه مس سونگون از اهمیت باالیی برخوردار است، به طوریکه 
هم اکنون نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، نمایندگان استان، وزیر صنعت، مدیرعامل شرکت مس، جامعه علمی و رسانه ای، تمام 

مسووالن و مردم پیگیر موضوع هستند و تاکید بر اجرای سریع طرح های توسعه مس را دارند.
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در پــی مطالعات انجام 
گرفته شده در خصوص 
میزان مواد معدنی قابل 
اســتخراج در مجتمع 
مس سونگون و افزایش آن به میزان ۸۹۰ 
میلیون تن، عملیات خاکبــرداری فاز ۳ 
تغلیظ مجتمع مس سونگون آغاز گردیده 
اســت که نوید بخش اجرای این پروژه در 

آینده نزدیک هست.
 به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛معاون 
طرح های توسعه مجتمع مس سونگون با 
بیان اینکه در مجموع در منطقه آذربایجان 
به میزان ۱۰۰ هزار میلیــارد ریال پروژه 
های توســعه ای تعریف شده است گفت: 
یقینــا با اجرا و بهره برداری هر یک پروژه 
ها، زمینه هــای الزم بــرای انجام پروژه 
های توسعه جدید دیگر نیز فراهم خواهد 

گردید.
معاون طرح های توسعه مجتمع مس 
سونگون با اشاره به روال توسعه و تعریف 
پروژه ها گفــت: قاعدتاً هر طرحی در هر 
زمان و هر مکانی که شــروع می گردد از 
روز شروع آن برنامه های توسعه ای آن نیز 
شــروع می شود. بعنوان مثال در مجتمع 
مس سونگون با شــروع فاز یک کارخانه، 
برنامه ریزی های الزم برای ایجاد فاز ۲ آن 

نیز صورت گرفت.
حسین ثقفی با اشــاره به برنامه ریزی 
های صورت گرفته در خصوص احداث فاز 
۳ تغلیظ در مجتمع مس سونگون افزود:  
ورود کارخانه کنســانتره جدید عاوه بر 
بحث اشــتغال زایی اعم از مستقیم و غیر 
مســتقیم که خواهد داشت، گردش مالی 
بیشــتری ایجاد خواهد کرد که به توسعه 
شــرکت مس و منطقه کمک زیادی می 

کند.
وی با اشاره به تأمین مهندسی پایه فاز 
۳ تغلیظ توسط صاحب تکنولوژی گفت: 
بطور کلی با در نظــر گرفتن موضوعاتی 
مثل تعمیرات، تأمین قطعات، پشتیبانی و 

....بهتر است از تکنولوژی در حال استفاده 
تبعیت شود. مگر اینکه اختاف تکنولوژی 
روز دنیا با متد فعلی اختاف زیادی داشته 
و یا آنقدر جذابیت داشــته باشــد که به 

سمت تکنولوژی دیگر شیفت بدهیم.
مهنــدس ثقفی با اشــاره بــه اینکه 
تجهیــزات اصلی بخــش خردایش فاز ۳ 
قبًا خریداری شده اســت اظهار داشت: 
بخش اعظم قطعات مورد نیاز توسط تولید 
کنندگان داخلی و  بومی طراحی و  تأمین 

خواهد شد.
معــاون طرح هــای توســعه مجتمع 

مس ســونگون با اشــاره به آغاز عملیات 
خاکبرداری کارخانه فاز ۳ تغلیظ ادامه داد: 
این پروژه از پروژه های زیربنایی و سودآور 
برای شرکت مس است و سرمایه گذاری 
الزم به ارزش ۱۴ هزار میلیارد ریال و ۱۶۰ 
میلیون یورو خواهد بود. ظرفیت خوراک 
آن در ســال ۷ میلیون تن قابل توسعه به 
حــدود ۱۲ میلیون تــن طراحی گردیده 
است و خروجی آن نیز ۱۵۰ هزار تن قابل 
افزایش تا ۲۴۰ هزار تن کنسانتره در سال 
خواهد بود. همچنین با درنظر گرفتن اخبار 
خوب واصله از عملیات اکتشافات مبنی بر 
شناسایی میزان ذخایر قابل استخراج مواد 

معدنی در مجتمع مس ســونگون، بستر 
الزم برای ایجاد توسعه آتی نیز پیش بینی 

خواهد شد.
وی با اشــاره به بحث تکمیل زنجیزه 
تولید در این مجتمع گفت: بحث تغلیظ و 
افزایش ظرفیت تولید موجب گردید اجرای 
پروژه تولید کاتد در منطقه آذربایجان به 
صورت جدی پیگیری شود. لذا پروژه تولید 
کاتد با روش پیرومتالورژی یا همان ذوب 
در دستور کار قرار گرفت و قرارداد آن نیز  
با یک شرکت چینی منعقد شد. متاسفانه 
بنا به شــرایط فعلی بین المللی با موانع و 
مشکاتی مواجه شــده ایم که امیدوارم 
به هر شــکل حل و فصل شده یا بتوانیم 

روشهای جایگزینی را اجرایی نماییم.
معاون طرح های توسعه مجتمع مس 
سونگون با اشاره به دیگر پروژه های توسعه 
مجتمع گفت: با توجه به طرح های توسعه 
در نظر گرفته شده، سد حاجیلر چای به 
عنوان منبع اصلی تأمین آب در آینده برای 
مجتمع در نظر گرفته شده و پروژه آبرسانی 
در حال انجام است. پروژه های پروژه هیپ 
لیچینگ، برق رسانی، معدن گوره درق و 
کارخانه تولید آهک هیدراته در شــهرک 
صنعتی اهر، گازرسانی به سایت توسعه و 
منطقه اهر، توسعه معدن سونگون و طرح 
سد باطله شماره ۲ کارخانجات تغلیظ که 
در مجموع ۱۵ ردیف پروژه های توســعه 
ای می باشند، در دستور کار ما قرار دارد و 
به لطف خدا و همت همکاران عزیزم عمده 

آنها در حال اجرا می باشند.
ایشــان در خصوص دیدگاه توسعه ای 
شرکت مس گفت: مدیریت محترم عامل 
شرکت بسیار نام آشــنا در حوزه صنایع 
معدنی و  توســعه محور هســتند. آقای 
مهندس شریفی نیز بعنوان مدیر منطقه 
با جدیت تمام پیگیر طرحهای توســعه 
هســتند. جا دارد از تمامی عزیزانی که به 
هر نحو توسعه را پشتیبانی می کنند تقدیر 

و تشکر نمایم.

 معاون طرح های توسعه مجتمع مس سونگون خبرداد:
تعریف طرح های توسعه ای ۱۰۰هزار میلیارد ریالی در منطقه آذربایجان/ ورود کارخانه 

جدید کنسانتره باعث رونق اشتغال و گردش مالی بیشتر در منطقه خواهدبود

Ó  3 معاون طرح های توسعه مجتمع مس سونگون   با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص احداث فاز 
تغلیظ در مجتمع مس سونگون افزود:  ورود کارخانه کنسانتره جدید عالوه بر بحث اشتغال زایی اعم از مستقیم و غیر مستقیم 

که خواهد داشت، گردش مالی بیشتری ایجاد خواهد کرد که به توسعه شرکت مس و منطقه کمک زیادی می کند.
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 روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق تبریز طی اطاعیه ای 
از عموم شهروندان تبریز خواست با 
صرفــه جویی در ســاعات اوج بار 

همکاری های الزم را با برق تبریز داشته باشند.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریــز؛ در این اطاعیه 
آمده است: اطاعیه های جوی سازمان هواشناسی 
کشور حاکی از افزایش شدید دما در طول تابستان 
ســال جاری می باشــد که موجب افزایش مصرف 
برق در تبریز خواهد شد و از نظر فنی شبکه توزیع 
پاســخگوی این اضافه بار نیســت و از مشــترکین 
محترم درخواســت می کنیم در مصرف برق صرفه 
جویی کنند.با توجه به نمودارهای آماری پیک بار، 
به احتمال زیاد پیش بینی می شــود پیک مصرف 
برق در روزهای آتی نســبت به روزهای مشابه سال 
گذشــته، افزایش خواهد داشت. بر همین اساس از 
ساعت ۱۲ الی ۱۸ شاهد اوج مصرف برق هستیم که 
نیازمند همکاری مستمر شهروندان و سازمان ها در 
رعایت الگوی صحیح مصرف برق جهت تامین برق 

پایدار برای مشترکین هستیم.
در ادامه این اطاعیه، روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق تبریز خواســتار اســتفاده از لوازم برقی 
به خصوص لوازم برودتی دارای عامت اســتاندارد 
و بر چســب انرژی شــد . انتخاب نوع کولر با توجه 

بــه مناطق آب و هوایی ، تنظیم دمای کولر در ۲۵ 
درجه ســانتی گراد)دمای آسایش(، خاموش کردن 
کولر در هنگام ترک منزل ، عدم استفاده از دور تند 
کولر در زمان پیک مصرف برق ، بســتن کامل در و 
پنجره به هنگام استفاده از کولر از راهکارهای ساده 

در جهت تعدیل مصرف انرژی می باشد.
در پایــان، ایــن اطاعیــه مــی افزایــد: از عموم 
شــهروندان، ســازمان هــا و نهاد هــای دولتی و 
خصوصی می خواهیم با عدم استفاده از لوازم برقی 
پر مصرف نظیر اتو، جارو برقی، ماشین ظرفشویی، 
ماشین لباسشویی، سماور برقی و ... در ساعات اوج 
مصرف، در جهت پایداری شــبکه و تامین مستمر 
برق با صرفه جویی و اســتفاده بهینه از انرژی برق 
این شرکت را در خدمت رسانی به عموم همشهریان 

فهیم یاری رسانند.

ضرورت ایجاد مکانیزمی جامع برای ردیابی 
ارز دولتی از زنجیره واردات تا توزیع؛ چرا با 
اُفت نرخ دالر قیمت کاالها پایین نمی آید؟

 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
توضیحاتی درباره علت کاهش قیمت کاالها علیرغم 

اُفت نرخ دالر ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ســعید باســتانی 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی درباره 
علت عدم کاهش قیمت کاالها در بازار علیرغم اُفت نرخ دالر، گفت: 
واردات برخی کاالها مانند لوازم خانگی همچنان ممنوع است بنابراین 
نمی توان انتظار داشت با کاهش قیمت دالر نرخ این کاالها نیز در بازار 
کاهش پیدا کند؛ در واقع هرچه لوازم خانگی خارجی در بازار موجود 
است یا از گذشته در انبارها باقی مانده یا به صورت قاچاق وارد کشور 

شده است.
نماینــده مــردم تربــت 
حیدریه، مــه والت و زاوه 
در مجلس شورای اسامی 
افزود: علیرغم اینکه ارز در 
برهه ای نرخ ۱۸ هزار تومان 
را نیــز تجربه کــرد اما در 
این محدوه قیمتی کاالی 
چندانی خریداری نشــد. 
بنابراین در حال حاضر که 
دالر به ۱۳ هزار تومان رسیده نباید منتظر کاهش قیمت ها باشیم؛ در 
حال حاضر ۲۵ قلم کاالی اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و سایر کاالها 
نیز براساس نرخ نیمایی و سنا وارد کشور می شد بنابراین قیمت آنها 
ارتباطی با نرخ ارز در بازار ندارد. علیرغم اینکه ارز در برهه ای نرخ ۱۸ 
هزار تومان را نیز تجربه کرد اما در این محدوه قیمتی کاالی چندانی 
خریداری نشــد. بنابراین در حال حاضر کــه دالر به ۱۳ هزار تومان 

رسیده نباید منتظر کاهش قیمت ها باشیم
وی اظهار کرد: نکته قابل توجه در قیمت  کاالی اساسی این است که 
باید دید افرادی که ارز نیمایی و دولتی)۴۲۰۰ هزار تومانی( دریافت 
کرده اند آیا محصول خود را براساس این نرخ ها در اختیار مردم قرار 

می دهند؟
محصوالت تولیدی موجود در بازار براســاس ارز نیمایی و دولتی در 

اختیار مردم قرار نمی گیرد
ایــن نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه محصوالت تولیدی 
موجود در بازار براساس ارز نیمایی و دولتی در اختیار مردم قرار نمی 
گیرد، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر کاال با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد 
کشور می شــود اما در بازار با ارز آزاد به دست مصرف کننده واقعی 

می رسد.
وی  با بیان اینکه توزیع کاال مشــکل اساسی کشور است، ادامه داد: 
اگرچه ارز دولتی و نیمایی برای تامین کاالها تخصیص داده می شود 

اما این کاالها با این نرخ به دست مردم نمی رسد.
ســامانه جامع تجارت الکترونیک امکان ردیابی ارز دولتی در شبکه 

توزیع را فراهم می کند
باســتانی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راه اندازی 
سامانه جامع تجارت الکترونیک کوتاهی می کند به همین دلیل امکان 
ردیابی کاالهای وارداتی در شبکه توزیع، صندوق های مکانیزه فروش و 

در نهایت رسیدن به دست مشتری امکان پذیر نیست

 اطالعیه:
در ساعات اوج بار نیازمند همکاری شهروندان هستیم

رئیس اداره کار و خدمات اشــتغال 
ســازمان منطقه آزاد ارس از انتشار 
فراخوان تاسیس مرکز مشاوره شغلی 
و کاریابی خارجی در محدوده منطقه 

آزاد ارس خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما هدایت بایرام زاده با اعام این 
خبر گفت: با توجه به سیاســت های سازمان منطقه 
آزاد ارس مبنی بر توسعه کمی و کیفی دفاتر کاریابی 
غیردولتی بین المللی وهمچنین شناســایی اشخاص 
حقیقــی و حقوقی توانمنددرایــن زمینه، متقاضیان 
تاســیس دفاتر مذکور مــی تواننــد از تاریخ اعام 
فراخوان عمومی درخواست خود را مبنی بر تاسیس 
دفتر کاریابی خارجی به همــراه مدارک الزم به این 

اداره کل ارسال نمایند.

الزم به توضیح است متقاضیان جهت کسب اطاعات 
بیشتر و شرایط فراخوان، تا ۲۵ مردادماه سال جاری 
فرصت دارند به سایت ســازمان منطقه آزاد ارس به 
نشانی www.arasfz.ir و یا به اداره کار و خدمات 

اشتغال مراجعه فرمایند.

فراخوان تاسیس کاریابی بین المللی در منطقه 
آزاد ارس منتشر شد

Ó  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز تاکید کرد:  با توجه به نمودارهای آماری پیک بار، به احتمال زیاد پیش  
بینی می شود پیک مصرف برق در روزهای آتی نسبت به روزهای مشابه سال گذشته، افزایش خواهد داشت. بر همین اساس 
از ساعت 12 الی 18 شاهد اوج مصرف برق هستیم که نیازمند همکاری مستمر شهروندان و سازمان ها در رعایت الگوی صحیح 

مصرف برق جهت تامین برق پایدار برای مشترکین هستیم.
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Ó   نماینده مردم در مجلس دهم  صنعت نساجی در اختیار رقبای دیرینه ما در بازار جهانی از جمله چین و ترکیه در شرایطی 

قرار گرفته  است که  ما در  حوزه  ابداع طرح ها و الگوهای فرش در دنیا سرآمد هستیم  و این در حالی است که  مجهز نشدن کارگاه های 
تولیدی فرش  به تکنولوژی مدرن، موجب شده است که جایگاه مناسبی هم اکنون  در این صنعت مولد در  حوزه بین الملل نداشته باشیم.

و معادن  نمایندگان کمیســیون صنایع 
مجلس اعضای هیات رئیســه کمیسیون 
متبوع خود را برای اجاسیه چهارم دوره 
دهم انتخــاب کردند که بر اســاس آن 

اکبریان رئیس ماند.
به گزارش خبرنگار ما، اعضای کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس در نشســت عصر امروز یکشنبه)۱۹خردادماه( 
اعضای هیات رئیســه اجاســیه چهارم مجلس دهم 

کمیسیون خود را پس از رای گیری انتخاب کردند.
براین اساس  عزیز اکبریان به عنوان رئیس انتخاب شد 
و فریدون احمدی و رضــا علیزاده به ترتیب به عنوان 
نایب رئیس اول و دوم شدند. همچنین عبداهلل  رضیان 
و  ســیدجواد حسینی کیا به عنوان دبیران اول و دوم 

انتخاب شدند.
سعید باســتانی نیز به عنوان ســخنگوی کمیسیون 

صنایع و معادن مجلس شورای اسامی انتخاب شد.

ترکیب هیات رییسه کمیسیون 
صنایع و معادن مشخص شد/ 
نماینده شهرستان ورزقان مجدداً 
نایب رئیس ماند

در  مــردم  نماینــده   
مجلــس دهم بــا بیان 
بیش  گیری  سخت  ینکه  ا
از  حد مانعی  بزرگ برای بیمه شــدن  
قالــی بافــان اســت،گفت: چین گوی 
ســبقت در صنعت نســاجی را از ایران 

گرفت.
 به گزارش خبرنــگار ما؛حمیدگرمابی 
اره مشــکات عدیــده ای صنعت  درب
نســاجی در کشور گفت: رقبای دیرینه 
ایران، گوی ســبقت  صنعت نســاجی 
را  در بــازار جهانی  از ایــران ربودند 
زیرا  متاســفانه اقدام اساسی برای رفع 
مشــکات صنعت پردرآمد نساجی  از 
سوی مســئوالن  ذی ربط  درنظرگفته 

نشده  است .

* عقب مانــدن از تکنولوژی روز 
دنیا مانع اساســی توسعه صنعت 

نساجی
نماینــده مــردم نیشــابور در مجلس 
شــورای اســامی با بیان اینکه  سود 
باالی  وام ،مانع اساسی  توسعه صنعت 
نســاجی اســت تصریح کــرد: یکی از 

دالیل نزول صنعت نساجی عقب ماندن 
از تکنولوژی روز دنیا در حوزه نساجی 

است.

وی ادامــه داد:  صنعــت نســاجی در 
اختیار رقبای دیرینه ما در بازار جهانی 
از جملــه چین و ترکیه در شــرایطی  
قــرار گرفته  اســت که  مــا در  حوزه  
ابــداع طرح ها و الگوهای فرش در دنیا 
سرآمد هســتیم  و این در حالی است 
که  مجهز نشــدن کارگاه های تولیدی 
فرش  به تکنولوژی مدرن، موجب شده 
است که جایگاه مناسبی هم اکنون  در 
این صنعت مولــد در  حوزه بین الملل 

نداشته باشیم.
 عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس 
یادآورشد: کشور چین با سرمایه گذاری 
گســترده در حــوزه صنعت نســاجی، 
مشــتریان فرش  در حــوزه بین الملل  
را ترغیب بــه خرید تولیــدات چینی 
می کند و از  همین رو نباید با ســخت 
گیری بیش از حد مانع از بیمه شــدن 
قالی بافان شــد زیرا بســیاری از قالی 

بافان فاقد بیمه هستند.

سخت گیری بیش از حد 
مانعی بزرگ برای بیمه شدن 
قالی بافان
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  مدیرجهادکشاورزی شهرستان 
بستان آباد از تشکیل سه صندوق 
اعتبــارات خرد زنان روســتایی و 
عشایری در سال زراعی جاری در 

این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما؛ مهندس شــهرام ایرانی پور 
در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب بیان 
کرد: جهت تشــکیل این سه صندوق ۴۸ جلسه و 
کاس آموزشی، ترویجی توسط کارشناسان پهنه و 
امور بانوان با همکاری اداره ترویج برگزار شده و ۱۱ 

زن تسهیل گر نیز انتخاب گردیده است.
وی هــم چنین افزود: در راســتای احیای دریاچه 
ارومیــه قراردادهایــی بــه ارزش ۳۱۸۵ میلیون 
ریال جهــت انجام فعالیت های ترویجی با رویکرد 
تلفیقــی و همکاری در احیای دریاچــه ارومیه با 
مشــارکت جوامع محلی در اســتقرار کشــاورزی 
پایدار و حفاظت از تنوع زیستی و نیز قراردادی به 
ارزش ۲۵۰ میلیون ریال جهت اجرای کاس های 
آموزشــی، ترویجی مد نظر این مدیریت با شرکت 
های تابعه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

استان منعقد شده است.
مهندس ایرانی پور در ادامــه بیان نمود: عاوه بر 

مــوارد فوق ۷۵ کاس آموزشــی، ترویجی و دوره 
های مهارتی در ســال زراعی جاری نیز توســط 
کارشناسان پهنه این مدیریت با موضوعات ترویج 
آبیاری تحت فشار، احداث گلخانه های کوچک و 
کشت گلخانه ای، ترویج کشــت گیاهان دارویی، 
مبارزه با آفات و بیماری ها بخصوص ســن و زنگ 
زرد گندم و افزایش کشــت دانه هــای روغنی از 
جمله کلزا و گلرنک صورت گرفته است و نیز قرار 
است در هفته جهادکشاورزی و در راستای ترویج 
مصرف آبزیان جشــنواره طبخ غذای ماهی برگزار 

گردد.

حضور مدیران خودروسازی ها در هیات 
مدیره بانک ها و پتروشیمی ها؛ دادستان 

به موضوع چندشغله بودن مدیران 
خودروسازی ها ورود کند

 نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس معتقد است دادســتان باید به عنوان 
حافظ منافع مــردم و مدعی العموم به موضوع 
چندشغله بودن مدیران خودروسازی ورود کند. 
به گزارش خبرنگار ما؛ محمد کاظمی نایب رئیس کمیســیون 
قضایی و حقوقی مجلس شــورای اسامی با انتقاد از چند شغله 
بودن مدیران شــرکت های خودروسازی و حضور آنها در هیات 
مدیره بانک ها و برخی شرکت های پتروشیمی، گفت: دولت باید با 
جدیت شرایطی فراهم کند تا این مدیران یک شغله شوند چراکه 
مدیــران  ر  و ـ ـ ض ح
خودروسازی ها در هیات 
مدیره شرکت ها تعارض 

منافع است.
نماینده مــردم مایر در 
مجلس شورای اسامی 
چند شغله بودن مدیران 
شرکت های خودروسازی 
را اجحاف در حق مردم 
دانست و افزود: بانک ها 
و شــرکت های خودروسازی تعارض منافع دارند به همین دلیل 
مدیران شرکت های خودروســازی که در هیات مدیره بانک ها 

هستند باید از میان مشاغل خود یکی را انتخاب کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم در پاســخ به این پرسش که 
آیا حضور مدیران خودروسازی در هیات مدیره شرکت ها از نظر 
قانونی مشکل دارد، خاطرنشان کرد: بله؛ مشکل قانونی دارد چراکه 

تعارض منافع ایجاد می کند.
وی ادامه داد: دادستان می تواند به عنوان حافظ منافع ملی و مردم 

به موضوع مذکور رسیدگی کند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این 
سوال که کدام نهاد باید از چند شغله بودن مدیران خودروسازی 
شکایت کند، توضیح داد:باید وزارت صنعت، معدن و تجارت باید 

رسیدگی کند.
اگر قطعه سازان شرایطی ایجاد کنند که تامین قطعه با سختی 
روبه رو شده و مشکل امنیتی شود می توان قطعه ساز متخلف را به 

عنوان اخال گر در امور اقتصادی کشور محاکمه کرد
وی درباره اینکه وزارت صمت مدیران خودروسازان را تعیین کرده 
است چگونه می تواند از چند شغله بودن مدیران انتقاد کند، گفت: 
در این موارد دادســتان می تواند به عنوان حافظ منافع مردم و 

مدعی العموم ورود کند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره انحصار در 
بازار قطعه سازی، اظهار کرد: قطعه سازان تابع قراردادهایی هستند 
که با خودروســازان منعقد می شود اما اگر قطعه سازان شرایطی 
ایجاد کنند که تامین قطعه با سختی روبه رو شده و مشکل امنیتی 
شود می توان قطعه ســاز متخلف را به عنوان اخال گر در امور 

اقتصادی کشور محاکمه کرد

تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و 
عشایری در شهرستان بستان آباد

Ó  مدیرجهادکشاورزی شهرستان بستان آباد   در راستای احیای دریاچه ارومیه قراردادهایی به ارزش 3185 میلیون  
ریال جهت انجام فعالیت های ترویجی با رویکرد تلفیقی و همکاری در احیای دریاچه ارومیه با مشــارکت جوامع محلی در 
استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی و نیز قراردادی به ارزش 25۰ میلیون ریال جهت اجرای کالس های آموزشی، 

ترویجی مد نظر این مدیریت با شرکت های تابعه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان منعقد شده است.

عملیات کفســازی پارک کوهستان 
شهرک اندیشه توسط معاونت فنی و 
عمرانی شهرداری منطقه ۷ تبریز در 

مراحل پایانی است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ نادر خیردوست معاون 
فنی و عمرانی شــهردار منطقه ۷ تبریز با اعام این 
خبر گفت: بی شــک احداث این پارک یکی از پروژه 
های مهم شــهری در جهت پر کــردن اوقات فراغت 
شــهروندان بوده که در حال حاضر عملیات کفسازی 

پارک کوهستان اندیشه در مراحل پایانی است.
وی افــزود: این پروژه دارای ۵ هکتار مســاحت بوده 
که امکانات الزم برای ورزش های صبحگاهی، مسیر 
پیــاده روی، فضاهای الزم برای نصب وســایل بازی 
کودکان و آبنماهای متنوع در نظر گرفته شده است 
که به دلیــل قرار گرفتن در محیطــی خاص دارای 

چشم انداز زیبایی خواهد بود .
خیردوســت با اشــاره به احداث یک باب فرهنگسرا 
در محل این بوســتان تصریح کــرد: هدف از احداث 
این پروژه توسعه مراکز فرهنگی و آموزشی در سطح 
منطقه بوده که این پروژه دارای مســاحت ۳۰۰ متر 
مربع است که عملیات عمرانی آن توسط معاونت فنی 

و عمرانی منطقه نیز ادامه دارد.

 توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۷ تبریز صورت می گیرد؛

اجرای مراحل پایانی کفسازی پارک کوهستان
 شهرک اندیشه
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توزیع  مدیرعامل شــرکت   
نیروی برق تبریز گفت: امسال 
سهمیه پیک هفتگی برای توزیع 
نیروی برق تبریز مشخص شده و ابتکار عمل در 

می  توزیع  شــرکت  ت  دس
باشد.

به گزارش خبرنگار ما؛عادل 
کاظمی با اشاره به وضعیت 
پیک پیش رو، اظهار داشت: 
با توجه به اینکه امســال 
هفتگی  پیــک  میه  ه ـ سـ
امید  مشخص شده است، 
مــی رود در صورتــی که 
میزان مشارکت مشترکین 
در طرح های پاسخگویی بار 

به صورت عملی به حدود ۹۰ مگاوات برسد، عبور 
از پیک بار کم عارضه ای خواهیم داشت.

وی برنامه های سال جاری شرکت توزیع نیروی 
برق تبریز برای عبور از پیک ســال ۹۸ راچنین  
تشریح کرد: امسال وزارت نیرو طرح ویژه ای به 
نام ۰۹۸ را به کلیه شرکت های برق منطقه ای 
و توزیع اباغ نموده است که به مفهوم خاموشی 
صفر در ســال ۹۸ می باشد که طی آن هر یک 
از شــرکت های برق موظف به انجام طرح های 
مدیریت مصرف اباغی و تهیه شــده توســط 

شرکت های برق هستند.

وی ادامه داد: شرکت توزیع نیروی برق تبریز هم 
مکلف به کاهش ۱۱۰،۱ مگاوات از پیک بار خود 
در قالب طرح های مختلف از جمله همکاری ۲۴ 
ســاعته، TOU)زمان استفاده(، تغییر ساعات 
ذخیــره  ت،  ادارا کاری 
عملیاتــی، اســتفاده از 
فناوری هــای نوین و ... 
شده است و این برنامه ها 
با جدیت دنبال می شود.

مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز با اشاره 
به راه هــای برون رفت 
بــرای پرهیــز از اعمال 
خاموشــی بیان کرد: با 
مطالعاتــی کــه از روی 
سابقه پیک بار سال گذشــته و در نظر گرفتن 
متوسط رشد بار برای سال جاری انجام شده، در 
صورت جلب مشارکت به همان میزان که برای 
شــرکت توزیع نیروی برق تبریز سهمیه بندی 
شده اســت ، امیدواریم تابستان بدون خاموشی 

داشته باشیم.
وی خاطر نشان شد: البته توفیق در این زمینه به 
همکاری مستقیم مشترکین در تمامی بخش ها 
وابسته است و انتظار می رود همشهریان عزیز با 
مشارکت حداکثری در رعایت الگوی مصرف ما را 

در این راه همراهی نمایند.

شهردار تبریز گفت: بسیاری از مشکات 
شهری با تعامل بین نهادهای مختلف قابل 

حل است.
 ایرج شهین باهر در دیدار با رئیس پلیس 
راهور آذربایجان شــرقی با بیان اینکه شــرایط اقتصادی 
کشــور باعث می شود تا اهمیت همکاری و تعامل در شهر 
بیش از گذشته اهمیت پیدا کند، اظهار داشت: بسیاری از 
مشــکات موجود کشور با همکاری و تعامل بین نهادها و 

سازمان های مختلف با یکدیگر قابل حل است.
او افــزود: در شــهرداری تبریز اصل را بر حل مشــکات 
گذاشــتیم و به اینکه کارها وظیفه چه کســی است توجه 
نمی کنیم، چرا که تنها می خواهیم مشــکات حل شود.

شهردار تبریز با تاکید بر اینکه خوشبختانه در تبریز ترافیک 
مستمر نداریم، اظهار داشت: مشکل اصلی ترافیک تبریز در 
محدوده مرکزی شــهر اســت که راهکاری به جز فرهنگ 

سازی و گسترش فرهنگ پیاده روی در شهر وجود ندارد.
ایرج شــهین باهر در بخش دیگری از ســخنانش احداث 
تقاطع های غیر همسطح و اتمام مسیرگشایی ها را اقدامی 
موثر در جهت جلوگیری از ترافیک در سطح شهر دانست 

و گفــت: تاش می کنیم پروژه هــای نیمه تمام از جمله 
خــط یک متــرو را به پایان ببریم تا در ســال های آینده 
شــاهد بوجود آمدن ترافیک در شــهر نباشیم. او با تاکید 
مجدد در خصوص توســعه فرهنگ پیاده روی در ســطح 
شهر خاطرنشــان کرد: با همکاری پلیس راهور استان می 
توانیم این فرهنگ را توسعه دهیم و شاهد کاهش استفاده 

از خودرو شخصی در شهر باشیم.
شــهردار تبریز تصریح کرد: تاکنــون در خصوص اصاح 
فرهنگ رفتاری در کشور اقدامی صورت نگرفته و این کار 

مهمی است که باید در این دوره انجام شود.
در این دیدار جمعی از مدیران شــهرداری مرتبط با حوزه 
حمل و نقل و علی آجودان زاده عضو شــورای شهر تبریز 

حضور داشتند.
سرهنگ یونس منفرد چندی پیش به عنوان رئیس پلیس 

راهور استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

تعامل با نهادهای مختلف اولویت اول شهرداری برای حل مشکالت است

اعمال سهمیه پیک  هفتگی برای برق تبریز

Ó  شهردار تبریز    در شهرداری تبریز اصل را بر حل مشکالت گذاشتیم و به اینکه کارها وظیفه چه کسی است توجه نمی
کنیم، چرا که تنها می خواهیم مشکالت حل شود.شهردار تبریز با تاکید بر اینکه خوشبختانه در تبریز ترافیک مستمر نداریم، 
اظهار داشت: مشکل اصلی ترافیک تبریز در محدوده مرکزی شهر است که راهکاری به جز فرهنگ سازی و گسترش فرهنگ 

پیاده روی در شهر وجود ندارد.

شهردار منطقه ۶تبریز:
زمین مورد نیاز پست برق شهرک مبل و خودرو 

آماده تحویل است

شهردار منطقه ۶ شهرداری تبریز گفت: زمین 
مورد نیاز ساخت پست برق شهرک مبل و خودرو، 
با دستور شهردار تملک شده و آماده واگذاری است.  

احمدزاده در  ســامان 
جلسه هم اندیشی و بررسی مشکات 
شــهرک مبل و خودرو کــه با حضور 
رئیس کل دادگستری استان، دادستان 
شهرستان تبریز، شهردار تبریز در محل 
شهرک مبل و خودرو برگزار شد با بیان 
اینکــه زمین مورد نیاز بــرای احداث 
پست برق شهرک بیش از یکسال است 

که تملک شده گفت: نامه نگاری های الزم با اداره برق صورت گرفته 
اما تاکنون فردی برای تحویل گرفتن آن به ما معرفی نشده است.

او افزود: تا زمانی که این پست برق در شهرک ساخته نشود مشکل 
برق منطقه قابل حل نیســت. شــهردار منطقه ۶ تبریز راه های 
دسترسی را از دیگر مشکات شهرک دانست و اظهار داشت: اداره 
راه و شهرســازی مجوز دسترسی شهرک از کنارگذر غربی را به ما 

نمی دهد.
احمدزاده ادامه داد: اگر این دسترسی اجرا شود در صورتی که یک 
شهروند بخواهد از شــرق تبریز به شهرک مبل و خودرو بیاید در 
کمتر از ۱۰ دقیقه به مقصد می رسد. او با بیان اینکه بقیه مشکات 
شــهرک که در تعهدات شهرداری است حل شده اظهار داشت: بر 
اســاس قرارداد، سرمایه گذار بدون دریافت پروانه می تواند نسبت 

به احداث اماکن تفریحی، رفاهی و مذهبی در شهرک اقدام کند. 
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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری آذربایجان شرقی  از تخریب 
مجموعه توریستی سد علویان مراغه در سال 
۹۶ به دستور مراجع قضایی خبر داد. صنایع 
دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، “مرتضی آبدار” ضمن 
اشاره به اینکه محور جنوب استان و کهن شهر مراغه همواره 
مورد توجه گردشگران قرار گرفته است، از مهم ترین اولویت 
هــای این اداره کل را رســیدگی و تامین زیرســاخت های 
گردشگری این شهرستان اعام کرد و گفت: کهن شهر مراغه 
با برخــورداری از ظرفیت های غنی تاریخی و گردشــگری 
همواره مورد توجه گردشگران قرار گرفته است، لذا این اداره 
کل با تکیه بر سیاست های خود مبتنی بر توسعه گردشگری 
رسیدگی به ظرفیتهای موجود را دردستور کار خود قرار داده 

است.
آبدار با اشاره به اینکه سد علویان مراغه یکی از ظرفیت های 
گردشــگری با اهمیت این شهرستان محسوب می شود که 
بررسی وضعیت آن همواره مورد توجه اداره کل میراث فرهنگی 
استان قرار گرفته است، ادامه داد: با توجه به استقبال عمومی 
مردم و گردشگران از محور گردشگری شمال شهرستان مراغه 
در امتداد صوفی چای، نقطه آغازین این مسیر در منطقه پشت 
ســد علویان و دریاچه در دهه ۸۰ مورد توجه سرمایه گذاران 

قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به اینکه در دهه ۸۰، شــرکت آتی ساز در 
شهرستان مراغه به عنوان ســرمایه گذار حوزه عمرانی ، در 
راســتای ســرمایه گذاری در این منطقه اعام آمادگی کرد، 
برنامه خود را جهت احداث مجموعه توریســتی با مجموعه 
های جانبی ارائــه و طی توجیح طرح مجوز الزم را از میراث 

فرهنگی استان اخذ کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان تاکید کرد: متاسفانه تغییر روند 
مدیریتی در این شرکت سرمایه گذاری از تمرکز این شرکت 
بر پیشــبرد اهداف این پروژه کاسته و سبب عدم استفاده از 
موافقت نامه اخذ شده از میراث فرهنگی و به دنبال آن رکود 
روند پروژه شد، به دنبال این اتفاق در سال ۹۰ مجوز فعالیت 
و همچنین مدیریت این شــرکت در حوزه گردشگری سلب 
گردیــد. آبدار گفت: پیش از ایــن اداره کل میراث فرهنگی 
استان به دنبال استقبال گردشــگران از این منطقه اقدام به 
احداث مجموعه اقامتی و زیرساخت گردشگری در پیرامون 
این مجموعه توریستی و تعداد ۲۰ آالچیق به همراه نمازخانه 

و بوفه کرده بود.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان با اشــاره به اینکه تخریب 
مجموعه توریســتی سد علویان در ســال ۹۶ به دنبال اعام 
دعوی مالکیت اراضی مربوط به این منطقه از ســوی شخص 
حقیقی بوده است، ادامه داد: در ابتدای دهه ۹۰ شخص حقیقی 
در خصوص مالکیت اراضی این منطقه علیه شرکت آتی ساز 

اعام دعــوی کرده و با 
اعام رای دادگاه به نفع 
این شــخص حکم قلع 
و قمع مجموعه احداث 
شده توسط این شرکت 
صادر و مجموعه با حکم 
دادگاه تخریــب گردید 
اما با گذشت یک سال 
ادعای شــخص مورد نظر، غیر قابل استناد اعام و اداره کل 

میراث فرهنگی استان جهت اعاده این مجموعه اقدام نمود.
وی با تاکید به اینکه اداره کل میراث فرهنگی استان در صدد 
جلب ســرمایه گذار مجرب در جهت بازسازی این مجموعه 
گردشگری اســت، افزود: اداره کل میراث فرهنگی استان در 
صدد است با اخذ خسارات وارده به این مجموعه و همچنین 
جلب ســرمایه گذار مجرب و واجد شــرایط به بازسازی این 
مجموعه بپردازد.آبدار در خاتمه با اشــاره به اینکه اطاق نام 
دهکده توریســتی به منطقه دریاچه و ســد علویان، عنوانی 
نادرســت است، اظهار داشت: باید توجه داشت که در احداث 
این مجموعه گردشــگری عبارت “دهکده توریستی” عنوان 
نشده و در صورت تبدیل این مجموعه به عنوان دهکده می 
بایست ضوابط الزم برای پوشــش شرایط دهکده توریستی 

فراهم شود.

Ó  مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به اینکه تخریب مجموعه توریستی سد علویان در سال 9۶ به دنبال اعالم دعوی مالکیت اراضی مربوط به این 
منطقه از سوی شخص حقیقی بوده است، ادامه داد: در ابتدای دهه 9۰ شخص حقیقی در خصوص مالکیت اراضی این منطقه علیه شرکت آتی ساز اعالم 
دعوی کرده و با اعالم رای دادگاه به نفع این شخص حکم قلع و قمع مجموعه احداث شده توسط این شرکت صادر و مجموعه با حکم دادگاه تخریب گردید 

اما با گذشت یک سال ادعای شخص مورد نظر، غیر قابل استناد اعالم و اداره کل میراث فرهنگی استان جهت اعاده این مجموعه اقدام نمود.

هیچ موردی از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه  - کنگو در استان آذربایجان شرقی گزارش نشده است

مدیر کل دامپزشــکی استان با توجه به گرم 
شــدن هوا و افزایش فعالیت کنه های ناقل 
بیمــاری تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو 
اداره کل دامپزشــکی اســتان و  اقدامــات 

هشدارهای مراقبتی الزم در این خصوص را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛دکتر امیرحســین بهداد مدیر 
کل دامپزشکی اســتان، در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی 
خبر صدا و ســیما آذربایجان شــرقی اظهار داشت: با توجه به 
افزایش دمــا و تکثیر کنه های هیالوما کــه ناقل بیماری تب 
خونریــزی دهنده کریمه کنگوCCHF  اســت و در ایران نیز 
مواردی از این بیماری مورد شناسائی قرار گرفته و تاکنون در 
سایر استانهای کشور موارد قطعی انسانی این بیماری کشنده 
گزارش شــده است ولی خوشبختانه با تمهیداتی که اداره کل 
دامپزشــکی استان انجام داده است در سطح استان آذربایجان 
شــرقی تا به امروز هیچ موردی از این بیماری گزارش نشــده 

است.
دکتــر بهداد با بیان اینکه میزان ابتا در افراد در معرض خطر 
نیــز قصابان، دامــداران و کارگران کشــتارگاه ها و افرادی که 
بیشترین تماس را با دام ها دارند، بیشتر است، اظهار کرد: این 
بیماری یکی از بیماری های خطرناک و با درصد کشندگی باال 

در انسان است که عاوه بر انتقال مستقیم از انسان به انسان و 
یا توسط گزش کنه های حامل این ویروس و یا مصرف گوشت 
های دام بیمار که عامل این بیماری در آن وجود داشــته باشد 

قابل انتقال به انسان و دام است.
وی خاطرنشــان کرد: این بیمــاری در دام ها هیچ گونه عائم 
مشــخصی ندارد و خطــر انتقال بیماری در انســان طی ذبح 
حیوان آلوده  وهم چنین تماس با خون و بافت های دام مبتا 
به این بیماری بخصوص در مرحله خونریزی، یا انجام هرگونه 
اعمالی که منجر به تماس انســان با خون، بزاق و ترشــحات 

بافتی آنها گردد باعث انتقال بیماری می شود.
مدیر کل دامپزشکی استان گفت: مقاومت ویروس این بیماری 
در برابــر حرارت کم اســت و در دمای ۵۶ درجه سلســیوس 
بــه مدت ۳۰ دقیقه از بین می رود؛ بنابراین پختن گوشــت یا 
پاستوریزه کردن شیرخام، باعث از بین رفتن ویروس می شود، 
همچنین این ویروس به محیط های اســیدی حســاس بوده و 
ســریع از بین می رود، با توجه به اینکه بــا تمهیدات صورت 
گرفته توسط اداره کل دامپزشکی استان تمامی کشتارگاههای 
دام مجهز به سیســتم پیش ســرد شــده اند و قبل از عرضه 
هر گونه گوشت، الشــه های استحصالی به مدت حداقل  ۲۴ 
ســاعت دردمای صفر تا ۴ درجه سانتی گراد در سیستم پیش 
سرد کشــتارگاه های اســتان نگهداری می شــود، لذا تمامی 
گوشت های که تحت نظر دامپزشکی در کشتارگاهها ذبح می 
شــوند و ممهور به مهر دامپزشکی هستند، کاما سالم و عاری 

از هر گونه عامل بیماری زا می باشند.
وی در پایان به روستائیان و دامداران توصیه کرد ضمن رعایت 
دقیق توصیه های بهداشتی و پیشگیرانه دامپزشکی، سمپاشی 
منــازل و جایگاههای نگهداری دام خود را جهت حذف ناقلین 
بیمــاری )کنه های آلوده( جــدی بگیرند و حتما نســبت به 

سمپاشی اقدام نمایند.

تخریب مجموعه توریستی سد علویان مراغه در سال ۹۶
 به دستور مراجع قضایی صورت گرفته است
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 عضو هیأت رئیســه کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس با اشاره به فرا رسیدن فصل 
تابســتان فصل اوقات فراغــت دانش آموزان، 
تأکید کــرد: ضــرورت دارد شــهرداری ها و 
سازمان استاندارد برای حفظ جان و سامت مردم، نظارت بر 

شهر بازی ها را تقویت کنند.
یحیــی کمالی پور عضو هیأت رئیســه کمیســیون قضایی و 
حقوقــی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت 
با تأکید بر تشــدید نظارت ها بر نحوه شــهربازی ها و مراکز 
تفریحی به ویژه در آســتانه فرا رسیدن فصل تابستان، عنوان 
کرد: هر ساله شاهد اتفاقات ناگواری در این محیط های تفریح 
و شــادی برای کودکان و نوجوانانی هستیم که باید نظارت ها 
بــر چنیــن محیط 
شود.  تشدید  هایی 
مــردم  نماینــده 
مجلس  در  بروجرد 
اســامی  شــورای 
اینکــه  بیــان  بــا 
وظیفه  شهرداری ها 
شــهر  بر  نظــارت 
بازی ها را دارنــد، گفت: باید مراقبت های بیشــتری در این 
حوزه صورت گیرد تا اتفاقات ناگوار ســال های گذشــته در 

شهربازی ها تکرار نشود.
وی ادامه داد: بســیاری از کســانی که مسئولیت نگهداری و 
بهره برداری از این شهر بازی ها را دارند، عاقه  ای به تعویض 
و تعمیر و رعایت اســتانداردهای وسایل بازی را ندارند اما به 
این دلیل که شهر بازی ها مستقیم با سامت مردم در ارتباط 
هســتند باید در حوزه ایمنی و ســامت محیط حساســیت 
ویژه ای به خرج داد و در این زمینه بازرســان اســتاندارد و 

شهرداری  ها باید نظارت خود را تشدید کنند.
کمالی پــور اضافه کرد: حوادثی که تا امروز در این محیط ها 
رخ داد نشــان می دهد که نظارت کافــی بر این حوزه وجود 
نداشته است و اطاع رسانی دقیقی در این حوزه وجود ندارد.

بهره برداری از تجهیزات شــهربازی ها بدون تأییدیه سازمان 
ملی استاندارد ممنوع است

وی بــا یــادآوری اینکه البته بر اســاس بخشــنامه ها، بهره 
برداری ازتجهیزات شــهربازی ها بدون تائیدیه سازمان ملی 
اســتاندارد ایران ممنوع است، گفت: بر اساس اعام سازمان 
استاندارد شهروندان هنگام استفاده از دستگاه ها و تجهیزات 
بازی مستقر در شــهربازی های روباز و سر پوشیده از وجود 
گواهی بازرســی اســتاندارد که ضرورت نصب آن در فضای 
قابل مشــاهده در مجاورت تجهیزات مورد اســتفاده تعریف 

شده است اطمینان حاصل کنند

کمالی پور با اشاره به در پیش بودن فصل تابستان:

شهرداری ها و سازمان استاندارد نظارت 
بر شهر بازی ها را تقویت کنند

Ó  رئیس جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی: ما مشکل سرمازدگی در استان داریم و ۴۰۰ هزار تن از محصوالت به
خاطر این مشکل از بین رفته است ولی با این حساب همچنان افزایش تولیدات خواهیم داشت. 

Ó  عضو هیأت رئیســه کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس حوادثی که تا امروز در این محیط ها رخ داد نشان 
می دهد که نظارت کافی بر این حوزه وجود نداشته است و اطالع رسانی دقیقی در این حوزه وجود ندارد.

جهادکشــاورزی  رئیــس 
استان آذربایجان شرقی

ما مشــکل سرمازدگی  گفت: 
در اســتان داریم و ۴۰۰ هزار 

تن از محصــوالت به خاطر این 
مشــکل از بین رفته است ولی 
با این حساب همچنان افزایش 

تولیدات خواهیم داشت.
تولیــد ۱۲۰ میلیــون تن انواع 
محصوالت کشاورزی در کشور/ 
از بیــن رفتن ۴۰۰ هــزار تن 
محصــوالت کشــاورزی بر اثر 

سرمای بهاره
به گــزارش خبرگــزاری فارس 
از تبریز، اکبــر فتحی امروز در 

سخنرانی پیش از خطبه نماز عبادی و سیاسی 
جمعه در جمع باشکوه نمازگزاران مصای اعظم 
امام خمینی)ره( با اشــاره به فرارســیدن هفته  
جهادســازندگی در ۲۱ تا ۲۷ خردادماه  اظهار 
کرد: جهادکشاورزی با فرمان تاریخی این نهاد 
شــکل گرفت و هــدف آن محرومیت زدایی در 
مناطق محروم است به طوریکه در اوایل انقاب 

تمام زیرساخت ها در مدت کم ایجاد شد.
رئیــس جهادکشــاورزی اســتان ادامــه داد: 
جهادســازندگی بعد از شــروع جنگ تحمیلی 
مهندســی رزمی را بر عهــده گرفته و کارهای 

عظیمی انجام دادند. 
وی خاطرنشــان کرد: بعد از ادغام کشاورزی و 
جهــاد یک ماموریت جدیــدی مبنی بر تامین 
امنیت غذایی رقم خورد بــه طوریکه با اتکا به 
منابــع داخلی اقدام تامین ایــن امنیت غذایی 

هستیم. 
فتحــی بیان کرد: در حــوزه اقتصادی و تامین 
امنیت غذایی به همت کشاورزان اقام اساسی 
زیادی تولید شــده است و تامین تمام کاالهای 
اساســی بــا ظرفیــت داخلی بر عهــده جهاد 

کشاورزی می باشد. 
وی افزود: ۵ درصد میزان تولیدات کشاورزی در 
سال گذشته افزایش یافته و این روند رو به رشد 

را ارتقا خواهیم داد. 
رئیس جهادکشــاورزی اســتان ابراز کرد: سال 
گذشته ۸۵۰ هزار تُن گندم در استان تولید شد 
و امســال برآورد تولید ۹۰۰ هزار تُن را خواهیم 

داشت. 
وی یادآور شد: نهاده های دامی با ارز دولتی وارد 
می شود و جهادکشاورزی به صورت جهادگونه 

این نهاده هــا را عادالنه توزیع کــرده و تاش 
می کند تا توزیع عادالنــه انجام گیرد و قیمت 
۱۱ هــزار و ۵۰۰ تومان قیمت مرغ حاصل این 

تاش است.
فتحی متذکر شد: قیمت زمانی 
مناسب است که تولید کننده و 
مصرف کننده هر دو با هم راضی 
باشــد و الحمــداهلل ۱۰ درصد 
تخم مرغ کشور را تولید می کنیم 
و مازاد بر نیاز اســتان تولیداتی 

داریم. 
وی با تاکید بر اینکه تمام تاش 
جهادکشــاورزی روی کاهــش 
وابستگی در محصوالت اساسی 
است، تصریح کرد: اگر در رابطه 
با گندم وابستگی نداریم و ۱۴ میلیون تن گندم 
تولیدی در کشــور داریم حاکی از آن است این 
میزان در خود کشــور تولید شده و به دیگران 

وابسته نیستیم. 

رئیس جهاد کشاورزی استان بیان کرد: اکنون 
تولید محصوالت مختلف کشاورزی در کشور به 
۱۲۰ میلیون تن در ســال می رسد که کاهش 
وابستگی در این زمینه را به دنبال داشته است.

وی با اشــاره به اینکه تاشگران امنیت دفاعی 
و امنیت غذایی در یک ردیف از جهاد هستند، 
گفت: امنیت ملی کشور مساوی با امنیت غذایی 

و امنیت دفاعی است.  
فتحی متذکر شد: سعی می شود تا تمام اقامی 
که آمریــکا به تبع آن می خواهــد، ما را تحت 
فشار قرار دهد را با تولید داخلی جبران کرده و 

کاهش وابستگی به بیرون داشته باشیم. 
وی یادآور شد: ما مشکل سرمازدگی در استان 
داریم و ۴۰۰ هزار تــن از محصوالت به خاطر 
این مشکل از بین رفته است ولی با این حساب 

همچنان افزایش تولیدات خواهیم داشت. 
رئیس جهادکشــاورزی اســتان با بیان اینکه 
تاش می شــود تا با کمترین مصرف آب، تولید 
زیاد داشته باشــیم، افزود: گلخانه ها نمونه این 

تکنولوژی نوین است. 
وی اذعــان کــرد: حفظ و حراســت از اراضی 
کشــاورزی نیاز به یک فرهنگ گسترده است 
و الحمداهلل برای انجام فعالیت های کشــاورزی 
هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و تســهیاتی 

خوبی اعطا می شود. 
منبع:خبرگزاری فارس

تولید ۱2۰ میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی 
در کشور/ از بین رفتن 4۰۰ هزار تن محصوالت 

کشاورزی بر اثر سرمای بهاره
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فصل تدوین

انتظامی  فرمانده 
ن  ســتا شهر
کشف  از  ورزقان 
کیلوگــرم   ۶۳۵
سنگ طا و دستگیری۲ نفرمتهم 

در این رابطه خبر داد.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز؛ 
سرهنگ “قاسم نظری” در تشریح 
این خبر گفــت: مأموران انتظامی 

بخــش خاروانا با هماهنگی مقــام قضایی در 

بازرسی از خودرو های عبوری از 
دو دستگاه خودروی پیکان مقدار 
۶۳۵ کیلو گرم ســنگ طا کشف 

و ۲ نفر متهم را دستگیر کردند.
اینکه  با بیان  ســرهنگ “نظری” 
ارزش ریالی ســنگ های کشــف 
شده توســط کارشناســان ۲۵۶ 
میلیون ریال اعام شــده، خاطر 
نشان کرد: متهمان پس از تشکیل 

پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

شــهردار منطقه۹ تبریزگفت: 
گذرهــای شــهرک خــاوران 

شناســنامه دار می 
شوند.

به گزارش خبرنــگار ما در تبریز؛ 
بهرام نســیانی اظهار داشــت: در 
پاســخ به درخواست شهروندان و 
نیز خانواده هایی که در شــهرک 
ســاکن  خاوران  جدیداالحــداث 
هســتند، کوچــه ها، کــوی ها و 
نامگذاری  شــهرک  این  گذرهای 

می شوند.
شــهردار منطقــه ۹ تبریــز افزود: شــورای 
نامگــذاری، در این جهت اقــدام به نامگذاری 

تمامی کوچه ها و کوی ها طبق نقشه مصوب 
کرده اســت و طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفتــه، امســال تمام گذرهای این شــهرک 
بــا نصــب تابلوهــای نامگذاری، 

شناسنامه دار می شوند.
وی در خصــوص عــدم نصــب 
اظهار  تاکنون  نامگذاری  تابلوهای 
داشت: با توجه به تشکیل نیافتن 
کامل بافت شهری در این شهرک 
و همچنیــن اجــرای گســترده 
آماده ســازی  و  عمرانی  عملیات 
اراضی، این اقدام عملی نشده بود 
که امســال، این درخواست شهروندان محقق 

می شود.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان 
شــرقی گفت: ۹۹ 
درصد خانوار شهری 
استان  روســتایی  و 
تحت پوشــش شــبکه گازرسانی می 

باشد.
سیدرضا رهنمای توحیدی  با اعام این 
مطلب گفت: هم اکنون تمامی شهرها 
و  ۲۰۰۱ روستای استان با اجرای ۲۰ 
هزار و ۸۳۳ کیلومتر شبکه گازرسانی از 

نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشد
وی با اشاره به رشد چشــمگیر گازرسانی در استان 
اعام کرد: شــرکت گاز استان در چند سال اخیر در 
راستای گازرســانی به مردم مناطق مختلف اهتمام 
جدی داشته و اقدامات ارزشمندی را انجام داده است.

وی ادامه داد : در سال گذشته۱۶ هزار و ۴۹۶  انشعاب 
جدیــد گاز به متقاضیان واگذار شــد که میزان کل 

انشــعابات استان را به ۶۵۵ هزار و ۹۸۶مورد انشعاب 
رســاند که  از این میــزان ۲۸۵۱۷۸ 
مربوط بــه واگذاری انشــعاب ها در 

روستا ها بود.
توحیــدی اولویــت شــرکت پس از 
اتمام گازرســانی، حفظ و نگهداری 
تأسیســات گاز اعام و تصریح کرد: 
حفظ و نگهداری تأسیسات گازرسانی 
و جلوگیــری از پــرت گاز به عنوان 
مهمترین ســرمایه های ملــی ، در 

اولویت کاری این شرکت قرار دارد.
مدیرعامل شــرکت گاز استان در پایان اظهار داشت: 
به رغم کوهســتانی بــودن منطقه و صعــب العبور 
بودن مســیرها در این استان و همچنین با توجه به 
طوالنی بودن فصل سرما که باعث کاهش فصل کاری 
می شود؛ پروژه های گازرســانی استان با جدیت  و 

پیشرفت مطلوبی در حال اجرا است.

پوشش شبکه گازرسانی استان ۹۹ درصد می باشد 

و  وزیر  مشاور 
طرح  مجــری 
کشــور  گندم 
گفت: کشــور در 
به  گندم  تولیــد 

پایداری رسیده است و امســال برای چهارمین سال پیاپی در تولید 
گندم به خودکفایی می رسیم.

 مهندس اســماعیل اســفندیاری پور در بازدید از پایگاه تحقیقاتی 
نوآورانه دیم شهرســتان هشترود در استان آذربایجان شرقی با اعام 
این مطلب افزود: پیش بینی می شــود امســال تولید گندم به ۱۴.۵ 
میلیون تن برســد که از این رقم نزدیک ۱۲ میلیون تن آن توســط 

دولت خریداری خواهد شد.
وی گفت: از ابتدای فصل برداشــت تاکنون بیــش از دو میلیون تن 
گندم از کشــاورزان مناطق گرم خیز کشور خریداری شده و برداشت 
گندم در اســتانهای معتدل همچون گلســتان نیز اخیرا شروع شده 

است.
اســفندیاری پور خاطرنشــان کرد: بیش از ۹۰ درصــد مبالغ گندم 

خریداری شده در سالجاری پرداخت شده است.
وی یادآور شــد: قیمت پایه تضمینی خرید گندم نان با افت ۳ درصد 
مفیــد و یک درصد غیر مفید ۱۷۰۰ تومــان و خرید گندم دوروم با 
همیــن افت پایه ۱۷۷۰ تومان تعیین شــده اســت که در گندم نان 
افزایش ۳۱ درصد و در گندم دوروم افزایش ۳۳ درصدی نســبت به 

سال قبل داریم.
مجری طرح گندم با اشــاره به این که بــرای برخورد با قاچاق گندم 
در کشور، دستگاه و مسئول وجود دارد، اظهار کرد: خروج و صادرات 
گندم و آرد نیز ممنوع است و این امر از طریق وزارت جهاد کشاورزی 

به دستگاه های مسئول کنترل قاچاق اباغ شده است.

مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور

خودکفایی گندم برای چهارمین
 سال پیاپی

Ó  مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی:   در سال گذشته1۶ هزار و ۴9۶  انشعاب جدید گاز به متقاضیان واگذار شد
که میزان کل انشعابات استان را به ۶55 هزار و 98۶مورد انشعاب رساند که  از این میزان 2851۷8 مربوط به واگذاری انشعاب ها 

در روستا ها بود.

 فرمانده انتظامی شهرستان ورزقان خبرداد:

کشف بیش از ۶۰۰ کیلوگرم سنگ طال در ورزقان

گذرهای شهرک خاوران شناسنامه دار می شوند

نصب آبگرمکن گازی در حمام یا اتاقی که بطور عادی در 
آن هوا جریان ندارد باعث کمبود اکسیژن شده و ایجاد 
خفگی می نماید، ضمن اینکه نصب هر گونه وسیله گاز سوز 

در حمام مغایر اصول ایمنی است.

                روابط عمومی شرکت گازآذربایجانشرقی

توصیه های ایمنی شرکت گاز آذربایجانشرقی
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اجرایــی  عملیــات 
قطعه ششــم آزادراه 
امروز  ارومیه  تبریز- 
اسامی،  با حضور محمد  پنجشــنبه 

وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.
به گزارش خبرنــگار ایرنا، وزیر راه 
و شهرســازی در دومین روز ســفر 
خود به تبریــز و بازدید از محورهای 
مواصاتی استان، فرمان آغاز عملیات 
تبریز-  آزادراه  ششــم  قطعه  اجرایی 

ارومیه را صادر کرد.
بر اســاس این گــزارش، طول این 
قطعــه، ۳۲ کیلومتر بــوده و اعتبار 
پیش بینی شده برای بهره برداری از 
آن، چهار هــزار و ۳۲۰ میلیارد ریال 
است. بهره برداری کامل از این پروژه، 
بــر کاهش مدت زمان ســفر  عاوه 
آلودگی هوا و  مســافران، در کاهش 
رانندگی،  تصادفات  کاهش  همچنین 

نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
در این آئین، پورمحمدی، استاندار 
آذربایجــان شــرقی، رحمتی، معاون 
اســتاندار،  عمرانی  امــور  هماهنگی 
پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای 
اسامی و تعدادی دیگر از نمایندگان 
مردم اســتان در مجلس، وزیر راه و 

شهرسازی را همراهی می کردند.
احــداث آزاد راه ارومیه-تبریــز به 
طول ۱۳۰ کیلومتر در قالب ۵ قطعه 

به شرح زیر می باشد؛
قطعه اول بــه طول ۲۴.۵ کیلومتر 
از ارومیه تا ســاحل غربــی دریاچه 
ارومیه می باشــد؛ قطعه دوم به طول 
۱۵.۵ کیلومتــر خاکریــز میانگــذر 
دریاچه ارومیه می باشــد؛ قطعه سوم 
از ســاحل  بــه طــول ۲۹ کیلومتر 
شــرقی دریاچه ارومیه تا ســه راهی 
می باشد  اســامی(  )جزیره  ســرای 
مســیر مصوب این قطعه عبور محور 
از پیرامون جزیره اســامی یا گزینه 
ســاحلی دریاچه ارومیه می باشد ولی 
بنا به درخواســت مقامات اســتانی و 

طرف مشــارکت جهت تغییر کریدور 
در ایــن قطعه از گزینه ســاحلی به 
گزینه کوهســتانی با احــداث تونل، 
مطالعات زیســت محیطی و مطالعات 
مســیر همزمان در حال انجام است. 
بدیهی اســت پس تصویب مطالعات 
و اخذ مجوز مربوطــه انتخاب گزینه 
انتخاب  نهایی خواهدشــد. درصورت 
گزینه کوهستانی طول این قطعه ۱۹ 

کیلومتر خواهد شد.
قطعه چهارم به طول ۲۹ کیلومتر از 
سه راهی سرای تا سه راهی خاصبان 
می باشد. در این قطعه با احداث یک 

باند دو خطه جدید به موازات مســیر 
۲ خطه موجــود، این محور به درجه 

آزادراهی ارتقا می یابد.
قطعه پنجم به طول ۳۲ کیلومتر از 
ســه راهی خاصبان تا تبریز )کیلومتر 
۷ آزادراه تبریز-سهند( می باشد که با 
توجه به وجود مطالعات مصوب الزم 
است تا شرکت سرمایه گذار پیمانکار 
وابسته به خود را جهت انعقاد قرارداد 
اجرایی معرفی نمایــد که تاکنون به 
دلیــل عــدم تامین اعتبارات ســهم 
دولت، ســرمایه گــذار تمایلی برای 

ورود به این قطعه نشان نداده است.

Ó  وزیر راه و شهرسازی در دومین روز سفر خود به تبریز و بازدید از محورهای مواصالتی استان، فرمان آغاز عملیات اجرایی قطعه ششم
آزادراه تبریز- ارومیه را صادر کرد.بر اساس این گزارش، طول این قطعه، 32 کیلومتر بوده و اعتبار پیش بینی شده برای بهره برداری از آن، چهار 
هزار و 32۰ میلیارد ریال است. بهره برداری کامل از این پروژه، عالوه بر کاهش مدت زمان سفر مسافران، در کاهش آلودگی هوا و همچنین کاهش 

تصادفات رانندگی، نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد /

عملیات اجرایی قطعه ششم آزادراه تبریز- ارومیه آغاز شد
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توسعه  و  عمران  جلســه  اولین 
دکتر  ریاســت  بــه  تبریز  شــهر 
پورمحمدی، اســتاندار آذربایجان 
شــرقی و بــا حضــور مهنــدس 
امور  هماهنگی  معــاون  رحمتی، 
ایرج شهین  اســتانداری،  عمرانی 
باهر، شــهردار کانشــهر تبریز و 
اعضای شورای اســامی شهر در 

محل استانداری برگزار شد.
دکتــر پورمحمدی در حاشــیه 
این جلســه در گفتگویــی افزود: 
هدف اصلی این جلسه، هماهنگی 

نوســازی  امــوری همچون  برای 
حمل و نقل عمومی، تامین منابع 
پایدار برای شــهر و ســاماندهی 

سکونتگاههای غیر رسمی بود.
 وی بــا اشــاره بــه طرح ها و 
در  مطروحه  مختلــف  برنامه های 
این جلسه گفت: از این پس، این 
به صورت مستمر و ماهانه  جلسه 

برگزار خواهد شد.
وی بــا قدردانــی از زحمات و 
تاش های شــهرداری و شورای 
اســامی کانشــهر تبریز تصریح 

کرد: خوشبختانه میان استانداری، 
شــهرداری و اعضای شورای شهر 
اتفاق نظر وجــود دارد و مدیران 
شهری باید برای مشکات موجود 
شــهر نیز چاره جویــی علمی و 

کارشناسی شده داشته باشند.
 استاندار آذربایجان شرقی ادامه 
این جلسات  نتایج  امیدواریم  داد: 
در برآورده شــدن مطالبات بحق 
مردم و توســعه علمی و روزافزون 

شهر تبریز موثر باشد.
 گفتنی اســت برخــورد جدی 

بــا ســاخت و ســاز غیرقانونــی 
و  راهکارهــا  تدویــن  در شــهر، 
پیشــنهادات برای تامیــن منابع 
پایدار شــهری، نوســازی ناوگان 
حمل و نقل درون شــهری، ایجاد 
و راه انــدازی واحدهای خدماتی 
تامین  برای  شــهرداری  توســط 
نیازهای این مجموعه، تاش برای 
فعالسازی سایر خطوط مترو تبریز 
و ... از اصلــی تریــن توصیه های 
پورمحمــدی خطاب بــه مدیران 

شهری و اعضای شورا بود.

در اولین جلسه عمران و توسعه شهر تبریز مطرح شد/

نوسازی ناوگان درون شهری،مطالبه استاندار از مدیران شهری/ 
توجه به تامین منابع پایدار، نیاز اصلی تبریز

Ó  برخورد جدی با ساخت و ساز غیرقانونی در شهر، تدوین راهکارها و پیشنهادات برای تامین منابع پایدار شهری، نوسازی
ناوگان حمل و نقل درون شهری، ایجاد و راه اندازی واحدهای خدماتی توسط شهرداری برای تامین نیازهای این مجموعه، تالش 
برای فعالسازی سایر خطوط مترو تبریز و ... از اصلی ترین توصیه های پورمحمدی خطاب به مدیران شهری و اعضای شورا بود.
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معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی 
و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری کل اســتان 
آذربایجان شــرقی گفت: زمان ثبت نام دانش آموزان یا 
هنــگام گرفتن کارنامه، الزام اولیــای دانش آموزان به 

پرداخت وجه در مدارس دولتی خاف قانون و ممنوع است.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ بابک محبوب علیلو در جلســه »بحث 
و بررســی پیرامون مســایل و موضوعات مرتبط با پرداخت شهریه ها و 
دریافت وجوه و کمک های مردمی توســط مدارس و مراکز آموزشــی 
در ســطح استان« با اشاره به مشکات دانش آموزان هنگام ثبت نام در 
مدارس و فشار اقتصادی وارد بر اولیای دانش آموزان بر ارایه راهکارهای 
عملیاتی با هدف کاهش فشــار اقتصادی وارد بــر والدین دانش آموزان 

تأکید کرد.
وی همچنین بر عدم تحمیل هزینه های فوق برنامه برای دانش آموزان 
بــدون تمایل و اراده اولیاء در تمام مــدارس اعم از دولتی و غیردولتی، 
اســتفاده از اهرم های نظارتــی در ارزیابی عملکرد مدارس غیرانتفاعی، 
گســترش نشاط اجتماعی میان دانش آموزان به ویژه در حاشیه شهر و 
اولیای این دانش آموزان و اســتفاده از ظرفیت خّیرین در حل مشکات 
دانش آموزان مناطق محروم تأکید کرد و از بازدید دوره ای مســئولین 

قضایی و آموزش و پرورش استان در آینده از مدارس خبر داد.
محبوب علیلو با انتقاد از اخذ شهریه های نامتعارف در مدارس غیردولتی 
تأکید کرد: برای اجتناب از هرگونه سوء استفاده باید کف و سقف شهریه 
های قابل وصول از اولیای دانش آموزان تعیین شــده و در این راســتا 
نظارت مســتمر از سوی اداره کل آموزش و پرورش و شورای نظارت بر 
مدارس غیردولتی صورت گرفته تا وجوهی خارج از مقررات و نامتعارف 
از مردم اخذ نشود و با تخطی کنندگان از مقررات  به جّد برخورد قانونی 

شود.
معاون قضایی رییس کل و سرپرســت معاونت اجتماعی و پیشــگیری 
از وقوع جرم دادگســتری کل اســتان آذربایجان شرقی از اولیای دانش 
آموزان نیز خواســت در هنگام امضای قرارداد موقع ثبت نام در مدارس 
غیردولتــی، دقت الزم را به عمل آورند تا هزینه های نامتعارف در قالب 

قرارداد به آنها تحمیل نشود.
نواپور معاون دادســتان مرکز اســتان نیز ممانعت والدین و سرپرستان 
قانونــی از ادامه تحصیل دانش آموزان را از مصادیق کودک آزاری اعام 
کــرد و بر کنترل ورود و خروج افــراد غیرمرتبط به مدارس، مکان یابی 
و جانمایی مناسب مدارس بویژه مدارس غیرانتفاعی با هدف جلوگیری 
از ایجاد ترافیک، اقدامات الزم جهت پیشــگیری از وقوع ســرقت های 
احتمالی از مدارس در تعطیات تابســتان، بیمه حوادث دانش آموزان و 

حل مشکل تعاونی مسکن فرهنگیان تأکید کرد.
در ادامه جلســه مسایل مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط 
به نحوه، شــرایط و چگونگی ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی و 
غیردولتی و گزارش اقدامات مربوطه توسط مدیر کل آموزش و پرورش 
اســتان بررسی و چگونگی اعمال وظایف نظارتی و ارایه برنامه عملیاتی 
راجع به شرایط، محیط آموزشی و نحوه آموزش دانش آموزان در مدارس 
توســط رئیس حراســت اداره کل آموزش و پرورش استان تشریح شد؛ 
همچنین رئیس اداره مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان گزارشی از روند، شــرایط و نحوه اخذ مجوز تأسیس مدارس و 
تعیین تعرفه شهریه مدارس غیردولتی در نقاط مختلف شهری ارایه داد.

الزام به پرداخت هرگونه وجه از سوی 
اولیای دانش آموزان در مدارس دولتی 

خالف مقررات و ممنوع است

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی 
آذربایجان شــرقی رئیس اداره آموزش و 
پرورش اســتثنایی آذربایجان شرقی از آغاز 
ثبت نام طرح ســنجش سامت جسمانی و 
آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود دبستان 
و پیش دبستانی با مراجعه به محل ثبت نام 

از دوم تیر ماه خبر داد.
بــه گــزارش خبرنگار مــا در 
تبریز؛مریم خوشــبخت با اعام 
ایــن مطلب، اظهار کــرد: پیاده 
آموزشــی  مداخــات  کــردن 
مشــکل  نوآموزان  برای  بهنگام 
دار و پیشگیری از بروز و تشدید 
بهبود  بــه  بیماری هــا، کمک 
کیفی آمــوزش و کنترل برخی 
از عوامــل موثر بر افت تحصیلی 
دانش آموزان و... از اهداف اصلی 
اجرای برنامه سنجش در سطح 

پیش دبستانی است.
وی با اشــاره به این که پیش بینی می شود 
امســال بالغ بر ۶۵ هزار دانش آموز اســتان 
در ایــن طرح ســنجش شــوند، گفت:۴۶  
پایگاه سنجش ســامت در مناطق مختلف 
آذربایجان شرقی جهت اجرای این طرح مهیا 
شده اســت که تبریز با ۱۳ پایگاه، مراغه و 
مرند هر کدام با دو پایگاه دارای بیشــترین 

تعداد پایگاه سنجش سامت هستند.
وی ادامه داد: بیــش از ۳۳ هزار دانش آموز 
پایه اولی و ۳۲ هزار نوآموز بدو ورود به پیش 
دبستانی  در طرح سنجش سامت جسمانی 
و آمادگی تحصیلی استان مورد سنجش قرار 

خواهند گرفت.
رئیس اداره استثنائی استان  در خصوص روند 
سنجش سامت نوآموزان، گفت: در مرحله 
اول نوآموز به پیش دبستان یا دبستان محل 
ثبت نــام جهت اخذ نوبت پایگاه ســنجش 
مراجعه می کند و ســپس نوآموز به همراه 
اولیاء در زمان تعیین شده به پایگاه مراجعه 
و در حیطه هــای مختلف مورد ارزیابی قرار 

می گیرند.

خوشــبخت با بیان این که هزینه ســنجش 
برای هر نوآموز ۳۰۰ هــزار ریال) ۳۰ هزار 
تومان( است، اظهار کرد: سنجش سامت از 
جمله ارزیابی آمادگی تحصیلی ، شــنوایی، 
گفتــاری، بینایی، دید و رنــگ، قد و وزن، 
تعیین بی ام آی ومعاینات بالینی و پزشکی 

انجام می گیرد.

وی ادامــه داد: اگر در پایــگاه های اولیه در 
ســنجش مورد مشکوکی تشخیص داده شد 
نوآموز جهت ارزیابی دقیــق به پایگاه های 
تخصصی معرفی می شوند و اگر متخصصین 
پایــگاه هــای تخصصی، نوآموز را مشــکل 
دار تشــخیص داده جهت دریافت خدمات 
آموزشــی ویژه، نوآمــوزان را به مدارس و یا 

مراکز ویژه معرفی می کنند.
به گفته خوشبخت در جلسه ستاد هماهنگی 
اجرای طرح ســنجش ســامت جسمانی و 
آمادگی تحصیلــی نوآموزان بــدو ورود به 
دبستان و پیش دبستانی استان ، در آستانه 
آغاز طرح ســنجش ســامت جســمانی و 
آمادگی تحصیلــی نوآموزان بــدو ورود به 
دبســتان در سال ۹۸ ، تمهیدات الزم جهت 
اجرای مطلوب این طرح در استان اندیشیده 

شده است.
گفتنی اســت لیســت پایگاه های سنجش 
ســامت  جســمانی و آمادگــی تحصیلی 
نوآمــوزان بــدو ورود به دبســتان و پیش 
دبستانی سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ به پیوست 

قابل دریافت است.

آغاز رسمی فعالیت پایگاه های سنجش سالمت 
نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی از 

دوم تیرماه

Ó  معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی 
از اولیای دانش آموزان نیز خواست در هنگام امضای قرارداد موقع ثبت نام در مدارس غیردولتی، دقت الزم را به عمل آورند تا هزینه های 

نامتعارف در قالب قرارداد به آنها تحمیل نشود.
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فصل تدوین Ó  فرمانده انتظامی شهرستان تبریز توصیه کرد: هنگام ترک خودرو خود دقت کنند که در و شیشه ها کامال
بسته باشــد و اتومبیل خود را به لوازم ایمنی نظیر دزدگیر، سوئیچ مخفی، قفل فرمان، قفل سوئیچی، قفل پدال و 

سایر وسایل بازدارنده مجهز کنند.

 ۶ منطقــه  شــهردار   
شــهرداری تبریــز گفت: 
زمین مورد نیاز ساخت پست 
برق شــهرک مبــل و خودرو، با دســتور 
شهردار تملک شده و آماده واگذاری است.

به گزارش خبرنگار ما؛ ســامان احمدزاده 
در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکات 
شهرک مبل و خودرو که با حضور رئیس 
کل دادگستری استان، دادستان شهرستان 
تبریز، شهردار تبریز در محل شهرک مبل 
و خودرو برگزار شــد با بیان اینکه زمین 
مورد نیاز برای احداث پست برق شهرک 
بیش از یکسال است که تملک شده گفت: 
نامــه نگاری های الزم با اداره برق صورت 
گرفته امــا تاکنون فردی بــرای تحویل 

گرفتن آن به ما معرفی نشده است.
 او افــزود: تا زمانی که این پســت برق در 
شهرک ســاخته نشود مشکل برق منطقه 

قابل حل نیست.
شهردار منطقه ۶ تبریز راه های دسترسی 
را از دیگر مشــکات شــهرک دانست و 
اظهار داشت: اداره راه و شهرسازی مجوز 
دسترسی شــهرک از کنارگذر غربی را به 

ما نمی دهد.
احمدزاده ادامه داد: اگر این دسترسی اجرا 
شود در صورتی که یک شهروند بخواهد از 
شرق تبریز به شهرک مبل و خودرو بیاید 
در کمتر از ۱۰ دقیقه به مقصد می رسد.

او با بیان اینکه بقیه مشــکات شــهرک 
که در تعهدات شــهرداری است حل شده 
اظهار داشت: بر اســاس قرارداد، سرمایه 
گذار بدون دریافت پروانه می تواند نسبت 
به احداث اماکن تفریحی، رفاهی و مذهبی 

در شهرک اقدام کند.

دستگیری سارقان با 2۹ فقره سرقت در “تبریز

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز 
از دســتگیري ۲ ســارق لوازم داخل 
خودرو و کشــف۲۹ فقره سرقت خبر 

داد.
فرمانده انتظامی شهرســتان تبریز از دستگیری ۲ 
ســارق لوازم داخل خودرو و کشف۲۹ فقره سرقت 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ســرهنگ “فرهنگ 
نوروزی”  در تشــریح این خبر اظهار داشت: در پی 
وقوع چند فقره سرقت لوازم داخل خودرو در سطح 
شهرســتان تبریز، شناسایی ســارق یا سارقان در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با بررســی های اطاعاتی مشخص 

شد ۲سارق با پرسه زنی در خیابانها اقدام به سرقت 
از داخل خودروهای پارک شده در کنار خیابان می 

نمایند.

این مقام انتظامی بیان داشت: ماموران کانتری ۱۳ 
تبریز پس از انجام یکسری کارهای تخصصی، ۲ نفر 

سارق شناسایی و دستگیر شدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان دستگیر شده 
در بازجویی های پلیســی به ۲۹ فقره سرقت لوازم 

داخل خودرو در سطح شهر تبریز اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی تبریز بــا بیان اینکه متهمان برای 
ســیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شدند 
به شــهروندان توصیه کرد: هنگام ترک خودرو خود 
دقت کنند که در و شیشــه ها کاما بســته باشد و 
اتومبیل خود را به لوازم ایمنی نظیر دزدگیر، سوئیچ 
مخفی، قفل فرمان، قفل سوئیچی، قفل پدال و سایر 

وسایل بازدارنده مجهز کنند.

زمین مورد نیاز پست برق شهرک مبل و خودرو آماده تحویل است

Ó  اینکه بیان  با  احمدزاده  امان  س
نیاز برای احداث پست  زمین مورد 
برق شهرک بیش از یکسال است که 
نگاری های  نامه  ملک شده گفت:  ت
الزم با اداره بــرق صورت گرفته اما 
تاکنون فردی برای تحویل گرفتن آن 

به ما معرفی نشده است.
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چکیده:در ایــن پژوهش عاوه بر دیدگاه ادبی به گلســتان 
سعدی، این اثر از دیدگاهی اقتصادی مورد مداقه و بررسی قرار 
گرفته است و در آن مقوله های اقتصادی از منظر سعدی تبیین 
و امثال و حکم اقتصادی موجود در گلستان با توجه به کتابهای 

امثال و حکم استنباط و تبیین شده است.
واضح اســت که بخش قابل توجهی از محتوای گلســتان را 
مباحث مربوطه به کوشش در طلب روزی، فقر درویش و ثروت 
غنــی، قناعت، افراط و تفریط، پر نشــدن دیده ی تنگ، قدرت 
پول و محتاج بودن اغنیا دربر گرفته است و بیان این موضوعات 
بر اثر تجربیات ســعدی، مشکات و تأثیرات اقتصادی عصر وی 
می باشــد که در جامعه کنونی هر کدام از این مباحث به امور 
اقتصادی ما مربوط می شوند و این مشکات جلوه گر و پررنگ 
تر می نماید. پس به منظور هموار کردن مســیر این تحوالت و 
موانــع اقتصادی باید این مقوله را شــناخت و با نگاهی ژرف به 
سخنان بزرگان و تجربیات آنها در این زمینه که امروزه برای ما 
به صورت مثل و حکمت شکل گرفته اند شیوه های صحیح امور 

اقتصادی را در خانه و جامعه اعمال نمود.
کلیــد واژگان: امثال  حکم، مقوله های اقتصادی، ســعدی، 

گلستان
آثار ادبی ایران آینه ی اندیشه ها، باورها، هنرمندیها، عظمت 
روحی و فرزانگان ادب و فرهنگ ایران اســت. ایران در همه جا 
با ادبیات دیر پا و بالنده اش شــناخته شده و سرمایه های ادبی 
ماندگاری چون امثال و حکم در ادب آن رقم زده شــده است. 
مبدأ و پیدایــش مثلها به تحقیق معلوم نیســت ولی با جرأت 
می توان گفت ســابقه ای دیرینــه دارد. در مورد ضرب المثل 
کتابهای معدودی نوشته شده و افراد محقق و دانشمندی چون 
مرحوم دهخدا گردآورنده امثال و حکم، امیرقلی امینی نویسنده 
داستانهای امثال و احمد بهمنیاری گردآورنده داستان نامه های 

بهمنیاری و فرزانگان نام آور دیگری رنج فراوانی در گردآو
»مثل از نظــر مرحوم دهخدا »عاقه ی شــباهت چون در 
میان دو جمله باشــد آن را تمثیل نامند و چون تشــبیه ناشی 

االستعمال و شایع باشد آن را مثل خوانند.«
)فرهنگ بیست هزار مثل و حکمت، ۱۳۸۲ ۳۹(

بنا به فرهنگ ناظم االطباء، »مثل وصف حال، حکایت، افسانه 
و داســتان مشهور شده است که برای ایضاح مطلب می آورند.« 
اما ملیح ترین این تعریفات، تعریفی اســت که »ابه دسن پیر« 
)AAAA AA AAAAA AAAAAA( نویسنده فرانسوی بیان کرده 
اســت. »مثل صدایی اســت که از تجربه منعکس شده.« و این 
انعکاس به وجود آمده بر اثر تجربه را در اثر پربار متکلم شیرازی، 

)سعدی( می توان به وضوح لمس کرد.
گلســتان مجموعــه ای از حکایاتی اســت کــه از محفظه 
مشــاهدات و گنجینه تجارب سعدی تراوش نموده و سرشار از 
اندرزهــا و حکمتهای اجتماعی، اقتصادی و اخاقی می باشــد 
و با توجه به مشــکات اقتصادی در هــر دوره ای و جامعه ای 
کاربرد این امثال اقتصادی می تواند مؤثر واقع شود و چون امثال 
همیشه از دیدگاه ادبی مورد بررسی قرار گرفته اند این انگیزه ای 
شد تا عاوه بر دید ادبی از بعد اقتصادی به امثال و حکم بنگریم 
و آنها را بشناسیم و بشناسانیم و به عمق این جمله پی ببریم که 

در گفتن اثری هست که در نگفتن نیست.

۱- کوشش و کاهلی در کسب روزی
تاش در زندگی یک اصل مهم برای رســیدن به موفقیتها و 
خواسته های آدمی از ابعاد گوناگون میباشد، با تاش و کوششی 
که انسان به کار می گیرد به پیشرفت دست می یابد و خدا نیز 
در این امر یاری گر اوســت و در مقابل یک گامی که انســان با 
همت برمی دارد چندین گام او را به سمت ترقی سوق می دهد 
و برعکس آن فردی که راحت طلب اســت همیشــه از دیگران 

عقب می افتد.
از منظر ســعدی فرد کاهل از فردی که در تکاپوست باز می 
ماند. وی معتقد است با اینکه خدا روزی رسان است ولی انسان 
برای کسب روزی باید کوشش کند تا از رفاه اقتصادی برخوردار 

شود.
»خـــواب نـوشین بامداد رحیل           بـازمی دارد پیــاده 

را ز سبیل«
کلیات سعدی. ۱۳۸۹: ۲۶(

»رزق اگر چند بی گمان برســد                    شــرط عقل 
است جستن از درها«

)همان، ۹۴(
» گـرچـــه برون ز رزق نتـــوان خورد           در طلــــب 

کـــاهلی نشـــاید کـرد
غواص اگر اندیشه کند کام نهنگ                هرگز نکند در 

گرانمایه به جنگ«)همان، ۹۷(
»از تو حرکت، از خدا برکت«

)امثال و حکم دهخدا، ۱۳۹۰: ۱۱۴(
»الصبحه تمتع الرزق« خواب بامداد در روزی ببندد )همان، 

)۲۵۵

»تا شب نروی روز به جایی نرسی« )همان، ۵۳۶(
»خواب، مشت پر کن نیست«)همان، ۷۴۹(

»کوشش بیهوده به از خفتگی«)همان، ۱۲۴۷(
»هر که جرد جمد، هرکه خسبد خواب بیند«)همان، ۱۹۵۴(

»هرکه خواب است، روزیش در آب است)همان، ۱۹۵۶(
برای رســیدن به خاســته ها و رفاه، انسان باید سختی ها و 
مشقت هایی را متحمل شــود هر سختی به دنبال خود آسانی 
به همراه دارد. در قرآن کریم نیز به این مسئله اشاره شده است 
»ان مع العســر یسراً« پس از هر ســختی آسانی است.)کلیات 

سعدی، ۱۳۸۹: ۹۶(
»به راحتی نرســید آن که زحمتی نکشید«)امثال و حکم دهخدا، 

)۴۱۰ :۱۳۹۰
»رنج امروز، آسودن فردایین بود«)همان، ۸۳۲(
»رنج تحمل نکنی گنج نبینی«)همان، ۵۳۴(

»رنج سخت کلید راحت است«
)فرهنگ جامع امثال و حکم، ۱۳۹۱: ۱۰۸۹(

»زر از معــدن به کان کندن برآید«)امثــال و حکم دهخدا، 
)۹۰۳ :۱۳۹۰

»نابرده رنج، گنج میسر نمی شود«)همنا: ۱۷۸۰(
»نان را نمی جوند دهن آدمی بگذارند«)همان، ۱۷۹۱(

۲- توانگری در قناعت
برخــاف تصور مردم عامه، قناعت کم مصرف کردن در امور 
اقتصادی نمی باشــد. قناعت یعنی فــرد در امور اقتصادی خود 
میانه روی و تعادل برقرار کند. انســانی قانع محسوب می شود 
که توانگری او را به اسراف و زیاده روی سوق ندهد و فقر او را به 
انحراف نکشاند و به اصطاح »دخلش با خرجش جور دربیاید«

»قناعت یکی از صفات فاضله ی نفســانی است لذا برای رسیدن به 
اهداف نیک و داشــتن قوای مالی مناســب و رفاه در زندگی باید این 
نیروی درونی همواره معادل باشد تا تعادل و توازن بیرونی برقرار شود.«

)قناعت و اسراف از نظر اسام، ۱۳۸۰: ۹۹(

از منظر سعدی توانگری در قناعت کردن است، وی قانع بودن فرد را 
به داشته های خود بر چشم نداشتن به دست دیگران ترجیح می دهد.

»ای قناعت توانگرم گردان             که ورای تو هیچ نعمت نیست«

)کلیات سعدی، ۱۳۸۹: ۸۰(

توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت«)همان، ۱۵۰(

»القناعه کنز الیقنی« قناعت گنجی است که به پایان نرسد.

دکتر زینب محمدزاده ؛دکترای تخصصی زبان وادبیات فارسی:

مقوله های اقتصادی از منظر سعدی /آثار ادبی ایران آینه ی 
اندیشه هاوعظمت روحی و معنوی غنی فرزانگان ادب

Ó  آثار ادبی ایران آینه ی اندیشه ها، باورها، هنرمندیها، عظمت روحی و فرزانگان ادب و فرهنگ ایران است. ایران در همه جا با ادبیات دیر 
پا و بالنده اش شناخته شده و سرمایه های ادبی ماندگاری چون امثال و حکم در ادب آن رقم زده شده است. مبدأ و پیدایش مثلها به تحقیق 

معلوم نیست ولی با جرأت می توان گفت سابقه ای دیرینه دارد. 
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)امثال و حکم دهخدا، ۱۳۹۰: ۲۶۸(
داری  چــه  هــر  و  بنشــین  »قانــع 

بپسند«)همان، ۱۱۵۴(
»قناعت توانگــر کند مــرد را«)همان، 

)۱۱۶۷
»قناعت دوم بی نیازی است«)همان(

»قناعت هرکه کرد آخر غنی شد«)همان(
۳- ترک آز و رسیدن به بی نیازی

حریص شدن انســان ها از عواقب  قانع 
نشــدن انهاســت. چون فرد، قانــع به کم 
نیست همواره در جستجوی مادیات است و 
هرچقدر به دست می آورد سیر نمی شود و 
با حرص و آزی که در وجودش پرورش می 

دهد همیشه نیازمند می شود.
برای همین ســعدی انســان حریص را 

همیشه نیازمند، گرسنه و گدا می شمارد.
»هر که برخود در سوال گشاد     

               تــا بمیـــرد نیازمند بــود
آز بگــذار و پـــادشاهی کن   

           گـــردن بی طمع بلند بود«
)کلیات سعدی، ۱۳۸۹: ۹۸(

»حریص با جهانی گرسنه است و قانع به 
نانی سیر«)همان، ۱۵۰(

»اگر ریگ بیابان ُدر شود، چشم گدایان 
پر نشود«)همان، ۱۳۸(

»آزمند همیشه نیازمند است«
)امثال و حکم دهخدا، ۱۳۹۰: ۳۱(
»آز بگذار و پادشاهی کن«)همان(

»انان که غنی ترند محتاج ترند«)همان، 
)۴۵

»گدا را گر همه عالم بدو دهند گداست«
)فرهنگ نوین مثل های فارسی، ۱۳۷۶: 

)۳۵۲
»گردن بی طمع بلند بود«)امثال و حکم 

دهخدا، ۱۳۹۰: ۱۴۹۳(
زیاد شدن حرص و طمع باعث می شود 
فرد به کارهای حــرام نیز روی بیاورد و در 
نهایت حرص زیاد منجر به فقر می شــود. 
امیرقلی امینی در داستانهای امثال در مورد 
کسی که بر اثر طمع ورزی چیزی از دست 

بدهد نوشته است:
»دیگش ســرزار رفت«)داســتان های 

امثال، ۱۳۸۸: ۳۸۳(

یحیی برقعی نیز بــرای طمع کاری که 
به خاطر طمع زیاد دســت به کار حرام می 
زند داســتان مردی را آورده که هر روز به 
شیر گوســفندانش آب اضافه می کرد تا با 
فروختن شیر زیاد پول زیاد به دست آورد، 
عاقبت سیل گوســفندان او را هاک کرد. 
وی در این مضمون مثلی با عنوان »آب در 

شیر دادن« استفاده کرده است.
۴- بی زری بی پری

زر یا به اصطاح امروزی پول از نظر مردم 
عامه یکی از حال مشکات می باشد. پول 
به عنوان یک ابزار مبادله مورد استفاده قرار 
می گیرد. افزایش ثروت باعث خوشــحالی 
بیشتر می شــود ولی خوشبختی به وجود 
نمی آورد. نه پول و نه فقر هیچ کدام شادی 

نمی آورد.
»پول و ثروت جاده ی خوشبختی نیست، 
همانطور که فقر هم جاده ی شادی نیست«

)پول و قانون جذب، ۱۳۸۸: ۹۴(
ســعدی قدرت پــول در یــک جامع را 
بیشتر از زور بازو می داند. از منظر او ثروت 
عامــل بازدارنده در مقابل خطرات و بایای 

گوناگون است.
»زر بــده مرد ســپاهی را تا ســر بنهد                        

وگرش زر ندهی سربنهد در عالم«
)کلیات سعدی، ۱۳۸۹: ۴۲(

»قمـر کــــه زر دیـــد سرو فرود آمد                         
ور تــرازوی آهنیــن دوش است«   )همان 

)۱۱۶
در  زور  ترازوســت،  در  زر  »هرکــه 

بازوست«)همان(
»چه خوش گفت ان تهدیدست سلحشور                   
جوری زر بهتر از پنجاه من زور«)همان ۹۶(

تــا کار به زر بر می آیــد، جان در خطر 
افکندن نشاید)همان ۱۴۶(

»ای زر تــو خدا نــه ای و لیکن به خدا                     
ستار عیوب و قاضی حاجاتی«

)امثال و حکم دهخدا، ۱۳۹۰ ۳۲۶(
»بی زر نتوانی کنی با کسی زور«)همان 

)۴۸۷
»جوی زر بهتر از پنجاه من زور«)همان 

)۵۹۲
»زر بر ســر پوالد نهی نرم شود«)همان 

)۹۰۳
»هر که زر ندارد پر ندارد«)همان ۱۹۶۴(

در فرهنگ نوین مثل مشهور دیگری به 
کار رفته که تاثیر و قدرت پول را نشان می 
دهد و بــا توجه به اغراقی که در آن به کار 
رفته بیانگر این اســت که با پول هر کاری 

شدنی است.
»با پول سر سبیل شاه نقاره می زنند«

)فرهنگ نوین مثل های فارســی ۱۳۷۶ 
)۷۲

یک ضرب المثل مشــهور لهستانی در 
مورد پول وجود دارد که می گویند:

»وقتــی پول دارم، همه مرا برادر خطاب 
می کنند.«

)روانشناسی پول ۱۳۸۴: ۲۳
۵ ـ اسراف و عاقبت اندیشی

همانطور که قناعت حد وســط و میانه 
روی در امور به شــمار می آید زیاده روی 
در مصرف هم اسراف و افراط است. اسراف 
از نظــر اقتصادی خانواده های کم درآمد را 
نیازمندتــر می کند و در افراد پر درآمد نیز 
موجب تغییر الگوی مصرف و تجمل پرستی 
می شــود. و فقر را بر فقیران سخت تر می 

کند.
از منظر سعدی باید در همه چیز توازن 
و تعادل را برقرار نمود و فرد باید در دخل و 
خرج آموزش در زمان حال، آینده را هم در 

نظر داشته باشد.
»چوخ دخلت نیست خرج آهسته تر کن                   

کـــه می گویند ماحان سرودی
اگــر بـــاران به کـــوهستان نبـــارد             

به سالی دجله گردد خشک رودی«
)کلیات سعدی ۱۳۸۹ ۱۲۸(

»ابلهی که اون روز روشن شمع کافوری 
نهد           زود بینی کش به شــب روغن 

نباشد در چراغ«)همان ۴۱(

»نه چندان بخور کز دهانت برآید     
           نــه چنــدان که از ضعف جانت 

برآید«)همان ۸۳(
»اندک اندک خیلی  و قطره قطره سیل 

گردد«)همان ۱۵۵(
به دلیل پر اهمیت بودن موضوع اسراف 
در اقتصــاد، امثال و حکم اقتصادی فراوانی 

در این مورد بیان شده است.
»آدم به کیسه اش نگاه می کند«
)امثال و حکم دهخدا ۱۳۹۰ ۲۳(

»پا را به اندازه گلیــم دراز کنم«)همان 
)۴۹۶

»پول را از کاغذ نمی برند«)همان ۵۱۷(
»مورد استفاده این مثل زمانی است که 
فرد در انجام دادن هر امری اسراف و افراط 

به خرج می دهد.
پول گردد و بازار دراز«

)فرهنگ نوین ۱۳۷۶ ۷۱(
»گردی پول اشاره به سکه دارد که گرد 
اســت و اگر از ســویی پرتاب کنند مانند 
چرخــی راه درازی را می پیماید، منظور از 
مثل این است که پول قدرت و توان خرید 

دارد و زود خرج می شود.«)همان(
»چوخ دخلت نیســت خرج آهســته تر 

کن«
)امثال و حکم دهخدا ۱۳۹۰ ۶۴۵(

»خرج اتینا می کنه«
)داستان های امثال ۱۳۸۸ ۳۲۷(

این مثل برگرفته از یک ترانه ی عامیانه 
شیرازی می باشد.

»نــه فکر دنیا می کنه نه فکر عقبی می 
کنه              هر چی که پیدا می کنه خرج 

اتینا می کنه«)همان(
مورد اســتفاده این مثل زمانی است که 
هرگاه کســی پولــی را در راه بیهوده خرج 
نماید چنین می گویند. در موردی واژه ی 
اتینا محمد علی جمال زاده معتقد است که 

اتینا به معنی شباش یا شادباش است.
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

)امثال و حکم دهخدا ۱۳۹۰ ۱۱۶۳(
۶ ـ فقر درویش و ثروت غنی

تقابــل فقیر و غنی در هــر جامعه ای و 
هــر دوره ای جلوه خاصــی دارد و با توجه 
به شــواهد تاریخی و ادبی می توان گفت 
که تعداد کثیــری از ثروتمندان فقیران را 
نادیده انگاشــته و از آنها روی گردان بوده 
اند. سعدی در گلستان طرفدار فقر یا ثروت 
نیســت بلکه هدف وی شناساندن راه های 
بی نیازی درویشان از دیگران و مورد انتقاد 
قــراردادن ثروتمندان به طــرز لطیف می 

باشد.

Ó  حریص شدن انسان ها از عواقب  قانع نشدن انهاست. چون فرد، قانع به کم نیست همواره در جستجوی مادیات 
است و هرچقدر به دست می آورد سیر نمی شود و با حرص و آزی که در وجودش پرورش می دهد همیشه نیازمند 

می شود.
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وی معتقد اســت آنهــا تا حدی در 
نعمــت و غفلــت، غرق شــده اند که 
توجهــی به محنت و مشــقت فقیران 

اطراف خود ندارند.
پس گرســنه خفت و کس ندانست 
که کیست      بس جان به لب آمد که 

او بر او کس نگریست
)کلیات سعدی ۱۳۸۹ ۴۳(

آن کــه در راحت و تنعم زیســت          
او چه داند که حال گرسنه چیست

داند  کســی  درمانــدگان  حـــال 
که            کــه بــه احــوال خـویش 

درماند)همان ۱۵۶(
سیر از گرســنه خبر ندارد سواره از 

پیاده
)امثــال و حکــم دهخــدا ۱۳۹۰ 

)۱۰۰۰
ســیر گرســنه را مســت و دیوانه 

پندارد)همان ۱۰۰۱(
سیر غم گرسنه نخورد)همان(

انسنان های فقیر و بی بضاعت قانع 
تر از ثروتمندان می باشند و اگر نان و 
مکانی نداشــته باشند به اندک بسنده 

می کنند و غمی متوجه آنان نیست.
چو مرد در افتاد زجا و مقام خویش              
دیگر چه غم خــورد همه آفاق جای 

اوست
شــب هر توانگری به سرایی همی 

روند          
         درویش هر کجا که شب آید 

سرای اوست
)کلیات ســعدی ۱۳۸۹ ۹۴( آه در 

بساط ندارد
امثال و حکم دهخدا ۱۳۹۰ ۷۲(

از بی کفنی زنده است)همان ۱۰۹(
»درویشی، دلخوشی«)همان ۸۰۱(

»درویش هر کجا که شب آید سرای 
اوست«)همان ۸۰۰(

افــراد فقیر قانع تــر از ثروتمندان 
هســتند یا بســنده کردن بــه اندک 
محتاج اغیار نمی شــوند و برای امرار 
معاش خــود زیر بار منــت قرار نمی 
گیرنــد و روی پــای خودشــان می 
ایستند و مناعت طبع خود را همواره 

حفــظ می کنند و صــورت خود را با 
سیلی سرخ می نمایند ولی از احتیاج 

خود فرومایگان دم نمی زنند.

»به نان خشک قناعت کنیم و جامه 
دلــق                  بــار محنت خود به 

که بار منت خلق«
)کلیات سعدی ۱۳۸۹ ۸۲(

»در پسی مردن به که حاجت پیش 
کسی بردن«)همان(

»هر که نــان از عمل خویش خورد               
منت حاتم طایی نبرد«)همان ۸۶(

خاصه ی داســتان بیــت فوق از 
گلستان ســعدی چنین می باشد که 
حاتم طایی در بخشندگی شهره بود، 
چهل شــتر قربانی کرده بود و همه به 
مهمانی او رفته بودند. حاتم در صحرا 
خارکنی را دید. گفت: چرا به مهمانی 
نمی آیی و خارکن نیز در جواب چنین 

گفت:
هر که نان از عمــل خویش خورد                 

منت حــاتم طایی نبـــــرد
نخورد شــیر نیم خـــورده ی سگ                  

وربه سختی بمیرد اندر غار
تن بــه بیچـــــارگی و گـرسنگی          

بنه و دست بیش سفله مدار)همان(
ایــن دســت را مباد بر آن دســت 

احتیاج
)امثال و حکم دهخدا ۱۳۹۰ ۳۳۳(

نتایج
با بررســی و مداقه در نگرش های 

سعدی در گلستان در می یابیم:

۱ ـ در میان ســخنانی که سعدی 
در گلستان در مورد مباحث اقتصادی 
مطرح کرده اســت، به طور مستقیم 
و غیر مســتقیم، ضــرب المثل های 
گوناگون اقتصادی مســتقیم بیشــتر 

نمایان است.
۲ ـ فقری که ســعدی در گلستان 
آن را مورد بررســی قرار داده اســت، 
با توجه به اوضاع نابســامان اقتصادی 
کــه پس از حمله مغول هــا در ایران 

حاکم شــده بود، بیش تر فقر فراگیر 
است که نمونه های بی شماری از این 
نوع فقر شامل حال اغلب مردم جامعه 
می شــود و فقط عده ی کمی از افراد 

جامعه در رفاه هستند.
۳ ـ بیشترین امثال و حکمی که از 
گلستان سعدی استنباط شده است در 
مورد مفهوم مطــرح اقتصادی، برتری 
زر بر زور به دلیل نشان دادن اهمیت 

پول و قدرت آن در جامعه می باشد.
۴ـ  به دلیل پر اهمیت بودن موضوع 
اسراف در اقتصاد، سعدی در گلستان 
فرد را از اسراف کردن بر حذر می دارد 
و به عاقبت اندیشی در امور سوق می 
دهد، اسراف از نظر اقتصادی خانواده 
های کــم درآمد را نیازمندتر می کند 
و در افــراد پر درآمــد موجب تحمل 

پرستی می شود.
 ۵ ـ ســعدی از اختاف و شــکاف 
اقتصــادی طبقات مختلــف و از بی 
توجهــی حاکمان بر زیردســتان، که 
موجب به وجود امدن نابسامانی های 
اقتصادی در بین یک نظام می شــود 

شکوه می کند.
۶ـ  بــا توجــه بــه امثــال و حکم 
اقتصادی که در گلستان سعدی مورد 
مداقه قرار گرفــت، در این مثالها این 
پتانسیل وجود دارد که به جای تعریف 
فشرده ای از اقتصاد به بررسی یک به 
یــک مفاهیم و موضوعــات اقتصادی 
مانند اجتماعــی، اقتصاد بازار، اقتصاد 
جهــان، اقتصاد رفــاه، اقتصــاد کار، 
اقتصاد معیشــتی و اقتصاد مبادله ای 

پرداخته شود.
۷ ـ داشــتن ثروت زیاد همیشــه 
انسان را به خوشبختی سوق نمی دهد 
چه بسا افرادی که با وجود نیازمندی 
خود قناعت پیشــه کرده اند و زندگی 
اند.  با آرامش داشــته  متعادل همراه 
همان طور که اییگور نیز معتقد است 
در داشــتن دارایی های عظیم نیست 

بلکه در اندک خواستن است.
کاربردی کردن اندیشه های بزرگان 
در امثــال و حکــم در توســعه امور 
اقتصادی یک جامعــه می تواند موثر 

واقع شود.
زینب محمدزاده ؛دکترای تخصصی 

زبان وادبیات فارسی

منابع و ماخذ
۱ ـ امثــال و حکــم، دهخدا، علی 
اکبر،)۱۳۹۰(، تهران، انتشــارات امیر 

کبیر، چاپ شانزدهم
۲ ـ چهارصــد و پنجاه ضرب المثل 
فارســی، قیومی، فاطمــه، )۱۳۸۵(، 

تهران، نشر قیوم، چاپ اول
۳ ـ داســتان های امثــال، امینی، 
امیر قلی، )۱۳۸۸(، تهران، انتشــارات 

فروردین، چاپ اول
۴ ـ روان شناســی پــول، فرنهام، 
ادریان، ارگارین، مایکل، مترجم شها 
انتشارات  تهران،   ،)۱۳۸۴( یاســایی، 

جوانه رشد، چاپ اول.
۵ ـ فرهنــگ بیســت هــزار مثلو 
حکمــت، عظیمی، صــادق،)۱۳۸۲(، 
تهران، انتشارات تنجمن استادان زبان 

و ادبیات فارسی،  چاپ اول.
و  امثــال  جامــع  فرهنــگ  ـ   ۶
حکم،مراقبــی، غامحســین، جهانی 
انتشــارات  فــوق، مجیــد، )۱۳۹۱( 

دانشگاه تهران، چاپ اول.
۷ـ  فرهنــگ لغــت عامیانه، جمال 
زاده، محمــد علــی، )۱۳۸۲، تهران، 

انتشارات سخن، چاپ دوم.
۸ ـ فرهنگ نوین مثل های فارسی، 
ابریشــمی، احمــد، )۱۳۷۶(، تهران، 

انتشارات زیور، چاپ اول.
۹ ـ قناعت و اســراف از نظر اسام، 
علی جانی، شیخ قاسم، )۱۳۸۰(، قم، 

نشر دارالکتاب جزایری، چاپ اول.
حکــم  و  امثــال  در  کاوش  ـ   ۱۰
فارســی، برقعی، یحیی، )۱۳۶۴(، قم، 

نشر کتاب، چاپ دوم.
۱۱ ـ کلیات سعدی، فروغی، محمد 
علی، )۱۳۸۹(، مشهد، انتشارات آوای 

رعنا، چاپ اول.

Ó  داشــتن ثروت زیاد همیشه انسان را به خوشبختی سوق نمی دهد چه بسا افرادی که با وجود نیازمندی خود 
قناعت پیشه کرده اند و زندگی متعادل همراه با آرامش داشته اند. همان طور که اییگور نیز معتقد است در داشتن 

دارایی های عظیم نیست بلکه در اندک خواستن است.
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فصل تدوین
Ó  مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ارس با اشاره به حضور در نمایشگاه اینوتکس 2۰19 تهران نیز گفت: سازمان منطقه آزاد ارس به همراه 

شرکت های دانش بنیان و فن آور این منطقه در نمایشگاه INOTEX2019 تهران که در روزهای 19 تا 22 خرداد در تهران برگزار می شود، حضور 
فعالی خواهد داشت.

Ó .اولین نمایشگاه تخصصی چالش ها و نیازهای صنایع و سازمان های استان روزهای 29 و 3۰ خرداد در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی برگزار می شود 

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ارس گفت: منطقه آزاد 
ارس خرداد ماه امســال در دو نمایشــگاه چالش ها و 
نیازهــای صنایــع و ســازمان های اســتان در تبریز و 

نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۹ در تهران شرکت می کند.
آرمان تبریز-مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ارس گفت: منطقه آزاد ارس 
خرداد ماه امســال در دو نمایشــگاه چالش ها و نیازهای صنایع و سازمان 
های استان در تبریز و نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۹ در تهران شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، پریسا بهلولی با اعام این خبر گفت: منطقه 
آزاد ارس و شــرکت های صنعتی ارس در اولین نمایشگاه تخصصی چالش 
ها و نیازهای صنایع و ســازمان های استان که خردادماه امسال در تبریز 

برگزار می شود، حضور فعال خواهند داشت.
وی تصریح کرد: ۱۰ شــرکت صنعتی مستقر در منطقه آزاد ارس برای 
حضور در این نمایشــگاه اعام آمادگی کرده اند و عاوه بر این شرکت 
ها، ســازمان منطقه آزاد ارس نیز به صورت مجزا در نمایشگاه حضور 

خواهد داشت.
بهلولی در زمینــه اهداف برگزاری و حضور در این نمایشــگاه، 
عنوان کــرد: هدف از حضور در این نمایشــگاه که فناوران و 
اساتید دانشگاه بازدید کننده اصلی آن خواهند بود، کمک 
و هــم فکری برای برطرف کــردن نیازها و چالش های 

حوزه فناوری صنایع در آذربایجان شرقی است.
وی افزود: چالش های زیست محیطی، اصاح 
فرآیندهای تولیدی و افزایش بهره وری، 
طراحــی و تولیــد محصوالت با 
کاربــری هــای جدید، 

ی  ها ز نیا
فنــاوری اطاعــات و 

اتوماســیون اداری و صنعتــی و 
طراحــی و تولید قطعــات، تجهیزات و 

مواد مورد نیاز صنایع جزو محورهای برگزاری 
این نمایشگاه خواهند بود.

بهلولی، خاطرنشــان کرد: اولین نمایشــگاه تخصصی 
چالش ها و نیازهای صنایع و سازمان های استان روزهای 

۲۹ و ۳۰ خــرداد در پارک علم و فناوری آذربایجان شــرقی 
برگزار می شود.

مدیــر مرکز رشــد واحدهای فناور ارس با اشــاره بــه حضور در 
نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۹ تهران نیز گفت: سازمان منطقه آزاد ارس 

به همراه شــرکت های دانش بنیان و فن آور این منطقه در نمایشگاه 
INOTEX2019 تهــران که در روزهای ۱۹ تــا ۲۲ خرداد در تهران 

برگزار می شود، حضور فعالی خواهد داشت.
بهلولــی تاکید کرد: هدف ارس در این نمایشــگاه نیــز برقراری ارتباط 
مناسب بین فعاالن این حوزه در کشور، معرفی منطقه آزاد ارس و مزایای 
آن به عنوان یک اکوسیســتم صنعتی، فناوری و نوآوری کشور و گسترش 

تعامات بین المللی در این حوزه است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به مشوق های ارائه شده 
به شــرکت های نوآور و اســتارتاپ ها در منطقه آزاد ارس، گفت: تامین 
دفتر کار، ارائه تســهیات مالی، حمایت در جهت جذب ســرمایه گذار 
برای طرح های خاق و نوآور، اجرای طرح ســرباز فناور نظام وظیفه در 
مرکز رشــد از جمله مشوق هایی است که برای این شرکت ها در نظر 

گرفته شده است.
بهلولی در زمینه خدمات ارائه شــده به شرکت های فناور و دانش 

بنیان ارس نیز تصریح کرد: به این شرکت ها نیز خدمات و مشوق 
هایی چون ارائه تخفیف در عوارض پروانه ساخت به میزان ۵۰ 

درصــد، ارائه تخفیف در هزینه زمین بــه میزان ۳۰ درصد، 
ارائه تخفیف در هزینه اجاره ســالن های استیجاری برای 

۵ ســال اول تولیــد انبوه به میــزان ۳۰ درصد، ارائه 
تخفیف در عوارض مجوز فعالیت و عوارض عمران 

شهری به میزان ۱۰۰ درصد و مکان استقرار 
شرکت ها در برج فناوری و مرکز رشد 

با تخفیف ۱۰۰ درصد، ارائه می 
شود.

 مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ارس خبر داد:

حضور منطقه آزاد ارس در دو نمایشگاه تخصصی تبریز و تهران



ماهنامه الکترونیکی اجتماعی -فرهنگی

شماره ۲ | خرداد ماه  |۱۳۹۸

 صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: محمد حسن ایازی
 سردبیر: محمدرضا ایازی                مدیراجرایی::محمد حسین ایازی

 صفحه آراء:: اعظم نعیمی
 آدرس: تبریز - یاغچیان خیابان نور ۸ متری دهم غربی پاک ۱۶۳ طبقه ۳

 تلفن:       ۳۳۸۴۴۱۲۲ تلگرام:۰۹۱۴۱۱۴۵۴۱۶ 

فصل تدوین

عملیات اجرایی قطعه ششم آزادراه تبریز- ارومیه 


