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رییس جمهور گفت: ان شاءاهلل به زودی تحریم ها برداشته 
می شود و سرمایه ها به سوی ایران سرازیر می شود و امیدوارم 
که در دولت ســیزدهم شاهد افزایش ســرمایه گذاری ها 
باشــیم و مردم بتوانند از نفع و ســود آن بهره مند شوند.به 
گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
در آیین بهره برداری از طرح های ملی مناطق آزاد تجاری 
با بیــان اینکه مردم مســئولیت بســیار بزرگ سیاســی و 
اجتماعــی خود را در روز جمعه انجام دادند، اظهار کرد: 
آنان رییس جمهوری خود را انتخاب کردند. به آنان برای 
این اقدام بســیار خوب در جهت حضور گسترده در پای 

صندوق های رأی تبریک می گویم.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به برگزاری 
هفتادوچهارمیــن افتتــاح طرح های ملــی در دولت خود 
اظهار کرد: در مناطق آزاد ما اعالم شــد که ۶۲۱ طرح در 
حال اجرا است و ۲۴۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
دارد کــه ۵۳ درصد آن اجرا شــده و همه آنهــا تا پایان 
ســال افتتاح می شــود.روحانی یادآور شــد: اگر مردم به 
آینده خود و سود ســرمایه گذاری امید نداشته باشند که 
چنین میزان از ســرمایه گذاری را انجام نمی دهند. همین 
ایســتادگی مردم برخالف رنج و ســختی که در این سه 

سال و نیم کشــیدند که در تاریخ بی سابقه بوده، نشان از 
جایگاه واالی مردم ما است.رییس جمهوری گفت: اینکه 
چند روز پیش خــود آمریکایی ها اعالم کردند حاضریم 
تحریــم را از روی واکســن کرونــا علیه ایــران برداریم 
نشــان می دهد که خود این تروریست ها به چنین اقدامی 
اعتــراف می کننــد و حاال دولت جدید که معتقد اســت 
راه دولت قبلی درســت نبوده، گفته اند که اگر در مسائل 
بانکی موضوع در زمینه ماســک و واکسن باشد مشکلی 
نداریم.روحانی تأکید کرد: تازه آنهم زمانی که فهمیدند 
ما در تولید ماســک خودکفا شدیم و صادرات می کنیم 
و در واکســن هم به ســمت تولید رفتیم.وی با بیان اینکه 
مردم بینی ترامــپ را به خاک مالیدند تصریح کرد: االن 
بازار ما پر از جنس اســت، هرچند گرانی به دلیل جنگ 
اقتصادی وجود دارد اما اقتصاد ما از پس این جنگ نابود 
نشد و یک نشــان آن همین افتتاح طرح های ملی بود که 
تودهنــی به آمریکا محســوب می شــد.رییس جمهوری 
بــا بیان اینکه ما تا روز آخر دولــت افتتاح طرح های ملی 
در دوشــنبه و پنجشــنبه را انجام می دهیم، اظهار کرد: ما 
طرح های زیادی در مناطق مختلــف افتتاح کردیم که با 
آنچه ســرمایه گذاری و کلنگ زنی شــد ۷۰ هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری صورت گرفت. من از اینکه مناطق 
آزاد ایران از مناطق واردکننده بدل به صادرکننده در این 
دولت شدند سپاســگزارم.روحانی یادآور شد: ان شاءاهلل 
به زودی تحریم ها برداشــته می شود و سرمایه ها به سوی 
ایران سرازیر می شــود و امیدوارم که در دولت سیزدهم 
شاهد افزایش سرمایه گذاری ها باشیم و مردم بتوانند از نفع 

و سود آن بهره مند شوند.

 روحانی:
به زودی تحریم  ها برداشته و سرمایه ها به ایران سرازیر می شود
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ســخنگوی کمیســیون قضائی از بازنگری مجلس شورای 
اسالمی در قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران خبر 
داد. ســیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه ســرا در مجلس 
شــورای اسالمی، در حاشــیه جلسه علنی با اشــاره به عزم 
مجلس یازدهم برای تنقیح قوانین، به خصوص قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران گفت: در حال حاضر نمایندگان 
ایثارگر مجلس شورای اسالمی در کسیسیون اجتماعی )به 
عنوان کمیســیون مادرتخصصی قوانین ایثارگری( مشغول 
بررسی مواد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران هستند 
و امیدواریم در دولت ســیزدهم، بــا همفکری قوه مجریه، 
قانون جامع ایثارگری پس از تصویب به مرحله اجرا برسد.

نماینده مردم اســتان گیالن ادامه داد: قانون جامع خدمات 
رســانی به ایثارگران در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی 
مورد بررســی و بازنگری قرار گرفته است و مواردی مانند 
اشــتغال فرزنــدان ایثارگــران و تبدیل وضعیــت نیروهای 
ایثارگر شــرکتی در اولویت قرار دارد و همه پیگیری های 
الزم را انجام داده ایم.نماینده ادوار مختلف مجلس شورای 
اســالمی تاکید کرد: بخش هایی از قانــون جامع خدمات 
رســانی به ایثارگران را دولت اجرایی کرده است و از این 
نظر ما خوشــحال هســتیم؛ اما بخش هایی هــم که دولت 
پیگیری الزم را نکرده اســت، ما دنبال این هستیم که تمام 
قوانین اجرایی شود.ســخنگوی کمیســیون قضائی مجلس 
یازدهم با اشــاره به قانون تبدیل وضعیت در بودجه ۱۴۰۰ 
متذکر شد: نمایندگان ایثارگر در کمیسیون اجتماعی پیگیر 
اجرای قانون تبدیل وضعیت شرکتی ها و قراردادی ها و به 
طور کلی به دنبال اجرایی شدن قانون تبدیل وضعیت، اعم 

از ایثارگران و سایر اقشار هستند.
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با ۵ سال توقف و 
بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۱ به 

مدت ۴ سال بطور آزمایشی الزم االجرا و در سال ۹۵ دائمی 
شــد.در توضیح این قانون مندرج در روزنامه رســمی که 
توسط رییس مجلس شورای اسالمی ابالغ شد، آمده است: 
در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم )۱۲۳( قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون جامع خدمات رسانی 
به ایثارگران مصوب جلســه مورخ ۱۳۸۶/۴/۳ کمیســیون 
اجتماعی مجلس شــورای اســالمی مطابق اصل هشــتاد و 
پنجــم )۸۵( قانون اساســی که با عنوان الیحــه به مجلس 
شــورای اســالمی تقدیم گردیــده بود و پــس از موافقت 
مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال در جلسه 
علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۵/۶/۵، مطابق اصل یکصد و 
دوازدهم )۱۱۲( قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران به 
مجمع محترم تشــخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود 
با تأیید آن مجمع در تاریــخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ و قید ابقاء فوت 
قوانینی که از ســال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱/۱۰/۲ به نفع ایثارگران 
به تصویب مجلس شــورای اسالمی رســیده است، گفتنی 
اســت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در سال ۹۵ 

با تصیب نمایندگان مجلس شورای اسالمی دائمی شد.

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس:
مجلس قانون جامع ایثارگران را اصالح می کند
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دی ماه ســال گذشته بود که نمایندگان مجلس از طرحی 
سخن گفتند که از دیدگاه آنان در راستای سامان بخشیدن 
به فعالیت در فضای مجازی تدوین شــده است اما برای 
مردم نشــانی از محدودســازی و مسدودســازی فعالیت 
در فضای مجازی ســت.از مسدودســازی پیام رسان های 
خارجی تا ممنوع کــردن فعالیت در بــازار رمز ارزها در 
این طرح دیده شده اســت. حال این طرح پر طمطراق با 
نــام » طرح صیانت از حقوق کاربــران در فضای مجازی 
و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی« که از همان ابتدا با 

انتقادات بسیاری مواجه بود،
اکنون در نوبت رســیدگی در صحــن علنی مجلس در 
روزهای پیــش رو قرار دارد. طرح مذکــور برای تجربه 
دوبــاره حمایــت از پیام رســان های داخلی کــه با همه 
حمایت های مالی نتوانســتند جایگزین خارجی ها شوند، 
تدویــن شــده و تالش دارد بــا جرم انگاری اســتفاده از 
پیام رســان های خارجی بیش از ۵۰ میلیــون ایرانی )البته 
آمار دقیقی وجــود ندارد اما تعداد کاربــران ایرانی این 
پیام رســان بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تخمین زده شــده است( 

کاربر تلگرام را که فیلتر شــده و استفاده از آن غیر مجاز 
اســت، راهی زندان کند. بخشــی از این ایرانی ها، کاربر 
پیام رسان های فیلتر شده دیگری مانند توییتر هم هستند و از 
قضا همه مسئوالن، مدیران، وزرا و حتی خود نمایندگان 
مجلس هــم در فضای توییتر فعالیت می کنند و اگر قرار 
به مجازات باشد، لیســت بلند باالی نمایندگان مجلس و 
البته رؤســای قوا باید در اولویت قرار گیرد. در حالی که 
ســال ها جرم زدایی از قوانین در دستور کار قوه قضائیه و 
مجلس بود، نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اســالمی در تــالش بــرای افرایش جرم انگاری هســتند 
و بــرای هر موضوعــی ضمانت اجرای حبــس را معین 
می کنند؛ حتــی در رابطه با فعالیت خود و همراهانشــان 
در فضای مجازی. همچنین نمایندگان مجلس چشــمان 
خــود را بر ۱۲ میلیــون کاربر ایرانی در بــازار رمز ارزها 
هم بســته اند و طبق تبصره »۲« ماده ۱۲ این طرح، استفاده 
و عرضه »رمــز ارز« توســط پیام رســان های خارجی در 
داخل کشــور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات مکلف اســت بالفاصله نسبت به مسدودسازی 
موقت آن پیام رســان های خارجی اقدام کند. اســتفاده و 
عرضه »رمزارز« در پیام رسان های داخلی مستلزم دریافت 
مجوز و اعالم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران براســاس سیاست های شورای پول و اعتبار است و 
در صورت استفاده از »رمزارز« در پیام رسان های خارجی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است پس 
از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نســبت 

به مسدودسازی آن پیام رسان خارجی اقدام کند. 

طرحی که رؤسای قوا را هم راهی زندان می کند/ زندان در انتظار فعاالن در 
پیام رسان های خارجی و رمز ارزها
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بهارســتانی ها بــرای ضمانت اجرای طــرح خود فصل 
چهاری را در طرح قــرار داده اند تا متخلفان از تصمیم 
آنها را راهــی زندان کند. ماده ۱۵ ذیــل فصل چهارم 
طرح مذکور مقرر داشــته کــه متخلف از رعایت مواد 

این قانون به شرح زیر محکوم می شود:

الف- هر شــخصی بدون رعایت مفاد ماده ۲ این قانون 
مبادرت به عرضه و ارائه پیام رســان اجتماعی نماید و با 
نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را 
فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شــش یا هر 

دو محکوم می شود.
ب- متخلــف از اجرای مسدودســازی پیام رســان های 
غیرقانونــی  موضــوع ماده ۲ ایــن قانون بــه انفصال از 

اشــتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ج- هر شــخص بــا نقــض تدابیــر مسدود ســازی در 
پیام رسان های غیرقانونی فعالیت  مؤثر داشته باشد، عالوه 
بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری 
درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 
۶ محکوم خواهد شــد. تعیین و اعالم مصادیق فعالیت 

مؤثر بر عهده هیئت ســاماندهی و نظارت خواهد بود.
د- متخلــف از مفــاد تبصره ۱ و ۲ مــاده ۱۴ به انفصال 
موقــت بــا محرومیت از اشــتغال به مشــاغل دولتی از 
شــش ماه تا دو سال محکوم می شود. در ادامه ضمانت 

اجراها مواد جالبی در نظر گرفته شــده است، از جمله 
مــاده ۱۶ که طبق آن هر شــخصی که اقــدام به تولید، 
تکثیر، توزیع،  معامله و انتشــار یا در دسترس قرار دادن 
غیرمجــاز هر نوع نرم افزار یا ابزار رایانه ای الکترونیکی 
)نظیــر وی پــی ان و فیلترشــکن( که امکان دسترســی 
بــه پایگاه هــای اینترنتــی و پیام رســان های غیرقانونی 
مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، 
به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می گردد. این 
در حالی است که مافیای فیلترشکن فروشی در ایران از 
چنان قدرتی برخوردار است که مردم عادی سهمی از 
آن بازار ندارند و فقط مصرف کننده هســتند. همچنین 
طبق ماده ۱۷، هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و 
داده های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام رسان های 
داخلی و خارجی شــود، به مجازات های مقرر در ماده 
۷۳۱ قانون مجازات اســالمی بخــش تعزیرات محکوم 
می شــود. مــاده ۱۹ این طرح هــم به بحــث رمز ارزها 
پرداخته و بر اســاس آن هر شخصی مبادرت به عرضه، 
خرید و فــروش »رمزارز« بدون مجــوز بانک مرکزی 
نماید حســب مورد به مجازات هــای مقرر در مواد ۱۸ 
و ۱۸ مکرر قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز محکوم 
می شود. البته اینکه بحث رمز ارزها چه ارتباطی با طرح 
مذکــور دارد، جای بحــث بســیار دارد و باید دید در  

نهایت سرنوشت آن در صحن علنی چه خواهد
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تعیین تکلیف فوری رویکرد اقتصادی دولت ســیزدهم و 
تعیین راهبــردی واحد برای تحول اقتصادی و جلوگیری 
از چند دســتگی در دستگاه های مهم اقتصادی کشور در 

شرایط کنونی بسیار ضروری است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛عضو کمیســیون انرژی 
مجلس یازدهم خواستار برطرف شدن خالءهای موجود 
در قوانین ایثارگران به منظور رسیدگی به نیازهای آنان شد. 
مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران، ری، شمیران، 
اسالمشــهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به ایثار و از خودگذشــتگی ایثارگــران در دوران جنگ 
تحمیلی و حمایت از حرم اهل بیت، یادآور شد: واقعیت 
این است که جانبازان و ایثارگران یک روز که کشور در 
معرض تهدید دشمن بود برای دفاع از جان و مال و آبرو 
و ناموس کشــور به میدان نبرد شتافته و از مرزهای میهن 
اســالمی دفاع کردند؛ اما امروز دچار مشکالت بسیاری 
شده اند.عضو مجع نمایندگان استان تهران متذکر شد: در 
مقابل، امروز مسئولین  باید آستین ها را باال زده، به عرصه 
خدمت بیایند تا مشــکالت جامعه ایثارگری حل و فصل 
شود. چرا که باالخره درد بیماری، درد جانبازی، بستری 
شدن ها و مســائل مختلفی که ایثارگران بعد از چند دهه 

به آن دچار شــده اند و طاقت فرسا شده، بایستی برطرف 
گردد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی خاطر نشان 
کرد: به نظر مــن قانون به اندازه کافی در کشــور وجود 
دارد و مسئوالن باید آنها را به درستی اجرا کنند و قوانین 

ایثارگری را در اولویت اجرایی قرار دهند.
شــریعتی نیاسر در پایان متذکر شــد: اگر جایی کمبود و 
یــا خالء قانونی وجود دارد، ابتــدا باید این خالء را برای 
ایثارگران و جانبازانی که بدون چشــم داشــتی به میدان 

جنگ رفتند و فداکاری کردند، بر طرف شود.
عضو فراکسیون شــهید دیالمه اشاره در خصوص تعامل 
مجلس و دولت آینده اظهار داشت: مهم ترین دستور کار 
دولت آینده، احیا و بازســازی بخشی از سرمایه اجتماعی 
آســیب دیده نزد مردم است که ناشــی از بدعملی های 
کنونی بوده و ســایر نکات همه ذیل این مهم تعریف می 
شــود.نماینده مردم تهران دربهارســتان در مورد اولویت 
های کنونی کشــور متذکر شــد: طراحی تغییرات فوری 
در معیشــت مردم و اجرای برنامه های تحولی میان مدت 
و بلندمدت، تعیین تکلیف فوری رویکرد اقتصادی دولت 
ســیزدهم و تعیین راهبردی واحد برای تحول اقتصادی و 
جلوگیری از چند دستگی در دستگاه های مهم اقتصادی 

کشور در شرایط کنونی بسیار ضروری است.
عضو کمیســیون انــرژی مجلــس یازدهم تاکیــد کرد: 
مجلس در رأس امور و برادر بزرگ دولت است و ضمن 
دلســوزی، آماده همکاری با کابینه سیزدهم است و بعد 
نظارتی خود را حفــظ خواهد کرد؛ چرا که این موضوع  

مهم ترین ابزار کمک به دولت آینده است.

عضو کمیسیون انرژی: 
مجلس خالء قوانین ایثارگری را برطرف کند
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اســتاندار آذربایجان شرقی با اشــاره به اینکه باید از توان 
فــازغ التحصیالن دانشــگاهی در صنعت بهره مند شــد، 
تاکید کرد: اگر به دنبال توســعه و پیشرفت هستیم باید در 

بخش تولید سرمایه گذاری کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛دکتــر محمدرضا 
پورمحمدی روز شــنبه در دیدار بــا جوانان نخبه صنعت 
استان اظهار کرد: آذربایجان شرقی از استان های صنعتی 
کشور بوده و اگر صنایع خود را با فناوری های روز تطبیق 

ندهد از چرخه رقابتی عقب خواهد ماند.
وی اظهار کرد: با بین المللی شــدن رقابت ها صنعت ما از 
لحاظ کیفیت و رقابت پذیری با مشکل مواجه خواهد شد 
از ایــن رو صنایع باید خود را به تجهیزات و فناوری روز 

مجهز کرده و دانش بنیان شوند.
پورمحمــدی با اشــاره بــه اینکه بــرای ورود بــه عرصه 
کارآفرینی، ریســک پذیری الزم است، ادامه داد: ورود 
بــه عرصه تولید و صنعت موجب ایجاد اشــتغال، افزایش 
درآمد ســرانه و تولید ملی و پیشرفت و توسعه جامعه می 

شود.
وی گفــت: آذربایجان شــرقی بــا تــالش صنعتگران و 
تولیدکننــدگان در ســال های گذشــته از نظر واحدهای 
توسعه ای و تولیدی رتبه های اول و دوم کشور را به خود 

اختصاص داده است.
استاندار آذربایجان شــرقی با بیان اینکه تولیدکنندگان و 
صنعتگران جهادگران  خط مقدم جبهه اقتصادی هســتند، 
خاطرنشان کرد: صنعتگران  آذربایجان شرقی غیرتمند و 
ایثارگر هســتند و در دوران کرونا با وجود تمام سختی ها 

و مشکالت هیچ واحد تولیدی در استان تعطیل نشد.
 وی با اشــاره به مشکالت بیان شــده از سوی صنعتگران 

جوان استان گفت: در شــرایط اقتصادی حاکم بر جامعه 
مهم ترین رســالت مدیران اســتانی و اقتصادی حمایت از 
تولید و ســرمایه گذاری است و رفع چالش های پیشروی 
صنایع می تواند تاثیر به سزایی بر اقتصاد استان داشته باشد.

پورمحمدی اظهار کرد: کشــور امروز در شرایط تحریم 
قــرار دارد و به همت جوانان و تولیدکنندگان این تحریم 

ها را پشت سر خواهیم گذاشت.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی 
نیــز در ایــن دیدار گفــت: مدیران و مســئوالن برخی از 
واحدهای صنعتی اســتان افراد جوان و متخصص هســتند 
که با فعال کردن بخش های پژوهشــی، در فناوری های 
جدید، صادرات و توســعه ظرفیت های صنعتی و تولیدی 

کارهای خوبی انجام داده اند.
حبیب امین زاده افزود: ضروری است از ظرفیت نیروهای 
کارآمــد و کارآفرین جــوان در حوزه صنعــت و تولید 
بهره گیــری شــود و از فکر و ایده خالقــان و نخبگان در 
ایــن حوزه برای ایجاد تحرک در بخش اقتصاد و صنعت 
بی نصیــب نمانیم تا از این طریق شــاهد ایجــاد رونق در 

فضای کسب و کار و پویایی در سطح جامعه باشیم.

استاندار آذربایجان شرقی: 

صنایع باید خود را به فناوری روز مجهز و دانش بنیان شوند
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مدیرکل بنیاد حفظ آثار ونشرارزش های دفاع مقدس 
آذربایجان شــرقی خبر ازبرگزاری ســومین جشنواره 

ملی فعاالن دفاع مقدس درفضای مجازی داد.
به گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛سردارســرتیپ 
دوم پاســداراصغر عباســقلی زاده همزمان با سالروز 
بزرگداشت شهدای هفتم تیر در مصاحبه با خبرنگاران 
خبر از ســومین جشــنواره ملی فعاالن دفاع مقدس و 
مقاومــت در فضای مجــازی به میزبانــی آذربایجان 

شرقی در تبریز داد .
وی در این نشســت که در محل مــوزه دفاع مقدس 
تبریز برگزار شــد، طی ســخنانی افزود: عمده هدف 
ما دفاع از برگزاری این جشــنواره دفاع از مظلومان و 
توجه مردم جهان به ظلم و ستم قدرت های استکباری 
بوده و معتقد هستیم راه عزت و شرافت همانا در ادامه 

راه شهدا می باشد.
سردار عباسقلی زاده خاطرنشان شد :این جشنواره در 
راستای اشاعه نشر وگســترش فرهنگ و ارزش های 
دفــاع مقدس، در جهت انتقال پیام رســای شــهدای 
انقالب اســالمی، دفاع مقدس و جبهه های مقاومت 
به ملت های آزادیخواه دنیا و نشر و گسترش فرهنگ 
ایثار، جهاد، شــهادت و مقاومت در راستای همنوایی 
جهانی برای مقابله با استکبار از سوی این بنیاد تدوین 

گردیده است.
جانشــین سپاه عاشورا تصریح کرد :امروزاصلی ترین 
موضوع، ایستادگی در برابر ظلم استکبار جهانی است 
که باید در زمینه  بصیرت افزایی انسان ها برای آزادی 
از اســتکبار و حفظ عزت نفس انسان ها قدم برداشته 
و استکبار جهانی را در ادامه خوی استبدادی مأیوس 

 به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی :

سومین جشنواره ملی فعاالن دفاع مقدس در تبریزبرگزار می شود
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کنیم.مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقــدس آذربایجان شــرقی با تاکید بــه این موضوع 
که اگر بتوانیم با برگزاری این جشــنواره پیام رســان 
شهدای انقالب، دفاع مقدس، جبهه مقاومت، امنیت و 
... باشیم، به نوعی زمینه ساز اضمحالل اسبکبار جهانی 

را فراهم نموده ایم .
سردارعباســقلی زاده، ادامه داد: این جشنواره در پنج 
محور شــامل پایگاه هــای اطالع رســانی و خبری، 
پیام رســان ها و شــبکه های اجتماعی، نرم افزارهای 
کاربردی، هنرها و ســرگرمی های دیجیتال و بخش 

آزاد برگزار می شود.
وی  عنوان کرد: مهلت ارســال آثــار به دبیرخانه این 
جشنواره ۳۱ شهریور بوده و جامعه مخاطبان آن کلیه 
مردم ایران و پشتیبانان نظام جمهوری اسالمی در جبهه 

های مقاومت هستند.
این فرمانده ارشــد در سپاه عاشــورا  با اشاره با نقش 
فضای مجازی در شرایط کنونی گفت ؛ اینک در کل 
دنیــا فضای مجازی به خیلی از فضــا ها فایق و غالب 
شده و ما انتظار داریم اهالی مطبوعات درجهت انتقال 
فرهنگ ایثار و شهادت بیش ازاین در جامعه نقش ایفا 

نمایند .
وی درادامــه به آخرین وضعیت مــوزه دفاع مقدس 
آذربایجــام شــرقی پرداخــت و گفت:جــا دارد از 
شهرداری و شــورای شهر تبریز تشــکر می کنیم که 
بودجه خاصــی را برای تکمیل این پــروژه  مصوب 
نمودند و تاکنــون از ۳ میلیارد تومان بودجه مصوب، 
۷۰۰ میلیون تومان تحقق یافته اســت وانتظار می رود 
با ورود شورای جدید و مسوالن آتی الباقی اعتبارات 

نیز تزریق گردد .
عباســقلی زاده تصریح کرد؛ در کل دنیاساخت موزه 
های دفاع مقدس به صورت استانی و یا ایالتی احداث 
می شود و در کشور ما نیز با کمک دولت، شهرداری 

و خیّرین این موضــوع عملیاتی می گردد که در این 
راســتا  به ترتیب ۴۰، ۴۰ و ۲۰ درصد از کار را عهده 
دار هستند و تاکنون مقدار محدودی از این اعتبارات 

صرفا از شوی شهرداری عملیاتی شده است.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
آذربایجان شــرقی در پاسخ به انتقادمحمدرضا ایازی 
خبرنگار خبرگزاری آریا در خصوص کم توجهی به 
وضعیت خانواده های شهدا و ایثارگران در روستاهای 
دور افتاده اســتان افزود: ماموریــت بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس ابالغ اسامی و مشخصات 
شهدای اقشار مختلف به نهاد های لشکری و کشوری 
است و برای ما هیچ تفاوتی ما بین شهدا وجود ندارد .

وی تاکید کرد : همان انــدازه که ما برای فرماندهان 
دوران جنگ ارزش قائل هســتیم، برای شهدایی که 
از روســتاهای دور دست و به صورت داوطلبانه عازم 
جبهــه های حق علیــه باطل شــدند، ارزش و جایگاه 
خاصی قائل هستیم و ما نیز از وضعیت نامناسب برخی 
از خانــواده های شــهدا در روســتاها و مناطق محرم 
ناراحت هســتیم و متاســفانه فرزندان و خانواده های 

شهدا در  روستاها بسیار گله مند هستند.
عباســقلی زاده ادامــه داد : اگر به صــورت مصداقی 
خانواده شــهید و یا فرزند شهیدی را سراغ  دارند که 
در حق وی بی مهری شده اطالع دهند تا حداقل این 

بنیاد در حد وسع اقدام نماید .
در ادامه این نشســت معاون روابط عمومی و تبلیغات 
اداره کل حفــظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
آذربایجان شرقی هم با اشاره به اهداف این جشنواره 
گفــت:  دو دوره قبلی جشــنواره ملی فعــاالن دفاع 
مقــدس و مقاومــت در فضــای مجــازی در تهــران 
برگزار شده بود که امسال برای اولین بار میزبانی این 
جشــنواره به استانی غیر از تهران به آذربایجان شرقی 
محول گردیده و همکاری خوبی با سازمانها و ادرات 
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به عمل آمده است .صمد علی بیگلو افزود: محورهای 
برگزاری این جشنواره شامل پایگاه های اطالع رسانی 
و خبری، شــبکه هــای اجتماعی و پیام رســان ها، نرم 
افزارهای کاربردی، هنر ها و ســرگرمی های دیجیتال 

و بخش آزاد است.
وی اضافه کرد: مطالبی در بخش تارنماها، وبالگ  ها، 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری مورد ارزیابی قرار 
می گیرند که تا قبل از پایان مهلت ارسال آثار ، منتشر 
شده باشد و عزیزان باید حتما سایت خود را در سامانه 

جشنواره به نشانه “defafestival.com” ثبت کنند.

 معاون روابط عمومی و تبلیغات اداره کل حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی خاطر 
نشان گردید : الزم است در بخش هنرها و سرگرمی 
هــای دیجیتال آثار باید در قالــب پویانمایی، کلیپ، 
موشــن گرافیک، اینفوگرافیک و پادکســت و انواع 

بازی های یارانه ارایه شود.
علی بیگلــو، ادامــه داد: بخــش آزاد شــامل مواردی 
اســت که در چهار دسته بندی قبلی قابل ارایه نبوده و 
آثار رســیده به صورت موردی توسط کمیته داوران 

ارزیابی و معرفی می  شود.
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طی مراســمی مدیرعامل شســتا، ۳پروژه شــرکت 
کلرپارس را افتتاح نمود.

به گزارش خبرنگار ما ازتبریز؛دکترمحمد رضوانی 
فر مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
شستا در مراسم افتتاح پروژه های شرکت کلر پارس 
، با بیان اینکه شســتا شــفاف ســازی عملکردها را 
دنبال نموده و در پی احیای نوســازی تحول و بهبود 
عملکرد در مجموعه می باشــد افزود: شرکت های 
زیان ده شســتا که حدود ۴۰ شرکت بودند به کمتر 
از شش شرکت رسیده که در مورد آنها نیز اقداماتی 

صورت پذیرفته که به وضعیت مطلوبی برسند.

وی بابیان اینکه در اســتراتژی شستا جهت رسیدن به 
سوددهی شرکتها اقداماتی از جمله ادغام شرکت ها 
افزایش ســرمایه، افزایش راندمــان و کاهش هزینه 
هــای زاید و...لحاظ گردیــده و نتیجه خوبی گرفته 
شــده،اضافه نمود که اساساً سعی شــده پروژه های 
شســتا با اولویــت و محوریت مناطــق محروم و در 
جهت توســعه پایدارو افزایش اشتغال زایی صورت 
پذیــرد .وی همچنین افزود :شــرکت کلر پارس به 
عنوان نمونه، یکی از شــرکت های تحت پوشــش 
شستامی باشد که موفق عمل کرده و وضعیت مالی و 

بورسی آن، کاماًل شفاف و قابل تقدیر است.

افتتاح ۳پروژه شرکت کلرپارس توسط مدیرعامل شستا
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تقسیم اراضی؛
 یکی از موانع اصلی ورود فناوری به حوزه کشاورزی در کشور

رئیس پــارک علم و فناوری آذربایجان شــرقی تقســیم 
اراضــی زراعــی بــه مســاحت های کوچــک را یکی از 
اصلی ترین موانــع ورود فناوری به حوزه کشــاورزی در 

کشور دانست.
دکتــر عبدالرضــا واعظــی در اولیــن نشســت تخصصی 
“بومی ســازی فناوری های کشــاورزی و صنایــع غذایی 
نوین ” گفت: بر اســاس مطالعات حاصل از بررسی نتایج 
داده های ســازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، 
اتحادیه اروپا و وزارت کشــاورزی کشــورهای مختلف، 
متوسط اراضی کشــاورزی در کل دنیا ۸٫۷ هکتار است؛ 
درحالی که در ایران سطح اراضی کشور ۴٫۹ هکتار بوده 

که تقریباً نصف میانگین اراضی کشاورزی جهان است.
رئیس پــارک علم و فنــاوری آذربایجان شــرقی افزود: 
در زمین های کوچک هزینه هــا افزایش پیدا می کند و به 
لحاظ اقتصادی اســتفاده از تجهیزات و فناوری های نوین 
کشــاورزی مقرون به صرفه نمی شــود و کشاورزان رغبتی 

برای به کارگیری فناوری نوین ندارند.
وی با اشــاره به مزایای کشــت یکپارچه در کشــاورزی 
بیان کــرد: وظیفه تجمیع کاشــت خرده مالک ها بر عهده 
شرکت تعاونی روستایی گذاشته شــده است ولی فعالیت 
این شــرکت محدود بــه توزیع کود و اقالم کشــاورزی 
شده اســت.رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی 
بابیان اینکه سیستم کشــاورزی در کشور ما بسیار قدیمی 
اســت تأکید کرد: در حوزه کشــاورزی نیازمند روش ها، 
تجهیزات و فرهنگ فناورانه هســتیم.وی با انتقاد از خرید 

محصــوالت خارجی به جــای محصوالت فنــاور داخلی 
گفت: خریــد محصوالت تولیدشــده باکیفیــت فناورانه 
موجب حمایت از صاحبان ایده و فناوران شــده و اقتصاد 
دانش بنیان توســعه خواهد یافت.دکتر واعظی یادآور شد: 
در کشــور از ۶ هزار شرکت دانش بنیان تنها ۵۸۱ شرکت 
در حوزه کشــاورزی فعال هســتند و درصورتی که موانع 
توســعه کشاورزی برداشــته شود ســرمایه گذاران حاضر 

خواهند شد در حوزه کشاورزی سرمایه گذاری کنند.
در این نشســت تفاهم نامه توســعه همکاری های مشترک 
در حــوزه علم و فناوری فی مابین ســازمان بســیج علمی، 
پژوهشــی و فناوری آذربایجان شــرقی و پــارک علم و 
فنــاوری آذربایجان شــرقی، ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره 
کل امور اقتصــادی و دارایی اســتان و مرکز تحقیقات و 
آموزش کشــاورزی منابع طبیعی آذربایجان شرقی منعقد 
و نمایشــگاه دائمی گلخانه های NFT، A Farm، شناور و 
طبقاتی افتتاح و کلنگ پژوهشــکده آکواپونیک و صنایع 

غذایی مدرن بر زمین زده شد.
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انعقاد تفاهم نامه همکاری پلیس راهور و استانداری آذربایجان شرقی

جلســه بانــوان فرهنــگ یار ترافیــک، با حضــور رییس 
پلیس راهور اســتان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری؛ 
مدیــرکل دفتر فنی اســتانداری، مدیرکل امــور بانوان و 
خانواده اســتانداری و همچنیــن تعــدادی از بانوان فعال 

دستگاه های اجرایی برگزار شد.
به گزارش خبرنگارما در تبریز ؛در این جلســه، تفاهم نامه 
سه جانبه پلیس راهنمایی و رانندگی، اداره کل امور زنان 
و خانواده و همچنین اداره کل مدیریت بحران استانداری 
آذربایجان شــرقی با عنوان ” بانوان فرهنگ یار ترافیک” 

منعقد شد.
محمدتقــی هنربر، مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری 
آذربایجان شرقی در این جلسه با اشاره به نقش مهم بانوان 
در ارتقــای فرهنگی جامعه گفت: بانــوان، معلمین اصلی 

جامعه و محور اصلی تربیت و آموزش فرزندان هستند.
وی در ادامــه بــر اهمیت افزایش آمــوزش های ترافیکی 
و رانندگــی به جامعه تاکید کرد و ادامه داد: متاســفانه در 
زمینه فرهنگ ترافیکی، دچار فقر فرهنگی هستیم که باید 
با اقداماتی همچون آموزش از زمان کودکی و نوجوانی و 
همچنین استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت رسانه و مطبوعات، 

این نقیصه را جبران کنیم.
وی بــا انتقاد از بی توجهی بســیاری از مردم به نصبیات و 
تابلوهای راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: این عالیم برای 
زیبایی و تزیین، تزیین نشده است و هرگونه بی توجهی به 
این عالیمف ممکن است که تبعات جبران ناپذیری را به 

دنبال داشته باشد.

رضا طوســی، مدیرکل دفتــر فنی اســتانداری نیز در این 
جلســه گفت: بانــوان در انتقال آموزش هــای مختلف از 
جمله فرهنگ ترافیکی به اعضای خانواده، نقش مهمی بر 

عهده دارند که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی عنــوان کرد: فرهنگ ســازی و آموزش، اصلی ترین 
عامل در ارتقای فرهنگ ترافیکی جامعه به شمار می آید 
و در کنــار ایــن موضوع باید به اقداماتــی همچون نصب 
دوربینهای کنترلــی و اعمال قانون بــرای متخلفین توجه 

کرد.
رقیه صادقزاده، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
نیز در این جلسه گفت: ارتقای فرهنگ ترافیکی جامعه با 
استفاده از آموزش هرچه بیشتر بانوان، یکی از اصلی ترین 
برنامــه های این اداره کل بوده کــه در این زمینه اقدامات 

بسیار خوبی انجام شده است.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان نیز در این جلسه 
به تبیین بخشــی از مهم ترین اقدامات انجام شده در زمینه 

ارتقای فرهنگ ترافیکی جامعه پرداخت.
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 با اقدامات گسترده ی برق تبریز؛

طی خردادماه سال جاری پست های برق بازار تاریخی تبریز به طور 
گسترده تعمیر و اصالح شدند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با بیان اینکه این 
شــرکت برای ساماندهی شبکه ی برق بازار تبریز اقدامات 
گسترده ای انجام داده است، گفت: طی سال های ۹۶ تا ۹۹ 
بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال پروژه در راستای توسعه، بهسازی، 
ساماندهی، ایمن ســازی، طرح های کاهش تلفات، ایجاد 
قدرت مانور و سایر طرح ها در حوزه ی بازار بزرگ تبریز 
انجام شــده و بر اساس فازبندی، عملیات اجرایی پروژه ی 

کف سازی بازار همچنان ادامه دارد.
بــه گزارش خبرنگار مــا در تبریز، عــادل کاظمی افزود: 
در ادامــه ی همین اقدامــات، طی خردادماه ســال جاری، 
فعالیت های گســترده ای در راســتای تعمیــرات و کنترل 
بار فشار ضعیف پســت های مرکزی شهر و بازار صورت 

گرفت.
وی تشــریح کــرد: عیب یابــی و مفصل زنی بــه تعداد ۳ 
دستگاه، جهت استفاده از فیدرهای رزرو در بازار حرمخانه 
به منظور کاهش بار پست امام جمعه، تعویض پیالر شکسته 
مقابل پاســاژ رضوی، راه اندازی فیدرهای فشار ضعیف از 

پست کمپکت اوشــکایا جهت کاهش بار پست مهدوی، 
جابجایی بار یک فیدر از پســت میدان نماز به پست پاساژ 
مطهری جهت اصالح فول باری و آمپرگیری پســت های 
شــهربانی جدید، جواهــر، کمپکت جواهــر، امام جمعه، 
بازار چرم، سیدحســین میانه، میرابوالحسن، میدان نماز و 
هوائی دارائی۱و۲ از جمله مهمترین اقدامات برق تبریز در 

راستای اصالح و ساماندهی بازار تبریز است.

به گفته ی وی، بازدید و ترموگرافی ۴۱ دســتگاه پست و 
فیدرهای فشــار ضعیف، تعویض کلید فیوز در دو پست، 
بازدید از سیستم تهویه و فن پست های محدوده ی بازار و 
رفع عیب ۶ دســتگاه پست ســاختمانی، بازدید از رله ها و 
سرویس کلید و ترانس های ۱۹ دستگاه پست ساختمانی، 
اصالح و تعویض ۳ دستگاه جعبه فیوز در پاساژهای قیام، 
امیرکبیر و آزادی از دیگر اقدامات برق تبریز در راســتای 
تعمیرات و کنترل بار فشار ضعیف پست های مرکزی شهر 

و بازار بود که طی خردادماه ۱۴۰۰ صورت گرفت.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق تبریــز در پایان 
ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح  های متنوع، گســترده 
و مســتمر برق تبریز در راســتای اصالح و بهســازی برق 
منطقه ی مرکزی تبریز، شــاهد برق پایــدار در این منطقه 
باشــیم و بــا رعایت هر چه بیشــتر مســایل ایمنــی برق و 
خودداری از اســتفاده  از برق های غیر مجاز و سیم کشــی  
بدون اطالع کارشناسان برق تبریز توسط بازاریان، از بروز 

حوادث و اتفاقات پیشگیری کنیم.
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محتوای چندرسانه ای آموزشی ترنسمیترهای فشار و دما، 
به عنوان یکی از دســتاوردی مّهم قطب پژوهشی طراحی 
و ســاخت تجهیزات گازرسانی اســتان آذربایجان شرقی، 
تدوین و منتشــر شــد.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
گاز اســتان آذربایجان شــرقی، مدیرعامل این شرکت در 
این خصوص گفت: ترنســمیترها، ابزاری مهم اســت که 
امــکان اندازه گیری کمیت های مختلــف و تبدیل آن به 
ســیگنال های  اســتاندارد و قابل انتقال را فراهم می نماید.

توحیدی ادامه داد: با توجه به اهمیت کنترل فشــار و دما 
در صنایع مختلف، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی 
کشــور و تکنولوژی باالی بکار رفته در طراحی و ساخت 
ترنسمیترهای گازرسانی،  این شرکت با همکاری دانشگاه 
تبریز در پژوهشــی جامع  به بررسی و شناخت تکنولوژی، 
طراحی و ساخت ترانسمیتر های فشار و دما اقدام نموده و 
براساس نتایج حاصل از این پروژه، محتوای چندرسانه ای 
جامع آموزشی ترنسمیترهای فشار و دما تدوین گردیده است.

وی اظهار داشت: این محتوا با دارا بودن اطالعات بسیار 

جامع نظیر: انواع ترنســمیترهای دما و فشــار و کاربردهای 
آن، بوردهــای الکترونیکــی، پروتــکل هــای ارتباطی، 
استانداردها و تست های مربوطه، نمایشگر و کالیبراسیون 
و... به عنوان مرجعی آموزشی و علمی، قابلیت بکارگیری 
توســط متخصصین و کاربران صنایع مختلف را داراست.

مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: این محتوا در 
سامانه رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ثبت گردیده و با اخذ تاییدیه فنی ثبت نرم افزار از دفتر حقوقی 
ســازمان فن آوری اطالعات ایران، آماده انتشار می باشد.

دستاوردی مّهم در قطب پژوهشی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:دستاوردی مّهم در قطب پژوهشی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

انتشار محتوای چندرسانه ای آموزشی اندازه گیری و کنترل فشار و دما در انتشار محتوای چندرسانه ای آموزشی اندازه گیری و کنترل فشار و دما در 
تجهیزات گازرسانیآذربایجان شرقیتجهیزات گازرسانیآذربایجان شرقی

مشترك گرامي : 
براي حفظ جان ارزشمند خود و عزيزانتان توصيه هاي ايمني 

را جدي بگيريد.

در كليه ساختمانهايي كه داراي لوله كشي گاز مي باشند عالوه بر نصب يك عدد شير اصلي در نزديكي درب 
ورودي،در نزديكي هر دستگاه گاز سوز نيز يك شير مصرف قرار دارد.     
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کارخانه آهک هیدراته اهر شــرکت صنایع ملی مس 
ایران مستقر در شهرک صنعتی اهرافتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ظهر امروز )پنجشنبه( 
کارخانه آهک هیدراته اهر شــرکت صنایع ملی مس 
ایران مســتقر در شــهرک صنعتی اهر از طریق ویدیو 

کنفرانس توسط رئیس جمهورافتتاح گردید.

این کارخانه با مساحت  ۵/۴ هکتار و با سرمایه بالغ بر  
دو هزار میلیارد ریال افتتاح شد.

با تولید ساالنه  ۶۵ هزار تن در فاز اول، آهک موردنیاز 
مجتمع مس سونگون تامین خواهد شد.

همچنین بــا افتتاح این کارخانه بــرای ۱۲۰ نفر بطور 
مستقیم اشتغال بوجود خواهد امد.

افتتاح کارخانه آهک هیدراته اهر شرکت صنایع ملی مس ایران 
مستقر در شهرک صنعتی اهر
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کریدور شــمال جنوب خــاوران به عنــوان یکی از 
بزرگترین پروژه های شهری به همراه ۲ پروژه عمرانی 

و ترافیکی دیگر امروز به بهره برداری می رسد.
به گزارش شــهریار، در راســتای خدمت رســانی به 
همشهریان عزیز، آئین افتتاح و بهره برداری از پروژه 
های عمرانی، خدماتی و ترافیکی شهرداری منطقه۹، 
با حضور مســئولین ارشد اســتانی، شهری و همچنین 
شــهروندان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 

شد.
بر این اســاس امروز فاز نخســت کریدور شــمال - 
جنوب شــهرک خاوران به طول ۲.۵ کیلومتر، مسیر 
دوچرخه ســواری به طول ۵ کیلومتر و پد هلی کوپتر 

به بهره برداری رسید.
همزمــان، عملیات احداث پارک دوســتدار کودک 
نیز در شــهرک خاوران توسط مسئوالن ارشد شهری 

کلنگ زنی و آغاز شد.

پروژه های عمرانی و خدماتی و ترافیکی شهرداری منطقه۹
 به بهره برداری رسید
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رئیس ســازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از 
اجرای سیســتم آبیاری تحت فشــار در ۷۸ هزار و ۴۴۰ 

هکتار از اراضی استان تا پایان سال ۹۹ خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛ مهندس اکبر فتحی 
با اشــاره به اقدامات انجام گرفته این سازمان در حوزه 
اجــرای پروژه های آبیاری تحت فشــار طی ســال های 
گذشته، اظهار کرد: طی شــش سال گذشته بالغ بر ۱۴ 
هــزار و ۳۲۸ هکتــار از اراضی خرده مالکی اســتان با 
اعتبار ۱۵۵ میلیارد تومان مجهز به سیستم آبیاری تحت 

فشارشده اند.
وی با اشــاره به لوله گــذاری ۲۸۵ کیلومتر از پایاب 
چاه های اســتان، افــزود: در ۱۲ هــزار و ۱۹۷ هکتار از 
اراضــی حوضه دریاچه ارومیه نیز طی ســال های ۹۴ تا 
۹۹ با اعتباری بالغ بر ۱۲۷ میلیارد تومان سیســتم آبیاری 

تحت فشار اجرا شده است.

وی در خصــوص پروژه های شــبکه فرعی آبیاری و 
زهکشــی در پایاب سدهای اســتان در طول چهار سال 
گذشته، گفت: از ســال ۹۶ تا ۹۹ در مساحت ۱۶ هزار 
هکتار، شــبکه فرعی آبیاری و زهکشــی پایاب سد با 
اعتبار ۲۵۶ میلیارد تومان اجرا شــده که این میزان برای 
اراضی حوضه دریاچه ارومیه، ۳۸۱۱ هکتار و تخصیص 

اعتبار ۳۸ میلیارد تومانی بوده است.
 مهندس فتحی ادامــه داد: در طی این مدت هم چنین 
در مجمــوع ۱۳۳ کیلومتر از اراضی اســتان، کانال های 
آبیاری عمومی با اعتبار ۵۲ میلیارد تومان بهسازی شده 
که این میزان در اراضــی حوضه دریاچه ارومیه بالغ بر 
۷۸ کیلومتر و تامین اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی بوده است.

وی با اشــاره بــه الیروبی و مرمت ۲۵۱ رشــته قنات 
استان طی چهار سال گذشــته، اظهار کرد: این اقدام با 
تخصیــص اعتبار ۱۵ میلیارد تومان انجام گرفته اســت. 
تعداد ۱۵۰ رشــته قنات نیز در حوضــه دریاچه ارومیه 
الیروبی و مرمت شــده که اعتبار اجــرای این پروژه ها 

بالغ بر ۹ میلیارد تومان است.
وی در خاتمه با اشاره به این که در طول سال های ۹۶ 
تا ۹۹ به میزان ۳۱۰ کیلومتر جاده در بین مزارع اســتان 
احداث شده است، گفت: به میزان ۱۸۴ کیلومتر پروژه 
احداث مســیر و جاده نیز در بین مزارع حوضه دریاچه 
ارومیــه با تامین اعتبار ۴.۳ میلیارد تومان اجرایی شــده 

است.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد :

اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در بیش از ۷۸ هزار هکتار 
اراضی آذربایجان شرقی
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مدیر کل تبلیغات اسالمی اســتان آذربایجان شرقی 
گفــت : بدتریــن خیانــت به کشــور بــه کارگیری 
مسئوالنی است که با عملکرد خود سرمایه  اجتماعی 

را از بین می برند.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛حجت االســالم 
و المســلمین حسن شعبانی در حاشــیه مرحله نهایی 
مهــرواره محله همدل اســتان آذربایجان شــرقی در 
گفت و گــو با خبرنــگار مهر گفت : هــر جامعه و 
کشــوری بیش از اینکه به ســرمایه مادی و یا برنامه 
برای حل مشــکالت خود نیازمند باشــد، به سرمایه 

اجتماعی نیاز دارد.
مدیر کل تبلیغات اسالمی اســتان آذربایجان شرقی 
ادامه داد : این ســرمایه اجتماعی اســت که گره های 

اجتماع را گشوده و مسائل مردم را رفع می نماید.
وی افــزود : برخی بــر این گمان هســتند که اگر به 
حد کافی دارای منابع مادی باشیم مشکالت نیز رفع 

خواهد شــد در حالــی که در برخــی از برهه ها، در 
آن زمینه خاص از ســرمایه اجتماعی الزم برخوردار 

نبودیم.
وی ادامه داد : اینکه برخی نگران این هستند که چرا 
۵۰ درصد مردم در انتخابات شــرکت نکرده اند این 
نگرانی گر چه نگرانی درســتی است اما این نگرانی 
به خاطر خیانــت به ســرمایه های اجتماعی مردم در 

سال های گذشته بازمی گردد.
شــعبانی افزود : با گماردن افــرادی که در پی ضربه 
به دین و اعتماد و حتی اعتقاد مردم باشــند، افزایش 
بودجه در عرصه های اجتماعی و فرهنگی نیز دردی 

را دوا نخواهد کرد.
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقی بیان 
کرد : امروزه سازمان تبلیغات اسالمی در سخت ترین 
شرایط اجتماعی و اقتصادی، توانسته است طرحی را 
به انجام برســاند که مردم در آن مشــارکت دارند و 

مشکالت شأن توسط خودشان حل می شود.
وی با اشــاره بــه ثبت ۳ هزار ایده در حل مســائل و 
مشــکالت مردمی در قالــب مهــرواره محله همدل 
اســتان آذربایجان شــرقی افزوذ : ایــن در حالی این 
که برخی بــر این گمان بودند که صحبت ســازمان 
تبلیغات اســالمی از تبلیغ اجتماعی تنها در حد یک 
شعار است اما همین مهرواره، نشان داد که در عرصه 
عمل ما می توانیم با یک مشارکت حداکثری از تمام 

اقشار کشور، تحوالتی را رقم بزنیم.

 مدیر کل تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقی:

از بین بردن سرمایه  اجتماعی خیانت به کشور است
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باحضور قائم مقام کمیته امداد امام)ره( کشــور 
۳۵۰ ســری جهیزیه به مددجویان و نوعروســان 

نیازمند استان آذربایجان  شرقی اهدا شد.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛ مصطفی خاکسار 
قهرودی در مراســم اهدای ۳۵۰ سری جهیزیه به 
مددجویان و نوعروسان نیازمند استان آذربایجان 
 شــرقی بــا تبریک ایــام دهه کرامــت و والدت 
حضرت ثامن الحجــج)ع( گفت: اعطای جهیزیه 
به نوعروسان در راستای تشــکیل و پایدارسازی 
خانواده های تحت حمایت، اقدام مبارکی اســت 
که کمیته امداد به طور ویژه به آن پرداخته است.

وی با اشاره به خدمات کمیته امداد به محرومان 
در ۴۲ ســال گذشــته از انقالب اســالمی افزود: 
حمایــت از خانواده هــای محــروم در حقیقــت 
پایدارســازی و ایجــاد ثبات در جامعه اســالمی 

است.
قائم مقــام کمیته امداد با تشــریح ابعاد مختلف 
خدمــات کمیتــه امداد بــه خانواده هــای تحت 
حمایت، خاطرنشان کرد: حمایت از خانواده های 
مددجو شامل خدمات جامع بوده و در گیرنده تمام 
حمایت های فرهنگی، معیشــتی و توانمندســازی 

است.
خاکســار با بیان اینکه اســتان آذربایجان شرقی 
در دستگیری از نیازمندان سابقه درخشانی دارد، 
تاکید کرد: خیر و احسان مردم نشان از باورهای 
عمیق دینی آنهاســت و کمیتــه امداد نیز در کنار 

مردم ساماندهی کننده این کمک هاست.
شــایان ذکر اســت در این مراســم ۳۵۰ سری 
جهیزیــه بــه ارزش ۷۰ میلیــارد ریــال با کمک 
کمیته امداد و خیران به نوعروســان نیازمند استان 

آذربایجان شرقی اهدا شد.

 با حضور قائم مقام کمیته امداد کشور انجام شد؛

اهدای ۳۵۰ سری جهیزیه به مددجویان و نوعروسان نیازمند 
آذربایجان  شرقی
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شهردار منطقه ۹ تبریزگفت: مجموعه مدیریتی شهرداری 
و شــورا موجب شد تا شــاهد رونق و توسعه روزافزون 
خاوران به عنوان اولین تجربه شهرک سازی شهرداری 

تبریز باشیم.
به گزارش شــهریار، بهرام نسیانی در آیین بهره برداری 
از پروژه های منطقه ۹ گفت: ســال ۴۸ اولین طرح جامع 
کار شــده ۱۲۰۰ هکتار از اراضی امند برای توسعه تبریز 
بار شــده بود بعد از چند سال مدیران شهری متوجه می 
شــوند که توسعه به سمت شــرق است و حتی مهاجران 
هم شرق و جنوب شرق آمدند.  بعد از گذشت ۱۵ سال 
از تصویب طرح جامع، پیشنهادی مبنی بر حذف ۱۲۰۰ 
هکتار امند و اضافه شــدن باغ یعقوب و باسمنج پیشنهاد 

می شود و به شهر تبریز الحاق می شود.
او افزود: منطقه خاوران ســال ۸۸ ایجاد می شود و اولین 
تجربه شهرک سازی شهرداری در خاوران بوده است. 

نســیانی ادامه داد: چیزی که به عنوان شهرک مدرن می 
گوییم هیچ گذر زیر ۱۲ متری نداریم هم از شمال و هم 

از جنوب می توانند حیاط ایجاد کنند.
او اظهار کرد: از ۸۸ تا ۹۶ میانگین ۱.۱ پروانه صادر کرده 
و نشــان می دهد که رونق ساخت و ســاز نبود و عمده 

درآمد شهرداری از فروش اراضی بود. 
شــهردار منطقه ۹ خاطر نشان کرد: از سه ماه آخر ۹۶ تا 
سه ماهه اول ۱۴۰۰ مجموعا ۳۳۰ فقره پروانه صادر شده 
که افزایش چشمگیر بوده است. همچنین عالوه بر نرخ 
رشــد کمی، به لحاظ کیفی و تغییر الگوی ســاخت در 

بحث صنعت ساختمان نیز شاهد رشد هستیم. 

نسیانی گفت: سهم الشــرکه از ۱۷ درصد به ۵۵ درصد 
افزایش یافته اســت و تراکم فروشــی صورت نگرفته و 
همچنین از ضوابط عدول نشده است و سهم سرانه های 

عمومی افزایش یافته است.
او اظهار کرد: برای اولین بار در بین شــهرهای اســالمی 
الگوی نما و سیما و منظر شهری ایجاد شده است. بر این 
اساس همه شهرک خاوران به سه محله تقسیم می شود 

به لحاظ طیف رنگ و ... .
ایجاد باغ بام را پیش می بریم تا فضاهای پشــت بام را به 

منظور فضای سبز استفاده کنیم. 
همچنیــن به دنبال دیوارهای ســبز هســتیم و دیوارهای 
جانبی در مجتمع های آپارتمانی حذف می شود و برای 

معلوالن نیز مناسب سازی می کنیم.
نســیانی در پایان یادآور شد: مهم ترین پروژه ای که در 
چند ســال اخیر انجام شد، ســامانه امالک بود که ما در 
شــهرداری ۹ توانستیم با ابطال، فسخ، اقاله و کشفیات به 
ارزش ۱۴۳۳ میلیارد و ۶۵۵ میلیون تومان ساماندهی کنیم 
و تنها کد درآمدی اینجا صدور پروانه ساختمانی است.

شهردار منطقه ۹ تبریز؛

اولین تجربه شهرک سازی شهرداری تبریز در خاوران بوده است
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 مدیرستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
آذربایجان شرقی خبر از برگزاری طرح »مدرسه، مسجد، 

تابستان« همزمان با سراسر کشور در این استان  داد.
 محمد هادی نیا در نشست خبری با خبرنگاران گفت: 
به مناســبت فرارســیدن فصل تابســتان و اوقات فراغت 
دانش آموزان، طرح ملی »مدرســه، مســجد، تابســتان« 
بــه همت وزارت آموزش و پرورش و ســتاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد در آذربایجان شرقی 

برگزار می شود.
وی تصریــح کرد ؛ ایــن طرح به منظور غنی ســازی 
اوقــات فراغــت دانش آمــوزان، ارتبــاط خانواده ها با 
مسجد، تعامل مســاجد و مدارس در اقصی نقاط استان 

آذربایجانشرقی اجرا می شود.
مدیــر ســتاد هماهنگــی کانون های فرهنگــی هنری 
مساجدآذربایجانشــرقی اظهار داشــت:  در اجرای این 
طرح برای هر مسجد به طور میانگین ۳ مدرسه اختصاص  
یافته  و ۱۵۰ کانون فرهنگی هنری در محوریت این طرح 
قراردارند .هادی نیا با اشــاره به اینکه در ســال گذشته 
بیــش از ۵۲ هزار نفر در ایام اوقــات فراغت در درگاه 

بچه های مســجد برای گذراندن دوره های مختلف ثبت 
نام کــرده بودند افزود: انتظار می رود با طرح مدرســه 
مســجد تابســتان امســال این آمار از مرز ۵۲ هزار عبور 

کند .
مدیرستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
آذربایجان شــرقی  یاد آور شد : در اجرای طرح درگاه 
بچه های مســجد ۳ شبســتان با عناوین هنــر ، فرهنگ و 
نوآوری هرکدام با چندین رواق طراحی شده است که 
دانــش آموزان از مقطع ابتدایی مــی توانند در این دور 
ه ها ثبت نام کرده و با موضوعات ارایه شــده آشــنایی 
داشــته باشند .وی در دادمه متذکر شــد :از آنجایی که 
خانواده، تعلیم و تربیت، مســجد و رسانه نقش محوری 
در ایــن طــرح  مد نظر هســت افزود؛ در راســتای هم 
پوشــانی مدرسه و مسجد و اهداف مشترکی که این دو 
نهاد مقدس و مهم در برنامه های خود دارند این طرح با 
رعایت پروتکل های بهداشتی با ارایه برنامه های متنوع 

برگزار می گردد .
هــادی نیا درخاتمه اشــاره ای به آمــار فعالیت ۱۴۰۸ 
کانون فرهنگی و هنری در مســاجد شهری و روستایی 
کرد و عنوان داشــت: هم اکنــون ۲۵۰ کانون کتابخانه 
مخــزن دارو ۲۲۰ کانون کتابخانه بــاز در این طرح ها 

جزو جامعه هدق قرار دارند.

مدیرستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
آذربایجان شرقی:

برگزاری طرح »مدرسه، مسجد، 
تابستان« همزمان با 

سراسر کشوردر آذربایجانشرقی
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اصــل بدهی معوق اتوبوســرانی به تامین اجتماعی از ســال 
۱۳۷۷ تا کنون در حــدود ۲۶ میلیارد تومان و مابقی جرایم 

تاخیر می باشد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛دکتر ایمان غنی زاده مدیر 
عامل این شــرکت در واکنش بــه درج خبری در جراید و 
رســانه ها در خصوص بدهی این شرکت به تامین اجتماعی 
بــا اعالم ایــن مطلب گفت: یکــی از دغدغه هــای اصلی 
اتوبوســرانی در حال حاضر پرداخت بدهی این شرکت به 
ســازمان تامین اجتماعی بمبلغ حــدود ۷۰ میلیارد تومان از 
بابت بدهی بیمه های تکلیفی از ســال ۷۷ تاکنون است که 
اصل بدهی در حــدود ۲۶ میلیارد تومان و مابقی)۴۴میلیارد 
تومان( بابــت جرایم تاخیر می باشــد که اگــر برابر قانون 
یکجا پرداخت گردد شامل بخشــودگی جرایم نیز خواهد 
شد و حل این مشکل در گرو حمایت و مساعدت دولت و 

شهرداری است.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تصریح 
کرد: متاســفانه از سال۹۴ دولت نســبت به پرداخت کامل 
یارانه بلیت و کمکهای مصوب اقدامی نکرده است تا از این 
طریق نیز بتوانیم بخــش قابل توجهی از بدهی های خود را 
پرداخت نمائیم و با وجود پیگیری مکرر از دولت محترم و 
مکاتبات و مراجعه به نمایندگان محترم در مجلس شــورای 
اسالمی این موضوع تا بحال مرتفع نشده است که امیدوارم 
این مشــکل با پرداخت یارانه بلیت توســط دولت محترم، 

حمایت شــورا و شهرداری محترم نســبت پرداخت بدهی 
های قبلی این شرکت به سازمان تامین اجتماعی اقدام گردد.

دکتــر غنی زاده با اشــاره به اینکه مشــکل بدهــی به تامین 
اجتماعــی گریبانگیــر اغلــب ســازمانهای حمــل و نقل و 
اتوبوسرانیهای درونشهری در کل کشور می باشد گفت: در 
۱.۵ سال اخیر ماهانه مبلغی در حدود ۱ میلیارد تومان از بابت 
حقوق و ۴ درصد ســخت و زیان آور و سایر موارد توسط 
اتوبوســرانی تبریز به تامین اجتماعــی پرداخت گردیده که 
بدین ترتیب بیشترین پرداختی به تامین اجتماعی را از بابت 
بیمه تکلیفی نسبت به سالهای قبل داشته ایم ضمن اینکه در 
این مدت ســعی شده است تا حد امکان از انباشت بدهی به 

بدهی های قبلی جلوگیری گردد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تاکید کرد : 

لزوم حمایت دولت جهت پرداخت بدهی
 شرکت واحد به تامین اجتماعی
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مدیر عامل ســازمان تامین اجتماعــی، درباره زمان 
واریــز مابه التفــاوت افزایش حقــوق فروردین ماه 

بازنشستگان تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه داد.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز،مصطفی ســاالری 
در حاشیه نشست مدیریت تعارض منافع در سازمان 
تأمین اجتماعــی، گفت: تعارض منافع در ســطوح 
مختلف از کالن تا خرد ممکن اســت وجود داشته 
باشــد و مدیریت آن دارای اهمیت اســت و باید از 

مصادیق بروز آن جلوگیری کرد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت تعارض منافع در کشور 
ما سابقه داشته است، افزود: به عنوان مثال قانون منع 
مداخــالت وزرا و کارکنان دولــت در قراردادهای 
دولتی از مصادیق تعارض منافع است که قانون گذار 

در دهه ۴۰ آن را تصویب و پیش بینی کرده است.
ساالری گفت: همچنین اگر بخشی از سازمان تأمین 
اجتماعی با بیمارســتانی برای ارائه خدمات قرارداد 

می بندند مبادا خودشان در آنجا سهامدار باشند.
مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعــی تاکید کرد: 
مدیریت تعارض منافع را می شــود در موارد متعدد 
و گســترده ای پیش بینی کرد و آنچه در بخشــنامه 
مدیریت تعــارض منافع انجام دادیم این اســت که 
صرفاً به مصادیق نپرداختیم، تعاریف را ارائه و سپس 

سازوکار الزم را پیش بینی کردیم.
وی از تشــکیل کمیته ای به همیــن منظور خبر داد و 
گفت: در این کمیته مواردی که احتمال داده می شود 
از مصادیق تعارض منافع باشد بررسی می شود. اگر 

مصداق تعارض بود جلوی آن گرفته شود.
ســاالری با اشــاره به اینکه صدور بخشنامه تعارض 
منافع در دســتگاه های اجرایی دیگر هم قابل تصور 
اســت، افزود: شــاید کارکنان یا مدیــران در یک 
تصمیم، معامله، صدور یک بخشنامه یا دستور اداری 
خودشان ذی نفع باشــند که الزاماً به این معنا نیست 
که افراد ســو نیت دارند، اما مدیریت تعارض منافع 
ایجاب می کند که فــرد در این زمینه تصمیم گیری 
نکند و تصمیم را شــخص دیگری بگیرد یا به طور 

کلی کار انجام نشود.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بیان کرد:

زمان واریز مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین بازنشستگان
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شــهردار تبریــز از ۶ زوج جوان که ۱۴ســکه را به 
عنوان مهریه توافــق کرده اند، تقدیر کرد و گفت: 
خانواده پایه و اســاس هر جامعه ای را تشــکیل می 

دهد.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛ایرج شــهین باهر 
ظهــر امــروز همزمــان بــا روز ازدواج و ســالروز 
ازدواج حضــرت علی )ع( و حضــرت فاطمه )ع( 
در مراســمی ضمن تقدیــر از شــش زوج همکار 
شــهرداری تبریز که در آغاز زندگی شان ۱۴سکه 
بــه عنوان مهریه در نظر گرفته اند گفت: ائمه اطهار 
علیهم الســالم همواره باید برای ما الگو باشند و در 
بحــث ازدواج نیز ائمه برای مــا راهکارهایی برای 

بهتر زیستن دارند.
او افــزود: این اقدام همکاران شــهرداری که با ۱۴ 
ســکه به عنوان مهریه زندگی خــود را آغاز کرده 
اند، در مجموعه شــهرداری تبریــز خیلی اثربخش 
اســت و به همه جوانان نشــان می دهد که ازدواج 
آســان و به دور از تجمــالت در اوایل زندگی می 

تواند بسیار راهگشا باشد.
شــهردار تبریز اظهار کرد: دشمنان برای رسوخ در 
خانواده ها و متزلزل کردن بنیان خانواده ها بودجه 
هــای کالنی در نظر گرفته اند و با ســاخت فیلم و 
سریال های مختلف به دنبال تزلزل در نهاد خانواده 

هســتند، از این رو رواج فرهنگ ساده زیستی یکی 
از نیازهای اساسی امروز جامعه ماست.

شــهین باهر اضافه کرد: خانواده پایه و اســاس هر 
جامعه ای را تشــکیل می دهد و تربیت خانوادگی 
نقــش تعیین کننــده در زندگــی دارد و رفتارهای 

مثبت را به جامعه تزریق می کند.
یــادآور مــی شــود در ایــن جلســه از محمدرضا 
صــادق فام )منطقه ۳(، حســین پیــری ) منطقه ۴(، 
ســعید فیروزی )منطقه ۴(، احد صادقی )منطقه ۸(، 
محمدرضا چرندابی )منطقه ۸( و رســول طهماسبی 

)منطقه ۸( به همراه همسران شان تقدیر شدند

شهردار تبریز :

خانواده پایه و اساس هر جامعه ای را تشکیل می دهد
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رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی آذربایجان شــرقی 
از ســرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیــارد تومانی در مجتمع مس 

سونگون در سه سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریــز؛داود بهبودی پیش از ظهر 
امــروز در حاشــیه بازدیــد از بخش های مختلــف مجتمع 
مس ســونگون با تقدیر از مجموعه تالش ها و فعالیت های 
مدیرعامل مجتمع و همکاران وی و توفیقات حاصل شــده، 

این اتفاقات را امیدبخش و مایه مسرت خواند.
وی افزود: حجم ســرمایه گذاری که در ســه سال آینده در 
پروژه های توســعه مس ســونگون اتفاق خواهد افتاد شاید 
نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان باشــد که ســرمایه گذاری 
قابل توجهی در منطقه شــمال غرب کشور به شمار می رود؛ 
با این میزان ســرمایه گذاری بــرای حدود ۴ هزار نفر نیروی 
انسانی متخصص و ماهر فرصت شغلی جدید ایجاد می شود 

که نوید خوبی برای کاهش معضل بیکاری است.
بهبودی خاطرنشان ساخت: استان آذربایجان شرقی به لحاظ 
وجود ذخایر معدنی بویژه مس، بســیار غنــی بوده و در این 
عرصه مس سونگون پیشتاز و لکوموتیو صنایع معدنی استان 
در مراحل مختلف اکتشاف، استخراج، تکمیل زنجیره تولید 
و ارزش و صنایع پایین دســتی به شمار می رود که این نقش 

در آینده توسعه استان ماندگار خواهد بود.
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی آذربایجان شــرقی 
تصریح کرد: باتوجه به شرایط سخت اقتصادی حاضر، موج 
تحریــم ها و نوســانات قیمت ارز، اســتفاده از ظرفیت های 
جدید و داخلی سازی قطعات می تواند راهگشا باشد و البته 
باید رفته رفته استانداردهای صنایع و محصوالت تولیدی را 

ارتقاء دهیم.

*هیچ فعالیت تولیدی نمی تواند مصون از آلودگی زیســت 
محیطی باشد!

وی در ادامه با اشــاره به شــایعات منتشر شــده در ارتباط با 
فعالیت های مجتمع مس سونگون از جمله آالیندگی زیست 
محیطی این فعالیت ها متذکر شــد: متاسفانه برخی از قوانین 
کشوری ما بخشــی و انتزاعی بوده که در موقع اجرا موجب 
ایجاد تقابل در دستگاه های مجری و در نتیجه توقف، رکود 
و کند شدن اجرای پروژه ها می شود و خسارات سنگینی بر 

پیکره اقتصاد ملی وارد می کند.
این اقتصاددان ادامه داد: هیچ فعالیت تولیدی نمی تواند مصون 
از آلودگی زیســت محیطی باشد؛ در واقع هر واحد تولیدی 
یک محصول مثبت اقتصادی مورد نظر و یک محصول منفی 

یعنی آالیندگی زیست محیطی خواهد داشت.
بهبودی خاطرنشــان ساخت: اقتصاد محیط زیست برای قفل 
کردن فعالیت های تولیدی و صنعتی نیست؛ بلکه می خواهد 
نحوه فعالیت واحد تولیدی در بســتر محیط زیست را روان 
ســازی کند؛ که این اصل هنوز در افکار عمومی جا نیفتاده 
و برخی از افراد در محیط های کوچک تر با تشویش اذهان 
عمومی، افکار و حساســیت ها را از مســائل اصلی به مسائل 

حاشیه ای منحرف می کنند.
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی آذربایجان شــرقی 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی خبر داد:

باید نقش مجتمع مس سونگون را در توسعه منطقه اثربخش تر کنیم
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و برخــی از افراد در محیط های کوچک تر با تشــویش 
اذهان عمومی، افکار و حساســیت ها را از مسائل اصلی 

به مسائل حاشیه ای منحرف می کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی 
تاکیــد کــرد: در هر صــورت باید نقــش مجتمع مس 

سونگون را در توسعه منطقه اثربخش تر کنیم.
وی در پایــان از فعالیت های ایــن مجتمع در خصوص 
مســئولیت اجتماعی در زمینه در زمینه احداث بزرگراه 
تبریز- ورزقان، توســعه جنگلکاری، عمــران و آبادانی 
روســتاها و فعالیت هــای اجتماعی مانند فراهم ســازی 
مقدمات ایجاد ســامانه ها و پایگاه هــای امداد و اطفاء 

حریق جنگل های ارسباران قدردانی کرد.

*وجود ۳۰۰ کیلومتر مغزه سنگ اکتشافی در ورزقان
در ادامه مدیرعامل مجتمع مس ســونگون، توضیح داد: 
ایــن مجموعــه به عنوان یــک واحد صنعتــی و معدنی 
بزرگ در اســتان فعالیت می کنــد و در حال حاضر در 
زمینه استخراج معدن و تولید کنستانتره مس فعال هستیم 
و امیدواریــم بــزودی مباحث توســعه ای مجتمع تعیین 

تکلیف شود.
علی بیــات ماکو ظرفیت فعلــی تولید کنســتانتره مس 
ســونگون را ســاالنه ۳۲۰ هزار تن اعالم و اضافه کرد: 
تالش می کنیم در سه سال آینده با احداث فازهای ۳ و 

۴ این رقم را به ۶۰۰ هزار تن افزایش دهیم.
وی افــزود: در مورد احداث واحــد ذوب و پاالیش نیز 
انجام مناقصه و تعیین پیمانکار به نتیجه رســیده و منتظر 
ابالغ هستیم که در صورت اجرای آن شاهد بهره برداری 
از واحد ذوب و پاالیش به ظرفیت ۲۰۰ هزار تن خواهیم 

بود و زنجیره تولید مجتمع کامل تر خواهد شد.
بیات ماکو ابراز داشــت: ذخیره معدنی مجتمع از حدود 
۵۰۰ هزار تن به یک میلیــارد تن افزایش یافته و ذخیره 
زمین شناسی نیز از یک و نیم میلیارد تن فراتر رفته است.

این مســوول یادآور شد: اکتشــاف ذخایر زمین شناسی 
مــا تا عمق هزار و ۲۰۰ متری صــورت گرفته و با ورود 
دســتگاه های حفاری جدید که قابلیت حفاری تا عمق 
دو هــزار و ۵۰۰ متری را دارند به شناســایی این ذخایر 

کمک بیشتری می شود.
مدیرعامل مجتمع مس سونگون تصریح کرد: در ورزقان 
بیش از ۳۰۰ کیلومتر مغزه ســنگ اکتشافی وجود دارد 
که به معنی ۳۰۰ کیلومتر حفاری و نمونه برداری است و 
در حــال حاضر هزینه هر متر حفاری بالغ بر یک میلیون 

و ۶۰۰ هزار تومان است.
وی خاطرنشــان کرد: جدی ترین و اولین بخش فعالیت 

معدنی اکتشاف است.

*بالتکلیفی تجهیزات ۷۰ میلیون یورویی فاز ۳ مس سونگون
در این جلسه فرماندار ورزقان اظهار کرد: با وجود توسعه 
فعالیت ها و اکتشــافات جدید در مجتمع مس سونگون 
که ذخیره قطعی مس را باال برده با مسائل عدیده ای نیز 

مواجه هستیم که ایجاد دمپ جدید از جمله آنها است.
محمدباقــر خانی افــزود: در حال حاضر ماشــین آالت 
سنگین معدن برای حمل مواد باطله باید فاصله طوالنی و 
ارتفاع ۵۰۰ متری را طی کنند که مسائل زیادی را بویژه 
در زمان بارندگی و هوای مــه آلود در معدن ایجاد می 
کند و ممکن اســت حوادث جبران ناپذیری را به دنبال 

داشته باشد.
وی با اشــاره به بالتکیفی دپوی تجهیزات فاز ۳ مجتمع 
اذعان داشــت: قیمت کنونی ایــن تجهیزات بیش از ۷۰ 
میلیــون یورو و حــدود ۲ هزار میلیارد تومان اســت که 
باید هر چه ســریعتر موضوع دپوی این تجهیزات تعیین 
تکلیف شــود.خانی ادامه داد: یک سوم سرمایه گذاری 
فازهای یک تا سه به میزان ۲۰۰ میلیون یورو انجام گرفته 
و اگــر ۴۰۰ میلیون یورو باقی مانده نیز تامین شــود همه 

این فازها می تواند به مرحله بهره برداری برسد.
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